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 וסימפטי קטן פרסום משרד
 מנצחים 2 בבעלות

 קריאטיביים חושים ועם
 מוסיקליים מאד

מחפש
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פרסומאי
 כינור״ראשון לנגן המעונין

 אחוזים. או שותפות בסיס על
 ותוסיף במילים ספר
 עצמך על צלילים כמה

 ולמה) מדוע איפה, מה, (מי,
 ר״ג 2621 לת.ד. מכתבים

 ראשון״ ״כינור המעטפה על ציין
- מובטחת סודיות -

 מפתח
 דנוור לנעלי
לנו! אץ
לנו: יש
 למניעת מכשירים
 בטלפון ציתותים

 לגילוי שירות
 מושתלים מיקרופונים

 מתכת מגלי
ת מזכירות מטיו טו או

מ בע״ דוקטור רדיו
 18 עליכם שלום רחוב

286444 טלי - תל־אביב
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 מלאכותיות ציפורניים השתלת
 בידיים — אמריקאית בשיטה

 השתלת וכן ברגליים וגם
ריסים.

 או סדוקה טבעית ציפורן גם
 ונהיית אצלנו, מתוקנת שבורה

כחדשה! —
♦

 89 ג׳ורג׳ המלך תל־אביב,
295318—284919 טל.
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במקום חופשית חניה - תשלום ללא ת.ד. שרות

ס
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רזנוף 20.00 ־ 7.30 פתוח ת״א, סוו גבירול אבן
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מעייפות ״מת״ ישראל עם•

 משבר״ ״שעות הן בצהריים 12-2 השעת כי נראה
 קשה אחרת העמוס, הישראלי של העירני יומו בסדר
 אלה בשעות יום מדי המתרחשת התופעה את 'להבין

 יום מדי מציפים אנשים עשרות בת׳יא. סנטר בדיזנגוף
 שהציבה המנוחה בפינת לנוח ומבקשים המקום את

 רשת עם משותף פרסום מבצע במסגרת פרדייז חברת
ישראל. בקול ג׳

 להיות תוכל הערב עוד
 אלו... מערים באחת

כמובן. לופטהמה, עם
 באירויט, בון, אמסטרדם,

 גנבה, ברמן, ברלין, בריסל,
 הוף, הנובר, המבורג, דיסלדורף,

 לונדון, טורינו, זלצבורג, וינה,
 נירנברג, מינסטר, מינכן, מילנו,

 פרנקפורט, פריז, זארבריקן,
שטוטגרט. קלן, ציריר,

 אחה״צ. בשעות מנתב״ג ממחאות לופטהנזה טיסות למהר. צריך אינך
נינוחה. צהרים לארוחת ואפילו להכנות לעסקים, פנו׳ הבוקר

לופטהנזה. מעדיפים אנשים ויותר יותר מדוע סיבה עוד
 ללופטהנזה: ישירות או שלך (י.א.ט.א.) הנסיעות לסוכן התקשר ולהזמנות נוספים לפרטים
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