
הבאים: במקומות לרכוש ניתן בהנחה נסיעה כרטיסיות
אביב:. רמת ,14 כרודצקי רחוב וילהלם, הירש

תל־־אביב. ,289 דיזנגוף רחוב שרעבני,
תל־אביב. ,280 דיזכגדןש שלמה, משיח
 י תל־אביב. ,16 הכרמל רחוב אהרון, נואמה

מרפזית. תחנה תל־אביב, ,5 הגליל רחוב ״עתיד״,
תל־אכיב. ,26 אלנכי רחוב אברהם, שמדרה

תל־אכיב. יד־אליהו, ,3 מרגולין רחוב גיזלה, קליין
תל־אכיג. התקווה, ,67 האצ״ל רחוב רחל, שאול

תל־אכיב. ,37 שלום קרית שד׳ נתן, חיים בן
יפו. (נגה), 7 ירושלים שדרות ברקוביץ,

יפו. ,254 יפת רחוב ליאון, סלמן
מונטיפיורי). (שב׳ 98 פתח־תקווה דרך שייער,
תל־אביב. ,22 קפריסין רחוב שלמה, מבורך
מונים. שייך אוטרי,
גבעתיים. ,14 הצנחנים רחוב קמחי,
רמת־־גן. ,21 ביאליק רחוב רפאל, פרחי
רמת־גן. ,96 ז׳כוטינסקי רחוב מרדכי, מורד
יצחק. רמת ,98 עוזיאל רחוב דוד, יונה

יצחק. רמת ,35 ירושלים רחוב יוסף, קרונברג
כני־גרק. ,136 עקיבא רחוב משה, פישר

בני־ברק. ,6 עקיבא רחוב חוה, וינטראוב
כני־כרק. ,100 עקיבא רחוב יונה, שטרן

פתח־תקווה. ציון, חובבי רחוב שמואל, רובינזון
פתח־־תקווה. פג׳ה, קופלמן,

פתח־תקווה. מרכזית, תחנה גולד,
תל־אביב. ,17 ארלוזורוב רחוב ״דך/
תל־אביב. מרכזית, תחנה ,3 הגליל רחוב ״דן״,
מרכזית. תחנה בפתח־תקווה, קופה ״דן״,

נוספים מבירה מקוסות אתור למען עושים אנו
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המשוכללת השוויצרית ההמצאה עם
 חינם הסברה עלון בקשי
 אינדיקטור 0.0.שיטת אודות

 כיום והמקובלת הבדוקה
----------------------------כולו בעולם

 בע"מ אינדיקטור(ישראל) 0.0.
 ת״א 26300 ת.ד.

_____________________שם:

__________________כתובת:

״קליטוריס״ בהוצאת הופיע
חמה חמשירי

 בר אריה סתיו, אהרון מאת
דר יגאל :איורים

מחרימים. ישראל עיתונאי שכל הספר
הדואר. באמצעות או הספרים חנויות בכל להשיג

לביתך. יישלח וספר 6302 לת.ד. ל״י 20.— שלח

ה צ פ ה
 תל־אביב. ,6302 ת.ד. ,243224 טל. ״תמוז״, — ודרום מרכז
.668818 טל. חיפה, ,6 הרצל פלפון, שלמה כן — והצפון חיפה

ן הזה״, •העולם ו ע ו ב ת ש י החדשו ל א ר ש  ♦ הי
 ,260134 טלפון ,12 קרליגו רחוב תל־אביב, והסינר,לוע המעמת
 בע״ם, החדש״ •הדפוס • עולמפרם מברקי: מען ♦ 136 הזרדואר
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