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 עם ותד. בכלל, תה שאוהב ״מי

 בשום יסכים לא בפרט נענע
ה התה בסוגי להחליפו אופן

 ומכונים בשוק הקיימים שונים
 שהנענע משום — מנטה תה —

 אשד מיוחד מסוג צמח חינו
 טעם בעל אחר צמח שום אין

לד. הדומה
 חברת מנכ״ל אוזן מ. מר דברי

ל הוציאה אשר בע״מ ״אלזך
 ״תה חדש בילעדי מוצר שוק

נענע״. עם — מלרוז
 סקוטית שחברת משונה קצת

 עם תה תייצר ״מלרוז״ כחברת
 זהו אך בישראל. לשווק נענע

חב של גאותה מקום באיזשהו
המש הישראלית ״אלזך רת

 ההצלחה לאחר זה. תה ווקת
 טעמי עשרה חמש שנחלו הרבה
ו בישראל מלרוז״ של ה״תה

״תה ארל־גריי״ ״תה בראשם

בץ־מ

מרכזיות אגגונוח בצוע

 הינד כי יקר קורא ספק אין
 שונים, אנטנות מרכיבי מכיר

 להכיר לך כדאי זאת בכל אך
״פנורמה״. את

אנ לבצוע החברה ״פנורמה״
 ורק אך מתמחה מרכזיות טנות

זה. בנושא והרכבה בייצור

 צוותי שהינם ״פנורמה״ צוותי
 ומהימנים מקצועיים מומחים

 חדיש בציוד לאחרונה צויידו
 הרכבת המאפשר ביותר ויעיל

קליטה רמת בעלות אנטנות

אהבסיזת חידוש

 הגברה ויחידות במיוחד גבוהה
 ע״ם הנעשות קליטה לשיפור

 זולים במחירים מיוחד, תכנון
מהמקובל.

מת שהחורף שעה אלו בימים
 מסכי מול אל והבילוי קרב

 יום לבילוי יהפך הטלוויזיה
 כי הוא ברור ויותר, יותר יומי

 ■הטלוויזיה של הקליטה איכות
 עוד פנה לכן ביותר. חשובה

רחוב ״פנורמה״, :אל היום
 תל־אביב, ,129 אבן־גבירול

.243629 :טלפון

 התבקש לימון״, ו״תה תפוז״
 נענע״ עם ״תה ייצור מאליו
ב ביותר רב ביקוש לו אשר
ארץ.

 עם מלרוז ״תה של ייחודו
 הנענע שעלי בכך הינו נענע״

 עלי עם ביחד מצויים הטחונים
 והן הרגילות באריזות הן התה

המקוב הטבילה שקיות בתוך
ה דבר בישראל. ביותר לות

 לשתות לעירוניים גם מאפשר
 האמיתי בטעמו נענע עם תה

 הנוהגים לכפריים וגם והטוב
 גידול (שהוא נענע לגדל

 תה לשתות בחצרותיהם קייצי)
השנה. עונות בכל נענע עם

 וטעמו לטיבו ניצחת הוכחה
 עם — מלרוז ״תה של ■הטבעי
 האחרונים בימים ניתנה נענע״

ב המכירות יריד קיום בעת
ממבקרי רבים אנשים חולון.
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 קטנות אריזות קנו אשר היריד
 נענע״ עם — מלרוז ״תה של

 ימים מספר •חזרו — לנסיון
 .לרכוש מנת י על מכן לאחר

יותר. גדולות אריזות
 בימים שהיתר. כסי התה חטיפת

 העמידה לשיווקו הראשונים
 בפני ״אלזך חברת את אמנם

 עתה אך בשיווקו, רב לחץ
 — מלרוז ״תה את להשיג ניתן

הסופרמר במרבית נענע״ עם
ה חנויות המעדניות, קטים,
 חלקי בכל התה ובתי מכולת
הארץ.

לרוויה.
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 בעיה הינד. הישנה״ ה״אמבטיה
 בית עקרת לכל כמעט המוכרת

 אמבטיות של תכונתן בישראל.
 משתחקות שהן היא האמאיל

 שימוש, שנות מספר לאחר
 צרות מקור הינה שכזו אמבטיה
 הופך ניקויה :הבית לעקרת

 צורתה ביותר, קשה למלאכה
 ולחוסר נעימות לאי גורמת

 הינד. בה והרחצה אסטטיות
 ביותר. גרועה חוויה

 לבעיה ביותר היעיל הפתרון
 וצי־ האמבטיה חידוש הוא זו

 המחודש הציפוי מחדש. פויה
 שעות מספר תוך מתבצע

 ובאחריות מיוחדת בטכניקה
מלאה.

פעו מבוצעת מספר שנים מזה
ולשבי מרובה בהצלחה זו לה

 עקרות אלפי של רצונן עות
 מלון בתי בעלי ועשרות בית

 את את גם פיתרי בישראל.
 ו־ הישנה״ ד,,אמבטיה בעיית
 ״זאב״ את היום עוד הזמיני

 טל. ירושלים ,938862 טל. ת״א
.526622 טל. חיפה ,522765

ם ר ד נ ס ב ל א
ם י ש נ ו ל ר ב ל ב

 שבבתי בעוד !מפליא ממש זה
 לפשט מנסים ומפעלים חרושת

 בחמרים ולהשתמש תהליכים
 אחד במפעל וזולים, סינטטיים

 להרכיב מנת על הכל עושים
ב משתמשים התהליכים, את

ה ביותר היקרים הגלם ,חמר
משקי העולמי, בשוק קיימים

 של ושיכלולים בשיפורים עים
 התהליכים גם (ולו תהליכים
ה עין אשר ביותר הפשוטים

 בהם). מבחינה אינה לקוח
 אלכסג־ ״נעלי — להכיר נא

 נשים נעלי יצרני — דרס״
 אלכסנדרם״ ״נעלי מובחרות.

 המיובא משובח מעור עשויות
רב כסף מאיטליה. במיוחד

 בשיפור היצרן ע״י מושקע
 ובגי־ בריאותה הנעל, תכולת

 הסופי. והעיצוב מור
 נק* אלכסנדרס״ ״נעלי אפנת
ב האופנתי לקו בהתאם בעת
 ״איטליה״ — הנעליים ארץ
 צועדות שהן הסיבה גם וזוהי

 והאפנה. הזמן עם
 אמנם הינן אלכסנדרס״ ״נעליי

 מתוצרת ביותר היקרות הנעלים
 מחירן את נשווה אם אך הארץ,

 שאיתן חח מתוצרת לנעליים
 הרי אחת, ברמה עומדות הן

 שיעור. לאין נמוך הוא שמחירן
 אפנה נעלי לקנות בלכתך לכן

 לב שימי היצרן, לשם לב שימי
״אלכסנדרס״. לשם

תדהמה
 אלה (ויכולים ונתי כשציפי

 מירי או ואבי ורדה גם להיות
 אחר) צעיר זוג כל או ואריה

 בינם או חברים עם משוחחים
 החדשה, דירתם על עצמם לבין

 המטרידה הראשונה הבעיה
 המטבח כלל בדרך הינד, אותם

 אלו מקומות השינה. חדר או
 הבילוי מקום למעשה שהינם

 מזמן 40״/״ לפחות הזוג בני של
 שיהיו דרושים בבית שהותם
 בני את ומעוררים יפים נוחים,

 שאליה אלא בהם. לשהות הזוג
 מקומות ריהוט דווקא בה. וקח
 ב־ עולה בפרט והמטבח אלה

 מה לירות אלפי עשרות דר״כ
ב לבחור האשד. שרוצה עוד

 ואת מטבחה צורת את עצמה
 והפורמיקה. העץ צבעי

 האחים באים המטבחים בנושא
 של בעייתם את לפתור ״מוזן״
 תוך וזאת הצעירים, הזוגות
מבחינת הן מדהימות הצעות

ההבדל
הקטן

לק מתכוננים סגל״ ב״הלבשה
ביקו בעת החורף. עונת ראת
 המוצגים כבר פינו במקום רנו

 מקומם את הראוה בחלונות
סווד כדוגמת החורף למוצרי

ו שטלנד מצמר אנגליים רים
 יפים ,76 מודל זיקרט דוגמאות

כמותם. מאין
 עשיר במבחר חזינו אלה לצד
ב המעבר לעונת הלבשה של

 ג׳קטים, חולצות, מבחר דוגמת
 ג׳ינסיים חליפות, מכנסיים,

 ועוד. ועוד אורגינליים
ו הנכנסים הקבועים הלקוחות

 ב״הל־ מסחרר בקצב יוצאים
 פשוט כי מעידים סגל״ בשה

 האוירה על לפסוח אפשר אי
 שוקי משרה אשר המיוחדת

ה קהל על החנות בעל סגל
 זאת שאומר כפי או לקוחות,

תמיד ״הם עצמו סגל שוקי
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ו יותר מרוצים מכאן יוצאים
יותר״. יפים

 ברחוב נמצאת סגל״ ״הלבשה
 המושבות) ככר (ליד 8 עליה
 ניתן ראשון במבט כבר אולם

 בקוי הוא המדובר כי לראות
 ב־ המקובלים ובסגנון האופנה
 — בלבד דק בהבדל דיזנגוף

מ 507בכ־־ נמוכים המחירים
בדיזנגוף. אשר

נתנה
דקורטיבית

 חדש בקוטג׳ ביקרתי אתמול
 עדיין רהיטים פיתוח. בהרצליה

גי לתדהמתי אך בו, היו לא
 :למופת עשוי הבית כי ליתי

דל תקרות, שטיחים, טפטים,
דקורטיביות. תות

 ואת החדר את יצרו הטפטים
מ היו הטפטים שבו. האוירה

 ראיתים לא כמוהו אשר סוג
מקום. בשום

 דירה יצרו והשילוב התכנון
 בדרגה היה והביצוע נהדרת
 נענ־ לשאלתי בתגובה מעולה.

 שביצעו הם ״טום־טפט״ כיי תי
העבודה. את

 ברחוב ל״טום־טסט״ פניתי
ישר מלכי (ככר 88 פרישמן

 גיליתי ושם בתל־אביב אל)
 כמוהו אשר מבחר להפתעתי

 בארץ. אחר במקום ראיתי טרם
 ב- העילית — טפט״ ״טוס

פנים. דקורציית
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 מבחינת והן המטבחים, תיכנון
 המגוונות. ההזמנה אפשרויות

 מוזן האחים אין כמקובל שלא
 המציג מהודר בסלון מתפארים

 או דיזנגוף ברחוב תוצרתו את
בתל־אביב. הרצל
 מוזן האחים של היותם עצם

 מעולים ונגרים עצמם היצרנים
ב להם מאפשרות במקצועם

ב מטבח ״תפירת״ על נוסף
 ורצונות ״מידות״ פי על דיוק

מש בצורה להקל גם המזמין,
 הצעיר הזוג על ביותר מעותית

 די המטבחים. של במחיריהם
 חלק של שמחירו כדוגמה לציין
 1,100.— הינו למטבח עליון

 כי לשכנע מנת על בלבד ל״י
מ ישירות מטבח לקנות עדיף

ה ואצל בכלל לצרכן היצרן
בפרט. מוזן אחים

 גרוזנברג רח׳ מוזן״, ״האחים
.59362 :טלפון תל־אביב, ,2

 רהיטים ?
אוני עם

ה את העושים הם ״הלקוחות
 של דבריהם אלו פרסומת״,

 לרהיטים המסחר בית מנהלי
 בן־ ברחוב הנמצא ״ברושי״

 בתל־אביב. 69 יהודה
 בנוסף למצוא ניתן ב״ברושי״

 של דופן יוצאות דוגמאות על
מר חידושים גם שינה, חדרי

 חדרי מערכת כדוגמת היבים
 כולד. העשויה ארופאית שינה

 לייצור (בניגוד מסנדוויץ׳־פנץ׳
 ארד או מסיבית), המקובל

 דלתות עם בהזמנה קיר נות
 כאשר הזזה דלתות עם או ציר
 קטן. לחדר מיועדים הם

 ״בת־ של הסלון רהיטי מחלקת
מיוח בדוגמאות מצטיינת שי״

 מתחרים. חסרי במחירים דות׳
 מד רק האישי והיחס האדיבות

 כדאי בגללה אשר סיבה סיפים
 אצל ריהוט מוצרי לקנות לך

 תל־ 240869 :טלפון ״ברושי״,
אביב.

אחו  קניות יום ו
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 ג׳אז ערבי שימשו ומתמיד מאז
ב בר־ברים ובמועדון בכלל
 צעי־ לאלפי משיכה מקור פרט
 המוסיקה חובבי ובוגרים רים

והמלהיבה. המסעירה
 במועדון הנערכים הג׳אז ערבי
 בניהולו בשבוע א׳ יום מידי

 כבר הפכו קמינסקי ארל׳ה של
 שנים זה המפגישה למסורת

 הג׳אז אמני מיטב עם רב קהל
הפלטי כ״להקת הישראליים

 גוטפריד״ ״דני קלר״ ״מל נה״
 רכטר״ ״יוני פימנטה״ ״אלברט

ו לויד״ ״ג׳ימי בירמך ״ריק
 פעם מידי ארחו אשר אחרים

 כ״ענקי זרים ג׳אז אמני אף
 ״ביבי סלים״ ״ממפיס הג׳אז״
 הגרמנית הייצוג ״להקת קינג״

 ועוד. בנד״ ג׳ז האוז ברל —
ל מציע ״בר־ברים״ מועדון
 המעולה למוסיקה כרקע אורחיו

נוחים. במחירים עשיר באר גם
— נעים בילוי —

ץ*׳ו


