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8ע1 היוקרה מוצרי £״8 5 ת לון ע״י משווקים מביתפנרג׳ה /\/ו1 לצרכן והמשביר ״שלום״ כל-בו שקם, המובחרות, בתמחקיו

:ווסט מוצרי את להשיג ניתן בהן מובחרות תמרוקיות רשימת אבנת פרסום
 רוטשילד שד׳ דורית, ; 47 בלפור רח׳ אביבה, : בת-ים הרצל. קלוט, ; 17 הרצל ליידי, ;אפרידר אפרידר, ורד :אשקלון מרקהת. בית ״מיכליו״ ;לילך ;מסתרי מרכז סנטר, כל״בו ; 15 האלמוגים ורד, : אילת

 ; 197 קק׳׳ל רה׳ כרמן, ;אוניקו פסג׳ סרג׳, טבק :באד-שבע .23 עקיבא רה׳ רתל, ; 69 ירושלים שד׳ אסתר, :כר? כני .48 דניאל רה׳ מיני, ; 2 השקמה רה׳ זוהרה, ;רמתייוסף מסחרי, מרכז הניה, ; 40
 :הרצליה ש.י.א. מרכז רוסל, ;ש.י.א. מרכז לגבר, ומתנות טבק ;ש.י.א. מרכז אלה, :רימונה .113 כצנלסון רה׳ נעמי, ; 7 סירקין רה׳ נילי, ; 144 כצנלסון רה׳ פוגה, :גבעתיים .61 הרצל רה׳ סמדר,
; 61 סוקולוב רה׳ פרחי, ,36 אילת רה׳ מור, ; 47 סוקולוב רה׳ יופי, דיסקו ; 51 סוקולוב רה׳ אבילין, :חולון .53 סוקולוב רה׳ פאר, ; 29 סוקולוב רה׳ זהבה, ; 57 סוקולוב רה׳ אניד.,

;3 אלחנן רה׳ מור, ;42 הרצל רה׳ ברצי, ;39 הרצל רה׳ אנגלשטיין, ;5 הרצל רה׳ ארמון, חיפה: סמואל. הרברס מיה, ;54 הנשיא כץ, חררה: .18 אילת רחוב קמיע, ;52 אילת רח׳ פינת־חן, 4
ת רה׳ גחום, ; 48 החלה רח׳ נעורים, ; 7 הרצל רה׳ מוסקוביץ, חל אסתר, :ירושלים הגליל. רח׳ טופז, ;רסקו מסחרי. מרכז אלראי, :טכריה .135 הנשיא רה׳ פמינה, ; 131 הנשיא רה׳ עפבר, ; 38 ה

ליפשיץ, ;ירושלים שד׳ בזק, ;הימית יהודה אמה, :יפו אשכול. רמת מסחרי, מרכז שחלב, ; 46 יפו רח׳ רעיה, ; 119 יפו רח׳ רחל, ; 109 אגריפס רח׳ לילית, ;אגריפם רה׳ חיננית, ; 2 בן־יהודה רה׳
 רה׳ ורד, : נתניה .20 געתון שד׳ רוזן, : נהריה קרית־הגליל. מרקחת בית : עלית נצרת ירושלים. רה׳ בתיה־פוטו, :נתיכות .64 הרצל רח׳ ,וילמד, : לוד .151 ויצמן רה׳ יעלת־חן, : כפד־סכא .6 ירושלים שד׳

מסחרי. מרכז רותי, ;מסחרי מרכז סביון, :ערד ע״גבר. ;עדיה :נם־ציונה .21 הרצל רח׳ ■עלמה, ; 12 הגיא שער עלית, ; 10 העמק שער עירית, ; 15 הרצל רה׳ מרכז, ן 27 הרצל רה׳ טייכמן, ; 6 הרצל
.2 עוזר חיים רח׳ עליזה, ; 25 ההגנה רה׳ טיבולי ; 17 ההגנה רח׳ ונוס, ; עוזר חיים רה׳ אביב, :פתח־תקוה .41 בן־עמי רוז׳ סוזי, ;החדשה אגד תחנת לילו, ; 35 בן־עמי עכו, מרקחת בית :עכו

 .124 אחוזה רה׳ עלתה, :רעננה מסחרי. מרכז סילביה, :קיראון שבים. מרכז דבורה, : קרית־אתא • מסחרי. מרכז ברוריה, התמרוקים מרכז :נת קרית ירושלים. רה׳ ונוס, ; ירושלים רח׳ אור, : צפת
 הרצל רח׳ יולקו, :רמלה .61 ביאליק רח׳ שושנה, פינת ; 51 נגבה נאוית, ;39 ירושלים שר׳ מלכה, ; 23 הרואה רח׳ טאוסיג, ; 77 ביאליק רח׳ טופז, ; 57 ביאליק רח׳ בלה, ; 69 הרצל איריס, :רטת־נן

:תל-אביב ויצמן. כיכר מרגליות, :רמתיים הדש. מסחרי מרכז ,47 ברודצקי לילך, ; 13 ברודצקי בת־חן, :רטת־אביב .138 הרצל מרקוביץ, ; 161 הרצל איריס, :רחובות .90 הרצל רח׳ פרדי, ; 88
רח׳ השומר, ; 17 שינקין רה׳ בתיה, ; 57 הלוי יהודה רח׳ ברנס, ; 122 אלנבי רח׳ אכדיה, ; 57 שינקין רת׳ אנקה, ;המדינה ככר אדי, ; 30 גבירול אבן רח׳ אדי, ;התקוה שכונת ,16 האצ׳׳ל רה׳ אביבי,
; 226 דתנגוף רח׳ נורית, ; 58 הלוי יהודה רה׳ ניקול, ; 272 דיזנגוז• רה׳ מרים, ; 55 בן־יהודה רח׳ מימוזה, כל־בו ; 109 דיזנגוף רח׳ יולי, ; 261 דתנגיוף רה׳ טירקל, ; 99 אלנבי רח׳ הולצר, ; 6 השומר
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