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 שפת את דוברות גבירתי ידיך
 על- תשדורת ומעבירות הגוף

תכשי עטורות ידיים מילולית.
 יותר, טוב זאת עושות טים
 שתכשיטייך את רוצה כמה אך

 ואישיים מיוחדים שונים יהיו
כך. כל

ב תמצאי תכשיט״ ב״עידית
התכ חיפשת. אשר את דיוק

מיו התכשיט״ ב״עידית שיטים
 ומקנדה. הברית מארצות באים

 צמיד או שרשרת טבעת כל
כמו נראו ולא במינם מיוחדים

 תכשיט׳ב״עידית כל בארץ. תם
ו אוריגינלי הוא התכשיט״

אקסקלוסיבי.*
 תי- ביהלומים, עטורות טבעות
 חן, באבני משובצים ליונים

מר ועגילים מקוריים צמידים
תמ זאת כל — ביופים היבים

במחי התכשיט״ ב״עידית צאי
ה- לדגל במיוחד מוזלים רים

2 8 6 8 0 8
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לפ נועדו אלו טלפון מספרי
ה ברחיצת בעיותיו את תור

 מתקשר אתה דרכם מכונית.
 ה־ רחיצה וסיירת ל״טל־רחץ׳׳

נש אלחוט במכשירי מצויירת
 רוחצים ״טל-רחץ״ אליך. לחת
ה ובמקום בזמן מכוניתך את

לר באפשרותך לך. רצויים
 לרחיצה קבוע מינוי גם כוש

 ב״טל־רחץ״ חינם. בשי ולזכות
 חורף מבצעי כיום מתקיימים

ב עשוי מהם ואחד מיוחדים
 לדוגמא: אותך. לעניין ודאי

בי גשם, בימי רכבך התנעת
הצ לשמירת פוליש-ווקס צוע
 רכב אביזרי מכירת בחורף, בע

 של והרכבה ומכירה שונים
 כיום למכוניות. וטייפים רדיו
 מיוחד במבצע ״טל־רחץ״ יצאה
ל מותאם סטריופוני — טייפ

 וכל ובבית. במכונית שימוש
 מיוחדים. הנחה במחירי זאת

הטל מספרי את לפניכם רשמו
 37 בוגרשוב (רח׳ 286808 פון

 111 (כצנלסון 733244 ת״א)
להתראות!_______גבעתיים).

 אשר החנות בעל מאיר, פתיחה.
 ידע ורכש בחו״ל רב זמן שהה

 יודע התכשיטים בעולם רב
 בבחירת ולעזור להתאים -לייעץ

התכשיטים.
 התכשיט״ ל״עידית בהיכנסו

 ממך תחסך שכן בהקלה תנשמי
 המוכר. שבהטרדת הנעימות אי

התכ כל פרוסים יהיו לפניך
שול של רחבה בקשת שיטים
 וחינך בזכוכית מכוסים חנות

לצלי ולהסתובב להלך חפשיה
תמ אשר עד ערבה מוסיקה לי

 חיפשת. אשר את צאי
 גם תמצאי התכשיט״ ב״עידית
ב הגדולות מהחברות שעונים

 המיוחדים מהדגמים אך עולם
 ״אומגה״ שעוני וכן שביצורם,

 בית־ באחריות ינתנו אשר
 מקוריים שעונים החרושת.

 שלך. ולגבר לך גם כמובן
 90 יהודה בן התכשיט״, ״עידית

231949 טל:

וג״[ס1 מקור
 כדי לעשות מוכנים אינכם מה

שה כדי אופנתיים? להראות
 יהיו הג׳קט או החולצה מכנס
 הגזרה? לפי בדיוק

 הג׳ינס. אפנת כמובן והאפנה
חול מכנסיים, הוואי״ ב״אפנת

 התפורים ושמלות ג׳קטים צות,
 הגזרות לפי מיובאים מבדים

 האפנאים טובי של המשגעות
בארץ.

 הבל תמצאו הוואי״ ב״אפנת
מוש לבוש מערכת וכל. מכל
ו״גזעית״. למת

פני את יקבלו הוואי״ ב״אפנת
 ויעמ-דו וג׳ורג׳ אברהם כם

 ומי החנות, כל את לרשותכם
 לו כשיש לבחור אוהב אינו
 הרבה? כך מכל

 לא פעמים הרבה לשמחתכם,
ולמ ■ולחזור למדוד צורך יהיה
 ב״אפנת הג׳ינסים שכן דוד

ב נתפרו כאילו יראו הוואי״
 עבורכם. מיוחד
 הפסקה. ללא פתוח

 50 יפו דרך הוואי״, ״אפנת
74 בנימין נחלת פינת

ד לנשים ב ל ב
לב שמערכת מסכימות כולנו

המפ גורם היא מושלמת נים
 לבנים מרשימה. להופעה תח

 לך ינתנו ומלכותיים מושלמים
 בעולם הגדולות החברות ע״י

בא המיוצגות וויט) (טריומף,
 פא- ״פאם החדשה בחנות רץ

 פאטל״ ״פאם בעלי באשר טל״.
או שאת ידעו הם עליך חשבו
ונ עדינים רכים, לבנים הבת

 וחלוקים, לילה כותנות עימים,
 את מחו״ל עבורך הביאו לכן

 שיודעות החברות דגמי מיטב
ואמ אירופה נשות רוצות מה

הגדולה. ריקה
בעיקו הנמצאת פאטל״, ״פאם

ללקו מציעה המדינה, ככר ,ל
אקס בגדים חולצות, גם חותיה

 וכן ואוריגינליים, קלוסיביים
 פאטל״ ב״פאם בקנותך הפתעה.

שב לגברים גם לרכוש תוכלי
ותח פיג׳מות גרביים, משפחה

משגעים. תונים
ש מה תמצאי פאטל״ ב״פאם
 שנים. זה חיפשת

 4 באייר ה׳ רח׳ פאטל״ ״פאם
המדינה בכר

 ההריון
■הודית עול

 ״יהודית״, את פרסם כה מה
 הידועה? ההריון אפנת חנות

 מעולה ■איכות כמובן, ראשית,
 הגדלים בכל מקסימות בגזרות

 חשוב, פחות ולא לכך, נוסף
 מקצועי צוות ב״יהודית״ יש

 ייעוץ המעניק ■ומנוסה ותיק
 ייעוץ וקונה, קונה לכל אישי

 הקונה, גברתי לך, המאפשר
 שעליו ההריון בדגם לבחור
חלמת.

 ללא במקום, לבקר יכולה את
ולהת להסתובב התחייבות, כל

 נעימה באוירה זאת כל רשם,
 — ״יהודית״ מקסימה ■ובחנות

 (פינת 39 הכרמל רח׳ תל-אביב,
ה לבל פתוח אלנבי)—הכרמל

יום.

 הם :נוסף ״קטן״ פרט — נ.ב.
 לך ומאפשרים מאד זולים גם

גדולות. מהנחות ליהנות

 בית עקרות (
פקידות

קולנוע ובוננות
לב להן כשניתן שמחות תמיד

 ב־ ביגדיהן את ולקנות קר
 את שגם ספק אין ״מוש״.
הבי בחווית להשתתף תשמחי

ב״מוש״. קור
 זהו — חנות רק לא זו ״מוש״
 לשבת ברצונך חברתי. אירוע

 שולחנות ליד קש בבסאות
טרו עציצים מוקפים עגולים

 הגברות שתי עם לשוחח פיים,
 החנות את המנהלות הנחמדות

חצ שמלות, לעצמך ולבחור
 ד המתוכננות וחולצות איות

במקום. בו נתפרות
 משני ב״מוש״ נתפר בגד בל

ובי מקורית מחשבה גורמים:
 הם ב״מוש״ החורף דגמי צוע.

 רוצה אינך ואם כך כל נשיים
 שכך להניח (וסביר להורידם

 בין להחליף פשוט תוכלי יהיה)
 של ערב לשמלת בוקר שמלת

״מוש״.
 4 שץ רח׳ ״מוש״
237140 טל.

 חימוםנוסח
בני־בוק

 כבר שהחורף שעה אלו, בימים
 מתעוררת פתחנו, על מתדפק
 הטרידה אשר הבעיה מחדש
 — האחרון החורף מאז אותנו
 היורה הדירה. חימום בעיית
החו כי לנו ורמז בואו הקדים

 עשוי לטובה עלינו הבא רף
 אך מקודמו, וקר גשום להיות
 הבעיה. את בפנינו הדגיש

 לעזרת באים זו בעיה לפתרון
״סוכ והסביבה בני־ברק תושבי
 בחנות קרול. יואל נויות״

 תצו־ רבי-עקיבא ברח׳ הנמצאת
 ביתיים חימום תנורי של גה

 אשר ובמחירים הסוגים מכל
 לתקציבך. יתאים לבטח אחד
 שנים התמחה אשר קרול, יואל

מס הביתי״ ה״חימום בנושאי
 ומייעץ לקוח לכל במקום ביר

(בהת המתאים התנור בבחירת
בניי וצורת הדירה, לגודל אם
 ואחד. אחד לכל וכד׳). תה

 רחוב סוכנויות״, קרול ״יואל
בני־ברק. ,11 רבי-עקיבא

ש מחפ
מכונית...?

 או סוסיתא כרמל ■ברכשך
 למכוניות במרכז משופץ טנדר

 מכונית מקבל חינך מחודשות
 חדש צבע כללי, שיפוץ שעברה

ונמ לשנה טסט בחירה) ■(■לפי
 מעולה. וצורני מכני במצב צאת
 למכוניות במרכז קניה בעת

 מכוניתך (ם.ל.מ.) מחודשות
 הידוע המוסך בטיפול נשארת

 מכוניתך מקבלת וכן ■והמנוסה
 או 3ס00ה־ לק״מ עד אחריות

ימים. לחודשיים

 מ.ל.מ. חברת עוסקת שנים מזה
 המשופ־ המכוניות במכירת

 ונסיון ידע לעצמה ורכשה צות
זה. בנושא מירבי

 מכונית לקנות היום בבואך
 תחשוב אל וחסכונית מהימנה
למ.ל.מ. גש — פעמיים

 — מחודשות למכוניות מרכז
 יצחק נחלת 10 בן־שמו רח׳

251980 טל.

היא שמחתכם

 לחוג ״הנוצץ״ אולם במו אין
 שמחותיכם. את בו

ו והסוחפת הנעימה האוירה
 הם הכשרים השולחן מטעמי

 ״הנוצץ״ אולם את המבדילים
 ״הנוצץ״ אולם האולמות. מיתר
ל ושמחה מילה ברית כל הופך

 נשכה. בלתי אירוע
 אך האישי והיחס האדיבות
 השמחה שאת לכך מוסיפים

 ״הנוצץ״. באולם נחוג הבאה
 49 המסגר רח׳ ״הנוצץ״,

31179 טל.
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 וקשות רכות
 מפורט אדיב הסכר

 כמקום. ינהן
 תל־אכי־כ ,31 גורדון

.238642 טלפון

 אנגלית למד
בהתכתסת

 מתקדמת; בינונית; ברמות:
 ומשתלמת

:כן וכמו
 הכנה קורס

לאוניברסיטה
 לחיילים (הנחות

תיכון) ולתלמידי
לכבוד

מינצברג, ליאון
ת״א ,39252 ת.ד.

 על הפרטים כל את לי לשלוח גא
_ שלך. הקורסים

ל     ............שם:
^      ............: כתובת

אצל..שליקה־
יחידה. בת כלה בל

ת קבלי  הטיפול א
לך. שמגיע

בח זכי בואי
ל״שליקה״ הכנפי

והשכרה מכירה
תל-אביב ,110 דיזינגוף
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