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 ימים שנוע של לתקופה המערבית גרמניה — בקרלסרוהה במפעליה לביקור — להו״ל חינם לנסיעה נשים שש מזמינה פפאף חברת

 בבקור מלא). (פנסיון במלון וארוח לקרלסרוהה ברכבת נסיעה לפרנקפורט, ושוב הלון קבוצתיים טיסה כרטיסי יכלול הבקור
ולקניות. לבלוי חפשי זמן לך יותר כן באיזור. מאורגן וסיור חפירה בשיטות מיוחדת הדרכה פפאף, במפעלי סיור — כלול
בארץ. פפאן! חברת סוכני בע״מ, טאובה ל. מטעם ישראלי מלווה יתלווה הסיור אל

 התפירה מכונות דגמי ד מתון (אחת 1.1.77 — 75,2.77 המבצע בתקופת פפאף התפירה מכונת של קונה כל ^
■בהגרלה. להשתתף תוכל מטה, המפורטות החנויות מן באחת בארץ) המשווקות ״זיג־זג״ הביתיות
הנדרשים. הפרטים כל את בה ומלאי לחו״ל״, — פפאף ב״מבצע ההשתתפות גלוית את הסוחר מן דרשי

להגיע הגלויות על בבול). צורך (אין מייד ושלהי לחו״ל״ — ..............׳•מבצע הסיסמה את השלימי
.15.3.77 לתאריך עד החברה למשרדי

 תוכחנה ובה — והפרסומאי החברה רוי׳ח בנוכחות החברה במשרדי נ0.3.77ב־ תערך ההגרלה
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ד א פ תפירה מכונות יצור שנות 115 של ארוכה מסורת פ
ת״א 15 לילנבלום#בר.בע״מ,רח1טא ל. לישראל; ראשית □!כנות

 .12 רזיאל הרשנזון, נח מהנדס :יפו .16 בן־יהודה מהיר, סלון .8 בית־לחם תפירה, מכונות מרכז .10 בן־יהודה ברגמן, המרכזית). הקופה (ליד שלום כל־בו :תל־אכיב : מפיצים
 .23 שטראוס ישראל, הרש .68 הנביא־ם אלברט, אזולאי :ירושלים .44 יפו ורצקי, אחים ,13 שפירא באואר, שישה .55 החלוץ טרויב, מ. :חיפה .113 ירושלים שד׳ קופליאנסקי,

 מושוני :כרמיאל גיל. קולנוע מול — פאר רהיטי נפתלי, קובי :טבריה מסחרי. מרכז משה, קרייזל :קרית־שמונה .75 ירושלים בוכניק, ע. :צפת .5 ישראל אבן רוזנברג,
 :קרית־מוצקין מסחרי. מרכז אורלי, סלון קרית־אתא: .14/21 א־דין סלח עובד, אחים העתיקה:׳ עכו .19 העצמאות רח׳ מדד, עכו: המשטרה. על־יד — מסחרי ■מרכז וזרה,
 אופנה, בדי :רמת־השרון .50 וייצמן מהיר, סלון :כפר־כבא .8 קראוזה יצחק, פרקש .4 שטמפפר אברהם, הנריך : נתניה .12—13 השופטים שד׳ בע״מ, טלוויזיות פלג

 סלון :פרדם־כץ .35 ירושלים שמואל, ליבוביץ ,41 עקיבא יוסף, מאיר :בני־כרל, .2 קריניצי נחום, ריגר :דמת־גן .1 בר־כוכבא ראובן, סלון :פתח־תקווה .41 סוקולוב
 שטינברג :בית־שמש .49 הרצל חג׳ג, :לוד .73 הרצל יולזרי, חיים :רמלה .48 בלפור הוד, סלון :כת־ים .120 סוקולוב אביגדור, רדיו :חולון .114 ז׳בוטינסקי דרך שעשוע,

 מסחרי. מרכז תגי, סוריה ; ירוחם .443 • דימונה דימונה, שוק יצחק, פילים : רימונה .39 הרצל ניסים, ברזילי :איטר,לון מסחרי. מרכז יעקבסון, : יכנה מסחרי. מרכז מנחם,
גלוברמן. אלקטרוניקה : אילת

לפחי׳ רזה ווור-רז ר.


