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כביסה מכונתכלים מדיח

מהירויות שתי

 וחסכוני אוטומטי *
בגז. מופעל *

גהוץ. ללא לכביסה מיוחדת תוכנית *
הפעולה את מפסיק אלקטרוני רגש *

יבשה. כשהכביסה

 המקדד
 *לחטדיח גינרל של

בעולם. הטוב הוא ^
הבל!) יודעים זה (את

 אלקטריח גינדל
גם: מייצרת א

 ממנת־כביסה, מדיח־בלים,
ועוד. שעוני־דדיו מייבש,

לדעת!!) חשוב זה את (גם

רדיו - שעון /
 - חדישים מכשירים של רחב מגוון
 ואלקטרוניים דיגיטליים ^

בישראל */זדש ,

 לדעת, מאד וחשוב כדאי אבל מעצמו! נמכר הוא - להציג צורן כבר אין המקרר, של המוחלטת העליונות את
- ארה״ב אלקטריק גינרל ־ ענק חברת אותה מתוצרת מוצרים עוד מאפיינת מוחלטת עליונות שאותה

ביתיים. חשמל למוצרי בעולם הגדול היצרן

 נטיון, שנות 100 הרבה: כל-בך מוצר-ביתי בכל להשקיע שיכולה בעולם חברה אף אין
כה, תחנות גרעיניים, כורים של: בייצור החלוצה היא היתה שבמרוצת!

סילון מנועי חלל, לוויני סינטטיים, תעשייתיים יהלומים
.ועוד ועוד . .

 - אלקטריק ג׳נרל לו שיש מי כל שאל
הכל. אומר הזה השם

מס ולפטורי לעולים גם מכירה
של ישירים ושרות אחריות יבוא,

ס מהנדס■□ ג׳גרל 1191 ״ ע ב
1951 משנת בלעדיים נציגים

תצוגה: אולמי
 53143 טל. ,11 הטם אחד רח־ תל-אביב,
227381 טל. ,24 הלל רח־ ירושלים,

כביסה מייבש

 כולו הפנים *
 ניקוי: תוכניות 4 * מנירוסטה.

 ולמחבתות לסירים תוכנית כולל
שולחן. מערכות 15קיבולת- *

שקטה. *פעולה

 ק״ג 1/2 אפילו או ק״ג, 8 עד קיבולת *
 לכביסה שמשמש הבלעדי (במיני-בסקט

עדינים). ולפריטים קטנה
 הכביסה. לכמות בהתאם - מים רמות 4 *

קרים או חמים למים נפרדת כניסה * ̂יזייז דויחי יריחו■ חדרייייח * ייויי

1
ם אצל להשיג רי ח סו ם: ה שי ר מו א. ,113 אלנבי רח׳ ,113 אלנבי סלון והמרכז: תל־אביב אזור ה ה רוז׳ מ.ש.י., ת״ ד הו א. ,3 בן־י  ת״
ט סלון א. 20 ל רו גבי אבן רח׳ — להי א. ,39 גורדון רח׳ פרידמן, מ. ת״ לה רח׳ אירופה, סלון ת״ או א. ,40 ג  הגליל רח׳ בע״מ, שיטה ת״

א. 1 ה, ת״ מפי לי ם. 41 בלפור רח׳ או די ב רח׳ סבוי, סלון בת־ים. ,33 בלפור רח׳ ליפשיץ, כל״בו בו לו קו לון. ,77 סו ם שד׳ לבל, חו שלי  ירו
ם. ,145 כצגלסון רח׳ שביט, סלון יפו. ,11 רזיאל רח׳ ברוק, הרצל יפו. ,24 קי רח׳ סנסור, ר״ג. ,30 ביואליק רח׳ שביט, סלון גבעתיי ס טינ בו  91 ז׳

ה. 29 ציון חובבי רח׳ בן־עמי, סלון רמת־גן. תקוו בא רבי רח׳ מאיר, פתח־ ת ראשל״צ. 39 רוטשילד רח׳ ברנפלד, בצי־ברק. 41 עקי כנויו  אמיר, סו
שמל אשדוד. ,3 רוגןזין רח׳ רי מרכז כהן, הח ח ס ת ד׳, מ ב רח׳ סנסור, אשדוד. ,24 חנו לו קו ה רח׳ אפי, סלון השרון. רמת ,70 סו ז חו  ,109 א

ב רח׳ אברהם, שטראוס רעננה. קולו מין שד׳ צמרת, סלון הרצליה. ,18 סו ה. ,18 בני תני ם, סלון נ ה. ,30 הרצל רח׳ קס תני  נ
ם חי ה. ,51 הרצל רח׳ פיקס, א תני אל רח׳ רגבה, מטבחי נ ה. ,12 הנציב שמו תני  :והצפון חיפה אזור חדרה. ,38 רוטשילד רח׳ הכט, רדיו נ

ם רח׳ חשמל, טרקלין אי בי פה. ,25 הנ ם עפולה. ,5 ירושלים רח׳ האושר, פינת חי ה. הגליל, רח׳ קזז, חיי  ויוסף, בישארה סרוג׳י טברי
ס רח׳ לו טאני, : ירושלים נצרת. ,56 השישי פאו אב א־דין. סלח רח׳ סבי ם אשכול. רמת ,8/1 ׳הגולן רמת רח׳ בע״מ, חי חי  רח׳ לוי, א

ה שלומציון כ מל ה קורמוטור, :באר-שבע .18 ה חנ אגד״. מרכזית,' ת ב״ש. ״
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