
ב״שיגעון אירופה שגעו!
הו !הפתעה הישראלים, ידידי
 הרמה, לבעלי מופנית זו דעה
 באה לא את באם גבירתי ובכן

 אליך. באה אירופה לאירופה,
להז לחכות תצטרכי לא כבר

לאירו לנסוע הנכספת דמנות
ה תוצרת פאר את ולרכוש פה

 בתי־ מבחר של הנשי, ביגוד
 המודרניים והאופנאים האופנה

ב הביטי ואיטליה. צרפת של
 ותמצאי מחדל האופנה תצוגות

 ברשת בארץ, כאן אצלנו, אותם
 בת״א, :״שגעון״ האופנה בתי
 חמש של רשת ובת־ים. יפו

 האופנה מבחר ובכולם חנויות
 אירופה. של והצעירה המשגעת

 וה־ המקצועיים האופנה בתי
 לפנק כיצד היודעים מהימנים,

מח לך מיבאת ״שגעון״ אותך.
 הדינמית, מאירופה הישר מאות,

 הצעירה. וחזותך להרגשתך
 במסיבת ידידיך, בחוג תסתובבי

 הפאריסאי, הסלון בסגנון פאר,
והמשק המזנון הרקע, מוסיקת

 בך: יביטו וכולם הבאר על אות
בפלי הנשים בהערצה, הגברים

 במרכז כמובן, את וקינאה. אה
 כבשת כי להם הראי העניינים,

 את כבשת איטליה, צרפת, את
בהי כעת בעצם, והכל אירופה

לעבו תלכי ב״שגעוך. ידך שג
 או חברתי, למפגש לקניות דה,

 הצח, באויר מהנה טיול לסתם
 הותאם לך, יחמיא שהכל תראי

 והר־ לגזרתך בעבורך, במיוחד
הצעירה. גשתך
 המע־ הישראליוה הגשים ובכן

 ב־ במיוחד כראוי, עצמן ריכות
 ה־ בתי רשת הוקמה עבורכן

 שגריר הנו ״שגעון״ האופנה.
 הכנסי בישראל. אירופה אופנת

 או מילנו ברומא, כמו והרגישי
אי והיחס האוירה — בפאריס
אירופאים. והמחירים רופאיים

בחש לקחת באה כשאת כמובן,
 טיב, איכות, כמו גורמים בון

 המחירים, גבוהים, וסטנדרטים
תצ לא אולם גבוהים, הם גם

 את לרכוש לפאריס לטוס טרכי
ב כאן אותה תרכשי מלתחתך,

וכ בה תתגאי ב״שגעון״ ארץ
בעצמך. מובן

 וניצה, אתי ע״י מנוהל ״שגעון״
בישר אירופה אופנת שגרירות

ומכי ביעוץ תמיד, לצידך אל,
מהמובחר. רה

 בתי חמישה בנות חנויות רשת
 מקצועי. עובדים וצוות אופנה,
 56678 טל. ת״א, הם, פינת אלנבי

 תל־אכיב ,126 דיזנגוף
 חנויות 2 כת־ים, ,22 רוטשילד

יפו. ,46 ירושלים שד׳

״ י ל א ר - ״
אפניים! בייצור שנה 90מ־ למעלה

 ההמצאות אחת הם ״האפניים
נתב האנושי שהמין החיוביות

 אינם טובים אפניים בהם. רך
 אלא תחבורה ככלי רק משמשים

 ממנו להפיק שניתן כלי גם
 טובה״. ובריאות הנאה
 מ־ לאנגליה חזר 1887 בשנת

ומצ צעיר עורך־דין הונג־קונג
 פראנק בוודאן. פראנק בשם ליח

מחול סבל מאד, עשיר שהיה
 ונפשית גופנית — כללית שה

 טובות. לו ניבאו לא ורופאיו
ה אחד לפניו המליץ באנגליה
 אפי על לרכב לנסות רופאים

 לפראנק כושרו. לשיפור ניים
 קנה והוא להפסיד מה היה לא
 ברחוב קטן במפעל אפניים זוג

 בנוטינגהם. ״ראלי״
 היה בוודאן לפראנק שקרה מה

 כמה כעבור רפואי. נס בהחלט
 והיה לאיתנו חזר רכיבה חדשי
 ביום. ק״מ עשרות רוכב

 החליט לאיתנו החזרה עם
וה היזמה את להפנות פראנק

 לאפיק בו שפעמו החדשים מרץ
 שהתחולל הנס ובעקבות חיובי,

 אפניים, על לרכיבה הודות בו
 האפ־ לתעשיית להכנס החליט

 1887 בשנת וכך, ברצינות. ניים
 ברחוב האפניים מפעל את קנה

מיי שהיה ב״נוטינגהם״ ״ראלי״
 בלבד אפניים זוגות מספר צר

 סיר של מותו עם שבוע. מדי
 כבר 1921 בשנת כוודאן פראנק

 האפ־ יצרני ״ראלי״ מפעלי היו
 בעולם. הגדולים ניים
 ״ראלי״ במפעלי עובדים כיום
המייצ פועלים 15,000מ־ יותר
אפניים זוגות מיליון 4כ־ רים

בשי מיוצרים האפניים בשנה.
 תכנון פרי והם מודרניות טות

 ומומחים. מהנדסים של מוקדם
 שנות במשך זכו ״ראלי״ אפני
תא ואלפי במאות המפעל קיום
!שונים ומרוצים בתחרויות רים

למכי המוצעות ״ראלי״ אפני
: בישראל רה
 — וחיפה ירושלים לתושבי •

ב המיועדים מהלכים 10 אפני

 וה־ ה־סקורפיו לעליות. מיוחד
חז הזוגות שני — גראנד־פרי

 במיוחד. ונוחים קים
 אם־ והמשור ת״א לתושבי •1

 אפשרות עם מאד נוחות ניים
 יה־ גבוהות. למהירויות להגיע
מה 3 בעלי וה־מאנהטן ראצ׳ר
ומ נוחות לך מעניקות לכים.
 ספורטאי. של הירות

 מיטב מתבטא כאן !ולנוער •1
דג ״ראלי״. של והידע התיכנון

 וה־ ה־צ׳ופאר :מהלכים 3 מי
 שם לעצמם עשו כבר גריפטר
בע הם ה־צ׳ופר העולם. ברחבי

 טלסקו־ קפיצים עם כיסא לי
 והם גבוה אחורי גלגל פיים.
 ה־גריפטר לרכיבה. מאד נוחים
 עם תנודות נגד במיוחד בנוי

צמוד. כידון
 על לרכב ממליצים ב״ראלי״

 כך ולשם .4 מגיל החל אפניים
 ה־ אפני את במיוחד תיכננו

 אלו ו־שטריקה בוקסר טומהוק,
 קטנות מהלכים, ללא אפניים

במ ומותאמות רגל מעצורי עם
.4—9 לגילאי יוחד

 אלה ״ראלי״ של חדש רעיון #
 אפניים זוג ה־פולדינג, אפני הם

 אשר מהלכים 3 בעל משפחתי
ל ישר ולהכניסן לקפלן ניתן

! מכונית
 המקוריים ״ראלי״ אפני את

ב מייבאת !)מחיקויים (הזהרו
הוו החברה שנה 45 מזה ארץ

 בוקשטיין י. ״טכניקה״ תיקה
 ת״א) ,22 רמב״ם (רה׳ בע״מ

 מצמן, מ. ע״י נעשית וההפצה
.251789 טל. ת״א, 112 פ״ת דרך

נ״אלגדו חקלים־ם לקנות נדא׳
ה בפעם ? לדבר כאן יש מה

תק לקנות הולכים שאתם באה
 ב־ זה את שתעשו כדאי ליט,

״אלגרו״.
 ״אלגרו״ של מזלה אתרע נכון,

(סמ בצד קצת ממוקמת והחנות
 קולנוע ליד השואבה, בית טת

 לי, האמינו אך ״מתמיד״).
 מרחוב מטר 2ב־ לסטות כדאי

 ב־ ביקור להחמיץ ולא אלנבי
״אלגרו״.

תק חנויות ״מחפשי אותם כל
 אלנבי רחוב לאורך ליטים״

 ומשמאלם מימינם סטו לא אשר
הפסידו. פשוט

 ב״אלגרו״ שמוצג המבחר כי
 לתחרות. ניתן בלתי פשוט הוא
תו תקליט רוצה אתה אם בין

תו חוץ תוצרת או הארץ צרת

 ב־ מבוקשך כל את למצוא כל
 להקות כולל המבחר ״אלגרו״.

 פופ, דיסקו, רוק, ישראליות,
 ילדים, תקליטי עמים, שירי
 ועוד. מתקדמת מוסיקה ג׳אז,

לנו ניתנת מיוחדת לב תשומת
 ב־ קלאסית. מוסיקה של שא

 עשיר יצירות מבחר ״אלגרו״
ב הנגנים טובי בביצוע ביותר
 איכות תקליטי גבי על — עולם

חוץ. תוצרת
 לב לתשומת הזוכה אחר נושא

 של חוץ תוצרת התקליטים הם
יש בהדפסה יצאו שלא להקות
 של בתקליטים המדובר ראלית.
 אמר־ צ׳יקו־ריאה, יאס, ג׳נסיס,

וכדר. סון
 בכלל והקניה התקליטים בחירת
לה־ צורך אין — בנחת נעשים

 כמו בשני אחד ולהתחכך דחק
 (חשוב ממוזגת החנות בשוק.

 נעימה. והאוירה בקיץ) מאד
 התקליטים של העשיר המבחר
 שאם כך נושאים לפי מסודר

 נושא או תקליט מחפש אתה
 למוצאו. בעיה כל אין מסויים,
לגמ חדש קונה שאתה התקליט

 ופגמים משריטות השש אין רי.
 !תכופה מהשמעה כתוצאה

 הולכים שאתם הבאה בפעם אז
 עוברים סתם או תקליט לקנות

 הכנסו תתעצלו, אל באלנבי
 (ליד השואבה בית לסימטת
 ל־ ובואו ״מתמיד״) קולנוע

בע התקליטים חנות ״אלגרו״,
בארץ. העשיר המבחר לת

בית־ סימטת ״אלגרו״, תקליטי

11.8.!/. מזגני
 אמריקה, את גילה קולומבוס

ה האויר מזגן את הישראלים
ביש כעת המורכב אמריקאי,

ראל.
 החום המדינה, בככר עברתי

 אורו לפתע נסבל. בלתי היה
 :הצלה תחנת ליליתי !עיני

 בע״מ. אויר מיזוג ״אירופיל״
והרגש התצוגה לאולם נכנסתי

 התיישבתי באלסקה. כמו תי
רוזנ מר עם עניינית לשיחה

 ה־ שרוולי. הפשלתי ומיד ברג
שהפ מה ומהנה. עז היה הקור
פוטנ השקט. היה אותי ליא

חז כה תפוקה גבוה, כה ציאל
 לא אפילו ואתה קור של קה

פעו עובד. שהמכשיר מדגיש
 וחזקה. שקטה לתו

 מחקר פרי הנו החדש הלהיט
בעו והמתקדמים החדישים מן

 הטכנולוגיה תוצרת פאר לם,
 וכעת ארה״ב של המתקדמת

ה עיצובו בישראל. גס מורכב
 כרהיט להרכיבו מאפשר מהודר

ה סיגנון את המעשיר מרהיב,
 כפתור בלחיצת המודרני. סלון
 בשיא החורף את תמצא קלה

 תצרוכת ללא וזאת הלוהט הקיץ
 ״פילקו״ מזגן גבוהה. חשמל

אמ מזגן בכל בקלות מתחרה
 בהחלט. ישראלי ומחירו ריקאי
 הנו ליעילותו, ניצחת הוכחה

 בארץ הענק מכירותיו גודל סדר
: בפיקוח מיוצר ובעולם.

0נ[־0- 0 1 ? ס ח  ^/6ז0מ111ז0ז110 !
11.8.78 ,31:100!■

 מזגני של הבלעדיים המשווקים
: בארץ ״פילקו״

 כע״מ, אויר מיזוג ״אירופיל״,
 טלפונים: ת״א, 42 המ-ינה ככר

.03־251487/8*!/ ״מתמיד״. קולנוע ליד השואפת,

ביותו! הטובה הקניה - זומדפלד£¥1! £ 40411/1ב־ כלה היי
 לך, טוב מזל להתחתן, החלטת
 דאגות — ולמשפחתך לחתנך
 הצוות כתפי על מוטלות יופיך

 העשיר, הנסיון בעל המעולה,
 של הנשי, והחן היופי בעולם

 ע£.0 * 78)1301 היוקרה סלון
לשי לאשר, מייד פני ובכן,

ב ומרשימה אדיבה קבלה חת
 המפואר במקום תסתובבי סלון.
 כמו ותרגישי חתנך עם יחד

 אנחנו ככלה. לך כיאה מלכה,
בטי מתרכזים ללבך, המבינים

מס :לכך והוכחה בך רק פול
 יום בכל המטופלות הכלות פר

מצומצ להרגשה מצומצם, הנו
 ולרקע שקטה משפחתית מת,

 ההתרכזות מרגיעה, מוסיקה
 לעצמך בחרי וביופיך. בך היא

 שתושאל יפיפיה חופה, שמלת
ה במלתחה חתונתך ביום לך,

האי לפני כשבועיים עשירה.
תסרוקת לעיצוב תוזמני רוע

 חתונתך וביום לנסיון אופנתית
הקוס שוש ע״י קוסמטי טיפול

 :הכולל המעולה, מטיקאית
 מסכה גבות, מניקור, פדיקור,
 המלון, בבריכת תרחצי ואיפור.
 השיער ולעיצוב סאונה תעברי

 למענך שהותאם הסיגנון לפי
 צהרים, תאכלי קודם. שבועיים

 ותולבשי מרעננת מקלחת תעשי
 שבחרת. הכלה בבגדי

 מקצועי יעוץ העת כל לעזרתך,
 מבצע במחיר זאת וכל ומוסמך.

ו מ.ע.מ. בולל ל״י 1,777 של
 השימלה. שכירת

 לחדר, הנחות מבצע לך מוצע
 24״ ל במלון הכלולות, לליל

 בקבוק פירות, סל וכמובן שעות
 בוקר. ארוחת ולמחרת שמפניה

ב־ פנטאסטי גרנדיוזי מבצע
׳\£.6 * 7:>\1301
 תל־אביב. — ״דיפלומט״ מלת
).1918 פנימי (קו 294427 טל.

 בי קלפטון, אריק בנסון, ג׳ורג׳
 נגני 4 סנטנה. וקרלוס קינג בי

משו מכנה עם מעולים צמרת
 01£<800ה״. גיטרת :אחד תף

 ידועים 01178011 מפעלי שלהם.
בעו הטובות הגיטרות כיצרני

 מנגנים הנגנים כשגדולי לם,
 שחברת איפה טבעי לכן, :בהן

דוו ב״זומרפלד״ בחרה 01175011
 בארץ. הבלעדיים כנציגיה קא

 ומכירת ביבוא עוסק ״זומרפלד״
 שנה, 40מ־ למעלה נגינה כלי

 הגדול העסק בית כיום והוא
מו במשאל נגינה. לכלי בארץ
 ״זומרפלד״ קיבל אזרחי דיעין

 הטובה הקניה — התואר את
 ברציפות. רביעית פעם ביותר,

 של העשיר המבחר בזכות הן
 והן גבוהה באיכות נגינה כלי

 גיטרות שמכר העובדה בזכות
 כאלפים. ואורגנים

עוסקים, אנחנו בגיטרות אם

 01)750ז1ה־ לגיטרות בנוסף הרי
מת ״זומרפלד״ ע״י המוצעות

 מבצע ממש אלו בימים קיים
ה הגיטרות של המלאי חיסול

 במחירים £1ס££0ס1- גרמניות
 ממחירן. ומטה 50ס/0כ־ו המהוים
 ב־ גיטרות של העשיר המבחר

 גיטרות גם כולל ״זומרפלד״
 (תוצרת 00מ0ט1־10ו-: }\0־ת18

).£0־ת15 מפעלי  — חשמליות \
 £131- — אקוסטיות \¥6810פת
 — מתוצרת וגיטרות ס1ס0ץ

10(£1011.
 הנציגות את מרכז ״זומרפלד״

 £13010100)1 אורגנים יצרני של:
 ומפוח־ מלודיקות אקורדיונים,

 אורגנים, ,£10111101: — פה יות
 — £31־£153 ומגברים פסנתרים

 — 83011 5010161־ נשיפה כלי
 ,0601 — ומגברים אורגנים

 ובי״ 10151:17̂־0112 — חלילי־צד
80110101101• — למיתרים הח״ר

\ 1כ3׳\15 ,87.
מוב ל״זומרפלד״, פונה כשאתה

 יהיה תקנה, אותו שהכלי לך טח
יד לכך בנוסף מעולה. מאיכות

 הידע בעקבות ב״זומרפלד״ אגו
 את למצוא המקצועי, 'והנסיון

 לצרכיך. בדיוק המתאים הכלי
 מחירו. לפי דווקא ולאו

 שירות מעבדת ל״זומרפלד״ יש
משוכללת.

 זה בעמוד שהמקום ספק, אין
 האמנים רשימת את מלהכיל צר

 רכשו אותם בכלים שמנגנים
 לומר, רק ניתן ב״זומרפלד״.

 בארץ, הבידור צמרת שמרבית
תר ומוסדות הצבאיות הלהקות

 ציוד את וקונים קנו רבים בות
 ומי ב״זומרפלד״ שלהם הנגינה
 מהי. טובה בחירה יודע כמוהם
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