
סכל■■ ומדיח

בישראל גם עכשיו - באירופה גדול שם
 - שלנו חשם את חפשי כלים, מדיח או כביסה מכונת קונה כשאת
 השמות עם ענין לך שיש תדעי כן רק - בע״מ״ מהנדסים ״ג׳נרל

 ,באחריות באיכות, לסמוך: מי על לך שיש תדעי כן רק ביותר. הגדולים
בשרותי

 מביאים אנו שנים זה ביותר! הסוב את רק שלנו: האיכות מסורת זוהי בי
 - אלקטריק״ ״ג׳נרל בעולם: ביותר הטובים המוצרים את לישראל
 .5ו\ו\/0¥ את גם לן מציעים אנו ועתה, - ארה״ב
 - בחירה לפי ו, 2 או תכניות ו 8 כביסה, ק״ג 5 דגמים, 2 הכביסה: מכונת

 - עומק ס״מ. 59.5 - רוחב ס״מ. 85 - גובה עדינה. וכביסה ביו כולל
ס״מ. 55

אל-חלד. מפלדת הפנים כלים. מערבות ו5ל־ הבלים: מריח
 בלים השרייה, ביו, תבניות: אוטומטי. מים מרבך

 בפיקוד הבל - צלחות חימום עדינים,
 60 - רוחב ס״מ. 85 - גובה טרמוסטטי.
 ניתן ס״מ. 60 - עומק ס״מ.

החזית צבע את להתאים
המטבח. לצבע

ת״א. 39 גורדו! רח׳ #וידמו, מ. ת״א. 20 אבן־גבירול רח׳ להיט, סלון ת״א. ,3 בן־יהודה רח׳ מ.ש.י., ת״א. ,113 אלנבי רח׳ ,113 אלנגי סלון :והמרכז תל־אביב איזור
 יפו. 24 ירושלים שד׳ לבל, בת״ים. 32 רוטשילד רח׳ פאר, סלון בת־ים. 33 בלפור רח׳ ליפשיץ, כל־בו ת״א. 105 החשמונאים רח׳ שירני, חשמל ת״א. 1 הגליל רח׳ נע״מ, שיטה ־

 בני־ברק. 33 עקיבא רבי רח׳ וייס, גבעתיים. 145 כצנלסון רח׳ שביט, סלון רמת־גן. 91 ז׳בוטינסקי רח׳ סנסור, רמת־גן. 30 ביאליק רח׳ שביט, סלון יפו. 11 רזיאל רח׳ ברוך, הרצל
 רח׳ פינקלשטיין, ראשיו־לציוו. 39 רוטשילד רח׳ ברנפלד, חולון. 42 שנקר רח׳ ערוסי, סלון חולון. 75 סוקולוב רח׳ כל״אלקטריק, בני־ברק. 12 ירושלים רח׳ המרכז, סלון

 ,24 חנות ד׳, מסחרי מרכז כהן, החשמל יבנה. 4 המגדל רח׳ יוסף, כהן רמלה. 73 הרצל רח׳ אדיסון, סלון רחובות. 171 הרצל רח׳ אלקטרוסנטר, גרינס נס־ציונה. 27 וייצמן
סוקולוב רח׳ טי.וי., רדיו הרצליה. 11 סוקולוב רח׳ ,120ה־ הגל הרצליה. 18 סוקולוב רח׳ אברהם, שטראוס קרית־גת. גולדשטיין פסג׳ ,24 מסחרי מרכז המרכז, סלון אשדוד.

חמד, רעננה. 5 בורופוב רח׳ אלקטרוניקה, רן רעננה. 100 אחוזה רח׳ אפי, סלון דמת־השרון. 70 סוקולוב רח׳ סנסור, הרצליה. 32 סוקולוב רה׳ בע״מ, קפלן הרצליה. 53
 נתניה. 30 הרצל רח׳ קסם, סלון נתניה. 18 בנימיו שד׳ צמרת, סלון פתח־תקוה. 23 ציון חובבי רח׳ וייסמן, פתח־תקוה. 16 ההגנה רח׳ ,120ה״ הגל הוד־השרון. 94 השרון דרך

 רח׳ הכט, רדיו חדרה. 66 סמואל הרברט חשמלית, נתניה. 3 שטמפפר רח׳ פריד, וולטר נתניה. 2 גורדון סוכנויות, אריאבן פטרולגז, נתניה. 12 הנציב שמואל רגבה, מטבחי
קרע. כפר יוסף, זייד פרדס־חנה. הנשיא כיכר יעקב, זליצובר חדרה. 38 רוטשילד

5 ירושלים רח׳ האושר, פינת קרית״אתא. 49 חיפה דרך הבנקים, סלון חיפה. 124 הנשיא שד׳ עמית, חיפה. 25 הנביאים רח׳ חשמל, טרקלין :והצפון חיפה איזור
נצרת. 56 השישי פאולוס רח׳ ויוסף, בישארה סרוג׳י טבריה. העצמאות כיכר לכל, סוכנות עפולה.

.18 המלכה שלומציון רח׳ לוי, אחים .68 יפו רח׳ בע״מ, סיגמנט סאלח־א־דין. רח׳ סבטיאני, :ירושלים
__ דימונה. מסחרי, מרכז בפר, דוד באר־שבע. 114 החלוץ רח׳ צמרת, באר־שבע. התעשיה איזור 211/5 קרית־יהודית קורמוטור, :והדרום באר־שבע


