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המורשים הסוכנים אצד להשיג
 שיטה ת״א. 39 גורדון רח׳ פרידמן, מ. ת״א. 20 אבן־גבירול רה׳ להיט, סלון ת״א. ,3 בן־יהודה רח׳ מ.ש.י., ת״א. 113 אלנבי רה׳ ,113 אלנבי סלון :והמרכז תל־אביב איזור

 יפו. 24 ירושלים שד׳ לבל, בת־ים. 32 רוטשילד רח׳ פאר, סלון בת־ים. 33 בלפור רה׳ ליפשיץ, כל־בו ת״א. 105 החשמונאים רח׳ שירני, חשמל ת״א. ,1 הגליל רח׳ בע״מ,
 בני־ברק. 33 עקיבא רבי רה׳ 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
 27 וייצמן רח׳ פינקלשטיין, ראשון־לציון. 39 רוטשילד רח׳ ברנפלד, חולון. 42 שנקר רח׳ ערוסי, סלון חולון. 75 סוקולוב רח׳ כל־אלקטריק, בני־ברק. 12 ירושלים רח׳ המרכז, סלון

 סלון אשדוד. 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.
 הרצליה. 53 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,

 הוד 94 השרון דרך חמד, רעננה. 5 בורוכוב רח׳ אלקטרוניקה, רן רעננה. 100 אחוזה רח׳ אפי, סלון רמת־השרון. 70 סוקולוב רח׳ סנסור, הרצליה. 32 סוקולוב רח׳ קפלן,
 רגבה, מטבחי נתניה. 30 הרצל רח׳ קסם, סלון נתניה. 18 בנימין שד׳ צמרת, סלון פתח־תקוה. 23 חובבי־ציון רח׳ וייסמן, פתח־תקוה. 16 ההגנה רח׳ ,120ה־ הגל השרון.
 38 רוטשילד רח׳ הכט, רדיו חדרה. 66 סמואל הרברט חשמלית, נתניה. 3 שטמפפר רח׳ פריד, וולטר נתניה. 2 גורדון סוכנויות, אריאבן פטרולגז, נתניה. 12 הנציב שמואל
 דרך הבנקים, סלון חיפה. 124 הנשיא שד׳ עמית, חיפה. 25 הנביאים רח׳ חשמל, טרקלין :והצפון חיפה אזור קרע. כפר יוסף, זייד פרדס־חנה. הנשיא כיכר יעקב, זליצובר חדרה.
 סבטיאני, : ירושלים נצרת. 56 השישי פאולוס רח׳ ויוסף, בישארה סרוג׳י טבריה. העצמאות כיכר כל, סוכנות עפולה. 5 ירושלים רח׳ האושר, פינת קרית־אתא. 49 חיפה

 צמרת, סלון באר־שבע. התעשיה איזור 211/5 קרית־יהודית קורמוטור, והדרום: כאר־שבע .18 המלכה שלומציון רח׳ לוי, אחים .68 יפו רח׳ בע״מ, סיגמנט סאלח־א־דין. רח׳
דימונה. מסחרי מרכז בכר, דוד באר־שבע. 71 הרצל רח׳ סנטר, אלקטריק באר־שבע. 114 החלוץ רח׳


