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ך ר צ ש מ ק בו ץ. מ בקי
ך אפשר האם ת כסף לחסו ך וצריך אפשר זה? מוצר בקניי חסו  ל
שאתם כסף שוות לבדוק צריך שיזוף. שמן רוכשים כ ם. ולה  מחירי

ה קטן מאמץ מ ח מל באינפלציה. ל

שלים— גרם) 130(״סקול״ ירו
42 יפו רח' ל״י 89.90
חצי כמעט — 2 החבצלת רח' ל״י 47.90

המחיר!
 1 יהודה בן רח' ל״י 62.75
 21 ג׳ורג׳ המלך רח' לי׳י 61.15

 36 יפו רח׳ ל״י 59.—
7 יהודה בן רח׳ ל״י 58.25

ם —ס״ל) 120( ״בנזון״ לי ש רו  י
7 יה(דה בן רח' ל״י 43.—

 המלך רח' ,2 החבצלת רח׳ ל״י 35.90
23 גיורג'

שלים—מ״ל) 125(״דליאל״  ירו
21 גיורג' המלך ל׳׳ירח' 139.50
 2 החבצלת ל״ירח' 109.90

 23 ג׳ורג' המלך ל״ירח' 138.—
15 ג׳ורג׳ המלך ל״ירח' 135.—

מ״ל) 185(״תיא״
 לצרכן, המשביר ,1 יהודה בן רח' ל״י 49.—

 בן 1רח ,23 ג׳ורג׳ המלך רח'
 ירושלים ,7 יהודה

 ירושלים ,36 יפו רח׳ ל״י 41.—
 תל־אביב 12 רמבי׳ם רח׳ ל״י41.—
 חיפה ׳131 הנשיא שד׳ לצרכן המשביר ל״י49.—
 חיפה , 38 החלוץ רח׳ ל״י 44.—

ה רח׳ ,124 הנשיא שד׳ ל״י46.70 ק ט ה9 הנ פ י ח , 
חיפה , 12 שפירא רח׳ ל״י 45.—-

מ״ל) 125(״רבלון״
 ירושלים ,2 יהודה בן רח׳ ל״י 99.—

 בן רח׳ ,15 ג׳ורג׳ המלך רח׳ ל״י 72.80
 ירושלים ,7 יהודיה

 ירושלים 36 יפו רח' ל״י 70.—
ב12 רמב׳ים רח׳ ל״י 60.— אבי תל־ ', 

ה16 הרצל רח׳ ,131 הנשיא שד׳ ל״י67.20 פ י ח , 
 חיפה לצרכן, המשביר ל״י 67.—
חיפה ,38 החלוץ רח' ל״י 60.—

ס״ל) 120(סולייר״ ״אמברה
 ירושלים .2 יהודה בן רח' ל״י 89.90

 המשביר ,15 גיורג׳ המלך רח' ל״י 83.—
ירושלים לצרכן,

תל־אביב ,12 רמב״ם רח' ל״י 70.—

 חיפה — מ״ל) 125( רובינשטיין״ ״הלנה
 ,16 הרצל רח׳ לצרכן, המשביר ל״י 112.—

 112 הנשיא שד׳ ,39 הרצל רח'
38 החלוץ רח׳ ל״י 95.—

מחירים. ולהשוות לבדוק צריך כסף, לבזבז חבל פרי. או בשר זה אין הכל אחרי שיזוף. שמן על בהוצאות לחסוך אפשר

ת1  מלחמה א
1 £23 ןבאינפלציה

באינפלציה למלחמה המטה


