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 חדש תפוחים סבון
״פלמוליב״ של

 סבון לשוק *הוציאה מבריטניה, ״קולגייט-פלמוליב״ חברת
¥ 08££"א :בשם חדש תפוחים 0 0 0 \״•££101-1

 הפנים עור ניקוי במיוחד מומלץ הטבעית, בקוסמטיקה
 את ממריץ התפוחים, חומץ תפוחים. חומץ בתמיסת והגוף,
 בריאות על משפיעה בעור, הדם כמות העור. אל הדם זרימת
והיפה. הטבעי הסומק את לו ומעניקה העור
 גר׳) 142( אמבטיה״ ב״גודל משווק החדש התפוחים סבון

בלבד. ל״י 36.70 לצרכן: המומלץ ומחירו

ן לידי■□ הענינים אח קח
מקום  שלילית בקורת ב

אישית דוגמא תן
 מתחילה במדינה החיים איכות העלאת

 גן התלויים והפשוטים הקטנים מהדברים
 סובלנות, סבלנות, התחשבות, נימוס, בגון:
ועוד... ועוד יפות פנים סבר

ממך לשמוע נשמח
גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איפות למען אזרחים

ןראתך7ל בא המזל בלוטו
והבריאות החיגוך לקידום הפיס מפעל
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בשלם ביותר הטובים הרמקולים ■וי
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.5—75 ^ 8.^.5.בין בעצמה למגבר מתאים 301 ה- *
ומוחזר. ישיר צליל בשיטת פועל 301 ה־ *
ארה״ב. 805£ ע״י ומיוצר מתוכנן 301 *ה- *
הספרים. מדף על או הקיר על להרכבה ניתן 301 ה- *
להכוונה. הניתן מלאכותי קיר בולל 301 ה־ *
ושרות. אחריות שנים 5 כולל 301ה- *

 805£ הגברות״ ״טל לבמה: הגברה מערכות
456394 טל:

€111101* בישראל: בלעדיים נציגים
 המדינה, ככר בע״מ ושווס יבוא סוכנויות אלמור

455620,4556*3 שלפו! תל־אביב 52 באייר ה׳ רח׳

בעיים גולדשטיין ש. טפטים
ו נ ר ב ע

ת״א ,28 פינסקר ברח׳ החדשה לחנותנו
ממשיות הנחות הפתיחה לרגל

 פלסט העוגן מתוצרת הכל פנלים *• פי.בי.סי ריצוף גולדויניל, וינוקיר
ועוד. טקסטילים קש, מורלה, טפטים כן כמו

מטרים ולפי בגלילים המכירה

 מודעות קבלת
 העיתונים לפל

המערכת במחירי
227118 ,227117 טלפיו
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