
 פני שיפוץ על חושב אתה אם
 או המלון בית האולם, המשרד,

ה ת א ת-  על חושב ודאי הבי
למגע. ונעימה יפה צבע נקודת

 יכול שאינך בודאי חשבת
 אמיתי. שטיח לעצמך להרשות

נכון. לא זה אבל
 הצעה לך מציע ירושלמי

 שטיח ״להיט״. מאוד. מפתה
 נמוך שמחירו מניילון, אמיתי

דומה. שטיח מכל
 מרהיב צבעים במבחר זאת,

 שכן רגילה, בלתי ובאיכות
 יוטה שכבת על עשוי ״להיט״
 שיחזיק כדי גומי) על (במקום

 לא יותר, רבות שנים מעמד
 בחום יתקלקל לא בועות, יצור

וינשום.

 חוץ, חוצרח לבד לקנות למה
 מחיר באותו כשאפשר

״לחיק״! שהוא אמיתי שטיח לקנות
 מקיר ״להיט״ לרשותך יש

 שונים בגדלים ו״להיט״ לקיר
 אחד ״להיט״ ויש בקשתך. לפי
בשבילך. גם

 בחנות ירושלמי שטיחי
 השטיחים ובחנויות המפעל
הארץ. ברחבי
 החדש התצוגה אולם

 1 הירקון ברחוב ירושלמי של
 רמת־גן, 7 מודיעין פינת

793134 טלפון:
ה׳ בימים פתיחה: שעות  א׳-

19.00-08.00 בשעות
ירושלמי שטיחי

\

 ; 224 בן־יהודה וטפסים, שטיחים גולדה ; 100 ארלוזורוב ברוך, אחים :יפו תל־אביב .13 הקישון רח׳ מרכזי, שטיחים מחסן :ברק בני :השטיחים סוחרי רשימת
בן־יהודה שבן, אצל טוב סימן ; 37 יפו־ת״א ארגמן, שטיחי ; 89 המכבי יהודה קראבסי, ; 218 דיזנגוף פרוסלי, ; 48 יפו־ת״א רח׳ מאירדזה, ; 84 ג׳ורג׳ המלך בנימין, כהן
חיפה .24 בן־יהודה השאח, שטיחי ; 51 יפו שפיצר, ; 47 יפו חיים, ירושלמי ; 56 יפו דוד, בן ; 28 הלל דיורם, :ירושלים .62 יפו־ת״א ציון, שקלים ; 206

אחים ;חיפה ,2 יחיאל נסים, שקלים ;חיפה ,31 נורדאו קולטאי, ;חיפה ,18 הרצל נוסבאום, ;חיפה ,35 הנמל בע״מ, לוריא ב. ;טבעון קריית אפריון, :והסביבה
.118 בלפור איריס, :בת־ים .40 קוגל שקלים, חיים ; 43 שנקר יואל, שקלים ;רחל נאות ,18 אילת רח׳ איריס, :חולון כפר־אתא. צומת ליד חיפה, מפרץ סיני,

 חנגל : גבעתיים .93 ז׳בוטינסקי שלמה, שקלים ;11 ארלוזורוב שרות, שי :גן רמת־ .30 ציון חובבי רחמים, בנאי ; 11 ההסתדרות ישיר, שיווק ג. א. : פתח־תקוה
 .105 וייצמן מגדל ! 111 וייצמן שרגא, אחים :כפר־יסבא .66 סוקולוב צפריר, רהיטי :השרון רמת .20 סוקולוב הוילון, בית :הרצליה .132 כצנלסון שלום,

 מיכאל, טאוב : רחובות .8 העם אחד ליבדרו, :לציון ראשון .20 געתון שד׳ מיכאלוביץ, : נהריה פלטרין. שד׳ יצחק, יוקוביץ : חדרה .31 הרצל יוריסטה, אחים : נתניה
______מדין■ רח׳ ובניו, הוכמן אילת: מסחרי. מרכז ציון, בוטח דימונה: .36 טרומפלדור דוד, בוטח שבע: באר רוגוזין. ,רח מלמד, דקורציה אשדוד: .4 העם אחד
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