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 שקנית שלך הישן ״אומגה״ שעון את זוכר
 עבורך חדשות לנו יש ל״י? 50ב־ בזמנו
 שעון עם ומה ל״י! 2,250 שוה הוא היום

 ובכן שנים? 21 לפני שקיבלת ״טיסו״
 ל״י. 1,250 תמורתו תקבל היום

 שעוני שאמרנו, כמו גפו!. מפתיע!
 מזהב. יותר שוים ו־״טיסו״ ״אומגה״

 מבית מיליון החצי השעון מכירת לרגל
מכריזה בישראל, ו־״טיסו״ ״אומגה״

 תמורת ״חדש מבצע על ״אומטיסו״ חברת
 או ״אומגה״ שעון ברשותך אם ישן״.

 לחנות הכנס מצב, בכל ישן, ״טיסו״
 את מסור במבצע, המשתתפת שעונים
 ל״י(עבור 2,250ב־ ותזוכה הישן שעונך

 ל״י(עבור 1,250ב־ או הישן) ״אומגה״
 חדש שעון קנית בעת הישן), ״טיסו״

ו־״טיסו״. ״אומגה״ של המרהיב מהמבחר

הבינלאומי: השירות תחנות לרשותך
.60ירושלים,רח־יפו (מעלהשקם);32סיפהדודפרץ ;5 קוק הרב ודא,רח׳

מוגבל לזמן המבצע

ס
7־ 1 8 3 0 7

ישן״ תמורת ״חדש במבצע המשתתפות החנויות של חלקית רשימה
;127 דיזנגוף פנג, את סנג ;19 העם אחד סבו, ;79 אלנבי שירז, ;90 אלנבי ליכטנשטיין, ;5 בן־יהודה הרשקוביץ, ;48 אלנבי אומגה, ;40 בן־יהודה זוהר, ;11 בן־יהודה דיאדם, : תל־אביג

משה, קאשי ;26 בז־יהודה שלמה, י קאשי ;24 הנביא יונה מחוג, ;17 ■מסריק ככר סקאלה, ;137 הלוי יהודה שעוננו, ;62 אלנבי עיטור, ;42 בנימין נחלת סוקולובר, ;77 אלנבי וולף,
רכטמן, ; 5 הרצל קוזין, ; 30 הרצל קרומהולץ, ; 13 הנביאים קאופמן, ; 50 הרצל מילר, ; 7 הרצל ביג־בן, ; 10 לוין שמריהו יהודה, בוטבול ; 2 הרצל אדית, ; חיפה .97 דיזנגוף גביש, ! 90 אלנבי

קק״ל רזמוביץ, ;89 קק״ל וינברג, : באר-שבע .55 יפו נוי, תכשיטי ;13 שטראוס פז־חי, ;10 ג׳ורג׳ המלך ביידא, ירושלים: .13 שפירא הכחול, היהלום ;41 העצמאות שושני, ;37 העצמאות
 תרשיש, ; 49 בלפור בלנק, ;פת-ים .169 הרצל טייץ, ; 178 הרצל אהרונסון, ; 194 הרצל סולומון, :רחובות ויצמן. רח׳ הזהב, מפתח ; 52 כצנלסון ארליך, :גבעתיים .114 קק״ל סטארי, ; 124

 ליכט, :רמת־גן אריה. קרית ,102 ז׳בוטינסקי שבד, ;14 עוזר חיים אידלשטיין, ;3 מוהליבר ברקוביץ, : פתח־תקוה .47 שנקר כץ, ;64 סוקולוב פטמן, חולון: .60 בלפור פדרופסקי, ;27 רוטשילד
 .15 ויצמן אואר, :עכו .53 ויצמן שמושקו, ;אגד תחנת אילן, מפיץ ;כצנלסון גבעת אליהו, אילוביץ :נהייה יצחק. רמת ,17 ירושלים שד׳ ארנביוב, ; 108 הרואה רה׳ מוטי, ; 54 ביאליק
 ערד: .102 אחוזה רעננה, תכשיטי רעננה: .100 הרצל אברהם, פרידמן רמלה: .47 סוקולוב (.לביא), ישרא־ון הרצליה: פלטרין. מרכז שלמה, גולדהאור ;38 רוטשילד ברודנר, את הכט חורה:

תניה: מסחרי. מרכז פלג. הגדולות. בערים לצרכן המשביר חנויות הגדולות. בערים השקם חנויות ויצמן. רח׳ ריטה, כץ ;בפר-סגא .8 העמק שער שטטלר, נ


