
.6 בר״נס קוני□ ויהלומים תכשיטי□
 השבוע ¥ התכשיטים בענף התיווך פער חיסול בזכות הצלחה לסיפור קצר זמן תור הפכה ,6 ריינס ברח׳ לתכשיטים הבורסה
 ויהלומים זהב תכשיטי מציעה מוניטין״ ״יהלומי חברת ¥ ייצוא עודפי לתכשיטים״ ב״בורסה ״אנדיו״ חברת מציעה

ל״י. 4,000מ־ החל במחירים

 תכשיט לכל חינם בדיקה
שברשותן יהלום

 המיוחד האלקטרוני במכשיר
לת בבורסה ורק אך המצוי

 שלום כל־בו שקם, כשיטים,
לצרכן. והמשביר
הזהרי

מזויפים! מיהלומים

,הבורסהב: להשיג
לתכשיטים

נ3תע י 6די א0 ד ו
המשכיר
לצרכן

פרי צ. מאת
 דיזנגוף. ברחוב קונים אוםנד.
 בבדיהודו;. פרוות

 ריינם. ברחוב — חנשיסים
 דיזג־ מכיכר צעדים מספר העיר, בלב
 התכשיטיב ענף של ליבו שיכן גוף,

 לתכשיטים״. ד,״בורסה — הישראלי
מ וידועים גדולים תכשיטים יצרני . 5

 ויהלומים. זהב תכשיטי כאן שווקים
תיווך. סעו ללא לצרכן, ישירות

 מציגה רוזנבלום פנינה
 ויהלומים זהב טבעות קולקצית
טין״. ״•הלומי •:•ל  מוני

 וצעיר קליל בעיצוב הקולקציה
ל״י. 4.000מ- החל במחירים

 דזדמנות' כמתי־ ייציא תנינזינוי
 ״אנדין״ הינו הבולטים היצרנים אחד

 המפורסם• הבינלאומי דתכשיטים יצואן
מצ ״אנדין״ של העשירה הקולקציה

לדרי בהתאם וקליל צעיר בקו טיינת
ו בא־ר־פה האחרונה האופנה שות

ארד,״ב.
 מוצו ״אנדין״ של הייצוא רעידפי חלק
 הז־ במחיר לתכשיטים״ ב״בורכה עים

 לרכרש יכ-ל הישראלי והלקוח ודנית־,
בחו״ל, ממחירם בכמחצית אוחם

ט 1ב־א מינבלת מדדורד א "
 קולקציה מציע־ם ״קנדיד״ תכשיטי•
 התכשיטים מוגבלת. במהדורה קלאסית

 נקיים. והיהלומים קראט 18 בזהב כולם
 בסער החפכ-ן אולם זול, א•;■ ־המהיר
 טוב ע־ך לקבל לך נאפשר התיייד
לכספך. ביותי■

 יהליטים... ירלומים... 'הדומים...
לתכשי , שב״בורפה היהלומים בחדר

 יהלומים של עשיר מבחר תגלה טים״
נמ היהלומים ונקית. צנע גודל. מכל

הבורסה בתנאי לציבור ישירות כרים
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4רק ל״י 4815 רק ל־־י 3445 רק 9 9 3ן7"ר ל״י5 9 7 י5 ״ ל״י 3021 דק ל
בלבד. ימים ושבווו בתוקף המחירים והיהלומים הזהב במחירי תנודות בגלל

 מיוחדת מכירה
במוצ״ש

 לתכשיטים הבורסה
6 ריינס ברחי

 השעות; בין במוצ״ש פתוחה
 בערב 11.00- בערב 7.30

 השבוע; ובימי
ן4נ9סו יהלומיבערב 700בבוקר- 9.00 בין

שג החלום לפתע. ידך. בהי
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