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 50 יובל מבירת
הנחה 200/0 עי־
 הם מצקין אצל הבגדים כי

ביותר והטובים היפים
 שלנו. האופנה בתי בכל 50ה- יובל את איתנו לחגוג בוא

נסיון, שנות 50 לך להבטיח יכול ״מצקיף׳ רק
 אופנה של שנה 50 מקצועי, שירות של שנה 50

 על אמיתית הנחה 20־/0 ו...עד לוהטת
ביותר. והאופנתיי□ החמים החורף בגדי

וצעירות. צעירים, נשים, לגברים,
 יצא החורף היום. עוד בואי

אתם! גם צאו לדרך.

שלך. היפה הצד את מגלה
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.37 הרצל רח־ חיפה: העמודים בניין יפו רח׳ לוי, י. ירושלים:

מחקר אל
 האכסקלוסיבית המרוקנית המסעדה

הטעם לאניני
 תל-אביב) נמל ו(מול הסירה רח׳יורדי

(כשך) י 441438 טלי:

ת צריך אינך  מרוקני להיו
מרוקו" ב״אל להתענג כדי
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