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 זאת! עושים עכשיו-כולם
 סודהסטרים-ועוד שותים

!חינם סודודבל מקבלים
 מחלקת סודהסטוים שוב

מתנות!
 עכשיו שיקנה מי

 ,המכשיר201סודהסטוים-
 לייצור המופלא הביתי

 מיכל יקבל קלים, משקאות
 תשלום ללא - נוסף סודה־בל

 יש כי מצויין. וזה פקדון. דמי
 וכך צמאים. אורחים הרבה

 אספקה אפשרלהבטיח
 ומרענן קל משקה של שוטפת

 הצמאים-במשך לאורחים
 הסודה בחוזק כולו. הקיץ כל

 האהוב בטעם עליך, האהוב
 כל ממחיר וזאת-בחצי עליך.

 או בבקבוק אחר קל משקה
בפחית.

ש ל מבק ב ק  ל
 □ודהסטרים מוצרי את

הביתה♦ •שד
טלפן וירושליס-להזמנווז ת״א באזור רק

02־537619 ירושלים־טל, 03721255ת״א־טל.

 201סודהפעוים־
 עם היחיד. הגדול החדש,

 330 הגדול־ הבקבוק
 לצרכן מומלץ מחיו מ״ל.

 כולל שקלים 1,798־.
מ.ע.מ,

 פקקים6,בקבוקים6 עם
 סודה־בל.. ומיכל
הממרה. נקודות בכל פרטים

 המתי סודהסטרים.המכשיר
 משקאות להכנת המופלא

לחיצות. בשלוש קלים

*
1
1
1
1

 אבי״. ״אלקטרו :יהודה אוו .ו הוצל אמישראגז״. ״סוכנות ו אופקים
 אשקלון: .405/2האלמוגים' דרומית״. :״מעדגיהו.אילת 30 ההגנה

ל- משרד. שירותי אשדוד: נפתי. מרכז ו.״רייפמף. ״כהנא״.צר,״ל מ  . נ
 .58ב־א/ מסחרי מ. חביב. כל־בו ו. 1 ו הראשונים גז. -שירותי מ.י.א .8 ביתן

 שיאלקטריק. .33 בלפור ליפשיץ. כל־בו :נח־ים גלים. פז תחנת עםבע״מ.
 :שבע באד ושות׳. מרכוס :בנימינה .62 העצמאות שד׳ גלובוס. .87 בלפור
 :בני״ברק .30 העצמאות באום. .31 שכטו/השלום .71־ הרצל אודיל.
 ...6השבעה אלקטרוניקה. אלברטו :בית־שמש .61 עקיבא רבי שי־לי.

 השרון: הוד נאסראמין.אל־כרמל: דליית .25ויצמן סיונית. גבעתיים:
 רבי• פינת־הזול. .37שוחט.סוקולוב כל־בו :הרצליה .72 השרון דרך שנהב.

 אביגדור. רדיו .יחולון:33 המייסדים אהרון. יורם יעקב: .זכרון2 עקיבא
 שחר :חדרה .36 אילת קור; נאות .65 שנקר רונן. אלקטרו .120 סוקולוב
 סילידיאן אליהו. אמסלם . 18חורב לוי. ניסים חיפה: .36 הנשיא המאור.

 .59 הנמל ישראל. פרימר .61 צידון נע. מגב .61 החלוץ ובניו. סגל א׳.2 7
 .55 ז׳בוטינסקי שלמה. בן־אבו :הכרמל טירת .39 העצמאות .אלול.

 סלון :יפו .6 מסחרי מרכז פיזנטי. :יבנה שמואל. ק. כינרת. שיווק :טבריה
 בן־דוד. מינימרקט יהוד: .64 ירושלים שד׳ שופי־קופי. .103 יפת גירון.

 את שושני כלל. מרכז טבליאי. .3 השזיף לוי. שלמה :ירושלים .1 סירקין
 בן מרדכי .2 סופר־זול בן בן .2 סמואל הרברט סעתי. .26 ישראל שבטי גליק.
 החרסינה. מרכז לוד: .134 ויצמן הזול. מקור כהן, יצחק :.,כפד־סבא3 הלל

 הרצל חנוך. חג׳ג׳ בן־גוריון. תעופה נ. שניב. ב׳.1 הנשיא כוכב. אור ו. הרצל
 איברהים בני :נצרת חדש. מסחרי מ. מיכל. מעדניה :העמק מגדל .49

.11 הרצל השי. בין :נתניה .722 דרומית שכמיה כץ. אווין .720/24 יוסף.

 .39 הרצל אקספרס. רדיו .2 שטמפפר כלי־גת. .1 סמילנסקי למופת. אור
 כץ: פרדס .6 עכו:כהןדוד.ז׳בוטינסקי הגעתון. שד׳ הפרח. פינת נהריה:

 .30חובביציון ברק. סלון פתודחקוה: ו. 29ז׳בוטינסקי חשמל. .מוצרי
 גנון. :צפת .80 אורלוב אפרים; רדיו ש, את ש ,1 עוזר חיים פרידמור.
 כלבו :גת קויח תעשיה. אזור לחקלאי. כלבו :מלאכי דית ק .70'ירושלים

 און. אלקטרו קיראון: מסחרי. מרכז מקורהפרי. שטרידכשמנתגליקסון.
 משה :אחא קרית מסחרי. מרכז טל. כלבו שמונה: קוית מסחרי. מרכז

 .38 מולר הוגו מאיר. ברק ו. זבולון כהן. את שבת .50 העצמאות פטמן.
 קדיש לי. שי מוצקין: קריח מסחרי. מרכז ראובן. צדוק :ביאליק קויח

 שד׳ אבנרכהן. מכולת :ים קרית .197 עכו דרך בתיה. זולדן .11 לוז
 לציון: ראשון (פסג׳). 84 הרצל (נובק) המגדל. נברשות :רמלה .5 ירושלים

 .31 ברניצקי .81 חלום .22 הרצל תומר. סלון .42 רוטשילד כהן. יורם
 ו. 3 הרוא״ה דנירם. .68 ביאליק נוריאל. :גן רמת .52 בילו גזית. רחובות:

 .198 גולן מרכז אחוזה. :רעננה .65 סוקולוב עוז. רדיו השרון: רמת
 .153 יוספטל חנן לישע .224 מסחרי ככר יוסף. שרה מכלת :שדרות

 שרותימשרד. .1-4 אצ״ל שהרבני. .2 ישראל מקוה שיינפלד. חל־אביב:
 חמד. .63 אלנבי חביבה. סלון .7 סלומון יהודה. זקרי .6 קויפמן גבור בית
 . .35 סלמה ובניו. זבידה נורי .170 חיפה דרך דרייבסטור. .12 ציון הר שד׳

מסחרי. מרכז חקיה. מונד: חל .16 שלבים קפה. קפ .2 3 הרצל אהרוני.

 שלום בכלבו המרכזי, המשביר שופוסל, שק״ם, :בחנויות גם להשיג ניתן
לצרכן. המשכיר חנויות וברשת




