
שפירא, אברהם אגודת־ישראל, ח״כהמדינה מננ״ל
 של החתונה במסיבת לחייס שותה

 !ואחוריו במקום. רב זמן נשאר לא שפירא ניר. ועמירס מוזס ג׳ודי
ופירסומאים. מימשל אנשי־תיקשורת, בלטו במקום פלד. חיים הפירסומאי

 אביגדור לשעבר, הצפון פיקוד אלוףמתנה *אנוש
אשתו, עם לחתונה שבא בן־גל, (״יאנוש׳)

 שבאו הצבא אנשי בין ג׳ודי. של הטובה חברתה עומר, בטלי מביט
אבן. יעקב צודל ודובר לוי משה האלוף תרמטכ״ל, סגן היה לחתונה,

;.״י; ״.״,״■2 המדרגות על מעידה
 עם לחתונת שבאה איה, הבריכה. לרחבת שהובילו במדרגות מעדה

 לעיתונות ירושלים עיריית דוברת היא רווה, גד הירושלמי עורך־הדין
עבודה. בקשרי עימד, הנמצאים אנשי־המיקצוע על ביותר ומקובלת זרה
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מ.ע.מ כולל ש 3990 מיוחד מבצע במחיר

ה :כולל הסט ת מקדח סלי בר ני מ 10 — או ת מ״ ט ט  רו
ת ני טרו ק ת אל כווני ן דו־ מי אל)—(י ת שמ שר  הברגת מאפ

ברגים.

סף בנו ת פלדה, מברשת מברג, :ו קי ס ת די השחז ם ל  סכיני
ם, ספריי מ חי ו קד טון עץ, מ  ומתכת. ב

ם, סט בלי ת די טו ק ס ש די טו ש. לי לי פו ו

תאין.1חמו1)  החנויות בכל להשיג
עבודה לכלי

 וההיסטורי האמנותי הערך בעלת המדליה
בסון ג. האמן ע״י עיצוב

< בייי ב־תב למלא - הזמנה תלוש - - ן- המכירה: § -------
63 325 תל־אביב 42 אלנבי ״מילר״, לכב׳ י

.........-1 ״מילר״, לפקודת בהמחאה
 ,63325 ת״א 42 אלנבי

 1 לאומי, בנק סניפי בבל או
מס׳ חשבון לזכות

״מילר׳ בחנויות ישירה

קוד 1 ..................מי ר...... עי .....................................רחוב ^

םה״כ כמות מחיר
1--------------------------
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לתשלוס מוזמנת ם נשקלי כמויות קוטר סוג ן ו

253־. מ״מ 59 ארד ]

380־. ביחד מ״מ 59 מוכסף ארד ן

437.- 10,000 מ״מ 59 מוזהב ארד ן

2875־. 1,000 ) 80( מ״מ 59,925 כסף | ר ג
782־. 2,000 ) 15( מ״מ 30,925 כסף | ר ג
9660־. 1,000 מ( 30קרט ו8זהב | ״ גר׳) 15מ

מ.ע.מ. כולל לתשלום .סה״ב

תת מעץ מפוארת בקופסא והזהב הכלף מדליות ! לחגים המקורית המתנה
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