
 בקבוק אחה
גחל? הכי

ק שלי, הבקבוק ם. סודה של המיוחד הבקבו  סטרי
כך! חושב אתה למה

ם. איש תוסס. מר שמי יודע! אני חושב, לא אני  סודהסטרי
יותר? קטן לי נראה הוא פתאום? מה

ק זה מיוחד, הוא אבל ם, של הבקבו  סודהסטרי
 ליטר 2.5 לך נותן הוא סטרימלי, בסירופ מלא הוא כאשר
סס קל משקה תו  !!!!!! גדול הכי הוא ולכן ו
 סודה בעזרתו להכין יכול אתה ריק, כשהוא
ם ובחוזק בטעם בי ם במכשיר עליך, האהו .201 סודהסטרי

אותו? לקנות יכול אני אין נהדר,
 סטרימלי גם כולל וזה בלבד, שקל 35.— תמורת

המיוחד. הבקבוק את וגם
 חסכוניים סודהסטרים של שהמשקאות לי לאמר בכוונתך

בקבוקים?? לסחוב צריך לא ואני מאחרים, יותר
ר ושל שלי הסוד זה בוודאי, ת ם־יו רי ט ס ה ד  יותר טעים, סו

ם יותר חסכוני ואפילו גדול,  — מהאחרי
תוסס! רעיון — רעיון של שגעון

ם, סודה לי אין אבל ״סיפולוקס״. רק לי יש סטרי
ה אז אותו! תחליף — כמוני חכם תהי

 שקל 500
תמורת
 הסודה מכשיר

שלך! הישן
 קנווד, (סיפולוקס,

ואחרים)

 בתוקף המבצע
31.3.83 עד

ת לך ניתנת החודש  הסודה מכשיר את להחליף הזדמנו
 זיכוי שקל 500. — ולקבל שלך הישן

ס מכשיר בקנותך רי ט ס ה ד הגדול 201 סו

תוסס רעיון
ד .2 אלמוג רוז׳ דרומית, מעדני־ • לצרכן ־משכיר :אילת :האיץ בירכי מורשות התנור. שדו  נד.ג* סלון • לצרכן ד,משביר :אש*ל,יו <116 הראשונים ר״וב כעי׳ט פ.י.א. • לצרכן ד,כשכיר :א

ם .1 צה־׳ל רחוב ם לצרכן. המשכיר שבש באר- .33 בלפיד רח׳ ליפשיץ כל־בו • 87 נלפור רתוב אלקכייק שי : פת־י תיי ע דרך ראשון, אתים חשמל, שריתי • 25 ויצכן רה׳ סיוונית, : גנ
: .36 אילת רה• אחרוני, רמי :תולון .105 -שלום מן ד ר: •36 הנשיא רח׳ המאור, שחר ל פ * .85 אלונים ,רח קיאם, :ט&עון .61 החלוץ רח׳ ובניו, סגל • לצרכן המסביר הי נייייו סליו !י

ם .103 יפת רה׳ שלי רו אל .97 יפו ,רה פבריאי, • 2 סמואל הדברה רת׳ יחזקאל, סעתי • לצרכן המשכיר : י  שגדל .49 הרצל רח׳ חנין, חנ׳ג׳ : לוד מסחרי. מ. ובניו, חונה ספרול : כרמי
ה .1 מסחרי מ. יוסף, בן־תיים :תעשר, דרי שר .62 ויצמן רת׳ הפרח, פינת :נ ה .22 התשבי רת׳ משה, בן־ארי :נ ת;י ץ פרדס .39 הרצל רח׳ אקספרס, רדיו • לצרכן המשכיר :נ  מוצר• :נ
שז־תהוו! •129 ז׳בוסינהקי רח׳ השמל, ת: .1 איכילוב רח׳ אבשלום, הרצוביץ :* פ ת מסחרי. מרכז אלקטרו-אין, ;ן היראו .70 ירושלים רת׳ שאיל, גנון צ רי א י ב  50 העצמאות רה׳ משח, פכמן :א
ת ת לצרכו• הסשביר :ששונו! כרי בו חו שת־נן .15 ז׳בופינסקי רה׳ יחזקאל, קשרו :השלד! .188 הרצל רח׳ לנסיד, : ר •6׳ סוקולוב עוז, רדיו :ד,שיין רשת .129 הראיה רח׳ יובל, מעתיד, :ר

אביב תל •153 יוסספל רת׳ חנן, לידע :שדרות רה אחרוני, בני • 23 נוגרשוב רת׳ סוכנויות, אברגנל • סנער דיזינגוף לצרכן ד,משביר • אלנב• לצרכן המשכיר • שלום כל־גו :־
ד .91 בנימין נחלת רת׳ וגניו. שמתי • התקור, שד 73 ה־גית רח׳ כביס־קיר. • 23 היכל בונ ל־ ד,יסיר, קרן רחוב חקיד,, :ת


