
הצהוייס אחו גם - ״מגדלקופטד״
 יסייע ״מגדל״ הביטוח חברת מסוק

תל־אביב באיזור התנועה בהכוונת
הצהריים אחר גם

 אלה ובימים אזרחים של רבות לפניות נענתה הביטוח.מגדל* חברת
 על הבוקר לדיווחי בנוסף פעילותו. את החברה של המסוק הרחיב

 ודא העיר בשמי •מגדלקופטר־ יסייע בדרכים התנועה מצב
 אחה־צ. בשעות גם התנועה בהכוונת ויסייע וסביבותיה

 הזורמים רכב כלי בתנועת שיא שעת - 16.00-17.00 השעות בין
 להעזר העיר את היוצאים הנהגים יכולים לפריפריות, מתל־אביב

 לנתב יסייע ישראל קול של ב׳ רשת באמצעות אשר המסוק בשרותי
____לנהיגת נוחים תחבורה ועורקי דרכים על וידווח התנועה את

~ כיס במהדורת הופיעו
כרכים 2 - מלחמה רוחות )1
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״אורלי״ בית־פפר
ונשים גברים לספרות

 89 גיורג׳ המלך רחוב ת״א,
)03( 284919 ,295318 טלי

ע י ד ו מ  
 קורסים נפתחים

 וקוסמטיקה לספרות
ימים לחודש ונשים גברים

ללקוחות: הזדמנות מחירי
תסרוקת ★ ש׳ 450 צבע *
סלסול ★ ש׳ 150 תספורת *
פסים ★ ש׳ 1500 החלקה *

- השיער אורך לפי המחירים -
מהרגליים. שערות והורדת פדיקור, לקוסמטיקה, מחלקה *
מומחית. על״ידי ריסים והשתלת צפורניים השתלת *

 ש׳ 150
 ש׳ 1500
ש׳ 1500

 ש ק 1 ב 0
מסודר בחור

חייל של לדירה כשותף
 תל־אביב בצפון
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השרון איזור של ה״וילאג״׳
/ ,דל1  הדלק (תחנת 491873 טל' השתן, רבה , 199 הרבלת דרך ג

ק הכבר בובה לטופו,לבנ תב תרו הדרות) בנ

 שם ״המושבה״ המסעדה של שמה היה עם
 גם הימים, אותם של נוסטלגיה גלי על שנישא

|  התקופה- לרוח הותאם הפנים עיצוב |
גס, טיח מצופים קירות יפים, עץ שולחנות

 הווי את המראות ותמונות עץ ספונות תקרות
 גאוותה פעם, כמו ובז/ בחום המושבה, חיי

 ניתן ושבו אותה המקיף הנאה הגן על ועדיין, הייתה, המסעדה של
 ■״הוילג׳״ המקום נקרא היום מרשהיזאת. האויר שמזג בימים לסעוד
 כשהייתה, התפאורה נשארה הלועזי הייחוס למרות אולם

 היה שבת בליל הקוראות. אחת של המלצה בעקבות למקום הגענו
 בימי ואף שבצהריים לנו אומרים מאדם, כמעט ריק המקום

 כאן מה..שאכלנו כל שכן להאמין, נוטים אנחנו הומה, המקום השבוע,
 הרחק לעיר, מחוץ אל יציאה במחיר גם ולו זו, למסעדה נהירה הצדיק

 בהירה מפה עם יפה, ערוך שולחן ליד התישבנו הבילוי. ממרכזי
 וסמלו. המוסד שם מוטבע שעליהם נאים אוכל וכלי כהות, בד ומפיות

 בכוסית שהוגש בקלוהה, ובחרנו אפריטיף הציעה האדיבה המלצרית
 אנו כי לנו גילתה בתפריט הצצה והלב. קרח עם ומהודרת, רחבה

 ומנת מוקדמים חסילונים הזמנו צרפתית. אוריינטציה בעלת במסעדה
 לפניהן ראשונות. כמנות ושום בחמאה וחסילונים דיונונים(קלאמרי)

 קש בסלסלה ונתון ובשום בחמאה מטוגן צרפתי, לחם לשולחן הגיע
 את לקנח עזר והלחם להפליא טעימות היו שהגיעו המנות נאה.

 ברוטב עגל ושניצל מותן(פילה) אומצת - העיקריות המנות הרוטב.
 כהלכה, עשויה היתה האומצה הן. אף טעימות היו וגבינה פטריות

 לטעמי אך נכון, עגל מישר בושל השניצל גם משובח, בשר מנתח
 נתחי גם הגיעו העיקריות המנות עם מיותרת. תוספת הרוטב היה

 בהמלצת בחרנו, יו היין מאוד. טעים - מטוגנים אדמה תפוחי
 370 בן לבקבוק ש/ 200(פורטוגלי מתיאום יין החביבה, המלצרית

 האוכל בשל ממילא מעולים שהיו הרוח ולמצב לאווירה תרם מ״ל)
 כבקשת השניצל, את מכינים כיצד לדעת מהמלצרית ביקשנו הטעים.

 ובפירוט. באדיבות נענינו עוד״). של ״טעם מדור הקוראות(ראה אחת
 בקפה. חתמנו טעים, בשקדים. ממולא אגס הזמנו לקינוח

 ושירות. מסים כולל 2480 - ממולא שוקולד בלווית שהגיע החשבון,
 ג לה הגיע - למלצרית נאה תשר הוספנו
קיש תרץכמצופה. נקי, - ההוא המקום את בדקנו

83 אוקטובר גליון טוב״ ׳טעם

ם
דיאנה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים י

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

2411 הזה העולם16


