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בלבד אשראי כרטיסי לבטל׳

עח־זף?^ אר<ק זה ^-כו<
 אלקטרוניים מכשירים מוכר שחף אריק

 הנחה במחית - במינכן לישראלים ומכוניות
 מנמל־ כבר לטלפן לך כדאי מדהימים!

)089(365095/6 התעופה
ה זו מודעה כ ן תז ת ס או בונו ף ב ס !נו

נוספת! למלחמה לא
ו י ש כ  בלבנון, השני החורף עלינו שירד לפני — ע

 בליבה צואר, עד שקועים אנו בה ארץ
- והולכת גוברת עוינות של

ו י ש כ  תוך שבשקט־בשקט, משום דווקא —ע
 נבנית נימוקים, ובלא הרגעה לחישות

 שבשתיקה ההסכמה משים בבלי
 על הצפונית" ״הגדה של לכינונה

הכבושים, תושביה מליון על האוואלי,
- ומצפצף פה פוצה ואין

ו י ש כ  על יום מדי המבוזבזים הדולר כשמליון — ע
 מכרסמים בלבנון הכיבוש החזקת
בשיכון, בחינוך, בארץ: חיינו באיכות

- בכל ברווחה, בבריאות,
ו י ש כ  במלחמה דמנו את לשפוך כשהולכים — ע

- זרים אינטרסים בשרות נוספת,
ו י ש כ הצד! מן לשבת לאיש אסור — ע

 הבאה המלחמה לפני להפגין אתנו בוא/י
 בארץ והתקוה החיים למען

הזאת.
ביחד: לקרוא אתנו בוא/י

מספת! למלחמה לא
עכשיו! מלכנו! לצאת
הביתה! החיילים את החזירו

מלכי מכיכר 18.30 בשעה 3.12.83 במוצ״ש תצא ההפגנה
תל־אביב. מוזיאון ברחבת 19.30 בשעה העצרת בת״א. ישראל
מרכז הים, דרך פינת 16.30 — מחיפה בתשלום: הסעות

האומה. בניני 17.00 — מירושלים הכרמל.
אוויר. מזג בכל יתקיים האירוע

גבול״ ״יש תנועת
ת״א 4172 ת.ד.

כבד, י1ינ נ
 חידוש הודעת אריך נשלחה

בזסן. של□ אנא
תישלח לא נוספת הורעה

המנויים מחלקת

 כזתב*□ גבה
־ טליני̂:

ענץשלטעם

השרון איזור של ,ה״וילאג״
 הדלק (חחנח 491873 טל' ד,שדין, דע,ת , 199 הדזנליד, דרך מיי};/

ד,יריקממיבז/זחעי׳) צזעתדגפד לפגי טלפי,

 שם ״המושבה״, המסעדה של שמה היה עם
 גס 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 זאת. מרשה 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 הצדק

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

 בכוסית שהוגש ובחרנו'בקלוהה, אפריטיף הציעה הארבה המלצרית
 אנו כי לנו גילתה בתפריט הצצה וחלב. קרח עם ומהודרת, רחבה

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

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

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

 לטעמי אך נכון, עגל מבשר 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,
 ׳ לה הגיע - למלצרית נאה תשר הוספנו
׳ע7 ?זדי;כמצופה. נקי, - ההוא המקום את בדקנו

ליון ב״נ טו מ ע 83 אוקטובר ט

דיאנה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

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

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות. תסחקות,

ובשעות לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *

מעולה שרות * עממיים מחיתם

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

241381 הזה העולם


