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ת א וז
ה ל! הברכ א ר ש  לי
6 החדשה ה3הש לקראת

תהייגה
כי דרכיה ר י ד ס ע  כ

] שלום נתיבותיה וכל

ושוב הלוך אחד כיוון
263.900 146.600

 סובן כל ע״י והזמנה אינפורמציה
 סי• אי או. יי• או מוסמך נסיעות

תל-אביב
67947•־ טל. ,4 הס רחוב

ירושלים
3581 טל. אנקס דוד המלך מלון

חיפה
 65 ־.עצמאוח דרך ברקלים׳ בנק בנין

6589 טל.

9*5 £\ /£ ם 181־1 0ח מ  רו
אסוד^חסקאסס

ת 5 רק שעו
עד תל־אביב נ

״ארגונאוט״ הבזק צפורי עם

הריביירה מפעלי
בח־ים ב
שירות נופש. ים.

י קיץ לבילויי הכל

1 טובה שנה ישראל ציבור לכל מאחל

 רפואה הקדם
י ד ב מ ד

 החידקים בפני שניך על והגן
 בעוד והמחלות, רקבון נושאי
מועד.
 את צחצח וערב בוקר מדי
 ״שמן״. שנים במשחת שניך
 זו משחה של האנטיספטי הקצף
והחרו הנקבוביות לכל חודר
 שיירי את מתוכם שוטף צים,

ומר השנים את מלבין האוכל,
והנשימה. הפה את ענן

 מיוצרת ״שמך שנים משחת
ה רופאי הסתדרות בהמלצת

ובהשגחתה. בישראל שנים

כלכל
לישראל י

ה י כ ר ב ב

בע״מלאומי בנס

 תשאד א□
גברים סו
 במה כהלכה תמיד המגולחים

 לפחות תשמע מתגלחים, הם
 גלוח ״במשחת מהם משבעה
כמובן״! ״שמך,

 משחת לכל: ידועה ו!הסבה
 בטיבה מפורסמת ״שמן״ גלות

 בי בישראל, רק לא המעולה
 בתבל. רבות בארצות גם אם

וע סמיך קצף שפע מעלה היא
ה הזקן גם היטב המרכך דין,

 בזמן מתיבש ואינו ביותר קשה
 רגיש פניך עור אם גם הגלות.
 יותר מגלות תהנה ביותר ועדין

ומהיר. נעים קל,
 מרוכזת ״שמך גלות משחת
בשמוש. מאד וחסכונית

ח ״•שמן״ ו ל *  ן ל
ד איו ! ויכוח זה ע

סימון לוטה
בודפשט) פריז, (דיפלומה

לצמיתות מסירה
רצויות לא שערות
דיאטרמיה ע״י

 רגליך של המושלם יפין ולמען
יקרה הלא שיטתנו את נסי

81 אלנבי רחוב 81

 שימושית היא מרפסתך
ך ת ר י א ד י ה ה ר י ר ק

מתוצרת סוכך עם

5473 טל. ת״א ,89 הרצל רה׳
ה נ ה ש כ ו מ

קגנותוס״שיש
לעתונים הפצה סוכנות
תל־אביב ,9 לילינבלום רה׳

בה1ט שנה ברכת
וידידנו לקזחזתינו לכל


