AZ ARANYPOK
A TÉLI VÁSÁR
PRÚRÁJÁT IS ÁLLJA!
„Az Aranypók állja a próbát!” Ez a reklámmondat hamar bevonult a köztudatba.
Nos, ebben az esetben nem arra a bizonyos királyvizre kell gondolnunk, amelyet az
aranyra cseppentenek, hogy meggyőződjenek nemesfém mivoltáról. Az Aranypóknak
elsősorban a jó ízlés és a növekvő igények próbáját kell kiállnia.
Manapság már nem okoz gondot ízlésesen, csinosan öltözködni. Éppen ezért a leg
többen már nem is elégszenek meg ennyivel: szeretnek különleges holmikban járni.
Es hát senkit sem érint kellemesen, ha társaságban, színházban, moziban megpil
lantja a ruhájának a h aso n m ását... Az Aranypók szaküzletek hűséges törzsközön
sége azonban már kitapasztalta, hogy ezekben a boltokban mindig elegáns, külön
leges holmikat talál, mégpedig korlátozott darabszámban.
Igaz, azt is mondják, hogy az egyedi darabokat bizony meg kell fizetni. De hát el
szomorító, amikor a kirakatüveg könyörtelenül elválaszt valakit a hőn áhított retikültöl. Az sem kellemesebb, ha mondjuk a kollégánkon pillantjuk meg azt az inget,
amit legutóbb nem vehettünk meg magunknak.
Ezeken a gondokon most mindenki segíthet. Január 30-án kezdődik és február 11-ig
tart az Aranypók nagy téli vására. így mindenki 30-40 százalékkal olcsóbban juthat
a különféle, Ízléses holmikhoz.
Nézzük a választékot! Természetesen a hölgyeké az elsőbbség. Különféle divatos
fazonú kabátok, szoknyák és ruhák közül válogathatnak. Bőséges lesz a választék
a kötöttárukból, a pulóverekből, a kardigánokból is. Jó alkalom nyílik a fehérnemű
tár felfrissítésére a kombinék, a hálóingek, az alsóruházati cikkek bőséges válasz
tékából.
A férfiakról se feledkezzünk meg. A fehérneműk és az ingek nagy választékában ők
is megtalálhatják a nekik megfelelőt, és módjuk lesz a már kihordott vagy elnyűtt
pulóverek és kardigánok lecserélésére is. A kiegészítő kellékeket se hanyagoljuk el,
hiszen ezekkel lesz teljessé az elegancia. A rengeteg sálból, kendőből, retikülből,
utazótáskából nem is lesz olyan könnyű választani. . .
Nem, már csak azért sem, mert mindenki olyan árucikkekből válogathat, amelyek az
árleszállítás előtt is meglehetősen kapósak voltak. Érdemes jó néhányat végigjárni
a fővárosban található 90 Aranypók szaküzlet közül, hiszen mindegyikben más fehér
nemű-, divat- és kötöttáru-kollekció várja a vásárlókat. Lehet, hogy egy kissé fá
rasztó lesz a bevásárlókörút, de megéri. Hiszen most minden vásárló 30-40 százalék
kal olcsóbban juthat a sok ízléses, különleges divatcikkhez.
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Előre gyártott elemekből összeállítható

fa h á za t telepítsen a z üdülőtelkére
Ajánlatunk:

B A BÉTA—III.
importált, kétszintes nyaraló.
Lakható terület: 70 nm.
Irányára: 115 600 Ft.

ROZSUTEC
importált, kétszintes nyaraló.
Lakható terület: 75 nr*.
Irányára: 92 400 Ft

T A T R A NE C
importált, kétszintes nyaraló.
Lakható teiület: 43 nm'.
Irányára: 60 100 Ft

MARCELA
importált nyaraló.
Lakható terület: 44,7 nv.
Irányára: 71 100 Ft

B A -2 2
importált, kétszintes hétvégi ház.
Lakható terület: 20 m1.
Irányára: 29 200 Ft
Az ajánlott faházak OTP-hitelre is megvásárolhatók
a 401. sz. miskolci, a 311. sz. gyöngyösi, a 301. sz. egri, a 204. sz. salgótarjáni,
a 215. sz. rétsági és a 421. sz. mezőkövesdi telepeinken.

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI TÜZÉP VÁLLALAT
Miskolc, Zsolcai kapu 28.
Telefon: 15-040. Telex: 62-265.
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