
חידה?
 (לבילוי, מתאימים זוג בני למצוא איד

יותר) רציניות למטרות או להתכתבות,
הפתרון

 אלקטרוני. מחשב באמצעות
איד?

 וכתובתך גילך שמך את תל־אביב /ג25066 לת.ד. שלח
לתשובה. בול בצירוף

 למילוי שאלון וכן נוספות, הוראות תקבל חוזר מ־אר *
הזוג. מבני הנדרשות ותכונות פרטים, אישיות, תכונות

 את לכם ויתאים שימיינם, למחשב, יוכנסו אלה שאלונים *
 ו/או השאלונים כלל מתוך ביותר, המתאים הזוג בן/בת

שנקבל. התשובות
 בן/בת עם אתכם נקשר יתן, שהמחשב לתוצאות ובהתאם *

מובטחת). (סודיות המחשב. ע״י המומלצים הזוג

 9ר8 נא המינוי, לחידוש חשבונך קיבלת
 לא לעיתון, הביקוש עקב בהקדם. אותו
א משלוח כל לאפשר נוכל ל ס ו ל ש ת ל

 1ו־1סיפ/
של
1-מ011בי־

 אדם של סיפורו הצלחה... של סיפורה זהו
 נציגים עם ידידות ובקשרי בעסקים שהצליח
 לשליטתו הודות — וזאת העולם, בכל מסחריים

 אור־ בשיטה שלמד האנגלית בשפה המושלמת
\1ז\־ס18\לס1(, קולית ס לאפשרו הודות 0ס
.. לו שהקנתה התקדמות יות השפה.

 סיפורה גם להיות יכול זה
שלך! ההצלחה של

 גרמנית צרפתית, לאנגלית, קורסים ;<
ידיעותיך, לרמת מותאמים ורוסית ^
 הלימוד ולזמן לימודיך למטרת ׳־

. לך הנוח . ביותר.

ח־יה טפה למד
שיטה ב

 [בכנר]89 דיזנגוף • אלנבי] ו[ליד2ת'א:הס
ם: ת • 723466טל: גן רמת סניפי בו חו  ר
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בעי־מ -הסברה

במדינה
גילויים

חד ■הוד■ ע!ד א
עתי חוקר הוא סלושץ נחום פרופסור

ה עולם. שם בעל ובלשן היהודים קות
ש ליטא יליד הוא )94( הישיש פרופסור

 בראשית פאריס של בסורבון לגדולה עלה
 האשורית, ללשונות מרצה שם היה המאה׳

והעברית. הערבית החבשית, החמירית,
 ובירקון בסיינה מים הרבה עברו מאז

 ב־ ימיו ערוב את מבלה סלושץ ופרופסור
תל־אביבי. בית־אבות
 השבוע כשביקר ראשונה. אות כלי
הול יום לקראת הפרופסור, את עיתונאי

השב, המלומד את מצא הקרב, 95ה־ דתו

ל מפתות בהצעות הגרמנית העיתונות
 ולצאת בבית הגרמני החורף את השאיר

החמים. הדרום אל השמש בעיקבות
 ב־ הכל, כולל למשל. לספרד, לשבועיים

 או ל״י) 220(כ־ מארקים 298 — מאלורקה
 350(.כ־ מארקים 476 — בתוניסיה לג׳רבה

 400 — ביוגוסלביה דוברובניק או ל״י)
ל״י.

יותר. עוד להרחיק שרוצים כאלה יש
ל״י. 480 בקאהיר? יום 14
ל״י. 700 בנאירובי? יום 16
ל״י. 700 הקאריביים? באיים ימים 21
 את מושך כך כל לא אחד מקום רק

 היא, זאת השמש. בעיקבות ללבת התיירים
של בטווח ביותר היקרה ההצעה כמובן,

$1$6ה

 על מבשר גרמני בעיתון פרסומת מאמרהיקרה ישראל
הנמוכים במחירים שמש קרני : החורף״

 למטה המחירים מפת הדרום). בחופי המבלות גרמניות ?ערות רקע על (למעלה,
ביקרותה בולטת ישראל מדינת השמש. בעיקבות נסיעות של מלא תעריפון

״להיט
ביותר
נותנת
הרבה.
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העול העברית הברית יו״ר פעם שהיה מי
הבלשניים. במחקריו שוב שקוע מית,

 השערה סלושץ העלה אלה במחקרים
זו אנטואן שארל אדוארד אמיל מקורית:

 אלא אינו זולא, כאמיל יותר הידוע לא, '
היהודי. העם בן

 בנינה שהתפרסם הגדול, הצרפתי הסופר
 דריי־ בפרשת מאשים! ובאני שלו וז׳רמינאל

 כצרפתי. )62 (בגיל 1902ב־ מת אמנם פוס,
זולא. השם — אבל

 של בנו הוא זולא כי היודע סלושץ,
 את העלה לפאריס, שהגר איטלקי מהנדס

 היה זה זולא. של לסבו בקשר ההשערה
 אזולאי בשם מארוקאי יהודי להיות יכול
 האות את השמיטו פשוט נכדו, או ובנו,

 לפני היהודי, השם של והאחרונה הראשונה
הנוצרית. הדת את עצמם על שקיבלו

תיירות
א ל ל מושך ך3 ב

לגר מתקרב הקר והחורף הגיע הסתיו
החודש גם מלאה אוקטובר בכל כמו מניה,

יש נתניה, אירופה: ממרכז קילומטר 5000
 830( מארק 1127 עבור יום 14 — ראל

ל׳־י).

החי
 אנשי עקרו בתל־אביב ימים. היו •

 הציבורי הטלפון תא את הטלפונים שירות
 לפני הישן השלום בבית־מישפט שהותקן
 מטבע לתא מתחת מצאו שנה, שלושים

 עד ששימש ארץ־ישראלי), (מיל מא״י שני
 סימון סיגריות קופסת כאסימון, 1939 שנת

 על־ חתומה ופקודת־מעצר מצריות ארצם
 בתל־ הדאשי הבריטי השלום שופט ידי

(א״י). פלשתינה אביב,
 בבאר־ כדירה: לידות שלוש £
 בעירייה הגבייה לייעול מחקר גילה שבע

 על־׳ נפרע שלא שטר גביית כי המקומית
 ואמצעים פניות 55 דרשה ל״י 88 סך

 מבלי ל״י, 264 שעלו ומינהליים, משרדיים
ה גביית את הבטיחה זה סכום שהוצאת

שטר.
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