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סו 11 ^/וויז
 שבועי, הפלגות שרות

 לנוסעים אקספרס
ולמכוניות
באנית־המעבורת

 הדחק) טון 6,000( אכילאום
 מחיפה בשבוע ו׳ יום בכל הפלגות

 ו־ פיראוס רודוס, ללימסול, —
(איטליה). ברינדיזי

 ל־ או הנסיעות סוכני לכל פנה
ושות׳: אלאלוף

,94 אלנבי רחוב תל־אביב,
 611757 ,613389 סל.

,6 כיאט רחוב חיפה,
 67753 !61152 טל.

ת סיווג חו  ע״׳ שנקבע כפי הבטי
 והנמלים הספנות אגף מנהל

(״ג״). 1939 ״אכילאוס״

סטודיו

וג׳אז למחול
ת כ ר ד ה ב

לוי שמעוו
באוגוסט. 1מ־ החל קיץ קורסי

והרשמה* פרטים
247480 טלפון

 ההצלחה, סוד
? היא מה

 שאיפותיו מהן
? בחיים

בעז ולממש להבין תוכל זאת
פרום׳ של החדש ספרה רת

 ביהלר שרלוטה
יצליחו...״ שחייך ״כדי

תמונות. מלווה
 ל״י 8.80 המחיר

 בהוצאת או הספרים בחנויות להשיג
 13 הנשיא יוסף רח׳ ״אחיאסן!"

תל־אביב.

מכתבים
)9 מעמוד (המשך

 עממית, בהפלגה יפורסם דרומה היי באוניה
 שהוא הספנות, אגף מיגבלותיה. כל על

הנע על לפקח יתבקש המוסמכת, הרשות
 המלצה השונים. ובשירותיה בספינה שה

 יידרשו האוניד, בעלי כי אומרת אחרת
 להוסיף — המוסמכת הרשות באמצעות —

עמו הפלגות בעת ומיקלחות. תאי־נוחיות
 ייקבעו — נוסעים של מירבי במספר סות
 יחולקו והנוסעים לארוחות, מועדים שני

לכך. בהתאם מראש
 משרד דובר קלין, חיים

ירושלים התיירות,

אח ■1
כצרה

 עיראק, יליד הוא שרון אברהם החבר
 .1940 בשנת הבגרות בחינות את סיים שם
 לאחיות בבית־ספר ללמוד נכנם 1941ב־

 1944ב־ שנים. שלוש למד שם מוסמכות,
 ממשרד תעודה וקיבל בית־הספר את סיים

עיראק. של הבריאות
ונתקבל לארץ עלה שרון החבר
או בכפר־סבא. מאיח בבית־החולים לעבודה

 כי בטענה מעשי, אח של דרגה לו שרה
 משילמד כי לו הובטח עברית. יודע אינו
בדרגה. יעלה השפה, אח

החבר עבודה, שנות לאחר עתה,
ב יפה והשתלב עברית יודע כבר שרון

 הטובים העובדים לאחד נחשב הוא עבודה,
בבית־החולים.

רו ואנו בדרגה, הועלה לא זאת למרות
ש עוד מה ואייצרק, גדול עוול בזה אים

 כמוהו, ותק בעלי שאינם אחרים, עובדים
בדרגה. הועלו
 בעניין שתטפלו אתכם מבקשים אנו לכן
ה שיתוקן כדי יכולתכם כמיטב ותעשו

עוול.
העובדים, ועד

כפר־סבא מאיר, בית־החולים

 השגיאה ■1
ראש־העיר של
שב השק״ם ליד קטן בבית־קפה ישבתי

צד כשלפתע בתל־אביב, בן־יהודד, רחוב

 בצילום הנצחתי אותו משונה שלט מבסי
המצורף.

ה לשגיאה בנוסף בשלט, שמפליא מה
 תל־ ראש־עיריית עליו שחתום שבו, מוזרה
אביב.

תל־אביב גולדמן, גתן

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תמד למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות
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