
 ■יבוא רהיטי
■עןראליים במחירים

 של משלוח הגיע רונדו לרהיטי
 ובמחירים בדגמים ייבוא רהיטי

בישראל. כמותם נראו שטרם

צה״ד1 בטחון לעובדי הנחה
 המלאי חיסול הפתעה! מכירת

 עשיו־־־• סלוניות-במבחר מערכות של
מפתיעים. במחירי□ הארץ מתוצרת

 5ס3ח011ח3ה\3ח ©־זעוווז׳זגדו הסקנדינבי הריהוט
260336.7□ תא, ו,8 צייטלין ■ 233011.7□ א, ת ,203 דיזנגוף

ואביזריכר שטיחים ילדים■ חדרי עינה• חדרי אוכל• סלוופינות מערכות

 שמא או מטריה... ארנק, טבעת, לך אבדה
 השארת שלכם המשפחתי הפיל את רק

 האבילות מחלקת מקרה בכל באוטובוס...
לשרותן! תל־אביב 3 הגליל ברחוב
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:מאוזן
)4 והצניעות. הסהר הצייד, אלת )1

שעשו אולם )7 הכרמים״. את ....״שמוני
 הנוער. אלת )11 מלאכותית. רגל )10 עים.

 )16 מימדים. בעל )14 יפני. מטבע )12
רי )19 יושביה. בפי העולה, השמש ארץ
 אף, )23 צפוךאפריקאית. מדינה )19 פוי.
 השמין, )26 אשפה. לגריפת כלי )25 עוד.

 נקבה. שלישי גוף )29 עז־לב. )27 התנפח.
 )35 כיצד. )33 הן. )32 לרבות. סיומת )31

אמו )38 ההורים. מן )37 אויב. )36 נישא.
 )42 גרגרי־תבואה. של ערימה )40 נה.

 )47 נוח. מבני )46 כופר. )44 צבאי. לבוש
 שריהו־,ם־ מחצית )49 גוף. )48 עבה. לא

 הולנדי. תואר )52 מושב־מלכות. )50 ברה.
 )58 בעל-גאווה. )56 לב. בהשאלה: )54

אמ סופר )60 שרוף. סוכר עשוי ממתק
 שלא־כחיק. לבית נכנם )62 (ש״מ). ריקאי

 מסתובב. )67 אביונות. )65 קטן. מאור )64
 מסיפרי )71 זרבובית. )69 ההוא. בזמן )68

 )76 כואב. )74 ברירה. מילת )73 המיקרא.
 )79 שלו. משאינו נוטל )77 מילת־זירוז.

 שכונה דת, מייסד )81 הביצה. מן מתבקע
 קריאת־ )85 בתוכו. כולל )82 ״הנאור״.
מתי מיני ממולא מאפה־בצק )86 השתאות.

 שחקנית־קולנוע )89 הבגד. שולי )87 קה.
 מ־ יונק )92 אליינציה. )91 <ש״פ). נודעת
המכרסמים. סידרת

:מאונך
 יסוד )3 לעבר• )2 אגדית. מיפלצת )1

 שבט. בחודש תאריך )5 לוקחת. )4 כימי.
 )6 אלמתכתי. כימי יסוד )8 ״שבר״. )6

 לליבוי משמש )13 ״.5־0 ״הוואי מגיבורי
 ממיני )17 ביותר• ארסי נחש )15 אש.

ש בריטי מדינאי )18 בעור. הספחת
 ב־ היהודים לרעת פקודות הוציא

 )21 דרום־קוריאה. נשיא היה )20 א״י.
 ומפרנס. זן )26 מאוזן. 23 כמו )23 רברבן.

ל השייכים כלי־שיט כלל )28 לאן• )27
 עליו )32 מצרים. אלי ראש )30 מדינה.
לנוז כלי־קיבול )34 הראש. את מניחים

קי )37 הישראלית. חברת־הספנות )36 לים•
 רב־ )41 מדבש. העשוי משקה )39 טור•
 מונרך. )43 גרם־שמיים. )42 חנון. חסד,

נטי )49 הוד. רום, )48 ומלואו. עולם )45
 חיפושית. בצורת קמיע )51 עצים. עת
 פקודה. )55 הישרה. הדרך מן סוטה )53
 של אביו )61 מכלי־השחמט. )59 גם. )57

אח שרודפים א)64 רגולטור. )63 שאול.
 חוזדדהתקשרות. )68 כבד־גוף. )66 ריו•

 העברי. בא״ב אות )72 תבואת־קיץ. )70
 התפתחות תורת מייסד )74 הלל. שיר )73

 של תחילתו )77 מילת־קריאה. )75 המינים.
 נצרב. נחרך, )80 הנגב. בירת )78 גומר.

מת שם )83 איטלקי. מחבר־אופרות )81
 ביכולתו. שיש )84 גרעיניות. פצצות קינים

די! )90 עלוב. )88


