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! קוראת הקסומה איל־ן 0© לן

 32 גיל עד עובדים דרושים אילת לנמל
 גופני כושר ובעלי וגנאי שידות אחרי

חשווארות. למקוגוע מעולה
 קבועת עבודת * לך* מציע אילת נטל

 קידום סיכויי עם דינמי במפעל ומסודרת
 בבית מגורים חנסיון• בתקופת # בעתיד

 תשלום תמורת ארוחות, עם נטלן•(מלון)
 8 של זכות הראשונה בשנת ^ מינימלי
 הנמל חשבון על וחזרה, לתל־אביב טיסות

 בתוספת דירה ברכישת כספית עזרה .^
 להמתין צורך (יש * שנים 10ל־ חלואח

 עמידר חברת באמצעות דירה לקבלת בתור
 אחיד. ומס הכנסה במס הנחה באילת).

 תינתן נמלים, בעבודת נסיון למחוסרי
אילת. בנטל והדרכה מתאימה הכשרה

 בעיר, ולוזשתקע אילת מסל לעבוד וזמעוניינים
 מעיא בית הנמלים, רשנת הראשי! למשרד יפנו
 1121 חדר ,11 קומה תל־אביב, ,7♦ פתה.תקוח דרד
 ויביאו 12.00—0.00 השעות בין שישי, יום בכל
 נם ניתן טלואים! ופנקס זהות תעודת עמם

—— • אילת. ,57 ד. וב אילת, נמל אדם. כח למדור בכתב לפנות

1 2 7 ץ ב ש ח 9
הספ לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
 וחיסור חיבור פעולות של בעזרתן סימנים. אותם יש רות
ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל

++

ט ¥ x ¥ ¥ = ט 11¥

₪ 0 + 1

 מפרסם א1₪נע
 הזה׳ ב״העולם

 זונה אתה
מלאה לתמורה

תמרורים
ה ד ל ו  יעל האופנה למתכננת ♦ נ

ברקאי אהרון עו״ד ובעלה ברקאי
 לבית־ה־ ,הוחשה יעל אורות. בשם בת

 של בביתו במסיבה שבילתה בעת חולים
 את וילדה קפליולן, עודד העיתונאי

לבית־החולים. כשהגיעה מייד בתה
ו א ש י  מי של בנו אדן, עומד . נ

 בארצות־ צה״ל כנספח השבוע שמונה
 אדן, (״ברן״) אברהם האלוף הכרית,
 אחותו עם משותפת בחתונה חץ וסיגל

 לגיד שנישאה אדן, נטע עומר, של
 צמרת כל השתתפו בה במסיבה דור,
אדן. של בביתו רבים, •ושרים צה״ל

ו א ש י  הוותיקה קריעית״הרצף ♦ נ
העבוד, דודים בערבית הטלוויזיה ישל

בעכוד
נישאה

 פואד שכנה עם בית־סחור, הכפר בת
 בנוכחות בות־סחור, בכנסיית ג׳עבר,

והער העברית מהטלוויזיה רבים ידידים
בית.

. ו א ש י ,25ה־ בן גאנדי סנגאני נ
 איג־ הודו ראש־ממשלת של הזקונים בן

 אנאנד, מנאקה עם גאנדי דירה
ההודי. בצבא גנרל של בתו

. ה ג ו  (״קותי״) יקותיאל האלוף מ
(מא נאלוף־בעל־הסומתה הידוע אדם,

 את בציבור פעם אף מוריד שאינו חר
 הדרום. פיקוד כאלוף ,47ה־ בן כומתתו)

 הפאקולטה בוגר תל־אביב, יליד אדם,
 ראש חטיבה, מפקד היה בטכניון, להנדסה

 גולני, חטיבת מפקד צפון, פיקוד מטה
 בפרוץ ראש־הממשלה. במישרד ופקיד

 כראש־מטד, •מונה יום־הכיפורים מיליחמת
 ה- כמפקד התמנה ואחר־כך צפון, פיקוד

בסיני. שיריון
ה נ מו  ן של הרמטכ״ל שהיה מי ♦ •

־*ו שר־הביטחון ועוזר מקורות מנהל צד,״ל.

׳רה צ
מונה

 צור צבי רב-אלוף דיין, משה לשעבר
 וסגן כלל של התעשייה חטיבת כראש

מי למרות הקונצרן. של המנהל־הכללי
 בראש לעמוד צור יחדל לא זה נויו
 בה צהלה, שכונת של בריכת־ד,שחייה •ועד
מתגורר. הוא

♦ ר ט פ  הסופר לב, מהתקף ,54 בגיל נ
 בה ירושלים, יליד האזרחי, יהודה

 סיפ־ יצירות השאיר האזרחי חייו. כל חי
 אשר ומחזות סיפורים מאמרים, רותיות,
ובטל ברדיו בעיתונים, בספרים, הופיעו
 הפיר־ עורך היה האחרונות בשנים וויזיה.
 ונודע העברית האוניברסיטה של סומים

ירושלים, של יופיה לטיפוח במילחמותיו

ה העולם10 1927 הז


