
 המקומית המישטרה גם בידיו ליכטנשטיין. ל1
 וה־ המכס ענייני וכן המדינה, של החוץ נייני1

 הוא הנסיכות של היקר הנכס שווייץ. ומשלת
 ניתן לא שכמעט בעולם, ביותר המבוקש שהוא
חברות. על ממיסים באה הלאומית ההכנסה וכלל

 איגד. אם בילבד. 150/0! עד 7ל6 של עור
 1000 רק משלמת ו!יא בנסיכות פעילה
לשנה. פרנק
 גן־ הפכה זו נסיכות כי על להתפלא אין

 באלמוניותם. הרוצים חברות לבעלי עדן
ביתן בה באירופה היחידה המרעה היא

אחו של סימלה זהודויד מגו
 אחת פלאנקיין, זת

ליכטנ מדינת את המהוות האחוזות 12מ־
 לבן צבעו זו אחוזה של הדגל שטיין.
העליונה. בפינה מוזהב, דויד מגן עס וירוק,

ב הבעלים. !אלמוניות תוך חברה לרשום
 שמות את לחשוף ניתן לוכסמבורג מדינת
 דק חברה שם ורושמים ההברה, בעלי
 בה נוספת מדעה הנמוכים. המסים בגלל
 פנמה, היא בוואדוץ כמו חברה לרשום ניתן

 יבשת עבור מהווה פנמה אמריקה. ביבשת
 עבור מהווה שליכטנשטיין מה אמריקה
התיכון. והמיזרח אירופה
ש ההשקעות כל :כיום ברור אחד דבר

 אינן וארמיות חברות באמצעות ארצה באו
למדי שנגרמו ההפסדים לעשירית מגיעות

 של הוואדוציות החברות באמצעות נה
 רוזנ־ וטיבור ארץ־ישראל־בריטניה בנק

ב להכרה קץ לשים השעה הגיעה באום.
 להטבות הזכאית כחברה ואדוצית חברה

ממשלתיות.
 כפר הישראלים עבור ואדוץ תישאר אז
 וניתן טובה, מיסעדה יש בו ונחמד, קטן

יפים. בולים בה לקנות

 מיש־ על־ידי שמור הבניין החברות. של האמיתיים הבעלים הם מי לגלות ניתן כאן ורק
אחר. תפקיד כל כימעט אין למישטרה בית. באותו נמצא מרכזה שגס המדינה, טרת

י׳
0 ל 1 0 1 ׳11 1 בווא־ עווך־דין של מישרדי בית של טיפוסי מראה 0*1

נ ו ו י י י • י # *  ש־ העיקריות החברות שמות נושא אבן שלם דוץ. י* י י
בלתי־פעילות. חברות לגבי חובה אין זה. ממישרד פועלות מייצגן, עורך־הדין

טיבוד־לאוד
ושני אחד, מלון בעיר דקות.

 מלמעלה. ואדוץ העיר של מראה
 להקיפה וניתן בישראל, טיבעון

בעיר שני בית כל בתי־קפה. י

 כמו כולו! העיר גודל
 משד בן רגלי בסיור

עורך־דין. מישרד הוא
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