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 ועצמו שוס
 ששנת חמסה
מסס נשוה

 שוטנת״ הכנסה ״אשד
 הראשונה הנאמנות קרן היא

 שתחלק בישראל והיחידה
 חודשים, שלושה מידי רווחים

קבועים. במועדים
 עדך בניידות מנשקעים הקרן נכסי עיקר

 הקרן מבטיחה ובכך למדד צמודים
 כספך. של הריאלי ערכו על שמירה
 למשקיע נוספים יתרונות
שוטפת״: הכנסה ב־אשל

 בתחום מומחים ע״י מקצועי ניהול •
הערך. ניידות

ההשקעה. פיזור ע״י הסיכון הקטנת •
 והרווחים ההשקעה מימוש אפשרות •

עת. בכר - עליה שנצברו
 הון רווחי וממס הכנסה ממס פטור •

הרווחים.׳ כל על
 לרכוש לציבור הצעה מהווה אינה זו מודעה
 הקרן. של השתתפות יחידות

ערך. ניירות וסוחרי בבנקים להשגה ניתנים תשקיפים

המנהל הנאמן

עול וונ1!ו1להוע מברה ט !111 קוו ס ד
בעייס םד!ונטיד !111 בעיה ליעודאל

לחייל״ מיוחד מיבצע
ם חייל כל על מנוי דצמבר בחודש שיחתו

ה״1ה .!העול□
אחוז 40 הנחה.של יקבל

צבאי לדואר רק יישלח השבועון

ת ו נ טו סי ב
חריון שמלות •
סי • הריון מכנ
ת • קו הריון טוני
ת • הריון חליפו

ן ה ל כ ד ו מ
 ,4 מימין נמלח רדו׳ תל־אביב.

 המער דרך ב׳׳ קופח
ב 7 עד פתוח ר  מ
0 בשעות (שגור - 4 
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תמרורים
ו ד ר פ  הנודע האמריקאי הזמר • נ

 דמן ה הוא האמיתי ששמו! טיס, טייני
 של מלכת־היופי ואשתו, ם א ינגדו בוק

לפ נישאו השניים ויקי. מיס ניו־ג׳רסי,
 שהוקרן בטקס־נישואים שנים כארבע ני

 מיליון 45 שמנה טלוויזיה צופי קהל בפני
טו השלוש, בת וילדתה ויקי מיס איש.
תמי הפירוד מאז מקבלות (ציבעוני) לים
 ממישרד־ לחודש, דולאר 235 בסך סעד כת

האמריקאי. הסעד
• ג ו ח  גנראל של 82ה־ יוט-הולדתו נ
ה הספרדי, הרודן פרנקי, פדנסיסקו

 ביולי אושפז שנה. 35 מזה בספרד שולט
ו שבועות, שלושה למשך בבית־החולים

 המייועד למלך סמכויותיו את אז העביר
 קארלוס. חואן העוצר־הנסיך ספרד, של

 את ונטל חזר שהחלים, אחרי בספטמבר,
לידיו. סמכויותיו

• ר ח ב ̂שב נ  בתי שני של משותף במו
 פרא■ פייר שווייץ, בירת בברן הפרלמנט

ר ה כנשיא השווייצי, שר־החוץ )66( ג
 עוברת שווייץ של הנשיא כהונת מדינה.

הש משיבעת לאחד בתורנות, מדי־שנה,
 את יתפוש פראבר חברי־הממשלה. רים

 ברוגר, ארנסט שר־הכלכלה של מקומו
.1974ל- שווייץ נשיא שהיה

ם י י . ס ו ת ו ר י  גרמניה שגריר ש
 והמריא פון־פוטקאמר, יסקר בישראל

להת עומד פון־פוטקאמר לארצו. חזרה
 בנמל- ביוגוסלאביה. ארצו כשגריר מנות

 ראש־ה־ ממנו נפרדו בן־גוריון התעופה
 זקן שוהם, אביגדור במישרד־החוץ, טקס

 ה־ ונציג פינלנד, שגריר הדיפלומטי הסגל
 השגרירות צמרת וכן האירופית קהיליה

בישראל. הגרמנית
ר ט פ ת . ה ו ד י ק פ ת  כחבר מ

 הסנה הביטוח חברת של המנהלים מועצת
 יחזקאל, כפר מושב חבר שני, בנימין

 במיכתב־ תנובה. של המנהל־הכללי סגן
 העובדים, חברת למזכיר שלו ההתפטרות

 מועצת־ כי שני, טען ריינר, אפריים
 לחודש אחת מתכנסת הסנה של המנהלים
ל שלוש. עד שעתיים הנמשכת לישיבה

 לעמוד אפשרות לחבר־המועצה אין דעתו,
 בסיום כזו. בצורה החברה פעילות על

ההת לנוכח כי שני בנימין אמר מיכתבו
שו במועצות־מנהלים האחרונות רחשויות

 להמשיך ביכולתו שאין למסקנה, הגיע נות
 של במועצת־המנהלים בכחבר להשתתף

הסנה.
. ר ט פ  באדדדק ׳יימס ג בשנתו נ

מפ שהנחיל מפני ,ליכלוכי׳ שנקרא ),58(
כבד, במישקל לאלוף־העולם מפתיעה לה

בראדוק מתאנרף
מיתת־נשיקה

 ממישחקי־האיג־ באחד בר, מקם היהודי
ב שהתרחש בהיסטוריה, הגדולים רוף
 זה במשחק הימרו המהמרים .1935 יוני

בארדוק. ג׳יימס כנגד 1ל־ 10
ה ר ט פ  ארלוזו־ חיים של אחותו ♦ נ

 ב־ שנרצח הסוכנות הנהלת יו״ר רוב,
שטיינ ליזה ת״א, של הים בחוף 1933

 שטיינברג. יעקב הסופר של אשתו ברג,
 שטיינברג. יעקוב הסופר של אשתו ברג,

 השאולים: שלושת השתתפו בהלווייד.
 אשבל יונתן גם שנקרא שטיינברג, שאול

 המנוחה, של בנה מגרון, שאול ולאחרונה
 רו* ושאול חיים, של בנו ארלוזורוב שאול
 השנייה אחותו בן המישטרה, מפכ״ל זוליו,

דורה. ארלוזורוב, של

1945 הזה העולם12


