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בעולם
המתמיד הפקיד

 מסאן־פאולו א־סטיפו חזרתה הפקיד
 בספקולציה גס כי הוכיח׳ שבבראזיל
משתלמת. ההתמדה

 עבודתו שנות 40 במשך אגר א־סטפו
ש מהדקים, טון שלושה דואר כפקיד
 של כולל במחיר בעודפים קנה אותם
קרוזרוס. 1500

 א• מכר ת, מלאו לגי כשפרש השבוע,
ב גדולה לחברה מהדקיו את סטפו
קרוזתס. מדליון 3.5 של מחיר

והכסף השכל
 סי. ג׳ורג׳ האמריקאי1 המיליונר

 עריכת השבוע סיים (בתמונה) אסטפ
המוכיח שנים, ארבע בן מדעי מחקר

ל העשיר האדם בין שמבדיל מה כי
השיכלית. היכולת הוא הממוצע אדם

 מיליונרים אלפי שהקיף המחקר,
 של השיכלית שרמתו מראיה ■ועניים,

 על 27ב־* עולה הממוצע המיליונר
הממוצע. העני של השיכלית רמתו

מח והתורה הק
 סנט־פול־דה״ ■הצרפתי הכפר תושבי

 של גורלו למר שנים ד במש נדו פול
הצ שלא והטספ, רות׳ כפרם תושב

 את הפותה הקרקע ■מן להוציא ליח
ש דבר הם, שהוציאו הקמח כמות
ומצוקה. עוני חיי עליו הביא

 הקמח שמחיר אחרי השבוע, והנה,
 מ־ הסטפ הוציא ממשלתי, בצו שולש

 קמח, טון 100כ־ ה״ריקים״ מחסניו
 לריוו־ ויצא ■החדש במחיר אותם מכר
יב שבה ענקית וילה לו לקנות יירה
חייו. שארית את עבודה, ללא לה,

המופסובנט
בלוטו

 פולט המחשב
גבוהות הסתברויות

 לחברת פנתה ״זזספקולנט״ מערכת
 לתכנת ממנה וביקשה גדולה מחשבים

 של ההסתברתות רמת את עבורה
 על בלוטו, לזכייה והשונים המיספרים

ה השנה במשך ■הלוטו תוצאות פי
אחרונה.
 עיור במייוחד פלט ■המחשב ובכן,

ה התוצאה את ״הספקולנט״ קוראי
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בבורסה
נ השק׳ פועלים ש אדגר
אג׳ח חש׳ פועלים מ אלגר

השק׳ בל״ל ש אלרן
ירדן ם אלרן
אופי ירדן אמישר

9 השק' מזרחי אופ׳ אמישר
נ8אגיח הש׳ מזר־ י מרכזית

חסותה ש השק׳ פו
ש יצוא מ השק׳ פז
9 יצוא 1 וולפסון
כור ש 10 וולפסון
• כלל ס 10 וולפסון
תעשיות כלל אמפא
אום ,תעש כלל ש ,השק דיסק׳
4 אג׳ח תעש׳ כלל ם השק׳ דיסק׳
5 אגיח תעש׳ כלל ש א או הש׳ דיס׳
. עוז 59 אג׳ח השי דים׳
אג״ח עוז 72 אגיח הש׳ דים.

פמר, 130 אג׳ח הש־ דיס׳
פריון ש ,השה׳ פוערים

_ הבא הלהיט
להשקעה הברות

 של ובלתי־משוחד אובייקטיבי ניתוח
 מורה החדשה הכלכלית המדיניות
 ישתפר הקרוב בזמן כבר ני בוודאות

 שמנע- ,להשקעה החברות של מצבן
בבורסה. ■נסחרות תיהן

 תהיה החברות שלמצב ספק איו
 מניותיהן על ומהירה ישירה השפעה

 התייצבות אחרי מייד זאת בבורסה,
למיניהם. הצמודים שערי
 יש ,מניות באותן נכון לשחק כדי
 גורמים ארבעה אחר היטב לעקוב

החב של הכלכלי מצבן (א) :עיקריים
בתנ שלהן, ההתמודדות ויכולת רות,
 המניות מגמות (ב) החדשים. אים

 היומי המיסחר היקף (ג) בבורסה.
 (ד) השערים. על השפעתו ומידת
למשקיעים. הניתן הבנקאי הייעוץ

מהמר
גור אחר שיעקוב מי לכל מובטח

 נכון לשחק ויידע אותם יבין אלו, מים
 שמנים רווחים יעשה כי הנכון, בזמן

קצר. זמן ■תוך ביותר

בטוטו
 הגשמים עוגת

תיקו מבשרת
 עתה נכנסות עונת־כדורגל בכל כמו

עונת־הגשמים. אל השונות הליגות
 ויותר יותר מבשרת זו עזבדית־טבע

ב במוצאי־השבת שיסומנו מישחקים,
 מפני הן זאת, הנכון. כניחוש א, סימן

 מהמת מתקיימים שאינם שמ״שחקים
 ב-א, מסומן הנכון ניחושם הגשמים

 בארץ המיגרשים ■ש׳תניאי בגלל והן
 מישחק לפתח ■הקבוצות על מקשים
 החורף, בתקופת ראוי-לשמו :דורגל
כדורים ללא השערים נותרים ולפיכך

ברי׳שתם.
 יחסי את ולביוץ לגשם מוסיפים אם

 שבלאו־הכי האובייקטיביים, הכוחות
 ההצעה מתקבלת . מאחנים, די הם

הטוטו: לטופס הבאה
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בפיס
 תור הגיע
הנמוכות הסדרות

 'להבדיל הקבוע, המיקצועי המהמר
 לב בוודאי שם הזמני, החובב מן

 בכל כימעט זכו האחרונים שבשבועות
 מן מיספרים דווקא הגדולים הפרסים
יותר. הגבוהות הסדרות
 כימעט בוודאות להניח, כן, על ניתן,
 לכל או מהשבוע, החל כי מוחלט,

 את המזל יהפוך הבא, בשבוע המאוחר
הנמוכות. ■הסדרות אל ויפנה פניו

 את לגרוף באמת שרוצה מי לכן,
 אל הגבוהות הסדרות מן יעבור הקופח,

הנמוכות.

את היי
ט כנ פו פ פ ה

 משום נחשב, הספקולציה עולם
 מעתה אבל גברים. של לעולמם מה,

 החרוצה, עקרתלהבית את, גם יכולה
 לגברים ולהוכיח ספקולנט, להיות

 הביל־ נחלתם אינה שהספקולציה
עדית.

 סיבה שום ואין ,מצהירה, ■הממשלה
ב תמשיך שהיא לה, להאמין שלא

 כל לכן, בסובסידיות. זוחל קיצוץ
 כגון לאגירה, הניתן בסיסי מוצר
 ספקולטיבי אוצר הינו קמח, ■או שמן
בפז. יסולא שלא

 גם בעיקבותיו יביא ■הלירה ■ניוד
המו שאר כל במחירי ניכרת עלייה
 — שהוא מוצר כל אגירת לכן, צרים.

 אב־ מישהות־כלים, סמרטוטי־ריצפה,
 דליים, חומרי־ניקוי, קות״כביסה,
 צלחות, כוסות, מגבים, מטאטאים,

 סדינים, נייר״טואלט, סירים, סכו״ס,
 מצו־ השקעה המה — וכו׳ שמיכות

יינת.
 ליד, הבא מכל קני — תהססי אל
המקום. שמאפשר ככל איגרי

 ל־ .עצמו החושב לבעלך, הוכיחי
 בסך־הכל שהוא גדול, ספקולנט

על־ידך. קטן פראייר

דבר
פ1ה ופנ-ט1פ

 אחדי כידכד ימים עשרה
■ה מתייצב הכלכלי״ ״המהפך

 צעד ככל שכמו ומתבהר, מצב
 •טוב יצא ולאחריו, לפניו כלכלי
 יותר מחוזק הספקולנטים ציבור
המהלך. מן יותר ועשיר

להוכ זקוק היה שעדיין מי
ב עמיד ספקולגטים רק בי חה
 זכה השינויים, שיני כל פגי

נו וברורה חדה כהוכחה עתה
ספת.
 אבן שהממשלה תיקווה אנו

כ במדיניותה, ותתמיד תמשיך
ה ההון למען — השטחים כל

 הציונות למען העולמי, יהודי
 ארץ־יש■ למען הקפיטליסטית,

 הספקולציה למען השלמה, ראל
המשתלמת.

:אחרת ואין הדרך, זו כי


