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אריזה
 שד חסכודת

6י  0.0.טמפוו■ 0
טרמד אובה

 את להשיג תוכלי מעתה
 נורמל טמפוניאו־בה

 ולחסוך טמפונים 80 של חסכונית באריזה
בה או־ אריזות למחירי בהשואה 205׳0כ־

\ * טמפונים סו של
טן הטמפון אן־בה, טמפון ק ח ה טו הב ח,ו בעולם, ביותר הנו

ת הרגשה לך נותן שי ם 365 ומשוחררת חופ מי בשנה. י
אתו... לרקוד אתו... לשחות אפשר...

אתו.. לרחוץ אתו... להתעמל אתו... לרכב

 הקטן הטמפון י
העולם את שכבש

ע ל ת ר1* שו ם ו א־ גז סי ר ס פ ־ ע נ

:,מאוזן
:באפריקה עיר )8 ;יהודי צ׳כי )סופר1
הרא האופרה מייסד )16 הגפן; פרי )12

 ;שקספירי מחזה גיבור )23 1 בארץ שונה
 התיז־ של הראשון מנצחה )26 בצוותא; )24

 מן )31 זך; )29 הפילהרמונית; מורת
 )35 הר־סיני; במעמד נאמר )32 הלבנים;

 יהודי פילוסוף )36 ;קיסר יוליוס מרוצחי
 ;מוסיקלי כלי )39 ; מרגיש )38 ;בן־זמננו

 חוש־ חסר )42 ירושלים; ליד יישוב )40
 ;(לועזי) נערה שם )44 ;שנף )43 ;ריח
הש )49 שנון: )47 בתענית; שרוי )45

 ;פופולארי מישחק־ילדים מחצית )51 ; אירו
 על שוקד )55 ;מפני )54 ;פכסמים )52

 )61 ;שליו )59 ;אגדי גן )58 ;תלמודו
 )63 ;עובדים צוות )62 ;החזקה היד בעל
 בעל־חיים )67 ;בצרפת מחוז )65 :ילד

 )71 ;נימוס )70 ;חור )69 ;פרסה מפריס
 נהר )73 (כינוי); ישראלי קריקאטוריסטי

 )78 ;סומא )76 ;מיזרח )74 ;באפריקה
 )85 ;קהל )83 ;בוייטנאם עיר )80 ;ימצה

 בעבר; בארץ שמאלית מיפלגה )87 חורבן;
 טורף )92 ;(ש״מ) יהודי־גרמני מלחיו )89

עיק לא )95 ;קטן יפאני מטבע )94 ;ימי
 כינוי־ )98 דגול; הולנדי צייר )96 רי;

 )101 לנהגת; פקודה )99 לאהוב; חיבה
 משטמה: )103 הכהן; אהרון של נכדו
 )107 בצרפת; עיר )105 פעם; עוד )104

 הודי ניב )110 ;ייפסק לא )108 ;אפיפיור
 הפעול יחם להוראת מילה )113 ;(אנגלית)
 )115 ;העיברי בא״ב אות )114 ;(בנסתר)

 רוסי מלחין )117 ;המיזרח מפילוסופיות
 )121 ;מיתקני־שעשועים )120 ;בן־זמננו

 ;(רת) ציבור שליח )123 ;ישראלי מדינאי
 ;קדם )127 ;הנה )126 ;יחי(צרפתית) )24

 בן־זמננו פסיכולוג )130 לא־בוגר; )129
)133 :אולם )132 ;עצם )131 ;(ש״ם)
 :רבים שלישי גוף )138 ;מוז )136 :פרוש

 יקנה־ )142 קמרטון; )141 מאגר; )139
)146 ;דיכאון :בהשאלה )144 :דעת

;למאכלים מתלווה )148 :בחורה
 אצולה תואר־ )151 רפואה; )149

שלישי גוף )153 :נרתע )152 ;אנגלי
 תש 155 ;קודש־הקודשים )154 ;יחידה
 )158 רוך; )157 טורף; עוף )156 כוחו;
 ;נסמך )160 ;שמר )159 ;למונסון כינוי
 )165 ;בפי־הטבעת קשור )163 !סחוב )161

 רפואי; כלי )169 מלאי; )167 החיים; נוזל
 ;דעת־קהל סקר )171 :בצרפת נהר )170
 )176 סואן: )174 צרפתי; פילוסוף 172
 )179 ;שלו האנקול )178 ;מאוזן 153 כמו

שוו שחקנית־קולנוע )180 אות־הניצחון;
 )184 ;באנגליה זירת־קרבות )182 ; דית

:בהשאלה )187 ;ישראל ראש־ממשלת
 מלחין )189 מילת־קריאה; )188 מרכז:
 יונה )191 צמד: )190 (פאוסט); צרפתי

 אסתר; ממגילת דמות )193 (סיפרותית);
 )198 (ארמית); חתולי )196 חמה; )194

 :נוכח זמן )200 ;בעמק מושב )199 ;ישנה
 בים־התיכון; אי )203 רב; רכוש )202
 משמש )207 איטלקי; לוחם־חופש )205

 )210 ;עיברית אות )208 ;למישחק־הטניס
 החיים )214 :מישקל יחידת 212 ;מתאר

 ;מיבנה מין )216 ;אכזב נחל )215 ;שלי
 מכי )221 ;יכריח )219 !הפעם עוד )217

 )224 רועם; קול )222 שיר־התעמלות;
 תו־ )226 במדבר: אבותינו שאכלו מזון

 :הבקר מן )230 ;ציוני מנהיג )227 ;דואר
 משיבטי 234 ;אמריקאי מטוס־ריגול )233

 ;(ש״פ) ציוני וסופר מנהיג )236 ;ישראל
 ;איניציאטיתי )238 ;בארץ עיר־נמל )237
 ;תרומות אסף )241 ;הפרח ניצת )240
 גרמני שם־פרטי 245 מוסיקלי; תו )243

 ;(ר״ת) מפקד־מחלקה )247 ;חסר) (כתיב
 יוונית; אות 252 הצלילים; עולם )249
 )256 ;בושם מין )254 ; כאב קריאת )253

 (גרמנית); !מחוסל )257 ;במישקלך ירדת
 )262 הארץ. עם )260 לישון! עלייך )259
 )267 ;טולסטוי של ספר )264 ;טורף עוף

 ; ידוע גרמני מרשל )269 ;ארה״ב מנשיאי
 ;בלונדון רובע )275 ;באדמה חפירה )273
 גיבור )279 הליקופטר; )278 לודר: )276

 מספירה); 129( סורי מלך )281 מיתולוגי;
 עיר )283 יהודי־גרמני; פילוסוף )282

 של ספר גיבור )284 למוסלמים; קדושה
מאוזן. 282

ך אונ :מ
עיב סופר )3 ;יוונית אות )2 ;הדר )1

 ;תעודת־מיקנה )5 ;בגוף עצם )4 ; ,ר
קרק )8 אפס; )7 אפגניסטאן; בירת )6

 ההיפך )10 ;בשחמת מהלך )9 ; עות
;מעמיקה קריאה )12 :סילקת )11 ;ממיעוט

 ;גשמים )15 ;בקשה מילת )14 ;גמד )13
 ;עצב )18 ;בצ׳כיה עיר )17 ;עם )16
 מוסיקלית יצירה )20 סוף; בלי נובע )19

 נתיב־ )22 ;האלוהות מכינויי )21 ;עירנית
 קיצור־ )27 מתתיהו; היה כזה )25 מים;
 )30 טינה; שמרו )28 ליקותיאל; חיבה

 ;מילים) 2( במיתולוגיה דמות + מס מין
אמנים )36 במעצר; נתון )34 אד; )33
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