
במדינה
מחירי□

סנוב,
חיית? בבר בנזיבמורת

 במושב הווילה
 מאשר יותר יקרה

בריביירה אחוזה
 היא ובלגראבייה לונדון היא לונדון

 לאחרונה לונדון. של איזור־היוקרה
 הדירה למכירה. דירת־פאר שם הוצעה
 הרביעית בקומה במיוחד, תוכננה

 והיא הדורים, בתים שני המחברת
אר חדר־אוכל, חדר־מגורים, כוללת

 חדרי־אמבטיה, שני חדרי״שינה, בעה
 המחיר פרטית. ומעלית מרפסת־ענק

 סטרלינג לירות אלף 220 המבוקש:
דולר). אלף 300(כ־

 זאת אחר. דבר היא לוגאנו
 ליד תושבים) אלף 30( עיירת־קייט

 שווייצריה בלב השם, אותו בעל האגם
דירת־פאר, הוצעה שם האיטלקית.
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ב״טריביוך הלוח מודעות

לוגאנו לא לונדון, לא

 בריכת־ עם פורח גן בלב האגם, לגדת
 עם פרטי, ומזח־סירות פרטית שחייה

 ציוד בעל ומיטבח מירפסות־ענק
 אלף 454 זול: יותר קצת במחיר חדיש,

 אלף 200(כ־ שווייצריים פרנקים
דולר).

 לו שאין מי הליכה. דקות שתי
 לריביירה להדרים, יכול כזה, תקציב

 לרכוש, אפשר שם למשל. הצרפתית,
 אחוזה המהוללת, סן־טרופה בקירבת
 וחצי ארבעה על המשתרעת כפרית,

 צרפתיים פרנקים מיליון תמורת דונם,
דולר). אלף 120(כ־

 האינטר־ קוראי מבין לאלה אבל
 יומון־ טריביון, הראלד נשיונל
 לאור, היוצא האנגלית, בשפה היוקרה

 והאג, ציריך לונדון, בפאריס, בו־זמנית,
 אלפי עשרות על־ידי יום מדי והנקרא

 ובני באירופה מצליחים אנשי־עסקים
 אחדים ימים לפני היתה חוג־הסילון,

יותר. הרבה מושכת הצעה
 מודעות־הלוח, בעמוד עיינו כאשר

 יכלו למכירה, דלא־ניידי ניכסי במדור
בחייהם. אמיתי מהפך על לחשוב
 אלף 300ב־ המעטירה לונדון לא
 אלף 200ב־ האגם על לוגאנו לא דולר,
 בסן־טרופה אחוזת־העניים לא דולר,

 לפנות צריכם הם דולר. אלף 130ב־
 החקלאים מושב למיכמורת, מיזרחה

 בין הים־התיכון, חוף שעל והדייגים
לחדרה. נתניה
 למכירה שהוצע מה בדיוק זה כי
 הטריביון: של בלוח יום, באותו

 מחוף־הים, הליכה דקות שתי ״במרחק
 מיספר כוללת יפהפיה, חווילה

 ומרוהטות עצמאיות יחידות־דיור
 אלף 400 המבוקש: המחיר במלואן.״

דולר.

החי
עדתית הפליה

 בני־ איחוד פתח ירושלים ף
 המאפשר חדש, שירות תורה

 האיחוד, למיספר הפונה אדם לכל
 שיעור של רצופות דקות 55ל־ להאזין
בלבד. ביידיש אך גמרא,

★ ★ ★
תקופת־צינוז

 הקיבוץ מזכירות החליטה העוגן ^
 נוכח צימצומים שורת על השרוני ^

 את להוריד והורתה במשק, המצב
 לשטיפת־ החמים המים טמפרטורת

 ;50ל־ מעלות 85מ־ במיטבח הכלים
 מתנובה החלב קניית את להפסיק

 המקומית: מהרפת בחלב ולהסתפק
 לסועדים לבנה גבינה מחלוקת לחדול

 את ולחלק בגביעים, בחדר־האוכל,
בלבד. בתיפזורת הגבינה

★ ★ ★
הפכפך גורל

*  כרטיס בעלת פנתה באר־שבע ן
 להנהלת 001945 מיספר הפייס

 את להעביר ביקשה מיפעל־הפייס,
 השבוע שזכה לאדם שלה הכרטיס

 מיספר כרטיס עם הגדול בפרס
 ליבו תשומת את להסב כדי ,549100

 כרטיסיהם שמיספרי לכך הזוכה, של
 הוא ו״אולי הפוך, בסדר רק זהים,

משהו מגיע לי שגם יחשוב (הזוכה)
* * *, אותי!״ ויפצה

העושר טבעות
 להש־ תכשיטן יעץ תל־אביב ^
 בטבעות־יהלומים הכסף את קיע ₪1
 לשאת יותר שקל מהסיבה רק לא וזה

 השווה קאראט, שני של טבעת־יהלום
 שטרות חבילת מאשר דולר, אלף 50כ־

 של שהשווי מפני אלא זהה, בערך
 כמעט גדול הוא בעולם כאלה טבעות

 על אך בארץ. מחירם מאשר 509ברז
 השקעתם, את לתכנן המשקיעים־בכוח

 אפשרית: מכירה של ארץ־היעד לפי
 טבעת מעדיפים בארצות״הברית

 מאיכות אחד, גדול יהלום רק המכילה
 המכילה טבעת — בגרמניה גבוהה:

 בינונית. מאיכות קטנים יהלומים כמה *
★ ★ ★

סרבני־תנור
 1250 כי המישטרה הודיעה עבו ף*

 אחרי שנתפסו חשיש, קילו
 במחסניה מונחים מלבנון, שהוברחו

 מהם, להיפטר כיצד יודעת איננה והיא
 שהיה המקומי, שמיפעל־הפלדה מאחר
 מסרב המוברח, החשיש את בעבר שורף

 מכיוון זאת, לעשות להמשיך
 מאז שנתפסו הגדולות שהכמויות

 נזקים בשריפתן גורמות לבנון, מלחמת
* * * לתנוייי•

המצאה שד
 לוועידה לתת הוצע ירושלים ^

 העומדת הגדולה, הכלכלית
 השר יוזמת לפי כחורש, בעוד להתכנס

 כי ,0:3 ועידת השם את מרידוד, יעקב
 מסוגה השלישית הוועידה תהיה זאת

אפס. הן הצפויות והתוצאות
★ ★ ★

פורים שיפור
 חג־הפורים ערב יובאו תל־אביב ך*
 חד־ לשימוש צבעי־שיער מיבחר ₪1

 הברשה על־ידי להסרה הניתנים פעמי,
 השאר, בין והמוצעים, שטיפה או

 כחול־ זהב, ורוד, ברונז, בז', בבורדו,
וצרף. ספיר

★ ★ ★
סרוגה כיפה

 מישרד־החינוך, הורה ירושלים ך*
 שוויון־ את לעודד מגמה מתוך ^

 לאפשר בתי־הספר למנהלי המינים,
 תפירה, בבישול, להתמחות לבנים
באלקט — ולבנות וריקמה סריגה

ובטכנולוגיה. רוניקה

 - זכותך העישון
חוק פי על

 במקומות העישון את מגביל אומנם החדש החוק
 בהתאם לעשן, זכותך אך מסויימים, ציבוריים
לכך. המקום הוקצה בהם במקומות לרצונך,

 לעשן זכותך
לכך שהוקצו במקומות

 בבנייני־ ,קריאה באולמות בספריות, חוק פי על
 במרפאות בבתי־חולים, במטוסים, תיאטרון,

אחר. מקום בכל או

לעשן זכותך
 בשדות־תעופה, מוניות, בתחנות אוטובוסים, בתחנות
 בפארקים, בבתי־קפה, בבארים, במסעדות, בנמלים,

ובים. ברחובות ציבוריים, בגנים

242851 הזה העולם


