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ירידה לצורר עדיה
ב ^ בי א  חברת־ של סקר גילה תל־

 החברות ברוב כי כלכלית, *■מחקר
 לבורסה בהנפקה שנתיים לפני שיצאו

 לקראת דיווחו שעליהם הרווחים היו
 מאלה ניכרת במידה גדולים ההנפקה
 ההנפקה. שאחרי בשנה דיווחו שעליהם

 היתה המיקרים מן 80*׳׳ בכמעט וכי
 ההנפקה, אחרי ברווחים, הירידה
ביותר. רצינית

★ * ★

הסורים שיבת
 שמורות רשות הודיעה חיפה ך*

 חי־בר תפתח היא כי הטבע —■
 בחופש בעלי־החיים חיים שבה (שמורה
 אותה ותאכלס ברמת־הגולן מבוקר)

 באיילי־כרמל, בעיזי־בר, בכבשי־בר,
אחד. סורי ובדוב פרסיים ביחמורים

★ ★ ★

אמא זאת אמא
 על מחקר גילה ירושלים ^

 לרוב כי חד־הוריות, *■מישפחות
 בלבד. אחד ילד זה מסוג המישפחות

 כזאת מישפחה המיקרים שליש ובשני
 אחד בשליש ורק וילד, מאם מורכבת

וילד. מאב המיקרים של
★ ★ ★

משותף שוק
 ספינת־דיג צוות העלה חיפה ^

תו חכ  קילו 240 במישקל כריש ^ב
 למכור הצליח לא מטר, שלושה ובאורך

 אינה שהיא מפני לתנובה, הכריש את
 התקשר כשר, שאינו בשר משווקת

 את שרכש עזתי, סוחר־דגים עם לבסוף
 במחיר ומלתעותיו, סנפיריו על הכריש

הקילו. שקל 50
★ ★ ★

,.ויו״ ש״י: רב אמר
 כי בנק־ישראל הודיע ירושלים ^

 5000 של שטר ינפיק השנה *■עוד
 ראש־הממשלה דיוקן (נושא שקל

 יונפק שנה בתוך כי אשכול). לוי המנוח
 דיוקן שקל(נושא 10.000 של שטר גם

 מאיר) גולדה המנוחה ראש־הממשלה
 אלף 50 של שטר מתכנן כבר הוא וכי

ש״י הסופר של דיוקנו את שקל(שישא

דיאנוז
229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פגים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחיתם *

ה ר י כ מ ל
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 3 דירה בבת־ים,
מרווחים חדרים
43 יוטפטל ברחוב
87 46 99 טל:

מלחמה ריחחי
 מקומי, עיתון פירסם וושינגטון ף*

 מילחמות־ על סקירה ^במיסגרת
 מדוע הסיבה את בישראל, השבת

 בחיפה ציבורית תחבורה מופעלת
 שליטי הבריטים, אלה היו בשבת:
 השניה, במילחמת־העולם הארץ

 בעיר, התחבורה כי כך על שעמדו
 הנמל שנים באותן — חיפה לנמל
 ביס־ בנות־הברית בידי ביותר הגדול
 ימים שיבעה תופעל — התיכון
 למאמץ להפריע שלא כדי בשבוע,

המילחמתי.
★ ★ ★

הטיבעית הברירה
 כיצד ),אלוף(מיל גילה הרצליה ן*

 מנכ״ל של למישרה האדם *■נקבע
 את הציע הוא שבו ציבורי, במוסד

 בצה״ל: שירותו סיום אחרי מועמדותו
 אלופים, שלושה היו המועמדים 42 בין

 תתי״אלופים, שני לשעבר, שרים שני
 וכמה בעלי־שם עורכי־דין כמה

 זכה במישרה אך רבי־נסיון. מנכ״לים
 ועד על־ירי שהוצע ,43ה־ המועמד
במוסד. העובדים

* * *
שזרח דייטה וגם

* ב ן אבי  ספר־ייעוץ המליץ תל־
 רזות, להיראות הרוצות לשמנות ₪1
 ללבוש לא מכווצת, חצאית ללבוש לא

 לא לכל ומעל שלושת־רבעי שרוולים
 ממידות הקטנים לבגדים להידחס

. הגיף•
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