
2 5 8 0

ק ברם 50  מעולה הולנדי טב
ת(עם לגלגול ניירות) סיגריו

לבריאות מזיל, העישון - כי ל,ובע הבריאות משרד :אזהרה

" י ל ר ו א ״
ונשים גברים לספרות ספר בית

 תל־אביב ,89 גיורג׳ המלך רח׳
03־284919 • 03־295318 טלי

 מזורזים לקורסים ההרשמה החלה
רגילים קורסים וגם ימים, לחודש

עממיים: במחירים לקוחות קבלת
ש״ח 2 תספורת ★ ש״ח 2 תסרוקת ★
ש״ח 15 החלקה ★ ש״ח 10 צבע ★
ש״ח 15 פסים ★ ש״ח 15 סלסול ★

ר ★ פדיקור קו מ שתלת ★ מ ציפורניים וה

 ועסקים סקס
סמויים שותפיס ררא

ם: אנו מספקי
 למניעת מכשירים *

בטלפון ציתותים
 מיקרופונים לגילוי שרות *

מושחלים
מתכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע־׳נז דוקטור רדיו
286444 טל' ת׳א, ,18 עליכם שלום 1

תן
טרמפ
לחייל

עבודות א.א.
 עבודות מבצעים *

וביוב מים איגססלציה,
חשמל עבודות *
 מהיר, חימום מתקינים *

במיבצע
 מהיר שרות *

 870090 שלפון מישרד:
5524289 טלפון בית:

ת!
טרמפ
לחייל
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מאוזן:

 )3 שמים: דגן )2 שים(ארמית); )1
 קטנה; לח מידת )4 גרמני: מלחין

 רקב: )8 נישאה; גבעה )7 סימן; )6
קריק )12 הנשימה; אויר )9

 )16 זעיר; )15 ישראלי; טוריסט
 )19 שמן; בשר )17 גנות; דברי

 בלוח ראשון בנין )20 שדים;
 )23 קושי; רוע, )21 הפעלים;

 סגירה; )26 סוף; )24 מים; עמוד
 )30 בארצנו; עוף )29 שמח; )27

 בלוך דוד ע״ש בצפון ישוב
 של הערבי שמה )33 בלומנפלד;

 סל )36 המקדש; חצר )34 עקרון;
 מעשה )37 מקנים; עשוי גדול

 )41 לאכילה; כלי )40 שהיה(ח);
 )46 עליון; מושב )44 מרפא; עשב
 כסוי )47 בטלים; דברים דבר

 יותר; הרבה, )50 מהר; )49 הבית:
 ישר, לא )54 שן־הפיל; )53

 לאום; )56 אביון; )55 בתחבולות;
 שדה שוכר )59 מורה; )58

 נחבא; סתור, )60 לעבדו; מבעליו
 כפר )66 רטוב; )63 ידית; )62

 )68 העליון; הגליל בהרי דרוזי
 )73 הפה; מיץ )71 מקצועני; לא

 השחרור במלחמת צה״ל מבצע
 סדום; עם קשר ליצירת שנועד

 עובדי גויים, )77 ענף; )76
 בזמן צומח )79 ומזלות; כוכבים
 משל; )82 הצאן; מן )80 מאוחר;

 הארסיים; מן נחש )85 שומר; )84
 די; שתה )90 בדורו; צדיק )87
 משך, )94 מדי; יותר היה )92

 )97 חגיגית; הבטחה )96.ניקה:
 )101 מרעה; שדה )99 לעז; קלס,

 )103 הגוף; אחורי )102 חרבה;
הכנעה. שעבוד, — בהשאלה

מאונך:
 ישוב )5 );4,2( לער זכרון )1

 )10 );4,2(ושומרון הכרמל בגבול
 )13 אוכל; מנת )11 יפני; מטבע
 )15 בכמות; מועט )14 זרוע;

 היטב; התבונן )16 פרחים; אגודת
 שגיאה )21 שיטה; )20 גף; )18

 בדבר; ונתן נשא )22 (ארמית);
 תו )25 קרבו; אל אסף )24

 שמחה קריאת )26 מוסיקלי;
 ילדה" לא ״...עקרה >28 והערצה;
 )31 תבנית; )30 נ״ה); (ישעיהו

 )34 עשב; מין )32 נפל; התמוטט,
 )37 מסנוור; אור )35 הרסו; עקרו,

 סיגי )41 תפר; )39 שבר,הפריד;
 צעיר; )43 חור; )42 (ח); הקמח

 )48 תוך; )47 במאכל; הלעיט )45
דרגת )50 המחשבה; הרחקת

 משאות בהמת )51 בצה״ל; קצונה
 )54 ענבים; קליפת )52 אסיאנית;

 )62 גבבא; )61 חרד; )57 משכב;
 כן, )65 נקיה; תבואה )64 נבל;
 )69 נזם; )67 חשש; )66 ככה;
 ״אותלו"; השכספירי המחזה גבור

 )72 בעד; בהוראות תחילית )70
 ״מלחמת מחבר בריטי סופר

 ממרומים; הוריד )74 העולמות״;
 )77 החושן; מן טובה אבן )75

שאינו מי )78 הצואה אחורי

 פטיש )81 מעשה; כל עושה
 מים מקום )83 פחם; לשבירת

 )86 היערות; אל )85 רבים;
 זוג, )88 הכרם; לזמורות משענת

 מספר )91 רגיל; )89 שנים;
 לחופה; הבן גיל — בגימטריה

 דג; מין )95 פלאים; מחולל )93
 רש; אומלל, )98 בן־ארם; )96

 השבטים; אחר )102 )ידיד; 100
 )105 צדודית; )104 מרחף; )103

).3,3(וחולני חלש

— ינאי אביגיל-------------

עמיחי איתן
מדיקים הדברת
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ם בע

ם(ג להדברת מומחים קני  קים>,<1תי
נבגדים, ספרים חרק׳ עץ, תולעי
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ה ר מי ש ל ב תך ע או רי שך ב ורכו
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