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ם ו ס ר ץ כ מ ־ ו

בחיים דרו המחפשת נערה
 (גיל צעירה וזריזה. בריאה את אם

 מחלקות, )7 — 6( ומשכילה )25 —17!
ומועיל מספק מבוטח, למקצוע ושואפת

 פרטים ובקשי לאחיות לבית־םפר מיד פני
:נמצאים הספר בתי

צדק), שערי (הדסה, — כירושלים
הירקון) אסותא, (הדסה, אביב תל

ה פ י העירוני), (הממשלתי, ח
(בילינסוס, תקוה פתח

המרכזי), (ביח־החולים עפולה
(הממשלתי). צריפין

נק ע השבץ
— קלדזנר ;ה רבר הקוראת מאת —

:ז ז ו א מ
(9 טוב. יום )6 . אמונה >4 ים. נש חיל (1
רכם )16 מרגיש. )14 סיעה. לפנים. 11)
(24 מנסרה. >21 נאד. )19 בשויץ. הריב
מצ־ ב נהר )26 באנגליה. הידועה ; מרחק יחידת
הש־ )33 מאומה. )32 הבן. ות אח 130 רים.
יהו. מתת מבני )36 רגלים. קלת חיה )35 חתה
(42 קבול. כלי )40 עורף. )39 סוג. ״)38
(45 האסיר. לרגלי כבלים־ >43 תושב. ־ שאינו

 מערפת. )4(! ענף. )48 תורכי. תואר )46 סובב.
 הימים. דברי חוקר )51 החיים. בעלי תורת סד.)
 ללא מטה )55 מספיד,. )53 או״ם. פקיד )52

 נשף. )59 נח. מבני )58 טוב. לא >56 קצה.
 להבה )63 בחגה. האוחז )61 שאלה. מילת )60

 ההופך. פעולת )68 הסתכלות. )66 נדולה.
הסוציא הציונות מראשוני )73 זמורה. )71

מעו )78 ידוע. קונצרטים אולם )75 ליסטית.
 נדוד )82 תבל. )81 ים־ודי. )79 השנה. נות

 גבעול )87 תן. )85 ל... שייך )84 צבא.
 מעופף. >90 ענן. )88 לתבן. מעובד שבולת

 )95 עולמי. >94 שונא. )93 לח. טיט )91
חבר. )97 גויה. )96 מעכבר״. שהתעשר ״אדם

בו חברת )102 הרם. >100 לא־עבה. )09 טו או
 ל)110 רוה. )107 מעדר. )105 נהי. )103 סים.
 )116 לבהמה. משכן >114 נמירה. )112 צעק.

 אחד )123 התאונן. )122 משקה. >120 מושך.
הס )126 הבן. של בנו )125 הלכת. מכוכבי

'129 חוק.. לבטול הזכות )128 לנוף. מזון פקת ( 
 )132 לשמן. קבול כלי )130 נקודות. של צבור
 בתוכו. )135 <ר״ת>. חשבון על )133 דגל.
בן. )138 בשלה. לא תאנה )136 קומ )139 שו

טור אלב עם הנובלת ארץ )140 רוסי. פוזי
 )142 לשעבר. ההוליבודי ה״מלך״. )141 ניה.

 מילת )145 כיון. )143 ענבים. דריכת מקום
 מצורות )148 (ר״ת). רבים לשון )146 צער.
 לפי העולם צדיקי מספר )149.ה׳ שם בטוי

 )153 פשע. )151 זה. במקום )150 המסורת.
 )158. עת. )156 הנסור. לאחר העץ פסולת
 הקולות. בסולם )163 הכרם. פרי )161 למוד.

 מחוסם. ברזל )167 בישראל. צרפת ציר )165
 >171 שבעיזים. זכר )170 הצועני. תכונת )168

)174 בשר. בעל )173 היטלר. של הפרטי שמו

 מדת )159 מים. עמוד )157 רשע. >156 ירד.
 אליל )162 נצח. )161 נור. )160 ראשית. ללא

 סנולת )165 הדום. מהצית )164 בבלי.

 )169 יבש. דבר )168 רמאית. )166 הגבר.
 נבעתי. חטיבת מפקד )171 בלכתו. הנוף תנועת

רטו באדמה הצומה מטריה בדמות צמח >172
 הרומי. המלחמה אליל )175 די. לא )173 בה.
אונים. חסר )179 מור. )178 פסיעה. )176
לנת מצפון ס^ר )187 מסתירים. אותו )181
 האלים הר )193 ארמני. קומפוזיטור )190 ניה.
 ללא דוח )197 חדש. ח״כ )195 אתונה. ליד

)200 פרחים. אנד )199 נבוה. )198 ראשית.
)202 אביון. (א) )201 (ר״תו. שלום דרישת
 )204 האדם. יחיה לבדו הלחם ...על )203 אפילו.

 בסולם )207. מרגיש. )206 מסורבלת. חיה
אסקימוסים. עגלת )210 שקט. )208 הקולות.

 כיס. )215 רעש. )213 ישראלית. אניה 1212
 לשופטים. אהרון )218 מזולות. ההפך )216
 מפלגתית אידיאולוגיה )221 שקד. מין )220

 חיה. בן )226 חדל. )224 ימאי. )223 בר״פ.
 החוץ שר )236 דתי. בי״ם )233 חוף. )227

שן. שאינו )239 האחרון. שלפני הבריטי )240 י
(243 ערבית. קריאה מלת )241 ולועג. שונא
(246 כוחו. אפם )245 בוסתן. )244 זהב.
(249 במים. ת). לצלז רחמנא ״ ח' )218 (י
(251 למים. קבול כלי )250 וזיר. מחצית
רהש מכשף. 254) תו. חיים בעלי )253 (ר״
נניבת (258 נהדר. )257 אף. על )255 קטן.

 צעד. )262 מחשבה. )261 שקר. )260 גבול.
 )268 קפץ. )267 גשם. )265 הלואה. )264

 ברומי מלך )276 תפסו. )270 רבבה. עשירית
קומ )279 לפנה״ם. 81—96 בשנים העתיקה
טור  תיבות. ראשי )284 בירה. )282 רוסי. פוזי

 )288 <ר״ת). שייך לא )287 בתוכך. )286
 )291 שלישים. שני של רוב )289 קולמוס.

 (ר״ת). חוליה ראש )292 לממשלה. תשלום
 )296 הגבלה. מלת )294 האב. בן )293

 )300 איטי. חי )298 חשמל. יחידת )297 נישא.
חרוט. )302 חמוש. סוע ורוחות ׳נשם )303 '

 מחשבה )306 מז׳ור. של הפוכו )305 רות.
 )311 גס. )310 אבשלום. אחי )308 שקולה.

 ריח העלה )314 ״רותי״. של אבא >313 יפה.
אלפים. עשרת )323 בקיע. )317 זמר. >316 רע.

קול )330 הולנד. בירת תמידי. 329) י )326 אבר )177 פקודה. )176 חומר. של מרכזו
האדם. בגוף אבר (333 זוהר. (331 חוזר. מאכל )182 מגש. )180 חייב. (179 רניש.

)338 לחות. (336 בן. (335 נוכח. (334 עיר )184 רמז. נקבר שם )183 לתרנגולות.
צר- מטבע )340 הקיטור. מגלה (339 אומה. (186 למשא. ענלה )185 . סעיד״ ״פורט בחוף

)344 אילן. (343 חובה. מחצית (341 פתי. הבנד. קצה )189 הנגב. אדמת (188 כפול.
נמוסי. תואר (347 הכה. עדין., 345) שאינו (194 רוח. )192 (ר״ת>. מעלתו כבוד (191

 נאום. )201 קיסם. )199 מטליאה. )196 מצבה.
 משמן טוב... )209 נשאלה. )205 בדד. )203

דו'. )211 טוב.  )214 נט. שקבלה אשה )212 נ

 >218 אברהם. אשת )217 תמים. )215 רצה.
 אות את עשה )221 ערימה. )219 סדרים. ששה

)224 (ר״ת). מקום ממלא )222 הברית.
 הכללה. מלת )227 קילוגרם. )225 גבוה. מקום

 לבית ״ההגדה מחבר )229 כבושה. ארץ )228
 הנדם הגבור )230 משפחה). (שם פורפייט״

 >234 יחם. מלת )232 סוד. )231 מתל־חי.
 אזור. מחצית )237 שלי. הסה )235 רטוב.

 )240 זמן. )239 האלסא־ביתא. מאותיות )238
 בים. לדרכה אניח יציאת )242 מופלג. ידען
 )252 בית. חית )250 זעם. )247 סייר. )245
 ממפקדיו )254 מחוזי. לשופט שהפך ח״כ

 פגישה. לידי הביא )256 אצ״ל. של הראשונים
 )262 מהתלה. )260 החביא. )259 חפץ־לב. )257

 )266 רקבון. )265 העצמות. תוך )263 כפוף.
 מצרי. אליל .269 קיטור. )268 טורף. עוף
 הרפובליקאים מראשי )272 פורימי. צעצוע )271

צרי קומפוזיטור )273 בארה״ב. באמ שחי שוי
 )277 אילו. )275 בלע״ז. קלאץ׳ )274 ריקה.

קו דרום נשיא )279 האנגלי. המזון שר
 מסמר. )283 לחם. )281 משטר. )280 ריאה.

 משמש )290 סומא. )288 הרנן. קנה ראש )285
 של הפרטי שמו )295 נהרה. )293 להשקאה.

 >301 נשלם. )299 בלילה״. ״ננבים מחבר
 הסרת )305 עודף. )304 נגינה. כלי )302 נבל.

הצר המהפכה ממנהיגי )307 מהנייר. הכתוב
 מילת )311 זז. )309 ההורים. אחד )308 פתית.
 נימוס. מילת )314 השבטים. אחד )312 זרוז.
 את עצב )318 רעל. )317 גרגר. מחצית )315

 )319 פורסייט״. לבית ב״ההגדה בוזיני דמות
 פאר אנית )320 בארצנו. שביקר הכושים בלט

 כאב. קריאת )322 אלהים. )321 אמריקנית.
שו )325 קיים. )324  תאר )327 ראשו. בלי י

 )330 אשור; מילת )329 ישר. )328 הולנדי.
)337 בשל. לא )335 הקרח. ארץ )332 הרי.

מבו שאינו )342 מחל. )340 לאכילה. תשוקה
דבו תוצרת )346 כבירה. )344 הצורך. די של

 )350 מקל. )349 אצולה. תואר )347 רים.
 חיוב. מילת )253 מושב. )352 מתים. גופות

 )357 חזק. )356 זע. )355 רחב. שאינו )354
עסה.

: ך נ ו א מ
 נכו לא והכוסמת והחטה )3 בבקשה. )2

 ל״ב). פם. ט׳ שמות הפסוק, את (השלם כי...
)8 אש. זיק )7 הסתלקה. )5 החי. תמצית )4

אן? )9 ״זירה״. תיאטרון של הצגה )10 ל
 בארה״ב. מדינה )13 פחדן. חי )12 קומקום.

 במצרים. יהודי מקדש מקום )15 מרחם. >14
 ם־י־ )19 סיני. מטבע )18 שלילה. מילת ).17

אות )23 ליצן. )22 סימן. )20 חליל. צית
 )25 רמון. של תוכו )24 צ׳רצ׳יל. של הנצחון

 )29 מדון. אחרית )28 מים. מקוה )27 ישן.
 בראש )33 לה׳. בקשה )31 עליו. נשען החנר

 )37 עמל. )36 קצר. נשים מעיל )34 השור.
^הכלב קול  מיתר )42 מדוה. )41 כבוד. )39.

 )48 פלא. )47 פסח. .45 עף. )44 החי. בגוף
 עיר )57 נבוכאדנצר. של בנו )54 תעלה.

נו )60 בארה״ב. למ משמש )61 מתוק. שאי
 שליח. )65 עבה. שאינו )64 תקרה. )62 אור.

צי. גבור )67 שאלה. מילת )66  )69 שויי
 )72 סובב. )71 וארבע. עשרים )70 מוקש.

 הקולע. פעולת )75 סכום. )74 באיטליה. נהר
א. תקות )79 דוד. של שבטו )76  )80 שו

 הנוגע )83 רב. זמן לפני )82 להיות. עתידה
 לתנועת המסייע מוסד )86 פר. )84 לנבואה.

 בית־מרחץ. בעל )89 חתך. )87 בארץ. כספים
 )98 הגליל. בירת )92 במים. בלול קמח )90

 ״מונטנה״ גבורת )101 הדרומי. הקוטב אזור
 בשנת העתיקה ברומי מלך )104 מלא). <שם
 אחו. )108 בר־מינן. )106 לפנ״ה. 161—138
 )111 הסתלק. )110 (ר״ת). נפשות סכנת )109

א))112 קיים.  שאי־נו )114 מודד. )113 צוק. (
 חמש )118 עורף. )117 גבעה. )115 קשה.

 )123 הפסקה. )121 הבקר. קריאת )119 עשרה.
 בלתי )124 בהבימה. ו״ ותל ״א דמות את עצב
 הבדלה. )127 בסביבה. הרוח מצב )126 ישר.
 )134 יצק. )132 כר. )131 לחטוי. סבון )129

 שר )137 לאשור. שכנה )135 שני. בית מנביאי
 קובץ )144 שמחה. )138 ישראל. בממשלת

ב )147 קארו. יוסף רבי שחברן הלכות שו  י
 בלי חוף )151 שמא. )150 ירושלים. בהרי
)155 מפתן. >154 ברירה. מלת )152 סוף.

נבעה. )351 נעלם. )350 מין. )348

שבץ פתרון ]73נ מצויד ת
אוזן: עכבר. )8 מראה. )4 מרתף. )1 מ

לב. )16 נעלים. )13 רש. )12 גבור. )10
 ים. )23 סז. )21 שלב. )20 צמד. )19 ספר. )17
 כתם. .29 מי. )27 יד. )26 טרומן. הארי )24
אהלים. )36 תל. )35 תיש: )33 פטל. )31
 )44 יריד. )43 חלון. )41 שופר. )39 חד. )38

.פקיד.
)5 תרן. )3 רב. )2 מכשף. )1 מאונך:

אטלי. קלמנט )9 ערסל. )8 הולל. )7 רנם.
רפאים. )18 יד. )15 עץ. )14 רבבה. )11
 מכתש. )25 יום. )23 זרד. )22 שממית. )20
)34 לי. )32 פה. )31 תלוי. )30 משכן. )28

לי. )42 פר. )40 מחק. )37 ארי. )36 יחור.

בץ פרסי□ ש ת 7 31 מצויר ל
 זיי־ אמנון זכה וחזור הלוך לאילת בטיסה

 ציונה. בנם הפועלים משכונת דנפלד
כו ספרים בפרסי  :ז
 יעקב. זכרון ,14 ת.ד. אילופי. עמירם
 תל־אביב. ,26 מוהליבר פרידמן, מאיר
 תל־אביב. ,208 בן־יהודה ננה, רבקה
פיורי שטלצר, רותי  סתח־תקוה. .39 מונטי

רמת־גן. ,51 הרצל בירנבוים. דרורה

שבץ לפותר־ פרסי□ ]74נ ת
 לציון. ראשון רומשילד. רה׳ מידמכר. מרים
 חיפה. .36 פבזנר רה׳ הרמוני, יעקב
חדרה. ,14 ת.ד. בנבנשתי, ברוך

שבץ פתרון ]751 ת
: ן ז ו א ת: )1 מ סלע; )9 חמרן; )6 טירוני

א; )10 ד; )12 לבי די ; )14 י ן הלם; )15 די
ס; )17 ת: )18 גי : )20 שוני ; )21 צו ו >22 ו

 ;מים )29 ; טום >27 ;רקב )25 ;נון )23 ;הור
 )40 ;נשר )38 : רנע )35 :נור )33 ; נול )31

ת; )44 עד; )42 ים; )41 לפת; רו  )46 דו
; ף; )47 שלו : )49 נו בן הר; )50 ז )51 מו
גריבלדי. )55 :תודה )54 ;מצע )53 ;חינם

: ך נ ו א ר; )1 מ ם; )2 סניגו ד; )3 רפי ל ו
ע; )4 סון; )8 מאה; )7 חי; )6• תלין; )5 נ ל נ

קן; )13 בנין; )11 ; )14 דיו ן רו ; )16־ דו ץ ל
ט; )18 ר; )24 תום: )19 שו ;בון )26 ני
; רפת )34 ;לשד )32 ;מנילה )30 ;סולון )28
 ;דו )43 ;רוזן )39 ;מענית )37 ;עמורבי )36
על; )46 ;רבמג )45 חד; )48 שו  מצב; )50 פ
מי. )53 ;יה )52

 הבחירות לתחרות חלוש
ה״1ה ״העול□ של

 לפני לעצמו, מצייר במדינה אזרח כל
 התוצאות. של מסויימת תמונה הבחירות,

 י ברחוב הרוחות בהלך אתה בקיא האם
 :כן אם ? מפותח חוש־ניתוח לך י יש האם
 של הסופיות התוצאות את לחשב נסה

 רשום באחוזים, השניה לכנסת הבחירות
 למערכת 15.7.51 יום עד אותו ושלח אותו

 לילינבלום, רח׳ ,136 ד. ת• הזה, העולם
הבחירות״). (״תחרות תל־אביב.

................................................ השם

................................... הכתובת

................................................ הגיל

........................................... המקצוע
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