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בע .6  בתקופה נהוג היה זה כו
 המטבעות:

s (א) ת  דראכמו
( ב ) ם ' אוני לי  נאסו
סלעים (נ)

טבעו בה הו

________

הראשי עד שמר מה
 הפותרים כין כסידרת־החידונים. והאחרון הרגיעי זהו
 רואה־חשכון - הבדתי־תלויים השופטים שני ידי על יוגרלו

וחז לאירופה נסיעה )1(הבאים: הפרסים מערבת - זעורך־דין
 חצי* מנויים )6-10(הזה״ ״העולם על שנתיים מינויים )2-5( רה,

 ״הד חברת של תקליטים )11-60( הזה״, ״העולם על שנתיים
זוגיים. ברטיסי־תיאטרון )61-100( הזוכה, בחירת לפי ארצי״,

 סיום־התחרות, לקראת למשתתפים, מפורטות הוראות
המודעות). (מדור זה גליון של 12 בעמוד
הנבונה. היא ארבע מתור אחת תשובה רק

א זה כובע ת התלבועזת של חלק הו עי  המקצו
:של
ם (א) מטי סלו די
 מלצרים (ב)
 בלש-ם מ>
ם (ד> אופי

הפרסים חידו?

J H. בע א זה צבאי כו  : הו
 הודי (א) ✓1■

M (ב) בייטי  סו
טיני <נ>  ארגנ
פאני. <ד) י

בע .1 :הנו זה כו
J S I (א) בע תי השוייצי בצי אדמירל כו  המלכו

< ב ) ^ מי משולש־קצוות ». ל סרידריך מי דו  הנ
בע (נ) טו של פרטיזנים כו  טי
בעו (ד) ם לפיו הרשע, המן של כו פי  או

המן. את אוזני־

סוי  :הנו זה ראש כי
א)  ארצות־הברית מלך של כתרי (
שיר *ב> לסילסול־שער, עתיק מכ

ת רקדנית של קישוט־ראש י  הודי
 בסרט ברגמן איננריד של כובעה (ד)

1 צילצלו ,לגוי

; : i- בע בעל מו את נתן זה כו  : ל ש
פלאפל (א) ן

ת (ב) / קרייזלר מכוניו
* ( נ ) , מו שלגוני ' אסקי

פרינ׳ידיר מקררי &ד)

a. שי סוי חוב  ב עוסקים זה כי
ה (א)  אפי

תוח <ב) . ני
 רוקחות <ג)
ם חקר <ד> מי אטו

ת את מסמל זה כו סי : הקיימת ה ב כתר .11
יוגוסלביה (א)

מצריים וב)
סטאן פאקי J <נ>

בריטניה.

שט זה מוזר דבר .4 : של ראשם את מק :מסתתר זה לכובע מתהת
המוסלמים האחים (א) הצעירים התורכים (ב) , \אמריקאי קצין -(א) באפריקה זולו שבט בני (ג) *נלסוז האדמירל (ב) טר (נ) ישראלי צבאי שו
״. בסרט מוגרו מריליו (ר) ריו ״ חיפאי. מכבה־אש (ד)

(4)

f l.: הו  : דת חכם של ביסוי־ראש ז
J (א  קאתולי (
M (ב) בודהאי 

 דרוזי <כ>
סטי. (ד> { אי אתי

שאי של שמם על  נקראה זה קישום־ראש נו
: המדינה בארצות־הברית

פלורידה (א)
אן (ב) שינ  מי
< נ ) ה ' אנ די אינ
קאליפורניה (ד)

: מסמל זה ערבי של העקאל .10
ש (א) ילדים ארבעה לו שי
א (ב) למכה ברנל עלה שהו
א (נ) ה לפי מתלבש שהו פנ  האו

A גית
א (ד) ✓ , בד שייך שהו מכו


