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 להנאתם נבול אין •עדך. המעשנים אלה
 במקרה. ולא ־ סיפנקם לתחנשת קץ זאין

 העומדת •עדן־ של המסננת לפיה תנדנת
המעו הטבק עשן נשאר המשמר. על תדיר

 עד רך. כה נקי. כה צונן. כה ■עדן־ של לה
כרא רעננה האחרונה הריחנית הנשימה כ׳

לבאה אותך מפתה •עדן־ סיגרית כל שונה.

 פעולת מה
ה י פ ת ה ו ו ס מ  ה

עדן של

 גרו׳ חמר• עוצרת יא ר!

 משפתיך טבק מונעת היא

 הטעם מלוא את מחצר. היא

העשן את מצננת היא

פרי 400 בעד 20
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המשק
מלונאות

ה ד לי ת ג תי מפגד מ
 לבעלת השבוע הפכה ישראל ממשלת

 המלון זה היה באמת. מפואר פאר מלון
 השקיעה ובו פתיחתו ערב שעמד * אכדית

לירות. למיליון קרוב הממשלה
 הנוספות הלירות מיליון ימשני יותר את

דרום־אמריקאיים. יהודים השקיעו
 ד,ממ־ השותפות של התוצאות מן כמה

ה חמש בן במלון אמריקאית שלתית־דרום
 220 החדרים, 120 המעליות, שלוש קומות,

ב הים חוף על האיטלקי, והמנהל המיטות
: הרצליה

 ושני מכוניות 400ל־ חנייה מגרש •
מנים. מגרשי

יל גן שישמש נאה, ירקרק ביתן •
 לשכור גם שיוכלו המלון, אורחי לילדי דים

ה לילדיהם (בייביסיטרם) תינוקות שומרי
יותר. צעירים

ליו וקולנוע ריקודים אולם קפה, •
איש. מאלף תר
 כל של (רהוטו רחצה ביתני 120 •

 כסאות שני מתקפל, שולחן :מהם אחד
מרגוע).

 בין המכיל למופת, איטלקי תפריט •
גלידה. מיני ארבעים השאר,

חקלאות
ו * אג׳ או ד ,בינ
בינלאו עסקים בעלי הון משקיעי 450
 קובה קנדה, הברית, ארצות יוצאי מיים,

 קרוב י להשקיע החודש החליטו וגואטמלה,
 :חדש חקלאי במטע לירות מיליון לחצי
 1500 על המוארכים, פיקאן אגוזי גידול
לבאר־טוביה. דרומית דונם

 הון ממשקיעי לצפות היה שאפשר כפי
 את הם ידעו רבות כה מארצות רבים כד,

 הנחשב הפיקאן, אגוז :עושים הם אשר
 מאד מבוקש מאכל רק לא הוא למעדן,

 בתעשייה גם מאד שמנין, בגלל נדרש, אלא
שי על לדבר שלא והתמרוקית, הרפואית

קליפתו. של הרבים מושיה
 :ההון למשקיעי היחיד המניע זה היה לא

 שבישראל הוכיחו בעבר נסיוניות נטיעות
 מאשר מהר יותר 30ס/סב־ הפיקאן יגדל

 אשר טכסאם מדינת העיקרי, גידולו במקום
 גדולים שיהיו אגוזים יניב בארצות־הברית,

בטכסאם. הגדלים מאלה 40/״־ עד

 הצייד גיבור ננזרוד, של אכד שם •
ו וארך בבל ממלכתו ראשית ״ותהי —

׳׳. פסוק י׳ פרק בראשית אבד...'

תמהרי□
 אל- אידריס מוחמר לוב מלך נישאו.

 עליה מצרי׳ אחוזות בעל ובת ,65 מנוסי,
 רודן של סנדקותו תחת בקהיר, ,37 למלון,
 תהיה עליה אל־נאצר. עבד גמאל מצרים
 שטרם אל־סנוסי, בארמון השנייה האשד,
נשו המתירה המוסלמית, המכסה את מילא

אחת. ובעונה בעת נשים ארבע אי

ר0 *(ו0?

 לימוד לקידום
 ההיסטוריה

והגיאוגרפיה

מהודר באלבום תבל מערי גיאוגרפיים ומקומות היסטוריים מראות המדגימות נהדרות תמונות
 -ארטיק״ תסונחז את אסוף ל ת: יםעד באחת חינם לבקר רצונך באם
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ממ ראש של 49ה־ הולדתו יום נחוג.
 בתל־ נו, או שנים, שבע זד בורמה שלת

ההו יום במסיבת העיקרית המנה אביב.
 שביקר הבורמאי הממשלה ראש של לדת

 :האחרונים הימים שבעה משך בישראל
ביתי. יהודי תפריט לפי ממולאים, דגים

 אלכסנדר של 50,־ר הולדתו יום נחוג.
 המועצות ברית שגריר אברמוב, ניקיטיץ׳

 רמת־ ילדי בין הידוע אברמוב, בתל־אביב.
 חגג סוכריות״ המחלק הממושקף כ״דוד גן

בביתו. צנועה במסיבה הולדתו יום את

 מגדולי אחד של 50ה־ הולדתו יום נחוג.
 אלכסנדרוביץ׳ מיכאיל הרוסיים, הסופרים
לאו שעובד השקט, הדו! בעל שולוכוב,

 של הכוללת תפוקתו כסרט. הוסרט פירה,
מהדו 121 :הראשון יובלו עד שולוכוב

טפסים. מיליון 21ב־ לשונות, 55ב־ רות
(יו תומם של 80ה־ הולדתו יום נחוג.

 הגרמניים הסופרים גדול מן, ואחיו) סף
לספ נובל פרס בעל העשרים, המאה של

 הייד הסופר של הצעיר ואחיו )1929( רות
 וקלאוס אריקה הסופרים של ואביהם מן ריך
 ה־ בית הגדול בספרו שהתפרסם מן, מן.

 וירידתה התנוונותה עלייתה, — בודנברוקים
 מרצון 1933ב־ גלה — סוחרים משפחת של

 ו־ לשויצריה עבר הנאצית, מגרמניה עצמו
 ממנו ביתו, את הקים בהן לארצות־הברית,

ה מלחמת לאחר אף לגרמניה לחזור סרב
השנייה. עולם


