
ידיעות
 פעולות על מספר קאפל ד״ר

"ראסקו"
 השקעות־ מחלקת מנהל קאפל, האנס ד״ר

 בא בתל־אביב, "ראסקו" חברת של חוץ
 הבגין חברת של כמייצגה לאמריקה, לביקור

 קאפל ד״ר בארץ. ביותר הגדולה והפיתוח
 עתונאים בשיחת ידוע. ונואם סופר גם הוא

יחי אלף בארבעים בארץ צורך שיש הודיע,
 מיליון רבע של השקעה הדורשות לשנה, דות

 כיום מעסיקה לבדה הבניין תעשיית דולאר.
בישראל. איש אלף שבעים

 והיא 1934 בשנת נוסדה "ראסקו" חברת
עו מסחרה שיעור איש. 1000 כעת מעסיקה

 אחת 25% לשנה, דולאר מיליון לארבעים לה
 זרועה ישראל מפת כל כמעט חוץ.׳ השקעות

 בתי מסחר, מרכזי וביניהם "ראסקו", בנייני
 בתי־מלון, תעשייה, בנייני משרדים, מגורים,

 המפעלים אחד ועוד. כנסת ובתי ספר בתי
 בתל־ מרקיע־שחקים הוא והחדשים הגדולים

 11ב־ שיעלה קומות 32 של בניין — אביב

דולאר. מיליון
 "איז־ — שלה, מחברות־הלוואי אחד ידי על
 באמריקה משקיעים מזמינה "ראסקו" — ראם״

 במקרקעים. ההשקעה ממפעלי בכמה להשתתף
 ידי על לשוק הוצאו המניות אלף שישים

 מערבה, 57 רחוב 250 דליבר", של "ראסקו
נידיורק.

"מו הוא האחרונים "ראסקו" מפעלי בין
מעס הפורשים לאנשים אביב" גוה עדון
אח ומדינות קנדה הברית, בארצות קיהם
 של מוצלח צירוף שהנהו המועדון, רות.

 ברוב נפתח משפחה, ומעון מועדון מלון,
 שעל להרצליה סמוך שמריהו, בכפר פאר

מכי הבתים אביב. לתל צפונה הים, שפת
 באמבטיה משוכללות מרווחות, דירות לים

 רפואי פיקוח למהדרין, כשר מזון פרטית,
 שלם, מלון שירות טלפוני, שירות ותברואי,

 בידור ודתית, תרבותית, חברותית, תכנית
באול העברית הלשון את לרכוש והזדמנות

 ליחידים 165ל־ עולים לחודש המחירים פן.
לזוגות. 260ו־

 ההתעניינות שבגלל הודיע, קאפל ד״ר
 אגף החברה מתכננת בארה״ב במפעל הרבה
 של הקמתם גם וכן המועדון, של חדש

 הארץ. של אחרים בחלקים דומים מועדונים
 אביב נוה מועדון של מצוייר קאטאלוג

הרא ובמשרד "ראסקו" משרדי בכל מצוי
 י. נ. ,19 יורק גיו מערבה 57 רחוב 250 שי

 זאלצמאן ומלכה שמחה פרם
 העברית הלשון חסר לעידוד

תשכ״ד לשנת
 בפרס תזכה העברית ללשון האקדמיה

 3,000.— בסך — תשכ״ד לשנת זאלצמאן

 על שייכתבו במחקרים הטוב את — ל״י
 הספרות בלשון הארמיים "היסודות :הנושא

המ קום עד ספרים מוכר ממנדלי העברית
וכיוונים". תולדות — דינה

 משני פחות יהא לא לסרס, המוגש מחקר,
 דפוס סימני 24,000 של דפוס גיליונות

 מכונה בכתב יוגשו המחקרים גיליון. בכל
 יציין לא החיבור גוף על עותקים. 4וב־

 מימרה או פסוק אלא שמו, את המחבר
 הפסוק ובה סגורה, מעטפה ויצרף וכיו״ב,

 ומענו. המחבר שם ידם ועל המימרה או
 מחבר שם את לגלות העשוי אחר, דבר כל

מהתחרות. פוסלו המחקר,
 את לשלוח מתבקשים בתחרות המשתתפים

 ת״ד העברית, ללשון האקדמיה אל מחקרם
 במנחם א׳ מיום יאוחר לא ירושלים, ,1033

(.1964) תשכ״ד אב

 תקנון של המלא הנוסח את לקבל אפשר
 העברית ללשון האקדמיה מלשכות הפרם

ובתל-אביב. בירושלים

 ישראל ד״ר של לביוגראפיה
סאנוביץ

 של חייו לתולדות חומר מבקשים אנחנו
 הידוע, והמחנך החוקר קאנוביץ, ישראל ד״ר

 לכל נודה טאון. דאון של הת״ת מנהל
 חינוכי חומד מכתבים, זכרוגות, שימציא אחד
 עם להתקשר נא למנוח. השייך פרט וכל
 בלוויו, שדרת 715 קוהן, יהושע ש. ד״ר

גיו־ג׳רסי. ,8 טריגטון
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(1963( )סיון-תמוז תשכ״ג, מאי-יוני 238בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה כ״ד, כרך מ״ח, חוב' ו' )


