
קובר קם
חדשים ספרים

הרפי?

בישראל התעשיה מבנה מרכוס: א. ד״ר
 חוגים של לידיעתם ולהביא אנשי־המעשה, לעיני להתוות השפר של מגמתו

 בארצנו הצעירה התעשיה של קוי־התהוותה את הכלכלית, בהלכה המעוניינים
היום. בניינה ומעמד ליקוייה הישגיה, על להצביע והתפתחותה,

 כללי תיאור המחבר נותן רבות, שנים במשך זה, בשמח המעשי נסיונו מתוך
 כמה של מפורטת הערכה סטאטיסטי, ניתוח ־על המבוסס תעשייתנו, בעית של

 מינרליים,. בניין מוצרי הכימיה, המתכת, ענף כגון: בתעשייתנו, חיוניים ענפים
 קטנים. ענפים כמה על סקירה תעשייתיים, מזון מוצרי טכסטיל, פלאסטיקה, מוצרי

 התיכון". ב״מזרח תעשייתנו של מקומה על כלכלי־גיאוגרפי ניתוח הספר כולל כן כמו
 החשובים הענפים באחד דעת לקנות השואף קורא כל של לנפשו שווה הספר

כלכלתנו. של ביותר

ל״י 1.750 עמודים 136

חופי?

האדם וחירות חברתי תכנון
בבריטניה סוציאליסטית הגשמה

 שנות חמש אחרי ומנהיגיו. הבריטי הסוציאליזם הוגי של והרצאות מאמרים קובץ
 כאן מסכמים לממשלה, ממשלה בין אתנחתא לעת העבודה, מפלגת של שלטונה

 באור־ מאירים בעיותיהן, מנתחים הללו, השנים הישגי את בריטיים סוציאליסטים
 שואלים הם הסוציאליסטית. ההגשמה לנתיבות ושואלים מגרעותיהן את אמת
 כאן מובנת השאילה חירות מצפונו. ולפי המיוחד וצביונו דרכו לפי איש איש

 סוציאליזם. להיקרא הראוי דבר של לקיומו הערובה את השואלים רואים ובה מאליה
 ולשמור — חברתי תכנון של משטר ולקיים להקים כיצד :העיקרית השאלה זו כי

? וצלמו האדם נפש את קיפוח מכל
 סטריצ׳י, ג׳ון באוואן, אנוירין קרוסמן, ה. ר. קאל, ה. ד. ג. פרופ׳ :בקובץ המשתתפים

ועוד. היליי דאניס מארטין, קינגסלי

ברוידא. א. מבוא לו וצירף ערך הקובץ את

ל״י 2.600 עמודים 230
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"המלחים׳
בע״ם

פתח־תקוה החרושת. ביית
החדש ה י ש ק ת ה ר ו ז א

הקשר משרדי
וזל־אביב.

ב קומה 18 ישראל מקוה רה,
275 ד. ת. 3080 טל.

וארמטורה קיטור דודי תעשית
וחריטה מכני מלאכה בית

מנופים סירות, בנין
חצץ ומגרסות

דלק והובלת להחסנה מיכלים
לבנין " ברזל קונסטרוקציות

תעשיתי וציוד השקאה שסתומי
קי מכונות ברשותנו כן כמו
והקצעה חיתוך )גליוטינה(, צוץ

ביותר. חדישות

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



בע״מ הנועלים בנק
תל־אביב

 21 מונטיפיורי דוו׳ »הראשי המשרד

126 אלגבי רה׳ משרד:

ענפיהם לכל בנק עסקי מנהל

 חקלאיים ישובים 400 מאגדת ״תנובה״

 משקים של רבות ומאות

 הארץ אזורי בכל בודדים

החק התוצרת תעשית לשם

ושיווקה. לאית

סניפים:

 בת־ים לוד. חולון, ת־א, צפון ■פו,
באר־שבע אשקלון. מגדל רמלה.

ר
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העובדת שבות

י 1
 בערבו!

להחי כספי מוסד

ל״י 1.050.000.— הרשום ההון
" 1.250.000.— רזרבה עם הנפרע ההון

" 792.620 — במחזור חוב אגרות

א׳28 רוטשילד שדרות תל־אביב.
1294 ד. ה. 43223/4 טלפון

 תוצרת מכל 70%כ־ משווקת "תנובה"

 החקלאות של המעורב המשק

בארץ־ישראל. העברית

תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "םמל

 הארצישראלית החברה
בע׳־מ והספקה לקדור

 המשוכללים הקרור בתי
הקרוב בפורח ביותר

♦

♦

בתל־אביב: המחסנים
 הרכבת תחוח ליד פתח־וזקוה. בדרך

4316-7 טלפונים 318 ד. ת.

wnnn*□ בחיפה:
 הנמל רחוב המיובש באיזור

4541-2 טלפונים 1409 ד. ת.
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הופיעו

האדמה משפחת סמילנסקי: משה
כרכים( )ארבעה

 חייהם אח איחדו אשר עלומי־שם, ואנשים ידועי־שם אנשים חישוב, מבוני דמויות
 ניקולאי בימי החטופים מילדי חייל׳/ ב״יעקב פותח הספר האדמה. עם גורלם ואת

 צבר־ של זכרו בציון ומסיים לארץ, ועלה לעמו שב ששים בן בהיותו אשר הראשון,
ולהגנה. לעבודה הנאמן — פיין יוסף — מתולה יליד נכד

 לאהבת נפש, למסירות לבנין, החינוך בספרי ראשון מקום לתפוס הראוי "םפר
פיכמן( )יעקב צרופה" מולדת

ל״י 8.500 הכרכים ארבעת מחיר חדשה( )מהדורה

סד! דב כתבי
זכרון אבני :ראשון ספר

 חדש, באור כאן שהוארו וידועים, מפורסמים מהם שונים, אישים על מאמרים
 דבריהם על נתחנך שהדור דמויות ;חודרת ראיה מתוך שהוארו ידועים, פחות ומחם

ברבים. נודעו ולא הדרך בשולי שהלכו ואנשים
ל״י 2.800 :המחיר

הכלים אל הנחבא :ברוד מכם
 בסיפור ההתרחשויות במרכז עומדת אופי ובעל אהוב חבר של המופלאה דמותו

 משוטט חיה בחוצותיה אשר הקסומה, פראג אותה פראג, העיר — המעשה מקום זה.
 מצטיירות הומור של בקורטוב קפקה. פראנץ ללימודים חברו עם יחד המחבר

 ערב הצעירים חבורת מתבלטת — זה רקע ועל הגימנסיה מורי של דמויותיהם
חייהם. למסע צאתם

ל״י 1.600 :המחיר עמודים. 158 רבן. נ. :תירגם

ניקלבי ניקולס :דיקנם צ׳רלם
 ארחות על הי״ט, המאה של אנגליה הגדול. האנגלי הסופר של הנצחיות מיצירותיו
שלישי. כרך ונאמנה. רחבה באספקלריה כאן משתקפת ונימוסיה, חייה

ל״י 2.100:המחיר לוז י. :תירגם

של דמותה

עמודים 96

צ׳יז׳ק חנה חיי :הראשונות אחת
 ידידיה של וזכרונות דברים מתוך מצטיירת שהיא כפי צ׳יז׳יק חנה

כולו. מנוקד הספר שכתבה. מכתבים ומתוך
ל״י 1.— המחיר:

לכלכלה הרבעון
ל״י 1.500 :המחירג׳ חוברת



בניה עבודות
 בכל ידינו על מבוצעות ומקיפות נרחבות

 למרחבי ועד הגליל ממרומי הארץ רחבי
אילת. ועד ממטולה הנגב.

וחרושת תעשיה מפעלי
 על והולכים מוקמים שונים תעשיה בשטחי

 במערכת משתלבים והם בהתמדה ידינו
 לצמצום עצמית אספקה להבטחת הייצור
היצוא. והגברת היבוא

הטבע אוצרות נצול
 משק להבראת במעלה ראשונית משימה היא

 במחצבים. בעול נרחם בונה סולל ארצנו.
נרחבות. פתוח ועבודות מים קדוחי נפט, קדוחי

בע_מ בונה סולל
ירושלים תל־אביב חיפה

.52 הרכבת רה׳ ת״א, בע״ם, בישראל להדפסה המאוחדת ההברה
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