
עובד קם ע
הספדים אור ידאו ביר־ד בחודש

הצמחים עולם :זהרי מ, ד״ר
 לצמחי ועד טחבים למן העילאיים הצמחים של והביולוגיה הסיסמטמיקה על שיטחי קורם

ביותר. המפותחים הזרעים
 ודוגמאות ציורים’ מאות ובו שלהם ושלשלת־היוחסין מבנם הצמחים, היי על מקורי ספר

 על הצמחים עילם בהכרת מדריך העולמי. המשק של התרבות ומצמחי הארץ מצמחית
 והפילוגגטיות. המורפולוגיות הביולוגיות, בעיותיו על החשובים, וסוגיו משפחותיו סדרותיו,

ובחקלאות. בטבע יום־יום בהם נפגשים שאנו הצמחים לידיעת מקור
עמודים. 500 גלופות 280

ג׳ חלק הניכור פנדרי :שניאור זלמן
 הגדולה, האפית ליצירתו נוספים נדבכים לצקת הסופר ממשיך שנים שבע של הפסקה לאחר

הקוראים. בקהל רבה כה וצפיה התלהבות עוררו הראשונים שחלקיה
עמודים. 222

ראשונה סנונית :כורלא יהודה
 ראשית את ונצלה והנאצל, הטוב את המחפשת ערבית, אשה חיי המגולל חדש רומן

בישראל. בקיבוץ המבוקש

המצרי :וולטארי מיקה • ( ; >
 וכבר השניה מלחמת־העולם לאחר הופיע בימינו. פינלנד כז׳פרי גדול היסטו%*|ל רומן

 — וזמנו המעשה מקום בעולם. גדול פרסום למחברו והקנה אירופה לשונות לכל כמעט תורגם
 אבטוביוגרפיה בצורת כתוב הספר שנה. אלפים שלושת לפני סביבותיה והארצות מצרים

 — מספר, לאין טיפוסים לפנינו עוברים עיניו ודרך פרעה, של רופאו הראשי, הגיבור של
העתיק. העולם של פאנורמה

 העולם בתולדות הארכיאולוגי־ההיסטורי המחקר של בתגליותיו מעט לא שהסתייע המחבר,
אלה. עולמות בין המקבילות רבות כי בן־זמננו, לאדם ספר כתב העתיק,

עמודים 352 אמיר. א. :תירגם

..' הארוך המדרון :שחם דוד
:עולמות בשלשה המתרחשים ההווה מן סיפורים

 מתוארים המדינה, שלפני הישנה, בארץ־ישראל ואנשים מראות והעולם! הנער סיפורי
סנטימנטלי. יפוי בלי אבל קלה, געגועים בנעימת

 חשוב סוד להם נודע וכיצד בינינו, ורוח מעשה אנשי של דיוקנאות הזהב: שביל סיפורי
ההצלחה. סוד — אחריו מחפשים שרבים אחד,

 הזרים ללבושים מתחת :אמריקה של הברית בארצות ודמיונות מראות :במרחק דרכים סיפורי
 בעצם שהן, בעיותיהם, את פותרים הם כיצד אדם. בני לבבות פועמים שבמנהגים ולזרויות

ומקום. מקום בכל בזמננו האדם של בעיות
עמודים. 267 ל״י 2.250 המחיר

וכנו אכ
 במלחמת שנפל דוד, ובנו, השניה, העליה מאנשי צ׳רקסקי, למשה זיכרון קובץ

השיחרור
עמודים. 196 ל״י 2.500 המחיר

כ/א חלק כעמים ישראל :לוי י. ד״ר
 דברי גם כולל הספר פומפיום. ידי על ירושלים כיבוש עד ציון משיבת ישראל ימי דברי

)הריפובליקאית(. ורומא יון פרם, ימי

חדשות מהדורות
א׳. חלק הגיבור פנדרי שניאור.: ז.
 ב׳ חלק הגיבור פנדרי :שניאור ז.

ששיח(. )מהדורה חיי קורות קלר: הלן



בע־־מ הפועלים בנק
תל-אביב

 21 מונטיפיורי רחי הראשי: המשרד

126 אלנבי רוד משרד:

מגפיה□ לכל בנק עסקי מנהל

סניפים:
 a נח־ ?.ד, חו?ון. היא, צנון ■נו,

באר־שבע אשקלון. מגדל רמלה.

 חקלאיים ישובים 400 בה״-מאגדת )3
 משקים של רבות ומאות

 הארץ אזורי בכל, םלבודד
החק התוצרת תעשית. לשם
ושיווקה. לאית

 תוצרת מכל 0/70°כ־ משווקת "תנובה"
 החקלאות של המעורב המשק

בארץ־ישראל. העברית

,תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "סמל
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העובדת להתישבות כספי מוסד

 n י ש ע ח

 ם בע וסיד אבן
 חיפה

בונה סולל בנין יבנה רה׳
66501 ־2 טל.

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

" 792.620.— במחזור חוב אגרות

א׳28 רוטשילד שדרותחל־אביב,
1294 ד. ת.43223/4 טלפון

 סיד משרפות ושיש, אבן מחצבות
 במזרח ביותר וחרישות משוכללות

שיש. ומלטשות מנסרות הקרוב.

ירושלים משרד
 5283 טל. גזית, בנין שמאי, רה׳

תל־אביב משרד
66898 טל. ,43 הלוי יהודה רה׳

באר־שבע משרד

 הארצישראלית החברה
♦ בע״בו והספקה לקרור

 המשוכללים הקדור בתי
בהל־אביב: המחסניםהקרוב במורח ביותר

 הרכבת תחנת ליד פחח־חקוה. בדרך
4316-7 טלפתים 318 ד. ת.

בחיפה: המחסנים
 הנמל ב1רח בש1הםי באיזור

4541-2 טלפתים 1409 ד. ת.



"המלחים"
בע־ם

 פתח-תקוה החרושת. בית
 החדש התעשיה אזור

 הקשר משרדי
וזל־אביב.

 ב׳ קומה 18 ישראל בוקוה רח׳
275 ד. ת, 3080 טל.

A
 וארמטורה קיטור דודי תעשיה

 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

 המרכזי המשכיר
 של להספקה קואופרטיבית חברה

ישראל בארץ העברים העובדים

1 ?ישראל להספקה הגדולה ,החברה ן

המשרדהראשי:
 סלמה דרך המשביר, בנין תל־אביב,

6011 — 16 טל. 130 ד. ת.

סניפים:
 4271 טלפון 295 ד. ת. הנמל רח׳ חיפה,

 3954 טלפון 438 ד. ת. — ירושלים

באר־שבע

 עזר ורז ר חב

 המרכזי המשכיר
 כע״מ חברה והשקעות( -)כספים

 בע״מ צרכנית לקואופרציה קרן

בע״מ לצרכן" "המשכיר
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בניה עבודות
 : בבל ידינו על מבוצעות ומקיפות נרחבות

 ועד הנליל ממרומי הארץ רחבי
אילת. ועד! ממטולה הנגב.
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וחרושת תעשיה מפעלי
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 W והולכים מוקמים שונים תעשיה בשטחי
 במערכת משתלבים והם בהתמדה ירינו

 לצמצום עצמית אספקה להבטחת הייצור
היצוא. והנברת היבוא

♦

C די *: • «

הטבע אוצרות נצול
 משק להבראת במעלה ראשונית משיטה היא

במחצבים... בשל נרתם בונה סולל ארצנו.
נרחבות. פתוח ועבודות מים קדוחי ופס. קחחי .
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ב.ע_מ בונה סולל
ירושליםחיפה
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.52 הרכבת רח׳ ת״א, בע״מ, בישראל להדפסה המאוחדת החברה


