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עלומים נעורים, ילדות, :טולסטוי ל.
 החודר המסתכל החושים פקוח הזכרון, רענן — הצעירה גבורתו בכל המספר טולסטוי

הגילים. לכל מופת ספר וגורלו. האדם בפרצוף
קריב. אברהם תירגם:

גראנדה אויז׳ני :דה־באלזאק א.
 הלב אצילות לבין האכזרית תאוות־הבצע בין התהומי הניגוד הוא זה רומן של עיקרו

הצרפתית. הארוזה גאון של ביותר המשוכללות היצירות אחת עצמי. ויתור כדי עד
לוין. מנשה תירגם:

נוכילות שלוש :קלייפט פון ה.
 המספרים אחד של מופת סיפורי שלושה — דו־קרב או/ פון המרקיזה קולהאז, מיכאל
העולם. ספרות של הגדולים הדרמטיים
ברוד. מכם מאת מקיף מבוא בספר

טמקין. ומ. זרחי י. :תירגמו

דולק נר רבינוכיץ: ישעיהו
 אוקטובר למהפכת נסמכים וכולם שהיה", "מעשה מעין אבטביוגרפיים, סיפורים מחרוזת

ברוסיה.

אדום ירח :כרלינפקי ש.
בישראל. אתנו עכשיו ויושב יידיש, בספרות שם לו שקנה לנובליסטן, סיפורים קובץ

פר״מינן של ידו :פרידל פ.
 נושא הספר. את שכתב בזמן טכסטיל פועל עצמו היה המחבר סוציאלי. שווידי רומן

 והמועקה ל״רובוט", להפכו הפועל על המאיימת הנקודה של הרציוניזציה הוא הספר
המתקדמת. בחברה גם העובד, נתון שבה הקשה הרוחנית

גרבל. ואירנה חיים אביבה תירגמו:

נשק נושא נפיא — טרוצקי :דויטשר י.
 מארגן ,1905 בשנת הראשונה הרוסית המהפכה דבר — טרוצקי ל. של מקיפה ביוגרפיה

 במלחמת הצבא של והמצביא המארגן ,1917 באוקטובר בפטרוגראד הצבאית ההפיכה
האזרחים.

 את המפלגתי הפולמוס מסיגי וצרף הארכיונית הנשיה מתהום העלה ר ש ט י ו ד י.
המהפכני. המעשה ואיש הוגה־הדעות של דמותו

קלעי. ח. תירגם:

ופירה שמים מים, :כומכאר א.
 של היקפו רבע על העולה שטח פגי על פנבמטית בסירה עבר זה ספר של מחברו

 פתרון הושג זו בדרך הימאות. בתולדות דוגמה לו שאין מעשה עשה ובזה הארץ כדור
 בומבאר כאן מתאר מלידה סופר בכשרון הים. פני על הקיום אפשרות בדבר עתיקה למחלוקת

 גמרה העולמית והבקורת לשונות, לכמה ניתרגם הספר זו. בנסיעתו הים פני על חייו את
ההלל. את עליו

רבן. נ. תירגם:

חדשות מהדורות
 הצמחים עולם :זוהרי מ. זפרופ

 הרחוק הנגם לנכרנ: א. ד״ר
 ג׳ האדמה משפחת :סמילנסקי מ.
 ורשה יהודי תולדות :לוינסון א.
 אהוכה ארץ זעקי :פטון א.
הקטן הנסיך :אכזופרי פנט דה א.
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בע״מ הנועלים בנק
תל־אביב

 ' 21 מונטיפיורי רח׳ :הראשי המשרד

126 אלנבי ,רה :משרד

ענפיהם לכל בנק עסקי מנהל

סניפים:

 בת־־ם לוד, חולון, ת־א, צפזן ■פו,
באר־שבע אשקלון, מגדל רמלה,

 חקלאיים ישובים 400 מאגדת ״תנובה״
 משקים של רבות ומאות

 הארץ אזורי בכל בודדים
החק התוצרת תעשית לשם
ושיווקה. לאית

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

בארץ־ישראל. העברית

תוצרתה לטיב ערובה תנובה" "םמל

ר י נ
מתבל 11 ב ר ע ב

העובדת להתישבות □ספי סד11נ

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

792.620 — במחזור חוב אגרות

א׳ 28 טשילד1ר שדרזח תל־אביב,
1294 ד. ח. 43223/4 טלפון

 תעשיה

 ם בע וסיד אב!
חיפה

בונה סולל בנין יבנה רה׳
66501 ־2 טל.

 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

אוטומטיים לטלפונים חכרה

ק ר ט ר 1 א
בע״ט

♦
2151 טל.

חיפה
,619 ד. ת. ,16 הבנקים רחוב

4726 טל.
ב י ב א ־ ל ת

,4144 ד. ת. ,23 גרוזנברג רחוב

5011 טל.
ירושלים

,928 ד. ת. ,2 מרי הנסיכה רחוב

בוראבי יחיאד

סטריאוטיפים ליציקת מכון

אמהות ופיתוח

6 העם אחד ח׳ ר תל־אביב,



מכתשים
בע״מ כימיים מפעלים

 המשרדים:
 א׳ 28 רוטשילד שדרות תל־אביב,

4423־4 טל. • 1294 ד. ת.

המפעל:
התעשיה איזור ע, כ ש ־ ר א ב

הצומח להגנת וריסוס איבוק תכשירי

המפיצים:
 מ " ע ב המרכזי המשביר

בע״מ. )ישראל( ממלכתיות הימיות תעשיות

 פסולת נייר של וקניה איסוף
 והשמדתם ארכיונים קנית
 סודיותם שמירת תוך

 מלט שקי איסוף
 קיבול כלי של ומכירה קניה
 וכו׳ חביות ארגזים, :כגון

 בע״נו ניצולת
 ועיבודה ססולת לאיסון? חכרה

 8 ישראל מקוה רח׳ תל־אביב,
67449 טל. — 1832 ד. ת.

 המרכזי המשכיר
 של להספקה קואופרטיבית חברה

ישראל בארץ העברים העובדים
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:הראשי המשרד
 סלמה דרך המשביר, בנין תל־אביב,

6011 — 16 טל. 130 ד. ת.

סניפים:
 4271 טלפון 295 ד. ת. הגמל רה׳ חיפה,

 3954 טלפון 438 ד. ת. — ירושלים

באר־שבע

 עזר חברות

 המרכזי המשכיר
 כע״מ חברה והשקעות( )כספים

 בע״מ צרכנית לקואופרציה קרן
בע״מ לצרכן" "המשכיר



.*1

פר׳ 450 המדיר

יה1ב עבודות
 בכל יריע על מבוצעות ומקיפות נרחבות

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

V

i

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, בשל נרחם בננה סולל ארצנו.
נרחבות. פתוח ועבודות מים קדוחי קדוחינפט,

♦

כמ1ב בונה סולל
ירושליםתל־אביבייפה1ג

£2 הרכבת רה׳ ודא, בע״ם, בישראל להדפסה המאוחדת החברה

ג


