
החי
 צ־1 לבטיו, את הנציחו אלה הווי1 פרקי
ביש הקטן האיש של וכשלונותיו חונותיו

תשי״ז: חדשי 12ב־ ראל

★ ★ ★

רתשרי י ם שי ק נ ה

 שלמד, הצליח לא כאשר פתח־תקוה, ך•
 שיחדל החדש שכנו את לשכנע קריבנר ■4

 מפוחית כנקמה רכש בחצוצרה׳ מחזרותיו
 שבועות כעבור הגיע בה, מתאמן והחל פה

 ימצאו החצוצרן: עם הבנה לידי מספר
בחתונות. שתנגן תזמורת ויקימו מתופף

★ ★ ★

והנוסע הפרוטה חשון
 העלתה שהעיריה אחרי באר־שבע, ך*

 העירוני באוטובוס הנסיעה מחיר את ■4
ש אזרחים כמה התארגנו פרוטות, 65ל־

 פרוטה, ל־סד המחיר את להעלות ביקשו
 חמש בנות במטבעות החמור המחסור לאור

מרוטות.
★ ★ ★

פנים אל פנים קרב כסליו
 גודון, ויהודה דבורה בין שלום כין י4 להש־ כדי שכנים התערבו תל׳אכיב, ך*

אותו זקנו, את לגלח סירב שהבעל אחרי
סיני, ממערכת שובו עם בגאוד, הציג

 אוכל לו להגיש בתגובה החלה ואשתו
 לגמרי עצמו את שירגיש כדי משומר,
במדבר.

])ן ^ ^
!להבה עלי טבת
 לתקפן נכנסו בו בשבוע תל׳אביב, ף•
 כרזה העיריה הוציאה החשמל, הגבלות 4

 הבו הסיסמא: ועליה החנוכה, חג לכבוד
אור!

★ ★ ★
העדין הלב שבט
 אדם שדרס משאית, נהג נעצר חיפה, ך•
 להגנתו: טען במכוניתו׳ להימלט וניסה י4

 מתים.״ לראות יכול לא ״אני
★ ★ ★

לחול קודש כין המבדיל אדר
ת, *1 בו חו לבית ועקנין עזרא הסביר ר

 את להכות נוהג הוא מדוע המשפט **
״אני שבת: יום בכל ובנותיו אשתו
 אותן מכה אבל השבוע, כל עליהן מתרגז

עצבני.״ ואני לעשן כשאסור בשבת, רק
★ ★ ★

מצוות שומר נים!
 אדם הפסח בימי המשטרה עצרה יפו, ך*
 בביצוע כחשוד הגנבים, כמלך הידוע ^
 אינו כי שהצהיר אחרי אותו שיחררה שוד,
בחג. עובד

★ ★ ★
ו י י בטוח מקור א
ב, ף כי א  דהאן יעקב שנעצר אחרי תל־
 הסכום בידו היה לא כייסות, באשמת •4

 ביקש בערבות־עצמית, לשחרור המספיק
 כדי דקות חמש של שהות משוטריו

 שוטר בלזדית בזמן, חזר הכסף, את להביא
 הכרמל בשוק לכיים שניסה בשעה שעצרו

לשיחרור־בערבות. הדרוש הסכום את
★ ★ ★

סופי אישור י י 1ס

 רוח, חולה שהינו תעודה סמך על ■4 גיוס, מחובת צעיר שוחרר ירושלים, ך•
 במשרד כפקיד המשטרה לחוקרי נתגלה
הסעד.

★ ★ ★
כלב חיי תמוז

ממושך זמן שעמד אחרי תל׳אביב,
 איבד לכלבו, רשיון לקבלת בתור

הפקיד. את נשך סבלנותו, את צעיר
★ ★ ★

בלום לא או הכל אב
 כרוז דתית אגודה פירטמד, ירושלים, ^

 מעליכן ״הסירו ישראל: לבנות הקורא1 ■1
ההפקרות!״ בגדי את

★ ★ ★
120 עד אליל
 בתכ־ ,ישראל קול השמיע ירושלים, ך•
• י  את ומחליטים, לחולים כבקשתך נית1 •

לסינסאנס. המוות מחול

ו 042 הזה ולס

 עקרות כל את מזמינה ויטה חברת
 מרשמים בתחרות להשתתף הבית
 כל לא יקרים. בפרסים ולזכות זאת

 מרקים בעזרת שאפשר יודעת אשה
למיניהם ויטה של

 כשר, עם אפונה אפונה, כשר, עוף,
פרות, אספרגוס, פטריות, ירקות,

 כגון; טעמם את לשפר או שונים טעימים מאכלים להכין
 מעורבים מרקים רוטביס, סלטים, ירקות, קציצות, ודג, בשר תבשילי

 בית שעקרות בכדי וכסף. עמל סמן, לחסוך כך ועל־ידי ועוד
 מרשמים או מרשם לנו נא שלחי מכשרונותיו תלמדנה אחרות

מ־ באחד ותזכי ידך על שנבדקו מקוריים
ערר בעדי י□0ר9 500

ן•250יז-.6דא פרס
ס ר ס

 50,— של בערך מחרסינה חלקים) 21( לקפה סרבים ; 4ו־ 3 פרסים
 25.— של בערך מחרסינה חלקים) 18( שולחן כלי : 5—10 פרסים
 !0.—של בערך מ״ירסינה״ חלקים) 12(לקפה סרבים :11—20 פרסים

 ויטה. תוצרת של פרסים 480 ועוד
:התנאים

 מרקי של ריקות אריזות שתי בצרוף שלך המרשמים) (או המרשם את שלחי
 ן 1639 ד. ל־ת. ׳6.10.57 לתאריך עד זו למודעה הצמוד הממולא ותלוש ויטה

 להיות צריכים מציעה שאת התבשילים ויטה״. ״תחרות עבור אביב, ת.
 ״ויטה״.' של מרקים יותר או ובאחר הארץ בשוזקי המצויים בחומרים מתוכננים

 בפרסים' ויזכו השופטים חבר על־ידי יבחרו מוצלחים הכי המרשמים
 של ההחלטות ויטה. חברת לזכות יעברו הזוכים מרשמי כל ובפרסום.

 בל לערעור. ניתנות ואינן סופיות הן השופטים חבר
ההתחרות. גמר לאחר חודש תוך הודעה תקבל ז<כה

ולכל לקוחותיה לכל מאחלת ויטה
 ולכל ומבורכת טובה שנה ידידיה

הצלחה. המשתתפות

רחוב ..........................עיר ...........................;......:.......השם

...בשבילך...״ תיצר שויטה עוד רוצה את חדשים מרקים איזה

ה שנה ב ו י עם ט ט י ה ר

ו ק ר 4*00 א
 אדריכליים תרשימים לפי רהיטים

סטנדרטיים ומודלים

איכלד את רוזנברג
 43 בן־יהודה רחוב תל־־אבים,

22136 טלפון
בר-מצוה טכס או נשואים

 בלתי תקליטים על אלו חשובים מאורעות מקליטים אנו
 ישראלי שרות - דוקטור״ ״רדיו סרט־הקלטה או שבירים
34433 טלפון: ,4 אידלסון רחוב תל־אביב, לחקלטח
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