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* מסיגריות נהגים מעשנים ן עד ׳  על האחרות. לכל מעל ־
 מאיכות מעודנים טבק מעלי המופק המשובח טעמן שום

״ סיגריות של עשונן מעולה. ן ד ע  .וחלק קל הוא ״
 המיוחדת המסננת הפיה חלקך. מנת יהיו והנאת סיפוק

״ של ן ד ע  סיגריות העשן. את ומטהרת מצננת ״
״ ן ד ע  הן — פילטר עם בישראל הראשונות היו ״

ביותר. המשובחות עדיין

אני גסוכן
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הזה״ ״העולם כרכי ןבלת7ל אחרונים ימים שלושה
 בעוד הזה״ ׳״העולם כרכי קבלת מועד את להאריך הוחלט קוראים פניות לנוכח

 לפברואר. 17 שני״ ביום ומסתיימת אחרון מועד היא זאת הארכה ימים. שלושה
ושני. ראשון חמישי״ בימים לשבע חמש ובין לאחת עשר בין הן הכרכים קבלת שעות

הרזץ כוח
 24 בן בחור הושפע גארייעקג, **
 הוריד מדי, שמן הוא כי חבריו מטענות 4
 של הקילו 90 מתוך קילו 40 שנה חוו

 ושתית פירות אכילת על־ידי גופו משקל
 הדקיקה הגיזרה את השיג בלבה מיצים

כוחות. מאפיסת מת המיוחלת,
★  ★  ★

להגדיל
 החקלאות משרד הקים גא,*״שגע, ך*

 כיצד הבימאים את ללמד שמטרתה חוזה ■■1
 קץ שמה: את קרא לצאנם, מרעה לגדל

והבל.
★ ★ ★

החולה השן
 אורב שהיה צעיר כשנעצר תל״אגיג, ך*
 עליהן מתנפל לבית־הספר, בדרכן לילדות •י■

 שלי ״השיניים טען: בלחייהן, אותן ונושך
 לעצור יכולתי ולא זאת לעשות אותי משכו

אותן.״
★ ★ ★

כבש עם סילון וגר
 מכ־ התקבל אי־שם, היל־אויר, נשים ך*

 ביקשו בו סמוך, עולים מישוב תב
 להנמיך שלא למטוסים להורות המתיישבים

הכבשים. את מפחידים שהם מכיוזן טוס,
★  ★  ★

רחים8ב זאת אמור
 פולי רונלד הסובן־הנוסע שב לונדון, ך*
 הביא ממושכת, היעדרות אחרי לביתו ^

 פרוסות, כמה שעלה פרחים זר לאשתו
 קנית כי שטענה אשתו, על־ידי הותקף

 תביעה הגיש כסף, ביזבוז היתד, הפרחים
 אשתו עם להתפייס הוכרח פיטורין, לגט

 קבע שהשופט אחרי פרחים, שוב לה ולהביא
 התאכזרות משום בהתנהגותה היד, לא כי

רוחנית.
★ ★ ★

חמור מצג
 שע־ מכבי כדורגלני נבוכו רחוגות, ך*
 הכח קבוצת נגד לשחק באו כאשר דיים, ■4

 הפרד את המגרש על מצאו לא תל־אביב,
 למגרש, עלו לקבוצה, נצחון כקמיע המשמש

 הפסדים שורת אחרי הראשונה בפעם ניצחו
ארוכה.

★ ★ ★
אחת רגל על צדק

 שזמן אחרי ארצות־הברית, דטרויט, ^
 של בניו שני רבו מותו לפני קצר ■4

 הוריש אלסטר, בישוף הנעליים תעשיית בעל
 האחד, לבנו שמאליות נעליים אלף 87 הזקן

 קבע השני, לבנו ימניות נעליים אלף 87
 שלישי אדם של תיזזו כל שיאסר בצתאתו

הבנים. שני בין
+ ^ ^

שניה עזרה
 ב־ 65 בת אשה הופיעה ירושלים, ך*
 לנהג להודות כדי מגן־דוד־אדום, תחנת ■4

 את ששברה אחרי חייה את שהציל מתנדב
 איש מצאה לא שנה, 11 לפני בנפילה רגלה
 כאות לירות 50 השאירה התאונה, את שזכר
האלמוני. לנהג תודה

★ ★ ★
שגקיר האישה

 השריף הבחין ארצות־הברית, אצטק, ף•
 ערך אסירים, שני של בהעדרם המקומי ■1

 נייר תמונת מאחורי גילה בתאם, חיפוש
 חור ,חשופו־,־למחצה סטריפטיז נערת של

האסירים. ברחו דרכו בקיר,
★ ★ ★

חזה הצעיר הדור
 )80( אזבלום אברהם הובאו תל־אגיג, ף•

 מגן־דויד־ לתחנת )72( שרד, ואשתו ■4
 כי סיפרו בפניהם, פצועים כשהם אדום,
 בנם על־ידי בקפקפים שהוכו אחרי נפצעו
•54ד>״ בן יעקב,

★ ★ ★
חמימות״מוח

 למשטרה תלונה לוי משה הגיש יפו, ף•
 שסירב אחרי כי טען ,15ד,־ בן בנו נגד ■4

 את יצית כי הבן איים דמי־כיס לו לתת
משפחתו. גרד, בו הצריף

1063 הזה אטולם


