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קי1!ו א. ס ב * ו
39 הרצל רחוב תלי־אביב,

 ספות עם נחמדות סלון פינות תמצאו
אינטימיים. שינה חדרי — נהדרות

ט . ו ה י י ר ר ו ק מ

 לוינשטין א. את ג. ב. לרהיטים בית־חרושת
לרהיטים בבית־המסחר ביותר חדישות דוגמות

ן י ט ש נ י ו ל
בית־המסחר! החרושת! בית

43 הרצל רה׳ ת״א דולדפלסקי, מרכז
83575 טלפון 82525 טל. 2 מס' רה׳

- הזמש ולפי מוכנים ומשרד בי׳ח רהיטי -

ר ח ס מ ה ־ ת י ב ט ב ו ה י ר י ל נ ר ד ו מ

׳ ק ס נ י ש ו א
56 הרצל רהוט תל־־אביב,

 בדוגמאות ספות — מעולים אדריכליים קוים לפי רהיטים מערכות
 שינה חדרי — בלילה) (מטות ביום פינה ספות — ביותר חדישות

נוחים. ותנאים מחירים — ביותר מושכים מזנוגי־בר עם מרהיבים

תי מפעל  ספרו
שלם נ

 השלישי הכרך הופעת עם
וטלואים) ת—פ (אותיות

לעם״ ״האנציקלופדיה של
 מפעל נשלם ״עמיחי״)׳ (הוצאת

 רב־ערך. ספרותי־מדעי
נית האנציקלופדיה כרכי בשלשת

 וברורה קלה בלשון הסברים נים
 של ושמות ערכים אלף 48ל־

 עניניו תחומי מכל ומקומות אנשים
 תצלומים 1264 בליווי האדם, של

 מפות. 50ו־ וציורים
שמו ספר הוא אנציקלופדיה־לעם

 פועל ותלמיד, שמורה עממי, שי
 ביישוב משכיל איש וכל ופקיד
 כל על קצרה תשובה בו ימצאו
 בהיסטוריה ובטכניקה׳ במדע שאלה

ובחברה.
מ.

זהח
1 טליחח - תודח כבקשה,

 הממשלתית שהחברה אחרי ירושלים, ך■
 לילדים, עלון־הדרכה הוציאה לתיירות

 ״תודה, הסיסמה ובו העשור, שנת לקראת
 מטבע מכניסים אלה — בבקשה סליחה,

״קשה  העלוני* את לגנוז החברה נאלצה !
חי אינה הסיסמה כי קבע החינוך כשמשרד

נוכית.
★ ★ ★

חזרם עם חלף
"  היינריך הנגר החליט גרמניה, וורדן, ן

 עצמו את תלה בתליה, להתאבד דורמן *4
 נהר, גדת על עץ לענף קשור שהיה בחבל,

מטביע* מת למים, נפל הענף, את שבר
★ ★ ★

חו כלפי
 מ־ הצ׳כית הצירות דרשה תל־אכיב, ף*

 המקבץ נכד, קבצן לסלק החוץ משרד ■4
 ש״אין בטענה הצירות, בנין בפתח נדבות

שלנו.״ הצירות את ההולם כרטיס־ביקור זה
★ ★ ★

הישנה השיטה
 שוטר הריק טקסס, קריסטי, קורפוס ך*

ש גנב לעבר אקדחו כדורי כל את ■4
ה כל את החטיא ממנו, להתחמק ניסה

 אותו פצע בגנב, אקדחו את הטיל יריות,
ותפסו.

★ ★ ★
החי האינוונטאר

 לע־ באו האוצר שפקידי אחרי נתניה, ף*
 גבריאל של העבודה מכשירי את קל

 בעד אפניים, לתיקון בית־מלאכה בעל חדד,
 חדד הביא הלאומי, הביטוח למשרד חוב
 הלאומי, הביטוח למשרדי ילדיו שמונת את

 דרש המנהל, של שולחנו על תינוק הניח
ילדיו. על העיקול את להטיל

★ ★ ★
השגחה

 ממלחי ששה ערקו כאשר נידיורק, ך•
הת הרצל, תיאודור הישראלית האניה *4

ה על המשגיח הוא מהששה כי-אחד ברר
באניה. כשרות

★ ★ ★
אותו זרק הכרם

 את אופנוע של רעשו עורר ירושלים, ך•
האופ אחר רודף שהחל כלב, של זעמו ■4

 ופצע אותו הפך גלגליו, בין אל נכנס נוע,
רוכבו. את

★ ★ ★
עשן ותימרות אש

 האנשים כי רפואי מחקר קבע לונדון, ף*
 כלוחמים קרב בעת מתגלים המעשנים, ^

 בעוד הראשון, החזית בקו להימצא השואפים
ג׳ובניקים. להיות נוטים מעשנים שהבלתי

★  ★  ★
הפסים בין

 במאוחר קטר־רכבת נהג הבחין לוד, ף*
ה פסי על ששכב וחצי, שנה בן בילד ■4

 בזמן, הקטר את לבלום הצליח לא רכבת,
 במריטת מהתאונה שיצא הילד, על עבר

בלבד. קטנה
★ ★ ★

לדוגמה כיתי־ססר

 למורות סמינר מנהל נקנס תל־אכיב, ףי
 אחרי מאסר, ימי ארבעה או ל״י 20ב־ ■4

 אשתו, בהכאת אשם אותו מצא שהשופט
 כי שקבע למרות עממי, בבית־ספר מורה

 מצד פרובוקציה של תוצאה היו המכות
האשד,.

★ ★ ★
פרנסה מקורות

 דד הביטוח מנהלי הודיעו ירושלים, ך*
 של הסטטיסטיות ברשימות כי לאומי, *4

 הוא המוגדר שמקצועו אדם מופיע המשרד
 שני אדם של פרנסתו ואילו לימונים, גונב
הבחירות. בימי ממפלגות תמיכה היא:

!070 הזח העולם18


