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 21357 טל. ,6004 ד. ת. ,325 הירקון רח׳ :תל־אכים
 4000 טלפון ,201 ד. ת. ,48 המגינים רחוב :חיפה

 29 היסוד קרן רח׳ רץ, אלכסנדר :קרית־סיאליק
4143 טל. ,29 מטודלה בנימין רח׳ פוזן, מ. : ירושלים

 — חנם הסברה חוברת לקבלת
 את מלא המודעה, את גזור

ה.ה. ושלח הפרטים

שם

עיר ............................................................. כתובת

ת ו ש ד ס ח <י פ ה
 להעניק החליטה הפיס מפעל הנהלת :פיוס פרסי

 הכרטיסים בעלי לשני ל״י 500.— בסך פיוס פרסי
 הכרטיס ממספר אחת בספרה וקטנים גדולים שמספריהם

 לארבעה ל״י 250.— בסך ופרסים ל״י, 30,000ב־ הזוכה
ספ 3וב־ 2ב־ קטנים או גדולים שמספריהם הכרטיסים

מספר. מאותו רות
 הובאו ימים כחודש לפני חשמליות. מכונות

 יוגרלו. שבהן תמונה) (ראה חשמליות מכונות 6 ארצה
 ,10 מס׳ הבאה מהסדרה החל הפיס, מפעל הגרלות כל

 לירות אלף 22 עלו המכונות ביולי. 17ב־ שתתקיים
 בצרפת, יוצרו המכונות מכס. לירות אלף 13 בתוספת

 המפעל שנה• ארך ייצורן זמן רובה. הטקסטיל בעיר
 לפי מיוחדת. הזמנה ולפי למדינות רק מכונות מספק

 ומעלה לירות 40מ־ הזכיות מספרי יוגרלו הקהל דרישת
 שעות 4—3כ־ תימשך שההגרלה ידרוש זה שינוי בנפרד.
כה. עד כנהוג שעה /ג3 במקום

 האחרונות השנים 3 במשך לבתי*ספר. הלוואות
למעלה ניתנו זו ובשנה שנה בכל ל״י כמיליון ניתן

 משרד נציגי בהשתתפות הועדה, לירות. מיליון 2מ־
 בדבר גם כעת דנה הפיס ומפעל הפנים משרד החינוך,

 ומקצועיים־על־יסודיים, תיכוניים לבתי־ספר הלוואות מתן
המקומיות. הרשויות על־ידי שיוקמו
 מקבלת העולים בישובי התלמידים מספר גידול בעית

 ממשרדי הבאים תקציבים, על־ידי החלקי פתרונה את
 לקבל מסוגלים אינם העולים ישובי והחינוך. העבודה
 מפעל על־ידי הניתנים הטובים בתנאים אפילו הלואות,

 לפתור רצון היה זאת עם ביחד האוצר, ומשרד הפיס
 שהאקלים למקומות השניה המשמרת של הבעיה את

ועוד. בית־שאן באר־שבע, כגון קשה, בהם
 על הסיס, מפעל מכספי להנות בכדי םתי*חולים.

 להקמת הבריאות ממשרד אישור לקבל המקומית הרשות
 בתי־חולים כרשות־אישפוז איפוא אושרו בתי־תולים.

 בית־ בית־שאן עפולה ערים לאיגוד בחדרה; ליולדות
 ליולדות; בתי־חולים ובאר־שבע אשקלון יולדות; חולים

 ערים איגוד בנתניה, בתי־חולים לאישור בדיון עומדים
 כעת ומוקמות הולכות כמו־כן ואחרים. חולון בת־ים

 הפיס מפעל של ידו ועוד הספר באזורי מרפאות 10
נטויה.

רחמים מלא אל

בבית המבקרים הבחינו ירושלים, ך*
 אל מטבעות שהשליכו הצבאי, העלמין *-
 יוסף החזן כי צדקה, לצרכי הבריכה תוך

 אזכרה תפילות עורך שהיה צמח, בן־ציון
 מתוך המטבעות את מוציא בבית־העלמין,

למשטרה. והסגירוהו תפסוהו הבריכה,
★ ★ ★

מוקדמת פרקטיקה

סעד רחל הגברת השאירה הרצליה,
 חברו עם בבית השש בן בנה את יה *-
 בנה של בפיו כי בשובה גילתה העשר, בן

בש חברו, על־ידי שהוצאו שיניים, חסרות
ברופא־שיניים. משחק עת

★ ★ ★
תעודת־בנרות

אייי—וויי(*1״ו1>יי / ■י
גן, ^ ת״ מ  התעודות חלוקת טקס אחרי ר

 התלמידים ניפצו נזיכלל, בבית־הספר —*
 לחתום הסכימו בית־הספר, בבנין שמשות
 כי הודאות על המורים אחד של בפנקסו

השמשות. את שניפצו הם
★ ★ ★

מצנחופה

 שדה מזבח הוקם איטליה, טורינו, ^
חתו טקס את לידו לערוך כדי מיוחד, *-
 בצניחה המזבח אל שיבוא זוג של נתו

 חיל של גדודי כומר על־ידי יקודש ממטוס,
 יערוך הוא, אף שיצנח האיטלקי הצנחנים

 להם יחלק מוצנחת, בטבעת הקידושים את
הן. אף שיוצנחו מתנות

★ ★ ★
עונש מכת

 בין כדורגל משחק בעת פתח״תקוה, ך•
 תל־ שנזשון לקבוצת פתח־תקוה נזכב־ *יי

 שמחה מרוב כהן אברהם הסדרן קפץ אביב,
 השליך קבוצתו, לטובת׳ שער הבקעת על

 אחד את שפצע טנופו בקבוק בהתלהבות
האורחת. הקבוצה משחקני

★ ★ ★
חוזרת טעות

 יעקב השלום ששופט אחרי ירושלים, ^
 בסכום קנס ביטר שלמה על הטיל בזק *•1

 ליגלג שוטר, העלבת בעוון ל״י, 75 של
 נעצר השופט,״ אדוני רבה, ״תודה הנאשם:

בית־הדין. בזיון על במקום בו
★ ★ ★

!שוויצר

*  בו בשטח ארצות־הברית, פלוריסנט, ן
 של מוגבלת במהירות נהיגה מותרת <-1

 ג׳ורג׳ האפניים רוכב נעצר לשעה, מיל 30
 42 של במהירות בנהיגה הואשם ואן־מטר,

לשעה. מיל
★ ★ ★

תור מצא אשה מצא

 באשמת מלומד שמואל נעצר חיפה, ך•
 אחרי בלבד חודשיים אשתו, הכאת ^

 אחרי להכותה נאלץ כי הסביר נשואיהם,
 גברים של ״תור מצא מהעבודה שבחזרו

הבית.״ ליד
★ ★ ★

היחסיות תורת

ל קליינפלד חיים הועמד ירושלים, ף*
 שוא בטענות כסף בהוצאת הואשם דין, *■

 כ־ בפניה עצמו את שהציג אחרי מאשה,
 לה הראה ליטבק״, משה הגדול ״המשורר

 עם ביחד מצולם מופיע הוא בה תמונה
איינשטין.

★ ★ ★
קצוצה רפית

 אמריו שכח ארצות־הברית, דנכר, •ס
 ששילם לאחר העודף את לקבל שאבז 01
 את לקבל לבר חזר בבר, משקה בעד

 כספי!״ את לי ״תן לברמן: אמר כספו,
 המבוהל שהברמן אחרי שוד בעודן נעצר
 289 לו מסר לגמרי, הקופה את הריק
דולר.
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