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ושמשיות גשם שמש, סופני
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 50 הרכבת רח׳ תל־אביב,
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 נפיץ שנה 80
כהוראת העולם ככל

ת י ל ג נ א •  
ת • י ת פ ר צ

 גרמנית, עברית,
 ססר־ ,פורטוגזית

 וכר. רוסית דית׳
הבחי לכל הכנה
 הצהרים לפני נות.

 3—5 של קבוצות
ש י . א ד ב ל  ב
 — הצהרים אחרי

 מרוכזות קבוצות
לתלמידים. ועזרה

ס - ברליץ ב
 2 כנימין נחלת רחוכ

62347 טל. תל־אכיב,

1

14

ד מבצע א תקליטים להפצת 7ה

 משובחים תקליטים 15
תקליטים 10 של במחיר

 כאשר לך, מציע ש,׳הארץ״ ההצעה זוהי
 תקליטים לרכוש האפשרות לד ניתנת

 אחד כל ל״י 10.— של במחיר משובחים
ל״י. 14.— של הרגיל המחיר במקום

 באופן נוחים בתנאים לך מציע ״הארץ״
 יצירות הכוללים תקליטים 15 רגיל בלתי

גריג, מוצרט, דבורז׳ק, בך, בטהובן, של
־׳חצ מוסורגסקי, דה־פאלה, צ׳יקובסקי,

 של מפורסמות אופרות ושלש' טוריאן
ורוסיני. ליאונקאוואלו מאסקני,

״הארץ״ מסניפי אחד באמצעות הרשם
 ובתחנות במושבות הסוכנויות בערים,

הארץ. חלקי בכל ההרשמה

לביתן טובה מוסיקה הכנס

*

הוף
אש כלי עשן

חובבי־ סטודנסים הגישו ירושלים, ^
באו למשפטים הפקולטה של עישון ■4

הפ למזכירות פטיציה העברית ניברסיטה
 במקטרות העישון את להתיר ביקשו קולטה,
הרש התשובה את קיבלו הספריה, באולם

ב מקטרות לעשן לסטודנטים ״מותר מית:
טבק!״ בלי אבל ספריה,

★ ★ ★
ונשמע נעשה

*•■■■*■■■■*•ס*•
ב, ך• בי א ל־  למשפט, 10 בן ילד הובא ת

 עבריין, לנוער ממוסד ברח כי הואשם *4
 שמלויו לפני עוד לתל־אביב לחזור והצליח

 ״כשהביאו הסביר: העירה, חזרו השוטרים
 נתנו הנעליים, את לי הורידו למוסד, אותי

 מכאן! הסתלק לי: ואמרו באחורי בעיטה לי
הסתלקתי.״

★ ★ ★
גמורה הכלתי הסימפוניה

 תבי• ריפתין אברהם הגיש ירושלים, ך•
 התחבורה קואופרטיב נגד משפטית עה
 אכד בהנאה ״נזק על פיצויים תבע המקשר,
לה צריך שהיה שהאוטובוס אחרי נותית,״

אי הפילהרמונית, התזמורת לקונצרט ביאו
לאולם. להגיע חר

★ ★ ★
חופשית כעיטח

 תושב שודרץ, יצחק פנה תל־אכיכ, ך*
 המתלבטת הכדורגל, להתאחדות חיפה, .4

 הכדור- לנבחרת בינלאומי מאמן בבחירת
 מוכן הוא כי לה הודיע הישראלית, רגל

כסף. אין חינם הנבחרת את לאמן
★ ★ ★

הפחת אל הפה מן
בית־מלאכד. פועל יצא פתח־תקוה,

הת־ בחצר, בוקר ארוחת לסעוד מיכני
 בלעיסת עסוק היה קרביד, חבית על ישב

 עף והוא התפוצצה החבית באשר הכריכים
 'כי גילה גופו, בכל ונחבט גדול למרחק

 הקרביד שחבית אחרי נגרמה ההתפוצצות
 שיירי נזרקו אליו אשפה, לפח גם היתד,

ש אטיליין גז יצרו אשר ופירות, ירקות
להתפוצצות. גרם

★ ★ ★
ועונש שכד

 קבוצת חברי כל הובאו תל׳אכיכ, ף*
הו לדין, תל־אביב גדנ״ע של הכדורגל ■4

 אחרי ציבורי, במקום הסדר בהפרעת אשמו
 נצחונם את קולות בקולי באוטובוס שחגגו

בת־ים. הפועל קבוצת על
★ ★ ★

נחלץ מצרה נידון
 )24( חלצי יחזקאל ןידון תל־אכיכ, ך)

 את קיבל פריצה, בעודן מאסר לשנתיים
 אשתו את להרגיע ניגש בשקט, פסק־הדין

 פסק־ למשמע היסטריות בצעקות פרצה אשר
וברח. ההזדמנות את ניצל הדין,

★ ★ ★
הסירים סיד

 שכונת תושב ,30 בן גבר ניסה יפו, ך*
 בת אשד. של לדירתה לחדור התקוה, ■4
 גדול, בסיר האשד, על־ידי בראשו נחבט ,26

 גרימת על תלונה הגיש למשטרה, מיהר
חבלה.

★ ★ ★
לחול קודש כין

 ליל- מסיבת העיריה ערכה מכריה, ף•
ל דתי אדם הזמינה למוזמנים, שבת ■4

 למעלה להוציא צריכה היתד, היין, על קדש
הנו לגברים כיפות לקנית ל״י ממאתיים

ה שתי למשך אותן שיחבשו כדי כחים,
הקידוש. של דקות

★ ★ ★
חאוכד הגוער

 מרחוב דיירים התלוננו תליאכיכ, *1
 נערים של קבוצה ראו כי איבן־גבירול, ■4

ובפי צועדים, בני־עקיבא מתנועת ונערות
 זכו המצרי, ההמנון של אדירה שירה הם

ה ההמנון כי התנועה מזכירות לתשובת
 בתנועת כלל מוכר ואינו ידוע אינו מצרי

בני־עקיבא.

1105 הזה חעולס


