
החי
שלו־ דבטיו, את הנציחו אלה הווי פרקי  נ

תיו תיו נו צחונו  בישראל, הקטן האיש של ונ
שי 12ב־ וזשי״ט: חוד

הגעילהתשרי
 ש. ב. משפחת בני הצליחו לא יכניאל, ך•

ת לו ג ל  ד,קטנד״ בתם סנדל נעלם היכן ב
 הופתעו ראש־השנה, סעודת את לאכול ניגשו
הסנדל. נמצא ובתוכו המרק סיר הורק כאשר

★ ★ ★
טוב הכל טוב, סוף ——חשון
 ועק־ מרים את עזרי נסים תקף חיפה, ך*
J ,לעבוד אותה הכריח בגופה, חיבל נין 

כשסירבה, אותה היכר. עבורו, כפרוצה
 על התלוננה שמרים אחרי לדין הועמד
 ביום הודיעה כשמרים חופשי יצא מעשיו,
 לאשה. נסים אותה נשא בינתיים כי המשפט

★ ★ ★
לחול קודש בין ------כסלו
 ליל־ מסיבת העיריה ערכה מכריה, ף*
J ש דתי אורח הזמינה למוזמנים, שבת

 מ־ למעלה להוציא נאלצה היין, על יקדש
 שיחבשו כדי לגברים, כיפות לקניית ל״י 200

 הקידוש. של הדקות שתי למשך אותן
★ ★ ★

הולד שאתה איד ראה ——
 לדירה, גנבים שני פרצו •■ירושלים,

ו כ נ ג  כרטיסים ושני שונים חפצים כסף, ^
 זיי ושומאכר דז׳יגאן הקומיקאים להצגת

 הולך), שאתה איך (תראה גיי׳עסט די וי
 שחיכו שוטרים על־ידי נעצרו להצגה, הלכו
במקומותיהם. להם

★ ★ ★
לבו בריחת ------שבט
שמואל באר*שכע, ך■  הודיעה״^או^

ה ר ט ש מ ל  ביתם את עזב מנחם בעלה כי ו
הס חזר, לא ועדיין חדשים חמישה לפני
 זמן אותו כל הודיעה לא מדוע בירה

 אליו.״ התגעגעתי «לא העדרו: על
★ ★ ★

ךא ך
וכמים כאש ------
 על מוריו על 16 בן נער רגז •■יפו,

ו נ ת שנ  להתאבד ניסה גרועים, ציונים לו ל
נבהל ובהצתתם, בגדיו על נפט בשפיכת

 ברגע ניצל מי־גשמים, לבריכת קפץ מהאש,
מטביעה. האחרון

★ ★ ★
למכה רפואה ——ניסן
 כי פרטי בית בעל חשש ידיאליהו, ך■
J קירו מראה את ישחיתו שליחי־מפלגות 

 הבאה, האזהרה את עליו צבע בלבן, המסוייד
להדביק ״לא ענקיות: שחורות באותיות
הקיר!״ את ללכלך ולא מודעות

★ ★ ★
העצמות יום ——

 ישראל קול קריין הודיע ■•ירושלים,
,J* השואה. יום חגיגות פתיחת על בטעות 

★ ★ ★
המלד כידמיו!
 בני ילדים שלושה ערכו עיךשריד, ן■
J ובית המתבן לשריפת גרמו קומזיץ, שש 

אפרוחיו. אלפי שלושת על אימון
★ ★ ★

מומחים ועדת ——
 שלח בכלא, עצור הוא שם רמת*גן, ך■

L—תזכיר מאילת, המועל בן־אפרים, צבי 
 שוחד בקבלת חשוד שאחיו המשפטי, ליועץ

 במעילות. מלחמה תכנית הציע בבני״ברק,
★ ★ ★

המוכמחת הארץ —-
 מכשיר טוריאל שמואל הזמין חיפה, ן•
J ,יותקן המכשיר כי הבטחה קיבל טלפון 

 למחרת, מצא ימים, חודש תוך בביתו
 שיחות. 51 על חשבון בתיבת־הדואר,

★ ★ ★
והכלל הפרמ ------אלול
 חמקו־ המועצה התקינה כפר״ויתקין, ן■
J אינו ״החוף הים: חוף על שלט מית 
אותו!״ תזהם אל — הפרטי ביתך

!148 חזר, העולם
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ת טוטו ו ר י ח ב
של כסך לזכות תוכל נכון, ניחשת אם הכאה. ככנסת מפלגה כל תקבל צירים כמה לנחש דלן עליך

לפחות *”ד 1000
התחרות: תקנות ואלה V  ועדת• עומדת שבראשו עצמאי, גור הוא בחירות טוטו •
הזה״. ״העולם נ ונצי עורר־די! מוסמר, רואה־חשבוז — נאמנים

 אשר מיוחדת, דואר לתיבת יישלחו הניחושים טופסי כל •
ה הנאמנים. ועדת בפיקוח רואה־החשבוז, בירי מופקד מפתחה
התחרות. לסיום ער בבנק, מיוחדת בנספח יופקדו טפסים

 שבוע, באותו שנתקבלו הניחושים סיכום ״ערר שבוע מדי •
 משלוש אחת כל בו זכתה אשר הממוצע הצירים מספר וייקבע

 קלע ניחושו אשר המנחש בראש. שבוע אותו שצעדו המפלגות
 של פרם יקבל — ביותר אליו התקרב או — זה לממוצע בדיוק

 ביניהם. הפרם יוגרל כאלה, אחדים ניחושים יגיעו אם ל״י. 50
הגדול. הפרם מקבלת מקבלו את תפסול לא זה פרם קבלת

 חתחרות במשרד שיתקבלו הניחושים כל בתחרות ישתתפו •
 לא זה מועד לאחר שיגיעו ניחושים בכלל. ועד 2.11.59 יום עד

להיפתח. מבלי לבעליהם ויוחזרו בתחרות ישותפו
 הם־ המספר את נכונה שינחש המשחת!* הגדול בפרס יזכה •

 נכו! טניחוש יותר יהיו אם המפלגות. כל של הצירים של דוייק
שולחיהם. ביז שווה במידה הפרם יחולק אחד,
 הניחוש בעל בפרס יזכה נכוז, מלא ניחוש יתקבל לא אם •

 הצירים מספר את נכונה שניחש זה כלומר: — ביותר הקרוב
 אחדים מנחשים יהיו אם ביותר. הנדול המפלגות מספר של

שווה. באופז ביניהם הפרם יחולק כאלה,

מה! אל מה תת
קו ל״י 50 ענ הד יו א שתתפי ל שבוע! ממ ה

דונשות: עליך זאת
 ככחי־ מפלגה כל מקבל צירים כמה נחש •

ההש כטופס זאת ורשום הכאה, לכנסת רות
 500 צר!? מחיקות. ללא ברור, בכתב־יד תתפות
 הזה העולם לפקודת בכולים) לא (אך פרוטה
 ל״טוטו־ פגורה במעטפה אותו ושרה כע״מ

תל-אכיב." ,3306 ד. ת. בחירות,
 ניחושך, קבלת על אישור לקבל כרצונך אם •

אותם ושלח זהה כצורה הטפסים שני את מלא

 הימני לטופם התחרות. להנהלת אחת כמעטפה
 מעטפה צרך השני לטופס פרוטה, 500 צרך

 הטוטו הנהלת כתובתך. את הנושאת מבויילת
 ד השמאלי הטופס על חותמתה את תטכיע
לך. תחזירו

 - אחד מניחוש יותר לשלוח רשאי אתה •
 טופס על־גכי כתוב יהיה ניחוש שכל כתנאי

הזה". ״העולם מתוך השתתפות
היום! עוד ושלח כאן גזור

טו3 טב ת טו את״ ,3306 י. ״. הזה״ ״העולם של בהירו
3 טב

 השולח שם
___כתוכתו

 בחירות. בטוטו להשתתף הזכות תמורת פרוטה 500 מצרף הריני
 החלטת הטוטו. תנאי לסי ועדת־הנאמנים, ע״י ייקבע הזוכה
המפלגות: צירי למספר ניחושי והרי לעירעור. ניתנת אינה הועדה

ה ה ג ל פ מ
מפא״י - א
הלאומית הדתית המפלגה - ב
תורתית דתית חזית - ד
חרות תנועת - ח
מפ״ם - מ
הפרוגרסיבית המפלגה - פ
כלליים ציונים - צ
הקומוניסטית המפלגה - ק
העבודה אחדות - ת

הלאומית הספרדית המפלגה
הספרדי הלאומי האיחוד

 פריקהא צפון עולי ליכוד ארגון
כלתי־־תלויה אפריקאית צפון רשימה
חדשה עליה תנועת

התימנים התאחדות
הנאצים ונפגעי הנכים ארגון
הכונד
השלישי הכוח

המולדת תנועת
העולמית ישראל כנסת

הערכית* העבודה מפלגת
ופיתוח* חקלאות
ישראל* לערכיי עצמאית רשימה

והעבודה* הקידמה
והאחוח* חשיתוך

ופיתוח* קידמה
120 ן םך-הנל

צירים מס׳

ערבית. רשימה *

 השולח שם
___כתובתו

 כתובתי, נושאת מבויילת, מעטפה בזה מצרף הריני
 מטופס׳ מדוייק העתק שהוא זה, טופס לי להחזיר
תינתן לא ביעתהוק ועדת־הנאמנים, ע״י ייקבע הזוכה

המפלגה
מפא״י - א
הלאומית הדתית המפלגה - כ
תורתית דתית חזית - ד
חרות תנועת - ח
מפ״ם - מ
הפרוגרסיבית המפלגה - פ
כלליים ציונים - צ
הקומוניסטית המפלגה - ק
העבודה אחדות - ת

הלאומית הספרדית המפלגה
הספרדי הלאומי האיחוד

 אפריקה צפון עולי ליכוד ארגון
 בלתי־תלויה אפריקאית צפון רשימה
חדשה עליה תנועת

התימנים התאחדות
הנאצים ונפגעי הנכים ארגון
הבונד
השלישי הכוח

המולדת תנועת
העולמית ישראל כנסת

הערכית* העבודה מפלגת
ופיתוח* חקלאות
ישראל* לערביי עצמאית רשימה

והעבודה* הקידמה
והאחוה* השיתוך

ופיתוח* קידמה
סך-הפל

ערבית. רשימה *

 וומבקש :תובתי,
 שלי. !־הניחושים

לעירעור. זינתן
צירים מם׳
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