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 מצוינת, בריאותם הרגשת
 סבלם כח צעירה, הופעתם

 — עיפות נגד וחסינותם
עלי נמרצים, הם מושלמים,

והשתמשו כמותם עשו זים...
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 דבורים מלכות מזון תמיסת
 סגולות בעלת ויציבה נקיה

ממריצות.
 מרקחת בבתי להשיג
היבואן: אצל או

 ,3 כרמיה רה׳ מס, א.
תל־אביב.

 הבריאות משרד באישור
 — הצרפתי הממשלתי

ויעילותו. לטהרתו אחריות

1| )3 0י1

י פ ש □ ר
ה זה ת ! ע ע י פ ו ה

המוסיקה חדות
מוסיקה על שיחות

ברגשלוייו ליאוגרד סאת
 המפורסם, היהודי והמנצח הקומפוזיטור של המכר רב ספרו

:על משלו הסברים נותן הוא בו

בטהובן של החמישית הסימפוניה *
הג׳אז ולס ע *
הניצוח אמנות *
 האמריקנית המוסיקלית הקומדיה *

החדישה למוסיקה מבוא
באך סבסטיאן יוהאן של המוסיקה *
ל״גראנד״? אופרה הופך מה *

בישראל! מוסיקה חובב כל של לספריתו הספר

 מהודרת, כריכה תוים, דוגמאות מאות משובח, לבן נייר
אמנות נייר על תמונות עמודי 10

 בארץ הספרים חנויות בכל להשיג

״, ראשית: הפצה פרי ס תל־אביב ,115 אלנבי רח׳ ״

מובילה פרפטאום

 במשאית משאית נהג התנגש כירדדגץ, ף■ י
 נפגע עזרה, לבקש לכביש ירד אחרת, .2

 לבית־החולים, הועבר עוברת, מכונית על־ידי
 שם — משאיתו אל טיפול לאחר הוחזר
 להגיע כדי הכביש את שוב׳כשחצה נדרס

אליה.

חברברותיו גמר

 רו־ הציג ארצות־הברית, וואשינגטץ ף•
א1 פ לא ללבן, עורה את שהפכה כושיה _
 כמה עד הטעים טיפול, שנות שלוש חר

סוב רבים וכושים ״מאחר המצאתו חשובה
השחור״. עורם על לבנים מכתמים לים

בובע: מה7

 צד־ למטרות נשים של בשוק אביס, תל ^
 הגבוהה, החברה נשות השתתפו בו _קר״£

 על כובעה את לרגע המארגנות אחת הניחה
 כי לדעת דקת כעבור נוכחה השולחן,

 שתיים במחיר עניים לטובת נמכר הכובע
לירות. וחצי

מפאריס הגולם

•  מיפעלי-ך,ייצור .פיטרו צרפת, פאריס, ך
ל ש  גילו, פועלים, 3000 רנו מכוניות ^

ש המיקצועי, האיגוד לשאילתת בתשובה
 הפועלים זהות וקביעת הפיטורין החלטת

 מוח של החלטתו על־פי נעשתה המובטלים
אדם. עזרת ללא אלקטרוני,

 ליד ושבים עוברים גילו תל־אביב, ^
ר א דו ה  נוסעים ״שרות שלט: המרכזי ^

 חיפה, ירושלים, תל־אביב, בע״מ, והובלות
ביירות.״

אבדה לא עוד

 חוגי־מהג־ הודיעו קאנדה, טורונטו, ף•
ם י ר  על קודר וביגון רב ״בצער רוסיים ^

 הטוענת אולגה, הגדולה הדוכסית של מותה
לחייה.״ 78 בשנת הצארים, לכתר

* ב, ך בי א ל־  בתחנת־ סקר נערך עת ת
ם סי בו טו או ה  לקבוע שמטרתו המרכזית, ^

העוב הנוסעים יעד ואת בואם מקומות את
ל היסוס ללא עובר־אורח ענה במקום, רים

״מגאליציה!״ אדוני?״ באת, ״מנין שאלה

לסביאה י״ד בן

 גיל את הממשלה העלתה פאריס, ףי
ם שי אנ ״ ה במס לשבת הרשאים והנשים ^

 משכרים״ ומשקאות יין בה ולשתות באה
שנה. 14ל־ 12מ־

קצר טווח
 הצב־ המשטרה החליפה כאר־שכע, ך■
 הסיסמה: את הנושא שלט־דרכים ״אית2

 שחיילים לאחר הרם!״ ולא כוח ״יעודנו
 השלט את נקבו כמטרת־מטווח, בו השתמשו

הכתבה. את לקרוא היה שאי-אפשר עד

ו 41-1״ הזה חעזלס


