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 קרחת, נגד לוקשים מיני. כל שים. | |
 שערות המכנסיים, על כתמים ראייה, קוצר

 אבודים, נעורים בעיכול, הפרעות תרות, מי
 משלם הכל. קונה הוא טימטום. גימגום,

תועפות. הון
 במיוחד מהפנטת השפעה יש כזה איש על

 של האישית בחתימתם מדעיים, ללוקשים
 אחד שאף ־שם, ואנש דגולים פסורים פר
 בשביל הרבה יעשה הוא שמם. את שמע לא

תי־ פרופסור של תרופת־הפלא את לרכוש

 ובחברה האטום בתקופת הגנבה חשיבות
 הת־ לתרגילי הוראות !בצירוף המודרנית,

השדרה. חוט את למתוח המכוונות ת עמל
 סיס־ זוהי כי חשוב. תפקיד היה לדואר

 מדעית ״גביר,ה המכון: של המתקדמת מתו
התכתבות.״ מתוך

־*■ ■*-
הקטן אזי

יהודי, ברחוב כבוד שוכן המדעי מכון ף*•
בגודל בצריף בחצר. בתל־אביב. ד,לוי ן 1

ת ______ א ______ מ

ה ו י ב ז י ר י
 הנסיכה על ניסים שחוללה הימם, פ. דור א

 המה־כנית המצאתו או החצי־עיוורת; יון־זי
שנוס (שולץ), ג׳ונסון תומא פרופסור של
 הקרח ראש־הממשלה ראש על בהצלחה תה
 לגיון עיטור את קיבל ושבעבורה ארצו, של

 שזכה אחרי משנה פחות א׳, דרגה הכבוד,
נובל. בפרס

להצלחה עתה הזוכה האחרון, הפאטנט

ה ליד השלום. לבית־משפט בסמוך מטבח,
 צעיר עומד המטבח חלל את הממלא שולחן

 בישראל, ההגבהה מכון מנהל נמוך־קומה:
ס״מ. 167

 בן הוא לפעמים ממון. אלי לו קוראים
 הוא לו. שמתחשק איך .22 בן לפעמים ,25

 הוא צרפת, ם בדר! נולד הוא .17 בן ניראה
השכלה וקיבל שבע בגיל לארץ עלה מר, א

 אם מתסביכים, יסבלו ישראל במדינת קטנים
 הקורם של השיטה בקלות? לגבוה אפשר
 — מתחךמגביה עם התעמלות הכוללת שלי,

 מא,ד נפוצה — הגוף את המותח מכשיר
 ם נעימ תרגילים עושים ובאירופה. בצרפת

 חודשים, שה של! ליום, שעה רבע מאוד
 תוצאות נותן וזה מאוד, נעימים באמת

מצויינות.״

גדוד היה פרידריד 17
במישקל. לו יש הוכחות? וצים ן-

 של באמת, אבל טנטיים, א העתקים י
אומ מיצורים נלהבים מכתבים אלפי מאות
 ל״ שהגיעו אדם, בני ו ונד, שהזדקפו ללים

בפאריס. מיפעל
 בה־צ־ מהם, נבחרים קטעים פירסם אלי

עמו שלושה לאורך להגבהה, הישראלית אה
פוליו: די

 חבר לי ״׳יש למשל: אחד, קצר איש כותב
 כה הוא סנטימטרים. 7ב־ לגבוה השואף

 אני שהשגתי התוצאות לנוכח השתומם
ל שואף שהוא הניפלאה, לש־טתכם הודות
 מאמין, שלא מי האפשרי.״ בהקדם התחיל

ההולנדית.״ הודו י., ״ל. מייד: שייתקשר

 המכון נקרא: הישראלי, ברחוב מסחררת
מדעית. להגבהה

★ ★ ★
ר ש ״י ע ד ד עו 38 ו

* ה * צ ר ה ה ד ר עו ד  התפרסמו הראשונות ו
ה טורי ליד חודשיים. לפני בעתונים ■,]1

 ורכב כלי־נגינה להשכיר, דירות שידוכים,
הלשון: בזו מרובעת מודעה צווחה משומש,
 טובים חיים וידעת — קומה גבה ״הייה

 חודשים, שלושה תון שהוא, גיל בכל יותר!
סנטימט 16 עד 4מ־ לגבוה לך לסייע נוכל

ב תל־אביב. ,4915 לתת. מייד פנה רים!!
אגורות.״ 50 צירוף
סנטי 150־137 בגובה ונשים גברים 300

 חיש, להם, הביא הדואר מיד. פנו מטרים
 צדקת ״כמה הבאה: המעודדת התשובה את

 שמספר ברור הרי כי לגבוה. בשאיפתך
מה את לשנות עשויים נוספים סנטימטרים

 על בזה אותך מברכים אנו לכן חייך. לך
לק צעד זה! בכיוון שעשית הראשון צעדך
נא חדשים!! חיים ראת . .  עשר לשלוח .

לירות.״
 התנוסס המיסמך של הראשון הדף על
הצו ואשה, גבר של עליון גוף חצי ציור

 למה למה? רחב. בחיוך באושר, קדימה פים
 גובה קורם עברו מאז למה גבוהים. הם

יו להם -ש השדרה, חוט את ומתחו מדעי
בט חיים, חדוזת גאוזה, דינמיות, מרץ, תר
ל מתחת הכותרת מסבירה כך עצמי. חון

ציור.
 מנקודת- החיים את מאז אים ר ״אנחנו

 יותר,״ ואופטימית משופרת שונה, ראות
 ״מה תמונה). (דאה הגובה על הזוג אומר
 חבורת גבוהה!״ קומה בעלי להיות טוב

 מלמטה, — קינאה מבטי בהם נועצת גמדים
כמובן.

מדעי. קורם עברו לא הם
 עשר שלפני והמשופר, האופטימי הזוג

 למיש־ בית־חרושת הסתם, מן שירת, שנים
 אזרחים כמאה לשכנע הצליח חת־שיניים,

ה הסכום את השלישו הם אל־על: שואפי
דרוש.

 פרוספקט־עידוד איתו א הב הנוסף השבוע
ח!... ״עלה נוסף: הצל ו 38 עוד שלח ו

שלחו. והם לירות!״ חצי
הסב חוברת הדואר להם הביא כתמורה

על אידיאולוגיים פרקים מלווה שמנה, רה

 שלו אבא בחולון. מיקצועי ת־ספר בב כללית
 לו, עזר אלי מכשירי־התעמלות. מפיץ היה

ל מפותח חוש חושב, הוא לו, יש ומאז
ספורט.

ש מירושלים, אחד איש הכיר אחד יום
 אחד איש שהכיר מצרפת, אחד איש הכיר

 מכון לו יש שם בפאריס, קלאיי מרחוב
 אוניברסאל. בשם בהתכתבות, מדעי הגבהה

ב גם מדעית שלוחה להקים החליטו הם
ב רק לא כי בחצר. ר,לוי יהודה רחוב
טיפ ו/או קצרים אזרחים מתרוצצים צרפת
שים.
 הקטן: אלי את שואלים אנשים מיני כל

ה חוט את מותח לא אתה למה ״שמע,
 שפעם להם עונה הקטן אלי שלך?״ שדרה
 חוץ להתעמל. לו אסור ומאז הגב לו נשבר
זמן. לו אין מנה

★ ★ ★
דגבוהים - גבוהות מישרות

נעו והקיר השולחן ן ב הצר חריץ
 יש המדעי. המכון מזכירות שלוש צות

 הגבות. את מורטת אחת עבודה. המון להן
 צבעוני. בצמר־גפן מתפדרת שלה החברה
 סנדידיץ׳, אוכלת שלה החברה של החברה

 על אחת לאצבע תרגיל עורכת גם ולפעמים
ב לזרוק הולכת שהיא או הכתיבה, מכונת
 הבוס של המשוכפלוח החוברות את דואר
המינויים. עבור
 ורבע. חמש־עשרה בת היא מזכירה כל

 המדעי,״ ההגבהה במכון לעבוד כייף ״נורא
תש פותרים היום ״כל אחת, כל מצייצת

 ומדברים.״ בדיחות מספרים בצים,
מב הוא הקורס. את לפתוח החליט ממון

המוס חובתו מתוך רק לו, שיאמינו קש
 ישראל שלאזרחי ״כדי האומה: כלפי רית

 רגשי־נחיתות.״ יהיו לא הנמוכים
 עליהם מיסמכים מוטלים לשולחן מתחת

 אתם מה כן, כן, — בשחור־לבן מודפס
בינלאו סטאטיסטיות הוכחות — יודעים
 מן יוצאת בצורה מצליח גבוה שאיש מיות,
מ יותר ובעסקים, בחברה, באהבה, הכלל
 ביטוח חברות של דו״ח גם לי ״יש נמוך.

 מחזיח סנטימטר 155 בגובה שאחד המראה
 זה ״מ.0 175 בגובה מאחד פחות הרבה
 במישרות מחזיקים שהגבוהים־יותר מפנ•

שאנשים למה שואל, אני ביותר. הגבוהות

 ממאדאגאסקאר: ז. י. כותב למשל, או,
שהו התוצאות לנוכח ממש מוקסם ״הנני

 ס״מ. 8ב־ גבהתי חודשיים. כעבור כבר שגו
 התפלאו שלי חברים כגבר. חש אני כעת

 שחל והרוחני הפיסי השינוי את לראות
רב.״ בכבוד בי.

 בגאווה מצביע עליו נוסף, מכתב־הוכחה
 מקוניאק נ., מ. גברת של זה הוא ממון,

נידמה ס״מ, 3ב־ גבהתי ״מאז שבצרפת:

 ואינני מאחר יותר, אלי מתקשר שארוסי לי
 לגמדה.״ עוד נחשבת

מ פעיל, בשירות קלוד, מ. החייל או
 השיעור ״אחרי הכותב: העילית, יה סאב!

 עמוד־ ״מ.0 2ב־ גבהתי בלבד הראשון
 יותר, חזק מרגיש אני' התיישר, שלי השדרה

 בפורמה.״ ממש והנני מתמיד, יותר זקוף
 ממאר־ — בעננים שראשם ניצולים ועוד
 קורסיקה פאריס, תוניס, קאמבודיה, טיניק,

ובו׳.
 עלולה תה ה ההיסטוריה כמה לחשוב

ה ופרידריך נאפוליון לו משעממת, להי,ת
 ומתארכים מתיחה קורם עוברים היו גדול

נעל היו תסביכי־הגדלות סנטימטר. 16ב־
 שלזייה נישרפת, היתר, לא מוסקבה מים,

 עוד גרוע סרט היה ודזירה ניכבשת, לא
יותר.

★ ★ ★
כובע עם נקניק? בדי

 פילוסופיה״ יש למהפכות רק א 1ךי
 ההגבהה מכון ברור, כה מוכיח, זאת /

 אותה שלו, בפילוסופיית־החיים המדופלם,
 לירות: 49ב־ דורש לכל. מוכר א ה

 של לגובה אצבעותיך קצות על ״היזדקף
 אדם לפני בעמדך נוספים, סנטימטרים 10

 ואמור מגבוה, עליך הסתכל ומתמיד שמאז
ד הרגשת לא האם בעצמך: י י  כל כיצד מ

• נעלמים? שלך ריגשי־הנחיתות

הממו מנהל ממון,
ש שד,סנטימטרים מעוניינים אנו ״אבל
 יש כך לשם לצמיתות. גידול יהיו קיבלת
.שלך השדרה חוט את להאריך צורך . . 

 האינסטינקטיבית התנועה זוהי !להתמתח
 גופך מצד מלחמה של תמים יום לאחר
 המבזבז הארץ, כדור של המשיכה בכוח
 מקומתך.״ מילימטרים כמה

נחיתות? ומאבדים גובר, מקבלים איך
. נשום לחיות! פירושו לנשום א) . . ן כו נ

זקוף. בראש לך
 הכרזת (לפי נכונה תזונה הכרחית ב)

מאלכוהול, הימנע הידוע). ונדם פון ג׳ורג׳
 שמידט), או. ק. הסופר שהזהיר (כמו שון ע

 ששואף מי מלח. צהובה, גבינה מנקניק,
 בצל יאכל אם לעשות ייטיב קומתו לפיתוח

 מדנמארק), ג׳ודג׳ונסון ד״ר (בהמלצת חי
 בזמן תקרא אל רגנברג). ד״ר (לפי אגוזים
האוכל.

 הינד, ״העצירות הכלל: את נא זיכרו ג)
הגובה.״ של המסוכן האוייב

הניקיון. על שמור ד)
 כל אחרי הוראותינו. לפי התעמל ה)

נו גובה מקבל אתה כיצד ש תרג תרגיל
ו־או). איקס לרגלי מיוחד (סעיף סף

 בחיי יש אופניים על לרכיבה זכור: ו)
מכרעת. חשיבות שלנו החברה

 המנתח שאמיו (כמו הכרחית שינה ז)
 והפילוסוף שלייך לודזזיג קרל פרופסור

שופנהאור). הידוע
 להימנע משתדלים מחונכים״ ״אנשים ח)

ה את להדגיש צורך ן א בחברה. מפיהוק
 מעודד שהפיר,וק מאחר זה, שבכלל איוולת

 ועד רגל מכף אותו ומותח הגוף כל את
ראש.
 בהמלצת בפומבי דבר שיר, שרוק, ט)
.פה במפוחית נגנן הידוע, בוביי ד״ר .  גם .

 אחד ואלם חשוב. ערך בעל הינו הריקוד
 מבוצעת אחד קילומטר לריצת בערכו שוזה

האצבעות. קצות על
מ ובקומך השינה לפני היום, במשך י)
 אני גדל, אני גדל, ״אני לעצמך: שנן מנה׳
״גדל ! !

הצי- לידיעת המכון מביא זו בהזדמנות
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