
והעשירים זיווה
לע מרבה )1565 הזה (העולם יריב זיווה

 שזה העשירים על סארקסטיקה הרבה שות
 הפורמייקה על הנוו־ריש. — התעשרו עתה

ספות־ ועל שלהם
האדומות. הקטיפה
הג נפלה והנה,

ב־ בפח. יריב ברת
ב ובייחוד חו״ל,

ה־ נקנית אנגליה,
על־ בעיקר יאגואר

ש סוחרי־דגים ידי
 והמוני־העם התעשרו

כדורגל. בטוטו שזכו
ה על־ידי בייחוד
המאושרים. פושטים
מאוד. חבל חבל.

הא אני שנים זה
 יריב שגברת מנתי

מכל מעודן, טעם עם בחורה באמת היא
הבחינות.

 אילת סלומון, מל,סיס
ודת אנטי־שמיות

 שצורף ציור )1565 הזה (העולם פירסמתב
כ ושנראה הלונדוני טיימס סאנזיי לכתבת

אנטי־שמי. קאריקטורות מספר לקוח
ב החילוני הציבור מן גדול אחוז האם

ב קרתא נטורי אנשי את רואה לא ארץ
דו ככרזות כמו או צורה? באותה דיוק
? תמונה) (ראר; מות

 מדיניות את לשנות הדתיים המנהיגים על
ואש־ לי ״שמור על המושתתת הפרובוקציה,

אנטי־שמית* ברזה
 תודעת הרחב לציבור להחדיר וינסו לך׳ מור
בכפייה. לא אחרות, בדרכים דת

ל חילוני ציבור בין גשר יקום כך רק
 הרחב הציבור את שיקרב דבר דתי, ציבור
במדינה. לדת,

תל-אביב ליכרמן, יהושוע

משיבה קופת״חולים
 (העולם מטבריה בן־יוסף, חמו מר לפרשת

):1566 הזה
 לילה תורנות מקיימת טבריה קופודחולים

 אחרי .24.00—20.00 השעות בין יום ביל
 רפואית לעזרה הזקוק קו״ח חבר בל חצות,

 חבר או פרטי בעיר, רופא לכל לפנות יכול
קו׳׳ח.

גלבלום א. פרסום

 נוספים, יתרונות כמה לפניך — 1300הקונטסה- של מזמן הידועים האיכות יתרונות על נוסף
 משמש, להגנה צבעונית קדמית שמשה מרופדת, ושעונים מכשירים חזית ולבטחון: להנאה
 לנסיעה מיוחד זרקור מלפנים, כפולים אורות אוטומטית, לרחצה שמשות מתיזי

טומבונים. ומגיני אחורנית
ת ל״י 450 - האלה? היתרונות כל עם 1968 קונטסה תמורת תשלם כמה ו ח  פ

.1968 דגמי על זה בגובה ההנחה תינתן בלבד מוגבלת לתקופה כי הקבוע, מהמחיר
 ל״י 10,599 — הילוכים 3 הקונטסה מחיר
ל״י 10,849 — הילוכים 4 הקונטסה מחיר

 האר<ן ברחבי המורשים והמפיצים • בע׳־מ תעשיות אילין א. אצל
ם י ל ש ו ר ב י י ב א ד ה ת פ י ח

3 אלנגי רח׳ בע״מ, קפריש 19 פ״ת דרך בע״מ, קפריש 1$ המלבה שלומאיון בע״מ, קפריש

ה הרופא היה קו״ח, רופא זערור, ד״ר
 בן־יוסף. חמו החבר של לקריאה שענה יחידי
 החולה של המחלה על פרטים קבלת לאחר

 ולא היות המתאימה, ההוראה את נתן הוא
בביקור־בית. צורך ראה

ה בקשת לפי זערור ד״ר ביקר למחרת,
 במצב אותה ומצא החולה של בביתה חבר

 קל ושילשול נמוך חום עם משביע־רצון,
בלבד.
 ד״ר של בהתנהגותו למצוא יכולנו לא
 כל לפי נהג הוא דעתנו לפי פגם. כל זערור
הרפואית. האסיקה כללי
 ה: המוסד היא כללית שקו״ח לציין יש
בטבריה. תורנות־לילה המקיים יחיד

טבריה כללית, קו״ח פישר, .0 ד״ר

צודקת לעולם טעות
. . (היום, קל. נפצעה 10ה־ בת החיילת .

30.8.67.(
צה-ל רפי,

ב האנטי־שמי לסרט פירסומת מודעת *
הניצוד. היהודי שם

/*/ 7
וגב !שנ!ואות1

ב ר םע י ח ת פ נ  
חדשים קורסים

 1—9 בשעות והרשמה פרטים
 סב־ אחה״צ, 4—7 בבוקר;

: ן ו כ י  תל־אביב,דרךפתח־ נ
 מרכזית, (תחנה 44 תקוה
 תל־אביב, הרכבת). רח׳ פנת
 (מול 126 פתח־תקור, דרך

 5 בלפור רח׳ חיפה, הקריר,).
הטכניון). (מול

ב• טבניכון בי א ל- ת

3!567 הזה העולם


