
 ״אם בעליזות, מאנפרד ממשיך ״אבל,״
— בלבד כזה קטן סכום לכם חייב וענני
 חייב הוא למשל, דן, למלון מאושרים. אתם
עצמה״. סיבה מאותה לירות, אלפי

 ד״ר של דמי־אירוחו — אחרות במילים
קון. מאנפרד

 רענני ומסביר: לעזרה, קון נחלץ ולסיום,
לעולם. החוב את לכם ישלם לא מרצונו

 שם מרוויח ישראל, באיטונג עובד הוא אבל
תגבו״. אז לחודש, ל״י 900

 כך על הגיב ז במכנסיים בילכל מי
 בעיתון בכתבה ויינברגר, השווייצי העיתונאי

 את שאיבד הפרקליט על שסיפרה טאג, דר
 אם לבעייה להיכנס רוצים איננו מכנסיו:

 חדשים היו כביכול, שנגנבו, המכנסיים
שארב* לגמרי חדש זה אבל לא. או לגמרי
— לילה של שהות לאחר מלון העוזב

 שמה רק חבל לחשבון. בכלל מתייחס אינו
 כל־כך במכנסיים המפואר במלון שהחל

 בחוסר־מכנסיים הסתיים — מלאי־תיקווה
החשבון. הגשת בעת מוחלט
 בצורה עיתונאי אותו מוסיף זאת,״ ״עם

 לא קון ד״ר ״אם פנים, לשתי המשתמעת
בית־ יצטרך החשבון, את לשלם רוצה

 מה הסבר קון מד״ר לדרוש בציריך המשפט
 גרמני אדון לילה, באותו בחברתו עשה,
 לרשותם עצמו להעמיד הוא שמיקצועו צעיר

 הלילה בשעות מפוארים, מלונות אורחי של
הסוערות.
 שהלך צעיר, שאותו ייתכן לא ״כלום
 ד״ר של הקולגה בחברת לנוח הערב בשעות

 דווקא בבוקר יצא אוגלי, רולף ד״ר קון,
 בין בילבל ופשוט קון, ד״ר של מחדרו
ה מכנסיו לבין עצמו שלו הפיג׳אמה מכנסי

קון?״ ד״ר של לגמרי חדשים ו

הו״בול
האיש

מבאר־־אורה
מלחמת־ תבעה שבועות כשלושה לפני
אלפונסו נוסף: שיגרתי קורבן החבלה

 על עלה בינעירוני, נהג־מונית ),36( ברון
מעוצמת־ההתפו־ באר־אורה. חוות ליד מוקש

)28 בעמוד (המשך (

כבית־החולים כוון פצוע
רגליים זוג בלי גם —

״. על האביב פני את קדם ה פ ס ״ו
 הטיולים. עונת ועמו: מגיע האביב

הטבע. בחיק והבלוי הפיקניקים
חר לי ב ב ב ־ ב ב ר ך שיביא ה  את ל

 התועלת. מלוא את ההנאה. מלוא
ל מגיע אתה ״וספה״ עם כ  מקום. ל

ל כ עת. ב

ל'׳
מ

בארץ. ״וספה״ סוכנויות בכל ובתשלומים נוחים בתנאים למכירה
:מכירה סוכנויות

ב: בי א ״ ל ל: הרצל, גבעת ,6 הסדנה ״צבי״, מ ל: ,10 השרון ״ס.כ״, ; 821865 ט ; 31755 ט
; 36262 :טל ,80 תקוה פתח דרך אורי״, ״מוסך ; 36248 :טל ,78 המסגר מרכז״, ״קטנועי

״ ל: ,46 ירושלים שד׳ עובדיה״, ״אחים : 1׳ ם: ;829998 ט קי ש רו  מסחרי, מרכז נוע״, ״מרכז י
ה ; 26167 :טל ,167 יפו ״קל־נוע״, ; 26811 :טל צ ; 63319 :טל ,1 זבולון ״אורבוך״, :חי

: ; 532957 טל: ,37 הכרמל שד' שביט״, ״כוכב ת ל י ל: ב׳, התעשיה איזור שפיר״, ״דני א ט
2352 ; : ד ו ד ש : ;13 א׳ מסחרי מרכז ״דלסיוז״, א ן ו ל ק ש  אפרידר, מסחרי, מרכז ״פייג״, א

שבע ; 2743 טל:  ; 3628 : טל ,44 טרומפלדור ״שלמה״, ; 3194 טל: ,29 גרשון ״ליסאור״, :באר״
: ט י י ת ע ב : ; 724270 טל: ,129 כצנלסון ״קט־גל״, ג ה ר ד  ;26/0 טל: ,42 הנשיא ״פלדמן״, ח
ה ; 2667 :טל ,25 הנשיא ״אהרונוב״, רי ב  : לרגליה ; 20001 :טל העצמאות, ככר ״ורדי", :ט

ה: ; 3852 טל: ,54 הרצל ״סע־נת״, ; 3821 טל: ,13 בנימין שד׳ ״אושר״, קו ת - ח נ ו נ  ״שולרוף״, נ
ל: ,21 פינסקר ת ; 911574 ט רי : ק ה נ ו מ שו! הבשן; מוסך ש א : ר ן ו י צ  שד׳ ״רוזנבאום״, ל

: ; 941634 טל: ,25 רוטשילד ת ו ב ו ח מוג-גן ; 952074 טל: ,138 הרצל ״פריצל״, ר  ״וספה :ר
: ; 727341 טל: ,48 ז׳בוטינסקי רון״, ט י י נ ו מ ל: השרון, דרך ״דאום״, ר .924295 ט

כישראל; הראשיים הסוכנים
.8218 65 :טל. הרצל, גבעת ,6 הסדנה תל-אביב, בע״מ, לרכב חברה ״עופר"

... ״תאם״
הריון לבגדי אופנה בית

1953-1968
 המוניטין בעלת והמיוחדת הראשונה החנות
ל האקסקלוסיבי הסלון ״תאם״, אצל

 מיטב לפי הבגד את המייצר הריון, בגדי
 עשיר מבחר תמצאי האופנה, חידושי
 לבוקר, וחליפות שמלות של ומגוון

 תכנון — שמלה לכל וערב. צהריים
בלעדיים. וגיזרה

 ״תאם״, אצל הנקנית חליפה או שמלה
 הלידה עד טובה בהזמנה, או מוכנה
 את תהפכי קל תיקון עם מכן, ולאחר
ומודרנית. רגילה לשמלה ההריון שמלת
 בשרות המצטיין ״תאם״ האופנה בית
 במשך לך יעניק ואינדיבידואלי, אדיב
 להיווסדו, 15ה־ יובל לרגל ,1968 שנת

 כל על 150/0 של וממשית מיוחדת הנחה
קניה.

 תקנה ההריון, בחודשי ומטופחת נאה
 הופעה על השומרת האלגנטית, האשד,

 ,19 מסריק שדרות ״תאם״, אצל בגדיה
הריון. לבגדי הבלעדי הסלון תל־אביב,

 ולבטים בעיות
י י ח ן ב י מ ה

 זידמן מרדכי הד״ר
 רשפים. הוצאת
 בחנויות להשיג

הגדולות הספרים

והנאה צחוק של שעתיים
ע ו ב ב פסח ש י ב א ־ ל ת  ב

 8.30 הפיס״ ״מפעל 14.4 א׳ יום
,4.30 הפיס״ ״מפעל 15.4 ב׳ יום

8.30
,4.30 הפיס״ ״מפעל 16.4 ג׳ יום

8.30
 8.30 הפיס״ ״מפעל 17.4 ד׳ יום
8.45 ״הוד נהריה, 18.4 ה׳ יום

8.45 ״דגוך אשדוד, 10.4 ד׳ יום
 אולם ראשון־לציון, 11.4 ה׳ יום

8.30 ״תפארת״
 ״בנייני־ ,ירושלים 13.4 מוצ״חג

ה (האולם האומה״
כרטיסים: ,8.30 קטן),
הערב״ ״לאן

 יפנו: בהצגה המעונייגים מוסדות
31688 טלפון ,5 הגליל רחוב תל־אביב, ,,עתיד״,

159727 הזה העולם


