
בית עקרת פקידה
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בית עקרת מזכירה קוסמטיקאית
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אלינו... הצטרפי — נמצאת את י .ת מקום בכל
 לעבודה הפנוי זמנך את לנצל תוכלי בית, עקרת או מקצוע בעלת את אם גם

 וכושר נאה הופעה בעלת להיות עליך הקוסמטיקה. בשטח ומכניסה מהנה
 כשרונותיך מיטב את ממך שתדרוש מעניינת לעבודה אותך נכשיר אנו שכנוע.

 הולמת. בהכנסה אותך ותזכה קשרייך את תרחיב רב, ספוק לך ותתן
 לאיזור הקרובות הכתובות לאחת אותו ושלחי המצ״ב התלוש את מלאי

 20 הרצליה רח׳ :חיפה • 625174 טל. ,53 נחמני רח׳ :תל־אביב :מגוריך
.5442 טל. ,28 חוגלה רח׳ :באר־שבע • 527283 טל.

ש גזרי י7ו ו ו

ן1זלרא להתקבל •לון•!סבקשח מצינת לעמד משתה אד
לכבוד

״ ן ו ״ל
..................,שם

 פיר:..״. :כחיבת•
רחזב:
:סלפון

ת ד ה נ ה
חשבונות

במכון למד

 מזורז בוקר קורס
רגיל ערב קורס ^

2 + 1 ,1 לסוגים הכנה

ן3.1 .ו69 הפתיחה:
 ,7 סמולנסקין רחוב תל־אביב,

.90 בן־יהודד, פסנת
 על־יד ,21 הילד שדרות רמת־גן,

,אורון-. קולנון

ר־ב1ו_
1סאואפסינונונ

עם

1אברהם חנו

1
על בהרצאה ן

ע ט ש מ פ נ ה
 וספונטאני רצוני ניתוק ■

 הגוף מן הנשמה של
תל ,4 קפלן רח׳ סוקולוב, .בבית

 לנובמבר. 5ה־ רביעי, ביום אביב, !
.8.30ב־ התחלה

1

1

1

1

1

נגלר, בבית בקרית־חיים *
 אברהם חנן ירצה

על
י ■ ו פ י י ר ט נ ג מ

וממרחקים במגע-יד
 יד במדע הדגמות־ריפוי בליווי ■
מטוטלת. באמצעות מחלות ואיבחון |

 שבת, במוצאי תתקיים ההרצאה
8.0.1ב־ התחלה לנובמבר. 8ה־

 טתגק* כתובתו את לשנות המבקש מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים על״כן לחודיע
חחוש למען חעתון במשלוח עיכוב למנוע
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 עזר לתכשירי השימושי המדריך
 גורם המהווה מושלמים מין לחיי

 זוגות אלפי של באושרם חשוב
 ומבוגרים. צעירים

 בר או עדינת בעיה לך יש אם
 פתוב ומהנה, בריא בגיוון צונן

 קטלוג לן לשלוח ונשמח אלינו
חינם.
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מכתבים
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קולות רום
 ששודרה קולות, ברוב הרדיו בתוכנית

 זכתה לאוקטובר, 18ה־ בשבת, צה״ל בגלי
הנח״ל. להקת הראשון במקום
 המבהיר מיסמך, בזאת לכם מצרף אני
 זהו זאת: לעשות הלהקה הצליחה כיצד

 הנח״ל טירוני לכל שחולק משוכפל, מכתב
מ פקודה קיבלו הטירונים מסויים. בבסיס
בהתאם צה״ל לגלי גלויות לשלוח פורשת
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לטירונים מכתם־הפקודה
 להם נאמר במכתב. המצויינות להוראות
 על ולציין אזרחיות, בגלויות להשתמש

בלבד. האזרחית כתובתם את גביהן
חיפה איתן, שאול

 שגי, !■
ראשון ?א

מל אבנרי, אורי של סיפרו עטיפת על
 הבא: המשפט מופיע השביעי, היום חמת

 אי־פעם שנמכר הראשון הישראלי ״הספר
הערבי." בעולם בחנויות

 שלנו, הספריס שסידרת להעיר ברצוני
 אנגלית, לדוברי ודקדוקה השפה — ערבית

 שנות כל משך נמכרת כרכים, ארבעה בת
ה העולם ברחבי בחנויות בגלוי המדינה

 הספרים את מקבלות אלו חנויות ערבי.
מהולנד. או מאנגליה

תל־אביב הוצאת־ספרים, מם, ראובן

 הג׳וכגל מררי <
הג׳וגגל" פר0ם,,
חיי שלוש הלכנו, האלו האמשים באחד

ב שהוצג הג׳ונגל, ספר הסרט אל לות,
 שה־ אמד הקופאי בתל־אביב. חן קולנוע

ל אפשר כלומר, מסומנים, אינם כרטיסים
 מפה הלא היה האולם שרוצים. איפה שבת
 בעדנו עצר ליציע, לעלות משניסינו לפה.

 מקומית, אין ביציע שגם באומרו הסדרן
כר לקנות או עלינו לעלות, ברצוננו ואם
אמר להפסקה. להמתין או יותר יקר טיס

 ברסיסים למכור הקהל, הונאת שזו לו נו
 עלינו לבסוף ישיבה. מקומות מאשר יותר

 עזר נכה־מלחמה, אחר, שסדרן לאחר ליציע,
שה גילינו ואז במדים. שהיינו מאחר לנו

 לגמרי. ריקות ביציע האחרונות שורות
צי,״ל ,2145 ד.צ. חיילות, שלוש

 הגפרור אשרי !■
לחכה שהצית

 בית־החרישת של הגפרורים קופסאות על
 המונה מופיעה נמר
צעירה, עלמה של

 מאוד מצאה אשר
ל אודה בעיני. חן
ת באם מאוד בם

לאתרה. לי עזרו

חוף, דם
ראשון־לציון

הקו היזהר, •
 אתה — חוף רא

באש. משחק אלמונית
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צודקת לעולם
 לאשתו לשלם הבעל את חייבה השופטת

מ שנולד בנה ועבור עבורה מזונות דמי
ה ע ר פ מלאכותית. ה
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