
 היה אשר ברמת־גן 13 אלימלך מרח׳
 אל רמת־גן מכבי קופ״ח של תורן רופא
 ב־ ,126 מודיעין ברח׳ רפפורט רות הגב׳

 עם השלישי היום זה שכבה אשר רמת־גן,
 אשה סבתי, רפפורט, הגב׳ גבוה. חום

 עלול הגבוה החום אשר וחולנית, מבוגרת
במחלתה. לסיבוכים לגרום
י הדלת את בפותחו מיטל ד״ר נ פ ל  ו
 רוצים ״ואתם אמר: החולה לחדר הכנסו
 אלי?״ לבוא יכלה לא שהיא לי לומר

 ל־ ענתה במקצועה, אחות שהיא אמי,
 גבוה!״ חום לה יש אבל ״ד״ר מיטל: ד״ר

 היתה: לאמי מיטל ד״ר של תשובתו
 גמר לא הולך.״ שאני לפני מכאן ״הסתלקי

 בטריקת מהדירה ויצא אלה מילים לומר
החולה. את לבדוק מבלי דקת

 של והתנהגות טיפול דרך זאת האם
 פעמית חד התנהגות זו היתד, האם רופא?

מיטל? ד״ר של
כרנדךירמת-נן אסתר

טעות 1
צודקת ?עורם

במו שהופיעה השבוע שידורי בתוכנית
 מיום ■אחרונות ידיעות של השבת סף

6.35 נחמד: משהו מצאתי ,17.1.70
ת ו נ ו ז מוסיקאליות״. ״
 באותו הזעצר הבחור חשב מה מעניין

רגע?!
בארישבע הירשכרג, אלכם

ת תרו כו כו ה שז
המת לתמונה שנשלחו הכותרות מתוך
נב ,1689 בגליון שפורסמה למסה, פרסמת

הבאות: הכותרות חרו
 צילומים בכמה מעוניין ״כוס, •

 יצחק שושן׳ משה ״, * פורנוגרפיים
ירושלים• קרית־משה׳ ׳11 בן־דור

בתמונה יצאת אתה ״שמע! •
 ,76 ג׳ורג׳ המלך דן, מרדכי קוף:״, במו

תל־אביב.
בדואר. לזוכים ישלחו הספרים פרסי

 המוצלחות הכותרות 3 לשולחי זו. לתמונה מתאימה כותרת שלח
 גלויות גבי על לשלוח יש הכותרות את ספרים. פרסי יחולקו ביותר
 כותרת". ״תן הגלוייה: על ולציין תל־אכיב, ,136 ד. לת. כלבד

.7.2.70 הוא הכותרות למשלוח האחרון המועד

כותרת! תן

 ,ם קיוגסמן של 41161• יו3$*6 101;0ח גלות לאחר פנים מי עם הפעם1 ממש של תענוג תענוג.
 בסכין גם השתמש ששלם לגילוח נעים. גברי וריח רעשת הרגשת להעריך היודע לגבר פנים

 ההופעה. ולהשלמת ץז״א״ע $113*6 לגילוח ובקצף קעגסמן של אל-חלד פלדת העשוי הגילות
 אח, בקש -ו.13;ז01ז665ח!9 06317! לשיער וקרם >1001 06 קולון מי ,0ס1ס9ח6 51101. גברי דיאודרונט

המעודכן. לגבר נועדה קיגגסמן מוצרי סדרת הכחולה-מחהבת. באריזה קיוגסמן מוצרי סדרת
האמריקני. הגבר את שכבש השם - קיוגסס[ עם לגבר תענוג

נ ע 31ת


