
 אינסטמטיק קודאק מצלמת רכוש
בלבד. ל״י 75—ב
החדישה 44 אינסטמטיק קודאק מצלמת

!לכוון מה אין * בזק לקובית מיוחד סידזר *
 סרט *הכנס לצלם קל * לשכזח! מה אין *

 לשלזשתן: טובח וצלם!* אינסטמטיק,
שחזר-לבן. שיקופיות, צבעוניות. תמונות

לנשיאה. יד רצועת * חדות חמומת *
 של מרהיב כיס אלבום חינם!
 עם תקבל לתמתותיך קודאק

ת ש י כ ת ר מ ל צ ק מ א ר ו  ק
 מקום באלבום .44 איוסטמטיק

 היטב הנשמרות תמונות 12לי
בכיס. או בארנק לשאתו ואפשר

.44 אינסטמטיק קודאק מצלמת עם הזמן את עצור

חינם. פיתוח קולות. דלחה במעבדות ״קוראקולור־ סרטי של והדפסה פיחות דרוש

 שיניים משחת - סוליפס
״יצהר״ של חדשה

 אלה בימים הוציא יצהר, ביהח״ר
 וה־ החדשה השיניים משחת את לשוק

 הכפולים בפסים — סוליפם חדישה:
כחולים). או (אדומים
 ממשיכה סוליפם — השיניים משחת

 סולי־ משחת של הוותיקה המסורת את
 שנה 50 מזה בעולם המיוצרת דוכס,

לצי שנה, 20 מזה בישראל והמשווקת
נאמנים. אלפי עשרות של בור

 מכילים סוליפם של האדומים הפסים
 נשק משמש אשר ס0א3010ז01שג11£

 בעל ונמרץ, יעיל בקטריולוגי אנטי
ממושכת. פעילות

 מורכבים שבמשחה הלבנים הפסים
 המפורסמת, סולידוכם משחת מיסודות

 03ז101311 בה הפעיל החומר אשר
 כתמי מסלק השיניים, אבן את מסיר
 הרגשה ולפה לחניכיים ומקנה טבק,

ריחנית. רעננות של נפלאה
 מכילים הכחולים הפסים ואילו

החניכיים. עששת למניעת ?111זס10ש!

של המוס׳ המשוו
חוש סח - השלם תחעת

ר ב ע
 תל־אביב, ,88 החשמונאים לרחוב

ב׳. קומה
 בקרוב. יחובר והוא ,265836 יהיה הטלפון מיספר

הבאים: במועדים פתוח יהיה המשרד
 22.00 עד 14.00 :א׳ יום
 13.30 עד 9.00 ב׳: יום
 13.30 עד 9.001 ג׳ יום
 19.00 עד 14.00 :ד׳ יום
.22.00 עד 19.00 ,13.30 עד 9.00 :ה׳ יום
ם ו : י ׳ 13.00 עד 9.00 ו

מכתבים
)5 מעמוד (המשך

- מס הנחות 1:
מצה״ל למשתמטים

 כך, על עמד לא אבנרי אורי שח״כ חבל
השתמ מעודדת שלנו המיסוי שיטת כיצד
צבאי. משרות טות

 בחינוך תלמיד שהוא בילדו, התומך אזרח
ב — מם־הכנסה לזיכוי זכאי על־תיכוני,

.20 בן לא עדיין שהתלמיד תנאי
 — בצבא כבר הרי כולם זה בגיל אבל
ה בחורי־ישיבה של הוריהם שרק ויוצא

 מזיכוי נהנים — צבאי משרות משוחררים
זה.

באר־שבע גולן, י.
מנישואים ילד ■

אומלל - מעורבים
 הוא מעורבים מנישואין ילד של מצבו

 מבחינה גם ישראל, במדינת ביותר, גרוע
להתגייר. מסרב הוא אם — חברתית

למוס לדרוזים, יש התיאוקרטית בישראל
 מוס־ ולארמגים לצ׳רקסים לנוצרים, למים,

 בתי־ ,משלהם בוהני־דת משלהם, דות־דת
 אין — יהודיה לא לאם לבן משלהם. קברות

מותו. אחר לגדר מחוץ מקום מלבד מאומה,
אי־שם צה״ל, חיילו!

עצובה בדיחה ■
שגייב על
 הופיע )1700 הזה (העולם שעבר בשבוע

 במדור מאוד עצובה בדיחה סיפור בעיתון
 בפרס שזכתה פורים תחפושת על במדינה,

בן לוי, אילן הזוכה, בפורימיאדה. ראשון

הגננת לגולדה מחופש אילן
 מחזיק כשהוא הגננת, לגולדה התחפש ,11

ו חברי־הממשלה, כל שמות עם בלונים
חזהו. על תלוי מוצץ

ו ילדי, עם בפורימיאדר, הייתי במיקרה
 שידעתי לפני בחוץ, עוד המנצח את צילמתי
תמונתו. את מצרף אני בפרס. שיזכה

גבעתיים הגואל, גלעד

■ א !  ל

גבתפר
מו־ פירסמה לצרכנות הישראלית המועצה

כספי

 היא שבהן דעות
 לשביתת־קו־ קוראת

 המספרות, נגד נים
 את שהעלו בגלל

 לשתי מעל מחיריהן
לגבר. לתספורת ל״י

 כמו אני, והנה
 כבר משלם אידיוט,

 ל״י. 2.5 משנה יותר
 צריך באמת לדעתי,
ב מהומה להקים

 שערו־ על עיתונות
זו. ריר,

כספי, כן־ציון
גבעתיים

ח העולם6 1701 הז




