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 ״סוסון" תמרוקי לכל המצורפת
באריזת-שי סבונים ב־נ ותזכי

 לדברים מת׳ייחס אתה
 ומחמיץ ראש, בקלות

תח שלא הזדמנויות
 לחשוב במקום זורנה.

 רגע, של הנאה על
החשו נדברים התרכז

 יחס באמת. לן בים
לאדם שלך חזילזול
מרחיק אותך האוהב

או ומקרב ממך, אותו
 מה למחר תדחה אל אחר. למישהו תו

תהסט• ואל היום, לעשות יכול שאתה
* * *

ע למדי. שיגרתי שבוע
 חיי נרגיל. רבה בודה
זז־ פושרים. די אהבה

 אתה בו שטח סי־אנוש,
 תוצאות ישאו מצטיין,

 לא אבל מרחילןות־לנת.
 פושרת דידות השבוע.
לוהטת. לאהבה תהפוך

 מובאים בת־שור, לן,
אה של שבוע הכוכבים

 לנצל השתדלי אותך. הסובבים מצד דה
ובטקט. בטעם זאת ועשי לטובתך, זו אהדה

*׳ * *

 בת- בך, יחול בקרוב
לטו שינוי תאומים,

ב לן יעזור זה בה.
 בשבועות כמו עתיד.

ה הבעייה האחרונים,
חו היא שכן מרכזית

שתת מוטב כסף. סר
 העתיד. על לחשוב חיל

 את וגמור מאמץ עשה
ע שהוטלה העבודה

 הבוסים על טוב רושם יעשה זה ליך.
במצבן.■ יתחשבו שהם סיכוי ויש — שלן
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 מכנה אידיאלי שבוע לא
 לנוסעים אורבת גדולה

א או קצרים למרחקים
 גדולה עייפות רוכים.
 דברים לזמר לן תגרום

להגיד. התכוונת שלא
 דברים טל תתחרטי את

ה־ בתחום חיפזון אלה.
 לסיבון יגרום עיסקי
ל השתדל ביותר. רציני

 תביא בן־הזוג עם מריבה הטעות. את תקן
ושקט. קר־רוח להישאר עליך אך להסתבכות.

1*1־ ★ ־*ד

 אין הגון אדם להיות
 מה כל לומר פירושו
 במיוחד חושב, שאתה

ש רוצה אינן אם
 יתחילו לעבודה חבריו
ה רגליים. לן לשים

ל שתפסיק הזמן גיע
וש אנשים, על עלות

באה אליהם תתייחס
 :לביאה ובהבנה. דה

 איננו* הוא אם גם בבית. לשבת תפסיקי
סין מקרוב. להכירו נסי — חיכית לו הנ

* * *
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מאיימת. חמורה אי־הבנה
 בה שזכית ההצלחה על

 לפתרון הדרן לאחרונה.
 מוחלט לב גילוי היא

בתו טוב. רצוי והרבה
 על תיתלי אל — לה

ש רוצה את אם צווארו
 גלי אותך. לאהוב ימשיך

 גנד .-התענייני עצמאות,
 אשר אחרים, בנושאים

 מים־ היי ישירות. בו דווקא קשורים אינם
קצת,. לן לקנא לו תני מענייות. תורית,

 ש הזמן הגיע בחיים. הכל לא זה העבודה
ולהק משפחתך בני על יותר לחשוב תתחיל

 ה בעתיד כי תשומת־לב, יותר להם דיש
אה למלוא תזדקק קרוב
 תהסס אל והבנתם. דתם

אנ של לעצות לשמוע
ו ממך מבוגרים שים
 משלך, רב נשיון בעלי

נש עצהתיהם אם אפילו
ת לא מיושנות. מעות

 ככל האינטואיציה, מיד
 עונה והצלחת, שתהיה

 מסובכים. מצבים על
 ש׳ בעניינים לא ביחוד
 הסיסמה — בת־מאזניים בהם. הסתבכת אתה

זהירות — הקרוב בעתיד בחייך הקובעת
* * *

 חוש! אתה מה לבוס שתגיד הזמן הגיע
 ״ !פעל לפחד• תפסיק ובכלל, עליו.

ה המעשה את עשה
 כל דוחה שאתה חשוב
נו השהייה כל הזמן,
בעוכרין. תהיה ספת

 מאמין שאינן למרות
תצליח. — ביכולתן

 תבגדי אל !בת-עקרב
 עד לפחות בבן־זוגן,
 שום חדשה. להודעה

מ ייצא לא טוב דבר
 את זאת, לעומת זה.

 כספים לבזבז לעצמן
אלין. יחזור אבוד בסף — השבוע קטנים

 אמנם מחדש. למצבך להתרגל מתחילה את
 זה הכל אך וחוסר־ביטחון, בדידות חשה את

 התאזרי זמן. של עניין
ה שכל ותראי בסבלנות

פתרו את ׳מצאי בעיות
ה בבעיות התרכזי נן.

 תתעסקי וצל חשובות
 בלתי־ פגישה בקטנות.

נסי עיסה תביא צפויה
ש ונעימה, קצרה עה

 פחות תהיינה תוצאותיה
ל תהססי אל נעימות.

 אשר נועזת הצעה קבל
 להפקיר ר מח בכל הימנעי אולם לן תוצע

ומהנה. קוסם עדשים נזיד תמורת כבודך את
ז> ■* £־

 יביא רב זמן כבר מחכה אתה לו מכתב
האפשרו את לנצל למד נעימה. הפתעה

לפניך. הפתיחות יות
ל חשוב, שיותר ומה

ה במועד בהן הבחין
 שימי — בת-גדי נבון.

 ושפרי למשפחתן, לב
ה עם היחסים את

 אם אלין. קרובים
 להתחשב לא תמשיכי

ידי תפסידי באחרים,
מאוד. לן היקרה דות

 על בסף לבזבז במקום
 עליו הגדול הדבר את לן קני — זוטות

חדש. אין הרומנטי במישור חולמת. את
★

 כולל וזה הוף. מגיע הטובים הדברים לכל
 נהנית ממנה ההצלחה הנפלא. רוחן מצב את

 בסיק־ תידען לאחרונה
ה יאוש, אל אן צוד

 דב. דמן יימשך לא שפל
ב מתאים השבוע סוף

רומנ לפעילות מיוחד
 הזהרי — בת־דלי טית.
 מסין מאזניים מזל מבני
 את רשאית אך זכר,

ר לב תשומת להקדיש
 יש — לאריות יותר בה

 שממש כאלה ביניהם
צע אבל — תתפלא בשבילך^ועבורן. נוצרו

הצלחה. יביאו השבוע, שתנקוט טפשיים דים

* * *

ש החדשה הידידות
ל ותפרח תלן גילית
 אם אף גפלא. משהו
לקל תוכלי לא תרצי,

 בן- אתה, אותה. קל
 לנסיעה התבינן דגים,

 תוסיף היא ארוכה.
תרצה, ואם לאישיותי.

 של קינאה לביסן. גם
תצ לא לעבודה חבר

ת לשבש ליח  ייכשלו סיבסוכיו דרכן. א
 הג׳וב את לן דווקא יתנו שלן ■והבוסים

 שניכם בין עבי שחור חתול חלמת. עליו
מצ שניכם התקלקלו. ביניכם והיחסים

באשמתך. והודה גבר היה כן. על טערים
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במסע הברתו עם לסעוד יצא ירושלים, של
— בירושלים ביותר היקרה היוקרה דת

דולפין.

רפואה
ל.ס.די.

לתפרגים
 ב־ העזרה־הראשונה לחדר שהובהל הגבר

 מיס- ממחלה סבל באל־עריש, בית־החולים
הפר מוזרה, התנהגות גבוה, חום תורית:

ואי־ר,תמצ ובהליכה, בדיבור בראייה, עות
ב היה הוא ובמקום. בזמן מוחלטת אוה
 מדי השתולל קדחתנית, התרגשות של מצב
 אולם כהלכה, פעל הפנימיים אבריו פעם.

 הזיע לא הוא לאור, הגיבו לא עיניו אישוני
 עורו היה אלה, סימפטומים על נוסף כלל.

אדום.
 לחידה המפתח את היסטוריה. עשה

 בן מורה — האיש של משפחתו בני סיפקו
 ואב נשוי המקומי, התיכון בבית־הספר 45

 סבל, המורה כי שסיפרו — ילדים לשני
 בחזהו. מכאבים בוקר, אותו יותר מוקדם
ה מעלי מירקחת לעצמו הכין שכניו, בעצת
 מהצמח עלים הרתיח הוא סאקרנה*: צמח

 זה אחרי שעה התערובת. את שתה במים,
להש מוזר, באופן להתנהג להקיא, התחיל

 ראייתו כי על בהיסטריה ולהתלונן תולל
התערפלה.
 מאל- הנבוכים מורה עשה זאת, בעשותו

האדם הוא לפחות, רשמית היסטוריה: עריש

ה־ מהרעלת שנפגע בארץ־ישראל הראשון
סאקרנח.

 צמח הוא הסאקרנה מעורר־הזיות. סם
 הסמוכים בריכוזי־אשפה הגדל במינו, מיוחד

 הוא שם אל־עריש, ערביי בין לישובים.
התרו כמו בערך משמש הוא היטב, מוכר
המע תרבות בני אצל האנטי־ביוטיות פות
 בו נעזרים הם מחלה. לכל כמדווה רב:

 כאג־שיניים, שעלת, כאבי־בטן, לריפוי
 מרעין מיני כל וסתם טחורים, כפייה,
בישין.

 — מעורר־הזיות כסם האחר, שימושו גם
 מיעוטי-יכולת לשכבות ל.ס.די. מעין משהו

מש כסם שדווקא אלא מהם. נעלם לא —
 בין נפוץ ה אקרב ד.ס של שימושו אין כה

 בכמות לדייק מאוד קשר, הסיבה: הערבים.
 תוספת בסם. ממנו ליהנות על־מנת הנכונה
 מסובן. לרעל אותו הופכת — ביותר זעירה
 ב־ השתמשו אחה ידוע במיקרה לפחות

נר בזמנו כאשר פליליות, למטרות סאקרנה
בתב שהולעט לאחר יפו, תושב ערבי צח

ה הצמח של רצינית מנה היתד, שבו שיל
 הוזד־מש־ בשם היתר, בין הנקרא, מסוכן/

פרי־השטן. מעי:
 מאל- המורה של במיקרה לבריאות.

 סיפורם בעקבות השטן. הפעם נכשל עריש,
 לקבוע הרופאים הצליחו המשפחה, בני של

ל זהים החולה של הסימפטומים כי מייד
 שטי־ זריקת־הרגעה, לאחר אטרופין.** הרעלת

המור התאושש נוספים, וטיפולים פת־קיבה,
 ללא אף לביתו חזר שעות, 48 תוך על

 המהומה, לכל שגרמו המקוריים, כאבי־החזה
ישר של הרפואית להיסטוריה להיכנס זכה
 של בעיתונם סיפורו התפרסם כאשר אל,

הרפואה. ישראל, רופאי

 הרשמי. בשמו סטראמוניום
ניכרת. בכמות בצמח הנמצא

ו761 הזה העולם36


