
על ■
החשבון
 חשבון ״על ,1823 הזה״ ״העולם

למע מכתב — המיסים״ משלם
שצי צידון, יאיר הקורא של רכת

 ח״כ של בנו לחתונוג הזמנה רף
 ללא שנשלחה גרוש יעקב שלמה

ה את הנושאת במעטפה תשלום
מתשלום״. פטור ״ח״כ כתובת

מ צידון יאיר של למכתבו בתשובה
לחתונה ההזמנה אודות הכותב ירושלים,

פרידלנדר
הפתעה

 משלם על־חשבון שנשלחה גרוס ח״ב של
 כשהגיע הפתעתי היתר, רבה מה המיסים,

 כדת מבויילת כנ״ל, הזמנה בדואר אלי
 עליו. נתונה דואר חותמת ואפילו וכדין.
האפלייה? פירוש מה

 רמת־גן פרידלנדר, י.
למכ צירפה פרידלנדר י. הקוראת •
הסבויילת. ההזמנה מעטפת את תבה

 ערבית ■■
מדוברת
 לא ״צדק ,1824 הזה״ ״העולם

ה שפסק פסק-הדין על נורמלי״,
ל בר״שלטון מנשה הצבאי שופט
שוטר. שקילל עזתי צעיר

לעוב ליבכם תשומת את לעורר רצוני
 קללה אינה אמנם אקרוס שהמילה דה

 לעומת אך בפירושו. בן־אמוץ דן וצודק
 שהמילה בר־בי־רב לכל וידוע ברור זאת,
מדופלם. לרועה־זונות מכוונת ארס

 שהעיז המאמר כותב על מתפלא אני
 מנשה כמר ושופט בעו״ד ספק להטיל

 על הערבית בשפה השולט בר־שלטון
 זו, בצורה לכתוב שתעיזו אתם מי בוריה.
יהודי). (או ערבי ופוחז פוחח על ולהגן

ניו־יורק זהבי, עזרא
 בשירה, שלמות ■

באהבה לא אף
 ה- ״רחל ,1824 הזה״ ״העולם
למעלה,״ שם, עצוב — מרחלת

 אסתר של הירוד רוחה מצב על
המתמרמרתשאיולהבית. עופרים

 היתד, כשאסתר שנים, כתריסר לפני
אלו שהיא קבעתי מפורסמת, בלתי עדיין
 כולם הסטרדיווריום. כקול וקולה הית

 שלוש במשך החרם. בא אח״כ ממני. צחקו
 לטהר שדרש היחידי כמעט הייתי שנים

 ממני. צחקו כולם עזר. לא זה שמה. את
 את והציל הגדול טופול חיים שבא עד

הצוחק. הוא י נ א עכשיו המצב.
 היא בשירה. לשלמות הגיעה העופרית

 — באהבה גם שלמות למצוא מתעקשת
 סיבת וזו מושלם. בן־זוג אין בטבע אך

דיכאונה.
 לאושר. תרופה אינו החומרי עושרה

דאגה. מרבה נכסים מרבה להיפך:
 להשלים לה תעזור שתבונתה מקווני

 שתנסה ובינתיים האפורה, המציאות עם
 שאימצה בייקר ג׳וזפין של הפטנט את

חולו! יקינטון, חנןילדים. עשרה

 מכתבים השולחים קוראים
 בקברה. אותם לנפח מתבקשים

תמו למצרסים תינתן עדיפות
למכתביחם. נות

בשרות
שחת. התג״סן הבח או הבן ל

 זמתגבשות, הולכות השחרור שלאחר התוכניות
אמצעים, דורשת תוכנית כל

בתוכנית פעמית חד הפקדה או קטן חודשי חסבזן

מבטיחים:
ריבית

 הטחידיס למדד הצמדה
 הכנסה ממס פטנר
 5 0ס/ של מענק תנספת

הלחאה לקבלת זבות

הפועלים: דןבן■
מציג: הקטן התיאטרון

<ו,ד,א״וי>1111־1 אב1 רידלנד<הםסה>0 דליה

ק י ט ו ם ב י ר ק ש ה
זילברג אל1י וביים: כתב ולטר1י. פ־י1׳

בית־החייל, - תל־אביב
.8.30ב־ 13/9 ד׳ יום

נורית, - נצרת
 .8.30ב־ 14/9 ה׳ יום
גילת, - באר-שבע

.9.00ב־ 15/9 ר יום
 בית־ארלוזורוב, - תל־אכיב

.9.30וב־ 7.30ב־ 16/9 מוצ״ש
אילון, - רמלה

 .9.30ב־ 18/9 ב׳ יום
בית־החייל, — תל־אכיב

.8.30ב־ 19/9 ג׳ יום
אלהמברה, — יפו

5 .8.30ב־ 20/9 ד׳ יום
 ״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
ן המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״

; :ראשית הפצה
2 .231655 טלפון /,״לאן
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 הורדת לרגל
סי ס מי מכ ה
 גדולות הנחות
ריבית ללא תשלומים
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