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המדינה! הוגשה כסף של מגש על לא

ז. מ. ד״ר
המלצרים. (בקונגרס

)1948 מאי תדמור, מלון

גזור ותדה! גזור מלה! גזור ותלה! גזור ותלה! גזור ותלה! גזור ותלה! גזור

לקורא שי
קור לקהל להגיש גאה הארץ״ 200״ מערכת

ביתי. לשימוש חגיגי פוסטר — לחג צנוע שי איה
 לאורך בעדינות לגזור יש הצבעונית הכרזה את

 על ולתלות ),34 בעמוד (המצורף המרוסק הקו
 גבי מעל לתליה גם ניתן החג. בערב המרפסת

וכלי-רכב. קלינקס דגל, שמיכה, שטיח,
ל ועצמאי חגיגי מראה ישווה הנאה הפוסטר

ולבית-אביך. למולדתך ארצך,

 הצבעונית הכרזה את יפה-יפה ציבעו ילדים!
 לשלוח יש הפתרונות את הגנב. נעלם לאן ותגלו

תל-אביב. 5 מוזס רח׳ אחרונות״ ״ידיעות למערכת
ה ליום צבעוניות כרזות 516 שיאסוף קורא כל

 ליכ- לו יהיה ההוראות, עפ״י אותן ויגזור עצמאות
בבית. לא-נורמלי לוך

!שמח חג

שלל שיר
 חוליית אצל שנמצאו המשחית בלי בין

נמ צפת, את לפוצץ שנשלחה המחבלים
 את שוג המבליט הבא, השיר גם צא

 הפלס- המרצחים של הזדונית אכזריותם
טינאים.
 בחקיר- הודה החוליה שמפקד יצויין

ובאי בידיעתה והולחן נכתב שהשיר תו
לבנון. ממשלת של שורה

:המלא הנוסח להלן

החבלנים שיר
 חפר חיים :מלים

 וילנסקי משה :לחן
״א־צאעיקה״ של הווי צוות :ביצוע

 ההר את ועוטף יורד הליל בבר
 בגנים מיילל והתו

 הכפר אל היורד התלול במשעול
 חבלנים. כיתת צועדת שוב

 המטען כבד גבנו, על התרמיל
 וטרשית, קשה והדרך

— מעליש, קילומטר, שלושה ״עוד
חבלן יא

״הדינאמיט ידבר ואזי !

פינת
הקטנה המודעה

הוראות
שבי ס לתו שלי רו ׳

בבתי להשאר מתבקשים התושבים +
 שעה 6.5.73 החג מערב החל הם,

.0135 שעה 8.5.73 למוצאו ועד 1752
 חמה שתיה בשמיכות, להצטייד יש *

קמח, (סובר, בסיסיים מזון ומצרכי
וכו). אספירין שמן,

ה זגוגיות את דבק בנייר לצפות יש *
המטוסים. מהדף יפגעו לבל חלונות,

 החשמל מערבות בל את לנתק יש *
טלפרינ רדיו, (טלוויזיה, הביתיות

ובד׳). טר
 לשום הכניסה דלת את לפתוח אין *

 ויוכיח תחילה שיזדהה מבלי אדם
ללינת־לילה. בא שאינו

 הזמר פסטיבל צפירות השמע עם *
למיקלטים. לרדת יש
!אזרחים
ועל סדר על שקט, על שימרו אנא

ב החג את כולנו ונעבור — רוח קור
שלום.

החגיגות מטה כברכה,

וידידינו מכרינו לבל חשובה הודעה1

המיצעד לקראת
 מקומות״עמידח מיספר עדיין נותרו

)16 (קומה במירפסת אצלנו נוחים
 יציבים מחירים *

)1968-1 כמו (ממש
נוחים בתשלומים *
 מאורגנות לקבוצות הנחה *

צה״ל. ולנכי

 - ווסת מי מיצעד
במיופסת אצלנו
 הר־זהב ועליזה עבדאללה

ירושלים ג׳וז, ואדי

 להתקשר נא מקומות להזמנת
02־36251 :לטלפון


