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 לאיצסטלטוו! לשלם למה
 בעצמך! זאת עשי

 זול תחליף לך מציעה ״סגד׳
״טנו־דריין״. בהרבה:
 במקרה פשוט: בו השימוש

 או בכיור סתימה של
 או כף שפכי באמבטיה,

 פתת לתוך מהחומר שתיים
 כוסות שתי שפכי היציאה.

במים, ו...שטפי כשעה המתיני חמים. מים

 ולהרחקת סתימות, למניעת
 על חזרי רעים, ריחות

 ימים. עשרה כל הטיפול
 כל כמעט פותח "סנו־דריין"

וביעילות. במהירות סתימה
שומך, שאריות ממיס הוא

 וכו׳. שערות ניירות,
 הצינור את מחטא ״סנו־דרייו"

רעים. ריחות. ומרחיק
לירות! מאות ותחסכי לעזרתך אותו קחי

ך ת ר ז ע מ ו ׳ ס י י ה 1 — ת
ז3ז96!

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערבת במחירי
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והסכיכה בחיפה
 ומפורטות רציניות בהצעות
חיפה. ,33913 לת.ד. לפנות

 טבריה״ ב״פלאזה הקיץ
הילדיס טס בצוותאחופשה

 לחופשה ובואו הילדים את איתבם קחו הקיץ
 של חופשה טבריה״. ״פלאזה במלון נפלאה

לילדים. וגם להורים והנאה בילוי מנוחה,
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 לשימצה הביא גם הוא טביעת־אצבעות.
 נאמר כי השוטרים, אחד של הודאתו את
ה לפח־הזבל מתחת לחפש באלחוט לו

ש מה האקדח. את למצוא כדי מסדים,
 שלווים. כך כל היו השוטרים מדוע מסביר

הנשק. היכן בדיוק ידעו הם
 ייש נשק החזקת של שבעבירה למרות

 להוכיח, הנאשם ועל אשמה, של חזקה
 השופט זיכה לו, שייך אינו הנשק כי

שוראפי. את
 קיבל בית־המישפט קלה״. ״עכורה

 הבדיקה בדבר הסניגור, טיעוני כל את
הת גירסת את לאמת כדי נעשתה, שלא
שונ הרבה יש שלנאשם כך ועל ביעה
מת השוטרים של המוקדמת הידיעה אים,

עוררה'חש האקדח, נמצא פח איזה חת
שונים. דות

 קלה עבודה לעצמה עשתה ״המישטרה
 אמר השיכנוע,״ נטל את הרימה ולא מדי,

שנ אחרי שזוכה שוראפי, וחאפז השופט.
ב גבוהה גדר לו בנה מהאישום, תיים

 ונעל רסיסי־זכוכית, בתוכה קבע חצרו,
ביטחון. ליתר הגדר. שער את

אדם דרכי
השהה כפרח
 כדורים כביו! לגדל אפשר מעתה

 ותבזיגים לתה עשכים ?כאב־ראש,
 ״גדל היא הסיסמה לפיצה.

בכיתד!״ תבלין צמחי
 את גם לעבור שהצליח ילד הייתי ״אני
 פרל- ירח אומר היטלר,״ את וגם אייכמן

 פרחי־ לו קוראים והלקוחות החברים מן.
 ירזז־הסנ־ לו קוראים שלו העובדים כץ,
 סתם ״אני עצמו: על אומר והוא דק

ירח.״
 ממישפחתו, יחיד נותר הזה ירח הסתם

 ועלה שנים כמה נדד הוא ברומניה. שחיה
ב רס״ר תימנע, מקימי בין היה לארץ.
 בדיזנגוף. בתי־קפה של קבע יושב צבא,

 יושב־ להיות הפך האחרונות שבשנים עד
 בה שולט שהוא יפה, ממלכה של ראש

ובבדיחות. בחיוך
מז כמה עם מפואר, במישהי יושב הוא
 פוסקים שלא טלפון, מכשירי וכמה כירות

ב הן מקבל שהוא השיחות מלהרעיש.
פר על בהן ומדובר בין־לאומיים, קווים

לפרחים. חברה לו יש עציצים. ועל חים
 מעט עם אומר הוא שלי,״ רק לא ״זה

אש של שליש שלי, ״שליש צניעות. מאד
 גיסי, של השלישי והשליש שרי, תי,

המנכ״ל.״ אני אבל חגי.
 אשתו אבי כץ, מנחם חיים. שימחת

ליש בדרכו מפולין. ארצה הגיע ירח, של
 אדריכלות־נוף. ולמד בגרמניה עבר ראל

ב לעיר, מחוץ בפרדם התיישב כשעלה,
הנביאים. רחוב

הנבי ברחוב קטנה במשתלה התחיל הוא
 להתפרנס, היה אפשר אי מהמשתלה אים,
 לממן היה אפשר מהחלב פרות. הוסיף לכן
הפרחים. אחזקת את

 בפרחים וטיפל בבוקר, חלב חילק מנחם
 בשם צעירה אליו הגיעה פעם היום. כל

 נולדו שניהם כי עליו, שמעה היא רות.
 עבודה. לחפש ובאה בפולין, העיר באותה

 בת היום, לבעל־הבית. נישאה שנה אחרי
 הנביאים, ברחוב מתגוררת עדיין היא ,74

 זה עכשיו נישאה. שבו המקום באותו
 בקומות גרים ובתה ובנה גבוה, בניין

 מספרת קטנה,״ היתה ״כששרי העליונות.
הפר את לקטוף נכנסת היתה ״היא רות,
 כל קשה, עבדנו לקוח. מגיע כשהיה חים

 היום שימחת־חיים. היתד. אבל המישפחה.
 שימחת־ זאת מה מבינים לא האנשים

חיים.״
 שנות 55 במשך שלמדה התורה את

ה במשך ולבתה. לבנה העבירה עבודה,
 שרי את שנשא ירח, גם התווסף שנים

לאשה.
 שלושה ,60 בן כשהיה נפטר כץ מנחם
 הוא למישפחה. ירח שהגיע לפני חודשים
אחת. חנות רק אחריו השאיר
 הפרחים. בנושא להתמחות החליט ירח

עצי לתיכנון ועבר כשליח התחיל הוא
 אותו. לימדה רות פרטיים. בבתים צים

 אומרת היא מצטיין,״ תלמיד היה ״הוא
 לו יש כאלה. הרבה היו ״לא באהבה,

העבודה.״ את אוהב והוא כישרונות
 בישרו־ עם המצאות. ממציאים

ה את לפתח החליט הוא ואהבותיו נותיו
חמש על החולשת אימפריה זו היום עסק.
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