
המעולים הבותנה לבני
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ביותר הטובים ביותר-אבל הגדולים לא
 המכבד זשופט
 בהרפתקאה זסתבך

.ולה . .
 נופלים שופטים גם פעמים

 הסיפור יעיד כך על :פח...
 בדוי) גבעוני(שם א. מר :;בא

 בשקט חייהם את חיו אשתו
 בילה שהוא בשעה בשלווה.

 חוק ספרי בין זמנו מרבית !ת
 את ממלאת היא היתד, משפט,
 למופת. בית כעקרת וומודה
 מכיוון הופיע בחייהם ;שינוי

 הסמוכה בדירה צפוי: :לתי
 הוא חדשים, שכנים לגור כנסו
 בו־ בעלת והיא מצליח בואן

 אד־ למרות ומושכת נאה זיק
 של החברה חיי שנותיה. ;עים

 פעילים היו החדשים ;שכנים
 בבי' מסיבה וכשערכו תוססים

 את גם להזמין שכחו לא ם,1
ואשתו. ;שופט

 בהתלהבות להזמנה נענו ;ם
 ההזדמנות את ניצל השופט

 רכילות מעט לשמוע :די
 בלי — לאחרים להקשיב

. לשפוט נסות ם.. ת או
 סי־ שם קלטה הרגישה !וזנו
 המי־ מחדרי פיקנטיים וורים
 בעי- חן מצא אחד סיפור זות.

 בינו הירהר והוא במיוחד יו
ה הגיעה לא אם עצמו, בין
 לעצמם ירשו הם שגם זעה

.שכזאת מחוויה יהנות . .
 בעיניו ניצת שובבות של יוך1

 את להפתיע החליט רגע באותו
 הוא למחרת. כבר חיקו שת
 בלי בחשאי, הביתה אותו ביא

 את הציע ערב באותו זתרגיש.
 אותה והזמין בעצמו מיטה

 חגיגית בנימה למיטה היכנס
משועשעת.

 קרה היתד, היא אבוי... ך
השו של לזעמו המיטה. קרח.

 זה איך גבול: היה לא ט
 פועל אינו חדש חימום זסדין

! 1 תיקנו
השו דווקא שינוי, לשם פעם,

לח טרח אילו :האשם הוא ט
 אותו של מוצאו את קצת ור

 אחריות״ ״חסר חימום דין
חי בסדין שמדובר מגלה יה
 סדי־ מסוג ירודה, מאיכות ום

 שמציפים הזולים החימום י
החורף. בוא עם השוק ת
בהר להסתבך רוצה שאינו י

 על הולך כזאת, זולה חקה
 מוכר חימום סדין וקונה טוח
חימום סדין מוניטין: בעל

ק״ש.
 בתואר זכה זק״ש חימום דין

 ית- בזכות ׳81 הנבחר מוצר
 מיוצר * :הבלעדיים ונותיו
 * הכפול הבטחון שיטת
 המב־ קשירה בהתקני צוייד
 ב־ ובטחון חיים אורך יחים

לבב שניתן היחידי * ימוש.
 צריכת + כביסה במכונת ו

 + ללילה אג׳ 25 רק — שמל
שנים. 3ל־ חריות

 השופט אל לרגע נחזור ם
 את הסיק הוא — אומלל

 ורשם הביש ממקרה מסקנות
 וחכמה: קצרה הערה פנקסו

בשק. חתול קונים ין

 ברפידות הצטייד ־ לחורף עצמך הכן
הנוחות ארג לרגלייך תן ־ ״שולי׳ חום

״שול״. להן תן - להן המגיעה

5(11011
״שול״ חום רפידות

המרקחת בתי בכל להשיג

חם על לן
 מפני מבודדות ״שולי׳ חום רפידות

 רגליים על ושומרות ורטיבות, קור
 ״שול״ חום רפידות חמימות.

 הנעליים סוגי לכל מתאימות
 חדישים בידוד מחומרי ומורכבות

 החלל. עידן טכנולוגית על המבוססים
 הגן ולח, קר אויר למזג יוצא כשאתה

 ״שול״. חום ברפידות רגלייך על
 הרגשה לך יעניקו ״שול״ חום רפידות
 בקור, - הגוף בכל וחמימה נינוחה

ובגשם. בבוץ

״שול״ על לד ־

ק ג ע ז ו
פרטים

ת ו י בו ח ב

ת ב סי מ ה חג ב כ חנו ה
 ׳הוא מ״פוטו־גמר״ בפלש שימוש

טובות. לתמונות ערובה
 בשלוש צבע תמונות פיתוח *

!בארץ ביותר הגדולות המעבדות
 שנה ג/2 עם מצלמות תיקון *

!אחריות
 !בין־רגע צלומי־פספורט, *

היום. כל סגור שלישי, בימי

פלטטיים לוחות
פיל גיליונות, מהמלאי, שוטף,

 צבעים עוביים, במידות מים
 או קשיחים שונות, ודוגמאות

 או עם וזהב) כסף (כולל רכים
 לזכוכית תחליף וגם דבק. בלי
רובקם. פלטות וכן
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