
 נפיחות? עצירות?
היא ביקוניס עזרת

עזרה
טבעית

בעיה׳ זאת — עצירות
 חנו ביקוניס כי משלשלאחר? ולא ביקוניס מדוע אז

 כי טבעיים. רפואיים צמחים המכיל עדין משלשל
 ואינו ובטבעיות בעדינות העצירות על מקל ביקוניס

 בטן. ולכאבי לשלשול גורם
 בלילה וריחני טעים ביקוניס תה שותה כשאת/ה

 טבעיים תהליכים בעדינות מעורר הוא השינה, לפני
 ולמחרת. בבוקר להקלה לגרום כדי בגופך

 השם ביקוניס, עצמו. הטבע כמו טבעי, זה
 המרקחת בבתי גם מצוי באירופה, המפורסם

או נמס-אינסטנט, תה עלים, תה בצורת בישראל

 ...והטבע
שלו את יעשה

 למכירה: ונמצא הגיע
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יותר. הרבה והרבה,
ו אל צ י מ ח !ת ! !

סטימצקי זה ספרים

מכתנים
זחה־ד׳יורר, םר״ניו

 זימר יצחק טל האיומים
הממלכ ועדת״חחקירה על

 במה- הרעה לעניין תית
יעזרו. לא נות־חפלישים

גנ התפרץ 1923 בספטמבר 15ב־
במד למישרדי־המסשלה אחד רל

 את מתוכם גירש נשק באיומי ריד׳
 ל- עצמו ומינה החוקית הממשלה

 לפני יומיים זה היד. ראש־ממשלה.
ל עמדה ממלכתית שוועדת-חקירה

שחי בעניין סימצאיה את פרסם
ה השם בעל לגנרל בצבא. תויות
 פרימו מיגואל — והמרשים ארוך

 דה מרקיז אורבנחה, אי ריוורה דה
לח מה כמובן היה לא — אסטלה

 את רק הוועדה. ממסקנות שוש
 מינה חיפש..לכן הוא האומה טובת
 משש יותר ושלט לדיקטטור עצמו
שנים.

 אין זייגר יצחק הליברלים לח״ב
 מדים לא ומפוצץ, ארוך כה שם

 אינו גם מדליות, עטויי מצוייצים
 וע- את לסכן יכול הוא אץ גנרל.

 המתת בטבח העוסקת דו?-החקירה
מור גייסותיו כל כי בביירות, עב

 החזקים ושריריו מחברות, כבים
 רק ללשונו. מסביב רק מרוכזים

 דה־ ולפרימו לו משותף אחד דבר
החוצפה. :ריוורה

שסר תמיר של קריקטורהתל־אביב שפירא, ענת
לפירסוס ראויה

הזה״ (״העולם באחרת פח
2360.(

 ראש בוחבוט, שלמה על הכתבה
 מ־ היתה מעלות-תרשיחא, מועצת
 שמרשים למה גבול אין צויינת.
בא מעניין נבחרי־ציבור. לעצמם

ל אותו תעמיד המישטרה אם מת
לדץ. בסוף

בתוכ אותי: הטריד אחד דבר
 ראיתי בטלוויזיה שני בנזבט נית
 בלל דמה לא והוא בוחבוט, את

כי פירסמתם. תמונתו שאת לאיש
? יתכן זה צד

חיפה דייך, יעקב
פור במערכת, תקלזז בשל •
 מרדכי של תמונתו בכתבה סמה
עת המקומית המועצה ראש עמר,
 לפרשה, קשר כל אין לעמר לית.
 המישנוררג על־ידי חשוד אינו הוא

 כ־ אותו מכירים עתלית ותושבי
 על מתנצל הזח העולם נקי־כפייס.

 עמר, מרדכי של תמונתו שירבוב
 שנגרמה אי־נעימות על ומצטער

כך. בשל לו

ת ד 0*״ד* מ
קריקטורה.

 מוצלח נער השנה תלמידי בין
 המרבה שפר, תמיר ,17 בן מאוד
ממ אני טובות. קריקטורות לצייר

בהן. להשתמש ליץ
י , מ ב ד ־ ן חיפה כ

 שפר תמיר של הקריקטורה י•
 אינה אמנם היא העמוד. בראש —

הגבו איכותה בשל אך אקטואלית,
 המערכת לפירסום. ראויח היא הה

 דומות קריקטורות לפרסם תשמח
קוראים. של

ח אווו ת ה

לרטזת״חטי־ פונה הקורא
 ״תן התוכנית ולמפיקי דור

לחיים״: קדימה זכות
 רד האם הבהרה: מבקש הייתי
 לחיים״ קדימה זכות ״תן סיסמה

 לכל יש מיקרה שבכל מבשרת
 קדימה זכות פרסי או ציבורי רכב
 חברדדקדישאז של רכב לפני

שהפסטי בטוחני העניץ: לעצם
 שבוע. כעבור יישכח הפירסומי בל

 הקובע חוק לחוקק היה יותר נכץ
)24 בעמוד (המשך

 רק ידוע היה ששמו אחד, איש
 החליט מישפחתו, ולקרובי לשכניו
 ז עושים מה פוליטיקאי. להפוך
 בגין של לרשימתו מצטרפים פשוט,

ומצ נהדר, קולות מושך הוא —
 שובל לכנסת אחריו להכניס ליח

ה- אויה: אך אלמונים. של ארוך

עמר ראש־מועצה
כפיים נקי

 ח״כ, כעת זייגר, אחד הזה. איש
 עושים! מה אלמוני. עדיין נשאר

הממ ועדת-החקירה על מתנפלים
ל חוצפתה ברוב שהעזה לכתית,

 של ושיקוליו מעשיו אחרי הרהר
בגין. מנחם מיטיבו,
 על איים לשון, חרץ זייגר אמנם

 פלילי עבריין הפך ובכך החוקרים
 לציין שמקפיד כפי ״לכאורה״, (רק

 מה אך לממשלה). המישפטי היועץ
 על תכסה הברוכה החסינות בכך!
ידידם — בגין של ובוחריו הכל,

 יראו לא — מביירות הרוצחים של
שלו. דיברי־הבלע את רעה בעין

 מחסינות נהנית אינה הוועדה
 לא בוודאי גם היא פרלמנטרית,

 האלמוני הח״ב של לרמתו תרד
 ישפיעו לא איומיו אך לו. ותענה
 יותר הרבה גדול כוחה כי עליה,

 ר אמת בין מפרידה היא משלו:
ה את להוציא הוא עיסוקה שקר,
לאור. צדק

 נובחים הכלבים נאמר: כד על
עוברת. והשיירה

גבעתיים ,פישטו יוסי
6 •

ד אינו עמד שו !ח
 מועצה יאט של ממונמז
ב נמצא *עניינו מעלות,
הוחל- מישטרתית, חקירה

בדחבדט ראש־מועצה
בחקירה

ן ו י ד י ה פ ל ר ו ע
 אחד שישראלי לי כשנודע ובהערצה, בגאווה בשימחד״ התמלאתי

 האבן את וזרק גבר קם סוף־סוף בבנו! ברית־מילה מביצוע נמנע
 •הלוחמים שכולנו, ,מה את .עשה הוא היסטוריה. עשה הוא הראשונה.

 את שם עכשיו הוא בשנים. עשרות פיטפטנו רק הדתית, בכפיה
שלו. הקטן בכים כולנו

האמי והוריו שהילד מתפלל ואני מאוד, רב הוא שבמעשה הסיכון
 המין הלאת מידי להם שנכונו ההתקפות כל את :בעוז יהדפו צים

האנושי.
 עובדי-אלילים, של פרימיטיבי מינהג הוא מגופנו אבר היתוך

 מזמן: הופרכה בריא שזה הטענה ובוראו. האדם בכבוד פגיעה זוהי
 את חותכים שאין כשם ובסבון. במים משתמשים הנקיץ לשמירת

 העורלה. את לחתוך אין כך — הבריאות למען האוזניים ואת האף
 שהוכה אחרי לחתוך, מזמן הדלו השקדים ואת העיוור המעי את גם

לשווא. נבראו לא שהם
 טקס על־ידי עוקפים אנו בכור בן כל קורבן להעלות הצו את

 שאת שנבץ, עד לעבור צריכות שנים אלפי עוד כמה פידיון־הבן.
? העורלה פידיון על-ידי סימלי. באופן רק לקיים יש ברית־המילה טקס

 ״שיפורים״ מביצוע נחדל הבה מושלם. העולם את ברא אלוהים
חולון גזע, 3זא !בבריאותו
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