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 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות 1
 (אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת ]
יופי ומכון סלון * ,

 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
ובשעות לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים, |

ת * כלות הכנ
מעולה שרות * עממיים מחיתם *

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

החי
השתיים טובות

 השרעי בית־הדין הודיע שכם ך*
 2018 שעברה בשנה ערך כי ^

 החתן נשא מהם ובמאה נישואין, טיקסי
 על שלישית, או שניה אשה המוסלמי

 החוק לפי המותר הראשונה(דבר אשתו
הכ בשטחים הנהוג הירדני־מוסלמי,

 של מיקרהו את הזכיר גם הדוח בושים).
 ,1983 בשנת שנשא, ג׳נין תושב

 משותקת אחת נשים: שתי בו־זמנית,
עיוורת. ואחת

★ ★ ★
הקטן ההבדל

 המיברקה ביקשה ירושלים ף*
 מיברק ששיגר מאזרח, סליחה פ■

 בבריטניה אשר וויילס, בנסיכות לידיד
 לא שמיברקו התלונן ואשר הגדולה,

 כי הודתה המיברקה ליעדו. הגיע
 (ניו למדינת בטעות, הועבר, המיברק

 באוסטרליה. אשר וויילס סאות)
★ ★ ★

 יבנה שכננו
ביתו דנו

 מיל- החליט דנמרק, אארהום, ^
להש לגו, צעצועי של על־האם 01

 האמורה בתערוכת־צעצועים, תתף
 אחד על הטיל בתל״אביב, להיערך

 של דגם־צעצוע להרכיב העובדים
 רק וגילה, בירושלים הכנסת בניין
 הדגם את להרכיב סיים שהעובד אחרי

 העובד כי קטנות, לגו אבני אלף 40מ־
 ב״ בשעתו, שנקלט, לבנוני, מהגר הוא

הדני. מיפעל
★ ★ ★
בערב מתחיל הסקר

 מאה־ תושבי החליטו ירושלים ^
 משעון־הקיץ להתעלם שערים ^

 קבעו, במדינה, לאחרונה שהונהג
 שעון (או שעון־התורה את במקומו,

 היום, ראשית שלפיו ארץ־ישראל),
 18:00 בשעה היא ,00:00 השעה

 וזה, שקיעת־השמש, שעת המקובלת,
 ויהי בראשית: בספר הפסוק על־סמך

אחד. יום בוקר, ויהי ערב,
★ ★ *

יכנלחר כפי הפנס
ב ^ אבי  אחד מנהל. נדהם תל־

 לגלות, בעיר מאולמות-הקריאה 0*
 מדי המגיעים, הזרים העיתונים בין כי

 יום עיתון מצוי לאולם־הקריאה, שבוע,
 40 בבריטניה העולה אחה לונדוני א׳

 על־ידי והנמכר שקל), (כ־סוז פני
 עיתון וגם שקל 530ב־ המקומי המפיץ

 40 הוא גם העולה נוסף, לונדוני א׳ יום
 אותו על־ידי הוא גם והמיובא ,פני,

שקל. 740ב־ אותו המוכר אך המפיץ,
★ ★ ★

ביצים יש
 האירופי השוק דוח גילה בריסל ן*
 שעה כי בהערת־אגב, המשותף *1

 צורך, עדיין השוק מדינות שתושב
 הרי לשנה, ביצים 238 רק בממוצע,

 הישראלים, הם בעולם אלופי־הצריכה
 לאיש, ביצים, 405 בממוצע, הצורכים,

לשנה.
★ ★ ★

 שבר מטבע
לסוחר

 סוחרי- התחילו ירושלים ף•
שת,  העיר, של המיזרחי בחלק ^הנחו

 לפי אגורות 10 מטבעות לקנות
 שקל 100 לפחות בשלמם מישקל,

 זה. מסוג מטבעות של קילו עבור
 שלהם החישוב כי הסבירו, הסוחרים

 של נחושת מטבע שכל כך על מבוסס
 מצויים ולכן גרם 1.9 שוקל אגורות 10

 ששוויים, מטבעות 530 קילו בכל
 53 בדיוק הוא לסוחר, עובר כמטבע
 אחר המטבעות, של שוויים אך שקלים,
 כמעט הוא גולמית, לנחושת התכתם

נחושת. קילו כמחיר שקל, 280

2439 הזה העולם46


