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 יצרן־מזרנים הודיע תל־אביב ך*
 הרוכש כל מיבצע־מכירות: על ₪1

 חינם, למכוניתו גגון־משא מקבל מזרן,
 לעשות נותר המזרן שלרוכש מה וכל
 המכונית, על הגגון את להתקין הוא

 לביתו. עימו ולנסוע המזרן את להעמיס
★ * ★

ר דל סנ יחף ה
 שרות״התעסוקה הודיע רושלים ף•

 שדרשו המובטלים 3762 בין כי
 שעבר, בחודש בלשכות־השרות עבודה
 פסיכולוגים, 132 מהנדסים, 179 נמצאו

כלכלנים. 268ו* עורכי־דין 131

★ ★ ★

ת כוח ר ב ג
 שתי בין ויכוח התפתח ירושלים ^
 בת ורעותה 65 בת אחת ידידות, ^
 יותר שהצעירה בכך שהסתיים ,80

 הפילה הקשישה, עם להאבק החלה
 את שפכה מים, דלי נטלה לארץ, אותה
 חבטה גם ולבסוף חברתה על תוכנו

הריק. בדלי בראשה
★ ★ ★

פזדיסת־בהגא
 גלריות שלוש פתחו תל־אביב ^

 של תערוכה במשותף, מקומיות,
מהש ערביים, ואמנים יהודיים אמנים
 להם, צפוי מה ידעו לא הכבושים, טחים

 פוליסת״ביטוח מיקרה, כל על הוציאו,
 גזענית. התנכלות של אפשרות כנגד

★ ★ ★
השם, דמע!

ר רא ש 31ר
 משרד־התע־ הודיע ירושלים ^

 לבוא שלעתיד שייה־והמסחר
ל שמחת־תורה דגלי יצרני על אסור

 עקב הדגלים, על משרוקיות התקין
 טלטול כי שפסק, הרבנים, אחד הוראת

 ^ על עבירה היא חג ביום משרוקיות
הדת. הלכות

★ ★ ★
מו רימוז, אסקי
*ז1חם אבר

 הגלידה יצרני הודיעו תל־אביב ך*•
המיו הפירסום מבצעי שלמרות

 בחורף, גלידה לאכילת שלהם חדים
 24 הממוצע האמריקאי צורר עדיין
 הצפון־אירופאי לשנה; גלידה קילו

 והישראלי קילו שמונה — הממוצע
בלבד. קילו שישה —

★ ★ ★
קט! עורם

 לש־ שר־החינוך קיבל ירושלים ך*
 מתלמירה, מכתב־עידוד עבר ■4

 בו ח', כיתה את האחרון בקייץ שסיימה
̂  סיום על להתעצב לא ממנו ביקשה היא

 של דרכו הוא שכזה מכיוון כהונתו,
 והיא כהונתו את סיים השר — עולם

ה בבית־הספר לימודיה את סיימה
יסודי.

* • * *

אורו יהי
 חמי- מלון מנהל גילה תל־אםיב ^
 עובדי 730 בין כי שהכוכבים ^

 . מדיחי־ 54 חדרניות, 74 מצויים מלונו
 מבריקי ארבעה גהצנים, חמישה כלים,

אחד. ומבריג־נורות כלי־כסף

ת נסיעה א בז ש
 טריה אלמנה נדהמה חיפה ^
 לקבל ביקשה כאשר כי לגלות, ^
 בעלת ששילם מס־הנסיעות החזר את
 כרטיס־טיסה, עבור שנפטר, לפני יום
 מכן, לאחר שבוע להשתמש ביקש בו

 סכום מחצית את הרשויות לה החזירו
 הן אלה כי לה, הסבירו בלבד, המס

 לפני נפטר נוסע־בכוח אם התקנות
נסיעתו. את לבצע שהספיק
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