
המחנות ילדי ״חטיפת״ בימי

הכי הוא המשקפיים. עם זה של ביתו אל שאלד חושב ״אני
חברמן״...

1 רענן של קריקטורה

״עולה׳׳ שעדן

אמאז היתה ואיפה
 עבר מבאר־טוביה, ,9ה־ בן חג!.
 בו ביוז־הזזולים ליד אמו בלוויה

נולד.
בבית־ חנן־לה, יודע, אתה : אנזא
נולדת. זח חולים
באו אמא, את, היית ואיפה : חנן

ז שעה תה
תל־אביב דפנה,

?ההבדל מה
 העתה בין ההבדל הוא מה —

 ״קול העתון לבין הסובייטי׳ ״פראבדה״
? הישראלי העם״
_ ? 9 ?
 ה״קרמל״ בטאון הוא ה״פראבדה״ —
״הכר בטאון הוא ״קול־העם" ואילו

הדגים)... (שוק מל״
אייבזון יצחק

 הבדיחה בעל זוכה אחת לירה של בפרס
 בדיחות זה. במדור ראשונה הנדפסת

 על הזה*. ״העולם לסערכת לשלוח נא
הקטן״. זה ״עולמנו : לציין יש חסעטפה

ש עולה  שעונים לחנות נכנם חד
 את השען לו משהראה שעון. ובקש

״עולה״? השעון האם :שאל השעון
לאנד). אין אניי׳ער — (עולה

ירושלים רוט, אורה

ציו! מלון
דן ממכת עו שר מ  וב

מום ת מקסי חיו נו

ל. מ ר ב ה ר־ ד ה ה פ חי
4465 טלפזן

ם י נ ג נ מ
 ותזמרתו מנדלבאום מר

שבת שעה תה ב 5 ב

הרעמים
: אבא את שואלת הקטנה מזל
? פצצות מעיפים הרעמים —
 מביאים רק הם האב׳ עונה לא, —

הגשם. את
הקטן: שמעון אומר
 יכולים הרעמים המלחמה בזמן אבל

האנשים. את להבהיל
 רמת־גן סויד, דינה

איומים
 תגמיר לא אם !אורי :לבנה האם

והוא... לשוטר אקרא הריסה את
 שנמצאת לו אודיע כשיבוא, :אורי
רשיון... בלי שמנת אצלנו

נתניה גנדלמן, אורה

החליפה
 המורה שואל בחשבון שעור בשעת

התלמיד: את
לת ברצוני אם :בבקשה לי ״אמור

 בד מטר 3/!2 לקנות ועלי חליפה פור
 בטנה מטר 2/!2 המטר, וחצי בלירה

 תריסר חצי ועוד המטר גרוש 75ב־
הכפ ומחצה בגרוש גדולים כפתורים

 קטנים כפתורים תריסר חצי ועוד תור
 עלי התפירה בעד כפתור. כל בגרוש
 כל לי תעלה בכמה לירות. 25 לשלם

?״ החליפה
המורה, אדוני ״בבקשה, :התלמיד

 ואל מוכנה חליפה לו ויקנה ילך
המה״. את לי יבלבל

 תלאביב שמחיהו, ראובנה

ההכטחה
להתערב. אוסיף לא לעולם :הוא
 י אין ועוד תתערב עוד אוהו, : היא
שלא אתך להתערב מוכן אני : הוא

חיפה סנה, כן־עמי
אוסיף,

מתאימה משרה
באחי סוף סוף לעשות נ*־, חיים:

? החרש־אלם
״דן״. לחברת תפנה :רב

? ? : חיים
בתלו כמטפל •תמנה הוא י. כן : רב

הנוסעים. נות
תל־אביב ו., מ.

יאוש לאחר

 יסודי באופן הענין על תחשבי ״אם
לנו תסייע כיצד :השאלה תתעורר

?״ בעל למצוא האלגברה
פוסט״) איבנינג (״סאטרדיי

רחום שעשועי

 שוב יבוא מעט עוד חכי, ״ועתר,
 הצבע דה אין אם לי ותגידי האדום

כך״. כל אוריבוו* שתינוי שאנחנו
פוסט״) איבנינג (,,סאטרד"

ההתחרות למחרת

השדכן אצל

האדם מוח
 הוא מופלא. דבר הוא האדם מוח
 ואינו שנולדת, ברגע לפעול מתחיל
 לפני לנאום עומד כשאתה אלא מפסיק
הצבור.

 שתציע בחורה איזו אנא, :הבחור
משקפים. תרכיב שלא ובלבד — לי

? ? :השדכן
 בשעת קולי מרים כשאני כי :׳ הבחור

 שבחצר דקר, זכוכית כל — כעם
מתנפצת.

 שכתב הרפורטר עם לדבר רוצה ״אניירושלים חצרוני, יומן!
 התחרות על המאמר את בעתון היום

שלי״. ההתגוששות


