
מתקדמת... הוראה דרכי

הצרפתית... המהפכה של חיה הדגמה נעשה ילדים, ועכשיו,

סכנה
הת : בחימיה ׳הנבחן התלמיד

 ממש לשוני קצה על היא שובה
אותה. לומר .יכול איני אבל

אמור, השם, למען :הבוחן
מרעיל. חומר זה

חיפה פנה, בן־עמי

המחזר
 מה עצמך, על לי נא ספרי :הוא
מס הוא מה חלומותיך, הם מה חייך,

שלך״. הטלפון פר

רפואי טפול
תמ זמן כמה הרופא, אדוני : חיים

הנזלת? אצלי שך
הנזלת מחלת כלל בדרך :הרופא

ל עם אבל ימים, שבעה נמשכת ו פ ט
י א ו פ שבוע ורק אך לוקח זה ר

תל־אביב י.ל.פ., אחד.

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

 על הזה״. ״העולם למערכת לשלוח אנא
הקטן״. זה ״עולמנו :לציין יש הסעספה

שהועיל איום
 ואיים בית של גג על עלה משוגע

 הזהירו שנתאסף קהל מהגג. לקפוץ
 אפילו הועיל. ללא אך זאת מלעשות

 למנוע יכול לא ■למקום, שנזדמן שוטר,
משו בא לפתע מאיומיו. המשוגע את
 על ואיים בידו גלוח סכין עם שני גע

 באם בסכין הבית את שיחתוך הראשון
 המשוגע ירד מיד מהגג. ירד לא הלה

 הקהל ידי על כשנשאל מהגג. הראשון
 האחרון ומזה מהשוטר פחד לא מדוע

הוא הזה ״האדם :השיב פחד, כן
 לעשות באמת היה יכול הוא משוגע,

זאת״.

השלט את להחליף
 במכונית שלט להחליף מציע אני
 יד על ״העמידה השלט במקום ״דן״.
 השלט את לשים יש אסורה״ הנהג

אסורה״. הנהג על ״העמידה
תל־אביב ב., ח.

הגשם בימות
? לעבוד הולך אינך למה חיים, —
 בסוף אם לעבוד שווה זה מה —
? שלך מהכיס כסף מוציא עוד אתה
? כיצד —
 סבל לכל יפו. בקצה גר אני —

 אני המים בתוך ברחוב אותי שמעביר
 שאני עד ? נכון גרוש, שני משלם
 פרוטה לי נשארת לא הביתה מגיע

 האחרונים הרחובות שני ואת מהרווח,
מהכיס... משלם עוד אני

ראוך ט. ש.

לבריכה הקפיצה אמנות
 מטעם מבקר הגיע המשוגעים לבית
 לחדרו עלה המבקר הבריאות. משרד

המש במשוגעים והסתכל המנהל של
 השחיר. לברכת בקפיצות בחוף תעשעים

 איך בראותו מאד התפעל הוא בחצר.
 השלישית הקומה על עולים החולים

 פוזות מיני בכל וקופצים המקפצה של
הבריכה. לתוך יפות
למנ המבקר פנה ! נהדר קופצים הם

המוסד. הל
 המנהל השיב !, ? יפה נקרא זה —
 יהיו כשבבריכה אותם תראה חכה בבוז,

!מים !
תל-אביב שדמן, פנינה

ענין מבין פקיד
באו לנסוע צריך שהיה מנהל־עבודה,

 מהר לך שלו: לפקיד אמר דחוף, פן
הר נוסעת שעה באיזו ותראה לתחנה

לנסיעה. אתכונן בינתיים ואני כבת,
שהר עד בתחנה ׳וחיכה הלך הפקיד

 את ראה בשעון, הסתכל נסעה, כבת
:למנהל־העבודה מהר ורץ הזמן,
שמו בשעה נסעה הרכבת !אדוני —

בדיוק... נה
 תל-אביב פיתון, בהן שמואל

ברירה בלית
 לשאול לשכנו בנו את שלח סקוטי

 מסרב״. ״השכן ואמר: הבן בא גרזן.
 הרביעי, השלישי, לשכנו האב שלחו

וה הבן חזר ומכולם הששי, החמישי,
 : האב לו ענה מסרב״. ״השכן : שיב
 להבא לך ברירה בלית כן, אם ״נו׳
שלנו״. הגרזן את

תל-אביב רביש, ישראל

דייקן
 הביתה בתי את הבאת מדוע האב:

י בוקר לפנות ארבע בשעה
בשבע... בעבודה להיות עלי :הבחור

גרום הבדיחה-יהושע מחבר
 בגליון הקטן״ זה ״עולמנו במדור

״תמ בשם בדיחה נתפרסמה ,637 מספר
 ונשמט חיל־הספר, תמרוני על רונים״,

גרום. יהושע הבדיחה, כותב שם
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אוטומט־אדם

 לאן לך אמרתי לא עדיין ״חכה,
ללכת״. רוצה אני

פוסט״) איבנינג (״סאטורדיי

לבל״ מעל ידידות

 כמה ג קוינלאן הארי: עליך, ״שלום
 קויג־ הארי ידידי לראותך, שמח אני
״לאן !

פוסט״) איבנינג (סאטורדיי

שנשבח הפקיד

בע״מ בדרנו אחים של החדשה הסיגריה

!נשתגעת — י במשכורת ״העלאה
 פיטרתיך כי הייתי שסבור נפשי, חי

״רב זמן לפני עוד !
פוסט״) איבנינג (״סטורדיי


