
ם י נ ע ת י ו ר ש ב

הטלפון. קווי התקנת לשם שמצאנו מה כל זהו

רכות... פנים לאהבה

ה ר ו ח ב  רך משהו לי אמור : ה
ומתוק.

ר ו ח ב פודינג. : ה

ירושלים כהן, רפאל

והרזה השמן
 רזה, ואחד שמן אחד ידידים, שני
 לחברו השמן אומר ברחוב. נפגשו
י .הרזו־

ש לחשוב אפשר הצנום גוסך לפי
בארץ. רעב שורר

 ממדי ולפי : הרזה חברו לו עונה
 הוא שאתה להניח אפשר השמן גופך

זה... לרעב הגורם

,תל־אביבשנדור יהודה

תל־אביב גלזר, דוד

מחירים הוזלת
 קרובה הוזלה על הודיע יוסף ד״ר
ר במחירי ש ב . ה ה א מ ח ה ו

 מחירי את גם להוזיל יכול מצדי
והשמנת. האגסים

תל־אביב א., ב.

שרים תוארי שינוי
 הפסיק יוסף שדב שאחרי שמעתי

 מנות, כמה וקיצץ מיצרכים כמה לחלק
 האסם- מ״שר תוארו את לשנות החליט

 והקיצוץ״. ההפסקה ל״שר והקיצוב״ קה
 את הוא אף משנה שקפלן שמעתי כן

ה...צר. לשר ה,,אוצר״ משר — שמו

הגדרות
 שהוא לאן — מוכשר בחור הוא

מכשירים. עליו משליכים בא
 שהיא לאן — מוצלחת בחורה היא

צלמוות עליה משליכים באה
תל־אביב ם., נ.

וימינו המלך שלמה ימי כין מה
יענה ״הכסף :אמר המלך שלמד,

 בחירות! בימי אומרים ואנו הכל״, את
הקול״. את יענה ״הכסף

המפוזר הפרופסור
 ילדה שאשתך שמעתי פרופסור, —

ז בנות או בנים תאומים׳
 אך ובת, שבן חושבני :הפרופסור

ההיפך... שזה •♦תכן
 ירושלים יובל, אתי

וזולתם ״צנע״ כיכודי
 של אשתו אצל ביקרה סוחר אשת

 המארחת בבית ונתכבדר, ציבורי עסקן
בביתה. אשר סוב מכל

 האלה הכיבודים כל לך מנין —
הסוחר. אשת שאלה — 1 אלה צנע בימי

 שהוא מהקיבוצים לי מביא בעלי—
 היתד. — בשבוע שבוע מדי בהם מבקר

התשובה.
 1 כך עושה אינו שבעלי מאד חבל —

 הקונסבסוריום לפתיחת הזמינוהו השבוע
 הביא לא אחת קונסרבים קופסת ואפילו

משם. לי
זכרון־יעקב הרשקוביץ,

כאדם שלמות אין
 שבוע לך אין :(לנתבע) ם פ ו ש ד, *

 בפעם לדין מובא הנך תחטא׳ שלא
 כבר האחרונה. השנה במשך השלושים

 רמאות, מעשי 5 גנבות, 20ב־ נאשמת
החו אשתך בהכאת וכעת שערוריות, 4

מעשיך? להצדקת תאמר ומה לה...
! ע ב ת נ  במאה מושלם אדם אין ה

השופט... אדוני אחוזים,
תל־אביב כהן, אסתר

מתגייס של מותרות״ ״מם
הקבע, לצבא הגיוס תעמולת לאור

הפריבי ויתר ההנחות היתרונות, על
 מספרים, המתגייס, יהנה שמהן לגיות׳

 נוסף ממשכרתו חייל לכל ינכו מעתה כי
.ת ו ר ת ו מ מס ההכנסה, מס על . .

תל-אביב מאירוביץ, חיים

סקוטי שד סנקציות
לע־ חריף מחאה מכתב שולח סקוטי

 לפרסם תפסיקו לא ״באם אנגלי. תון
 אודות על הללו הנבזות הבדיחות את

 לשאול אפסיק הסקוטים של קמצנותם
משכני״. העתון את

מזרע סלע, דן

המתוקים המים חסיד

 הבדיחה בעל זוכה אחת לירה של רם9ב
 בדיחות זה. כמדור ראשונה סת9ר,נד
 על הזה״. ״העולם למערכת לשלוח אנא

הקנון״ זח •עולמנו : לציין יש חסעספה

מ*דןד
שה הסיגריה בע״נז בדו־נו אחים של החד

 ״אמבטיות־ים״, לקחת עלי ציווה הרופא
מלוחים. מים במיוחד אוהב איני אך

חשמלי פעמון כמקום

משלם., שג׳נטלמן המחיר

 נוהג שהג׳נטלמן הסיבה זוהי הנה׳
המדרכה. בקצוי תמיד לצעוד


