איוגיר•

התלבו שת
בטעם
•

שמלות

•

חולצות

טוב

מסחר

בי ת

ivanir
הטעם

לבעלי

מזכר ת עדינ ה
ברוצ׳סטר׳ אנגליה ,הובא אדם בשם וזיל"
יאם אהרן לדין באשמת החזקת אגרופן׳ זוכה
לאחר שהוכיח שהאגרופן ניתן לו למזכרת
על ידי אמו ,לפני  19שנה.

• חצאיות
• חליפות

גדול

מבחר

ה ה ל ב ש ה

מ2סימה
תל״אביב,

תאוות בצע
בירושלים בלע ילד בן שנתיים מטבע של
חמש פרוטות ,נעץ את שיניו באצבעות הרו 
פא שניסה לפתוח את פיו ,הרפה מהן לאחר
שהורדם באתר.

רחוב

כל

של

לגברות

תעשיה קלה

סתי

בפתח־תקוה רשם אחד התושבים פאטנט
על שיטה חדשה לייצור מספוא מנוצות צפ 
רים.

ןלגברים

סיפורי□ ■קרים

איכות
ש ר ו ת

אלנבי 92

ראשונה
ו מ ה י ר

ממדרגה
א ד י ב

בשיקאגו ,ארצות״הברית ,פרצו שני שוד 
דים מזויינים לביתו של לואים פאהרברגר,
לא מצאו אותו בבית ,שיעשעו את ילדיו ב 
סיפורי אגדות עד שהוא חזר ,אחר שדדו מ 
מנו  4500דולאר במזומנים 7000 ,דולאר ב 
תכשיטים.

אד תגידו בגן

מ ב נ ם ־

בגן שלמה ,ליד תל״אביב ,שמחו התושבים
בהוודע להם שקודחי באר סמוכה גילו נפט,
התאכזבו לאחר שהוברר שהנפט נשפך ל 
תוך הבאר מתוך המנוע של מכונת״הקידוח.

ג ב ר ו ת

בדרגמאות מפתיערת !
•

ארוכים

•

שלושת רבעי

•

קצרים

י

ם

בת־אדם

המגפה האדומה
באינדיאנה׳ ארצות״הברית ,אסרה הוועדה
למלחמה בקומוניזם ללמד בכתות הנמוכות
של בתי״הספר את אגדת״הילדים הביפה ה 

בי ת־ א פנז לג ב רו ת

אדומה.

היד והרגל

מ

ד

בע״מ ,רח׳ אלנבי

56

תד־אביב,

)הדוגמאות החדשות אינן מוצגות בחלון הראוה(

דדו‘ בן־יהודה 1

תה ב ח ל ב

 III Iוווו  IIIIIIIIIIIIו

הכדור למשחק יוון  -ישראל ניתן על ידי

כדורי ספורט למשחקי ליגה ואליפות.
כדורי רגל ״זיג־זג״ ,כדורי סל ועץ משובחים

מרתון-
□פורט

להשיג

ד .י .שלם בע״מ,

תל־אביב ,רח׳ אלנבי 84
רמת־גן ,רח׳ ביאליק 38

מכשירי

וספורט

התעמלות

באסבסט ,ברית״המועצות ,נעצר מנהל בית"
מסחר ממשלתי ,לאחר שהסכים למכור כפיות"
תה רק תמורת בקבוקים מלאים חלב.

מ 1ל ביש
באלאמו ,ארצות״הברית׳ ניסר ,גנב לפרוץ
למחסן״כלי״עבודה של אכר׳ לא הצליח ,ניסה
להתיר שלושה סוסים שעמדו באורווה ,נכשל
בכך׳ ניסה לגנוב את המכונית שחנתה בקר 
בת מקום ,הצליח להניע אותה רק למרחק
של  100מטרים' ,הסתלק ,השאיר במכונית
פתק  :״פשוט אין לי מזל !״

הידועה

מתוצרת

בתל־אביב התיאש הרוכל יעקב מזרחי מ 
למכור את סחורתו ,עמד ברחוב אלנבי ,צעק
בקולי קולות! ״אם לא תקנו ממני׳ אפשוט
את הרגל !״

אצל

ספקים לציוד והלבשה ספורטיבית

ירושלים :

תל־אביב :

חיפה !

רח׳ יפו

רח׳ אלנבי 108

רח׳ יפו 41

וכן בכל בתי מסחר המובחרים לספורט

אסיה לאסיאת□ 1
בווארשה ,פולניה ,פוטר מנהל הוצאת״ספ"
רים ממשרתו לאחר שהוציא אטלאס ,בו
הופיעה מצריים באסיה ,במקום באפריקה.

האדום והירוק

קראו ביום א׳ ב ־

ספורט ישואד
PP

סיכום המשחק על הגביע העולמי

הרוקח

טכצ׳ניק

מעדן את עור הפנים:
»י

אצל

 V tהנס
ל

מוריד את הנמשים,
כתמי־שמש ,ופצעי־בגרות
מבהיר את העור
המפיץ:
ת״א ,רח׳ מלך דורג׳ 54

>  * 1ג ו ט
em

^ ^ ־ י י י י י י ' 64
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ישראל  -י
ניתוח מקצועי * דעות מומחים * צילומים

ברמלה התקוטט בעל עם אשתו ,ניסה
לפייס אותה בזר שושנים אדומות ,גורש מן
הבית בחרפה ,כאשר גילתה האשה שהשוש"
נים שורצות כנימות ירוקות.

הגונב מגנב
בפאריס נעצר אדם שעה שמכר כרטיסים
מזוייפים לתערוכה של זיופי יצירות־אמנות
שנערכה על ידי משטרת־צרפת.

שינוי טין
בנאפולי ,איטליה ,איבד אדם ברכבת תיק
ובו ספרו של ד״ר קינטי התנהגותו המינית
של הגבה ,מצא במקומו תיק דומה ובי ספרו
של קינסי התנהגותה המינית של האשת.
סו ד צבא ■

בקהיר׳ מצרים׳ החרימה המשטרה אצל

״ספורט ישראל״  -בטאונם
של ס פ ו ר ט א י י ש ר א ל

תייר תקליט של אלישע מאת מנדלסון׳ ל 
אחר שנוכחה כי הארייה בתקליט החלה ב 
מלים! ״שמע ישראל״.

פצעי אפן
בתל־אביב ,הלך צייר בשם אליהו ,לרופא,
כדי לקבל טיפול בפצע בידו ,שמע לתדהמתו,
לי

* לייי ד,

ל צ ב די

ש ניו • ____________________

