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ת בסו שונים קושי סוני נוסף: שכלול נובעים: ועטים בעפרונו
1|  עבור ולסחסגאים. חשבונות למנהל• מיוחד - (ם**״). קשה י

 דקה יותר הכתיבה זה. דפיל טל הקושי בגלל רבות. העתקות
 על שנים או חזק קו עשה - איטית יותר והתחלתה ובהירה

ארוך. יותר לזסן משמש הפרעה. ללא העם יכתוב ואז הניר

י נ ו נ י  ורהוטה. רגילה לכתיבה - ״).5(אטום ב
ך  וכוי. צ־יקים לחתימות טוב דך. עט לחובב* - ).501=1(־ ד

 ריקים. רפילים 25 עבור חנם גלובנס עם תקבל חנות בכל
ל את קנה י פ ר ה רק ה ז י ר ת בא י ר ו . מק ה ר ו ג ס

ס1ב1גל
תל־אב־ב בע־ם. משרד צרכי1 עטים חעשיח • לשרח גלוסס

החי
ישמעאל רכבת

 איחרה החדשה, בתחנת־הרכבת בתל־אביב,
ב זעקה הפסים, על עלתה הרכבת, את זקנה
רכ ! רחמנות חסרי גויים ״איזה : גדול קול
 ל־ דקות חמש לחכות יכולה היתד, יהודית בת

״מסכנה אשה !

קדימה דמי
 שלא הכביש את עוזרי אהרן עבר בחיפה,

 במקום בו נקנס להולכי־רגל, הקבוע במעבר
ל הושיט שוטר־תנועה, על־ידי לירות בחמש
 עודף, לקבל סרב לירות, עשר של שטר שוטר

 לקחת כדי מונית, להזעיק רץ ״אני : הסביר
 מוכרח אהיה ליולדות. לבית־חולים אשתי את

!״ דרך באותה לחזור

קאמרי דואט
 כינורי אברהם לנישואין נרשמו בירושלים,

צ׳מבאלו. וחיה

ערך תוספת
 ג׳יימם פירסם ארצות־הברית, במילח־אוקי,

אל לגנב תודה מכתב היומית בעתונות סטון
 כדי תוך תיקן לביתו, לפרוץ שניסה מוני,

 משך מקולקל שהיה בריח־חלון, נסיונותיו
האחרונה. השנה

רעשן! אסור
 העיר, ראש פירסם צרפת, דה־פאם, בשאטו

 רואי־צלחות־מעופפות של מהטרדות שסבל
 על אוסר אני ״בזה : מיוחד מנשר למיניהם,

מעופ סיגארים בשם המכונים כלי־הטייס כל
״1 בו ולנחות משטח־העיר להמריא פים

אטמוספרית הפרעה
 לבואו לשוזא חסידים קבוצת חיכתה בצפת,

 מארצות- להגיע צריך שהיה מקלה׳, הרבי של
 למטוס אחר הרבי כי השבוע רק גילו הברית,

ש הניו־יורקיים, החסידים התלהבות בגלל
 להיכנס לו הניחו לא מסביבו, במחולות יצאו

לשדה־התעופה.

טבעי ריבוי
 ארתור פקיד־הבנק הפיל אנגליה, בלונדון,

 שילינג, של מטבעות 9000 שהכיל שקיק ג׳וים
 שעה במשך אחת אחת המטבעות את אסף

בידו כי לתדהמתו גילה אותן, ספר ארוכה,

ללמוד
ריקודים

סלוני׳□?

י מ ם לרקודים המורה כן אם
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ומועילה. מדוייקת בשיטה א.
 של הספר ע״י עצמי לימוד ב.

. י מ ס
 1.250 שלח :הספר את להשיג כדי
 קיימת קרן לשדרות הדואר ע״י ל״י
 ובדואר 23309 טלפון תל־אביב, ,26

הספר■ את תקבל החוזר

 רב כה זסן משך אשר הספר את קרא
קריאתו את בעדך למנוע ניסו

 השני הצד
המטבע של

י ״*״ ר ו י א ר בנ ־ א
 הנפוץ מהדורות, לעשר שזכה הספד ״,1948 פלשת, ״כשדות מהכר
 זרות שפות לשלש שתורגם החדשה, העברית בספרות ביותר
 של המזעזעות הפרשות את מתאר הארץ, לכדור מסביב ונפוץ

 מיסמך - כן לפני עליהן לכתוב העז לא איש אשר המלחמה
עיניו. במו ראה אשר את שרשם חייל של גדול אנושי

 אולם והמקומות, השמות את שיניתי אמת... הזה הספר ״תוכן
 המחבר של בשבועה עדותו (מתוך במציאות...״ קרו עצמם הדברים

שייב).—שטיין במשפט המשפט, בבית

ם י י ב ר  ג
חדשיםכםז

 דק ניילון גרבי
 י ש מ הדק. מן

ר  הכל — טהו
ך י ר א ם י י מ  י

. ם י ל ו פ  אם כ
 הלבשה כל לאחר*

 ם י ם ב כ ת
 שמפו״ ב״טקסטיל

מאלקאלי החפשי

 : היחידים המפיצים
בע״מ נורית חברת

 חרר מחפש צעיר עתונאי
בצ נפרדתז ;כניסה מרוהט

טלפו לפנות תל-אביב. פון
 הזה״ ״העולם למערכת נית

פרת. עמנואל עבור )26785;

שילינגים. 9002
נוח! עמוד

 המתגורר אהרונסון, שלמה פנה בתל־אביב,
 לסוכן־דירות, הצרפתית, השגרירות בקרבת

 : הסביר העיר, של אחר לחלק לעבור ביקש
 הצרפתי, בלגיון־הזרים שנים חמש ״שרתתי

 על מתנופף הדגל את רואה שאני פעם ובכל
!״ ומצדיע לדום קופץ אני השגרירות, גג

חליפין סתר
 יהושע של לדירתו אלמוני פרץ בחיפה,

ב הסתלק במזומנים, לירות 100 גנב מלחי,
 שי כלי־פריצה, עם חיק במקום שכח חיפזון,

לירות. 200מ־ למעלה ערכם

המוסד שכר
 רוט כריסטיאן הובא שוודיה, בשטוקהולם,

 על ארוכה שמלה להלביש בנסיון נאשם לדין,
 הגנים באחד שניצב ערומה, אשד, של פסל

 על לשמור ״רציתי :להגנתו טען הציבוריים,
 בגן המשחקים הילדים, של המוסרית הרמה

שעות־היום.״ בכל

קשת התחלה
 אל ישראלי צעיר ניגש צרפת, בפאריס,

 בכיכר־פיגאלה, שעברה יפת־תואר צעירה
 מבן־ אגרוף מהלומת קיבל בעכוזה, צבט

 שאפשר ״חשבתי :במבוכה הסביר זוגה,
בצרפת.״ בחורה כל עם להתחיל

הערומה האמת
 הנודיסטים מושבת החליטה צרפת, בקאן,

 לאחר פטי, פרנסואה ,מנהיגה, את לסלק
 המושבה, של השנתי בנשף הופיע שזה

חדי אמריקאית בעניבה מקושט כשצווארו
שה.
״שן ולא ינוס לא

התאח למשרדי אלמונים פרצו בתל־אביב,
 רבי־ערך מסמכים גנבו שומרי־הלילה, דות

קופת־הפלדה. מתוך במזומנים לירות 200ו־
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