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טבריה
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 וריד,בי* מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה
רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד ליטציה.

בערב 9 עד פתוח המוסד_________

כריכות!
הוד העודס

ת שמסרו קוראים  גליונו־ א
הם ם לכריכה תי שי  לקפד מתבק

ת את  ״העולם במשרדי הבריכו
 תל- ,8 גליקסון רחוב הזה״,
ת כין יום כל אכיב, שעו  ה

ת ובין 14 00 - 11.00 שעו ה
ת ששי, ביום .18.00 - 16.30 שעו ב

בלכד. הבוקר

ל ר א קי פ ת ת ך! א ש א ר
 השתמש בקיץ השער לטיפול
 לנולין כגקה רק הראש לחפיפת

 בלנולין העשיר השמפי !שמפו
קשקשים. התהוות המתע

 20ו־ 10 של בשפופרות להשיג
חפיפות.

 לנולין נקה את היום עוד נסה
שמפו.

 אי של כמקרה ערוכתנו:
התמורה. תוחזר רצון שביעות

 נורית חב׳ היחידים המפיצים
בע״מ.

 חופשה שמחת
ממושכת

 יפים ימים על נעימים וזכרונות
 מובטחים חביבים אנשים ועל
 ברנד פוטו מצלמת ע״י לך

החופשה. בזמן אותך שתלווה

ל השניה הסדרה הופיעה תמונות 72 ש
 בעליו את יזכה תמונות, 144 המכיל כמלואו, האום,?

פרסים... המלווה התמונות כתחרות כהשתתפות

שוקולד ״ארטיק״ שלגון לכל חום המונה לקכל זכותכם על עמה

החי
הי ץ י השווי

 שען, של לחנותו צעיר התפרץ אביב, בתל
 בחנות הופיע כאשר שבוע כעבור נעצר
 מבין שנים לו שיחליף מהשען ביקש שנית,

שווי מתוצרת זהב בשעון ם הגנוב השעונים
צריה.

¥ ¥ ¥

הגיגי מעמד
 הממתינים קמו גרמניה, בבאד־הומבורג,

 על ועמדו דקות כמה מדי בתחנת־הרכבת
 הלאומי, ההמנון מנגינת בהישמע רגליהם
 תיבת־ מתוך בוקעת שהמנגינה לדעת נוכחו
אוטומטית. נגינה

¥ ¥ ¥
קוגהו פר ידע

 כי בית־המשפט גילה בלגיה, בפיימונוויל,
 לרשימת־הפקידים, הכנים המושחת ראש־העיר

 משכורת לו ואישר לעירייה השייך הפר את
ל״י. 150 בסך מדומה שנתית

¥ ¥ . ¥
משולשת אצבע

 לביתו בנטורה מורים חזר בירושלים,
 בדלת, צלצל הבוקר, של הקטנות בשעות

 בפניו הדלת את שסגרה אשתו, את עורר
 אליה שנשלחה ידו את ■מעכה כעס, מרוב

 כף מאצבעות ש של! שברה בתחנונים׳
ידו.

¥ ¥ ¥
הדמים לשפיכות הקץ

 הצבא, של המינהלה ראש הודיע בשוייץ,
 שיתפטר רוטיסהאוזר, גיאורג אלוף־משנה

 הנשיא תפקיד את לידיו לקבל כדי זה מתפקיד
הקצבים. ארגון של

¥ ¥ ¥
הצופרים צפרו למי

 מהנדס המציא ארצות־הברית, בהאוסטון,
ל מסביב הקשור מיוחד צופר סבד־משקל

ש ברגע אוטומטית לצפור המתחיל גופו,
באכילה. מרבה בעליו

¥ ¥ ¥
בכש עם זאב ושר

 בין תגרה הקפה בבית פרצה בטירה,
 כבש, מסעוד שכנו ובין גולדבלט זאב

 זאת, לעומת והשני רוסי שיר האחד כשביקש
ערבי. שיר ביקש

¥ ¥ ¥
צביעות

 כמה התחילו ארצות־הברית, בבוסטון,
 החריפים, למשקאות להוסיף מועדוני־לילה

המת חומרי־צבע גבירות, על־ידי המוזמנים
מלקו אחת כל של לצבע־השמלה אימים

חותיהם.

¥ ¥ ¥
פריון־עכורה

 חברי־ מתחו ארצות־הברית, בוושינגטון,
אמרי דיפלומט על חריפה ביקורת הקונגרס

 מברק על דולאר 300 שהוציא במרחב קאי
 העזים מדוע הסביר בו באמריקה, למשרדו

 העזים מאשר יותר פריות השחורות־לבנות
החד־צבעוניות.

¥ ¥ ¥
החופה אורות
 אורות להתקין דוידוף מוראד הוזמן ביפו,

 מאבי פיצויים תבע התחשמל, נישואין, לנשף
כמת לחתן במלואו הכסף את מסר הכלה,

נשואין. נת
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