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לבחירת משאל

ק ס ע ה ־ ־ י ת ב ״  
 התעשייה ומוצר■

ביותר״ המובחרים
6״ות1עות:נאחרוידי£״ !מטעם 1

הגדולות בערים תוקפו במלוא נמשך המשאל
 המשאל של שאלונים למסירת האחרון המועד

לאוגוסט. 26ה־ הששי, ליום נקבע בתל־אביס
נמשכת. ובחיפה כירושלים השאלונים קבלת
מפתיעים! בפרסים וזכה שאלון אתה גם מלא

 ״ידיעות סניפי כפל לקבל אפשר שאלונים
עיתונים. לממכר הקיוסקים ובכל אחרונות״

החי
ויחפרהו... כרה בור

 כרמל־פילם יומן עובדי חזו בתל־אביב,
 ה־ סיר אודות שהסריטו תעמולה בסרטון

רכ מהתעמולה, בעצמם שוכנעו לחץפלאלום,
סירי־לחץ שמונה במקום בו שו

★ ★ ★
ארוכת-נגן לידה

תק לאור החברות אחת הוציאה בצרפת
 רופא־נשים מסביר בהם ארוכי־נגן, ליטים

 הגופניים התהליכים את בעתיד לאמהות
הלידה. בשעת

★ ★ ★
אשה של כוחה

 בית־המשפט קיבל ארצות־הברית, בבוסטון,
 בטענה מאשתו גט שדרש אדם של תביעתו

הרפו בבדיקות הוכיח לגביה, אלרגי שהוא
 היה אשתו את שראה פעם שבכל איות
חזקים כאבי־ראש נתקף

★ ★ ★

חד־גדיא
 לשחוט המשק חברי נאלצו בשדה־בוקר

 לרועה הפרסום את בשעתו שנתן העדר את
 במחלה נדבק שהעדר אחרי בן־גוריון, דויד

בעובדים. גם שדבקה
★ ★ ★

וממון מים מימ,
 אחרי בלשים שני עקבו טכסאם, בלובוק,

 דולאר במחיר חשודים בקבוקים שמכר אדם
שלו ברשותו גילו לעוברים־ושבים, לבקבוק

ה המשך על ויתרו נוספים, בקבוקים שה
מכי שהבקבוקים להם כשהוכיחו חקירה

נקיים. מי־ברז לים
★ ★ ★

 תעודות של הגדול הפרם
 (בכל המנדטוריות למוכ״ז

 ל״י 5000 הוא הסידרות
 ל״י 8—7 בבורסה ומחירן •

התעודה.

ל הפרם ו ד ג  ה
 העממי במילוה

 תשט״ו — 1955
הוא
ל״י 40.000

)למוכ״ז(מנדטוריות תעודות למחזיקי הזדמנות ניתנת
 בתנאים 1955 עממי מילוה בתעודות להחליפן הסידרות, מכל

 במזומנים, ל״י 10.— בתוספת מנדטורית תעודה כל תמורת נוחים.
 ל״י. 20 בסך .1955 עממי מילוה תעודת בנק בכל לרכוש אפשר

קצרה. היא ההחלפה תקופת

ז. ש. אוקטובר בחודש הראשונה ההגרלה

ל ו י ם ט נ 1ח העתיקה ביוון
 אמור אום, להיות וחוזר לחיה נהפך אדם
 בבת־אדם. ומתאהב בפח נופל

 ומשעשעת מבדחת בצורה תמצאו זה כל
המפורסם בספר

 האכזרי המגוחך, על במערומיהם החיים
 סוערת יצרים תאוות שבהם) והיפה
פיקאנטיות. בגידות לבוש. ללא

ופסיכה אמור
אפוליאום ללוציאום

ל״י 1.500 המחירובקיוסקים. העתונים מוכרי אצל להשיג

ישרים שנת
 צ׳ארלס נאסר ארצות־הברית, בבאלטימור,

 שנרדם אחרי שיכרות, בעוון )57( ברוגדון
פסו של בשיכבה כוסה ערימת־אשפה, על

האוטומ מכונת־האיסוף על־ידי נאסף לת,
 העירונית, למזבלה הובל העיריה, של טית

בבוקר. למחרת שם התעורר

★ ★ ★

צאן לפני כעתודים
 גילתה כאשר שערוריה פרצה בנהריה

 בעלה את ריקודים בנשף תל־אביבית אשה
 שבוע שנעלם אחרי זרות, נשים שתי מחבק
עתודות. לחודש יוצא שהוא בטענה כן לפני

★ ★ ★
וחומר קל

 בעליו על חסון אסתר התנפלה ביפו
 לה הודיע ברחוב, אותה ששקל מאזניים של

 לדעת שנוכחה אחרי ק״ג, 162 שמשקלה
ק״ג. 24ב־ הגזימו מקולקלים, שר,מאזניים

הארץ
 עובדי של העבודה״ ,קיצור החל

לע הבוקר הופיעו העובדים המדינה...
 8.30ב־ במקום 8.30 בשעה בודתם

(מעריב).
 אשקלון דגן, אמנון

 לבוא : אחד נשק רק נותר זה אחרי
.8.30ב־ לעבודה

אופ אינם חיפה נבל את המכירים
 נמל נגד המאבק גם כך. כל טימיים
(מעריב). בגבורה החל הקישון

 ראשון־לציון בן־ארי, אוריאל
נמל. : המקצוע

 וד״ר אונטרמן א. לת״א הראשי הרב
 בכרס■ השנה יזכו וולפסברג ישעיהו
(דבר). קוק הרב ע״ש הכבוד

ירושלים אינגסטר, בן
שמן. פרס

 הנחשבת 19ה־ בת אפאריקו חואניטה
בעולם. ביותר הגדולים השרים לוחמת

(הבוקר).
 חיפה מושלי, יהושע

בדישו. שר תחסום לא

ספורט
כדורגל

הסוף התחלת
ידידו משחקים כמה רק נערכו השבת,

 הפתיחה לפני כללית חזרה ששימשו תיים,
 מיש- ייתקיימו בה הקרובה, בשבת הרשמית

הישראלי. הגביע על רבע־הגמר חקי
 השנה שהחלו הקבוצות ושש מחמישים

 מכן, לאחר שבוע שמונה. רק נותרו במאבק,
ל האחרונים המשחקים שאת ביתר יחודשו
 צועד מישחקים, 20 לאחר הליגה. אליפות
 פתח־ הפועל — ואחריו תל־אביב מכבי בראש
 תנסינה שנותרו המישחקים בששה תקוה.

 נפשן את להציל הטבלה תחתית קבוצות
השניה. לליגה נשירה מסכנת
מפלסי□ קרב
 לעבר הסתערו צד,״ל שכוחות לפני שבוע

 81( מפלסים קיבוץ בקרבת המצרים מוצבי
 וכבשו לתל־אביב) דרום־מערבית קילומטר

 קרב סביבה באותה נערך בסערה, מהם אחד
 בין הכדורגל מפגש זה היה : אחר מסוג

כחו עשר לאחד עזה גבול קיבוצי נבחרת
אגד. של המכנסיים ולבני החולצה לי

בידיהם, רק לא שכוחם הוכיחו ההגה אנשי
ב מפלסים בקרב ניצחו ברגליהם, גם אש כי

 הפתעה. משום בכך היתד, לא .1:2 תוצאה
 לנבחרת יותר אגד נבחרת דמתה הכל אחר

ב׳. מליגה לקבוצה מאשר ישראל
 נתניה מכבי איש :הכדוראגדנים* בין

ה השער נזקף שלזכותו כהן, מכם מכונאי

גלזר כדורגלן
ברגליים גם בידיים, גם

 גלזר, שייע נהג תל־אביב מכבי איש ראשון,
 הפועל איש :השני השער את שהבקיע

 איש ;זילברשטיין יהושע נהג תל־אביב,
בוך. חיים נהג פתח־תקוה, מכבי

בשחקן אוחזין שנים
ה כדורגלן הוא סטלמך (״נחקה״) נחום

בצה״ל. כעת המשרת פתח־תקוה, פועל
 לעבור הוא מתכונן שרותו, את משיסיים

 מא־ ביקש סטלמך בטכניון. ללמוד לחיפה,
 הפועל במסגרת משחקיו את לאפשר גודתו,
שמו אולם זו. בעיר לימודיו בתקופת חיפה
 לסטלמך הציע חיפה הפועל כי מספרות עות

 השתתפותו תמורת לימודיו הוצאות לממן
בקבוצתם.
מת שלו, האם קבוצת פתח־תקוה, הפועל

מ לשחררו ומסרבת תוקף, בכל לכך נגדת
 שלא איים צעקות, הקים סטלמך שורותיה.

כ ,באם־ד,מושבות התהלכו שמועות ישחק.
 אמת אין אולם להסגר, סטלמך נכנס אילו

 לדון עדיין מוקדם כי החליט סטלמך בדבר.
 הפועל עם שעברה בשבת שיחק זה, בנושא

 שלושה והבקיע חיפה הפועל נגד פתח־תקוה
* שערים.

 היחידה הלא־תחבורתית הפעילות זאת אין *
דר להקה מקיימים גם הם אגד. נהגי של

מתע הם הכדורגל, נבחרת ועם עמה מטית,
 שעבר, בשבוע זאת שעשו כפי לצאת, תדים

 להגיש הספר, ליישובי מזומנות לעתים
 תובלה של קבועה מנה רק לא בכך להם
בידור. של גדושה מנה גם אלא


