
ע ד מ ק ה ס  התשקומיס את לס״ם יוכל שהאדנדשל־מחר כדי החיים, בהארכת עו
המדע. של החדישות ההמצאות שאר כל עבור לשיעורין

¥ ¥ ¥ בחנות. אותה להחליף שאפשר זאת היא — אשה לכל האידיאלית המתנה
* ¥ ¥

במכונית, נוהג אתה כאשר הוא — הרכבת את לאחר ביותר המתאים הלמן
הפסים. עס המצסלב. בכביש

¥ ¥ * אנשים. עם מפגישות להימנע ברצונך יש אם מצויין, אמצעי היא הדייקנות

ד צ י ד ל י י צ \ ל י קלים שלנים גששה ל1ע

 שפם, עם פרצוף צייר
 אוזניים גבות, עיניים,
ושיער

הגבות את נותק

האוזניים את מחקהשיער את מחק

 ותק• העיניים׳ את מחק
מושלם עיגול בל

שלום לצורכי האטו□

פרמנגנט!״ פוטאסיום מוסיף כשאני

מ ישבנו הלילות באחד 1 ב
י וסיפרנו מהחברה כמה נ י וחד חונא קם בדיחות. ע

מה :חידה — זה .
ז״ ומצפצף ירוק הקיר, על תלוי

 .דג במקהלה, ענינו לסבתא,״ .ספר
׳מלוח . !׳

!״ .לא
 הי־ כולנו מוחנו. את לאמץ התחלנו

 חונא אן הישנה, התשובה את ברנו
 ואחת מאה הצענו חדש. משהו דרש

 אוב־ היינו דבר של בסופו אף הצעות,
לאחר ישראל במשטרת ממש די־עצות

הטרום־בחירותיות. הפצצות מטר

ו :ושאלנו התיאשנו לבסוף נ  ?״ .
 חונא. נאנח ישר,״ שכל לכם .אין

כבוש.״ דג .זה

¥ ¥ ¥
 לציון, ראשון נווה, אליעזר הקורא

 הל״י. בפרס הפעם זוכה. ,23 רש״י רחוב
 בפרס לזכות מוזמנים אחרים קוראים

הבאה. בפעם

כ יתקבלו זה לציור כותרות
 פרס כתוספת וכתודה, ברכה

 פרסים ושלושה ל״י 5 של אחד
התח תוצאות אחת. ל״י של

.16 כעמוד :הקודמת רות

ם די ל □ י ופראי
□ י ק ו ס □ ומש מפה פ

 קודם :ההורים גורל מר מה
לדבר, הילד את ללמד עליהם

לש ללמדו עליהם אחר-כך
ק ו .ת . כילדים, ממש המבוגרים, .

. רק הוא ההבדל לרוב• צעצועים לעצמם רוכשים . . ילדים כאשר במחיר
את לחפש הולכים שהם ייתכן הבית, מן בורחים מודרניים

.אמא . היא כמה אך לילד, מזיקה לפעם מפעם לחי שסטירת להיות יכול .
.לאם מועילה .  את לשנות כאמת יכולה אשה כו היחיד הזמן .
ק... כהיותו הוא גבר, של טבעו  בסולם־ההצלחה, טיפס האב אם תינו

. להשתמש כבר רוצה הבן הרי . . ית  וילמד — לשתוק ילדך את למד במעל
.לדכר מהרה עזי .  עוד כל הלידה, על בפיקוח ממשית תועלת כל• תהיה לא .

.ריטרואקטיבי באופן לבצעו יהיה אי־אפשר .  למדו לא שההורים מה כל .
ילדיהם. מפי ללמוד כיום יכולים הם הנפיץ, מפי

* * ¥
 איננה החלש המין כלפי שנטייתו אדם הוא רווק : נושא על וואריאציות

. כדי עד מגעת . . לה י פ  על יודעים שהם מה בגלל לא רווקים הם רבים גברים נ
.עליהם יודעות שהנשים מה בגלל אלא הנשים, . נערה ששום אדם הוא חזק .

אחרי הרודף אדם הוא הרחיק------״כן״ : אומרת היא בו למצב אותו הביאה טרם
אותו. תופסת שהיא עד — האשד,

שני□ או חרו!
 חכר יש מוצלח לנאום

 טוכים. סיום וגם פתיחה
 - יותר חשוב שעוד מה אך
 קרוכים. יהיו ששניהם הוא

¥ ¥ ¥
— הצעירים
 פקחים. שהם תמיד בטוחים

— השיכורים
פכחים. שהם תמיד בטוחים

¥ ¥ ¥
 טוען, אתה לקוי, מה

 י אשתך של טעמה
 התכונן צדקת. כן,

לקחה. היא גבר איזה
¥ ¥ ¥

 בביתי אורח כל
 :אותי כה משמח
 בכניסתו. — האחד

ביציאתו. — השני

 כמכונית, אדם, של לכו
 שיגעונית, במהירות דוהר
 אחרים לעקוף מנסה
אפורים. כמקומות וחונה

¥ ¥ ¥
 פניו את המכסה השודד

 דורש. הנפש או הרכוש את
 הרחב במחשוף האשה

תבקש. כאחד שניהם את
¥ ¥ ¥

 נוצרת, כיופ-קיץ אהכה
 המפוארת. היטחייה ככריכת

 אהר-כך אט-אט וגוועת
 במטבח. דולף ברז ליד

¥ ¥ ¥
 ושל,זה אושר של נישואין

 : הבנה של עניין קודם־כל הם
 מתאווה, א י ד, למד, מבין א ו ה

טענה. כל בלי ומבצע

ויצירתו האמן


