
 קניות מדריד החגים: לקראת
בתל־אביב המובחרות החנויות

 מרחוב בילר את בראון שולחים הלקוחות לכל שמח חג $
 החדשה העונה לקראת תמצאי בחנות ).4005 (טלפון 43 נחלת־בנימין

 בחנות ביותר. המשובחת האיכות מן הצבעים, בכל הבדים מבחר את
חוץ. ומתוצרת הארץ מתוצרת בדים תמצאי בילו־ את בראון

 שולחת 51 נחלת־בנימין ברחוב דנון בן־ציון להלבשה החנות •
 אפשר דנון אצל לקוחותיה. לכל החדשה לשנה איחוליה מיטב את

 ז׳קטים וקמגרן, גברדין מכנסי לגבר: — סתיו בגדי למצוא כבר
 עשיר מבחר לגברות: נהדרים. גשם מעילי וכותנות, חולצות יפים,

הח הפאריסאיים במודלים וחצאיות חולצות שמלות, של ורב־גווני
 הזמנות מקבלים דנון אצל ובלון־זיידים. חורף מעילי וכן דישים

עממיים. במחירים מידה, לפי
 ויקטור האלגנטית החנות שולחת החדשה לשנה האיחולים מיטב $

 אפשר ויקטור בחנות מוגרבי). (ליד 6 בן־יהודה ברחוב להלבשה
 ללא וכותנה דקרון חולצות לגברים: הסתיו בגדי מיטב את למצוא
 עניבות סוודרים, של חדשות ודוגמות וגברדין דקרון מכנסי גיהוץ,

 וחלוקים, נחמדות חולצות נאות, בגזרות מכנסיים לאשה: וצעיפים.
גשם. מעילי של גדול מבחר

 אפשר החדשה לעונה נעליים של ביותר החדישות הדוגמות את •
 השולחת ,60 אלנבי ברחוב טוב־טעם, הנעליים בחנות להשיג כבר
 טעם בעלת אשה כל החדשה. לשנה ברכותיה את לקוחותיה לכל
 לנעליים הזמנות גם המקבלת טוב־טעם, בחנות מבקרת עדין

טעמך. לפי ובצבעים ביותר חדישות בגזרות
 ברחוב לנעליים, למברג מהחנות אליך נשלחת החג ברכת ^

 לצרכן, היצרן מן ישר במסורת הממשיכה למברג, בחנות .2 הגליל
 עבורך ביותר המעולה האיכות מן נעליים מבוקשך: את תמצאי
 רגל לכל ונוחות העונה עבור חדישות נעליים משפחתך, בני ועבור
מטרה. ולכל

 המפורסמת החנות בעל נמרוד, מאחל לקוחותיו לכל שמח חג $
 מתוצרת משובחות נעליים המייצר ,185 דיזנגוף ברחוב לנעליים
 הכין הדוגמות, מקוריות על השומר נמרוד, הגילים. לכל עצמית,
 פלקסו־ סוליות בעלות ויפות נוחות נעליים החדשה העונה לקראת
?1(כ> פדיות פ  גדול מבחר גמישה. הליכה המבטיחות ק)01̂ס
וגברים. ילדים נוער, בנעלי

 את מברך ,222 דיזנגוף ברחוב נבון נעלי האלגנטי הסלון •
 מודלים בסלון נתקבלו כי בשמחה ומודיע החדשה לשנה לקוחותיו
 של האוריגינליות בדוגמות איטלקיות נעליים של ביותר חדישים
הזמנה. לפי טעמך, לפי הנעליים את תמצאי נבון אצל העונה.

 בעל הגבר מבט את מושכת עדין נעלי את הנועלת האשה •
 הדוגמות את תמצאי ,92 אלנבי ברחוב עדין, בסלון הטוב. הטעם

 קלה הליכה ומאפשרות גמישות לגוף הנותנות הנעליים של החדשות
 השולח עדין, אצל ולגבר לאשה נעליים של עשיר מבחר ונעימה.

לחגים. האיחולים מיטב את לך
ר לתמרוקים האלגנטית החנות • ד מ  מול ,77 פרישמן ברחוב ס

 הלקוחות. לכל החדשה, לשנה איחוליה מיטב שולחת מסריק, ככר
 או בחור כל ביותר. הנאות המתנות את תמצאו סמדר בחנות

 העדין השי את זוגם לבת או לבן ימצאו ואשה גבר כל בחורה,
 דברי וכן תכשיטים הפאריסאיים, התמרוקים מיטב ביותר: והנאות׳
יפים. קישוט

במדינה
תעופה

לאילת כמו
ה הוסיפו העולם ברחבי הנסיעות סוכני

ל חושה צבעונית דפדפת לדוכניהם שבוע
 לטוס לרתעתדים הציעה היא לקוחותיהם.

 ביותר והמהיר השקט הגדול, במטוס לבחור
הי האזרחית. התעופה בשרות. אי־פעם שטס

ה חברת על־ידי שהוצאת דפדפת זו תד,
אל־על. הלאומית הישראלית תעופה

 גמע ומבריק, ניצץ עצמו, הענק המטוס
 ללוד לונדון בין הדרך את השבוע בתחילת

ה הנסיעה זמן — דקות 59ו־ שעות 5ב־
 מתל־אביב להגיע כדי מהירה למכונית דרוש

 שנדרש הזמן מחצית היה זה זמן לאילת.
 במטוס המרחק אותו את לעבור כה עד

לבואו. איש 3000 ציפו בלוד לוונסטלישן.
 מטוס הוא השיא את ששבר ענק־השחקים

חב בשירות מסוגו הראשון ,7:0 בריטניה
בריס חברת מתוצרת בריטניה, אזרחית. רה
 בעזרת זאת לעשות הצליח הבריטית, טול

 מעין וסלון, מדחף של שילוב שהוא מנוע
מהי מחר. של מטום־הסילון אל מעבר שלב
לשעה. קילומטר 650 הממוצעת: רותו

ה היתה אל־יעל שווים. כין שווה
 מטוס לרכוש שהצליחה הראשונה חברה

 השנה. סוף לפני מסחרי לשירות שיוכנס זה,
 לקבל התברר, עומדת הקרובים בחודשים

אח תפגר לא סוג, מאותו מטוסים שני עוד
מטוסיה. באיכות העולמיות חברות־התעופה רי

 ישיבה, מקומות 90 המכיל המטוס, הכנסת
הבלתי־מאוזן. תקציבה איזון לאל־על תבטיח

אדם דרכי
בסאן־פאולו גיוטלמן

 הסתובב ברזיל, סאו־פאולו, העיר בחוצות
חי הופעה בעל העמידה, בגיל נאה גבר לו

 ונדיב, חייכן היה האיש מושלמת. צונית
 על במהרה התחבב רחבה, ביד כסף פיזר

 שזה בזר, להתעדן הרבו במיוחד מכריו. כל
 סן־פאולו. של היהודיים תושביה בא, מקרוב

ישראלי. דרכון בעל היה בן־ארי יצחק כי
 לאשתו באפריל. הארץ את עזב בן־ארי

 נשלח, לשם לצרפת, נוסע שהוא סיפר בתיה
 אתו לקח הוא מפא״י. בשליחות לדבריו,

מ באחד מבתיה ביקש בניו, משני אחד
 עומד שהוא מאחר צרפתית, ללמוד מכתביו
שנה. למשך אליו לקחתה

 נוסף. מכתב בתיה קיבלה חודש כעבור
 לה שהיה לשכוח שעליה לה הודיע יצחק

 בברזיל. נימצא שהוא מאחר בעל, אי־פעם
 מתיך הראשונה רק היתר. זאת מהלומה

 בעלי־ החלו זה, אחרי בזה לה. שציפו רבות
'בגבעתיים. דירתה דלת על מתדפקים חוב

ל כדי וטבנאי־השיניים. החייט
כס בן־ארי יצחק סחט נסיעתו, את ממן
נפ שלא שטרות על חתם מכריו, מכל פים
 לירות, במאות אישי וציוד בגדים קנה רעו,
ל״י.הלוואות. •8000מ־ למעלה לקח

 הוא קורבנותיו. בין הפלה לא בן־ארי
 שהתגורר אשתו, מאבי לירות 1500 לקח

פרו ללא השאירו בבני־ברק, במושב־זקנים

 לו שתפר חייט רימה הכשרון באותו טה.
 לו שהתקין טכנאי־שיניים חליפות, כמה

 תל־ ביח־קפה ובעל שיניים־תותבות, מערכת
לירות. אלף לו שחלתה אביבי

 לו שיש לאשתו הבטיח נסיעתו לפני
 בשעת לרשותה יעמוד ושהכסף בבנק, כסף

 שעומדת לה התברר לבנק בבואה הצורך.
אחת. ישראלית לירה לרשותה
הס שנים, 24 לפני מפולין שעלה יצחק,

 תעסוקה. ללא משנה למעלה לאחרונה תובב
 ניהל פרטית, מכונית החזיק זאת למרות

 למעמדו גמור בניגוד שעמדו מותרות חיי
 בשם אשד, לו סיפקה הכסף את הצנוע.
ובנה. בעלה את בגללו שעזבה חסיה,

ש הבורח לקרובי גילתה קצרה .חקירה
 לפני חודש הארץ, את היא גם עזבה חסיד,
ברזיל. נסיעתה: מטרת יצחק.

ישראל כל
אחד ברזדר נפשות 3

ה המדינה מתושבי אחוז 40 כמעט
 ויותר נפשות 3 של בדוחק גרים יהודיים

ה הסטטיסטיקה גילתה כך — אחד בחדר
 חיים 3,9/"0 שרק ד בע האחרונה. רשמית
 הרי לחדר, אחת מנפש פחות של ברווחה

 נפשות מחמש יותר של בדוחק גרים 4,4/״0
 אחרי־קום ארצה שבאו העולים מבין בחדר.

ארעיים במבנים עדיין גרים 24,2׳ל0 המדינה,

 36,20״/ בצריפי־עץ. 30 20/0ד פחונים) (בדונים,
 של הבעלים הם היהודיים המדינה מתושבי

 של עגומה תמונה . . . דירותיהם
 אחרת, ׳סטיקר, בסטט מצטיירת העולים קליטת

 בשנה שסודרו העובדים מספר את המסכמת
לעו לשכות־העבודה. על־ידי בעבודה שעברה

 בלתי־ בעבודות שסודרו עובדים 426,714 מת
 בעבודות 7,296 רק סודרו זמניות, מקצועיות

ה העובדים מבין קביעות. בלתי־מקצועין־ת
 זמניות, בעבודות 43,409 סודרו מקצועיים

 הוא המעניין קבועות. בעבודות 13,832 ורק
 בעבודות יותר סודרו הנשים בין דווקא כי

זמניות. מאשר קבועות

תזכיר
30 עמוד בעקבות
 שהוצא בפסק־הדין ,30 עמוד תעלומת

המתנד שורת נגד בן־גוריון עמום במשפט
 מיוחדת, לחקירה נושא השבוע שימשה בים׳

 בישראל, בתי־המשפט מנהל לפקודת בהתאם
 השונות ההשערות איזנברג. יהושוע השופט

ב )1032( הזה העולם על־ידי שהובאו
 לצוות נמסרו העמוד, של העלמו פרשת

 . . . זו למטרה במיוחד שהוקם החוקרים
 מטעם .שהוטלו החמורות ההגכלות

 במשרדיו, העתונאים תנועת על החוץ משרד
 דפי מעל שעבר בשבוע לראשונה שפורסמו

 מוחלט לניתוק גרמו ),1040( הזה העולם
 הע- אגודות לבין המשרד בין היחסים של•

 בירושלים המדיניים הכתבים תא תונאים.
 את לפרסם לא חבריו את לחייב החליט

 להשתתף. ולא החוץ, משרד דובר הודעות
הכתבים. עם הדובר של היומיות בפגישות

ללוד מניע ה״בריטניה"
מהירה לחישה איש, 3000ל־
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