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 לעתונות החתימה נמשכת
מנוית־המועצות וכתבי־עת

ש 1959 ת1ד
 נא לינואר, מראשון העתונות של סדירה קבלה להבטיח מנת על

 לנוכמכר 10 מאשר יאוחר לא הזמנותיכם את לעשות
פולנית, רוסית, שונות: בשפות ספרים של גדול מבחר ז. ש.

וערכית. ספרדית גרמנית, צרפתית, אנגלית,
לעתונות חתימה מתקבלת

ה מסין, לני והונגריה פו
אחד על החותם לכל מובטחת אמנותי קיר לוח מתנת

שונות. בשפות המופיעים מסין מכתבי־העת

לשלוח: נא הזמנותיכם את
חיפה תל־אביכ ירושלים

ק פ ל פ חי פ ק ר ר י. ב ר או
11 ארלוזורוב 20 ברנר 2 בן־יהודה

66413 טל. 61688 סל. 4835 טל.

ןהט הרצפה מטלית ח ס ^ ש

ת1ס ג ר פ ה מ

לתוי״ בית עקרת לכל בית בכל זו.לב: שימו הקנייה בעת

דרום־אפריקה וולקום,
הזה״, ״העולם על מנוי והוא בניכר, ישראלי חי בה גם

בניכר, לישראלי המספק הישראלי, החדשות שבועון
במולדת. המתרחש על מלא דו״ח

במדינה
)9 מעמוד (המשן
ה השיב זה,״ במשפט מייצג אני ואותו
לנדא. תובע

 דחה ובטרם הסיכום, נאומי כשנסתיימו
 בסוף פסק־דין למתן המשפט המשך את

 בתגובה קנת השופט העיר הבא, החודש
מ ואינני ממית ״אינני הניגמן: לדברי

 על פסקי־דין, מוציא אני אנשים• חייה
 מהלך תוך אצלי שמצטברות העובדות סמך

המשפט.״

אילת
ר ת סנ פ ש ה ד ח ה

 אילת, של התרבות בית מוריי, פילים בית
 בו ביום ובסיסמאות, בדגלים עטוף היה

ל ההולנדית סילברסונד עירית ראש הגיע
 ופקידי ברוח התנוסס ההולנדי הדגל ביקור.

 העיר ראשי עבודה. עמוסי היו המועצה
 כשמלצרי התעופה, לשדה מיהרו ועסקניה

 האחרונות ההכנות את ערכו שלמה מלון
הגדול. היום לקראת
 פסנתר. מחוסר העיר סבלה שנים תשע
 מתושבי נמנעו רבות אמנותיות הופעות
 לנו ״אין פסנתר. מחוסר הדרומית הנקודה
 המועצה גזבר היה פסנתר,״ לקנות תקציב
 הרחבת את תובעים שהיו לתושבים מסביר

 דבר זה ״פסנתר בעיר, התרבותית הפעולה
יקר.״

 חנוך העיר, ראש הפתרון. נמצא לבסוף
 הולנד. יוצאי הם אילת מחלוצי ורבים ננר,

 את סילברסונד עירית ראש תרם בתיווכם
 לחנוך מנת על בעצמו ובא היקר הנכס

מתנתו. הפסנתר, את
 העיר ראשי של בבתיהם ישראלי. הווי

ש בהזמנות רבה. התכונה היתד, ופטרוניה
המוז כי נאמר למכובדים המועצה שלחה
ב ערב. בתלבושת לבוא מתבקשים מנים

 חפשו הישנים הבגדים ובארגזי הגג עליות
 התוצאה הדרוש. הלבוש את הבית עקרות
 קבלת לערב המוזמנים 300 משעשעת: היתד,

 נראו מוריי פילים באולם החגיגית הפנים
 מסכות קרנבל של העליזים משתתפיו כמו

.18,־ד במאה
 בליח־י הפסנתר, של החגיגית חנוכתו אחרי

הוז הטכס, גינוני מיטב לפי נאומים הרבה
כו על שם, שלמה. למלון המוזמנים מנו

 המאורע נחוג כריכים, ומגשי משקה סיות
מאוחרת. שעה עד

 יחידת מגוונת. היתר, הטכס אחרי התוכנית
ה ראש את לשמח הוזמנה מקומית צבא
 גדול זבח מקורי, ישראלי בהווי הנדבן עיר

הקטנות. השעות עד נערך וקולני
 ופסנתר־ לבתיהם האורחים כשהתפזרו

 החדיש צבעו בברק התנוסס החדש הכנף
 גזבר ישב מוריי, פילים בית אולם בפינת

 עולה מה החשבון: את לעשות המועצה
 של חנוכתו טכס או חדש, פסנתר יותר:

הפסנתרן

ישראל כל
□ נשואין ״ ת ד ע

 מתוך שבע הן העדתיות טהרת על
 רק בישראל. בריתות־נשואין שמונה כל

מע עדה של בן נושא שמיני מקרה בכל
 פרט להיפך. או מזרחית, עדה של בת רבית

 ספרדיה אשכנזי נושא בהם המקרים מענין:
 מן יותר הרבה רבים )1957 בשנת 1000(

 581( אשכנזיה ספרדי נושא בהם המקרים
הבר אסף האלה הפרטים את שנד,). באותה
 רק כי שציין המנוח, עבאס אברהם ד,כנסת

 וכי בכנסת, יושבים עדות־המזרח מבני 11
 ישראל, אגודת בסיעות ספרדי ח״כ אף אין

פור עבאם של מאמרו ומק״י. הפרוגרסיבים
 מספר את בינתיים שהוריד מותו, אחרי סם

•10ל״ הספרדיים הח״כים

תזכיר
ו ק ל ר ח ק ש א ל ח

 נעצר חלאק זוהיר הערכי המורה
 אחרי מינהלתי, באורח ימים לחודש השבוע
 החזית מן התפטרות על מהודעתו בו שחזר

 )1098(הזה שהעולם אחרי הערבית. העממית
לפעי השיטתית ההתנכלות פרשת את גילה

 פעילים השבוע נעצרו העממית, החזית לי
 מהם כשחלק משפט, ללא נוספים רבים

 . . . מרוחקים למקומות־ישוב הוגלה
 היה בישראל הצעירים הדרוזים מרד
 על שהודיע ),1082( הזה העולם לדברי צפוי

המת צעירה דרוזים קבוצת של התלכדותה
ה רושם אישר השבוע העדה. לקו נגדת

 המפנה תנועת של הקמתה את אגודות
 כי קובע מצעה מסעיפי אחד אשר הדרוזית,

 בלתי־ חלק היא בישראל הדרוזית העדה
הערבי. המיעוט מן נפרד

 במסגד מואזין חמודה, אחמדהשייך
סק בגלל קרבן נפל יפו,

 הכישוף, מקצויע את ללמוד רצה הוא רנותו.
שלו. הזהב מטמון את הג׳ין לידי מסר

 בימים קבע שוכן ונורא אדיר ין
 האגדות של רוח־הרפאים ביפו. אלה <

 עלאדין לפקודת התייצבה אשר הערביות׳
 הכשופה, המנורה את ששיפשף אימת כל

 מן המלח סינבאד על־ידי שוחררה ואשר
מוכ המלך*, שלמה על־ידי נכלא שבו הכד

 לג׳ין והסביבה. יפו לתושבי גם לעזור נה
 מש־ ושעות־קבלה קבועה כתובת המודרני

מת קדוש,״ לח׳ואג׳ה ״לך רדיות־כמעט.
 את עיניך לנגד יעלה ״הוא ביפו, לחשים

המלאכים.״ רוח
 היה הבשורה את ששמעו הראשונים בין
 המשפחתי: המצב •46 הגיל: חג׳אר. פואד
 העיקרי: התחביב סנדלר. המקצוע: רווק.

בל אשר בטריפולי מילדותו עוד נ׳ינים.
 היה הוא הג׳ין. אגדות את פואד ספג בנון

 סיפרו אשר הזקנים, בחברת פעור־פה יושב
 ״כשרק הרוחות. מעשי על ונפלאות נסים

 עצמו על העיד לעצמי,״ להרשות יכולתי
 קדושים, אנשים אל הולך ״הייתי השבוע,

 כדי מזלות, וקוראי מלומדים שייכים אל
הרוחות.״ בפלאי לחזות
 עולה קדוש, דויד של ביתו אל הגיע הוא

 שאתה עליך ״שמעתי .34 בן ממרוקו חדש
 אהבה,״ ובמשיכת מזלות בפתיחת מבין
 לשבת הזמינו הג׳ינקאנה בעל הסנדלר. פתח

 טבעת לאצבעו ענד קדוש הקבלה. בחדר
 את כיוזן גדולות, אבנים בחמש משובצת
וצי אורחו של עיניו אל הנוצצות הטבעות
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