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ב׳ □ טו □ בארץ המור׳ ן—► מלמדי
 74 בן־יהודה ת״א, ״קדימה״ לשסות בבית־הספר

:נפתחים

לאב\ל־ת אולפן
ביום) שעות 3 ביותר, הקצר בזמן השפה (לרכישת

★
 מכל למבוגרים וצרפתית אנגלית לעברית, רגילים וקורסים אולפניות

 לתלמידי לאנגלית נפרדות קבוצות בשבוע). שעות 2 ,3 ,4 ,6( הידיעות דרגות
בתי־הספר.

 לפני־הצהריים, 12 עד 9 בשעות :והרשמה פרטים
ו׳). ליום (פרט בערב 9 עד 3

 ומעשית ׳ עיונית הוראה ומשוכלל, גדול לנהגות בי״ם
 מוסמכים. מורים ע״י הרכב כלי סוגי לכל

מלכתאוטובוסים. מכוניות, אופנועים, קטנועים,
האופנה:
ג׳רס<

הג בבתי־האופנה ביקורים מתוך
 כולו בעולם האופנה במרכזי דולים

 בראש צועד י ם ר ג׳ כי מתברר,
והשמלות. המעילים החליפות,

 זה בענף המצב על לעמוד כדי
 ממפעלי באחד לבקר יש בארץ

חב :והוותיקים המעולים הג׳רסי
 את המשווקת בע״מ, י ס ר ג׳ רת

 לשווקי- י ל ו ק ר ג׳ בשם מוצריה
 של בחליפות שהמדובר בין העולם,
ש ובין חלקים שלושה או שניים

ושמלות. בחליפות המדובר

תע הוא והמיוחד החדיש הג׳רסי
 ארוג וחומר טווי חומר בין רובת
 שאינו הגדול היתרון בעל והוא
 ישיבה. כדי תוך צורתו את מאבד
ר ג׳ השם תחת משווק זה ג׳רסי

ם. י נ ו ק

־ של הבולטות תכונותיו ו ק ר ׳  ג
ט י המיוח במכונות הכנתו הן: נ
 המבטיח מובחר, גולמי וחומר דות,
ה החומר. ושמירת גמישות את

 ש־ כך על שומרת הקפדנית טריד.
 שנים מעמד מחזיק ט י נ ו ק ר ג׳

ביופיו.

י רק ג׳ דוגמות כל ל עומ — ו
ה המעבדה של קבע בהשגחת דות

 ומוכנס טקסטיל לבדיקות ממשלתית
 המתאים. האישור לאחר רק לייצור
קו ר ג׳ דוגמות יימכרו זאת בעונה

 בבתי- גם אלה רבות־איכות י ל
בארץ. הגדולים האופנה

קולנוע
סרטים

ר חזי י ה בו ח ה
 תל־אביב; (מגדלור, פאריס פני על

ה הכיבוש תקופת של פאריס זו צרפת),
 גברים, שני אחד לילה במשך עוברים נאצי,

 הם מזוודות. שתי מהם אחד כל כשבידי
 עבור חזיר בשר נתחי במזוודות נושאים

 הר־ אלא אינו הסרט כל השחור. השוק
 לילה אותו לאורך הגברים שני פתקות

 דווקא אינו הסרט נושא אולם פאריסאי.
שבל החזיר הוא הנושא שבמזוזדות. החזיר
 טרגי- של תערובת ציני, ניתוח זהו בבות.

 את החושף חברתית, וביקורת קומיות
כיבוש. תחת הנמצא שלם עם של אופיו
טיפו שני הם החזיר בשר מבריחי שני

 נהג הוא (בורביל) מרטין מנוגדים. סים
 החזיר את המבריח פרנסה, מחוסר מונית

 הצרפתי של אב־טיפוס הוא להתקים. כדי
 בלתי• במעשים עוסק לנערתו, המקנא הקטן

 בנשמתו. ישר זאת עם נשאר אך ישרים
 צייר גאבה), (ז׳אן גראנז׳יל הוא בן־זוגו

 ■להנות כדי ההברחה במעשה העוסק אמן,
הרפתקנית. מחויה

ה זהותו את למרטין מגלה הוא כאשר
 את אחרת לי ״תיארתי אומר: הוא אמיתית,

 שואל אותו,׳׳ תיארת ״איך השחור.׳׳ השוק
ש לבן־זוגו סולח שאינו הממורמר, מרטין

 ״תיארתי כבתחביב. שחור במסחר עסק
גראנז׳יל. מסכם שחור,׳׳ יותר הרבה אותו

ני לתאר קשה בכר. מצוי החזיר
 קלוד הבמאי שמתאר מזה שחור יותר תוח

בת הצרפתי, העם בני את לורא אוטאן
ב נתקלים המבריחים שני הכיבוש. קופת

 כל הלילה. במשך בדרכם, שונים טיפוסים
המו בהדרדרות נוסף שלב חושף טיפוס
הצרפתי. העם של סרית

 על־ידי השניים נתפסים הסרט של בסופו
 מוצאים המקורי הסיפור לפי הגרמנים.

 הצופה הסוף. שונה בסרט להורג. שניהם
 יעשה טוב הסרט, מאוירת להתרשם הרוצה

 זאת כאן עד כי זו. בנקודה יעזבו אם
 ומבוימת מצולמת מושלמת, אמנות יצירת

 שאינו נאמן וצרפתי פסיכולוג, אמן, ביד
 עמו, של החולשה נקודות את לגלות בוש

רדום.׳׳ חזיר מצוי צרפתי ״בכל בסכמו:

כוכבים
ט אי ה ת ד ב ק;ג ה א

הצילו במת על פואר טירון צנח כאשר
 דו־קרב אחרי שבא, ומלכת שלמה של מים

 של תפקיד שיחק לא הוא מרתק, חרבות
 הפאר בבגדי לבוש באמת. גסס הוא גוסס.

 מת ומאופר, זקן עטור שלמה, המלך של
.45 בגיל שדעך הכוכב
 ממוצא שקספירי מחזות שחקן של כבנו

 יוצא במשחק מעולם טירון הצטיין לא אירי
 במחוות גם שהופיע למרות הרגיל, מגדר

ש החיצונית הופעתו זו היתד, שקספירים.
והק נשים, לבבות השלושים בשנות המיסה

כוכב. של מעמד לו נתה
ה של בדמותו מת שפואר הוא סמלי

 הנשים. אלף בעל הגדול, התנ״כי מאהב
 לו היו אם שספק למרות פואר, טירון כי

 ביותר. נמרץ כמאהב ידוע היה נשים, אלף
 נשא שנה חצי לפני שרק העובדה למרות

הר בחדשי עתה הנמצאת שלישית, אשה
 שזוהרו הכוכב, הקפיד לא האחרונים, יונה

תקינים. משפחה חיי על לאחרונה, הועם
הז הרופאים לב. במחלת נגוע היה הוא

 ה־ הקבר. אל תביאו זו מחלה כי הירוהו
 פואר, של באשתו לפגוע רצו שלא עתונים,

 עליו כי יעצו ״הרופאים כי בעדינות ציינו
ה אמרו שבאמת מה הקצב.׳׳ את להאיט

 מנשים. כליל להינזר עליו כי היה רופאים,
 שהקיפו הספרדיות, היפהפיות בחברת אולם

 כנראה, לו, היה קשה הצילומים, במת את
הרופאים. להוראות להשמע

תדריך
 בערי זה בשבוע הנזוצגיס הסרטים אלה
לראותם; ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 (מוגרבי, קוואי נהר על הגשר •

לאמ הלל שיר — חיפה) פאר, תל־אביב;
בדמו משתקפת שהיא כפי האנושית, ביציה

 חבלה קצין שבוי, בריטי קצין של יותיהם
אחד. עץ וגשר יאפני מחנה מפקד בריטי,

 — תל־אביב) (אסתר, גידלם לה •
אמרי מוסיקלית קומדיה בצורת רשומון,

לאג. טאינה קנדל, קיי קלי, ג׳ין קאית.
 מלודרמה — חיפה) (אורה, מונפטי •

פאריס. רקע על מקסימה,
 שעור — ירושלים) (ציון, ריפיפי •

צרפתי. אמנות בסרט הפריצה, בתורת

110* חזה תעולס16


