
למהדרין. כשר הינו
אנוני כרוז הוסיע אף ירושלים ברחובות

 חלב כי שסיפר הרבנים״, ״אחו חתום מי׳
 נחלב שאול גבעת מרסתות החרדית העזה

 על ״יעמוד שיהודי מבלי ערבי, על־ידי
 נטורי- מרבני שלושה מיד השיבו גבו״.

 החרדית, העדה של בית־הדין חברי קרתא,
 ״ייס־ האנונימי: הפרוז לצד שהודבק בכרוז

עו יהודי א) טענתם: שקר!״ דוברי פי כר
 אפילו ב) החולב: הגוי של גבו על מד
החלב. את פוסל עדיין זה אין כן, לא אם

 ׳נשא שוב לעדות. ;עולות דלתות
ירו חומות מעל דברו את הרבנים״ ״אחד

 טען, אסור, אינו החלב אם אפילו שלים:
 לשתות נוהגים באמת חרדים יהודים אין

קדמוני. חרם האסמכתה: אותו.
 מכן, לאחר שקרה מה לפי לשפוט אם
 הפו הלבן הנוזל כי לחשוב היה אפשר

 של צרכיהם את לספק כדי שחורה, לדיו
 לא החרדית העדה רבני הכרוזים. מדפיסי
 שכל וכפי שני. כרוז פירסמו חייבים, נשארו

 היא ביותר היעילה ההגנה יודעת, פרד,
 לשמוע נזדעזענו התקיפו: הם ההתקפה.

ב התנהלה טרח שבמחלבות אמת, מגידי
חול. כבימי עבודה האחרונה שבת
כרו שני רק לכפר יכלו זו האשמה על
 ועד של היה האחד למחרת. הופיעו הם זים.

 בו אגודת־ישראל, של בית־הדין של הרבנים
 והוברר מדוקדקת חקירה נעשתה כי נקבע ־י"

חילול־שבת. שום נעשה לא כי
 המשגיח הורביץ, פנחס אישר השני בכרוז

 הוא טרה: במחלבות הרבנות מסעם הקבוע
 בית־הדין חבר רייזמן, הרב בבית הופיע

 היה לא כי בפניו העיד החרדית, תעדה של
 להופיע הזמינו הרב במחלבה. חילול־שבת

 משהופיע, אך כולו, ביח־הדין בפני ולהעיד
להיכנס. לו הותר לא

 שתי כי יתכן משוגעים. הסריס לא
 את להשחיר ממשיכות היו הרבנים חזיתות

 נוסף, כרוז בא לולא ברבים, ירושלים פני
 הכריז הכרוזים. למלחמת זמני קץ ושם

 המאורגנים המשוגעים תא ״אנחנו, הכרוז:
 בזה: מודיעים בירושלים, אגודת״ישראל שליד
 חוג שכל מנהג נעשה האחרון ובזמן היות
למ החלטנו משלו, רבני בית־דין לו ממנה

שנת עדתנו, נכבדי שלושת את לנו נות
 תא של הרבני בית־הדין כחברי מעתה מנו

 לשתות מתבקשים חברינו כל המשוגעים.
אלה.״ רבנים שלושה בהשגחת רק חלב

מח שתופיע בלתי־אפשרי, כלל זה אין
החדש. מבית־הדין הכשר תבקש אשר לבה

תל־אביב
ישדאל״נד. פיצה

 נסית הקפה בחי היוו שנתיים לפגי רק
 בתל־ דיזנגוף רחוב של מרכזו את ורחל

 חובב שור, אלכס בא אחד שיום עד אביב,
 ליד ספרים חנות הפך מובהק, גסטרונומיה

 הציע אירופי, בנוסח למזנון דיזנגוף כיכר
 ה־ והפלפל מהחומוס שונים מאכלים לקהל

 רחוב של הנוף את בכך ושינה שיגרתיים,
 החלו תל־אביב שאזרחי רק לא דיזנגוף.

ונק איטלקיות פיצות פלפל, במקום לאכול
 שמד אלא חמות, לחמניות בתוך ניקיות

לרוב. לצוץ החלו הפיצה כדוגמת נונים
 הוא מהתחרות. פחד לא שור אלכס אולם ׳

 בעסק, ל״י אלף 50 שותפיו עם השקיע
 מסרי, האחים חמשת הבית, מבעלי קיבל

 דומה עסק כל יקום לא בית שבאותו הבטחה
 את נתנו הבית בעלי אולם שלו. לפיצה

 מסחרי /־עסק הפכה שהפיצה לפני ההבטחה
מצוין.

 את שכר מטרה לאיזו מראש שידעו למרות
 את לחסל אחד יום ממנו תבעו המקום,
 הפיצה מתנור העולה שהריח בטענה מטבחו,
 מגורים תנאי של ההנאה את מאיתנו ״שולל
 שור, אלכם כה.״ עד להם רגילים שהיינו

 ומלידה, מבטן איטלקי נראה שהוא שלמרות
 השאר בין בנהלל, שהתחנך גרמניה יליד הוא

 לעורך־דין פנה דיין, שמואל של בביתו
מתביעתם. בהם חזרו הבית ובעלי

ה ב שו ת ל. :ה א ג  נכנסו אחרת בפעם פי
 הכם־ בגלל אלכם עם לסכסוך מסרי האחים

 היה ניכר הפיצה. חנות לפני שהציב אות
 זו מעין חנות עם משלימים שאינם בהם

 אלכס של לצידו עמד החוק אולם בביתם.
 ריח אבל דבר. לו לעשות יכלו לא והם

 תנאי של ההנאה את מהם ששלל הפיצה,
 לנחיריהם טוב טוב נכנס רגילים, מגורים

 באותו פתחו הם השבוע מסרי. האחים של
פיגאל. בשם מזנון בנין

 המבנה, של מדויק כמעט העתק זה היה
 אלכס, של הפיצה של והקישוט המתקנים,

מבנינם. להבריחה ניסו חדשים שבמשך

חיים דרכי
ת 0*11 מג מו חלו ה

סניור בן ניסים של הנסתרת תשוקתו

 בתל- המרכזית בתחנה סבל־אופנוע >29(
 הזעיר אופנועו במקום לרכוש היתד, אביב,

 בעזרתו, וחדיש. גדול תלת־אופנוע והמרופט,
בעמיו. לבעל להפוך יוכל גיסים, חשב כך

 הרשיונות אחרת: חשב משרד־התחבורה
מיו למקרים רק מוצאים לתלת־אופנועים

ה או הסעד משרד המליץ עליהם חדים,
בתור. ראשונים עמדו נכים בריאות.
 ולא סוציאלי מקרה לא היד, שלא ניסים,

חלומו. על לוותר היה חייב נכה,
 הסבל של חדעומתו היתד, כן על מובנת
 למקצוע, חבר כי לו כשנודע המאוכזב,

 300 בעזרת כי אם רכש, מזרחי, שמואל
 ורשיון- חדיש תלודאופנוע מרשרשות, ל״י

 סכום תמורת מזרחי. מיכאל לגיסו, תעסוקה
מכ צבי בשם אדם יוכל מזרחי, טען כזד״
 שר שיטריח, בכור של חתנו במקרה לים,

נסים. של חלומו את אף לממש המשטרה,
 שפך הוא הנדרש. הסכום היה לא לניסים

 לראש הפנה אותו במכתב, מרי־שיחו את
 את העביר הממשלה ראש משרד הממשלה.

 ההוראה יצאה ומשם למשטרה, המכתב
במקרה. לחקור

אורד לכל תתפתח פורייה עם האחרונה תקרית־חגכול •
 מצד מיידיות צבאיות לפעולוודתגמול ות3לצ איז ני אם . רע״ס עם החזית
 באמצעים יאחז שצה״ל כן כדי עד יתדרדר המצב כי הנמנע מן זה אין ישראל,

מרחיקי־טחח. דרסטיים

תתחמם חמדינית חחזית כי כמעט כטוח זאת, לעומת •
ה ד מי ת. כ ר כ י  פינוי מצרים: מצד הפרק, על חעומדת הראשונה, התביעה נ

 במקרה הדבר, פירוט' וסיני. הרצועה גבול על היושב האו״ס, של החירום כוח
 לאילת. החופשי לשיים עיניה כראות להפריע שוב תוכל מצרים לפועל: ויצא

חברות את להרתיע כדי דיו בכוח שימוש של איוםה בנוח, תשתמש לא אם גם
לת.לאי המפליגות חזרות הספנות

השמאל למפלגות מפא״י כין כיחסים משכר צפוי •
אין הממשלה, מן חדתייס את שהרחיק לאחר הממשלתית. בקואליציה

 .על ויכריז משמאל שותפיו עם יםתכסן גוריון בן דויד כי הנמנע מן זה
הבחירות. עד מעבר כממשלת הממשלה

הדתות שר עם פעולה תשתף) כולה הראשית הרכנות •
בהתיע־ טולידאנו. הרכ
בי שנערכו פנימיות, צויות

 בצמרת האחרונים מים
 קו הסתמן הראשית, הרבנות

את הרבנות תחרים לא לפיו
העוב למרות סולידאנו, הרב
הצ את קיבל לא שהוא דה

השרות. הצעת על לוותר עתה
כמש פנימי ריכ •
להת עלול החוץ רד

ח כותרות על פוצץ
 גולדה החוץ, שרת עתונים.

 את לאחרונה האשימה מאיר,
מנ בואשינגטון, ישראל ציר
 שהותו בעת כי הרצוג, קב

 שר שהיה מי של האחרונה
 שפירא משה ח״כ הדתות,
 לו סייע הברית, בארצות

 דעותיו את להפיץ הרצוג
 דפי מעל אופוזיציה, כאיש

 הרצוג האמריקנית. העתונות
ו זו, האשמת בתוקף דחה
 עצמו רואה .הוא ני טען

 סיפורי על לענות לא חופשי
כי הודיעה גולדה רכילות.
להכרע־ העניין את תעביר

ג׳י. בי. של תו

? בישראל להצגגז \זגזו\זר היח־ידי גזגתזני הסירנו
הת מכלים, את עצרה שהמשטרה לאחר

 מכליס הופך היה בעזרתה הטכניקה בררה
 שמואל מטרטרים: לחלומות כסף שטרות
 נכות, בגלל לרשיון מזמן שזכה מזרחי,
 כגיסו, עצמו הציג אזרחי, רופא אצל הופיע
 המקנה נכה, תעודת קיבל מזרחי, מיכאל

 רק מכלים הנדרש. לרשיון הזכות את לו
 השלטונות לידי תעודת־הרופא בהעברת טיפל

המוסמכים.
 בהתראות מזרחי שמואל הואשם השבוע

 מכלים, צבי החלומות מגשים ואילו כאחר,
 כהוצאת הואשם שר־המשטרה, של חתנו

שוא. בטענות רשיון

אילת
ת ח תי העולם סוף ס

 הקיר על ופיזזה רקדה ערומה כושית
 השמיעו בורמזיים תופים העגול. לבאר ממול

 צילוניות שגולגלות בזמן העמום קולם את
 בחולצות מלצרים חשובים. אורחים הפחידו
 תשלום תמורת ברנדי כוסות הריצו לבנות,

 בקולי צרח הבית, מנהל כשג׳וני, במזומנים
 סנדביץ׳י״ בעד לקחת מה ״נלסון! קולות:

הנקניק!״ את ״קח מיידית: לתשובה זוכה
 ואשתו, העיר ראש שם? היה לא מי
 מוסד כל מנהלי ואשתו, הפיתוח משרד נציג

ו המועצה חבר״■ ונשותיהם, חשוב כלכלי
 להוראות שמעו שלא בכירים צבא קציני
 אל לבוא שלא אותם המזהיר הבטחון קצין

לשם.״ תבואו אל מסוכן. ״הוא נלסון:
ה החינוך תורת את זנחה זראי, ריקה
 מועדון את שלחה בעלה, את לקחה חופשי,

 גבי על לכאן. ובאה לאנחות התיאטרון
 בו מנפח כשמאן־דהוא מצוחצח, אקורדיון

 הסלע את יוחנן ניגן הליוזי, את ומנגן
 ״הו ק״מ: 100 מהלך מכאן הרחוק האדום,

למחצה. שתויים קולות עונים האדום,״ הסלע
 מועדון על מועדץ. אלסקה, במקום
 בהם בימים עוד נלסון רפי חלם סוף־העולם,

 יבקר והוא היום עוד יגיע כי בטוח היה
 ל־ לנסוע ״רציתי ממש. בסוף־העולם בו,

02 בעמוד (חמשו ־

 סד להפגנות צפה •
וב כמעברות ערות

נציגי העולים. מחנות
 של שורה לארגן הוראה קיבלו השנייה, בישראל הלאומית הדתית המפלגה
 עולים ה לעומת לרעה, הופלו הס כי בטענה המזרח, מארצות עולים הפגנות
-י—אירופה. ממזרח שהגיעו - -~ ~—~-י—~ ׳-~

 לפליטים כקשר החלטה שהיא איזו שתתקבל כלי גם •
הסעד לסוכנות תעביר חיא ג׳סטה. מצידה ישראל תעשה הערכיים,

 את שיביעו פליטים, לאותם שיוצע י,רצינ כסף סכום או״ם, שליד הפליטים למען
 הנפט לנסיכויות להגר או ערב, בארצות קבע בישיבת להשתקע הסכמתם
הדרומית. אמריקה ולארצות

 עשוי המדינה קום מאז לארץ העלית פרשות על ספר •
הנהלת חבר של עמו הספר,.פרי הקרובים. כחדשים סערה לעורר
 הדתיים החוגים בידי ישמש שרגאי, זלמן העליה מחלקת וראש היהודית הסוכנות

 כי שיעידו מסמכים בו יהיו שכן מפא״י, נגד בחירות לתעמולת חומר
שונות. בתקופות המזרח, יהודי עלית את למנוע ניסתה מפא״׳

 קשרים ולקשור לנסות כדי כחכש לביקור יצא שדת משח •
 אדים ממשלת בין הקשרים לישראל. חבש כץ גלויים דיפלומטיים

הגילויים לאור עמה, אולם רשמי, אופי כה עד נשאו לא ישראל וממשלת אביבה
 מצריים אימת תהיה לא כיישוב ישראל מקווה ובסוגים, בסודן האנטי־נאצרייס

וישראל. חבש בין גלויים קשרים טל להצהיר יסכים והוא החבשי הנגוס על

קריאה כערב להופיע עתידים ליי וויוויאן אוליכייה לורנס •
כדי המאמצים כל את עושים חצעירח המסחר לשכת אנשי חתרכות. כהיכל

צדקה. למטרות תוקדש הכנסתוש אחד, לערב לפחות הזוג את הביאל

מלא. גאייד ישראלי עלילתי סרט כיצור יוחל כקרוב •
העצ מלחמת בתקופת צפת מצודת של הגבורה עמידת תהיה שעלילתו הסרט,
 חהסדטח. אולפני עם בשיתוף בתי־הקולנוע, בעלי התאחדות על-ידי יופק מאות,

 בתי■ בעלי התאחדות יושב־ראש דוידון, יעקב בידי נכתב המקורי התסריט
ל״י. אלף למאה ינ״ע בסרט שיושקע וההוו הקולנוע,

הראינוע. חוק פקודת לשינוי הצעה לכנסת תוגש כקרוב •
 בתי־הקולנוע, בעלי ונציגי ציבור אישי גם ישותפו בה בינמשרדית, ועדה
 חובותיהם ומה הצנזורה של תפקידה מה ברורות שתקבע ההצעה את תעבד

 מיושנת פקודה לפי אלה עניניס נוהלו כה עז בתי־הקולנוע. בעלי של
.1927 משנת
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