
 מקלון•שנקם״, טס העור את תמרחו
 מרזזיק פלא ובאורח נעים ריח המפיץ

 שנתילילה מאפשר וברחשים. יתושים
ב נעים בלוי הפרעות, ללא שליוה,

 ללא מיס וספורנו הקיץ בערבי חוץ
 עדין, כה ״שנקם' מטרידות. עקיצות
 מכף התינוק את בו למרוח שאפשר

 לעקיצות! קץ שימו ראש! ועד רגל
 ב־ או בבית־המרקחת היום עוד קנו

.שנקם״. מקלון הקרובה פרפומריה
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החי
האורים חג

*  מחסן חולה־נפש הצית כאר־יעקוב, ן
ם די בג  ארבע כעבור הזר ,,חולים■בבית־ו ל

 מען, ההנהלה, משרדי את הצית שעות,
 ל׳־ג את זו בדרך הגג כי נתפס, כאשר

בעומר.
★ ★ ★

דחופה ם״ה בן
ממש מוסלמית אשד, ביקשה נצרת, ך■
י *■ תש את יפסיקו כי הבטוזדהלאומי ’י
 מאחר ,65ה־ בן לבעלה קיצבת־הזיקנה לומי

 אשה הקיצבה בכספי לקנות מתכוזן שבעלה
חדשה.

ייעול★ ★ ★
*  לבית־הספר חדש שמש התקבל אילת, ן
J נאשם שקודמו אחרי המקומי, הממלכתי 

 בנות ילדות לשתי מגונים מעשים בעשיית
 אינם ביצוע באשמת' חודש בתום נעצר עשר,

שבע. בת בילדה
אריות גילוי★ ★ ★

 על עתונאי־חוץ נאבק שוזייץ, ג׳נבה, ף*
J מארבעת אחד של מנאומו טופס השגת 

 מכנסיו. את בדוחק איבד מיניסטרי־החוץ,
★ ★ ★

בזעם אחורה הבט
 הג׳יס את אזרחי ג׳יפ נהג הניע ^אילת,

ו ל ש אחו במהלך הנמל, מזח על שעמד ^
 במי־המפרץ. שקע המזח, מסלול את עבר רי,

★ ★ ★
טכני קלקול

 התפרצה ארצות־הברית, פורטלאנד,
J ,תוך טלוויזיה, לאולפן בלתי־ידועה אשד 
 פש־ השידור מנחה בפני זרקה שידור, כדי

ה הצופים להפתעת הסתלקה טידת־פירות,
נדהמים.

★ ★ ★
אחרון קרב יהיה זה

 מוו־אלא־ הרוזן מסר צרפת, וואלמון, ך■
J שלא עתיק, אקדח המקומי לנשק מון 

 נדרש ,1804 בשנת פונסנוי קרב מאז שומש
 הדק על לחץ שהנשק אחרי פיצויים לשלם

 בבית־ שנמצא בכדור אשתו את פצע האקדח,
הקרב. מאז הבליעה

הנפש ציפור★ ★ ★
 המזרח ביריד ביקור אחרי תל״אכיב,

J תל מנתה תל-אביב, בצפון־מזרח הנבנה
 הציפורים מיני יתר בין תשע, בת מידה
 המעופף. הגמל את מכירה, שהיא

★ ★ ★
לפרעון שטר

•  להסתדרות, הבהירות אחרי סאקיה, ך
J את להחזיר ודעדת־הקלפי אנשי סירבו 

 יחתמו המפלגות שנציגי דרשו המלא, הקלפי
 שיכון לספק הבטחה על במקום בו להם
חודש. תוך

חי שדור★ ★ ★
 משטרתי סיור גילה הולנד, זידרלנד, ^

ת צ בו ק במס בטלוזיזיה חוזים מבריחים ל
תג שלו במכשיר הזעיק הגבול, ליד באה

 נקלט כאשר המבריחים לבריחת גרם בורת,
 הטלוויזיה. במכשיר במקרה השידור

★ ★ ★
טוב הכל טוב סוף

 סוחר־עורות הפיץ פאראגוואי, אורנקי, ך■
ה ע מו ש  למאי, 26ב־ יבוא העולם סוף כי ל

 במחירי הכפר תושבי של בתיהם את קנה
הב את למכור כשביקש לדין נתבע הפסד,

מופקעים. במחירים למאי 27ב־ תים
הנמהר הלב★ ★ ★

 צעי- באשה רופא טיפל פתדדתקווה, *■
J ,מהתקפת־ סובלת היא כי שטענה רה 
 את שהידקה בגלל באו כאביה כי גילה לב,

המידה• על יתר מחובה
׳^י ־*י י*־

בחכורה הארי
II _ ■ !— ■>— ■■»■■

, ס י פ מ מ  הברת גילתה ארצות־הברית, ל
J ,האח החודש במשך כי צער־בעלי־חיים
 חתולים, 301 כלבים, 193ל־ מחסה נתנה רון

 שלוש שועלים, ארבעה עכברושים שבעה
 סוס שפנים, שני פוסומים, שני תרנגולות,

אזזד. אהיזז אחז־, שור אהד, בהוז אחה,
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 עצוב נה סיפור היה לא מעולם
ורומיאו. יוליה של סיפורם כמו

 העלה מאז נשפכו רכות מ?ןות «■
 תיאט־ במת על ,1596 בשנת שייקספיר, |

 טרגדיית את האודן, על בססראטפורד רונו
 הטרגדיה כי דומה היה השבוע ויוליה. רומיאו

 מונטגיו משפחת בן בין בוורונה שהתרחשה
ביש עצמה על חודרת קפולט משפחת לבת
 . בו השייקספירי, למחזה בניגוד אולם ראל.
 המפש־ הנסיך, של בסמכותו המדינה, היתר,

 היה נראה היריבות, המשפחות שתי בין רת
ב אישית פרוטקציה בתוספת המדינה, כי

לד כדי הכל את עושה מדהימים, שעורים
המוזה. זרועות אל הצעיר הזוג את חוף

 ולרי בתל־אביב,-חיבקה ערום־קירות בחדר
 רבנים למשפחת בת ),19( קורנר־צימרמן

 יפה־ נוצרי צעיר של ראשו את הונגרית,
 ב־ מורה של בנו הרם, הנינג הנס תואר.

 הוא מילה. אמר לא גרמני, תיכון בית־ספר
 את לשאת הנואשים נסיונותיו עייף. היה

 בתוהו. עלו לאשר, שחורת־השיער אהובתו
 הפכה צדק, למצוא קיווה בה ישראל, מדינת
 בו סורגים, חד לבית־סוהר אשתו עבור
להתאבד. או מרעב למות חייב הוא היה

במלח בבודפסט נולדה קורנר־צימרמן ולדי
 אלדר אביה, נרצח שם השניה. העולם מת

 אירנהצימר־ ,אלמנתו הנאצים. בידי צימרמן,
 מצאו נס, בדרך ניצלו ולדי והתינוקת מן

המל תום עם בהונגריה. נידח בכפר מקלט
 פרוזת לסוחר צימרמן אירנה נישאה חמה

ל 1949ב־ יחדיו היגרו קורנר, יעקב עשיר,
 :מקלם העייפה למשפחה ציפה בוינה וינה.
 אייזנברג, עקיבא ד״ר וינה. של הראשי רבה

צימרמן. אימה של אחיה
יהו אוזירה שררה קורנר־צימרמן בבית

 אותי אהבה ״אמי ותרבותית. חמימה דית
ה אבי ״וגם ולרי, אומרת עיוורת,״ אהבה
 k קיב־ ולוי בתו.״ הייתי כאילו בי נהג חורג

 r* מ־ בחזרה אנגלי. בקולג׳ מעולה חינוך לה
 יצאה היא אופנה. ציור ללמוד החלה אנגליה
 עם שנתיים לפני התארשה יהודית, בחברה
מצליח. יהודי עצים סוחר פריי, דוברם
 זורמים היו קורנר־צימרמן משפחת חיי
 וטרגדיה, זעזועים ללא השקם, באפיקם עדיין
הכי בו ,1958 בינואר 13 ערב, אותו לולא

 הנס את בוינה הסטודנטים במרתף ולרי רה
צעיר. גרמני שחקן הרס, הנינג

 גרמנית למשפחה בן הוא 24ה־ בן הנס
בעיי תיכון בית־ספר מורה אביו, בורגנית.

 למפלגה השתייך שבתסטפליה, מינסטר רת
 אומר זאת,״ להסתיר טעם ״אין הנאצית.

 הוכרחו הממשלתיים ״הפקידים בעצב, הנס
 למפלגה.״ להצטרף היטלר של שלטונו תחת
 r הכבו־ בגרמניה כבר חי עשר שבגיל הנם,
 עבר שחקן, להיות מנעוריו השתוקק שה,

ה לבית־הספר הכניסה בחינות את בהצלחה
בוינה. ריינהרדט מקם לשחקנים: מפורסם

 אומר ראשון,״ ממבט אהבה זו ״היתד,
 לפני עוד לראשונה, ולרי את ״בראותי הנס.

 די־ היא כי הרגשתי מילה, עמה שהחלפתי
לעו אותה ושאוהב בשבילי שנבראה נערה
 יום־יום. להתראות החלו והנס ולרי לם.״
אותו הציגה לביתה, להזמינו העזה אף היא


