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פלח? שום עד מעשנים שאנו

 משובחת תערובת היא מכילה שעתה עירם עד
מעולים ובולגרי מקרוני טבק זני של

ת מיועדת היא שעתהעירם עד*י מכונו ב
אדם יד מנע ללא - אוטומטיות

ת 20 ן נח מחירה מעדותיה שלמרות  סיגריו
ת 1| עדין וטעמה י ר ו ג א

 הגיע מיוחדים טבק זג׳ של משלוח
החג לקראת עתה זה

 תיפסק החג לרגל
 הכרטיסים מכירת

 בשעות 6/4 ה׳ ביום
המוקדמות. הבוקר

ם א  נושר? שערך ה
ך נ ה ? ה ח ר ק ת מ

ש מ ת ש באליקסיר ה
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רובין א. ד״ר של
(ביאוקוסמטיקאי)

 — ופרוספקטים תכשיר
ומספרות פרפומריות בבתי־מרקחת,

בידיה כלנערה-יופיה
 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמץ רק

ת ו א ר י ה ה ל פ . י ת ח פ ו ט מ ו
הוא — הנאמן עוזרך

8זו£1ז\11י • מ י 1 ל א י 1 ד 0
רן, ד״ר לפי המפורסם הקרס ח המכיל פריס, לב ל  ג׳

 מונע העדינות. ורקמותיו עורן על מנן דויאל,
 על״יזי עורך גזזן את וממהר פנים עממי התהוות

חדס. ממזור סל פעילות

ת בישראל: המפיץ י ל י ל

ציטט פרסום

אמנוח
ציור

] הצייר ו ד כ ש נ - ת ל ב ה
 מאדם. המה בבת־ים, אש, שלום בית
 רטרוספקטיבית תערוכה ההתקהלות: סיבת

 בר־ חנוך המנוח, היהודי־הפולני הצייר של
 קהל ומשכה יום אותו שנפתחה צ׳ינסקי,

הארץ. קצוזת מכל מגוון
 לשוחרי־האמנות מוזרה, חוזית זו היתה

והמת הרציניים בפניהם לחזות הישראליים,
 מחיפה לרגל שעלו האמן, חסידי של פעלים

 מלבד כי ומבאר־שבע. מנתניה ומירושלים,
 את בישראל מכיר איש אין פולין, יוצאי

ברצ׳ינסקי. של יצירותיו
 ב־ שנה 65 לפני נולד ברצ׳ינסקי חנוך
 הראשונה העולם מלחמת תום עם לודז׳.

 אמנות למד שם שבגרמניה, לדרזדן נסע
 זכה, הוא תמימות. שנים שלוש במשך

מוסמך״. ״אמן בתואר לבסוף,
 הראשון בפרס זכה מכן לאחר שנה כבר

 הפלאקאט לאמנות הבינלאומית בתחרות
 ובה האדום, הצלב מטעם שנערכה (כרזות)

ה מבקרי־האמנות יוצרים. 300כ־ השתתפו
 ״הגרמני״. הצייר על ההלל את גמרו גרמניים
ל ברצ׳ינסקי של כתרו את דרשו הפולנים

 כי בהצהרה יצא עצמו האמן ואילו עצמם.
פולין, יליד יהודי, צייר אלא אינו

 לתהילה, עלותו עם נעלמה. היצירה
אירו־ ברחבי לסיור־לימוד ברצ׳ינסקי יצא

ביפור" ביום ״אשה :ברצ׳ינסקי
בסל הגג, על

 רומא בפאריס, האמן ביקר היתר בין פה.
במיו התפעל בספרד, ביקורו בעת ומאדריד.

הת טולידו. בעיר השמורה האמנות מן חד
 המיב־ לשפת כנראה, תורגמה, זו להבות

 הספרית התקופה מן היצירות אולם חול;
 מד, כל מיסתורי. באופן נעלמו האמן, של

הנלהבות. איגרותיו — הן שנותר
 חזר באירופה, לימוד שנות שתי תום עם

 של לעלייתו עד בברלין וישב לגרמניה
 מן יצירותיו הושלכו תקופה אותה היטלר.

 .מוצגי־ יתר עם יחד הגרמניים, המוזיאונים
ה ברצ׳ינסקי ״היהודית־המנוזנת״. האמנות

ללורד. אחותו, למשפחת חזר דואב
 הצייר נמלט לפולין, הנאצים פלישת לאחר
 בה סומשוב, העיירה לעבר הכבושה מלודז׳

 בדרך קיווה. לעזרתם אשר ידידים ישבו
סופית. עיקבותיו נעלמו

 המלחמה, במערבולת נעלם עצמו האמן
 בני־משפחתו חזרו כאשר נשאר. שימעו אך

 החלו המלחמה, לאחר לבתיהם, ומעריציו
 בר־ חנוך של שרידי־ציוריו אחר מחפשים
 הצייר התגורר בו הבית בעלת צ׳ינסקי.

הני ישנים, ניירות צרור שאספה רק זכרה
 מצאה הצייר אחות בעליית־גג. אותו חה
 ואכולות־ מקופלות האמן, יצירות את שם
 ורבי־ עדיני־קו רישומים צרור זה היה עש.

מבע.
 משנפתחה השבוע, בחו״ל. הדגמה

מ אחד שהיה מי של יצירותיו תערוכת
 דל חלק רק הוצג בפולין, הציירים חשובי
וסקי רישומים — לרוב כישרונו. מאוצר

המסו עוצמת־רגישותו, במיוחד בולטת צות.
 ובחיסכון- עפרון או קוי־עט במספר גלת,
ואמיתית. מורכבת חוויה למצות רב, קווים

מד־ נזירה של והליכתה הרקדנית מאמץ
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