
ספרים
תרגום

ד מו ח ד ה ר ש שי□ ה רא
מהפכן שד דמותו רובספייר,

ה של האנציקלופדיה בולאזו; מרק (סאת
 מ. הוצאת הדעת, עולם העשרים; מאה

 מיהם יודע שכבר מי כל עמי) 132 מזרחי;
ה הרצל הרשע, אנטיוכוס המכבי, יהודה
 וכל האשכולות איש הדור, גאון חוזה,

 גם לדעת לעצמו להרשות גם יכול השאר,
רובספייר. היה מי

 מכסימיליאן־ היה מי לדעת שמעוניין מי
 יקרא אל רובספייר, פראנסואה־מארי־איזידור

בולאזו. מרק בידי שנכתב עליו, הספר את
 חדשות, תעודות על מסתמך בולאזו מרק

 באור המהפכן גיבורו את להעמיד כדי
 היה נהוג בו המסולף לאור בניגוד נכון,

לכן. קודם לראותו
 רובספייר את לראות היה מקובל עתה עד

 שזה מודיע בולאזו כקדוש. או כמפלצת
 וציפורים.״ פרחים אהב ״הוא נכון./ לא

ש״דמותו מוכיחות בידו שישנן התעודות

רובספייר

להתגלח איד
ראי בלי

8^11א 51x13111 החדשה הגילוח במכונת 8 
 כל היא ראי. בלי אפילו להתגלח יכול אתה

 כאשר הזקן, לקיצוץ הקשב רק שקטה! כך
 מה שאין סימן — קיצוץ קול תשמע לא

לגלח.

8 8^/1 1 5 1 x 1 3 1 1 מעניקה ולכן מיוחד להבים למבנה תודות ביסודיות מגלחת 1
5 1 3 מ 1 אי־פעם. מאשר יותר ומהיר ביותר חלק גילוח 1 x מצויידת 8 8^11 א 
 בשפם, לטיפול מהפנים, בודדים שיער זיפי לסילוק בנפרד, המופעל נוסף, מיוחד בלהב
מהודרת בקופסה ל״י 120.— רק הפיאות. ובחתימת בעורף

88*11א 5עז13 את להשיג גם ניתן

תון סכיני מבנה בזכות אשר חשמלית גילוח מכונת  הומלצה החי

פלסטיק בקופסת ל״י 95 בינלאומיות. צרכנים אגודות שבע על־ידי

; 111 חדר סנסור, בנין קאופמן, :ירושלים :מורשים וספקים שרות תחנות
 ישירות הזמן או ,44 החלוץ רח׳ בראוו, :חיפה ; 6 המעלה יסוד רח׳ רובין, :תל-אביב

:בישראל הבלעדיים מהסוכנים

בע־מ למסחר חברה דלתה
נעימות הליכות למוות,

 בקסם נתברך הוא עדנה, אמרה הנעימה
לחתול.״ האופיינים מלטף ובחן גמיש

 עורך־ (אביו, היתום ידע בנעוריו כבר
 יומו.״ יבוא ״כי )12 בן כשהיה מת הדין,
 נטייה בו ״היתד, לכך. אותו הכשיר הטבע

 נשמרו בגדיו לניקיון. טבעית, מיוחדת״
בהידורם.״ תמ־ד

ה למען עשה הוא מה כתוב כך אחר
את אהב שהוא איך הטרור. ולמען מהפכה
 להוכיח בשביל והשויון. האחוזה החופש,

 טוקוזיל, רוסו, את המחבר מצטט זה את
ש כמו אותם מצטט הוא ועוד. טישלה

 שהעם כדי בחירות. של פלקאטים מצטטים
עממי. ספר זד, יבין.

הצר ההוצאות לאחת השייך מהספר,
מד ספרות המפרסמת — הטובות פתיות

דמותו.האמי את לגלות קשה — לעם עית
 שבשביל האיש המהפכן, רובספייר של תית

 שלו, הקיצוני החברתי האידיאליזם את לקיים
 השנה במשך דירבן רוסו, מתכונת לפי

 שהחריד הטרור את שלטונו של האחת
העולם. את

תקו ועל עליו משהו לדעת שירצה מי
 ספרי־ אל לפנות זאת בכל יצטרך פתו,

האמיתיים. ההיסטוריה

מקור
ט גשוא׳ ר פספו

רי פו ר סי גו י ספ חוטר־ישי, (אהרון סנ
יהו נערות שמונה עם׳). 116 תרמיל. ריית
 האנגלים. בידי במעצר בלבנון ,נמצאות דיות

 בל־ באופן לארץ לעלות בנסותן נתפסו הן
 מטכס חוטר־ישי אהרון עורך־הדין תי־חוקי.

אותן. להציל איך עצה
בע ישראליים בחורים שמונה מוצא. הוא

ל נוסעים (א״י) פלשתינה של דרכונים לי
נע שמונה לנשים להם לשאת כדי לבנון

יהודיות. רות
מצו דומים, מעניינים וסיפורים זה סיפור

 עורך־הדין חוטר־ישי, שהוציא בקובץ יים
 את שנימק האיש המנדט; מימי המפורסם

 ועדת־חקירה להקמת בן־גוריון של תביעתו
משפטיך״

מענ בצורה וכתובים טובים הסיפורים
 תקו־ באותה קיים היה לא שעדיין מי יינת.
 גם יכול זוכר, שאינו או ילד, שהיה או פד״

ד1עימים. אותם אווירת על כלשהו מושג לקבל ם1ק ע ט ב - ,1ועד< מתוק שקדים |
ח ך צה- |1ךו םפי ע ט ומגרה. פיקנטי איטלקי, ב

פרומיו

1428 הזה העולם
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