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ה מ ב
כשררנת לגילוי

ם י ש ו ר ד
 שחקנים, זמרות, זמרים,

במה. וחובבי שחקניות
! ם י ט ר  פינת ,51 אלנבי פ

תל־אביב. שינקין,

ספרים
מקור

ה מיד ה ה בוג הנ
ו נ י ת ו כ ל' יעקב יצחק (מאת א הוצ ;1י

 יליד ילין, עור) 364• קוק; הרב מוסד את
 ,78 בגיל שנים שלוש לפני שנפטר ירושלים,

 היה הוא עצמו. בזכות ירושלמי טיפוס היה
 ספרי מחבר בנות. וארבע בנים לשבעה אב

 גדלו עליהם ילין), של הפעלים (לוח דיקדוק
 ובעבר ארצישראליים, תלמידים של דורות
יומי. עיתון עורך גם היה הרחוק
 לאור יצא והוא מוריה היה העיתון שם
 התורכיים שהשלטונות עד חודשים, 15 משך

הראשו העולם מלחמת פרוץ עם כי החליטו
העיתונות. לחופש קץ לשים יש נה

שרירו עותומני לצו ייכנע כילין איש לא
ה הפטנט את שהמציא ילין זה היה תי.

 כאשר בארץ, המו״לים על היום עד מקובל
 עיתון. להוצאת רשיון לקבל זוכים אינם הם

 חד־פעמית כהוצאה עיתון כל הוציא הוא
ה יצא כך לרשיון. זקוקה היתד. לא וזאת
 לפי השם תחת אחת פעם הירושלמי יומון
 דיונחל, כמעניינא אחרת בהזדמנות שעה;

תרע״ו. בסתם השם הופיע ולבסוף
 של העיתונאית הקריירה נסתיימה לא בכך

 לפתח־ המלחמת באמצע עבר הוא ילין:
משוכ יומי עיתון לאור הוציא שם תיקווה,

הקונ היה שלו העיקרי הידיעות ספק פל.
 שנות את שבילה ביפו, הקיסרי הגרמני סול

 וילד,ל־ הנוצרים הגרמנים במושבת המלחמה
בני־עטרות). (כיום: מה

 רב-ה- לאיש המשפשפים". ״חכרת
 ואותם זכרונות, הרבה היו גם כילין פעלים

תינו, בספר העלה הוא  סיפורים שעיקרו אבו
שעברה. המאה סוף של מירושלים
ירו את שפקדה החולירע מגיפת למשל,

 הרפואית והקידמה הואיל .1865 בשנת שלים
האמ אחד היה רחוקה, די עדיין אז היתה
 ב״ מוכה־חולירע ריפוי של העיקריים צעים

ובחרדל. בשמן אחוז־העווית גופו שיפשוף
 במיצווה שעסקו הטובים היהודים חבורת

הס לא הם המשפשפים. חברת נקראה זאת
 בטיפול גם האמינו הם גופני. בטיפול תפקו

 בין טוב מצב־רוח ליצור השתדלו הם רוחני.
מחו עליז אדם כי הנחה מתוך הירושלמים,

יותר. סן
 ו״ ״הלוך העיר ברחובות עברו כך לשם
 והכינור, כשהחליל וזימרה, בשירה סבוב.
 לפניהם.״ מכים והצלצלים התוף

 זוכר עוד ומי ועקרכים". ״נחשים
שכו בכל מוצב שהיד, הציבורי התנור את
ירושלמית? נה

 הושכר הכלל, חשבון על שניבנה התנור,
ה משפחות כל עבור אופה שהיה לאופה
 לחם — שני ביום קבועים. בימים שכונה,

 שישי ביום כעכים; — שלישי ביום ופיתות:
 זרועי רקיקים —

עו וקינמון, סוכר
וחלות. גות

 על לדבר שלא
 לפורים; המן אוזני

 לל״ג ביצים עוגות
בי וכעכי בעומר ;

לשבועות. ונה
ה התנורים אחד

 זה מסוג ראשונים
 מאה בשכונת הוצב

 שבבנייתו־, שערים,
 אגב, .1874ב״ הוחל
הדו וחצי 32 עבור

 השכונה של נם
תורכיים. גרושים 53912 אז שילמו
 כי לספר צריכים ההיסטורית האמת למען

 מיגרש על לקום צריכה היתד. שערים מאה
 בית־המשפט מושב (מקום היום של הרוסים

 מאד, להיות עתיד שהיד, מר. כי העליון).
ועק נחשים מלא שמם, ״מקום היה שערים
 מזמן אדם בו עבר לא הנראה שכפי רבים,
הבית.* חורבן
 במקום שערים מאה הוקמה זאת בכל למה

 למקום יותר קרוב היד. המקום כי שהוקמה?
מהר־הבית. דקות שמונה מהלך המיקדש.
ח מנ ם". של ״ בסי הסתפק לא ילין ס

 המאה מן טיפוסים ותיאור זכרונות פורי
 המאה מן תיאוריות העלה גם הוא .19ד.־

לה. הקודמת
זכרון? לבעל יהודי נעשה כיצד למשל,
מאוד: פשוט

 לאחת מביאה שתייתו אשר ידוע, סם ״יש
תוצאות: מארבע
מתים. — מדי גדולה המנה ״אם
משתגעים. — במקצת גדולה ״אם
כלום. לא — במקצת קטנה ״אם

 זברון משיגים — למידה מכוונת אם ,אבל
טוב.״

בשלם
)6 מעמוד (המשך

 שנאסר אחד לזקן עזר לא הזר. שהדבר רק
 מזייף היה שבוע מדי צרפת. שבצפון בליל

ל לקנות כדי אחד, פרנק של מטבעות 40
 — אהב כד, אותו הגדול המעדן את עצמו

ענקי. סרטן־ים
 עם הלך, הוא אחת. טעות עשה הוא

 אותו אל שבוע, כל המזוייפות, מטבעותיו
דייג.

ארצות־הברית
בן־זמננו מחוה

 את הרג ומי קנדי? את רצח באמת, מי,
 טדי של בחייו התנקש ומי סטיבנסון? עדלי
מטוסו? את והפיל קנדי
 האלמנות ספק המטורף, הרוצח זה מי

והיתומים?
ה בירד, ליידי של בעלה מק־בירד, זהו

ג׳ונסון. כלינדון יום־יום בחיי ידוע
 אוסף את הלכן. בכית ״איירוסוד״

 מק־ של ראשו על הלבישה האלה ההאשמות
 הצעירה האמריקאית המחזאית ג׳ונסון—בירד

 סק־בירד המחזר, את שכתבה גארסון, ברברה
כמעט העתק ותוך השקטפירי הסגנון במיטב

וכעלה מק־כירד ליידי
טקסאס בממלכת רקוב משהו

של המכשפות) שלוש (כולל לחלוטין נאמן
מקבת.

 כי כך על גארסון מתריעה שלד, בפארודיה
הו מדינת טקסאם, בממלכת רקוב משהו
 או־ (קן קנדי של ומותו ג׳ונסון של לדתו
במק־בירד). דאנק

 לדחוף מצליחה גארסון כי מאליו ברור
 וגם לפארודיה מקנאמארד, ואת ויאט־נאם את
 ליידי בה המפורסמת המקבתית הסצינה את

 מן ידיה את לטהר מצליחה איננה מקבת
 משתמשת מק־בירד שליידי רק השפוך. הדם

 מן הדם ריח את להרחיק על־מנת באיירוסול
הלבן. הבית

 שקספיר אצל כמו כרקע. ״צהרי־יוס״
 את עליונים כוחות מביעים גארסון אצל גם

ה העלטה על־ידי זד, במקרה רוחם, מורת
 ארצות־הברית מזרח צפון על שירדד, גדולה
שעבר. בסתיו

 קורה זד, דמים. סוף גם שמובן וכמובן,
 כשהוא ■מגסה, או־דאנק קן רוברט כאשר
 את לחסל צהרי־יום, של רקע מוסיקת מלווה

 הבעייה את לפתור עוזר הלה מק־בירד.
 המקום על נפטר נוספת, דמים שפיכות ללא

משבץ־לב.
 ארצות־ לנשיא נבחר או־דאנק קן רוברט

 מייד הוא או־דאנקים קן אצל וכנהוג הברית
בממשלה. לשר הצעיר אחיו את ממנה

 לא הוא זאת, בכל מדי צעיר שטדי מכיוון
 בתפקיד זוכה הוא המשפטים. לשר מתמנה

 להטביע עליו שיקל כדי אולי בלבד. הצי שר
מק־בירד. ליידי את

אירלנד
ר היקר הדונם ת ד1ס ביו 0ו

בעולם? ביותר הארוכה המלה היא מה
 לופאדוטמחוסלחוג־ העתיקה היוונית המלה

 ליאוקרנקיוליפסנודהמיהפוטרימאטוסילפיופר־
 בשר (גולש ובו׳ ובו׳ אמיטקאטאקרימנו

שבועיים). בני משיירים עשוי
 בשפה ביותר הארוכה המלה היא ומה

מודרנית?
 ספארואגסק־ השבדית המלה מזה. קל אין

 ציבולאגסקנסמוטסקיוםרד,פאקסיינינגםפארםונ־
 מחסן (מנהל לבקלנדנדטמגזינטםורדספובלארן

 של המטילות מנקי איגוד עובדי מדי אספקת
החשמלית). חברת
שהוא להניזז יש כאלה שאלות ששואל מי
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