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בו או .ה כ1םו,א•]] ■ ] ו ט כ י ם !
אנו מבטיחים שלא ניקח ״נשיכה״ גדולה מדי מכיסכם.
ב״ורסאי״ תראו ותרכשו דברים שיתכן ואף פעם לא
חשבתם שתוכלו להרשות לעצמכם לקנותם* בגלריה נפלאה זו,
תמצאו מבחר גדול ובלעדי של רהיטים וחפצי אמנות בסגנונות
שונים .״ורסאי־ הוא המקום היחידי בו תוכלו לרכוש לידידים
וקרובים את המתנה אשר לבטח לא יקבלו עוד אחת כמוה .אנו
נמצאים ברחוב בן־יהודה  164תל-אביב .בואו ,הכנסו ,איננו נושכים.
* שולחנות סמנים החל  0־ 170ל .,-שולח11ח אוכל בסגנונות שתים החל ם־ 600.ליי
כסאנח נדנדה ספרדיים החל ם־ ־ 245.לינקשוטיקיר ספרר״□ סעץ החל ם־ 30.לי׳
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!  1 1 1י ? ב 1 1־ 1
מחיצות עץ דקורטיביות לחלוקת חדרים ,להפרדה בין
הול לחדר מגורים וכר.
המחיצות מותאמות לדירה ,לממדיה ולסגנון הריהוט
מנורות ואהילים במבחר עשיר ,בסגנון מודרני וקלסי,
תוך שימוש בעצים בגוונים שונים.

רהיטים מכל הסוגים
לפי הזמנה :מזנונים ,בארים ,ספריות ,מכתבות ,סידורי
הול ,מדפים ,אצטבאות מסוגי עץ משובחים כ-תיק,
פוליסנדר ,אגוז.
אנו מבצעים את כל העבודות בהתאם לדרישת הלקוחות
או בהתאם לתכניות האדריכלים.

בקרו נא באולמי התצוגה שלנו ,ליד בית-החרושת שלנו,
רחוב עמק יזרעאל  ,19תל-אביב ,טלפון.8 2 2 6 2 4 :
פתוח כל יום עד שעה  7בערב ב ל י ה פ ס ק ה .

היום החם ביותר בתולדות ארץ־ישראל
החדשה היה ה־ 22ביוני  .1942החום בטירת־
צבי אשר בעמק בית־שאן הגיע ל־ 54מעלות,
וציפורי־הבר צנחו בהמוניהן ,מתות ,מחוטי־
החשמל.
החמסינים שפקדו בשבוע שעבר את הארץ
לא הגיעו לממדים כאלה ,נעו בין  32מעלות
בחיפה ל־ 39באילת .בכל זאת הניעה
ההופעה של חמסינים בתקופת סתיו כה
מאוחרת את מומחה האקלים הישראלי ,פרו״
פסור )למטאורולוגיה וקלימסולוגיה( דב אש־
בל ,להסביר כמה דברים.
אפילו באמצע החורף .אשבל ,יליד
ירושלים בן  71וקצין בצבא התורכי של
מלחמת העולם הראשונה ,ראה בחייו כבר
הרבה חמסינים .אין הוא מקבל את ההגדרה
השיטחית ,כי ימי החמסין מוגבלים לחמישים
)חמסין ,בערבית ,חמישים( ימי קיץ לוהטים.
הנסיון מוכיח כי מספר הימים החמים ו
היבשים בשנה עולה על חמישים ,וחוץ
מזה הם חלים גם באביב ובסתיו ,ולעתים
אפילו באמצע החורף.
פרופסור אחר של האוניברסיטה העברית,
המומחה לארס עקרבים ועכבישים )ומנהל
גן החיות התנ״כי( ,פרופסור )לזואולוגיה(
אהרון שולוב ,59 ,ניצל את ההזדמנות ה־
חמסינית ,הסביר כי על התנהגות בימי
חסמין יש מה ללמוד מעולם החי.
על קצות האצבעות .החיות הקטנית
במדבר מוכר,־חמסין מסתתרות בשעות היום
בחורים ,בנקיקי־סלעים ובמערות ,מתעוררות
לפעולה רק בשעות הלילה הלחות.
לחיות הגדולות דואג הטבע .חיות אלה
נולדות עם פרוות סמיכות או עם עור עבה.
דוגמה לבעל עור עבה הוא הגמל .אגב,
הגמל אינו ספינת־מדבר ואינו יכול לחיות
שבועות ללא מים .גם גמל מת מצמא.
היעלים והצבאים ,המסתתרים משך היום
במערות ,נאלצים להימנע משך כל הזמן הזה
משתיית מים ,מקטינים את התנדפות המים
מגופם בכך שהם שוכבים בלי נוע ,אינם
מטלטלים עצמם.
את התגובה המעניינת ביותר לחום גילה
פרופסור שולוב אצל השחרוריות )החיפו
שיות השחורות( .הן לא מסתפקות בקליפת
הגב העבה שלהן ,וביום חמסין הן מתרו
ממות על רגליהן ,מהלכות על קצות אצבעו
תיהן כביכול.
בצורה זאת הן מרחיקות את גופן מן
האדמה ,מחלישות את השפעת הקרקע ה
לוהטת.

החי
• פאנצ׳ר  1בירושלים מדדו אנשי
משרד־התחבורד ,את עומק החריצים בצמי
גים חדשים ,גילו כי הם אינם עולים על
סנטימטר אחד ,נאלצו להודות בשגיאת ה
דפוס שחלה בתקנות התעבורה החדשות,
הסבירו כי עומק החריצים המינימאלי ב
צמיג כשיר חייב להיות שני מילימטרים,
ולא שני סנטיפסרים כפי שפורסם בטעות.
• ״הפנינג״ .בעין־יעקב הואשם שלום
עמרני בביצוע מעשה מגונה בצעירה ,ל
פניה הציג עצמו כמכשף ,אותה הפשיט
ערומה ,ועל גופה צייר ציורים שונים ואחר
בעל אותה תוך הבטחה כי בנה יהיה ה
משיח.
• גמול וותק .בהרצליה נעצר עובד
וותיק של מלון ה שרון ,אחר שנתגלה בביתו
מחסן של שמיכות ,צפיות ,מגבות ,סכו״ם,
מאפרות וסבון ,שהוערך באלפי לירות ,ו
אותו ריכז משך  18שנות עבודתו במלון.
• אהבת פועלי הבניין .בחולון
גילו פקידי משרד־הרישוי כי מאז המיתון
פחת מספר הנשים הלומדות נהיגה ,לעומת
זאת התרבה במיוחד מספר פועלי־הכניין־
לשעבר הניגשים לבחינות נהיגה ,מתוך
כוונה לרכוש מקצוע חדש.
• הגונב משומר  -פטור .בחיפה
ערך שומר חברת השמירה השמירה ביקורת־
לילה במחסני החברה ,לא הבחין בגנבים ש
חדרו פנימה ,גנבו משם  12אקדחים.
• מי מכיר ? בנמל־התעופה לוד
סירבו שלטונית ישראל להכיר בימאי קו-
באני ,אספינוזה רגיירו ,שנמלט מקובה ,ל
אחר שלא הכיר בממשלתו ,החזירוהו באותו
מטוס לאתונה ,כדי שיחפש מדינה אחרת
שתכיר בו.
העולם הזה 1523

