
 פתגם ■
רומני

 של במאמרו האחרונות למילים בתגובה
 );1747 הזח (העולם פשע הנידון אבנרי אורי

רו היא מה יודעת שאינה אשד, ״בהנהגת
האומר ברומנית, נפלא בפתגם נזכרתי צה״׳

!',-הזה ;11־1:16 81 1111 .!;נ! 56 נן13גמג)ע
ה ואילו בלהבות עולה ״הארץ :שפירושו

מסתרקת.״ סבתא
 להמחיש יעזור זה שפתגם חושב אני

 את העיתון, קוראי שבקרב הרומנית ליודעי
אבנרי. של הנ״ל דבריו

בת-יס גיכשטיין, שולמית

 מכות !■
במשטרה

 במשטרה מכות אודות לרשימתכם ביחס
ה את להוסיף כדאי ),1748 הזה (העולם
* הבאים: דברים

שלו תארתי לשר־המשטרה במכתבי־הגלוי
מיקרי־הכאה. שה

 נוראית בבעיטה עסק הראשון המיקרה
 מתחת אל חוקר־משטרה על־ידי שהונחתה

נער. של לבית־החזה
 על לורנס ידידי מעיד השני במיקרה

 חוקרים בידי 12 כבן ערבי ילדון הכאת
ש לאחר שוחרר_ (הילדון הנוער. במיחלק
ב כי מעיד לורנס חפותו־מפשע). הוכחה

שלו גם ואה הנוער למיחלק שנכנס שעה
סטירות. בליוזי הנחקרים יהודים ילדים שה

מ כשיצאתי לי אירע השלישי המיקוד.
ב כצופה נכחתי שם השלום, בימ״ש אולם

ממוש חוקר־משטרה ראיתי משעמם. משפט
 עציר של בפניו החובט ונמוך־קומה קף

 היו לא ההגינות, למען בידיו. כבול שהיה
בטעות. שנכתב כפי רצח״ ״מכות אלה

חו של תגובתו היתר, מכל חמורה אך
 של אמו לתחנוני האלים המשטרה קר

 חותך בטון אליו. בסמוך שישבה העציר
 ואם שלו! הסוף יהיה ״זה לה: אמר

 והסוף !שלך הסוף גם יהיה זה תמשיכי,
״אצלנו יחד שניכם של !

 ״זרק לא זה חוקר־משטרה הדיוק, למען
תלו־ להגיש כשבאתי המדרגות״ מכל אותי

ד ו ה ע ד ע ס  מ
בתל־אביב טובה

 מכלי — אחת גשודזז לעמוד היכולות משובחות; 'מסעדות כעשר נתל־אכיב יש
 כארצות משובחות מפעמת עם — אי־ניחותא של מבט . לצודד ומכלי להסמיק
 שמות עם הדשות, מסעדות אצלנו נולדות לפעם . מפעם י ליב. שמעבד השונות

 (פחות העשר״ ״קבוצת אל להיכנס המנסות י שחקים, מרקיעות ויומרות מפוצצים
 הקשה כמשימה לעמוד מצליחות לא או י נכשלות, הו דוב :פי על יותר). ■ או

■ י ממושך. זמן
 שיפוטנו מיטב לפי בצמרת.• מקום לה המבקשת חדשה, מסעדה י •גילינו השבוע י

שכזו.' י להיות טובים סיכויים לה יש כי לנו נראה הצנוע
 את אשר ),77 יהודה גן (רחוב שבתל־אביב ״נאש״ במסעדת . הוא המדובר

 ■הקודמים) (בשמותיו המקום גם אנטון. ה״שאף" ידיו.הברוכות במו מכין מאכליה
 בבניין מרתף■ —■י המקום -ההל־אביבי. הלילה בנוף היטב ידועים ה״שאף״ וגם

 .ישראלי, שמעון של הופעותיו מקום המפתח״, ״מועדון פעם היה — הסופרמרקט
 המטבח מנהל היה דע,שאף״ ואילו ועוד. צעדיה בראשית ״מנדי׳ס״ רפ״י, של מועדון

שביפו. בסקוטש־האוז ולאחרונה פור־הכחולד, ד,צ פונדק־השרון, לוד, בשדה־התעופה
 בקרב נהשב' והוא הצרפתי ׳במטבח כמובן, נעוצים, אנטון ״שאף״ של שורשיו

 בשבתות, אבל למיניהם. רטבים בהכנת המעולים המומחים מן כאחד למקצוע עמיתיו
 הכנתם סוד שאת יהודיים, מאכלים ושאר צ׳ולנט גם מכין הוא לנו, שנמסר כפי
. י המקום. בעלי מאשת מזמן לא למד

 רחב־ באולם .ממוקמת בלונדון) נודעת יהודית מזללת (על־שם ״נאש״ מסעדת
 בריהוטו הושקעו טוב ארכיטקטוני וטעם ניכר כסף סכום מיפלסים• שני בעל ידיים,

 לשבתך .הראשון וברגע ביתי־מהודר באורח מעוצבת המסעדה המקום. של הסולידי
 פרטי בית ■של ב״דיינינג־רום״ מצוי אתה כאילו הרגשה לך יש לשולחן,

י . אריסטוקראטי.
 אילו מרחבים. מחוסר מסוגה, רבות כמסעדות סובלת, אינה ״נאש״ מסעדת

 אין, תזמורת למנה. מנה בין השולחנות בין לרקוד היד, ניתן במקום, תזמורת היתד,
 הרבה מאופקת, צבעוניות הרבה עמומים, • אורות חרישית, מוסיקת־רקע יש אבל

אווירה.
מסקרן. מגוון, גדול; תפריט יש — והעיקר

 מקווה־ של חזה׳׳ מה״גרנש ולאחר־שטעמנו אפריטיפים שלגמנו.קצת לאחר
 עגל כבד פיסות — הראשונות המנות הופיעו י טוב, כי לאות ראש ונענענו ישראל,
 ראשון מזלג ממולאים. ופלפל כרוב ;פרובנסאל ברוטב פטריות י• ;פורטו ברוטב
 אין לכאורה, הרטבים. ״מלך״ היא הטבח כי מיד הוכיח והכבד, הפטריות בתוך
 אי־אלו מתאים, יין וקצת חמאה קצת נוטלים :לכבד פורטו רוטב מלהכין קל דבר

 — המושלמת -לעשייתו ועד הרוטב הכנת אופן יעל מהידיעה אך זה. וזהו — תבלינים
 שתי קושי. כל ללא אנטון, ״שאף״ כאמור, עובר, הזו הדרך ואת הדרך. רבה

 למאכל זה במקום■ הנחשבים הממולאים, ואילו מצוייגות. היו הראשונות המנות
סבירים. היו שני״, מ״סוג

 ועטוף פלייש״ ״קייזר חובק עגל, (בשר קורדון־בלו — קיבלנו עיקריות מנות .
 אנטר־קום מבשר ;עשוי אסתרהזי וסטייק (מושט) כנרת דג ;מושחמת) בגבינה
 ענקי היה הקורדון־בלו יין). וכמובן האפשריים הירקות מיני כל של ברוטב ומבושל
 של גדולתו שוב הוכחה ופה טעמים עשיר היה האסתרהזי בטעמו. וגדול בגודלו

 בהכנתו ה״קונץ״ עיקר שכן ״קורקטי״, היה הכנרת דג :הרטבים. בממלנת ה״שאף״
משובח, ממין הוא הטבח של השעון כ־ נראה בזמן. בדיוק המחבת מן להורידו הוא

 קראם ;וגלידה) שוקולד לוואנטרו, עם ■(אגס היפה״ ״הלנה — אחרונות מנות
סבירה. ברמת היו הללו האחרונות .-המנות שלוש ומוס־שוקולד. באווריד,

 מאכלים ״החמצנו״ כי וראינו, בתפריט שוב הצצנו
 ו־ רבות ומנות' פונדי־בורגניון שוקורט־אלזסי, כמו

 נחזור אנחנו ברירה, אין מפרי־הים. העשויות מסקרנות,
 המטבח של המצויינת הרמה כי בתקווה — לשם

 זו טובו־,־בינתיים י למסעדה ותסייע כנה על תישאר
הגדולים״. ״עשרת חברת אל להיכנס

 מנות שלוש בת ארוחה זו במסעדה לאכול ניתן
 בהידורו בהתחשב ל״י. 15—17 של במחיר יינות) (ללא

 כפות, (כלים, ברוחב־יד הערוכים בשולחנות ד״פקום, של
 האוכל של ברמתו ׳בהתחשב ובעיקר וכדומה) מפיות׳

ילר• לא לגמרי — לצלחת המוגשות ובכמויות

 דחף הוא טכנית. פשוט, כל־כך לא זד, נד,.
 ״אם :איום תוך המדרגות לכיוון אותי

״הפרצוף את לך אשבור לפה תחזור ! 
המש לשר הגלוי שבמכתבי לציין, כדאי

ד,מיק לשלושת בהקשר — מוזכרים טרה
חוק! המפרים משטרה אנשי כעשרה — רים

ירושלים תמיר, יגאל

 פעולה ■
אכזרית

 היהודי מהרובע לפנות הנסיון על קראתי
 שפעולה לי נראה מריעוז. אלידע האמן את
וכואבת. אכזרית הינה זו

ש ציבורי גוף לקום שחייב חושבני
 חייו את בזמנו שסיכן הנ״ל, למען יילחם

 היהודי, ברובע יהודית נוכחות בהוכיחו
 כלל האמינו לא אמונה שקטני בשעה וזאת

בבעלותנו. הרובע של בהישארותו
ירושלים אבישר, יצחק

ה ט ל ו ע מ

ת1המ ברזנויורג להטיג רו ח ב

 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

 מבתכים השולחים קוראים
 כקצרה. אותם לנסח מתכקשים

תטו* למצרפים תינתן עדיפות
למכתביהם. נות 1

1750 הזה העולם


