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 :משמאל בתמונה סנסציה. עוררו אבל, לאות שלבשו השקים ״ארוס״. משרדי לכיוון
הירושלמי. ב״ארוס״ רבים נמצאים שכמותו תנוחות בספר החנות, בפנים מעיין, לקוח

א ת ו ק ־ י ו ו ט  ,נ
בלוי חוב ובראשם
עורבים הנודע,

 חסד־ מסע־נידסום
לאביזרי! תקדים

ל ן ש ט ש שוכנת — כניסה באותה בניין, באותו בירושלים. קרושה שננוח ה
הדתיים. את הרגיזה הקדושה השכנות הדתות. משרד של לבתי־כנסת המחלקה
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ירושלים. קריית־קודש לעבר
 של יחסי־ד,ציבור אנשי פעלו הפעם גם
לפ בחרו הם מקצועית: ביסודיות ארוס
 — ינאי ברחוב התופת אביזרי חנות תוח

הד מהשכונות בודדות פסיעות במרחק
 לשכור גם הצליחו ביטחון, ליתר תיות•
 מכאן הדתות. שר למשרדי בשכנות משרד

 ביותר: קצרה הדרך היתד, להצלחה ועד
ש הנכונות לאוזניים גילו זריזים סוכנים

 התו־ מפיצי ימח־שמם, ארוס — טפו טפו
 בשכנותנו סניף פתחו הבינלאומית, עבה

הקדושה.
* * * ,

 ובראשם קרתא, נטורי של קומנדו ף*
 הישיש בלוי עמרם הרב מנהיגם, 1 1

 תחילה ביגלמן. של לעזרתו בסערה יצאו
הש של חנותו מול והתייצבו באו סתם

 היתד, לא ההצלחה והפגינו. וצעקו — טן
 מעט, כתבו העתונים אומנם מושלמת:

 שורות, כמה בסך־הכל רציני דבר שום אך
אחד. טור ברוחב
הח עוז, וחבריו הרב לבשו שכך, כיוון

 כמלחמת-קו- נראה זה תמימים, ך!
הע שהקרבות הבחינו לא הם דש. /

 שקים בעזרת בירושלים, המתחוללים זים
 יחסי־ציבור מערכת אלא אינם ושוחד,

 צבי הממולח איש־העסקים של ממולחת
 כלומר — אביהם הוא הלוא — ביגלמן
 הראשונים אביזרי־המין של — מייבאם

שנה. אלפיים מזה בארץ
 צבי פתח כשרק משנה, יותר קצת לפני

 בתל־אביב, שלו הראשון המין בוטיק את
 ארוס, חברתו, של הפירסום סוכני דאגו

 בקשה שהגישו שכנים, הפגנות לארגן
השבו במשך 'מבית־המשפט. לצו־סגירה

 החגיגית הפתיחה שלאחר הראשונים עות
ש בלי יום היה לא החגיגי, העסק של

 החדשות הסערות על ידווחו העיתונים
ארוס. סביב

 זעמו, השכנים מוצלח: רעיון זה היה
נהרו. והקונים דיווחו, העיתונים ז —׳•־* י 1.

 דופקים, החלו כשחעסקים הזמן עם
במער הפוגה חלה — הביטוי על סליחה

 כאשר שעבר, השבוע עד הפירסום. כת
— הביטוי על סליחה — התפשטה ארוס

והשוטוים חוב

״,״״״!״ה״ הויברטור
 ״ארוס" בחנות הנמכרים המוצרים אחד

 ו״סוב סוללות על־ידי מופעל בירושלים:
הגוף.״ חלקי לכל ולנשים לגברים מאוד

נטורי־קרתא, מנהיג (מזוקן), בלוי עמרם הרב
הפגנתו. את ההודפים השוטרים עם מתווכח

למקום. רבים סקרנים מייד גררה בהפגנה המפורסם הרב של הופעתו

 שנכנסו שלומנו אנשי את מצלמים לו
 אביזר או תועבה ספר לרכוש כדי לחנות,
 וקיימו שק, המפגינים לבשו כן חופת.

תפילה. מישמרות
כו בעיתונים תופס הנושא החל עתה,

של טורים. שלושה ואף שניים על תרות
 בי- צבי של הטוב חברו — זיידנברג מה

ה שהותו בעת העסק את המנהל גלמן,
ה והמנהל — בגרמניה צבי של נוכחית

עובד־ — בנימין יוסף ארוס, של ירושלמי
 ״זה :בנחת חייכו — 25 בן לשעבר דפוס
 כל שההפגנות רק חבל בסדר. יהיה כבר

שקטות.״ כך
שקטות. להיות ההפגנות חדלו לרגע,
לחנות, להתפרץ ניסו השק לבושי החרדים

ב קצין ובראשם שוטרים, בחומת נתקלו
 שזיהה המפגינים, החרדים אחד קרן. שם
המ את ניצל אחרות מהפגנות קרן את

בעי כיוון כולל, חשבונות לסילוק הומה
הקצין. של אשכיו לעבר טה

 במכשיר מכה החל משתולל, החל קרן
 בקושי שמאל. ועל ימין על שבידו הקשר

בע לעצור אחרים שוטרים כמה הצליחו
 שראה מרוצה, לקוח לניידת. להכניסו דו,
 לשלוח )32( לזיידנברג הציע המקרה את

שרותי את לו להציע לקצין, תודה מכתב חגורי מפגינים
המצויין, השרות על הוקרה כאות ארוס מתפללים שק

מהבעיטה. כתוצאה להם וייזקק במידה פנימה. הנכנסים
פוזה! איזו

לעכר מציצים בפתח,


