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מכונת
הניקוי.

 משפשפת זו ומודרנית ענקית מכונה שלנו. האוטובוסים מאות את לילד. לילד. רוחצים כך כן,
 ? האוטובוס בתוך לכלוך אחת לא אנו רואים כן, אם ולמה, צדדיו. מכל האוטובוס את ושוטפת
 אותו. מנקים רק אנחנו האוטובוס. את מלכלכים אנחנו לא זכרו. רבותי, ובכן תשאלו.

תודה. הבאה. הרחיצה עד נקיונו על לשמור אתם סייעו אנא ולכן,

תמרורים
ם י פ צ ק מ ו נ י ת  השחקנית . ל

דמו את עתה המגלמת פורת רונית
 לילדים בתיאטרון פראנק אנה של תה

ו סליק, במר בזמנו וששיחקה ולנוער
קדצ׳קין. אלפס לשעבר השחק יהבע

ה נ ו הש מערכת מנהל לתפקיד • מ
 ויליאם בישראל, טיים האמריקאי בועון

השבו כתב בעבר שהיה )32( מדמון פ♦
 תפקידו בתוקף ובנידיורק. בסייעון עון
 טייס כתבי רשת על גם ממונה יהיה הוא

וקפריסין. תורכיה ביוון,

ג ו ח  נשיא של 70ה־ יום־הולדתו • נ
 מונקו האסיינית הכדורגל קונפדרציית

 מא־ ממשלת ראש שהיה רחמן עכדדל
 הוועדה כמזכיר גם כיום ומכהן לזיה

 הקדושים המקומות לשמירת הבינלאומית
לאיסלם.

, י ־ ״ ד

ג ו ה הקו של 80ד,־ יום־הולדתו • נ
ה אחד שהיה דורנטח ג׳ימי מיקאי

 וה־ 40ה־ בשנות המפורסמים קומיקאים
השע בעיסקי שנה . 60 מזה והנמצא 50

שועים.

• ג ו ה  יום־ בתל־אביב, במצודת־זאב נ
 (פרוי־ רץ יונה ד״ר של 80ה־ הולדתו

 ב־ ארץ־ישראל לבית״ר שהצטרף ליך)
 כנציב 30ה־ שנות בתחילת וכיהן 1926

בארץ. ביתיר

ג ו ח  כס של 88ה־ יום־הולדתר, • נ
 ארצות־הב־ נשיא של אלמנתו מרומן,

 שקט בבילוי טרומן, הארי לשעבר רית
 1865 בשנת שנבנה החדרים 17 בן בביתה

סבה. בידי

ע  לניצולי הפדרציה על־ידי • ק נ ה!'
 פרסים שתחלק קרן שהקימה ברגן־בלזן

כשרונו את שהקדישו ואמנים לסופרים
 פרס היהודי, העם של רוחו להבעת תיהם
 צבי אורי למשורר דולר, 2500 בסך

גרינברג.

ו ד ר פ  חיים של שנתיים לאחר • נ
 האמריקאית הטלוויזיה שדרן משותפים,

הכו והשחקנית־זמרת פרוסט דיוויט
התפ את המגלמת קארול דיאן שית
ג׳וליה. הטלוויזיה בסידרת הראשי קיד

ה ק  המיליארדר חמור, בהתקף־לב • ל
המת יוז, חווארד המתבודד האמריקאי

 לונדוני בבית־מלון בדירת־גג עתה גורר
 בירת ממנגואה כחודשיים לפני עבר אליה

אדמה. מרעידת אז שנפגעה ניקרגואה

אחרונות הצגות
הצגות 460 לאחר

אלהמברה, — יפו הערב,
 8.30ב־ 21.2 ד׳ יום
 יפו. לתושבי אחרונה הצגה

ט, שבי ה- פ  9.00ב־ 23.2 ר, יום חי
 והסביבה, לחיפה אחרונה הצגה

ב כי א ל״  החייל, בית — ת
 9.30 — 7.30ב־ 24.2 מוצ״ש,
העם, בית — קשת בית

 8.45ב- 25.2 א׳ יום
״לאן״. ראשית הפצה

ג44044 7זייצחדובן-דסים(ז'טו>.ט7מפ'

ות הודעה ו לעתו
נ״יצהר״ חדש מה

 המיועדים מוצרים מספר לאחרונה לשוק הוציאה ״יצהר״ חג׳
ולמשפחה. לגבר

 המסעיר הגברי הריח בעל האקסלוסיבי הסבון ״טבק״ סבון דו ז לגבר
ליחידה. ל״י 1.20 ומחירו ___
 וקשקשים, שיער נשירת מונע השיער, לבריאות התכשיר — טוניק הר ממ

 ל״י. 10.60 מחירו עדין. גברי ניחוח בעל ומרככן, השערות את. מחליק
 חיטוי חומר מכיל החדש שייב האפטר — ריין״ ״גולדן שייב אפטר
 ל״י. 9.43 מחירו המעודן. ״המנטולייד״ ריח בעל הגילוח, בזמן חתכים ואוטם
 תכליתו אשר רפואי שמפו — ״קונטרה״ לשיער שמפו ז המשפחה ולכל
 שבועות מספר של אינטנמסיבי בטיפול והקרקפת, מהשיער הקשקשים את לבער

וזוהר. בריא הופך והשיער הקשקשים מתחסלים
 ל4< מוצרים 6 המכילה צבעוני, מפלסטיק ספינה — שעשועים ספינת

לילד. כשי ניתנת והספינה רגיל הוא המוצרים מחיר כאשר ״יצהר״, חב׳
: מכילה הספינה

 דו־סבון סבוני 2
 קצף לאמבט — בועות ממ 1
סבון. ללא הנוזלי הסבון — ממופון 1
 השיניים משחת — סוליפס 1
חן״ ״יד — ידיים קרם 1
ל״י. 9.80 — הספינה את בולל המחיר, סה״ב

ד,צרפתיים הזמר אלילי • ו א ש י נ
תקליטים מיליון 18ו־ 26ה־ בת ה ד טיי ׳
תקליטים מיליון ושלושה ,26 ו, ג נ רי ו

בלבד.

ק ס פ ו  הכנר של ההופעות סיור • ה
 ,64 אויסטרך, דוד הנודע הסובייטי

 צרפת בדיז׳ון, קונצרט ערב בליבו שחש
בצרפת. הופעותיו כל את לבטל ונאלץ

. ר ט פ  ברמן, המערב־גרמנית בעיר נ
דוקוויץ, פרדיננד גיאורג ,68 בגיל

 הדנית למחתרת להתראתו שהודות האיש
דנ יהודי 6000 של חייהם ניצלו ,1943ב־

בשג מסחרי כנספח אז שירת הוא מרק.
למדי התנגד בקופנהאגן, הגרמנית רירות
 מגעים קיים דנמרק, כלפי היטלר של ניותו

 ראש־ ועם הדנית המרי תנועת מנהיגי עם
 הנסון. אלבון פר דאז, שבדיה ממשלת
דנ נגד הנאצים כוונת על לו כשנודע

ויהו המחתרת לאנשי כך על הודיע מרק,
 מעשיו על לשבדיה. הוברחו דנמרק די

 התשיעי פרדריק שבדיה מלך לו העניק
 ממיסדו האבירים צלב עיטור את 1953ב־

דנבורד.

ר ט פ  מי ,77 גלוכקה, הנם . נ
 גרמני המערב הקאנצלר של עוזר שהיה
 בתקופת כי ושהואשם אדנאואר, קונאר

 במשרד- שהועסק בעת הנאצי, המישטר
 לגירוש במיבצעים סייע הגרמני, הפנים
ההשמדה. למחנות יהודים


