
המציאות מחבש׳
 ולהיצמד לשוב לך רצוי
ה הישנים ידידין אל

ל לחברתך. מתגעגעים
 יותר. טוב תרגיש ידם

 וזי- את לשכוח עליך
 שאירעו לוקי-חדיעות

ידי לאחרונה. ביניכם
 ביטחון לך יקנו דיך

 בימים מאוד לך שחסר
 של אלה טרופים

ח חגיע מזל. חוסר
מ לנדוד שתפסיק ומן

לשני. אחד עבודח מקום
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עתידך. על חשוב

באור ותיראה
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 יסייע שלך האישי הקסם
 מביך. ממצב להיחלץ לך

 חנן בו הפורה הדימיון
להי עלול מזלך אותו
אנ בעיני השבוע ראות
 בהפרזה מסויימים שים

 עליך המציאות. בתפיסת
 אכזר מלהיות להישמר

ה האנשים אחד כלפי
 ביותר. אליך קרובים
 תימוג ריגשית אכזבה
תכלת. לבשי שונה.
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 השבוע חרבה כתבת
 אך עבודתך. במיסגרת

ה עליך ששורה למרות
ל מעדיף וחיית מוזה

ל לכתיבה זאת נצל
 את מוצא אתה שמח,
 נטייה עם שנון, עצמך

ה חריפה, ביקורתית
 קצרות ומדבר כותב
 דאגה, אל לעניין. ישר

ב השבוע עוד תרגיש
 הסובבת לחברה בגישתך שתחול תמורה

משפחתך. ובחיי עבודתך נמיסגרת אותך

(!,סאח!
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 להתעלם אין וכן
ה בזעם. להגיב מסוכן

¥  ¥, ¥

 שתשוויץ, צורך אין
עצ פירסומת קצת אבל
 תזיק לא צנועה מית

 ואומנם, למעמדך. בכלל
 המתאים הוא השבוע
 בעמדתך לעסוק ביותר

 ביחסיך או הציבורית
 סרסן, בן הסביבה. עם

 חשובה, ידיעה תקבל
 מיס־ או מיכתב בצורת

 להימנע אי־אפשר מך.
 גיסא מאידך אבל :מזה

ונדיבת־לב. שקולה

* ו* ¥

 תאחרו- בשבועות כמו
 המרכזיות הבעיות נים,
חוסר-כסף :חן שלך

 ה- במישור ושיעמום.
 רגיעה. אין פינאנסי

 לחשוב שתתחיל מוטב
מ קיצונית חריגה על

 הרגילים. — עיסוקיך
ה את תשנה לא אם

להי עשוי אתה מצב,
במי לצמיתות. תקע
 רב טעם עוד אין אריה בת הרומנטי, שור

 תחשבי שמא והקלים. הקצרים לרומנים
תכליתי. ויותר רציני יותר משהו על

 מאלו טובה לתקופה נכנסת הכל, בסך
 הרבה אין — רווקה את אם לה. שקדמו

בו שתישארי סיכויים
 שתהיי או השבוע דדה,

 חודשים בעוד רווקה,
 :מאזניים בן מועטים.

ני מהוצאות הישמר
להי העלולות כרות,

 פזיז צעד .על״ידי גרם
 ליאות־ על-ידי או

מ שני, מצד ממחשבה.
 כל״כך היית לא עולם

לבן. לבשי אקטיבי.

¥ ¥; ¥
 כי השבוע גס תיווכח השנה, בכל כמו
 נדרש אתה בקלות. לך בא לא דבר שוס
 עומדים שאינם מאמצים להשקיע אחת לא

לתוצאות. יחס בשום
עי ש עקרב מזל בני

בידי קשורים סוקיהם
יותר. מזל ברי יהיו הם,

 השבוע שיוולדו ילדיס
 בבריאות בעתיד יצטיינו
 ובאינטליגנציה מעולה

גילם. של לרמה מעל
 באיבוד הקשור מאורע

ה עליכם יעיק ידיד
נדיב־לב. הייה שבוע.
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 תיגמר ארוכה נסיעה
 במישור כהפתעה.
ה על אתה הרומנטי

 בת את, השבוע. סוס,
 ושימרי המשיכי קשת,

 איתו. שיצרת הקשר על
 לא שהוא למרות וזאת

 בעיניך. חן מוצא כל-כך
 זה חשבון, של בסופו

ביותר. לך ישתלם
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מ — כמו מאש היזהר
ה בו שבוע זהו אש.

ה במחיצתך שריפות
 להיות עלולות קרובה

 דבר מכל מסוכנות יותר
 בדרך תאונות גם אחר.

1  ממנו או עיסוקך אל א־!!! 1(0
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 מכריח שהוא תחשבי
 של לאמיתו אך אותו, •6״4******י

 יודע פשוט הוא דבר
 לו אסור אך הכמוס. רצונך את להפעיל

ביחידות. תצאי אל יודעת. שאת לדעת כלל

 מבחינה וסוער מעניין שבוע לכם
 מבחינה והן פינאנסית

ש אפשר רומאנטית.
 או בעזרת כסף תעשו

 רומאנטי מקשר כתוצאה
רו שהרפתקה ואפשר

ב לכס תעלה מאנטית
 לא השתדל רב. כסף

 כספך לסכן ולא להמר
 אלה כי לצורך. שלא

 להוצאות אותך יגררו
כדאיות. לא כספיות
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 ועל לרוחך בהחלט היא נקטת בה הדרך

 היא — פניה על הזרועים הפחים אף
ל אותך תוביל אשר

 להשיג רוצה שאתה מה
ל צריך שאתה ולמה

 עליך כי זכור עשות.
 דבר כל לפני לסמוך

 ובראשונה בראש אחר,
ל גם נסח עצמך. על

 עד באחרים, התחשב
 חיה אפשר. שרק כמה
ובינ בתגובותיך, מתון

דבר. תגלה אל תיים,
¥ ¥ ¥

 בסודי־סודות שמור יתר. מפטפוט היזהר
כרגע. עובד אתה עליו המיבצע פירטי את

 דווקא שתיזהר כדאי
 שהוא חושב שאתה מזה

 הוא — הטוב ידידך
 לכל אורב אחר ולא
 לכל מפיך,- שייצא רמז

 לכל או מיקרית, טעות
 אתה שתעשה. מישגה
 עליך יהיה לכן בודד,

 הזה באתגר לעמוד
 של גיבוי ללא לבדך,
מבילויים. תימנעי איש.
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)29 מעמוד (המשך
 נעלם לא המציאות מחפשי קהל שמסמן

 בראש, עיניים לו יש ההמון. בתוך ממנו,
 נחשב שהוא מקרה לא זה אל״ף. אל״ף
הקמתה. מאז בישראל אחד מספר לכרוז
 אחד עבה, חבל מונח החם החול על
ל שהתגלגלו המוזיאוניים המוצגים מאלף

 למכירה עתה והמוצעים המישטרה מחסני
מ לו שנמאס ״מי במחיר. .המרבה לכל

 ישר סלומון, מציע שיקנה״ בבקשה החיים
ו פליירים עם קומפלט הולך זה לעניין.
 ל״י. 50 הוא ההתחלתי והמחיר מברגים

 70 לירות! 60 לחלום!״ לא יאללה, ״אז
 ...נמכר!״ לירות שמונים לירות!

 כמכונת לקהל, מוצגת הבאה הגרוטאה
ה בכל לבד ה״כותבת אוטומטית כתיבה
 אחד, יפואי לתקתק.״ אפילו צריך לא שפות.

 לו איכפת לא למשש. מנסה אמונה חסר
 דווקא זה לסלומון אבל מהאבק. להתלכלך

מס הוא אשד,״ כמו זה ״מכונה איכפת. כן
 לראות!״ רק ידיים, ״בלי ביר

של החשבונות ממחלקת משיח שמואל

 מנסה טורקיז, בחולצת ,10 כבן ילד
 לו יש בכים אבל ל״י. 80ב־ אופניים לקנות
 ברח המכירה בשביל פחות. הרבה פחות,

מהחיים. ישר לומד הוא כאן מבית־הספר.
 לאוויר עתה זה שיצאה קטנה, מצלמה

 את משאירה החום, נרתיקה מתוך העולם
 אותה מוכרים היו בקלות אדיש. הקהל את
 שנקלע תמים צלם מה? אלא ל״י, 50ב־

 להתלבש כשהחליט המתח את מעלה למקום
 אותה רוצה המומחה אם אז נו, עלייה.

 לו יצא וכך משהו. בה שיש סימן זה
 משיבתן־ סובל כשהוא מהתחרות המסכן

 עדיין הספיק סופית, שהתייאש לפני לב.
 המצלמה אבל ל״י, 136 הסכום את ללחוש
 השולחן מן לאחר. ל״י 138ב־ לבסוף נמכרה

 ש־ אזהרות פעם מדי מגיעות הקופאי של
 למזומנים רק עויין. ביחס יתקלו צ׳קים

 כעבור לו מתייצב להכעיס, וכמו מאמינים.
נש בידו. צ׳יק עם מיכאלי מאיר דקות שתי

ה ארבעת אבל כיסוי. שיש באלוהים בע
 המישטרה, של החשבונות ממחלקת קשוחים

הרחמנית בהתערבותו לבסוף, !״.״לא אמרו

אשור כמו זה ״מכונה
הפומבית. במכירה ביותר הנלהבים לקונים אף לנגוע נותן הוא אין בו חדיש, קסטות

 הוותיק. הכרוז את להלל טורח המישטרה,
 עיניי• מבין במקצוע, נורמלי לא שאפ ״זה
 ששווה בחיי מחיר. לסגור מתי יודע נים,
מצי כל על שמקבל מה־&לסז, אגורה כל

 עצמו, לסלומון הרבה. מחדש לא הוא אה.״
 גילו את שיכתבו מתבייש אבל 77 בן שהוא

 כל של מסודר אוסף בבית יש בעיתון,
 מאז עליו שנכתבו והפירסומים העיתונים

ו במיכרזים ככרוז לעסוק. כשהחל ,1936
דבר. אותו כתוב שם פומביות. במכירות

פנצ׳ר־מאכער
 ה־ האופניים זוג מגיח המסלול ל ^

 מתחילות קצרה, רונדלה אחרי ראשון.
 לחשוק מהיציע, הנדריש שמעון של עיניו
 ברורה נטייה מגלה הוא קצר בווידוי בהם.

לאופניים.
 שלישית פעם שנייה, פעם ראשונה, פעם
 זה את לו סחבו ממש ל״י 36ב־ ונמכר
 מהסס, עדיין הנדריש אדון לאף. מתחת

 משהו רוצה הוא יקנה. הבא הזוג את אולי
 האופניים. חנות של בווטרינה כמו ספיישל

כאן. מתגלגלים לא כאלה שדברים אלא
 רוצה מה בדיוק יודע לכאן, שבא ״מי

 מבינים שלא לאלה סלומון מסביר לקנות,״
 נמכרים כאן שקונים הדברים רוב עניינים.

 נוספות, לידיים קוסמטיקה הרבה עם אח״כ
 אוצר הוא העסק, מכל העיקרי כשהמרוויח

 מתעקש כתומה בחולצה אלמוני המדינה.
 בטוח מטוסו. את שאיבד גלגל לקנות מאוד
 וכבר ראש לו יש אבל מטוס, לו שאיו
 חוץ לכימאויר. זח את ומוכר הולך מחר,
מפ לא פעם אף פנצ׳ר־מאכער״ ״אני מזה
 קונה מי בטוח על ״יודע בקניות. סיד

 רוצה לא אפילו סלומון שלי.״ הסחורה
 הוא לפנסיח. יציאה או פרישה על לשמוע
לעבוד. ימשיך לא אם ישתגע
 לידיו אפילו לציית מסרב תקוע בורג

 חבר?״ נשמע ״מה סלומון. של האמונות
 עולה, המתח השמאלי. האגף מן לו רומזים

ה הקופסא מתוך יצא מה לדעת מתים
 והרדיו וסהלן״ ״אהלן שבידיו. סרבנית

מערי סחורה,״ כן ״גם מהמחבוא. נשלף
 לא, או עובד אם לדעת קשה הסוחרים. כים
 ישראל בשביל ל״י 260ש־ מסתבר אבל

 את ושם מסתכן הוא קטן. דבר זה צ׳יינר,
השולחן. על גבר כמו הלירות

 העניין את להשאיר הוסכם סלומון, לוי של
 לבעלה ותמצא האשד, שתלך עד פתוח,

שעה. תוך הכסף, את

"באגדות״
המוע הנשים מגיע. התכשיטים ור ^ ל צמאות, עיניים זוקפות בקהל טות 4 ן

הנח המוזהבים והטבעות הצמידים מראה
 לקנות ההזדמנות זאת הגברים. ע״י טפים

היה טבעת גם בהזדמנות. צמיד או טבעת
 לשני והפעם העיניים את מוציאה לום

 את סלומון מרגיע אמיתי״ ״זד. המינים.
 הכובע בעל מכריז ל״י״ 350״ המפקפקים.

 דתי תימני כנגדו מתרסי ל״י״ 380״ האדום.
.״695״ ל״י!״ 601״ ל״יו״ 500״ זקן. עם

 גבול את שעברו אפילו נדמה סטופ!
 כשהמדובר קטן פרט זה אבל ההערכה.
 לכאן, שבא הקבוע ״הקהל פומבית. במכירה

 כבוד של ענייו זה מכור. בבחינת הוא
 מסביר ולקנות,״ ביותר היקר את לתפוס
 הולכים לא כבר ״עכשיו בידענות. סלומון

 כמו לא בשקט. מכירות גומרים מכות. יותר
 — הבאנדות עם צרות לי כשהיו פעם
 ולא בכנופיות שהתאגדו הסוחרים אלה
 מתנגד שהיה מי לעלות. למחירים נתנו
 הוכחות. בתוספת איומים חוטף היה להם
 סוף. להם עשיתי אני נגמר. זה היום אבל

שולטים.״ לא לוי, סלומון שעל שיידעו
ל זוקף הוא במקצועו הכרוזים כחלוץ

ב חוק תיקנו בגללו :נכבד הישג זכותו
 ממחיר 1096 לקבל רשמית לו הותר כנסת.

 עובד שהוא למרות מוכר, שהוא הסחורה
 מחסני על ממונה הוא ובמקצועו מדינה

לפועל. ההוצאה
 ה־ את בעצם שקבע האיש הוא סלומון

ב פומביות במכירות הראשוניים נוהלים
 השיטה. את ללמוד ממי לו היה לא ארץ,

 מספר והניסיון,״ שלי השכל אחרי ״הלכתי
 שהוא נשואים, ובת, בנים לשני אב הצבר,

שנה. 20 תעודות עם זהיר״ ״נהג גם
 בא ומתקפלים, עניין שסוגרים לפני

 הסטריאו- הרדיו את שקנה שחרחר אותו
ב שלו השם את יכתבו שלא ומתחנן פוני

 רוצה לא הבושה. בגלל ״זה למה? עיתון.
 בחנות, לחם מוכר שאני ידעו, שהאנשים

מכאן.״ שקונה מה
שידעו. דבר. אין


