
דחגביגה גורדה

 נאמר )1941 הזה (העולם אנשים במדור
 מפני בשווייץ שהוזהרתי לאחר כי עלי,

 טיבור של הבנק בענייני פלילי״ ״חיטוט
 ״מיהרתי רוזנבאום,

 משווייץ להסתלק
ב הראשון במטוס

 ד ה לש השלישי יום
שם,״ תי

ש־ נכון לא (א)
ה ביום הסתלקתי

ב־ לשהותי שלישי
— טסתי שווייץ.

— ״הסתלקתי״ ולא
 לאחר ׳12ה־ ביום

שם. עבודתי השלמת
ש־ נכון לא (ב)

לי ניתנה האזהרה מרהוס
 של לבנק בקשר

 החטטניות השאלות על הוזהרתי טיבור.
השווי* בבנקאות הזרים לפיקדונות בקשר
 הואי ״החוויר״. שהבנקאי נכון לא (ג)

רב. בקור־רוח שאלותי את לא־אהב דווקא
 ב־ לישראל משווייץ חזרתי לא (ד)

חופ לבילוי טסתי אלא הראשון,״ ״מטוס
היום. של האחרון במטוס בפריס׳ שה

 מכבר זה לדעת היה צייד הזה העולם
 והחרם השינאה בית־ספר את שעבר שמי
 ״רגליים קיבל ולא וספיר גולדה של

 ב־ צימחונית אזהרה מפני מחוסן קרות,״
 יצרני של ואיומים אזהרות אלף ג׳נבה.
 אינם הקוקייה ושעוני האמנטל גבינת

גולדה. של אחד שונא מבט מול עומדים
ם, יואל תד־אביב מרקו

ם מלון מקו  ב
רי גן בו צי

 בסוק חיים כי טען )1939( הזה העולם
 עיריית עם פרדיסו מלון בעלי את ייצג

 כסגן- משמש שהוא בשעה בה תל־אביב,
ראש״עיר.
הש לא בסוק מר כי לקבוע ברצוני

ה בעלי את במשא־ומתן ייצג ולא תתף
 בישיבות נכח לא אף בסוק מר מלון•

שהנו בעת חבר, הוא בה ועדתיהנכסים,
לדיון. הועלה שא

 כי הטענה גם
אד מכרה העירייה

למקי עירונית מה
 במחיר המלון מי

 נכונה. אינה נמוך,
 האחד שמאים, שני
 המלון בעלי נציג

העיר נציג והשני
 הערכה קבעו ייה,

 750 של מוסמכת
ל בנוסף ל״י. אלף

 העירייה תקבל כד
 להרחבת מ״ר 188

 גובלים, רחובות
שטחים שיעבוד וכן

 של בשטח במעברים הציבור לטובת
מ״ר. 330

שפירא

א, עמיקם ר ת״א העירייה, דובר שפי
 הישיבה, את עזב בסוק חיים עו״ד <•

ן פרדיסו, פרשת נידונה בה ו ו י כ ש מ
 העירייה דובר המלון. ליזמי קשור היה

 בישיבה. השתתף לא בסוק חיים כי מאשר
 לא למה — לעיסקה קשור היה לא אס

 ״,חילול! יש השמאים הערכות על 7 השתתף
 מתן אלא קובע, המחיר לא אולם דיעות,
ציבוריים. לגנים ולא לבנייה עירונית קרקע

ת ר מכי  חיסו?״ ״
חיסול איגה

 חנות כי )1936( הזה בהעולם פירסמתם
דין ברמודחשרון הרהיטים ח־דיי עו יו

ניס ואינה מאחר חיסול, מכירת רכת
להת יכולח ואינה ה״גדולים,״ על נית

אחרות. רחיטים בחנויות חרות
 ואין נכון אינו הפירסום מרשי, לטענת

 רב. נזק להם וגרם במציאות יסוד לו
 של מכירה החנות על־ידי הוכרזה אמנם

חי ״מכירת זו היתד. לא אולם רהיטים,
ב כמקובל מכירות מיבצע אלא סול,״

זה. ענף
קם עו״ד מי תן, ע תל-אביב לוי

 ״מכירת מפרסמים סוחרים כאשר •
 ולא המלאי לחיסול מתכוונים הס חיסול,״
 הכתבת גם התכוונה לכך העסק. לחיסול

בי רהיטים, חנויות מיספר כי שמסרה,
 במכיחת־חיסול. החלו יורו־דייזיין, ניהם

 עו״ד של במיכתבו גס מאושרת זו עובדה
לויתן.

 ויה11א דימכלקם מחוצות חשגו״ס חימום בתנוד■
? ה מ ל
! 78ב־־׳י התייקר נפס

!ב־־׳יססו התייקר סולר
!! 68ב־* רק התייקר תשגר

כך הוסף  של הבלעדי היתרון את י
הגורס דימפלקס שנתנזו׳

ן ו כ ס ל ח 2570 ש
האלקטווני חטומוסטט

! ! ! ה ל ע מ ו
ת  בסבה הדו׳ אינך בן. כמו החשמל. בצריכ

 להשתמש תוכל - בביתר מצא1 החשמל - דלק
חלות. ללא ור,1בת מיד

ת ריו ח ם א תיי שנ ם 8 + ל  שרות שני
שיג ת לה חנויו ל ב מ ש ח ת. ה רו ח ב מו ה

ט טון, ם. ל  בע׳יט קו
מפעל שביל א ,3 ה ״ ת

״ו6 ואו ב>ו\ז1£□ו\ז*- *ו ש ם

ת מגה א ? ז ה ב ה א
 שתי מופיעות היוונית, השפה שהיא החדשה הברית ספר של המקורית בשפה

 באגרת \.)0(£?\, ואגפא )££08( ארוס ״אהבה״. למילה המקבילות מילים
האגפא. במובן האהבה של מקיף תיאור מובא י״ג פרק כל הקורנתיים״ אל ״הראשונה

 בנחושת הייתי אהבה ואין־בי אדבר ומלאכים אנשים בלשונות אם י<
וכל־ בל־הסודות ואדע נבואה תהיה־לי ואם ן תרועה בצלצל או חומה
 ואין־בי ממקומם הרים להעתיק עד רבה אמונה תהיה־לי ואם הדעת

 לשריפה את״גופי ואס־אתן את־כל״הוני ואם־אחדק :באין חייתי האהבה
 חשד ועושה מארכת־אף האהבה :תועילני לא בל־ואת האהבה ואין־בי
דבר־ תעשה לא :תתרומם ולא תתפאר לא האהבה תקנא לא האהבה
 לא :הרעה תחשוב ולא תתטרמר ולא אשר״לה את ולא״תבקש תפילה
 את־בל תאמין את־כל תישא את־כל : תשמח עמ-האמת כי בעוולה תשמח
 תבטלנה הנבואות אבל לעולם לא־תבול האהבה : תסבול ואת״בל תקווה

:שנבאנו חוא וקצת שידענו הוא כי־קצת :תבטל והדעת תכלינה והלשונות
 דיברתי כעולל עולל חייתי כאשר :הקצת תעבור עבור אז התמים ובבוא
: העולל דברי הסירותי לאיש הייתי וכאשר חשבתי כעולל הגיתי כעולל

 אני יודע כעת :אל״פנים פנים ואז ובחידות במראה אנחנו מביטים כעת בי
 האמונה תעמודנה שלש״אלח ועתה :אף־אני אדע נודעתי באשר ואז קצתו

האהבה: היא שבהן והגדולה והאהבה והתקווה
ו ארוס או הארוטיקה עם ומה
 גרמני בעיתון שפורסם גרמני פסיכיאטר של ממאמרו ציטוט בזה מביאים אנו
בגרמניה. עת באותה שהתחולל המוסר של פירושו על המאבק בתקופת

 הפסיכיאטר כותב מעצורים,״ ללא אהבה מובילה ״לאן חיתה שכותרתו במאמר
 לסטיות אחר־כך חזנות. לריבוי וראשונה בראש גורמת מעצורים ללא אהבה כי

).5ס\ג15(>\ סאדיזם היא הסופית והתוצאה מיניות
 והארוס אגפא. מהאהבה בתכלית השונה דבר הוא הארוס כי מתברר וכן

 ולמה ומכוער. גלוי דבר או פעולה הינה הארויטיקה דהיינו, מוסווית. אהבה היא
 פרק ,׳ב (שמואל !י אותה לאנוס הצליח שהוא אחרי לתמר אבשלום אהבת נהפכה

).1-15 י״ג
 בצורה מנוגדים שהם — אלה יסודות משני מורכבת הקיימת האנושית האהבה

עצמנו. עם ומנוגדים קרועים כה שאנחנו פלא אין וכך מוחלט. ניגוד ובתכלית
 לכל גבול יש פה היצורים. בכל ארוס שולטת תופת) (גחינום, השטן במלכות

קיימת• זאת הגבלה אין שם אך המוות. — סדיזם
הטהורה. חאגפא ועונה מבקשת (גן־עדן) השמים במלכות

ן מי י נ ־ ב ו נ ד ב
1942 הזה העולם


