
שמי דניאלה מאת
 השבוע. שנשמעה בדיחה ■

 נשאר הוא כי עצוב? אודי ״מדוע
בתא.״ לבד

 מהו תמהו מעטים לא ■
 מישרד־הפירסום שם מקור

 קאופמן. מיקי שמנהל או־קי,
 מושאל אינו שהשם מסתבר

 שהשתרש באנגלית, מהביטוי
 הם אלה הישראלי. בסלאנג

קאופ אולי של ראשי־התיבות
הנוכחי. המנכ״ל של אמו מן׳

 ״על בגדה: הרצויה המדיניות
 הוראה להוציא שירותי־הביטחון

 יש האבנים מיידי על ברורה:
 צרור־אזהרה אחרי באש. לפתוח

 ולירות לכוון יש באוויר, אחד
 ניסיון תוך האבנים, מיידי לעבר

ברגליהם.״ לפגוע
 עם לדבר ״צריך הנ״ל: •

 להם, המובנת בלשון הערבים
ברורה.״ בשפה
האמריקאי, הכומר •

 וציבעוני רחב כיסא על יושבתזילברמן ברמלה
חדש, אקסקלוסיבי במועדון

 אן האחרונים, שיפוצו בשלבי נמצא המועדון בבעלותה. הנמצא
 ומנקרת גדולה, חגיגית, פתיחה תיכננה היא בעיה. יש לזילברמן

 של השני מעברו הנמצאים כנראה, השכנים, עיני את עיניים,
 אן שלה. המועדון גם שוכן שם בתל־אביב, ירמיהו ברחוב הכביש
 מהאנשים ניכר חלק בעסקיה. גם אותותיו נתן הכלכלי המצב

 ביותר, צנועה תהיה שהפתיחה דרשו כחברים, למועדון שנרשמו
אליה. שהופנו לבקשות נענתה זילברמן זולה. ובעיקר שקטה

 מהוו־ אשת־פירסום היא אולי
 כשהתגוררה עוד בארץ. תיקות
 ואף בפירסום עסקה בווינה
 סירטוני־הפירסומת את הכינה

 אומגה לשעוני הראשונים
 לארץ עלתה היא ושופהאוזן.

 בתל־אביב ופתחה 1936ב־
מישרד־פירסום.

 נדמה היה מהצד למתבונן ■
 מנהלי של החירום שאסיפת

 מתקיימת איכילוב בית־החולים
 דקל ציונה הציירת בגלריה.

 שלה חדשה תערוכה פתחה
 בפתח־תיקווה. יד־לבנים בבית
 מנהל הוא (״נתק׳ה״)נתן בעלה

 התל־ בבית־החולים כוח־האדם
 הפתיחה את כיבדו לכן אביבי.

 בית־החולים ראשי בנוכחותם
 מצב בעניין מדיונים שהתפנו
 דן הפרופסור בעיר, האישפוז

 בית־החולים, מנהל מיכאלי,
 ויגנה, ברנרד הלב מנתח
 ואחרים רטן יעקב הד״ר

 פגישתם את אומנם הפסיקו
בגלריה גם אך בתל־אביב,

ק סו ע ,פ בו ש ה
 העבודה שר סנן •

על תבין, בן־ציון והרווחה,

 ה״רוב מנהיג פולוול, ג׳רי
ציוני.״ ״אני המוסרי״:

הכהן: מנחם הרב •
 בהדר הרוויזיוניסטית ״הציונות

 — ישראל מדינת התגשמותה:
לאמרי ומחסן ליהודים מיקלט
קאים."
 הד״ר שר-הפנים, •
 מידותיו: טוהר על בורג, יוסח

 נגד תיק איזשהו היה לא ״מעולם
 שנקרא תיק שום היה לא בורג.

 ידיעות הכניס מישהו אפרסק.
 אחרי ויום מעטפה, לתוך סתמיות
כזה." תיק שיש אמר פיטוריו
בת החוזרים רב •

 ״בתל־ אורדמן: דויד שובה,
 שלך הסיכויים מוסר. אין אביב

 בשנה שלך הנישואין את לגמור
 לשניים. אחד הם הראשונה

 על יושבים אתם רקובה. השיטה
ולילה." יומם מסמרים
 ״כל יב״י: המשורר •

 שיריע אובדת, ישראל שרוצה מי
לגוש־אמונים."

 עיריית ראש •
חננ היוצא, ראשון־לציון

 ראש־ על גיבשטיין, יה
 ״אני ניצן: מאיר הנכנס, העירייה

 אני אביו. באבי לו אכניס עוד
כגמולו.״ לו אחזיר
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