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 מלבושיהם את לקבל בבקשה ללקוחותינו העתונות ע״י פנינו אנו
 הסניפים לרשות העומד והמקום היות מסניפינו, הצבועים או המנוקים

כראוי. הבגדים על לשמור יכולים אנו ואין עוד, מספיק אינו

מספקת. במידת זו לבקשה נענו לא לקוחותינו לצערנו
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ב • תיפח אב׳ ומושבות י ירושלים ״ תל־

 שלפי לקוחותינו, לב לתשומת להביא עלינו לבן
 חדשיים, אחרי מבוטלת אחריותנו הקבלה תנאי
בחזרה. לוקחו שלא חפצים על אחראים אנו ואין

 הנזק רב מה — בהלבשה . קיצוב של אלה, בזמנים !לב שימו
איפוא קבלו־נא צויך! וללא — לבגדיכם לגרום עלולים שהנכם

י דחוי מיד-ללא סניפינו מאת המובנות הזמנותיכם את

 בע״מ לביטוח ישראלית חברההסנה
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אישים מליונים ידי על מסליאיז בק־יית נלמדת

בעולם השפות וברוב הארצות בכל
" שיטת לפי * ר * הפשוטה! ״

חדשים ם קורס יפחתו נובמבר בראשית
ת ו נ ר צ ק ת ל י ר ב ת ע י ד ג נ א ו

 צבוריים■ פרטיים במוסדות ברצון והמתקבלת הנהוגה זו נפלאה שיטה לפי
כאחד. וממשלתיים

, ח. רר בהנהלת י ק ס נ י פ מ ח הקצייוות מדבר ק  זו. שירה ייפי דדדרי
בביתה! מקום לעצמכם והבטחתם - מיד תרשמו

 .19 סבזנר רחיב קמפינסקי, מר אצל ו׳) .,א (ימים : חיש־
 .2913 טל׳ ,42 אלנבי רח■ ,אירופה׳׳׳ מלון ר) ב׳, (ימים :תל־אביב
2515 טל׳ ,21 דיד המל״ יח׳ ״י-טא״, מלין ד,׳) ו׳, (ימים ירושלים

ה ח ל צ ה ! ה ת ח ט ב ו מ

ו י ד ר
ליפששיי! ש

נ ־ ל י־־ז . נ א  י
;קיריי, 47 כן־יהידה

 רה • 0׳ תיקו
חיוור • קניה

ם י ר ת נ ס — פ
 הסרכים - פוביו־ד־ ־ קניה

כירכים
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ר פי א־תר בהשתת. נפטון בת —או

)4(סקלטון רד וויליאמם,
ר ת ס העור אדומי במארב — א

 טיילור רוברם עם
ר לו ד ג  מאלמונית מכתב הסרט לקראת — מ
 )3( קיי דני עם רביזור — אוריון
חיפה

 ברלין על ההסגר — ארמון
הדחף בגפי על — אורח

 ,66785 טל. ,12 לילינבלום ת״א הכתובת:
 שיף/העורך: מידד /האחראי: 136 ת.ד.
גורדון אברהם : המו׳׳לים / אבנרי אירי

■2239 טלפון שהם, מ. דפוס / כהן ושלום

! ן י מ חיפה ב
והנ החופים שמשטרת שעה באותה ^7

 כי בהודעתה, רב תמהון עוררה מלים
 מבלי חיפה נמל את אדם יעזוב ,לא

 הנמל, מנהל הכלל: מן ויוצאים — להבדק
 העיר ״מלך הועמד חרטי, ואבא סגנו

 (קרי: ההסתדרות רשימת בראש האדומה״
־ חיפה. לבחירות מפא״י)  מטעם כנסת ד־
 בן חיפה, .לי 1 מועצת ומזכיר מפא״י

 ושלים, ״הפועל״) (מיוצרי ספורט חובב ,52
 ביותר המפותח התעשייה באיזור למעשה,

בארץ.
— בחיפה לשלטון יריבו על גבר בכך

 בהת־ ,שניבה הכהן, בונה״) (״סולל דוד
 לרשת רבה, מהר,
 של מקומו את

 הספרדי העיר ראש
 שבתאי — הישיש

עבד חושי אבא לוי.
הצ כבישי בסלילת

ביי בחקלאות, פון׳
 החולה ביצית בוש

פה. ח בנמל וכסבל
הספ ממטפחי הוא
 והעלה העברית נות

 מסלוניקי יהודיים נמל פועלי 5000
 ומכובד מוכר בהיותו ייסד, יוון! של
 שהסתירוהו רחבים, ערבים חוגים על

 מפני )1946 יוני 29( השחורה״ ב״שבת
 — א״י״ פועלי ״ברית את הבריטים,

מפא״י. של הערבי סניפה
 מראשי כהאיי, אפנדי מופה 7̂

כת של ומנכבדיה בארץ הפרסית העדה
 הסת, מייסד בהא־אולה של נינו הבהאיים,

 מותו בעכו. הבהג׳ה בגן לקבורות, הובא
 משכיל ,60 בן שהיה אפנדי, מוסת של

 עברית) (ביניהן מזרחיות שפות יפה ויודע
הב עם והמעורב הנפש יקר ומערביות׳

 מנהל ובתור היהודים מידידי שהיה ריות׳
לי סייע בחיפה (הטאבו) האחוזה ספרי
 בימי ובמיוחד קרקעית׳ בהעברת הודים
רבות. בשכבות אבל הטיל הלבן׳ הספר

ח3 ב 3מד אבי ד־ תי
 המעש איש (-ניק), אשכיל ליי

 של ההתיישבות מחלקת מנהל מפא״י, של
>55ה־ בן הסיכנות,

המשו הפנים, רחב
מוו הרוח, קר פם,

 ומנהל ההגנה תיקי
ה־ משרד של כללי

 הקרת עם בטחין
ב הועמד המרינה,

מפא״י, רשימת ראש
 כרשימת המוסווית

לבחי ההסתדרות,
 הגדולה העיר רות

תל־אביב. — בארץ
 משתי בנות לארבע אב שהוא אשבול,

 השם בעלי מתחריו כנגד הועמד נשים,
 רוקח ישראל — הבוחרים קולות ומבטיחי
שדה. ויצחק )676 הזה״ (״העולם
 כי הרשימות, הגשת עם היה, בטוח

 בראשות תזכה הרשימות משלוש אחת
 בנצחון תזכה מפא״י שאם דומה אך העיר,

 התפקיד את ותמסור אשכול את תשחרר
ברשימה. השני (פרלסון), פרי לאליעזר

 העיר, לראשות לא — רציני כמתחרה \7
 יצחק הועמד — קולות למשיכת אלא

 הפלמ״ח מייסד ,60ה־ בן שדה, (״הזקן״)
 בראש והתייכני העבדקן הממושקף הקרח׳

 מקצוע בכך לצרף וינסה מפ״ם, רשימת
 ביותר, מפוקפק וזד, עיר, ראש — נוסף

 מקצועותיו: לאוסף המועצה חבר או
פלו מפקד הרוסי, הצאר בצבא סרג׳נט

 האוניברסיטה, תלמיד האדום; בצבא גה
מת והסילולוגיה! הפילוסופיה במקצועות

 חוצב: העבודה: גדוד ראש בקרקס; גושש
ב־ המשוריינת החטיבה מפקד רמטכ״ל:

 היחיד החטיבה מפקד כזה (ובתור צה״ל
אב ורמלה: לוד כובש אלוף) בדרגת
 מאשתו בנות ולשתי החמש בן ליורם

הראשונה.

ש3 המדינה 3מו
המ הצחוק, מהיר צור, יעקב \7

 המיוחד שליחה השער, וקלוש מושקף
 הר־ לשלוש ישראל של המוסמך וצירה

 ארגנטינה, — הדרום־אמריק:יות ■סובליקות.
 ביותר: עסוק השבוע, היה, וצ׳ילי, אירוגייי
פאז, ספוליאו סניור עם :שנפגש אווה

 וערך הפרונית ארגנטינה של החוץ שר
 בבואנוס הסקס ראש אצל נימוסיו ביקור
 ראש יושב תודת את מסר בו — איירס

 הנאה היחס על שפרינצאק, יוסף הכנסת,
 מכבר, לא ביקורו, בשעת נתקבל בו

 הפמפאס, בערבות לסיור יצא בארגנטינה,
 אחד: מחוז מושל הודיעהו הפנים ובקבלת

 — במחוז נתיניך לכל מעלתך, הוד —
שלום.

ד,פמ־ יהודי — הציר של ״נתיניו״
 היה ב׳ ביום \י7

מז רוזטי משה
האהוד, הכנסת כיר

המ השער, מסולסל
 האף וחד מושקף

בפ ביותר עסוק
הש מושבה תיחת
הכנסת, של לישי

״היס הפכה שלפתע
וסוערת. טורית״

,47ה־ בן רוזטי
 רב של בנו הוא

חש ורואה לונדוני
 שלמדי מוסמך, בון

 עם המתמיד במגעו הנוכחית עבודתו את
 אליו, להכנם הצליח הבריטי(שלא הפרלמנט

 מסעם ,21 בן כמועמד כשלונו, אתר
 מחלקת כראש )1924, בבחירות הלייבור
בלונדון. הסוכנות של ההסברה

 את ״שלח שקרא האיש הוא רוזטי
 (לפני שהמליצה הלייבור בוועידת עמי״!

 עברית מדינה הקמת על לשלטון) עלותה
 מהארץ, הערבית האוכלוסייה והעברת
 היהודי המו״ל את זו, בקריאתו ושהניע,

 חוברת להוציא גולנץ, וויקטור המפורסם,
זה. בשם פרו־ציונית

ההפקר שטח3
 ויים- קרתא״) (״נטורי לייבלה \7
 בשנת ,13 בן בהיותו שהציע, ,27 סיש,
 למלחמה — למופתי עזרתו את ,1936

 שברח בצד,״ל, משרות משתמט בציונות,
ומדוכ עצבני נראה כשהוא החליט לירדן,

 — ותפילין טלית תפילה, סידור ונושא דך
 לחזור לא עברית, לדבר בעקשנות ומסרב
בוו ישראל שנציג לאחר הכופרים, לארץ
 סרן רב המעורבת, הנשק שביתת עדת

בד לעיין לו לאסשר סרב הרמתי, שאול
נוספים. ימים ארבעה שלושה, משך בר

 הירדן בממלכת להשאר מבכר ״אני
 עבדללה״ המלך אצל לחיות רוצה ואני
 בערבית כך על חזר ואחר באידיש אמר

עצמם, לבין בינם שגחכו הלגיון, •'־לייני
 ארשת שהעמיד האדום, הצלב י.

מנדלבוים. בשער שנתכנסו רצינית, פנים
לח הסירוב הצהרת על שחתם אחר

 אצל לחיות לו איפשרו לישראל, זור
 הוא חשבונו: על וגם — עבדללה המלך
עמון. רבת בכלא במאיר הושם

,54 וייזל, פון (וולפגנג) זאב ד׳־ר
 האצילית בתואר שזכה סייף־אמן קצין בן

העו במלחמה הצטיינות בזכות האוסטרי
 הפוליטי מאמרו את שפרסם הראשונה, לם

 כקצין בחזית וששרת 10 בגיל הראשון
 (בסיועו לקנות שרצה :21 בגיל תותחנים

 וציודה נשקה את ז׳בוטינסקי) זאב של
 בששים המתחסל אוסטריה צבא חטיבת של

שלו בן עברי לגיון להקמת לירות אלף
 לרפואה דוקטור שהנהו איש, אלף שים

 ממייסדי בירושלים; בניין כפועל שעבד
ש לירושלים; ווינה בין שנטלטל הצה״ר
 הגרמניים העתונים גדולי בשליחות ביקר,

ואירו אסיה ארצות ברוב והאוסטריים,
 תרפ״ס, מהומות בראשית שנדקר, פה;

ברחו ליפתאי, ערבי ע״י וריאתו בכתפו
 פרסם בו ביום ירושלים של הראשי בה

 למנוע המנדט לממשלת אזהרה מאמר
הדיפ נציגו שהיה קשה; ונפצע פרעות,
הק ״הברית בארצות הצ״ח של לומטי
 ויוגוטלא־ רומניה (צ׳כוסלובקיה, טנה״
לט ועציר בגדרה הבראה בית בעל וויה);

 )1947 ,1946( קיץ עונות שתי משך רון
 על ?מחאה רעב, שביתת על שהכריז
 לצו׳ 19,־ד ביום ושוחרר יום 28ל־ מעצרו,

 לפני האחדין — בזל בקונגרס שדרש מו,
 עברית ממשלה הכרזת — המדינה הקמת
 ל״גב־ שסופחו התותחנים ממפקדי זמנית,

 פגזים, ״צווי הדרום על במערבה עתי״
בחדשות. שוב היה אש!) — חנ״ם איין

הנ חוק לפי פיצויים, תביעת הגיש
 הדין בית בפני לירות׳ 500 סך על זיקין,

באש המשמר״ ״על נגד בתל־אביב, המחוזי
לעז: הוצאת מת

 רצח מימי הזכור הפשיסטי, ״מיודענו
ארלוזורוב״.

 מוסינזון, הנגב״) (״בערבות יגאל
 ואיש 33ה־ בן המחזות, וכותב הסופר

 חבר הכפות, ומיובל המצח גבה מה, הק
 קיבוצו את לעזוב שנאלץ מתוך מושב

(גי דעות חילוקי בגלל שביהודה) (נעו
עי גמר בכתיבתו) — מהחדר סודות לוי

 בבל״, ״מגדל — חדש מחזה של בודו
 עוד הגלויות, בקיבוץ הלשונות ריבוי
מח להצגת חדשים ארבעה מלאו בטרם

 שופתי—( ״יום הזמנה לפי העשוי זהו
 לבי־ שזכה המלחמה״ לאחר )— געזיאן
 ל״העו־ (פרם העתונים בכל שלילית קירוז

הזה״). לם
לקטול. — נכונים המבקרים

פאס.


