
סיסמאות תחרות
ם י ס ר ו 4 0 - פ

 התחרות על בזה מכריזים אנו
 ״ענק״ רוכסני לפרסום הטובה הסיסמא

 ארצנו מתוצרת החדישים הרוכסנים —
 הופיעם מאז גדולה להצלחה שזכו
 צריכה הסיסמא בשוק. קצר זמן לפני

מתחרזת. רצוי קצרה, להיות
:שני פרס ל״י, 25 :הראשון הפרס

 וכן ל״י 5 :שלישי פרס ;ל״י 10
״ענק״. רוכסני — תגמול פרסי 25

מק להכיר למשתתפים לאפשר כדי
 תתקיים רוכסנינו, מעלות את רוב

 בינואר, 22—12מ־ החל מיוחדת תערוכה
 בחלון תל-אביב, ,85 אלנבי ברחוב
כל־בו מסחר בית של ראוה

 לעצמה משאירה ״ענק״ רוכסני חברת
 צורה בכל היחידה, השמוש זכות את

שתבחרנה. בסיסמאות שהיא,
 245 ד. לת. לשלוח יש ההצעות את
 לכל סיסמאות״, ״תחרות עבור ת״א

.31.1.51 עד המאוחר

רוכסני

וחבילות נוסעים שרות
. ע ב ש ־ ר א ב  

1עכ נצרת.
 חיפה — ירושלים — תל־אביב

 3637 מל׳ !4810 טל׳ !2429 טל׳
נצרת — עכו — באר־שבע

?1לרק ד1ללמ ד
אצל רק

הנס-גוס
מיוחדים, שעורים

ובקבוצות פרטיים
64 בן־יהודה רח׳ תל־אביב,

5195 סל׳ 4 אידלסון רח׳ ת״א,
 מיקרוסד לסדורי המעבדה

 ישראל״ ״קול של ספק נים,
תקוני-רדיו

טי קלי □ ת
 קניה •

ף • לו  חי
 השאלה •

מכירה •
אברהמסון

8 יהודה בן רה׳ 8

טעם לבעלי הנקוי
ת ש בעת מנקה ק ו צ ו

 ת״א) 4362 ד. (ת. כתבא״״ ב־מבון
 הספור אמנות או עתונאות, תלמד

 מוסמך בהנהלת !הדואר ע״י הקצר,
2(. ועתונאות, לספרות .0  פנה ).0.

 — פרטים לתשובה. בולים וצרף היום,
!דורש לכל חנם

ו י ד ר
ליפשמיץ ש.

־ ל ב ת י ב  א
 בקוסח 47 בן־יהודה

 נניחז • תיקונים
תיווך • קניה

כתל-אכיב קולנוע
ר פי  עם )4( נבראה האדם בצלע — או

הפבורן. וקטרין טרייסי, ספנסר
)2( לשיר חוזר ג׳ולסון אסתר

)4( פאוסט — מגדלור

הזוהר ענני :הסרט לקראת — אוריון

ואנגלית עברית דקצרנות גרג אולפן
 .$. הפשוטה גרג שיטת לפי העברית הקצרנות מחבר קטפינסקי, ח. בהנהלת

למתחילים חדשים קורסים השבוע פותח
: ה פ י ח קמפינסקי ח. מר אצל ,19 פבזנר רח׳ ב
 2913 טל. מוגרבי), (ע״י 42 אלנבי רח׳ ״אירופה״, מלון בתל־אביב:

 2515 טל. ,21 דוד המלך רח׳ ״ויטא״, מלון .ירושלים:
: ה י נ ת 28 טל. ,8 מס׳ חדר הפועלים בית נ

מובטחת! ההצלחה - מיד הרשטו
 הפשוטה״ גרג שיטת לפי העברית ״הקצרנות :הלומדים לב לתשומת ^

ת ״גרג״ לקצרנות המותאמת בארץ היחידה השיטה היא י ר ו ק מ  הידועה ה
 הארצות בכל אנשים מיליונים יד״ על מפליאה בקלות נלמדת אשר בעולם,
בעולם. השפות ■וברוב

.לשעבר התלמידים לב לתשומת :
לתלמיד״ גרג אולפן .״שרותי התכניות במסגרת .

ם עבורכם נפתח נ י ח
גבוהה למהירות קורס
.1951 בינואר 15ר.- עד ההרשמה ____________________

ש נ ץן
עתיקות ומטבעית ברד

ב השבוע התבלט בן־גוריון דוד ■■
 גלים שהיכה נאום, בכנסת נשא : חדשות

 סמלי מסר הכנסת), (ראה הציבור בקרב
 סייר לקצינים, הספר בית לבוגרי קורס

 וחביב דקה) 13( קצר נאום נאם במעברות,
העיתונאים. לפני

 נתניה. ברחובות עבר הסיורים באחד
 שר את שליוו הצבאיות, המכוניות שיירת

 לעגלת רתום שהיה פרד הבהילה הבטחון.
פי העגלה, את הפך השתולל, הפרד ירקן.

וק ג. ב. נעצרה, השיירה הירקות. את זר
 לסקוב, חיים אלון? גבוהים, צבא ציני

 ■ ממכוניותי- יצאו ׳מקלף מרדכי אלוף
 הירקות. את אספו הם,

 במכונית ג. ב. של לנסיעתו הסיבה ■3
 ה־ :הפרסית מכוניתו קלקול — צבאית

 זה נמצא ,1000 ים — ההדור קאדילאק
המוסכים. באחד בתיקון מספר שבועות

 בחלקי המחסור במנוע. חלק להחליף יש
העוב אחד אמר התיקון. את מעכב חילוף

אי פשוטים אזרחים ״כאשר :במוסך דים
 צריך — חילוף חלקי להשיג יכולים נם
לחכות״. הממשלה ראש גם

סטו של מכתבו ארצה הגיע במאוחר *1
כש קמברידז׳. באוניברסיטת יהודי דנט
 בחנות ג׳. ב. של שהותו על שמע הלה

*ה ראש אחר עקב באוקספורד, הספרים
הס אצטבות בין להפתיעו עמד ממשלה,

 להוציא שעמד ברגע אך ולברכו. פרים
 קפצו ג׳. לב. להושיטה מעילו, מביס ידו

 בו סמוך, מחדר הממשלה, ראש שומרי
 סכסולוג אלים, האוולוק בכתבי עיינו

 שלו, המין מדע בספרי מפורסם אמריקני
״הס :הסטודנט שכם על כבדה יד והטילו
תלק״.

 קלה ג׳. לב. הגישה היתר, בארץ אך פ■
מפ שמיר, שלמה אלוף סיפר יותר.

חד כמה ״לפני :לקציניו האוויר, חיל קד
 :אותי שאל באילת, ג׳. ב. עם סיירתי שים
 לא בתנ״ך? אילת נזכרת פעמים כמה

 פעמים.״ שש :ידע הוא ידעתי.
 אחד פסוק ג׳. ב. ציין דבר של בהמשכו

 בפרק — פעמים שלוש אילת נזכרת בו
ב׳. מלכים ט״ז,
 סטא■ יוסף זכה ,71,ר הולדתו ליום <■
 ועיירה ראשי כביש הרבה: למתנות לין

 מפעל שמו. על נקראו נוספים סובייטית
כב את פתח המזרחית, בגרמניה פלדה,

 המערבית מגרמניה אך — סטאלין שן
מת — דוקרני תייל עשוי ור אליו הגיע

בטירור. הלוחם האיגוד נת
 גיאות הגמון האדכי סיפר ■ ן

מ שחזר פקחיות, עינים שמנמן, חבים,
 (לנוצרים) הקדושה בעיר :בחו״ל סיור
 הדרישה מן בו חזר לא שהותיקן שמע

ירושלים. לבינאום התקיפה
הדיפלומטי, הגמון הארכי הוסיף אולם,

 הקדשים צאן מפי תלונות כל נשמעו ״לא
 היהודים התנהגות על גם בישראל״. שלי
 הארכי התרעם לא בנצרת, המולד, בחג

 להיות נזדרוו יהודים עתונים כי אם הגמון,
לי מוסר והטיפו האפיפיור מן אפיפיוריים

 מגורי עיר את החג ביום שמילאו הודים,
).688 הזר,״ (״העולם מקום אפס עד ישו
 שוודיה, מלך ד,ששי, שגוסטאב אחר ■יי

 המלכים גם בדקו משכורתו, להעלות ביקש
 :ומצאו במשכורותיהם באירופה האחרים
 410 - בריטניה מלך הששי, ג׳ורג׳

לשנה, ל״י אלף
- דנמרק מלך התשיעי, פדדריר,

ל״י, אלף 106
 ל״י, אלף 94 — הולנד מלכת יוליאנד!,

 אלף 82 — יוון מלך הראשון, פאול
ל״י,

 - נורבגיה מלך השביעי, האקון
ל״י. אלף 50
ד1ג בראש ואלבוהוד ד  הסינים תשעת במשלחת הנשים, שתי ■י

ז חדשים פרווה מעילי לובשות לאו״ם,
הגב ושבעת אורכידיאות, פרחי עונדות ,

!למהדרין תפורות בחליפות נתונים רים
 26 אחר הקומוניסטית, סין נציגי עזבו כך

 ראש הדיונים. שולחן את בניו־יורק, ימים
 שילם סידצואן, וו הגנרל המשלחת,

 עבור דולר אלף של חדשים שטרות בשני
גר רדיו, מכשירי שכלל הנוסף, המטען

 כלי מצלמות, ספרים, תקליטים, מופונים,
ש מנהגיו, נפרד אחר ומלבושים. מטבח
(״טיב״) הענקה להם מסר או״ם, ע״י סופקו

 לשאוף ״נמשיך :הודיע דולר, מאה של
לשלום״.

ה־ פקיד נששיכי, אפנדי עזמי ■■

0

 עבדאללה, של חסדו ואיש לשעבר, מנדט
שבי בוועדת הירדן של ראשי נציג משמש

 ב־ פורסם כאשר המעורבת. הנשק תת
ה מופיעים בו צילום, פוסט״ ״ג׳רוסלם

 וע- הרמתי שאול אלוף טגן ריילי, גנרל
 למכור ובקש לעתון פנה נששיבי, זמי
 ב־ וד, צילום לפרסם כדי הגלופה, את לו

הירושלמי. העתון ״אדיפאע״,
 שלא לוריא, פזר בפועל, העתון עורך

 האויב, עם הסחר איסור על לעבור רצה
הו התמונה ברצון. הגלופה את השאיל

המע שתי בין המרחק — למחרת פיעה
קילומטר. שני רכות

 אלוף צד,״ל, של הדיפלומאט השליח *
 ה־ אביו, עם לשולחן הסב דיין, משה

ה שר רות, — אשתו דיין׳ שמואל ח״ב
 מפא״י מזכיר לוביאניקר, פנחס חקלאות

ארן. זלמן

חכים ג׳יאורג׳י ארכיהגמון
האפיפיור סן אפיפיוריים

 קם חוור, תר, שתית קצרה, שיחה אחר
 לעצמו, והביא הלך לוביאגיקר, פנחס
 חריף. קוניאק ,כוסית — כמחאה

עמ ההחלטות, שעת הגיעה כאשר ■י
ממ שירלי כוכבת־ילדה, שהיתר, מי דה

בע זרוע על נשענת כשהיא וקבעה, פל,
 :ימים חודש לפני לו שנישאה השני, לה

 בסרטים. להשתתף רשמית, מפסיקה, ״אני
ממו זמן בסרטים שהתעסקתי חושבת אני
 (שירלי שנה עשרה ...תשע — למדי שך
 אשד, להיות רוצה אני )...22 בת היא

ה לעשות יכולה ואיני טובה ואם טובה
 אני היכולים, אנשים יש אחת. בבת כל
לא.״ —
 הערבי הח״ב טובי, תאופיק גם י■

 מעתה דבר: החליט מק״י, איש מהיפה,
ה עברית• — בכנסת נאומיו נושא הוא

ה הקצבת על בדיון נישא הראשון נאום
 הוצאת איסור ביטול את תבע בו נייר,

הממ ל״אליום״ נוסף ערבי יומי עיתון
 יו״ר שפרינצאק, יוסף אמר שלתי.

 בכדי כדאי היה הויכוח ״...כל הכנסת):
 טובי, תוסיק ח״ב של נאומו את לשומע

ב דיבר אלא עברית, שדיבר רק לא אשר
אח לנואמים דוגמא לשמש שיכולה שפה

רים.״
 זכר מין אחדות פעמים שהחליף למרות

ביותר. רצון שבע טובי היד, בנקבה
 התימנים, נציג גלופיןא, זכריה גם

 באם המליאה ישיבות את לעזוב שאיים
ב לנאום יפסיק לא עברית, היודע טובי,

נחת. שבע — ערבית
 ה*וא■ גימד אחר, ערבי גליל איש אי
ה סיים בנצרת, דין כעורך שהתיישב רי,

 המנתח ״ייסורי״, ספרו כתיבת את שבוע
 א״י ערביי של והמדיני הצבאי ארגונם את

 הוואדי כותב המלחמה. ואחרי בתוך לפני,
כני על להקל ישראל ממשלת ברוב על
הניצחון ״״. הערביים: הפליטים סת

ב אלכוהול כמו המנצח, של בראשו פעל
 לשתייה״. רגיל שאינו פלאח של ראשו

 הזד,״ (״העולם רבים כשלונות אחר ■י
ש אלל,אול!ג׳י פאתי החליט )688 מט.

 עם טובים יחסים לקשור הזמן הגיע
משו דמשקאית חרב שלח ד,ארגנטינים.

 נשיא בירון, לחואן שי יהלומים, בצת
ארגנטינה.

 ,12 לילינבלום רחוב תל־אביב׳ :וההנהלה המערכה כתובת
 :הטו״לים / *בנדי אורי :העורך / 136 ד. מ. ,66785 סלפון

 תל־אביב, שהם׳ בב דפוס / כהן ושלום גורמן אברהם
 ארץ־ צינקוגרפיה :גלופות / 2239 •לפון * פץ רחוב

ם ישראלי* ל־אביב.0 ובניו, פופל מד חחפנאו / סף

סודפש

ה ד גגז ו ב׳ מ מ ו א ס


