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ראש חפיפת
דמעות ללא

 התנגדות בלי שערות סריקת
צלקות ובלי
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 את עושה אלקלי, ללא הנפלאה,
 ונוחים כמשי רבים ילדתן תלתלי
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 בהגה אוחז כל אתה. — וזה יתכן
 אם הכבוד באות לזכות יכול

 האדיבות כללי על ישמור
בדרכים. והזהירות

פגעים מונעת - בדרכים אדיבות
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 11 בשעה ,17.5.52 שבת, ביום
 בבית בחיפה פגישה תתקיים בבוקר

אפשטיין. חתי

 ,3 בלוק חיפה, מערב שכון

ד קומה ,3 כניסה
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ם י ש נ ה
מדיניים סודות

שר זלמן שלמה ירושלים עירית ראש
 בארצות־ שערך התעמולה ממסע נהנה גאי,

סיפו צרור כשבידו ירושלימה חזר הברית,
 פנים קבלות לעשרות זכה משעשעים, רים

שומעי כל לדעת בסיפורים, הטוב חגיגיות.
 אוהב אחד, אמריקאי עיריה ראש שאלת : הם

 בבקשה, לי, ״הסבר : בלחש שרגאי את ציון,
נבחר ישראל מדינת שלנשיא הדבר ארע כיצד

 תיאר- הד״ר ולא וייצמן חיים הד״ר
הרצל?״ דור

בירו מהלכין לעצמו שמצא אחר סיפור
 ליו״ר ברכותיו את שיגר הכנסת יו״ר : שלים
 ברכה התכנסותו. לרגל הציוני הפועל הועד

 נשיא מקום ממלא מטעם התקבלה נוספת
 :זאת) יודעים שאינם (לאלה ההסבר המדינה.

 יו״ר שפרינצק, ידסןש הוא הכנסת יו״ר
 שפרינצק, יוסף הוא הציוני הפועל הועד

 יוסר הוא המדינה נשיא מקום ממלא
שפרינצק, ־

 ההצעה הכנסת ועדת לפני הובאה כאשר
 כל- ירחמיאל אלוף־משנה את למנות
 ילדים, לשלושה ואב 50 בן בלונדי קינד,

 חודשים, שמונה בן הוא ביניהם שהצעיר
 ״הוא :מפא״י אנשי ו3טע הכנסת לקצין

״מפ״ם איש  :התלוננו מפ״ם אנשי ואילו !
 ותיק בלקינד, : התוצאה !״.מפא״י איש ״זהו

 בלתי- (שהוא לתפקיד מתאים נמצא ההגנה,
המפלגות. כל על־ידי אושר מפלגתי),
 לאודרמילק, קליי ולטר ד״ר בעבור

 עמק תכנית ובעל הקרקע שימור מומחה
 נתבקש ירושלמי, ילדים מוסד ליד הירדן,
 בהכנסו רק לבית. להכנס ילדים שני על־ידי
 כי הפרוטסטנטי ללאודרמילק נתגלה למוסד
 להצטרף ביקשוהו ליהודי, חשבוהו הילדים
 לאודרמילק אזכרה. תפילת למניין כעשירי

 את ומילא כובע חבש זהותו, את גילה לא
 ישראל דיני לפי כי אם בנאמנות, תפקידו

מניין. למשלים כמתאים כלא־יהודי, נחשב, לא
 יסוד יום את לחוג טייבה ערביי בהתכונן

 להכין כיצד נבוכו שלהם המקומית המועצה
 הדתי, הפנים שר לאורחם, כשרה ארוחה
תר שתי שיגור :הפתרון שפירא. משה
הסמוך. יונה בכפר כשרה לשחיטה נגולות

 היה חגיגה באותה שנוכח אחר שפירא
 אברהם השומרים זקן פתזז־תקוה, איש

 ״רבנו : לערבים שאמר ,82ה־ בן שפירא
 חוץ אך .1929ו־ 1921ב־ כמו ושם, פה קצת
״ביננו שלום תמיד היה מזה !

מוסיקאיות מחשבות
 המבקר רפינא, מנשה של מחשבותיו

 כדי השתמש בה בהפסקה, דבר, של המוסיקאי
 הבעה. מלאות ״עיניה האולם: את לעזוב י

 בגלל לראות אין רגליה את אצילה. גזרתה
למ היא הרצפה. עד בשובל היורדת השמלה

 לטבעיות. עד כמעט הרגשנות מלאכת .את דה
האפ את הולם זמרתה של הטפל הסגנון אבל
 הריקניות.״ במלים המובע התוכן של סיות
 את גם עליו, הטוב בעטו רבינא, תקף אחר
באו הגענו. היכן עד ״הנה :המאזינים קהל

 הראשונות שבשורותיו לפה מפה מלא לם
 להביט נוהגים שאנו הישוב בחירי יושבים
 והישגיהם, פעולותיהם על בהערצה עליהם

 בוקעת אירוטית וזמרה ג׳אז פרקי משמיעים
 המק־ את בהתלהבותה המחבקת מזמרת מפי

 לנשיקת־ בשפתיר, בו שנוגעת וכמעט רופון
הורן. לנה :השפתיים בעלת אש.״

 על וילקומירסקי אברהם הזמר סיפר
 לגבות לבנק ״הלכתי :בבנק האחרון ביקורו

 כי לי לשלם סירב הפקיד אך שמי על צ׳ק
 שאוכיח לי כשאמר זהות. תעודת לי היתד, לא
 מתוך אריה לו שרתי וילקומירסקי שאני לו

 אתה ״לא, : תהפקיד תגוב ורדי.״ של אופרה
״קרוזו אתה וילקומירסקי, לא !

 חפר ו) איצייק נא, (שמע חיים כשנראו
 —תל־אביב בכביש דוהרים כרמלה ואשתו

וש לעוברים נדמה היה כפיות עטופים חיפה
 פחות היה ההסבר אך הזוהר. ימי שחזרו בים

 בחום הובאו חלו, וחיים כרמלה :רומנטי
בקרית־מוצקין. כרמלה הורי לבית גבוה

 פשה התל־אביבי האומנים קפה נסית, בחוגי
״לנשיאות ״חצקל של תנועה ליסד רעיון ! 

 איש-כסית, יחזקאל כסית, לבעל כתודה
 יין בתוספת צנועה לא ארוחה חינם שחילק

 הבוקר התעמלות משתתפי לכל בשפע אדום
העצמ יום בבוקר דיזנגוף ברחוב ההמונית

).758 הזח (העולם אות
ה הסוחר כוטאג׳י ט. אמיל כשהציע

המל המוצא הבריטית, הנתינות בעל חיפאי
תמו נכסיו כל את למכור ערבית, והדובר טי
 הזה (העולם שטרלינג לירות אלף !00 רת
 בג׳רוסלם שנתפרסמה למודעתו הוסיף )755

הדוג ״זוהי בריטיים: עתונים ובכמה פוסט
יהו מלמד גוי בד, בהיסטוריה הראשונה מה

״כסף להרויוז כיצד די !

759 הזה״ ״העולם


