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המפורסם הרומן הופיע

□ ו ה ־ ת ד ב ה
הול רדקליף :מאת
 תהפוכות של הגדולה הטרגדיה נחשפת הבדידות״ ב״תהום
פסיכולוגי וניתוח רב ספרותי בכשרון האדם. — היצורים
נגד הלסבית האשד. של הנואש המאבק את שלה המרתק

ת 1 ד
 סברדליק יצחק :עברית

 בחיר של המין בטשטוש הטבע
 ברומן הסופרת מגלמת מעמיק
הדביקה אשר האנושית, הוגברה

 וד,התנוונות היאוש ובדידות, לתהום אותה ודחפה ולעג נידוי עליה וגזרה קין אות את במצחה
בציבור. ספרותית סנסציה עורר הוא באנגליה הספר של הופעתו עם

,3.600 רק מחירו יהיה 104.53 תארין עד ל״י. 4.— ומחירו עמודים 480 מכיל הספר י ״ ל

הספרים למכירה נמצאים
ארנבורג איליה מאת הורגיטו חוליו שד הרפתקאותיו

ל״י 2.600 הספר מחיר
ברנשטיין־כהן מרים בעריכת האשה) על הספור (מבחר ובנותיה חוה

 ל״י. 3.500 המזדיר למתנות. במיוחד ומתאים מהודרת ובבריכה משובח נייר על נדפס הספר
תל־אביב ,11 טיומקין רחוב ״המתמיד״, הראשית: ההפצה

תתלקת
? / / 0<

ת של ב נזסחרנז בי כ שז ה1י ל
ד בז ע ך ל ל בי ש א ב ל ת ל לז ב הג

 ואריגים הארץ תוצרת אריגי של עשיר מלאי מתוך
 - טעמך, לפי לבחור שוב תוכל משובחים, אנגליים

 שלנו המנוסים והחייטים בדך, את לנו להביא או
וסולידית חדישה חליפה לך יתפרו

ב■דושלים ב־ א חיפהחל־

ה של החשובות התחרויות 12 להלן
 השם ובבריטניה. בישראל 28.3.53 שבת

ה הקבוצה את מציין קבוצה בכל הראשון
ביתית.
8 שורה בכל הריקה במשבצת ציין
(המא הראשונה שהקבוצה מנחש אתה אם
א׳. בתחרות־רשום תזכה רחת)
 (האור־ השניה שהקבוצה מנחש אתה אם
ב׳. רשום — בתחרות תזכה רחת)
 בתיקו תסתיים שהתחרות מנחש אתה אם

א. רשום —
 לפתרון ביותר התקרב 3 מספר בנחשון

 צה״ל, ,600 צבאי דאר דנקנר, מתתיהו הנכון
 לשלושה הזה העולם על זזינם במינוי וזכה

חדשים.

אחרונות תוצאות
ת״א הפועל רמת־גן הפועל — תל־אביב הפועל .1

— כפר־סבא הפועל — תל־אביב מכבי .2
פ״ת מכבי פתח־תקוה מכבי — רחובות מכבי .3

פ״ת הפועל תל־אביב ביתר — פתת־תקוה הפועל ,4
— נוצרים אחוות — חדרה הפועל .5

ת״א הכח תל־אביב הכח — ירושלים הפועל .6
בולטון וונדררס בולטון — ברנלי .7

תיקו וולבם — סיטי מנצ׳סטר .8
בלקפול בלקפול — ניוקסל .9
טוטנהם פורטסמוט — טוטנהם .10

תיקו סנדרלנד — סיטי סטוק .11
: שיוט .12

— קמברידג׳ — אוקספורד

 במכשיר יזכה התחרויות, 12 של תוצאות את נכונה המנחש
 תחרויות 11 תוצאות את נכונה המנחש פיליפס. מתוצרת רדיו
הזה. העולם על שנתי חינם במינוי יזכה

 תשובותיהם אשר לפותרים שבוע בכל ינתנו תנחומים פרסי
הנכון. לפתרון ביותר קרובות

 את העתק או התלוש, עם יחד המסומנת הטבלה את חתוך
 ר יום עד אותם שלח הגזור, התלוש את אליה וצרף הטבלה
 תל־אביב. 136 ד. ת. הזה העולם למערכת בכלל) (ועד 27.3.53
.27.3.53 יום עד דואר חותמת שישאו פתרונות יתקבלו
.5 מם׳ נחשון :לציין יש המעטפה על

 5 נחשון תלוש
0̂ש

ת ר ג ד א י ק פ ל
 קניות פנקס אצלנו קבל •

 סחורות קנית לך המאפשר
נפשך. כאות בתשלומים

 הגדולות החנויות רוב •
 שונים במקומות כקטנות

 עבורינו מאורגנות בתל־אביב
לרשותך. ועומדות
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המפורסם הרקדן של
ד ל ד ה

ב ק ג ו י ו ד* ד
 8.30ב־ אהל אולם 26.3 : תל־אביב

 תרבות קרן לטובת ״גלה״ ערב
 9.00ב־ אדיסון 24.3 : ירושלים

יחיד) (רסיטל למנויים
: ה פ י  9.00ב־ אורה 25.3 ח

יחיד) (רסיטל למנויים
 6.45ב־ 28.3 מוצ״ש תל־אביב:

למנויים אהל־שם
: כרטיסים

 גינזבורג : חיפה כהנא, : ירושלים
: תל־אביב
 אוניון ־ רדיו שפרינגר, ־ שלזינגר

66471 טל׳ 3 נחמני האומה, בניני

 6ב־ שלם קניותיך תמורת •
חדשיים. תשלומים

 רגילים במחירים — קניות •
שהיא. כל תוספת בלי

כע״מ לאשראי ארגון
ת״א 4613 ד. ת•
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□ בי ל __ כ
 כשהופיעו מופתע היד, אואן ג׳ון
ה של לפועל ההוצאה משרד פקידי

 ממנו ודרשו שבקנזס ויצ׳יטה עיר
 בית לצו בהתאם ביתו את לפנות

 בית ידי על שנתנה הסיבה דין.
 ״הקמת :ביותר מוזרה היתד, הדין
בדדון.״ רעש

 לא כבר הסיבה את שקרא לאחר
 לא כי ידע הוא מופתע. אוא, היה
מיו רעש ,זקי״זו .?שפחתו ולא הוא
ל אהדר היתד, לגירוש הסיבה חד.

ש הרובע, מדיירי ששים : גמרי
 הדיירים, ממחצית יותר לא היוו

״ה לעצמו־ שקרא לארגון התאגדו
ה את לפנות במטרה הלבן״, בית

וה הכושים מדייריו כולו רובע
כושי. היה אואן ג׳ון יהודים.

מ היו הלבן בארגון הויכוחים
 לגרש שיש שטענו היו מושכים.

 אולם, הקתולים. את גם הרובע מן
 היו העיר הנהלת מראשי שכמה כיון

 יזכו שלא החברים הבינו קתולים,
ב ינקטו באם השלטונות בתמיכת
קתולים. נגד אמצעים
:פשוטה היתד, הגירושים שיטת

ה המשפחות 50מ־ אחת כל נגד
 תביעה הוגשה והיהודיות כושיות

באמת העירוני הדין לבית משפטית
 ״הפצת רעש״, ״הקמת כמו לות

 באזור בית תעשית ניהול ריחות״,
ה קיבלו לא המקרים ברוב אסור״.

או למשפט. הזמנה אפילו נאשמים
נש השופט, בפני הופיע השמש לם
חחוק. ההזמנה את שמסר בע

 על- שנשאל אואן, בזול. יותר
 האדם, לזכויות האגודה חברי ידי

 הדין פסק על מערער הוא אין מדוע
ל הזמנה כלל קיבל שלא ומוכיח

פו אינני :ענה במשפט, נוכח היות
ב לעבוד להמשיך רוצה אני ליטיקאי.

או רעש אעשה לא אם הזאת. עיר
וה אחר מגורים לאזור לעבור כל
בסדר. יהיה כל

אמיצים, יותר היו אחרים אולם
 הדין, בית לערעורים. דין לבית פנו

 13מ־ אחד את לשמוע כבר שהספיק
 : בפסק קבע לו, שהוגשו הערעורים

 הוגשה אכן כי שוכנע הדין ״בית
 שלוש שביקר השמש לנאשם. הזמנה
או מצא ולא הנאשם בבית פעמים

למש ההזמנה את הדביק בבית, תו
מ שלושה לעין... בולט במקום פט

 הן־זמנד, . את שראו העידו שכניו
 הנאשם ימים... כמה במשך מודבקת

ה שלושת במשך בביתו שגר הודה
 ראה שלא יתכן לא ולכן האלה ימים

 דין בית צדק לכך אי ההזמנה... את
 בפניו שלא הנאשם את שדן הנמוך

 פסק את לאשר אלא לנו נותר ולא
 שלושת כי להוסיף למותר הדין.״
 לא אף הם ! יהודים היו לא העדים

כושים. היו
ה 12 מהרו זה דין פסק לאחר

 פרשות על וויתרו האחרים מערערים
 מבצע כי הבינו הם שלהם. הערעור
 לגמרי ומיותר היטב, אורגן הגרוש
 חברי צדק. להשגת לפעול לנסות

 היהו־ והועד האדם לזכויות האגודה
 הוכחות בידיהם יש כי טענו די־נוצרי

 נפגש הדין פסק את שהשופט.שנתן
ב הלבן״ ״הבית ארגון עם לשיחה

 איש אולם דינו. פסק את יתן טרם
אפי אלה. בהוכחות מעונין היה לא
ל כלל בדרך הששה העתונות, לו

לפ תמיד ושמחה זד, ממין סנסציות
 את להדפיס סרבה בשלטונות, גוע

 האדם, לזכויות האגודה חברי דברי
 בשכר. מודעות לקנות נאלצו אשר
 ביותר הגדולים העתונים שני אבל

 או זו באמתלה סרבו, סיטי בקנזס
מודעות. אפילו מהם לקבל אחרת,

 כמה המקרים על שמעו כאשר
 מדינת של הנבחרים בית מחברי
מתאי שאילתה להגיש עמדו קנזס,

ש לאחר אולם המדינה. למושל מה
 להם, גם נתברר החוק את בדקו

 של הסמכויות במסגרת הדבר אין כי
 פנימי. עירוני ענין אם כי המדינה,

 ? צדקתי לא ״האם :אואן ג׳ון אמר
 הערעור, את שהגיש ויליאמס צ׳אק
 הממתקים. בחנות מעבודתו פוטר
ל באפשרותי יש עדיין אני, ואילו
״משפחתי את פרנס !

 בבית־הדין לא נשמע הקול,שלא
 משפחות של קולם היה בציבור ולא

 חששו ד,ם וקפלן. כהן ברנשטיין,
היהו מספר הפה. את לפתוח אפילו

 על עולה ויצ׳יטד, בקהילת דים
 :הכללי התושבים מספר מאתיים.

אלף. ארבעים מאה


