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\בקורנתול השתמש 1
1  יכלות נגד חדשה המצאה

וורוגריות מרקחת בתי בכל

הזה־ ״העולם מינויי
 יולי חודש ,לגמי המינוי עבור שלמו טרם אשר

הזח ״העולם למינהלת הכסף את להעביר מתבקשים
תל־אביב ,136 ד. ת.

: חדשים למינויים החתימה דמי
 ל״י 5.500 — שנה לחצי
״ 11.000 — לשנה
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עגבניות ומיץ דם
 שמעון את לצלם -גריז צלם כשניסה
 (ראה הפלמ״ח בכנס אכידן (״גבעתי״)

 מזי אני המפקד־הטרקטוריסט: חייך במדינה),
 חדלה רגע מאותו פוטוגני.״ אינני אותך, היר

 בלתי־ברוס קלקול מחמת מלעבוד, במצלמה
 לא כך כל אני לך, ״אמרתי אבידן: כם ס

המצלמות.״ את שובר שזר, פוטוגני
 בן־צבי, יצחק הנשיא, שערך במסיבה

 חניכו נראה צה״ל של הגבוה הפיקודי לסגל
בי אלוף אבידן, של לשעבר  (״צירה״) צ
 עגבניות. מיץ כוס שותה נגבה, גבור צור,
 שיש ״חשבתי : אכידר יוסף אלוף העיר

עגב מיץ לך שיש רואה אני אבל דם, לך
_ /,ניות.

 שלמה הח״כים צעיר הוכיח זאת לעומת
בכ שטען שעד, דם, לו שיש (מפא״י) הלל
״זה וגירושין: נשואין חוק על בדיון נסת,

אונסין.״ חוק זהו נישואין, חוק כבר.לא
 פאג״י ח״ב גילה לחלוטין שונה עמדה
 מפ״ם ח״ב שהעיר שעה מינץ. בנימין

 חוק על שיפקח ייתכן לא כי רובין, הנן
 שנים ״צריך מינץ: קרא בלבד, אחד שר זד,
לגירושין.״ ואחד לנישואין אחד —

 מינץ, ,אמר החוק על הוויכוח כשהסתיים
 נפץ, חומר עוד לי ״יש בישיבה: ראש שישב

 הדן החוק כוונתו: הישיבה.״ את נועל אני אך
 י בסדר ,שנקבע חומרי־נפץ וייצור בשימוש

׳י . היום•
 נגד בכנסת להילחם הוסיף שמינץ בעוד אך
 להוריד לדעתו, העתיד, הלאומי, השרות חוק
 בתו, השבוע נראתה הבנות, מוסריות את

 האגודאי לעסקן הנשואה מינצר, בריינה
 לחי־אל־לחי רוקדת מינצר, יעקב הצעיר

כש רמת־אביב, במלון גלוי־הראש כעלה עם
עמוקת־מחשוף. שמלה לבושה היא

 ועדת יושב־ראש מפא״-, ח״ב שדרש שעה
 מש־ בהעלאת ־לדון גורי ישראל הכספים,

 ח״כ העיר הפגרה, לפני עוד כורות-השופטים
עומ ״השופטים : כדר יוחנן ד״ר הרום

 או לשפוט — האמלט של הבעייה בפני דים
לשבות.״

שה שעה פחות, לא שנון היה עצמו גורי
״כשש : ציזלינג אהרן מפ״ם לח״ב שיב

 של במחזהו נזכרתי ציזלניג, דברי את מעתי
 ועלה רצינות*, של חשיבותה וויילד, אוסקר
חוסר־חשיבות.״ של רצינותה הביטוי: בדעתי
 מו־ הנגב) (בערבות יגאל שביקר שעה
ן ו ז נ  חרות מנהיג אליו ניגש בכנסת, סי
 ל־ בכוונו לו, אמר בגין, (המרד) מנחם

 :גבר דרן מוסינזון של החדש ספרו
 בגין, הוסיף אולם, מצוין.״ ספר כתב ״כבודו
 אנשי (מסירת ה״סיזון״ בפעולת הדן הקטע
 אינו ההגנה) על־ידי הבריטית לבולשת אצ״ל
 כועסים שבגללו קטע אותו שזה מאחר נכון.
 ״אי־ הלה: העיר מוסינזון, על ההגנה אנשי

ל צריך אני ברירה. אין איש. לספק אפשר
,...׳׳לויצ״ו הצטרף

וקוקה־קולוז מרקחת
 לבין העיריות בין הם־כסוך כשנסתיים

 פנחס אמר- רוקח, ישראל שר-הפנים
וה הצולע פתח־תקווה, עיריית ראש רשיש,
 מ־ התעשר מישהו •אם יודע ״אינני מנומש:
 ד.ת־ שרשיש ,אבל רוקח שרקח זו מרקחת
ברור. זה — רושש

ב בחר, חושי, אבא אחר, עירייה ראש
 עיר־נמל, לראש היאה בדרך לחופשה, צאתו

נג א/ק על שיצאו המטיילים 350ל־ הצטרף
מז אשתו, יצאו: אתו לקפריסין. לטיול בה

ונהגו. כירתו

 עד שהיה מי בא מקפריסין הפוך בכיוון
 משרד־החוץ איש באי, ישראל קונסול כה

ילי ד,יפר,פיה, אשתו בלוויית יובל, משה
 קונסול שהיה שעה הכיר אותה הולנד, דת

 בשאנחי. ישראל נציג שהיה אחרי בקנדה,
 ■של הלאומי המשקה קוקה־קולה, שתה יובל

הת ףהמצויין), המקומי היין (מלבד קפריסין
ב במשרד־החוץ, חדשים כמה לשהות כוונן

.חקר. תפקיד

טה לבירתו פחלוי ריזא השאח כשחזר
 רופא־שיניים של מברק־ברכה שם מצא ראן,

ש קוקר, נאדל ד״ר תל־אביב, מצפון
 יורש־ עוד היה שזה שעה ריזא עם התרועע

 הפולני, בצבא סגן ה־ה הוא יואילו עצר,
 בחור י ״הוא השאח: על קוקר של דעתו

 אהב השאר בין ליהודים. הרבה עזר מצויין,
יהודיות.״ גם

 תחוז הקאמרי בתיאטרון בקרוב •שיוצג
באנברי. השם

828 הזה״ ״העולם


