
הנניאנשים

במינכן״ וחצר ״בית :היטדר ארוקן של ציורו
לירות 10.000 ב־ כשלון

ב. ר ם צ בי ת דו ליו שכו א ו
 חיפה, בישוף נתגלה נוסף כיודע־עברית

 חכים ג׳ורג׳ (לאורתודוכסים) והגליל נצרת
 חתם הממשלה ראש במשרד האחר.ן בביקורו

 צלב. צרף אליהן עבריות, באותיות שמו את
 את גם השני העבר מן חתם ליתר.בטחון

באנגלית. — אך ו, תוא
 הכהן, ברכה ברנגון, ישראל ציר רעיית
 כרכה הטרומנישואי בשמה יותר היד;עד,

ם, ודורו*) (אחד כ  את להקדיש החליטה ח
 הלשון הנחלת : חשוב למבצע הפנ,י זמנה

בורמה. יהודי 200 לילדי העברית
 ל,ומיי, מיכאל באוטווה, ישראל שגריר

 ף אים : אחר למבצע הפנוי זמני את הקדיש
 של שללו הירושלמי. לגן־החיות קנדיות חיות

 וזוג שחורים דובים שלושה : כה עד מיי ק.
דוב,נים־רוחצים.

 בעוביו אש שלום המפר של קו עיס
 הופרע ברחובותיה, טיול הירושלמיים,

 התעכב אש עצמו. על־ידי שעבר ע בשב
 הסביר רוכלים, דוכן ליד שעה רבע משך

ה כי לירות־דולריס חישובי בעזרת לרוכל,
 עבור הרוכל ממנו שלקח פרוטה) 170( מחיר
בניו המקובל מזה גבוה ליוח אשב שתי

רק. ת
הנ בין המרירים המכתבים חילופי את
 התיאטרוני מבקרו לבין אהל תיאטרון הלת

 גמזו, חיים ד״ר הארץ, של החומצתי
 ההצגה ״אם :מחדשת בהצעה !.;אחרון סיכם
 מתחת כמו־ גרועה תהיה האך,ל של הבאר.

 במסגרת עליה ביקורתי את אדפיס לגשר,
!״ רה שח

הרי צייר של דעתו היתד. מתונה יותר
 מסיד־ כשחזר אריכא, אביגדור שומים

סקנדי בארצות הציג אותן תערוכות דת
מד חדשה אריכא גילה בשבדיה כי נביה.
צפו בממלכה תיים מג הא המבקרים : הימה

 ריי — ממשלתית משברת מקבלים זו נית
לשחדם. כלו י! שלא

ם ותלמיד■ קצין מי כ ח
 של צלם־החצר הופמ,׳, חיינריך

 ספר את השבוע פרסם היטלר, ארוקן
הסת שלא הופמן, רב־הגילויים. תיו זכרוה

 בקטעי גם הספר את קישט בגילוייו, פק
 בכשרונו דן מהם אחד לפיהוור. רבים הערצה

 הופמן, לדעת שהיה היטלר, של האומנותי
 נכשל כי אם ן, עלי, בחסד בצבעי־מים צייר

 בינה. האומנות לאקדמית הכניסה ת בבה־נ
: לדעתו מביא שהיפמן כחות הה אחת ו  ז

וח ״בית של כזאת היטלר, של נותי, תמ
 1944ב־ נמכרו תמונח) (ראה במינכן״ צר

האחת. לירות אלפים 10 במחיר

בן־גוריון. דויד : האחד *

 נספח של הופעתו היתד, מעניינת יותר
 (אלוף־ קולונל זה היה בישראל. חדש צבאי

 הצבאי הנספח קאסולה, רוכרטו משנה)
במסי רכיה. ולת לישראל החדש האיטלקי

י ק בת  לישראל, איטליה ציר בחווילת טייל ו
ה שיבח קמפולטורה, די קמפומזה המרקיז
 היהודים הקצינים ואת צה״ל את קולונל

 עד הפשיסטי איטליה בצבא ששרתו גבוהים״
הגזעניים. הר,פלייה חוקי הפעלת
 סהר, יחזקאל המשטרה מפקח אחר, קצין

 האסיר לסננן האגודה של ד לאסיפת־היס בא
 מוכן היציאה, דלת ליד התיישב והעבריין,
כור בעל נגרר אך הנאומים, בשעת להתחמק

 אנשי כזלאיו, אמרו לשולחן־הנשיאות. ח;
לש רגילים ילא ״אנחנו :בתי־הסוהר שירות

לשבת...״ צד, ר, הוא איפה אדם אול
 מי תיו בידיע השתמש הזדמנות באותה

ה כיום הנהו י ירושלמי ר־ישיבה בח שהיה
מ כהן, חיים הממשלה, של המשפטי יועץ
 כשציטט המדינה: נגד העבירות חוק חבר

 ככור טבריה ישיבת חניך אחר, חכם תלמיד
 בס,לי־ בו שגה הגמרא, מן פסוק שיטרית,

גרמני. רב של בנו כהן, אות;־ תיקן טת־פה,

 היה מקובלת, הנחה לפי מהם, אחד *
 מראשי בלבו״ אינגלו מרשל היהודי־למחצה

 שניצח תעופה שר ,1922ב־ רומא על המצעד
 וארונות־טווח המוניות טיסות על אישית
 צ׳יקגו — ורומא דיו־־דה־ד׳ניירו — ברומא

ל מעל בטע;ת, שנת־ג, ל,ב מושל ),1933(
 איטלקיים נגד־אויריים בשת,׳תחני טוברוק

בריטי. למטוס מטוסו את חשבו

נישואין ועונות עיתונאי
 את שהתחיל גלבלום אריה כתב־החוץ

 של הירושלמי במשרדו ככתב־כוכב עלייתו
 עשר אחר למחצבתו. לחזור החליט הארץ,
 תל־ בלונדון, ,ארץך כתב היותו של שנים
 הפעם לבירה׳ גלבלום שב וניו־הרה, אביב

שי איתו זמנים, הפרוגרסיביים, יומון כעורך
בניו־יורק. ככתב האחרונה השנה משך מש

רוזגכלום, הרצל עסק אחר בנושא
 הוא : אחרונות ידיעות של העוקצני עורכו
ה בחיי הנושאין ת עוג על תיאוריה פיתח
 מתוך גבר מתחתן 30 עד 20 מגיל : אדם

 מ־ כספי, ן חשב ך מת 40 עד 30מ־ אהבה,
 50מ־ רוזמניר״ באחות ת לזב כדי 50 עד 40
 סדר שיעשה מישהו לו שיהיה כדי 60 עד

בבית.

 השבוע, זנבלום, ר, והזכיר העלה זאת מלבד
 ז׳בוטיג־ זאב אחר, עיתונאי של אימרת,
קי,  עיתונאי לכל כי דעתו את פעם שהביע ס

 אנו אשר ו״כל ויחיד אחד מאמר ק ו ישג
 אותו את ב לכת הוא עושים נאים) (העית

שונות״. בצור,ת פעמים מאות המאמר

 ח״ב ז׳בוטינסקי, של מתלמידיו אחד ואילו
ב למנחם הסביר כאדר, יוחנן חירות

 בעובדה היחידה בית החי, הנקודה את גין
מכי :לשלטון הגיעה טרם החירות שתנועת

אנ ניצלו האדם, את משחית ן שלט שכל וון
 של הסותרת הגבת;' זו. מסכנה חירות שי

 לתת כדי בשלטון להיות כדאי ״אבל :בגין
 (של השגיאות מן ללמוד לאחרים אפשרות
״השליט) !

ה א ת שנ מי עצ
ב למלחמה נוער חוג נוסד בתל־אביב

 בשם צעיר של בראשותו חריפים, משקאות
קוניאק. אברהם

ס בו רו מו ח
 על מורד, רכב בגליל, הר־אדום במושב

 הגיש לבית־הספר, ביומו יום מדי חמורו
 החינוך, למשרד הנסיעה הוצאות של חשבון

 קיבל מאוטובוס, נבדל אינו החמור כי טען
 לטיפול לחודש לירות 8 של הקצבה השבוע
בחמור.

ש חיצוני שמו
האדמיניסטר ההנהלה הבחינה בירושלים,

גדו כמויות כי משרד־האוצר של טיבית
 המשרדים, מן נעלמות דק נייר של לות

 בתי־ של בסלי־האשפה ומופיעות שבות
 :חוזר הפקידים בין העבירה השימוש׳

הש !יקר ייבוא מצרך הוא הדק ״הנייר
״בלבד לכתיבה בו תמשו !
כ נוער ה ה!

בי לאכסניית־הנוער, אדם נכנס בנרריה,
 :טען ,68 בן הוא כי מסר מקום־לינה, קש

 רוח־ד,נעורים אלא הגיל לא זה ״העיקר
״באדם המפעמת !

ה רוח א בו הנ
בית־המשפט, באולם צעיר ישב בתל־אביב,

 עבירת־תנועה, על להישפט לתורו כה ח
 ללא שפטפטה לספסל, שכנתו על כעס
 מדברים, לא ״כאן מלים: חמש פלט הרף,

״משלמים רק  בחמש במקום בו נקנס !
בית־הדין. בזיון על לירות

ה ח ט ב שמה ה והא
 המכונה שרעבי, משה נשא לוד, במעברת

 ניבא שכניו, לפני ארוך נאום משיח, בשם
כפי על בני־ישראל את יעניש אל,ד,ים כי

 נאלץ קשה, בצורת בהם ישלח בדת, רתם
 בית־ספר לבניין ערב באותו עוד לד,מלט
 את השוטף הגשם שהרס לאחר סמוך,
בדונו.

ה העין ח קו הננ
 שתום־ אבו־סעיד מחמד נמלט בבאר־שבע,

 מבית״ה־ אופיום, בהברחת שנאשם העין,
 שפנו לאחר יומיים, כעבור נתפס כלא,

 משרד כי לה אמרו אשתו, אל השלטונות
 הו־ מלאכותית, עין בשבילו הכין הבריאות

ד,מצאו. מקום את מפיה או צ

 של פקיד מעיראק, עולה ביקש בחיפה,
 ללמוד הר־הכרמל, על הלאומי הב.ק סניף

 בה היחידה הדרך ״זוהי :הסביר גרמנית,
״הלקוחות את לשרת אוכל !

ץ שב 694 ת
ן ז או ה לכוחות ראשונה נכנעה .1 ;מ

 סוחר: .8 אסון־השנה: ארע בה .4 הגנה;
 האם .13 אריג: .12 בדחן: עוסק בו .10

 בין הקצרה הדרך .16 ? מאשור נגזר שמה
 יסוד 19 נערה: שם .17 נקודות: שתי

מעוברת; בשנה מתעבר הוא 20 חימי;
 לכל דרושה זו קורה .23 בן־ציון: .21

מט עשרד, 26 חדרה; ליד מושב 24 אדם;
 חלב, לעתים, מחזיק, .27 מרובעים; רים
 נרקיס בעל .31 בלאס; שמחה בראשו, .29

 בית־ד,חרושת של המוצר .33 וגולזמונד;
 תנועה .36 שאול; כוהני עיר .35 דגניה;
ה .39 סוד; .38 מנסיגה; גרועה לאחור,

 .41 לנשימה; אוויר מניעת על־ידי מיתה
 אות •43 הגרמנית; הרפובליקה הוקמה בד,

העיקר. הוא לא .44 ות.ועה;
בהמת־משא; .2 תבלין; .1 :מאונך

 לתדר,ר; יש לאורן, אין .5 ;בעין מכה .3
 כיום; בן־גוריון, דויד .7 אש; שביב .6
 שליט .9 בן־זכאי; יוחנן של כרמו .8

 כיצד .14 ערבי; פרטי שם .11 רומאי;
 פסח; ערב חל בו ניסן יום .15 בגרמנית;

האצבעות; אחת .20 גלילית; מושבה .18
מטבע יחידות .23 ;קטן חלון .22

 לו אסור .28 הפסקה; .25 ארצישראלית;
 הסיגאר; מקור .30 ישראל; בקהל לבוא

 כלי .34 היטלר: של סגנו .32 כן; .31
 ... .37 ; ...״שלל־חש־בז .36 ;חקלאי עבודה
 ספר סוף לפני 49ד,־ הפרק .40 והדר;

באנגלית; שנה, .42 תהלים;

 ״מסדה״ ספרי פרסי[
891 תשבץ לפותרי

 יצחק ;10 שטראוס ירושלים, איתן, אלה
 בית כרמל, דן ;25 דיזנגוף תל־אביב, זיו,

השיטה.
 נתל־אביב, כר צ. ארנקי פרסי

תשבץ לפותרי ״) נחלת-בנימין
890.

 רש״י, רחוב לציון׳ ראשון נוה, אליעזר
.38 התיכון גן, רמת פלברט, ציפורה

 כר צ. ארנקי פרסי
891 תשבץ לפותרי

 אצל ,11 ארנון תל־אביב, זהבי, יונה
חצור רמת־יצחק, פראוד, זמירה צוקרמן;

3.
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