
המכירה
הנוישדת

הנחלה
הנחה 207־

לגבר המוכנים ההלבשה דברי כל על
 הגיר! על ולא הסחורה על הנחה

תל־־אפיס
39 בנימין נסלת רח׳ ,43 אלנבי רה'

ג׳נרלי בנין יפו, רה׳ ירושלים
חדש מסחרי מרכז חיפה

א28 הרצל רח׳ הדר:

פיקס!
לו1גד אמן

 לפי אותך ומצייר רואה פיקסו אבל
 רואה פוסו־ברנר מצלמת רוחו. עיני

 יבואו. בימים ותוכל שהנך כפי אותך
 חבריך משפחתך נראו איך להזכר

עברו. בימים ועירו
: אצל
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 ת רגיש מנזדות 6
ביותר

מנורות! 8 של כוח
 החדיש מודל

ביותר
 דירה! לכל קישוט

גלים 4
 מטר 75 גם בולד

קליטה
בעולם! מקום מכל

ה״1ה ״העוד□ כריכות
 מהשנה הזה׳- ״העולם גליונות את לברוף המכקשים הקוראים כל

 או אכיב) תל ,136 ד. ןת, בדואר להמציאם מתכקשים )1954( שעכרה
 13.00-11.00 השעות כין אביב, תל ,8 גליקסון (רחוב אישי כאופן

1*16.00—18.00.(
 הכרף את לקבל החפצים והקוראים ל״י 3.500 ■הוא הכריכה מחיר
מתבק בן, כמו פרוטה. 500 סף לחופיה מתבקשים כדואר הביתה

 כשהגל■ מסודרות, כחבילות השבועונים את למסור הקוראים שים
 _ השנה של האחרון הגליון הסידוריים, מספריהם לפי מונחים יונות

למעלה. הקטן והמספר למטה,
 של נום!? תשלום תמורת החסרים חגליונות את תשלים המערכת

לגליון. פרוטה 300
 לפני לכריכה, גליונותיהם כמסירת להזדרז מתבקשים הקוראים

חגליונות. קבלת מועד גמר

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 והוא כליל, בריאותו את הרס בחייו אומי
 ילדה מותו לפני מספר חודשים לאיטו. דעך

נסים. השביעי, בנה את אסתר
 במהרה אולם מאד. עד קשה היה המצב
פל ואסתר מצה״ל, ואברהם אליהו שוחררו

 הבנים לה יעזרו עתה :אנחת־רווחה סה
 שווא. תקוות זו היתה אבל בה. ויתמכו
 אותה נשא במעברה, נערה הכיר אליהו

 באחות אברהם פגש אחיו בחתונת לאשה.
שנייה. חתונה נערכה ובמהרה הכלה,
המו את לאהוב אסתר חדלה כבר עתה

כלו : הגדולות המשפחות ואת האגדית לדת
 אפילו לה לתת ואברהם אליהו על אסרו תיה

 מריבות פרצו תלפיות ובמעברת אחת, פרוטה
מרירות. מלאות

 של השלישי בנה גם ז* הצדק ״איפה
 לה. לעזור מסוגל היה לא משה, אסתר,

 סירבו השלטונות אולם בצה״ל, שירת הוא
 הבכירים אחיו שני כי טענו באמו, לתמוך
אב הנשיא. במלון כמלצר (אליהו עובדים

כמור). רר,ס
ממכי אסתר התפרנסה רבים חודשים משך

 ארבעת את האכילה שלה, מנות־המזון רת
 מסוגלת היתד, לא היא ותה. בלחם הילדים
 ביתה. אל אותה ריתק רציני ניתוח : לעבוד
 שכניה. את היא שאלה ?׳׳ הצדק ״איפה

״המשפט ,בבית־ בצחוק. מהם אחד השיב !
 : הרצינות במלוא ההלצה את קיבלה אסתר

יש ששופטי לימדוה הוריה כי זכרה היא
 שעבר בשבוע וישרים. צדיקים חינם ראל

 לבית־המשפט הזמנות ואברהם אליהו קיבלו
 מבניה תבעה אסתר :הירושלמי המחוזי
לחודש. ל״י 45 של תמיכה

 יתן השופט ,אם :בכתפיו משך אליהו
שו המלון בית !ברצון אשלם עבודה, לי

 משך אברהם גם מחוסר־עבודה.״ ואני בת,
דבר. אמר ולא — בכתפיו

תחבורה
דו־מפלגח• משטר

 לקונגרס העובדים, להסתדרות הבחירות
ה הבחירות אינן ולכנסת לעיריות הציוני,
המ מתושבי 1943ל־ השנה הצפויות יחידות

ההגה• ליד כך בין כבר היושבים דינה,
 של ההגאים ליד היושבים 1943ל־ כי
 ימים חודש תוך צפויות אגד אוטובוסי 110

 שבוע של בהפרש נוספות, בחירות שלוש
: לשנייה אחת בין
הנב החברים 43 בת אגד למועצת )1(

 העובדים חברת מטעם הממונים 8״1( חרים
ההסתדרות). של
.16ה־ בת להנהלה )2(
הפיקוח וועדת )21( השופטים לחבר )3(
•(?)

 אחת שנה משך המסיעים לאנשים כראוי
קילו מיליון 60 לאורך נוסעים מיליון 130
 חברי אין לירות מיליון 30 תמורת מטר
 מסתפקים גדולים, ממספרים נלהבים אגד
הב לכל בלבד רשימות בשתי קבע דרך

במו יושבים כבר שחבריה הסיעה : חירות
והסיעה הפיקוח ובוועדת בהנהלה עצה,

בהן. יושבים טרם שחבריה
 מקל סיעות לשתי זאת פשוטה חלוקה על
הג לפי מוצא, שנה כל : אגד תקנון מאד
 מנהל מוסד בכל החברים ממספר חצי רלה,

 החדשים, החברים על־ידי מוחלף מפקח, או
בבחירות. שזכו

חיים דרכי
טוב בך כד לא ה1

״טוב כך כל זה — בון סי ״סה !
 ג׳נסון דבי של במקצת הצרוד הרך, קולה

 של העשן, אפוף בחללו, הדהד דה־מארטר
התל־אביבי. מועדוךהלילה

 האוירה אל דבי את הוליכה אשר הדרך
 רבת־חתחתים. היתה ספוגת־העשן, המגרה,

 עם שנים המש לפני מצרפת עלתה היא
 הבכירה, ואחותה הקטנה אחותה אחיה, אמה,

 בין כשכרסה הנוצרי בעלה על־ידי שנעזבה
 משיבוני באחד השתכנה המשפחה שניה.

 13ה־ בת דבי תל־אביב. בקרבת הסוכנות,
ל החלה המשפחה, לפרנסת לתרום נאלצה
במספרה. עבוד

 הסביבה צעירי רב. זמן שם עבדה לא היא
מכפי המפותח התמיר, גופה אל נמשכו

הוז היא הערב. קולה על־ידי הוקסמו גילה,
 למועדוני־לילה, למסיבות, לבתי־קולנוע, מנה

מאליו. בא השאר כל ההזמנות. כל את קיבלה
 כר כל .זה מהממות־אגרוף. שתי

!״ טוב
סביבו על והתבוננה השיר את סיימה דבי
 אחד ליד בגפם שישבו גברים, ארבעה תיה.

 יוקדים־תאבים. מבטים בה נעצו השולחנות
 שולחנו אל ניגשה לב, אליהם שמה לא היא
 הכיס בעל המתמיד, מעריצה הקונסול, של

 מלות״ כמה החליפו הברנשים ארבעת התפוח.
המקום. את ועזבו קמו אחר לחש,
 כאשר בלילה, בעשר שנית הופיעו הם
ה בלוזית המועדון, מן השתויה דבי יצאה

 נשלחו ידיהם יותר. עוד השתוי קונסול
בדבי... אחזו באפילה,

 שתי ספג אולם להתערב ניסה הקונסול
הוכ המצוזחת והבדרנית אגרוף, מהלומות

במקום. שחנתה למכונית בכח נסה

דהימרטר רקדנית
עבודת היא עבודה

ה־ המכונית הועילו. לא התחנונים
 דבי בת־ים. לכיוון דהרה שחורה־נוצצת

התח התחננה. בכתה, חוטפיה, עם נאבקה
 אנסו הברנשים מן שנים :הועילו לא נונים

 ה־א ־י בראותם רק ממנה ר.ירזו אותה,
התעלפה.

 השיבו הם האנסים. רחמי נתעוררו כאן
 מגוריה, למקום שאלו דבי, של רוחה את

 רמה, קולנוע .ליד :תשובת־שקר קיבלו
ברמת־גן.״

 לרמת־גן, המכונית הגיעה כאשר אולם
 להנאה, זכו שלא הברנשים, שני התעוררו

 האחרים שני בעסק. חלקם את דורשים החלו
שהפכו חילופי־דברים, התפתחו התנגדו.
לתגרת־ידיים. במהרה
 החוצה. חמקה המהומה, את ניצלה דבי
 הרמת־ ביאליק רחוב של הגגות לאחד עלתה

 בקרן התכווצה נעליה, את חלצה שם גני.
פצועה. חיה כמו זוויות

 לעבודתה דה־מארטר דבי הלכה לא למחרת
 כלל חקר לא המועדון בעל במועדון־הלילה.

 ימים כעבור גם התפלא לא היעדרה, לסיבת
 : במקום והופיעה דבי שבה כאשר מספר,

 את להרוויח צריך אדם עבודה. היא העבודה
מחיר. בכל — לחמו

 ולשלם לשוב מוכנה היתר■ לא דבי אולם
 :ליל־אימים באותו שילמה אשר המחיר, את

 להתחיל, לחיפה, לעבור היא החליטה השבוע
חדשים. בחיים אולי,

הארץ
ה ההיסטריה כרבי 5ל־ ההרשמה

אחרונות). (ידיעות יהודית
תל־אביב. הר־אבן, שולמית

 פרופסור הנודע הפסיכיאסור מאת
דובנוב. שמעון

הממשל ■במשרדים שרתו השנה
פקי 291.198 בישראל השונים תיים
הזה). (העולם ופקידות דים

חיפה. נחמני, עמיקם
ורבו... פרו

903 הזה העולם@


