
קנלמעבמדינה
לחסוך כדי שלו, המדידה לכלי כזאת תתתיר.

סרטים ללקוחותיו. למסור שעליו החלב מן חלק

ח צבעוני צרפתי סרט •
 פר־ הבדחן בהשתתפות דש,

 הרפתקותיו את מתאר נאנדל,
ואר בבה עלי של הנודעות

ה החידוש השודדים. בעים
 פרנאנדל של לצידו מעניין:
 המצרית רקדנית־הבטן משחקת
 הסרט גמאל. סאמיה הנודעת

 המרחב, לשתקי במיוחד כוון
 בגוף הודפס הערבי והתרגום

ההעתקים. רוב

ככא״ ל״עלי מצרית כרזת-פרסומת
רקדנית־בנון לפרננדל,

 במשך לחודש, ל״י 150 לה ישלם יוסף
בשימחה. שילם יוסף חודשים. ששה

ב הסנסאציונית הידיעה •
(בפאריס) נתפרסם מאז יותר

ל הרומאן של המלא הנוסח
דא־ דניאל לורנם: הרברט דוד

 של דמותה את תעצב דייה
לי, ליידי אטו  של אשתו צ׳

 שומר — מאהב לה המוצאת מפורסם, סופר
יער־בעלה.

 מזוודות עם בשעתו שנתפסו המהפכנים
 לגירוש כלל בדרך נידונו כפולות־תחתית

 הרבה פעוט בעונש יצא פליישר לסיביר.
שנאגר סכום ל״י, 150 של קנם :יותר
 חסכון של אחדים חודשים במשך ספק בלי
זה. חדיש חלב

א ל ויתורים ל
 בשבוע לישראל שלח הברזילאי הקולנוע

 :הראשונה הבינלאומית סנוניתו את שעבר
 ה־ אודות על סרט כראזיל, בערכות

 פשטו, אשר אכזרים שודדים קאנגאסדוס,
 של צפונה פני על רבות, לא שנים לפני

ואנסו. רצחו חמסו, בזזו, בראזיל,
 סרטו שזה בארטו, לימה במאי־תסריטאי

 ווד זוית צילומי בפעלולים, הרבה הראשון,
 הספור את לספר כדי מסוגננות נוף ■מונות

 הכופל) (למען חוטפת כאשר : הבא הפשוט
 (מאריסה אוליביה הכפר מורת את הכנופיה
 ״קא־ מפקד־כנופיה בין ריב מתגלע פראדו),

 סגנו לבין ריביארו) (מילטון גאלידנו פיטן״
 המסתיים ריב רושל), (אלברטו תיאודורו

השניים. של במותם
בער אין אכזריותו, למרות תכנו, למרות

 מתח בעל רגיל, הרפתקות סרט בראדל בות
ההמו לטעם ויתורים עושה אינו מערב־פרוע,

 שהוא (בישראל) להצלחה זכה טרם נים׳
בהחלט. לה ראוי

חיים דרכי
ת תנ ה חו ר די ב

 שנים, שבע לפני מהרשק, יוסף נשא כאשר
 נדוניה קיבל פריסמן, הדה ניו־יורק, בת את

 לו להינשא הסכימה הדה : ביותר מוזרה
יחד. איתם תגור החולה שאימה בתנאי רק

 הוא החיה. בנדוניה יוסף בחל החודש
 טען התל־אביבי, המחוזי לבית־המשפט פנה
 בית־הדין, חייו. את ממררת החותנת כי

 גילה מגברים, ככולו רובו מורכב שהיה
 זמיי צו־פינוי הוציא הסובל, לגבר אהדה

החותנת. נגד

1

 ובתה היא נכנעה. לא החיה הנדוניה אולם
 ניסה יוסף כי טענו הצו, נגד תביעה הגישו
 תבל החותנת את השליך אשתו, את לחנוק

 שופט של רחמיו נכמרו הפעם הבית. מדרגות
 בוסל, הפינוי צו :הנשים על זוהר יוסף

הפרשה. של סופי לבירור עד
 המס- השלישיה מעולם, נערך לא הבירור

 של הצעתו את השבוע, קיבלה, תפסכת
החותנת : לפשרה הגיעה לם, יוסף שופט
ואילו מאי, חודש בראשית הבית את תעזוב

החדשות יומן
ם רק ג ם בין בי קי סי מ ה
 שחקנים : בהוליבוד האחרונה האופנה •

קירק :האחרון ובמאים. מפיקים הופכים
 ארסיסטס, יונייטד עם חוזה על שחתם דאגלם,

 מערב סרט שור וויליאם עם בשותפות יפיק
 קירק _ הראשי בתפקיד יופיע בו פרוע

דאגלס.
 הנרי כי נודע כן לפני שבוע •

 תברתסד הקים הוא גם פונדה
 שלוש תוך יסריט עצמאית, קה

סרטים. ששה הבאות השנים
המלך) אנשי (כל רוברט •
ה את עתה זה פירסם רוס

 שחקנים של המלאה רשימה
הגדול. באלכסנדר שיופיעו

יד,יד, ברטון (הגלימה) רוברט
דאר־ דניאל המוקדוני, המלך

ה אם אולימיפאם, תהיה ייד,
 (אורות שקלייר בעוד כובש

 בתפקיד תשחק בלום הבמה)
בסרט: אחרים בארסינה. אשתו
הפילו כאריסטו, ג׳ונם בארי
שח לזה, דה מאריסה סוף,
אולי־ בדמות ספרדית, קנית

פי של השניה אשתו מפיאס,
אלכסנדר. אבי לים,

אדם דרכי
ר ב ה ש ד בגי ה
 ידיו בשם המכונה )40( בכר דוד רוכל

 התפרסם הוא בתל״אביב. ידועה דמות היה
 עם התנגשויותיו התורכיים־מוזרים, בשיריו

 ושבים, עוברים על התקפותיו שוטרים,
 גם ידוע היד, הוא ממנו. לקנות שסירבו
 החביבים הגידופים אחד קומוניסטים, כשונא

!״ אדום ממזר ! ״קומוניסט :עליו
 בגד ידיו כי דומה היד, שעבר בשבוע

שונ הקומוניסטים, למחנה עבר בעקרונותיו,
 הרגיש סגל יוסף סוחר :הפרטי הקניין אי

 תלויים שהיו חאקי, מכנסי של בהעדרם
 בעיקבות יצא הוא עליה. ברחוב בפתח־חנותו

 ששוטט ידיו, בידי .אותם מצא המכנסיים,
מקום. בקירבת

 הבגידה על הדין את ידיו נתן השבוע
 מאסר, לחודשיים נידון הוא :בהשקפותיו

המכנסיים. דמי ל״י, 6 לשלם חוייב

כקצרה
: ה ע ב ג  הראשין הישראלי הסרט — ה

 אריה בחילה. לקבל מבלי לראותו שאפשר
 מעל אולם לביוש. זלמן שילה, יצחק לביא,

דיקינסון. תורולד של במויו : לכולם
 את מוליך קאזאן אליה ך. ר כ ה ־ י פ ו ח

 הנמל, שאצל בסימטאות בראנדו מארלון
העונה. של המרתקים הסרטים באחד
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הזה העזלם
שנים חמש לה במלאת
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בע״ם ישראל דפוס
 רידינג גשר ליד

תל־אביב צפון

ו ע י ג ה
 ומשרדיות, פורטגל כתיבה מכונות
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