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שחר דוד :עברית תומססון מ. י. סדום׳ בעריכת
מכתבים. 70.000כ־ נאפוליאון, כתב כקיסר שלטונו בתקופת

 מאות שלש מכיל תומססון, המפורסם ההיסטוריון בידי שנערך זה, קובץ
 הערות עליהם נוספו ביותר. והמענינים החשובים דבריו מתוך שנבחרו מכתבים

הצורך. כפי קצרים ופירושים

ת כ ר ע ת ה תונו ע העולמית: ה
 ביותר הגדולים ההיסטוריונים אחד שהנו תומפסון, מ. י. ״פרופסור.טייס״

 דגם להעלות הצליח ולתקופתו, לנאפוליאון המומחה והנו זמננו בני
נאפוליאון. מכתבי של הגדול האגם מתוך נאמן

 זהו ידי־אמן, מעשה היא המכתבים :.בחירת טריביון* הראלד יורק .ניו
קריאתו. לאחר רב זמן הקורא מן מרפה שאינו ספר

 גדלותו את מוכיחים זה, בספר המופיעים נאפוליאון מכתבי 300... :,ניוס״ויק״
האיש. של

ץ״ ר א ה  ברורה תמונה נותנים עתה, זה שיצא בספר, הכלולים המכתבים 300:... .
נאפוליאון. — הגדול המצביא של מאישיותו למדי

הספרים. חנויות בכל להשיג ל״י 3.500 הספר מחיר

 ג׳, ביום יתקיים החייל, למען הועד של העצמאות יום פרסי הגרלת טקס
 בכל נמשכת אחת, לירה בני הזכיר. כרטיסי מכירת .1955 במאי 31

.1955 במאי 15ה* עד הארץ,

מייסרן פרי עלילות
רצח תעלומת מפענח

 הופיעו הוצאה באותה
 הקטיפה צפרני פרשת

 סטוכר מיימי שד התמרדותה
 תופיע בקרוב
המזל רגלי פרשת

יווזר וסזב חדש
 לנולין נקה : שער של סוג לכל

 כל עם לשערותיך המוסיף שמפו,
 חשובים, הזנה חומרי חפיפה

 ומעניקים הזוהר את המעמיקים
מזהירה. בריאות של ברק לשער

ת הענק בשפופרת י נ ו כ ס ח  ה
המשפחה. לכל האידיאלי השמפו

בע״ס נורית חב׳ היחידים המפיצים

ר ח ב ל מ ו ד ג
0אחס£8, ,ססס*1ס^1ז.0 וסיכום חישוב מכונות

 ומשרד פורטבל ולועדות עבריות כתיבה מכונות
 רחבה מרכבה עם גם

 ביותר המשוכללים המודלים
1 אוטומטיות ושוליים אוטומטי טבולטור עם
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ן ההספקה ס ח מ ה מ

ת לסדן י ל א נ £ וליו ס 1_ 151-1 א
 ,20314 טל. תל־אביב, ,74 בן־יהודד. ה״, מ י ד ,ק לשפות המעולה הספר בבית
 למבוגרים נוספים קורסים יפתחו למאי) 17,16,15( ג׳ ב׳ א׳, בימים

 ותערב. הבוקר שעות בכל קטנות, בקבוצות שיתקיימו הידיעות, דרגות מכל
 ותיכוניים יסודיים בתי־ספר לתלמידי באנגלית מיוחדות קבוצות )2

 ,״צ).אחד (הלימודים לבחינות והכנה מתקדמים למתחילים,
______ששק. ליום (פרס בערב 9—4 לפנה״צ, 12—9מ־ 1 במשרד פרטים_____

תל־אביב
ד 01• ח ה שהוא א ב ר ה

ב האחד להסתדרות, הבחירות למרות
 וחינגא חג ימי כמה ועוד העצמאות יום מאי,

 תל־ אזרחי מליון שליש מספיקים אחרים,
 מדי זאת. בכל משימות אי־אילו לבצע אביב

 בניינים, שני של בנייתם את גומרים הם יום
 המגיעה אחת אנייה עומסים) (או פורקים

 ראשי 26 ואוכלים תל־אביב או/ו יפו לנמל
לפ רשמי, (באופן יום מוי הנשחסים בקר,
העירוני. המסבחייס בבית חות)

העב בעיר הכלבים של גורלם סוב פחות
ל מושמוים מדים חמישה :הראשונה רית
 אם העירוני. הווסרינארי השירות על־ידי יום
בממו לנשוך, לכן קודם מספיקים הם כי

 החתולים מספר תמימים. אזרחים שני צע,
ב שוסטות על בחייהם יום סדי המשלמים

ארבעה. : תל־אביב רחובות
 חל־אביבי ביום אחרות סבע תופעות

פטירות. ועשר גטין 3 חתונות, 15 רגיל:
 שהופיעו האלה, המספרים כל את המחשב

 תל• ידיעות תל־אביב, עיריית בעלון השבוע
 המחיר מן להתפעל שלא יוכל לא אביב־יפו,

 לתקציב שכזה ממוצע יום שעולה הנמוך
לאזרח. פרוסה 170 :העירוני

חיי□ דרכי
ת סו ר מ ג ה ס ר
 לפני הירוקה ר,משטרה מכונית כשעצרה

 טירה במעברת אביסידון יוסף של צריפונו
 14ה־ בת יחזקאל סמירה היתד. הצפונית
 בעלי־ של הבגדים בארגז היסב מוצפנת
 לחדר, השוטרים כשנכנסו אולם הצריף,

 בעל על הצביעה ממחבואה, הילדה יצאה
 להיות אותי הכריח הוא :וקראה הצריף

!זוגה
 קודש שנה התחיל סמירה של ספורה

 הדתית, ילדתם לנפש שחרדו כשהוריה, לכן
 1עי השומר־הצעיר -מקבוץ לחזור הכריחוה

 מגורי מקום יהודה, נחלת במעברת זור.
 שהיתר, החופש אח הילדה מצאה לא 'הוריה,
 להצעת להיענות על־כן שמחה לו, רגילה
הרצליה. במעברת לבקרו דודה,

 סמירה כשהניעה יפה. עלה לא הביקור
ל בינתיים הועבר הדוד כי התברר למקום
 העולה לאוטובוס בתור פרדס־חנה. מעבדת

 אבי־ שלמה את סמירה פגשה לסרדס־חנה,
 צבעונית, ולבוש שיער משומן הלה, סידון.

 עימו לנסוע לה הציע רב, זמן פקפק לא
 סמירה לאשה. ישאנה ספק שבלי לאחיו,
 כשהחל לבסוף שוכנעה זמן־מה, פקפקה

עושר־אחיו. את לפניה לפרס אביסידון
הת אביסידון של אחיו האימה. שכר

 אשתו בעזרת זונות. כרועה מהרה עד גלה
 המק־ לסודות הילדה את שהכניסה. אסתר,

 שהקים לבית־הבושת טמירה את צרף צוע,
 הועילה, לא הילדה של התנגדותה במחנה.

 על פעם בכל א־תה העלו ואיומים מכות
מחדש. דרך־הישר

 את לשעשע סמירה הוכרחה לשנה קרוב
 עוז, אזרה אחד שלילה עד המחנה׳ לקוחות

בק ספורה, את מלקוחותיה לשנים ספרה
למקום. המשטרה את להזעיק מהם שה

 הועילו. לא האחים שני של הנחשותיהם
 לשלוש המפתה, שלמה, האח נידון השבוע

 מצפים אסתר ואשתו יוסף מאסר. שנות
דינם. לגזר עדיין

שר ת או או מוו
 החלו )18( דרחי מזל של הנשואין חיי
ל בתימן הוריה אותה השיאו עת ,9 בגיל
 הלא יופיה את להציל במטרה גילה, בן נער

ה תושביו של החמדניות מעיניהם רגיל
 שנתיים האימאם. של רבי־הזכויות מוסלמים

ליש ומשפחתה מזל כשעלתה מכן, לאחר
ובוטלו. תוקפם את אלה נשואין אבדו ראל

 הפתגם את זכרו מזל של הוריה אולם
 והשיאו מיהרו מחטא, מצילים נשואין כי

 דרחי׳ ליוסף הגון, מוהר תמורת אותה,
 משכר היקרים הכלה דמי את שחסך ),30(

 מזל נשאה שנים שש בניין. כפועל עבודתו
בסו בהיותה בדומיה, אלה כפייה נשואי

 כולו. בעולם הדברים פני הם שככה חרי
 יפו, הגדולה לעיר כשעברו השגר״ אולם
כ בעלים שכנותיה לשאר כי נוכחה ומזל
 פעמיים, אותי השיאו : להתלונן החלד. גילו׳
 חפצה עתה .12 בגיל ובפעם 9 בגיל פעם
בעלי. את לבחור בעצמי אני

ב יוסף בעלה הגיב לגט בקשותיה על
בינה נוסף ריב לאחר השבוע, בלבד. מכות

 הבית, של השני בחדר מזל נסתגרה לבעלה,
 ה־ חייה את סיימה בגדיה, על נפט שפכה

גפרור. בהצתת אומלליס

ישראל כל
ת כ ל ת מ קו תינו ה

 רחל להוריה ששית בת סנדלר, טובה
 השבוע קיבלה זיתן, ממושב סנדלר ורחמים

 בתחרות ביותר המטופחת הפעוטה תואר את
 במחוז הבריאות לשכת ביוזמת שנערכה
מועמ 30 מבין בתואר זכתה טובה המרכז.

רופ של שופטים חבר על־ידי שנבדקו דות
ואחיות. אים

ב ל ס ח ד אגו
 מפא״י הזמינה הבחירות תעמולת לצורך

 טבלות גדולה-של כמות עלית בבית־חרושת
תמו אחד מצד מתנוססת עליהן שוקילאד,

אלף• שני ומצד בן־גוריון דוד של נתו
רי־־*בול3—נ3

 שעבר בחודש שנגנבו הכבשים תשע במקום
 הלגיון החזיר לוד, בשפלת עריף ביה ממושב
כב 18 ישראל משסרת לידי השבוע הערבי

 בינתיים המליטו התשע שכל משום שים,
- לגבול. שמעבר מעצרן במקום

םייוד*ל יוו3זנ
 רגליים של קילוגרמים 6075 של מטען

 חברת על־ידי הובאו זנבות קילוגרמים 3405י־
 שיחרר טרם אולם חיפה, לנמל מחבש אינקודה

 את להקטין מהאוצר דורשת שהחברה משום
זה. יבוא על המכס שיעוד

תמהרי□
 אורסון רב־הנשואין• קולנוע גאון נישאו.

 ושחקנית ברביעית ,40 חילם, השלישי) (האדם
בלונ בראשונה, ,24 מורי, פאולו איטלקית

 :מורי יפהפיה של העיקרי פרסומה דון.
 טריפולי — ומולדתה והארוך השחור שערה

 : הדבש ירח במסע התחנות אחת הלובית.
 בתיאסרון וולס וישחק יביים בה ישראל,

הקאמרי.

 יפאן קיסר של 54ר,־ הולדתו יום נחוג.
 שהתפרסם הירוהיטו, מיקאדו) :(לשעבר

האמ הכיבוש שלטונות כאשר ,1947 מאז
 סמכויותיו, כל את ממנו נטלו ריקאיים

 חוד ביולוגיה כמדען הפורמליות, מלבד
עדין־נפש. וכמשורר ימית

טרו־ הארי של 71ה־ הולדתו יום נחוג.
 משני ואחד ארצות־הברית נשיא לשעבר מן,

:(השני בחיים שעודם לשעבר הנשיאים
).81 הובר, קלארק ר,דברם

 בתי- נציב שהיה מי גרא, גרו נפטר.
 ,62 בגיל ישראל, במדינת הראשון הסוהר

 קרישב־ כגרוגימוס שנולד גרא, בתל־אביב.
 במצרים, נתחנך בלטביה, הרופא לאביו סקי
 הבגדאדית הברזל מסילת סוללי בין היה
 שרת בה הראשונה, העולם מלחמת ערב

קצי מראשוני כאחד התורכי. בצבא כקצין
 המנדט שלטון תחת היהודיים המשטרה ני

 של כינרת מושבת מוכתר בעזרת גרא ארגן
(וב שיטרית בכור כיום־שר-משטרד, אז,

 רוכבים) 165ו־ רגליים שוטרים 235 עזרת
 נצרת צפת, טבריה, משטרת את זו אחר בזו

 סגן לדרגת נתעלה 30 בגיל ובית־שאן.
 נטש אותה משרה ירושלים. מחוז מושל
 כשגרא הצטערו שלא -ממוניו, איבת בגלל
 בו הרחוק, למזרח היסוד קרן כשליה יצא

ליש שובו לפני נוספות שנים כמה נשאר
 של עיסוקו בתי־הסוהר. נציב למשרת ראל
סרסים. מסריט : במזרח הססגוני גרא

 הקודמות נשותיו בשלוש המפורסמת •
ל עתה הנשואה היוורת, רימה : זולס של

היימס. דיק זמרגש הרביעי, בעלה

הארץ
ד לשעבר, עיריית־ירושלים ראשי  מ

(מעריב). שני״חשיש.
 ירושלים גבראי, רוזה

 הכספים. נעלמו לאן נודע עתה
ה מצעד יעמוד החזירות במרכז
המשמר). (על מחולות...

שאנן נחה בוכני, אליעזר
 בסכין להצטייד מתבקשים הצופים

ומזלג


