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 הפייס מפעל איגרות עשר
925 הזה״ ״העולם תשכץ לפותרי

 צבא שיכון תל־אכיב, איזר׳ ודוב עמוס
 איצקוביץ, אליעזר ; 555 שלום קרית הקבע׳
 וורדה ; עתלית גישן, רבקה ; מעש כפר

 איתן ; וייצמן רחוב נס־ציונה, זילבר,
 עדנה ;חולון דואר ישראל, מקווה מור,

 מנשה ; 83 ד. ת. היובל, מושב מרשינסקי,
 קצין, שאול ; 9 רשב״ם ירושלים, כופר,

 ;8 ביתן מלב״ן, בית־החולים באר־יעקב,
 פרומקין פתה־תקווה, שמ-אלביץ, בתיה

.43 הנדיב תל־אכיב, שנסקי, צבי ; 10

חופעיתר בדה
ן ו ל מ ם! יהנטזיא* ב לי טז רו בי

העיר כמרכז שקטה סביבה * ויבש צח אויר *
ם * אירופאי מטבח * י ל כ א בחירתך לפי מ

 היחידה השחייה בריכת עם והחדיש המפואר המלון
 תנעים ״הנשיא״ תזמרת בארץ. והמפוארת בירושלים

 עד בערב 9ומ- הצהריים אחר 7 עד 5 משעה זמנך
נעימות. הפתעות בינלאומיים. אמנים הבוקר. אור

ארובה חופעזה לפובלי גדולות הנהות
3 העם אחד רחוב - ירושלים — ״הנשיא״ מלון

טיסה
לאירופה

וערבית
מסולסלת

 קול־ישואל, של
חברת ;בממד,

מפא״י: על כנראה נפל ארלוזורוב משפט של חידושו פחד
 המרכזיות הדמויות ואחת הנרצח של אלמנתו עומדת יתרה, פירס־מת ללא

 ולנסוע שבועיים בעוד הארץ את לצאת ארלוזורוב, סימה במשפט,
 הארץ מן יוצא במקרה, כאילו בלתי־מיגבלת. זמן לתקופת לבריטניה

),24( אדלוזודוב (״שאוליק״) שאול בנה גם סמוך בתאריך
. לארצות־הברית מפא״י, של הבחירות מערכת פעיל  אחר עובד ..

 מיוחדת הצעה קיבל רוזן (״שמואליק״) שמואל מוזר־הצחוק החידונאי
 לאירופה טיסה חינם להעניק הציעה בינלאומית תעופה

 בתוכניותיו, יוזכר ששמה בתנאי הקבועים, החידון לפותרי ראשון כפרם והזרה
 המכיבד הנואם אולם ההצעה... את דחה ישראל קול יודע• מי ועשרים לשאול ייסיידע
 אבי הרצל, (תיאודור) זאב בנימין ד״ר בלי־ספק היה השבוע בקול״שראל בייתר

 פוסט. נ׳רוסלם האנגלית בשפה מפא״י בטאון במודעות הודיע פנים. כל על רר, הציונות.
 ציון בן ד״ר הצ״כ לאיש היתד, הכוונה :בחירות תעמולת לצירך מקברו קם לא הרצל אולם

 יטרת מיטה הממשלה שראש לאהר : נחת השבוע שבע לא אחר נואם . . . הראל
 מסולסלת״ כ״עיבית שפתו את הארץ תיאר הבחירות׳ מסע במסגרת ערביים כפרים בכמה נאם

 בעיניו, חן כלל מצאו לא הכינויים ששני שרת, נמלצת״. ״ערבית אותה כינה דבר ואילו
 (בגוף עיסתו על העיד למערבית, מכתב שיגר

 הנאו־כדם ״שפת : זאת בלשון שיישיז
 פשוטה אכל נכונה, אומנם היתה

 היטב.״ ומובנת בתכלית
¥ ¥ ¥

גם גוייסה סוף סוף מלה111
,י, יג, ! ל, מא שקופה

י המגרה .הסבתא
לפעי־ בעולם״, יותר ת וכשר!

 ציונית־שניררית לות
ת ט ל ח ו היא : לשמה יא-ייר, מ

מ חגיגית בסעודה כאורחת־כבוד עה ר,ופ
 (מחיר בבריטניה הטכניון שוחרי אגודת טעם

 זכתה מארלן ל״י). 10מ־ למעלה : המנה
ב הופעותיה כשל הטרי לפירסומה

ה שחלקה בשמלה לילה מועדוני
 שהוד ומעלה, המותנים מן עליון,

מנ לא זאת עובדה אך - בהחלט
מל סעודת-המגכית עורכי את עה

 תהיה. שהסעודה במודעות הכריז
 השגחת תחת למהדרין, ״כשרה

. הרבנות .  ערב־ ,ישראל משכנות אחת .
 מעניינא• אורחת פני לקבל עומדת הסעודית,

 מן שפרשה הקולנוע כוכבת גארבו, גרטה
על בחייה, לאגדה והפכה שנה 20 לפני הבד
 של מטפיניתיו אחת על השבוע תה

 אריסטו- היווני איל-ספינות-הנפט
 לערב. כיטפניה אונאסיס טלם

¥ ¥ ¥
דפק אלון

השפוט פסוקי
בנתחו חזן׳ יעקב ח״כ ,
 אשכול לוי שר־האוצר פעולות את

 אותו ״תפסנו :האחרונות בשנים
״בכלכלתו !

גליק, נלסון פרופסור •
ה להמשך לישראל השבוע שחזר
 הדרומי: הנגב של הארכיאולוגי סקר

 וברור שנה, 3000 כאן עבדו ״אבותי
הסקר את לסיים יכול א־נני שאני

 מספר.״ בחודשים
בתגובה ארן, זלמן השר .

 לפיהן הכלליים הציונים להאשמות
 הבילוש במנגנון מפא״י משתמשת

 מפלגתי: בילוש לצורכי המדינה של
רוצה איש אין שלהם לאסיפות ״אם

ואבידן
מכר

פלאפל

מנהי אלין, יגאל
העבו אחדות של גה

ה לאחד שהפך דה,
ב המושכים נואמים

במסע־הבחי־ יותר
 השבוע נתן רות׳

 נכנס שלא עממי לביטוי ראשון רשמי אישור
״יש־ :הרשמי הציבורי למילון מעולם כה עד

מ כאהד אלון אמד הקטנה,״ ראל
הגדו מצריים את ״דפקה נאומיו,

. תשואות) !שערת !״ לה  אלוף ..
אבי שמעון(;,גבעתי״) מפ״ם איש אחר,
 בדרכו כך: כדי עד עדיין מפורסם אינו רן,

ה על אב־דן עמד גבעתי חטיבת לרינוס
לב אותו אסף כאשר לטרמפ. וחיכה כביש

 מגמת־פניו׳ לאן אבידן נשאל נהג־טנדר, סוף
 הנהג פנה מיד גבעתי.״ ״לכינוס : השיב

 פרצוף פעם ״ראית :ושאל לעוזרו
 ״לא. : העוזר השיב ?״ בגבעתי כזה
?״ בשק״ם פאלאפל מכר הוא אולי

 אותי ראי שהם מקווה ״אני : אביון התנחם
״הבמה על אחר־כך ! . . בן- דוד .
 נלהב אינו פרס־הילודה. של יוצרו גוריון,

שב- לאחר :דומה פרס־נישואין לייסד
 הסיד-שוטה דריט המעברות אחת
גלו מיזוג להגשמת יסייע ג׳י. שבי.
 הקצבת על-ידי למעשה הלכה יות
 הנויטא עיראקי לכל ל״י 300 של פרס

 שד־ השיב להיפך, או אשכנזיה
 לגרום עלול כזה פרם כי דבטהון

 תישארנה רבות שעיראקיות לכך
. כתולות-זקנות פינ■ לשמעון ..

 שבוע זר, היה הביתה, תיאטרון שחקן קל׳
 בתוכנית הופיע בראשיתו :גדוש

ה הבהירות באסיפת האמנותית
ה בבית מפ״ם של ביותר חגיגית
חתימ הופיעה בסופו ואילו בימה,

ל הקורא אנשי-הרוח כרוז על תו
ה אחת מס־הכנסה, . . . אלף הצביע

 נקודת ה ד, בישראל, ביותר הכאובית בעיות
 שמתברר כפי הנאצית, בגרמניה גם תורפה

 מאיני־ הייל י. אורין פרופסור של ממחקרו
 ארצית־ נציב לשעבר ווירג׳יניה׳ ברסיטת
נשא־ זה, מחקר לפי בבאוואריה. הברית

 :י■ לממשלת חייב היטלר אדולף
 הכנסה מס 1934 המסים בשנת מניה

 בם־ום אולם ל״י, אלה 300 של בשווי
 ומאז האוצר, מספרי החוב נמחק שנה אותה
ממסים. פטורה היטלר של משכורתו היתד,

מממממארילץ
נותנים זורשיס, לא אס

חיכי

 1 ה־ לשיחותיהם יאוין מי להאזין,
?״ טלפוניות

 ן נמל מנהל לנדמן, ;מוס
 3 תעריפי הוזלת על בהודעתו

 1 מתים גופות ״לגבי : בנמל הסבלות
 1 מתים גופות תעריף. אותו על שמרנו

 | בישראל לקברם רוצים שקרוביהם
יקר.״ ייבוא סוג להבא גם יהיו
ן מו- מארילין הכוכבת •
 § כו־ בעלה לחיק שחזרה לאחר נרו,

 1 בחום דימאגיו ג׳ו הכדורבסיס כב
1 ״נוכחתי :מחצית־שנה של פרידה

 - יותר מהנישואין דורשים לא שאם
 1 נותנים הם — לתת יכולים משהם
זאת.״
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