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 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

ארוכה חופשה למבלי גדולות הכהות
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הכתו
אחרונות״! ״ידיעות למשאל
 תעשיה ומוצרי עסק ״בתי לבחירת

ביותר״ המובחרים
 קיוסק בכל הגדולות בערים יופצו השאלונים

 9.8.1955 - ב- מיום החל עתונים לממני
, אתה גס מלא ן ו ל א  לכד אותו ושלשל ש

בבול. צורך אין ביותר, הקרובה דאי תיבת

 מפתיעים פרסים
במשאל לזנכים

ד מבצע דו עי  ל
התיכון! החינוך

 והתיכונית הכללית ההשכלה את להפיץ במגמה
 עממיים, רים במחי הצבור יה שכב כל בקרב

 מיוחד מבצע פתיחת על בזרי מכריזים אנו
:בישראל במינו

35 ./* בת גדודה הנחה
 ומקצועות לקורסים החודש משך הנרשם תלמיד לכל תינתן

:לקראת שלנו המיוחד למוד־בית בשיטת המכינים

הבכרות בחינות דמיקדכות הבחינות
בישראל. והתרבות החמוד משרד מטעם הנערכות חיצוניים לנבחנים

ע 1 ד 1 3 1 1:
 לזכותנו שנה 25 בת התמחות ן
 אוניברסלי אופי בעלת למוד שטת ן
 הקורסים במסגרת במלואו למוד חומר ■
בזמן וחסכון אינדיבידואלי טיפול 0
תך. לרש. אחרים רבים ויתרונות אלה כל

 פרטים, לקבלת זד, תלוש בצרוף המבצע מטה אל בהקדם פנה
 לפי התחייבות, כל וללא חינם המדריך למ.דים תוכנית

:להלן המלאה הכתובת

4 העברי המכון
ניחשציס ך!שנ(ך,1 צד!ןלאדו
ם ירושל ,2 דה בןיה. רח׳ ,1259 ד. ת.

5 הבנקים רח׳ : חיפה 15 רוטשילד שדר׳ : תל־אביב
28 כאנוק רח׳ : נצרת 19 הרצל רח׳ : נתניה
.............................................................................................שמי

..........................................................................................כתובתי
.............................................................................ל בקורס מעונין

81 — ז. ע.

ה באין ר רי ם ב די ק רו
 מעורבים ריקודים מותרים האם

 שאותה השאלה זוהי י וכנות כנים כין
 של הדתי השבועון נחזניים, להציג החליט
 חג באב, ט״ו ביום מורי־הוראה בפני צה״ל,

 של דעתו המסורת. לסי והכרמים המחולות
 משה יעקב לתל־אביב־יפו הראשי הרב

יוצ הריקודים אין אם מותר, :טולידאנו
והבחו הבחורים ואם הצניעות, מגדר אים
 השמיע הפוכה דעה עדיין• נשואים אינם רות

של הרם התלמודית האנציקלופדיה עורך
 זה בעניין להקל אפשר :זוין יוסף מה
 כין אך לילדים, נוגע שהדבר כמה עד

ו צה״ל כהוגי וכיחוד מכוגרים,
משו ריקודים מתבגר, נוער חוגי

ש ״כיוון כההלט, אסורים תפים
 ה- עיבדות את יצרים.״ בהם מעוררים

 איש דרורי יעקב במשאל השמיע חיים
 הפועל־המזרחי של הנוער תנועת הנהלת

 לא התנועה כיטניסתה :עקיבא בני
 הדבר גרם משותפים ריקודים סור
 נשפי לערוך החלו שהחברים לבך

בוט וכך בבתיהם, סאלוניים ריקודים
ה ראש בין הסיכסוך . . . ההגבלה לה

הממ וראש שרת משה הקודם ממשלה
 ביומון תואר כן־גוריץ דוד הבאר, שלה

 משקפת את שעבר לאחר אל־אכבאר המצרי
נמסר בעתון : המפורסמת המזרחית ההגזמה

 הרמטכ״ל בין יושב כשהוא משלחת,
 אלוף- כללי מטה אגף וראש דיין מיטה

(משמאל). עמית מאיר משנה

א שדמן שודמן, ל
 עומד מוסינזץ (קזבלן) יגאל הסופר

 כשכאמתחתו לחוץ־לארץ, השבוע לצאת
המלך. שאול של חייו על תסריט

 לידיו למסור מוסינזון עתיד הזד, התסריט את
(שלו וויליאם הנודע הקולנוע במאי של

 . . . בניו־יורק ייפגש אתו דיטרלה, מית)
 קסטנר) (משפט שמואל שעורך־דין לאחר

 תבע בו מכתב, אהל לתיאטרון שיגר תמיר
 אחד בשם אלדוראדנ במחזה להשתמש שלא

 בני־ רמלה, בכלא אסיר כיום מלקוחותיו,
ה החליט יטולמן׳ משלם״) ולמן (״ש מין

 שהפיק לאחר באסיר. להתגרות שלא תיאטרון
המכתב, מן הפירסומית התועלת מלוא את

לשרמן, השם את בחשאי שינה
״שד : פעמיים־שלום איפוא ייאמר ובהצגה

המו אחר מפורסם שם . . . !״ משלם מן
 יצהק עורך־דין :ללא־שינוי בהצגה פיע

 המחזה מחבר שלטענת המנוח, כנימיני
 בחיים בהיותו עוד הסכים מוסינזץ יגאל

. שלו העתידים המחזות באחד להיכלל . . 
 מי״ בוס) (!קאראצ׳י כארמן של דלתה על

 ה־ והתקליטים הקולנוע כוכבת ראנדה,
היתה ,55 בגיל השבוע שנפטרה בראזילית

ועמית דורון דיין,
צולם הצלם

בי. ותומכי שרת תימני בין כי
 דמים תיגרית פרצו ג׳י.

.תל-אכיב כרחובות . שר .
 נפתלי פרץ המסחר־והחקלאות

 נודדת שנתו כי השבוע הוכיח
מחי ייצוב להצלחת דאנר, ב מר
בי הוא :והירקות הסירות רי

 התל- הסיטוני כשוק קר
.הלילה כחצות אביבי . . 

 עד שאסרה בתי־המשפט, הנהלת
 הדיונים תוכן את להקליט כה

 את לשנות תצטרך המשפטיים,
 קיבלו שהשבוע לאתר עמדתה,

 העליון בית־הדין שופטי 9 כל
הנח- ה־ יצרנם מתנת מכשירי־הקלטה,

.בריםק.ין סם אמריקאי, . . 
'ן מ־ עטורי־נצחון שחזרו הנח״לאים

 מזכרת: אתם הביאו בהולאנד, הצעידה תחרות
 הנח״ל, פיקוד מפקד בידי שצולמה תמ־נח.ז

המתא דורון, וזין״) ר (״א אהרץ אלוף סגן
 צחקניות. הולנדיות כובסות בחברת אותם רת

ל־ הפנים קבלת בשעת צולם עצמו הצלם

דורון כידי מצולמים בהולנד לאים
צחקניות הולאנדיות נובטות

 בעלת הכוכבת יהודית. מזוזה קבועה
ה החפץ מהו ידעה לא החותכת ה״ריש״

 על־ידי חג־המולד כמתנת לה שניתן מוזר
 הקודש, עיר בירושלים מביקור שחזר ידיד
מזל״. ״מביא שהוא האמינה אך
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