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הזמנים. ובלוחות הרכבת בתחנות פורסמו הנוסעים רכבות מהלך על מלאים פרטים

 מסור כיסית!
- ר ו מ ש ו ר 1 ? ג -ומבריך לשבביד

 פרוסות 900
חיפה־ת־א

גן רמת ״רמה״, אולם דו־רה־מי, תיאטרון
האופרטות מלכת הבינלאומית, הכוכבת את מציג ואל ג׳ורג׳

כו־שונ׳ רוז׳
המפוארת באופרטה בעברית הראשונה בפעם המופיעה

ה ש פ ו ה ח י צ נ ו ב
לוי, פרדי דבידוב, ביטוש גומד, יוסף לוקה, ג׳טה עם

 באך. וולטר אוסטרובסקי מירר! צ׳אשו, א. מריו, מריום ארגמן, א.
תפאורות! ארבטובה. מיא בלט! דוידוב, ב. בימוי!
וינטרניץ. חנן :מוסיקלית הנהלה גילון, דאן

 טילאגי לסלו :מאת תמונות 11ו־ פרולוג מערכות, 3
ברושי. א. : שירים פוירשטיין, א. ד״ר !עברית

מוצ״שרוקוקי: ,94 אלנבי : כרטיסים
1 11 ׳31 אלבבי כיטים> 191 דיינגוף 9

ה׳ יום

.11 10
8.30 בכורה הצגת

מוצ״ש

.11 .12
6.30—9 הצגות 2

א׳ יום

.11 .13
8.30ב־

פלי מאיר
מדזפדם פסנתרים ומתקן מכוון

לרשותך עומד
 תז׳א 3 גנפין רחום :להתקשר נא

24472 טלפון

,,ארקנדף הרצאת
הספר הופיע

דרי דרב
 ותהפוכות גדולה התקוממות

ם י י ח ם ה י מש ש רקע מ  
 של כיותר הנודעת לעלילה

הוא בריטניה, סופרי גדול

סקוט ואלטד

תל־אביב בצפון למכירה
222 דיזנגוף! וברח׳ קסטל מלון כסכיכות

ארלוזורוב) רח׳ (ע״ר

מפוארות דירות
מעולה גניה *
נוחים תנאים *
במשכנתא וחלק *

 ל״י 5700נד חדר׳ 1!
 ל״י 7000מ־ חדר׳ 2
ל״י 8000מ* חדר׳ 2!

ואולמות חנויותוכן
ל״י 3000מ־ המטרות ולכל גודל ככל

 כנין למפעלי שותפות ״ כ ק ש ר ב ..
קסטל) מלון נע״י 158 גבירול אכן רחוב

4—7 ,8—12 :בשעות

רט1ספ
כדורגל

ח ת ה פ קו ת ל
פו עם קשר כל אין לספורט כי שסבר מי

 שהגיעו לאחר מרה. טעות טעה — ליטיקה
 עד המלבסית העירונית בקואליציה התככים

 ראש־ רשיש, פנחס עוד ראה לא — צוואר
באבי והודיע תקווה ולא פתח לא העיריד״

התפטרותו. על רות

 המאה של פתח־תקווה אבירי כי מסתבר,
 ואבירי מדון־קישוט משהו שונים העשרים

 לכלל גמישה משמעות מצאו והם למאנשה,
 ואיש הקיצין, כל כשכלו אובליג״'. ״נובלס

מהת להשיבו רשיש של בגדו בכנף אחז לא
 לכדורגל רגליים יש כי רשיש נזכר פטרותו,

הפתח־תקואי.

שלא־כל־ נצחונם, מזה. וגם מזה גם
 פתח־תקווה, הפועל כדורגלני של כמקרה, כך
ה הודעת לאחר ספורים ימים במקרה, חל,

 ראש־ כעד מנע לא זה דבר אולם התפטרות.
 הליגה אלופי המחותנים, את להזמין העיר

 משתה אל להסב — רב עם — ומוקיריהם
 לבם את להיטיב כיד־ראש־העיר־בדימום,

ונאומים. ומשקאות במעדנים

בד השאר, בין ואמר, ראש־העיר קם ואז
 מראשות התפטרותי על ״שמעתם : בריו

 את דוחה שאני בזה מודיע לעני העיריה.
 שאוכל כדי בנובמבר 13ל־ עד התפטרותי

בג גם שתזכו לאחר העיריד, בשם לברככם
זו״. לשנה המדינה ביע

המש משתי אחת ריק. מקום נותר
 אומנם ראש־העיר בדברי שהוזכרו אלות

 אולם, מהתפטרותו. בו חזר הוא — התגשמה
להתגש גם סגולה זו תהיה אם ברור טרם
 פתח־ ״הפועל נצחון : השניה המשאלה מות

 בו המדינה, גביע על הגמר בתחרות תקווה
 תל־אביב, מכבי מנוסה, יריבה עם תתמודד
כה. עד הגביע מחזיקת

 בעלמא בדיבורים מסתפקים אינם המלבסים
כדורג לכל ענדו במקום בו סרק. ובהבטחות

 זהב, עשוי הפועל סמל בגדו דש על לן
 ״אלופי : הכתובת את מסגרתו על הנושא
״.1955 לכדורגל הליגה

 של המאוגרפת ידו על הסמל, במרכז
 :המילים להריסת ריק מקום נותר הפועל,

הגביע״. ״ומחזיקי

 אם־המו־ לפתחי תקווה רובצת הפעם גם
שבות.

ב פילוח החו
 אף לשכוח. המהירים מהאנשים אינו שייע

 את אולם חשבונות, הנהלת למד לא פעם
 יותר טוב הוא מסדר האישיים חשבונותיו

חשבונו בפרעון מוסמך. רואה־חשבון מכל
השי שיטת של נלהב תומך שייע הרי תיו,

הקצוצה. והריבית והפיצויים לומים
הו הפאסיב שבצד ברגע התחיל החשבון

 משחקי בשני השתתפות ״אי : השורה פיעה
כ מהמגרש הרחקה בשל האחרונים הליגה
 להנחה מקום יש בשחקן.״ פגיעה על עונש

 מהמשחקים שייע הרחקת בין קשר קיים כי
 באליפות תל־אביב מכבי של זכייתה אי ובין

הליגה.

כשחזר הגכיעים. כשני שמפניה
 הוא אך מדי, מאוחר קצת היה למגרש שייע
 מאוחר ״מוטב :נושה כל של הכלל את זכר

 הזמד שתי עוד לו נותרו פעם״. אף מאשר
 :שלו האקטיב סך את להעשיר נויות־פז

שפירא. יוסף על־שם והגביע גביע־המדינה

 לקבוצתו נצחון הביא רגליו, את אזר שייע
 במו בהבקיעו ),1:2( תל־אביב הפועל על

 גם המעשה על חזר השערים, שני את רגליו
 הבקיע גביע־שפירא, במסגרת שניה בתחרות
 מכבי לחובת השערים חמשת מתוך ארבעה
 13 תוך זה אחר בזה לרשתה שחדרו היסה,
דקות.

 לא גביע־המדינה, על חצי־הגמר במשחק
חי מכבי עם הישן החשבון את שייע שכח
ממכבי שגזלה פוקס, אלי של קבוצתו פה,

 נוצחה שייע, הורחק בו משחק באותו *
 ,1:2 פתח־תקוה מסבי על־ידי תל־אביב מכבי

האליפות. כתר ואת נקודות שתי הפסידה


