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ר ת 6 תו קו כן ד מו
 שונות 4 או פספורט תמונות 4

 אצל רק — ל״י 1
 ת״א ,4 בן־יהודד, סוטומטץ,

מוגרבי זנל־יד

ת בית־ספר אלפא דו  לפקי
ר רחוב תל־אביב 6 בלפו

ש ערב קורס חד
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השבוע כפתח

החי
רוח קוצר

ב, בי א  69 בת ישישה נרשמה תל־
 רוצה ״אני : הסבירה לקצרנות׳ לקורס ^

 הוא — המנוח בעלי של יומנו את לקרוא
בקצרנות.״ אותו כתב

¥ ¥ ¥
פללית השכלה

מועצת חבר התלונן גרמניה, מינכן, ף*
משתכ בעיר שהפרופסורים על העיריה ו
 לקבל נאלץ הרחובות, ממטאטאי פחות רים
 :סוציאליסטי חבר של הביניים קריאת את
?״ אמיתי מקצוע למדו לא למה ״אז

¥ ¥ ¥

המרה האמת
 הקימו אוסטרליה, גיפסלנד, איסט ף*
המקו הכומר כאשר שערוריה ההורים ^
ללימו באים בית־הספר ילדי שרוב גילה מי

 לעומתו טענו שיכורים, כשהם ב׳ ביום דים
 על חלב מעדיפים התלמידים רוב כי בכעס
בירה.

¥ ¥ ¥
ו* בתיאבון,

 ל- ינוקא אורנג־אוטנג החליט ברלין, ך*
 גן־ מבקרי קהל לפני יכולתו את הוכיח ^

אר בננות, חמש זה, אחר בזה בלע, החיות,
 ופחית שוקולדה חפיסות חמש תפוחים, בעה

אבקת־ניקוי.
¥ ¥ ¥

הכולר ראיית
 ה־ החסידות שתי נטשו דניה ארדן, ^

ה הפונדק גג שעל קינן את אזוריות *1
המייל בית גג על חדש, לקן עברו מקומי,

העירונית. דת
¥ ¥ ¥

האחרון המוהיקני
רג, ^ בו מ  ה־ פר לפתע חלה גרמניה, ה

ש אחר רק לאונו חזר משובח, פרייה ■1
 ממנה ד-יןיא קיבתו, את ניתח בהמות רופא

הנאצית. המפלגה של סיכת־חבר
¥ ¥ ¥

הסבלגות בולג
 רומיאו הצבי ברח אוסטריה, לינץ, ^
 ש־ אחר המקומי, בגן־החיות מכלובו £■

 החמישי התאומים זוג את המליטה איילתו
שלהם.

¥ ¥ ¥
הגורל מכת

 ב־ גונדר אלוף זכה דניה, קופנהגן, ף*
 נאלץ הדני, הפייס מפעל של הגדול פרם

 בת שבתו, מאחר הכסף, גביית על לוותר
 יום הזוכה האיגרת את בלעה השנתיים,

להגרלה. קודם
¥ ¥ ¥

עגול מספר
רג, ^ בו מ  עבריין נהג שילם גרמניה, ה

 הביע קנס, מארקים 122.63 למשטרה
בחז קיבל במקצת׳ מופרז הקנס כי דעתו את
 הוא כי הסבר בתוספת מארקים 112.63 רה

 הקנס הודעת של הסידורי המספר את שילם
מאר 10 בסך שהיה עצמו, הקנס את במקום

קים.
¥ ¥ ¥

חורף כסות
 שגנבה צעירה נעצרה אוסטרליה, סידני,

תחתו 117 חולצות, 147 גופיות, 313 ^
הסבי אפודות, 30ו־ שחיה מכנסי 78 נים,
״לעתיד דואגת אני : רה !

¥ ¥ ¥
חיסורים נתיב

 בין דמים מהתנגשות הלך ניצל ברלין, ף*
 על־ידי זה במקום נישך מכוניות, שתי ^

 לצאת נאלץ זו, אחר בזו פעמים שלוש כלבו
 לבית־החולים לקחתו שבא האמבולנס !מן

מקלקולים. כתוצאה באש עלה כשר,אמבולנס

14

אטחןזת
אהל

שחקן של מותו
 שלמה של 300ה־ הצגת בעצם בא המשבר

 שמילא צחובל, שמחה הסנדלר. ושלמי המלך
 הרגיש בהצגה, המרכזי הכפול התפקיד את

 בידו עלה אדיר במאמץ רק בסדר. לא משהו
להש עליו שהיה הזמר את מגרונו להפיק

 ביותר החשוב הנכס הוא שהקול מאחר מיע.
 לרופא. 54,־ד בן צחובל מיהר השחקן, של

ה סרטן :לחולה נמסרה שלא הדיאגנוזה
גרון.

למק מופרזת ברצינות התייחס לא צחובל
 לו שהובטחו חשובים תפקידים שני רר
 של במחזהו הקרובה, בעונה אהל במת על

 רסוואנטם של ובמחזהו אויבים גורקי מקסים
 מאז כי יותר. אותו העסיקו קישוט, דון

 על־ שנה 25 לפני חום־העיניים הצעיר נאסף
 הפתח־ הפרדס מן ד,לוי משה האהל במאי ידי

 הבמה באמנות צחובל הירהר עבד, בו תקוואי
בעצמו. מאשר יותר

 אמנותיים משברים שעבר אהל, בתיאטרון
השח אחד תמיד צחובל היה רבים, וכספיים

48 הבמה על עיצב ביותר, הבולטים קנים

ב״מדיאה* ובקר רובינה
שלישי פרס

 עד השקספירי ליר מהמלך שונים, תפקידים
וסימפטיה. בתה המזדקן המורה

 בתל- אהל אולם שמחלונות בשעה השבוע,
 בני של הגרוניות קריאותיו הידר,דו אביב
 נשמתו את צחובל השיב באלדוראדו, שלמן

ה בדרכו ליווהו ומוקיריו ידידיו השמימה.
 האמלם, מתוך בפסוק מהרהרים כשהם אחרונה
: זכה ולא לבצעו שחלם תפקיד

״1 יקר נסיך סוב, ״לילה

הבימה
שה שאול ק קנאה כ

 זכה לא שנה, 2386 לפני הבכורה, בהצגת
 אוורי־ הצעיר המחזאי של מחזהו מריאה,

המח שלושת מבין : גדולה להצלחה פדים,
 היווני, באמפיתיאטרון יום אותו שהוצגו זות
 הוא אולם השלישי. בפרס אווריפידס זכה
 המספר מחזהו, : פחות לא חשוב בפרס זכה
 הבוגדני בבעלה לנקום שהחליטה אשה על

 אלפי לחיות המשיך ילדיה, שני רצח על־ידי
 גם השבוע הוצג מחברו, מות לאחר שנים

הבימה. תיאטרון ידי על בישראל
 של בטעמו ביותר התחשב לא אווריפידס

 את בנה העשרים, המאה של הצופים קהל
עש הנושאת אחת מרכזית דמות על מחזהו

 לדבר לאחרים מניחה ממושכים, נאומים רות
 לתקן ניסו זה ליקוי רחוקות. לעתים רק

עיבו שהציעו יותר חדישים סופרים תריסר
 בחרה אלה, מתוך זה. למחזה משלהם דים

האמרי ג׳פרם רובינסון של בעיבודו הבימה
 יתרונו אולם ביותר, המשובח שאינו קאי׳
 השורות בין ועלילה בפעולה שהירבה בכך

המילוליות•
 פיטר הבמאי על־ידי כראוי נוצל זה יתרון

 לו סייעו השנייה. במערכה בעיקר פריי,
 והבנוי הקצר בתפקיד פרידמן, שרגא : בכך

 בקר ישראל קורינת, מלך קריאון של היטב
 למען אשתו את שעזב הבעל יאסון, בתפקיד

 — מכולם ויותר ההצלחה, בסולם עלייה
 את מדיאה בתפקיד שהשיגה מבינה, חנה
שלה. ביותר הטובים המאוחרים השיאים אחד

944 הזה״ ״העולם




