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נעלים

הלבשה

 מנדלר נעלי האלגנטי בסלון •
 ,1 סירקין פינת ,11 בוגרשוב ברחוב
אב עם נהדרות נשף נעלי להשיג תוכלי
 האחרונה. האופנה לפי מרהיבים זמים
 במבחר יומיום נעלי ישנם לכף נוסף
 מודרניים. ובצבעים הסוגים מכל גדול
 נעלי להשיג גם אפשר מנדלר אצל
 מ־ שהובאה הדוגמה מן אמיתיות דנטל

בהחלט. נוחים הם המחירים חוץ־לארץ.
החנות החלה החורף בוא עם •

ד רו מ  את לייצר 185 דיזנגוף ברחוב ני
 נוחיות המבטיחות המיוחדות הדוגמאות
 את מייצר נימרוד לרגלינו. ובריאות

 פלקסו־ סולייה עם החדישות הדוגמאות
המבטיחה פדדית,
בהליכה. גמישות

 את תמצאנה מעודן טעם בעלות •
בר וורשאי הנעליים בסלון מבוקשן

 אלא ליופי רק לא הדואג ,48 אלנבי חוב
 וורשאי בסלון יש הרגל. לבריאות גם

גדול. מבחר
 אלנבי ברחוב טעם 5טו בחנות •

 הן הטוב. הטעם בעלות רק מבקרות 60
 חדישות הכי בגזרות נעליים בה מוצאות

 האישי. והטעם הלבוש לפי ובצבעים
הרגי במחירים נעליים להזמין גם אפשר

טעם. טוב אצל הצבעים, בכל לים,
 עדין טעם בעלי גבר וכל אשה כל •

 של העדינות הדוגמאות את ירכשו
 החנות .92 אלנבי ברחוב עדץ נעלי
 הנעליים את מייצרת האלגנטית עדין

 לאשר, מטרה ולכל רגל לכל המתאימות
ולטיול. בית לרחוב, לנשף, ולגבר,

בגז עצמית תוצרת מייצרת כרומברג
 למצוא גם אפשר ביותר. החדישות רות
וז׳קטים. צבעים בשלל יפות אפודות בה

 החורף נגד ביותר היעיל החיסון •
רן של הסריגה צמר הוא  ברחוב קו

לר תוכלי שם מוגרבי. כיכר ,32 אלנבי
 ליליפוט המפורסם לסריגה הצמר את כוש

 לחנות גדול. ובמבחר צבעים בשפע
רן בירושלים. סניף גם יש קו

שלושת ומכנסיים ארוכים מכנסיים •
 שלם, אצל להשיג תוכלי לגברות רבעי

למ גם אפשר אצלו .108 אלנבי ברחוב
בדוג סריגה דברי צוא

 וגם גברים לגברות, ספורטאיות מאות
 רבגוזניים. ובצבעים גדול במבחר ילדים
ה לכל חורפיות חולצות יש לכך נוסף

גילים.

ונתנות1ו עד״□

המשו הטיב מן צמר אריגי מבחר •
הא ומתוצרת חוץ מתוצרת ביותר, בח
ץ אצל למצוא אפשר רץ א ר ת כ  א

ר, ל  טלפון ,43 בנימין נחלת רחוב פי
 צבעים, בשלל הבדים, סוגי כל .4005

החורף. לעונת במיוחד
גב לאוסנת האלגנטי המסחר בית •
ר רים טו ק 1.מ וי \1€׳0  בן־ ברחוב ז

 לקראת הכין מוגרבי) (ליד 6 יהודה
 דוגמאות של חדש מבחר החורף עונת

 וצמר. קורדרוי חולצות של אוריגינליות
ר בחנות למצוא אפשר לכך נוסף טו ק  וי

 סודדרים ולגברים, לגברות גשם מעילי
ו מוכנים מכנסיים נקי, מצמר צעיפים

 פלנל פיג׳מות משי, עניבות מידה, לפי
עממיים. במחירים הכל—

 באה ההתקררות וסכנת בא החורף •
 ילדיך בריאות את להבטיח כדי אתו. יחד

 לילדים, ההלבשה חלוצי לחנות סורי
ק ה רנ  תמצאי שם ,98 אלנבי ברחוב ב

 משפחתך, לבני החורפיים הבגדים כל את
 בגדי עם ביותר. המעולה האיכות מן

ק ה רנ החורף. פני את לקבל אפשר ב
ל החנות הכינה החורף בוא עם •

ס האלגנטית גברות ק מ ר נח ברחוב עז
 מעילי של עשיר מבחר 34 בנימין לת

 אפשר לגברות. וז׳קטים מעילים גשם,
 סריגה דברי של עשיר מבחר למצוא גם

לגברות.
למ תוכלי לחורף גברות מכנסי •
רג אצל במיוחד צוא ב מ רו  ברחוב כ

החנות גברים. מכנסי על נוסף ,6 שינקין

דד.יט•□

 ספסלי למיניהן, קליעה עבודות •
 אוכל ופינות הול פינות נחמדים, פינה
 במיוחד למצוא אפשר העדין הטעם לפי
 ברחיב ושות־ גוהרי האחים אצל

 את עדיין רכשת לא ואם .128 דיזנגוף
 ההזדמנות את תחמיצי אל הנוח הכיסא

 האחים לחנות סורי לך, הניתנת
 רבגודנית מערכת תמצאי שם מהרי,

 דברי ועד משטיחים יפות מתנות של
קליעה.

 האלגנתי הסלון הכין החורף לעונת •
 פינסקר ברחוב כינו* צילי הגברת של

ביו והנעימות הגדולות ההפתעות את 6
 ו־ כובעים של נחמדות דוגמאות : תר

 ולאבי־ לתכשיטים המותאמים ארנקים
 גם לראות תוכלי אותם היפים זרים

 צילי הגברת של המושם הראווה בחלון
 תוכל הכלה בסלון. בבקרך או כינר
 לקראת והעשיר הגדול המבחר את למצוא

הגדול. היום
 הדרך אתו. והרוח הגיע החורף •

 היא העזים הרוחות על להתגבר היחידה
 בן־זוגך של לאופנוע רוח מגן רכישת
 היפר, המתנה שהיא זאת, מתנה היקר.

 אצל להשיג תוכלי ביותר, והיעילה
ם ח  תשמור היא .90 הרצל ברחוב מנ

 יספק מנחם בן־זוגך. של בריאיתו על
 לאופנוע ביותר הנוח המושב את גם לך

בן־זוגך.

 מצבע שולחן — להול קומפלט •
 בריפוד כיסאות ארבע עם חדיש אגוז

 הסגנון מן בחירתך, לפי אדום, או צהוב
 אצל למצוא אפשר ביותר, המודרני

 אצלו .39 הרצל ברחוב זוזוכסקי א.
 שינה חדרי מערכת למצוא גם אפשר
נוחות. וכורסאות ספות יפים,
 פר־ של המרווח הראווה באולם •
 לבחור תוכלי 78 בן־יהודה ברחוב קש
 גם תוכלי וספות. מזנונים של שורה בין

 מערכת או אלגנטית סלון פינת למצוא
 הסגנון מן אוכל וחדר אינטימית שינה

ביותר. החדיש
 החרושת בית של המסחר בית •

 43 הרצל ברחוב לוינשטיין לרהיטים
 — והמעולים — הוותיקים אחד הוא

 אופ־ אך ,1921 בשנת נוסד הוא בארץ.
 ולפי מוכנים רהיטים .1955 של היא נתו

הזמנה.
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תלמידים קורסים
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בביתך מקצוע למד
 של הנאמנה בהדרכתם

והשכלה להוראה העברי המכון
 של בפיקוחם

הכריטיים המכונים
,2 יהודה בן רח׳
ירושלים. 1259 ד. ת.

 15 רוטשילד שדר׳ : תל־אביב
 5 הבנקים רחוב חיפה:
19 הרצל רחוב : נתניה

\

תשכח אל
המצלמה את

ההתח כזמן המתיחוו* רגעי
 כזכרונך תמיד ישמרו רות

 קל - לצלם הצלום. כעזרת
אצל תקכל הדרכה וזול.
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״אדעוד הוצאת
תבכ-ר הופיע

רוי רוב
 ותהפוכות גדולה התקוממות

ם י י ח ם ה י ש מ ש ע מ ק ר  
 של כיותר הנודעת לעלילה

הוא בריטניה, סופרי גדול

ר ט ל א ט ו ו ק ס

במדינה
)5 מעמוד (סוף

 כי בטוחים היו הארץ, את פינו הם מדי.
 יחסלו בריטי, בנשק מזויינים ערב, צבאות

 קילקל צה״ל באיבה. בעודה המדינה את
החישוב. פריטי את שינה לא אך זה, חשבון

ב אסיה רחבי בכל תומכים האמריקאים,
 צ׳יאנג של זה כמו ריאקציוניים משטרים
 לדעה מאד קרובים רי, וסינגמאן קיי־שק

 לתת שעה לפי מוכנים הם אולם הבריטית.
 שנת־ ערב המלאכה. את לעשות אנתוני לסר

 בגלוי לצאת אמריקאי לנשיא קשה בחירות
ל העלולה מרחבית מינכן לערוך בדרישה

 הסתפק זאת תחת ישראל. הגנת את מוטט
 המושלם לג׳נטלמן קריאות־עידוד בהשמעת

לונדון. ,10 מס׳ דאונינג ברחוב
 כי נדמה היד, השבוע והעוגה. הבורר

ל דווקא אידן אנתוני עזר לרצונו בניגוד
 סייע בשעתו, מזין, ארנסט כמו ישראל.
 את בהירות ביתר ,בין1ל הישראלי לציבור

במרחב. הבריטי המישחק כללי
 מגש על יינתן לא וערב ישראל בין שלום

 ביחוד בורר־כביכול או מתווך של הכסף
 כשם בעוגה. בעצמו המעוניין בורר בידי לא

 וצ׳־ גרמניה בין שלום השכינה לא שמינכן
 פילסה אך אלא מסגרת), (ראה כוסלוביקה

 שלום כך הקטנה, המדינה לחורבן הדרך את
 ומחזק ישראל את מחליש היה אידן בנוסח

ב להפיג מבלי הערבי, בעולם אויביה את
רגשי־האיבה. את מאומה

 בשנת שידע כפי זאת, ידע אידן אנתוני
 הרפובליקה לחיסול תגרום שמדיניותו 1936

 האיטלקים. בידי חבש ולכיבוש הספרדית
 ידע מינכן• להסכם בשעתו שהתנגד כאדם
 כראש אולם הסכם. אותו תוצאות את היטב

 : אחד תפקיד רק לו יש בריטניה ממשלת
 אליזבט מלכותה, הוד של לאינטרסים לדאוג

השניה.

פשעים
ל• היא אין אם

עו העיר כי הגיבורים משראו קדם, בימי
תחי הורגים תיו אויביהם, בידי ליפול מדת

 תישבינה שלא כדי בחרבם נשיהם את לה
חיות.
 בעל תורכיה יליד ),20( ליצו ז׳ורז׳ גם

 מאותם שונה היה לא הצרפתי, הדרכון
לעב לאולפן פנה ארצה, כשהגיע גיבורים.

עבו בין זמנו את חילק גניגר, בקיבוץ רית
היא. שהופיעה עד ללימודים, דה

 לפני שזכתה זוהר, פנינה לילי. כיקוד
 הוכרה מרוקו, של מלכת־היופי בתואר שנה

 הציע ז׳וז׳ו המקום. בבנות כיפה בגניגר גם
 ממנה ביקש הלוהטת, אהבתו את לפנינה
 פנינה שם. ולהתחתן לצרפת עמו לנסוע
סרבה.

ביק ז׳וז׳ו, אל הקיבוץ מזכירות כשפנתה
 המשק, את לעזוב רבה באדיבות ממנו שה

 במוחו גדותיו. על הצעיר של ייאושו עלה
 אשיגנה לא אס : הראשונית ההחלטה בשלה

! איש ישיגנה לא — אני
 פנינה של לחדרה ז׳וז׳ו התגנב למחרת

 כוחותיה בשארית בידו. שלוף ופגיון הישנה
 את שחילץ הדוקר מפני הצעירה התגוננה

בתאוו אותו לנעוץ מיהר מצווארה, הפגיון
 תקוע השאירו שם החטוב, בירכה תנות
וברח.

 לבית־ פנינה נלקחה בדמה מתבוססת
 רק חולל, לא כבודה נפגם, לא מפיה החולים,

 זכר בגופה, טבועים נשארו הפגיון סימני
ריקם. שהושבה לאהבה
 שלושה כעבור לכלא. הוכנס נתפס, ז׳וז׳ו

ולהסת תאו חלון את לפרוץ הצליח ימים
 המעצר במחנה נחבש בשנייה כשנתפס לק•

ש בשבוע נמלט• משם גם אולם בג׳אלמי,
 לבית־המש־ וברגליו בידיו כבול הובא, עבר
 השופטת לו חיכתה שם בחיפה, המחוזי פט

וינוגרדוב. אוגניה
 את להחליף נעתרה לסיפורו, הקשיבה היא
 דנה גופנית, בחבלה לרצח הנסיון אשמת

 בגילו בהתחשב מאסר, לשנה ז׳וז׳ו את
דם. השותת ובליבו הצעיר

משפט
השנאה שכר

בת רגילה גרמנית א־נייה היא אריך א/ק

 כמה שר־החוץ מתפקיד התפטר אידן •
 טענו אויביו אולם ההסכם, לפני חדשים

 ראש־הסמשלה, על־ידי להתפטר הוכרח כי
אותו. ששנא
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