
 הפרלמנט הוא בעולם ביותר המפורסמת הכנסת
 ת3ז16מ16מ4 הצרפתית במלה מקורו ששמו הבריטי
 המפורסמת כרטה״ ״המגנה מגילת דיבור. מלשון
 קבעה הכתר, שלטון את להגביל שבאה 1215 משנת

הת שממנה הלאומית המועצה של כינוס נוהל את
הבריטי. הנבחרים בית פתח

 העליון בתים: לשני הפרלמנט נתפרד 1884 משנת
 1101156( המחוקקים בית — והתחתון הלורדים בית —

ס ס מ תז ס ״  492 ע״י אנגליה מיוצגת בפרלמנט ).01 ־
צירים. 74 — וסקוטלנד צירים, 35 — וולס צירים,
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23752 טלפון

איטלקיים-מוסיקה ומאכלים

)1111־11(001 33111( ערבול אמבטיות כן כמו  מחלקה / תורכי זיעה חדר / ^
וריהבילטיצה. מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור !מיוחדת

רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד
בערב 9 עד פתוח המוסד
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 ז בפרקים או בכתפיים בברכיס, בגב,

־ ״רפא 24495 טל. יור־־אגיג גסו המלך שלמה רח׳ ״

בריכות
מי-מרפא

 בוץ חבישת
 בקרלסבד כמו
 או דשי

טבריה

בכיסה לאבקת מתחרה אין

■ויזה

קופסה כבל מתנה תלוש
 המפיצים נקה תוצרת

בע״מ נורית חב׳ היחידים

• ספרים
מקור

וירושלים •רושלי□ אלף
המ החסידים רבי מברסלאב, נחמן רבי

הו שאני מקום ״כל : פעם קבע פורסם,
 הבוקר איש הולך.״ אני לירושלים — לך

בי בךברוך שלום וותיק ירושלים ותושב
בספ מוכיח ההליכה, על השירה את כר
החד בשירתנו ירושלים האחרון, רו

 ששורר עברי משורר כל כמעט כי שה,
ירושלים. על גם שורר אי־פעם,

באיג (הרצל כבן־ברוך מנוסה לאנתלוג
 אוסישקין באיגרותיו, נורדאו מכם רותיו,

במיו קשה המלאכה היתד, לא באיגרותיו)
משור 250 של יצירותיהם את בדק הוא חד.
 גילה האחרונה, המאה בני עבריים רים

ירושלים. על שירים אלף לפחות ביניהן
 כי בעובדה בהתחשב לשבח, הראוי הישג

הוזכ לא התנ״ך ספרי וארבעה עשרים בכל
פעמים. 656 אלא ירושלים רה

 משורר כי אש רופא. הששי, כבית
(״ירוש צבי אורי הידיעה, בה״א ירושלים

 !״) נזשיקעון למטה עוד שוקעת את 1 לים
ירוש ללא ארץ־ישראל את תאר גרינברג

 כנף, ללא ציפור ״ רקיע, ללא כ״ארץ לים
תמי השירה גדולי כל היו לא יד״ ללא ׳גוף
 נחמן חיים 1 מס׳ משורר עמו. רעים מי

 כתב ירושלים, על מעולם שר לא ביאליק
״אפי : בעיר הראשון ביקורו אתר לרעייתו,

מית את הרבה הניע לא רחל... קבר לו
לבי*.״ רי

 יותר הרבה ירושלים היתר, זאת לעומת
 טשרניחובס־ שאול ,2 מם׳ של ללבו קרובה

 ״שאי : הוא שר בזרושלים). (שנפטר קי
״הגזית קריית הוי לבי, המיית !

 התקווה מחבר היה אחר אוהב־ירושלים
 (והבל־ הששי בבית אימבר, הרץ נפתלי

עמי, ״לך :התקווה של כמעט) תי־ידוע
בירוש בגלעד, ד,צורי / לארצך שוב לשלום

רופאך.״ לים
 יאחר רק לירושלים שב עצמו אימבר

 מזה (״העלו צוואתו קויימה כאשר מותי,
עירי״). בירושלים קברוני / עצמותי את

 מאליו מובן נשמה. היחיד, כשיר
 ואש ובדם נפלה, יהודה ואש (״בדם שיעקב
 שירתו את חסך לא כהן תקום״) יהודה

 בפרוש ציון, לילות את (״אהבתי מירושלים
מרו על ניצחו חזון צעיף את הירח זיו
ירושלים.״) מי

 שכאשר העובדה היא פחות לא מובנה
 וותיק ירושלים ואיש גדול מספר

מעו עסק שלא עמון, ושלשים) (תמול ש״י
 הקריש שיר, לכתוב החליט בשירה, לם

 חיי ״גס : לירושלים שירו־יחידו את הוא
הקו עיר בעדך אתן / נשמתי גם רוחי
דש.״

:ירושלים על אחרים משוררים
ירוש תהיה ״עוד :שמעוני דויד •
״1 שלנו מלכות לכתר לים
סד, מכר שהוא ״מי :המאירי אביגדור •
נעליים.״ בעבור דייר מצודת את

 :שטרן (יאיר) אברהם לח״י מייסד •
 קודרת, קרייה בראש מלכות כתר ״שים
״וציון ירושלים אדון !
 ״״.עיר : שליו יצחק )35( צעיר משורר •
בוץ.״ ושל פח של

 בן־ שלום — החדשה בשירתנו ירושלי.ס
ע׳. 352 סם, ראובן הוצאת — ברוך

מבס ונול זהב על
 השחור בשוק לסוחר העובר המטבע •

 סטרלינג (לירה הזהב סובריין הישראלי,
 זהב איננו מלן) בשם יותר הידועה זהב,

אחו 91.66 רק מכיל הוא זאת. בכל טהור,
גרמים). שמונה כמעט (ושוקל זהב של זים

ל ארצה המובאים וסחורות מצרכים •
 האורתודוכסים, הפטריארכים של שימושם

* ממכם. פטורים והארמני הלטיני
ה העובדות מן כמה אך הן אלה

 בנקאי גורדו!. שאול ריכז אותן מעניינות
 המסחרי בלקסיקון בדימוס, ירושלמי

ערך. אותו
שר,לק העובדה את משנה שלא מה
כקוד מידה באותה בערך מוסמך סיקון

הפולי הלקסיקון — ולעורך לסידרה מו
למ מקרי אוסף הוא זה לקסיקון גם טי•
ו רשמיים מנשרים מילון, מונחי של די

פרטיות. מסקנות
 — גורדון שאול — נזםחוי לקסיקון

ע׳. 156 מס, ראובן הוצאת

 על לביאליק היתה טובה יותר *..זיעה
 אהבתי ״אהבת־נפש :הוא אמר תל־אביב.
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