
 -7בת פרישנזן ברחוב ליזה אשתו ברציחת המואשם האיש ברור, אהרן רצח. ז האשמה
 ברדר התחמק וברגליו, בידיו כבול, שיהיה למרות לבית־המשפט. מובא מכין, בדקירות אביב,
השומרים. על־ידי האחרון ברגע נתפס הזה, העולם צלם על להתנפל ניסה שומריו, מידי

 יהודית, פני על חלף האופנוע רוכב לשוא:
כשורה. אינו שמשהו להבחין מבלי

פר מכונית נהג הכפר. לכיוון רצה דיטה
להז לנתניה, מיהר סיפורה את ששמע טית
 כבר שעה, חצי וכעבור המשטרה את עיק
הגל סימני האופניים. בעקבות הגשש צעד
 של לביתו גאולי־תימן, למושב הובילו גלים

 במושב. היחידי הערבי התושב אבו־עיסה,
נר אבו־עיסה, של הצעיר בנו ),17( מיוחמד

השוטרים. מביקור מאוד מופתע אה
 מתקיפה, את לזהות דיטה נקראה כאשר

 במיסדו לפגיה שהועמדו גברים שמונה מבין
 תחילה מוחמד. את זיהתה היא חשוך, בחדר

 לאחוז ממנו שביקשה אחרי אולם היססה.
 ״אם הפסוק על ולחזור מאחור בצווארה

 בבטחון. אותו זיהתה אותך״, אהרוג תצעקי
נשובה. אצבע גם היתד, למוחמד

 ה־ פרשת בכל לבית־־הספר. חזרה
 פעוט, מקרה רק יהודית ראתה לאונס נסיון

 הרבה חשובה במקצת. בלתי־נעים כי אם
החק בבית־הספר עבודתה לה נראתה יותר
באר־שבע. ליד ודיצמן, חיים על־שם לאי

העו לעזרת המושבים בני נקראו כאשר
רא בין דיטה היתה כשנתיים, לפני לים׳
 להדרכת התמסרה היא המתנדבים. שוני

 להדרכה חייה את להקדיש החליטה עולים
 הרחק בכפר־ויתקין, בשבתה עתה, והוראה.

המש החקירה אותה עיצבנה מבית־ספרה,
ול לתלמידיה לחזור רצתה היא טרתית.
החיים. של יותר החיובים דברים

פשעים
היסה אלבדט

 סוערים היו אפריגאן אלברט של חייו
מפור היה והיפה )27( הצעיר הבחור מאד.

בחו עם בהצלחתו ביפו הגדול בשטח סם
 למשל, מהצבא, שהשתחרר א;יורי מיד רות.
 אשה חנה, עם מרוקו, יליד אפריגאן, נפגש

 לעזוב אותה שיכנע הוא מחיפה. נשואה
אליו. לעבור בעלה׳ את

 על פרנסתו את אפריגאן ביסס מהרה עד
 לאחת הפכה והיפה, הצעירה האשה חנה.

 הגדול. בשטח ביותר המבוקשות היצאניות
ל לרכוש השניים הצליחו השנים במרוצת

 בתל־ בר־כוכבא ברחוב נאה דירה עצמם
ב מבטיח בבית־קפה חלק בתוספת אביב,

להת ניסתה מקצועה, את זנחה חנה יפו.
 אל- של החוקית כאשתו חדשים בחיים חיל
היפה. ברט

 אלברט, של עסקיו שוב משהורעו אולם
חי ובמשחקי־קוביה, בקלפים לשחק שהרבה

 הכנסותיו. להגדלת ובדוקה ישנה דרך פש
 הנערה את מצא הוא קשיים: לו היו לא

 מ־ באחד הישנים לעסקים חזר המתאימה,
בתל־אביב. בתי־ד,מלון
 תל־ ברזילי, שושנה בטוחה. הכנסה

למ נשוי. שאלברט ידעה ,20 בת אביבית

ש קיוותה מאד, אותו אהבה זאת רות
 אותה יהפוך חנה, את יעזוב הימים באחד
בעולם. המאושרת לאשר,

 בשושנה ראה הוא אחרת. חשב אלברט
 כל את ממנה גבה בלבד, הכנסה מקור
 לפני שולחנה. על הלקוחות שהניחו הכסף
 מתרשלת שושנה כי לו נדמה כשהיה חודש׳

 ששכר החדר מן אותה סילק בעבודתה,
 לביתה חזרה שושנה בבית־המלון. למענה
 לחבריה. הבושה את סיפרה התימנים, בכרם

באלברט. לנקום החליטו הם
 אלברט חזר שעבר השבוע מלילות באחד
נש הרהיטים פרוצה. אותה מצא לדירתו,

 מסר למשטרה, פנה הוא העדרו. בזמן רפו
 שושנה. של וכתובתה שמה את לחוקרים

 קשר בקשירת כחשודה מיד, נעצרה היא
הדירה. להצתת

 אחרי אחדות שעות שונאים. יותר
 מצא דירתו, הצתת בענין במשטרה שנחקר
 החוקר. שולחן לפני שוב עצמו יית אלירט
 של הוריה יותר: רציני הענין היה הפעם
בתם.׳ באונס האשימוהו 15 בת יפואית נערה

 ל״י, 700 של בערבות השבוע כששוחרר
 שונאים יותר בחוץ היפה לאלברט חיכו

אי־פעם. לו היו מאשר

ישראל כל
והמזו־ף האי׳ו־ת■
תאונות־דרכים למניעת המועצה

 כאשר במינו, מיוחד לשיתוף־פעולה זכתה
לב השנתי מיבצעה את השבוע התחילה

ש השופטים בין הזהיר. הולך־הרגל חירת
 המיב־ פתיחת עם תל־אביב לרחובות יצאו
 משטרה קצין ששון, אייב גם היה צע,

 בעירו, דרכים תאונות למנוע שתפקידו הודי,
 במכביה כשופט־איגרוף ארצה הגיע ואשר

 הציוני הנוער משלחת כי מסתכר . . .
 ארצה שובה מאז הופיעה מוסקבה לפסטיבל

בברית מאשר בהרבה גדול במספר-הצגות
 הופעות, 17 כה: עד הסיכום ך,מועצות.

 וואקום שעון . . . במ!סקבד, שש לעומת
 בקרוב יוצא מבאקאליט׳ קטן סוס בצורת
גר המצאה הסוס, הנהגים. לעזרת לשוק,
 כל השונים, חלקי־גופו בנענוע יגיב מנית,
 אם כסדרו. פועל אינו המנוע מן שחלק פעם
 יוריד למשל, דלק, מדי יותר הנהג יתן

 הישראלי, התקנים מכון ראשו. את הסוס
 10ס/ס—5/״0 חוסך שהוא מצא הסוס, את בדק
. .בנזין של  העוסקים הפקידים מספר .

 לכמה מגיע עובדי־המדינד, משכורות בחישוב
 כאשר עבודה, ללא ישארו מהם 200 מאות.
.המשכורות לחישוב מכנית שיטה תופעל . . 

 וותיק, כפר־סבאי חרשתן יודלכיץ׳, 5דולן
הרא השנה ביום במפעלו: תקדים הנהיג

 את חשבונו על נשא המפעל, ליסוד שון
 מפועליו, שלשניים הוצאותטכס־הנשואין כל

בבית־ד,חרושת. שנערך

ת ם חנויו טי ב של הרהי אגי תל־
 מאחלת הלקוחות לכל טובה שנה
56 בהרצל המובחרת הרהיטים חנות

׳ ק ס נ שי או
 חדש בסגנון לשינה גם המשמשת מיוחדת פינה ספת תמצאי בחנות
 לפי אוכל חדר קומפלט ואינטימיים, נוחים שינה חדרי ביותר.

נוחים. בתנאים והכל — טעמך

אצל הופיעו החגים לכבוד

■1ו1 א. ק ס כ ו
39 הרצל ברחוב

 מזנון — מודרני אוכל חדר ביותר: החדישות הריהוט מערכות
 ומרהיבות־ נחמדות סלון ופינות הול פינות אומנותי. מודל ספריה

מקוריות. דוגמות — עין

!מתיקר הכל
לקנות אפשר עוד אצלנו אבל

רהיטים
ובתשלומים. נוחים בית־חרושת במחירי

וכר. ספרים ארונות כורסות׳ ספות, ארונות, שינה, חדרי

ט י ה ר ה
 78 בן־יהודה רחוב

ה ! שנ ה ב ו ט

 לוינשטין א. את ג. ב. לרהיטים בית־חרושת
לקוחותיו לכל טובה שנה מאחל

לרהיטים בבית-המסחר ביותר חדישות דוגמות

ן י ט ש נ י ו ד
:בית־המסחר :החרושת בית

ת״א ,43 הרצל רחוב ת״א וולוכלסקי, מרכז
83575 טלפון 82525 טלפון ,2 רחוב

 ספריות — משרד רהיטי — אוכל חדרי
ם י נ כ ו י מ פ ל ה ו נ מ ז ה

לקוחות לכל החדשה לשנה האיחולים מיטב

 מנורות, קרמיקה, :הטעם לעדיני החנות
ועוד. אומנותיות מתנות זעיר, ריהוט
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