
 הבית עקרות כל כמו
 גם סמכי הנבונות,

 שמפו טקסטיל על את
 האריגים כל לכביסת

 משי צמר, העדינים:
ונילון.

 ״נקה״■ תוצרת
 היחידים: המפיצים

בע״נז נורית חברת

מודיע ושם יד
 של הדגמים 2 כי

הזיכרון״ ״נר
 מספרי לפי מוגנים
.2656 ,7 ,8 ,9 הרשום:

 עוד רק
ימים מספר

ת ר י כ מ  
העתה סוף
של ממשית הנחה

2070
המוכנות הסחורות כל על

יעל־ים

 מקורי ברהוט ביתך את רהט
 חדישות סקנדינביות דוגמאות

שינה וחדרי סלוני ריהוט

■ ק ס ש״ינ או
56 הרצל רחוב תל־אביב,

ביתך פאר
קי1ו1 ריהוט בס ו

39 הרצל רחוב תל־אביב,
 ספות - עין מרהיב מודרני ריהוט

 חדרי - נוחות כורסות - נהדרות
ביותר. חדישים אוכל וחדרי שינה

נוחים. תנאים — מיוחדים מחירים

מציג לוינשטיין א. את ג. ב. לרהיטים ביח״ר
לרהיטים בבית־המסחר ביותר חדישות דוגמות

יין ט ש נ י ו ד
המסחר: בית החרושת: בית

תל־אכיס,  תל־אכיס,
וולוכלסקי מרכז

43 הרצל רחוס 2 מס׳ דחוס
83575 טלפץ 82525 טלפון

הזמנה ולפי מוכנים ומשרד בית רהיטי

במדינה
)10 מעמוד (המשך

 נוזלית. בצורה פנול של טון 180 כליה
 סנסאציה שעורר חסר־תקדים מיבצע זה היה

 בעולם, עתוני־הכלכלה התעשייתי. בעולם
 הקדישו הלונדוני טיימס הפייננשל ובראשם

 ישראל הראשיות. כותרותיהם את לכך
הפנול. תובלת בשדה הפיכה לחולל זכתה

 חברת על־ידי נחכרה הגרמנית המיכלית
 ומאגרים מיכליות חברת הישראלית, גדור,

 (״סמי״) שמואל של שבהנהלתו לחימיקלים
 — פועלים השבוע פרקו כאשר יוחננוף.

 בבגדי־ ולבושים גאז במסיבות מצויידים
 — כאנשי־חלל נראו בהם מיוחדים, הגנה

 יוח־ סמי היה יכול האוניה, מיטען את
 העזה פרי הצלחתו, על להתגאות ננוף

אישית.
הח הוא דווקא מדוע יוחננוף, כשנשאל

הנו התובלה שיטת את ראשון לנסות ליט
 למונה, דולאר 50 של ״רווח הסביר: עזת,

 לשנה, דולאר אלף 100 של רתח שהוא
 קל היסוס לאחר אותנו.״ שידרבן הוא

 היא ישראל — לעשות אפשר ״מה הוסיף:
 למרחק מים שמובילה בעולם היחידה גם

קילומטר.״ 350

פשעים
בוס שד מותו
 במיפעל האדם כוח מנהל דביר, אליהו

במכו המיפעל בחצר ישב החולה, רשות
הת לפתע הצהריים. לחדשות והאזין ניתו

 קולות ארבעה הקריין של בקולו ערבבו
ל שולחו אקדח כדורי שלושה עזים. נפץ

 דוקטורמן צבי ידי על )35( דביר של עברו
העבודה. ממנהלי אחד ),38(

 השלישי החטיאו. הראשונים הכדורים שני
 על רכן הוא במוחו. ונתקע לחיו את פילח

 על רוצחו גם צנח שניה כעבור מת• ההגה.
 הרביעי הכדור את בדמו. מתבוסס האדמה,

שלו. מצחו אל דוקטורמן שלח

נע האוכל, משולחנות מיהרו הפועלים
אמ הזעיקו הגופות, שתי ליד בתדהמה צרו

הסבי את בדקו החוקרים ומשטרה. בולנס
ו הרצח בחקירת מיד החלו הקרובה, בה

 במקום הסתיימה החקירה אך ההתאבדות.
 הקבר,״ אל סודם את לקחו ״הם החלה: בו

 חסרת חקירה לאחר הנפה מפקד הודה
תוצאות.
 ״הרצח הגדול. לכוס מתחת הכוס

 קרית־שמונה,״ תושבי את בתדהמה היכר,
 מפקד בעבר שהיה דביר על העתונים כתבו
 היה ניתן בקרית״שמונה. המשטרה תחנת
נמ לא החקירות כל למרות כאילו להבין

ה — דביר של להירצחו עילה שום צאה
 היה לא זה רושם והישר. היעיל חרוץ,

ו בקרית־שמונה אחד לאדם לא כי עדכני.
המש קצין עם ארוך חשבון היה סביבתה

דביר. אליהו לשעבר, טרה
ה כמפקד כהונתו בתקופת היה, דביר
ב כל־יכול שליט בקרית־שמונה, משטרה

 קצה־גבול- עד מישרתו את ניצל הוא מקום.
 לשלטון האחראים אחד היה הוא היכולת,

 (העולם אבריאל. אהוד במקום שהקים הטרור
 בפיקודו, קרית־שמונה, משטרת ).977 הזה

 חוק שירתה היא במינו. מיוחדי מוסד היתר,
ש וסדרים חוק אלה היו אולם וסדר.

 המקום, של הגדול הבום על־ידי הוכתבו
מפקדו למעשה, גם שהיה אבריאל, אהוד

דביר. של
 קרית־ משטרת אין במחנה־ריכוז, ״כנהוג

 כתב מופשטים,״ בעונשים מאמינה שמונה
 ״הדרך שנים, וחצי כארבע לפני הזה העולם
 הישר הקו הוא הצדק אל ביותר הקצרה

 האיש של לפרצופו הקצין של אגרופו בין
 דביר, אליהו היה ׳הקצין לעונש.״ הראוי
המקומית. המשטרה מפקד

 שלא אלה כל היו לעונש, הראויים האנשים
הגדול הבוס של הבלעדית למשמעתו סרו
 מחוסרי־עבודה עצמו: דביר של ולא —

 נחת את קרובות, לעיתים טעמו, ומפגינים
 ונשים גברים דביר. של ואלתו אגרופו

 שמרו המקום מתושבי עשרות הוכו. כאחד
בליבם. עזה טינה לו

דוקטורמן. צבי כנראה היה מהם אחד

תעלובחת
גילוח י!3ום בוהה גולגולת

 כצל במדינה, חפשי מסתובב אכזרי רוצח
 צעירה נערה ליד יושב הוא אולי בלילה.

לספס מסביב הוא מהלך אולי באוטובוס.
 ואיש צעירים. זוגות מתחבקים עליהם לים
לתפיסתו. עושה אינו

 את זה איש חטף וחצי כשנה לפני
 אנס ותמימה, צעירה נערה כהן, פנינה
 גופתה את כנראה ביתר רצחה, בכוח, אותה

 שרוצת הסיכויים הפתוח. בשדה וקברה
 ביותר, קלושים הם אי־פעם ייתפס זה נעלם

 כדי שוטרים 300 דרושים בר, במדינה
 פרקש כנחמן ומפורסם מוכר פושע לאתר

).1222 הזח (העולם
 גדולים אלה סיכויים היו וחצי שנה לפני
 של אחותה באה כאשר אולם יותר. הרבה

נעלמת בחזקת רק אז שהיתה — הנרצחת
 היעלמה על להתלונן המשטרה לתחנת —

 אותה שלחו ,17ד,־ בת אחותה, של המיסתורי
ועושה חבר עם הלכה בטח ,,היא הביתה.

נעלמה. בו ביום השוטרים קבעו חיים,״
 של גולגלתה במיקרה נתגלתה השבוע

תל־ברוך. ליד בשדה פנינה
 קצת בשעתו מקדישים השוטרים היו לו
 הדסה האחית, של לסיפורה תשומת־לב יותר
 מוזרים פרטים כמה בו מגלים היו כהן,

 אותם לעורר אולי, היו, שעשויים וחשודים
 לחוק־ גילתה הדסה יותר• נימרצת לפעולה

אחו פנינה של היעלמה לפני יום כי ריר,
 עצר בדרך יחדיו. לטייל •שתיהן הלכו תה,

 אל שנטפל בלתי־מוכר, שחרחר צעיר אותן
 לרחוץ למחרת איתו שתצא וביקש פנינה
בים.

 ד,ירפה. לא הצעיר אך — סירבה פנינה
 נוסף זוג אליהם לצרף הסכים הוא לבסוף
 שם התיקווה, בשכונת פגישה מקום וקבע

פנינה. של משפחתה מתגוררת
ב למחרת, נעדרים״. עשרות ״יש

פני לקתה תש״ך, ראש־השנה של השני יום
 יותר הבית. מן ויצאה שלה בגד־הים את נה
 הוזמנה אחדים, ימים כעבור רק חזרה. לא

 הצעיר את לזהות לנסות כדי למשטרה הדסה
 גילתה לא היא באלבום־הפושעים. המיהתורי

יותר. הוזמנה לא מאז דבר.
מגיי אנחנו לאיבוד, הולך קטן ״כשילד

 זה מבוגר, לחפשו. שוטרים מאות סים
 נעדרים,״ מבוגרים עשרות יש אחר. משהו

המשטרה. אז הסבירה

סחיפה רעל מטען פורקים כמסיכות־גז פועלים
ונזסרק כפתור בכל

1223 הזח חעולנו


