
גולן מופת איש
הראר בהררי

 הוריהם תופסים בה בארץ, לשניהם להיות
נכבדות. עמדות

 אירעה יציאתם לפני כהוד. מברק
תאו להם קרתה קטנוע על ברכבם תקלה:

 גם מת. ו אביה כי תחילה סברה תמר נה.
מהלם. ניכר זמן סבלה כשד,תלים,
 ובהול קצר מברק ארצה הגיע השבוע

 נהרג אביהו כי הודיעה תמר למשרד־החוץ.
בחבש. הראר ליד בתאונת־דרכים,

חוק
ה פ ט ע ה מ ר סגו

 עורך- באמצעות למדי. רגיל היה המשפט
לי הגברת כי בעל־הבית דרש עציוני הדין

די יפנו דריקס אילנה והעלמה גורדון לי
ה תל־אביב. ,33 הנביא יונה ברחוב רה

 במקום וגרה נשואה גורדון הגברת עילה:
מש איננה היא אף דריקס והעלמה אחר,

בדירה. תמשת
 הצעיר, עציוני נקם זאת, להוכיח כדי
 מקורי. קו לשעבר, שרות־הטלפונים עובד
 להמציא הדואר את להזמין ביקש הוא

הנת של הטלפונים תיק את לבית־המשפט
העבי הנתבעות כי להוכיח ביקש כך בעות.

 למקום הדירה מן שלהן הטלפון את רו
אחר.

פרק הופיע השבוע מצלצלים. סודות
 היו בידו בבית־המשפט. הטלפון שרות ליט
חות בכמה חתומה האחת, מעטפות. שתי
 משפחת של הטלפונים תיק את הכילה מות,

 הכילה פתוחה, שהיתר, השניה, דריקם.
 אל שר״הדואר, ששון, אליהו של מכתב

 את לפתוח שלא בקשה תוכנו: בית־המשפט.
הראשונה. המעטפה

 המעטפה פתיחת שר־הדואר, טען כי,
 הדואר פקודת אמנם, למדינה. נזק תביא

 כללה לא המנדאט, מימי ששרדה המיושנת,
 אך הטלפון. סודיות בדבר כלשהן הוראות

 שווייץ, חוקי של הדוגמות על בהסתמכו
 להנהיג השר ביקש וגרמניה, אוסטריה

בארץ. גם זו סודיות
לבק כמובן, התנגד, עציוני עורן־־הדין

 כלל נוגע הדבר אין לדעתו, השר. שת
 פרקליט יריבו, אך המדינה. של לאינטרסים
 ״בתור הוא: טען הפוך. בקו דגל הנתבעות,

ה בהתנגדות לתמוך חייב אני ואזרח אדם
 קולוניאלית. פקודה היא פקודת־הדואר שר.

כ דינו על־פה, סודותיו את המוסר אזרח
 זכאי הוא בכתב. סודותיו את המוסר אזרח

עליהם.״ תשמור שהמדינה
 לאינטרס נוגע ״זה הפרקליט: הוסיף
 מעוג־ המדינה אחרת. מבחינה גם המדינה

 כי יוודע אם אך לקוחותיה. שירבו יינת
ית סודיים, אינם בטלפון הנמסרים דברים
הטלפון.״ שיחות מעטו

החלט את דחה זליקסון אליעזר השופט
סגו המעטפה נשארה בינתיים בשבועיים. תו
 הטלפון של הסודיות שאלת ואילו — רה

לרוזחה. פתוחה נשארה הישראלי

ח 0:1 ר או ר
 עמד בו ברמת־גן, רחבת־האיצטדיון אל

 אלפי בזרם הגיע כדורגל, משחק להערך
 קודם יומיים עוד כהן. ברוך גם האוהדים

 אברמוף, יוסף ידידו עם לד,פגש נדבר לכן
 הכין הוא במלואים. חודש באותו שרת אשר

)1* בעמוד (הנושן

 תוצאת
 תחרות
ג׳רקולי

 הוכיחו שנתקבלו הרבות התשובות מאות
 משפע העתון. קוראי כשרונות רבים מה
 בחר ביותר, מקוריות תשובות שכלל זה,

ס :הבאות בזוכות השופטים חבר פר
ן ו ש א  :ג׳רקולי של ג׳רסי שמלת — ר

 שכון כפר־סבא, הלנכרג, אידה הגם׳
ס .27 גולומב רחוב למפרט, ר י פ  שנ

י ש י ל ש  ג׳רקולי, של ג׳רסי אפודת — ו
 אשקלון, אדלמן, חווה הגב׳ :אחת כל

 גנדל־ שושנה והגם׳ 53/4 א׳ עתיקות
 התשובות .11 התאנה רחוב נוף־ים, מן,

: הזוכות
 פצצה! חליפה, - חוצה הפכיש את

צחקה, הגברת - פסקה התגועה
 - הסוד הוא הג׳רסי בי

להתראות! ובג׳רקולי
חל׳נברג) (א.

 עמוד! ושב, עובר כל
!כבוד תן ג׳רקולי של ולג׳רסי

אדלמן) (ח.
 פלאים פלא זה אין

 - עוצרים התנועה שאת
 ממרחקים כבר הרי
רואים: ג׳רקולי ג׳רסי את

גנדלנזן) (ש.
 כי מקווים ואנו המשתתפים לכל תודות רב — ושוב
: אתם. תזכו הבאה בפעם ו ר כ ז ו

ג׳רקולי דורש - ג׳רסי הרוצה

לשוק... יצא חדש מזרון

 בארץ הראשון ביהח״ר פרדייז,
 עם לשוק עתה יצא וספות למזרונים

 בשם ומשוכלל, חדש קפיצי מזרון
 בינלאומית רמה על ד,עומד ״שופרא״,

גבוהה.

 זה מזרון להכשיר עברו חודשים
 החולים שבית לאחר המוני, לשיווק

בו. צויד בירושלים החדש ״הדסה״

 זה, מוסד מצד החיוביות התגובות
 מזרון,׳שופ־ כי משכנעת, הוכחה הנן
המעולה. בטיבו עצמו את הוכיח רא״

 מקפיצי עשוי ״שופרא״ המזרון
 בספירל הקשורים מיוחדים, ״פרדייז״

 הצדדים. משני פלדה ובמסגרת פלדה
 טהור בסיזל צדדיו משני מרופד הוא

מ עשויות דפנותיו לבן• גפן וצמר
 יציבות. ליתר מיוחד אלסטי חומר

ה מצויד בטיפול מיוחדת לנוחיות
 בד מאוררים. 6ו־ ידיות 4ב־ מזרון

 ״שום־ המזרון את מצפה אקסקלוסיבי
 נאה חיצונית צורה לו המשווה רא״,

ביותר.

 שמשקלו הוא׳ במיוחד מענין פרט
 אחר קפיצי ממזרון פחות בשליש

ק ״שופרא״ מיוצר ולכן ל ח ד ב ח  א
,  שכיבה של אפשרות הנותן שלם
 ול־ לנקוי נוח לגוף, ובריאה ישרה

 הוא ״שופרא״ מזרון לכן — אוורור
דשופרא... שופרא

1961 שנת כריכות
הזה״, ״העולם במשרדי יתקבלו לינואר, השביעי הקרוב, הראשון מיום החל

 שנים כרכי (וגם 1961 כרכי דיזנגוף) כיכר (על־יד 8 גליקסון בתל־אביב,
לכריכה. קודמות)
בכך) למעוניינים בדואר, משלוח (כולל הכרך ל״י 5.— הוא הכריכה מחיר
הגליון. אגורה 65 במחיר חסרים גליונות לרכוש ואפשר

בערב. שמונה ששעד השעות בין בשבוע וחמישי ראשון יום :הכרכים קבלת שעות
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