
במדינה
משטרה

הגיוגי הסבר
ל בוזדאי ערים אינם חדרה תחנת שוטרי

 מוצפת שבנפתם שלישכת־החקירות עובדה
 תלונות וחלקי־רכב. גניבות־רכב על בתלונות

:המתבקש החוקי פתרונן על באו שטרם
העבריינים. תפיסות
 מאזרחי אחד הבחין אחדים, שבועות לפני

 הגיבו- הרחובות בפינת המתגורר העיירה,
ב חשודה לילית בתנועה ז׳בוטינסקי,—רים
הסמוכה. חצר

 ליד פרטית מכונית שם החנו בחורים שני
 האחורי הארגז בין עבר מהם אחד הבית.

 כשבידו — הבית חצר לבין המכונית של
מכונאי. של ככלי־עבודה שנראו חפצים

 שכיחה אינה כזו תמונה גן!״ ״רצינו
 על־כן בלילה. 12 בשעה כחדרה, בעיירה 4

לניידת. החשדן האזרח קרא
וה דקות מספר כעבור הגיעה המשטרה

החשודים. של בחקירה החלו שוטרים
 בחורה לנו היתד, חדרתיים. לא .אנחנו

 לעשות רצינו גן. פה יש איפה ידענו ולא
השניים. התגוננו !״ הכל זה מספר.
 שהצביע האזרח את לשבח דאגו אף הם

:עליהם
 היו האזרחים כל אם :לך הכבוד ״כל
הזאת.״ בארץ לגנבים פרנסה היתד, לא כמוך

 תעו- גם היו השניים של שברשותם כיוון
 היו שברשותם המכונית וניירות דות־זהות,

סתמי בהסבר אנשי־הניידת הסתפקו בסדר,
 הטירון של דעתו את אף מניח היה שלא —

בשפרעם. השוטרים בקורם ביותר הירוק
ש השכנים לאחד התברר בבוקר למחרת
הנידון, הבית בחצר שחנה שלו, האופנוע

החיוניים. חלקיו לכל לחלוטין פורק

סיכסוכים !
עבד או שיתף
 בחוצות פעם סובב היה )52( לחמן יהודה

 שמשכה סנויודיבייקר־סםורט, במכונית העיר
בדרך. העוברים כל עיני את

 אז הצעיר״. .המיליונר לו קראו גם אז
 משגש מיגרש של הגאה בעליו היה הוא

בתל־אביב. המסגר ברחוב משומש, לברזל
 לחמן יהודה בירקון. מים מעט עברו מאז
 נאלץ בלתי־מוצלחות, עיסקות כמה ביצע

אדמות. עלי לו שהיה מה כל את למכור
חבריו. לחסדי נתון דלפון, נותר הוא

הללו החברים אחד באדם!״ ״הישר
 ברשת שותף הוא — דוידזון אליעזר —
נתן הוא בתל־אביב. עטרה בתי־הקפה של

450 של ברוטו חודשי שני תמורת ללחמן, 1
 שדרות שבפינת הסניף את לנהל לירות,

ב השותפה עם יחד — אלנבי—רוטשילד
).58( רבינוביץ צילה מקום׳
הס השניים מי־מנוחות. על התנהל הכל
 נהגה אף צילה יותר. או פחות ביניהם, תדרו

 ישר ״אדם :ברבים לחמן יהודה את לשבח
בתל־אביב.״ אין יהודה כמו והגון
ב בדיוק. 15.30 בשעה באוגוסט, ל־ד עד
 את לפטר לחמן יהודה החליט רגע אותו
הוראותיי. אחר למלא שסירבה העובדות, אחת

?״ הגונה כה באשה לפגוע מעז אתה ״איך
אל בעצמה שהיא רבינוביץ, צילה התפרצה

 נוספת אזהרה כל וללא שנתיים. מזה מנה
 סטי- ארבע לחמן יהודה של פניו על מרחה

 זרועו את שברה ואף — מצלצלות רות־לחי
בר. של כבד כיסא בעזרת

 - לחמן יהודה בהסתדרות. תביעה
 המנדט משטרת בניבחרת לשעבר כדורגלן

 במלוא עדיין נמצא — ובהפועל־תל־אביב
להתגונן. אפילו ניסה לא הוא אך אונו.

ב הקפה מפתחות את זרק זאת, לעומת
העבודה. את ועזב — צילה של פניה
לתבוע, לחמן עתה מנסה עלבונו את

רבינו־ הגברת נגד פיצויים תביעת בעזרת
ההסתדרות. באמצעות — ביץ

 להעלות בינתיים מנסה רבינוביץ צילה
 בבית־הקפה לחמן של עבודתו נגד טענות
על־ידה. לדבריה, פוטר, הוא ממנו עטרה,

 יהודה :שבפיה ביותר המוזרה הטענה
בית־הקפה. של מהמלאי קוניאק לשתות נהג

במיג־ עטרה קפה של השבועית התיצרוכת
 מספיק היד, לא זה בקבוקים. כשני היא זה רך

ה־ באגודת חבריו לדברי — לחמן ליהודה
— ההגנה ותיקי של הרציניים שתיינים

בכסית. פעם מדי המתכנסים
 .לחמן :רבינוביץ הגברת טענה כמו־כן

כשותף.״ עצמו את להציג נהג
לפיטוריו, עד אחרת. קצת היתד, האמת

 עושה אתה ״מה :לשאלה לענות לחמן נהג
הקבוע: ובמישפט באנחה ?״ בעטרה
עבד.״ שם .אני

הופיע!!
 את ״בדוק .

שלךיי האינטליגנציה
אייסנר! ג. ד״ר מאת

 לבדוק לחורים, העוזר הספר
 המשכל מנת את ולילדיהם לעצמם

שלהם.
פתרונות. עם שלמים 1)3 מבחני 8

הספרים. חנויות בכל ל״י 4.40 המחיר
:המפיץ

, ת ו י ל ג ר תל־אביב. 38 מלצ׳ט מ

דוגמניות דרושות
אומנותי לצילום

 שתוחזר תמונה בצרוף לפנות
ת״א 4809 ת.ד. ל״מינרבה״,

שוויצריה תוצרת הגילוח מכונת

ס י ״ י ״ ׳ י ,

 / נטענת ״רקס׳ גילוח מכונת מזמין הח״מ אני
 המחאת / צ׳ק קדימה כדמי ומצרף חשמלית

ל״י. 10 ע״ס דואר
 חודשיים תשלומים 12ב״ אפרע הסכום יתרת את

^ אחד. כל ל״י 10 סך על רצופים
...........ש.ז מס. .........................השם

הכתובת.
חתימה.
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