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לאחרונה. שהתרבה הנועז הסוג
 מן הועתק זה הסדר ג׳נטלמני. זזסכם

 מעין קיים היה שם דווקא, באנגליה, המקובל
 אלה לגנבים: שוטרים בין ג׳נטלמני הסכם

שוטרים. מלהרוג נמנעים ואלה יורים לא
 נהגו בבריטניה, עונש־המוות שבוטל עד

 — הכלל מן יוצא כל בלי — להורג להוציא
 — זה בלתי־כתוב הסכם על שעבר עבריין כל

שוד. או גניבה ביצוע בשעת בשוטר וירה
 שיטות־ ללונדון חדרו שלאחרונה אלא

 רש־ התרחבות האלימות, הפריצות שיקאגו.
 לתעשייה הפשע הפיכת תות־הגניבות־והזנות,

ל הביאו אלה כל — ראשונה ממדרגה
חושש שאינו המזויין, השודד של הופעתו

 משיקאגו פחות לא אלים אך יותר זעיר
קאפונה. אל של בימי־הזוהר

דרבי־אדם
חדש עולה

 רמת־גן משטרת של הקונטסה מכונית
 בחריקת- בוקר, לפנות שלוש בשעה נעצרה
 — 5 ביאליק שברחוב הבית ליד בלמים,
 ״משטרה!״ מחלונו: שבקעו הצוזחות לשמע

 למקום אצה השוטרים, את כשראתה
 התאימה שלא ובהתרגשות לוי, מרגלית

 בחדר־המדרגות סיפרה: השליו לליל־השבת
חבילה. עם אדם מסתתר ביתה של

השבוע תמונת

 מיוחד כנם שבפתח־תקווה ״ביילינסון" כית־החולים ערך השבוע
 בכית■ אושפזו אשר מלחמת־ששת־הימים פצועי בל בו התכנסו :כמינו

 להחלמתם. שהביא בטיפול בו זכו ואחריה, המלחמה כזמן החולים
 החולים מילאו הדשא, על מתכנסים המחלימים כעוד עת, אותה

מלמעלה. כהצגה צפו הבניין, מירפסות בל את כחדרים המאושפזים

 נהרגו, שוטרים שלושה השוטר. את לתקוף
ה עבריין של מידיו אחת, בפשיטת־פשע

בתת־מיקלע. מצוייר
מאור עבריינים ערכו בהם הזמנים חלפו

ההסכם. את שהפרו חבריהם אחר מצוד גנים
 מסתמן תהליך אותו שינוי״הוראות.

 שלושה אירעו קצרים בחודשיים בישראל.
 ושורה לסניפי־בנקים מזויין שוד של מיקרים
 השודדים הלכו אליהן פריצות של שלימה

מזויינים.
 למלטשת־ פריצה ניכשלה השבוע רק

 בתת־מיק־ מצויידים כשהשודדים יהלומים,
לעים.

את שוקלת משטרת־ישראל המסקנה:
המדי אומנם, תשתנה, אם שינוי־ההוראות.

 כל על באש שוטרים יפתחו הרשמית, ניות
 — בנשק המחזיק חשוד כל על או עבריין

עבירה. בעת
 המחודש לדיון שגורמות הסיבות ״אחת

 נשק של ניכרות שכמויות העובדה היא
 מלחמת־ מאז התחתון, בעולם מתגלגלות

 בתל־ בכיר קצין השבוע מסר ששת־הימים,״
 קארל מדגם תת־מיקלעים — ״בעיקר אביב.

 אקדוחים וכמה רוסיים רובי־סער גוסטאב,
ומשונים״. שונים מדגמים

 ה־ אותם כל — אלה לכלי־נשק נוספים
 מבעלי־רישיונות הגנובים והרובים אקדוחים

 מתוך שנלקחו כאלה בעיקר רבים: והם —
בלתי־נעולות. מכוניות

ב שוטר כל כימעט מצוייד עתה כבר
 והמשטרה זה תהליך יתמשך אם אקדח.
 תל־ עשוייה — הגורלית החלטתה תקבל
כהעתק קצרים, חודשים תוך להיראות, אביב

 הפצצות רושם תחת עדיין היו השוטרים
 בתל־אביב. המרכזית בתחנת־האוטובסים

 זינקו טובול ורב־סמל רוסו מפקח־מישנה
 כבר שם — לפתח־הבית מיהרו ממכוניתם:

בקול. והתווכחה חבורת־אזרחים עמדה
 חדר־ באפלולית וכלי״גילוח. סחבות

 ניצבה היא מאורכת; דמות נראתה המדרגות
 נתגלה האור את כשהעלו נוע. ללא במקום

 ולבוש בלתי־מגולת ,64 כבן עצוב־פנים, אדם
 אותם. כיסתה שהזוהמה ובחולצה במכנסיים

ארוך. צמר מעיל לבש זה לכל מעל
 כל חבילה: באמת, מונחת, היתד, לצידו

 בעולם: לו שנותר מה כל האישיים, חפציו
וסמרטוטים. — מזון מעט כלי״גילוח,

 למכונית המשוטט את העלו השוטרים
 ושם לחקירה. רמת־גן, לנפת אותו ולקחו

 לא ואף אל־פתח איש זה היה שלא התברר
 יוסף בשם חדש עולה אלא מסוכן פורץ
 הגיע ואשר צרפתי דרכון הנושא קטן,

תייר. בתור — ימים חודש לפני ארצה
 תבע היהודית, לסוכנות קטן פנה בינתיים

 שיוכל כדי חדש, עולה של מעמד לו שיוענק
 ל־ אותו שלחה הסוכנות בארץ. להשתקע

 מצבו את שראו אחרי ושם, משרד־הפנים
הסעד. ללישכת האיש נשלח — הרעוע
 מעולם: הגיע לא שלעובדות־הסעד אלא
 שכבודו וייתכן ללכת. שכח פשוט לדבריו
חיי־רחוב. להעדיף לו גרם במינו המיוחד

 אשרת־השהות של תוקפה פג בינתיים
 ברחובות, מסתובב קטן ויוסף בישראל. שלו
 לא עצוב. — ובעיקר עייף, מזוהם, רעב,

 לארץ־ בואו את הישיש לעצמו תיאר כך
בצרפת. הרבה כל־כך לו סופר עליה הקודש,
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הזדמנות לכל
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 משחקים לאספנים; מיניאטורות לבית. קשוט אביזרי
 חפתים, לנשים, ראש מטפחות ,ולנוער לילדים דופן יוצאי

 מגנטים ;לגברים חדישות ומקטרות מפתחות מחזיקי
רכב. לבעלי כשי מתאימים

מרכזית תחנה :תל-אביב
 3 השפלה פנת 19 השרון

תל־אביב: סניף
 ישראל מלכי ככר ,68 גבירול אבן

תל־אביב: סניף
 ז׳בוטינסקי רחוב פנת ,138 גבירול אבן

:בת־ים סניף
 וינגייט ככר ,18 רוטשילד

:חולון סניף
 סבוי קולנוע בנין ,42 חנקין

:חיפה סניף

 למטה רומא קפה ליד ,20 הנביאים רחוב
 בירושלים, החברה וסניפי

הארץ וברחבי בבאר־שבע
למחנ וציוד לרכב, אביזרים

ומתנות אות

1620 הזה העולם


