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 לגבר לאשה, אלה חדשים דגמים
הנעורים: ולבני

€ 1 1 1ע1 1 € 1 1

.עין . . עקב עם . . .
 ברוחו הצעיר ולכל וגברים לנשים — מוקסין נעלי

.ונפשו .  לכל התואמת ונוחה קלה נעל .
.רגל . .ענן כעל מרחף הנך . .  בצבעים .

.שונים . .
.ולגברים לנשים — קורדרוי נעלי .  שרוכים עם .

.אבזמים ועם . .ונעימים שונים בצבעים . . .
.המובחר. ומעדיף אנין־טעם לכל  היחידי .

האופנתי. 530-86010 אבזם עם המיוצר
. ולילדים לילדות )3—6 (גילאי — ילדים נעלי . .

 סבתא — ואב אם כל של דעתם מרחיבים
.וסב . .

.המובחרת התוצרת מיטב — ונעל נעל כל .  עיצוב .
.ונועז מודרני . .וקפדני מעולה בצוע . . .

במדינה
אדם דרכי

 נשים מרבה
צרות מרבה

 חפש העממי, הפתגם אומר צרה, בכל
 ביטון אלי על שבאו בצרות האשה. את
 הצרות מקור הרבה. לחפש היה צריך לא

 לא נשים, שתי אלו היו לעין. גלוי היה
אחת.

לש נועד הצחור וחיוכו החמים מבטו
שבר. ׳נאמת ואכן אשה. כל לב בור

 תמירה, לצעירה צעיר בגיל נישא אלי
ב מגוריו. עיר בבית־שמש מרוקו, יוצאת
או ילדים. שלושה לזוג נולדו השנים משך

 בבית־שמש, מצויה היתד, לא פרנסה לם
 למשפחתו לשבור כדי לתל־אביב עלה ואלי

 גדול בבית־חרושת עבודה מצא הוא שבר.
הכל ומצבו עבודה, כמנהל התמנה בבת־ים

 בבית- לביתו אולם והשתפר. הלך כלי
 אחת רק אלא להגיע הצליח לא שמש

לשבוע.
מ הרחק שרוי כשהוא לגבר קורה מה
 כמובן. בשבוע? ימים חמישה החוקית אשתו

אחרת. אשה מצא הוא
 האשד, ולשכת. - חול ליום אשה

 גרושה בת־ים, תושבת היתה מצא שהוא
עבו־ למקום קרוב הגרה ילדים, לשני ואם

כיטון נאשם
בשבתות רק

 אוכל אלי את רבות פעמים ראתה היא דתו.
 לה, קסם הנאה הגבר ביתה. ליד במזנון

 אותו. לה שיכירו ידידיה עם סידרה והיא
שנים. שלוש לפני היה זה

מ וכתוצאה בביתה, לבקר התחיל אלי
הקרו בשנים לגרושה, נולדו אלו ביקורים

 מפניה הסתיר לא אלי ילדים. שני בות
 שבמשך להסדר עימד, בא נשוי, שהוא

 לשבתות ואילו אצלה, יימצא הוא השבוע
בבית־שמש. למשפחתו הביתה יסע

 עד — מי־מנוחות על התנהלו החיים
 להריון נכנסה אלי של החוקית שאשתו

שלו. ששי יום מביקורי אחד בעיקבות
 עברו, החודשים התנגדה. האהוכה

 החודש לסוף הגיעה החוקית ביטון וגברת
 לנשותיו, הדואג גבר שהוא ביטון, התשיעי.

 לנסוע עליו כי בערך חמישי ביום החליט
 לבית־ד,חולים אשתו תילקח שמא הביתה,

 אולם בבית. לבדם ישארו ילדיו ושלושת
 סירבה לאהובתו, זו כוונתו על כשהודיע

לנסוע. לו להרשות זו
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או וההסכם הסכם, ביניהם קיים טענתה:
 או לידה שישי. ביום רק נוסע שהוא מר
 עד הבית את יעזוב לא הוא — לידה לא

הקבוע. היום
 זו ועקשנותו — לנסוע התעקש אלי
 בן־עתו, הדסה השופטת בפני אותו הביאה

בתל־אביב. בבית־משפט־השלום
 התנפלה לדבריו, מהאהובה. מכות

 ההסכם, את להפר כשניסה אהובתו, עליו
 שערו. את ומרטה ציפורניים בו נעצה

 בגדיו את פשט ברירה, לו שאין כשראה
לישון. והלך

 4ה טוענת מאידך, למשטרה, בתלונתה
נאמ במכות אותה כיבד שאהובה אהובה

הבית מן לברוח נאלצה אשר עד נות




