
 בערב הקהל, את מלהיבות גוגו נערות שתי
 ניסה טיפניס בטיפניס. שיגרתי פעולה

דיסקוטקית. מפעילות לחרוג אמנותיות, תוכניות גם לתת

 תופסים האש, על ניצחונם לאחר עייפים, מכבי־אש ל1 מ 1111
 המו־ של השרוף הבר שרידי ליד משקה ובקבוק שלווה 11111111

במיוחד. מדכא היה השריפה אחרי שניגלה המראה עדון.

 ■מנדי את למצוא קשה כלל, ף י* יי ך*
ב .חוצות, בראש ריים־דייוויס־שאולי *■

הרא ביום אולם יבזו. .מוקדמת ,בוקר שעת
 כשהיא בה, לחזות היה ניתן השבוע שון

 זה שנשרף ניס טיפ מועדון בשרידי חוזה
עתה.

 הרציף, לאורך השתוללה זוועתית סופה
 וחולצה מכנסיים לבושה שם, עמדה ומנדי
ש קצף־הכיבוי בים מסתכלת בלבד, דקה

במכו המועדון, בחזית המידרכה את כיסה

 שעות לפני עד שהיה ובמה הכבאים, ניות
עוד. ואיננו היה עבודתה, מקום מספר

 נשארה שמנדי השנייה הפעם זו היתר.
 מנדים, נשרף כשנה לפני עבודה. מחוסרת
 שאולי. ■רפי בעלה, ושל שלה הלילה מועדון

 הגיעה מאז עבדה, בו טיפניס, נשרף עתה,
שלו. הציבור יחסי כאשת לארץ.

 בין עקרוני הבדל היה מנדי, לדעת
 היתה מנדים שריפת השריפות. שתי

טיפניס שריפת מנדי. טוענת מכוונת, הצתה

לגמרי. מיקרית שריפה היתד,
 מספר שעות החוקרים, דעת היתד. שונה

 הנמרצת, החקירה בעקבות מכן. לאחר
למס המשטרה של השריפות מומחי הגיעו
 א׳. יום בשחר טיפניס, שריפת גם כי קנה,

בזדון. הצתה מעשה היתד.
 העיר לראש לוהטת תיזכודת זו היתד,
 שלמה (מיל.) אלוף תל־אביב, של המיועד

 מעמדו שנקבע ביום בו להט, (״צ׳יץ׳״)
הקואליציוני. ההסכם חתימת בעקבות זה,

=;•״״> משמיים הצלה
 חל אל הסולם ממכונית אליהם שהועלה אש,

סמיך עשן שילחה טיפניס, את לשרוף שנועדה
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הפליטים
מלון של בלובי
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 מלאי מחדריהם שניצלו דן, מלון אורחי
 חלי־ שארית את לבלות מתארגנים תעשן,

זופסו הפליטים הועברו. לשם חסמוך, אסטור

 הריצפה על ואף ספות, מושבים, כורסאות, על — הס באשר מקום
 טיפנים במועדון שפרצה מחאש העשן הנוח. השטיח מכוסת
המלון. של האיוורור למערכת חדר דן, מלון במרתף הנמצא

 זעקד בתל־אביב,״ להשתנות יכול ״משהו
 ל ״לאט שבועות. במשך להט של הבחירות

 שש האש ניצחונו ביום נגדו זעקה כאילו
 עשר כמה כבונוס, לשרוף, ואיימה המועדון

 ד,נמ דו במלון שהתגוררו מפשע חפים חים
 דבר שום בתל־אביב ״אצלנו הלילה. מועדון

בלעדנו.״ תנה
 יחסית ממושכת, תקופה שזה אמנם נכון
 תל־אב מלילות נמוגה מועדוני־הלילה הצתות

 השוטרים יעילות הסיבה היתד, המישטרה, רי
 העיר של לעסקי־הלילה המקורבים מקורות

 המועדוני שבעלי מפני פשוט הסיבה היתד,
מד שנדרשו החסות דמי את שילמו לטירור,




