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ש בכל ג פ ; מ י ת ר ב / בכל ח ה ב י ס  אנשים, נפגשים שבו מקום בבל מ
עליה. הוא היחידי השיחה נושא
 אמיתית, אירופאית יפהפיה שהיא סיפרה אחת מכובדת גברת

בה. נמצא שאינו יתרון שאין הוסיף, ובעלה
 שענה אחרת וגברת הדרישות׳ כל את ממלאת הליידי ש העידה שכנה
להפליא. יציבה שהיא

¥ ¥1 ¥
 שלוש בליידי משתמש שהוא לחברו גבר לחש ומהודר קטן קפה בבית

 חברו לו סיפר הגדולה להפתעתו חדשה. כמו עדיין והיא ביום פעמים
 כמו ממנה נהנה הוא פעם ובבל שנים, מספר כבר בה משתמש הוא כי

 הליידי את שראה מישהו כתב הרכילות בטורי הראשונה. בפעם
בדיזנגוף. מסתובבים והלורד

¥ ¥1 ¥
 הפתח הליידי אצל חברותיה, כל לעומת כי, שנשבע אחד גם היה
 ״התאהבתי בלשון זו מודעה הופיעה ידוע ערב בעתון מלמעלה... הוא

 לשבועיים אותה לקח יותר זריז אחר, — ראשון״ ממבט בליידי
 היא המסקנה מכאן איתה. מאושר ממש הוא — והתוצאה בביתו, נסיון

 _ קריסטל ולורד ליידי הכביסה מכונות כשמש, ברורה
מכולן. הטובות אכן
נמ האפשריות והמעלות השבלולים כל בהן, נמצא שאינו יתרון אין

בהן. צאות
¥ ¥1 ¥

ל חברת — יתרון ועוד ט ס י ר  מעניקה היא לבן בתוצרתה, בטוחה ק
 התחייבות. כל ללא חינם נסיון תקופת לד

- לביתן הלורד או הליידי את היום עוד קחי
(מ.)

■ 6 לוהטת 0*13 קבלת ■ 1
)17 מעמוד (המשך
 — מועדוני-לילה שהצתת בעוד אולם

 הפכה — בינתיים מועדוני-לילה. רק
 התגלתה — בתל-אביב שבשיגרה לדבר

כ במיוחד, כפיקנטית האחרונה ההצתה
 הובאו השלום בית־מישפט בפני אשר

 החשודים, שלושת השבוע ג׳ יום בבוקר
לכן. קודם יום המישטרה שעצרה

בינלאו דמות הינו מהם אחד לפחות
 מנהל ),32( שטראוב ורנד זהו ידועה. מית

 מנדי. של וידידה באירופה טיפניס רשת
 במועדונו פשע בביצוע כחשוד מעצרו,

העולם. ברחבי הדים יעורר שלו,
 רולנד אמין גם נעצרו שטראוב עם

 כשטראוב, שווייצי אזרח הוא גם )31(
 בית־ נורווגי. אזרח )35( הנסון וביורן

 ציווה המישטרה, טענות את קיבל המישפט
החקירה. להמשך יום 15ל־ לעצרם

היתד, שלא ברור, היה כבר זה בשלב
 ההצתות בסידרת נוספת הצתה סתם זו

התל־אביביות.
ב מנדי את היכה ורנר של מעצרו

 מייד עימו, להיפגש ניסתה היא הלם.
לה. ניתן לא הדבר אולם שנעצר, לאחר

 שעות תוך לחוקרים התברר להצתה הרקע
נפ הריקה הכספת כי גילו הם ספורות.

 נועדו שעליה הפריצה וסימני במפתח, תחה
 דלת כי הוברר כן המישטרה. להטעיית רק

וכי נפרצה, לא פתוחה, היתד, המועדון

במדינה
צה״ל

צה״ל נכי

ת״רות כאתר

 מאושפזים ברעננה לווינשטיין בבית
 במלחמת בראשם שנפגעו צה״ל פצועי

 במוח, מפגיעה סובלים כולם יום־הכיפורים*.
 אינם רובם שונים. החלמה בשלבי נמצאים

 גם — עצמם על ולשלוט לתפקד מסוגלים
 מחוסרי עדיין האחרים להכרה. שחזרו אלה

 להזדהות רצה שלא מילואים קצין הכרה.
שח לא הזדעזע, מובנות מסיבות בשמו,

 הפך המלחמה, מאז הכרה. מחוסר ברו
לתיירים. לאטרקציה זה מקום

 ה־ אחר חמישי ״ביום לקופים. כמו
 שביקרתי בעת לדצמבר, 20ב־ צהריים,

 צה״ל, קצין סיפר מיחידתי,״ פצוע חבר
ה ״אבי הולצברג, שמחד, במקום ״הופיע

כ מבלגיה. תיירים קבוצת עם פצועים,״
הכניס הזו הפמלייה כל את אנשים. עשרים

שטראוכ ורנד
בינלאומית דמות

מבי הוזעק המועדון של החשבונות מנהל
 בוצעה ואז — השריפה פרצה כאשר תו

לביתו. מיסתורית פריצה
ה בעיני שהצטייר כפי לפשע, הרקע

 כמועדון בתחילה שנפתח טיפניס, חוקרים:
 רמה להוריד נאלץ בלבד, לחברים מיוחס

 הזמן, עם הכנסותיו. מיעוט עקב בהדרגה,
 טיפי ברשת רווחי פחות הכי למועדון הפך
 תדירים, מנהלים חילופי גם האירופית. ניס

 את שיפרו לא מאירופה, במיוחד שהובהלו
 שומם המועדון היה לאחרונה הקופח. מצב
 רק לחיים התעורר השבוע, ימות רוב

 הפשע שמטרת נראה ושבת. שישי בלילות
הזה. הירוד הפיננסי במצב קשורה היתה

צדדי ̂ד׳
 הקשר בדיוק מה רק, היא שאלה ך*

 לארץ הגיע ורנר :זאת לכל ורנר של \ ן
 זו ,והיתד בלילה, מאוחר במוצאי־שבת

 בנמל־התעופה. פניו את שקיבלה מנדי
בבו בארבע לאחר־מכן, ספורות שעות

 שוב: ורנר של קולו את מנדי שמעה קר׳
 המועדון כי לה, שבישר הוא זה היד,

באש. עולה
 של מושלמת דמות הינו שטראוב ורנר

 מאביו ירש הוא מושלם. אירופי ג׳נטלמן
ומע נכסים בעל והוא גדול, טקסטיל עסק
 אחד רק אצלו הם טיפניס רשת שעסקי מד,

הנוספים. העיסוקים
 התגורר הוא חודשים כמה לפני עד

ש לאחר מנדי. עם יחד בספרד, בווילה
 אך המקום, את נטשו הם נפרדו, השניים

ברשת. בעבודתה המשיכה מנדי
 לביצוע ידו נתן זה ורנר כי המחשבה

 אחד את מהפסדים להציל כדי חמור פשע
לתפי קשה הוא — הקטנים ממועדוניו

סנסציה. זו תהיה כנכונה, תתגלה אם סה•

עיסוק

 משותקים חיילים של לחדריהם .הולצברג
 עם התיירים, במעשיהם. שליטה ■וחסרי

 ■סיגריות קופסאות שלפו ים,3רה חיוכים
 במיטותיהם. לחיילים וזרקו שונות ומתנות

בגן־חיות. לקופים כמו

 של^תחבר לחדרו הפמלייה' ״כשהגיעה
 את בזעם אישתו סגרה ביקרתי, שאותו
 שמחה להיכנס. לתיירים נתנה לא הדלת,

בחדרים.״ להסתובב המשיך לעברה, חייך

חד כמה כך שעבר אחרי חדש. ידיד
 הגיע אדן האלוף כי הולצברג שמע רים,

 שמחה הפצועים. אנשיו את לבקר למקום
 שהוא רם בקול הכריז במסדרון, נעמד
 אותו, מצא הוא ברן.״ את לדאות ״חייב
 העמיד בשורה, התיירים את סידר ■ומיד
 ללחוץ נאלץ ברן :עובדה בפני האלוף א!ת
 ■מדושן שמחה, המשיך יאחר ידיהם. את

המ באתר התיירים עם להסתובב מעונג,
לבב.

הפצו אחד של אביו סיפר שחצנות.
 הולצברג ביקר שבוע לפני ״גם עים:
 שעדיין בני, של לחדרו ■נכנס הוא כאן.
 שלושה — הפציעה מאז להכרה חזר לא

 ■של האבא מי בחיוך שאל הוא חדשים.
 ניענע שמחד, עניתי. אביו,׳ ,אני הפצוע.

 :בשחצנות לי ואמר לשלילה, ראשו את
 כל של האבא אני האבא. אני נכון. ,לא

הפצועים.׳

 של לחדר להיכנס לו נתתי לא ״יותר
בני.״

 שנפצעה היחידה החיילת גס —ביניהם *
ברמת־הגולן. בהפגזה במילחנזח,

1897 הזה העולם18




