
מישפט
שופט *■ווה ה
ת לעצור ם א טו- שו ה

בביס,״ היתה ״הטבעת
 7אם השוטרים. אמרו

אחרת קבע הדו״ח •*>״.' ־ *'31
 כאשר משקרים. הבלשים השופט, .כבוד

 אצבעי, על היתד, הטבעת אותי, עצרו הם
קי שלי, הזו הטבעת בכיסי. מוחבאת לא

מתיירת.״ במתנה אותה בלתי
ב שהואשם מכונאי ),20( גאנך אבנר
 מאוד, משכנע נשמע גנוב, רכוש החזקת
 שופט־סשלום בפני טענתו את ,בשטחו

שפירא. חיים התל־אביבי
 ורב־שוטר דנת יצחק סמ״ר אולם
 שעצרו הפלשים צמד אבנר, בן מיכאל
 היססו לא להעיד, עתה עלו ואשר אותו,

 אותו ״עצרנו דבריו: את לסתור כלל
 ואת בתל־אביב, בוגרשוב ברחוב בלילה,
 מכנסיו,״ בכים מוסתרת מצאנו הטבעת
 לגמרי בטוחים אנחנו .כן, לשופט. סיפרו
 ואישרו, חזרו אצבעו,״ על היתד, לא שהיא

השופט. לשאלת בתשובה
 בישיבה זה היה הבלשים. את לעצור

 הנאשם בנוכחות בית־המשפט, של נוספת
 מקרין, דרור עורך־הדין שסניגורו, בלבד,
 המשטרתי הדו״ח את השופט בפני הציג

 שעצרו ביום למפקדם, הבלשים שהגישו
 שהטבעת מפורשות נכתב בדו״ח גאנך. את

גאנך. של אצבעו על היתה
הו נוספת, ישיבה קבע המופתע השופט

הבלשים. את אליה להזמין רה
 בית־המשפט סדרן הישיבה. מועד הגיע

 עונה. ואיו קול אין העדים. שמות את קרא
 ההזמנות כי וראה בתיק, השופט בדק

השו ״כבוד כסידרן. נשלחו אכן אליהם
 לי ״נראה ממושבו, הסניגור התרומם פט.״

 אותו את אלה עדים נגד להפעיל יש כי
ש רגילים אזרחים כלפי המופעל הנוהל,

לבית־המשפט.״ נשמעים אינם
 במקום בו הוציא זו, טענה קיבל השופט
 להם איפשר השוטרים, שני נגד צו־הבאה

לנפש. ל״י 250 של בערבות להשתחרר

ח  ציי

דדו! נטה
 הסוסים האם

 דיירי״קבע הם
במלון־? אורחים או

י הסוסים על הדייר הגנת חוק תל תאם
 בית־מישפט שופט יצטרך זו שאלה על

ב להשיב אלוף, חיים בתל־אביב, השלום
הבא. שבוע

 צער שאגודת אחרי נתעוררה השאלה
 עג־ ארבעה נגד תביעה הגישה חיים בעלי

 לפנות סירבו ׳העגלונים העולה: לוגים.
לאגודה. השייכות ביפו, אורוות־סוסים

שיי שהאורוות מכחישים אעם העגלונים
 האורוות ,לדבריהם אולם לאגודה. כות

 ולסזסים רבות- שנים מזה ידם על חכורות
 אחר. מקום־ילינה אין ׳באורוות הנמצאים

חיי האורוות העגלונים, אומרים כך, משום
בידיהם. להישאר בות

 העגלונים פרקליט הביא הטענה לחיזוק
 כאדם. כמוהו הסוס הדייר. להגנת החוק את

 הוא גשם, וערד בשקר ונושם. מרגיש הוא
 הוגן זה האם לראשו. לקורת־גג זקוק

 של רבות שנים לאחר מביתו להשליכו
בוז מגורים
 באולם, הנוכחים חייכו עורך־הדין, חייך
 התובע, רק השופט. כבוד גם לו וחייך

 בפנים נותר פלדמן, אביגדור !עורך־הדין
 שניות כמה מזימות. חורש ומוחו חמורות,

לתשובתו. עד עברו
 דבר, לכל כאנשים כמוהם הסוסים אומנם

 אם כי יחשבו, לדיירי-קבע לא אולם אמר,
 עליהם כבאלה במלון. זמניים לאורחים
הטלת. בעל של להוראותיו להישמע
 העלה התובע וגם כולם, חייכו עכשיו

 יצטרך חיוך ללא פניו. :על רחב חיוך
הסעייה• את לפתור השופט

ו א ו ת ב ל י א ל
אה! למנוחה מתח, להפגת הנ ול

רעננים. כוחות ולצבירת המתח להפגת ביותר המתאים המקום היא אילת
 בחורף נעים אקלים :אחר עולם אל אותך תעביר כאן השורה השלווה

 יבש אויר היום, שעות בכל מלטפת שמש בממוצע), צלזיוס מעלות 22(
ביופיו. נדיר תת-מימי ועולם הנפלא לים הנושקים בראשית נופי וצח,

כעת? לד הדרושה האוידה בדיוק זו האיו
 מיוחדים. בתנאים אישי שירות עכשיו מציעים ומלונותיה אילת
 בוקר ארוחת + ללינה המתייחסים ומחירים המלון בתי רשימת להלן

:המסים כל כולל בחדר) אנשים (שני לאדם
:טלפון

:המחיר : טלפון :המלון :המחיר )059 (קידומת :המלון

41 3112 שלמה 24 3953 קרואן סקי בלו
50
50 3611 
50

3104
,3122
3171

אילת
 שולמית גני

האדום הסלע

25
27
27
27

2362
2776
2128
2457

 הים כוכב
 ו קריא

 סהרה
עצי־ון

50 4111 אילת לרום 27 3188 סנפיר
50 3131 נפטון 35 5111 הירח בקעת
50 3977 טרופז סט. 40 2111 שבא מלכת

המלון. בבתי ישירות מתקבלות הזמנות
בבתי וכן אגד חב׳ ארקיע, חב׳ הגסיעות, סוכגי אצל להשיג ניתן נוספות תכניות על פרטים

במקום. המלון

ת/ ץחיי שו  אי
 חפשיים

 ללא
דאגה!

 ההמצאה עם
 השוויצרית
המשוכללת

 חינם הסברה עלון בקשי
 אינדיקטור 0.0.שיטת אודות

 כיום והמקובלת הבדוקה
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