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 שיזעזע הספר
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י ן עינו די
 הטרגדיה את הממחישים ומשפטים תיקים עשרות על הגילויים רב הספר

המשפט. בית של הגדולה

 להופיע? הצדק מאחר מדוע
י ן עינו י ד

:של סיפורם
 במשך חופשים שהילכו חמורים/ אלימות ובמעשי בהריגה באונס/ נאשמים *

הפתעה. נפלה _ העונש לגזירת היום ובהגיע שנים,
להם. שקרה ומה _ גדולות חברות על להתלונן עוז שהרהיבו אזרחים *
התחתון. העולם אל ופנו ההוצאה־לפועל מן שנואשו נושים *
 לבקר המפחדים דין ועורכי פסק־הדין, את שנים במשך שהישהו שופטים *

כך. על אותם
 כיס. ובמהדורת קשה בכריכה — מהדורות בשתי הוצא

לעתונים. ובקיוסקים הספרים בחנויות להשיג
.823701 טל: תל־אביב ,13 צ׳לנוב רחוב /,;,גד ההפצה פלג; הוצאת

:3ש!3 חדש
 הדש משקה - מארס־ ..גוודסן
אלכוהול ללא טנע״ם מחומרים

 — מאלט״ ״גולדסן — חדש משקה
 והמיו־ לתלוטין כמעט אלכוהול הנטול

ב משווק בלבד, טבעיים מחומרים צר
הארץ. ברחבי אלה ימים

תו מאלט משקה הוא מאלט״ ״גולדסן
וממ נובטת) (שעורה מלתת העשוי סס

 שרוף מסוכר כרמל כולל טבעיים, תיקים
י צבעו. את למשקה הנותן

והר תכונותיו בשל מתאים ״גולדסן״
 תוך מיוצר הוא הגילים. כל לבני כבו

הנעו ולבני לילדים מיוחדת שימת-לב
:בזכות וזאת רים
 0.2ס̂ן—0.3<)ל : נמוך אלכוהול אחוז *

מאלט). בבירה .20./ (לעומת

 ״6 ״בי ויטמינים של גבוהה תכולה *
שמ תסיסת ידי על המושגים ״,12 ו־״בי
טמין רים,  של בבקבוק המצוי ״סי״ ווי
הצרי כמחצית שהיא בכמות סמ״ק, 250
ביום. לאדם הדרושה כה

שו דיאטטיים חומרים של *תכולה
בחי חשוב גורם שהוא הנתרן כגון נים,
מחלות-לב. בעיקר מחלות, נגד סון

 את המבטיח פיסטור של תהליך *
 למשך הביולוגי ונקיונו המשקה יציבות

החיידקים. כל קטילת על-ידי חודשים
מהמש המפריד סינון של תהליך *

 את לו והמקנה השמרים עודפי את קה
צלילותו.

 ״גולדסן כי יאמר, גזרה לשומרי
 100ל־ בלבד קלוריות 35כ־ מכיל מאלט״

הקלור ממחצית פחות שהן משקה, גרם
 הנפח באותו קל משקה כל של יות

בשוק. הנמצא
 שמפעלי הראשונה הפעם זו כי יצויין,

 משקאות משווקים בישראל הבירה
 סמ״ק) 250( קטנים בבקבוקים מאלט
 שניתן עממי למשקה להפכו במטרה וזאת
 יותר המתאימה בכמות להשיגו יהיה

בודד. לצריכת
 לעיל, המנויות התכונות כל למרות

במיוחד. זול שהוא במחיר לייצרו הצליחו

להי דיסקרטי מועדון
 שיגר־ בלתי כרויות

דרישתך. לפי תיות
 מביא חדשי, פנימי עלון

מא רבות, היכרויות לפניך
ה בשטח ותשובות מרים
מין.
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תל-אביב. עז,

מובטחת. סודיות

 ן בחיים אושר מחפשת את
 את תמצאי ג״מטרימוניאל״
לף חחסר

 ל״מטרימוניאל״. חיום עוד פני
 ירושלים, ,23 שנאי ״טנזריטוגיאל״,
§2—234384 טלפון:

ג19699 הזה העולם


