
 ישדאל מדינת
החקלאות פשרד

 המחירים לוח להלן
המוסכם
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 השופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

חי,״ג ל״י
ל*ינז ■רקוח

1.40 מעולות עגבניות
1.90 ר ז ג

1.20 חצילים
2.34 קליפורניה מזו פלפל

1.94 בתפזורת תפו״אד
2.20 ארוזים תפו״אד

1.04 יבש בצל
1.20 ארוז בצל

ח ו ר י פ
2.30 יצוא סוג — אשכוליות

2.35 6.5 גודל אלכסנדר גרנד — תפוחים
3.35 5.5 גודל ספדונה — אגסים
3.00 ואלפונם בורותו תמר, דבוקי, — ענבים

ת ו פ ו ע
לבישול, מוכן קפוא צעיר פטם

9.00 כתומה והתימה שקופה שקית 3 גודל
10.75 מעולה מיוחד עוף עוף, טנא תנועוף,

ם י ג ד
מדגיש עשוי אהיד פרום — בקלה

10.00 גר׳ 260ם־ פחות לא שמשקלם
ף י ס 8.50 כ
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במדינה
)2* מעמוד (המשך

 יע״ ההבחנה את להבחין. מבלי •:׳הצליחו,
בתחנת־המישטרה. אחר־כך- ישו

בדוי, (השם אזולאי משה גם נתפס כך
 ל־ ואב נשוי שהוא האיש, על להגן כדי

 — ההפתעה למרבה — ובידיו מישפחה),
שימלת־ילדה.

״סרסור ״אתה  אותו והעלו עליו, צעקו !
 שבא אמר להתווכח, גיסה אזולאי לניידת.

אי שלו, הקבועה הנערה אצל לבקר רק
הועילו. לא הוויכוחים אך ריס.

שו בפני אזולאי הובא בבוקר למחרת
 ימים, 10ל־ לעצרו ביקשה המישטרה פט.

 פרוצות. דיווחי על חי שהוא בכד כחשוד
 איש־ טען שימלה,״ כשבידו נתפס ״הוא

 היתר. לא נגדו. טענתו לביסוס המישטרה
 העצור. נגד הפרוצה של תלונה כל בידו

שלה. לקוח הוא שאזולאי טענה היא גם  עורך־הדיו בכעס. הגיב השופט
: אזולאי, של סניגורו מקרין, דרור  טען

 ללא חניות, בעל נשוי, אדם הוא ״שולחי
 ׳שירות־מילואים סיים לא־מזמן פלילי. עבר

ה של הקבוע לקוחה פשוט הוא ממושך.
 והביא מהמילואים, חזר הוא איריס• פרוצה
ה איריס. של הקטנה לבתה במתנה שימלה

 המתנה.״ את אצלו מצאו שוטרים
ו הפרקליט, טענות את שמע השופט

 האזרח. של מעצרו על רב בכעס הגיב
 יוג-ש שלא להניח ויש מייד, שוחרר אזולאי

בסרסרות. עיסוק על כתב־אישום נגדו

עסקים
באיע״ו־־ל׳דה בוטיק

 הטיגי-בוטיק
 בתיו־אביב כיותר המשוגע

 ומיטתרע ה7כ?י פתוח
מרובעים מטרים שגי ע?

 אמבט בתוך לתומו לו משכשך הוא עוד
 ובאחרת ספל־קפה האחת בידו קצף, של

 עיין, שבו ל׳אכספרס, הצרפתי השבועון
 אם ״מצאתי! לפתע: ארויו דוריאן קרא

ש כמו בבאזאר, חם תה מגישים בפריס
 בבית־ באזאר אנחנו נגי-ש כאן, מספרים

״•שלנו התה !
ומן מייד. לרעיון נדלקה נאווה, אשתו,

ודנה (מימץ) נאווה בעלות־בוטיק
בשעות־היום רק לא

 קצרה. הדרך היתד, הבאזאר אל האמבט
רת עין־דור, דנה חברתם, אל פנו השניים

 לדעתם, המשימה. לביצוע אותה גם מו
ממנה. לכך מתאים אדם היה לא

 ייחוס לדנה כי ומשוגע. קטן בוטיק
מש היא האסתטיקה. בתחום ביותר נכבד

ה זו הענפה, מוקדי מי־שפחת על תייכת
 חגסטרו־ הטור בעל את ענפיה בין כוללת

 הצייר את איסטניס), (ר. מוקדי רנה נומי
 מוקדי מ־שה השחקן ואת מוקדי, משה
קלאוזנר). מרגוט של (בנה

 את דנה סיימה זו׳ מישפחה לבת כיאות
בתי שימושית לאמנות במגמה לימודיה

 בעיצוב עסקה ויצ״ו, של האמנותי כון
 לה שייך שהיה עין־דור, בסטודיו גראפי

ו עין־דור, אשר הצייר ולבעלה־לשעבר,

 היום עד המקשטים רבים ויטראדים ציירה
 אלא פיתוח. ובהרצליה בסביון הווילות את

שבנ היו ״הם במהירות. התאכזבה שמאלה
 היא לצייר,״ שגמרתי ברגע בדיוק לי רים

מתוודה.
והשלו ולנאווה, לדוריאן יד נתנה דנה

 ימים, חודש בן קדחתני במיבצע פתחו שה
המשו הקטן, הבוטיק לילה, נולד שבסופו

בתל־אביב. ביותר והמקורי גע
 על־פני המשתרע לילה, הוא. כן וכשמו

 במעמקי חבוי בלבד, מרובעים מטרים שני
 ־4 לנאווה השייך האמנים, של בית־התה
 היכל־ רחבת בקירבת והממוקם לדוריאן,
 המקורי שהוא וכיוון בתל־אביב. התרבות

 כמה״וכמה סותר -שהוא פלא אין ביותר,
 קשה אחרת, הנפח. בתורת טובים חוקים
 לדחוס ומייסדיו הוגיו הצליחו כיצד להבין
בו. שנמצא מה כל לתוכו

 הפעוט הליליפוטיק בתוך כלילות. רק
 סיפרי־שירה, ארנקים, למצוא ניתן הזה

 כובעים, חגורות, תכשיטים, פוסטרים,
תיקי למן המוצגים, וכל ושמלות. חולצות
 היה יכול מהם אחד (שכל הענקיים י,קטיפה

ה דרך כולה), החנות את בנקל להכיל
ב חגשרכות החולצות המטורפים, כובעים
 לשמלות ועד — ומ-שונים שונים מקומות

 מעוצבים בעידון, המסוגננות המשוגעות
 גולש, נוזל, הכל האחרונה: הזעקה על־פי
ונשפך. שופע
 ב־ זה גני על זה נערמים המוצגים כל

 שידה על וציבעונית, עליזה עירבובייה
 או רחבה, סלסלת־קש בתוך מיניאטורית,

 עתיק־ קולב על זה על־גבי זר, תלויים
 בית־התה לבין המיני־בוטיק בין למראה.

 דקורטיבי, ורוד מסך־קטיפה מפריד עצמו
מאחריו. נסתרים שהטובין

 לברור, המוצגים, בין לחטט אפשר כאן
 ל־ באין־מפריע. ולמדוד לפשפש למשש,

 והמי־שמוש, הנגיעה רצוי. אפילו זה היפו,
מ בלתי־נפרד חלק הם בעלי־הבית, לדעת

הקנייה. חוויית
ב טמונה העיקרית -שהאטרקציה אלא

 עורכים כאן הקניות את המקום• של שמו
 בשעות פתוח הוא פ־שוטו־כמשמעו. בלילה,

כלו אותו׳ המארח בית־התה פתוח שבהן
 לפנות־בוקר, לשלוש בערב עשר בין מר

 חריגה ומאפשר שבתות), (למעט מדי־לילה
 קניות של הרגילה השיגרה מן נעימה

המעיק. בחמסין אחד־הצהריים

דרבי־חיים
ב3 ראה מ■ ? וה ד

 כדדחד־בבוגו כרב
בגן־העצטאות. כעלם

;בו •טמחזיק טי
כג;ב חשוד

 על השחור הכתם בעל הלבן, הבוקסר
 פאל מלון בסביבת שם־דבר הסך האף,

בתל־אביב. שרתון) (לשעבר

1977 הזה העולם30


