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 הסרט יוקרן
בכחול״ ״חייל

 ג׳ בימי בתוח חמועדון
 נערב 9ב״ מתחילות התוכניות

 פתוח המועדון
נערב 8.30 משעה

דרושה
 / כקירה

טונוניסטית

 טלפונית להתקשר
232263/4 לחנה

 ץות צילמת הץום
פיק? צביקה

 בספר להופיע עשויים צילומיך
 לצאת העומד עליו הסנסציוני

 בעותק ולזבותך בקרוב לאור
!!!חינם

 בדחיפות לשלוח נא התמונות את
 45160 ת׳׳ד לאור הוצאה - לתמר

 יכללו״ שלא צילומים תל-אביב.
לשולחיהם. יוחזרו בספר

 איעוימנו אס תח1
אותו הסונניס 7101

שב בעזרת של ״1הגרפולוג ״המח
ת הגרפולוגית מ ס ר פו מ קורן חנה ה

 ימים שבוע במשך הגרפולוגי המחשב את בביתך חינם נסה
תו באופייך תכונות של רב מספר לגלות ותוכל שיו אי  וכן ו
 תכונות בחבריך והכר הערב מסמר הייה אותך. הסובבים באלה

 האישי לקידומך המחשב את נצל לך. מספרים היו לא שעליהן
קרוביך. בין ולמעמדך

? פועל הוא כיצד
 תכונות עשרות המפרטים תצוגה וחלונות גלגלים 3 במחשב

 הגרפולוגית שערכה כתב־יד סוגי 100מ־ למעלה על־פי אופי
קורן. חנה

■ ז־5!ן

הזה העולם לקוראי טבצע
 המחשב את לביתך ותקבל המצורף התלוש את היום עוד שלח

 הזה). העולם לקוראי (רק מיוחד במחיר הגרפולוגי
 : בטלפונים הנרפולוגי המחשב את להזמין ניתן

.03־238179 ,02־242409

לכבוד
 ישיר לשיווק הישראלי המרכז — מ.י.ל.י.

תל־אביב ,3 אבן־גבירול רח׳
 בגילוי לי יעזור אשר הגרפולוגי המחשב את אלי לשלוח נא

 אליכם אחזירו מרוצה, אהייה לא באם בחברה. ויקדמני תכונות
 במלואו. יוחזר וכספי פגמים ללא שבוע בתוך
ומשלוח. אריזה דמי ל״י 35 + ל״י 435.— ע״ס צ׳ק ז־צ״ב

.שם

מאוסטרד קנגורו״ ..כפות
״80 לור*ש3.י3

^23הבינלאומיתה- הפרחים תערוכת ^ ^1*
30.3-.8.4.1980 תשים פסח, • אליעזר קרית חיפה,

ה מדינ ב
שפט מי

סר היכן י הכלב ק

 בעזי־דויים צער
י7י7פ בדין אדם סיבן-

 בני זוכה אחדים חודשים לפני
 זוכה השבוע רצח. מאשמת דדון
 מאשמת הפעם שנית, דדון בני

כלב. גניבת
 ,1977 בשנת מארם, מימי באחד

 וראה רמת־גן, ברחובות בני נסע
וחבו מתרוצץ צעיר בוקסר כלב
 ומטרידה אחריו רודפת ילדים רת

 ושאל רכבו את עצר הוא אותו.
 הם הכלב. שייר למי הילדים את

 שריחם בני, יודעים. שאינם אמרו
 והביאו לרכבו אותו אסף הגור, על

ברמת־גן. מישפחתו של לחווה

ואמו דדון כני
ונזישפט זיכוי

 בחווה לבניין קשור היה הכלב
 מפועלי אחד כאשר דקות, כמה רק

 שהוא ואמר אותו זיהה החווה
 לשכן שייך הזה הכלב כי יודע
 שבו החבל את התיר בני שלו.
 לאותה והחזירו הבוקסר, את קשר
אותו. מצא שבה צומת

 להסתיים, הסיפור צריו היה כאן
 מיש־ לאיש שייך היה שהכלב אלא
 שטען, פוקסיניאן, חיים בשם טרה

 וכי לירות, 4000 שווה כלבו כי
אותו. לגנוב ניסה רדון בני

חקי אחרי מישטרתי. להט
 כתב- הוגש נמרצת מישטרתית רה

 לבית־מיש־ כלב גניבת על אישום
 שנים שלוש בתל־אביב. השלום פט

 שהגיע ועד המיקרה מאז עברו
 בנימין השופט לדיון. המישפט

הסני של טענתו את קיבל קוהלם
 בי גרינוולד, יהודה הצעיר, גור
 אשמת על להשיב כלל מקום אין

הו של שמץ כל היה לא גניבה.
 את לגנוב התכוון אמנם שבני כחה

 כי לגירסתו, האמין השופט הכלב.
 מידי להצילו ורצה הכלב על ריחם

 כלל הכלב שבעל מאחר הילדים.
 עמד להעיד, לבית־מישפט בא לא

 כליל, הנאשם את לזכות השופט
 המישטרתי התובע קם שאז אלא

 בעבירה דדון את להרשיע וביקש
 זה חוק אבירה. השבת חוק לפי

 חייב מציאה, המוצא אדם כי קובע,
 או המישטרה לתחנת או להביאה,

 החזיר שבני מאחר בעליה. לידי
 מילא שלא הרי לצומת׳ הגור את
בדייקנות. החוק דברי את

מה מעט מופתע נראה השופט
התבי שהשקיעה והמאמצים להט
 בחן לכן כלב. גניבת בתיק עה

 לבסוף, וקבע העובדות את היטב
 שהשיבו בכך פסול מוצא אינו כי

 ״שדרכו כיוון לצומת, הכלב את
 ומכיוון הביתה״. לחזור כלב של

 מקום אין פעוטה, בעבירה שמדובר
הנא את זיכה לכן לנאשם. להתנכל

הספק. מחמת שם
 נשמעו במיסדרון עורכי־דין

 השקיעה שהמישטרה מלחשים,
 מאמץ אותו כמעט הכלב בתיק

הרצח. בתיק שהשקיעה

ם ה העול 2222 הז


