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הציורי□ ובקריית צפת בסמטאות מודרכים סיורים *
5־/״ - המומלצות בגלריות *
ההרים בלב שהיה בריכת *
בערבים לבילוי אינטימי ובאר לילה מועדון *

מראש מקום הזמן

)067(30264־5 טל. צפת רקפת מלון
הנסיעות משרדי ובכל
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צפת מלונות בגדול נופש
 באויר הסואנת, מהעיר הרחק

 באוירה מקסימים, בנופים הצלול,
 חופשתך את תבלה מיוחדת,

שונה בסגנון

במשרדי: מקומות והזמנת פרטים
)19.00 - 09.00 רצוף (פתוח ת״א:

 הכר .612610,612567 טל. 111 אלנבי רח׳
ח3 ך  .229554,248306 טל. )4 ריינם דיזינגוף(רח׳ ך

.82277 טל. ,128 הנשיא שד׳ חיפה: =2308
.645403־4 טל. 5 נורדאו רח׳

.224273,224624 טל. 8 שמאי רח׳ ירושלים: ץןןן
.22947 טל. 4 הרצל רח׳ נתניה:

 .73308 טל. 31 הרצל רח׳ באר-שבע: אריח
.708751.טל 91 עקיבא רח׳ ברק: בני תופש

 ־ בלילה )19.00-09.00 רצוף (פתוח ת״א: ן7(81
■ ( $  ,222042 טל. ,28 גורדון אלקטרונית מזכירה |

01■  ,450359 טל. 140 גבירול אבן 237494 ■
 892305 טל. 86 סוקולוב חולון: 450683 811■

 228258 טל. 23 ג׳ורג׳ המלד ירושלים:
ל  777945,731773 טל. 56 ביאליק רמת־גן: ק

רמלה: 997965 טל. 37 רוטשילד ראשל״צ:
.054/25294 טל. 72 הרצל שד׳ שרות
ש ספ

נ״־י ובני! קיליס  רשיון
גד. נהי

04־640222 טל. ,3 הפועל רח׳ חיפה, • 1950כ־ נוסד שקל 2000
רה, * ה, מכי קנ ת שאלה ה ה לנהיגה בי״ם
ם * לי קו מ ה ר ר או ת ם ו עי רו לאי ״גבע״
ת ביצוע * ת עבודו  הגברת למערכו

ם קול עי ם קבו מניי וז
253 טל. 2 3 0

קני * ת ת מי רקע מנגינו
ם לבתי־ספר שרות * עדוני מו ו חן
ומיכשורים ציורים —לרשותכם • טרמם

בעולם!! ביותר החדישים לחייל

ם ע חפי ש ב ם מ בי ק ר א נ ל כ !ב
)63 מעמוד (המשך
 להרשיע יהיה אי־אפשר ולעולם

 דבר של לאמיתו הרי כי אותו,
להו יוכלו איך אז חף־מפשע, הוא
הרוצח? שהוא כיח

 פי על הורשע הוא הפשע. מקום
 שם זרוק והיום בילבד, הודאתו
אדון אבל במאסר־עולם! ברמלה

ע---------- ד שאותו תוכו בתוך יו
 מובן במלוא חף־מפשע ליאונטה
המילה.

זייק 4
ברמלה

 הפתיון, את אכל מטומטם ך*
שה כמי מוכר היה המציע כי 1 *

 בקשר כערובה מספיקה שלו מילה
 מייד באשמה. הודה והוא לכסף,
 לכלא בעליה הפשע לזירת הוסע
 כנראה טלוויזיה, צלם עם דמון,

זו שאיננו אמר וכאשר מישטרתי.
 ״אין :נענה המקום, את בדיוק כר

 הוא לך.״ נזכיר אנחנו בעיות,
מ־ הורד שם הפשע, למקום הוסע

 עם לי שהיתה אישית בשיחה
 את שעזבתי לפני קצין־מישטרה

 הזדהה הוא ,1974 בשנת הארץ
 מעורב היה הוא גם כי בכל איתי

 אני ״מה :הוסיף אבל בחקירה.
 הכל כבר עכשיו לעשות, יכול

מאוחר״.
 מזון
שבה למח

 עוד על להצביע יכול ני
■  שמאקדחו, ערבי, של מיקרה י

ונר־ אדם נורה ברשיון, שהוחזק

כחו״ל* לנדסברגר
— ספר לכתוב זמן לי יהיה בעיועור, אפסיד אס

לנדסכרגר של מיכתכו מעטפת
לידו יחוויר שהפרפר —

 סתם להצביע לו ואמרו המכונית,
המצ עשה. וכך נקודה, איזו על

 ■תמונות ועשתה יפה פעלה למה
השיחזור. של ברורות

 ל־ מיספר חודשים אחרי כשבא
 האשמה את הכחיש בית־המישפט,

 מישפט־זוטא נערו שסוכם. כפי
 במישטרה, הודאתו את לקבל אם

 הרי שכן התקבלה. שזו וברור
ל החוקרים את והביא שיחזר

 שלח שהוא מטושטש בתצלום *
הזה. העולם לכתבת מהכלא

 ה־ המעבדה של תוצאות לפי צח
 מעל משוכנע אני אבל באליסטית.

 גרנו חף־מפשע. שהוא ספק לכל
להב יודע ואני מיטה, ליד מיטה

ש תכונה לשקר. אמת בין חין
חסרים. בארץ שופטים הרבה

 שמיכתבי בתיקווה פה אסיים
הר לו לתת צריך שזה למי יגיע

 ל־ ומצרף למחשבה. חומר בה
ברו כך כל לא תמונה זה מיכתב

 צולמה אשר תחילה), (בכוונה רה
 מלון מול בהודו, אשר בבומביי

המפורסם. מהאל טאג׳
לנדפברגר. יורם רב, בכבוד

2236 הזה העולם614


