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מח כיצד ראה למקום, ומשנתקרב אחד
 בפנים אשר סולם בכעץ הערבי הנער זיק

 תולה והוא מטה לפול לא כדי הבאר
 הכר, המלך, עד המשיך ואז׳ באויר.

 הידים, כפות פני על באקדחו נמיר, אותו
מטה... הנער ■נפל אשר עד

״מסתננים״ לרצוח המותר
 לא (ששמו קריצ׳מן מקם דין עורך

באותם העולמית העתונות מדפי ירד

 בפני בעוז נלחם כשהוא הקשים הימים
 ואח״כ ז״ל גרונר דב למען בריטי בי״ד
 גדר מאחורי מספר חדשים עצמו בילה

סני מלמד לטרון) מחנה של התייל
הכפול. ברצח הנאשם על גוריה

 סתירות של שורה על הצביע הוא
 ארוכות חקר הוא פורמליים, וליקויים

 רצופים ימים שלשה במשך העדים. את
 עד־הראיד, שטיינברג, את קריצמן חקר

 כמו ננזיה. שולחו, של המשוער למעשהו
 על הדיבור את הסניגור האריך כן

הקטי טען לעומתו ״מסתננים״. הנושא
שכל ייתכן, לא כי גליקמן, מר גור,
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חופש של רוח מצב
ש1 להתבטל הזא העיקר  ן1לי
 את לבחזר אבל הרבה.
 זז - לכך המתאים המזרזן
 באלסטיק בחר הזא אמנות.
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על - הפירמה

/ / ?/ #9/3?־

.4414 טלפון ,12 לילינבלום רחוב ת״א, : וההנהלה המערכת כתובת
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 שוטר של תפקיד ימלא במדינה אזרח
 בעיניו הנראה כל ע< מוות דין ויוציא

כמסתנן.
 הבא בשבוע פסק־הדין הינתן בעת
 חמורה בעיה גם הסתם, מן תועלה,

 לחיי היחס על צילה את המטילה זו
במדינה. האדם

הקודנע בבתי
אביב תל

 עבדים. בת :מגדלור
הפעם• אך חזקני :אסתר
המוסקטרים. 3 :אופיר
גלים. פני על רומנס :אוריון

חיפה
 אגדה זו אין :ארמון
פגישות שלוש :אורה

 תבקש כרנר פוטו מאת
להשתמש כמצלמה איך
 פלטות, פילמים, הלק־ם, מצלמה, בקנותך

 25 של נסיוני לרשותך עומד וכו׳, נייר
 במקצוע. ראשון מסחר בית בתור שנים.

 קניה, מכירה, הגדלות, העתקות, פיתוח,
קטנים• פילמים של מיוחד פיתוח החלפה.

4137 טלפון

ש

חדשיםנמו
 הנקיון סדור בשעת

 — האביב לקראת
 הוא שמפו טקסטיל
הש : ממש לברכה
,הצבעוניות מיכות
 הוילונות, הכרים,

 וזוהרים נקיים יהיו
 כך וע״י חדשים כמו
 אור מלא ביתך יהיה

כפליים. ונעים

•בע״מ נורית חברת היחידים: המפיצים
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