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טרללי פויקו און טוב. נ.

טוב כל מאחלים
חיים ודוד שמואל דוד סבתא, סבא,

forvlya aO'PJ
 סבון, ללא כביסה אבקת זיוה,

 המים את מרככת בישראל, הראשונה
רגע. בין הלכלוך את ומוציאה

 להרתחה להשריה, מצוינת זיוה
 יסודי, באורח כובסת זיוה ולכביסה.

 על שומרת — לבל ומעל עמל, ללא
הכבסים.
 הלבנה ללא צחווים יהיו הלבנים
ה. כביסה ידי על רק וכחול, בזיו
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ב 6 הקיטון דדו אבי 66548 טלפון תל־
צבעים דשות קו נייופות

וחקויים מזיופים הזהרו

אהובתי! חברתי
מצלמתי היא

אצא אתה לחופשתי
גאה, אני בה כי

בטח תמונותיה
נצח, לזכרון יהיו

למהר עליך אולם
אצל להשיגה

במרינה
ת ה11ה פני ק תו

 בארץ חנויות בעלי היו רבים חודשים זה
 צנחו הם :הסיבה מדוכא. רוח במצב שרויים

במינה. מיוחדת חוקית פרצה לתוך
 יכול אשר חוק בתוך מצויה פירצה אותה
 הביא הוא כי עורכי־דין, להגנת חוק להקרא

 בעל־הבית. להגנת חוק או רבה, עבודה להם
 מלבד — רוצים אשר שם בכל לכנותו אפשר

הדייר. להגנת חוק האמיתי: שמו
 בסיסמה נאחזו הבתים בעלי שכמה מכיוון

 הסבו ביותר, הטובה ההגנה היא ההתקפה כ־
 תוצרת המנדטורי ההגנה בחוק הפירצד, את

ה את שפלט ביותר תוקפני לכלי־נשק 1941
 בעל־בית חד־משמעותי: בטון הבאה עבדה
 להתבטא יכול וזה בביתו, שנוי לבצע הרוצה
 זאת שהודיע אחרי מקבל, קיר, בהריסת אפילו
 יכול נגדם, צוו־סינוי החנויות לבעלי מראש

 פרוטה אף להם לשלם מבלי החוצה להוציאם
.** * אחת

 ביצוע לפני עוד אבל וזיעה. בםןז און,
לתכ אישור לקבל הבית בעל חייב הפעולה,

מ נזכרו מועטים במקרים מהעיריה. ניותיו
ה להגנת שבחוק בפירצה הרשיונות חלקי
 במשקי־ לשמש הרשיון מתן לפני ניסו דייר,
 שבעל־הבית כך על־ידי האש את למנוע פים,
שכניו. עם הסדר לידי יגיע

ל מבלי הרשיון ניתן המקרים ברוב אולם
 משך במקום שהתבסס הדייר, רבות. הרהר
 בצפר״ בו נאחז הונו, את בו השקיע שנים,

לצאת. סרב ניו,
 את לעזרתו הבית בעל הביא הרום בגיוס

 את השקיע זאת לעומת הדייר בית־המשפט.
 מבית־ טענותיו את הוביל וזיעתו, כספו אונו,

לי זאת בכל עמד החוק לבית־משפט. משפט
 במשפט, הפסיד הדייר הבית. בעל של מינו
ל הכנים הקטן, השנוי את ערך הבית בעל

 הגון. סכום תמורת חדש תושב המפונה חנות
הושגה. הפעולה מטרת

שהב לחוק תיקון הוגש וחצי שנה לפני
ר לדייר כמו הזכויות אותן חנות לבעל טיח
 לדון כדי מדי עסוקים היו בכנסת אבל גיל.

להת הם גם נחלצו המוכים הדיירים בתקון.
 ל־ הסוהרים התאחדות של עצומה על קפה.
 אחרים איש. 4500 חתמו בתקון הדיון זרוז

 מנבחריהם דרשו בכנסת, משנה דיירי הפכו
 חיים שאלת להם שהסך העדן עבור להלחם

מוות. או
 לא החוק שאם היא, הגדולה הסכנה כי
 בעוד המתחילה הכנסת, פגרת לפני יבוא

 מחודש לדיון הפרשה תעבור מספר, שבועות
 של גדול מספר הכנסת. של הבא במושב רק

 שיפסיקו מכיוון הגנה אז יצטרכו לא אנשים
חנויות. בעלי כבר להיות

שעים פ
צד ר כי מו ש ה על ל פ לי ח

מעבו כשחזר ערב, אותו ידע הירש הנס
 היתה היא בבית. אשתו את ימצא לא כי דתו,

 את הכנים הוא עניינים. מספר לסדר צריכה
ל צורך אץ כי ראה הייל, למנעול המפתח
 מעט. רק אך כך, גם נפתחה הדלת סבכו.

למכשול. עמדה הפנימית השרשרת
 ה" למרפסת הגיע לחצר, סביב מהר הוא

 חשדו הראשונה. בקומה דירתו של מסוידת
הצטיי למחצה, הפתוח התריס ליד התבסס.

 מתולתל" בריא״גוף, זר, גבר של דמותו רה
 בהירש הבחין זה קטן. שפם ובעל שער
ה הירש את דחף המעקה, מעל זנק מיד,

ה החצרות לבין הרחוב לאורך נמלט נדהם,
צפופות.

 למקום, מיד שהוזעקה המשטרה לניידת
 טבעת, צמיד, נגנבו מביתו כי הירש הודיע
 עוד הוסיף הוא כסף. ושרשרת זהב סיכת

 הנלתי" האורח של לתאורו מספר פרטים
 תתהדר בג׳׳ מצבע חולצה לבש הוא קרוא:

ב אותו זיהה לכל נוסף אפורים. במכנסיים
 הופיע בו המשטרה בתחנת הפושעים אלבום
 השם: רשום היה שמתחתן פוזות, במספר
קיש. ברנרד בן אנדור

 היה חייב קיש אנדוד בגדי־עבודה.
 חוק לפי בביתו, הלילה מרדת החל להמצא
 מצאוהו המשטרה חוקרי פשעים•*. למניעת

 ארוחת את בתיאבון אוכל ערב, באותו עוד
נעליו גר. בו התל״אביבי, במלון שלו הערב

 במקרה מקבלים מגורים בדירות דיירים •
בכסף. או בדירה מתאים פצוי שכזה
ב בבתיהם מועדים פושעים הכולא **

השאר. בין הלילה, טעות

875 הזח העולם


