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ארצות־הברית
ח ד ק א ש ה הקדו

 את ביצע כאשר עשרה שתים בן היד. הוא
בחי זכות עדיין קיבל לא הראשון, הרצח

האחרון. הרצח ביצע כאשר רה׳
 פני־ בעל וצנום, גוץ נער היה הוא
לה •מבלי איש, 21 הרג הוא אולם תינוק.

המקסיקאים.״ את בחשבון ביא
 היה מימיו, לריק כדור ביזבז לא הוא
 גורם רק אני להלוויות, הולך .אינני : אומר
\ להן.'
 לדמותו מסביב שנרקמו האגדות היו אלו

 הנער, בילי בשם המכונה בוני, וויליאם של
 של עלילותיו הפרוע. המערב אקדוחני גדול
 ניו־יורקית בשכונת־עוגי היוולדו מיום בילי,
 מאהובו־ אחת של בחדרה הרצחו ליום ועד
 מצו־ חומר כה עד שימשו בניו־מקסיקו, תיו
מע שמונה זולים, רומנים עשרות לכמה יין

 אופרסה סלביזיה, תוכניות שש רבונים,
אחד. באלט אחת,

 בילי אגדת התמוטטה החודש קלף♦ רק
אמרי תולדותן : הממוטט קום. לבלי הנער
 ששית־ מהדורה שהוציא קורל, אדווין קאי

 גילה הנער, ביל' תולדות ספרו של מתוקנת
סי על מבוססים מעניינים פרטים כמה בה

אוטנטיים: ומסמכים * ראייה עדי של פורים

אמרי הוד רובין כלל היה לא בילי •
 לכל אקדוחו את להשכיר מובן היה קאי,

בתשלום. המרבים

ב קלף רק שימש הצעיר האקדוחן •
 ו- מורפי סיעות בין הבינמסלגתי מאבק

ב עמד גיו־מקסיקו, את שסחף טונססול,
נהרג. שהמנהיג לאחר טונססול סיעת ראש

בילי, את שהמית גארט, פאט השריף •
 שתואר כפי שומר־חוק, אידיאליסט היה לא

ב פעיל היה הוא גם ובסרטים. בספרים
 מורפי סיעת על־ידי נשלח הפוליטי, מאבק
ביותר. החזק יריבה את לחסל

ב מכל יותר פגעו הספרתולדות גילויי
 באיסוף החלו כבר אשר ניו־מקסיקו, אנשי

ה לאקדוחן אנדרטה להקים כדי כספים,
 אמר למותו. 75ה־ השנה יום לרגל אגדי,
.ב : במרירות לינקולן עיריית מחברי אחד
 דבר שום אין האלה החטטנים הסופרים עיני

 לקבל כדי הכל, לעשות מוכנים הם קדוש.
שכר־סופרים.״

כדור־הארץ
ה תוונ קד ה ש ה ו

 מאוניברסיטת גייטם, י. ארטור ד״ר •
ש מחקר בסיכום השבוע הכריז קולומביה,

 מעוטות־ משפחות ילדי כי שנים, שבע ארך
מ ליהנות יכולים ולקויות־תזונה, אמצעים

 אימותיהם יקבלו אם יותר, גדולה שכל מנת
ההריון. בתקופת נוספות וויטאמינים מנות

ה של ביותר המוזרות הלידות שתי •
 ברינדיזי מסביבת איטלקית איכרה : שבוע
 שמשקלו העולם, בתינוקות הגדול אח ילדה

 וגבהו קילוגרמים עשרה היה הלידה בשעת
 מדלאווייר, שניס ברנרד מרת סנטימטרים. 70

 48 השני תאומה את ילדה הברית, ארצות
הראשון••. הולדת אחרי יום

הפ האמריקאי חיל־האוויר מטוסי •
 להמים כדי הניאגרה, אשדות את ציצו

 אולם האשמת. כוסו בו הקרח, מעטה את
 לפרוץ הצליחו לא נפץ עזות פצצות אפילו

מקו בכמה הגיע שעוביה הקרח, קליפת את
מטרים. 45ל־ מות

משרד על־ידי לאחרונה שנערך בסקר, •
 ב־ בפאריס, שמרכזו הבינלאומי המשטרה

 שונאים הבראזילים כי נתגלה מדינות, 35
ה מכל יותר לובשי־המדים שומריהם את

 שנאת בשטח השני במקום האחרים. עמים
אמ של אחרות מדינות עומדות השוטרים

ופרו. צ׳ילי וונצואלה, הלאטינית: ריקה
 כמעט שווה במידה שנואים שוטרי־החרש

שנחקרו. המדינות בכל

 חיים ,1881 בשנת נהרג שבילי מאחר *
ש אנשים וכמה כמה בארצות־חברית מדיין

לח זכה ברייזר, ססיב מהם, אחד הכירוהו.
תיו באחד זות האקדוחן. של הגדולים מקרבו

• שכת ההפסקה י תר הממו  לידת בין ביו
יום. 56 : כה עד הידועה תאומים, שני

נאור. רינה המדור עורכת ידי על הזה״ קוראי.העולם עבור כמיוחד ערוך לצרכן, דו׳־ח

יוצאת רינה

[ בוזל־אניב

| וכלי־בית רהיטים

 ,47 יהודה בן קארו, של החדש בסניף •
 הדרושים הרהיטים כל את למצוא אפשר
 שינה לחדר ועד מהול שלם, בית לרהט

 ודווקא ביותר החדיש בסיגנון — וסאלון
 ברחוב הסניף בהחלט. עממיים במחירים

 לאניני- רהיטים הוא אף מלא 99 דיזנגוף
טעם.

 סרקש, של המרווח הראווה באולם •
 של שורה בין לבחור תוכלי ,78 בן־יהודה
 תמצאי שלם, במשהו רצונך ואם מזנונים,

 שינה ומערכת אלגנטית סלון פינת שם
בהירים. בצבעים אינטימית,

 זוזובסקי, א. של לחנות בכניסה מיד •
 מושכת ,81921 טלפון ,39 הרצל ברחוב

 מן שולחן של נאה פינה הלב תשומת את
 כסאות ארבעה מוקף ביותר, החדישה האפנה

 צבע מזנון עומד לידם נאה! צמר מרופדים
 הבית צורת את משנים ביחד, כולם אגוז.

נחמד. חגיגי אורח לה ונותנים
 לרהיטים בית־חרושת של המסחר בית •

ה מבתי ,43 הרצל ברחוב לוינשטין,
רי עבודות מבצע בארץ, הותיקים חרושת

 .1921 משנת החל ארצי, מידה בקנה הוט
 באופנה החדישים הרהיטים את לקהל מביא

החדישה.
 תמצאי ,56 הרצל אושינסקי, אצל •
כפו סלונית סנאי, זוהי ביותר. מקורית ספה
 יתרון פיקאסו. קוי את מזכיר וריפודה לה,

 נרחב. מקום תופסת אינה היא :לה חשוב
 מודרניות רהיטים מערכות גם תמצאי שם

 גם מקבלים בביתך. פינה לכל שיתאימו
נוחים. בתנאים הזמנות

 ..ו־ האחים מציגים הקיץ לקראת •
 ושולחן כסאות ,128 דיזנגוף ברחוב הרי,

 .דוגמאות מיוחד. קיצי ריפוד עם ״פלורידה״,
 קפח בית בכל לראות יכולה את חיות״
פי בחנות תמצאי לזה, פרט לשמו. הראוי

 שטיחים וכן ביותר, נעימות וסלון הול נות
צבעים. בשלל ואירופיים פרסיים

ומ פשוטים מסלים — קליעה דברי •
 מצויים — וקני־עתונים לארנקים ועד קושטים

תמ .63 אלנבי רחוב וגן, בית אצל בשפע
זה. בענף שתרצי מה כל שם צאי
 מק־ מציע ,106 אלנבי ברחוב אלרד, •

 באחריות והפירמות, הסוגים מכל לטי־רדיו
נב תמצאי החג, לקראת נוחים. ובתשלומים

 ומנורות חדריך את לקשט העשויות רשות
למכביר. שולחן

ומתנות עדיים

 ברחיב ביגר, צילי לגב׳ נכנסתי •
 חמודים, כובעים כמה לראות כדי ,6 פינסקר
 בחויור. כמה פגשתי שלה האלגנטי בסלון
הן ביותר: ומאושר מרומם רוח במצב

אשה, כל בחיי ביותר היפה ליום התכוננו

 אחת לכל נתנה בינר הגב׳ הינשאה. יום
מת הינומוח להן סידרה הנכונה, העצה את

 חגיגי, מאורע על חושבת את אם אימות.
בינר. הגב׳ אצל לבקר לך כדאי
 לחלי־ הנאה הקישוט את מחפשת הנך •
עגי כגון שלך הערב ולשמלת החדשה פתך
האח מהאופנה וסיכות צמידים ענקים, לים,
 התכשיטים בסלון אותם תמצאי ז רונה
.34 שינקין רחוב ענג,

 ,94 אלנבי מסק), (טסזו עבורף .
צעי חגורות, עדינות, עבודות־עור לך מציע

 רקומות חולצות הצבעים, מכל שקופים פים
קרוקודיל. עור ארנקי כן, כמו ביד.

 ולכל הנוער בני לכל נאה מתנה •
 אלנבי רחוב שלם, אצל תמצאי ספורטאי

 קצרים מכנסיים ספורטיביות, חולצות : 108
 — אפיקומן מתנות ושלל רינובה מתוצרת
מגומי. פינג־פונג רקטות סקיטים,

ובדים הלבשה

 שינקין ברחוב וכנו, ברומכרג צ. •
 חולצות עם הקיץ, לקראת ערוכים כבר ,6

 ופי־ ,קצרים מכנסים וטריקולין, מפופלין
האח תוצרתם את גם יציעו בקרוב ג׳מות.

צבעוניים. שלושה־רבעים מכנסים : רונה

 לארץ מחוץ שבאו אורחים לך יש אם •
 הנאותה המתנה את תמצאי החג, את לבלות

 לשרותך .34 בנימין נחלת עזראטקס, אצל
 עבו־ ,תימניות חולצות של מיוחדת מחלקה
 קיציות וחצאיות חולצות : מזה חוץ דת־יד.
לחג. גדול במבחר הנעורים, לבנות

אצל במרוכז להצטייד יכולה את •
חול יש לגברות .56 אלנבי רחוב מדים,

 מכנסים בהלבשה), (חידוש וסריגה בד צות
מת חצאיות וכן ושלושה־רבעים, קצרים

 מלבושים של העשיר למבחר נוסף קפלות,
 את שם להשיג יכולים גברים ספורטיביים.

במ משובח, בטיב ביותר החדישה האופנה
מכנסים ניילון, חולצות :עממיים חירים
 וכל לקיץ מיוחדים ז׳קטים הצרה, בגזרה
האביב. לעונת להם הדרוש

״פרס חנות ישנה בפסג׳ ,2 בפינסקר •
 החנות בעלת טוב. טעם כולה האומרת קו״,
 בפאריס, מקיף מביקור מכבר לא חזרה

 האופנה את אתה והביאה וניו־יורק לונדון
גברות. למכנסי 1955 שנת של האחרונה

 בדיוק היא ,92 אלנבי מקסימה, •
 הרבה כך כל מצאתי אומר. ששמה מה

 הייתי יכולתי, שאילו שם, מקסימים דברים
 :הביתה אלי החנות תוכן כל את מעבירה
וארו קצרים מעילים לקיץ, חליפות שמלות,

מקסים. והכל יש. הכל — כים

 מבחר מציע ,11 בנימין נחלת ירקוני, •
סדי : בבית לשימושך סחורות של עשיר
 כמו לבנ־ם. בדים שמיכות, מגבות, נים,
וילדים. גברים בכותנות עשיר מיבחר כן,

 לך לתת יכול ,181 דיזנגוף כרכה, •
 גם אלא מוכנות וחליפות שמלות רק לא

 או הזמנה לפי רוצה שאת מה את לתפור
 שכדאי חדשים מודלים כמה לו יש שלך. מבד

לראותם. בהחלט

נות ,24 בנימין נחלת מן, האחים •
 על־ידי סחורות מר,קצבת ליהנות לקונה נים

מק בעלי שהינם האחים, שלושת הממשלה.
 יצוא, מגברדין מכנסיים מציעים עצמאיים, צוע

 בינעוג־ ז׳קטים וכן סרוג צמר מבד חליפות
ראשונה. ממדרגה יד עבודת — תיים

 מובחרים צמר אריגי מחפשת את אם •
 מתוצרת בעיניך הטוב את תמצאי למשפחתך,

 באיכית הכל — הארץ מתוצרת או חוץ
 נחלת כילר, את בדאון אצל - משובחת

העונה. לקראת גדול מבחר .43 בנימין

ההל בחנות תמצאי ילד לכל דבר, בל •
 החנויות אחת זוהי .50 אלנבי לילד, בשה

 וזה בלבד ילדים בגדי המציגה המעטות
 מכל עצום, מבחר להחזיק לה מאפשר כמובן

הצבעים. ומכל הסוגים

נעריים

 נמרוד, חנות מוציאה שנה, בכל כמו •
 משלה סנדלים של דוגמאות ,185 דיזנגוף

 בהן סנדלים שם תמצאי הפעם, השנה. גם
מיו מקסיקאית שיטה לסי ציורים חרוטים

 נעלי־בית נעלים, גם תמצאי כמובן, חדת.
הדוגמאות. מכל וסנדלים

 כדאי ז ומקורי מענין משהו ברצונך •
 אצל .6 פינסקר ברחוב לחצר להכנס לך

 : לטרחתך תמורה תמצאי רדזנוכר נעלי
 דוגמאות בהירים, צבעים פתוחות, נעלים

 את גם תמצאי שם נפשך. כאוות קלאסיות
 — משפחתך בני לשאר הדרושות הנעלים

מוקסין. ונעלי מעור קליעה גברים נעלי
 11 בוגרשוב מנדלר, נעלי בסלון •
 אמיתי דנטל נעלי ראיתי ,1 סירקין פינת
 האחרונה הדוגמה סן כמוהן, ראיתי שלא

 למצוא תוכלי ומאיטליה. מצרפת שהובאה
 יום־יום ונעלי נשף נעלי של גדול מבחר שם

 כששאלתי המודרניים. ובצבעים הסוגים מכל
 בזזח־ הם :לטובה הופתעתי המחירים, על
גבוהים. לא לט

 את שם ,48 אלנבי וורשאי, סלון •
 על מאשר פחות לא הנעל יופי על הדגש

 ביותר המבוקשות הנעליים הרגל. בריאות
 בהירים, בצבעים הפתוחות הנעליים הן עתה

שם. אותן תמצאי הקיץ. לקראת
הרח לא ,2 הגליל רחוב למכרו., •

 מ ישר נעלים מוכר המרכזית, התחנה מן
 היו: שלו, החרושת בבית לצרכן. היצרן
 גברי: לגברות, אוריגינליות דוגמאות מייצר

מיוחדות דוגמאות — הקיץ לקראת וילדים.

 החי שונות, בדוגמאות גברים נעלי •
 וכלז הספורטיבית האמריקאית הנעל מן

 אצ< תמצאי ביותר, אלגנטיות קרפ בנעלי
.3 ן בנינ נחלת צרפתי,




