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 תימיים מפעלים .מאיר״ של משוכלל מוצר עוד
,25310 ,5310 מל. תל-אביג, :לפנות נא בהזמנות
לצבעים. בימ״ם ולכל ,4089 טל. חיפה ,5611 טל. ירושלים,

דשומן! הקץ
1 לרשותך האחרונה התגלית

מעולה רפואית השגחה תחת

מארצות־הברית ארצה זה שהובאו אלקטרוניות מכונות
ל העולם, אלוף על־ידי א פ ן ר י ר פ ל ה

וחלשים לקויים בשרירים לטיפול מיוחדת מחלקה

ת נ ו כ א מ ל ! פ ת י ל מ ש ח
1!! סוף סוף,

 רבואות! ללא דיאטות! דדא
מסג״□! ללא תרגילים! ללא

בארץ ביותר החדיש המכון ייפתח נובמבר, 15 שלישי, ביום

״0111״ טרקלין
20137 טל. ,5 ריינס רחוב כתל-אכיב,

של האישית בהדרכתו

ל א פ ן ר ר ב ד ה

 עודפי את מסלקות והירכיים המתגייס היקף את מצמצמות
מספר. טיפולים תוך לתוצאות מביאות מקום, מכל השומן

במדינה
)7 מעמוד (סוף

ה כל פועלת שהתחנה למרות קול־ישראל,
זמן.״

ל גולדגרט חשב תחילה מזורז. קורס
ה את להשיג כדי אלימות באמצעי השתמש

 מצא באחוות־אדם, הדוגל כאיש אולם לירה.
י ת הפקיד על להשפיע פשוטה יותר ותרבה י

מכת בחליפת עמו להיכנס תכניתו: חממי.
 בהדרגה, עקשנותו את להתיש ממושכת, בים
 את אותו ולמד עמו להיפגש שיצליח עד

בורייה. על הספיריטואליזם תורת

רכי חיים ד
ל גרושה ע רחה ב כו

 ויקטוריה ישבה ביפו, הרבני בבית־המשפט
 את בידיה החזיקה שחורים, לבושת שבו

 תמונתו פורסמו בו )939( הזה העולם גליון
כור בעל ״החתן שבו, יחזקאל של וסיפורו

 : ויקטוריה טענה דמעות. עמדו בעיניה חו.״
 הוא שקר. זהו מספר שיחזקאל מה .כל

 אוהבת אני אלי. שיחזור רוצה ואני בעלי,
. ״1 אותו .

 אל לחזור וכלל כלל השתוקק לא יחזקאל
 ביום לבית־הדין מלבוא גם נמנע ויקטוריה,

 לדירה היום עובר ״הוא פסק־הדין. מתן
 רחוק שיותר ״מה ויקטוריה, אמרה חדשה,״

\״ ממני

אני ף לא ״ רי ם צ י נ ״.כ  של סיפורה !
 הגבר. של סיפורו עם זהה אינו ויקטוריה

 בבגדאד. שכונה באותה ״גרנו : שלה הסברה
 שדכן. באמצעות ונישאנו זו את זה הכרנו
 סידורים לי היו אבל ארצה, לעלות רצינו

 את לקח יחזקאל אבי. של הירושה בעניין
ליש עמה ועלה שלו, אמא בתור שלי, אמא
 והוא מכן לאחר שבועיים הגעתי אני ראל.
 והביא בלוד בשדה־התעופה פני את קיבל
עבר אחר־כך כפר״אונו. במעברת לביתו אותי

 כשנודע להריון. נכנסתי ושם לח*־יה נו
 :וצעק נורא התרגז הרה, שאני ליחזקאל

1 בנים צריך לא אני
 מאז הפלתי. ואני כדורים לי הביא ״הוא
 אותי מכה היה הוא אלי. שלו היחס השתנה

 עובדת הייתי הביתה. להיכנס לי נותן ולא
 מה וכל כתר ללבנים בבית־חרושת בלילה

. לו. נתתי שהרווחתי
 ורצה אחרת בבחורה התאהב הוא .אבל
 התעודות את לגנוב ניסה הוא ממני. להיפטר

ושי בבית־סוהר יומיים זה בגלל וישב שלי
 אותי. עזב הוא אחר־כך ל״י. 15 קנס לם

 על התעודות והנה שלי, הבעל הוא אבל
כר•'

 לפעמים אלי בא ״הוא ? סחטן או חתן
 הוא לירות 4000 לו אתן שאם לי ואומר
 קרוב אף לי ואין כסף לי אין אלי. יחזור
 עשירים קרובים לי שיש יודע הוא בארץ.

 אני כסף. מהם שאקח רוצה והוא באנגליה,
 אינני יותר לירות. 2000 להשיג אשתדל
יכולה.״

 בית־הדין מצא לא יחזקאל של בהעדרו
 באם להחליט פסק־דין, להוציא לנכון הרבני

לתקו נדחה התיק בירור לא. או נשוי הזוג
 הצד שני את לזמן בית־הדין יצליח בה פה
יחדיו. דים

שפט מ
ל כ ל ה ל ג שה ב הא

 מזל היה לא סרחן סולימאן אמד לעאדם
 בתה את לאשר, לשאת כשביקש נשים. עם
 מפני פנים בבושת גורש עוזאד, פאדיה של

 קודר־ בכפר התהלך הוא עשיר. די היה שלא
הכלכלי. מצבו את לשפר כיצד מהזייהר פנים,

הזק לפאדיה נדמה היה ימים כמה כעבור
 אבו־ בכפר ביתה פתח מול שישנה שעה נה,

 משד,קי- גופה. על מטייל עכבר כאילו סנאן,
 רכון עאדם את לראות נבהלה משנתה, צה

 הכסף את ומחפש לחיקה ידו מכנים עליה,
אקדח." אליה כיוונה השנייה ידו בו. הטמון

 את העירו הזקה של המחרידות זעקותיה
מיה השניים שכנה. ואת תקוף־הקדחת בעלה

 כדי לא הפעם הבת, מחזר אחרי לרוץ רו
לתפסו. כדי אלא לגרשו

נת שהשבוע קרה כך צעקות. איזשהן
 אומיה השופטת : שלישית באשה עאדם קל

ש לה סיפר הוא חמורת־הפנים. וינוגראדוב,

צע איזשהן מרחוק בוקר באותו שמע אמנם
בהן. התעניין לא אך זקנה, של קות

 בצעקות להתעניין שכדאי לדעת נוכח הוא
התו גירסת את שקיבלה השופטת זקנות. של
 וחצי לשנה עאדם את ודנה מרגלית יוסף בע

 בגלל ״הכל :בשברון־לב הלה נאנח !מאסר.
״האשד, !
 הוא הנשים משלוש לאיזו פירט לא הוא

מחכוזן.

הסכין על
 חרבם על נופלים היו העתיקים הרומאים

 מהם דרשה שהמולדת עת בכל עצמם של
 נדמה היה השבוע הבא. לעולם דחוף מעבר

 חדר זה עתיק נוהג כי החיפאי בבית־המשפט
לישראל. גם

ב תחילה הבחינו לא מגן־דוד־אדום אנשי
 בחיפה, עיראק לרחוב כשנקראו זה. חידוש
 כשקעף איטליז, לפני ברחוב מוטל גבר מצאו
״הת :הם קבעו מגבו. קולח ודם מפיו עולה
השכ טענו לשוא מחלת־הנפילה.״ של קפה
 נעזרד, גולדרעג ראובן של נפילתו כי נים

ש ווינשטיין, יוסף באיטליז, שותפו על־ידי
 זכו השוטרים בבוא רק החוצה. השליכו
לתשומודלב. דבריהם
 מאד התרגז וויינשטיין קצב. זה קצב
 מאשים .שותפי זה. מסולף תאור למשמע

 לדין כשד,ועמד הסביר, לרצח,״ בנסיון אותי
 זה היה כי היא האמת לרצח. נסיון באשמת

 בידו, שלופה כשסכין עלי, שהתנפל הוא
 חשבתי עתון. וקראתי לתומי שישבתי שעה

 בשרי. על דווקא לאו אבל קצב׳ זה קצב :לי
 מהחנות. יריבי את וזרקתי להתגונן קמתי

 הוד וקיבל עצמו של הסכין על נפל המסכן
קפת־נפילה.״

ב כנראה, התמצא, לא כהן יצחק השופט
 יכול אדם כי האמין לא הרומאית, היסטוריה

 להפעיל במקום עצמו. של סכינו על ליפול
 בעצמו הוציא וויינשטיין כי קבע דמיונו, את
ב שותפו את דקר יריבו׳ מידי הסכין את

 !מתחום בהחלט החורגת זו, פעילות גבו.
 15 במחיר לו תעלה קצב, של הרגיל מקצועו

לירות. 75 של קנס : בשר ק״ג

הארץ
 — גדולה הפתעה נתגלתה זד, במיבחן

 מאוד משביח כפר צויין איילון האייל
המשמר). (על

חיפה מג, אליק
 7 זו לדעה הסיכמו הפרות גם האס

ש בורג, יגאל נגד חדשה חקירה החלה
מן  עירית של המים ממחלקת לירות ד

(דבר). רחובות
 מעיךברוך אגוזי, שלמה

 האמיתיים. באשמים פגע ולא
 מ־ הטובה ״הנפט הצגת כי ספק אין

ש ביותר הנועזה ההצגה היא סצ׳ואן
(למר רב זמן מאז בימותינו על הוצגה

חב).
 רמת־השרון עופר, חיים

 צה״ל לביא, ישבעם
כמובן. הריח, בגלל

 בערב... ד׳ ביום נתגלו חשיש •גרם 20
 נעצר. 727 בן קשוע מוסד, יוסף מר

ימיך. ויאריכון — חשיש עשן
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