
גובח אמו כושר גבי
 כי במשטר■ נשים שתי התלוננו יסר, ף•
 גבר עליהן התנפל אסל, ברחוב בלכתן 4

 של בלחיה נשך דבר לומר ומבלי אלמוני,
מהן. אחת

★ ★ ★
ח פ קנזנדו קו

ב, ^ בי א ל־  ה'ר?|ון מלון שומר התעורר ת
ש בגבר הבחין בלילה, רשרוש לקול -4

 מגירות מתוך לגנוב וניסה למלון פרץ
לה נאלץ אולם לתפסו, התכונן השולחנות,

 עליו איים שהשודד אחרי ידיו את רים
 הוציא שהשידד שעה אונים חסר עמד בסכין,
 בקופת דבר מצא שלא אחרי ל״י, 51 מכיסו
המלון.

★ ★ ★
ח צ כי ח

ח, ן■* נ פי ש״ א  שלו־ בת פרגית הטילה ר
 חלמונים, 4 בת ענק ביצת חדשים שה *-

 עד שהוטלה ביותר הגדולה הביצה שהיא
הטלה. כדי תוך מתה בישראל, כה

̂י י׳̂־־ ̂־ ־׳ ־׳
ת ש ס 7חי א או ה צ נ,

ה, ך• י נ ת  ופקיד האוצר פקיד הופיעו י
 טרר חנה של בדירתה לפיעל ההוצאה 4

 הוכו שעוקל, רדיו מכשיר להחרים כדי
 לעזרתם הזעיקו האשה, על־ידי נמרצות
 על־ידי הם גם שוהדפו שוטרים, שלושה
מכ את מידיהם להוציא שהצליחה האשד,

 וניסתה אותם גם שהיכתה אחרי הרדיו, שיר
מהם. אחד לחנוק

ץ ★ ★ ★
ן ו תי חי ס י

בצח עקרות־בית פרצו יאפו, טירזיו, ך
 דגים, מוכר של בחניתו מחרידות חות ^־־

 הכרישים אחד של כרסו את פתח שזה בעת
 אדם. של גופה בתוכה ומצא בחנות

★ ★ ★
א, מ רו שח ב מו ש ם כ אי מ רו ה

ע, ך כ ש ר״ א שיטר על־ידי נהג נעצר כ
 באר־שבע־ בכביש שנהג בעת תנועה *

חש את עורר כי לשמוע הופתע תל־אביב,
מופ באיטיות שנהג מאחר השוטר של דותיו

 לדהור. נהגים רגילים בו בכביש רזת
־*־ ★ ★

שר ה ק רן תי ש ה

די, ^ ״ג  ביטא עזרא המשק חרר שלח טיי
להש ביקש בו רמאללה, לרדיו מי־תב *-
 את השיר את כבקשתד בתכנית לו מיע

 כשעליו המכתב את חזרה קיבל בליבי, לנצח
 קשר. אין — אדומות באותיות רשום

★ ★ ★
קן א חו רי ב

ב, ך■ כי א לי ז  אחות כהו, נדימה נעצרה ו
 ברזי גניבת באשמת חדסח, בבית־החילים *-

מבית־החולים. חוקן
־*־ ★ ★

ק ר ת ז גו מ ר פו ח

רג, ף בו נ די תכי בעל הגיש סקוטלנד, א
 שזו בטענה אשתו, נגד פיטורין גט עת *-

 לגור שפסקו אחרי וחצי כשנה בת ילדה
 שבית־המשפם אחרי במשפט הפסיד יחדיו,
 כתוצאה בת ילדה כי האשה טענות את קיבל

 ניאוף. מהודה שאינה מלאכותית, מהזרעה
★ ★ ★

ת רו י חז

ד, ^ לנ כ לי  חובב הגיש ארצות־הברית, ק
 תזמורת נגד משפטית תביעה מוסיקה *-
 בגו, לומד בו בעיר, מבפי־התיכונים אחד

 בנו איבד חזרות מריבוי כתוצאה כי התלונן
 הנשיפה בכלי לגעת מסרב לנגן, החשק את

שלו.
★ ★ ★

ח ל צ ת ה שי ח מו

ה, ך- ל פו ה בית־החולים רופאי קיבלו ע
 על התלונן אשר מבוגר אדם מקומי ■-

ב הלילה למשך השכיבוהו בבטנו, מיחושים
 את לערוך כדי בב,קר באו המיון, חדר

 כי האיש מפי שמעו היסודית, הבדיקה
 מאחר אולם מיחושים, כל סובל אינו למעשה

 הלילה את לבלות החלים אשתו, עם שרב
בבית־החולים■

להס הדורשת צרפת, ישראל ידידות את יואנוביציי יוסף המסנן

ש 8^ ד ו ח  השתתפתי ,1944 ינואר ל
/  פגיעה היתה שמטרתה אוירית בפעולה ■1 /

 במטוס נתקל מטוסי בצרפת. האויב במתקני
 תותחים. באש נפגע קצר קרב ואחרי גרמני

 אברה באיזור חנית־אונס לחנות הוכרחתי
 הבוער. המטוס מתוך לחמוק הצלחתי בצרפת.

ה המלכותי התעופה (חיל ד,ר.א.ף. במדי
 של לדירתו דבר של בסופו הגעתי בריטי)

 מצאתי בפאריס. נלי ברחוב יואנוביצ׳י, יוסף
 מר מצב. באותו אמריקאיים ארבעה שם

ב שבועיים במשך אותנו איכסן יואנוביצ׳י
 מזוייפים דרכונים בגדים, לנו השיג דירתו,

 את לעבור הצלחנו ובעזרתו רכבת וכרטיסי
 הבריטית לקונסוליה ולהגיע הספרדי הגבול

 נורמן ויליאם סגן־משנה חתום: בברצלונה.
אנגליה.״ צפון יורקשייר, ,24 וודבי,

 כי בזה מעידים מטה, החתומים ״אנחנו
 אל־ מרחוב הנסתר המציל של לעזרתו הודות

 מ־ לברוח הצלחנו ,5 מספר בפאריס, ברם
 יהודים, ,1500 החתום: על הנאצים.* צפרני
בבלגיה. הנאציים מחנות־ההסגר ניצולי

יו מר כי מעידים מטה, החתומים ״אנחנו
 הצרפתית המחתרת חבר היה יואנוביצ׳י, סף

מ להבריח והצליח הגרמני, הכיבוש כזמן
 של שלמים קרזנות הגרמנים של אפם תחת
פלט• :החתום על הצרפתית.* למחתרת נשק

 צד איזה להכריע יכולת מבלי פטריוטיים,
 היה קטטנר שד״ר הוא היחיד ההבדל עדיף.
 יואנוביצ׳י ואילו קהילה, נציג ציבורי, עסקן

עצמו. של המסחרי האינטרס את אלא ייצג לא
 מהעיר יהודי סמרטוטר של הצעיר בנו

 מסגר בנעוריו היה יוסף בסרביה, קישינוב,
 הבכור, אחיו פשוט. מלאכה בעל מיכני,

 הראשונה העולם מלחמת אחרי היגר מרדכי,
 השלושים שנות ובתחילת לצרפת, מרומניה

 כבר חיה לא עתה עצמו. יוסף גם לשם הגיע
למתכות. מומחה התואר בעל אלא מסגר,

 יוסף, של בדמו טבוע שהיה המסחרי החוש
 רכש הוא מצליח. גרוטאות לסוחר אותו הפך

ב והמסחר השלטון בחוגי כבוד של עמדה
ה ואחת פאריס מעשירי אחד הפך פאריס,
הגבוהה. החכרה בחוגי הפופולריות דמויות
מל פרצה בו הרגע עד מעמדו היה כזה

 לא יואנוביצ׳י יוסף השניה. העולם חמת
 הסכנה נוכח אדישים שנשארו מאלה היה

 שירת הצרפתי, לצבא התנדב הוא הנאצית.
ש מה הצרפתית• הממשלה כניעת עד בו

 ועד הגרמנים בידי פאריס נפילת משעת קרה
 נושא הוא הברית, בעלות על־ידי לשחרורה
 שני ניצבים זה מול זה הגדולה. המחלוקת
 יואנוביצ׳י של זה — בתכלית שונים סיפורים

צרפת ממשלת של וזה ידידיו, ושל עצמו

 המחתרת. מפקדי רודר, והנרי ייד, |
 מכובדות תעודות באמתחתו הנושא האדם ?
ה של אחרות כבוד תעודות בתוספת אלו, ך-
ה כל בני ניצולים של הצרפתית, מחתרת ן
ה לאומי יהודי מוסד של ואפילו גזעים, ן
 בשעת בדולארים הנדיבה עזרתו על לו מודה ן
 חדשיים לפני הגיע בצרפת, הגרמני הכיבוש ן
לישראל. וחצי |

שקוש־ ,לאומי גיבור של ההילה למרות
 יוסף של ראשו סביב הכבוד תעודות רות [
 אנדרטות לתפארתו הוקמו לא יואנוביצ׳י, *
 קיבוץ שום בצרפת. ולא בישראל לא כבוד |
 בעיירת רחוב לא ואף שמו על נקרא לא י
 יר ג׳וזף״) (״מיסיה יוסף כי חדשה. עולים !?
 המוצא בורח, כפליט לישראל הגיע אנוביצ׳י |
הוא הישראלי. השבות בחוק מרודפיו חסות :
לוי. 8 יוסף שם על מארוקאי בדרכון מצויד בא ■

 המבו- האנשים אחד גם הוא ג׳וזף מיסיה
 בעודן צרפת, משטרת על־ידי ביותר קשים 1'

ממי־ השתמטות אגדיים, בסכומים רמאויות
מהמדינה. בלתי־חוקית ויציאה סים י

★ ★ ★

? נשול סופן או סובן
 היה לא יואנוביצ׳י של ששמו ■-מרות

ה לימים עד ישראל אזרחי לרוב ידוע /
היש המשטרה על־ידי התגלה עת אחרונים, !
 דמותו הרי בערבות, ושוחרר נעצר ראלית, !
 בן הבשרני הגבר של והקורנת העגלגלה 3
 ול־ לדור סמל מהוה בהידור, הלבוש ,52,־ד )
 אותה היא יואנוביצ׳י של הטרגדיה תקופה. ״,
 של בדמותו ביטויה את שמצאה הטרגדיה ן
 משמשים בה קססנר, רודולף ישראל הד״ר 1
ומעשים האויב עם שיתוף־סעולה געירבוביה 1

 נועז טעחז. הצרפתית ןנזל2ה 7דנט
 איגוד האינטרפול. רגליהנו. על דו

 הצו הגרוטאות תלך אוזרי לח־פטז
 טי! בטאות תרטית וטעשי טובות

 הטטוח היהודי העוטר יואנוביצ׳י.
ב טצא כי טשוכנע בהיותו — ביר

יואנוביצ׳י. של ומקטרגיו
★ ★ ★

? טהור ארי או יהודי
!1ה עם נעורה עשתו

■ המילין תעלול

צר מן - ל־ הגרמנים שנכנסו אחרי ק
/  לבית־ אותי ושלחו אותי אסרו פאריס1 /

 ״הייתי יואנוביצ׳י. השבוע סיפר סוהר,״
 כמה שם פגשתי חדשים. כמה זה בבית־סוהר

 בעתן שנאסרו הצרפתית המחתרת מאנשי
 עמם התידדתי הברית! לחיילי סיוע הגשת

 להבריח להם עזרתי אימונם. את ורכשתי
בע ריבה קופסאות באמצעות החוצה ידיעות

 התידדתי השאר בין כפולים. מכסים לות
 סיפר הוא פטר. הנרי בשם מחתרת איש עם
 בתוך מודיעין שירות הקימו הגרמנים כי לי

 להקים יש בתגובה וכי הצרפתית המחתרת
 שלטונות של המפקדה בתוך מודיעין שירות

 אז זה. בתפקיד לשמש עלי הוטל הכיבוש.
 מבית־ ושוחררתי עזרתי את לגרמנים הצעתי

הסוהר.״
 עם פעולה לשתף הגרמנים הסכימו כיצד
התשו יואנוביצ׳י בפי ישנה כך על יהודי?

 וציוד יהודי שאני בי חשדו אמנם ״הם בה:
 שלחתי רופא. אצל להיבדק ללכת פעם עלי

 תעודה וקיבלתי במקומי להיבדק אחר מישהו
כשר.״ ארי של

 יואנו־ בין שיתוף־הפעולד, התבטא במה
 רק ״הייתי הוא: משיב לגרמנים? ביצ׳י

וקי בנמל עבדתי בשרותם. למתכות מומחה
ש מתכת קילו /כל סו 10 של שכר בלתי
 חדשים, 10 רק איתם עבדתי ידי. תחת עבר
 שקר. הם הון שהרזדחתי הסיפורים כל

פרנק.״ אלף 800 רק קיבלתי
 סיפור היה יואנוביצ׳י של מאשימיו בפי
אח־ מספר ״ימים הם: אמרו לחלוטין. שונה

* ! י ״ ״ * #ו *

 הצ המחתרת טלהכבוד תעודת
 בשנים המחתרת

6הן נשק. כלי של רקע על המחתרת, לאיש יד חמושים


