
ל ?ז ו מ

ע חברת י ק ר א
 כע״מ בישראל תעופה קרי
עם מיוחד הסבם פי על

71.1 ס<<ן110
ת ל י א

ה ז י ר ב על מ

ת ש פ ו ת ח ש ם ש י מ  י
ל ף ע ו ם ח ף י ו ס

ושוב הלוך לאילת טיסה •
 החדיש: ״טרופיקנה״ במוטל מלא אכסון •

 סידורי חדר, בכל חמים מים זוגיים, חדרים
נאה. בר-מסעדה איוורור,

במקום. בידור

ל״י. 143.— הכל; כולל המחיר

ם י ר ו י ת ס ל י א ה ב ב י ב ס ה  ו
״ארקיע״. לנופשי מיוחדת בהנחיה
בתל־אביב, ״ארקיע״ במשרדי והרשמה פרטים

הנסיעות. משרדי בכל וכן וחיפה, ירושלים

ף ח ד

ת שינוי ב ו ת - כ
להג־ ןט\1וז\זב כתבתו, את הגזטיגח הגזיגגי

 טזבוטיינו תתיוויית לתחל?ת כך <ול רי<\
בתפולות. עיכובים לוזווע כדי וודאפז,

במדינה
חיפה

פי עד או ה
 תושיה, נסים ניצב שנים כחמש לפני
ו הנוסעים מחלקת מנהל של הראשי עוזרו

 ואופי, כעד־הגנה חיפה, בנמל המטענים
 ו־ תאסרמאן, שטיין, קציני־המכס במשפט
 מאמציו כתוצאת למשפט שהועמדו גולדמן,

שטטנר. מכסימיליאן הישר איש־המכם של
 בבית־המשפט. תושיה ניצב שוב השבוע,

 המשטרה תפשה בביתו כנאשם. — הפעם
מוברחות. חפיסות־קלפים 1344

 בוצעה הבכיר פקיד־המכס של תפישתו
 משטרת קצין שבועות. שבעה לפני עוד

 למנוע כיצד ידע שלא בידרמן, גרשון המכס,
ל בקשה השגור; בתכסיס נקט שערוריה,

 הנימוק: הנאשם. של שמו פירסום את אסור
 אותנו תוביל לאן יודעים לא עדיין ״אנו

בכיר.* פקיד היה והאיש מאחר החקירה
 של לזהותו מעל הלוט הוסר השבוע

 מתגלים החלו עת, אותה הבכיר. המועל
 תושיה של פועלו על מאלפים פרטים גם
 לפיקודיו בעצם, ידועים, שהיו פרטים —

 לפ־ר־ תמוה, באופן זכו, לא אך ולציבור,
סום־יתר.

ה משרת של הפרטיים עסקיו
 לא נחשד כבר ),52( תושיה נסים ציבור.

המנ בתקופת ובאי־סדרים. בעבירות פעם
 כפקיד־מכם מתפקידו פוטר הבריטי, דאט
 — המדינה קום עם רק לנמל הוחזר קטן,

 המיק־ ולנסיונו האישיים לקשריו הודות
כאחד. צועי

 נהג יחסית, הצנועה, המשכורת מקבל
 ניהל הוא גבוהה. רמת־חיים על לחיות מאז

 של המהודרת חוזילתו רכישת על משא־ומתן
 שעל קאסטלאנץ, משה האמיד, הירקות סוחר

הכרמל.
 אחדות, שנים לפני מעורב, שהיד תושיה,

 הובאו אשר ומעיים, שום של בפרשת־הברחד,
 לא עמדתו כך, בשל סבל לא מאיטליה,

ב תפוחי־עץ, ביבוא עסק גם הוא נפגעה.
חדשים. עולים של הון העברת אמצעות

 הבכיר לפקיד באו הכנסותיו עיקר אך
להלוו חברה ייסד הוא מפיקודיו: דוזקא
 פיקטיבי באופן מינה לקונה, קרדיט אות׳

 הכריח כך, אחר החברה. כמנהל בנו את
 עיסקי־ההל־ את לנהל הנמל מפקידי רבים
באמצ אחרות וטראנסאקציות שלהם ודאות

 פחדו הפקידים שלו. הפרטית החברה עות
 אי- נתגלעו בהם במקרים גם — להתלונן

החובות. ובתשלום בגבייה סדרים
 25 לגבות ובנו תושיה נהגו למשל, כך,
 כשלקוח שטרות, החזרת בל עבור לירות

 את לבטל רצה או התחרט הלוואה שביקש
 סך תושיה הלווה אחו, במקרה העיסקה.

 לתקופה חיפאי, לעורך־דין לירות 2000 של
רי החודש תום עם ביקש אחד, חודש של
לירות. 600 של בית

 נסים של עבודתו הפסקת עם השבוע,
 המכס פקיד נראה לא חיפה, בנמל תושיה

 לקוחותיו את מודאג. הענפים העסקים בעל
ש לקונה קרדיט במשרדי שביקרו הרבים,
 בסדר!״ ב״יהיה הרגיע ,26 הרצל ברחוב

 באה מניין אותו: הדאיגה אחת שאלה רק
המכה? עליו

 הנאשם פשוטה. היתה לחידה התשובה
 שותף צרותיו. לכל בעצמו גרם בהברחה
 את להבריח שעזר או״ם איש לעיסקה,
 מעבידו על הלשין וקופה, מירדן הקלפים

נקמה. מתוך

תעלומות
בן ד ה ב או ה

 רגליו על הועמד הישראלי משרד־החוץ
 ישראל לנציגויות נשלחו דחופות והוראות
 הבינלאומית, המשטרה האינטרפול, באירופה.

בח החלו ושליחיה לפעולה היא אף נכנסה
השונות. אירופה בארצות קירות

נשמ רבים כה אנשים שהעסיקה הפרשה
 נעלם ישראלי צעיר סודיות: במעטה רה

ש היה החשש אבדו. עיקבותיו באירופה.
אירופה. מזרח מארצות באחת נעלם הוא

 רב כר, בינלאומי כאב־ראש שגרם הצעיר
ה בנו גורוכובסקי, (״בובי״) אלעזר היה
יש רכבות של המיסחרי המנהל של יחיד
הדרום. באזור ראל

 את החולפת בשנה סיים )25( אלעזר
 כמהנדס הוסמך החיפאי, בטכניון לימודיו
ה בשוזייץ. להשתלמות יצא בקייץ קירור.

 להורים בשאנחאי שנולד המוכשר, צעיר
 באחד לעבודה להתקבל קיוזה יוצאי־רוטיד״

 תושבי של אופים אך בשח־ייץ; המפעלים
 המשיך הוא בעיניו. חן מצא לא זו ארץ

)10 בעמוד (המשך

־ מתמוגגת צונת
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הצרפ על לרחם להתחיל אפשר
ה אצלם יעלמו מעט עוד תים.

 וכרי־ קונסטנטין אדי של סרטים
סר יופיעו ובמקומם בארדו ג׳יט
 היו ״הם נוסח ציוניים, טים

 כבר זה אבי". ״בית או עשרה״
 יסדה שנה לפני אצלם. מתחיל
 הקיבוץ את איש 89 של קבוצה

יש במתכונת הראשון הצרפתי
 מלאים צרפת ועתוני ראלית,
החלו המיפעל על ציוניות כתבות

 ציפור על תשבחות מלאות צי,
התס מובא אלה כעמודים הנפש.

הרא הציוני הצרפתי לפרט ריט
 כתכת-ענק לפי שנבתב שון,

 בשבועץ זה נושא על שהופיעה
ורב־תפוצה. פופולארי צרפתי

 ממערב הגובל, 11,־ד הרובע אריס, ך*
 והרפובליקה. הבאסטילה כיכרות עם

 יצאניות שלוש פג׳ו, מכוניות מטרו, תחנת
 וצר קטן בחדר הרחוב. בקרן לפנס מתהת

הפ לו יושב אוגוסט, פיליפ לשדרות מעל
 מכתב. וכותב תיבו, אבל בדימוס, קיד

 למדי, טבעי הדבר מאליו. כאילו כותב העט
 באותו כותב שהוא האלפיים המכתב זהו כי

 עצמו. נוסח
 מרתק: המיסמך תוכן

 ו קואופרטיב למען העיר, ראש ״כבוד
 בגיל מבוגרים אנשים 40 והמונה חבר אני

 ליישוב אפשרות מחפש אני ,31 של ממוצע
 במהותה אחידה שלנו הקבוצה לקרקע.

 לשלימות.״ המצטרפים הגורמים כל בה ויש
 כמו המכתב, את בלעה הדואר תיבת

 ללא נשארו אשר המכתבים אלפיים שאר
 לסאן־פונס. הגיעה היא שהפעם אלא מענה.
 הכללי היועץ פונטס, מר בבוקר, 11 בשעה

 ומתו־ מנכסיו שהתדלדל הראו, תת־מחוז של
 עצבניות. באצבעות המעטפה את פותח שביו,

 ״מעניין, מפיו: ומסנן במכתב קורא הוא
 לסולניאק.״ מיד לקרוא נא

שתפקי־ יועץ הוא אליו. מטלפן סולניאק
 מכהן הוא כומר. שהוא משום לו נמסר דו

 שאוכלוסייתה העיריה ראש מזכיר בתפקיד
ו גברים חמישה בלבד: תושבים 13 היא

 מבוגרים לא־כל־כך תושבים נשים, שמונה
 היא שעיירתם משום זמנם, טרם שהזקינו
 מעורר שלה הקטנה הכניסה ופעמון שוממה

הציפורים. את רק
 בטלפון, סולניאק טוען אפשרי,״ ״הדבר

 את לי שלח קרקע. כאן לקבל יכולים ״הם
 העיר ראש כתיבה. מכונת לי יש המכתב.

מאוד.״ ישמח
 ישוב־ פארדיין, דבר של פירושו — כאן

 מקום ספרד, גבול על הפירינאים בהרי ספר
 הרפתקאות. ספר מתוך כאילו לקוח ששמו

 אופמיה כנסיית שבצל הקטנה הכיכר בכל
 בית־קסה אלא פתוח נותר לא הקדושה,

 היורדים הרכבת פועלי את המשרת קטן,
 שוממים. הכפר רחובות הקטר. מן לרגע

 דלתות כמה בתריסים. מוגפים החלונות
 להבחין אפשר בקושי ציריו,ן. על חורקות

במקום. חיים בסימן
★ ★ ★
ונלכה! לכו פארדיין בית

 בוק־ קולות פלא, איזה ראו לפתע, ך
 גברים קולות בית־הקפה. מתוך עים1\

שהעיירה, האפשרי הייתכן? כאחד. ונשים


