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במדינה
)12 מעמוד (המשן

 היה הוא מיוחד. אווירון להם ושלח אליו
העליון. הנציב אל פעם בכל מוזמן

 את העליון הנציב הזמין הששי ביום
 ואת השריף שאקר ואת עבדאללה האמיר

 ל־ ארלוזורוב הדוקטור ואת אבן־סעוד
 הארוחה אחרי בירושלים. ארוחת־צהריים

 אר־ הדוקטור את השריף שאקר הזמין
 לארוחת־ערב. לעמאן אשתו ואת לוזורוב

 ירפא שהדוקטור ורצה עליו שמע הוא
שלו. החולה הילד את

 הארוחה אחרי והמופתי. איבן־סעוד
 ודיברה מאד יפר, שהיתר, ואשתו, הדוקטור

 הכובע את הסיר אחד וכל שפות, הרבה
 ונסעו מכונית לקחו הם על־ידה, מראשו

 על לטייל הלכו כן לפני אבל הביתה.
שפת־הים.

 יהודי לפלסטין מגרמניה בא זמן באותו
 ועסק סטבטקי, ששמו וחזק גדול אחד

 אז לו היתד, בביר־עדם. נשק בתיקון
 יהרוג שאם לו אמרו אחת. ואחות אם
 אותו, יתלו ואם ארלוזורוב הדוקטור את
 לירות. אלף 15 יקבלו והאחות האם אז
 זהב. של לירות היום. של לירות לא

 סטבסקי את הביא חיים, ושמו אחה נהל
 והתחבאו לשפת־הים הלכו והם מביר־עדס,

 שארלוזורוב במקום הגדולות, האבנים בין
לטייל. הלכו ואשתו

 ושאלו האבנים מבין יצאו הם פתאום
 ואז השעה. כמה ארלוזורוב הדוקטור את

 לו ואמרה בהם חשדה שלו היפה האשד,
 שוב ללכת, כשהתחילו אבל הביתה. ללכת

 ואז סיגריה, להדליק וביקשו השנים באו
 ירה והאיש מהכיס, מצית הדוקטור הוציא

 ברחה היפה והאשה אותו, והרג כדור בו
הים. לכיוון

 אצל מסיבה לד,ערך צריבה היתד, למחרת
 לבוא צריכים והיו ארלוזורוב, הדוקטור

 אנשים ועוד אמין והאג׳ דאבן״טעוד השריף
 וכל טלגרמות להם שלחו אבל חשובים,

ללוויה. באו למסיבה המוזמנים
 שער, חצי גדודה. רגל עם אחד

ה במקום. הייתי כבר הרצח אחר
ו אותי הביאו ושיף ושאן רייס קצינים

 את לגלות שלך. הלילה זה לי: אמרו
 גדולים. לוכס פנסי 25 הביאו הם הרוצח.

 נעל עם האחד אמרתי: ומיד הסתכלתי
כלב. ועמם קטנה, נעל עם האחר גדולה.

 למכונית עד לתל־אביב, הובילו העקבות
 והכלב הקטנה הרגל עם האיש קטנה.
 המשיך הגדולה הרגל עם והאחר בה נסעו

ברגל.
 ואחרי האיש בעקבות ללכת המשכתי אני

האיש. נמצא ובו לבית, הגעתי קילומטר
 גדול עורך־דין הביאו היהודים אולם
 ושילמו סמואל, ושמו מלונדון, וחשוב

 שאל והוא זהב, לירות אלפים 10 לו
 בבית־הספר למדתי אם המשפט בבית אותי
 צחקו וכולם טיפשים של שאלות ועוד

 סטבסקי את דנו ובסוף שלו, מהשאלות
בתליה. למוות
 לדעת רוצה ואתה אותו. תלו לא אבל
 שהקבוצה איים שהעורך־דין מפני מדוע?

 היטלר סיסמת עם לרחוב תצא הנאשם של
 והעורך ־־ במלחמת־מצוזה. אחד כל לרצוח

 שסטבסקי שנד, 50ל־ ערבות נתן דין
 ושיחררו רע, דבר שום יותר יעשה לא

אותו.

החי
 בפתח־תקוד. :וחמש אפסים שני #
 על ל״י, 500 של בסכום נשיא משד, נקנס

 אפס ״אתה משטרה: קצין בפני שהטיח
בשבילי!״

 נעצר בתל־אביב :שמיים לשם #
 בחנות גניבה ניסיון בשעת צעיר אברך

 הסחורה את שנטל טען המרכזי, המשביר
 המשך לשם בכסף להשתמש למוכרה, בכדי

בישיבה. לימודיו
 מאיר התלונן בחיפה :כנגדו עזר #

 על־ידי אסף אותן ל״י, 1200 כי גלובינסקי
 לביתו, הסמוכה בחצר והטמין קיבוץ־נדבות

אשתו. על־ידי כנראה נלקחו,
 הופתעו ברמת־גן 1 פוליאנדריה י•
 לבקר כשהלכו שדכן, של מלקוחותיו רבים

 שפתח בבעלה נתקלו לנשואין, המיועדת את
קללות. בלוזית וסילקם הדלת את להם
 בצומת לרפואה: מכה הקדם +
באמבו דן אוטובוס פגע תל־השומר—גהה
 נהגו, את קשה פצע חולה, שהוביל לנס

לבית־החולים. הובילו

ו 428 הזה העולם




