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 אלכסנדר ד״ר של האישי סיפורו כאן עד
רובין. ישעיהו

★ ★ ★ מעידות ושתי חזהרוה
 מספרים חברים שכאשר הוא, ■■מעניין

 הסיפורים כל פתאום נראים רובין׳ על ן ן
לגמרי. שונה באור שסיפר

לש דיאנה, המכון בעל צוריאנו, אהרון
 מספר: רובין, של שותפו עבר

 עצמו את והציג ,54ב־ אלינו פנה ״רובין
 הציע הוא הקוסמטיקה. בשטח גדול כמומחה
 אלה כמו מכוני־יופי, איתו יחד שנפתח

ה על הסכמנו אירופה. בארצות הנהוגים
המק הצד את ינהל שהוא וקבענו פרטים,

הרווחים. מן אחוזים ויקבל צועי,
 חודשים לשלושה רובין נסע השנה ״בסוף

 היעדרו בתקופת ולגרמניה. לצרפת בערך,
מת הקוסמטי שנסיונו לנו, התברר מהארץ

 בחנוודפרוות שותף היה שהוא בכך בטא
מקצועי. ידע לו ושאין הרגל. את שפשטה

הו ואז זאת, לו אמרנו ארצה ״כשחזר
 התברר? מה לנו. והראה דיפלומות שש ציא
בתא והוצאו חדשות, היו הדיפלומות כל

בחו״ל. היה בהם ריכים
 מכרים אלינו לבוא התחילו מזה, ״חוץ

רמאי. שרובין אותנו ולהזהיר שונים
 להשגיח התחלתי לעשות. מה ידעתי ״לא
הת מעילות. בשתי אותו תפסתי ואז עליו,
 שעלינו לנו נאמר שם אך במשטרה, לוננו

ה בעיקבות פרטית. קובלנה נגדו להגיש
 את ביטלנו השותפות, את פירקנו מעילות
כ אזרחית. תביעה והגשנו בינינו החוזה
חוזרת. תביעה רובין נגדנו הגיש תגובה,

המחו בבית־המשפט התבררו ״התביעות
 עורך■ את מינה מלחי, אליעזר השופט, זי.

 קבע הבורר כבורר. זליקסון ארנסט• הדין
לירות. 5,000 לנו לשלם צריך שרובץ

מכשי כמה היום עד נמצאים ,.ברשותנו
ה את שישלם ברגע לרובין. השייכים רים

 אותם.״ לו להחזיר נשמח כסף,
 חוייב שרובץ אישר זליקסון עורך־הדץ

 חוות- כי וציין לצוריאנו, כספים לשלם
לבית־המשפט. נמסרה כבר זו דעתו

מסתרי־־השטרות
 רק לא רובין היה שנים כמה לפני ד ■ *

 אחד גם היה אלא במפד״ל, פעיל עסקן ^
שותפו לאשראי. אוצר הדתי הבנק מראשי

״ מבכרות נשים גם י ק י ט נ ו ק ״
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ספקטור ארנה :עברית
ויילד בירד :מאת

קארל יוסף תפאורה:
ארמן. אטי תלבושות:

:הבמאי

השנה! של הסנסציתי המשפט

 לקהל יפתחו כית־הדין דלתות
 כאולם ,3.צ.6<> ה׳, כיום הרחכ

הכרטי מכירת כת״א. מוגרכי
 כמשרד כתל־אכיכ, החלה סים
והקופות. המשרדים וככל לאן

 רביד שושנה
 לוי אורי

 קסשלנץ דבורה
 ברקת יצחק

 בידרמן ישראל
זכאי שפרירה

 בחברת עסקן הלפרץ, יעקוב היה לעסקים
שט בזיוף הואשם הלפרין החרותית. סלע
 עימו. יחד נעצר רובין אלכסנדר וד״ר רות,

המפ מן הזיוף בעיקבות נזרק אף הלפרין
 ״אני עליו: אמר בגין שמנחם אחרי לגה,
 עד דם עם המפלגה בשביל ללכת מוכן

ה את ללכלך מוכן לא אני אבל לצוואר,
בבוץ.״ שלי קרסול
יכו רובין של הכספיות עיסקותיו סוג על

 אצל המוחזקים שטרות כמה להעיד לים
 ספק ללא רובין שכן תל־אביביים. סוחרים

 מזומנים. מחוסר האחרונה בתקופה סבל
 ,1965 נובמבר מחודש למשל, מהם, אחד על

 פינית, סאונה מרובין קנה אפרתי כי מצויץ
 הוכנס זה שטר ל״י. 500 של בשטר ושילם

תמורתו. את קיבל ורובין למחזור,
 של בנו ביותר: מוזר פרט מתגלה כאן

 לא שאביו תוקף בכל טוען אפרתי, המנוח׳
 לשם רובין. מד״ר פינית סאונה מעולם קנה
 שטרות עוד קיימים האם השטר? נכתב מה

 בעיסקה? אפרתי של חלקו היה מה דומים?
★ ★ ★

כיטוח - שלא-כטדח מה
 אלי מספר חברת־הביטוח? גירסת *■הי

סוכן־ביטוח: קליין,
 ביטוח. לעשות רוצה שרובין לי ״נאמר
 אלף 390 על ביטוח רובין עשה בתחילה,

 לאחר ספורים ימים .65 בדצמבר היה זה ל״י.
 והציע רובין אלי בא הביטוח את שעשינו
 אלף 25 בשווי מזגני־אוויר לביטוח להוסיף

ש לפוליסת־הביטוח שנוסיף דרש כן ל״י,
ואלכוהול. בנזין ליטר 600 במכון לו יש

 וביקש נוספת פעם רובין בא ״בינואר
 שרואה־ טען הוא לביטוח. שניה תוספת

 להכניס ושכח ״יקה״, הוא שלו החשבון
גבוהים. בסכומים שונים חומרים לפוליסה

תיקרת־ על להחליט שעליו לו ״הסברנו
שי יקרה או שריפה, פעם תפרוץ אם גג.

 מ־ יותר תשלם לא חברת־הביטוח טפון,
 תיקרת־ את העלינו יום באותו תיקרת־הגג.

 שהמכון ידעתי לו ל״י.״ אלף 815ל־ הגג
בי לו עושה הייתי לא באש לעלות עלול

טוח.״
ה על עכשיו המעשה. סיפור כאן עד

 אם היטב לבדוק וחברת־הביטוח משטרה
 גרמה שיד־המיקרה או הצתה, פה היתד,

לשריפה.
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