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בהפנוזה רפוי
 מ־ נרפאו אנשים מאות כי הידעת,

 מתח, דיכאון, כגון: שונים תסביכים
 גימגום, פחד, כאבי־ראש, עצבנות,

 ומחלות רצויים לא הרגלים עישון,
של בעזרתה אחרות, פסיכוסומטיות

ההפנוזה.
 ״אל־על״• בבדן חינם ויעו׳ן פרסים

 ת״א. ,32 בן־יוזודח רחוב ,403 חזר
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במדינה
אזרחים

חשבון
הפרקליט

 קון, מאנפרד הד׳׳ר לתל־אביב כשהגיע
 שבשווייץ, מציריך נכבד ועיתונאי פרקליס

 המעמד הסוציאליסטית בישראל שאפילו ידע
 ישר פמלייתו, עם פנה הוא לכן מחייב.
 יום בסך־הכל קון שהה שם שרתון. למלון
 מכובד, לאיש־עסקים כיאה והחשבון, אחד.

ל לו וטס שחזר טרם בכלל. אותו הסייד לא

אוגלי עם (שמאל) קץ
מכנסיו את איבד הפרקליט

מלכו בחתימת־יד — הורה מולדתו, שווייץ
 ברצי למהנדס אותו לשלוח — כימעט תית

בתל־אביב. רענני,
 לאנשי־עסק הרגילים שרתון, אנשי לגבי

 ה־ מן חריגה' זו הייתה לא בינלאומיים,
 כעבור ממש נדהמו שהם היא האמת שיגרה.
 רענני, כי להם התברר כאשר ימים, מספר

 מתכוון אמו ומהנדס, קיים חי, שהוא אף
 הנכבד הדוקטור של הוצאותיו את לכסות
אחת. שחוקה באגורה אפילו

 רענני שנא אחר אדם מכל יותר הסיבה:
ה הגורם את בו ראה הוא קון. ד״ר את

 הסיבה את — קלקר — מיפעלו להרס ישיר
להתרוששותו. והיחידה האמיתית

 פרשה זו הייתה התפוצץ. הפטנט
 קון, שנים. כמה שנתמשכה ארוכה, עיסקית
 משפט בעת בישראל לראשונה שהופיע
 איש־ לבין רענני בין כמתווך שימש אייכמן,
וילי. וולטר הפרופסור — שווייצי עסקים

 חשבון על בעיקר — להקים עמדו השניים
ש במכתש־רמון מיפעל — ישראל ממשלת

 סנסציוני פאסנם על־פי בנייה חומר ייצר
 חומרי־בנייה. לייצור המכובד הפרופסור של

ה מיהר נפוח, כבאלון הפאטנט כשנתגלה
 — העסק מן ידיו למשוך הישראלי אוצר

 הריק, השק את להחזיק נותרו והשניים
 לירות מאות־אלפי כמה שביזבזו לאחר

מכספם. — השינוי לשם טובות,
 מיפעלו קלקר, פשט מכך, ישירה בתוצאה

 נאלץ והמהנדס — הרגל את רענני, של
 מכונית על אפילו מפויימת, לתקופה לוותר,

 הפרשה'ממשיכה שלו. המפוארת היאגואר
 ישראליים בבתי־משפט היום עד להתגלגל
 הפריעה לא זו עובדה אך כאחת. ושוזייצים

 על מלא, בביטחון לצוות, קון לד״ר כלל
לרענני. החשבון מישלוח

 התל- המהנדס חייבים. - כ״דן״ כם
 החשבון את לפרוע כמובן, סירב, אביבי

 הודיע אגורות, 76 ועוד לירות 372 בסך
חוד התגלגל החשבון למלון. בכתב על־כך

 שרתון פרקליטי שהצליחו עד ארוכים, שים
 את ממנו תבעו בציריך, קון את לאתר

במלואו. הסכום
 הייתה המכובד הפרקליט של תגובתו
בחדר־משרתים אותי ״איכסנו מפתיעה:

 עולה לא ״שערכו קון, ד״ר התלונן קטן,״
 ארוחת־ערב, גם שאכלתי ייתכן ל״י. 20 על

 חוץ אחראי. אינני באמת — כך על אבל
 חדש זוג־מכנסיים ממני נגנב בבוקר מזה,

 תמורתו. לי לשלם טרח לא והמלון לגמרי,
 כוודאי הוא — שרתון לבין ביני חוב יש אם

לזכותי.״

1597 הזה העולם


