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למטרת שנועד בלוף זה היה ממיודעיו,
שחור. כסף של הלבנתו

★ ★ ★
הזונה את הציל המלך

י נ פ  היה חייו, על הדין שניגזר ^
על דין שגזר האיש משפירא עזרא /

 עליון כשופט שימש מעמדו בתוקף אחרים;
 בשטח בעיקר הפשע, בעולם סיכסוך בכל

 העליון העולם גם ובארים. קלפים מועדוני
כבורר שכיהן עזרא בשירותיו: השתמש

 במועדון שנה לפני שפרץ בסיכסוך ושופט
 שאולי וטדי רפי האחים בין נזנדיס, הלילה

 מכות״ סחה. ויעקוב בוסתנאי האחים לבין
 היריבות הקבוצות שתי בין שהוחלפו הרצח
הבור אחרי מיד נסתימה, .והמלחמה חדלו,

 שלום להשכנת פסק־דינו מזרחי. של רות
עוררין. עליה שאין כפקודה נתקבל
למותו. שהביא הרם מעמדו דווקא זה היה

בלונדי זונה אותה היתר. המיידית הסיבה
מספרד. סלומון סמי שהביא יפהפייה נית

 סלומון העסיקה לא הנדיר יופייה בגלל
 הכיר כך בבארים. כמארחת אלא ברחוב,

 מספר. שבועות לפני מזרחי עזרא אותה
 רצונה אי־שביעות את בפניו גילתה כאשר
 עזרא החליט לספרד, לחזור ורצונה מסמי

 את לעזוב לה לעזור סמי, מידי להושיעה
הארץ.

 של ברכושו חמורה פגיעה זו היתה
 לעבור היה יכול לא עליה פגיעה — סמי

בשתיקה.
ו4ז ״4!

בפורץ ידה הפרפור
 טירון סמי, אם רב ספק עדיין כל

 העולם במלך מתנקש היה בארץ, עדיין
מה שקיבל העידוד לולא — התחתון

המקומית. אופוזיציה
היה לא ועזרא מתנגדים, יש שליט לכל

• מהכלל. יוצא
 פרץ הירצחו לפני בלבד ימים שלושה

 בכרם־ באר במורים קל מקצועי סיכסוך
 והסר־ הזונות של מושבם מקום התימנים,

 ברגלו נורה הםיכסוך במסגרת סורים.
 כחשוד רוקנשטיין. מיכה בשם ותיק פורץ

 הסרסורים מלך את המשטרה עצרה ביריד,
 סמוכים מקורות לדברי מייזלס. אליהו

המלחמה רקע על זה סיכסוך פרץ למקורות,

 בתיג־ המתוחזקת האלג׳יראים, כנופיית בין
המ ובאופוזיציה מאירופה שהביאה בורת

 במימסד המצדדות הכנופיות לבין קומית,
 עזרא של הירצחו לאחר ואכן, הקיים.
 שחדר הקליע אם המשטרה, עתה בודקת
 מאותו נורד, לא רוקנשטיין של לרגלו
 למרות עזרא. גם נרצח שבו ברמה אקדח

 עצור עצמו מייזלס היה הרצח שבזמן
המש־ סבורה ברוקנשטיין, היריד, באשמת

בתל־אביב, חשלום לבית־משפט מובא איו, המכונה (מימין), מייולם אליהו —י■1111 ■־■
רוקנשטיין מיכה בשם פורץ של בירייה בפציעתו כחשוד שנעצר לאחר 1111111

מזרחי. לרצח גס קשור מייזלס כי היא המשטרה סברת בכרם־התימניס. באר במורים

 שהובילו למהלכים גם קשור שהוא טרה
לרצח.

ובצוואר ברקה כדור
 מלך לרצח הרקע איפוא היה זה **
 כנופיית־ בין מלחמה התחתון. העולם ^

 בנשק שימוש על אמונה זרה, פושעים
המקומיות. כנופיות־הפשע לבין חם,

 המלך העז זה, מלא־חומר־נפץ רקע על
לח הפולשים, מנהיג של ביוקרתו לפגוע

 לדברי התוצאה בחורה. ידיו מתחת טוף
המשטרה:
וב במעמדו מהפגיעה ונעלב ממורמר

 חבריו על־ידי ומעודד משולהב פרנסתו,
 מזרחי, עזרא של המקומיים ומתנגדיו

 יעקוב חברים, שני בלוויית סמי, המתין
 הקלפים מועדון ליד ביסמוט, ויצחק כהן

 יצא כאשר ואלנבי. הירקון הרחובות בקרן
 ברקתו כדורים שני .שילח קורבנו, משם

 בן אלמליח אהרון שומר־ראשו, ובצווארו.
 חייו על שנלחם אחרי מפצעיו, נפטר ,45ה־

ימים. שבועיים
מוות גזר־הדין:★ ★ ★

 בחודשים יפתחו אלה כדורים רכעד!
תל־אביב. ברחבי מרחץ־דמים הקרובים

 עורך לידסקי, לצבי נרמז עתה כבר
 שמוטב ביסמוט, ויצחק כהן יעקוב של דינם

 שנות בכמה לזכות הם, לטובתם למרשיו,
בחיים. יישארו לפחות, כך, מאסר.

 לעזרא שנערכה ההמונית הלוויה בעת כי
 טקס נערך מאות, השתתפו בה משפירא,

רב־משמעות: אך קצר,
 התכריכים את הסירו ממקורביו כתריסר

 גופתו ועל המת, עיני על ידם הניחו מפניו,
מותו. את לנקום נשבעו הקרה

 זה היה אלמונים, של רב מספר לגבי
מתת. גזר־דין
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