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 זז־ היצוא עסקי על שמע גהסי יצחק
 זנטי׳ ז׳ק יעקב ד״ר של רגילים בלתי

כא באקראי. ברמת־יוסף, האשל מרחוב
 לארצות״ מייצא זנטי ד״ר כי גילה שר

 התעניין מהר־ציון, קודש אדמת הברית
 הסכים לשמחתו, לעסק. להצטרף יוכל אם

 — חסכונותיו כל את אסף גהסי זנטי. ד״ר
 אותם והשקיע — לירות אלפים כעשרת
בעסק.

ב לעבוד החל הוא העפר. שייפת
 ב־ יפו־תל־אביב ברחוב שהתמקמה חנות,

 לארצות־ נסע זנטי הד״ר ואילו תל־אביב,
 נשארה בארץ לקוחות. לרכוש כדי הברית
 בין בחוזה בעסקים. לטפל קלרה אשתו

 אחוזים 10 יקבל שקהסי סוכם השניים
 עבודתו עבור לשכר בנוסף מהרווחים,

בחנות.
 מארצות־הברית שולח החל זנסי ד״ר

 וגהסי קלדה, אשתו באמצעות הזמנות,
 שחוטא עפר — החומר את מספק היה

 על־מנת — ניילון בשקיות ונארז בשריפה
ארצות־הברית. ליהודי למכרם
 כ־ ושכר־עבודה, חול על הוציא, גהסי

 !מבקש היה לדוקטור, במכתביו ל״י. 2500
 אותו להוציא על־מנת כסף ושוב שוב

המוב הכספים שכן שקע, לתוכו מהבוץ
הגיעו. לא מארה״ב טחים

 זג־ מהד״ד מיברק התקבל 1970 במאי
 40,000ל־ הזמנה שקיבל הודיע בו טי,

וה אותה ימלא שגהסי ביקש עפר, שקיות
 החול, שקיות עבור שיתקבל הראשון כסף
שלו. יהיה

 קלרה הדברים השתלשלות על מספרת
עש כמה וביקש אלי בא ״גהסי זנטי:

 ■ניילון. שקיות לקנות כדי לירות רות
 הודיע הוא אז כסף, לי שאין לו אמרתי

 לאחר הסחורה. את לשלוח יוכל שלא לי
 דחוי, לתאריך שיק לו שאתן הציע מכן
 המחאה לו נתתי הספק. עם יסתדר והוא
ידי. על חתומה ריקה

ה שהשיק לי ואסר שוב, בא למחרת
 מבקש והוא ל״י, 30 על־סך ■מולא קודם
וא קשירה חוטי לקנות כדי שיק עוד

 תעלה לא שההוצאה לי אמר הוא ריזה.
 השיק על לו חתמתי ל״י. 15—10 על

שביקש. כפי
 דיברתי וכשחזרתי בחופשה, הייתי ״אני

 לי התברר אז בטלפון. הבנק פקידת עם
של סכום על מולא שנתתי, הזה שהשיק
ל״י." 18,000

 לזכות יכול אתה גם
בפרסים

 החדשה התכנית לפי
הפיס. מפעל של

 הראשון הפרס מעתה
150 א 2 א כ׳ ל״י 000,

 שבוע בכל זכיות ס״ה
י ל 1,920,250
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הגרלה חמישי יום בכל

 שני לדבריו, ־שונה. גהסי של גירסתו
 קל- על־ידי יום באותו לו ניתנו השיקים

 כפי בבת־ים ולא בחולון בדירתו רה,
 30 על־סך היה אחד שיק טענה. שקלרה

 18,000 על השני והשיק אריזות, עבור ל״י
הש את שניהם שחישבו לאחר — ל״י

ל ל״י 800 לפי שכר־עבודתו, ואת קעתו
חודש.

 ל- פנתה קלרה למישטרה. תלונה
 שיק. זיוף על תלונה הגישה מישטרה,

 שלו ההסבר את ־שמסר לאחר נעצר. גהסי
 זנטי, ד״ר לבין בינו החוזה את והציג

ל הגיעו החוקרים נגדו. התביעה בוטלה
מס הינו השניים בין שהסיכסוך מסקנה

חרי.
 לבית־המשפט־ גהסי פנה זאת עקב
 אזרחית תביעה הגיש בתל-אביב, המחוזי

ה הנשיא ל״י. 18,000 סך על קלדה נגד
 האמין לא המחוזי המשפט בית של תורן

 את דחה גהסי, יצחק של לגירסתו
תביעתו.

 תביעה המישטרה הגישה הדחייה, עקב
 שופט בפני השיק. זיוף על — גהסי נגד

עדי בעיה ■תעמוד מגורי־כהן, ד״ר השלום
 כפי גהסי, של לגירפתו יאמין אם נה:

 — קאזיס חיים סניגורו, על־ידי שמיוצגת
 בית- של לזה מנוגד פסק־דין שיתן הרי

המחוזי. המשפט

 חיפה — סוניה בסלון
ב ס ״ י ב ר  ע

ת ו ר פ ס ם ל י ש נ
 ״וולד,״ מוצרי ביותר, חדישות שיטות
בלבד!
 !מובטחת — עבודה תעודה, — בסיום
 ,10 היינה היינריך ככר סוניה, סלון

.81301 טל: חיפה, הכרמל הר

 לטלוויזיה שנתי ביטוח
ל״י 30.—

מיסיס כולל המסך, מנורת בולל
ל נ ג י ס

ה ק י נ ו ר ט ק ל  א
תל־אביב, 5 החשמל רה׳

615362 ,625459 טל.

הבאים הקורסים נפתחים השבוע
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וריהוט פנים עיצוב כולל ארכיטקטורה, בנין,

ר ו י ה ע נ פ ו א
ומודליזציה גיזרה כולל

5—8 ; 9—1 : והרשמה פרטים
בז ו ק י נ כ ט < ל ו פ

חיפה ״א ת
שמריהו גמנסיה בנין

30 לוין הרצליה
106 ז׳לוטינסקי

29 1793 הזה העולם


