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 תומאס דוקטור הישראלי את מכיר י **

קובסז
 מחובק כשהוא בישראל, קובם של תמונתו

 מופיעה אופייניות, צבריות נערות שתי עם
 בשבועון־המיליונים שלם עמוד על השבוע
תעמולה זו היתה לא אולם שטרן. הגרמני

 בכנסייה אפילו ערך מטכסיו אחד את
 אמיתי נסיך בהשתתפות חשובה, רומאית

 נצרא- הערבי הארכי־בישוף :הכנסייה של
בסוריה תרשיש של ההגמון ספיר, ללה

 של בבארים בעיקר ידוע היה זה הגמון
 קדוש. יין על ויסקי העדיף והוא רומא,

שיכור. מת הוא

אלמוניות, חתיכות שתי בין קובס צולםהישראלית נשמש
 זו תמונה מובהקת. צברית הופעה בעלות

ישראל. ובין הרמאי בין הקשר את חיזקה שטרן, הגרמני בשבועון בהבלטה פורסמה

המדומה הפרופסור
 והבישוף תורנית ידידה עם קובס תומאס
 במע־ לו העוזר איגנציוס, הכוזב, הקנדי

אקדמאי. בכובע משמאל קובס שי־התרמית.

 בעיקבות לבוא קריאה לא וגם ישראלית,
לאילת. השמש
 בפרישיית־רמאות נקשר קובס של שמו

 דרכץ בעל אדם בלט שוב בינלאומית.
בגרמניה. בסיפור־פשע ישראלי

 קוגסול
שלט עם

לכל (אמיתי, דוקטור הסיפור, פי
 בתארים הסוחרים גדול הוא קובס כלה) /

 להשיג אפשר כסף תמורת בעולם. מזוייפים
 מיסדר של אצולה, של תואר הכל: אצלו

באוניבר מזוייף דוקטוראט קיים, שאינו
 עיטורים נבראה, ולא היתה שלא סיטה

 קונסוליה פרופסורה, ודימיוניים, אמיתיים
למכונית). שלט (עם

 :למשל מאד. טוב ואפילו טוב, בכסף הכל
 תעשיין שילם המזוייף הדוקטוראט עבור

 קיבל, זה בסכום לירות. אלף 300כ־ גרמני
 האוניברסיטה בסיגאט מושב גם כבאקשיש,

קיימת. שאינה
אינו הוא תמורה. נותן קובס אומנם,

חדש אביר
 מאחור כתב.

כסף השקיע

 על כורע טלדוואסר אסטניסלאו בשם גרמני שטיחים סוחר
 תואר־אבירות לו מעניק מזוייף איטלקי שאציל בשעה ברכיו,

 קובס ספיר. נאצראללה המנוח, הסרב? והבישוף הישראלי קובס דוקטור
שאפשר. כמה עד ואמינים יפים יהיו שערן הכוזבים שהטכסים כדי

הצמ עשירים, ללקוחות קובס מוכר מה
 להתקבל, כדי ולתעודות לתואר־אצולה אים
 ן הגבוהה לחברה מקווים, שהם כפי

 אציל עם פעולה קובס משתף ברומא
 מפקד להיות המתיימר איטלקי כוזב,

 כזה מיסדר מאלטה״. של ״מיסדר־האבירים
 לזה דומה השם אבל — כלל קיים אינו
 ״מיסדר־מאלטה — אמיתי מיסדר של

 האחרון השריד הכנסייה, של הריבוני״
 בירושלים שנוסד אבירי־ההוספיטל למיסדר

הצלבנים. בימי

ת חתיכו
ישראליות

 גובלים קובם של ממיבצעיו מה ךי>
 עם עסק עשה למשל, כך, בגאוניות. ^

 1זד מאבאמיבוטסה המלך — אמיתי מלך
 אלף 600 של פעוט סכום תמורת מבורונדי.

 מדיסלדורף לסוחר־גרוטאות קובס מכר ל״י
 בורונדי של כללי קונסול של התואר את

 באופן כך לצורך נסע הסוחר לחבל-הריין.
 ארמון־ בויומבורה. בורונדי, לבירת מייוחד
 בית־מיסדר קובס, בעזרת הפך, שם המלך

לתוארים.
 שנים חמש לווינה מהונגריה ברח קובס

 בשביל שם עבד תחילה המילחמה. אחרי
 תוארים במכירת שעסק הונגרי, סוחר

 לפיס־ עלה עצמאי, הפך לאחר־מכן כוזבים.
 ביזבז שהרוויח המיליונים את המיקצוע. גת
חתי זה וביכלל וחתיכות, טובים תיים על

ישראליות. כות
 בעוון בווינה, לדין הועמד שעברה בשנה
 שהיה אחד עד רק נמצא אולם רמאות.

 למאסר־על־ נידון הוא נגדו. להעיד מוכן
 בפעולה וממשיך וחצי, שנה של תנאי

 ללקוחות וכבוד אושר המביאה המבורכת,
עבורם. לשלם המוכנים

 הוא כבוד: חסר לא עצמו לקובם גם
 אלא צרפת, של לא ליגיון־הכבוד. אביר

טוגו. מדינת של

 את לתעשיין להעניק כדי בהוצאות. מקמץ
המיניסטריא ההדרכה מיכללת של התואר

 מצא ללונדון, נסע הוא שפילד של לית
 שכר לבנות, לגימנסיה השייך מרשים בניין

 שם וערך שעות לכמה הפנוי הבניין את
 סטאטיס־ כמה בעזרת המרשים׳ הטכס את
 כך לשם ששכר דמויי-פרופסורים טים

לשחקנים. בסוכנות
בהונ שנולד היהודי, קובס דוקטור

 ב■* והמתגורר ישראלי דרכון הנושא גריה,
 בילבד. עשירים בדגי־רקק עוסק אינו ווינה,

 לשירלי גם ותוארים עיטורים העניק הוא
 שגרירת וכיום לשעבר כוכבת־ילדה טמפל,

 הנורווגי לספן־החוקר בגאנה, ארצות־הברית
 לטכסים ולאחרים. היירדאל, (קון־טיקי) תור
 בטכס אמיתיים. בני-אצולה גם הביא שלו
 בתארה הנסיך תמימותו ברוב השתתף אחד

 תואר־אצולה בעל הולנד• מלכת של בעלה
 לבית הנסיך אגון יואכים כמו אמיתי

 מאירו־ בכמה להשתתף ניאות פירסטנברג
כיד־המלך. באירוח לזכות כדי עיו,

 המתוות אד ׳שואדי הגיע שוב
ומאות רנושת בקשו באיוונה
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