
היש החברה של בעיותיה בלימוד טינית
** ראלית.

הפיק־ גאוותו את מסתיר לא בוחיירי
 שפירסם אילון, עמוס שאפילו על צועית,

 על מרשימה ביוגרפיה שנים שלוש לפני
 של בהתייחסותו כלל טיפל לא הרצל, ,

הארמנית. לשאלה המדינה חוזה
 על מצביע בוחיירי גנוזים. אוצרות

במר עמדה הארמנית השאלה כי העובדה,
 הראשונות הדיפלומטיות אחת של כזה
 לדבריו המתהווה. הציונית התנועה של

 שלושה הראשון הציוני המנהיג הקדיש
למא ,1896 שנת במהלך תמימים, חודשים

המה הארמניים הוועדים אל להגיע מצים
מהת ולהניאס להשקיטם במטרה פכנים,
לסולטאן. הנימרצת נגדותם

 כי אומנם, קובע הערבי ההיסטוריון
היהו ״מדינת מחבר של אלה מאמצים

 להרצל מחמיא הוא אך בתוהו, עלו דים״
 של ולהשפעתה לכוחה מודע היה כי על

לנצ וידע האנגלית, זו בעיקר העיתונות,
 עמדות- התופסים עיתונאים בעזרת לה

 האפיזודה מן העיתונים. במערכות מפתח
החו מסיק הרצל של בקאריירה הארמנית

ל ואקטואלית: חד־משמעית מסקנה קר
 להתערב רבה יכולת הציוניים מנהיגים
המע העולם של הדיפלומטיה במהלכי

 של בניצולם כרוך הדבר אם גם רבי,
ותמהונים. הרפתקנים בעלי־קשרים

 התעודות כל לא כי מודה המחקר בעל
 תחת נמצאו לפרשה הנוגעים והמיסמכים

 בארכיונים לדבריו, נמצא, חלקם ידיו.
 לחוקרים אתגר מהווה זו עובדה חסויים. !

לע מאשר יותר קל שלהם ישראלים, נ
 האוצרות אל להגיע בחוץ־לארץ, מיתיהם
 ולהביאם הציונית ההיסטוריה של הגנוזים
הצבור. לידיעת

מישפט
הסטאדאג בס־גנון אהבה

 אשתו את אילץ הבעל
— גאציות הכרזות להכריז

 קימה קייס ואחר־כך
הקטינה 8בת עיני7 מיני מגע
 מצווה בלילה, אשתו את מעיר ״הנתבע

,הייתי :ולהכריז מהמיטה לרדת עליה ;
 מכריח הנתבע שולץ.׳ קולונל של כלבתו

 לעיני יחסי־מין עימו לקיים אשתו את 4
 בלתי־שיגרתיות טענות המשותפת.״ בתם 1

 בכתב־התביעה כלולות היו ונוספות, אלה,
 מזונות בתיק בעלה, נגד * ש. שהגישה
נגדו. שפתחה

מ־ בכר עזריאל עורך־הדין פרקליטה,
 תבע מקרין, דרור עורכי-הדין מישרד
 שיוציא פורת, חיים המחוזי מהשופט בשמה

 לדירתם, להיכנס הבעל על שיאסור צו י
חודשי. מזונות סכום לה שיפסוק וכן

 גולל השופט לפני •טיכנעה. ההצגה
 אומללה נישואין פרשת ש. של פרקליטה
 אדם הוא ״הבעל שנים. 11 זה הנמשכת

 היוצא ושיכור נרקומן מועד, עבריין אלים,
 בעבר נשפט ״הוא סיפר. סוהר,״ בבתי ובא

שביצע. עבירות בשל אחדות פעמיים
 הבעל היה למישנהו אחד מעצר ״בין
 האישה, את מכה ובילדים, באשתו מתעלל

 הסא־ מישאלותיו את למלא אותה מאלץ
 לעיני יחסי־מין עימד, ומקיים דיסטיות

התשע. בת הילדה
 ועברה הבית את האשד, עזבה ״בינתיים

בעלה. מפחד קרובי־מישפחתה, אצל לגור
 מתבקש ולפיכך אותה, מפרנס אינו הוא ^

 ולאסור המזונות בתשלום לחייבו השופט
לבית.״ הכניסה את עליו

 ששמעו מסה המום עדיין פורת, השופט
 אך לפניו, הבעל את להביא ביקש אוזניו,
 באבו־ בבית־המעצר שוהה שזה התברר

1*  סמים. סחר של בחשד הובא לשם כביר,
 הוכנס והוא אותו, הביאה המישטרה

לאולם.
 האיש של פרקליטה שפתח לפני עוד אך

 התפרץ הבעל, את לחקור מנת על פיו את
מוכרח ״...אני הנדהם: השופט כלפי זה ,
 חשמל... הריצפה על כאן יש לברוח... 1

 מכאן...״ אותי קחו נחשים! רואה אני
להימלט. ניסה זאת, ובאומרו

ה של האדומות בעיניו הביט השופט
 השפעת תחת מצוי הוא כי בו שניכר איש,

סמים.
ברורות,״ העובדות לטעון, צורך ״אין

ה צדד,מניעה את והוציא השופט, קבע
בו־במקום. מבוקש

במערכת. שמור המלא השם *
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ברודוס
■ש״רות בטיסות
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