
 וערבותו הצעתו את קיבל לא זוסמן פט
אח על לקחת המכסיקאי השגריר של

למכסיקו. ויגיסר את ריותו
 כלכלי הרס

ט מוחל
האמ של עורכי־הדין היעלו ינתיים ^
 ויגיסר. כנגד חדשה טענה ריקאים ין■

 טענו הם רכוש. בארץ לו יש לדבריהם
האו פנימית, חברה של מניות בידיו כי

 ה* במלון חדרים י שני על בשליטה חזת
 הציע ויגיסר בתל־אביב. קלוב קאונטרי
החד שני של המניות את לעקל לשיבולת

 אך קלוב, הקאונטרי מלון בחברת רים
 לכך, טובה סיבה לו היתד, סירב. שיבולת

אותם. לעקל יוכל לא שהוא ידע הוא
 ויגיסר, נגד שנפתחו החדשים בתיקים

עיכוב־יצי־ צווי נגדו הוצאו בעיקבותיהם

 אלה מניות וכי פנימית, חברה של במניות
 הועילו. לא אשתו, של אלא שלו אינן

ש קיבל, ובית־המישפט דרש, שיבולת
 כי ותעיד לארץ תבוא ויגיסר של אשתו

 הנוטריוניות ההודעות שלה. הוא הרכוש
 במכסיקו ישראל שגרירות על־ידי שאושרו

 לברטה שייכות אכן המניות כי סיטי,
עזרו. לא ויגיסר, לסמי ולא ויגיסר

 תבוא שאשתו לכך מוכן אינו ויגיסר
 שלוש כמעט כאן תקוע שהוא אחרי לארץ
 הוא בית־המישפס. של צווים על־פי שנים,
 החברות של עורכי־הדין ימצאו שמא חושש

 אשתו את גם לעצור תואנות האמריקאיות
שתמ אחרי לצאת, לה יאפשרו ולא בארץ,

 ברטה תישאר אכן, אם, העדות. את סור
 התקווה את ויגיסר יאבד בארץ, ויגיסר

 ברטה מנהלת כיום להשתקם. שלו האחרונה
 בעלה. במקום במכסיקו העסקים את ויגיסר

 פירושו האשה, ניהול ללא גם אותם להותיר
הצעיר. התעשייה לאיש מוחלט כלכלי הרס

לש בישראל בית־המישפט על־ידי חוייבה
 לויגיסר, הוצאות לירות אלף 150כ־ לם

פרוטה. אף עדיין קיבל לא הוא
 הצדק טחנות כי היום ברור לויגיסר

 הן וכי לאט, טוחנות ישראל מדינת של
 המישם- בשני גם איטיות להיות תמשכנה

 לדעתו, עתה. נגדו ותלויים העומדים טים
 כדי הכל יעשה שיבולת אמנון עורך־הדין

 אותו ולהחזיק הדיונים, את ולעכב למשוך
בארץ. ארוכה תקופה עוד

 המחאות זאת. יודע מישרד־החוץ גם
 לא שחלקן קאסיאס, השגריר של החריפות

 ״אין של בהתנצלות נענו וחלקן נענו
 החלטות כנגד דבר לעשות יכולים אנו

השג יגיע כאשר תגברנה בית־המישפט,״
 אין דה־גארי. אדולפו לישראל, החדש ריר
 במכסיקו מעמדו אשר דה־גארי, כי ספק
 קאסי־ של מעמדו מאשר יותר הרבה חזק
 יהיה מכסיקאי אזרח כי יסכים לא אם,

מבלי רבות, שנים במשך בישראל עצור
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הרכוש כעדות הוכחת
האשה שם על מניות

 על כי השופטים קבעו מהארץ, חדשים אה
 את מהארץ, ליציאתו בערבות לתת, ויגיסר
 של הטענות קלוב. בקאונטרי שלו הרכוש
 המעידים הביא, שהוא והמיסמכים ויגיסר
אלא ברכוש כלל מדובר שאין על־כך

ל ויגיסר ברטה שולחת אותם הכספים
 של היחיד המחייה מקור כיום הם ארץ
 למחייה כספים מלבד שצריך ויגיסר, סמי
המשפ להוצאות ניכרים כסף סכומי גם

בע״מ קמזלי טוזר שחברת למרות טיות.

שערוריות. להקים עלול הוא רע. כל שעשה
מה לצאת ויגיסר של היחידה התקווה

 היועץ- היא נקלע, אליו הקפקאי מבוך
 קיים הישראלי בחוק לממשלה. המישפטי

לממ־ היועץ־המישפטי רשאי לפיו הליך,

וויל פרקליטה
ניצחי מאבק

ברצונו. אם אזרחי, למישפט להצטרף שלה
 ויגיסר, פרשת במהרה תיפתר לא אם

 העדינים הדיפלומטים ליחסים סכנה קיימת
 מדינת אשר יחסים למכסיקו, ישראל בין

 לער־ לעצמה להרשות יכולה אינה ישראל
 מכי אזרח ביו משפטי־אזרחי מאבק ערם.

 אמריקאיות, מימון חברות לבין סיקאי
 אצל ישראל של מעמדה את לקלקל עלול
 שלה והחשובות הבודדות הידידות אחת

 היועץ־המישפטי ינסה זאת ואת בעולם,
להס לתיק, להצטרף יחליט אם לממשלה,

לבית־המישפט. גם ביר

ל־־י 7350-. במחיר דניש של הנפלץוה -החיטה6ו8£

דעש 1*41
 ו.04 דבוטינסקי דרך רמת־גן:

 בנק מול הסורג רח׳ ירושלים:
ישראל.

 .53 חורב רה׳ אחווה, חיפה:
ו,24 החלוץ רה־ באר־שבע:

 מיטה לייצר מסוגל דניש רק
 ובעיצוב גבוהה בך כל באיכות

 סביר. כך כל במחיר מיוחד
 מסיבי אורן מעץ עשויה 8184

 והגימור המיוחד והמבנה
 את לה מבטיחים המושלם
 טובה, מיטה המאפיינת היציבות

 להתאים תוכל 8184 למיטת
 ושולחן שירה, קיר, ארונות
 מושלם שינה חדר ולעצב איפור

 עם 8184 זוגית מיטה שיכלול:
 כפול מזרון להתאים אפשרות

 לא המיטה שונים(מחיר בגדלים
 לילה שולחנות 2 מזרון). כולל

 היחידה, ל״י 2,700.— במחיר
 ס״מ 242 אחיד בגובה קיר ארון

 ול״י,5,480.— במחיר ס״מ ו50 ורוחב
 ל״י ו8,800.— במחיר ס״מ 200 רוחב

 י,״ל 22,350.— במחיר ס״מ 250 ורוחב
 ל״י, 7ו,40.— במחיר .שידה

 ל״י, 4,830.— במחיר איפור שולחן
ל״י. 2,420— במחיר וראי

8׳, ,8 0 י ו0 ״ ל" 7,140.—ל״י 4,830.ל״י 2,420■■ל

 השינה חדר את עושה 8184.
 גם בו לשהות שנעים לחדר

היום. בשעות
 מ.ע.מ. כוללים המחירים כל

מיידית. אספקה
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