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 שחי־ חיפה. בעיריית השחיתויות על הסידרה כפירסום הנדציד
 הנפקדים״. קרקעות ״שוד המתרת תחת הוצגה תות־השמע
 הוקדשה — הגאשם״ להכיר: ״נא הכותרת תחת כתבת־שער

 פצצת את שפוצץ ״האיש גרינוואלד, מלכיאל של לדיוקנו
 הווי כתבת פירפם ודשמעון, מכתבי אלוני׳ נדבה קפטנר״.
 בתי־ מעולם מעט •בהביאה הזהב״, תרנגול את לבובכן ״הלכתי
למתרחש שהוקדש ״ביבשת״, בשם חדש מדור בישראל. המשכון

 של היהודי ראש־הממשלה של דיוקנו את הציג אסיה, ביבשת
מרשל. שאול דויד סינגפור,

את שפוצץ האיש גרינוואלד, מלכיאל :הגיליון כשער
פרשת־קסנטר.
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 מזהיר לשכב!״ ישנים לכלבים ״הנח

 יהודה למד השבוע נבון. אנגלי פיתגם
 שליד רנזת־אביב מלון מבעלי אחד ארזי,

 לגבי יותר עוד נכון הדבר כי הירקון,
 הכלב לגבי מכל ויותר — קבורים כלבים
 בתל־ שפת־הים של מסויים בקטע הקבור
 .מתרחצים על היום בשעות האהוב אביב,

 ובשעות חיידקים, מפני חוששים שאינם
 מחפשי־הרפת־ נאהבים, זוגות על הלילה

ופושעי־מין. קות
 *, בתו את עתה זה שהשיא ארזי, יהודה
 פגישה משתתפי בפני להרצאה התכונן
 לנצל רצה בני־ברית, לישכת של סגורה

 השינאה רוח נגד להטיף כדי זו הרצאה
 האיד התוצאות את ולתאר לאדם אדם בין

 ליקט כך לשם העיוורת. השינאה של מות
 מיסמכים — ישנים מיסמכים כמה בתיקיו
 כששמו לכן, קודם שנה 22 לידיו שהגיעו

 בשליחות כיהן והוא טננבוים, יהודה היה
 במישטרת־המנדט. מפקח בדרגת ההגנה
המחלקה מנהל :הימים באותם דרגתו

(א״י). פלשתינה מישטרת של המדינית
 ארלוזורוב חיים כמיתה״. ״להיענש

 ,10.15 בשעה ,1933 ביוני 26ה־ בליל נרצח
 ארלוזורוב, סימה אשתו, עם טייל עת

 ימה שפת על קול־ישראל, עובדת כיום
 אליו, ניגש שמנמן גבר תל־אביב. של

 שני, גבר בפנס. האיר השעה, מה שאלו
ה והרגו. ירה אקדח, שלף יותר, נמוך

המוסלמי. בית־הקברות דרך ברחו שניים
יהו שלושה נאסרו ימים ארבעה כעבור

 שניהל האיש סטבסקי, אברהם ביניהם דים,
 על־ שאורגנה הבלתי־חוקית העליה את
המא בשעת הרוויזיוניסטית. התנועה ידי
 (אחי) טננבוים המפקח אליו ניגש סר

מדוע ״רוצח! במילים: בשיחה ופתח
זה?״ את עשית

 השתכנע בלבד שעות 24 כעבור אולם
 על־ידי בוצע לא הרצח כי ארזי־טננבוים

 רצח זה היה לא ושכלל וחבריו, סטבסקי
 הבריטית, הבולשת כי גילה הוא פוליטי.
יעי את לציבור להוכיח מעוניינת שהיתה
עוב טישטשה פגומה, חקירה ערכה לותה,

 כמה כעבור חשובות. עדויות וביימה דות
האמי הרוצחים אחד כי לו נודע חודשים

 וחברו שהוא הודה ערבי, אסיר תיים,
 האשד, את לאנוס כדי הרצח את ביצעו

טיפ הבולשת בחושך. בבירור ראוה שלא
 בו לחזור אותו והכריחה זה באסיר לה

מהודאתו.
 בבית- סטבסקי נידון בכל־זאת כיצד

 בהתאם במיתה ״להיענש המחוזי המישפט
 בשעת רק הוכחות מחוסר זוכה לחוק״,

 הבריטי הקטיגור הצליח כיצד העירעור?
הוכחות? של בניין מולו להעמיד

 ארזי קבע המושרים״ לחם ״אוכל
 בארץ שהשתררה השינאה בהרצאתו:

 שיקרו אנשים ציבורית. למחלת־רוח גרמה
 אלא ברורה, כוונה מתוך לא בסיטונות,

 באופן עצמם את ששיכנעו מפני פשוט
 אשם. אמנם הרוויזיוניסט שסטבסקי עיוור
 היכרנו שכולנו עדים ״היו ארזי: אמר

 הם שיקרו. שהם האמין לא איש אותם.
 ובתמים באמת האמינו הם עדי־אמת. היו

ראו.״ שלא דברים שראו
לרצח זו: לשינאה ארזי, לדעת הסיבה,

כיום בך, לגבריאל נישאה רומי, •
הנזדינה. פרקליט

 רוויזיוניסטי מסע־תעמולה קדם ארלוזורוב
 ״שרץ״, השאר, בין שכונה ארלוזורוב, נגד

 הרצח למחרת המושלים״*. לחם ״אוכל
 סימן כל הרוויזיוניסטי העיתון גילה לא
 אויביהם כל הגיעו לכן אבל• או צער של

 אוטומאטי, באופן הרוויזיוניסטים), (של
הרוצ היו שהם הבלתי־מוכחת למסקנה

חים.
 הביתה, מהרצאתו ארזי יהודה כשחזר

 חשוב. משהו שאמר דעתו על כלל עלה לא
 ה־ ברבים. ידועות היו שהזכיר העובדות
 במישפט מוצגים היו שציטט מיסמכים

 הוא כעד. בו הופיע עצמו שהוא הרצח,
 אב״א רק לא נכח בהרצאתו כי ידע לא

 במישפט, השלישי הנאשם **, אחימאיר
 עיתונאי הגדל, גרשון הבוקר כתב גם אלא
רוויזיוניסטי. עבר בעל וגידם, ותיק

 כולו. משולהב למערכת מיהר הנדל
 מזכרונו, מכבר זה נשמטו המישפט פרטי
 עיתונאי סקופ באמתחתו כי לו נדמה והיה

 ההשערות על לכתוב הירבה לא הוא גדול.
ב התרכז אלא ארזי, של הפסיכולוגיות

 בכתבת־ענק היום, למחרת שמסר. עובדות
 הרושם נתקבל הבוקר, של הראשון בעמוד
הה מראשי אחד סוף־סוף בו חזר כאילו

 ״עלילת- על הנסתרת האמת את וגילה גנה
הדם״.

 זה היד, מדי. רם זמן שרתח דוד
ש מים של מדוד המיכסה הוסר כאילו
 הותקף חסר־האונים ארזי רב. זמן רתחו
 רמת־ מלון על צבאו עיתונאים עבר. מכל

 שהיה חרות, מנהיג בגין, מנחם •אביב.
 הסתיר שארזי רמז בפולין, הרצח בזמן

 היה עוד כל שנים, 22 במשך האמת את
 האמת את לגלות והעז מפא״י, עם קשור

ועצמאי. אמיד אדם כשהפך רק

 אורי המשורר העניק שאותו כינוי *
 באחד ארלוזורוב לחיים גרינברג צבי

ממאמריו.
 אחי־ יעקב מבט עורן של אביהם ••
שוח אחימאיר; יוסף מעריב וסופר מאיר

 מבלי המישפט, במהלך הוכחות מחוסר רר
 אחימאיר עצמו. על להגן אפילו שנדרש

הביריונים. ברית מראשי היה

 ״זהו :ארזי יהודה את עקצה זו האשמה
הסי על חוזר ״אני רתח, מתועב!״ שקר
 לכל זאת אמרתי שנה. 22 כבר הזה פור
 מנהיגי לכל זאת אמרתי לשמוע. שרצה מי

 חשבו הם לי. האמינו לא פשוט הם מפא״י.
 העניין. את מבין שאינו תמים, לאדם אותי

עמו כל־כך היתד, הצדדים מכל השינאה
 !״לדברי־הגיון מקום כל היה שלא קה,

 מפא״י איש ארזי, התאפק השבוע בסוף
 ההגנה מייסד של יד־ימינו שהיה ותיק

 :הרגילה בסבלנותו ואמר גולומב, אליהו
 זו. פרשה על לדבר אסור שעוד ״כנראה

 300 דרושות אולי מדי. טרייה עוד היא
* !״יישכחו שהרגשות כדי שנה

בחירוח
ל ע ת <מח1ת רו הגחי ו

 עיר, בכל כמים השבוע נשפך הכסף
 עובר־ כל לידי בישראל: ומושב מעברה

ה מחלקי ישראלית. לירה נתחבה ושב
שהחליטו תמהוניים מיליונרים היו לא כסף

 לישכת־ פועלי אלא' — עושרם את לחלק
 טובות בלירות שכרם את שקיבלו העבודה,

 מפא״י. של קרן־הבחירות מכספי יותר
 מצידן רק ללירות דמו שחילקו הלירות כי

 למפלגה פירסומת למעשה ושימשו האחד,
השלטת.

 קיים בישראל, וגם בעולם, מדינה בכל
 שטרי־כסף, של צורתם העתקת כנגד חוק
 אף בבריטניה ביותר. חמור שהוא חוק

 מפיק על שנאסר לידי־כך, הדברים הגיעו
 בסירטו, להראות ראנק, ארתור הסרטים

 בכמה שדמה דמיוני, שטר מילינן, בן שטר
ב הבריטי. הרשמי לכסף חיצוניים קווים

 מיש־ כי טוענת, עקשנית שמועה •
 כעשרים לפני שנפטר ארזי, של פחתו
 בשווייץ, שלו בכספות עדיין מחזיקה שנה,

ארלחורוב. רצח מימי תיקיו את המכילות
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לחלוטין. פוענחה טרם הזה היום עצם שעד המסעירה, הפרשה את במתכוון, שלא

הזה״ ״העולם
23.6.1955 :תאריך

 (סעיף הפלילי החוק פקודת מטילה ישראל
 כל הפצת על ל״י 6 של קנס )351 ,350

 אולם מאסר. שנות חמש וכן מזוייף שטר
 עובדות שציינו הישראליים המישפטנים

ניסיון. גלמוד בלע חייכו רק אלה
 היו למטבע המטבע. של השני הצד

 כתובת עקה אדומות באותיות צדדים. שני
 הלירה מתחלקת ״כיצד השטר: פני מעל
 נתנה לשאלה התשובה את מיסיך?״ של

 לביטחון! פרוטות 51 :השני מצידו הטבלה
 פרוטות 9.8 !לסובסידיות פרוטות 3.5

פרו 21.4 ;וכר פיתוח לתעשייה, פרוטות
 פרוטות 13.5 סוציאליים; לשירותים טות

פרו 100 :הכל סך מינהליים. לשירותים
טות.

 מתוך הפרוטות 900 שאר נעלמות לאן
 זאת את — כמס האזרח שמשלם הלירה

קורא. כל של לניחושיו מפא״י השאירה

ל ב ת ה דו א או ב י>11<ת!ו א
 נגד קשות האשמות הושמעו בעיתונות

 תבעה לא עתה עד וראשה. עיריית־חיפה
 לנו נראה לדין. מוציאי-הלעז את העיריה

 תפקידים הנושאים אנשים של מחובתם כי
תפקידם. לכבוד לדאוג חשובים ציבוריים

 לבוא שיכול הגוף אינו מבקר־ד,מדינה
גו במדינה. ובתי-הדין המישטרה במקום

הא נגדם שהוטחו ציבוריים ואישים פים
הצי ידי־חובתם יצאו לא פליליות, שמות
 מישפטית תביעה יגישו אם אלא בורית

 בפני יתברר ועניינם שם־רע, הוצאת על
בית־מישפט.

 עולמם את רק לא זו, מחובה המתעלמים
יוצ הם אלא לאבד, הם עלולים הציבורי

הציבורי. מוסרנו לרמת מסוכן תקדים רים
ירושלים המתנדבים, שדרת

אנשים
 את תקף במהלכה באסיפת־בחירות, •

 אחד אמר כן־;ודיון, דויד שר־הביטחון
 ישראל ח״כ אחדות־העבודר״ מראשי

ר־ ל בן־גוריון של ״תוכניתו ז ייהודה כ
 שבו למצב שאיפה היא אזוריות בחירות

בדורו״. והאחד אבק-אדם רק יהיו
 ספורט כתב של לשאלתו בתשובה •

מל ספורט במולדתך יש ״הים אמריקאי,
 האמריקאיים?״ והרגבי בסיס כדור כמו היב

 בארצות־הברית, ישראל שגריר השיב
 הוא הישראלי ״הספורט ז אכן אכא
 משחקים אנו התגבשות. של במצב עדיין

ה כי וסבורני וטנים, כדורסל כדורגל,
מל הוא הלאומי. לספורט ייהפך כדורגל

האמ בסים הכדור מאשר יותר חרבה היב
ריקאי.״

 מרגריטה מבקר־המדינה, רעיית •
 מסיבה במהלך השבוע, נזכרה מוזם,

 ארצה לעלות החליטה כיצד מישפחתית,
 לעסקן פנתה היא .1921 בשנת מגרמניה

 מוזס, זיגפריד ״רד בשם צעיר ציוני
 במקום כפסנתרנית. ארצה לעלות וביקשה

כ ארצה לעלות הצעתו את קיבלה זה
אשתו.


