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אגרנט שימעון
בעברית! רק

טוניק יצחק
מתמחה גאפיר

ערבי של שותף היה ואחד ★ כאנגלי התחזה אחד

גינצבורג רוזה
הרשיון על מילחמה

 רשת של מבעליו סאקר, ארי ךי<
ה מרסס־אנד־ספנסר, הכל־בו 1 (

 הבריטי, המנדאט בתחילת לארץ גיע
 עם יחד עורכי־דין של מישרד ופתח
 סאקר הורוהיץ. שלמה הדין עורר־
 שם לאנגליה. וחזר קצר זמן לאחר פרש

 ידועה, החנויות ברשת עצמו השקיע
 את הקים הורוביץ, שותפו, חיל. ועשה
 ביותר הגדולים המישרדים אחד

 אמנון בראשו עומד כיום במדינה.
 לישכת נשיא שהיה מי גולדנברג,
הקודמת. בקדנציה עורכי־הדין,
 שלמד גליציה יליד הורוביץ,

מישפטן אך ומגומד גיבן היה באנגליה,

הגלימה
 רב רושם שהשאיר שיעור־קומה, בעל

 מאוד, חרוץ היה הוא בהופעותיו.
 היה גדול תיק להכין צריך היה וכאשר

 ביטנו של שוכב הריצפה, על משתטח
 ואת רווק, נפטר הוא פיסקי־דין. וקורא

ה לאוניברסיטה השאיר רכושו כל
הקיימת. ולקרן עברית

 חדש, בספר נכללות הללו התגליות
העי על-ידי שנכתב עוטי־הגלימה,

 שהוא שטרסמן, גבריאל תונאי
 את סוקר הספר עורר־דין. עצמו

 התורכים מתקופת המיקצוע, תולדות
 באפיזודות שזור הספר היום. ועד

 מישפטנים של וחושפניות מרתקות
המדינה. ממייסדי נודעים,

קילקיל 4*
פגישות

 גם מאנגליה עלה סאקר עם חד ^
הנודע אנגלי היהודי עורד־הדין

 היה ג׳וזןן, פילים עורר־הדיז אחיו,
 היה ואחיו ב״אדוני', מכתביו את פותח
 אחת, פעם רק צורה. באותה לו עונה

 בקשר אישי מאוד מיכתב כתב כאשר
 במילים.פיל מיכתבו את פתח לאמם,
 מרשים, עורד־דין היה פיליפ היקר'.

 בדיוסף, שלמה הביתרי על והגן
 אוטובוס לעבר יריות בעוון שנתלה

ערבי.
 במשך עבדו יוסף רב של במישרדו

 אחר־ היו חלקם רבים. מתמחים השנים
במדינת״ישראל. ושרים לשופטים כך

 היה זה במישרד המתמחים אחד
 לימים שפירא, שימשון יעקב

 הוא ישראל. במדינת שר״המישפטים
 עורך־ של בהמלצתו שם לעבוד בא

 שוורץ גם הצטרף כאשר שוורץ. הדין
 כנושא־ שפירא אותו העסיק למישרד,

וכמגיש־מיסמכים. ספרים
 והפרידה קל, אדם היה לא יוסף דוב

ברקים מלווה היתה שפירא ובין בינו

 לאחר הוא, גם שחזר סמואל, הוראס
 מישפט בעת אולם לאנגליה. קצר, זמן

 לעזרת לארץ, הוזעק ארלוזורוב רצח
במישרדו במישפט. הסניגורים סוללת

הש בין קשה מריבה אחרי ורעמים.
 של השלט את יוסף רב שבר ניים,

שפירא.
בבחירת גדול בררן היה יוסף

 הצליח לא איש אולם כמתמחה. לקבלו
למשרדו. אשה לקבל יוסף את לשכנע

נכנע. ולא סירב הוא |
המנ־ בתקופת אחר גדול עורך־רין

 עורך־הדיו עבודתו את החל סמואל של
 כשר התפרסם שלימים ג׳וזן!, ברנרד

 הקיצוב את הכנים השר יוסף. דוב
הצעירה. למדינה והצנע

 היה הארץ, את עזב שסמואל אחרי
רך את אליו וצירף עצמאי יוסף דוב  עו

 רות של אביהן שוורץ, צבי הדין
וייצמן. וראומה ריין

 בעל והיה מקנדה, עלה יוסף רב
עם מתכתב היה כאשר מיוחד. חינוך

בן־גוריון) (עם גזזן! ברנרד
אחים בין רישמיים מיכתבים

 מיכה את לקבל הסכים הוא מתמחיו.
 בך שהיה מאחר כמתמחה, כספי
 לטוויה של הקונסול היה ואביו טובים,
 כמתמחים לקבל סירב הוא אולם בארץ.

 הממשלה בשרות (נוטרים גאפירים
 לקבל יוסף סירב זו מסיבה הבריטית).

 שר־מישפטים לימים צדוק, חיים את
 מבקר־ כיום טוניק, יצחק גם הוא. גם

 צורך והיה גאפיר, אז היה המדינה,
יוסח את לשכנע כדי רבים בשידולים

 שנימנה עליאש, מרדכי היה דאט
 גימנסיה של הראשונים הבוגרים עם

 היה משותפיו־למישרד אחד הרצליה.
 כ־ כיהן שאחר־כך אולשן, יצחק

 במדינה. המישפט־העליון נשיא־בית
 בעל נודע, עורך־דין היה עליאש
 עסק הוא בירושלים. גרול מישרד
 את וייצג קרקעות, בענייני בעיקר

 רצח־ במישפט האזרחית התביעה
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שוורץ צבי
לאחרים ספרים סחב

ורעמים ברקים מלווה פרידה

אל־נוסייבה אנוור
אנגלי שוטר סילק

★ השני של השלט את שבר אחד * ונוטרים נשי□
קיבל לא השני ★ הריצפה על בשכיבה עבד אחד
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