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 הדברים את לידיעתך להביא מתכבדים הננו
:דלהלן

מוצי אנו אשר הטבעי הענבים מיץ א.
 ללא טריים׳ מענבים מופק לשוק עתה אים

 בשיטת מיוצר חמרי־שימור, של תוספת
 המתמיד פיקוחם תחת בלבד, פיסטור

 הנוגעים הממשלתיים המוסדות של
בדבר.

 אל הבקבוק בתוך משקע שתגלה במקרה ב.
 זוהי כי דע הדבר. אותך יפתיע נא

 החלק שקיעת של טבעית תופעה
 לטבעיות אות — בענבים אשר הבשרי

לבריאות. יפה ושתיתו המוצר
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 במרוקו היהודים מחיי רומן

 ויסמן א. עברית דלוז׳נוכסקי. מ. מאת
 היהודים חיי : ביותר המענינים הנושאים אחד שלו הרומן בשביל ניצל המחבר

קו רו מ  היהודית. בספרות בלטריסטית בצורה עדיין כתבו לא עליהם — ב
ל״י. 3.000 המחיר

בארץ. הספרים וסוכני מוכרי כל אצל להשיג!

במדינה
)9 מעמוד (המשך

הכנסה. מס
ב עור! והעמיקה החקירה הלכה כאשר

מח ראש גילרמן, נחום !חדש שם פרשה
והתע משרד־המסחר של יבוא־המזון לקת

שייה.
שנ במשך בלתי-מדגבלת. סמכות

 בשביל מזון בקניית גילרסן עסק וחצי תיים
 ממוצע־ השמנמן׳ הגבר של בידיו ישראל.
 הוא בלתי־מוגבלת. סמכות ניתנה הקומה
 אישר לרשיונות־יבוא׳ בקשות ודחה אישר
 כראות־ רשיונות־יבוא חילק אופציות, ודחה
בינלאומי. תוקף היה לחתימתו עיניו.

ש רבים עסקים היו האחרונים בחודשים
 חמיר, לפיקוח נתונים גילרמן על־ידי אושרו
אפלייה על רבים יבואנים שהתלוננו לאחר

 המלך רחוב מצודת־זאב, של האפור הבניין
 ונשיא פקודת־דום, נשמעה תל־אביב. ג׳ורג׳,

 ינאית רחל רעייתו, בן־צבי, יצחק ישראל,
 בין עברו כרמל, יוסף סגן־אלוף ושלישו,

כחולי־מדים. בית״רים של שורות שתי
 במקרה, הנשיא, גילה מספר חודשים לפני

 את הביע מכון־ז׳בוטינסקי, של קיומו את
נק קצרה התכתבות לאחר בו. התעניינותו

במקום. מועד־הביקור בע
ב ביותר הגדול לא גדול. רגע זה היה

 בן־ יצחק של או ז׳בוטינסקי, של חייו
 הרגעים אחד זה היה ספק ללא אך צבי

 והמוצק, הגבוה האיש בחיי הבלתי־נשכחים
 היה המכונית. מן לצאת לאורחים שעזר

 — פעמוני יוסף ד״ר בשביל גדול רגע זה
שנוסד דבומינסקי, מכון של החיה הנפש

ז׳כוטינסקי.. זאב עם נפגש בן־צכי יצחק
— /י־'לי• ובאלכסנדריה בקושטא בלונדון, :כן לפני

 בכל הצליח גילרמן אולם במתן־רשיונות.
 הוא כי עליו הממונים את לשכנע המקרים

ובהגינות. ביושר נהג
 קצי־ על־ידי לחקירה גילרמן נקרא כאשר

שמו של מסך־עשן נוצר גבוהים, ני־משטרה
 יכי נעצר הוא כי נאמר השאר בין עות.

 עורך אולם תביעה. נגדו מכינה הממשלה
 טען העשן, את הפיץ בראנה נח שלו, הדין

 וכי נגדו הוגשה לא אישית תביעה כל כי
בכללה. לפרשה בקשר רק נחקר הוא

כי וציין הוסיף בראנד חמור. כידוד
 היה אסור : חמור משגה עשתה המשטרה

 הפרשה נדונה בטרם בחקירה, לפתוח לה
 והועברה ממשלתית חקירה וועדת ידי על

היועץ־המשפטי. לידי
 ממסך־העשן חלק נשאר זאת כל אף על

 גילרמן. נמצא היכן ידע לא איש :במקומו
 המשטרה החליטה כאשר כי אמר בראנד
 את לבודד הוא הציע גילרמן, את לחקור
 שלא ״כדי תקופת־החקירה למשך גילרמן
 איזה עם התקשר לא שהוא ספק כל ישאר
חיים. או משה,

ה בקבלת הסתפקה לא המשטרה אולם
 : עיניים בשבע גילרמן על השגיחה הצעה,
 לצלם כדי עמדה, צלם־עתונות תפס כאשר

 פנה למטה־המשטרה, בהיכנסו גילרמן את
בי בר־אל, הכלכלית, המשטרה מפקח אליו
 התעקש. הצלם זאת. לעשות שלא ממנו קש

 הוצבו המשטרה׳ מאנשי שניים :התוצאה
המ הפקיד את הזהירו סמוכה, בקרן־רחוב

כני דרך הבניין לתוך אותו הגניבו בודד׳
אחרת. סת

הנשיא
ציווה דא הוא

ויע אנזות בו מקום בכל ״יקברוני
 צו פי על רק ארצה גופי את בירו

עצמאית.״ נשיא־ארץ־ישראל
ז׳בוסינסקי) זאב של (מצוואתו

 אפס עשרה אחת בשער, שעבר, ה׳ ביום
לפני מבריקה שחורה־ מכונית נעצרה אפם,

 ** שגה.* 15 לפני על־ידו
 פעמוני, תצלום. עוד כפתור, עוד
 קופת- של הבקטריולוגית במעבדה שעבד

 לאיסוף הפנוי זמנו כל את הקדיש חולים,
 כפתור, עוד מכתב, עוד וחומר: מסמכים

 אותם סימן אותם, מיין הוא תצלום. עוד
 העיבה כאשר מקום. להם קבע במספרים,

סו ארץ־ישראל, שמי את ארלוזורוב פרשת
 בלתי־רצוי. כיסוד מקופת״חולים פעמוני לק

ל החולים קופת את יסד התיאש, לא הוא
 שנים. משן אותה ניהל לאומיים, עובדים
המכון. בשביל לעבוד הוסיף הפנוי בזמנו

 של למוזיאון רק לא המכון הפר בינתיים
 מוזיאון זה היה עתה : ובית״ר ז׳בוטינסקי

 טרונד דרך ונילי, מביל״ו — שלם דור של
 המחתרת למרד עד העברי, והגדוד פלדור

 פלא כל איפוא אין הבריטים. נגד העברית
פעמוני. היה האמיתי שגיבור־היום בכך

ל מאגף עבר הנשיא פאראד״. ״כלי
 פינתה הרשמי הביקור של והקרירות אגף,

 אדם, של להתעניינותו בהדרגה מקומה את
 הוא אמר בהיסטוריה. עוסק הוא גם אשר

 לכאן לחזור ״נצטרך חרישי: בקול לאשתו
 אי״אפשר אחד בביקור פאראד. בלי שנית,
הכל.״ לראות

 בכך. הרגיש שאיש מבלי חלפו שעתיים
 צח, פטרבורגי ניב בעל עמוק, שקט, בקול
 בסיביר גלותו בתקופת אפילו פג לא אשר

 בישראל, שהותו שנות ובשלושים כציוני
 לראות נעצרו הם אורחיו. את פעמוני הדריך

 בכתב שנכתב טרומפלדור, של יומנו את
 הם משובץ. פנקם־כים דפי על זעיר רוסי

 ובעט המטלטלת במכונת־הכתיבה התבוננו
 והפלייטונים. שמשון נכתבו בהם השחור,

מכתבי־ז׳בוטינסקי, :כתבי־היד באו אחר
של האלוהית הקומדיה פאוסם, תרגומי

 תנועת־ של מוזיאון זה היה תחילה *
 ש׳הבריטיס סכנה נשקפה כאשר אולם בית״ר.
פע רשם מחוץ־לחוק בית״ר את יוציאו

כמכון־ז׳בוטינסקי. המוזיאון את מוני
 יוסף ז׳בוטינסקי, .מכון מנהל משמאל, **

פעמוני.

*80 הזה העולם
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