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 לתחבורה לאפשר מכוון אוטובוסים, בתחנות אחרים רכב כלי חניית האוסר החוק
קבוע. לדבר הפכה המוניות ע״י הזה החוק פריצת תקלות. ללא תנועה הצבורית

שלה. הביניים״ ״ימי אל התחבורה את תחזיר בהכרח תחוסל, לא אם זו, תופעה
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הצלחתה. לסוד ערוכה הם - וחסבונותה איכותה מיכה,
 ותכואו לנסותה, נא עגול, מטוסיאן עישנו שטרם אלה ולכל
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 אשאר כי עוד בטוח אינני עתה מנשוא. גדול
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שפט מ
והמדינה הפרט

 כלפי פרט של אחריותו מסתיימת היכן
 ? המדינה כלפי הפרט אחריות ומתחילה פרט

 אינו עדיין צנטנר וואלטר החיפאי הסוחר
 יוכל התשובה את כך. על להשיב יכול
 ערער אליו המחוזי, בית־המשפט רק לתת

 שופט־ של החלטתו על המשפטי היועץ
 צנטנר את לזכות סלונים עמנואל השלום

בחוץ־לארץ. זר מטבע החזקת מאשמת
 מצ׳בו־ צנטנר הגיע כאשר ׳1949 בשנת

 היסטוריים. במקומות לבקר נסע לא סלובקיה,
החי במשרדו וראשונה, בראש ביקר, היא
 כי סיפר הזר, המטבע על המפקח של פאי

 של סכום לרשותו עומד בארצות־הברית
להע יוכל אם לברר ביקש דולאר, אלף 16

 ולהוציאו לשוב כדי לישראל, זה סכום ביר
 :צנטנר הסביר הצורך. בשעת לחוץ־לארץ

 שייכים אך לרשותו, עומדים אמנם הכספים
 את אצלו שהפקידו וידידים, קרובים לכמה
 העביר הוא הנאצי. הכיבוש בתקופת הונם

הב נויטרליות׳ בארצות לקרוביו הכסף את
 ישלם המלחמה לאחר כי למפקידים טיח
סטרלינגים). או (דולרים, המטבע באותו להם

 המטבע על המפקח התחרט. הסוחר
 הסוחר אולם צנטנר. של לבקשתו נענה הזר

 שב הוא הנמהרת. הצעתו על התחרט עצמו
 החליט כי הודיע המפקח, במשרדי וביקר

 ״אני :בארצות־הברית הכסף את להשאיר
 מנסיוני בעלי־הכסף של קיומם על יודע

הוכ ממני לדרוש עלול אתה אולם האישי.
 יישאר שהכסף מוטב לא, לכך. ממשיות חות
שהס כפי לבעליו, אותו ישלם ואחי שם

בצ׳כוסלובקיד״״ כמנו
 ימים עברו לא אהדת. בדיעה היה המפקח

בהח הואשם למשטרה, הוזמן וצנטנר מספר
במש גם אולם בחוץ־לארץ. זר מטבע זקת
 המוקדמת המשפטית החקירה בעת וגם טרה
 לו שייך אינו הכסף כי וטען הסוחר חזר
לישראל. להעבירו רשות לו אין וכי

 השופט של דעתו על נתקבלה הטענה
 בפסק־ ציין צנטנר, את זיכה הוא סלונים.

 שהנאשם פי על אף כי לי ״נראה :דינו
 לרשותי׳, ,עומדים במלים בהצהרתו השתמש

 על חוקית זכות לו שיש מזאת להסיק אין
הנידונים.״ הסכומים

 מבר כהן, חיים המשפטי, היועץ אבל
אחרת.

הדכיע■ הפקיד
 החיפאי שופט־השלום פתח שעבר בשבוע

 קובלנא בפרשת מוקדמת בחקירה נוימן א.
 לשעבר, פקיד־מכם על־ידי שהוגשה פרטית,
 וגוטמן, ואסרמן שטג, נגד שטטנר, מרדכי

 נושא עליו. ממונים שהיו אחרים, פקידי־מכם
מעילות. : הקובלנא

 :ארורה פרשה של הסופי השלב זה היה
 נתקבל ,1950 בשנת מרומניה עלה שטטנר
 כי שסיפר לאחר קורדאני, במכם לעבודה

 הרומני. המכס בשירות גבוהה בדרגה עבד
 במרץ, עבד שסטנר טובה. היתד, המשרה

 שיודיע מכתב, קצרה תקופה תוך לקבל קיתה
בדרגה. העלאתו על

 חודשים. שלושה כעבור הגיע המכתב
 הד :הנימוק פיטורין. מכתב זה היה אבל

 לא שטטנר כי למסקנה עד, הג הלת־המכס
בחקופת־הנסיון. עמד

 לחפש יצא לא לביתו, חזר לא שטטנר
 לרשות תלונה הגיש הוא אחרת. משרה
 מפני רק פוטר הוא כי טען יותר, גבוהה
 במכם המתרחש על מדי יותר ידע שהוא

 האשמות גם צורפו התלונה אל קורדאני.
וגוטמן. וואסרמן שטג, נגד כבדות
 בפני גם שטטנר חזר אלו האשמות על

 על־ידי שמונתה ׳המיוחדת, וועדת־ו־,חקירה
ה והנהלת נציבות־המנגנון מבקר־המדינה,

 : עדות במתן הסתפק לא הוא אולם מכס.
 חברי־ד,וועדה, אל אישיים מכתבים כתב הוא

 יביא לרעתו, ההחלטה תהיה אם כי הכריז
 אף הוא לראש־הממשלה. עד הפרשה את

 בחקירה לפתוח ביקש חיפה, במשטרת ביקר
פלילית.

 הפלילית החקירה הופסקה. החקירה
 חוקרי פתאומי. באורח הופסקה אך נפתחה,

 המיר הוועדה אנשי בדעת .תמכו המשטרה
פיטוריו :סופית למסקנה שהגיעה חדת,

 לא ובהאשמותיו מוצדקים, היו שטטנר של
אמת. של שמץ היה
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