
 על בא לא הפעם גם אולם המובטח. התנוע
 מדיו. את לתפור לו ניתן לא במלואו. סיפיקו

 מספרים בשני — מוכנים אותם קיבל הוא
מוי. גדולים

שפם מ
והקצין רומק

 ראובן(ממק) של משפטו בהתחדש השבוע,
 קצין על דיבה בהוצאת הנאשם גרינברג,
 בריר היה סלומון, חיים לשעבר, המשטרה

 ממשפט משהו ללמוד הצליחה התביעה כי
ל עדיה מספר את צמצמה היא :קסטנר

מינימום.

 חסון, משה הצעיר, התובע של האחרון עדו
הירו המחוזי השופט בפני להוכיח שעמד
 שמו את השמיץ הנאשם כי כהן יהודה שלמי

 מסדר הקצין כי בטענו סלומון, הקצין של
:טכני עד היה תשלום, תמורת יציאה היתרי

ששון מתחייל-ככוח
— מכתבים שני אחרי

 של בביתו צו־חיפוש כמוצג שהגיש שוטר
רומק.

 האם !שאלית ארבע רק היו לסניגוריה
 האס ? בריא הוא האם ? חי סלומון חיים
 ? בדעתו שפוי הוא האס ז בירושלים הוא

 הסביר ״כן״׳ תשובות ארבע קבלת לאחר
האפש אף על :כודנתן את לשופט הסניגור

 מרכזי כעד סלומון את להזמין הנוחה רות
 הזמינה לא גם היא התביעה. זאת עשתה לא
 בפניו לוי, משטרה סמל — אחר מרכזי עד

הדיבה. משפטי את רומק כביכיל אמר
 עלה העדים דוכן על מגרינוולד. הכא

בשי הפרשה ראשית נעוצה לדבריו, רומק.
 להפסיה אבו־גוש תושבי את רומק של דוליו
 הכפר שתושבי הבקשישים את לסלומון לתת
הקצין. פני את בהם לכפר נוהגים היו

 סלומון כי אמר לא הוא :המק גירסת
 כי אלא כסף, תמורת היתרי־יציאה מסדר

 נערכו אצלו שהחיפושים בעתונות יפרסם
 לוי הסמל זה היה דבריו לפי לחץ. למטרות
 של היציאה היתרי פרשת כי לו שסיפר
 אישר (המק) והוא בעתונות פורסמה סלומון

 כי סיפר כן בעתונות. כך על קרא כי רק
 גרינ־ מלכיאל של בעלוניו הפרשה את קרא

אמת.״ זו כותב שגריגוואלד מה ו״כל וואלד
דה תו הכרת־

 ליבם תשומת מרוכזת היתר, הז&בוע
 המחוזי המשפט בב-ת צפת מבני רבים של

 הוחל רבים, עיכובים לאחר כנען. הר שעל
 מס־ מנהל עברון, ייסף של המשפטי בדיון

 לאחר באמון, במעילה הנאשם בצפת ההכנסה
:כביכול שהוא

שול הזמין אצלו צימרמן, לנגר אמר •
 כך ואחר השולחן את תגמור ״קודם : חן

שלך.״ מס־ההכנסה הערכת על נדבר

 של מס־ההכנסה הערכת את העלה •
 ל״י 240מ־ אקשטיין הגלנטריה חנות בעל

 החזרת ממנו תבע שהלה לאחר ל״י, 1200ל־
ל״י. 50 של בסכום חוב

: בצפת מוכרת דמות היה עצמו עברון
משך הגליל בבירת שחיתה המשפחה בן

 מס־ההכנסד, כמנהל הצליח עברון דורות• חמש
 שרותו בשנות המם הכנסות את להעלות

לחודש. ל״י אלף 15ל־ ל״י 300מ־
ת דו קו ח. נ ת פ ב עברון ביקר פעם מ

 הלשכה ממנהל ביקש בצפת, העבודה לשכת
 מרץ. ובעל מוכשר פקיד לו שיציע הופרט,
 היה ד,ופרט ואכן, עצמו. את הציע הופרט
חרוץ. פקיד באמת

 על עברון מצא אחדים חודשים כעבור
 החתימה מירושלים. רשום מכתב שלחנו

 אשכול. לוי האוצר שר :עברון את הפתיעה
 פיטורים. : פחות לא מפתיע היה המכתב תוכן

במו המלך דבר של 15 סעיף : האסמכתא
 כל לפטר העליון הנציב רשאי לפיו עצתו
עיניו. ראות לסי פקיד

 קצר זמן הופרט. מינה עברון של במקומו
 כמועמדה החדש המס מנהל הוצע מכן לאחר

צפת. עיריית לראשות מפא״י של
המר העד הוסרט, — כדאי.״ היה ״לא

 הסניגור ידי על ארוכות נחקר במשפט, כזי
 בטחון קצין כי להודות נאלץ תמיר, שמואל

 מפא״י, לבית אותו הזמין האוצר משרד של
 פעיל אחר, מס־הכנסה פקיד עם יחד והוא

 ל- ביחס דנו'ארוכות קלצ׳יק, מאיר מפא״י,
עברון•

 עברון, על הממונה הפקיד ביגר, של עדותו
 מס את העריך עברון ולא הוא כי גילתה

 אקשטיין של תיקו אקשטיין. של ההכנסה
 לא מעולם הערכתו : המשפט לבית היגש
ל״י. 1200 ולא ל״י 240 לא היתד,

 בחקירה מורשו את תמיר סניגור כששאל
1 )29( הצעיר הפקיד ענה משהו עליו מעיק אם

 רכשתי לעבודה, התמסרתי אחד. דבר ״כן׳
 הגעתי — התודה את וקיבלתי יריבים לעצמי
כדאי.״ היה לא הובר זה. לספסל

אדם דרכי
ת •דע הוא רצונו א

הכל הציונים משיכון צוקר, יצחק ״הקצב
״לירות שמונה לי חייב ליים, זה שלט !

ביצ׳קי תוכע-חוכ
חזר השלט —

 משחיז של הקטנה עגלתו על תלוי שהיה
 האחרונים בשבועות גרם חדרתי, סכינים
 השלום שופט את העסיק בעיר׳ רוחות לסערת

רב. זמן לוינטל חנן ד״ר

 אצל סכינים ארבע צוקר קנה שנתיים לפני
 התקין מרומניה, אז שעלה )52( ביצ׳קי יצחק
 מצא בעזרתה השחזה עגלת מרובה בעמל

לירות. 13 : הסכינים מחיר פרנסתו. את

 השליך הקצב, הופיע חודשים ארבעה אחרי
 בידו תקע מהלידות, סכינים זוג ביצ׳קי לפני
 :משמעות ברוב אותו הזהיר לירות, חמש

 כל זה מרומניה, גנב אתה חלודות. ״הסכינים
!״ זה זהו ! עסקים תעשה אל ! שתקבל הכסף

שעה לא ביצ׳קי שלט. ועוד שלט, עוד

 השלט את עגלתו על תלה צוקר, של לאזהרתו
 דיבה. הוצאת על תביעה הגיש צוקר לעיל.

 שכניו, בין לירות חמש־עשרה אסף ביצ׳קי
 שמונה על נגדית תביעה הגיש דין, עורך שכר
הסכינים. מחיר ל״י,

 רק שמע מתאימים, עדים שמחוסר השופט,
 תביעתו את ביטל צוקר, של התביעה עדי את

 הסכינים משחת את חייב ביצ׳קי, של הנגדית
 עורך שכר ל״י 25ו־ קנס ל״י 75 בתשלום

 הלו הוא הדרוש. הכסף היה לא לביצ׳קי דין.
 על לתלות הספיק כן לפני אולם סוהר, לבית

מ צוקר יצחק ״הקצב : נוסף שלט עגלתו
 שמונה לי חייב הכלליים, הציונים שכון

. לירות.״
 לנשיא, מכתב ביצ׳קי כתב מבית־הסוהר

 הוא מנומסת. בשלילה מזכירו על־ידי נענה
ל וכששוחרר התשובה, את לקרוא ידע לא

ב שמח שכניו, על־ידי שולם שהקנס אחר
בישראל. צדק קיים עדיין כי חשבו

 ביקש האמת, לו כשהתבררה מאוחר, יותר
 ותלה שב — לו ניתן לא כשזה לכלא. לשוב

 צוקר יצחק ״הקצב : חדש שלט עגלתו על
 שמונה לי חייב הכלליים, הציונים משיכון
לירות.״

שראל כל י
שנה אלפיים אחר•
 מבאר־ דרומה בנגב שביקר הראשון השופט

ה שלטון מאז משפטית פעולה לצורך שבע
הירו המחוזי בית־המשסט נשיא היה תורכים

 מבדואית עדות שגבה :בקר, עלי צבי שלמי
ממקום־שבטה. לנוע יכלה שלא ישישה

הנודד היהודי
 את החליפו ישראל מתושבי 17״/״ בערך י

 1952 מאי שבין ומחצית בשנה כתובותיהם
 הסטטיסטיקה לשכת מסרה כך ,1953 ודצמבר

המרכזית.

ח שבטוח, מד. טו ב
 בזמן שהשתררה הלוהטת״ ״האווירה בגלל
ההתאח החליטה הכדורגל, במגרשי האחרון

 מפני השופטים כל את לבטח לכדורגל דות
תאונות. או פגיעות

□יתמחר
 אשכולי, לוי של השנייה לבתו נולדה.

 בתה : מיכאל מעגן קיבוץ חברת דבורה,
 של הראשונה הנכדה גם שהיא הראשונה,

.59ה־ בן האוצר שר

 ה־ ארגון הטתנדביס, שורת ראש נישא.
 אלי־ ,השחיתויות מגלה הירושלמי זטוונטים

 וייסמן, ציפורה לסטודנטית ,26 העצני, קים
חב של רעים במסיבת היא, אף השורה חברת

 תלפיות בצפון הלימוד בחוות השורה רי
בירושלים.

 היהו־ הסופר של 50ה־ הולדתו יום נחוג.
 בלילה) (גנביס ארתור הונגריה יוצא די־אנגלי
 עם והדו־שיח בצהרייס האפלה בעל ^סטלר.

שהת קימוניסט שהתאכזב, ציוני הוא החוות
 (גם שהתאכזב ובעל שהכזיב) (האל אכזב

 נפרד ממנה יפהפיה צעירה השניה, מאשתו
 לפני חודשים ששה שעברה, בשנה קסטלר
הסרטן.) ממחלת מותה

 ניקולי המרשל של 60ה־ הולדתו יום נחוג.
 ברית ממשלת ראש בולגנין, אלכסנדרוביץ

ה לרגל שהוכתר התיש, זקן בעל המועצות
 הסוצ-אליסחי העמל גיבור בתואר מאורע

 ברית ולעמי למפלגה הגדול שירותך (״על
המועצות״).

 הארץ עתיקות וחוקר וזתיק מורה נפטר.
 יליד פרס, בירושלים. ,81 בגיל פרס׳ ישעיהו

 חגרמני־אוזנגלי במוסד שהתחנך ירושלים
 חציי חיבר הקדושה הארץ קדמוניות לחקר

הארצ המדריך ביניהם מחקר, ספרי תריסר
 ב־ המסעות ספר :הראשון המודרני ישראלי

).1906( הדרומית ובסוריה ארץ־ישראל

 רקדנית אחת, :בנות שלוש לאשכול *
ה שתיים הראשונה, מאשתו אשכול, נועה

השנייה. מאשתו אחרות

תסור!
!תג חשבון נתח

כ ם ח )1( ל ו מ ג ן

לזיסקתט י א בנר,
ד ר ׳ ג ו ב . 1

 | הנוסעים כשרות ניכר שיפור
,קשר״ של

 ! •קשר״ של הבינעירוני המוניות שרות
 מכוניו־ מספר את האחרון בזמן הגדיל

 לשפר ״קשר״ הצליחה לכך והודות תיו
 בקו ובמיוחד הקוים בכל שרותה את

ירושלים. — חל־אביב — חיפה
תחריד! טכריה לצפת,. השרות

 שרות הובטח ב״קשר״ השיפורים עם
הקיץ. בימי גם לטבריה סדיר

הקיי תנועת עם נפתח לצפת השרות
 העליון. לגליל טנים

 ז רצויה — מקומות הזמנת
ל. נהריה , 24 טל. - צפת ט - 36; 

.4488 טל. - תל־אביב

גדול אמן פיקסו
 עיני לפי אותך מצייר הוא אבל
מצל פוטו־ברנר מצלמה רוחו.

 ע״י באמת. שהנך כפי אותך מת
 להד יבואו, בימום תוכל מצלמה

 משפחתך, אתה, נראית איך כר
 עברו. בימים ועירך חבריך

אצל מצלמה קנה

הנוער אויבי
ת ו ל ח ן מ י מ ה

זידמן מרדכי הד״ר מאת 922 הזה העולם


