
ר ל דו ע ו טו י נ ב ו
 ועיתונים לספרים בית־מפחר
24 אחד־העם רחום תד-אבים,
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גדולה בהנחה ספרים אלפי

 ל״י 2.000 - גלוכוס קופות
פר׳ 890 - העולם מפת עם אטלס
50״/״ של הנחה - ילדים ספרי

 המוען. על־ידי ישולמו דואר דמי
 113 מספר אישור

.31/12/1955 ביום פג שתוקפו

?ערכת1 לכבוד

העובסהוה
136 ת.ד.

תל־אביב

!ככול צורך אין
ושלח בסיכה חבר ; האמצעי הקו לפי קפל גזור, __________________ן

במדינה

הלוי ושופט שלמה שמש
סודי נשאר התוכן

 הרושם, מן להשתחרר היה קשה שבפרשה,
 בין להסכם ויותר יותר דמה ההסכם כי

ל המאיימות תחתון, עולם כנופיות שתי
 משטרת־דעת־הקהל, בפני זו על זו הלשין
 בס־משפט־ אל רעותה חברי את אחת להביא

 את להעלות מישהי תנסה אך באם הבוחר,
מיל על־פני בקפידה הפרוש מסן־־ההשתקה

כבחלום. שנעלמו יונים
ל הבטיח האולטימטום, את קיבל בהיר
 בחומותיה־ פרצות מניעת על להבא הקפיד

 העלימו שלהם, את השיגו הצ״כ השתקה.
 ההם־ מן ל״י 3200ב־ שובה הפקיד שם את
קר.

 מספר היו להסכם נכנעו שלא היחידים
 כנראה, חרה׳ שאפס במשרד־ד,בטחון פקידים

 הגניבה, על מאשר יותר עוד השתיקה על
המתאי לידיים אנונימיים מכתבים העבירו

 אהד של אחיו הפקיד, שם את מסרו מות׳
במדינה. השירותים מראשי

שת קסטנר פר
שלמה משפט

 גדולה אהבה בשלמה קיננה ילדותו משחר
 מבית־ ברח אחת לא בית־המשפט. :אחת

לבית התגנב הירושלמי, תחכמוני הספר
 כתליו. בין למתרחש בצמא להאזין ר,משפט

 לשופט, להיות :ויחיד אחד חלום ליווהו מאז
שופט. של שמש לפחות או

 של להתגשמותו שלמד, זכה הימים ברבות
 במשרתו הוא גאה היום : לפחות אחד חלום

בירו המחוזי המשפט בית נשיא של כשמשו
הלוי. בנימין ד״ר שלים,

 הרב ונסיונו שלמה של המפליא זכרונו
ב להתמצא בידו סייעו משפטים בשמיעת

 או לישיבות הדרושים השונים החוק ספרי
 הם מה בדיוק ידע הוא פסקי־דין. להכנות
 ■ומקרה. מקרה בכל לשופט הדרושים הספרים
המבוקשים. הסעיפים את גם ידע לפעמים

 קסטנר במשפט הדין. פסק קריעת
 במשך האולם של הבלעדי שליטו שלמה היה

 בקרב עבודתו היתד, קלה לא חדשים. תשעה
 רחמים חוסר גילה במיוחד ומתוח. צפוף קהל

מצלמו עם שהסתננו העתונות צלמי כלפי
האולם. תוך אל תיהם

 בשל כדאית היתד, הקשה העבודה כל אולם
 של.השופט, צאתו או כניסתו שלפני אחד רגע
המש ״בית :בקולו מרעים שלמה היה בו
ממושבו. הקהל את ומקים !״ פט

 והשופט הגדול המשפט על הדיון כשנגמר
 דיברו הדין׳ פסק את להכין כדי התבודד

 שלמה שגם כך על המשפט בית במסדרונות
 במעטפה אותו סגר משלו, דין פסק כתב

 ידע לא איש הרשמיות. לתוצאות וחיכה
 והוא שלמה, של הדין פסק של תוכנו את

 הוא השמועה. את נמרצות הכחיש עצמו
 את נתן ר,לוי שד״ר לאחר גם אותה הכחיש

 ששלמה לספר המשיכו א-ולם שלו. הדין פסק
 מה את קרא הצהובה, מעטפתו את פתח

לחתיכות. הנייר את קרע ובחיוך שכתב
 : שלמה של הגדול החלום גם נתגשם כך

שופט. להיות

שפט מ
ורעש חזיז

 מסופר ולילה לילה אלף מסיפורי באחד
 בו בקבוק, המים שפת על שמצא הדייג על

להב נעתר התמים הדייג ג׳ין. כלוא היה
משיצא הג׳ין, אולם שיחררו. הג׳ין׳ טחות

 ואז הדייג. על השתלט ענק, לקומת וגדל
 גייו להוציא יותר שקל לדעת הדייג נוכח

לשם. להחזירו מאשר הבקבוק מן
הרא ובכותרות בחיפה, התפוצצה השבוע

 גדולה. פצצת־רעש עתוני־הערב, של שיות
 מי כשהוציא נבהלו שלא מסא״י, מנהיגי

 ושלחו הבקבוק מן הטרור שד את שהוציא
 מסוכן כי לדעת נדהמו הזה, העולם נגד

 של הרעה הרוח כי הפקק. את לחלוץ מאד
 אין־ספור פעמים הזהיר הזה שהעולם הטרור
 מסוכנת, רוח היא בישראל, גוער, לא שעדיין

 מה מראש לדעת יכול אינו ואיש מדבקת,
מחר. תעולל

ה הבוקר בשעות מוזרה. התרוצצות
 קטנה קבוצה התקבצה א׳, יום של מוקדמות

 החיפאי, השלום בית־משפט בנין שער ליד
 היו חושיסטאן. במיפקדת קטן אגף שהוא
 מוגו־ עז ב! של וחברות חברים הורים, אלה

 גלעדי ברוך ),17( שולר עמנואל ),21( לובקין
 יומיים שנעצרו ),18( קלמפנר ושמואל )18(

 האיש חצר ליד חזיז הטלת בעוון לכן קודם
 ביאליק, שמואל חושיסטאן, בממלכת 2 מס׳

 הארבעה חושי. של הפרטי הצבא מפקד
מעצר. פקודת הוצאת לשם הובאו

 ברגע מוזרה. התרוצצות זו להופעה קדמה
 למקרה. להתיחס כיצד איש ידע לא הראשון

מא — פרובוקציה שזו תחילה שחששו היו
 מעטות שעות הצעירים ארבעת של סרם

 לאי־הצ־ מוזרה בסתירה עמד המקרה אחרי
 מטילי עקבות את לגלות המשטרה של לחתה

בתל־אביב. ובדפוס בעתון הפצצות
 שחשבו אנשים חושיסטאן בממלכת היו
 חיטה משטרת של העתונות קצין זה. בכיודן
 לבין המעשה בין קשר ויש שייתכן הודיע

 גם ).925( הזה בהעולם שהופיעו הכתבות
 אותו ביטא החושיסטי, נושא־הדגל מעריב,

חשד.
 עתוני הכל. השתנה לפתע ושקט. חזיז
מע היד, שהכל הדגישו יסראל וקול מפא״י

 פוליטי. רקע שום לענין שאין שר,־קונדס,
 הידיעה. דמות את להמעיט כדי הכל נעשה

 ה־ כל את הקימה הראשית שופטת־השלום
 שמו את לשמוע דרשה באולם, עתונאים

 רק לא אסור שהצילום הודיעה אחד, כל של
 המדרגות על גם אלא בית־המשפט, באולם

 תקדים חסר דבר — לשער עד ובמסדרון,
בארץ.

למראה בגלוי שצחקו הצעירים, ארבעת

הארץ
 בהמון הכנרת גדות על נתקל ישו

פרוצה באברים לסקול שרצו •ו/ודים,
אחרונות). (ידיעות מסויימת.

 דומיניץ׳תליאביב ישראל
 בעולם. ביותר העתיק הפתרון
ילי ,10 בת וחמודה, עדינה בחורה

תעו בעלת בממשלה, פקידה הארץ, דת
 ל״י, 20.000 מהוריה מקבלת בגרות, דת

 גבוה...(ידיעות בחור להכיר מעונינת
אחרונות).

 תל־אביב דן, מרדכי
 תהיה... גדולה הקטנה זו

 לשעבר וד,תעשיה המסחר שר עמדת
 היבוא כי אז היתד, ברנשטיין, פ. מר

הקומית. הטוויה של הנוכחי בשלב דרוש
(הארץ).

 תל-אביב דן, מרדכי
מאד. לטראגית בינתיים שהפכה


