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; ארגון .טוב ז
לאי תמיד אפשרי לדביר בלב שלב 4ש
 :ארגון
באמת.
•מנהלי האגודות ידאגו לכל ,להכשרת
הס^ורטאחש ■לתעמולה ולפרסומת׳ אד לאלהתחלת התחרות ',בזמן המדויק ,כפי ש 

התחרות

י

הספורטיבית

היד•

טוב

נקבע יפורסם מראש( .יוצאים בן הכלל
— המשחקים בכדור־רגל) .גם ההפסקות
הממושכות בין סעיף לסעיף איבן עושות
רושם של ארגין טוב; והרי יכלו לעשות
את ,התכנות קודם לכן וכניסת המוני
מסתכלים ׳דרך סהח אחד ויחידי ,במחיר

דוחק ׳והמפות ,נוסף על המחיר ששלמו

'במיטב פמפם! והוסר הדיוק במתן ■מקד
מות־הישיבה לפי הכרטיסים ♦,או ,למשל,
במשחקי אתלטיקה קלה וכדומיהם ,כש
נמצאים עליהמגלש יותר׳ "מנהלים" מ-
ספורטאים פעילים — כל התופעות הללו
 fאינן מעידות לטובת האחראים על ארגון
'התחרויות- .
כבר הגיעה השעה ,שמנהלי הספירט
יעשו את'כל הדרוש ׳לשפיר סדרי ההו
פעות ,הפומביות בספורט ,כדי לשים קץ
לתלונות ולצורך לנגיע עוד פעם בעתח
נומ .בנושא בלתיעעים זח.

למרות שמכבי ת״א לא שחק אתמול
במשחקי הליגה .בכל זאת הוכרע אתמול
שהוא יהיה אלוף הליגה המחוזית .כפי
הפועל וז״א-הכח ת״א )0:2( 1:4
שכתבנו בסקירת הסיכום לפני שבוע היה
צפוי ■מראש ,ש״הפועל" ת״-א ינצח את,
על מגרש ״הפועל״ 700 .איש .ע !ט
"חכח■" ת״א .יאז יהיו "המכבי" ו׳,הפועל" ■לדיבטר.
מליקה; דורן ,גבאי;
"הפיעל" ת״א:
שוים במספר הנקודות
 — 17ואבן
כך היה .אבל כדי ש״הפועל" יעלה על דזמפה ,יוחנן ,רבינוביץ; שולמן ,דיקטור,
"מכבי׳־׳ ביחס השערים׳ תיה עליו להכות פוקס ,מאיר ,רייך.
את ״הכח״ ביחס 0:6׳ אך נצחון בגודל
באומן; קסטנבאוס ,טרייזר;
"הכח":
כזה לא השיג "הפועל" ,וכך נשאר אחרי לוסטיגמן ,רוקח ,באסין; שטופ׳ קרימי-
סיום כל המשחקים .של שניהם יתר-ן לובסקי ,גלרנטר׳ גולדברג ,רינגל.
למכבי ביחס השערים ,והודות .לכך זוכה
המשחק עבר ביחס ספורטיבי ה*גן.
■מכבי ת״א• באליפות .מכבי ת״א ירח 32
שער וקבל  32 .8מחולק ב־ 8שוה ל־.4
״הפועל״ ת״א ירה  31שער וקבל .10
 31מחולק ב־ 10שיה ל* .3,1לסיום .כל
המחזור של הליגה נחוץ עוד משחק אחד,
התחרויות שנערכו אתמול בליגה במס 
בין מכבי נ״צ רהכח ת״א ,אך תוצאות גרת ליגה ב׳ נסתיימו בתיצאות ששערו
'אינן עלולות להשפיע על הדרגות העליו  מקודם• ברט גס הפעם ,כי קבוצת בית״ר
נית של הליגה.
עולה בהרבה על שאר הקבוצות.
את

 .5הפועל הרצליה 10
9
 .6הכח

_  -השתתפו  14קבוצות גברים וגברית.
בל קבוצה נפגשה׳ עם האחרות ,והגצ-
חון נקבע על פי יתרון כללי בנקודות.
ואלה התוצאות:
א) מרות; רמת יוחנן—חדר (כרית אם־

תל־אביב—רמת יוחנן ,0:2
ריקה ,1:2
חיפה—הדר 1:2׳ תל-אביב—מיפה <0:2
תל-אביב—הדר  ,0:2חיפה—רמת יוחנן
.1:2
פ; גברי0כ חיפה—מרחביה  ,0:2מעב־
ררת—תל־אביב  ,1:2חיפה^־מעכתת ,0:2
מרחביה—תל-אביב( 0:2 .תליאביב לא
 •Wflבזמן) ,מעברות—מרחביה ,0:2
חיפה—מעברות
תל^אבי׳ב—חיפה ,1:2
(משחק הכרעה) .0:2
א).

,19:14
t

חיפה—חדרה.1 .

,16:34

תל״אבים—חיפה

וז•

.1
.2
.3
.4

המצב כעת בטבלת ליגת א׳:

מכבי ת״א
הפועל ת״א
אבשלום פ״ת
מכבי נ״צ

 10משחקים  17נקודות

״
״
״

10
10
9

17
11
5

 40נקודות.
 .2״דגל ציון״ ת״א —  21משחקים —
 33נקודות.
 3״אגד״ ,תל“אביב —  20משחקים —

«

 32נקודות.
,. .4הפועל״ פתח־תקוה —  21משחקים —

 30נקודות.
 .5״הגה״ ת״א —  20משחקים —

 24נקידות.

■ ■ ־ ׳
'שקאדץ....
•י' *רצ־י ",שהתחרויות' י תערכנה

באולם

( 0:30חיפה ויתרה מסבת עייפות).

נרזרה  wדטגיע במכני-חיפמ׳
לטניס בהנהלתו של

מנהל

בכדור עף נצחה קבוצת ת״א (גברות)
בשלשת המשחקים והגיעה ■לנצחון סופי.
מבין הגברים הגיעו לגמר קבוצת מע 
ברות וקבוצת חיפה ,שנצחו כל אחת
.פעמים יצברו מספר נקודות שוה• במש 
חק ההכרעה נצחה חיפה פעמים ויצאה
ראשונה.
בכדור סל נצחה תל־אביב גב
הנועד וגם בקבוצת הגברים.

טקס תפל.£

הסדר והדיוק ראויים לציון
של• המנהלה הארגונית.

אחרי שמשחקי הליגה המחתית ת״א

מסתיימים בשבת הבאה במשחק "הבח"־
"מכבי" נ״צ הוחלט בישיבה האחרונה
של ועדת ׳הליגה בנוגע לפעולות להבא
כדלהלן:

אפשרות להתקשר על השתתפות במחזור

הליגה ,יש להכניס 12
לשבחה

צפניה

פרור יד:
.,מפבי-אבשדום" פ״ת-
"בר־פוכיא עתיד ת״א

קבוצות עבריות

במשחקי הליגה הארצית 10 .קבוצות• כבר
נקבעו והן 6 :הקבצות ששחקו בליגה
הראשונה עד עתה (מכבי ת״א ,הפועל
ת״א ,מכבי אבשלום ,מכבי נ״צ ,הפועל

■ צב.
• — לא .אולם דמיתי,
תהיה נוסה ...לשכוח.
— מלוע? — שאל ג׳ון.
בשל הרפתקאות חלילה ^זזח ?

היא הניעה בראשה.
המשיך
לא
—

—

—

ג׳־ך.

לא.

בענין הזה ...בענין המזעזע
הזה אני
קשורים שנינה .ונעים לי יותר ששנינו

׳ מעורבים“ ב•;
היא ,משיכה באנחה קלה ומוליכה
את אורחה לחדד יפה ובהיר .,אשר שימש
לה חדו—מגורים רחדר-עבודה כאחד .ח-
ריחנבו היה עירוני ,רגיל .אולם ג׳ון

הטניס בבר״כוכבא
בר ,ה׳ שוואדץ.
לסקציה זו נכנסת הספ״רטאית הידו־
עה מצ׳כיה ,שעלתה זה עכש־ו ארצה,
הגב' ציגלר׳ שתפסה את המקים השני
בין שחקני ,הטניס הרשימה הממלכתית
בצ׳כיה.

בראטיסלבה

לשע־

הנהלת המכבי הארצישראלי בעבודתה

,אנשים .ג׳ון הרגיש

בי

מיד.

— בכל זאת צפית לי ? — אמר.
היא צחקה שוב בעצב ,רימזח לו על
כסא לשבת והיא עצמה צנחה •לבורסה
נוחה,

.(D

0:3

1,0:2

מגרש "הפועל" ת״א .השופט :ואסרמן.
את השערים הבקיעו :קאולי ,כהן ופירי.

המשחק נערך ברמת־גן.

הרצליה ,הכח ת״א) .על אלה יש להוסיף
:את הבועל חיפה ובית״ר ת״א כאלוף
ליגה ב׳ ,מכבי רחובות יהפועל ראשון־
לציון .שני המקומות האחרים יקבעו
לאחר תחרויות־ברירה בין הקבוצות .2
 3ו־ 4של ליגה ב׳ ובית״ר נתניה כאליף

שומרון .תחרות ה־ 4תערך לפי שיטת
משחק* הליגה (כל אחד יפגש עם היריב
פעמיים) ,ו־ 2האגודות שישיגו את מספר
הנקודות היותר ,גדיל ■יכנסו לקבוצות
המשתתפות בליגה; ארצית.
החלטת ועדת הליגה שהבאנו
טעונה עוד אישור של ההתאחדות.

כאן

השעה .שמא כאן סיד
פשטותו ,כי הקהל הרגיש
מר" ערנות ורצון‘ להיות
בשביל העם ולא חבורה

הצלחתו .והת 
בצעדי יה״מש־
מכשיר מועיל
השומרת מתוך

שמרנות וקנאות על צורותיה הראשונות
ומהלך פעולותיה ,המסויימות.

בראשונה שאף "משמר המכבי" לגבש
את כל צרוף הפעולות של ספורט שמ־שי

לתיך
ומשטר.

מסגרת

מסויימת

:בעלת

צורה

צעדי ה׳,משמר" בתקופה ■זו היי מדו
דים וקצובים'לפי תכנית מחושבת :מספר
מסויים של קורסים ,הכשרת מדריכים,
הרצאות של חוברות מקצועיות׳ ארגץ
הפעולה התרבותית יכו׳ וכד׳.
ולפתע פרצה המלחמה ומנעה .עבודה
כדירה לפי תכנית שנקבעה בזמנים

תיים :גיוס ,בחינות
והכשרת של המונים.

ובדיקית,

אמרן

הדבר נעשה באמצעים עצמיים של
ה" מפקדה" ,בגיוס כל הכחות והיכולת
הארגונית של "מכבי" .על הבחינה האר
גונית תעיד העובדה של לכוד אלפים
בימים מעטים; על הבחינה המקצועית —
יש להגיד רק זאת  :תכנית הפעילות בש 
ביל המחלקות המיוחדות על יד "משמר
המכבי" היא הרבה יותר מישלמת ומות 
אמת מאשר כל התכניות המבוצעות ע״י
אחר־ם בשטח־פעולה זה.
ותנה באה פקודה להפסיק את הגיוס
— המוסדות העליונים נגשו לבצע גיוס
•
לא־מי.

הגיוס

הכללי

שבוצע

אחר־כך הביא

תקופה חדשה ב״משמר" :רעיון של גיוס
ונכונות כללית המצווה על הישוב מהווה
הנחה

יסודית

של ״משמר המכבי״. .״!-

"משמר" קבל בספוק רב את הפעילה
אף על פי שהיו לו ספקית רבים אם מ 

אמרה׳ — בשעה שהיכרותגו אף היא
חיתה כה ...כה— ...היא מפסיקה ולחייה
סומק.

— כה רומנטית במסיבותיה — ממ 
שיך הוא היא מניעה את ראשה היפה.
— היתה כהי בלתי רגילה במסי 
בותיה׳ לזאת התכוונתי בדברי — צו 
חקת הלן — .בעצם ,על מה רצית לשו 
חח עמי?

השאלה מעיניה
מאשר דבריה.
— מה  ...מה רציתי לומר? — מגמ־
»
גם הוא.

תבעה יותר תשובה

היא מושכת בכתפית — .בודאי לא
תהיה ש־בה מאחרים ותאמר כמוהם שא 
לי מראה
ני ...שיש...
כל־בך מעני

— 5א#ש ?ה ‘*לא היה חשוב — אמ 

את

היא הניעה בראשה.
היא מסתכל בה כמד׳

!—■

ה3רו>ל

— את זאת הייתי צריכה׳ לא כן —

אומרת היא — .הגם אתה רעב מאד?
— מאד ,מאד׳ — עינה היא— .
בלונדון אני תמיד רעב.

ס

רו.

ג.

— מדוע?
— אינני יודע .אולי משים שר־אים
כאן בכל קרן רחוב ומכל צד מסעדות
מפוארות וחבויות של מיני־מאפה.
— אתה מעמיד פנים ,כאילו באמת
היית זולל.

מקין

רב — .ח«ם כבר בקרה המשטרה בביתך?
היא מעיסה בו מבט מהיר.
— לא ,..ואצלך?
— גם .כן לא — הוא רואה עתץ על
הכוננית — ,ואת כבר עברת ,כפי שאנ^י
רואה׳ על העתרן? — מוסיף הוא —
הם מתארים את מסיבות הגלוי ,אולם
של הנרצח נשאר ס־ד כמוס.
שמו
עיניו נחות על פניה.
— מי יכול להיות הנרצח? — ה*.א
מ ־1מל.

אף אני הייתי רוצה לדעת זאת.
נאנחת היא ומפנה אליו את ערפה— .
 ...אבל הרי הבטחתי להגיש לפניך תה
ורקי ־־־־ ■
מאומה------
;...............
ל־־ ..
שוחחנו
עשינו
רנד עתית' לא
ש־מעת,
אני
נירא.
מעשה
על אותו
כי
לי

המים כבר רותחים,
היא קמה ממקומה
המטבח •הסמ*ך לחדר.
— אולי אוכל לעזור לך במשהו?
f.
שואל הוא;.
..׳ — לא׳ — עינה' •היא׳^בתוקף* .
סלח

רגע.

וממהרת

אל

7

— שגי נא כמנוחה'וארשה לי להי-
כ*ח ילך ,איזו בעלודבית נפלאה אני.

הוא ׳צוחק ומע־ף .מבט מבעד לזגוגית
החלון בגנות רבים ■למעשיות גבוהות.

׳
הגופה .,את

הוא נמצא כאן על מרומי קוון־גרדן
וגגות־רעפים
לבנים
של
בעולם

כעיון

אשר צורות בנין שונות מצטרפות כאן
יחד לחלום קוביסטי מיזר.
הלן חוזרת יקימקיס מהביל בידה.

רגעים

— כן׳ אמת הדבר ,כזה אני — ,מב 
טיחה ג׳ון.
שניהם צחקים ■והחשדות השונים יהל 
כים ..ונעלמים .ג׳ון
לטבעי,
חשב רק
_,
שהצעירה לא תרצה לדין שוב באותו
ליל־זוועות בקוון־גרדן והוא השתדל כמ 
עטבקנאות ידועה להרחיק 'את השיחה
מנושא זה ,כדי לשאת חן בעיניה.
שניהם שקעו בשיחה ונגע־ בנושאים
שונים .שניהם הביעו דעות והיו תמימי־
דעים בהשקפותיהם ודעותיהם.
עיניה האפורות ׳של הלן צחקו וקרך
שמש זהובה שחקה בשערה .הוא שכח
כלל ,שהיה אדם ב־דד לפני יים אחד

משום ביישנותו והתרחקותו מבני־אלם.
היא שוכח את הכל .את הנרצח מתחת
לתל-התפוזים ,את הילדה ׳ובובתה ,את
ודן בלונד..־ את הכל מחוץ לעיניה הא 
פורות של זו וצליל ק־לה אשר הזכיר
לו את המוסיקה של ■מרצרט.
• אולם הברה שנפלה ביניהם מחזירתו
ל
שוב למציאות.

— את ר,רקדת? — שאל ג׳ון.
— אני א־הבת מאד לרקוד.
—גם אני .התרצי ללכת עמי לרקוד?
— מדוע לא? — צחקה הלן.
רעיץ מנצנץ במוחו.
• — מהר ...נאמר במועדה לילה טוב?
— במועדון?
— כן ,מדוע לא? נאמר,
ח־ל".

בדקה

משחקי דעה בחיפה
י׳ ,מכבי חיפוז-״תפו^ כמר

( )3אמיו׳ (ג) סנואא׳ אלגר<׳ (ד) סיום,
פתיחה ,אדג׳יו" :9.15 .על המוסיקה לשבוע
!ך׳ מאת«מי סול5 .ן" :9.עולם ומלואו".
* סקירה על מישות׳ הקבוע.': 9.55 .שני מוט־
יטום למוצרש מושלה בפי 'מקהלת חתקררלה

מעביר

בירדהלוי :את

כחקר .הר15

?בשטהסבורג :10 .סיוט.
מעביר׳ אלנכיק שעד נומך .בהקה ה־43׳
קהיר ( : 12.45 — )620תקליטים: 1.15. ,

מעביר זילברמן שער לטובת פ״ת .בדקה

ההפסקה• ממום טחדהלרי

ה־ ■36לאחר
הכדור

חדשות.
אנ״ערה
"

לשער׳

m

)0:0( 1:1

,הפועל" חיפה—קבוצה צבאית

)0:1! 0:4

(':.>.0 - )1»2מוסיקה טור*

^קית :9.30 .רקודים :10.25 .רקודים•
בוקרשט ( :8.15 — )823שירים רומ
 : 11.15מגדנות
 : 10.30רקודים.
ניים•

אולם .השופט פוקד

"אופסיד"• אד• מגטי דקה מצליח בכל

זאת כית-הלוי לחעניס את .השער לרשת.

 ,• ■ .. . f־שתוי״,׳
במשחק המיקדם .ממ׳ ״«.מ צעיר"
סופיה ( : 9 — )850מוסיקה קלה: 9.30 .
ת״א את "מכבי אבשלום■ ,הצעיר" טע מוסיקה אוסרמות;  : 10,20מוסיקה קלה.
 :10.30רקוייא• 040ן  :המשך.
בתוצאות .)1:1( 2:3
רומא (גלים קצרים) —  ;540מכחד
■אופרות :6.15 ■.פושיקה קמריית.
5־:9.1
 .מבנות"^ .נהמן^"1־
’  -ביו*-יורק — . 5.30הנוקר■ :קוגצרק
"הפועל" הרזטה-״נומד" הרזטזז
סימפתי במוחו של ארסודו טועקגיני.

משחקים ידידותיים
)0:1(. 2:3

(1:1) 2a

המשחק נערך בראל״צ .במחצית הראר

"הפועל" הופיע בואיכבוי-זזמלא «י•־
«זר<אי קקמח
רוך ה׳ ע^אבל;

ישרים הכוחות משני הצדדים .במחצית
השניה עוברת חתמה ליד "מכבי" ראל״צ.
בהתקפה פתאומית מצליח אבנר מנ״צ
להשוות את התוצאות .מספר רגעים אחר

כך מעביר אביתר שער מוצלח לטובת
אברהם מבקיע שערי ■שלישי.
"אשון.
אנשי נ״צ מתעודדים ימצליחים להבקיע
שער שני ■ע״י בבה .שאר ההתקפות של
הברי קבוצת .נ״צ־ נהדפו ע״י השוער
נסים צ יפי פו .שפט פלדמן ’מנסיציונה.

8..כמ נ"׳ נס-דוטז-״מבבי נ" ראפה
)1.1( 2.2

— כך ,ועתה אנו מצויירים בכל —

רר" — עד אשר־".
— עד • אשר גלינו
רוצח למר ?

המשחק לא
אנשי נם־ציונה.

נערך בגלל

אי היפעת

ה־10

ס?ףרה על חדשות הש<וע.
^לם ומלואו".
•M0־ •׳לחשבןו המלחמה"• שיחה על רקע
המלחמה׳ ,האס אליעזר ליבגשעיין• :M5
’תזמחחת־ חארלאן של שרות הרדיו בארץ,
.מצוחג של הנס של/יגני .פסיחה ל״אוריאל
’
(רטהאדז);!® ,מסוגיה• מס׳ ' .45בפה
'׳
'דייז מיגור "מרידה" (הימי)( :א) אלגרו,

זו זלצר ,גראף ,כהן,

!השער■ הראשון׳ לטובת

את

"הפיעי" פ״ת-״הפועל" רמת־גן
)2:3( 3:6

כתקונם .כשעה זו הוכיחה המפקדה האי -בחינת מקצועית יארגונית יצליח הדבר.
בועדת מיוחדת .הישיבה הראשונה של ן צית ערנות וגמישות .לחלל עולמנו השא '-אילו היו המוסדות• מטילים את התפק־ד
כל השופטים לכדור יד תיערך בים ב׳ ,גן הוטל צר של גייס ינכוגות .המפקדת על "מכבי" ,אשר משך שנים רב־ת רכש
 27.11באולם מרכז ממכבי.
ה־עמדה על ידי זה לפני תפקידים ממלכי־
נסיו;,י כושר־פעולה וידיעה ארגונית ל 
«

י

הגדרתיים.

&9

חעריף את טעעח הטוב :מן הרגע הרא־׳
r׳
שך אשד .העיף מבט החדר.
מעט
'מחרחר
הוא
בהערתה זו.
■ ־; הכהלים ■מקוששים י במדפים ■ .נושאי
מתפרץ .
הוא ___.
 — ..תסלחי .־לי ך.... -
׳ חרסינה שתי רפרודוקציות יפות ' ,Wבליל אכ$ך׳;לא*.ךאג כלל ■אישי^מא^ו
תלויות .על הקיר וכמה רשומים .ועל לחוקי האטיקה לשם מה לנו’לעסוק ב?ה
ה^ע• ד|שלו הזה ,נצבת■ .ימדתה הלבושה
 jי ־ ;
עתה•
 ,..ש|$חיש ׳®ל ■חלף אממונך ב^צמה.
היא^• .נחת שנית.
ב^*נת'החדר!?ליה^צףוך 4לחן לשני?

)0:1( 0:3

מג׳רש "הפועל" ת״א .שפט שאלתיאל.
את השערים הבקיעי :ויטל ( ,)2נדב

״אגד״ ת״א-״התחיה״ ת״»

המשחק לא התקיים בגלל אייהופעת

"הפרן ":נס-ציונהי-זשגנ» רחובות

המשחק נעיץ* על מגרש "מכבי אב 
שלום" פ״ת.

מתכסות

הפל

״דגל דון״ ת״א-״הגה״ ת״א

דגה נ׳ מחוז הדרום
,מפגי מל״ו" גדרה-״הפועל" רחובות

פעולות המוניות ,היה זה מונע בזבוז של

נפגמה כתתיאה מהתפתחות הדברים ב 
שבועות האחרונים.

עתה ברור לכל :חלק אחד .ע^ל פעילת
ה״משמר"—הכשרת המונים—נעשות ע״י
המוסדית .אבל חסרים קאדרים של מדריי
ימפקדים
כים
בסיטונות.

לחנכם

הנמנע

על "משמר המכבי" לעביר ,א״פוא,
_
___
לפעולה שיטתית של מגברת■
היכולת
המקצועית של אנשיו .,להעשיר את תכ 

נית הפעילות ,להתאימן לתנאי פעולה
חדישה בהיקף המוני ולפי צרכי העם
והארץ.

בשטח :זדי אין ל״מששר המכבי" מת־
הרה אשר יוכל לתכן פעולה לא*דר ימים
בכל המקצועות ולבצע הכל כדבעי מבלי
להבטיח הישג .מידי.

יהושע .הדר

—־ "התפוז הכחול?"
פניה מתכסים בחיותן מות;
— כן׳ אינך מכירה את המקום הזה?
אמרו לי כי זה המועדון המפיאד ביותר
בקוון־גרדן.
משתררת שתיקה.
— אני ...אני שכחתי כלל — .ממל-
מלת •היא.

v
— מה שכחת ?
— לא אוכל לצאת עמך מחר לשום
מקום.
— לא? — חרא היה מאוכזב מאד.
גבוה עיניו התכווצו ופניו השזופות קב 
לו שוב אהיא־תה ארשת של התאמ-
צ*ת והרה :ריב נוגים.
— לא ,אני...
מחר.

אני

קבעתי

פגישה

— אך ,כך הוא
יותר לא נאמר

היטב. ,פי זבתן "התפוז ,הכחול" הבחילה.
איזה קשרים מסתוריים■ יכולים להיות
החליט
ג״ון _ ’.....
בינה ובין ■המועדון הזח? . .1
למסיך את הליט מן הסוד מזה ולבקר
שם.
המשך •השיחה היה מתרח יותר והגיע
כמעט -־11ר—
י׳ יי "ז יי
ידי רשמיות .ג׳ון קם בדאבון־
לב מכסאו.

—אני מוכרח ללכת עתה — אמר.
הדמות השח״רה
אף היא .י• ■ ׳ ׳ ■ *

והזקופה

התרוממת

— צר לי מאך —יאמרה.
— על מה צר לך?
— על פגישה זר־ מחר בערב...
הוא צוחק — .אין דבר .אני אסלח
לך את זאת׳ אם...
— אס■ ,מה?
— אם תהיי
— מחרתיים
— טוב .ובכן
1,איפרה■ לשמוע

קיעו -שמובל ויצחק במ**ןד
"מכבי"; שלום וכ״ץ .שפט היפרט

*

חפשית ■מחרתיים.
אני חפשית.
אנו קובעים .נלך לאו-
את ,טוסקה״י

'

למובת

״הפועל״ ראשון—קבוצה jiw
מייטגר ובולי.

,

1:2

(.)0:0

;דכ .אמר חסתך־ת
מעבידים :ממסכים שער ’או!ד\,הא»לים
משווים רמעבירים ■גם■ שער נצחון .ו
כל קבוצת "נמ?םי" ומה שן1ךח־ על

0:0

הובקע מכת .11

״ענבי״ נתניה■ _ ^ייון״ר" נתווה
)0:0( 1:1

חגיגח.

-

״הגה״ ירועדיה- :

ענכ

i

2 : 2
התחרות
ירושלים.

"מ3ר" וזיפה

־ שתי הקבועות היו ער כה־ בלתי טנו-
צחות בליגה .ד^שהק ׳ 1Bאן»וא.ןהל

משער לטובת ווחייליט׳

נערכה .על

 Wדןזן׳

■נזנו^ דמדת.ענו

)0:0( 1:2
את ,משערים לסוכת ׳&ןועלי ה3ןףעו■

i

זיוף irr, - m״
דו^רנז* 0:3

במשך כל דמן המשחק וזיתה
של חמכבים על העליימז.

!

()0:3

הגל ציון ג׳ .-בגי^יהנד-ה ב׳

3־0:

מגרש בדל מב׳אי אוג-־ חשמדים הב־
קיעו :שיין יקי-גדרקן.

השגת חתארחי! בחיפה "כרי^בא"
ת״א עם שלש ק3ו#מ .התחרותי " wכר

טבבא עתיד ב׳" ת׳*א ־עם" ,כסרעגא
 ,ב׳״ חיפה נסוזייטח בבןחיך של < 0 :לטי 
; ?יז ,חל*אטך התחרות .׳גר*ט,מא עחיד

ידם

"המיר העבר" ו^ -ב^״ד מפון
ת״ג 0:1
בגי יחווה - :מוזגה־ יהודמי M 1:7

- W

י•

-׳ "מכפי

ספוגת בוער ממידת
<ר״ רחוכות  1:4ו)0:2
״מכפי־  - » tw.ומומו חחתה
ברחונבדת )1:3( 3:6 -

ייעדה

)0:1( 0:2

מגרש■

m

הון ואון׳ והפעילה מיתה מביצעת מכל
הבחינות ביתר הצלחה .ואילו בהנע גיוס
זה ע״י ׳;מכבי" בפקיח המוסדות העליו
נים היה מכשיר אלפים בשקט ובשיטה,
מבלי לתת מיד גושפנקא לאומית אשר

שמן

׳■ מכבי״ הופיעה עם חממה׳ שומקני מילר,-
אים את השערים -לטובת "הפועל׳' הב־ י

״דד

ר

I

רומן מאת

שאתה

בית״ר וז״א-״הכח״ פ״ת

)0:5( 0:12

את השערים הבקיעו.
באוצטדיון.
כספי ( ,)5ביגדנוב ()2׳ ליי ,ורמש ,לויס,
זליבנסקי ,ליונה.

הצטיינו בקבוצה
שפיגלר וש־ושך

לטובת קבוצת ראל״צ• עד סוף המשחק

הרא־ל ושום קבוצה אנגלית לא מצאה

נערך השבת בשעה  5אהר־
וחולקי מטעם מרכז "הפועל"
נודדים לקבוצות המנצחית.

סן מועדון התפוז

אולי

וע״י כך נעשה האגף הימני של ההתקפה
מסוכן מאד• שאר השלשה .היו חלשים
ומשום כך לא הביאה ההתקפה שערים

(סי ארניסא);
ארניסה)( .מעבר מאולם •הי.מ.ק.א ,.ירושלים).׳
מגרש מכבי אבשלום פ״ת 800 .מס 
 :5.30פינת הנוער העברית? י מדור׳ הטל;
תכלים .השופט :גלמ׳ן • ,־
תכנית ״כבקשתך״" .: & .עברות לעוליס",
" מכבי" ת״א :סידי א׳? שלוק ,אורך
מאת ד״ר ש .קאלקו :6.15 .תכנית ער«ףת.
אןרים
,,זזל■ הטם!קה ישערע .זח",
שמיי! :ייאל׳ הוקש׳ 3#ןמ 1אאמיק ,סירי
■ ^■ f-r-1׳ך .־1
.״ ׳
®יוכח»*n, .
Iי*לזלרזיז*
ב* ,ביוז*הלרי ,שמשוך ,מילה.
 .חדשות מברית.:»55 .׳״עך
<אי.ך.ן

טוק&ה' וק»«רט מורגצי —

■חכח" שחקה ההגנה באופן מצוין ,רבה
היה טוב ביותר השוער באומן .גם שורת
יזרצים עשתר» כל מה שגי׳כלתה ובהתקפה
עמלו קרימילובסקי וגולדברג להשיג את
שער היריב.
השער •הראשון נופל בדקת זד 30ע״י■
מזרחי;"םכ3י א#ש^«׳
שולמן 2 .רגעים אחריו מעלה דוקטור ולצד; זילפר ,גראף׳ אלימלך; כחן; שפיגי
זיל3ךמן!1
את התוצאה ל־ •0:2אחרי ההפמקו• יוריו לר׳ שךשן<
יוחנן ברגע ה* 35יב־ 40יורה רייך את
המשחק היה מעגין ומרתק .כ״מבבי"
תשער הרביעי ,׳וברגע מאחרון
יודה ה״א הצטיינו :סיד* אר ,שלום« «וק«צ
שטופ את שעו* הכבוד ל״הכח".
אלנכיקי ביידגלוי *מילה .ב״מכור -אט*,
שלתך׳ הצטיין ביחוז" סעךער מזרח* .כן

שונה מבקיע דניאל את השער הראשון

r
— ׳נבדאי שבאתי — .אמר ג׳ון— .
כלום •פקפק ת כזה?
היא הניעה בראשה והסתכלה בו בע"

הראשונה במשחק הקיצוני הימני של
"הפועל" שולמן .דוקטור שחק טוב מאד

התוצאכת

גדול׳ בהתאם לחשיבותן ולקהל־ הרב
בישיבה .׳הראשונה של הנהלת מרכז
המחענין בהן .י
המכבי עסקי בהרכבת ההנהלה ודנו גם
העבודה
בשאלות
• ד״ר עיינמ בתל אביב
להבא .הוחלט ,שבל
............
.
הגיע לתל*אכיב מנחל הספורט הידוע ו חבר וחבר בהנהלה יכין לישיבה הקרו־
חברי• הנ^לת "בד-ב־כבא" בברלין ,ה׳ ד״ר  iבה את תכנית העבודה ורשימת חברי
שיינסן ,שניהל במשך שנים את מחלקת־  Iהועדות במחלקתו.
הבוקס■ אצל בר כוכבא-ברליך והיה חבר
ה• ט .א .במכבי העולמי.
ועדת כדור־יד שעל-יד התאחדות
ד״ר שיינמן כבר העמיד את עצמו
אגודות הספורט לחובבים בארץ־ישראל
לרשותו של מכבי׳ ת״א בעניני הבוקס.
החליטה׳ לארגן את השופטים לכדור יד

1נודע לנר׳ עמל יד מבבייחיפה תתאר 

גשת הכרת האחריות של התוצאות המכ
ריעות ,אם כי לאי ביחס לקבוצת שלהם.
"הכח" בדרך■ כלל שחק משחק של הגבה.
ל׳.,הפועל" חוח יתרון רב וזכה בנצחין
בטוח .אבל לא' השיג את יחס השערים
הדרוש לו להשגת תואר האליפות.
ההפתעה של המשחק היתה במחצית

,מ־בכי" ראשון-ד*ץן-״מככי" נס׳-ציונה

לכבוד הוא ל״מכבי" שבבל תקופח
•
ותקופה ידע להתנער מהשיגרה ולעבור
לפעילות מוגברת ,מותאמת תמיד לצרכי

ועדת הבוקס שלידי התאחדות אגודת
כבר
הספורט לחובגים הארץי^חאל
מתכוננת לערוך תחרויות לאליפות ארצ
ישראלית בשביל סוג א׳ .הן תתקיימנה
׳ בתל״אבדב■ בסוף דצמבר אר בראשית
ינד^ד. ,בהשתתפות טובי■ המתאגרפים

 .גנה

 .1גדת״רת״א —  21משחקים —

"
..,
"

תחרויות

סקציה

״
״

חמשת המקומות הראשונים תופסות כי• ם
•הקבוצות האלה:

נדור סל ■■
נוער:
תל־אגיב—גבעת
תל־אביב—משמר העמק ,27.:37
ממק—גבעת חיים .11:32
'' :TOתליאביב—חדרה ,27:72

חיים

4
4

שום הפתעות לא היו בליגה ב׳

תחרויית גמר לרבנאות «הפועל:
בכדור סל ובכדור עף
•ביום ששי ■ובשבת נערכו על■ מגרש
המכבי תחרויות גמר בכדור סל• ובכדור
עף ,לרהטפות "הפועל".

"
"

f

 ':5פרקי ,גגינך־6*.גר6ה
ארגיטא .פוןיתה יואןגה בלה
אנדנסה קי;קוי<ו מזוך ם1נ-

ק^׳'מם( 3 .מ4ו*סון)ז ’פססורלה  ^0סונטה
מיגור
®( 1:4גי10ט)ל פתיחה ופוגה

מכבי פ־» 1-.1

/

במשחקם של .־חברי ־ "הכח" היתה ׳מור 

נוספים .שורת הרצים היתח טובה כתמיד
־ההגנה עבדה רק לעתים רחוקות; אצל

ן

או" תי* מיז" ,בה׳טבבאצ׳ חישר• נפחיי־
 1WW Wחצ-
>מח ביס •0..:
ש&יימד; גגרא־
' מייני אצל
גשער.
המינוס דיXMlf
; הר■
התחרות הגברית כץ "גר״טכבא" חי 
י פיי נגד ^ריטכגא "עמיד׳ ודא־ נסתיי־
מה בגצחתמ של קבוצת החיפארת’בתו 
־ ־־ .
0:1־.
’צאדת0:1 .

בתי*רכ.
^■בד

"?.א.מ.ם.
»♦1L

-w

1r»™ art «ra

I

נסוערון

"הכפטון

.

2:3M/iw
היהודי"

כטוחן

המועחז היהודי ממון לונדון ,מרכז

קוראיבי דקרים בודאי את ביקור
הקבוצה הרומנית "טמשוואר" שחשאירה  1הבטליון הלונדוני השד של "ג׳ואייש
רושם עז
:ז בהופעתיה המואלחות מבר 1ילייד ברמי«ד" ,נפתח מהדש• טקסים נער 
ת״א קבל
הועד של "מכבי"
בימים כ*ם בהל יום א׳ ובערבי ימות החול
אלה מכתב מאת הקבוצה הנ״ל בו נאמר,
בהנהלתו של הקפטן לאנג .פעולות נער 
כי "ק .יא .מ .ט .טמשוואר*׳ נכנסה לליגה י כיה ע״י המועדון ביזם א׳ ובכל ערב,
הר־מנ־ת הז:ראשונה ותופסת בה את־המ* ץמחוץ לערבי ש3חךת ולבוצ״ש .יש במ<!רם
קום
יגם מקלם מפני התקפות אייריות.
הי-אשי.׳
“•

— מצוין! — ועיניה מאפרת ת מחיי 
כות ש־ב .היא לוחצת• ,את ידו.
— אבוא לקחתף כשעה שבע — אמר.
— קודם ■בל נלך לסעוד את'.לבנו;
מיא מניעה כראשה לאות הסכמה.
הוא משהה את ידה הצוננת שהית• קלה
בודו .ועונה ללכת.
היא פותחת את הדלת .על יד הדלת
נצבת העוזרת ודלי מים .מזמזמים הילה.

— ערב מוב׳ גבר אממ^ד — קודאה•
,
,האשה — .מה עלי לעקמית ?־ איגני יטלה
.לנקות את הדירה מס׳  !10הדלת נעולה
ואיש אינר עונה על דפיקותי.
היא מצביעה על דלת שניה באותה
ק*מה ,בקצה׳ המסדרון.
— בודא* יצא .סגימו — מלמלה מלן.
מיד ׳היא פונה .לעברי■ של ג>ון ילפתע׳
הוא ־מרגיש ,כי׳ היא נמפמת להפטר מט־•.
י נר .אולם־ העוזרת ממשיכה' בדבריה מב
לי לשים מחמם לפיה:
— אולם  .איש■ לא ראהו .:יותר מאד
ליל .אמש משי יצה עמך; גפ׳ אוזמנד.,

כחרהרדיו .פ* היה אותו איש בתלבושת־
ערב ,אשר נחא&י בליל אמש יוצא ביחד

עם הלן מושר קא חזר עודך
בשקט ,על בהונות רגליו 'זוחל •ג*ן
ועילה •שניו 4מזויף מפט בדלתה הנעולה
של חלו ומתקרב בצעדי*חתיל בזריזות
*ייי־א קול אל קצר• הממירון• על הדלת
מזרא־ מסתמן כרטיסיפקור לבן' :רג^נלד
’ ך • .....
0
ורלפייש.
־ י' ■ .
'  ‘:1׳ י
 nr ..תבלu .׳

צי
-מוחו.

זח• ייבול ■ להיות ?•■ — מחטט ג׳ון

.מחשבותיו .מורשות • קמטים

עמוקים

במצחו בשעה שהוא יורד iiiiwr
ילזמ ,עלי כמונות :רגליו.
בבואו לרחוב• היא מחזיר את מבטו
אל חבית ועיניו מממשות את חלונות
דירתה של הלן .החלז׳מת מואבים ודמות
זקופה ־ מתקרבת אל■ חיזלדז והסיטה ‘את
חוויילאותי החלונות מן הצד השבי׳ אשר
חיו למי השערתי* ,חלושות דירתו ■י של
רג׳יינלד וולאייה נשארו •חשופים.

ממשיכה היא — באותה נעימה של חשד;.
אולם לפתע‘ נצנץ לתממגו הרב ;של
— ...וזדא דרה לבוש ’מתלכושת-ערפ\
• ג?ן איר אף• שם ,ועלו של אדם הת 
כמיד ,לא כן?
נועע  .אולם האוד כבה מיד ■ והחלטות
— כן ...,כן — עונה הלן בקרצרי׳רידו.־
לזבר להיות השיכים־ וחסרי־חיים.
— לפגמים הוא נוסע לכמה ימים ..הוא
• — .מוזר מי?! מוזר שאד! — ממללזל
ניסע לעתים קרובות■ .
— מה? פתלב1שת־ערב?! — מוחח׳ גץן כיני יכ׳ץ עצסי .הוא מתקדם בא 
שיות לעבר י ביוד^ןל^ • .י ■
.
י
חאשה.,
על ’אף חצי:בק$וק? היין'הממידי
׳ חלף מפנח■ * אליה י -את־ > ערפרי :ילרחצת
 :אשר־ נוסף על ארוחתו לא .מצא ג׳ון
שרב את יד־  .של גץן) .
— ובכן׳'להראות ,מר טרנצ׳ם ,מח־‘ -פתרון :לבעיה■ 7ההעאיקה אות •1הוא .ישב
יחידי בחדרי ,עשן סיגריה ושקע ׳גהר-
רתים.
הוו•^
— בשעה שבע.— .מחייך ג׳ון
מי־ חוא ,האיש אשר נרצח בקווךגרדן?
הוא פונה ללכת ,ומתחיל לרדת במע 
לות׳ לאחר .כמה צעדים .הוא מתעקב י מי! חוא זח רג׳ינלד ודליים • האם שניחם
זירק מבט לאחוריו .הוא ריאה את הלן .אינם אלא אותו איש ? ואם •כן מי הוא
מזמינה את ■העוזרת ־להמם אל דידתה אותו איש אשר שוטט בדירתו של רג׳י-
 .נלד .וול^והב ?
והדלת מוגפת אחריהן.
ג׳יו

נשא*,

ע*מז־

על • עמדו

שקוע

(עיד יברא)

^^•ייייי“ייי“יי"“יייייייי■■“"■■■■■*!
בצעד וביגון רב הננו מודיעים עי־מוחו שלבעלי& ,י4ו וזקננו
ז״לי
ו״ב ״ל1
ע״a11
וינשט״ו»u
אליהווי1עוט“1
■3אליהו
1rt*3ד ■:

י<> לגליו! מס1234 .

ומבוני

ה חיד * "■ל

הישוב ,חבר

בית יעקב׳ ראשון וזקן השוחטים בימי ובת״א ששבק ווייס-לכל תי

בשנת ה 80-לחייו.

יום א׳ ,י״ו כסלו ת״ע 26.11.39 -

הטיה תצא שביתר רה׳ ■לילככלמו

1

;!8

־היום י״ד כסליו כשעה » 2הה״צ-

המתאבלים:

המו״ל — :א .אלדד ,תל-אביב
טלפונים :המערכת  .4541/2ההנהלה 4111

האחראי — — :־־ יעקב הגלד
דפוס עזריאל ,ת״א ,רה׳ רענן  ,22טלפון 5377

אשתו,1*11113 ,1*13 ,
חת*1ו31 ,ד*ו 1*1*11

!■E!!S&S5&^BS3SS
הבית» בשידוך־המפלצת

*

הפיה את ההסכם ,בהביאה דנקיות נוספות נד דדנא «ת חנופת הפור מולק 70 -פחפיסורס ב5ו»ןו נאסרו והוגיו למחנה הסגר
ועוד רוגזת מוסקבה :בולי! ביטלה את הזלוטי כמטבע בשטח הכיבוש  -והבריח ה אותו לשטח הסובייטי
צ׳מברלן ידבר היום על האמצעים להחשת מיגור השלטון הנאצי :במלחמת המוקשים :בהקדם האפשרי יגלו את ה״תרופות" להפסקת *הרציחות הגרמניות זיל פני הים*
יום א׳ לפנה״צ (א .ה— .).

לות והיפות

בערי פוליו

שונות נבחרו

כדי להבריחם בעוד מועד לשטח הכיבוש

אנגליה וצרפת עומדות לנקוט ,כדי לדד ברורה של ברית הסובייטים?) ־ולאחר
חיש את מיגור המשטר הנאצי.
)שהשלג שירד בחזית !המערב שיתק את
לעולות הצבא היבשתי.
♦

היחפים בין ברית הסובייטים'לבין
הסובייטי .קולם הבריחו הנאצים סכומי
המיותר
גרמניה הנאצית התקררו במידה ניכרת .הוצאת הצבא
זלוטי גדולים לשטח ווילנה ,יעד שממשלת
ליטא פסלה את הזלוטי בתור אמצעי
המשלחת הכלכלית הגרמנית חזרה משטח? ה?יבוש בפולין
תשלוט חוקי בשטח שלה׳ — ואחרי כן
ממוסקבה למעשה בידים ריקות .הרו
רצו ,לסייס בנצחון
התחילו הגרמנים בהברחת כמויות גדו
כחות המשטרה לא הוגבלו ,ארלם
סים הכשילו גם את המשא והמתן להע
ברת נפט וסחורות -מרומניה ל״רייך" נקבע כי לשני הצדדים אסורה כל "מילי-
חולשתם
את
לות של הזלוטי לשטח הכיבוש הסובייטי ,והפגינו
דרך שטח הכבוש הסובייטי בפולין .טאריזאציה" של כחות המשטרה ,אשר
כדי להחליפן ברובלים רוסיים (ביחס
•היום הסתיים השבוע ה־ 12של מל 
רובל אחד בעד זלוטי אחד).
ולבסוח שלחה שוב מוסקבה תגבורת צבא לגבול הגרמני החדש .כל זה עשתה
בשני שטחי הכיבוש.
חמת אנגליה וצרפת בגרמניה .הנאצים
מוסקבה מתוך האשמת ברלין בהפרת הפכם צבא; שנחתם בי; ראשי המפ
*
עם חתימת ההסכם הוציאו שני הצד 
ניסו לסיים את השבוע הזה בנצחונות
קדות של שתי הארצות בנוגע לפולין.
כבפראג לא מצאה חן בעיני הנאצים
דים את עודף צבאותיהם משטחי הכיבוש
{אויר ועל פני הימים ,לאחר שתכנית
חתמו
ממושך,
יומתו
משא
לאחר
בנובמבר,
ואלו תולדות ההסכם :ב-סו
בפולץ .זוהי ,כנראה׳ הסיבה העיקרית ,בקראקא גם הרוח ששררה באוניברסיטה
,שטובעה
הפלישה להולנד נתבטלה (בגלל התנג 
הגנרל סמויידוב בשם המפקדה הסובייטית והגנרל איסטנר בשם המפקדה
ה״יאגילונית" ,שבה התחנך פעם קופרניק
דות הגנרלים או בגלל •המצב שנוצר
לנייטרכיים
שד״ר פראנק •,אשר נתמנה ע״י היטלר הגדול .שלטונות הכיבוש הנאציים אסרו שייך
הגרמנית על הסכם להגבלת מספר החיילים של שני הצדדים בשטחי הכיבוש
לראש האדמיניסטרציה הנאצית בשטח
בשטח הכיבוש בפולין ועמדתה הבלתי-
בפולין .נקבע ,כי יחס כחות הצבא של שני הצדדים צריך להיות בהתאם
בקראקא
האוניברסיטה
מן
פרופיסורים
70
הכיבוש בפולין ,התחיל כאילו לפתע פת
אכן׳ יודעים הנאצים יפה את המלאכה,
לגודל השטחים שנכבשו ומספר האוכלוסים שבהם ,היינו :שש דיביזיות צבא
ושלחום למחנה הסגר בשטח ה.,רייך",
אום לדבר רכות כלפי הפולנים .פראנק
כיצד להרגיז לא רק את אויביהם אלא
גרמני בשטח הכיבוש הנאצי וארבע דיביויות אדומות בשטח הכיבוש הסוב
הבטיח ,כי פולין תהווה יחידה משקית בתור מעשה נקם על תוכן ההרצאות של
גם את ידידיהם .לא לשוא קבע "איווגינג
ייטי,
הפרופיסורים הפולנים ועל סרובם להש 
כמקומות ,שבהם ■מוציאים הנאצים להורג
בהמון לא ■רק את המורדים אלא גם את
הפולנים ש״בגדו" בגרמניה בשנות העצ־
מאות של פולין.

עצמאית עם מטבע משלה.

תתף בחגיגות הנאציות הרשמיות.

מחיר הלחם עלה ל־ 16מיל
תל-אביב ,יום א׳.

מחירי הלחם בת״א לאוקיה (לפי העלון
הסטטיסטי של הממשלה) :ביולי  5ושל 
שת רבעי מיל ,באוגוסט  6מיל׳ בספטמבר
 8מיל .עי*^ 1המחירים ■מצאה את בי 

כפי שהודענו בגליון הבוקר חלה
היום העלאה במחיר הלחם .אולם המחיר
של ככר לחם בן  3אוקיות נקבע לא
 18מייל כפי שדרשו האופים אלא 16
י מיל ,הי״נו הוספה של ■מיל אחד לשלש
האוקיות .על העלאה זו באון הסכמת רע-
..דת .המצב של העיריה׳ והמועצה .תדון
העךב בשאלה ■ותובא לפניה לאישור הח 
לטת ועדת המצב.
בקשר להעלאת ׳המחיר נודעו לסופ 

טויה

לא

בשינויים

במחיר

הככר

אלא

בהפחתה מתמדת של משקלו.

ועדה מיוחדת בדקה את המחירים
ההם ואת המחירים שנתאפשרו ע״י
הקמת האר/ון (הפסקת אפית לחם־עודף,
הפחתת עב״ד׳ה לרגל קביעת המשקל
האחיד המיגדל ,חסכון בהובלה ובדמי

רנו׳ הפרטים הבאים.
תיווך) וקבעה את המחיר האחיד  15מא״י
לפני כמה חדשים נחתם הסכם בין הככר לכל סוגי הלחם.
׳■ 70מאפיות בתל-אביב ונוצרה התאחדות
ביתניים־ חלו שינויים בסעיפים שו 
בעלי י המאפיות שהנהיגה את המשקל ה  נים׳ של הייצוי מאז פרוץ המלחמה,
 .אחיד :של לחם ,בשלשה סוגים )1 :לחם .לסי החקירה של המכור לחקר הכלכלא
רגיל׳ '(תיצדת׳ שיפון וקיבר) ,במשקל של •הסיוכבית ,יש לקבוע עליה בסך 1,4
 3אוקיות הבכר? ב) לחם לבן ,במשקל מיל בייצור כל ככר לחם.
 2אוקיות ?  )3חלה ,במשקל  2אוקיות.
על סמך מסקנה זו הסכימה ועדת
עירית ת״א נתנה עזרתה להקמת הארגון ,הלחם .להעלאת המחיר במיל אחד לב 
כדי להפסיק את הונאת קהל הצרכנים כר.
ע״י שינויים תכופים במשקל הלחם וטי-מחוגי המסחר 'מוסרים לנו כי מב 
בו .המאפיות התחייבו שלא להעלות את חינת מחירי הקמח ומצב המלאי של החי 
מחיר הלחם אלא בהסכם הועדה הצבו -טה והקמח בארץ ,אין הצדקה להעלאת
רית לעניני הלחם י המורכבת מחברי מחירי הלחם.

רעדת האספקה לשעת חירום בצירוף
ב״כ האופים ■וב״כ מועצת פועלי ת״א
■בשם פועלי האפיה.
׳ בחדשים שקדמו ׳לימי המלחמה' היו

כן נודע לנו כי ההסכמה להעלאת
המחיר במיל אחד ביתנה ע״י ועדת ה 
משנה .לענין הלחם בלי שתדון על כך.
המליאה של ועדת האספקה העירונית.

תחת אורות «אדיםון»...
פרק .מחיי הלילה בתל-אביב
________ של חיי הלילה
ברשימת המקומות
".
______
בשורה
בתל-אביב
נמ-
האחרונה
לא ;------
.
צא שמו של המלון "אדיסון" שברחוב

השומר .מלון זה התפרסם כבר ברבים,
ובעליו ,פאלק נוביק ,קבל פעמיים את

ענשו ■מידי בית-דין .פאלק נוביק לא
הרפה מדרכו ,ולבסוף הובא שלישית
לפני כס המשפט.
המשטרה האשימה אותו הפעם בזה
שהיה משכיר את חדרי בית מלונו ל״זו־
גרת׳ /מבלי להכנס — אם לדבר בלשון
נקיה-.־־ לבירור ■מצבם המשפחתי .חימש־

I

היו רשומים כל עיקר .בחדר
מצאו השוטרים בחור תל־אביב "מתבו 
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דד׳ ,עם בחורה מפתח־תקוה ובחדר הקטן
־ שעל ■הגג נמצא עוד זוג .התברר כי הללו

אינם נשואים ,ורק הודות

ל״טוב

לבו"

השופט ציין כי אינו מסופק שבעל
המלון ידע כי בחלק מאכסניתו השתמשו
למטרות מפוקפקות ,ולא די לרשום־ דק
את שמות המבקרים ולא לדאוג לקבל
"פרטים נוספים" בנוגע למצבם המשפח 
תי .עדותו של הנאשם משמשת סעד לת 
ביעה .בית הדין פסק להטיל עליו קנס
של עשר לא״י או חדשיים מאסר,

ניתנה לו הזדמנות יחזור למוטב
כי תב מחמת רעב ■
"זה תשע שנים אני נמצא בארץ .כל
מיני תקופות עברו עלי ,אולם בזמן־האח-
רון הגיע מצבי עד יאוש ולכן נאלצתי
לגנוב" — אמר הצעיר יוחנן ד .בזמן
שהובא לדין לפני השופט אזולאי .באש 

להתנהגותו הטובה .במשך שנה.
השופט ה*סיף" :במצפון שקט הייתי
.יכול לשלוח אותך למשך חדקזים לבית
•הסוהר ,אולם אני ריצה •לתת לך את
האפשרות לחזור לדרך הישרה .אם תמ 
שיך לגנוב בטוחני שתיפול שוב בידי
המשטרה ואז תקבל את העונש הראוי.

מת גניבת שני אוטומטים לחשמל מחד 
רי מדרגות ושמיכה מארפנע שעמד■ ברח׳
 .ביאליק .הצעיר הדגיש כי הוא ■מתחרט אראה איך שתסתדרי בהיים".
על ■מעשהו ומבקש את השופט לא־לשלוח ■

אותו יותר לבית הסוהר"■

בהתחשב עם וידויו של הנאשם פסק
לו השופט מתן ערבות בסך  10לא״י

י

י

הילדה פנינה יפת

בתי  1וחצי שנה ,מ*חוב פלורנטין,
;
שנפלה מקומה השלישית של הבית והוב 
אה ל״ה'דסה"- ,מתה הלילה מפצעיה.

הפולני

אבל

הפולנים

לא

שמו

לב

לדברי

הנאצים ומיד עם התמעטות מספר הדי-
וויזיות הגרמניות — התגברה תנועת
ההתקוממות הפולנית .פלוגות מן הצבא הכיבוש פרסמו פקודה ,שלפיה הוצא
הפולני הבלתי־סדיר ערכו התנפלויות וגם הזלוטי מן המחזור הכספי החל מ־17
גרמו אבדות ■רבות לנאצים במקמות שו  בנובמבר ונשאר רק המארק הגרמני.
נים׳ וביחוד בסביבת פללאווי ,לובלין המוסדות הבנקאיים הנמצאים תחת הנ 
הגת שלטונות הכיבוש קיבלו הוראות
(שטח "מדינת הגיטו" היהודית) ,קוטנו
שלא להחליף עוד את הזלוטי הפולני,
וקראקא.
שהוצא מן המחזור׳ אלא עד  4בדצמבר,
ביחס .של שני זלוטים בעד מארק' אחד.
•#

פ״ת ,יום א/

אתמ-ל נתכנסו במיוחד חברי המועצה

.מקיאים צבא לדכוי
ומפירים

את

הזלוטי.

ההסכם

להבריחו

י כדי להגא־את ההתקוממות הפולנית

הסובייטי ,שהאשים את הנאצים בהפרת
ההסכם מ־ 10בנובמבר׳ בלי כל הודעה
מוקדמת,

#

ברלין

את

ביטול

ההסכם

■עט ,ר

ף

W

צ״מגרלן

המצרים הנמצאים בגרמניה
;
 ישוחררו עכשיו(אץ— .
ק א הי ר־
.המשי* והמתן שרת׳תל בין מצרית
וגרמניה (באמצעית המדינית הניישרלי׳ות)

לשחרור המצרים שני•צאים בגרמניה נס 
תיים בהצלחה .בשביע הבא *עזבו המצ
רים אה גרמנית..

יובר

על הגגות המלחמה

'ומיגור

השלטון

הנאצי

־
היום מצפים שראש ממשלת אנגליה,
____
נוויל צ׳לןברלן ,בנאומו ברדיו
(הערב
בשעה  ,11.15לפי השעון הארצישראלי)
על הנושא ״המלחמה ואנחנו״ — יעשה
גילויים נוספים על אמצעי המלחמה׳ ש-

בגרמניה העטופה אופל...

חיים "הגרמנים הטובים"
ב״וולטווכה" נתפרסם מאמר מאת אדם
מן הארצות הנייטרליות ,שביקר זה עכ
שיו בגרמניה ,על המצב בארצו של היט-
לר .המאמר מתאר בצורה אוביקטיבית
למדי את החילם ב,־מלכות השלישית"
תחנות הרכבת בגרמניה — מספר
מדבר .המאמר — שרויות באפלה. .הקרו 
נות ,מלאים מפה לפה .בהרבה ■־מקומות

מורגש מחסור במצרכים .עקרות־הבית
עומדות בכל בוקר בתור ארוך לפני חנו 
יות המכולת ,ירקות ופירות ישנם עדיין
כשפע ,.במסעדות אי אפשר להשיג
בשר ,מעשזדאופה ואורז ,אלא ע״פ כר-
טיסי־מזון .לעומת זה אפשר להשיג בלי
כל כרטיסים דגים׳ .תפוחי אדמה וירקות,
אלא שהמנות הוקטנו ונתיקרו .הלחם
היא טעים וטיב ונמכר בכמות מספקת.
הסבון נדיר מאה ביחוד מורגש מח
סור .בחוטים .בלי כרטיסים אין •מוכרים
אפילו פקעת-חוטים קטנה ,העולה 15
פניגים .מי שיש 'לו יותר משתי חלי 
פות; אינו מקבל כרטיס לאריגים .לעומת

זה נמכרים תחרים ואריגי-לכה בלי כר 
טיסים.

בעקר — סרטים קומיים .העתונים המ 
צויירים צמצמו את •מספר דפיהם .בעמוד
הראשון הם נותנים תמונות של צעירות
צוחקות ,קלות-לבוש ,שהחיילים מקשטים
.בהן את קירות־עמדותיהם בקו זיגפריה
הכל מרגישים במחסור ,חוץ מן הדר
איילים .הרחובות מלאים חיילים .הס
הממלאים־ את הרכבות ,עליהם כותבינן
העתונים ,להם ניתן אוכל בשפע .ןהם

השקיע
ועתידו.

העם

את־ הונו,

את

בריאותו

ודעת הקהל האלמת ■ -מה טיבה ?
למחבר המאמר היתה הזדמנות להפגש
עם ״גרמנים בלתי פוליטיים״ ,כלומר —
.עם בגי הדרגים האזרחיים :סוחרים ,טכ 
נאים ואנשי המקצועות החפשיים .הם
’שניסו להסתגל למשטר החדש בשנת
 1933ושמתימסים אליו בחשדנות עד
.היום.־ החוגים האלה -־ רוחם רפתה.
.רבים מהם ממלאים את הכנסיות — ואת
בתי המשוגעים״

-

גדול הוא הפחד מפני רוסיה הסובי-
טית .הקהל מתרגז ,על שהנפט הפולני
נפל בחלקם של הסוביטים ,ולא בחלקה
של גרמניה .מרבים להתמרמר על ריבג-
טרום ,שהשנאה אליו גדולה מאשר אל
לעומת זה מחבבים את גרינג.
גבלס.
את היטלר שונאים רבים שנאת מות.
רבים גם המעריצים אותו׳ אבל אין אף
אחד ,שיתיחס אליו באדישות .היטלר
נחשב בעיני ההמונים לסמל השטניות

והתופת — או הישועה .חושבים אותו
ל״אדם העליון׳־" — או למפלצת .אכל
אף אחד אינו רואה אותו כבשר ודם
רגיל.
רבים

צעירינו
"ס.

א".

אומרים

נשלחים
נשארו

בהתמרמרות:
לחזית׳

כולם

ואילו

בבית".

"טובי
אנשי

אעפ״ב

מקוים רבים ,שהמלחמה תחיש את קצה
של הדיקטטוריר הנאצית .רבים מדברים

על דיקטטורה 'צבאית .אבל אין לראות
לע״ע ,מי הם הגרמנים ההוגים והמחו-

נכים ברוח מדינית ,שיהיו מסוגלים לה 
קים ממשלה שתתאים לגרמנים?

׳אולם שום אניח •לא־ נפגעה •ושום איש
באניות הבריטיות :לא נפצע אפילו. .

לסופרנו נודע כי ההוראות הנן,תקי 
פות מאד ובהתאמה גמורה לטלגרמות
החקלאים לרוטנברג וברוח גלוי הדעת
של "חוג הפעילים".
כידוע מתכנס היום ,מרכז התאחדות
האברים כדי לקבוע עמדח להצעת פ.
רוטנברג לשאלת הקטיף.

ת״א ,יום א׳.
הבקר הגיעה

עם

שהופקדו :להחסנת הפרי עומדים ריקים
ובברות הפרי לא שלחו במשך היום דבר.

 1000טון עצים .בשעה שבע הגיעה אניד,
שניה עם  180טון ימטען כללי ואניח
שלישית עם  250טון סחורה .המחסנים

ההתמרמרות בנמל נגד המשלחים העב 
רים המעדיפים את חיפה על ת״א הולכת
וגדולה.

לנמל

ת״א

אביה

שטיח שנגנב לפני  6שנים באלגייו
 -חוכ^חבו1g״ •בחנוה ־אחהת״א<,יום •א׳..־. :
שטיח שנגנב באלג׳יר לפני  6שנים
הוכר הבוקר ע״י בעליו בעברו לפני
אחת החנו״ית לממכר שטיחים בת״א.

זיהה בו את השטיח שלו.
שטיח .הוא
וכאשר הפך אותו ראה סימנים ׳ שהוא
ציין בר.
הוא פנה למשטרה • שפתחה בחקי 
רה.

בעל

החנות

■מסר

והוכיח

בתעודות

שאת השטיח קנה מא׳ בשם אלצר ולפי
מיטב ידיעותיו קנה אלצר את השטיח
בחנות לשטיחים באתונה .אותו אלצר נסע
לאמריקה ומכר לו את השטיח ,החקירה

נמשכת ויתכן שתקיף עוד את הארצות
'
השוכנות על חופי הים התיכון.

יוסף מי מיוזשייס נגד ממשית מבתו

תובע פצויים בסכום  9100מרי
יהודי ,תושב ארץ-ישראל ,יוסף לוי,,
מירושלים הגיש נגד ממשלת מצרים
תביעת פיצויים על סכום של  9.100לא״י
— זהו נושא של תביעה משפטית מעב-
ינת ,שהחלה להתברר לפני בית המשפט

המעורב בקאהיר,
וזוהי השתלשלות הענינים ,שהביאהו
לידי בירור לפני כס המשפט:

מר יוסף לוי ,נתין ספרדי ,מיוצאי קז 
בלנקה ,תבע מאת הממשלה המצרית דמי
הפסד שנגרם לו כתוצאה מסירוב השל 
טונות באלכסנדריה לתת לו רשות לעלות

בחופי

הדוחק במיצרכים-שונאים את ריבנטרום ומחכים לתמורה מדינית
הקבארטים ,התיאטרונים ,אולמי הרי 
קודים' פתוחים .מכינים סרטים חדשים,

בישיבת

המרכז היום.

 kתרופה נגדית .גגם
״איץ ■רעל
במלתחת העולם הראשונה הפתיעו הגר 
מאברהם ברוסו תושב אלג׳יר שעלה
מנים •בשימוש&^באדי ר&ל הסודיים של־ 4ארצה לפני שנתיים נגנב לפני שש שנים,
'הם בקו החזית של איפרן (מכאן הכינוי בהיותו באלג׳יר ,שטיח יקר .בזמנו הו-
"איפריט") .אולם לא־ עבר אלא שבוע דיע למשטרה באלג׳יר .המשטרה חפשה
ימים ובידי האנגלים היתה מסכת גאז אבל ללא תוצאות .במרוצת הזמן שכח
יותר טובה ,מאשר אצל הגרמנים .גם א׳ ברוסו יעל השטיח והתיאש מלמצאו.
כעת החליטה ■מפקדת הצי הבריטי להש  בינתים עלה ארצה והבוקר בטיילו ליד
תמש באמצעים■שבידה ,כדי לטהר בהק  אחת החנויות ראה על המדרכה פרוש

הערב

■מה בריטיות .הנאצים זרקו פצצות לרו□

המשלחים עודם מחרימים את נמל תל־אביב

8,,ין רעל '«77תתפת״צ ׳

דם האפשרי .את הימים מן המוקשים
תרומה למצילים
.,
 ,ה״מאגנטיים" ־והמוקשים השטים הגר 
לונדון( 25 ,סט״א).
מניים• את ה״סוד" הזה גילה עוד אתמול
פליטה יהודית מגרמניה שנצלה
עלי ,המומחה הצבאי הצרפתי ,שארל מורדים.
ידי ידידיה האנגלים תרמה את תכשי 
י♦
טיה האחרונים ל׳זקרן הסיגריות" של ה 
צבא הכריטי<

♦
נוקמת

לשטח

בריסל( 25 ,סט״א).
מברטיסלבה מודיע "פרנקפורטר ציי-
טונ^׳ כי הממשלה הסלובקית החדשה הכ 
ניסה הצעת חוק לפרלמנט להוציא את
היהודים מתוך החיים .הלאומיים ולשים
עליהם חותם של גוף זר במדינה.

הידיעה עוררה רוגז גדול במוסקבה,
שביטלה באופן הפגנתי את ההסכם ושל 
חו׳ שוב תגבורת גדולה של הצבא הא 
דום לשטח הכיבוש הטובייטי בפולין,
ביחוד^לפולסייה ולגאליציי■ .ד>מזרחית^

של
הקברניט
"גראציה" ,שטובעה במרקש "מאגניטי"
נאצי הגיע לפריז ׳והודיע שם ,כי אניתו
נפגעה לא ע״י מיקש אחד אלא ע״י
שלשה מוקשים ,זה אחרי זה׳ במשך שש
דקות בלבד.
האניה

האיטלקית

הסובייטי

טיסו נאמן לרבו

מוסקבה מבטלת

בפולנים

בדי

גם פעולה־־זו ־הרגיזה את הרוסים,
הואיל ׳ונתברך,־ כי הנאצים מוציאים את
סכומי הזלוטי משטח ■הכיבוש הגרמני,

העבירו הנאצים בחפזון גדודים נוספים
וגם פלוגות אוירונים מן ה״רייך" לשטח
הכיבוש ,בפולין .הדבר נודע מיד לצד

"רצח

על

פני

עמדתם

״רצח יעל פני המים״ — ,כך כינה
’העתונאי האנגלי המפורסם גארווין בעתון
"אובסרוור" את מלחמת המוקשים הנא 
צית.

♦
נוטר,

כז ה״התאחדות" מפתח־תקוה בקשר ל 

המיס"

הגרמגיה שתי התקפות על אניות מלח-

תשיאי פ־ת דורשים עמדה תקיפה - -

המצב בעבודה .ניתנו הוראות לחברי מר 

הזלוטי הפולני חדל מלשמש .אמצעי
תשלום בשטח הכיבוש הנאצי .שלטונות

טייסים .גרמנים .נהרגו או נפלו־ בשבי.
במשך יום אתמול ערכו כחות האויר

היש מתננס מונו התאחדות זזאנוים

המורחבת של הסתדרות החקלאים .נידון

הנאשם עצמו הכחיש ,כמובן ,את אש 
ביטול הסכם עם הסובייטים בגלל
מתו.. .זוג אחד :הוא מכיר משכבר הימים
והזוג השני התאכסן אצלו .ימים אחדים ה,,מורדים" הפולנים הוציא את הנאצים
"עד שימצאו להם חדר" .ליתר תוקף מכליהם .בהתיעצות היטלר—הימלר הוח 
קרא הנאשם גם לעדי סניגוריה ,והם לט לנקוט ב״אמצעים נמרצים עוד יותר"
 ......... .........כלפי הפולנים .המאיור ברייטהורד נשלח
צעיר וצעירה ,אף ־.הם מאורחי האכסניזר
בתור מפקד חדש על המשטרה החשאית
שלו.
הנאצית .בפולין .הבכרים הצבוריות הגדו־
 .שני אלה הנם בני  18בערך וכבר הם
מנהלים "חיים עצמאיים׳ .השופט חוקר

טרה קבלה .מכבר ידיעות מהימנות על
עסקי בית המלון .ובליל החמישי לחודש־ אותם .ארוכות .הצעירה טוענת כי ברחה
ערכה בו בקורת .קצין ,בלוית שוטרים,־ מבית אביה והלכה אחרי מאהבה שהב 
בא למלון בשעה  1.30אחר חצות ומצא טיח לה להתחתן .והוא ,הבחור• ,מוסיף:
~ "אנחנו גרנו רק בחדר אחד ולא
את בעליו לשב באולם הכניסה "במצב
יותר"...
של צפיה".
השוטרים ,בדקו .אתי יספר הביקורים
ומצאו רשומים בו  18שמות ,ואילו בח 
דרים גילו  22איש' ,כלומר  4אנשים שלא.

בוט<ל

של בעל המלון זכו לקבל "מחסה" .על
המדרגות תפסו השוטרים "זוג" שלישי,
שניסה להתחמק.

האחרון במוקשים גרמניים ,שייך יותר
־•׳משליש לארצות נייטראליות ,לרבות יפאן
ואיטליה.

♦
הזלוטי

סטאנדארד" האנגלי ,כי מבין  71אלף
טון מקיבול האניות ,שטובעו בשבוע

השבוע האחרון הפגין עוד יותר את
!יתרון כוחות האויר האנגלים והצרפתים
?בלפי הגרמנים, .במשך שבוע זה • הופלו
,לא פחות גד 19אוירונים נאציים וכ*.50

מצרים.

התביעה מספרת ,שפירמה אחת מגיב-
רלטר התקשרה עם מר לוי בחוזה לשנ 
תיים ימים ,שלפיו הוא מקבל משכורת
שנתית של  400לא״י ועוד  2אחוזים קו-
מיסיון ,ועליו לקנות למען הפירמה הזאת

בשווקי מצרים ביצים בסכום של 20.000
לירות מצריות לשנה.

ארמנים ,אנגלים ופולנים עשו יד

אחת בבית־סוהר אמריקאי בדר 
שם מאת .שלטונות המקום להתיר להם
לחזור כל אחד למולדתו כדי להלחם
האסירים הם  11אנגלים,
בזה
זה
שלשה !גרמנים׳ וחמשה פולנים .הם הגי-
שו בקשה ■מ ש יו ת פ ת למשרד ההגירה.
»

י55צין צבאי בלונדון׳ נעצר בעוון
עבירה על חוק ההאפלה .הוא הוע 
מד,.צפני בית־דין וטען להצדקתו ,כי אבד
לירה ,וחפשה בעזרת פנס חשמלי ,השופט
הקשיב בתשומת לב מרובה :מאחר שח-
פשת לירה — תקנם בלירה — ,אמר.

מד יוסף לוי ,מתגורר כרגע בירוש 
לים׳ והוא פנה אל הקונסול המצרי בי 
רושלים ובקש ויזה ■למצרים׳ וזו ניזונה
לג
אח״כ יצא מירושלים לבירות ,שם
אישר לו הקונסול המצרי את דרכיתו,
ומכאן יצא למצרים .אולם לכשהגיע
לאלכסנדריה שנית סרבו שלטונות הנבול
להרשות לו לעלות אל ,החוף .מדרכיה
נלקחה מאתו ונמסרה לקצין האניה׳ בהו 
ראה להחזיר ליוסף לוי את מדרכיה,

רק לאח״כ שהאניה תפליג.
התובע טוען׳ כי פעולת השלטונות
גרמה לו נזק מוסרי והמרי והוא מעריך
את הפסדו ב־ 9.100לא״י.
ב״כ הממשלה טעו בפני ביה״ד׳ כי
לתובע לא היתה זכות-ישיבה במצרים.,
אלא רק ויזת-־מעבר ,ץכי כרטיס מאניה
שלו היה למרסייל ולא לאלכסנדריה,
בירור המשפט נדחה לזמן מה לשם

גבית עדויות נוספות.

"מחלקת הרעיונות" נפתחה ע״י
המיניסטריון לחקלאות באנגליה,
תפקידה להגיש הצעות מבוססות למיניס 
טריון בדבר החיאת המיליון וחצי אקרים
אדמודבור.
•

•

יורש העצר הרומני !מיכאל הגיע
לגיל הבגרות לאחר שנתמלאו לו
 18שנה .בזה האופן יש לה לרו 
מניה יורש-עצר מבוגר ,דבר שאין לזלזל
בערכו בימי המלחמה הנוכחיים.
הבחורות האנגליות חוזרות לאופ 
נה התקופה הוויקטוריאנית של
המסחר
׳מבתי
אחד
במלח.
מריחה
לתמרוקים בלונדון הצהיר ,שהוא אומר
להוציא חבילות־מלח מיוחדות לנשים-
נהגות המשתמשות בהן בהמון.

