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טלפונים :המערכה  .4541/2ההנהלה 41M
האחראי — — — :יעקב הגלר
דפי• עזריאל׳ ת״א׳ רה׳ רענן  ,22טלפון 3377

אריה שנקר ,נשיא התאחדות בעלי־התעשיה
טס-הזזננסה עלול לענב את דו1ןפת1ז1תה זזנלנלית  Wא״י
—והזדביםבעד טס ההכנסה

דימתגברות
החולפות
 .השמועות
בדבר הכנות הממשלה ;.להנהיג ב
קרוב ^ס־הכנסה בארץ-ישראל הכו גלים
בכל חלקי הצפ״ר בארץ וביחוד בחוגים
הכלכליים .ביחוד משמשים שיחת-היום
■סופרנו ביפו מודיע לנו כי בחוגי
הערבים מתיחסים בחיוב להנהגת «ם -הפרטים שנתפרסמו ב״הבוקר" בשאלה:
ההכנסה ,שכז המם החדש יכניס'מהפכה על מי ומי יוטל מס-ההכנסה.
□ .קשר לידיעות ש&ס־הכנסה יוטל גם
שלמה בסדר חלוקת המסים .עד עתה
על ׳ בעלי־התעשיה ,פנינו אל ■מר אריה
נשאו בעול המסים החקלאים והקונים,
שבקר ,נשיא התאחדות בעלי-התעשיה
בעוד שבעלי המסחר ,הבנקים ,החברות
בבקשה למסור לקוראינו את עמדתו ל 
ובעלי המקצועות החפשיים היו פטורים,
שאלה זו .והנה מה שאמר לנו מר שנקר:
מעול המסים.
— לו גם היו סיכויים שמס-ההכבסה
יביא לאוצר הממשלה ספומים גדולים,
צריכה היתה ממשלת הארץ לחשוב הרבה •
מאד אם כדאי להנהיג עתה את מס-
ירושלים ,יום א 7לפנה״צ•— .
הוד מעלתו הנציב העליון והליידי ההכנסה בא״י ,מכירן ־ שאי-אפשר לבנות
והעלמה !מק-מיכאל התארחו אור ליום את אוצר המדינה על חשבון דלדול
השבת במלון קליד ,על שפת ים המלח .הארץ .וביחיד שבארץ בעלת כלכלה
אתמול בבוקר ביקר ה .מ .במפעלי חברת מפגרת כארץ־ישהאל אין ׳מס-הכנסה עלול
האשלג ,מקום שנפגש וקבל הסברות ע״י להביא לאוצר סכומים גדולים ,כפי ש 
מוכיח גם הגסיין של עיראק.
*
האס
ה׳ ציטרון ,המנהל המסחרי ,מיוד
מענין שבמצרים הונהג מס־הכנסה
טינג קמפבל ומר קאמינר .יותר מאוחר
רק בזמן האחרון .החוגים המצריים ניסר
ביקרה שיירת ה .מ• בכנסיה היונית
להנהיגו כמה זמן לפני המלחמה ודוקא
האורטודוקסית בהר-המוריה .הס חזרו
השלטון הבריטי התנגד לכך משום שהבין•
ירושלימה אתמול אחה״צ•
כי מס כזה יפגע ביחוד בעסקיהם של

ביקורי ה .מ .הנציב

ה-קומאינטרן" של דימיטייב מתפאר:
הושג תיאום נטוו בין מדיניות החוץ של ברית הסוביפים והוייך הנאצי s
גרמניה התחייבה לסייע בפועל לברית הסוביטים במלחמה ל״שיחווו העם הפיני"
דו קלזדיום ננשל בווהא :איטליה אינה הפנימה להלו^ה הדשה של איןווי ההשפעה

איך הסדירו אומות העולם

מסיימים בקצב מהיר את סלילת ה-אוסופטואדה" מבולין לגבול הוו|!י
"איקונומיסנד׳ הלונדוני ■מודיע ,כי •
למרות הפסקת העבודות בכל כבישי
ה״רייך" מבצעים■ הנאצים .בקצב מהיר
את סלילת שתי "אטוסטרארות" מיו-
הרות ■ מברלין ■לגבול הרוסי" .איקינד

למעלה מכל ספק .גרמניה זקוקה לכמו
יות גדולות של נפט והיא שואפת לה 
שיג אותן׳ אם אפשרי תיכף ומיד .כן
ברור ,כי לא י מתוך התחשבות בגיייט-
ראליותה של רומניה נמנעו הנאצים עד
כה מלהגשים את מזימות הנפט שלהם
מכשול גדול בדרך זו
בכח הזרוע.
טהרות איטליה ■ הפאשיסטית ,שאיגה
יכולה להשלים עם קשרי-הברית המורים
בין גרמניה הנאצית ■לבין רוסיה הבול-
לשרא בא ד״ר קלודיוס
שניסטית.
לרומא ,כדי להציע הלוקה הדשה של,
איזורי השפעה בב׳לקנים;
עתוני לונדון .מפנים• את ׳תשומת הלב
למשחק הכפול ,שהנאצים רצו  .לשחק
במוסקבה וברומא .אולם התפתחות העג-
ינים :מאז התחילה המלחמה בפינלאנד
מכריחה את סטאלין לשמור על נאמנות
חיסלו ׳
.
*
ידידו •החדש

מיסט" !רואה בזה צעד נוסף להגשמת
ההסכם המסחרי הנאצי-הסובייטי מאד
גוסט .1939
עתוני פריז מזכירים ,כי עוד בימי
ביסמארק הבחינו החוגים המדיניים .הגרי
מנים•* בין הפגנה צבאית לבין התערבות
מלחמתית .גם נוכחות כוחות מזדיינים
של הנאצים בגאליציה המזרחית איבה
אלא "הפגנה צבאית" נגד רומניה .החיי
שג הראשון של ההפגנה הזאת היה החרק
בדבר הנהגת הפיקוח הממשלתי על
׳הנפט הרומני .אבל לפי עתוגי צרפת,
השאלה העיקרית המענינת כעת את החו 
גים הבינלאומיים היא :האם סרובה של
■רומניה להשתמש בפיקוח .הממשלתי על
•כך פרסם ה״קומאינטרן" הודעה .בזו
הנפט לטובת ה״רייך" דוקא לא יגרום
הלשון :ככר הושג תאום גמור במדי 
■להתפתחות "ההפגנה הצבאית" ל״הת-
ניות החיצונית •של ברית הסובייטים
ערבות מלחמתית" .דבר אחד עומד
וברלין (העתונות האנגלית מעירה ,כי
בלונדון .כבר נתקבל אישור לזה).

העוצר פאול
מפקח הצבא היוגוסלבי

בהמשך הודעת ה״קומאינטרן" נאמר,
1כי גרמניה׳ התחייבה לסייע בפועל לב 
רית הסובייטים ■במלחמתה "למען שח
רור 'העם הפיני .מן השעבוד הקפיטליס 

בקשר -לאיומי הנאצים .כלפי .המדינות
טי" .והודעת ,׳מוסקבה מסתיימת במלים
הנייטראליות“ מענינת הודעת כתבי הע^
הקשרים בין גרמניה
אופיניות ־אלו:
 ..תמים  .האיטלקים בבילגראד ,כי :הנסיך
וברית הסובייטים הודקו פעם אחת ול 
פאול ימלא להבא באורח רשמי גם את
תמיד .השרשרת-,המקשרת את שתי
התפקיד של "המפקח הראשי על כוחות
הארצות ,עשויה ,מזהב טהור ולפיכך
הצבא היוגוסלבי"•
תזהיר היא תמיד ולא תוכתם אח פעם'/

ידיעות חוץ בקיצוד לגיח הזרים בפינלנד
— □דצמבר הוצאו בארצות
הברית בפיקוד קצין איטלקי
רשיונות לאכספורט נשק בסכום של
פינלנד
בשביל
דולר
3.184.000
1־ 4.578.000דולר בשביול שווידיה ,בעי 
קר — .אוירונים ומכונות .בשנת 1939
הוצאו בס״ה רשיונות לאכספורט בשק
ב־ 204.500.000דולר.
— "נידיורק היראלד טריביון" מביע
השערה ,שהחלטת הימיה הגרמנית לש 
גות את שם אניודהכיס "דויטשלנד" באה
■מתוך רצון להעלים את העובדה ,שאנירל
המלחמה הזאת ,כבר הוטבעה.
— הושג הסכם כלכלי וכספי בין אנ
גליה ויון.
— האניה הדנית ״גודווייג״ ,בת 1300
טון ,טובעה בים .הצפוני .׳
— הודעה פולנית רשמית נמסרה בפ
ריז על רדיפות הדת בשטח הכיבוש הנא 
צי בפולין .הרבה כמרים פולנים הוצאו
להורג ע״י הנאצים .נאסרו גם כמרים
פרוטסטנטיים ואורתרדוכסיים רבים.
— האנייה השווידית "גוטיה" , ,בת
 1640טון׳ טוב$ה סמוך לחופי סקוטלנד.
— חיילי הצבא הקנדאי הנמצאים
באנגליה ישתתפו בבחירות הכלליות
הנערכות בדומיניון.
 120גברים ,נשים וילדים גרמנים
—
הוחזרו מקניה לגרמניה בהסכמת הממ
שלה הבריטית.
 339איש מתו מחמת הקור באר 
—
צות הברית.
י — ;מיס יוניטי מיטפורד ,ידידתו של
היטלר לשעבר ,נמצאת כעת במרפאה
באוכספורד .מתברר ,שהיא נפגעה ב2-
כדורים בראשה .אחד מהם פגע במוחה,
ומצבה רציני מאד.
—  -12׳מלחים נספו ,בשעה שאנית
הדיוג הבריטית "מריסיה" נופצה אל
הסלע סמוך לאי מין.
— עוד 200 ,טייסים מתנדבים מאומות
שונות הגיעו לפיגלד.
־-במדריד עומדים לשחרר את כל
האסירים הפוליטיים (מן המחנה הרפוב-
)ליקאי) שנידונו לפחות מ־ 12שנות
מאסר.
— נתפרסמה פקודה במדריד בדבר
החזרת  .רכוש הישועיים .שהוחרם ע״י
הרפובליקה הספרדית בשנת  ,1932לבע 
ליו הקודמים.
— "סיטי אוף פלינט" ,שנעצרה בשע 
תה ע״י הגרמנים. ,הובלה .למורמנסק
ושוחררה ע״י הנורבגים ,חזרה לבלטימור
.
(ארצות הברית).
— ספנים של אניות סוחר ראו ■צול 
לות גרמניות סמוך לחופי בראזיל.
— ווילהלם הוהנצולרן ,קיסר גרמניה
לשעבר ,חגג את .יום הולדתו זד 81בשקט
בארמון דורן .הנסיכה יוליאנה והנסיך
ברנהאדדשגרד לו מתנה ליום ההולדת,
והמלכה ווילהלמינה שלחה לו מברק
ברבה מיוחד .יאף אחד ממשפחת חוה נ-
צולרן מגרמניה לא בא לחגיגה.

בה בשעה שבמוסקבה נתפרסמה ההו 
דעה הנ״ל — הודיעו כתבי העתונים
בהלסינקי ,כי בני  11עמים נמצאים
ב״לגיון הזרים" הלוחם לצד הפינים נגד
הצבא האדום .ומענין הדבר ,כי מפקד
הבטליון הראשון של "לגיון הורים"
הוא קצין איטלקי ובין חיילי הבטליון
נמצאים גרמנים ו״רוסים ■לבנים" גם
יהד.

להלסינקי הגיעו עוד מאתים טייסים

■מתנדבים מארצות שונות.

הפינים מו 

דיעים על הפלת שלשה מטוסים סוביי 
טיים נוספים ועל הטבעת צוללת .רומית,
שנתקלה בשדה מוקשים פיני.

הנאצים מפריעים
לשידורי הואתשאן
העתונים הודיעו על מחאת נאצים
חדשה בוואתיקן .ברלין בלתי מרוצה
מדברי הוואתיקן בנוגע למעשי הזוושה
הנאצים בשטח הכיבוש בפולין .ממח 
אות מילוליות עברו הנאצים ל״מעשים"
והתחילו להפריע לשידורי הוותיקאן הן
בשפה הפולנית והן בשפות האוקראינית.

ועידת "סעד עבאד
תבונס

עס

הסתבכות

Ulka. .1

אמצעי לחץ נוסף?
נולץ־איפטננול

הד״ר ב .אבניאל מוסר .במאמרו
זה .נתוח .יסודי של כל העקרים
עליהם מושתתים לשכות ’העבודה
.בעולם.

הכללי  .של .מיניסטריון הכלכלה
מר ג .ניטא ,המזכיר
ברומניה ,נתמנה למורשה כללי על תעשית הנפט .בתפקיד זה ישב
בראש הועדה הממשלתית ל עניני הנפט שנתמנתה זה עתה .מר ניטא
גמר את.למודיו בגרמניה •והוא חבר בכמה .מוסדות ממשלתיים.

כנוס פתאומי של פלוגות הסער

הנאציות ב״פרוטקטורט"
שמועות • שונות נפוצות בקשר לכי 
נוס "פלוגות הסער" הנאציות מכל מקו 
מות ה״פרוטיקטוראט" שנערך באופן
בלתי צפוי בפראג .לפי עתונות לונדון

דיבר ד״ר פראנק בהזדמנות־ זו על "התפ 
קידים המיוחדים שה״פיהרר" הטיל על
הכוחות המזויינים של המפלגה הנאצית".

כתבו .הברליני של "נידקורק טיימס"
מסביר ,משום מה פחתה הס^נה הצפויה
לספנות הבינלאומית מצד הכוחות הנא 
ציים .לפי העתון האמריקני לא נשארו
עוד ברשות הנאצים אלא כ־ 60צוללות.
שליש מן המספר הזה זקוק לתיקון וש 
ליש נוסף נמצא ב״ריזרווה" .יוצא,
שרק כ 20-צוללות נאציות יכולות למע-
שה להשתתף בפעולות ימיות ממשיות.

הנאצים עונים לצ׳רצ׳יל
"היטלר ניתן לנו מהשמים"

■
סופרנו ■מודיע ד ׳'
הגשמים העזים שירדו במשך יום
אתמול ,הלילה ׳והיום גרסו לשטפונות
רבים ולניתוק נקודות התישבותיות מה
......
עיר.

קבוצה של בעלי-תעשיה בעיראק עד-
מדח לפתיח בעזרת חברה בריטית׳ בית-
חרושת גדול למלט על חוף החדקל.
מחלקת 'הבריאות בעיראק החליטה
להקים  ,בית־חרושת •לרפואות בבגדד,
לרגל הפסקת/משלוחי הרפיאות מחו״ל.

■תל־אביב סבלה מעט מהגשמים .המקו 
מות המועדים להצסות .פונו עוד אמש.
מתושביהם .דרי מרתפים יצאו לפרוזדורי
הבתים וה׳סתגוררים בצריפים ,כמר ב 
שכונות הק׳וקזים וחנאווי — הועברו למ
קומות צברריים .מכבי האש עבדו הלילה
והיום  .בלי הרף ..והגישו עזרה ככל
יכלתם.
 .המיס ברחובות.גרמו'עכובים לתגחגה.
* לא התקיימו ,כיון
הלמודים בבתלהסיפר
שרוב התלמידים לא.יכלר לברא ללמודים.

שיכון פועלים בעיראק

■גם העבודות בבנקים ,במשרדים וכר הת 
חילה  .בשעה מאוחרת.
.כרד חזק כתל-אביב
בשעה  ,8כאשר .החל ■ לרדת .הגשם,
ירד ברד חזק בחלקים שונים של העיר.
הרחובות כוסו למשך .זמךמה -.שכבה
לבבה של ברד• במקומות המדרון ,בהם
ניקוו המים ,נשארו גושי ברד שלא נמסר
עד לשעת הצהרים .הקהל ראה בהש 
תוממות' את הערמות הלבנות שליד בנין
אפ״ק ובהצטלבות הרחובות  .רבינוביץ
ופדהליבר .היו שחשבו ,כי ירד שלג בתל-
•אביב.
בשעה ' .10.30ירד שרב .ברד .גדול.. .

■הפגנות ידידות בריטית-מצרית

׳בחגיגה שתיערך בשבוע הבא מטעם
הסטודנטים של קוליג׳ ויקטוריה באלכ 
סנדריה ,ישתתפו המנהיגים המצרים מכל
המפלגות .והציר י הבריטי סיר ■מאילם
לאמפסון.
החגיגה "תשמש י הפגנת־ידידות בין
מצרים ובריטניה בודבריתה.

מלונדון מודיעים שתשובה מטעם
הנאצים לנאומו של מר צ׳רצ׳יל נתנה
ע״ידהגאוליטר יוסף בירקל באספה נא 
צית גדולה בווינה .לאחר העירו הערה
בנוגע לכרוזים אשר הושלכו מעל ווינה
•
נוחל צ׳מברלין סועד ’
הוסיף בירקל כי לפני  22שנה היתה אחת
על שלחנו של ציר מצרים
קשר .נגד סטאלין נתגלה •באוקריינה?
ממטרות מעצמות הברית שחרור אוס 
חסן■ נשאת פחה׳ הציר המצרי בלונ
טריה .מעול ההבסבורגים .מר צ׳רצ׳יל
רדיו רומא !מודיע׳ שהג.פ.או .גילתה
דון ,ערד מסבה לכבודו של מר נוויל
הצהיר כי ,הוא מבכר את הקיסר על
ומר
וורושילוב
סטאלין,
נגד
מסועף
'קשר
צ׳מברלין ,ראש הממשלה הבריטית.
"אפשר לנו לצפות עתה
.
*
היטלו
הר
טוב .לפי ידיעה זו ,נערכו מאסרים המו 
במסבה השתתפו מדינאים בריטים
כי הכרוזים הבריטיים יכריזו "אנו נח 
ניים של פקידים גבוהים וקצינים בכל .רבים ■וצירים של מדינות .אירופיות ומז 
זיר את הקיסר" .הפיהרר נשלח אלינו
בקי׳וב לבדה נאסרו רחיות.
מן השמים ואין אנו מופקרים עד כדי לו רחבי אוקריינה.
מר כי היוצר יהרוס את יצירתו".
 150איש.
עומדים■ להרשות אימפורט בננות
מהלבנון
ידיעת רדיו רומא באה ממקורות מוס 
העתונות הסוביטית כיבדה את וויב
מכים מקובנה.
לאחר משא יומתן עומדת ממשלת
א״י להרשות את כניסת הבננות הלבנו
נית לא״י ,לאחר שתערך בדיקה קפדנית
כי הפרי איני נגוע במחלה.
לפי ידיעות רויטר מאוטווה נקבע תחילה לצנזורה .מר מקנזי קינג אמר
יום הבחירות בכל קנדה ליום  11למרץ .במסיבת עתונאים שכל אלה אשר שרתו
פקיד מיוחד נתמנה לפקח על הבחירות בשרויות שונות בקנדה וגויסו לצבא,
בקרב הגדודים הקנדיים מעבר לים וק  בהם נכללים אף למטה מגיל  ,21יקבלו

סטרן צ׳רצ׳יל בתואר של "גדול אויבי
"איזווסטיה" כותב,
רוסיה הסוביטית".
שנאומו של צ׳רצ׳יל משבת •שעברה "הר
אה את חרדתו ,כי הוא הזמין את הנייט-
רליים להצטרף למלחמה".

הנאצים מתרימים את האמנות האיטלקית
נאמרה

הפצת

עתונים

איטלקים

בבוהימיה ובמוראביה

מבריסל .מודיעים כי הגיסטאפו .הג  טלקים .הנהלת התיאטרון הצ׳כי קבלה
בירה את הפיקוח על האיטלקים המתגור  הוראות להמעיט בהצגת מחזות איטל 
רים בבוהמיה ובמוראביה .כן נאסרה הפ  קיים.
צת עתונים איטלקים ופיזום שירים אי 

׳כי 'מוסדות
"דיילי סקץ׳" מודיע
כלכליים נאציים יסדו בזאגרב (יוגוס 
■
תל־אבב ,יום א— /
לביה) חברה לפתוח המסחר בכותנה
מטעם העיריה נתבקשנו להודיע גזת
ובאריגי־כותנה .החברה תעסוק בזרי 
שמפני מזג האויר לא יתקיים היום גילוי
עת כותנה בדרום סרביה .מחצית הי
טבלת הזכרון על שם יצחק אלטרמן ז״ל
בול יועבר לגרמניה.
בגן הילדים ברחוב א .בן יהודה .כן
פון פאפן עורך משתה למושל קושטא נדחתה האזכרה על קברו של המנוח.
פון־פאפן מנסה את מזלו שנית כדי
שלשום ערך חלויתו של ר שממל 1יצווק חורנין דל
להתקרב אל טורקיה.
הדיפלומט .הנאצי הערום ארוחת צהרים
תצא היום בשעה  12בצהרים מבית
למושל  .איסטנבול.
החולים "הדסה" .תל־אביב.

נדחתח חאזכרה של יצחק אלטרמן דל

כיבוס הדיפלומטים היפאנים בבודפשט
ידונו בהקמת גוש אנטי-סובייסי באירופה כולה
את; הדרך

לשיתוף

פעולה

צבאי

•;

תגובת;העתונות הטורקית

השמועה .על רכוז צבא גרמני ’בג 
ליציה המזרחית עוררה התענינות גדולה
כותבת
בטורקיה .העתונות הטורקית
שסכנת הפלישה הגרמנית או .הגרמ
את
נית והרוסית .לבלקאן ,מחייבת

. ..
׳כקו מסילת הברזל
; •
קי מסילת’הברזל י חיפה—לוד נפגע
והמסילה נשטפה בכמה ;מקומות .הדבר
גרם' לעיכובים במהלך הרכבת ■ .עשרות
גויסו והיטר את המים
לעבודה
*
פועלים
•לשדות;

הירקון וואדי מוסררה
,
עלו על גדותם והציפו שטחי׳ם גדולים
מסביב .ל?ד גשר ׳מוסררה בדרך פתח־
תקוה נתעכבה התנועה לשעה ארוסה.

בשעות הבוקר
עסקו הכבאים המתנדבים בתל-אביב ב 
*
שדרגת
עבודות הצלה במקומות 'אלה '■':
דוסשילד  •86רחוב״דבינו׳גיץ פנת נחלת
*
א^ו?
ב "סימי" הרצז^
ת*
בנימין (1מתיך
־ששקעה במים) ,בשכונת אהרון,־־ ברחוב
גת״רמרן ובשכונת קרטון.
'נדחתה ■חהצגה כ״הבימח"
■הצגת ;"בנות הנפח" לתלמידים ;ול 
נוער ב״הבימה"_ ,שע׳כ(דה להתקיים היום
ב 3.30-אחה״צ באולם .מוגרבי בתל-אביב
י— נדחתה לרגיל הגשמים.

חיסול התמונות
והבולים בסיגריות
מודיעים מטעם התאחדות בעלי

*
התע-

התזמורת הא״י-
התאריכים ■של לקונצרט ה־8
למנויים בהשתתפות הונרפן הם!

•י־ועוליס ס ג.
תל־אכיב
 9 ■ 9ה

1 .4
5.9.40
0.2.40

ולא.

נשנדפם בטענת
מהבוקר.

בעתוננר

,מסדה" בע״מ

נגד

הסובייטים.
"ניוז״כרוניקל" סבור כי בהתיעצות
ידונו על ארגון גוש אנטי־סובייטי באי 
רופה כולה; לרבות המדינות הבלקא-
ניות.

על ריכוז .צבא .גרמני

•

«כון מרכבתיל

גרמניה זורעת כותנה
ביוגוסלביה

צין יפקח על הבחירות בצבא הקנדי.
נודע כמו כן שפל נאומי הבחירות אשר
ישודרו ברדיו במשך הקמפניה יוגשו

• ■

•

•

שיה כי בסקציה לסיגריות ■שחבריה הם:
אחים בז׳רנו" ,דובק" בע״מ ,חברה א»י
•
■
ביפו
לסיגריות ו״מספרו״ (א״י) ■ בע״מ ,נת 
ביפר נסדקו; שני בתים בעיר העתיקה
ובמנשיה נגרש י שטפון גדול .גס שם קבלה החלטה להפסיק את מתן• התמונות
בל והבולים בסיגריות למיניהן .מיום •1.2.1940
*
.עבדו מכבי האש ועובדי העיריה
מציינים כי ההחלטה הזאת נתקבלה
בהתחשב ■עם .ההכרח לקמץ .בהוצאות
ולצמצם כסל^
*
מיותרות בשעת חירום זו
לעד 3אטצעות ד »ו
האפשר את הזרמת כספי הארץ לחוץ-
הארץ עבור המרים כגון :קרטון ,נייר
עברית (לדוברי גרמנית)
וכר/
אנגלית למתחילים
יחד עם קבלת ההחלטה הנ״ל עשר:
אנגלית למתקדמים
בתי החרושת סידורים מיוחדים בכדי
חנהלת חש׳בגנות
.לאפשר ללקוחותיהם לקבל אלבומים ול 
שטה קלה ,הסברה עברית.
החליף תמונות במשך זמן מסרים לאחד
שכר למוד נמוך ,תשלומים נוחים
התאריך הנ״ל:
פרטים חגם לכל דודש
מדגישים כי .למרות עלית המחירים
של כל חמרי הגלם לא .חלו ,מאז^פרוץ
בי״ס .א״י להשתלמות
.המלחמה׳ כל שנויים במחירי התוצרת
 .ע״י קררספונדנציה
של תעשית הסיגריות. . ^.
גאולה—ירושלים

הבחירות בקנדה  -ב־ 11למרס

זכות בחירה .הבחירות מעבר לים תחלנה
ב־ 14למרץ ותסתיימנה לאחר תשעה
ימים.

תוצרתם• העירה.

בתל-אביב

ממשלת עיראק הקציבה שלשי מאות
 .אלף ■לא״י להקמח .דירןת לפועלים בערים
ולפתוה ,כמה .מאות כפרים. ..
ברור ,י כי מספר ק0ן בזה ‘ אינו מספיק
•כן החליטה "הממשלה העיראקית'לפ 
□שביל להשיג תוצאות מכריעות .כן נת תוח מטבחים להאכלת מחו&די-אמצעים
ברר׳ כי גרמניה אינה יכולה לבנות כל בשלש ערים .׳
יום צוללת חדשה ,כפי שהתפארו הנא 
עבודות צבוריות ביפו
צים ,אלא לכל היותר  15צוללות לחו 
כן מודיע כתבו של "נידידרק
דש.
עירית יפו החליטה להוציא לפועל
טיימס׳ /כי הנאצים ניסו להשתמש גם כמה עבודות צברריות יבעיר (תקון כבי 
בצוללות רוסיות ,אולם נתברר שאין הן שים ופתיחת דרכים ־ח^זדת) שיעלו ב־
 12אלף לא״י.
מסוגלות לשום פעולה רצינית.

מכריזה על מפעל חדש וגדול "הספר"
מתוך סו’ספריות ממיטב הספרות העברית והעולמית

בוחר לדמעתתח המפעל לפחות'ספריה אחת ..־

"עלינו לדון בצעדים לקדם את פני הרעה"

בית הנבחרים הבלגי קבל בהצבעת
רוב גדול את התקציב המיוחד בסך 8
מיליון פרנקים לתמיכת הפליטים בבל 
(סט״א).
גיה■ .

בתי חרושת למלט
ולרפואות יוקמו בעיראק

.לאות;• !רא׳ש -העיריה ,עבדול רארף איל
•יום א ,,לפנה״צ— .
גשמי הזעף השוטפים אתמול והיום- .ביטאר ,יצא •־ במכוניתו והשתתף בעזרה
בלי הרף כמעט גורמים פה ושם לשט -לנפגעים............. .
פונות ,מכבידים על התנועה ברחובות׳
■השטפון בדרכים
■ •.
העיר ■וכר .אולם באותה ישעה' מביאים
ולתחהורה ..ע.ס .ןווץ-לעיר .הופסקה.
'.ברכה רבה לאכרים.
- Iבדרך ירושלים ,בין רמלה ולטדון,־’נשט£ח/
כפי שכבר הודענו .בשבוע שעבר נת  הדרך לאורך  3y2ק״מ והמ׳כיניות׳ *Km
עוררה חרדה רבה בין האברים עקב מכת בדרך....•: .
■ עכברי ■שדה שאיימה על השדות בגלל.
גם ’׳בדרך חיפה נשטף הכביש בכמה!
מצפים׳
היובש .הוספנו אז׳ שהחקלאים
.מקימות ,ביחוד ליד עתלית ובעמק’ חפר.

יש
אשר
לגשם שוטף במשך כמה ימים,
מושבים אשר אין כביש •מחבר אותם
מיד את עכברי השדה .והנה מבוקשם לדרך הראשית — נשארו מנותקים מן
ניתן להם• .
.הישוב רעד הצהרים לא יכלו לשלוח את

רק  20צוללות בושות הנאצים

חברת התעופה .הגרמנית הפסיקה,
לדברי "נימכרוניקל" ,את שרות הדואר
שלה עם טורקיה .האוירוניט שטסו עד
"דיילי מייל" מוסר את הפרטים הב
עתה ■מברלין לאיסטנבול יטוסו רק מבר 
אים על כינוס הנציגים הדיפלומטים
לין לסופיה.
החברה הגרמנית הצטדקה בפני הממ  היפאנים בבודאפשט • ן
שלה י הטורקית כי הפסקת השרות באה
*
הבל
יפאן .פקחה עיניה על כל ארצות
בגלל הקושי להשגת בנזין לאוירונים
קאן .אין ספק שאיטליה ויפאן מחפשות
והחמרת מזג האויר .ברם באיסטנבול
משוכנעים כי גם פעולה זו באה כלחץ
מצד גרמניה על טורקיה.

בלגיה תומכת בפליטים

שטפונות בדרכים־המצב בשכונות-מסילת הברזל.

את
נ.

לשכות עבודה
אצל אומות העולם

לפי ידיעה מבוקרשט ששודרה ברדיו רומא ,נפגש הציר
הבריטי ברומניה עם המיניסטר לכלכלה לאומית שמסר לו — כפי
שסבורים בחוגים הדיפלומטיים — דין וחשבון על החתים שחתמה
המיניסטר
רומניה בדבר אספקת מוצרי נפט לארצות זרות.
הרומני הבטיח לציר הבריטי ,כי •שום ארץ• ■לא' כקשה.אספקת
כמויות מוגדלות ,למעלה מהשיעור• .שנקבע בהסכמים.

הפזב

■מבגדד מודיעים ל״אהראם" ,כי בין
הממשלות החתומות על ברית סעד־אבאד,
׳מתנהל עתה ■משא ומתן לכנוס ועידה
□מקרה הסתבכות המצב במזרח הקרוב
והתיכון׳

בפסק השוות האוירי

הובטח רשמית לציר בריטניה :בבוסרשט
כי לא תוגדל מכסת הנפט לגרמניה

הארץ ,יפגע במעט אך ורק במשק היהו 
די ויעכב את זרימת ההון לפיתוחה הכל.-
כלי של ארצנו •.מפעלי התעשיה שלנו,
המתנהלים באופן.אירופי.,יסבלו ממם יזה
•יותר ?!!המפעלים המתנהלים בדרכים .פרי 
מיטיביים ,ללא .הנהלת ספרים מסודרת.
אלה האחרונים־ יצליחו ■ בנקל ■ להשתמט
מ ת שליום המים.
צבור היצרנים העברים אינו מתנגד
>סתם לתשלום מסים ,אם הסכומים המת 
קבלים ׳מהם ־ ׳מוצאים •למטרות פרודוק-
•טיביות■ .אולם •מס״ההכנסה העלול• לפגוע
במשק ,לא יהיה לטובת הצבור וגם לא
לטובת האוצר 'של הממשלה• .
אנו פונים אל הממשלה ;ומבקשים'
שתשקול היטב .את הנזק .שהמס הזה
עלול לגרוס לארץ ■ותזכור שבשנת ,1934
שנת■ הפריחה והגאות הכלכלית׳ •הכירה
• הממשלה בעצמה שארץ-ישראל עדיין לא
התבגרה כדי יכולת לשאת מס &זה.
על אחת כמה ו׳כ׳מה .עתה׳ ■:בזמן •של שפל
כלכלי ,אין ■מקום להנהיג  .את מם־ההכנסה.

גשמי זעף וברך

את חלוקת העבודה ?
קראו ■מחר בגליון הבוקר
מאמרו המאלף של הד״ר
אבניאל על

האירופיים במצרים .הנהגת המיס נת
אפשרה רק עתה ,עם שינוי הסיטואציה
הפוליטית במצרים.
אם יונהג בארץ-ישראל עלול המס
הזה לעכב את התפתחותה הכלכלית )של

בגליציה

טורקיה לדון על הצעדים התכופים שיש
לנקוט בהם כדי לקדם את פני הרעה.
"יני י צבאח" מעיר כי הגרמנים טו 
עים מאד בהאמינם ■שהם ׳מפילים את
פחדם על י העמים הקטנים.

המחיר של ב :ספריה וספריה הווו « 1.500״י.
בתשלומים מדשיים בני  100מא״י .זזתתם מןנל
את הספרים עם; התשלום הראשון.

למנות

ס״ממז־היי

הספוע גיתניס ■במתה של

• :הרגיל.

3000

50^-20%

פמוזויר'־
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תשורות ממגוגי

תוגות גאון

יהודקו גין הפשתתפים וכל שני פהפ יהכל תשווה.

התשורה הראשית עזוה

300

לא״י
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הבו עזרה מפודט
;מעולם ‘ לא מיתה התנועה •הספורטי 
בית בארץ־ישראל במצב כספי קשה כל
כך ,צפי שהיא עכשיו .הסתדרויות הס-
פיורט'אין יידו משגת לספק אף אתצרכיהן
 .התקציביים •המינימליים .ובודאי שאיו מה
‘לדבר על השקעות חדשות ,על קנית מכ-

הגשם השביה און פעולות חספורט בשבת
־ הגשם הסוחף שירד כמשך יום את
מול השבית־ את פעולות דזספ^״ט כמעט
ככל ערי הארץ ומושבותיה .בעיקר נפ 
גע ,כמובן ,ענף כדור־הרגל ,שדוקא את
מול צריכים היו להתחיל המשחקים בכל
לסידורים החדשים,
דרגותיו בהתאם
שנקבעו ע״י התאחדות הארצישראלית
מחוץ לאיפה ונתניה לא
•לכדור-רגל.

שירים חדשים :וממילא אין אפשרות.
לנהל את העבודה הטכנית בקנה מדה נערכו שום תחרויות בכזזר-רגל וענפי-
ספורט אחרים•
,רצוי 'וראוי.
בתל־אביב׳ על מגרש ".הפועל"',עמדו
תמי! התכלכלה תנועת-הספורט בא-
רץ־ישראל על תרומות חבריה .שום להערך משחקים במסגרת ליגה א׳ וב׳'.
אדם׳' או מוסד חוץ ממצנטים קנאים השופט ראובגי הודיע ,כי התחרות המוק 
"וןתחיה ת״א־
*
פוחדים ,לא עזר לתנועה הספורטיבית דמת במסגרת ליגה ב׳ בין
רק בבה רצונה יצרה ו״הפועל" ראשון־לציון לא תערו משום
•נארץ־ישראל.
׳כל מה שהוקם עד עכשיו בשטח הספור  ■שהמגרש נשטף ע״י ■מגשם .גס התחרות
העיקרית כמסגרת ליגה ב׳ בין "בית״ד"
טיבי בארץ.
אבל עכשיו ־דללה מאד היכולת החכד ת״א ו״הכח" ת״א לא נערכה .למרות הג 
דית של תזכרי ׳אגודות-הספררט ואוה -שם התיצבו־ שתי י הקבוצות מוכנות להת
חרות (צפי שהחוקים דורשים את זאת),
דיהן — וברגע זה מוכרחת העזרה לבוא
אבל להפתעת כולם לא הופיע השופט
׳מצד אותם’הארמים ,שמתפקידם ואאפשר,
הגופנ בא  עצמו ,ה׳ ■חדשוני .חבל שהשופט לא
*
- ,להרחיב ולפתח את החינוך
בא לפני מועד* התחרות להודיע על
‘ ^רץ ישראל .ועזרה זו צריכה לבוא באמ 
ביטולה.
צעים קונסטרוקטיביים.

לא פעם טפלנו בשאלת חוסר המגר 
שים ובריכות-השחיה ,שבלעדיהם אין
ערך לשום תנועה ספורטיבית .ועכשיו

— יום א׳ י״ח עבט ת״מ .י-

"מכבי"

יתיל-אבע

-

"הפועל"

חיפה

)0:0( 0:5

לי«ךב> ,מהמ משומרון.
■מחוז הצפון ,משום שהמשחקים
נתניה
,,מכבי>׳
;,אגד מל״^כיב -
*
הלינה למחוז הצפון עוד לא נגמרו.
)0:1( 0 : 5
יש לשער ’שמשחקי ליגה ב׳ יתחילו
המשחק■ נערך ■בנתניה .במחצית הרא^־ בשבועות הקרובים.
קבוצות של׳ ליגה א /הרכב הקבוצות
שונה יחד גשם סוחף ■והמגרש היה מו
התחרויות כדורגל בין נבחרות -בית״ס היה כדלקמן:
צף מים .במחצית השניה הצליחו חברי
(שוער),
קרוליק
א:,
קבוצה
״■אגד״ להבקיע עוד  4שערים ובתוצאות
בירושלים
שפייזר ,ויזנר ,וילנסקי׳ קרוליצקי ,שול-
 0:5נסתיימה התחרות.
אחרי התהלוכה המסורתית
ט״ו
של
מן ,באום ,טרגל ,שפייאר ,סוסה ,בן.
מגרש
על
בשבט׳ ־־התקיימה
הגמנסיה
דגה׳ מהוו* •הצפון
יישראל ,ג׳ק; בנץ,
קבוצה ב׳:
״מכני״ הימה  -משטרה .בריטית
העברית כירושלים ■תחרוודבזק בכדורגל ואג׳ין ,סמואל ,יואל ,שפירא ,אהרן ,נדב,
בין נבחרות בתי-הספר.
באר ,יעקב.
)0T2 )0:1
ו
ימדרש
.בית
בין
•מתחרות הראשונה
במחיית הראשונה היה משחקח :של
 .Aקבוצת ה״טככי" חדלכת ■ומתקדמת וגם
* האוניברסיטה
למורים ;,מזרחי" ונבחרת
הפעם הדאד; חבמיה ■משחק ראוי לשמו,
נגמרה אחר הוספה של זמן ,בתוצאות
ואין ספק ,כי ■נצומנם היה צודק מכל
 0:1לטובת מזרחי.
 -!הבחינות.
התחרות השניה בין נבחרת הגמנסיה
•את השערים •לטחנת !ה״מכבי" הבקיעו
הסתדרות "מכבי" צ׳כוסלובקיה ,ש 
ובית מדרש .למורים ■מבית הכרם נגמרה
לוי !4שלאפנבדג .שניזהשערים ■באיר ממסי-
בתוצאות •2ד 0לטובת הגמנסיה.

נת
הארץ,
ברחבי
אגודות
שמונים
מנתה
:
רותיו של רובינשטיין .הצטיינו גולדברג'
ההתחרות .הסופית בית הגמנסיה לס  רוקנה אחרי ■הפלישה ’הגרמנית
מטובי ;.
(בהגנה) ,ברייטפלד (בין הרצים)■ ,לוי
מינר ,,מזרחי"'לא נתקיימה מסבת ■עייעך -עסקניה ■זהיספודסאים המעולים ביותר
ודלפי (בהתקפה).
תם של האחרונים אשר השתתפו לפני ..אשר עלו ארצו 4אין ספק שאנשים אלה
שהיו ?1מוד ־־׳התיווך של .תנועת ה״מצבי"
נהיפה נמשכים * ?המשחסים ■במסגרת כן בתהלוכה.
הליגה •למהח הצפון
.
ימלאו גם בארץ !תפקיד השלב בתנועה.
פי .פי״ __
״פור״
■
כפי ■שמוסרים ־לנו מחיפה לא התחילו
מחעליה׳
לשם הפעלת חברי "מכבי"

של

חשבת המשחקים במסגרת ליגה ב׳ של

ספורט

1:4

בעולם

עקב הגשם הסוחף שירד במשך יום
הגיעה השעה ,שתכנית העבודות הצבו.-
,דיות׳ שתבדצענה בעזרת הממשלה והועד אתמול היה המגרש של "הפועל" חיפה
הלאלמי. ,תכלול גם הקמת ׳מגרשי־ספורט רטוב ,וכמובן שעובדה זו השפיעה על
מהלך המשחק.
וברכוגדשחיה.
במחצית הראשונה התנהל משחק חלש
ועוד בעיה עומדת’על הפרק :בהרבה
//
משני הצדדים ,אולם במחצית השניה
י^ערים ומושבות מתנהלים עכשיו ויכוחים
לקחו המכבים את היזמה בידיהם והצ 
’ בשאלות התקציב ,גם כאן ’חייבים סוף־
ליחו להבקיע  5שערים .השערים הוב-
טוף׳ 'העסקנים להבין את חשיבותה של
קעו בדקה ה־ 7ע״י גאול ,ב־ 14ע״י פוקס,
’התנועה הספורטיבית ולכלול בתקציבם
ב 15-ע״י נויפלד (ממכה ממרחק של
סכומים מתאץמימ,לצרכי החינוך הגופני.
 20מטרים) ,ב־ 21ע״י גאול וב־ 31ע״י
'אין ארץ' בעולם ,שהתנועה הספור 
■ה״מכבי" הצטיינו
בקבוצת
נויפלד.
הצליח הנרי ארמסטרונג להגן על תואר
טיבית מיבנה בה על ■חשבון חבריה .העי 
האם תערכנה התהרויות על
שלום ,נויפלד וגאול .וב״הפועל" לויפר
הרבן העולמי במשקל ולטר ,בנצחו את
ריות והמוסדות היהודים ■המנהלים חיי-
"מיטרופהסופ"?
* בדקה ה14-
(בשער) .ושטרן (בהגנה).
בים צדגע ■זה של ■חוסר אמצעים בעולם
"המפלצת הטרופית"
מונטאנז,
פדרו
של המחצית השניה הוצא מהמשחק אופר
כאי״כח התאחדויות סדור-הרגל של
ה&$ורטיבי בארץ־יישראל להחיש את
מפורטו-ריקו ,בגוק-אאוט טכני בסיבוב
מ״הפועל"׳ ולכן המשיכה קבוצה זו לש  הונגריה ,איטליה ,שוייץ׳ יוגוסלביה׳ גר־
ה־ .9הפעמון הציל פעמים •את מונטאז׳,
־
עזרתם ״הקונסטרוקטיבית- .
חק ב 10-אנשים .פנות היו  0:6לטובת מניה ,רומניה ,צ׳סוסלובקיה נפגשו לשם
שהיה חסר אונים בהתאגרפות נגדו והו 
שלא
במקרה
בבודאפשט.
התיעצות
)••".
ובמכבי״.״
פל ארצה  3פעמים.
יגיעו לידי ■הסכם בשאלת ארגון התחרו 
הגב׳ סרואץ תתחרה עם הגב׳ וי־ ואן וין
יות של "מיטרופה קום" לרגל המלחמה,
הגב׳ קרואין ,שחיינית בלגית מפור 
כנהוג בכל שנה ושנה ,תערך הופעה
סמת׳ בעלת השיא העולמי כשחיה למר
אחרת בהשתתפות ■רומניה ,יוגוסלביה
חק של  500מטרים ,עומדת להתרחות
והונגריה.
בקרוב עם חגב׳ רי ואן וין ,השחיינית
סבוב ראשון
״הפועל '7חיפה — "מכבי" פ״ת< "הכה" ■ג׳ו 'לואיע יופיע .נזירה ב 9-לפברואר המפורסמת מהולנד .כפי שסבורים׳ תע-
״
*
■/׳־ ־ביום :3.2
״מכב ת״א — "הפועל" ת״א — "הפועל" הרצליה.
*
ג׳ו לואיס ,הרבן
העולמי במשקל כבד ,רך התחרות כבר .ג־ 25לפברואר ברו
'^ה״א :״בית״ר״ ת״א — "מכבי" ג״1י:
יום " :13.4מכבי" ת״א
"מכבי" שלא הופיע זה מזמן בז׳ירה עקב חוסר טרדם.
זך£חשועלו הרצליה — "הפח" ת״א.
״בית ת״א — "הפועל" ת״א;
ר״
*
פ״ת«
"בית״ר
״הפועל ת״א —
*
■׳־ ׳ יום 10.2
״הפועל״ הרצליה — "מכבי" נ״צ
הרצליה:
"הפועל"
—
נ״צ
;,מכבי״
ת״א:
יום  : 4.5״מכבי״ ת״א — "הפועל"
״בית״ר״ ת״א י — "הכה" ת״אז
"מכבי" פ״ח ך" -מכבי" ת״א" :הפועל" חיפה!
k
חיפה — ״הכח״ ת׳׳א.
"מכבי" פ״ה— ".הפועל" הלצליה! .הפר
יום  ;24.2״בית״ר״ ■ת״א — "הפו  על״ ת״א — ".מכבי" נ״צ.
על" חיפה :״מכבי״ ת״א — "הכח״’ת״א:
יום  :11.5״־הפועל״ חיפה — "בית״ר"
אויפינית בשביל מחלך־החיים באפרי  בים ■הארי סימונס ,א^בברוב 'וא .האק.
״חפו־על״ הרצליה — "מכבי" פ״ת" :מכ  ת״א; ״הכח״ ת״א — "׳מכבי" ת״א! קה הדרומית׳ שלא נשתנה עם פרוץ בני ׳לוי מלורנצו מאדקיז הוא יחידי בסו 
בי" נס-ציונה — ;הפועל" ת״א.
״מכבי״ ש״ת — ״השועל״ :הרצליה; המלחמה׳ היא יהפעולה ׳הספורטיבית הנמ גו — אלוף למשקל־זבוב ,ומפורסם עד
"מכבי"
—
יום  : 2.3״הפועל״ חיפה
נ״צ.
;,מכבי"
—
ת״א
״הפועל״
■
רצת בארץ זו .שרם איש אינו יודע ,אם כדי כך׳ שאגודת חובבי-הבוקס הדרום-
נ״צ :׳״הפועל״ הרצליה — .,מכבי" ת״א.
יום  :18.5״מכבי״ נ״צ — "הפועל" האולימפיאדה ־של  1940תתקיים ,אבל אפריקאית מזמינה אותו ,בכד? למשוך
״הפועל״ ת״א — "הכח" ת״א; "מכבי" חיפהז
הדרומית את ההמונים .גם אלפרד ג׳ימס ,שחזר
באפריקה
״מכבי״ ת״א — "הפועל" הר־ טובי־הספורטאים
פ״ת * "בית״ר־ת״א.
וואנדיקאר,
’
מורים
לה.
מוכנים
גדול מאנגליה לאפריקה הדרומית ,מחובב על
צליה? ,,כית״ר״ ת״א — "מכבי" פ״ת.
יום  :9.3״מכבי״ ת״א — "בית״ר
יום  :25.5״מכבי״ ■נ׳/צ — "הכח" הספורטאים היהודים באתלטיקה קלה הקהל.
ח״א:
״הפועל״ הרצליה — "׳הפועל" ■מאפריקה הדרומית ,זכה לאליפות לאו-
״הכח״ ת׳/א _ ׳׳מכבי" נ,׳צ :ת״א!
מפורסם אלברטם׳ אלוף למשקל בי־
קרציליה:
"הפועל"
—
חיפה
ומפועל״
חיפה; ״הפועל״ ת״א ■
;מית ,בריצה ל־ 100יארדים ול־200
;,מכבי" פ״ת.
יאר־ נוני-קל ,וסידניי סידלסקי ואלוף טניס-
*,־;מכבי״ יפ״ת — ;,הפועל" ת״א•
— דים ,והוא בלתי־מנרצח עד היום.
הרצליה
״הפועל״
יום :1.6
ברי־ השולחן בדרום אפריקה למשחק יחידים
:,מכבי״ נ״צ — "מכבי ;"בימ״ר" ת״א! ״מכבי״ ת״א — "מכבי" צת־מכישולים •׳®׳לה באזיל בנימין על
־ יום ׳: 23:3
הוא היימן סופר.
הוא אלוף־הריצה למרחק
"הכה" ת״א — "מכבי" פ״ת :כל חבריו.
ית״א;- :מכבי״ פ״ת — "הכח" מ״אן נ״צ!
בקריקט הדרופ-אפריקאי זורחים כמה
״הפועל״ ת״א — ;,הפועל" -חיפה.
 440יארדים ,ונחשב למעולה במחלקתו
״הפועל״ חיפה — "הפועל" ת״א.
יום #, :30.3בית״ר ת״א — "הפועל"
יום  :8.6״הכח״ ת״א — "הפועל" בשביל משחקי האולימפיאדה.
"כוכבים" ׳יהודים .נורמן גורדון ,גבור
יהרצלזח:
״מכבי״ •פ״ת — ",הפועל" חיפה :״הפועל״ ת״א — "הפועל" הר-
ארתור אפל הוא "מלך" הגלישה על העונה הקודמת עומד בראש משחקי הג 
ץצליה.
*ח פה.
*
יתכן■ ,שספירא
הקרח .הוא רק בן  .16בשנת  1936לא ביע הארצי בקריקט.
■סבוב ש־ני
ידם  :15.6״הכח״ ת״א — "הפועל" ידעו את שמו פלל ,וכעת הוא אלוף .יתפוס ׳-מקום !חשוב בקבוצה של טרג־
,יום־־ , :64״הפועל״ ת״א — "מכבי" תל-אביב.
סוו׳אל .וולף אייזקם מצטיין בשחקן־כולל
ארצי.
יום " :22.6בית״ר ת״א
״מכבי״ נ״צ — "בית״ר" .ת״א:
ת״א:
יודלסון וגולדבלט
על זירת הבוקם הצטיינו בתור חוב' -בכמוז ’ענפי־ספורננ
"מכבי" ת״א•

מכל ’נשי שלאץ היתה ■סוניה היחידה
אשר שמה 'לב ^חיצוניותה ולתלבשתה.

היא היתה ,רומנית׳ לפי מוצאה׳‘ ייפה
וצעירה׳ והתלבשה בטעם רב בל-כך ,עד
כי היתה נושא ׳לקנאה ‘לכל נשי הקצינים.
ץד׳ -יקירתי■ ,מראך היומעפלא
אוליכיה/
*

ץ  :5קטעים מתון■ מערכה ב׳ ל״מדם •בטר־
 Iפליי" (פוצ׳יני) ,בבצוע חברי התיאטרון "לה
קבוצה ב׳ יותר טוב והצליחה להבקיע  I 4סקלה״ במילנו והתזמורת הסימפונית במי. -
שעדים נגד שער אחד .בקבוצה ב׳ זמר  Iלנו׳ :בניצוחו של לורנצו מולאיולי:5.30 .
טיינה שורת החלוצים והרץ המרכזי" I .מדור הבול׳" :/בגדי המלך׳ לאנדרסן ,מעו
במחצית השניה היו אנשי קבוצה א׳ | בד לתסכית בידי פרידה וייסמן :6 .בינינו
השולטים על המגרש והצליחו להעביר  I,לבין עצמנו" ,שפועון לנשים בעריכת ליל־
שורתIיאן קורגפלד :6.15 .תכנית ערבית :8 .פר־
בלי התנגדות רצינית  5שערים.
החלוצים של קבוצה כ' שיחקה בהצ I -קי נגינה קצרים לפנור .כביצוע ־צבי צייט־
"ניגון" (איספרומזציה) ממוך ,,פעל
בעצמו Iלין.
לחה מזנהלת שפייאר שהבקיע
את כל חמש השערים '.את השער הששי Iשם״ (פלרד) :״הלד נפש״ (אחרון): 8.10 .
•העביר טדגל .את •השערים לטובת קבו־  Iחדשות #צפויית : 8.25 .למאורעות וסיכו-
צה ב׳ הבקיעו נדב־ ( ,)3באר ( ,)1במשך ן
כל הזמן ירד גשם והמשחק נפסק I 10
If
דקות לפני סוף הדמז•

י

ן

רה*
*.
מים
סק ^על •חלשות השבוע:8.30 .
#אור במזרח״ ..שיחה על תרבות הערבים
וחנופם• ,מאת ריבחי !.כמא^ : 8.45 .תזמורת
■האולפן של שרות הרדיו בארץ .מוסיקה
(ודבר
מחולות
" :9.15המוסיקה לש־
,״
«.
<ג^יום)* י
בוע זה״ ,מאת סית סיל :9.30 .חדשות
",מאודעחז וסיפומים" .סקי

® nwnnי ® -atיי’ דמזממיה .; sszsxl״,s״■
II

הי1פ התוודות בינלאומ-ת
יריבים מתאימים •במשקלו ,עומד להת 
גר&ת־&ווטוגל
חרות ב־ 9לפברואר ש .ז .בניו־יורק עם
התחרות הבינלאומית בכדור־רגל בין ארטורו גודיי ,מתאגרף ידוע מארגנטינה.
צרפת ופורטוגל תערך חיופ\ בפריז .למ
יש לציין ,כי מארגן התחרויות העו 
רות ■מצב המלחמה עוררה תחרות זו ענין למי׳ מיקי ג׳ייקובס ,לא יכול היה למרות
רב בין כל הקהל הספורטיבי בצרפת.
החיפושים למצוא יריב עבור• גץ לואיס
התאחדות כדור־הרגל הצרפתית פנתד  Iבארצות הברית ומשום כך חיה נאלץ
לשלטונות הצבאיים בצרפת
בבקשה לחפשו כארצות אמריקה הדרומית.
השחקנים
לשחרר ליום המשחק את
המ־
ארמפטרונג נשאר «לון 5עודפי
הצבאי.
צוינים ביותר מהשרות
בהתאגרפו במאדיסון סקואר גארדן

תי הסביר טו| ■מזה .ימה קלה ,אישוא?
־אומרים'.,כי אחד האסירים ברח.
— ־5אומרים׳ בי
'׳ —
נרעדתי .אפשר שידידי ’בכל זאת
^נימלט?׳
— הספר לך בעלך על־כך ?
היא הניזעה בראשה ופרצה בצחוק
•מצלצל.
— בודאי שלא .פרנץ לעולם איננו
מספר "לי יבלום .זה* נודע לי •מאנני שלי,
הספת מפי נושא־כליו של ■
*
'ששמעה את
.כעל? שאלתי את פרנץ .אבל הוא פקד
' ע$י ■לשתוק .ואמר שכל אלה שטויות.
1בכל .זאת .אני ממשיכה להאמין כדברים.
י^ ,׳מדוע?—פרצה שאלה ;מפי .הגענו.
י אז אל התחנה.
׳ 'סוגיה 'העיפה :מבט בשעון וקראה1 :
— , .הוי י׳אלי ,ארבע ורבע■ !.לא אוכל
!ללונתך .ותה*׳ הבטחתי לחיות ׳בארבע
במשחק הברידג׳ אצל .דרנר. . ,...
 .....היא .רצה ואני אחריה.
—י •מדוע אינך מאמינה להסבריו של

׳ M׳ —
)4:1( 4:6
על מגרש "מכבי-אבשלום" פ״ת נער־
כה השבת תחרות בכדור-יד בין שתי
>3

בעריפת •אל.

אלכסנדררביץ 1
I
! F
■ |■.
I

■

ידוש ליס (# :1.30 — )668מחזות «ר־
היבים" (■מסנה) ,בביצוע תזמורת פלדיום
בלונדון ,בניצוחו של ריצ׳דד' קרץ( .א) תם-
לה« (ב) חג בוהמי :1.40 .חדשות בעברית.
 ri.50תכנית ־ ערבית : 2.10 .תכנית אנגלית.

נה ונעלים צהובות■ .בתלבושת אזרחית
אבד את ■כל חנו.
הוא נגש אלי יונשק את ידי ■<^טכס
מיוחד.
— זה עתה חרחרתי בך — ■אמך אנג
לית — .גב׳ אוליביה היקרה ,את האדם
היחיי גשלאץ אשר צר לי לעזבו מבלי
י
*
לחעז■^ ממנו.
ובכן צדקה מתיה .מאסיר הצליח
להמלט .האם פטרו את המאייר המסכן
■ממשרתו ? ואני נזכרתי בהאנש — ידיעה
זו יש לה ערך מיוחד בשבילם.
קראתי
— אבל׳ "אדוני המאיורו
אני — האמנם אתה או׳מר לעזבנו?
הוא :הניע • בראשו קדורנית.
— בן ,׳.אני• לא אחזור לשלאץ.
הבחנתי .מיד. ,כי הרא איבד את עלי 
זותו .נדמה .היה ,בא׳ילו באבדו •את מדיו
המפוארים איבד את כל אישיותו .בחליפה.
התפורה באופן גרוע לא דמה כלל למא-
יור הקודם.
— ■מאיור ,אתה תחסר לי כאן —
.אמרתי — ,אבל כמה פתאומי כל ‘זה ?
הנתמנית למפקד במקום ■אחר .או שאתה
חוזר אל הגדוד?
— לא זה ולא זה — ענה ,ולזדעת׳'

— קראה סוניה כמתעוררות רבה— .
®וסעף יאין ■פלא’ ,שכילי״״הקצינים
"מקסים.
*
■
* יכך■ .דודי •®ץ ■לינץ•
מצעירים מאוהבים
אומר ,שאת ...אתמול כאשר ׳ יישבנו
בעלךל־י -שאלת• מאני®•' ,נסה ■לדבר
/לשלחן...
*
קאדימות.
— שטויות! — הפסקתיה
■דודי ^»..ר־1מש^ם .,ן8היום היתה שערוריה נו 
.צעיר נעים !מאד ,אבל הוא קצת סנטי  ראה בימפקדה .השופט הביא את הגנרל
מנטלי .אם■ ,אינך נחפזת בדרכך כואי מוויזנפלד )1זה .נזף יפה באממאך המסכן.
הגוזרת,
׳עמי £וזח6ת 1הרכבה• אני ׳צריכה לשלוח נושא מכלים• ,אנטוץ,׳ספר לאנלי,
הרבה ראיתי׳ שפניו נתעוו ושפמו רועד.
מכתב ,רחוששתני בי אאחר.
* לא ראה את הגנרל
?י #ליל «$עו 6$עוד
— לא זה ־ולא זה — חזר צרוזדר
— עלי למתודות לפניך ,יקירתי ,כי אני
— כרצון ;רב ,יקירתי — ענתה סוגיה כמצב של התרגשות כזו.
א־לא
*
כצוצזחיה.
עוזב את הצכא .יא —* ««.?3ובחפנותו את
ה אהבה לדבר גרמנית׳יץובנמןפ? • $פכפפותיה י הוסיפה;
וכלל^^ודמנות שהיא דברהיצרפתית — ” " —/שלום 'לך ,יקירתי '.בואי לכקרנ׳׳י  - /פניו אימר — ,התפטרתי מן הצבא.
כמקרה אחר ודאי שגבר ענק זד" ש 
מה שלום ליוסי בדלי היקרה שלנו? ראי הדי פרנץ ■מאוהב כך ממש.
הדי ־את יודעת' □ %מאוהב פרגץ ;.חיה קרוב לבכי ,היח מעורר צחוק .אולם
תי* ומוט ׳את 'ידידנו ■השופק• ,הוא ־הלך!. 1
עתה לא ׳היה ׳מגוחך כלל בעיני .משפלתו
׳
אל'&8פקד ובפנהי הבעה של חשיבות — .׳עניתי כחתלוצצזת.
רמז .ידרך אגב ,מה קרה בלילה י?
־ ■י י " ד\א הניעה בראשזז וניחוח במרכבה .אשר נטלה ממנו את כל עליצותו נראתה
דבריה עודדתי מעט ופניתי בלב קל ■טרגית-ונוגעת ללב .חוץ מזה ■עודרה בי
*!#שכור כפתפי. .
— אינני יודעת .כל ■מה שאני יודעת יותר  tלעבר התועה.
הודעתו התרגשות רבה .נראה ,שלאותו
’הוא׳יכך׳חעידוגי כלילה כשאת רב דנב
■קרון ■ברנש קטן ישיערך רב...
— צר לי מאד — חזרתי אני— ,
; הלתי כהוגן .ד״ר האנש אומר כי זו הדואר ,פניתי לצאת♦" בכניסה ברכני
**
.עסמלת נסיון.
*
״זממה
! ^^היה^^^^^ך ^זסך .לא יאכלוה קויח? האמ1ם אותו אסיר...
*
׳סונית שרצה*־ כצחוק.
הוא הרים את ידו בתנועה של אזהרה
— ואת ׳מאמינה לספור הזה ?
הכרתיו מיד ,כי הורגלתי לראותו תמיד ומהר להסתכל לצדדין.
*
— אני מוכרחה להאמין ,כי לא
— !עליך לשכוח את אשר ■אמרתי לך
שמע במדים■ ,ועתה נשא חליפת מש&יות משו

ל״סדור״ הזה ועבר למועדון .אשר סודי
מדן&רעץ.
בחפזון .עתה'התגבר הסניף
I
שמרמה ונכנס

במגןזםי;ךרי ־טעם  Iרה עלוומישות השבוע.ס;:95שמטה •למגרפה
 18דנא
מרכז ה״מכבי״ ונוכח בישיבה מאוחדת | “®‘ 3בלה נחור (מנדלסון) ,בבצוע ד״ר א.
של ■ועד הסניף .נדונו השאלות הספור־r
טיביות ;•ד,ארגוניית׳ בגןן :הה,כנית Kij

■

ק ה י ר ( : 12.30 - )620תקליטים: 1.15 .

מ£קד ■הנועד ,עניןנים כלכליים ןוחמעייס׳ש י
זהקתתפ׳ת  .במפעל ההתרמה
;
־!רדיו״.
!:קודים :10.55• .רקודים.
'־
״׳ יי' י
רומא (גלים קצרים) — *L10
 nfcjW.’Wlעליתד.:ללימ;א׳ L
,על  Wקבוצת מדותארגל] קלה' :6:15 ' .מוסיקה קמרית.
תח
*
;:־לדגלי'

ד *.

 . 7רקודים ומוסיקה
ם?& .ה )850(,
״תו1.,
|.קלה■ :9 ■.קונצרט .׳ :10.20מוסיקה קלה ור־

הצ׳כוסלובקית מתכוננים החברים הפעי 
לים כבר בארץ: ,כגון הח״ח הרצוג ,יויכד!
טיץ ,בינהקר וד״ר הירש לכנס בקרוב ;
•מוסיקה
*
,צ׳כו-
התיעצות ארצית של קיצאי "מכבי"
,
סלובקיה אשר מלאי תפקידים בתנועה;.
בית ^'׳א -לליגה א׳ מתבוננת הג־״ן 'רומא  :71ij( — 6.פרפראות :10 .קוג-
ד
*
; ■של
■הלח לקבוצה לערוך כימים הקרובים  Iצדט ’מימפוני11.30 .י :תזמורת מיתרים :
הגברת הפעולות'הספורטיביות
 Iרקודים, ,
מסבה חגיגית גדולזז.
ב״־מבני הצעיר"

מילנו ( :6 — )14קונצרט סימפרני.
ווטיקן (גלים קצרים) :4 -חדשות

 fi'W׳בהנהלת -בר-כזכב^-חקיך״ק״אץ
1
״■14
u
כפי שמוסרים לנו׳ יעוםרים
*" ׳■י ■ ■■t 7 ,׳"־ . ......... .. ...
■הקרובים לחול שינויים רציניים ־במוס‘ ' Fי י ■' ש״
• : 7.40מנגינות:8;30 .
כל-ג;ך־ד ()686.
E
דות המנהלים ■של אגודת הספורט
*
 Iקונצרט סימפוני :9:50 .זמרה :1020• .רקו-
,לפי .יןיךיעית
מכ^עתיד>,

בישיבה משותפת של'המנהלה חסכנית׳
הארצית רבא־כח .המפקדה הארצית של;
ה״מכבי הצעיר" הוחלט על ׳הרחבת ה 
פעולות הספורטיביות ב״מכבי הצעיר".
בתכנית יכללו קורסים מקומיים ופד
יקיד•&,
חוזיים של ה״ימכבי הצעיר" וכן ישלחו ■גיע׳נו <מד לחתיצב בראש האגודה
מדריכים מיוחדים למחוזות לשם סדור
■העס^ן חספדרסיכי הידוע ,מר ימרטין גל.
ימי־הדרכה ל״מכבי הצעיר".
כסגן •ק״ר הא™׳;ביראים **** שלM xu I
כן הרחלט׳ שההנהלה הטכנית'הארצית
□^״^:הידוע ,ה׳•
תעמיד נקשר מתמיד עם מפקדת ה״מכבי
בקשר עם שינויים אלה עומדת ■לה_ * ■ I -
׳הצעיד" לשם ארגוךכל הפעולות הספור 
ערך ׳בקרוב האספה הכללית ■של חברי
טיביות ■ב״מכבי הצעיר".
י
•
I
זממודר1 -
נוסף לזאת הוחלט׳ שבכנוס הארצי
של ה״מכבי" שיתקיים בפסח ,ייקח ה  ן התמרדות מול^ת בבונןס & -ןו4ב ן •
בקשר למאמר ״רכח * פיזור?",
" מכבי ־הצעיר" הלק פעיל בכל ענפי ך דעדת^דקס יעל יד התאחדותחובבי
הספורט מתכוננת לעריו את התארדזת | שהופיע במדור יזה לפני כמה זמן ,נת-
הספורט ולא רק בהתעמלות.
•לאליפות •ארצישראלית ■פבוקס באמצע | בקשנו :על ידי הנהלת ההסתדרות העת
נ״פכני׳ נתניה.
'יפברואר בת׳ל־אביב .בתחרויות ישתממי | למית ״מכבי״ לפרסם את הציונים האלה:

ה
ברחובות
אחרי שנתפגו אדירות
א) מקום מושב האכסקוטיסה של הס-
I
טוכי האגרופנים מזר״ו• •
ראשיים של נתניה בעקב מסבות הזמן,
ןויאן )׳‘מדרות ,/מכבי" •העולמית חיה עד עתה
htWI
חדרו .מספר דיירים למועדון "׳מכבי".
 Iירק ^לרנד&ן.. .מושב 1מייעד .־הפועל מיום
R ■LxHJ ifkrU lift r|£ /
בהתחשב עם׳ המצב המיוחד‘נאות "מכבי"
בימים האחרונים הייתה הנחלת שנרבז 25.8.391׳ .אשר התקיים כיו׳נבה הביא שנוי
 Iבמצב ״יזה• האכסקוטיכה ,הורחבה ע״י
ה״מכבי״ עסוקה בהכנת ׳המקציב
■ 1בחירת ■חברים חדשים היושבים כא״י
.כימס .מומףעדן׳
והולקה :במקום הנציגות .הרפרנטטיבחת
■זנפסח
בקשר עם זה נערכו כמה ישיבות של; שהיתח עד עתח בא״י ,נקבע עכשו חלק
*' בא״י עם מקום מושבו
1,של האקסקוטיבה
’מפקדות "מעבי הצעיר"" ,משמר המכבי"
בתל־אב־יב ,בזבייות ואחריות שוות כחלק
שיחקו יפה מגובה זו ,וכן גלנץ ,תלמוד וישיבה משותפת בין נציגיהן לבין ■מנהל'
.חאפסקוטיבה בלונדון• ,בדי לנחל •את פעו
וקיל .־סיד קיל עזב את שדה האתלטיקה הכינוס ה׳ י .מ .טוקטלי ׳והמזכיר .הכללי
* מארץ-
שר
לת ׳ההסתדרות העולמית
והחליפו כמגרש־הקריקט .הוא השוער של המרכז ,ה׳ ז• רוסצקי .׳בישיבה זאת
ישראל .נוסף לכך נפתח בז׳נבה ,למשך
של האוניברסיטה בקייפטאון וזכה עד • מיפנה הצעת מתקציב ,׳שמוגש לאישור
׳זמן המלחמד" ■משרד-מקשר לשם תפקי 
עכשיו ב 200-משחקים .אבא גלנץ מצ  לפגי הנהלת מרכז ה״ימכבי״. .
דים מיוחדים•
טיין גם הוא.
הנ בו
ל׳
*
ב) ביזמן ^מושב־הועד הפועל
אזזד ___ _
* ■לשים לב לעוד ;צד ...
ש
י
בספורט
נבחרו החברים ■החדשים לאכסקזטיבה,
.
■ »ןלה לבעוט
 .חדרובלאפדיקאי ■ .יץ מלץ ,שאול זוסמן,
טרם השתקע ד״ר רוזמרין בארץ-ישראל;:
!ביצזיבח האחרונה של ההנהלה הטכ-
ילא היה עם סימן ■שהוא י;עמוד בקרוב
א .גרץ 1ואחרים יממלאים תפקיד חשוב
*נית הארצית של המכבי מינו את הנ1אמן
׳לפני עליה 1לארץ וגם ־תפקידו •מנע כל
לודחייג
■:בעניגי הנהלה.
 ..............................יפת• ,ב: .ס.
........
הידוע לאתלטיקה ,קלה ,ה׳ דוייץ ,׳למנהל
"סימם ,קיל -קורנר וטורינו ■שועלים למען
אפשרות של*■ עליה כזו .ה' ד״ר ■רוזמרין
ההכנות והאימונים בענף האתלטיקה הק 
חבוקם■ ,וה״ה ארקמז ואירסל׳עגד —
1ידוע יפה בחוגי "מכבי" העולמי ואינו
לה לקראת כינגם המכבי העומד להערך.
זקוק לתעמילת בחירות.
•בהתגוששות. .
האכסקוטי?ה
*
■של
ג) חברי ■החלק הא״י
®בביימו בעבודתו
מבין 'הספורטאים ־היהודים
רבים
העולמית אינם רק "אנשים ממכבי גר-
לפני זמן יקצר ■נוסד •סניף חדש ■של
הד-
לצבא
נצטרפו
הדרומית
באפריקה
׳
'-מניה־• ,אוסטריה וצ׳כוסלרבקיה" .גם־העו״ד
,רום־אפריקאי .ד״ר יוקל עובד באימון מסכי ■ת״א — מכבי הירקון.
נחום חת— נשיא ;,מכבי״־ בארץ-ישראל:
גופני .אוטו גלגות התגייס לחיל התעו 

וב
־חברים,
* מונה 100
אגודה זו כבד
יה׳ אהרן ■ נתנאל — מי ■שהיה עדי עתה
פה ,וגם פילים השלסון ,טייס ממדרגה

הצ
המכבי
מפקדת
חבר
עומד
ראשה
נציגה ־הא״י של היאכסקוטיבה העולמית:
ראשונה ,מצטיין !שרות.
׳נרביץ.
ה׳
עיר,
5,אורי •נדב :וכן באי-כח ■,מיכבי-הצעיר
*העולמי"■ הח״ח •לוין וברקיביץ (כפר
).
*
המפב
ז
׳ .ד) <,משמר המכבי"׳ ו״מכבי־הצעיר"
לרגע עיווה• את פניו ואחרי־כן אמר•
בליל אמש .מפני זה ומפני ש ...עלי דרנר .התכוננתי לעלות אל חדרי ,אולם
’הן 'מחלקות של -מכבי א״י :המחלקה ,,
לפתע נצנץ רעיון במוחי לבקר בגן
לנסוע עתה.
K
הרו יחיא ■׳מוסד משותף של
ע*
'1לכלכלה
— כן נכו־ן .ואלת־הבזזל באה לעזרתי
— אי אפשר! — פרצה קריאה מפי .בזמן העדרם של בעלי הבית .הייתי
’האכסקוטיבה יהעולמית -בא״י ומרכז ׳ה
*®בקרת לעמים ־’קרובות בנן ,כי גב ,ושלחה אלי דוקא 'אורך.
••הוא נד־ בראשו בעצב.
מכבי ,בא״י .והאכסקוט׳יבה העולמית יהיא
וכאמדו את הדברים הללו ■הלה את
— אני עוזב את הצבא בפקודת •האנש הטילה יעלי לדאוג לפרחים רעננים,
ז£ע- .מעל ■לחוג חמכבי בארץ.
מד*
•׳מוטד
כובעו ושלב ^ת ‘ידיו•
■קבינט ׳הוד מלכותו ,בלי הקידה ■וללא • שימצאו תמיד בבית.
והרי זה •מובן מאליו ,שכעד !עתה פן גם
— צריך הייתי לנסוע .נסיעה אררכה
■׳>
כל נמוק...
נטלתי ■מספרים •וסל ויצאתי לגן .מאז
הלאה נמצאות המחלקות ■של מכבי א״י
ידידנו
את
לראות
כדי
זה
וכל
במכונית,

לפקו
גרמת
במה
עשית׳
מה
אבל
—
יקד
היה
וגנבו
פרחים
חבבתיומתמיד
ממשלדיו ה^ .־שטח'יפעולו^" <של חאכס-
לי מאד .הלכתי בשבילי ׳הגן ׳שקועה השופט פון האנש .הרי ראית את מכו 
קשה?
כה
דה
קוטיבה העולמית בא״י הנהר בעיקר
— איני מעיז לומר את הדבר .אולם בהרהורים •ומשוכרת מריח פרחים ועלים .ניתי? ־את ־השופט הנכבד לא ■מצאתי;
^ bמרמז 1המכבי בא״י.
•■־&W׳'}W־^*® 1
בגן הייתי תמיד ׳מאושרה מאד .הייתי בבית ,ולכן החלטתי לשכת כאן .ולנוח ?
אוכל להבטיחך ,כי לא עשיתי דבר נגד
•ץ )4עובדה 1היא ,כי יו״ר “■'האכסיקוטיבת
היושר .את מאמינה ■לי ,גב׳ אוליביד" בת  22שנים ,רומנטית באופיי ,עברו מעט ■בצל העצים׳ יוכאן שלחי לי יאלת־ן
;העולמית ,ה׳ א .נתנאל,׳ הנהר גם יחר
עלי מאורעות ■מסתוריים ועלי להסתיר •המזל אותך.
לא כן?
* האכס-
* •המכבי בא״י! ,חבר
*מנהלת מרכז
.ובדברו ■נרטט כל גופו הגדול כצחוק;
סוד ■כמיס .ואחר שקבעתי כי כל הענין.
— בודאי — מהדתי להבטיחו. .
קויטיבה ,אורי נדב ,הנהו גם'חבר •הנהלת
*
 .־
׳■
■
— שמדנה-עשר שנות  .שרות ,ועתה .נסתיים בכי טוב בשבילי ובשביל המא -ללא קול.
* ^די^ברור שישנו
ב יא
המכבי.
־ !מרטן
■מקפני;
עיניו־ממני.
את
הסיר
לא
הוא
י
ההלכתי •בכפפה ישנה.׳ אבל זה ענין יגע 'יו׳ר אבוט ,ח^כתי אל עצמי.
■׳קשררפעולה י ׳אמיץ*• יבין שני המוסדות
*
מאד — .־נאנח ‘אונמאך — .אני חוזר
גחנתי" על ערוגת ?שושבם ולפתע ׳שחד רב ולפתע’נזכרתי כדבר? •מאיור :האלה׳ ואין כל חשעאת׳ בדבר אם ;׳משר-
עתה אל אחיוזתי בפומרניה ואתחיל ■לגדל שמעתי'בקרבתי'קל גס ׳ותקיף:
־אבוט" :במקרה שגרמני ענק ,צולע ברגל  :יד5הם>נמצאים ־תחת •גג אמד יאו לא.
שאלך*• שאלות עלי׳ י׳עמדי• על;
— מה עגום •לעלוץ •בבדיחות — אמד אחת?
חזירים .תארי אותי לעצמך בתפקיד זה.
מתוך רצון .למניעת גפולמוס׳:אנו קוב-
לרגע נצנצה בקולו חדוותו הקודמת .הקול.
המשמר• .אל תעוררי בל חשד ,צי אחרת. * ...יעים בהזדמנות מות בכל' הבהירות :ב-
«בימ ,׳ בפומרניו * 4אהרהר:
; !
';
':׳■
נתרתי הצדה :בבהלה רבה וראיתי •הזחרי־ד־ '
■ארץ-״שדאל שועלים #מוסדות ■שונים חב
בשלאץ כל' הולכות־הרכיל תת־ מבעד לשבחים גבר £נק בעל' תל^פנים
אנל
באופן ׳ אינסטינקטיבי העפתי י מבט : ,־דים אשר יעוד• שרם היו לנציגי הספורט
הלנה *‘ילהשחיד *3את *5שמי,
* :
׳ ״
* המשיך גב׳ בלתי עדינים.
כרג^ו •של ^זד׳ ^בל א
* יכולתי ל^אות• הארצישראלי .הם פעלו בתנועת .המכבי
אויביה ►לתת ביי אנאין רתאמזד להן ,כי
■
— סליחה *,מה אמדת? — שאלתי7 .דבר: .הוא &יב•ג!יךחשיחים’.
,בגולה• .,באירופה המגדזדית או-המרכזית
.אעמאך המספן אפשר ששוטה ,היה .,אולם
י
שערו
•כי
וראיחי
.כרבעו
.את
הסיר
הזר
..
.
י
■י■
.
..׳
המש^ך<
ג
להזר
'•.־
־--ימלאו מפקידים־ חשובים בארצות ®גו־
* יאת
'לא נטה־ מך הדרך תיישדת ■ינעשי כך ,המכסיף מעט ורה׳"מסופר קצרות בגוסח ׳ ■י ^ד1^1יי -צט״״ל •כאן ,חמהרתר לבגידת :דימם■’.תנועת ’■המכבי :אוננה מחלקת
לא כן?
סר¥סי ,בקרבת חו<ןות ומעולף .הוא ץידה הגודל האנושי ,והנה רואת  ,it׳א5גלת? :חבריה לפי ארצות מוצאם; 1דאט בעשים
שעיר מאד׳ ואף ידיו שהמו למלוהצות 'בתמדה ,את ינדדת מפרח לפרח ;עפרפר ,־ .־נסיונות להכניס* זזבדליס :אלה למכבי —
-.■ .ז.םמובן.י
‘— '.נו ,אם כן■ ,טוב! — אמר היו מכוסות שעד ■ צפוף .מבעד -,לש?חים שקועהבהרהוריך — .ואחר ■הפסקה.קלה ־•הרי ׳זה שרות ■דוב לתנועה.
נראתה "רק ׳מחצית' נריפה .אולם׳ עוררו את ק6םיף■' • *— :ו&רבן * ■־שהרהורים אלה׳ יהיו ■
בה^עודדות.................... .
החלפנו לחיצת-ידים ,נשמעה צפירה תשומת לבי כתפיו "הרחבות ,־ידיו ׳הארו הרהורי^וער טה״רים ■והסרי־דאגה.
רהמאיור מהר אל קרונו• כאשר הדכבת כות •וכל גיפו הענקי .גבות עיניו העבו 
'• (עוד יבוא)
זזה ממקומה ■ראיתיו מציץ' מבעד לחלון ,תות האפלו על !עינים פקחות ואדיכית.
נבחרת .הצבא עכו
■הוא ידמה ילקוף גדול.
שולח לי ■נשיקת־אויר.
 J&IWהפעי .למשקל כבד
•נפחית עברית חיפה • ■
חזרתי 'אל בית המפקד .בכניסה עמדה
׳— זו היא ציטטה — אמר — מ״מינה
בירלונד ,יריבו של ג׳ו לואיס בעתיד,
*■׳מכונית גדולה צבועו .אדום .היא היתה פון בורנהולם" ,מיצירות •הסופר הקלסי
 2ס*)0:0( :
השתתף .בתחרות בוקס ■בניו־יורק ,לטו 
מאופקת מאד ועברה כנראה דרך ארוכה .שלנו לסיגג• את בתור בת עסי זר צריכה בת מפעל חעזרה לפינלנד .הוא ניצח • המשחק שנ!ערך בחישה סבל הרעה
׳יעל המושק;,הקדמי ־השתרע נהג יגע .ובל  ׳היית להתענין יומר בספרותנו.
* ■ושימש כמבחן עבוד
את האיטלקי קולונילו ע״י "נוק-אאוט" "עקב מזב האדיר הרע
נ-מוס
של
 wדבורו ללא כל סטיות
תי מגולח ונם ילאה• שנתו .מישהו בא
הנבחרת העברית בחי®? ,העומדת להת 
בסיבוב .השביעי.
כנראה לבקר את השלפט ,אפל הואיל ולא ,והסתכלופו .בי בגלוי עוררו בי* רגש׳ לא
חרות ■בקרוב ׳ עם נבחרת מליאביב.
— קליט! ■למטילי יתחרה עם אלוף
היה בבית נשאר לצפות לו בטרקלין .אף ■נעים ומהרתי לענות:
גב׳ האנש לא היתה בבית• נזכרתי׳ כי
— זה הוא בית פרטי .הרוצה אתה איטליה קיד פראשיני ,ב־ 12לחודש הבא
התחרויות במסגרת ליגה ב׳ של מחוז
היא התכוננה ללכת לשחק בבדידג׳ בבית לראות כאן את מישהו?
במילאגו.
הדרום בת״א לא נערכו מפאת הגשם.

ן י,ם• ®: 10•5
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*** ן קה *ב וזאמקזנד1מ
•
של ממוכן ™מי
ומרכז ממי א״י
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