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שבה ו׳

בןז8ה לנו■ ,שהמשבר ששרר במשך■
וזקמןה •ארז«ה בשדה האתלטקה הקלה
מא .עמד נחלת העבר.
-המלשמאת חחדשחש .עול הועדה■ לאוד

ליד התאחדות• אעוחוח הס־
פמיעז^ ,מהבבים׳ שיברח ׳תענית ,׳פעולה
שרסתיה^לסל השונה.

־ל8ני .שברעים פר־

 woאת׳ המכנית הזאת ■ועתה עדים אנו
פ!5ר להגשמתה בכל הרצינות הדרושה.
לכזשל? &8שך שני הי׳מים ■האח־
•,
׳חמים נערך פתל-אביב — נדמה לנו
בפעם הראשונה -בדברי ימי האתלטיקה

חקלמ&או? — מחנה אמונים מיוחד בש־

ב< ׳סדביי האתלטים■ ׳הקלים בתוכנו• ,50
•אתלשים' ׳מנקודות שונות בארץ הגיעו
!*®ח .אתלשוע אלה ,שעליהם יוטל ■ליצג
בעתיד את■ צבעי אדץ״ישדאל בהופעות

עללשת■ יוב*^לאועןיות ■®®דרגה ראשונה,
באו בכלי■’להתאמן תחת פיקוח אנשי-
מקצוע .׳מובהקים .אבל לא זה■ בלבד ,כי

א9ו

לה9רר'■•.אה ו0צד ■מתראוירטי בד

עף ואת הל׳סמדת* בחם .קשורות ההכנות
לודפעות.
־' מהרן לבעולה במסלול שמעו המש•
תתפיע• גם שורה ,של הרצאות והכל יחד
נתן ;׳להנ■ 4תמונה ■מקיפה על הפעולה בש-
דה^האתלטיקח הקלה.
?■•בארצות !בהן עומדת ■תרבות■ הספו׳רט
׳של■ ?bitt .גבוחח ושלא דק "משו*
גע*®■ לדבר אחד" מתעסקים בו ,בי השל 
טונות והעיריות •!מגישים לד את יעל העז*
ירה הדרושה ,שם אפילו עונה אחת אינה
יז׳וול#מ ביל* עריעת מחנות כאלה — ולזמן

משחה מענין בין ביודר ודא לבין "דגל ציוך
הארץ"
"
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תע׳זרר

ה׳

העסקן הספורטיבי הידוע כפולין מר

זלוטיקמיין

נמצא

בשטח

הכיבוש

הרוסי.
■העתונאי הספורטיבו ,הידוע ,עורך
ה״ספורטצייטונג" בורשה; ,מר ש .דג-
צי-ג ,נמצא בשטח הכיבוש הרוסי .־ ■לא
ידוע על גורלם של העתוגאים הספדל-

והבה

מהלך

כית״ר

יב)1:3( 1:3-
משחק הגומלין ■על גביע הסתיו נק-
בע לשבוע הבא ד>’ 8לפברואר ,אילם

המנוח.
בתחרות נוכה קהל רב ומשני הצד 
דים התנהל משחק יפה .את השער •הי 
חידי לטובת מכבי הבקיע בצלאל אב-
ניאל (מקבוצת הנוער).

מכיון שחברי •קבוצת ווטסון עומדים
מכאן
לנסוע
נערכה
את־
התחרות
מול על מגרש "הפועל" ברמודגן .תח־
רות זו נערכה במקום התחרות הידידו־
תית הפועל ת״א  -הפועל רמת־גן,
שנקבעה ליום אתמול.

בעוד

מועך.
אגו ממלכי®; את המארגנים על פעו 
לת® ■המוצלחת.

ת״»  -דגל-ציון ת״א

מאשר בתחרות הקודמת נגד ■קבוצת מר
וטסון (שנסתיימה ,בזכור׳ ב׳גצחון ■קבו
צת מר וטסון בתוצאות  .)0:1קבוצת
הפועל התחילה ב״סטארט" מצוין והצ 
י י*יחה כעבור דקות מעטות להבקיע שער

בימים• ששי ושבת נערך בתל״אביב
׳מחנה אדונים ארצי ראשון באתלטיקה
קלה בה^תתפךת פ^ 50אתלטים מעדי ה 

ביום .ו׳ בשעה  2אחה״צ התאספו
משתתפי'הכינוס במועדון "מכבי" ת״א
ויחד יצאו לאימון הראשון באיצטדיץ

של מחנה האימונים הזה והביע את
תקותו׳ כי ■מחנות מסוג זה יעזרו להרכ 
להיפעיות
בת קבוצה נבחרת ■מתאימה

ארץ׳ ומושבותיה.

בינלאומיות.

סם . .•56^55
החגיגית נערכה בליל שבת

ביום השבת נמשכו

במו^ז ה״מכבי" .פין הנוכחים נראו
יו״ר הועדה הארצית לאתלטיקה .קלה,
ד״ר ר .אטלס׳ המזכיר ח .ברגר ,מנהל
להבשחח גופנית ד״ד ע .סי’
!מון ,מרכז התעמולה של הועדה האר-

בשבת אהה״צ נערך באולם "מכבי"

ני גרום ׳מקבוצת "מעין" ,שהוזמן בס’
ייוחד לעזור בהדרכה בקפיצות והמאמן
הארצי לא׳״ק ,אריה אטרמן.

אמון באולם סגור .בערב הרצה הד״ר
החימית
המעבדה
מנהל
א .פישר,
ב.,הדסה" ת״א׳ על ה״היגיינה של הס 
פורטאי" .בשירת "התקוה" ננעל המחנה.

.צית לאתלטיקה קלה ,אליהו אטרמן׳ הי’

0:1
 10דקות לפני הסיום הרגיל הופסק
המשחק בגלל התפרצות הקהל על המג 
רש ,שלא נתן לירות מכת עונש נגד

ראשון ע״י ■מאיד .דקות אחדות אחד
כך תבקיע סימון ישער שני ׳ממכת עונ 
שין .רבינוביץ מבקיע את השלישי לטו 
בת !הפועל .האנגלים ׳מתעוררים ופות 
חים בהתקפה המסתיימת בשער לטובתם.
במחצית •השניה התנהל קרב עז :משני

■מכבי נתניה.

■משחקים ידידותיים
הפועל רחובות  -הצבא הז׳כיי

'כביה■ האמונים

בכל

של שגי המשחקים בין שתי הקפוצות,
■במסגרת תחרות הגמר על ■גביע הסתיו,
הן  2:3לטובת "הפועל" (תוצאות ■משחק
זה  1:3לטובת הפועל — יחד עם תר
צאדת התחרות הקודמת  0:1לטובת
קבוצת מר‘ ווטסון) .הגביע נמסר לכן
לידי הקבוצה המנצחת — "הפועל" מ״א.

הקלה — בהדרכת אריה
גרוס ,בלה ווייס ופויאר.

האתלטיקה

אטרמן,

התחרות נערכה י על

היני

,

שתי

היתד ,זו תחרות כין שתי קבוצות שיל
בוגרים.

קבוצת "מכבי הצפון" שיחקה במח 
צית הראשונה עם  7שחקנים ובקבוצת
ראשון הופיעו  4שחקני מילואים.

כדור־־סל
הפועל ת״א  -הצכא האוסטרלי
)11 :31( 39:65
ביים השבת התקיימה במגרש המשה"
קים בת״א התחרות בכדור-סל בין הצבא
האוסטרלי לבין הפועל ת״א א׳.
המשחק מתחיל בטמפו מהיר ע״י
הפ׳יעל וברגעים הראשונים מצליחים חב’
רי הפועל להכניס  20סלים נגד אפס.

בי נבחרת מחוז ת״א — נבחרת הטיי 
סים; ב* 8לפברואר נבחרת מכבי ת׳>א
— נבחרת ■הטייסים■ .ב 9-׳לעברזיאר נב 
חרת ירושלים — נבחרת הטייסים,

דות חובבי הספורט עיבדה תכנית משי
חקיס לפי הסדר כדלקמן:
ביום ר ה־ 6לפברואר במועדון המכ*

ב־■ 6לפברואר עורכת ■הועדה לטניס
השולחן מטיפת קבלת פגים לכבוד האור 

חים.

אדבורוד.

 jiwtבסיצוד
קורם לעזרה ראשונה נפתח ב״מבכי" ) ■כיל י תחרות רצינית באתלטיקה קלח בחי’
ת״א בהנהלתם של ד״ר שטאם יודי׳ר ש! .פזז ,עורכת ועדת האתלטיקה הקלה של
ברנט .ההרשמה במזכירות• האגודה סכל מכבי חיפה הופעה גדולה בהשתתפות
טובי הספורטאים בענף זה.

יום .השעור הראשון יתקיים ב’ 11.2בש 
עת  8בערב בדיוק.
משווק נכדור-ש* בין הצבא האוסט 
רלי החונה אי-שם בארץ ,נגד מכבי
ת״א יתקיים ביום השבת .15.2 ,ש״ז.
מחלקת קנוכה של מכני ת״א מת
כוננת במרץ לקראת הפגישה הגדולה
שתתקיים ב־ 15.2ש״ז בינה לבין מכבי
חיפה .התחרות תתקיים באולם "מכבי"

ב 28-הפבדואר  -ו ■ rwמחנה
של •נתל-אגיב
.■ .כפי שמוסרים לגו יערך בימים 28-
לפברואר —  1למרץ מחנה שני באת 
לטיקה קלה בהשתתפות טובי האתלטים.

הוקי•

חיפקיןצת "חנרה" ננחנה ב״אות הס
פורט" ועברה בהצלחה ־את כל המקצו־

"'ת;ושנ ראש אגודת ,מכני ת״א ,מו

— קבוצה מעורבת מכבי ת״א ו״בר-

כיכבא-יעתיד״ — מכבי חיפה .)0:0( 0:1

L/>H

— ״ '״•LjC׳'|./«.

(■הפועל

ירושלים).

ניצח

חיים

מוראך

רוזנשטוק

הוא שחקן ־*תיק ומפורסם עוד ׳מאירופה.
הוא בעת בן  33ועוד כחו באגרופקי...
במשקל נ!צ* מנצח חרטום קו׳מיקי־
סיזאן (הומנטמן) ,את זאב לרינטל (העד

בחלק הראשון היו  7קרבית בני של 

כתוקף נגד פסה״ד.
קומבינציות יפות הראו :מקס האל-
מגרסה
בר (הפועל ירושלים) מאגרף

(הר

,בעל טכניקה מפותחת ,נגד אוסיא (ת״א)
העולה עלי -בזריז׳תו -ולגן הוא גם זכה

לעומתם נראו מאגרפי ת״א מניסים יו 

תר.
שה ■סבובים של  3רגע־ם כ״א.

•אחת

■ה ת ו צ א-ר ת
קל :אוהניס מיסיליאן

מבטמן) ,ניצח בנקודות
(הפועל ירושלים).
'  7^5תצי<עזל:

את

כהן

•הודה

אהרן

עבאדי

את השערים הבקיעו חנה
הצדדים.
שימבורסקי (■ )2רעמי .משחק יפה וטכ 
ניקה טובח.

בנצחון.
בהזדמנות זו הוגשה לידי ■מקס האל-

על ירושלים).
הקרב האחרון והעיקרי שבתחרות היה
בין ■מאגרף הפועל ירושלים ה .שדה׳
יבין מרדו (’■חוימנטמן) '8 .סבוביים בני 3
רגעים כל אחד .הקרב עורר מתיחות
יהתרגשות בין הקהל.
מרדו מתקיף במרץ כל הזמן ואינו
נזהר מפאדלים ,לעומתו ׳שדית נלחם בש 
קט וניתן מכות• ׳מבחינות יפיח ,באמצע
הקרב עולה מרדו על יריבי אולם בסי 
בובים האחרונים וביחוד באחרון חוזר
שדה לדמתי הקודמת והקרב ׳מסתיים
בנצחונו.
חבר השופטים היה מורכב
המשטרה הבריטית והצבא.

מקציני

חג .כ.

■
מדבר בשויון־נפש ,כמו עד ,שתפקידו
למסור את ידיעותיי בקרירות עניד׳ת,
אלא בלהט של צד מעונין כאילו רוצה
הוא להתנקם בסניגור על התבוסה שג־
רם לו .הוא לתיצב כולו לצדו של
טיגור׳ כאילו כל אשרו תלוי בזה ,שרר
נאשם יועלה לגרדום.

א ,ארגו
בראדליי נשען■ על זרועה ש? ליצי ן להם את הכסף שהלווהו .אז פנד׳ אל
דוכן•־ העדים וגשגע את שבן-ן המלורחכספים מר קוטריין׳ איש נכבד,
וצלע

באולם׳ ש!ררמ דממה כבדה,
רק ׳חריקם העפדמוח על הנ 

יירות של העתונא*ם.

לעי !החקירות מממ׳קדקות של ה-

מגון שלי — פתח בדאדליי חרש וקולך
חלך-י וןת$ר — .נקבעז• העובדות דל-
!ו5ל^«׳ אחר*׳■ שווגאשסי ■תו־8אם*.גארלי שוח
-חו-י^ימ?ריסמ!י■׳ «<»■׳ .לע^וד אצלי זד

א«&ג-גץן א*לימ .בג׳רםיי .בשכת 1927
ימת האופה וגאדלי גשא את בזוי לאשה
ל<יש$י אתי העסק של• אביה• אין
רק• jhwjmהרעים גרמו לכך,

שעסקיו".
כאן

קפץ

הסניגור

ממקומו

•וקרא

כקול רם:
— הנני מרשה לי לקבוע׳ שקוטריין
היה נושד״נשך גדוע!
בראדליי .עמד בשלוה והמתין עד
שאי-ביודהדין נזף כסניגור על קריאת-

הבינים.
— י קביעת־ערפדח זו חשובה מאד
בשביל ■הנאשם! — שען הסניגור בתוקף.

~ קרטריין דרה נרשדגשד".
־ -קוטריין היה מלוודכספים•!— .קרא כראדליי ■ בתקיפות — .אמנם פע-
■מים רמת חןציא< עליה דיבה ,אך תמיד

אןרילקי!*ם  wwהשכלית והמוסרית
גארלי• — אך ידוע שמסתבך ב־הר ■
צ^מי• שלבעלה• מיכלתו החמדית של ה־ הוכח נקירךכפיו.
— אבל איי יכול להוכיח -- ...פתח
עסק*,,לפי כל העוץ־ייות שאספתי חי גאו 
הסניגור .מחדש.
לי ■חיים ■סולידיים ופנקסי עסקו היו
כאן' התערב הקטיגור ואמר בנחת׳
בםרר•■ על כל פגים׳ עובדה היא ,שהס־
ה&3־ במצוקה כפפית ,ל׳וה ^ם.מי־ אך בקיממדמצח:
׳ ~ אכן■; הצליחה ■הסניגיריה ברגע ,,ה־
דירים יממכרים ,שקע בחו׳נות חדשים אחרין להשיג הוכחות׳ שקוטריין'היה
■מ״י למןהלץ׳ מהוגרת ישגים — בקיצור:
7׳ r-כשפים כרבית קצוצה .התביעה
הוא תלך בדרך  mmש^ אותם האד
,הכלל-ת כבר אינה עומדת■ על רצונה
למכיר במצבם הנכון
להיכיח שקוטריין• היה נקי מדופי.
את חמפקגות ההגיוניות,
בראלי* נראה; כאילו רוצה הוא להס'
׳1מפסרים׳
ר^5י«• .לחסל עפק מגורם
את זזומיו.
עליו♦ ארז
■מישהו ■ולשפוך mW
י«יו ««•»««*><׳
■«■<««.
זעמו׳
תער על
שקע יותר ויותר בסבכים חדשי© .בסוף
חגזעז -גארלי על■ כדי כך; שאיש■ ,מי -׳אך מייד נזכר ,איפה הוא נמצא כעת׳
דידיו לא רצה להלחתיו עוד כספים ,יוא -ולכן שלט .ברוחו■ ורייסן את עצמי.
;0$׳a׳ •bhאף דרשי ככל תיקף שיחזיר אולם בהמשך דבריו הורגש שהוא איני

עוד
קצרים אחדים
במשפטים .
את הנסיבות שלולמו לרצח■ ,ואחר עבר
לתיאור המהלך המשוער שלי ביצוע הפי
שע ,על יסוד ההוכחות שנאספו בר’
שותו .אך במקום מסירת שורה של
עובדות יבשות ,הפכה עדותי לנאום־
האשמה כבד-משקל ■ולוהט׳ הסניגור נו'
פף את זרועיתיו וקרא ביאוש•". :.ה איי
נו שייך אל הענין!" .בקש את רשות־
הדבור  ...אך לש׳וא■ ,הקהל׳ השופט,׳
בולם היו אחוזים בקסם
המושבעים -
תיאורו האדיר של בראד^יי .לאף אילו
רצה היושמדאש׳ לא דרה יהל .ליטיל
מבראדליי את רשיתיהדביר׳ כי כל כמה
שלשונה של  .ערות" וו דייתה שונה
השכיל
הרגיל של עדויית,
■מהנוסח
בראדליי לשלב תמיד לתוך "נאום־הק-
טיגיריה" שלו עיגדות והסברות חדשות
בנוגע■ •לאופן ביצוע הפשע׳ ,יכך נשאר
הרושם כאילו אין היא מנסה להשפיע

על שיקול דעתם של ■השופטים׳ רק מוסר
להם ידיעות על י עצם המעשה .כל’1ך•
שומעים לצאןל׳ד ■לראול־'בעמיהם לאהכל
פרטי׳‘בקירו' של הרוצח יבללה|במעונו
שמען את תחנוניו של הזקן
של הנרצח׳ ישמעו

ן ואת אבזדייתו הקשיחה של הצעיד ,את
חרחורי הזקן שגרונו נלחץ בין אצב’
ע-ת •הרוצןז ואת צעדיו של זה בלכתו

אל המטבח ובהביאו ■משם את מוט
הברזל ,בו מחץ את ראשו של• קדטריין,
עד שהדם .׳פרץ מתוכו.
ששסייש ;יאדליי את עדיקו ,דרליקת‘

ליצי חזרה למקומו והוא ישב לו בא
דישות ,כאילו המשך הדיון אינו מעבין

אותי ערד.
הסניגור נאם במשך שעתיים .הוא
דבר בחריפות ,בשנינות ובבהירות ,אבל
כל אמונתו הדברמת לא הצליחה להח 
ליש את רושם דבריו של בראדליי,
' בהרגשה נכונה תפס הקטיגור את
מצב הררחית כאולם .הוא •הסתפק במ 

לים מעטות לתיאיר גוף הערבדה ובס 
תירת שענית ■הסניגור בהערות קצרות.
הכל הרגיש,׳ שהוא מוותר בפשטות על
נאים'־׳ האש מה׳ אחרי כל מה שנשמע
עד עתה י במהלך המשפט אינך רואה כל

— מדוע אין אנו סועדים באולם כמו
כולם? — שאלה ליצי בהרגשה בל-תי•

נוחה ,כי עיניה תפסו מבט רב־משמעות
של אחד המלצרים. .
— הדבר מפריע לך ? — שאל בראד-
ליי במורת-רוח — .לי לא איכפת כלל
,מה שחושבים הבריות ,-והנני מציע גיס.
לך יחס כזה כלפיהם ובכלל אינני אוהב

לסעוד בנוכחות -זרים ,כי
רושם עלוב בשעת סעודתו.
ליצי בקשה את סליחתו :דפר זה לא
עיור

—

m

יום ראשון

כר תעודת מצטיינות ■מטעם ההתאחדות
לברקס ,לדגל קרבו זד .150מ .האלבר

שאת ההודעות הקריאו בארבע
עברית׳ אנגלית ,ערבית •ואר׳מנית).
מהפועל ירושלים .הופיעו כמה כחות
צעירים <סעלו הפעם הראשונה לזירה,
שפית:

"אסקס"

— ״בר-כדפבא״
חיפה .1:1
■ — מכבי ת״א בוגרות — ■מכבי חיפה
התחרות נערכה
בוגרות ':1( 0:3ס).
על מגרש בזל בת״א .בערנות רבד. ,משני

חיפה

א1.8 .

את

עוד לא נקבעה תכנית המשחקים

■בהוקי ובטנים.

הצבא שחק יפה ׳ובשקט וברגעים .דניאל אלמגוד וכל חברי ועד •האגודה
האחרונים של המחצית •הראשונה ■מצ -עברו את הבחינות ל״אות הספורט".
קכ!1ת גניות .אגודת מכבי-צפון אר־
ליחים •לסיים ב־ 11—31לטובת הפועל.
במחצית השניה משחקים החיילים גנה• בזמן האחרון קבוצת בבית לכדור 
ביתר טמפו ומסירות יפות ,אך אינם יד .הועדה הארצית מברכת את מכבי-
יכולים לנצל את ההזדמנויות וחפויעל צפון על יזמתה זר׳ ■ומקרה שגם כל ימך
מסיים את המשחק ב’ 39—65לטובתו .האגודות׳ תעשינה כמוה.
■מהצבא .הצטיינו החלוץ מאצו והמגן

הראשונה של המשחק'.
קרב העולה ברמתו על אלה שקדמו
לו הראו :גרבדיאן (הומנטמן) וצילינם-
קי ,ת״א) במשקל חצי בינוני .צילינסקי
מתקיף כל הזמן ועולה על יריבו׳ אדלם
השופט פסק לטיבת גרבדיאן .הקהל מחה

עש^יל

המשחק נערך על מגרש "תרסאנה".
שפט ה׳ סלאמי .בהתחלת ■המשחק עמדו•

הקבוצות

אר .תערכנה כמה תחרויות בענפי הס 
פירט השונים כגון הוקי ,טניס וטנים
השולחן.
הרעדה לטניס השולחן שליד התאח 

ביום ד׳ התקיימה בירושלים תחר׳־ת( .הפועל ירושלים) .ניצח את חוסין שי־
בה השתתפו
ביקם גדולה,
מאגרפים חדי (הומנטמן).
משקל ת״נגול .קרב זה עורר סנס 
מ..,הפועל" ירושלים" ,הומנטמן" ירושלים
ציה מרובה■ ,בו הצליח בן משה (הפועל
והפועל ת״א.
אילם "אדיסדן" היה מלא מפה ■לפה ת״א) .להפיל בניק אאוט את אברהם
קהל מגוון מעדות שונות ■ בדאי ־1ציין מזרחי (הפועל ירושלים) .ברבע הדקה

)0:0( 0:1

דום

נודע לנו׳ סנבחרת הטייסים האנגלים
במזרח הקרוב תגיע ארצה ב 6-לפברד

י מכבי" וחונות " -מכני

זדויאן !הומגטמן).
משקל חצי-ניגול:

4:6

ליגה חיפה לכדור רד
מכני חיפה  -קבוצת "ד8פ (יינית)

במשך

מגרש

תבקר בארץ־ישראל

תחרות בוהס גדולה בירושלים

כדור־רגל בכל הארץ

דקה

"הפועל"

רחובות ונסתיימה בנצחון הקבוצה העב 
רית.

הצדדים וההתקפות י היו הדדיות .הקבו
צה האנגלית שאפה לכל הפחות ■לחשדות
את התוצאות ,אולם הגנת "הפועל" עם
בוצ׳קה• (מגן) ומליקה (שוער) עמדת יפה
במערכה ׳והצליחה■ להדוף את כל חת
מהקברצות לא
:
אף אחת
■קפות היריב.

באיצטדיון המ־

סוגי

המשחק נערך פעמים ב 20-דקות .שפט
מירון.

משחקים ע :גביע כשר
מכבי נתניה ■ -מכבי רמוז-גן

הבקיעה במחצית זו שום שער .בהפ*על
הצטיינו גם הקיצוני השמאלי ),דויקטור
והרץ ׳השמאלי ,רייך.
הודות לנצחון זה התוצאות הכלליות

"איך להתכונן לתחרויות?" ה׳ אריה
אטרמן התעכב בדבריו על ערכיו הרב

בארץ.
התחרות נערכה על מגרש
רחובות בנוכחות כ־ 500איש.
משחק יפה משני ■הצדדים .בקבוצת "מכ״י
בי" הצפון הצטיינו במיוחד האח־ות דו’
זנווסר ׳והילדה פריים׳ בקבוצת דחיפות
הצטיינו — מאלי קופפר ואסתו חכם.

קבוצת מכבי חיפה תופסת אחרי
המשחק הזה את המקום הראשון בליגה
למחוז חיפה.

קבוצת
היה זה משחק יפה וער.
הפועל שיחקה הפעם באופן יותיר מוצלח

הרכב ■הקבוצות :בית״ר — מזרחי;
פנץ׳ רוזנצויג; בובי ,זליבנהקי ,אלימ 
לך; לוניה ,בוגדנדב ,שפיגל ,ורמש וגרינ-
וואלד .דגל־ציון — גורל; לאון ,מזרחי;
שלרסואי׳ ׳מאיר ,חסון; קשי ,דסא■ ,ויטלי,
פייליפ וסמי .השופט מר אולברידג׳.
המשחק החל בשעת  4.30אחרי הצ 
הרים ,ותיכף נפסק לרגע אחד לזכר
מר דוקלר ,חבר ביית״ר שנפטר בשבוע
שעיבר ׳בתל־אביב ,הקהל יעמד דום .המש 
חק הוא מהיר ומתוח מאד והכדור הולך

נבחרה הטייסים הבריטיימ במזרח הקחב

ff

הפדך ת״א מנצח את קבוצת מד וטסון

המשחקים:

)0:1( 1:1

כדור*-ד

,מכב*״ ראשון לציון " -מכני הצפוף׳

לזכר הגנרל מטכסאס ,ראש ממשלת יין

— 8משח 5 —.נקוד.
 .7״הכח ת״א
 .8״מכבי״ ראשון ־—8׳משח1 4 —.נקוד.
—  9משה! 3 — .נקוד,
 .9״מכבי״ נ״צ

וביצעו .את התכנית עד הסוף.
יודעי® .אגי 4שענף האתלטיקה הקלה
בארץ■ אינו■ עיומ׳ד עוד •כיום על דרגה
גבוהה׳ ורבות י יש עוד לפעול ,בכדי לת 
יקן .מצבי זה .אבל מצד שגי בטוחים אנו,
כי תבנית הפעולה של ■הועדה לאתלטי 
קלה

משטרת שרונה
■מכבי פ״ת
בית״ר ת״א
מכבי רחובות
׳מכבי תל-אביב
״דגל ציון״ ת״א —  8משח 7 — .נקוד•

והמסיבות !אפשר לפעול
הרצינות פתחו בהכנות

לתיקון

יהוחה רוזבגרטן סגן יו״ר
מכבי ורשה הגיע ארצה־

דימפסי.
בורמן הראה מאמצי התנגדות ,שזה
זמן רב לא נראו ימול ג׳ו לואיס .הוא
גם הפיל ארצה לרגע את לואיס ■בסיבוב
השלישי׳ אלא שעמד לג ¥נסיונו הרב

הפועל  rnזוכה בגביע הסתיו

המצב ברשימת המשחקים הוא עתה
כדלקמן:

טות JW
משן׳®; פך נגדעת למחנה הארצי הרא 
שון הזה של האתלטים הקלים חשיבות
עוד יותר•' גדולה :צעיריזנו •הוכיחו ,כי

המצב

איס את התואר ריבן עולמי לאגרופנ׳ות
במשקל כבד ,בנצחו אתמול ׳בניריורק
ע״י נוק-אאוט בסיבוב חמישי את קלרנס
בורמן• ,מי שחיה 1בעבר הנהג של ג׳ק

יהודה רוזנגרטן ,ששימש גט כסגן יו״ר
מכבי ורשה וכחבר .מרכז מכבי פולין,
הגיע ארצה עם ■׳משפחתו בימים אלה.
מכבי ת״א  -מכבי .אפשלום פ״ת
והוא הכניע את ׳פורמן ע״י נוק־אאוט.
מר רוזנגרטו ■מסד■ לגו על גורלם
)0:1( 1:1
במכה קשה אל כבדו ביד ■שמאל.
של כמה חברים פעילים בשורות "מכ 
המשחק הנ״ל התנהל בשיפוטו שר
בי" ■ורשה .המנהל הספורטיבי של מר  • טיביים האחרים כגון ש .שייניקינדר וי.
מר סימונס .המשחק לא היה מענין ■ביו 
כז ה,׳מכבי״ בפולין לשעבר׳ מ .גולד־ ■! פרלמוטר ששרתו בצבא הפולני בזמן
תר ושתי הקבזערח שאפו סתם לנקודות.
פייל ,וגזבר המרכז ,ימר שקליאר נשארו פרוץ המלחמה.
(בוגרות) —
ת״א
השער הראשון נורה ע״י יונה ממכבי ^,יכי הצעון"
כפי שמוסר לנו מר רוזנגרטן נשרף
המעמלים
בורשה ופעילים •ב״ג׳וינט".
ת״א ששימש כמקשר לנייפלד .יש לציין
יהודה"
"מכבי
וחונות (בוגרות)
העסקנים מירקוכיץ׳ ואוועצ׳יק ,עסקני ונהרס !פית "מכבי" ורשה ,שהכיל אולמי
שמכבי ת״א ■מופיעה ■משבוע ■לשבוע
()3:2
הבוקם ב״מכבי" ,האחים קופרשטיין ומ  ■ .־■ספורט יפים עם כל הסידורים המתאי 
בהרכבים חדשים וזה מזיק לטיבו של
שתי הקבוצות הללו לכדור יד הת  אמן החתירה ימר שיינמן עזבו את ורשה מים .איצטדיון השחיה על הנהר ויסלה.
המשחק .נעדרו גם הפעם ■ממכבי ת״א
שלים ,נחמיה ,פוקס וגאול .גם ביהרכבה• ארגנו לפני זמן קצר וזוהי הופעתן ה’ ונמלטו לשטח הכיבוש הרוסי׳ אולם משם עם ■כל  .סירות החתירה נשרפו .גם הבית
פומבית הראשונה על מגרש המשחקים.
נשלחו לארכנגלסק .תבר יעד ■סמכי מל בו נמצאו ■משרדי ■מרכז המכבי !בפולין
של פ״ת נעדרו׳ שחקנים אחדים׳ '׳ובמקו 
יש לציין שמחוץ לשתי קבוצות אלו אי 
שה ויו״ר ועדת הבקורת במרכז המכבי ■ ■נשרף.
מם הופיעו חברי קבוצת המלואים .את
נן קיימות ■יותר בארץ קפוצות של בוג־
א .יה—1
שער השריון ירה בן דרור.
לכדור יד .מקוים לכן׳ כי ארגון
רית ’
־־
■מכבי רשר״צ  -מכבי ייהודה ומכות שתי הקפיצית ישמש התחלה לארגון
קבוצות מסוג זה ליד אגודות אחרות
0:0

המשחק המענין ביותר שנערך את-ן וחתר משער לשער^ קבוצת ביית״ר^מש-
מול במסגרת המשחקים על מגן ׳הארץ י תדלת ע״י הקשר לוניחיברגדברב להגיע
חיה בלי ספק המשחק בין "בית״ר ת״א לשער היריב; אפל המת דגל-ציון ׳ער-
לבין "דגל ציון" ת״א ,באיצטדיון המ -מדת על המשמר.
פתאום .הפסיק השרפט את התחרות
כביה — ונסתיים בנצחוך הבית״רים
■בתוצאות  .0:1יש להזכיר ,כי בסיבוב ובדק אה הכדררים; אחרי כן הצטרכו
הראשון ניצחה "דגל ציון" את בית״ר להביא כדור הדש ■מקבוצת ׳מכבי אש
שבתחנת הצפון ( .החרבה להביא שני
בתוצאות .1:2
כדורים הייתה ׳מוטלת הפעם על בית״ר,
■התחרות השניה שנערכה באיצטדיון
לבין בתור הקבוצה הביתית׳ ואילו סרבו הכ 
המכביה היתה בין "מכבי" ת״א
באים להשאיל את כדורם ,יהיה השופט
"מכבי אבשלום" פ״ת ■ונסתיימה פחי-
פוסק את ■הנצחון לדגל-ציוך).
קו .1:1
ברבוע של קבוצת דגל־צירן היתה
בראשון לציון נפגשו הקבוצות "מכ־
ערבוביה והשופט פסק מכת עוגשין של
בי" ראשון ו״׳מכבי" רחובות.
התחרות  11מטר לטובת בית״ר .ברגדג׳וב ירה,
לאי נסתיימה בגלל סרובו של אחד משח 
השוער גורל עצר את הכדור אבל לא
קני קבוצת ראשון לעזוב את המגרש
תפס אותו׳ וכשחזר הכדור ,ירה פוגדנוב
התחרות נערכה על מגרש "מכבי"
למרות פקודת השופט ,ולכן פסק השו 
שנית והכניסו לרשת■ — .התוצאות 0:1
ראשון ■לציון במסגרת ■המשחקים על
פט נצחון לצד הרחובותים בתוצאות
לטוית כית״ר.
"מגן האריך׳ .כ 30-דקות לפני הסיום
 0:3דשתי נקודות לזכותם ברשימה.
אחרי ההפסקה׳ עבר בוגדנוב לקי  •הרגיל חופסק המשחק ע״י השופע ,הסר* ,ן
המשחק הרביעי שעמד להתקיים בנס־
צוני במקומו של לוניה ,רכן נעשו ■מא 
ג׳גט סמואל :סיבת החפסקה הזאת היה
ציונה בין "הכח" ת״א לבין הקבוצה הט-
קומית לא נערך בגלל אי הופעת התל* מצים ■רבים • משני הצדדים ,שחיו נראים סרופו של השחקן גל (ממכבי ■ראשון)
קרובים להצלחה ועוררו מתידא!ת רבת־
׳לעזוב את ■המגרש למרות פקודת השופט.
אביביים .קבוצת נ״צ זכתה בשתי נקו*
ענין בין הקהל — ,אך לא חל שום שנוי
דות.
מכני נס-ציונה  -הכח ת״א
בתוצאות עד הסוף ,והמשחק נסתיים
המצב בליגה לא נשתנה
בהרבה
׳ב־ 0:1לזכות פית״ר.
0:3
אחדי המשחקים הללו■ .מכבי רחובות
בגלל אי בואה של
מזרחי
כקבוצת -בית״ר:
הצטיינו
עלתה ■מהמקום החמישי למקום
הרביעי
ליניה■ ,בוגדגוב וש&יגל .בדגליציון — ת״א לנס-ציונה פסק השופט "וולקובר"
X
את
ומכבי ת״א תופסת עתה
המקום
נלטובת הקבוצה המקומית.
גורל׳ לאון ומזרחי.
החמישי.

•ארוך יותר■ ®,®W
?*רצנו עדיץ א*נה יבולה להרשות
לעצמה "לוקסוס" בזה .קיים אמנם בישו-
■בזנו י ׳מוסד ,שמתפקידו לארגן׳ ׳מחנות כא 
לה או לעל ■הפחות לתמוך ׳בהם ולאפשר
אתי ׳סקרורם! אולם־ .תקציבו של ׳מוסד זה
הוא ■אדמיניסטרטיבי ער כדי בד של 
פעולה •ספורטיבית אמיתית נשארות פרו 

בכח הרעיון
בבל
■רבות.

תש״א

2.2.41
זד חפעם ד 13-.שמיר לעצמו ג׳ו לו’-

עושה

עלה כלל על דעתה ,היא קראה לפניו
את התפריט .׳והזמינה את המאכלים .ואח■'"
קראה לפניו ■מתוך העתינים׳ עזרה לו
צ־ו-ך להוסיף עוד :משחר נגד הנאשם .בסעודה באופן מועיל ■רבלתי־מורגש כמ 
־ כחצי-שעה החיעצר השופטים .המוש  עט .כששלח את' ידו אל הכוס ,הוגשה.
בעים וקבעו שהרצח י ביצוע בכוונה תחי  זו לקרבת ידו עד שיכול להשיגה במגע
ראשון׳ בלי להרגיש שיום .קשיים בגלל
לת יאינם מוצאים .:גמוקים .להקל,
יכתיצאה מחשיגתימם בדרן הגאשר תי מומו; .וכן בחיתוך הבשר ובהגשת כלי
חתיכה וחתיכה■ .לקצה ■מזלגי .ת־ך סעח
מאס גארלי למ*חה.
ן
דה זו למדה ■כיצד לסדר את כל אלה,׳
12
וכיכחים •לא לשכוח לאכול גם היא עצמה
כמחוממח .ישבה ליצי במממת ליד!
ולשוחח בידידות על הכל׳ רק לא על מה
ברארליי .כאילי עוד• ראתה את האימה
שמעסיק את מחשבותיה בא"תל שעה.
התהומית כפני גאר׳לי כשהוכרז גזר’
בראדליי עצמך הרא 'שהטה את הש
הדיז ,וכאילו גם.עתה עוד מצלצלת באז־
תת אל •משפט גארליי .כשגמרו את הס
ניה צעקתה של אשת .הגרון למות.
— את בודאי כבר רע:ה — ,אמר עודה וישבו עוד על כיס יין הצית לו

את לא הסתפקת בזה ,שתמסדי לי מה
שראו עיניך ,אלא התאמצת• להעביר
אלי גם את רשמיך .וזה לא נכון ,עליך
להיות לי רק במקום עינים ולא במקום

המצפין.
ליצי הריקה■ את כיסה ונשמה בכב*

דות.

ג

אתה לא שמת לב למה שרציתי
1להגיד לך ,מר בראדליי — ,פתחה בז’
חירות ,בחששה פן תתחרט על דבריה.
■ -אני רציתי לראות בשבילך אבל
אתה לא הרש״ת לי .ולכן הסגרת למות
אדם ,שקרוב לודאי :,י הוא חף מפשע.
■״ הבל הבלים!

--

קרא

בראדליי

בקשיות ~ .לאי אני דנתי אותו למות,
אלא השופטים ,ליתר דיוק :המושבעים'.
— לא ז — התנגדה בתוקף *“ .לך
ידוע בדיוק כמו לי :אתה גזרת עליו את
דין המות! ואילו ראית את האיש ,אי^

ראית •אותו■ כמו שאגי ראיתיו,
נאומך נוטה לבחן אחר לגמרי.
•

ירושלים ( : 1 — )668קונצ׳דטו •בסי
במול מדור (בוקריני) ,ככצוע פבלו קאסאלס
והתזמורת .הסמפונית בלונדון ,בניצוחו של
סר לנדון רוגלד .אלגרו מודרטו; אדג׳יו נון
טרופו; רונדו (אלגרו)" :1.30 .בינינו לבין
עצמנו "...שבועון לנשים ,בעריכת ■ליליאן
קודנפלד :1.40 .חדשות בעברית :1.55 .נעי
מות ,מוגשות ע״י האופרה הקלח•  :245חד
שות באנגלית :2.30 .תכנית ערבית :3 .אות
זמן וסיום :445 .פינת הנוער העברית:
״מדור הבול״ ,מאת יחודית בלום" — .מה
המוסיקה הזאת לכם י" ,מאת עפרה ,מרים
ויחיעם" :4.45 .הסכת והשכל!"" :יון ורומא
— לפנים והיום"" .גרקיה קפטה פדום ויק-
טורם קפיט" (יון המנוצחת ניצחה את מנצחה,
הפרא) .שיחה על רומא ויון בימי קדם■ ,מאת
אברהם שליט — .קריאת קטעים מתוך ה
ספרות העתיקה של יון ורומא — .מוסיקה
יונית עתיקה :שיר סיקילום והימנון מסומי-
דיס" — .יון נאבקת על חרותה" ,או דברי
ימי מלחמת יון ואיטליה ,מסופרים על-ידי
משה מדזיני — .סקירת עד־ראיה ממלחמון
יון לחירותה ,מאת אריך גוסגטרוי (התכנית
מוגשת תוך שתוף עם משה שובה ,פרופיסור.
ללשון יון ותרבותה באוניברסיטה העברית).
 : 545חדשות לאוסטרלים : 5.30 .תכנית ער
בית :7.30 .חדשות ותכנית צרפתית:8■ .
"מאורעות וסכומים" .סקירה על החדשגת
(בעברית) :845 .חדשות בעברית:8.30 .
תזמורת האולפן של שדות השדור :הסוליסט:
זיגמונד ליהמן (בריטון); המנצח :הגס של
זינגר .התזמורת :פתיחה ל״אלפונסו ואסט־
דללה״ (שוברט) — .זיגמונד ליהמן וה
תזמורת :אריה מתוך "אליהו" (מגדלסון).
התזמורת :אגדה (גולדמדק); נעימת אבי
(אנגל) — .זיג׳מונד ליהמן והתזמורת" :אב
הרתמים" (אנגל); "ירושלים" ■(אנגל) .־-
התזמורת :מהול יהודי (אנגל); מחול ספרדי
(גראנאדוס)" :9.15 .קולות מאנגליה"• קרי
אות מתוך השירה האנגלית ,מפי אדוין
סמואל :9.30 .חדשות באנגלית" :9.45 .מאו
רעות וסיכומום" סקירה על החדשות (באנג
לית) 10 .ן חדשות בטורקית :1045 .סיום.
קהיר ( :2,25 — )620חדשות באנגלית.
 :2.45הדשות בצרפתית•
סופיה (" :6.30 — )850שעת הכפר".
 :8.45מוסיקה קלה ורקודים :9,50 .מוסיקה
קלה :10 .כינור :10.30 .קונצרט מקהלה.
 : 11מוסיקה קלה ורקודים•  : 11.25המשיך.
 : 11,55רקודיס׳
לונדון (גלים קצרים) — . :2חדשות.
 : 3שיהה•  : 3.40תסכית : 4 .הדשות: 5.45 .
שימה : 6 .״הלילה בעיר״ .ד :חדשות:8 .
״קול ברורבי״ :8.30 .פרפראות•  :9חדשות.
 :9.45שיחה :.11 .תזמורת סהוטייז:11.45 .
הדשות׳

היה

—אבל אני אינני רוצה כלל לראותו

בצירה אחרת י עליך להבין ,שאינני דו’;
צה י  -הזדעף בדאדויי — .אינני רוצה ;
להיות מושפע מהמשחק התיאטרוני הע 
לוב ,כשרוצה שלא חס על חיי זולתו

הרד לחיי עצמו .אינני רוצה בהשפעת
מתעה זו של חולשות־רגש שלא במקומן.

'העיר בקול רגיל —.השעה מאוחרתקצת .בראדליי 'סיגארה ופתח ואמר:
— את עמךת בנסיון ויכולה להשיב,,
היא גחן קדימה׳ .דפק על חלון דוכן
העובדות ^מדבקות 2בעדן׳^ורק הע״בדוז־מ
הנהג'•אמר לו י להובילם למסעדה  .קרח את עצמך כעובדת;קבועה אצלי .שכרר7
האמנם חז^שבת את׳ כי תמיד יכול אדם■
יהיה חמש-מאות דולר לחודש .כסף זה
לסמיך על הרשמים שהוא■ .מקבל ממראה
בה.
העובדים
בעיני י ליצי־ היה מוזר הדבר׳ שאדם תקבלי ישר ממגי .ברשימת
עיניו? לא ולא !.הרשמים הללו בגויים
אצרה לרשזם לך רק מאתים דולר לחו 
ברוב המקרים לא על הראיה בלבד׳ כפי
שהיה נוכח■ במשפט זה ,ידגיש אחריו
תיאבון " .וביחוד בראדליי !...אבל לא דש cms ,תקבלי מהקופה ותיכלי להש -שנקלטה באותו רגע ,אלא על צירוף של
תמש בהם .להוצאות שונית .יש לי ני 
אמרה כלוע,.באין .אומד ירדה עס בראד־
הראיה וציורי זכרונית ותפיסות ימן הע'
מוקים ׳מיוחדים לסדור זה ,ואבקשך לא
בר .ואם אינך מאמינה לי ,תיכף תווב־
ליי מן המכונית ,ואחרי שיחתו הקצ*
רה עם בעל המסעדה הרגלן שניהם לח’ לגלות לאיש ,שאת משתכרת אצלי יותר
חי בעצמך!
ו ערכו שגי מלצרים את מצאתים דולר — .וכעת רצוני להגיד לך׳
דר מבודד ,ם
(TV '5לא)
;יה היה ל^ירת יו׳חי בהתיהגותך היו;$
השלח! ימהיהק ■ייתקה׳

חח ■החדשות
אנגלית :12.07 — :מוסקבה;  :2לוג*•
דון׳ :2.15 ,אנקרה;  :3.30דלהי;  :4גיד•
יורק;  :445לונדון;  :6גיריורק :7-:לוג’
דון ;  : 8.50קהיר;  :8.30פילדלפיה; :9
 :ניריודק;
: 9.39
אגחרזז; 9.30
לונדון ?  :9.15אנקרה;
 : 9.30מוסקבה;  : 11לונדון;  11ן מוסקבה;
 : 11אתונה;  11.45לונדון;  :12.20שטוק־
הולם;  : 12.30מוסקבה.
צרפתית : 12.30 - :תחנת החרות הצר־
פתיח;  :2אנקרה;  :2.15לונדון; :2.30
אתונה :3 :מוסקבה;  :4.15טוקיו; :8.15
 :8.30ניוייורק;
 :845מוסקבה;
,, ....
לונדץ;
 :9אנקרה׳ :945 .ברן;  :10מוסקבה; :1045
לונדון :11 :ניו־יירק;  42מוסקבה;■■ :12.
תחנת החרות הצרפתית•
גרמנית- :־  :2מוסקבה; . :3.30לונדון;
’ :745לונדון;
....
 :6תחנת ההרות הגרמנית;
 :745מוסקבה;. :8.15 ,נידידדק;  . :9לונדון
ר- :9 .)25.29מוסקבה;  :9בדן;  :9.30אתו
til
 noניריזדק; • ;10.35טדקיו;
נה•
לונדון;  :1.30מוסקבה.
י־ רדסית ;12 — :מוסקבה :2 :מוסקבה;
:11.30
 :8.30מוסקבה;
 :4.30מוסקבה;
.מוסקבה.
פולנית 9.45 — :בבוקר :לונדון; :4.30
 ♦,8.45ניריורק;
 :645לוגדוך;
מוסקבה?
 :9מוסקבה;  :9.15רותיקן? r1W. :1U0׳

טויסט .גינואה .ושאר הנמלים בידי ״צבא־

*J

׳ז הגו .

משמרות .שוטרים גרמניים בתחנות הרכבת ,חותמת הדואר גם היא גרמנית
סופר "ניוז קרוניקל" בליסבון מוסר ,כי
התעמולה הקומוניסטית באיטליה פעילה
מאד בעיקר באיזורי התעשיה .התעמולה
מתנהלת ע״י סוכנים רוסים .נוסע שהגיע

בימים האחרונים לליסבון סיפר ,כי ראה

 :פ .עוזיאיי
האחראי :ח .למנשסיין
המרכת :ר«בן  ,23מל4541/2 .
ההנהלה :יהודה הלוי  ,40מל4111 .
דיוסעזריאל ,רענן  ,22טל5377 .

לפי ידיעות אחרות שנתקבלו -מבל-

מסילות הברזל וה;ם בודקים את הפספור 
טים של הנוסעים.

גראד׳ פרצו בימים האחרונים מהומות
חדשות באיטליה וביחוד בטרייסט .המכ 
תבים המגיעים עתה ליוגוסלביה מאי 
טליה נושאים חותמת של "המפקדה הגר 

שחולקו
קומוניסטיים
כרוזים
בעיניו
ושמע את הקהל האיטלקי מדבר בגלוי
על הכרוזים האלה ,מבלי שיעלה בידי

מנית בים התיכון".
אנשים שהגיעו ממילאנו מוסרים כי
פלוגות של שוטרים גרמנים ,הנושאים

המשטרה לשים קץ לתעמולה זו.

רובים מכודנים ,הופקדו על התחנות של

אזהרת ויגאן לחותרים תחת מעמד פטן באה במועדה

מציריך מודיעים ,כי אף סיביוך אג-
סאלדו מודה ,כי באיטליה רבו הנרגנים

בזמן האחרון.
במאמר שפרסם ב״טלגרפו" הוא כו 
תב׳ כי התנהגות השכבה העליונה באי 
טליה מעוררת רוגז .הם אוגרים מזונות
בצורה המסכנת את מקורות האספקה של
הקהל .מתברך׳!! אינם ^ prpppת
חוקי ההגבלה ביחס ־מובילת בשד שלש
פעמים .בשבוע ,שכן הם קונים כמויות
המספיקות לשבעה
גדולות של בשר
ימים .עובדות אלו עוררו רוגז ,בקרב
v
ההמונים והם החלו להתלונן בגלוי.

/

התהום בין פריז
נוסח ■מלא של נאום הגנרל ■וייגאן מצפון
אפריקה ■מראה ,כי חוא קרא את מאזי 

ניו •"לוהאמין פמנהיגיהם" ,באמת" :חם
יודעים יפח את הקשיים ש:פם■ !מתוך
אחריות לעתיד מדינתנו חם נושאים
בעו :תפיקידיחם" .בדברו על הועידה
הכלכלית שלי צפון ■אפריקה שנערכה לא

■מכבר באלג׳יר

אמר הגנרל ■וייגאן׳ כי

הושגו תוצאות ממשיות .עליהם להנהיג
כעת ■סדךיבתוך ביתם אחר המאורעות
האחרונים .זוהי עבודה עצומה ,אבל גם
רומא נבנתה  ,ביום אחד.

לגה הצרפתית החדשה"" ,כדי .לשבור את
התנגדות פטן.

לאוואיל בעצמו נזהר עדיין מלעמוד
באופן גלוי בראש המפלגה החדשה.
אולם ידוע ,כי הוא עומד מאחוריה והוא

ת״ת חרש״ בפריז .לשם המטחה ה״נע־ תיונים הצרפתיים ,המופיעים בפריז וה 
לה" הזאת ■מוכנים ■מצדדי לאוואל להב  מושפעים ע״י שלטונות הכיבוש הגרמ 
טיח לברלין ■:מלא אח אותן .הדרישות נים׳ נקטו בטון חריף ■מאד כלפי ווישי.

המפלגה •החדשה רוצים לקשור את כל
העלול להיות "מנהיגח" הרשמי■ .לעת -עתידה של צרפת וגורלה .בשיתוף פעו-
עתה ידוע ,כי על ידידי המפלגה החדשה 'לה עם גרמניה הנאצית .אין הם ■מס 
7נמנים ■ידידיו של לאווא’ 1ומצדדיו ,כגון כימים אפילו לחכות עד גמר המלח 
מארסל דיאר■ ,מר גאי ,מר טרוי ,המיי; מה .כי ה״פיהרר" מעונין בשיתוף פעו 
צג כביכול איגודים מקצועיים של פו :לה כזה כל עוד לא חלה׳ ההכרעה במל 
עלים ודה-קורטינאי המשמש שופר לדרי  חמה׳ ולא אחריה .מבחינה זו מסכימים
שות הנאצים ולאוואל גם יחד .אף ה  אנשי לאוואל אף ל..,שיתוף" פעולה גרמני
תכנית "הלאומית־העממית" של המפל  צרפתי" לשם ניצול אפריקה .במלים
"הצרפתית"
גה החדשה מגלה ,מי היה מעונין ביי  אחרות :מחוללי התנועה
סודה ואת מי היא מתכוננת לשרת בפו  החדשה רוצים לשעבד את המושבות ה 

לן■ ■.ואם

את

פלאנדין ואת $ואר חברי הקבינט של
המרשל פטן — ,סימן הוא ,כי גם בבר 
לין אינם מרוצים עוד ■מ״מדיניות הצפ
ייה" של ווישי■ .ואם היטלו* נקט באמצעי
זהיר ■ואטי ,כגון יסוד מפלגה צרפתית
חדשה לשם שבירת התנגדות פטן׳ —
נחשב הדבר כאות ,כי למרות כל ההת 
פארות חוששת המפקדה הגרמנית ,פן

לאחר התנגדות נואשה נסים האיטלקים באי־סדר

■מגוי יו״ר■ ,סגן
ע״י המרשל פטן.

יו״ר

ומזכירי

המועצה

♦

■לנאום וויגאן אמש (בו ■קרא לבני
מיחסים
אפריקה לעמיד לימין פטן)
_״״,
!ביחיגים  4מדיניים ..........
חשיבות גדולה ■מאד,
למרות שהיה בנוי •ממלים פשוטית .להע 

ריך את הנאום כראוי יכולים אך אלה,

שידורו

שידעי ■מה שהתרחש
בווישי ובפריז.
הגנרל וויגאן הסתפק בקריאה לאח 
רות ■ולנאמנות כלפי המרשל פטן .אך
בשעת

"הבוקר" מסר בגליון־היום כי -מליונ-
דון •נתקבלה הידיעה כי פסגת הר חשו-
בה הידועה בתור ( 1960אשר סודרה
כעמדת הגנה ע״י ממשלת זוגו מלך
אלבניה לשעבר) נכבשה ביום ו׳ ע״י

היונים אחר מלחמת כידונים שארכה
היו ליונים
במשך כל שעות הלילה.
עוד כמה הצלחות באזורים אחרים של

בניגוד לענינים החיוניים שלו.

ועלי כן עיקר חשיבות הנאום של הגג-
■דל ווגיאן הוא בהבטחתו של המפקד
הראשי

על

האפריקניות
למרשל פטן.

כחיות

צרפת

ובסוריה

במושבותיה

להישאר

נאמן

הגנרל וויגאן הזהיר את
אנשי לאווא■ :מפני ניסיונותיהם לחתור
תחת ׳®ט| .רדוקא ■משום כך נחשב נאום

הרדיו השווצי מודיע כי מעשי
החבלה וההתנקשויות בפריז ,ב 

שעות ההאפלה ,הולכים ורבים
מיום ליום .השלטונות בפריז נאל 
צו לפרסם חוק המאיים בעונש של
מיתה על ■כל אדם שיתפם עם נשקו
פסק-
לשם בצוע מעשה פשע.
הדיו של מיתה יוצא לפועל ללא
עכוב.

בשטח הכיבוש בפוליי

הבוקר

•מוסר

כי

רויטר

האיטלקים

באזור החוף ,אשר
האיטלקים כוחות חזקים
רות נגדית —.ולשוא ,סבל

אליו • הטילו
לתוך ההסתע 

בין יהודים •ולא-יה!ודים.

רישום כ :רכוש שלמעלה
מ־ 300מרקים
ידיעות קצרות אלו נתקבלו בזמן ה 

אחרון ■משטח הכבוש הגרמני בפולין:
השלטונות הגרמניים פקדו להעביר
■רישום שיל כל רכוש ,העולה על ערכם
שלי ■ 300מרקים ,שנימצא בתחומי דר
,׳.רייך"• ,והשייך לנתינים הפולניים ,הג־
דים ■תחת שלטון גרמניה בשטחים ש 
נספחו.

"■באטא" החל לעגוד
׳לנעלים
 .בתי-החרושת המפורסמים
"באטא" ,התחילו לעבוד ■מחדש בפולין
• ,וחדשו את פעולתם בחמיילניק ,ראדום
ושדלץ .התוצרת הכללית ■מגיעה עתה
ל־ 95אלף זוגות נעלים לשבוע.

כתבו  xהמיוחד

של

רויטר

בחרטום

הכוחות הפולשים הבריטיים
■מודיע:
ניפצו התקפות־גומלין כבדות של האי 
טלקים והשמידו אחד־עש־ טנקים ו־15
תותחים ■בקרב עז הנערך לפני שערי

ערי־המפתח בארינטו ואגורדאט — שב-
אריטריאה ,במרחק שמונים •מילין ■מגבול
סודן .לאיטלקים נגרמו אבדות קשות.

התותחים הבריטים ■מרעישים את עמדות
האיטלקים בבארינטו עצמה והלחץ הב 
ריטי על שתי הערים נמשך .הפעולה
שבשבוע העבר מלמדת שהאיטלקים מנ
ים להציב התנגדות מוימת באגורדאט
ובארינטו — שהן העמדות האסטרטגיות
שלהם להגנה על אריתריאה.

בינתים מוסיפים הפטריוטים החבשים

תונה אמר אמש׳ כי כל הידיעות מהחזית

■מוסיף לבצע את התכניות שסומנו לפני

מותו של הגנרל מיטאכסס.

העזרה ׳הבריטית ליון אינה מצטמ
צמת במשלוחים החשוכים של אספקה
צבאית שנשלחו לארץ זו מאז פרוץ
הקרבות  -יון מקבלת מבריטניה גם
משלוחים רבים שי :מזונות ,מלבושים
וצרכי רפואה■ .בכלל זה הלו 350.000

ב 24-הש 

עות האחרונות — אמר — היו היונים

פעילים

מאד

והשיגו

נאלץ׳ לנטוש

תוצאות ■מצוינות.
עמדת

■מבוצרות

סופרו המיוחד של רויטר עם הצבא
■הבריטי ■בלוב ,דזמונד טאי מספר:

■רדיו אתונה •מסר •בשם כתב־המלחמה
של העתון היוני "אטי!ה" ,כי מנצחון
שלי הצבאי היוני הנו בעל חשיבות יו 

השמש האפריקאית ,במקום שאנכי יושב
וכותב עתה׳ בוצע תוך הסתערות ישי 
רה׳ לתוך אש האויב ההולכת ודועכת,
לא כדוגמת כבוש בארדיה וטוברוק ,בינר

טב׳
נסיון.

העומד

בהודעה

תחת

וי

שנתפרסמה

ביום

ו,

נאמר :התקפות אויריות בריטיות גרמו
להתפוררות נוספת של התחבורה האי-

טלקית בחבש.
תחנת עישה (בקו הר 
כבת אדיס אביבה—דז׳יבוטי) הורעשה
זו הפעם השלישית מאז התחילה חדירת
הבריטים לחבש .התחנה נמצאת במר 
חק כשלושים ■מילין מהגבול של סומאלי
הצרפתית.

כבי התיעציות

של

ראשי

עולי

רומניה

כן יוקם ארגון פועלים חדש ,בשיטת

בארץ ,בה השתתף גם מר י .גרינבוים.
דובר על האפשרויות של הגשת עזרה׳

מציין

ליהודי רומניה .נודע לנו שנשלחו טלג־

חזית הפועלים
את

אתמול הייתה בביתו של ד״ר ש .כו

כל

הגרמנית,

■הפועלים

הארגון

הירומנייס

—

יקיף

המברק.

/

'רמות

לד״ר

ח.

וייצמן

בלונדון

ולרב

סטיפן יוייז בניו-יורק מתוך בקשה לפ 
עול למען הצלת יהודים ■מרומניה.

ראש הכפר ,טומאסקו,
טוימאסקו ,התקשר
בטלפון עם הממונה עליו בנציבות
הנפה והלה ,מארין ■מיכאיצה׳ נתן
לו הוראת להוציא את חמשת הגב-

כללי

שנותתךבךרנה ,היתה העיר עזובה לגט-
די; האוסקרלים הראשונים אשר נכנסו
לארנה סגקזו .בחבורת ער;ים סניפים את
הדגל' האני&לי אשר במשך ירחים דכים
הסתירוה^קןך כליהם. .בעת שנכנסנו

של

מיניסטריון

יבשה מסותרי.פ חאינו מאות ערבים יוצ 
אים ממחבואיהם '§סעךות ,מקום שישבו

בימים האחרונים .מפי תושב איטלקי
אשר נלחם יחד אתנו ממלחמה הקודמת,
בעל לאשה אנגלית׳' שמעתי •משהו ממה
שהתרחש

בדרגה.

הוא

הסתתר

■בואדי

■י
שהיו פעם ■מקום מגוריהם .הוא השתו 
מם) מאד לצחוקם שצחקו על ההריסות
הללו ואחד האנשים תארו אחר־כך כאדם
שהמחזה .נגע אל לבו והוא התרגש במ-

המפורסם ,שמש אתמול מחזה לעילית
לרגל לראות את פני וונדל ווילקי .מיד
לאחר שהופיע שם האמריקאי המפורסם

t ,

הפנים

שנתקיימה ביימים
במסיבה צנועה
אלה בחדר מנהל בית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי במעמדם של נשיא ה 

שלי
אוניברסיטה׳ הרקטור ,פרופסורים
האוניברסיטה ,בעיקר מחוקרי המקרא,
מנהל ■בית !הספרים ׳ואחרים׳ ■מסרה גב׳סולד את כתבי היד של אביה הרב בני'-
■מין סולד ז״ל לבית הספרים .כתבי היד*
הם :מחקר על המסורה של מתנ״ך ,מח 
קר על המליצה שבתנ״ך ופירוש על הפ 

רק "אשת חיל" שבמשלי.

הכירוהו והקיפוהו מאות אנשים שרים
הוא סרב להענות
ומריעים לכבודו.
להצעת המשטרה אשר רצתה לשחררו
•מלחץ הקהל וממעריציו הנלהבים .מר
ווילקי לחץ ידי רבים ,כתב את חתימת,־

דה מרובה מאד".

וויסקי

חתם

ואנשים

האזרחיים  -פונו " .באופן .שיטתי זה כ-בר•-
כמה שבועות היות ובעיר שרר סחסור
הוא אמר ■כי רבים מן,
במזון ובנפט.
החיילים שחנו בדרנה לא היו שבעים-

י

י

י

■ ■

;

■V־“

־:
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■
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בתל*אב)ב

אמש עד לשעה!:־מאוחרת לא היתה
שום ידיעה בדבר 'פעולה אוירית של
האויב מעל לונדון .ב־ 13הלילות האחי

רונים ,היה זה הלילה ■ h*12ללא התקפה.
גם במשך יום השבת לא היו התקפות על
לונדון עצמה אך כימה פצצות הוטלו

אים הערות יוצי׳ונים וכן טמונים ביו בפ■ ■ -
ינים עניני משקל וקצב■ .מאחר שההערות
את
והציונים כתובים בעפרון צילמה
התנ״ך הזה ,כדי שיוכל המעיין להשתמש
בו בלי לטשטש את ההערות בעצם כה״י.
הכל ■כרוך ■בכריכה׳ הדורה ונתון בארון
ברזל נאה.

לילות ללא התקפה .מאז פרצה׳ המלח-

■מה ניתן אות אזעקה בלונדון  458פעם.

קבינט עיראקי חדש הורכב :אתמול
בבגדאד אחר התפטרות ■כמה מיניסטרים
במשך השבועים האחרונים .בראש הק 
בינט החדש עומד גנרל טהא פחה׳ אל
האשמי ,המכהן גם כשר הכספים והה 
גנה.

מפעל לחיזוק הישיבות
בארץ
בישייבוז הועד הראשי המצומצם של
הסתדרות המזרחי העללמית ,בנשיאותו
של מר ד" .צ .פנקס ,ביום ■חמישי שעבר,
הוחלט להכריז על מפעל תורה לשם הי-
1זוק הישיבות בארץ׳ כעתיקות כחדשות,
■כגדולות כקטנות ,ולתמוך בכל ■מוסדות

התורה.
הרב ברלין קרא את כל ■חברי הועד
הראשי להתאמץ בכל כחותם והשפעתם
להכניס את דוח אהבת התורה בקרב כל
השדרות ולהביא את כל חוגי" הישוב
היהודי בארץ לפעולה מאומצת ומתמדת
■למפעל תורה זה.
הרב הראשי רמ״א עמיאל׳ הזכיר ש-
גם בראשית יסודו של המזרחי התענינו
בכל אגודות המזרחי בשעורים לתורה
ובישיבות וחזוקן.

הופלו שני מפציצים
במלטה
.

■מטוסי־קרב

■הפילו

בריטיים

באופן אבטומטי את פצצותיו וחו 
זר כלעומת שבא .כפי שמציינים,

שני מפציצים

פגעו המפציצים במטרה שנקבעה
להם בשעת הנסיונות האחרונים

אתמול ,בשעה שפלוגות מטיסי-אויב טסי
■מעל העיר .הודעה רשמית ■מביעה את

שנעשו.

ההשערה כי ■מטוסים אלה טסו לשם
■סיור בלבד כיון שלא הוטלו פצצות.

של י האויב

ביריות

מעל ■מאלטה

סופיה ( 1סט״א).
בתוקף סדרי החוק היהודי נתפרסמה
/אתמול בסופיה פקודה רשמית האוסרת
על יהודי בולגריה להגר מן המדינה
בטרם

שמסרו לבנק

לא״י

מקבל

תשורה

הממשלתי הלאומי

רשימה ■מפורטת והצהרה בשבועה על
רכושם בנכסי דלא ניידי ובכל רכוש
אחר ברשותם .את הרשימות יש למסור
במשך חודש ימים החל מיום שבת שבוע
שעבר .רכוש היהודים יועבר לאזרחים
בולגריים נוצרים אחרי מכירתו.
לפי הודעה רשמית חדשה שנתפרס 
מה היום יחליט הקבינט הבולגרי במשך

על הגבלות

המסחר׳

אנטי-

התעשיה וכל
(סט״א),

חיום ■ב״הבימה"
בספרים

בסך  900מיל
פרוספקטים ורשימות מיוחדות אצל מוכרי וסוכני ספרים בארץ.

ב־ 3.30אחה״צ והערב ב־ 8.30תתק 

הקצר"

יימנה  2הצגות "יום חששי
כשפים" ב״אורדע" ־ רמת־גן.
!ההכנסה ■מוקדשת לויצ״ו רמת־גן.

■

היוס-סרט לטובת •
קרן הכשרת האשה

הגבלות במסחר ובתעשיה

מגיע המפציץ למטרתו זורק הוא

( 5כרכים)

את כתבי היד ,במקורם ובהעתקם ואת ־
התנ״ך ■בכרך אחד ששולי גליונותיו מלך

במשך חודש ינואר היו ללונדון 18

העברת רכוש היהודים
בבולגריה לידי נאצים

מפציצים מסוג חדש לטוס למטרה
שנקבעה להם ללא כל טייס ואח״ב
לשוב לבסיסים שנשלחו מהם .כש 

1.400

שבה׳ :ימצאה אנשים?שיחקרו ■את כה
( v
ויעריכום' כראוי .יי
אחרי כן הראתה הגב׳‘ סולד למסובים

בנוסך'1941

ממשלה עיראקית חדשה

העיתונות האמריקנית מודיעה,
כי שני פקידים ממחלקת התעופה
האמריקאית בהאוואי עוסקים עתה
בנסיון העלול להכניס מהפכה יסו 
דית בעולם התעופה.
לפי ההמצאה החדשה יוכלו

אגרות ח .נ .ביאליק

’י

L I
>

■

חייך ■לפעוטות

לראות את

אוי את מחקרי אביה׳ ומשראתה את
התפחחווץ .האוגיקרסיטה׳ הכירה שאסור
לה עוד;להחז^|^ת כתבי היד ברשו
תה :,ולא ידעה ׳ nrfflfeבנפשה עץישהןד
ליטה למסרם ל^בךסיקך יקתוך' !תקר

.׳

כי הפצצות הבריטיות הוציאו מכלל שי 
מוש את המספנות בבורדו.

ההריסות

באוניברסיטה בשעת ■מסירת כתבי היד
של אביה ז״ל .בין השאר הודיע שהאו־
ניברסיטה קבלה פרס של  8ליא״י ,שינתן
לסטונדט שיכתוב חיבור על ■קתביץ העב 
ריים של הרב בנימין סולד ז״ל.
גב׳ ■סולד הודתה בלבביות על המסי 
בה הנעימה והחגיגיות הזו ועלי׳ הפל,'6
ונענתה ברצון לבקשת־ ד״ר ■מאגנס לס 
פר קצת זכרוניות על אביה .אין היא־!
׳עצמה׳ יודעת — אמרה — להעריך כר 

רצון מן המשטר הפשיסטי.
;
יי -
■ ■
!

מסר
הצרפתי,
יורק •משטח הכיבוש
לסופרו של "דיילי טלגרף" בנייו-יורק,

•רבות אשר הובאו ע״י אמותיהן לפניו

הוליכוהו

מן העיר ■בעת הפנוי ,כי הוא העדיף למ 
סור את עצמו לידי הבריטים .התושבים

רופא בלגי׳ יוליאן ■מאים׳ שהגיע לניו

בפנקסי רבים מן הקהל ,ואף על בקבוק

את

ימים "•בכדי

שלא יישלח

מספנות ■בורדו הוצאו ;מכל :שימוש

הקונה ״ספר השבת״ ב־■ 500מיל מקבל תשורה בספרים בסך  300מיל
,

לבית הספרים הלאומי

וקונ 

במזרח אנגליה ומודיעים על כמה פגי 
עות בנפש.

העיר למבת׳ מקום הורתו של הרקוד

שמו.

׳במשך שלשה

יהודיות בשטח
האומניות.

תל אביב ,ת .ד ,149 .טל3360 .

הנריטה סולד מוסרו!
את כתבי־יד אביה

סטנטין מאימוקה ׳:מנהל ה״סיגוראנ־
צה" (המשטרה החשאית) ■מפני שהם
הם שתיכנו ■והכינו את ההתפרעות,

בצעד איטי היעירה ,נזהרים מפני ■מוקשי

גליון הבטוח
עול "הבוקר־"
13n3״jn
y! ”U 3

כזאת ויסתכן ע״י דרכי התחבורה הארו 
כים׳ מקום שם יכול הצי הבריטי בים
התיכון לפגוע בו כאשר תתאווה נפשו.

*

חצי השנה׳ הנוכחי

הקונה

לכפר

עוד חמשה גברים — מוסיפה
ההודעה — שיצאו מז׳ילאווה וניסו
להגיע לבוקרשט נתפסו באחד הכפ 

מהפכה באויריה?
מפציצים בלי טייסים?

להצלת יהודי רומניה

החוגים הצבאיים בקאהיר אינם מיהי
.סים כל רצינות לסברה הזאת ,שכן לא
יעלה על הדעת שהאויב יגש להר^תקאה

הסמוך

כ :שוטרי החרש ברומניה ■פוטרו.
לפי פקודה של מיניסטריון הפנים
יוכלו "אנשי הסדר שביניהם"
להתיצב :קונקורס •לשם כניסה חז
רה לעבודה.
כן פוטרו אלכסנדר ניקה מנהל

,

ארגונים חדשיש של נוער ופועלים
עומדים להיווצר ברומניה לפי הדוגמה ה 

נאצית בגרמניה — נאמר בידיעה מבו־
קארשט לווישי .ארגון הנוער של "מש 
מר הברזל" פוזר ועלי הנערות ■והנערים
הרומניים יהיה להתארגן מהדש לפי דוג־
■מת "היטלו* יוגנד".

באחד הכפרים הסמוכים נתפס ע״י
לגיונרים והוצא אף הוא להורג.

צבא זה תפש עמדת פקוד על פסגה •מע
רביי 1והתקיף והדף רכוז גדול של גדודי
האויב אשר חינה יעל הצד השני.
אחר חמשה ימים של דו־יקרב התו 
תחים׳ הצליחה משמרת /בריטית מתקד 
מת להתגנב בכביש ההרוס והפתלתול
המוביל׳ לדרנה והיא נוכחה כי האויב
נמלט על נפשו .פרט לכמה אלפי ערבים

זה הוא בדמות גיא עמוקה וזרועה סלעים
אשר לעברו ברגל אפשר ■בחצי שעה.

בעדן

חזר ■בבוקר בכיוון לבוקרשט ,אולם

את הים התיכון ולצאת לעזרתי צבאות
האיטלקים המתפוררים בלוב.

נופות.

זוגות נעליים ■ומספר מתאים של גרנים,
 450טון של אפודות עור ,שני ■מיליון
ליטראות ■בשר׳  2.200.000ליטראות אורז.

הנהגת מפקדים ■רבי

לקבל לידם את השלטון על דרום אי
טליה ועל סיציליה ,מתוך ■תקוה לחצות

ד״ר ■מאגנס פתח את המסיבה והביע
את שמחתו ■לקבל את פני הגב׳ סולך־

כבוש דרנה ,עיר החוף הקטנה ....
אשר
בתיה■ .המסוידים "לכן מבהיקים באור

באיזור האגם טאנה (חבש) להתנפל על
חיילים איטלקיים בכל הנקודות■ ..מאז
שובו של הניגוס ,התארגנו הכנופיות
של המתקוממים והיו לצבא ■מצויד הי 

אבל

טומאסקו

יצא לדרך ■ובהגיעו

רים והובאו אל בית ועד הכפר.
קהל נתאסף ■לראות מה יהא גו 
רלם.

■באלבניה הן מאד ■משביעות־ירצון •והצבא

האויב

הארגון הפנימי ברומניה
לפי הדוגמא הנאצית

 7*3לפברואר ש .ז

קראו והפיצו את "הבוקר"

"הצבא היוני מתקדם עתה .בהד
רגה ובהצלחה לעבר המטרות שחציבה
•לו המפקדה חיונית"

האיטלקים הוכו השה
בשערי אגורדט וברינטו

"ג׳ויש כו׳וניקל" כותב:

ימה היא להגביל את ■המסחר של היהודים
■לבין עצמם ■ולהכשיל כל •מגע־וימשא

רדיו אתונה מוסיף:

העתונות בא 

האויב אב צאת ■מהכלל .נכבשה שרשרת של פס
חחגח של קום שארץ המישור אפשרה תנועות
דות קשות ■ונסוג באי-סדר ,ולא יכול גות החולשות על ■מנגנון
לסדר מחדש את טוריו !־מפוזרים .היו האויב ,על עמ<ת-מפתח ועל קוי תח הקקה& .קבתי אחר הפעולות מרמה
הצו|ה ^פניץהעיו^ בע^ץ שגדוד אחד
נים ,אחר שדלקו אחר חיילי האויב מע בורה .התקפות^גומלין<של־ האיטלקים
אוסטרלי הנעזר ע״י יחי-
היו עזות ■מאד ונתמכו ע^',חגבורות ;צבא ■ של *היל
בר לעמדותיהם הראשונות 5,כבשרשורת
גדולות ,ארטילריה כבז^ 5תותחי 'מור־ 'דת >תותהי| 1תרכז ■בדרך הכביש הרא 
פסגות בגובה של  5000רגל ,השולטת
שי המוליך לדוינה ,׳והוא הוא שבא במ 
ככל האזור חזה.
טריים גדולים •וטנקים ■רבים■־
גע עם האויב $חר קרב עז כבש את
שדה התעופה בדתה* תחת אש האויב
הלחץ הבריטי באריתריאה גובר
ההולכת ונחלשת עבר קח שני את אפיקו
■העמוק של וואדי דרנה הגדול — אפיק

טסנן ■יהודי •בפולין
אחדים מראשי הנאצים בפולין מדב
רים עכשיו על תכנית יצירת מטבע
■מיוחד בשביל יהודים ,שאסור יהיה לקב 
ל' ,,ולמסרו לידי "אריים"! .מטרת דימזי-

קשה.

החזית.

וייגאן גם כאזהרה כלפי שלטונות הכ-
בוש הגרמנים ,הרוצים להשתמש ב״מפ-

רבים מעשי החבלן!
בפריז המואפלת

פסגה גבוהה שניה תוך אבדות קשות
לאיטלקים .כל ההתקפות הנגדיות של
האויב חוסלו איפוא והוא נחל מפלה

■לרויטר נודע באתונה:

לחמו בעקשנות רבה ובהחלטיות עזה,
אולם ההסתערות •העזה של היונים הת
קריאה זו חיתה דבר •בעתו ,כי מצדדי גברה עליהם לבסוח ,ואחר שנאלצו
:אווא :בפריז יצרו מפ:גח חדשה ,חע -לנוע ממקומם ,נמלטו .האיטלקים באי
■:ולה :שמש נשק נוסח בידי הגרמנים
נגד ממשלת פטן .המפלגה ■החדשה סדר ,נפוצים לכל רוח .תוך כדי !מנו
קוראה לעצמה "לאומית־עממית"׳ אולם סה מהירה מאחת ■הפסגות חאילכניות
כל המכיר את !תכניתה ומטטרתה יודע ,המבוצרות ביותר ,אבדו האיטלקים
כי נוצרה לא לטובת העם הצרפתי ,אלא כמויות גדולות של ־חמרי ;מלחמה.
עצם יסודה• ש :חמפלגח החדשה,
המתנגדת :ווישי ,משמש ',הוכחה מס
פיקה שהמרש :פטן מוסיח לעמוד בס-
רוכז ואינו ■מסבים :מ:א את ■דרישות
היט:ר ברבר הסגרת הצי והבסיסים
הצרפתים בים ■התיכון :ידי ח״ציר"

צפונית-מזרחית

לעמדה

זו,

נכבשה

דובר של

רות המתפרקות בהם.
כן מוסרים ,שצבאות הגרמנים עומדים

היסס

נמצא ע״י ז׳נדרמים שהחזירוהו לבו 
קרשט בשמרם עליו.

ההודעה מפרשת כשטות הרוצחים
שנמסרו למשפט צבאי.

אנו מבצעים ,את אשר סומן לפני מרת מיטאכסאם
מיניסטריון

האיטלקים ,ויקחו לעצמם את קל" הסחו 

על הרצח ההמוני בחורשת דילא-

ווה ,שבה נפלו למעלה ממאה הרב ואז הביאה אשה אחת ,הלנה נאנקו,
נות מטובי העסקנים היהודים בבו כמות כדורי-רובה ,הניחתם על
קרשט ,נמסרה אמש •הודעה רשמית השלחן לפני טומסקו ודרשה להוציא
מטעם הממשלה הרומנית.
להורג • את האנשים .הם הובאו אל
.בהודעה נאמר שבלילה שבין ו 2חורשה סמוכה ולנגד עיניהם של קהל
ל 22-בינואר נלקחו על ידי הלגיו סקרנים *נורו ע״י לגיונרים .אחד
נרים  92אנשים (ההודעה אינה מהחמש"  -הרב גוטמן (הפעם
אומרת "יהודים") אל חורשת ז׳י:א -מפרשת ההודעה בשם) — ■לא נפגע,
ווה ומהם  81נרצחו במקום ,סו עולים■ נשאר שוכב עם ההרוגים
נפצעו •ו-ו נשאר בחיים .האחרון במקום כל אותו חלילה .בבוקר
להורג.

רים

התמוטטות כל החזית החדשה של קאבליירו
אתונה:

תלטים על כל .העמדות האיסטרטגיות
של איטליה .לפי ידיעות שנתקבלו מת 
ברר שהגרמנים השתלטו כבר על נמל
גנ1אה ובקרוב ישתלטו.על יתר הנמלים

תיאור רשמי מחריד - .הרוצחים למשפט צבאי
פוטרו כל פקידי המשטרה החשאית

חגנר :וייגאן עמד ע. :חהשיכות
חרבה ש"• :פעו:ת המחפכח החברתית
צעדים נמרצים יותר (כגון כי
יג■;
שיחול :המרשל סטין ■באפריקה :החדשה
בוש כל צרפת :או נסיון להשתלט על
ש:נו" .הוא ■הדגיש את הנחיצות של

הנא
גרמניה
גופא
צרפת
ואת
צרפתיות
תוניס בכח הזרוע) להצטרפות ■מידית
על.

■ארגון הנוער והפוע:ים ואת ■הצורך :ט
אין זה עוד סוד ,כי :אווא :וחבריו צית.
של כחות ■הגנרל וייגאן לתנועת רח
פ. :בבעיות חפלי־טים ,השיכון והעזרה■
רוצים לסלק את חמוש :פטן ,כדי
יזמן האחרון ה:כה והתעמקה חת-
הרפואית.
דפי ■מברק "טפאני" ■מברן יצא להרכיב בעזרת הגרמניים ממשלה צרפ־
הע-
ווישי.
:בין
פריז
כין
הרובצת
הום
א .ה.
האדמירל דרלן — ידי ימינו של המר 
של פטן  -מוויישי לפריז ,לאחר שנת
קבלה .תשובת חיטלר על אגרת חג•
המולד ששלח לו פטן.
נודע שהמועצה הלאומית בת 200
לחברים שהוקמה ע״י המרשל פטן תת־
כנס למושב ■הראשון שלה בסוף פברואר
בקלרמון־פראן ,הפעולה הראשונה תהיה

כיצד נרצחו ברומניה למעלה
ממאה ,מטובי העסקנים היהודים

■הגרמניות ,שחמוש• :פטן ■מסרג .מיסדי קולה• שיל פריז אינה עוד אלא ,קול בד
בפריז ■מחרפים .ומגדפים

סיניור .אנסאלדו מציע ,איפוא׳ במא 
מרו׳ לנקוט באמצעים חריפים'נגד השכ 
בה הזאת ולהסדיר מחדש את חלוקתו
המזון בכללה.
הסופר הדיפלומטי של "דיילי*" טלגרף"
מודיע ,כי צבאות היטלו הולכים ומש

היום ומחר מופץ בתל־אביב
האשה"
לטובת "יקרן הכשרה

סרט
שע״י

ויצ״ו.
לכאורה* ידועים הדברים למדי ובכל
זאת יש צורך להתריע השכם והערב
שאין להשלים יותר עם המצב ואין להע 
לים הותר עין ■מאלפי אמהות ,נשים תו 
שבות ומעפילות הנמקות■ בעוני ,המת 
הלכות בינינו כיום ומשוועות לעזרתנו
המידית.
■מחובת כל תושב ותושב ,כאשר יד-
בנו לבו ,לתמוך במפעלי ההצלה של

הסתדרות נשים ציוניות ,שיצרה קרן
קונסטרוקטיבית וקורסים ■מקצועיים להת 
אמת ■מקורות ■פרנסה.
■מה דל מקרבן הנדרש לעומת צורך

השעה ׳וחשיבות המפעל .אל ימצא איש
בינינו שימנע מתת ידו לפעולה חשובה
זו.

תרמו בעין יפה
הכשרת האשה.

ביום הסרט

לקרן

