סכם אזכרה
לג^אל שלרש*
היום □’ 5.45אחה״צ יערך על שפת
הירקון בת״א ליד תחנת ■מיעדון השייט,
טכס אזכרה ל^נוח גבריאל שלוש ז״ל,

במחאות שלש שנים למותו.

מכבי ודא  -ברית המפעים עתיה )8:15( 22:35
השבת נסתיימו׳ משחקי גביע "מס 
דה" במסגרת הליגה שהתנחלו ע״י וע 
דת הכדווי-סל של המכבי ת״א:

מ אי ר ר י צ י ו ם
ידיעה

קצרה 5מסרה

טלגרפית

לפ׳ני

י-מים ■מספר׳ כי באי !מאוריציוס! ,מקוים'
■מושבם של ימאות פליטים יהודים ;מאר־
ציוו? אירופ׳ה הסובלות תחת המגף* •הנא•׳
צי ,נו&רגנו־ישתי א^ודלית :אוזת היא'? —
ההסתדרות הציונית; והשניה — אגו 

לןאריירה ספורטיב-ית• מוצלחת -של ש־יף בפולין •5 - .פעמים• רבן פולין בטניס־השלחן  -רבן פולין
בטנים לנוער - ,הצלחות בהופעות בינלאומיות בצ׳כיה ,אנגליה ,ליטא ויפאן
בין ׳  '320אגודות המכבי בפולין •,שהיו
פזורות על פני המדינה •כולה ,היה המו 

דת ספורט "!מכבי".
•במלים־ קצרות אלו של הטלגרימה בד' עדון׳ הספורטיבי "!שמשוף בטא^נוב ,בג 
לט ביותר כוחה.של איותה התנועה׳ אשר ליציה הומערצית׳ אחד' החזקים ביותר הן
לפני שלשים וחמש שנה' הרי!מה את □מובן;ההישגיים -הכלליים והן בטובך פי^
דגל החנוך הגופני והתחיה הפיסית לכל תוח הענפים השונים■ .לא' היתה הופעה

שדרות" היהדות; באשר הם־'■■ שם;
■מכבי הייה לחלק בל־ינתק בחייו היום׳8
יומיים של כל יהודי .אין לתאר כיום:את
החיים הציבוריים שיל איזה' קבוץ יהודי

ארצית אד ■מחוזית חשובה לא י רק בשו 
רות י "■מכבי" אלא בספירט הפולני הכללי,

למרות זדוילא־התיחס שיףיאל הטניס בכלי תתפו אז טובי' הטניסאים היהודים בפו 
הרצינות ושיחק יותר לשביעת-׳רצונו לין .שיף לא איכזב .הוא הגיע לתחרות
חואימאשר לשס-נצווונוה ותארי אליפות .הגמר ,נפגש עם ארנסט ויטמן הידוע

הדא הצטיין י גם מגנף * ספורטיבי זה והר-
אה בו את כשרונותיו;

ההצלחה הראשזגה ש :שיח בטני:
זה היה בשנת' .1937

בשעתי תחרו 

בקראקוב,
הארציות
הרבנאות
שאגודת "שמשון" הטרנובית לא תקח יות
בה חלק ולא־• תצטללן' בה' ב^שגיה" היאך נערכו גם׳ תחרויות רבנאות לנוער .שיף
זה מועדון "•מצבי" למופת .בשורות אגו  בא *,שמה וביקש רשות להשתתף בהו 
כלל הסתדרות :מכבי.
הקמתי ״מכבי״ באי■ מ^ריציוס■' !מאשי ,,דה כזו יכול' היה ■להתבלט הספורטאי פעה .אדם בלתי-ידוע זה בטנים :עורר
רת בפעם' נוספת" ובולטת' את• העובדה גוטק שיף ',שלו אנו •רוצים' להגדיש את התפעלות בין הקהל במשחקו היפה׳ רק
בתחרות חצי הגמר הפסיד נגד קסאוורי
השורות ■הבאות’.
הזאת.
טלוצ׳ינסקי׳ אחיו של רבן פולין בטניס.
"מכבי" היה לפני המלחמה אחת
ההסתדרויות החזקות' ביותר בצבור הי־5
הודי• .מי ■מאתנו לא הכיר את ההסתד 

רות הכבירה מכבי בפולין ,בגרמניה;
בליטא; בצ׳כוסלובקיה׳ ברומניה; בבולגר 
יה וכר; אלה" היו "!מבצרי ׳ענק" של הי 
הדות הלאומית ■ .רבבות שלי הנוער ׳ הי 

הודי
אשר

היו ■מאורגנות □הסתדרויות אלו,
•מילאו לא ■רק את התפקיד של

עבודה ■ספורטיבית גרידא ',אלא' שימשו
גם ■מכשירים ■לעבודה ציונית ■מתמדת ומ 

אורגנת.
כשרבבות יהודים■ .נאלצו לקחת •מקל
נדודים בידם ולהמלט מאת ;שלטון הרשע
והתפזרו בכל קצוות התבל ",לאן שנשאום

עיניהם — כשרק התאוששו ימך הזוועות
!והכו שרשים בקרקע חדש — היתה אחת
•מפעולותיהם •הצבוריות לייסד 'אגודות חד 
שות למכבי .כיום מכבי הוא■ מן האגו 
דות הפעילות ■ביותר כארצות מעבר ■לים,
בארצות האנגלרסכסיות ,כדרום אמריקה
ועוד .אפילו בשנחאי המדולדלת׳ אשר
שם דאגת הפרנסה כאובה •מאד ,יוצר
•מכבי את מרכז החיים הצבוריים היהו-

דייםי בעיר.

שיין! נן ־« 45-וכ 3נוננאות פולין
נ&גיס-העמחן

בזמן
הטרנובי
במועדוני
השולחן.

ששיף הצטרף לשורות'"שמשון"
היה׳ בסך הכל בן  14שנה.
פולין שלט• אז ענף טניס־
שיף׳ ׳מסתכל' למשחק הזה׳ לו 

מד אותו׳ אחר כך׳ קרציז גם "ראקיטה"
ומתחיל את אמוניו' .הוא'׳עושה זאת בר 

צינות ובכל האמביציה !לדרושה.

תחילה

זוכה הוא ברבנאות אגודתי ,אחר
ברבנאות ׳מחוז קראקוב ובשנת 1934
•משתתף הוא לראשונה בתחרויות האלי 
פות הכלליות של המדינה .הוא ׳מראה

כך

שם

את

יכלתו וזוכה בתואר הרבנאות

הארצית .בהופעת הגמר נפגש ■הוא עם
•שמחה פינקלשטיין■ (הנמצא בארץ זה
שנים אחדות ■ומשחק בהצלחה בשורות
"•מכבי" ת״א •בטנים ■ובפינג־פרנג) ומנצח
אותו.

5״ פעמים-רבן פולין בט3יס-השו:חן

שיל המכבי

התנאים

האלמוני:

והזמנים

לא

ישכח המכבי

יעידו!

א .אל.

הקאריירה ה״פניסאית" של ש^:
באותו הזמן התעסק גם בענף הטניס.
סקצית הטניס■ של "שמשון" הייתה אחת
החזקות ביותר" בשורות ה״׳מכבי" הפולני.

30
אך הרודפים לאי רצו ישר לתוך ר -.ן 1שלא' ימצאו מחסה .על‘ המישור השטוח
מלכודת .כשפגעו בהם כדורים אחדיפ | ,׳שלי' המעברה ,ולת׳רוג את כולם ולכן

■חמור יותר ר־ותר׳ כי בינתים' הזניע גם
השני של הרודפים ,שהתחבא!
החלק
גדלה
■מקודםבבקעת-הסלעי׳ם ,והסכנה
והלכה.
אף-על־פי-כך הצליחו המגינים 2לה 

שיג ,שהמעבדה עם -אלן וג׳ק והסוסים
תתרחק מן החוף
לחשאר במרחק רב מן המעברה ,עד כדי
שלא יוכלו לפגוע־ ברוביהם בנוסעים•

ושהרודפים־ יוכדח5

היה הכרח לעשות כמו שעשו .אך* אלן
לא ידעה את כל זה) .וכעת ,למראה'
מציליה שנשארו בסכנה אחזה בזרועו
של ג׳ק ,העסוק למדי עם הסוסים ,וצ 
עקה אליו:
— הבה נשוב! א״נני רוצה; שהאנ 
שים הטובים הללו ימותו בגללי!
— למות? הביטי־נא שמיל׳ אל החוף,

ותראי׳ שהם כבר יודעים ,איך להתנהג
במצב כזה .אם השריף קנאילס נמ-צא
ביניהם ,אל תדאגי ,הואי מוצא* תמיד מו 

צא מן המיצר"!
ואכן ראתה' אלן ,שארבעת האנשים
רצים* בחפזון אל חוף' הנהר תוך' אש
יריות תכופה שלי האויב׳ אך הלא א-נו
מצליח לפגוע בהם.

והנה הגיעי׳ ארבעת האנעזים' אל ה 
בה.
סירה׳ קפצי לתוכה ■ואחזו במשוטים -לפ 
אלן ראתה ברגע האחרון לפני הת -ני שהרודפים־ הספ*קו להגיע־ אל בית 
קת המעברה את הסכנה המאיימת על  .המעברה נעלמה  kהסירה מאחרי חומה
ראלף וחבריו ,כי ■מספר הרודפים היה של קני-סוף׳ שכיסתה  .אותה מעיני וה
כשלשים איש ,ומה יכולים־■ ארבעה לע  שודדים־ הרודפים ,המתקרב״ם׳אל החוף
שות נגדם? היא' קראה' אליהם ,שימהלו במרוצה ובצעלןות-פרא .למטה ■ממקום
לעללת גם הם על המעברה ,אך הרוח המעברה היתה אדמת החוף מכוסול* שט,
ושאין זרם •המיים־ בלעו את ■ קדלה> (ואכן חי־בצה נרחבים; בהם' :לא יכלו הרודפים
ה-תה קריאתה ■מיותרת ,שכן ידעו גם להמשיך את מרוצתם בקרבת החוף ולג 
הב׳ שמוטב להמלט מפ^י" הרוד6ים י על 4רום נזל כ^שהלא ,לנמלטים.-
■מעבר לניוזר ,אך' המי גם ידעו ,שאם;ינתן
וארבעת’' ד’$נשי'ם" המשיכו את ׳מנוס 
לרודפים להתקרב בעוד המעברה שטה תם בסירה תחת^מחסה .עצי-ערבה ומע

בקרבת מקום 'יוכלו ■לרות' אל נוסעיה;

הצעיר ובמחנה המיוחד ,שאורגן אז ל־15
הטניסאים" המצוינים■ ביותר מוצאים אנו
גם את המכבי שייף" בסיום'המחנה נערכו
תחרויות רבנאות לנוער ולהפתעתם ול־
■מורת־רוחם של ראשי ענף זה במדינה
זוכה שיף היהודי בתואר הרבנאות האר 
צית.

סגן רבן מכבי בטגי-ם•
והבא נערכת הופעה ארצית של הס 
תדרות "מכבי" פולין בענף הטניס בשנת
 1938בעיר' לודז? שיף הוא' כבר בעל

שם במקצועו והופעתו מעוררת ענין רב
בין החוגים הספורטיביים.
בתחרויות' ה׳רבנאוית של "מכבי" הש 

המלחמה מפסקה את ה״קאריירה"
הספורטיבית
כמשך חדשים מאז כיבוש העיר טר־
נ־כ ע״י הנאצים נמצא בה גם־ שיף .הוא
דיכייח להסתתר ולהחליף כל לילה את
מקום המצאי מפני שחיפשו אחריו .הוא
וימשם
ללבוב
לברוח
לבסוף
מצליח
לוילנה.

סגן רבן ליטאי בטניס
באותו

זמן

נערכו

בליטא

תחרויית

רבנאות בטניס .שיף מודיע על השתת 
פותו ועל השאלה "את ■מ' אתה ■מייצגי"

השיב שיף בגאון" :את תנועת המכבי
העולמית!" שיף' ■משחק בהצלחה רבה
וזיכה בתוארי סגן רבן ליטא .אחרי הי-
צח־ן הזה נכנס הוא לנבחרת המדינה
הליטאית בתחרות נגד נבחרת לטביה.

“
ד״ייו ייער
 1A, 1• 1 1ן
שיף

קיבל

חינוך

z

ציוני

ההופעות רק בערי השדה .העתונות הי 
פאנית בשפת-המדינה ובאנגלית גמרה'
את ההלל על הספורטאי היהידי הצעיר.
*

בשבוע שעבר ביקר מר גוטק שיף
במערכת "ספורט הבוקר" ובשיחה אתנו
הבליט את רצונו האמיץ להתחיל □פ-
עולה ספורטיבית באדץ־ישראל.
— לא הודעתי עדיין על הצטרפותי
־1איזו אגידה שהיא — אמר מר שיף— .
אולם ■מובן׳ שמקומי בשורות ה״מכבי",

ושולט

יפה

בעברית .הוא לא יכי-ל להשאר בגולה
ועשה הכל מצדו׳ כדי להגיע ארצה .אחרי

ויש לי הרושם שרק י׳מים ■מעטים־ מב 
דילים ביני לבין יום התחלת פעולתי
שיף היא כעת בן  20בסך הכל וה 
דרך הספורטיבית עוד לפניו .הלואי שמ־
בהלינו הספורטיביים ידעו לנצל כראוי
את הכח הכביר של שיף הן כשחקן בט 
ניס השולחן והן כטניסאי.

אנו מקדמים עתה את פניו ב״ברוך
הבא׳־• המסורתי ומאחלים לו הצלחה בדר 
כו ובפעולתו■ בארץ אבות.

א• אלכמנדררביץ

בה' קני-סוף

עד” שהגיעו

.הרכב־הנהלת ההתאהוזת ה»״י לכדורגל ביום ר •ה: 3-ספטמבר האספה'הראשן■":
“ 71איגוד השופטים למחוז הדרום
יחד עם ההסכם בענף הכדורגל הא״י
באי הצדדים' לידי הסכמה* גם באשר
לוזרכב' ההנהלה החדשה* של ההתאחדות

הנהלת איגוד השופטים'למחוז הדרום
מודיעה׳ על פתיחת העונה ביום ד׳ ה־3
לספטמבר ש״ז .הישיבה הראשונה של

•מטעם■ "׳מצבי" נכנסו
הא״י לכדורגל'.
להנהלה ה״ה :ש .שטאל ,מ .בךדרור,
ב '.פט ,קטוביץ (ראשין' לציון’)׳ אבני
מטעם• "הפועל":
(היפה) ונתן ■מטלון.
א .באר ,קריל ,סירקין׳ פיינשטיין׳ כרמי

האיגוד תערך באותו יום בשעה  7בערב
(ת״א,
במועדון "׳ברית !מצבים-עתיד"
רדף ביאליק  .)18הנהלת האיגוד מבק 
שת את כל' השופטים במחוז לביאי “שי 

והמרי (חיצה).

בה זו.

פה^יונן• הרצוי.
כמזכירי ה;,התאחדות״ נבחרו ה״ה:
לועדת הליגה —
ב .פט יל .סירקין:
א .באר וב .פט; לועדת' התקנון — א.
באר ,פיינשטיין׳ שטאל ובן דרור ,ליעדה

ד״ר׳ אנ להרפר^ינד ,יו״ר האכסק״טי-
בה של "מצב'׳" העולמי׳ נבחר כי״״ר
כבוד של סקצית הכדורגל ב״מכבי" תל-

אביב■ והיה נוכח כבר בישיבה הראשו 
נה של הנהלת הקסציה שישב בראשה.

בעברו

ראלף והתפרצה בסערת־נפש:
— ראלף ,ראלף יק-רי! מה רבות
סבלתי עד שנודע לי ,כ• ע״ד יש לכם
הופקדתם
שכולכם
הצלוז! חשבתי,
לאויב".

הבכי הפסיק את שטף דיבורה ,הת 
פחה בקול  ,רם׳ ורועדת מהדי הרגשת
הזוועה הטילה את עצמה לבין זרועותיו
המגינות•' ראלף משך' את ראשה אל חז-
הי ואמר לה חרש דברי הרגעה.
— בוא ,קנאולם ,נלך קצת הצדה —
אמר ס׳מיילס — .שני אלה אינם זקוקים
כעת לחברה נוספת׳ אך אני זקוק לעז 
רה׳ כי כדורם של המנוולים הללו סרט-

אותי בחזקה .רצוני לחסוך מהנערה את
המראה ,שאינו לפי כחי עצביה' העדינים;

הנהר .השודדים הרודפים בזעמם על
שאנשי-החוק ,שחללו את כבוד כפרם
בעיני כל קהל השודדים נחלצו מידי 
הם לחלוטין על אף הרדיפה הקשה

 1והנמרצת ,שגם בה נהרגו כמה' מאנשיהם
השני י ־ -שפכו את כלי נקמתם על בית־המע•

פאנץ עוזב ויספי חוזר...
שנודע

לנו ־הצטרף

השחקן

נ.

פא■ ץ ,ששיחק במשך שנים אחדות בקבו 
צה א׳ של בית״ר ת״א׳ ל״מכבי״ ראש ץ I

לציון.

חברו,

מר כספי,

ששיחק

בזמנו

בבית״ר ת״א ועבר אח״כ■ לשורות "הפו 
על" הצטרף שוב• לבית״ר ת״א;
השחקן' לוניה מ״בית״ר" ת״א עבר
לחיפה וטרם ברור באיזי קמצה ישחק

השנה.

סמואל זינגר ,המאמן הראשי של הא־

זמן מה'מילא את תפקידו זה באיסטנבול.

ובלבנון.
בסיריה
גידות הספורטיביות
הגיע בימים אלה'לארץ על מנת “השת 

מר זינגר ביקר בשבוע שעבר במעי
רכת עתונינו והביע את' רצונו להמשיך
בפעולתו גם כאן בארץ;

צה הבודאפשטית הידיעה "ר.ד.ק" .הוא
התחיל אחר כך לפע״ל כמאמן ובמשך

לך בגלל העזרה

שנתת למשטרה.

ההבטחה הרגיעה כליל את איש־המ־
עברה ואשתו.
וכעת נגשה אלן אל האנשים ,הו 
שיטי• לכל אהד את ידה ואמרה בקול

מרוגש:

— אד־נא תבוזו לתודתי .כעת ניתנה
לי סקירה לתוך החיים במערב .כל •מה
ימה התער עלי כאן היה יותר מד; אך
"איתי שיש כאן גברים• אמיצ״ם וישרים,
המ-כנים לעדר לזולתם מתוך מס־רות-
נפש .מה היה עלי אלמלא עזרתכם?

— חדלי־נא מן התודות! הננו שמי
ח □,שכל הצרות'כבר מאחרעו ונוכל
להביאך הביתה בלי פגע' — השיבי ה״ש-

אגב ,היא התנהגה באומץ רב וראויה ריף.
— הביתה? — שאלה אלן ברטט
לכל הכבוד!
צער .היא נזכרה׳ שהנה יתומה׳ וגם דו 
השריף נזף בסמיילס ,על שלא הק . -דה אבד.
די□ לדבר על פגיעתו .שנ״הם■ הלכו לא 
— כן׳ הביתה ■,אלן יקרי׳ וחביבה.
חזר ■5שיח׳ שם-פשט־ סמיילס את חול 
אני יודע בית טוב בשבילך .אמי וגם
צתו וכתנתו ונתן לחבוש-את פצעו .אשת
זקני הטוב ישמחו לקבלך באהבה בחות־
איש-המעברה עזרה בחבישת־הפצע ,בלי י הצפון ,שתהיה לך כמו ביתך — נחפז
כל התרגשות; לקירת^רוחם־ נתגלה׳• שה־
’ ראלף ■'להשיב.
פצע-אינו• מסוכן.
וכן היה.
צעקות וקללות• של אייש-המעברה הפי
נו את תשימת־לבם־ אל'ולעבר השני של

תפקיד היו״ר המעשי של הסקציה הנ״ל.

סמואל זינגו ־ הגיע ארצה

קע בה.
הכספית ■— נ ".׳מטלון וקריל.
מר זינגר שימש במשך חמש שנים
הוחלט להתחיל במשחקים על הגביע כמאמן המועדונים -הכיריים ו־ 3שנים
הא״י בשבת ה־ 20לספטמבר ובמשחקים ׳ היה חבר ב״הילמ' ספירטקלוב" .שנתים
במסגרת הליגה הארצית — ב־ 27לספ  היה מאמן מועדון פועלי ופקידי הרכבת
טמבר.
"ד.פ.ה.ב"■ .שימש גם־ □מאמן נבחרת הל 
בסוף הישיבה .הוחלט להזמין להנה  בנון בכדורגל :ה׳ זינגר היא יהודי הונ 
לת ה״התאחדות" כחברים בעלי דעה גרי׳ ששיחק במשך שנים • רבות בקבו 
מיעצת את ב״כ;בית״ר' ושתי• קביצות לא
יהודיות.

האגודה שעמד בראשה' □משך עשרים
שנה .בזמן העדרו שלי מר שטאל׳ שיצא
לחופשה ,ימלא הד״ר להרפרוינד .גם את

■ כפי

כ-ס^ לספפ«-נר -התח:ת• המשחקים ד״ד א:־ להרפרויבד  -יר׳ר הסבור ש?
•הקצית הכדורגל במכבי תז-אביב
על‘הגביע* הארצישראלי*
השבת נערכה בבית הקפה "פלגה"
בת״א ■הישיבות הראשונה של ההנהלה הח 
דשה להתאחדות הכדורגל הא״י .על סדר
היום עמדה ■לדיון •מחוץ■לחלוקת התפי
קידים גם• שאלת קבייעת תאריכים־ להת 
חלת העונה בכדורגל .הישיבה היתד,
מעשית ■מאד וכל השאלות קיבלו את

ד״ר להרפרוינד הוא מומחה לענף
הכד־רגל והיה בזמני אחד השחקנים המ 
עילים של "בר-כוכבא" לייפציג׳ אותה

השריף קנאולוס החליט לערוך עוד
בקור בסלט ואלס בליית פלוגה גדולה
של אנשים אמיצים• אך לא הספיק לה 
גיע לכך ',כי בינתיים נשרף כל הכפר
באש בעקב קטטת־דמים -שפרצה בין
כנופיות שונית שקננו שם .התושבים
נתפזרי׳ יכעיבור זמן נבנה הכפר מח 

מגרש חדש :משחקי ספ^רט בת-:אצינ
ביה״ס "פיטמן" בתל־אביב מתכונן
לפתיחת המגרש החדש למשחקים של•

הימצא בפנת הרחובות בלפור־אהד העם;
המגרש הזה יהיה ׳מסודר כדבעי ומצויד
בסידורי הספורט הדרושים .שמענו׳ כי
הנהלת ביה״ס מעבדת תכנית לבנין ברי 

כת שחיה.

דש על' מקום אחר ,בקרבת מקומו הרא 
ש!,׳ ותושביו החדשים היו אנשי־עבודה
*שרים ותמימי־דרך.

■#
ראלף גליסרן הביא את אלן הזדפורד
אל בית הוריו שבחוודהצפוין ,ונתקבלה
באהבה רבה כמו בת־המשפחה ובמהרה
נרגעה מכל הזעזועים הקשים שעברו
עליה .היא התרגלה במהרה לחיים• הפ 
מוטים והתמימים של אנשי האדמה בחיק

הטבע ,הרגישה את עצמה כמו בת־המשי
פחה והשתתפה עם כולם בשמחה ,בעת
שדיק גליסון התחיל שוב מהלך בלי
קביים׳ כי רגלו נרפאה כליל.

יריבתה מהגשמת' שאיפה זו.
את הסל הראשון •מצליח

פלישר

•מדי שבת בשבתו נערכו ■על ׳מגרש להכניס תוך קלת רבה מן הצד .אחר
הכדור־סל ליד בית המכבי ת״א המשח  בא  .תור ה״פאולים" והמכבים מכניסים
קים על גביע "•מסדה"׳ שמשכו אליהם אותם ומעלים את מספר הנקודות ל־7
קדל רב.
נגד אפס .וז$ןכבים יודעים גם להכשיל
עם התחלת המשחקים נרשמו  8קבו  יאז שלום (עתיד) איןו מחמיץ ומכניס
צות .אח״כ• נאלצה ■קבוצת מקרה ישראל ,את הסל לטובת קבוצתי והתוצאות הן
מסיבות טכניות לצאת •מהרשימה' ׳מיד  1:7לטובת מכבי עד*הדקהיה־ .6גם הנ 
בהתחלת המשחקים ,וקב׳ הבנק האפו־ קודה השניה לטובת "עתיד" נכבשת ע״י
תיקא* הפסיקה מסיבת' התגייסות כמד .פאול.
משחקניה לצבא.
המשזזק ■מתנהל בטמפיד ובמהירות
גביע "•מסדה" נמסר ע״י הקבדעח' הו 
תיקה ״!מסדה״ (של מכבי ת״א) לפני 3
שנים• יקבוצת המכבי א׳ הצליחה לזכות
בו זו הפעם השלישית.

רצה.

המצביכו -אינם־ יכולים

לזלעלות

יותר את מספר נקודותיהם׳ ואילו "עתיד"
משווה׳ אתי התוצאות ל־ 8:8רק בדקה

ה־.15
קבוצת ברית המכבים עתיד משחקת
אחד ה״טים האוט" של המכבי מצ 
זו השנה הראשוני על* גביע" זה והצליחה' ליחים הם לכבוש• להם עוד כמה* סלים
להתגבר באופן מפתיע  -עלי יריבאיר ולר  יפים דרך' קומבינציות' יפות' ואלה עלו
כוש לה  10נקידות בהפסד אחדי ואילו
להם בכוחות .רבים׳ ומסיימים את המח 
המכבים* רכשו'להם  12נקודוא.
צית לטובתם בתוצאות'של .8:15
זו
האחרונה
בין הנוכחים י בהתחרות'
השניה המשחק
בהתחלת ■המחצית
עתיד,׳
'
המכבים
היו :ועד’^אגודת ברית
יותר חלש והסלים אינם חודרים כרצוי
ועד מכבי/ת״א ואישים שונים ,המגרש',
לסל ,כי הכדורים נזרקו •ממרחק רב.
היה מסודר' יפה להזדמנות זו׳ ונוכח' בו
המכבים■ מסיימים את המשחק ביתר
קהל בן  400איש.
של
בתוצאות
רבה,
טמפו ובזריזות
אפשר
היה
לא
סופי
מהתחלתו ועד
• 22:35לטובתם׳.
המשח־
אחרי
תזכה.
קבוצה
לנבא׳ איזו
■מיד בסיום המשחק נמסר הגביע ע״י
ק*ם האחרונים ־נשאלה השאלה ■מי יתפוס א .כספי (חבל רק׳ שלא מסרו בטקס
את דמקום השני והשלישי׳ והנה עוד
ברית המכבים
פעם עו׳מדת השאלה:

עתיד אך..המכבי מלואים?

שתי הקבוצות השתדלו להראוית מש 
חק יפה ומלוכד .הרבן היה החזק ביותר.
בהסכמת שתי הקבוצות הוזמן שופט■ מיו 
חד מירושלים׳ מר אבשלום לוי׳ שמלא את
תפקידו כראוי.
מקבוצת■ ברית המכבים■ עתיד הצטיי 
נו יהודה ומישל■ ,ממכבי ת״א־ הצטיינה
ריזין ומלצר.

הרכב שתי הקבוצות :ברית המכ 
בים עתידי’ :שלום ,אלקנה׳ יהודה למפרט,
אריה׳ פוגץ׳ גדעון׳ מיור׳ !מישל׳ ישראל.
מכבי תל־אביב :פדרמן׳ פליישר׳ צבי־
קה׳ ר־זין ,שטרלינג׳ ברוך׳ ירמיהו׳ דיביר־

קין ,מלצר.
מהלך המשחק:
ההתחלה הית־ה' ערה ומענינת ביותר.
בה התאמצו שתי הקבוצות לשלוט על

של הנהר אל המקום ,בו נעמדה המעב־ י ברה שנעזב מבעליו והעלוהו באש.
רה מקודם׳ ועלו אל החוף — בטוחים
— אל תילל׳ ידידי — ניחם הש 
מאימת רודף.
ריף את הצועק — .אעשה את הדרוש
אלן רצה לקראתםל תפסה את ידו של כדי שתקבל פיצוי מלא ,כי הנזק נגרם

מעי 4האינד

נטו הצדה ומהרו להסיג אחורנית והו 
איל וכאן לא היתה ההתקפה מפתיעה
כמר במיצר־הסלעים ,לא היו אבידרתי-
הם גדולות .אך על כל פנים הוכרחו
להסוג אל מחוץ למטחוי דדריות של
המגינים על המעבר.
המצב של קומץ המגינים •,המדד
אך
נעשה
מעמדליד בית-המעברה,
זיקים

חוגי הטניס הפולנים התחילו לשים
לב יותר ■לכשרונותיו הטניסאיים של שיף

קרב קשה בחמש ■מערכות זוכה שיף בר־
נאות.

כשרונותיו עוד יותר■ .התאחדות טניס'
השולחן בפוילין ,שבשנים האחרוינו-ת הש 
תלטו' עליה אנשים ■מסוג ידוע׳ שלא•
יכלו לראות ׳ במנוחה■ את תואד׳הרבנאות
בידי יהודי',עושה הכל'מצדה ,כדי להק 
שות על היהודי ולצעיר את י דרכו בענף

#
רק ברבע■
שחקנים ׳ממדרגה ראשונה.
וכשנסתכל מסביבנו כאן בארץ׳ באיזו הגמר •הפסיד נגד קולר הצ׳כי ,שזכה אז
תנאים קשים'על*המכבי ,לנהל את עבו  ברבנאית העולמית .בתחרויות הללו ני
דתו ,בחוסר כל האמצעים •הדרושים־ ■להת  צח שיף גם את ארליך׳ השחקן הבינ 
פתחות הספורט׳ ■כשגם בעירים• הגדולות לאומי הידוע.
■בשנת  1937השתתף בתחרויות העול־
חסרים איצטדיוגים ובריכות ■ שחיה' מו 
!מיואיבבאדן ,אדלם־אז לא*שיחל'לו המזל,
דרניות — •רשאים אנו לשאול •מאת■
הגורל' רצה' ,שתיכף' יפגש עם ' הרטינגת׳
המנהיגים הציוניי׳ם■ :מה עשיתם■ להר 
מת קרן התחיה הגופנית של הנוער העב8־ השחקן האוסטרי הידוע ,להפסיד .בשית
1938׳ בתחרויות הדבנאוית'העולמית' בלוג־ ,
רי?
דון ,הפסיד' בתחרות נגד וואנחל הרבן
אנו ■לא נסור ■מהדרך ,בה בחרנו .בש 
העולמי בתקופה ההיא;
בילנו !מכבי איננו קרש-קפיצה לקאריי־
גלטק שיף לאי־ איכזב את תקוות ענף
•רות'אישיות .את חניכנו קבלנו'במכבי
הפ*נג־פונג הפוילני ותמיד' הנחיל' כבוד
ובשביל ׳מכבי אנו מוכנים לקרבנות.
רב ה? י לנבחרת המדינה והן■ לתנועת
*
ה■,*,מכבי" שעליה היה נמנה .ללא' עזרה
הטלגרמה •ממאוריציוס הנה רק בת-קול ׳ממשית •עשה' את' דרכו בענף ספורט זה.

את

בשנת 38־ -19רנן פהדין לנוער בטני&

ברבנאות "!מכבי"
נעדר ויטמן עקב
רות הגמר נפגש
ליך (שחקן ידוע

פולין בטניס .הפעם
הופעתו בלונדון .בתח 
שיף עם אלויזי אר 
בטניס־השלחן) ואחר'

הצלחת שיח ביפאף
בשהותו ביפאן פרסמה העיתונות' המ־
קימית אינפורמציה' רבה' על ביקורו י ודר 
שה ■מחוגי הספורט לערוך שורה שלמה
בעיקרי
משחקים■ בטניס־ייהשולחן
של
בהשתתפותו של שיף .מענין הדבר ,שה 
הוגים המדיניים ביפאן לא הרשו לו להו 
פיע בטוקיו כדי שלאי לאפשר תעמולה
עבור היהודי־הפו“לני /׳משום כך נערכו

שיף •מחזיק' את תואר* הרבנאר*' גם
בשנים הבאות .הוא משתדל ומפתח את

לשכות הקרן הקיימת וקרן היסוד היו
ספורטיבי זה .כל מאמציהם עלו כתיהי,
יכולות לספר הרבה ■על התפקיד הרב
"כי עד כיבוש פולין ע״י הנאצים ,כלומר
שממלאות אגודות המכבי בעולם בכל
עד ספטמבר 1939׳ נשאר גיטק ש■ ף
הפעולות* הציוניות• .מארה ,איפו׳א׳ לע 
■רבן פולין.
תים *קרובות עמדתם של מנהיגים ציונילם,
שלא רק שאינם עוזרים לתנועה׳ חשובה
שלש פעמים נציג פולין בתחרויות
זו. ,אבל לפעמים גם' ■מעכבים בעד הת 
רב3אח; עולמית■ בטניס• השולחן
פתחותה .ולמרות הכל ,אפילו ליום אחד
הכשרונות ,האינטליגנציה' והמומחיות
לא פסקה פעולת ■מכבי בעולם .אפילו של שיף הכניסוהו לשורות הנבחרת הל 
•מארצות הכבוש של הרודן הנאצי ■מגי 
אומית  של פיליו בטניס הש-לחן ובתור
עות ידיעות על העבודה המאומצת ,לפע־
שכזה השתתף שלשי פעמים בתחרויות
!מים' במחתרת׳ של התנועה המכבית בין על הרבנאות העולמית .בפעם• הראשונה י
הנוער היהודי.
הופיעי בפראג וניצח שורה שלמה של

■בכל ■מקום׳ בכל

שיףזכה אז במקום השלי׳שי בין הנוער
במשחקי הטניס הארציים.

ורק' בקרב הזה הפסיד .שנה אחר' כך,
חדשים לפני־' פרוץ המלחמה יזוכה שיף

טלטולים רבים דרך' כל רוסיה הגיע
ליפאן ומשם המשיך את דרכו לא״י.

המגרש׳ אך כל אחת הצליחה ׳למנועי'את

ודונו תתוזת בונם ביפו

יפה יותר) לקיבוצה המנצחת.

א .מ’י:קיס

זזמוזידה עונז! הסיורגל
גביו(׳ "נשר" נמכר :קבוצת "מכבי"
נתניה'
"מכבי" נתניה' " -מצבי" ראשון :ציון
2:2

()0:1

"מכבי"
אתמול נערכה על מגרש
בראשון לציון תחרות ידידותית בכ 
דורגל בין "מכבי" נתנ״ה לבין "מכבי"

ראשון שנסתיימה בתוצאות תיקו.
בהפסקה ■מסדה הגב׳ הירשברוך את
הגביע "נשר" לידי הקבוצה ש1כתה בו,
"מכבי" נתניה .יו״ר רעדת המשחקים,
מר ב• צ• פט ברך את הקבוצה והודה
לחברת "נשר" על הפרס הנאה.
אחרי המשחק נערכה מסיבה מטעם
הנהלת חברת "נשר" ב״בית המכבי" ב 
ראשון לציון ,פתח הד״ר פ .הרלצר .בשם
הנהלת "נשר" דיבר מר קלינגווייל וב 

שם קבוצת
רקרפלוס.

"מכבי"

נתניה

אורנשטיין

בין מצבי תל־8ביב

"מכמ" נוער חיפ^זוכה בגניע■

לביו הקלוב• הערבי

״מכביי״ נוער ח<  -קבוצת'
הסטודנטים )0:2( 0:4

היום בשעה  5.30אחה״צ תתקיים
באולם קולנוע "פארויק" תחרות •ידידו 
תית בין שתי האגודות הנ״ל '.זוהי הת 

התחרות' הזאת ,שהיתה תחרות הס 
יום במסגרת" המשחקים על“ גביע אי־
דלמן ,נערכה השבת על' מגרש

ביה״ס

חרות הראשונה שמתקיימת אחרי הפס 
קה גדולה והיא תערך בחסותו של סגן

הריאלי בחיפה בנוכחות  800איש ,בי 

ראש העיר יפו.
מטעם מכבי ת״א יופיעו הפעם רק
ארבעה מתאגרפים .במשקל זבוב יופיע

ניהם  70אחוז נוער .המשחק ה״ה ער
ריפה מצד המכבים והם גם־ זכו בנצחון.
()3
ליפינסקי
את השערים הבקיעו
ומרדכי ( ,)1ראילר הסטודנטים לא הצ 

אינו שומר הנו בוקסר צעיר ויש בזכותו
נצחונות מזהירים• יריבו ,כפי ששמענו,
ניצח בכל שש התחרויות שהיו לו.
במשקל זבוב יופיע גם בוקסר חדש,

ליחו להבקיע אפילו שער כבוד■ .שוער

שומר נגד אבו־חדרה .כפ* שידוע לקור־

ושמו יעקב׳ נגד אחמד חוסנה.
במשקל חצי־בינוני יופיעו שני מת-
אגרפים בעלי שם :נסים ענטבי ,שמכבר
לא הופיע על זירתנו מפאת העדר!,
מהארץ ■.נסים הנו בוקסר בעל גוף חזק,
נשימה ארוכה ובעל מכה חזקה• יריבו,

המכבים ,שמחון ,הראה ■משחק יוצא מן
הכלל והצליח לעצור את הכדור במצבים
רציניים• גם השוער של קבוצת הסטו 
דנטים ,שפיצר ,הראה משחק יפה והציל
גדולה עוד
את הסטודנטים מתבוסה
יותר.

״מכני״ היגצור‘  -בית״ר היסה
0:2

()0:1

המשחק הזה ,אף הוא □מסגלת המש 
חקים על גביע אידלמן ,נסתיים בנצ־
חון■" ,מכבי" הגבור והקבוצה היריבה לא

לוטפי ,גם הוא• ידוע לחובבי■ הבוכס
מהופעותיו האחרונות בתל־אביב נגד
אדה מהפועל ומיקי ממכבי ת״א.
 ,הבקיעה אף שער אחד .את השערים
במשקל חצי־כבד יופיע יהודה נגד לטובת ה״מכבי" הבקיעו שלמי׳ וזלמן.
אדיב דסוקי .הם כבר התחרו ביניהם עד ״מכבי״ נס-ציונה " -הפןע ":ראשון
עתה שלש פעמים .שניהם בוקסר*ם
:ציון )0:2< 1:2
ותיקים ובעלי מקצוע טוב• בפעם האח 
התחרות הידידותית הזאת נערכה ה 
רונה ניצח אדיב את׳ יהודה •על ידי
שבת על מגרש "הפועל" ראשון בנוכ 
נקודות בתחרות שסודרה מטעם הועד
חות קהלי רב ,ושימשה כפתיחת עונת
א .ה—ן.
לנפגע• המלחמה.
הכדורגל בדרום.
במחצית הראשונה שלטו המכבים על
המגרש .הגנת "הפועל" עמדה על הגובה

קרנה מחדש בעיניו גרמהי לנערה קורת־
רוח רבה ,יותר מכל המתנות היפות
שהוגשו לח ביום זה•

ומנעה ,בעד הבקעת שערים נוספים .בד 
קה ה־ 15הבקיע הופמן שער ראשון
לטובת נ״צ ובדקה' ה'־ '25הבקיע זמודסקי

שער שני.
בהמשך השיחות במסיבה החגיגית
במחצית השניה עברה יזמת ההתקפה
של המשפחה הלפ^ה 1הדבור לשדדרן’ה-
■ילידי "הפועל7׳ והשוער פלדמן עצר כמה
של ■ואפיטי-הילס,
המתיבשים
מרעה
בעיטות מסוצנות של מייטנר .שניידרו־
וגליסון הזקן הביע את דאגותיו לעתי 
ביץ א׳ נפצע ובמקומו בא יאלובסקי.
דו של המשק בגלל פגע־טבע זה•
בדקה ה־ 40של המחצית השניה מצליח
— אל תדאג ,אבא .יודע אני תרופה
"הפועל" להבקיע את שער הכבוד.
נגד פגע זה .כשהייתי במונטאנה נזדמן
לי לראות שם מקרה דומה .מהנדס בדק

את המקום יאמר ,שבמקום שהיתה רטי 
בות בקרקע׳ שם היא גם נשארת .הוא
עשה שם קידוחים וחפר בארות ארטא-
זיאנירת׳ והמים עולם ומשקים את הא 
דמה.
— טוב! נעשה גם אנו כך! קרא־
הזקן בחדוה.
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יו 5ראשו;

ירושלים ( :1 — )668נגינה לכנוד
בבצוע יהודי מנוחין" .צוענים" (רבל); אדג׳יו
רק שת" פעמים 2עבדו ערד עליה
מתוך קונצ׳רטו בסול מדור (מוצרע); סרבנד
זעזועי־נפש קשים .בראשונה — כשבא
וטמבורין (לקליר־סרסטה); מוטו פרפטואו
השופט קורטוויי והודיעה׳ שהאב קייס-
(פגניני)" -:1.20 .בינינו לבין עצמנו "...שבו
טון הודה לפני מותו ,כי היא’רצח את
עון לנשים ,בעריכת ליליאן קורנפלד:1.30 .
דודה'פרנסים האדדרס; ובמשך שש:שנים
— אילו ידעני זאת' מקו^יכו־ד לא הי -חדשות בצרפתית • :1.45 .חדשות'בעברית:2 .
השתמש• כשמו ובאחוזתו .ובשנית' — תה פורצת• המלח’מהי הכיךאיבה
בגלל קטעים* מתל ״דון ג׳ובאני•״ (מיצדט):2.15 .
כשהוציאו לפי הוראות סמיילים את עצ  מעין האינדיאדם• — אמלה בטי׳ ב$ל 4חדשות' באנגלית :2.30 .תכנית ערבית:4.45 .
הה מבט■ רוך וחמלה כלפי בעלה היושב' פינת הנוער העברית" :מדיר' הבול"׳ מאת
מות דודה מהמקום שהשודד ג׳ף קלינס
יהודית בלום" — .מדור השעשועים" ,מאת
בכורסה.
הסתירן בו והביאון לקבורה הגונה.
מ .קשתן :5.15 .״הסכת והשכל !״" :עברית
— אך אלמלא־ מלחמה זו לא' היה כתיקונה" ,ע״י ראובן סילמן ,מטעם ועד
ואחרי הטקס העגום' נערכה חגיגה
נודע ל; איזו בודחיל ■אמיצה היא ז׳אני הלשון העברית" — .למתנדבים בנוער".
צנועה בחוג המשפחה ,חגיגת אי׳רוסי של• ועד כמה מיטיבה' היא לירות — תכנית מוגשת ע״י המחלקה לעניני הנוער
ראלף ואלן .הכל היו שמחים ,חוץ מק-
של ההנהלה הציונית ,לקראת סיום מחנות
אמר דיק.
העבודה׳ בהשתתפות ד״ר בן־ציון בן־שלום
לאוד גליסון׳ הבן :הבכור ,שישב בכורסה.
— ולא היו מתגלם -תעלז־ליז ,של ונוער ממחנות העבודה י(תוך שתוף .עם מח
ותהיה נכחו במבט 'יקודד וחסר תקוות
הפושע הזה ומה שעשה לדוד של אלן לקת החנוך של הועד הלאומי) :5.45 .חדשות
עתיד.
לאוסטרלים :6 .תכניתי ערבית :8.30 .חדשות
שלנו — אמרה אמא' רבקה:
אלן הרגישה בעגמת נפשו ,נגשה
בצרפתית :8.45 .חדשות באנגלית :9 .חדשות
— ואני לא הייתי מוצא הזדמנות בעברית" :9.15 .מאורעות וסכומים" .מדור
אליי ואמרה לו בלבביות:
— אל תאבד את התקוה׳ גיסי הי  להוציא את אלן שלי מתוך' כגגפית ה  שבועי של שרות השדור בארץ (בעברית).
פושעים; למלחמה' על מעין־האינדיאנים  :9.30נגינת־בינים.־ " !9;35אף על פי כן"...
קר .במזרח בונים כעת ■מרכבות׳ המוס’
שיחה על יהדות פולין ,מאת יצחק גרינבאום.
עות בכח מנוע .נקנה לך כז&ת ,בה :תו  ה־ה גם צד טיב .היא הביאה' לבן את . :9^45טקס' ד^י ל$$או 9;55ז תמצידל החדשות
כל לנסוע ולסדר את עניניך׳ כמוילפ 4הנצחון ולי את' אלן היקרד;! — קרא באנגלית; " ?10מ^יר^א'■ וס^^ם* .מ^ור
ראלף ומשך אליו את* אלן הימתאדמת.
שבועי' שלי שרות" השדור באו*ץ (באנגלית).
נים.
 :10.15חדשות בטורקית;  ?10.30חדשות
ש-
והחדוה
ידה'בתודה;'
את
לחץ
היא
(סיר)
בערבית" :10.45 .דבר חיילים לחיילים.

וטיפוס ברומניה

מגפת

הפ5ב בהונגויה ,יוגוסלביה רון אינו סוב ץו1ו
השרות "ושיונל" באנקרה ,מוסר ידיעות
על ההתפרצות הרצינית הראשונה של

־ביחוד רבה התמותה
הרומני

במידה פחותה׳ דומה המצב בהונגריה
■למצבה של רומניה .גם המצב ביוגו 

בששת החדשים האחרונים .עלה מחיר
הלחם והבשר עשר מונים .ירקות נמצ 
אים רק על שולחנות העשירים׳ פירות

סלביה אינו טוב מזה אלא במידה !מוע 
טה — מוסיף ■מר אגרונסקי .ביוגוסלביה

•מרטין

מחלות־מדבקות ברומניה.
במגפות חלירע וטיפוס.

הסו״ל :ם .עחיאלי
האחראי :ח .לוינשטיין
המערכת :רענן  ,23סל4541/2 .
ההנהלה :יהודה חלוי  ,40סל4111 .
רפוס עזריאל ,רענן 22׳ סל5377 .

השבוע

אגרונסקי׳ כתבי

של שרות•

לסית-רומניה האזרחיות התמותה ממחלות

הם בבחינת מותרות ,והוא הדין ביחס לח•
לב ולחמאה.

המדובר

החלירע והטיפוס.
באיזורים שמאחורי
בחזית הרוסית.

הוא

לפי ידיעות מוסמכות ממקורות זרים
שהגיעו לאנקרה ,הולכת וגוברת בין אוכ-

קוי

הצבא

למלחמת רוסיה-גרמניה :סיכוייו האסטרטגיים של היטלו־ קטנים משהיו
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פרצה ׳מגפת הטיפוס משום שמפציצי
הצלילה הנאציים הרסו כליל את מפעלי-
המים.
ביון ,תזונת החיילים והזקנים ופן! של
הנשים והילדים אינה מספיקה לגמרי.
י שגרון ושחפת נפוצו !מאד בין ילדי; חיוה
נים בחדשים ‘ האחרונים.

סדקים במיז ה״ציו" :יפאן פנמת :־ :זוס אוו״ב-פונןו מסוב לזשיםרר nJ״
היטלר ומוסוליני הוכרחו לשנות את ה״טוך—סלובקים ,רומנים ופינים מסתלקים מהמסע נגד הבולשבזים?
אמש בחצות נתפרסמה ההודעה הרו 
סית ,המספרת על קרבות עזים לאורך

•החזית כולה.

מה; דרוש תיקון.

נודע בי ב־■ 27באוגוסט היפלו
מטוסים גרמנים׳ ולא  ,41כפי שנמסר
מלכתחילה .במשך יום ■ 28באוגוסט ,הופ 
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ל*  23מטוסים גרמנים.
סופרנו המדיני כותב:
אחרי עשרה שבועות

של

מלחמת

גרמניה ברוסיה נראים סיכויי היטלו*
קטנים יותר ,מאשר היו ב־ 22ביי נ*
עוד ריר,
יכול
 .1941לפני חדשיים
ססס״ר
ה..,פיהרר" לקוות להתפוררות
במשך שבועות מעטים .כעת אבדה ,כנר 
אה ,תקוה זו.
בפגישה עם מוסולתי בחזית רוסיה
נאלץ היטלו* לדון לא רק במטרות תש 
לום בתור שיווי משקל .להצהרת יוז-
בלט־צ׳רצ׳יל ,אלא גם ב״זמן" המלחמה.
אכן נאלץ ה״ציר" לערוך ריוויזיה ניכ 
רת במטרות המלחמה ובלוח הזמן המל 
חמתי שלו.
כנראה כבר נוכח גם ה״פ-הרר" לד 
עת׳ כי לא יוכל לקיים את הבטחתו

להביא

נצחון

הנוכחית.

מה אחרי הפגישה ,הכילה את הרמז ה-
ראשון ,כי הזמן שנקבע לגמו המ:ח־

לעמו

ההודעה

עוד

במשך דשנה

הרשמית,

שהתפרס־

ומה גרם לשינוי הנוסח בקביעת *ומ 
טרות של המלחמה? ■מתי דיבר ה״ציי"
פעולה.
על הבטחת הזכויות ושיתוף
מדיני ,תרבותי .וכלכלי של כל עמי הי 
בשת האירופית׳ מבלי להוסיף את המ 
לים תחת "הנהגת גרמניה ואיטליה?"
הפגישה האחרונה של -היטלי ומו-
סוליני בעצם ימי המערכה הקשה ברו 
סיה ונוסח ההצהרה שהתפרסמה אחרי 
כן — מוכיח-ם לא רק על הכרח לענות
לעורכי ה״צ׳ארטר האטלנטי׳ /אלא
על חולשה פנ?«ית .כי קשה כעת עמדת
ה״ציר" בחזית המלחמה ברוסיה ,בחזית
הדיפלומטית ובחדתות הפנימיות באר 

צות הכיבוש השונות ובגרמניה ובאיט 
ליה גם יחד.
לא ידוע עדיין ,כיצד יסתיים המשא
והמתן ב*ן ארצות הברית ליפאן .אולם
עצם העובדה ,שממשלת טוקיו הסכימה
למשא ומתן והציעה הצעות משלה לחי 
סול המתיחות הבינלאומית באוקיינוס
השקט ובמזרח אסיה — ,מעצבנת מאד

את

ה״ציר".

היטלר

רגיל

ה־ה

לנקוט

ב״מלחמת עצבים" נגד אחרים .אך הפ 

לח כח נאצי תקיף יותר?

בת ,כשמר אנתונ• עידן הדגיש ,כי דרג־
מת פרלין עלולה גם טורקיה למלא תם־
קיד חשוב בהסדרת העולם בימי השלום
שיבראו אחרי מפלת גרמניה הנאצית.
ולא במקרה הגיש הציר ר׳בר״טי באנ 
קרה תזכיר מענין על המצב האסטרטגי

לפי ידיעות שהגיעו !מבולגריה

לאנ 

קרה ,דומה הלך־הרותות בבולגריה לזה
של אסירים במהנה-רכוז .מוסרים כי
המלך בורים מסרב עדיין להלחם ברו

טינג"

האומר

כי

בולגרי׳

סיה׳ מחשש סבוכים בפנים הארץ׳ אך
כי "היא ארגן חוג רחב של חברי המפ 
הגרמיים מגבירים עליו את לחצו למען לגה הקומוניסטית■ ,שניסה ■לפוצץ את ■מי-
יפעול במהירות .טפח מן האמת אפשר כלי־הדלק בוורנה ,להו׳ריד רכבות ■מפסי־
לד•;,י ש ׳מדבריו של העתון "דונאו ציי. -הברזל .ולהזיק לבניניס צבאיים ".ברשותו

צ׳רצ׳יל  -על קבינט מלחמה קיסרי
במברק ,שבו עבה ■מר צ׳רצ׳יל למב־
ירקו של ם .מ .פלשטיין ,ציר בבית הנב 
חרים י-אוסטרלי .הודגש׳ כי כניסת ■מדי 
נאים מן הד■ מעיונים ■לקבינט המלחמה
לא ירעה כל *5וכלל מתוך שאלה בבית־

הנבחי-ים הבריטי שהשיב
המיניסטרים ב־ 29לאפריל.

עליה

ראש

במגרתו של מר צ׳רציל נאמר עוד:
"ממשלת הוד ■מלכותו שמחה לכל הזז־מ־
בית של שתרף־פעולה אמיץ עם ראשי
הממשלה של הדימעיונים .בשעה שמבק 
רים הם באנגליה".

יזהי
אלה:

הענין,

נרמז

שעליו

במברקים

ב־ 1באפריל שאל מר גראנוויל ,ציר
הליבדלים-הלאומים בבית־הנבחרים הב 
ריש‘׳ אם דושב ראש המיניסטרים לנכון
— נוכח האחריות העצומה הנופלת על
שבם הקבינט בהנהלת המלחמה — לי 
ציר "קבינט־מלחמה ■עליון"׳ שיכנסו אליו
מעיסט-ים אשר עול עבידה !מיניסטר־

אבץ ורעיתו בקרו
אצל לאוואל בביה״ח

יונית אינו נופל עליהם׳ ושום ענינים
מפלגתיים לא יעמדו להם בכניסתם לקבי 
נט עליון זה.
כן שאל הציר באותה הזדמנות׳ אם
הממשלה אינה .מושבת לצרף לקבינט
המלחמה איש*פ מסוגו׳ של מר ■מנזיס.
מר צ׳רצ׳יל ■ענה?;/ :א ,אדוני".
אז שאל מר גראנויל אם לדעתו של
ראש המיניסטרים יכולים מיניסטרים,
הטרוד־ם עד ׳מאד בהנהלת משרדים מדי 
ניים גדולים ,למצוא שהות ■מספיקה׳ כדי
לביא לישיבית קבינט ־מלחמה לשם קב 
לת החלטות חיוניית במדיניות המלחמה.

"מכיץ שהקיסרית הבריטית כולה כרוכה
במלחמה זו׳ שמא הגיע כבי• הזמן ליצור

אבל ברור ,כ* בהצהרות הפגנתיות
אי־אפשר להכריע במשחק הדיפלומטי.
שינוי הנוסח שחל בהגדרת המטרות ה 
מלחמה ומטרות השלום של ד",ציר" היה

של גרמניה .לפי אומדנה אנגלית זהי
רה יש .עוד כידי גרמניה -מלאי של
בנזין עד דצמבר .ראם אפילו יגיעו עוד

השיפור במצב בריאותו של מר לא 
הקבוצה הראשונה של  100פליטים

וראל׳ שעליו הודיעו מקודם ,מתמיד והו
מן האניות "פטריה" ו"ליברטו* ",שוחררה
לד — נאמר בהודעת הרופאים שנתפר  ׳ממחנה ההסגר בעתלית בשבוע שעבר
סמה אמש .הציר הגרמני אבץ ורעיתו ומקוים כי הפליטים הנותרים ישוחררו
בקרו בבית החולים.
בקריב.

צבאות היטלו* לקאווקאז — אין כמעט
סיכויים לחדש את המלאי לפני דצמבר.
אמנם ניסה פון פאפן להשפיע על

המלחמה .גדולות מדי ה*י אבידות הגר 
מנים בחזית רוסיה• ושום עם אינו נוטה
להרבות בקרבנות במלחמה זו .את הח

מקדו□

pirnni

תשובות לשאלות ,שנתפרסמו
ביום ו7
א.

ב.

ג.
ד.

מי כתב .את השיר׳ המתחיל בשו
"מה לך ,צביה ,תמנעי
רה :
ציריך ,מדוד צלעיו מלאו ציריך"?
— ר׳ יהודה ד,לוי.
השם "צ׳רצ׳יל" ,מלבד שהוא
מציין משפחת מדינאים מהוללת׳
הוא גם
— שם נהר בקנדה.
"איכטיאוזוור" היא לטאת־קדומים.
"הסכם מונטרה" דן על זכויות־
מעברן של אניות זרות דרך מיצרי
הדרדנלים.

שרות הדאר לסוריזז
המנהל הכללי של הדאר מודיע שחו 
דש שרות הדאר לסוריה ,לרבות שררת
חבילות ודאר אויר.

סיום עונת ■תש״א כ״אחל" .בתל-אביב
היום ב־ 3אחה״צ
ליו" באולם "אהל".

הצגת

"ממלך

השבת אבירה

"שבוע המזרח" של
של ד״ד סימון! בבן־שמן
בימים

אלה

ערך ד״ר לחמן,

מנהל

ד",פיהרר" ,לשם קבלת היראות חדשות,

נדבים הצרפתיים" מן ההכרח היה להש 

ניספות .ימי .יודע אם הפעם ערד ישוב
פון פאפן לאנקרה ,אם במקומו לא ייש-

איר תחת פיקוח בעורף .כי כיצד אפ 
שר לשלוח לחזית ססס״ר "מתנדבים"
מסוגו של פול קולאט ,שירה בלאוואל
ובדיא ?
כל זה הכריח את היטלר לשנות לכל
הפחות למראית עין את הטון שלו ,לנ 
סות לפייס אפילו את הסרבים בהבטחות
לשיתוף פעולה מדעי ולאומי ב״סדר
החדש" המתוקן שלו .אבל העמים המ 

שועבדים ביבשת אירופה כבר טעמי את
טעם "הסדר החדש" הטוטאלי .ולפיכך
עוררו הקשיים האסטרטגיים ,הדיפלומ 

של טרידלין נמצאו חמרי־נפץ בכמות
רבה .הוא היה !מרגל רוסי ומחבל פעיל
הוא
במלחמה הקודמת.
ב־ ,1923אך קיבל חנינה.

נידון

טיים והפנימיים של ה״ציר״ — תקוות
חדשות בכל ארצות הכ*בוש באירופה.

למוות

א .ה.

הרגש היהודי התעורר
גם בבירו־בידז׳אן הרחוהה
תחנת

השידור

הראשית

הסובייטית

מציינת ,שקריאת הקונגרס היהודי ב
מוסקבה ליהדות העולמית נתקבלה
בהתלהבות נבירוי-בידז׳אן .באספת-המו-

את המתנדבים
לחזית המלחמה

כולנו לחזית ונגן על כבודה וחירותה
של האדמה הסובייטית עד מפת דמנו
(סט״א־אלחוט).
האחרונה"•

הרבים מבירו-בידז׳אן
לשם הגנה על קיו־

עוד החבולה בסלובקיה לשדדה הרכוש היהודי
רות השקעה

הממשלה הסלובקית מצאה לה תח 
בולה נוספת להטלת מסים כבדים חד 
שים על היהודים .פקודת חוק חדשה
ל״.מ*מון הגירה יהודית" גוזרת הקמת

וכר.

כל הסכומים

על יהודים רומניים בגיל הצבאי בצורת
אעפ״י
שירות־הצבא",
"פדיון מחובת
שכל היהודים גורשו והוצאו מן הצבא
הרומני בתוקף חוק מיוחד .כפל־המם
נקבע למשך זמן המלחמה.
(סט״א־אלחוט).

הפרטיים בסלובקיה ,בעוד שההסתדרו־
יות והמוסדות היהודיים יצטרכו לשלם

במזומנים את החצי מפקדונותיהם׳ מניי־

□רגע האחדון
ההודעה הסוביטית מהלילה
סמה הבוקר אומרת:
במשך ה־ 30באוגוסט

שנתפר 

כבשו

החלוץ שלנו את הערים
רשט ורוט (כולם באיראן).

זינזין׳

כוחות

יי■"
 .אלול תרצ״ט
.9,1941ו

ביום זה נתיחד עם !מיליוני אחינו בפולין ,הסובלים הנענים,

תרומות

מתקבלות
רח,

ב״ועד המאוחד לעזרת יהודי פולין״_____ :

לילנבלום  «15ירושלים — בן־יהודה !6

תל־אביב —
חיפה — הרצל  :26בכל יתר

המקומות

בארץ

—

במועצות

המקומיות.

ודאורחים
םנ*טריים,
הסביבה חמרים
שרו שירים לאומיים ,ביחוד מאלה ש 

במוצ״ש בהצגה שניה אבד ארנק עם
כסף 'בקולנע "אלנבי" בתל־אביב .המו 
צא מתבקש להחזיר את האבידה למערכת
"הבוקר" עבור "חייל".

המורה" ותוכנו.

חבורה חדשה של גרמנים 13 ,נשים
וגבר אחד הגיעו הבוקר לקושטה מטה 
ראן לאחר נסיעה של  5ימים — מודיע
סופרו של רויטר .עם זה הגיע ■מספר
הגרמנים שבאו !מאיראן לטורקיה במשך

תוגות הטורקית מקדמת בברכה את פת 
רון הבעיה האיראנית ללא שפיכת דמים.

שבוע ימים ל־ .41החבורה החדשה ,שיצ 
אה את איראן *ערב הפעולה הבריטית•
•רוסית הביעה את דאגתה לגורלם של

"טאן" הרשמי למחצה כותב ,כי העובדה

__ _ .
שביניהן.
א**י*י תפילת "אל מלא רחמים" שנ 

מאית מומחים ותושבים גרמנים באיראן׳
שהדרך לבדיחה נחסמה בפניהם.ולכן אב 
ד :כל התקוות לבואם לטורקיה .אך יחד

טאי,

סוערו

המיוחד

של

"רויטר" באבאדאן ,מודיע:
מומחי הנפט הבריטיים והטכניקאים
המשיכו בשקט בעבודתם בבתי הזיקוק,
קרבות■ ברחובות.
בעוד שבעיר
בני המשפחה של ■א^ןזי*,הנ^ הבריטיים
— מספרם עולה :לאמףימגרך — הוכיחי
קור רוח למופת ולא זזו ממקום מגורם
במשך כל הפעולות.
קולונל הוד אמר :עובדי חברת הנפט
התנהגו באופן יוצא מן הכלל .הם דכאו
את הבהלה בראשיתה ,הציעו את שרותם
כנהגים ,הגישו עזרה לפצועים ובעת וב 
עונה אחת הם דאגו לכך שהייצור הר 
גיל ימשך ללא הפסקה.
דזמונד טיי מטלגרף מאבדאן (איראן):

היות שדה מערכה הודות להסכם המבטיח
את עצמאותה ושלמותה הוא יענין שעורר

רצון מרובה

שביעות

בטורקיה.

הבית נמצאו חיילים איראניים׳ שירו כמ 

שוגעים.

!מצד מחזית דפקו בבית כדורי

הבריטים___________________ .
ו?

"נעלנו את דלתות הבית ,ומסתתרנו

לפרוזדור.

.׳

■ ,7כךץעברו שעתיים .המשרתים האי־
ראניים’ שלנו התנהגו בגבורה רבה ,׳וה 

גישו לנו תה בשעת הקרב".
נודע כי יחידווץ הקלעים של קומאון
לקחו חלק פעיל בכניסת הצבא לאבדאן.
עזרו על ידם קלעי ראג׳פוטאנה .שתי

אניות די גדולות ,המונעות בגלגלים,
הביאו את החיילים לחוף נהר קטן צפו 
נית מן העיר ,מקום משם התחילה ההת 
קפה .הצבא ההודי נפגש ע״י אש איומה
ממכונות־יריה ומרובים ,שיצאה מחורשת־
דקלים שהאיראנים התבצרו בה .למרות
הכדורים ,התנפל קולונל׳ המפקד על

באיזור

זה ,תקופה — שהיא מהווה פרק בהיס-
טוריה הצבאית — חיל המצב הבריטי
הקיסרי בטוברוק מצפה רק ליום בו
תתחיל ההסתערות הגדולה והם יקבלו
פקודה להבקיע את הביצורים ולהתאחד

ביה הספר וגן הילדים

האחרונים מן המערכה בסוריה ,אשר הו
עברו בשעתו לצרפת .מר ג׳ורג ,ביטאר,
סופרו של "פלשתין פוסט" בבירות ,ששו 
חח עם אחד השבויים (לשעבר הבר מע 
רכת "איבנינג סטאנדרד" בלונדון) ,מוסר
מפיו תאור על הנסיעה לצרפת.

השבויים הועברו במטוס גרמני לס־
קארפנטו ,באיי הדודיקנזים ,ומשם נשלחו
הם לא
בספינה לרודוס ולברינדיזי.
הורשו לראות את חוף ברינדיזי ,בנראה
כדי להעלים מהם את תוצאת פעולות חיל
מכאן נשלחו השבויים ברכבת למוג־

יתחילו בירם ב׳ ט״ז באלול 8 ,בספטמבר

ההרשמה

נמשכת

טאלבו,
באוגוסט .פרט זה יכול להסביר מדוע
אמרו שלטונות ווישי שאין להם ׳מושג
היכן נמצאים השבויים .רק בשבוע שעבר
הועברו השבויים לטולון ומשם ממשיכו

בחלק

אמנותי

מיוחד

א.

קוטאי.

יפתח

ד״ה דודזון.

אחד־עעוד
שלא □&דו
מאת פראנסיס .בידינג
רומן מותח על ימיה האחרונים של צר 
פת ,בו מופיעים האישים הטרגיים אשל
הובילו את העם לכניעה.

" טי י מס" '(לונדון) כתב:
"פראנסים בידינג עומד בשורה הרא 
שונה של הסופרים׳ והוא !מצליח להחזיק
במתיחות בלתי פוסקת עז*

ממחר

כתבתו מעיר זו ,שהפכה שם דבר במל 

כפי שנמסר כבר היום ב״הבוקר" חז 
רו אתמול לבירות השבויים הבריטיים

.,הערב ,ב־ 8באולם "אהל שם" בתל-
1
אביב ,אקדמיה מוקדשת ליהדות פולין.׳
;נאמו .באי־כח 'הממשלה ך,פולנית וחברי
הנהלת הסוכנות• ,קרב  •/הראשי עמיאל
ישלח את ברכת הישוב ליהדות פולין.

את הקורא

של רויטר בטוברוק אלריך ג׳יקוב את

שהותם

בשעת צרתם.
האספה ננעלה בשירת "התקרה".

הדף האחרון"...

שיתחיל בטיהור קירינאיקה
מ5

החיים ■והשתתפותה בבנין הארץ ועמך
■על חיבת הישוב .לעזור לאחינו בפולין

•#

להסתער ולהתאחד עם צבא בנות־הברית

באיטליה׳ ונשארו שם עד 22

הלמודים

שידידתו* של טורקיה ,איראן ,פסקה מל 

מר יצחק גרינבוים בנאום ארוך את סב 
לות היהודים בפולין המנואצת .הוא פנה
בקריאה אל הקהל להשתתף בפעולות
העזרה למען יהודי פולין.
ד״ר קופל שוארץ ■נתן בנאומו תיאור
חי על יהדות פולין ויצירותיה בכל שטחי

החיילים בטוברוק מצפים לפקודה
חדשים

תגובת

אמרה ע״י הרב יוסף קצנלבויגן׳ תיאר.

שבע אחיות רחמניות בריטיות באב־
דאן נצלו בגס ,בשעה שהתקרבו הכוחות
הבריטיים לעיר זו.
אמי ג׳מס ,אחת האחיות הללו ,ספרה הקומאנוי (אנשי־הרים מקרבת ניפאל),
לסופרו של "רויטר"" :בשעה המש לפ  היא ואנשיו ,על עמדת האיראנים .לאחר
נות בוקר העיר אותנו קול נפץ השמ  קרב שנמשך שעות אחדות בחריפות
שות בחלונות הבית .בגינה שמאחורי רבה .נתפסה העמדה בידי ■הבריטים.

התעופה הבריטי במקום.

בתלפיות — ירושלים

שהצטרפות היהודים בארצות בנות הב 
רית וגם בארצנו לשורות הלוחמים באויב

הבריטיים והסובייטיים יבטיחו פינוי בש 
לום של הנשים והילדים הגרמניים .הע־

ב״השחר"

חמה הזאת.

חיי

החיילים

בטוברוק

—

חברי ■ועדת ■החקירה אחרי אסון
ש .גלח ז״ל

ממשיך

הסופר — הם חדגווניים וקשים ביותר
וחוץ

מרחיצה

ארעית ■בים

אין

יודעים

חיילים אלה נוחיות ומותרות מה הן .אך

רוחם של החיילים טובה עליהם.

הקבוצה האחרונה של השבריים
מהמערכה הסורית היו באיטליה

בות" ,״שבוע המזרח״ בתוך המוסד. .
נשמעו הרצאות על נושאים שונים,

השירים.
ועד הפועלים המקומי שלח לד״ר
לחמן ■מחאה נגד אופן עריבת "שבז ע

סאפט,

עם זד .אין כל ספק׳ ששלטונות־הכיבוש

מר ישעיהו הורביץ ,בשם "הועד המאו 
חד" בירושלים .בדברו על סבלות יהודי
פולין תחת עול הנאצים הדגיש הנואם

המשותף היא התגובה הטבעית׳
הכבוד שעם נותן ■למשנאיו.
כן עמד על הקשר שבין הישוב ופזו 
רי ישראל בארצות הגולה ויחם הגומלין

עם צבאות־הברית ,שיגרשו בחזרה את
הגרמנים והאיטלקים ויכבשו מחדש את
ק״רינאיקה — בדברים אלה פותח סופרו

יום זה נקדיש לעזרת פליטי פולין ונתרום •ביד אחים נדיבה.

התפרסמו בשנים האחרונות .מתוך ני 
מוס נמחק סימן המגן דוד אדום מעל
החמרים הסניטריים ,והאורח*ם השמיטו
מתוך
כמה 'קטעים בעלי־אופי מיוחד

נחסמהדרד לבריחת הגרמנים מאיראן

לאחר

בית־הספר בבן־שמן׳ בעזרתו של ד״ר
ארנסט סימון ,מראשי "הליגה להתקר 

ערבית־
בפגישה
נסתיים
השבוע
יהודית .ד״ד לד,מן הגיש לאורחים מן

יזקפו

לזכות "קרן ההגירה היהודית".
בחוגים יודעי דבר כאן מציינים ,שכל
עצמה של קרן זו אינה תכנית סחיטה
חדשה להחרמת רכוש היהודים בסלוב־
קיה ,מאחר שאין כל אפשרות הגירה
יהודית סלובקית לאיזו ארץ שהיא פרט
לגירושי־כפיה לגליציה.
מבוקארשט מודיעים היום ,שלפי הו 
דעה רשמית הוכפל עכשיו המס שהוטל

"קרן הגירה יהודית" במסגרת המשרד
הממשלתי המרכזי לעניני כלכלה .קרן
זו תקבל את הונה מהכנסת מס מיוחד
שיוטל בתוקף על ד,יהרד*ם ורכושם בל 

קהל עצום מילא ^ת בית העם ,בירו 

שלים (באולם "אוריון") באספת עם שהי-
תה ■מוקדשת ליום יהדות פולין .פתח•

דזמונד

מניה ההיטלראית לכבוש את ברית אר 
צות הסובייטים׳; בשיתוף פעולה ומילטה
עם כל 'עמי.׳■ארצנו נכה תכריע :את
האויב .אם תראו צורך בכך הלוך נלך

נים שנתקיימה אמש בב־ת־חרושת הח 
ייטים והתופרים נתקבלה ; החלטה נלה־
בה לפנות אל הממשלה בבקשה לשלות

בבית העם בירושלים

האזרחים הבריטים באיראן הצטיינו

הסובייטים.
מן ואחדותן של ארצות
בהחלטה נאמו" *:לא ניתן לעולם לגר 

העומדים בגבורה עילאית על נפשם ועל יהדותם.

וד״ר ארנסט סימון הזהיר מפני הרגשת
המומנט הציוני בקשר ■יהתגייסותנר לצ 
בא וכן קרא לויתורים בשטח*ם שונים.

יום יהדות פולין"

טורקיה בהבטחות כבאיומים .ככר הת
פרסמו ידיעות■ ,כאילו גם דרש שי.מוש יילים הסלובקיים נאלץ ה״פיהוו" לש
בנמלי טורקיה בים השחור .אבל ,לוח ׳מן החזית חביתת .הרומנים הפי
כנראה ,לא מצאו דבריו את ההד המ נים טוענים ,שכבר תשיגו מת שרצו
קווה באנקרה .אחרת — לא היה מרבה וכי אין ברצונם להתיש את כחותיהם
לנסוע ■לרינה ,ל״רייך" ,לפגישות עם במלחמה אץ־סופית .את "לגיון המת 

בשבוע שעבר בקרו אצל הפליטים
ה״ה א .דובקין׳ מנהל !מחלקת העליר ,של
הסוכנות היהודית וה׳ י .בכר ,מזכיר המח 
לקה.

הפקח היהודי ■מורים כהן ממשמרות
ה .ג .א .בהולבורן צוין במדלית ה׳מלן*
ג׳ורג׳ לאות הוקרת אומץ־לבו הרב בש 
עת הפצצת לונדון מן האויו*.
(סט״א־אלחוט).

מכוון כלפי החזית הפב*מית ביבשת אי 
רופה .היטלו* זקוק לבני ברית להמשך

"קבינט הקיסרות" ,או "קבינט קיסרי להנ 
הלת המלחמה"• כדוגמת הקבינט שהוקם
במלחמה האחרונה ?״
מד צ׳רצ׳יל ענד, :׳היה לנו דיון ׳מקיף בד.
על כל אלה לפני איזה זמן! .מסרתי לבית־ ■
 .לפי הודעה רשמית שנתפרסמה בברא־
הנבחרים הסברה רחבה מאד׳ ואין לי מה
טיסלבה יהיה גודל המס לא פחות מ־20
להוסיף עליה".
אחוז משויו של רכוש היהודים ונכסיהם

שוחררו מעפילי
"פטויה" ו״ליברטה"

מדלית מלך לורגי
לפקח היהודי כהן

סונייר - ,יעדיח פרנקו לחפש מקלט
,מעבר לאוקיינוס ,מאשר לסבך את ספ
וד האומללה כמלחמת נוספת.

אך הגרמנים מגבירים את לחצם עליו
בשם

דים מבני  50—18נצטוו להתיצב עד אז
בפני השלטונות ולהביא עמם מזונות
(סט״א־אלחוט).
למחית  3ימים.

בר לחץ ה״ציר" וחתנו ,סיניור סיראנו

המלך בווים מסרב לצאת למלחמה ברוסיה
אנטון

פקודת החוק הרומנית המטילה עבו 
דת כפיה על היהודים נכנסה השבוע
לתוקפה ,לפי הידיעות האחרונות שנת 
קבלו מבוקארשט .החוק יופעל בכל הי 
קפו החל מן ה־ 11לספטמבר .כל היהו 

עם הוצאה היזמה מידיו גם בשטח •זה.
ואופייני הדבר ,כי אפילו ספרד של
מלבד ביפאן עלול ח״ציר" להפסיד •הגנרל פראנקו ,מוסיפה לדחות את הד-
מער
"""בה חשובה אח כטורקיה וספוד .רישות בדבר הצטרפות ל״ציר" נמל-
לא היתה זאת פליטת פה בלתי מחיי -חמה .יש המבטיחים ,כי במקרה שיוג־

בולגריה  -מחנה ריכוז עצום:

שרידקין ,נאסר בוורנה ע״י המשטרה
הבולגרית החשאית משום ש״נהל תע 
מולה נגד הצבא הגרמני" .העתון מוסר
פרטים על פעילותו של טרודקין ומספר,

היהודים ברומניה
לעבודרח״כפיה

•דרכם לבירות.
בהיותם באיטליה נתקבלו השבויים
!בחביבות רבה ע״י האוכלוסיה בעברם
ברחוב .לעתים גם הציעו להם פירות.
איש שיחי אמר לי ,כי האיטלקים נתו 
נים להשפעת הגרמנית

ב״הבוקר" מהיום נתפרסמה הודעת
הסוכנות היהודית על מנוי ועדה לחקי 
רת האסון בטיול החי״ל בים עתלית

לפגי כחדש׳ בו קופחו חיי העתונאי ש.
גלוז ז״ל .־
כעת נודעו לסופרנו שמות חברי וע 
דת החקירה והם ה״ה :מהנדס ע .טובים,
הקפטן זאב הים ,ליברמן מנמל ת״א,
קפיטן רוזנטל מ״נחשון" ,טנקוס מ,,ה 
פועל".

אניח עברית חדשה•
ה״לויד

ימי

ארצישראלי"

רכש

ני כמה ימים אניח חדשה ,בת  600טון.
מאניה תקרא "עדינה"׳ על שם אשת
מר ברקוביץ ,מיסד "הלויד הימי".

אגודת העתוגאים בתל־אביב
 ,מודיעה בצער רב על מותו חפתאחמי ■של החבר

■וסף מלחי

-,ל

שנקטף ממשפחתו ומצבור העתו׳נאים ■בעודו צעיר ומלא מרץ.

החברים מתבקשים לחלוק

לס“

לו

את

הכבוד

האחרון

הלויה תצא היום ב־ 4.30אחה^צ !מחדר המתים של ביה^ח "הדסה".

