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מספר 276

שנה ו׳

משבוע לשבוע

המגרש בכפר
לותנהיג את המגרש הספורטיבי בכפר׳
!זאת היתה שאלה חשוובה ביותר בעולם
הספירט .־באירופה טיפלוו בכן לא -רק
ארגוני הספורט ,אלא גם הממשלות ש<
דעו יפה כי הכשרה גופנית יש לפתח

מ• ■מאתנו אינו זוכר את ההתחרר׳
יות הגדול.ת שנערכו על ידי הארגונים

היסיפורט־ביקם המרכזיים בארצות אירופה
וסיסמתם היתוה" :אנו .מחפשים את ה־
ספורטאי הבלתי ידוע" .דרך חייהם של
אנשי הכפר עשתה אותם לאנשים ברי 
אים ,שאתר• לימוד ואי-סדן יוכשרו לה 

שיג הישגים יפים בענפי הספורט השח
נם .ולא פעם .באו אלופי האולימפיאדות
מין הכפר והחוות החקלאיות■ .מי שייודע
את תולדות האתלטים הטובים ביותר
מפינלנד ,טובי הספורטאים בפולניה ונב 
חרי הספורט בבימה ענפים בצרפת וכו׳
וכו׳ — הוא גם יודע .שכל אלה •באו ימן
הכפר .כך היה ׳הסדר ■בעולם .הסברות,
!תעמולה ,תקציב גדול — כל אלה ומק 
דשו כדי לרכוש את לבו של בן הכפר
לרעיון הספורט .ומה המצב אצלנו?
נאמר בגלוי :באופן טבעי ולאט לאט

נכנס לשלב הנכון.

אם נסקור את הצעדים הראשונים של
הספורט בארץ נראה ,שדרקא ההתחלה
ניעשתה .במושבות .הכינוסים הראשונים
■של הספורטאים ־בארץ קבלו את צ!ביי-
נם על מגרשי המושבות .רחובות ,פתה־
■תקוח ,ראשון לציון ,זברוךי׳עקןב וכיו׳ היו
הראשונות׳ ■שהקריאה לחנוך '׳גופני קב

ילה ,בהן צד מעשי .ומסורת זו נמשכת.
והיתה׳ לנו הזדמנות בשבוע שעבר לב
קר,

לרגל
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שנות העמק",

בהרבה

נק דות חדשות ואף ותיקות בעמק ,והיי-
!ני !עדיים ■להתפתחות קפה של ערכי הס 
פורט השונים יחד עם החקלאיות והמ
שק העברי .רעיון התחייה הגופנית אינו
!מויזונח שם כלל ועיקר.
■נקודות קטנות איו גדולות בכל מקום

מסביב ומשהן העונה
תחרות !הגמר על הגביע הא״י לשנת
 1941בין "מכבי" ת״א לבין "הפועל"
ת״א הפכה ׳למאורע בחיי העיר העב 
רית .זה .מזמן לא עוררה הופעה ספור 
טיבית׳ ענין כה רב וכבר במשך כל הש 
בוע שקדם לה ירבו הויכוחים ברחוב ,ב*

ומועדוני הספורט ובבת• הקפה ,מי משתי
הקבוצות תזכה בנצחון ויחד עמו גם
בגביע .על רקע זהי בא גם לידי התער 
בויות בין ■אוהד■ הקבוצות ומספר הזו 
כים והמפסידיס של סכומי כסף שונים
■חיה גדול למדי.

יה׳ ש!ל ראו׳טים .מנפה ■את חאיצטדון
ביום

התחרות גדולה׳ היתה

התכונה

וכבר בשעת המשחק המוקדם בין צעי 
רי ה״ומכבי" ו״הפועל" היו הבמות באצ 
טדיון מלאות מפה לפה ואלפים אתרים
חיכו לתורם בשער הכניסה .לאט לאט
נכנס הקהל פנימה■ ,אולם חלק גדול ממנו
נשאר לעמיד■ .ם של ראשים כיסה את
האיצטדיון עם התחלת התחרות. .מספר
הנוסחים נאמד בעשרת אלפים 'ויותר.
בבמה המרכזית נראו פניהם של ראשי
אגודות הספורט בארץ ומנהלי הסק 
ציות לכדורגל׳ קציני מחוז ושופטים,
קציני צבא ■ומשטרה ,ב״כ מוסדות ואר 
גונים שוגים ועוד .חוץ מהעתונאים העב 
רים ניכתי • גם עתינאים אנגלים יוב״כ
העתונות הערבית■ .רב היה
החיילים היה־דים ■והאוסטרלים

גס <םפו

,האוסטרליים .בהתחרות
האוסטרלים ב •דחו את !הקהל כמעט
במשך כל הזמן ,חילקו .מגדנות וממתקים
ספורטיבית
לילדים והראו התלהבות
מיוחדת במינה! .הם נתפלגו לשני מח 

שהקרקע ייקר .בו הבחנו ■■פח ,שהספורט
הוא דבר חשוב בחניך ממועד ■והקדישו
לו מקלם !מיוחד ,שטזדקרקע ומיוחד.
כפר יחזקאל ,גבע ,עין חרוד ,בית*
אלפא יעידו יעל אמיתות דברים׳ אלה.
והחשוב בכל זה ,שא־ן ־מסתפקים במגרש
כדורגל ,אלא שמים לב גס ׳לסידור מיקר־
!מותקספורט ומגרשים לענפים רבים אח 

רים .גם החלק של השהיה ומצא פתרון

ת״דאפינג" של -הקהל

׳בא תם המקומות .כמו במושבות הדרום
משתמשים אנשי הכפר לשם כך ■בבריכות

את הפעולות של השתקנים ליווה "דא־
פיינג" חזק מצד הקהל והנערים אף הבי 

השקאה.
ודאי עוד לא הגענו לכך ,שאנשי ה 
ספר יצטיינו בהישגים .הפעולה היא עד 
יין בראש-תה ,יודה לא .רק מפגי חוסר
אמצעים ,אלא אולי בעיקר ומפני חוסר
זמן לאמונים שייטתיים ממושכים .אך
החשוב הוא שהפעולה נמשכת ,שהמגר-
שים קיימים ושברצ-נות רבה נגשים לע 

או אתם רעשנים .מדי פעם בפעם נש*
!סעו הקריאות "׳קדימה ■המכבי" "קדימה
הפועל" .הקהל המריץ גם כל שחקן ל 
חוד למלא את תפקידו באימונה .כשהוב־
קע שער לא היה׳ גבול לקר^רת ולעלי־

,זית של הקהל האוהד .מייל הבמה הרא
שית הועמד הגביע על שולחן ■קטן וה 
אוסטרלים !מיהרו למלאו יין .גביע זד.
בודה הספורטיבית .אפשר שעד עתה עד־ י נמסר לבסוף ע״י ב״כ ההתאחדות הא״י
יין לא הוציאו הכפרים ספורטאים בעלי לכדורגל לידי קפיטן הקבוצה המנצחת.
יכולת להשגת שיא-ם ותוצאות יוצאות מאות אנשים ,׳מעסקני שתי האגודות כ־
■מן הכלל׳ אך המוני אנשי ■הכפר עוס  .מושבות הסמחכיית ,באו במיו־חד

!•סדר באיצטויון
למרות האלפים הרבים שרר סדר מוח 
לט בא־צטדיון :פקחו על הסדר שוטרים

א .אל i .מתחנת המשטרה בצפץ ת״א ,שייטרים
מיוחדים ־חד עם סדרני "•מכבי" י״הפו-
•מפינה לותיקי «גדדת ".הטכני"
על"■ .יש דק להצטער על שהכניסה לאי־
פל אניג
צטדיון א<ה •מסודרת כראוי ועל הבאים
שתתקיים ׳ביום השיני —  17נובמבר והיוצאים לעבור ככר :מלאה חולות .ה 
ש .ז .בבית המכבי ,תהוה את ההתחלה אמנם לא הגיע הזמן לתקן זאת פעם
להפגשת ראשוני ובוני ■המכבי תל־אביב ,לתמיד?
(האגודה הותיקה ביותר בארץ) ולהנ־
בתחרות טתיחילה
בשעה  3אחה״צ עלו שת־ הקבוצות
חת יסוד לפעולה ׳משותפת בין הותיקים
לאגודה לשם ■ביצור וביסוס המכבי •ב  על המגרש; תחילה "הפועל" ואחריו
,,מכבי" .עלו גם השופט יה׳ !מרכוס ואתו
תל אביב.
כל הותיקים ,גם אלה שלרגלי אי -שגי שרפטי־הקו׳ ה״ה לרנר ויונגרמן.
ידיעת כתכתיהם לא הוזמנו בכתב ,מת  נשמעת שריקה .התחרות מתחילה.
בקשים להשתתף במסיבה זו.

המערבולת
דומן פלילים
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הפרופסור הירן טיפס קדימה אל הנהג,

— ברזלי־יר־ה להסתיר! — קרא ה 
פרופסור בקול צרוד — .לשיר!

ישב בצדו והוציא את אקדוהר.
סבב לאחוריו ■ואמר בקרירות:
יוכל
— ■מי שיעבור על הוראותי,
מי שלא •היה לו שכל
לרוץ לברלין!

האדון שטורם הקטן פתח בפזמון.
חבריו הצטרפו אליו• .ובעוד המוקדשים
לכלא עברו בדהרה ליד ידידם ■ושוטר־

בלתי־

הדרכים ,נפנפו בכ-פות־הנייר ושרו ב 
מלוא הגרון" :מלאת■ את קרוני כולו!

ואחר

בראש ,יהיר ,לו ברגלים .הבינותם?
התשובה היתה ■מלמול־גהמה

ברור.
והנה נעלמה המכונית האפורה מאחרי
מפנה!
האחים־במשחק־הסקאט שלחו לפניהם
את חטמי־הקרטון שלהם וקדחו ביצר־

מלא הוא בחורות צעירות!"

למען

האמת

צריך

לציין

שהקולות

העבים רעדו מהתרגשות ,אך שוטר־הדרך
לא בא עליהם בשום תואנות לעצור• את
האוטובוס .הוא הביט אחריהם בבודצחוק
ונדנד את ראשו.

הציד.
— והנני מקיה ,שאפגע □מקרם שאקלע
אליו — אמר שטורם לקארסטן וצחק

כעת נהג פאוליג במהירות ,כמי שד.
רק אחרי המפנה הסמוך העיז להאיט את

ברשעות — .בזמן האחרון הנני קצר־רא•
כל כך.

קצב הנסיעה .ומרגע לרגע שקעה גם
חדות השירה של אנשי־הסקאט העליזים

האוטובוס הגיע אל המפנה במלוא
המהירות וטולטל הצדה .פאוליג בלם.

ובמקומה באה התמרמרות -מובנת מאד.

׳ואחר נמשך ךציד כמקי-דם .אך פתאום
ש*ב הפסיק מאוליג את הגאז.
כחמשים מטרים לפניהם עמדה המכו 
נית "אופל" האפורה על שפת הכביש.
האיש הצעיד יצא מימנה .הוא עמד ליד
המכונית ושוחח עם מישהו׳ שעמד נשען
אל אפנוע.

שניהם

הביטו

לקראת

האוטובוס.

ואותו מישחו היה — שוטר־דרכים!
חברי המועדון החוירו.

שכמאמנה ■שמש מר אדוארד רדז׳ראן.
מהשתתפות
משחקי־ראוד,
נערכו שני

משחקי יחידים
נקים וח׳ואן  -נג׳ר 6:8,5:7

נג׳ר.

האחים רדז<! ■ -נג׳ר ■פינקסקראוט
וו3:6 ,9:

1941

אחרי קרב קשה נצח מכבי תל־אביב את הפועל תל־אביב )1:0( 1:2
השוער וינטר והרץ ברייטפלד קרבו בהרבה את הנצחון
סססיס! מסתכלים• -אינצידנטים מרגיזים שכדאי ואפשר היה להמנע מהם

נות■ .זה אהד את ה,,מכבי" וזה את "ה
פועל" — !מה שגרם ליצירת מצב רוח
של עליזות ושמחה בין קהל הנוכחים
הרב .אופייני הדבר ,שהארסטרל־ם רובם
ככולם הראו עצמם כאוהדי קבוצת ה־
,,בלויס" ("׳מכבי" -והבט״חיו כבר בהתח
לה שהיא תזכה בנצחון.

קים בספי־רט .וזהו החשוב והעיקרי כר 
גע .התוצאות וההישגים עוד חבואו.

אתמול הי.תה פתיחה .חגיגית רשמית
של .סקצית הטניס ב״דגל צירן" תל אביב,

רבן מצרים מר
כדלקמן:

הושגו התוצאות

משחקי זוגות:

מבבי תל־אביב זובה בגביע הא״י לשנת

לא ירק בערים הגדולות ,ושספורט אי
אפשר לקיים רק ביין חול מידי ",בתי מפר
והפקידות רהא<טלוגנציח העירונית ,אלא

•ש למשוך איליו אף^ .את תושב•  .הכפר
וולהינניסים■ לרשת החנון• הגופני.

נצחון הודוואנים בפתיחת הסקציה לטניס של "דגל ציוד

— בן־בליעל כזה ן — צרח האדון
שטורם הקטן וקילו כאילו ניתק פתאום.
— הייתי מסוגל לחנוק את הברנש הזה!
■מקודם הוא "מטלף" את ההולביין מלפני
הטמינו ,ואחר־כך מתבדח על חשבוננו
בהברת שוטר!

מר פיליפ

אכטל

נפנף

בידיו באויר

בתנועות־איום וצרח בהיסטריה:
— ולמנוול כזה רוצים לקלקל רק את
צמיג מכוניתו בכדוריכם? זה עובר כל

גבול!

מי

שדורש

דבר

כזה׳

באגודת

נגזר על ,משחק• הגביע האחרונים
של השנה ,שיעברו במתיחות ובדרמטיות.
ואף ■משחק הגמר שנערך אתמול לא
•צא ■מכלל זה .להפך — נדמה ,שהושג
שיא בשטח זה .המתיחות בין השחקנים
;בין הקהל היתר׳ עצומה ,הייתה הרגשה׳
שדבר־מה בעל ערך •וצא מן הכליל עו 
מד להיות מוכרע כאן.
ואף מהלך המשתק .המלחמה היעקש־
נית והבלתי פוסקת של ימני הצדדים
גילו בבירור דברים אלה.

הדי
!•
'4

♦זי•

ידו•
•ill

יי
•<

לפני שעוברים לדבר על משחק הכ 
דורגל עצמו ,על דרגתו ■ועל .השיטות
שהשתמשו בהן הקבוצות ,יש להדגיש
קודם כל את רוח הקרב וההתמסרות
של  22השחקנים .כל אחד שיחק בבל
כוחי ינתן כל מה היה ביכלת* באותו
רגע .אכן ,אינני רוצה לומר שהכל הצ 
טיינו ,אולם נכון ■ה־ה לציין שהכל תפ 
סו את כל כובד האחריות שעליהם׳ לא
*■תרו ■על שום כדיר מבלי להלחם עד
הסוף ,והרגישו את אלפי העינים העוק 
בות >^1ר כל תניעה .והדבר האחרון חזה
הוא שיכול לבאר משחק עצבני ,חוסר
בטח־ן וחיסר שליטה שנתגלו פה ושם.
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יהיה נכון לומר ,שהוצג לפנינו משחק
גביע על כל האפקטים החיוביים ועל כל
מאד
הצדדים השליליים שבר .ומצער
לציין את ■העובדה ,שהצדדים השליליים
היו הפעם •ותר מד■ בולטים .ופגעו בל
ספק בתמונה הכללית של ■המאורע .׳ואו 
לי אפשר להעיר כאן הערה ספררט-ב-ת
טהורה :אילו שמר בוצ׳קה על עצמו
•לא •ה־ה פוגע בסיד• ,מה שגרם להרח 

קתו מן המגרש׳ אין ספק שתוצאות ה
משחק לא היו כה ברורות כפי שנעשו

נחלשה

לאחר שהגנת הפועל
■בגלל •צ-את בוצ׳קה.

כל

כך

חטשחק

היסטוריה :א דחוקה
(תוך דפדוף באוסף הישן)
ב״ספורט־הבוקר" מחודש נובמבר
 1937אנו קוראים:
— לאחר משחק ליגה דרמטי
נצח "מכבי" ת״א את "הפועל" חיפה

.2 : 3
— כפי שנודע לנו נעשים צע
דים רציניים לפתרון שאלת בנין ברי־
כת־שחיה בתל־אביב .ה׳ יקות-אלי,
•ו״ר "מכבי" ת״א ,התועד בענין זה
עם כמה אישים׳ המעינינים בהוצאת
הדבר לפועל.
קדחתניות
הכנות
— נעשות
לקראת המשחק הבינלאומי בכדורגל
בין נבחרת א״י ונבחרת •ון .במשחק־
אימון נצחה נבחרת א״י .קבוצה צב־
זית מסרפנד .0:3
— בית״ר ת״א הצליח לנצח את
״מכבי״ ב׳ ת״א .1:4
— "מכבי" וורשה מנצח את
הקלוב הפולני הידוע "צ .י.c .״ ב־
ביקס בשעור .5:11
— בתחרות הגמר על ה״מיט־
רופה קום" נצחה "פ .ט .צ( ".בודא־
פשט) את ״לאציו״ (רומא)  4:5וזכתה
בגביע.
— בהתחרות בינלאומית בכדו
רגל בין צ׳כיה יאוסטריה זכו הצ׳כים
.ינצחון .1:2
— הכט זכה ברבנאות צ׳כיה ב
טניס בנצחו בגמר את סיבא 3:6׳ 7:5־

.1:6 ,2:6
— סין ויפאן הודיעו על השתת
פותן בתחרויות הרבנאות העולמית
בכדורגל .כפי שסבורים תערך בקרוב
פגישה בין שת• הקביצות הללו .זו
תהיה סנסציה פוליטית ממדרגה רא
שונה...
— בתחרות בינלאומית בכדורגל
בלונדון נצחה אנגליה את צ׳כוסלו־
בקיר.4:5 ,
— במאמר מקיף דורש מר רו־
סצקי את עריכת המכביד .השלישית
ב־ 1938ויה• מה!
— כפי שנודע לנו כבר נחתם
חוזה בנוגע לביקורה של "יינה" (או
סטריה) בארצנו.

לדו־קרב כה חשוב ודרמטי.

אפשר לחלק את המשחק לשני ■חלקים
ברורים .במחצית הראשונה היתה היזמה
כמעט כל הזמן אצל "הפועל" .חלוציו
ושורת הרצים לחצו קשה ,אם לא על
שער מכבי גופו הר• בכל אופן בחצי ה
מגרש של "המכבי" .עם חילוף המקום,
והרוח •הנושבת בגבם של המכבים ,מש 

תנית אף תמ*נת המשחק .מכבי הוא ה 
תוקף •הפועל הוא המגן.
ובעוד שבמחצית ■הראשונה התנהל ה 

משחק קצת בעצלתיים ולפעמים ה־ה גם
קצת משעמם׳ כ• התקפת הפועל היא
ללא הברקות מיוחדות ,הר• במחצית ה
שניה .כשניתנה הזדמנות לראות את
התקפת ,המכבי" בפעולה נגד הגנת "ה 
פועל" המצטיינת במשחקה ,יכולנו לר 
אות חרבה והרבה רגעים דרמטיים .ואכן
במחצית זר עלו המתיחות וההתלהבות ל 

שיאם.
!C

< .1.

L

בהרבה רגעים־ נדמה היה לך׳ שהעוב 
דה ,שלפניך שני •ריבים ותיקים
רים זה את יזה •פה •פה ,נוטלת
מהמתיחות .ואכן ,לעתים תכיפות
התכניות של המתחרים עוד לפגי

המכי 
משהו
סוכלו
שהגי 

עו להתפתחות ■מלאה.

הרכב

מכבי
הקבוצה חלה:

ויגטר,

־.ודגה

לו כשרון לסייס את עבודתו ׳והוא "שכח
את עצמו" .שמעון היה לא רע ,אך נת 
בטל !מפני שמירתו של ברייטפלד .מ־
איי!ז-ק ניטל הפעם העוקץ ,אם כ• סיכן
כמה פעמים אתי שער המכבי בהתפרצו־

שלום,

פוקס ן ברייטפלד ,יעקב .פנחס,
■ביק ,סיד• גאול■ ,נויפלד והרצל.
הטוב ׳ביותר היה בל■ ספק ברייט־
פלד .הוא שנתן על ■די משחקו המסור
•מלא ההבנה .את הכה להגנה (במחצית

אלימ־

ית!’

המשחק מתחיל כשורת התקפות של
הפועל .כבר בדקה הרביעית ■מרחיק
שלום בראשו כדור מסרכן .מיד אח״כ
מכת קרן לזכות הפועל וברגע הבא •תו 

פס השוער של מכבי כדור מסוכן .׳הפו 
על ממשיך ללחוץ כ־ 10רגעים יואח״כ
ע־בר זלכדור לאמצע המגרש .ורק בד

קה ה־ 20בקירוב ׳משתחרר המכבי מן
הלחץ ופותח כהתקפה משלו .התפרצות
אחת מסתיימת׳ באאוט ושניה
גיניט.
ברגע ה* 30שוב ההתקפה ביד• הפו 
על .דוקטור יורה לשער ,אך !מחטיא,

ע״י הב־

מיד אח״כ עוצר י־נטר מכת ראש מק 
רוב .בסוף המחצית נעשה הלחץ על
•סער המכבי קשה •ותר:

— השער המכריע נפל אחר• פאול,
המשחק בחצי
כשהשופט לא התערב.
השני היה מכוער .בוצ׳קה אשם □כך,
שעורר לאי־סדר וגרם בזה להפסד קבו

נהדפת ע״י השוער היוצא מן השער.
ברגע ה־ 32שוב ■מציל וינטר .מצב מסו 
כן ע״י ■מכה ברגל .ברגע ה־ 34פוגע
ביצ׳־קה בסיד■ והשופט מוצא את הרא 
שון .מכאן עוברת היזמה כולה לחלוצי
הפועל התוקפים בל• הרף,

ברגע ה*■ 40ורה הרצל .הכדור פוגע
בקורה׳ רגע אח״כ יורה נויפלד מכה
נהדרה המחטיאה את המטרה.

מחזירו לצד ■השני ,במק-ם שיהודה מת 
פרץ ויורה ממרחק קטן את השער לטו 
בת הפועל.
המחצית השניה ■מתחילה בהתקפת המ
הרצל
כבי .ברגע ה־ 4התפרצות של

לטובת ■המכבי■ .ונצחון .זה מקנה לקבו 
צת המכבי את הזכות על הגביע לשנה

למרות משחק הגמר על הגביע שנערך
אתמול בת״א התקיימו  3משחק■ ליגה
א׳ .המשןזקים שנערכו הביאו כמה הפ 
ביום שש• זכתה הקבוצה הערבית
נ .ס .ק .בנצחון מפתיע על קבוצת "אב 
שלום" פתח־תקוה  ,0:1אם כי בדרך כלל

ה־ה משחק המכבים •ותר טוב .ע״י נצחון
זה עלתה נ .ס .ק .מהמקום ה־ 11למקום
ה ־.8
בנס־ציונה זכתה קבוצת המכבי המקו 
מית בנצחון על מכבי רחובות  0:2ועלתה
ע״י נצחון זה למקום ה־ 3ומכבי אבשלום
ירד למקום ה־.4
מכבי ראל״צ זכה על מגרשו במשחק
נגד "הפועל" ר״ג בנצחון מפתיע ביחס
 .2:5אף משחק זה גרם לשנויים בטבלה.
מכבי ראל״צ עלה למקום ה־.9
אחר■ משחקים אלה מופיעה הטבלה

(1
(2
(3
(4
(5

"הפועל"

ת״א

"מכבי" ת״א
"מכבי" נם־ציונה
"מכבי אבשלום"
"בית״ר" ת״א

משחקים נקודות
ד
4

7
7
6
5

4
5
4
4

כ .א.

•די שנידרוביץ .במחצית השניה התקיפו
חרחובותיים׳ אבל ההגנה עמדה על הגו 
בה .בדקה ה־• 20ורה הופמן את השער

השני.
הצטיינו מנם־ציונה המגן היוני׳ תלם
ושניידרוב-ץ .מרחובות — חביב■ ומיל־
צאן.

נשיונל ספורט קלוב יפו -
מכבי אבשלום פ״ת )0:0( 0:1
המשחק

על

נשיונל

מגרש

ספורט

קלוב ב־פו.
כל הזמן תקף מכבי את שערי היריב,
אבל ’החלוצים לא יכלו להכניס אף שער

אחד.
השער היחיד• במשחק נרכש ע״י ה 
קבוצה הערבית במחצית ־•סניה.

,,מכבי״ ראשון לציון -
״הפועל״

המשחק נערך בראשון־לציון" .הפועל"
ר״ג הופיע בל• שחקנים שהתגייסו (הפ 
טל ,שואל והלברט) .מכבי ראל״צ שיחק
הפעם משחק •פה ומרוכז והצל־ח פהת־

נצחון המכבי

תחרות הליגה

צודק.

שנערכה

אתמול

בי־

ו״של־ם לא הגיעה לסיומה משוס ש״ה־
פועל" עזב את המגרש כרבע שעה לפיני

המשחק על .מגרש ■מכבי נס־ציונה.
מכבי נס־ציונה הופיע הפעם בל• כמה
שחקנים שהתגייסו ושיחק אצלם בפעם
הראשונה שחקן מהנבחרת היונית הלאו 

הסיום הרגיל .סיבת הדבר היא כדלק 
מן :השופט מטעם איגוד ׳השופטים לא
בא למשחק ושני• הצדדים הסכיומי לשי 

במחצית הראשינה
מית (מגן ימיני).
שלטו המקומיים על המגרש ,אך לא •כלו
להעביר ־ותר משער אחד •סהובקע על

פוטו של שופט אחר ,שהיה נוסח בין
הקהל" .הפועל" לא חיה מרוצה ׳בשיפוט
ובתור מחאה יעל כך עזב את המגרש.

ולא לן שם ,ולא נפגש בשום נפש חיה!
אכן זהו ברנש ממולח מאד!

"צער בעל-־חיים" יכירנו מקומו ,אבל לא

המכונית האפורה באה לא לבדה .בצ 

כאן!
הפרופסור הורן החריר ונראה ברור,
כיצד מתנועעים שרירי-הלעיסה שלו מת

דה רכב שוטר־הדרך על אפנועו ישוחח

ואחר החזירה ואמר:
— הכל בסדר! אבל הואילו־נא ב*

בקבוצת ה״מכבי"
השניה היו הטובים
והכריעו את הכף .התוצאות צידקות.
(מי יסהיה •ו״ר
איוו נס
המפקח
קבוצת הכדורגל של משטרת יסרונה):

— משחק טוב מאד■ .משחק גייע מכל
הבחינות .מכבי ששיחק ייתר טוב ניצח.
השופט רוזנצוויי׳ג:
— המשחק היה משחק גביע טפוסי.
"מכבי" היתד• קבוצה יותר טובה בעיקר
במחצית השניה של המשחק .חבל ש 

בפולניה):
— במחצית הראשונה היו המכבים
עצבנים ולא שיחקו כראוי□ .מחצית זו
פועל ■ותר ״הפועל״ והיזמה בידו □ממ
צית השניה משתנית התמונה .מכבי לו 
קח את היזמה ואינו מרפה עד הסוף.
הטוב ביותר בקבוצת מכבי היה השוער.
חבל ■מאד •סיחד עם משחק הגביע הטי 
פוסי הזה לא היתה שוררת אף אוירה

ספורטיבית ,והאינצידנט קלקל הרבה.
מר מרכוס ,שניהל את ההתחרות,

אמר לנו:
— אי אפשר לקרוא את המשחק הזה
"משחק על הגביע" .לפי דעתי שתי ה 
קבוצות אחרי משחקם שהראו לא היו
ראויים לשחק בגמר על הגביע .בוצ׳קה,
פנחס ומאיר הוצאו מהמשחק
•משמעת.

בעד אי*

כך ושונות הן דעותיהם של ה׳מומחים.

רמוז-גן 2:5

)0:0( 0:1

השוטר עיין היטב בתעודה הרשמית,

המשחק .משחק גביע טפוסי .השוער ויגמר
במחצית ■הראשונה וברייטפלד □מחצית

א .אל.

״.מכבי ירושלים !" -הפו-עול" ירושלים

בכיי נ-:ציונה  -מיבי רחובות

את הר*ח הספורטיבית של קביצת המכבי.
(מזכיר מרכז המכבי):
מר פלש
— חבל על האינצידנט שנפל בעת

שאפשר
אירעו כמה אינצידנטים
להמנע מהם .התוצאה צודקת.
קולונל גבל (יו״ר הליגה לכדורגל

זו.

קפיתיו.

)0:1( 0:2

צתו.
מר ש ט א ל (יו״ר מחלקת הכדורגל
של ״מכבי״):
— הטקטיקה של מכבי נצחה .׳מכבי
היה בכל •ותר טוב מן היריב .יש לציין

היה

שנויים בטבלת הליגה

היריב וזהירות רבה .אולם כל שלשת
השערים ה־ו מבצעים נפלאים הראויים

לעמוד על טיבו ואיכותו
שלט כאן נסיון ,תפיסה

שאינן מביאות תוצאות■ .ברגע ה־ 23הת 
נגשות בין פנחס (מכבי) ומאיר (הפו 
על) נגמרת בהוצאת שניהם .מכבי ממ
שך לתקיף .וזוכה בכמה ׳מכות־ קרן ה 
מסכנות את שער הפועל.׳
« ברגע ה־ 30עוברת יזמת ההתקפה ל 
זמן קצר לחלוצי הפועל .התקפה ■מסוכנת

(קפטן ההת
מר א ר ת ו ר באר
אחדות ומרכז הכדורגל במרכז "•הפועל"):

■הנצחון

מאיר ושמעין.
החלק החזק בו היה שוב חלק הר 
צים• .הם הצליחו להדוף במחצית הרא 
שונה את התקפות !.,המכבים" מבלי לת*
תם להתקרב לשער .למל־קה לא היה
עבודה רבה ובשני השערים שקבל אין

של המשחק.
של שגיאות

ו :ו

סבוב״ מפתיע את !מל^קה והתוצאה 1:2

להיבתם אלא לזכית שומריהם.
בלטה ׳בקבוצה ההתקפה במחצית ה 
שנה .שורת הרצים עבדה •פה אם כ
לא הורגשה היציבות הדרושה והכטחון
המלא■ .המגינים שלא היו בטוחים ברג 
עים הראשונים הלכו והשתכללו •פה
/> 1J.1I

ברגע ה* 8שיב מכת קרן לטובת ׳מכ 
בי .אלמב־ק דרה .הכדור ■מתרומם ועו 
בר לפנת •השער ■הנגדית .כאן מתפרץ
הרצל■ ,מתרומם באויר ובמכת ראש נה
דרה ׳מכניס את ■הכדור לשער .מכאן מת 
חיל דוקטור לנהל שורה של התקפות

מיד לאחר המשחק פנינו לכמה אישי־
ספורט שהיו שם ושאלנו לחוות־דעתם
על ההתחרות והנה מה שאמרו:

אוט.

1

0:1

כך

דהייזי•

מומחים יהודים ואנגלים
על המשחק!

בדקה ל,־ 42מתפרץ האגף השמאלי.
 2רגעים לפני הגמר ■זוכה הפועל בם־ ■
עונשין | .הרצל ע־בר  nxהרצים ,מעביר את הב־
כת קרן ורגע אח״כ במכת
הצדור עובר לשמעון ,הלה י דור לאמצע .ס?•• עומד חפש• יב״מכת
דז׳מפה

הראשונה) ,ולהתקפה (במחצית השניה).
לפנינו שחקן בעל ש'עוך קומה אשר
הצטיין ובלט באופן ■וצא מן י׳כלל .נו■•*
פלד היה גם הוא טיב מאד ,הוא מלא
יפה את תפקידו כמקשר ,אם כי בכל
זאת נעים יותר לראותו כמרכזי .וינטר,
היה לו •וב מוצלח בשער .כמה וכמה
מצבים מסוכנים •הצליח לסלק •בקרירות
•בפשטות .להרצל ואלמביק לא היה כח*
התפרצות חזק ,אך אולי אין ליחס זאת

אח״ב.

■מהלך .המזק

תעות.

׳מליקה; ביצ׳קה׳ דורן; דזמפה׳ רבי־
נוביץ ,רייך; יהודה ,דוקטור אייז-ק,

דבר אחד ברור :שגיאות גסות לא
נעשו כאן .מכל האמור לעיל אפשר כבר

להאשימו .דוקטור ה־ה הרוח החיה בחת־
קפר^ אולם עחזריו נפלו •ממנו .יהודה
התפרץ אמנם כמה פעמים אך לא היה

מסתיימת בקרן ,אלמביק •ורה מסח .מסו 
כנת מאד .הכדור פוגע בקורה .ויצא לא*

המשחק נמכר בראש
כפי שנודע לנו ,נמכר המשחק על
הגביע ,שהתקיים אתמול על האצטד
יון ,לאחד מהמנהלים הספורטיביים
בת״א ,שהבטיח למסור את העודף
(הריוח) לקבוצת הכדורגל של מכב•
ת״א.
ההתאחדות לכדורגל קבלה בעד
המשחק סכום של  75לא״י למפרע.
•צא ,כ־ ה״התאחדות" לא הפסידה,
והמכבי הרויח כפלים :גם גביע וגם
הכנסה שבאה בהיסח הדעת...

ליגה

a

דגה ב׳ ־מתוז השומרון
שגי ■משהקים שלא התהיימו
מכבי כפר סבא ; -מכבי הדרה 0:3
נצחון בל• קרב למכבי בפר סבא לר־.
גל אי הופעתח של קבוצת :מכבי חדרה.

חת לעורו ,וקרא:
— סטופ! — ואחר־ שכולם הביטו
אליו הוסיף — :הלא מוכרח הוא לעבור

לפנינו .הבה נחכה לו.
— מסכים — נהם פאוליג.
הואטה ,ואחר נעמדה.
— הקץ להלצות!
פסור הורן — .פוחח זה
בנו את המשטרה! לכל
אם יעבור לפנינו ,נחסל

המכונית

— אמר הפרו 
מסוגל להשליח
דבר •ש גבול.
אותו!

— המלה הנבונה הראשונה! — הצ 
היר המתגושש—.המותר ל■ לבקש זכרת־
קדימה לגמור אתו את החשבון?
— בסדר .תנחית לו על רקותיו מה 
לומה כזו ,שישאר לשעות הקרובות רובץ

עם האיש הצעיר.
הליסטים .הסתירו את ברזל־־היריה ולא

ידעו מה לעשות.
— מיד עליכם להיות עליזים ,אידיו 
טים שכמותכם! — קרא המנהיג — .כפי
הנראה לא פתחתם את פיותיכם מכבר!
הפקודה עשתה רושם.
חברי מועדון־הסקאט נתעוררו מקם־
אונם .הם שרו ,הריעו ונפנפו את כדו*
ר־הם המעופפים׳ כאילו הם בחגיגת־סתיו.

המכונית האפורה ושוטר־הדרך נעמדו.
הנוסעים באוטובוס האפל עבריו על
השיא של עצמם .עליזותם פרצה ועברה
כל גבול .האדון פיליפ אכטל השתפך
בסלסול■ "■ודל" אלפיניים ,כאילו ראה

טובכם לבלום קצת את המהירות! —
ואחר שאל אותם׳ מאין ולאן הם נוסעים,
ינתן להם הסברות ועצות טובות בנוגע
לסיבובים הבאים של הדרך .נראה ,שזמנו
הפנו• רב מאד.
ובינתים התרחקה המכונית האפורה
ונעלמה ימן העין ,ללא תקוה להשיגה עוד.
אירנה טריבנר והנקניקא• קילץ נסעו
מתחנת־הרכבת השטטיבית ■שר למרכז

וכעת •שבו לפני הקומיסר
המשטרה.
המטפל בענינם ושמעו מפיו הרצאה על

כל מה שמסר רודולף שטרובה הנעצר
בחקירתו .ההרצאה היתה מפורטת למדי,

בברכטסגאדן .האדון ואחר■ שגמר הקומיסר,
את אור העולם
שטורם הקט 1שר בקול־ראש דקיק .ה  העדים בשתיקה עמוקה.
סוף־סוף התאושש מר קילץ ,חבט
פרופסור הורן טפח בשת• •דיו על שוקיו
על משמר שפת הכביש!
כמו מתקן־נעלים ותיק .קארסטן סיפק את בידו על ברכו בקול רם וקרא:
המתגושש נעצב ושאל:
— לכל היית• מוכן ,רק לזה לא!
— ■מדוע רק לשעות הסמוכות ? מדוע קולות־הבאס הנחוצים.
— חבורה עליזה! — אמר האיש ה  אילו היה משבר בחדרך את הכל לרסח
לא לעוד שנים אחדות?
צעיר שבמכונית האפורה — .אפשר לקנא ס־ם׳ בבקשה ,בכל הכבוד! רוגז אסת
— אף מלה לא יותר! — אמר הפרו
בהם ,אדוני השוטר! נו ,שלום רב וכל ר,וא משהו נהדר או שהיה אומר לך,
פסור הורן.
טוב! — ואחר הרים את אצבעו אל שול• שלא עסקך לגמרי ,איפה בילה את זמנו.
הם ישבו באוטובוס וחכו למכונית
אבל שינסה לרמות
כובעו לברכת־פרידה ונסע משם בטמפו גם זוהי עמדה!
הכדורים המעופפים התנועעו
האפורה.
כדי לפטפט עם
אותך ,שהיה בבאוצן,
של רכבת מהירה.
באויר.
חרש
ושאחר-כך לא העיז אפילו
שוטר־הדרך נגש אל האוטובוס ושאל :שחקנית,
— שימו לב! — קרא אחד מהם— .
— המותר ל• לבקש לראות את רש־ לגשת אליה — זה עובר כל גבול! ואת
הנה הוא בא!
•ון־הנהיגה? אם כבר שוברים את העצ  אינך סבורה כך ,העלמה טריבנר?
המתגושש מתח את שריריו .האקדח
אירנה טריבנר התמידה בשתיקתה.
חים שוחררו מניצרות-הם ,חפשים ליריה .מות ,אל יעשו זאת בלי רשיון מהשל 
— מי שמשקר ,עלול גם לגנוב! —
הנהג התכונן לפעולה .על פני הקמות טונות.
פאוליג ,הנהג ,חיטט בזעף בכיסו ה  המשיך קילץ ברוגז — .ושוב פעם נכ 
נשבה הרוח .השבלים השתחוו במקהלה.
פנט ..בסוף• מצא את רשיון־הנהיגה והו  שלתי מכף־רגל ועד ראש בהכרת־האג־
והכנות
עפרוני התעופף בסלסלי־שיר.
שים שלי! בבאוצן היה ,דוקא בבאוצן!
שיטו לשוטר־הדרך.
אנשי־הסקאט הרוסטוקאים היי לאפס!
השתקעו

שני

— נתת■ פקודה׳ שמר שטרובה ■ובא
לכאן — אמר הקומיסר — .הבה נראה,
אם גם בנוכחותך יהיה לו פרצוף לעמוד
על הודעותיו■ .
העלמה טריבנר נבהלה.
רוצה
הייתי
— הוא יבוא לכאן ?
ללכת לפני כן!
— אי אפשר! — הצהיר הקומיסר.

הנקניקא■ קילץ ליטף את
הרוך האפשר■ מצדו ולחש לה:

•דה

בכל

— הלא יכולה את להסתתר מאחורי

גבי.
הטלפון

צלצל.

הקומיסר

הרים

את

השפופרת יאמר:
— הכניסוהו! — ואחר פנה אל או 
רחיו והרים את עפרונו הגדול בתנועה
של מנצח־תזמורת — .מר שטרובה יופיע

מיד.
אבא קילץ הרחיב את עצמו עוד יותר
מכפי שהיה והעמיד את כסאו לפני הצעי 
רה ,ש־סוכך עליה בגופו.
הדלת נפתחה.

בלוית שוטר הופיע מר רודולף שמרו 
בה מהולצנדורפשטראסה .ההומור כבר
התנדף ממנו והוא תהה לפניו במבט
קודר .האמנם עליו לחזור שוב על ספורו,
שאתמול היה בבאוצן?

— שערת ראשי מסתמרות! — קרא
מר קילץ .הוא הראה בזרוע שלוחה כלפי
בעל הרעסה־של-
האיש הגוץ והעבה
אמנים ,ואחר צחק בקול אדיר ובהתמדה
מפליאה.
(עוד יברא)

■הפרע־ד רעננה  -תיפועל כיפר סב«

0:3
המשתק היה צריך להתקיים בספר
סבא .קבוצת הפועל הפר־יסבא לא חה

פיעה.

דג!ה .ב׳ .מ־תוז הדרום
ברתד  -׳כית״ר רמת-גן'2:3
קב׳
מכבי חיפה  -קבוצה צבאיייה

1:4

()0:1

מסב• הופיע יעם כמח שחקנים צעירים
ונצח בקלות.

רד■!
זופ ואמון
ירושלים ( :1.45 — )668חדשות בעב
רית ;2 .תזמורת הטרקלין של שרות השדוד
תנגן מיצירות דבוסי ,רבל ועוד :2.15 .חדשות
באנגלית 4.15 .תכנית לצבא ,מעברת מתחנת
הרדיו הבריטי ,ופרפראות מתחנת ירושלים.
" :4.45המכת והשכל"" :עברית כתיקונה" ,ע״י
ראובן סילמן ,מטעם ועד הלשון העברית— .
"יהדות רוסיה בהיאבקותה" .תכנית מוגשת
ע״י ישעיה קלינוב (תוך שתוף עם מחלקת
החנוך של הועד הלאומי) :8 .חדשות בעברית.
" :8.15מעניני המלחמה" .סקירה שבועית
(עברית)•" :8.30 .דועי־שם נשכחים" .פרקי־
נגינה קלסיים׳ שת• נגינות לכל מחבר —
האחת נודעה ביותר ,והעגיה כמעט נשכחה
— בבצוע תזמורת האולפן של שרות השדור
עם דלה גוטהלפט (קונטראלטו)( .1 .א) לרגו;
(ב) אריה מתוך ״יוסף״ (הנדל)( .2 — .א)
מנואס ברה; (ב) פתיחה ל״יהודית" (מוצרט).
— ( .3א) סרנדה בדו; (ב) אריה מתוך "שיבת
טוביה״ (היידן)( .4 — .א) "השמים מספרים
כבוד אל"; (ב) קטעים מתוך "מחול פרומ־
תאום״ (בטהובן)" :9.15 .טיול השבוע" ,מאת
תאודור מייזלס :9.30 .טקס דתי לצבא:9.45 .
חדשות באנגלית" :10 .מעניני המלחמה" (ב
אנגלית) :10.30 .חדשות בבולגרית.

תיקון חוק הנייטרליות וארץ־ישראל:

עתון זוב
*ליון מס׳

מצפים לשיפור ניכר באספקת מזון
וחמרי מלחמה למזרח התיכון
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תל־ א ביב׳ יום א׳
:״ו חשון תש״ב.41 ,ו 6.1ו

המחיר

אניות אמריקאיות תגיעבה מעתה יער לחיפה

בא"

s

■מצפים לשיפור ניכר !כא&פקת מצר
כי ,מזון ותמרים 'צבאיים למזדת התי
כון כתוצאת ישירה !מתייקת חוק הגוי-

המו״ל :מ .עוזיאלי
ח .לוינשטיין
האחראי:
המערכת :רענן 23׳ סל4541/2 .
ההנהלה :יהודה הלוי  ,40טל4111 .
דפוס עזריאל ,רענן  ,22סל5377 .

טראדיות

ד^מדי-קאי  -אמרה אישיות

מוסמכת בענ-נ•
של ״פ£< .״

הימ-׳ה

בח-פה

לסופרו

אמריקה — אמר הדובר — גמרה או 
מי להביא את האספקה המלחמתית אל

מלחמת רוסיה־גרמניה נכנסת לשבוע ה־22

המקים שהאספקה מיועדת לו וברצועה
לעשות זאת במהירות גדולה.יותר מא 
שר עד בדג עם תיקון חוק הנויטראליות
תוכל חאספקח האמריקאית להגיע לאי-
זורי מלחמה ,מבלי שיהיה צורך להע-

מוסקבה מודיעה על הצלחות מים הקרח ועד לחזית הדרומית

ביו* בדרך מאניה אמר״קאית לאגיות
בנית*יהברי.ו 4באופן בזה יחסך גם זמן
רגם מקום באגיות.
______
_____ בתוצאות
נוסף על אנגליה תרגישטה

סוכל נסיון להצית את ריבאק -.נכשל הטכסיס הגרמני לכבוש את מולה בהתקפת אגפים-.הקוזקים מדון השמידו את הגרמנים בקרב ליו זובייקה

שותקה ההתקפה הגרמנית ב״חצי־הקשת־ של חזית מוסקבה• -היטלו מתכונן להתקפה הששית• הנאצים
חידשו פעולתם בחזית לנינגרד ,כדי להמציא דרו יבשתית נוספת לפינלנד ,הנוטה ?צאת מן המערכה
עיו ;ש׳ררה שיל הצלחות סובייטיות
מיס הקיח ועד לחזית הדרומית ׳נמסר
אמש ■ברדיו ■מופקנה.
נס/ין שר האויב לחצות את הנהר
ריבאקי סוכל■ 26 .סירות של האויב

I

טובעו .במיצר הקראל• נטושים קרבות
עקשניים ומוסרים ■שכל ימאמצ■ האויב;
לעבור להסתערות נסתיימו בבשליון .ה־!
תיתח-ם ׳הסובייטיים ש-תקו סוללת אחת

אחרי השניה.
בחז-ת השמידו מטיס־ם סיבייזטיים ,ין־

מאמצים מוגברים למנוע סכסוך בשעה ה־12

•סוב עד משבר .אמש בחצות נסתיים מו 
עד ההסכם .אחר■ הת-עציות קודמת ,נת־
בנסו אתמול ■לדיון בשאלה זו הנשיא

ררזבלט עם שר •המלחמה מר סטיימסון
ופקידים חשוב-ם של המ-ניסטר-רנ-ם ׳המ 

עגנים .ישיבה זו ׳עוררה כואשיננטון
השערות רבות בשאלה ,אם יתפוס הצ
בא את המכרות ■היום .מציינ-ם כי עיד

נשאר“

יסהות

מאמצים

לעשית

למניעת השביתה ,הואיל

נוספים

והעבודה ■מת 

חדשת רק ביום ב׳ בבוקר (במכרות אין

עובדים ביום א׳) .יש עוד תקוה ליישוב
הסכסוך בישיבה המשותפת שנקראה ל 
היום יום א /בשעה  4אחה״צ (לפ• שעון
גרינוויטש) ,ישתתפו ־מנהלי טרסט ר>פ־
לדה ,נציג• הסתדרות פועל• המכרות
יחבר■ יעדת הממשלה לארגחב־ !התועשיה<•

מטיסים גרמנים .לנו אבדד ■ 10מטוס-ם.
 4מטיסים גרמנים הופלו ב־ •15לנובמבר,
סמוך למ״סקב׳ה".

סופרנו המד־נ• כותב:
בכל קוי
צפונית מחצי הא־ קר־ב,
החזית של ררסטוב׳ אגן דון׳ מוסקבה,
לנינגראד ומורמאנסק מרסיף הצבא הא 
דום בפרוס ■השבוע ה־1’ 22מלחמתו לבצע

פעולות חשובות ,שמטרתן "להרויח
עד שיניע הזמן להתקפה גדולה ומכ
רעת נגד האויב׳ /בכל "חצי הקשת"
מערבית ממוסקבה ,החל מקלינין_
ורוקולאמסק-מוז׳איסק וגומר בטולה,
שותקה ,התקדמות הגרמנים .אך מידי 
זמן

עות בדבר רכוז■ צבא נאצי נוסף מסיקים

השבויים היהודים מצבא צרפת

בכל רע

״אין מהיחסים אלינו כאל חיילים״ - ,אומר קצין יהודי שברח ללונדון
ת-אור מזעזע ממצבם של שבויים .
•הוד-ם מצבאות צרפת בגרמניה נמסר י
*
בלונדון מפ• קצין ■הודי צרפת■ שהצליח
לברוח

ללונדון

־ממחנות-השבויים

בגר-

מנ-ה .אין השבויים ה־הודים רשא-ם לע 

סוק בעבודה חקלאית׳ אלא כופים עליהם
את העבודות הנבזות והקשות ביותר —
נקו• בור*ת־שוםכין ,ואפ-לו בת--מחראות
המוניים .היו ■מקרים שהוכרחו לעשות

עבודות אלו ב-דים ממש .בשעות פנויות
מעבודה מוכרח-ם היהוד-ם השבויים לע־
שות "אמיני־התע׳מלות" מפרכים ומש 
פילים׳ כגון :עמידת־הכן במשך שעות
רבות׳ א' לקפוץ ללא הרף מבוקר ועד
/רב מסב־ב לרחבה או ככר גדולה.

רעים מן העינויים הגופניים הם הסי־
גיפ-ם הנפשיים והמוסריים .יום •ום נע 
שים מאמצ-־זדון לעורר משטמה גזעית

נגד החייל־ם היהיד-ם גם ע"■ הפצת עתו־

נים׳ עלונ-ם וכרוזים נאציים בצרפתית
בין השבויים הצרפתים הניוצר-ם .אחדים
מאתנו שנמלטו והסתתרו בג-טר ורשה
ראו שם במו עיניהם את המות הקוצר
על ■מין ועל שמאל כ־ 300קרבניות •הודים
מד■ ■ום ביומו .אולם העינויים שלנו ושל
שבויים מיהיד• פולין מקורם בע־קר בזה
שאין מתייחס-ם אלינו כאל חייל-ם .חוסר
תקוה וישע עד ל־אוש כללי השתלט על
(סט״א—אלחוט)
השבויים היהיד-ם.

מפציץ־ענק החדש" :סטירלינג

וביחוד ב-ן
אות גם באיזור■ הב-צרת
הנהר וולקוב לבין ט-כיו-ן .הידיעה בדבר
כיבוש תחנת הרכבת החשובה של טיב־
וו-ן — כבר הוכחשה .אולם כנראה חיד
שו הנאצים את מאמציהם ,כדי להשלים
-את כיתור לנינגראד ממזרח .באיפן זה

.1
ססס״ר

לנתק את דרכי האספקה
לבסיס• הים הבלטי;

האחרון ברד-ר הבריטי.

אבל סבורני ,שהקהל הרחב טרם בירר
לו׳ כי •תרון זה גדול הוא כעת מאשר

באותם הימ-ם ה-ו
במלחמת 18־.1914
ההכנות להתקפה לוקחות הרבה זמן ,ומ 
מלא נשלל מן ההתקפה כל יסוד של

הצבאות
אפתעה .לא כן ב-מ-נו אנו:
המגינים אינם •כולים כ-ום לדעת מראש,
נקודה תכוון ההסתערות• ,ומ 
לאיזו■
מילא הם נ׳אלצ-ם לפזר את כתות-הם על
פניי חז־תות רבות ,בכדי להיות מוכנ-ם
בכל נקודה ונקודה .זהו מכשול כביר,

בחסות
ביחוד — כשההתקפה נערכת
כחות־אהיר ש-ש להם יתרון מקומי מב־
ריע .ומשום כך הצליחו הגרמנ-ם מלכ 
תחילה ,ע"• טכס־סי־בגידה ,לרכוש להם
יזמה אסטרטגית — ומאז ועד עתה טרם
הוצאה היזמה מידם.

כחזית הרוסית
העובדה,

שהרוסים

נלחמים

מלחמת־

נס-גה זה יותר מארבעה חדשים ,ואעפ״ב
הצל-חד לשמור במדה מסויימת על ל־כוד

סבורני,
קבוצות

של

"האסכולה"

שבמחננו

אנשים׳
הראשונה,

אני

נמצאו

שדעית-הם
הפסימית,

שת•

ה) לא ניתקו את קוי־התחבורה ה 
חיוניים בין רוסיה לבן אנגל-ה ואמריקה.

ה-תה

יתכן׳ שברבות 'הימים יצל-חו הגר 
מנים להגשים את אחת המסרות הללו,

נתבדר.

בטוחה שהסוביטים נחלי בשעתם מפלה
בפינלנד׳ וחשבה שרוס-ה הסוביט־ת תת
מוטט ותתפורר כליל בהתנגשות הראשו
נה עם גרמניה .מאידך גיסא ,היתה סבו
רה האסכולה השניה׳ האופטימית ,שה 
צבא הסיביטי •בלום את הסתערות הגר 
מנים לגמרי .אלו ואלו טעו .המצב הוא
רציני למדי ,וברור שדרושים יהיו מאמ
צים כב-רים׳ בכד• לעזור לרוסים ולצייד

או שתים מהן — אבל א-זה מח-ר עצום
בנפש ובחמר-ם יצטרכו לשלם בעדן!

נא לפנות ל:

ג .ו*ג3ד&
משרד להנהלת חשבונות ונאמנות
' שדרות רוטשילד 8׳ פנת רח׳ הרצל

המטרות שלא הושגו ע״י הנאציס

נראית תקוה זו כרחוקה מן המציאות.
חוץ מזה מתפארים הגרמנ-ם בבת• החרו 
שת ובאוצרות הטבעיים שלכדו; אבל
ערך הכ-בוש-ם האלה הוא מפוקפק מאד,

א)

הנאצ-ם

לא

את צבאות הרוסים,

לכל הפחות — עד .1943
שארבעת החדש-ם הגורליים
ודאי,
הפתיעו את הגרמנים .לא זו בלבד שסבלו
אלא
אבדות עצומות בנפש ובחמרים,
שפוטנציאל־המלחמה של אנגל־ה ואמרי 
קה גדל והולך ב-נת-ם.

כעת ודא• הדבר ,שהגרמנים •צטרכו
להלחם ברוסיה כל החורף׳ ושצבא רום•
יוסיף לעמוד במערכה 'גם באביב הבא.

רוסיה עד כדי כך ,שיוכלו אח״כ להט-ל
את מלוא כחותיהם למערכה אחרת .כעת

הצליחו

הרוס-ם הוציאו מן השטח-ם שעזבו את
והחריבו את בתי
המכונות והבהמות
החרושת ,והדעת נותנת׳ ששטחי הכיבוש
ברוס-ה לא יב-או תך! ל ת לנאצ-ם ,אלא,
'להפך׳ ■וטלו למעמסה' כבדה על שכמיהם,

וכעת ברצוג• לציין את אום• התע 
מולה הנאצית .הנאצים אוהבים להפר-ח
דברי הבא■ שאין הדעת סובלתם — דבר■
הבא■ מגושמים ביותר .כך ,למשל ,מכ 
חישים כעת הנאצים את דבריו של רוז-

פעלו במפת-ע׳ בטכסיסי בגידה .ואעפ״ב
לא זכו בשום נצחון הראו• לשמו.

להשמיד

לכל

הפחות

—

בשב-ל

הזמן

הקרוב.

מזהמת החווה  -כחזית ודאי

מחדש את צבאותיהם בשדות הקרב .מ 
אידך גיסא ,ודא■ הדבר שלאחר  20שבו
עות של ׳מערכה עזה נכזבה תוחלתם של
הנאצים למגר את רוסיה הסוב-טית בבת
אחת .כל התחמושת רכל הכחות שנאגרו
במשך  7שנים רצופות היטלו נגד הרח
סים; יתרון גדול היה לגרמנ-ם ,שהם

המועצה הצרפת-ת הלאומ-ת׳ נאם בפני
חמשת אלפ-ם מבני עמו היושבים בברי 
טניה׳ באולם ה-דוע לתהלה בבריטניה,
הוא ה׳אלברט-יהול" .הוא הגדיר באספת־
עם ד שביערכה אתמול אחה״צ ,את סעי 

פי הצ׳רטר של תנועת

צרפת ההפשית

כדלקמן:

•)1

להמשיך

שהם)2 :

במלחמה

לאפשר

למי

בכל

צרפת

אמצעים

לדבר

היבשת המערבית ,בשחתה לשלום נצחי

תחוב ב-דה
השניה ?

האחת ',ופצצודתופת

ב־דה

ביטי ,כי גם נסיון המלחמה בפינלנד
בחובף  1939-40הוכיח’,שרק ■הצבא
המ?יכ להשתמש במגלשים עשוי לנ
צח ב״מלחמה כתנאי החורח"

א .ה.

ה־ם התיכון ורוס-ה — הדגיש הדובר ה 
חים'א* .הוא הרס*ף• :מעני ן יהיה לדע ת
אם האניות האמריקאיות תבחרנה לנסוע
בנתיב כף התקוה הטיבה■ .בבל איסן ה־
אספקה של מצרכי מזון ותמרי מלחמה
לארצות חנ״ל תוגיע בעתיד במהירות׳

I
1

אשור מנויים כאח-ישראל
•מ-נ-סטריון המושבות פרסם רשימת
מינויים ■וחילרפי־גברא בארץ־ישראל :א.
ם .דאלגלייש (סגן המזכיר בניגריה) בת-
מנה לסגן מושל המחוז בארץ־ישראל;

וו .סי .קורי הועלה לנשיא בית־המשפט
־המחוזי בארץ-ישראל; ד .אדוורדס הד
עלה לדרגת חבר בית-המ.שפט העליון
בארץ־ישראל; א .ס .ס .ריגבי (שופט
שלום ראשי) נתמנה ליועץ הכתר בארץ•

•שראל; ם .פ .וולפם הועלה לדרגת עיזר
ראש• למנהל בית האוצר בממשלת ארץ-
(סט״א—אלחוט)
ישראל.

למען עת*ד!□3

תי חפש* ,ועם ׳סיום •המלחמה ,לעבוד ול 
חשוב תוך חרות וכבוד.

גנרל דה גול הוסיף אחר שסקר את
מאורעות המלחמה ,ואמר כי רק תנועת
צרפת ר׳חפשית היא ר׳מייצגת את רוחה
האמיתית •של צרפת׳ כי עוד יבוא הזמן,
עת יחלו הגרמג־ם להרגיש כי נצחווגם
לא יתכן׳ ואיטליה׳ לפי דברי ביירון,

ה-א .האם השכולה של קיסרות מתה,
תאבד אף היא כל תקוה .גנרל ■דה גול

מר מה •שהם רוצים;  )3בהתאם לסיס-
מא "חרות׳ שויון ואחרה" ,יהיה כל צרם-

חפשית והצרפתים החפשים לצדה.

באופן תפשי ,להביע את מחשבתם ■ולו-
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הנציב העליון עורו אזעקת נסיו! בירושלים
כל המנגנון נמצא מוכן ודרוך לפעולה.־־"עבודה יפה״־־אומר הנציב
ירושלים זו׳ שעד היום טרם ראתה
אוירוגי אויב .בשמיה ,אינה נוטה בכל
זאת לסמוך על נסים ,ופחות מכל על
יראת הקודש של האויב כלפי הסטטוס
שלה בתור עיר קדושה לכל האומות
והדתות .דבר זה הובח ביום ו׳ כאשר
מושל
מ .הנציב העליון ,יחד עם
המחוז ,שלטונות המחוז והעיר ושלטו 
נות הג״א ערכו מפקד לשירותי ההתגו 
ננות של העיר בצורת אזעקת נסיון קבו

אחר ,ואילו אותה שעה ,אי־שם בקומת
מרתף במרכז העיר׳ ישבו כל המוזמנים
למפקד ושמעו את הביאורים המוקדמים
למתן אות האזעקה.

ב״אי-שם" זה נמצא החדר בו פעם
לבו של כל מנגנון הג״א בעיר .כאן,
בחדר מחוסן ומבוצר בפני כל זעזוע I
והתקפה ,יושבות כמה בחורות המקבלות
ומעבירות הוראות טלפוניות .על הקי 
רות חמוארים יפה — מפות' האיזדרים

השונים.
בכניסה לחדר זה ,נתקבל ,בהגיעו
בשעה  ,3.40ה .מ .הנציב העליון ע״י מד
של המחוז ,ראשי העיר והג״א שלה׳
המושל הצבאי וקצינים גבוהים.

אזעקה!
בשעה  4בדיוק ניתן מחדר זה אות
האזעקה .מיד נתרוקנו הרחובות .האד
טובוסים הצבוריים מהרו* כ״א למקום
המיוחד לו׳ והמכוניות הפרטיות נעלמו
לגמר' לרחובות צדדיים .בפנות הרחובות
נתיצבו פלוגות של פקחים במצב הכן:
כבאים׳ •מצילים בפני גזים וכר .בכמה
מקומות במרכז נראו ,נוסף לאנשי הג״א

היהודים ,גם כמה אנשי הג״א מבין הצ 
בא .היחידים שהסתובבו בעיר היו אנשי
הצבא הנמצאים בחופשה.

בלט ,שגרמנ-ה זוממת להשתלט על אמ 

ריקה הדרומ-ת .זהו תפריט •שן־נושן ,ש־
הנאצ-ם בשלוחו מחדש .כך הם ה-ו טו 
ענים גם לגבי אוסטריה ,צ׳כוסלובק-ה,
בלג־ה ,הולנד ,נורבג-ה ,יון וסרב-ה .הגר 
מנים מעמ*דים כעת פג• תמים לגבי אמ 
ריקה הדרומ-ת :אות ■מבשר רעה.
האם יאמ*ן מישהו בלב שלם׳ שגר 
מניה לא הכינה שום תכניות-כ-בוש לגב•

להתאים את עצמם למלחמה בתנא■ החו 
רף .״הבו מגלשים לצבא!״ — זוה■ ה 
סיסמה שנשמעה ה-ום על פני כל ססס״ר.
במאמר ראש• קבע "פראוודה" הסו-

שיבח את^המרץ ללא רתיעה של ברט 
** הגדולה ,ואמר כי בערב היום האח 
רון •של הקרב האחרון ,יעמדו צרפת ה־

לנה של הג״א

הנאצים ואמריקה ׳הדרומית

מענינת היא תגובת הגרמנים על ארגון
הגייסות הרוסים החדשים בפיקודם של
וורושילוב ובוד-דנ•.
הגרמנים משמיעים
ש״ארגונם הוא מן
צעקות ה־סטר־ות,
הנמנע"■ .ש לראות סימן טוב בכך .כש-
נבלם צועק ומתריע עד כד■ כך — משמע
שהוא שרוי בפחד והרי הנאצים חשבו
שיצליחו תוך חדש-ם אחד-ם למגר את

כשאתו גמצא-ם תנר-

עה למפרע.
ערד כחמשה רגעים לפני  4אחה״צ
זרמו חיי העיר הסואנים כבכל יום ששי

כל "תכניות־הבזק" שלהם נכשלו עד אחת

שתי הדעות שנתבדו

■גנרל דה־גול

שטת• ׳הכבוש הורעשו
הרא״פ והודעת מ־גיסטריץ האויר-ה מנד
ספרת !על כך אומרת:
",מטוסי «פקדודהק!הב בצעי ששבת
טיסות משמר והתקיפה על פני צרפת ה 
הותקף בהצלחה בית חרושת
צפונית.
סמוך לדונק-רק ע"• מפציצי הוריקן.

יבכן ,נכנסה המלחמה ברוס-ה לשלב
חדש לגמר■ .שני הצדדים נאלצים כעת

מלחמת צרפת החפשית

ע"■

אתמול

ג) מסוכן בשביל פ-נלנד לנתק את
קשריה עם המעצמות האנגלוסכסיות ב•־
חודי בתנא• הן:חורף הקשים הנוכחיים ,כש 
הרוסים בחזית הפ-נ-ת כבר •משתמשים
במכונ-ות משור-נות בר-טיית בה בשעה
שסלילת דרך אספקה הרפית מגרמנ-ה
לחז-ת קאר-ל־ה אינה אלא הבטחה לעתיד
כך משפיעה בעק-פ-ן .הפעולה
לבוא.

דה־גול מגדיר את מטרות

הרא״פ מתקיף
נשטחי-הכינוש בצרפת

מה הן אכזבות הנאצים בווסיה הסובייטית?
בידוע ,שהיזמה במלחמה נותנת ית*  1פנימי וגם גרמו אבדות עצומות לכו 
רונות עצומ-ם לצד המגלה אותה .כלל ■ בשים — יש בה כד■ לעורר השתוממות.
זה ה-ה נכון בכל התקופות והזמנים — ,ידאי׳ שעובדה זו הפת-עה את הגרמנים.
אמר המגור לוא-ס ה א ס ט • נ ג ם בשי־

ב) פינלנד התרוששה
ובלי עזרה
כלכל-ת אמריקנית אינה •כולה להקים
את הר-סות-ה;

כחות הצי האדום פעילים ב׳מפרצ■ הים
הפיני והבוטג׳ .אבל בכל זאת זוהי דרך
"אפשרית" באביב ,בקיץ ובסתיו .אולם
עוד מעט והקרח יפסיק את הספנות על
פני המפרץ הבוטני והפיני .הדרך הימית

בבאנגקוק (תאי) הוקמה מפקדה על 
יונה לשם ההגנה הלאומ-ת ,שבראשה
עומדים ראש הממשלה ומיניסטר ההגנה.

ב)
המדינה
ג) לא
ד) לא
סיים,

א) כחות הצבא הפיני כבר הגיעו
לגבולות שנת  1939ובהשתתפות נוספת
במלחמה אינסופית כרוכה סכנת כל־ה
לעם הפיני הקטן;

 .2להבטיח אספקה סדירה מגרמניה
לפינלנד .עד כה עוד היד אפשר לשלוח
תגבורת ותחמושת מן ה״רייך" לחזית
הפינית בדרך הים הבלטי .זוהי׳ אמנם
דרך מסוכנת בשביל הנאצים ,כל עוד

הגנת תאי

מפציץ־ענק ■מטיפוס זה השתתף בהתקפות האחרונות על ברלין.
זהו מפציץ חדש ,פאר התוצרת האנגלית .הוא עולה בגדל• על "המבצר המעופף
בחוג• האויר־ה שומר־ם לעת עתה בסוד את פרט• הבנין של מפציץ זה׳ אך כדי לקבל עליו מושג־מה ד■ להשוות
את גדלו עם גודל מטיס־הקרב המפורסם מטיפים ״האריקן״ ,החוסה תחת כנפו הימנית" .האריקף׳ הוא בעל  1025כה־
טוס ,בעל  8מכונות יריד( .או  4תותחים)■ ,מהירותו  580ק״מ בשעה והוא •כול לטוס למרחק  1200ק״מ בל• תחנת־בינים.

הסיבות הבאות:

מלב

נעדר-ם".

היזמה חשוכה כיחוד במלחמה
המודרנית

לנורווגיה

פיע שם על מצדדיהם ,שהושפעו מדברי
ויאשינגטון .הפ-נ-ם משתדלים להשתחרר
מהשפעתם המלחמת-ת של הנאצ-ם בגלל

מעונינת ה-מפקדה של ה״פיהרר" להשיג
•מני דברים בזמן קצר ככל האפשר:

מטוס■ ספיטפייר התקיפו במה מטרות
אחרות .והעלו באש כיתחחתשת הס 
מוך לחצי הא■ בארק .רכבת סחורות,
חייל• האו-ב ׳ועמידת תותחים ,הותקפו
ביעילות במכוגוודיריה .שנים ממטוטיגו

דירו

השנוי של וצק ה׳נריטראליות גם האר-
צ־־ת •דישלבמית על התופים המזרחיים של

טסר בגוב!ה ■מועט ,טורים גרמניים של שט ־גרמניס אבל הקוזאקיס הרוכנים בקויבישייב ,כי יתכן שהיטלר מכין
מב־נ־ית שהובילו תחמושת ואספקה.
ערמו התקפה ■נגדית ולמרות יתרונם "התקפה ששית" נגד מוסקבה ,על אך
הכמותי !של הגרמנים השליבו את ה תנאי האקלים הבלתי-נוחים.׳
במבואות טולה הולכות אבדות
רבה ובכמויות גדולות יותר.
אויב אחורנית לתוך הגדר .הגופנים
גרמנים ורכות■ .התכנית הגרמנית
מיד• הבריגאדה הגרמנית ,שהוקפה דרושה לנאצים דרך יבשתית נופפת
כוש את העיר בהת!קפת חזית נכשלה חזרו והתקיפו וחמש ■פעמים ■ענו ה עוד בשבוע שעבר בקרבת וולוקולאמסק ,לדרום פינלנד.
תיקון חוק הנייטרליות  -מכת מות
ומאמצי האויב ■להתיקיח •את האגפים  iכפוי מיד אל יד .אך לנפוח הויכו הגר כבר לכדו הכהות הסוב-טיים  36מכונ-ות
בד דרך אספקה כזאת עלולה פיג-
מנים לפי חרב או הושלכו -למים .שלו משוריינות וכל• מלחמה אחרים .כל קו
של הצבא הסובייטי ,לא הצליחו.
לתקוותיו של היטלר
לאנד להפסיק את מלחמתה ברוסיה.
לפי מברק מהחזית הדרומית ,שנתקבל שה ■נדודים פאשיסטיים  -מסיים רדיו
דוסטוב
ועד
ממוסקבה
החשוב
הרכבת
"החלטתה של אמריקה לתקן את חוק
תנועת השלום בקרב העם הפיני מת 
במ-סקבה ,עושים ■הקוזאקים ■שעל הדון מרטקבה  -הוצאו ■מכלל פעולה.
נמצא עדיין שלם בידי הרוסים.
פשטת ומתגברת כאופן ניכר׳ לפי סימ הדיפלומטית של ארצות הכרית כלפי הנייטרליות היא מהלומת־מות לתקוותיו
בהודעת חצות של הסוביטים נאמר:
צפונ-ת־מערב-ת -ממוסקבה ודרומית*
כדי למנוע "סכנה" כזאת פינלנד על הפעולות הצבאיות.,שהגר של היטלר לנצח במערכה על האוקיינוס
שמות כאויב זה  35ימים .בזונייסה
נים רב-ם.
פרצו קרבות אכזיייס .תחילה התקדמו ב־ 15לניבמבר לחמר ■חיילינו באויב בכל מזרחית מלנינגראד
התחדשו הקרבית ,נאלצו שליחי ה״פ-הרר" ,מסוגו של סייס־ מנים נאלצו לחדש כחזית לנינגראד ,האטלנטי״ — אמר אתמול ארתור גרע-
ב־ 14לנובמבר הושמדו 44
החזיתות.
לאחר שהקרח כבר מאפשר פעולות צב  אינקוארט׳ לצאת להלסינקי ,כדי להש  על אח תנאי החורח הקשים.
ווד׳ המיניסטר הבריטי בלי •תיק.
מסביב

ועד פיטסאמו

ארוכה

I

פי־כמה ומסוכנת עוד יותר .כי גם כחות
זפיכך
הצי הבריט■ משגיח-ם עליה.

היתפוס הצבא האמריקני את המכרות!
של
פלשת העבודה במכרות הפחם
טרסט הפלדה בארצות הברית הגיעה

אניות אמריקאיות׳ אשר עד יפה הבי 
אי את מטעניהן עד חופי הים האדום ית 
קדמו ■מעתה ,כפי שמקוים ,יותר צפוג-ה
ונראה מאין כד «ני!ע5ז■ יכן מהן תגע־
נו׳ נ& יד^י^.

מפינת תה ■לפקידים
תנרי ארגון העובדים הצידנים הכלליים
ה-ום תתקיים מסיבת חברים על כוס 
תה מטעם תא הפקיד־ס של ארגון ה 
עובדים הציונים הכלליים בתל-אביב .ב 
תכנית ״פני המלחמה בשעה זו* —
גדליהו ז׳וכוביצק• ,הקראות — אליהו
גולדנברג. .
המסיבה תתקיים במועדון ברית הצ 
יונים הכלליים ההתחלה בשעה .8.30

"הכל הכן"
אוחד .שעה יצא ה .מ .הנציב העליון,
עם כל שיירת המוזמנים ,לבקר בתחנות.

הם עברו במכוניות דרך כל רחוב יפו
עד מחנה יהודה .כאן עברו על פני כמה
פלוגות שעמדו "הכף׳ ונכנסו גם לחדרי

זקן וקובעי הפלדה
מעל לירמולקות.

חבושים

לראשיהם

התחנה הבאה היתה בבית הבריאות
שטראום ,מקום שה.מ .והמוזמבים ערבו
מסקרים לחברות מד״א שעמדו נכונות
בשורו׳תיהן עם כל הסדורים וחאמבד
לנסים הדרושים להגשת עזרה ראשונה
במקרה של הפצצה המונית.

תחנת הג״א• ,מקום שקבלו הסברות מפי
ראשי הפקחים באחור ה״ה ארזי ושני.
מכאן ’ נסעו דרך רוחמה ,מאה שערים
עם סיום הביקור בתחנות הג״׳א
וצפניה לגןאולה .'.בעתים ביתן אות ‘ העברית נסע ה .מ .למושבה הגרמנית
ההרגעה והביקור נמשך תוך התחדשות ,וערך מפקד לפקחים שם — נוצרים
התנועה ברחובות .ליד "תנובה" עמדו!ויהודים ומושלמ*ם •חד^-״כן לכבאי האש
נכונים בפלוגותיהם כל אנשי השירותים ,המתנדבים שעמדו בטנים עם מכוניות
לרבות אחקת מד״א ואחיות לעזרה סו־ ■ הכיבוי ובראשם מפקדיהם ה*ה רוי וביי“
ציאלית שנכרו בפסיהן הצהובים (מתם־ ; מרק.
קידן׳ למצוא במקרה הפצצה שכון רא 
בתום המסקר נפרד ה .מ .מעל אנשי
שון ומזון לנשארים בלי גג) .ביחוד הג״א העברי׳ת והממשלתית בלחיצת יד
בלטו בין אנשי הג״א במה פקחים מאנ  באמרי:
שי היישוב הישן ,לבושי קפוטות רמגודלי
— עבודה יפה!

עטופי יגון הננו מודיעים
על פטירת אבינו אהובנו

אברה□ יונה בן ר׳ אליהו

ו־חבבדא
שנפטר אור ליום ראשון׳ כ״וחשון תש״ב
הלויה תצא מדירתו של המנוח׳ שדרות
רוטשילד  ,85היום בשעה  2אחה״צ,
לבית הקברות החדש.

ונכדיו:

בצער

נחום רוזנברג ■ואשתו שולמית
רחל ויעקב חיימי-כהן
חייס-אבינעם ,מיכאל ,מלכה ואליהו

רב הננו מודיעים על
של ניסנו ודודנו היקר

פטירתו

אבדהם יו1ה 3ן ר׳ אליהו

חוזבבדא

1״ר

שנפטר אור ליום ראשון כ״ו חשון תש״ב

mnswn

כהן ואגויגגד

