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דיפלומטיים פיוסים ;
 בסינית, אפילו תעמולה •יראדיו לנחל 1 יהב־ ■הצי חלק של 'הזמנית יציאתו

 ן צדל להוכחת ואינדוסטאנית . יאפאנית | ■הנמרצת ופניתו התיכון הים מן .ריטי
קתם. | .•מוסוליני אל •הור סמואל סירי •של

שהדרך יפת, כמובן, יודעים, ברומא 1 ׳בדבי :ריטי־ה והפרלמנט באמצעות
 ר!וש;יו ש. | הסבך מכל וברכוש בכבוד לצאת | 'חפצד •ובדבר לשילוט הזקוק ״העולם

—איטליה" של •בידידותה לאנגליה של
 כבי קשורים, הללו הדברים שני

 המתנהל ומתן, במשא רק לא הנראה,
.: בשעה ■רומא עם ו  אלא פאריס, דרך ז

 הנפתחת :יי הימית, :: הועידה בעניני גם• י
ם. בעוד ■י אחדי ם•' מי  ■ .למית,״זו :;׳בועידה 'י
 ההתחרות לשאלה פתרון למצוא י יש י

כון תי ה ם,  שקמה השאלה״ זוהי — בי
 ;האיטלקי־ הסכסוך עם ■חריפותה׳ ביל ׳■׳

 האיטלקים : •של 'ובעמדתן ׳החבשי,
 פתרון ה 'גם ■מרובה . ימרה תלוייי ועידה ב . -
 כאב־ • יסבך־,־מלחמה : של'. •המחיר :

 דאגה :לעורר המתחיל ■המזרחית, .ריקה
 העונשין מפני רק : 'ולא •ברומא, רצינית •

י: 'ל^:עי ■ •י' ל ''החמרתן. וסכנת

ה ש ד מ ל פ ג ז ו ר
הרצח מיום לשלשים

יחזקאל) ר3ןכ  הסבך ■י מכל ; וברכוש בכבוד
 אנגליה עם ' בהסכם • נעוצה ;החדש

 •שמוסוליני •ובדור התיכון, ים. כשאלת•
ת את יחמיץ. לא  •הועידה של :ההזדמנו

 לונדון חמקה. על לעמוד .בדי •הימית,
 ■איטליה את בחשבון ק,ידם; הביא־ לא

ם תכניותיה בכל ,הידידותית"  בי
 השתמשו שאומרים וכפי התיכון,;
האיט״ל־ של זו בידידות יפה .?בריטים

 מהמארב אויב כדור רוזנפלד, |כדי 1930 י י•ע הימית בועידיי קים
דרשו האיטלקים הצרפהום. על ללחוץ

בארץ. ייזעו.' •;אנגליה,• בהשפעת כביכול, אז,. לל' שיסוי |' ה:זה ,  שליחו את שי
 מהמארב. 1זה ובשכר ,הצדפה הצי עם גמור.
חצו־ לביטול הבריטית בדרישה תמב,*•.

 נכרתו .•יקר. קרבן י לקבר הבאנו
 להוריו בן לילדיו, אב ואבד אדם חיי

שת;חבר השכולים, •  להם נעורים. לא
 אחד אבד. ולנו נחמה. •כל לנו אין

 מראשו־ הגלילי, הישוב מבני היחידים
הת אשר בן־המושבה המתישבים, ני

 למפעלנו. חייו. בבל והצטרף •בולו מכר'
משה של לבו את פלח אויב כדור

זה הן
המשיתו־ בשיסוי חשים שאנו שבועות

 כובש בונו, די חגיגיראל החלפת'
 באדוליו,- :במארשאל •ומאקאלה, עדואה
 שעו־ •המלחמה, של חדשים שני לאחד

היא; • העולם, בכל כללי י ן ו תמה רדה
 הגדולה האכזבה מן הוצאתלטישרין ,

 ומן בחזית ״הנצחונות״ מכל ברומא
 אוואנ־;׳ה לכל .נוראות ••לתוצאות ;החשש '.

ר־'' טו  שד.וכנ־ פי על שאף׳. הצבאית, •
מח נגד כך כל ומשוכלל נמרץ■ באופן

 ישנים ■.ברובים ■מזוינים פראים של נה
 להביא ־ עלולה . חלודים,; .• ובכידונים

 מאד. עד מרות הפתעות י
ת ע ד "  שח 'היא,.• הצבאיים המומחים• .

ת ;  האיטל־ .של;.: לטובתן אינו מצבלבחזי
 שסרב בונו, די .של ושזהירותו .קים :

 צעד אפילו לזוז ימים ■ חודש במשך•
תה בימאקאלה, אהד לגמר ■מוצדקת . הי

 האיטלקים י של• הראשונה' .• ההתקדמות •
טפבין ההרים איזור לצד הוכיחה, של;

 ומרחיבים יותר ׳המתקדמים. במרה לכי
נעשית במידה בה החזית, קו ■אודך את

 פרצות של הסכנה; '׳'ליום■■• מיום מוחשית •
 העורף בין הקשר י והפסקת .זו בחזית

המו ■החבשים, גדודי ידי על ■והחלוץ
 התק־ הלילה. בשחכת •ממארב פיעים •י

 במשך תכופות נעשו אלו לילה פות
 השפעה ומשפיעות האחרון החודש ,
האיטלקים. ■•החיילים עצבי על נוראה י■

ימי. מלחמה כמכשיר■ הלניות

 נאמני.ם, ממקורות השמועות הפי
 לחת־ רק לא ■האיטלקים .:פעם ח י עומדים

 לד־:■גם■: אלא חצוללניות, לביטול . .;,־
 מנייטראליזא־ יותר ולא פחות הא |;דוש.
 מתן ידי על התיכון הים שה ציה

...סואץ.. תעלת' :של הבינלאומי הצוטאטום

 בנו, לפגוע ייבול .זה בדור ,•כיל ידענו, י
 בארץ; השלום ושואפי' העבודה באנשי

 שנאת עם להיפגש. גורלנו ״ הוא כזה;
 ולהק־ להבין רוצים שאינם מם־תים,

 הנישא .דגלנו. נפשנו. משאת אל שיב'
 משנאה, •מקנאה, שחרור מלחמת • הוא

ולחרותו. האדם לאחות
באיבה במכשילים, להיפגש . גורלנו■

בה . הגורל,לעמוד ■וצו: מהמארב, אפלה ן שאנגליה ,ברור, ומאלטה. •לג-יברלטאר
.נעמוד ועמוד שליחותנו קדשי על גנה  ותבוא כזאת להצעה בהחלט : תתנגד

 מסוימת, פשרה של. נגדית . :הצעה
הסכ מיני לכל. נרחב: בר נפתח :ובאן
 לשני. סיפוק. שיתנו איטליה, עם מים

 חברי־ לאדמיראליות ביהוד הצדדים,
 בכל האחרון הפסוק שייך שלח טית,
'העני

 שנת־ מאיטליה,. האחרונות ידיעות■
 והבריטית, ■הצרפתית•• בעתונות ;פרסמו-■

 לווי־ י הפםינולוג* המצב בי' מציינות,
 חב־ בענין איטליה מצד שונים תורים

תסוך,־ שהנסיגה בתנאי התיכון, 'וייס

הלאה. נמשיך וגם

 כזאת יקר. הבר אתה, נפלת הפעם
מעמנו. אחד כל עם ■לקרות יוכל

 אליך: כיותר הקרובים על הלב ;כואב
 אביך . את .שמענו אחדים :ימים ־פני.
 הימים על בספרו דגניה, יובל י בחצי

 הקרינוו על עברו, ימים הקשים,
 חמש• על בנפלו .אחייך, :ובתוכם;׳■

■:■.;■'׳;;.■;' ;;•■ל;:'■' לי ■מר:■,;בגליל.ל

האב, דבריי חיו העבודה הג במסיבת
 ונחמה כסמל בגליל, הישוב .מראשוני 1 קיים ככד לבעליה, כבוד הנותן באופן.

הנאמן לקשר באלו י שרוי. עצמו *מוסוליני במציאות, ץ.ו  בהמשך לנו שיש; האמי
 כרנוכנו, .פח' ,אתה: ומשמרתך השלשלת, •'.לשו־ אפילו וקש־ מדוכא, רוח .במצב;

עוד מחזיקים 'הגלבוע הרי על נפילתך 1 של סופרו דברי לפי רומא, עמו. חח

ם י נ פ ם. רי ב  •בסבי־ •לגמרי חדשות . ה
 את גי: הצי .וא ה אני. גם• נגשיתי בתנו.

 ראייתי. קצרה :•;.:;שיחה • ואחרי עצמו,
 צפינו אשר. האיש הוא זה והרגשתי:

לנו". היה ולא הזמן כל לו

 ■מפתח־הקוה, אלינו בא הזה האיש
 הסביבה מאשר אחרת לגמרי מסביבה

ם מתוך אבל שלנו, רי  הראשונים הדי
 אה יפה מבין שהוא הרגשתי, שלו

 זיו ;ובין ההיא הסביבה בין ההבדל•
 •עם ימיםלטםפר;נפגשתי ־כעבור׳ שלנו.

 הידדן^דומפיהם עמק ■■מאנשי;■ ■' אחידים
 רוזנפלד :;ל״ימשפהתוי בראשונה שמעתי

 חרא־ .הרושם את. בי■ חיזק. וזח מחי.
 וב שיו;,;

 בעבודת,
 רוזנפלד,

 בינינו.
 בסביבה;

 יוה היה
קודם עליו

פו.1;מ פ ה ד,׳ ממתן אהד ב
 שהוא והנימוקים מהמשטרה, פטדות

 .כך וכל מובנים. כך■ ■;כל. היו לנו נתן
לע־ היה שקשה עד הדעת, על נתקבלו

 אותם להסיר לא .אם בפניהם, מוד
 משה על לותר לגוש היה קשה הצדה.

 בשביל המאמצים כל ונעשו רוזנפלד,
,להישאר . למשה . המפדיע את לסלק■

 שלמה ר׳ אביו ובעזרת במשטרה,
 ■;,;:להשיג ידנו;■:'. , י;■ לה ע רוזנפלד 'יצחק•;■

ואלה■ ; .במשטרה. להישאר הסכמתו את
;אביו: ;דברי: . בערך יו ה בני, ', לך, ״■ ;

שך'לעמוד זקו־ הם משמרתך.... על והמ

:וחברי'■ אני החלטנו, אז י
משה של לפידורו! ,:לדאוג,
להיות לו ש-־אפשך סידור
אותו להקיף לצורך - ראינו:

זה :! במו: ׳ותפקידנו הברית
.׳מי.מי ראיתי לא עוד קל. '
ההת- מצדו באה בן י־ אחו ז.

 נעלבים ולאן הפגיעה באה צד. זה
 והרו־ היודעים הם: ומעטים . הפוגעים;

 של בעקבותיהם ־ וללכת לחקור. צלם:;
באו. מאין להם שיתברר עך הפוגעים

 רוזנפלד. נהרג הזה הרצון •ומפני
 ומידת ברורים, היו עקבותיהם הפעם

 מפני להתעורר מיהרה לא שלו הזהירות
 הם מי ולדעת לברר להגיע, הרצון
המשק.,י בפרי ■■ שפגעו אלה הם ואיפה

 מלויו השוטרים בשני בטח ואולי
 לעזרת ולקרוא. לשוב מיהר• לא ולכן

הראשון הגיע והוא ;וזיין. אנשים.

;•ונפל.. .'היישוב . מאנשי

 הפא־ ה״טאן" כמו פדו־איטלקי עתון | _
 פיסימיות, שמועות מלאה דיסאי,

 רבה עצבנות יש באיטליה מקום . וככל
■: .ונפט. מזון■ • צרכי :• הוסר : מפני

שונים בחוגים : . .לפדי ;נוטים ברומא '
 המל־ ופעולות העונשין הפסקת של שדה | האיטל־ בשביל־ ביותר המרה העובדה,

וזאויב, .אוז רואים• טואיזוד היא; קים,
 כל מתחת ■ במציאותו מרגישים ורק

 כל יודעים שהחבשים בזמן בו סלע,
האיטלקי. הצבא של .קטנה תנועה

 את מחפשים. האיטלקים האוידונים.
ומודיעים,• שבועות • כמה •מזה האויב

את פה •הנח •׳כיי :  .ושם קאסה, ראם. .דאו.
:..-ל- צבאותיו,' עם ■ראם;■:סיילום; ::;ל־-;;יאתי

ו~ .1 • מ־ היש ■מתבדה ׳■'■קבל■• אב?
בידי־ .ממש 'יש נאמת אם ספק, ■טיל:;
גדוי חבשי שמהנה , האח־וגות, עות

 תתחיל י ובקרוב'■׳' מאקאלח לצר- מתקרב
 האי־ מצפים י שאליה ־;רזלה • המערב־
 .אינם האיטלקים נבריון־עינים. טלקים'
מש־ ידי .על האויב את לחפש יצנלים

 רגלים, חיל או חיל־רוככים '.של; מדות ;:
 פלוגה ־ של בחזית התקדמות •בי.׳בל יי•

 זו •פלוגה השמדתי פירושה - קטנה
ד ממארב;.■'עלי;  .הרואים ־•הנשיים י

ל נראים"..•'..' ׳ואינם׳ יל ל ■;::; ל

תו מביאים■ אינם האוירונים סיורי י י
 גם וכן אלה,■ בחיפושים רכה עלת :
 מוגבלת שכמותם הפצצות, •זריקת .

 להטמן למדו •החבשים• כי באוירונים,
 ביום חיים סימנים בלי באדמה • ■עמוק

בלילות. רק מתקדמים ■והם :

;;מלחמת של .הטכסים ■־■בקיצור: •• ״גי־.
 גח־ המצב •על להשפיע. מתחיל ' רילה" י:
 מת־ מראש, שש׳ועד כפי 'וסכנתו, 'זית; :•׳

 האי־ התקדמות 'בל עם והושבת גברת
 בתנאים 'ההרים. אחורי לצד טלקים

להיות, ההתקדמות . מוכרחה .:־אלח
 •כי סבנה, ויש אטית,׳ פנים,• כל על י
 האיטלקים כהות יה־ו׳ הגשמים בעונת י י

 מוארכת חזית של נורא' במיצב נתונים •.
 ומופקרים ' מנותקים .דךבי־חיבוד עם '

מת־ •וזמנו' שכוחו: .אויב, של •׳להתקפה•
^;;;׳;■;;:•<■;.י;;•ליום. •מיום ך:2׳:*■ :■

ההג־ מן הרמה' יש כי מאד, יתכן
ר או ת ב הי מ המוטל של הזה הפיסימי 'ו . • ׳ • . . . . ■1

 משדה הרחק •השופטים, .•הצבאיים ים "ן)
 .אסל — בחיזית;', - על•־■:■■המצב "'המערכה,'.

 הענין ׳ כי כבר, מדגישים ׳ברומא גם •
אפ באירופה גם' ביותר 'מסתבך ״ ב ם' וג
 לצאת בדי מה, דבר לעשות ויש ריקה, :

 אם יוכיח, ז •הקרוס העתיד תמיצר. מן
 סמואל סיר של הדיפלומטיים הפיוסים

 לתת שכוונתם האחרון, •בנאומו היור
 ,;נסיגה לסדר .אפשרות ״למוסוליני

רו־ בעמדת שנוי גם יביאו בכבוד״, ■
ה,: מא . ע ש  בבר מוגף. הנפט• ששוט ב
 •לחכות י' עוד ■::יש.',׳ אולי 'א.ו •בג׳יניבה, :

 שכרו ה /; •לגכזרי •שיפוג עד. • ימה, ;'•־יזמן
 רומא • שליטי על זו בשעה .:־נםוך .

.ומתחילים הנשואין• טבעות •האוספים

 את לחדש בדי. אחת, בבת בחבש המה
 מתונה, יותר באוירה ומתן המשא

מי: עדיין •הדשמיים'.; החוגים אבל ע  מ
 כלום. •נשתנה ■לא כאילו פנים, דים

די'<•:'הספיקו:' .מרומא ואמנם,  להכרח,.כי
 על שעובדו האחרונות, ההצעות ני

 והצרפתים, י: הבריטיים המומחים.• 'ידי;
 וסיין־קנטן ! פטדפון .., של בהנהלתו
 לאהיאל ידי ; על ,ישנמסדו ,בפאריס

 לאי־ ם־פוק .מלתת דהוקים יצ׳יווטי,
 •הסימנים איל ל—■;: יתקבלו, ולא טליה,

 מוסוליני ,■ של ■ עקשנותו להתמעטות
 שהבסיס :; לקוות, ויש מיתקנים, ■כאילו:'■:'•'
 המציאות, מן רחוק אינו לשלום

 האות :יהיה החדשה השנה .*נהתהי־
.;;׳'.;■■■ ה י. ■ יזהזה;■: ' ■ ' : ■ ■ ' ; ; :

יותר.

 לעמך חובתך את יקר, חבר אתה,
מלאת. ולארצך

 האחרונה הרגשתך כי בטוחים, אנו .
 קברך, על ;העומדים שאנו היתה,
 נפשם את הנושאים הרבבות ואלה

 בדרך נמשיך במשמרת, עמנו לעמוד
 אנו אשר והאדזוה, השלום יום אל זו

 מעשי בכל יום יום אליו הותרים
 ובהגנתם. ■כבנין■:;; י; בעבודה, ■ • ידינו

 יוסף) (תל זיגד ז
 בנוש היה רוזנפלד משה. הסרג׳נט

 ;::ובכר חודש, 13 רק העמק '־מזךהילשל:;
 שלא .לדעה,• הכרנו הראשונים •מהימים

 אלא אצלנו,.. ישנו יהודי שוטר• כתם
ש..שומר•  •היודע •היהוד״ם, .והרכוש' הנפ

האמתית.;והנ במשמעותו תפקידו את
;;;'זוכרי■ כונה:•:■.  .פגיש־ ;׳.:;את; אני •

 ז״ל. י רוזנפלד משה עם הראשונה תי
 אשתקד. ספטמכר ■ - בסוף י; :..■•::;היה זח

 לחרך נכנסתי עבודה,. יו-ם אחרי בערב,
מוקף יהודי סרג׳נט וראיתי האוכל

•'בצי בזאת אחידה לו שירכוש יארס בן
י• .<■■■■ ■■■־• • ■י • .. .. '•' • י ■

 יחזקאל. נפר .עד אלפא. מבית בור,
 אותו. שהכירו׳ מקום בכל אהוב היה

י..היה רוזנפלד משה ואמנם או לכך..ר

 בעבודתו ראיתיו . קצך ..זמן כעבור ״.
 והרכוש •הנפש .משמר על עומד בתור

 את יי:עמהיילהרלד;;;;:ראינו; תושבי של
ת;: עב והמסור האמייץ ׳רוזנפלד■■ משיה  ב

 שמשה להאמיז; וקקה הצנועה. צחוקו
ד•. כבר. איננו זה. ה א  החורף מימיי כ

 עוד :אז : שחיה ■ בביתו אותו ׳בקרנו
 ל'.מלווך ■;,בים; לגו נודע.• ■ .ואז. :;'במנהמיה,
בעין •מחצבתי, ששמענו . מה ראיג^ '

 אנשים וכמה לכמה .שטמנו למלכודת ן ^ ההעבדה זה, ואהרי. לך". קים
סידור ייוסף, חשבנו, ;■ וכר׳. הצריף• '
ה שזה הי הב־ הג!ופת . 'ימיים. לאורך 'י

 לעש־ אנשים הציל - הוא במותו 1-גני *כ העדר הבטחןן׳ והיןציר׳ ר,צ
 כנופ־ ע״י ליהרג שעמדו מהישוב רות 1 הן5 ם,א,רג בך אכ נו״ה שאנו בות׳

ה שקיץ ■ התברכנו, ז ,  ,התארגנה. שלכך זו יה 1 ,;אב ;העקט ההי ;

 ראשונים. ההולכים •נופלים | יד והנה 'בעמק. קיומנו שנות 14
כי המארב.| מן - מפסיקת מנוולים רוצחים ש: מדד ד :משיקי בשם כנדת, (קב^ ח

הירדן) עמק
 בן יקד, יהודי י טוב, אדם. היה זה
הירדן. לעמק

 בשתי חייו הי שנה עשרה שתים
 הנהו ליד.הקבר, עבשיו, גמ רשויות.

רשויות. . בשתי

ם. ־•יבוא אחה. רשות תהיה וזאת .יו
 בחורי •ומאות עשרות •ההוא היום■ .ולמען

 אפורים חיים . בעול נושאים ישראל
 נכונים גם ההוא .היום למען 1 וקשים

רוזנפלד. משה .של כסופו לסוף
הק־ את הישוב חידש כשנה לפני

להת החלוצי לנוער והתביעה. ריאה
מש — .זר :.למשמרת .ולהתגייס נדב

 רו עמד ההם בימים הבטחון. ומרת
אח •וכרבים שרותו את לעזוב זנפלד

 חמרית ורווחה חופש לחיי לצאת ריס !
 קמו אז בארץ. האלה הימים כמשפט

 לבקשו •הישוב ושליחי חרוד יושבי
 לותיקים למופת משמרתו, יעל להישאר
לחדשים. למדריך

 התגייס הוא נשאר, הוא נכנע. משה ן בצהרי השמש לאור זה. כל
ל היום. מחדש 1 דרכך, את נמשיך אנחנו אי
קרבן. נפל הוא 1 שנש־ •לאלה נדאוג גם ואנחנו משה.

 ■■■;;;ל■;:■;;■;:'. ;׳אההיך. ארו

 יקר חבר לעפרך, שלום
•ין•■״ ע• 2•י

בעקבות. הלך כאשד' נהרג רוזנפיד
 רוזנפלד י היה מהמעטים אהד בי:

 המי עקבות .לחפש;׳■את ■:.;ללכת הי■ צ ■ר ש
;.יישוב. זיקים.

תי־ בבחינת ואנשיו שלנו הישוב

את•:•

סזינוז ביס
 כעת (המכונה . איסט" ה״ניר

 הקדיש איפט") אנד בריטיין ״גרייט
ך י ים לשאלת ראשי מאמר תיני  ה

 נמ*<־ —• אוטר:;;■העתון — הבריטים
 לשמור. הצורך מפני התיכון בים אים

 מימי המלחמות, יכל להודו. הדרך על
 הגדולה, המלחמה עד־ נאפוליאון

 להפי ומצביאים גנרלים ■כמה • התאמצו
 עכשיו זו. דרך •לבצר לאנגליה ריע
שו מוסוליני צפוי. בלתי מתחרה קם
 הרומאית, הקיסרות את לחדש: אף
 המידי התיכון •ים של הארצות וכל
ת וים־סוף חי .תע מה ׳לראיות,. מחכו

 היר* אנגליה הגדולה. בריטניה שה;
 ;יילי ;;:מ־ ראית, להדחיק * הפעם בת

 ל^יי" המיעצים כאלה. ■■ יום,■■,ויש:,'.;כבר
 הים מ.ן יג.מרי לצאת הגדולה טניה

 ;שהיא להודו, הדרך את לבצר התיכון,
 את כלומר: יותר, בטוחה אבל ארוכה

הדרומית, באפריקה,: הקייפ, של ידרך-!
יש לארץ האחריות מן גם להסתלק

ומצרים. ראל

 בשאלה,. עכשיו מעיינים המומחים
 הפשייח חיבור דרבי על לשמור כיצד
 באלה, יש לבוא. לעתיד •התיכון בים

 הי׳מי;: הבה את לחזר! שיש 'הסבורים
 האויד, כהות ־הגירת סוע־ים אחדים;,

 טי•־' על להשפיע : מיעצים ורביס
 יותר שיתקרבו ויוגוסלביה ויון יה ק

 לעי ;יש■:■ ואולם . הבריטית, לפוליטיקה.
 •דיר׳ גם הדברים שישת בל את שות

 על המוטל כיותר הקשת התפקיד
הת -ך• הוא הבריטית הדיפלומטיה

 הטי' :;■כדרך;■ לאיטליה ;'חדשה קרבות׳■;
הענינים. את 'לסדר ביותר כה
 על מאד להצטער, יש אלה בתנאים י

 מ:.־לים האיטלקיים שהםובנים זה^
 הבידואים בין בריטניה נגד תעמולה

 בין תימן, סוחרי בין שבעבר־הידדן,
 ימאל־ והחנונים במצרים הפלחים

 בטירוף־ .זה דבר רואיה אנגליה טה.
תסי מלא העולם שיעבור. זמני דעת
מה סה.  עוד אבל נתבדו, תקוות י
 ואי* המצב, את להציל אפשרות יש

.להתייאש

רגעים
 ראשונח מעדכדז

 !התחיל(׳
ה  — המסך ע̂ו

 בסך. עוברות ךשימות
 חזה, בולטי
 שריריי כבדי

הרינג. אל בוקס.*ים עולים

ורע כידיד לזה, זה
׳ ; / ז■" ־ ז ־

 למפרע. ^בג מבטיח

נלבב: בקול אומר ענק ז • • * , • •*־▼ : •

 ! אף בלי מפה תצא אתה ^
 כך: עוד לוחש והגמד

 ונךצח, לא —
תךצח... לא

 ברוחות ווכנח
 לוחות על ו?לק!טים

— העבריה ובעיר • י ד ־ . • . ז ,! ,ז

י ! לןריאה סמני גשם

 :לאמר מכךיז ומגפון
 עורה! קןד-מה, ה?ןךב אל
 — לשמר הברןם חוק על דק
ן בקוניונקטורה להכות לא

ב ג א

 ״ רמיס
בגרמניה

ד:>■:■■׳■*ט.ך-דמן.י;.יי(ע'ין־הךו

גיוסנו. קרבן

 :'(ם<ותו י; ה. י ויה4ופ־;̂ה ;:;,הה:י- ^ו^דזי י ו ~:י י ;
 אשד ;לאלה; מופת—•המשמר על מות—

 זה ולגורל י אלה לחיים ;אהדיו באים
 .במש־ נעמוד מתוכנו. לאדם האורב

שיבוא. ■היום ובתקות זו ■מדתי.■בטחונו

 ונא־ צנוע ,.לשדות .מופת היה מש־
 אלה לקרבן. הנבונות מופת מן.

ובמותו בחייו הבונה החלוץ תכונות
האחת. הרשות את ן מאי־ .יודעים הם אין שלרוב הם, נדקרת

ככתי־הדין המבוכה
 בשל הגרמניים בנתי־הדין המבוכה

 בימים באה למעשה ■ הלבה נ-רנברג הוקי
 של פסקי־דין בשני בטוי לידי ־אלה

עני  משפטים בשני :גרמנים שופטים .
לזה. זה • רומים

יהו פקידים ,הגישו המשפטים בשני
בעליהם, שהיו מי נגד קובלנא דים

דורשים הם ■ממשמרתם. :אותם. עפטרו
מספיק. נכווק בלי פסורין בשל £צויים
הא־ הנאבעים טענו 'המקרים כשני
את ; לפטר . מוכרחים היו שהם -יים,

שהזית־ ; י משום •: הייחודיים, הפקידים
מנות־ מהים, שללה הגרמנית .־עבודה

שלט, לתלות הזכות ;את העבודה, ;י
.''אם גרמניים, הם שלהם עבתי־המכ׳חך

היהודים. פקידיהם את שיפטרו לא ,
דחה מ. א. 'בפראנקפורט בית-הדין . , . . ״..

■ ;■:;■ - ■ ;י■ ,. ;,■•:־■״ .י.:;ד.׳ | אוי־ לקניה כסף נאסף באנגליה
היהו־ הפקיד של הפצויים תביעת את: | .■.■■;■. ^•:■.׳.■■■■.;׳ ;,■■■:■■•׳ י,

; ;׳■ ;: -ד״■•׳■׳ ■-;■■ו■ ■י. ,■,::■■:החבשי האדום הצלב ׳בשביל רון ̂■׳ ■ ׳,-:יד' ■■׳■׳ בית שנה. 14 זו בפירמה שעבד די, .- ׳
, ■,׳■■ : ביו־ הקרובים בימים ישולח חאוירון לת־ זקוקה ״הפירמה כי הודה, הדי] 1 . ; ,

היהודי והפקיד חנזבר", השלט את לות , תו•
ן א ^פ 800 ד. י ז א ; - ב טי' ״ מעכב. 1 ,

' ■ שבתו לאוידונים הרושת כבית לזה דומה במקרה באובדהויזן . ׳אולם 1־!ם׳
ב: העבודה ;שנותן בית־הדין,: .פסק. 1 לדעתם, פועלים, 13 שפוטרו יעל מחא־ חוי מ

י כי ;אף ■היהודי, לפקיד ים וי צ פ 'לשלם י ■ צודקת־; .סבה ־י י
, ן ו ד נ ו או־ אלצה טען;שהזית־העבודח הנתבע 1 ־1מ •מנאנקין ל

השופט היהודי. ■הפקיד את לפטר .תו ן תתנגד לא המרכזית שהממשלה דיעים,
חזית־העבודה באר, 1 מיו־ אדמיניסטרטיבית מועצה ליסוד רשות לה אין בי,
על עבודה בענין עיקריה •את להטיל ן לא היא אולם הצפונית, בסין חדת

יהודים ופטורי־פקידיים המדינה, משק, ן יועצים ישתתפו זו שבמועצה תסכים,
יאפאנים.

קצרות

גוטליב שלוש

ת ולא נע לא והעם
בפולין). •.המיוחד סופרנו (מאת

 מקראקוי. הבשורה באה מפעם
 !האח־ בימים. •התקיימה •העתיקה בעיר

 הסוחרים של הארצית הועידה רובים
 שורת שם .•ונתקבלה במדינה הנוצרים

 מצב להטבת הדרישות ובין ־!הלטות,
 חובת בדבר החלטה גם יש זסוחד
.•חדשים לפני לסוחרים. ־שבלה  אה־ .

 דעת את היהודים הסוהרים עוררו דים•
 אם יחם, הנשקפת ;הסכנה ;על הקהל

 הבחינות ••חובת ■בדבר החוק יתקבל■
 על דברו לא מה זמן במשך ;לסוהרים,

 הפולנים ■;הםוהרים׳;;; ;■באו והנה בך,*
 בחינות לסידור הדרישה את וחדשו

;<׳;■;;•::יעי■ ;;■::לסוחרייט,
אין  כשעה במדינתנו למסחר הבאמת.

 •:■;בבהו־; לההענין אלא• אחרת דאגה זו
נות״הםוחרים?

 בזה, חוק יתקבל אם ■בי הדבר, ;ברוך •
 לסתר תבוסה ' בעקבותיו תבוא אז

הצעי מספר הוא מאד ימעט היהודים.
 בבתי לבקר ביכלתם שיש היהודים, רים
 ספד בית תעודת ■ובלי למסחר ספר
 לפתוח הרשיון את איש יקביל לא בזה

לחנו הקלות איזה יעשו אם חנות.
 ביחס •בי ספק, אין הרי הקיימות, יות

 עמדה לתפוס המתעתד הצעיר, לדור
 לטובה הבדל בל יעשו לא במסחר,

 האמור). החוק כמובן, יתקבל, (אם
 אפשרות שלילת משמעו ■בזך. חוק

 אשר יהודים,. צעירים מאלפי הקיום'
 סיכויים כל לחם א׳ן י המסהר: ■■';מלבד:,
 יי■■ פרנבח.בעתיד. מקור להשגה

שלטון,...מאיצים .הפולנים •הסוהרים /'׳  ב
.זח. הוק שיקבל

 והיו ..־ם דוח קצרי הסוחרים. אותם ,
היהודים. סחר קץ. את להחיש רוצים

 בקראקוי גם התקימר. יום ובאותו
 הפו־ הדין עורבי של הכללית הועידה

 ■בגאליציה היהודים■. העו״ד מספר לנים.
 מהמספך אחוז עולה..בששים המערבית

 הם־ בן, פי על אף עוה״ד. :של הכללי
 בראש .כרגיל, .להעמיד, היהודים כימו

 ובלבד כנשיא, נוצרי עו״ד. .המועצה.
 בסי־ ;המשתתף אדם יהא לא שהנבחר

 ההצבעה מן כתוצאה ,.אנטי׳צמית.• עך,
 (למעלה; הנוצרים עוה״ד רוב עזבו

ת ממאה א ש)'. הישיבות. אולם אי
 האנטי־ העתונים מתריעים היום׳ •

'..גדול:; ;נצחון כעל: שמיים
 אנו קוראים — עוה״ד ״במועצת

 בקרא- — האגטיש-מיים .העתונים כאהד
 באופן הראשונה בפעם הועמדה קוי

התו את היהודים, בעית כזה חריף
מראש..." לראות אין צאות

 על שוב הועמדה היהודית הבעיה
 עוה״ד במועצת לא אבל היום, סדר

במ עוררו האחרונים המאורעות בי״יד.
 הוסרה: לא באמת אשר זו, בעיה דינתנו

 היקפה בכל לרגע אפילו הפרק מעל
 זו אומללה בעיה פעם י• שבכל אלא

. יותר. עוד ,ומתהדרת יותר מסתבכת
 ביהיבלי ם ני ו הר יהא ■ ת המאורעו הזעזעו י '

במדינה? הקהל דעת את המדע
על ';:בחירה . תשובה לתת* קשה ; י
 במה .כ־ להודות, :•יש •האמת למען
 ,בבל יצאו 'הממשלה סיעת של עתונים

 מעשי־ את וקראו הפורעים נגד תוקף
אבי .המתאים. בשם :''הים: וזרוזב, הקהל,'

 .מה . ולרבבותיהם, לאלפיהם : ההמונים
;:־;';■■׳: ; אומרים? הם

•התקי־ בי מלבוב, מודיעים עתה לעת
 אלמנטים של משותפת : ועידה שם מה

 אהד .ופה ויהודים, נוצרים דימוקרטיים,
 נגד חריפה החלטת־מחאה שם נתקבלה

 אלא בלבד, זו .ולא הבריונים. ;הסטודנטים
 למל־ תמיךית ועדה י-סד שהוחלט

 כרוזים להוציא באנטישמיות, המה
 את .ההמון לעיני ולגלות הרחב לקהלי

 המשטמה. כהני של •האמתי פרצופם
 סיעת חברי הפעם •תפסו בראש מקום

 כי היה,. בדאי הפולנים. הסוציאליסטים
 תת־ •בלבוב, .בה 'שהתחילו זו, פעולה
 ךויצה אולי כולה.• המדינה• על פשט

 לתקן הפולנים. הםוציאליפטים מפלגת
 ים נ ש ■. משך י לה לק שק : •:. מה י זה. ..'ופן א ■';ב

ת;הבעיות האדיש ביחסה רבות  העומדו
כמדינה? היהודים היי של עולמם• ברום

 המלחמה רבה, אמנם, היא, העזובה ■
 קלה, תהיה לא .האנטישמיים . בחזית

 יהא לא היהודים במחנה הייאוש אבל
 לימיננו.עובט?. בי נדע .אם גדול,. כך בל

; הפולנית. . שבאוכלסיה הנאור החלק
 זו בשעה תוקפת הרשמית: העתונות

 עשתה שלא: חבל ורק הבריונים את
 וין לפר .הראשונים. בימים ■׳תיכף, זאת

... הגבוהים. הספר ;בבתי המאורעות
 —. .האחרון הזמן .מן ״המאורעות

הממ . סיעת של הראשי עתונה כותב
 מוכיחות -י- פולסקה" ״גאזיטה שלה

 מ.ן הלק. שתקפה הנוראה, הפראות• על
 הת־ ומקלוה אג־ופים מלבד הצעירים..

 נפכינים להשתמש הפורעים חילו
 מעב־ר־ם ת הקרבנו את .ברזל. ובמוטות
 שורות בין .הביניים כבימי הבריונים

 אותם, •' .ומוציאים מזוינים סטודנטים
 השלטונות על דם. מכוסים כשפניהם

 המש־ הבריונים נגד תוקה בכל לצאת
זה..." ממין• •אלמות ׳במעשי ,המשים-:

תולה במאורעות האשמה בל את
במפלגת הממשלה :סיעת של עהונה

את כזה באופן המחנכת האנדקים,
צעיריה.

״צ׳אם" הפולנים • השמרנים ועהון
ביהודים: הפרעות על בותב

העתונים חדלו לא :האחרון ״בזמן ,:
אנ התנגשויות על מלכתוב במדינתנו
 ובסו־ בנרודנה פרעות על טישמיות,

 :בפובונזק, שנרצח. יהודי .על נאלק,
 ולבסוף המדע, • בהבלי מאורעות על
 בדור בבית.•כנסת. התפוצצות ■:יעל;;—

 על להשיג הבריונים• רוצים -מה ילכו,
ם;.האנטישמיות, גלי;ירי;.•■׳כך.; פי  המצי

 :בבנו־; - מכנסים .מדינתנו, את עכשיו
 ואת ההמון..הפשוט את .משותפת .פיה,

 האניטיש־ האנטישמית. •־אינטליגנציה
 ■ מזה : מובדלים;יזה אנשים ■מאהדת מדת•

 הם .שלהם.;'רוצים המעמדיים באינטרסים
 כמה אולי או עשרות, כמה להקדיש

 .רסן 'את להשיג בכדו .קרבנות מאות,
אותו?"... הישיגו הממשלה.

 את י ומתאר : בשלילה עונה ן ו העת
 ההתפוצצות של המחרידה התמונה

בסוסנוביץ: הכנסת בבית
 הרושם, את לעצמנו לתאר ״ננסה

 דבר על הידיעה עלינו עושה שהיונה
 ועל שלנו כנסיה לתוך פצצה ת •יק ר ין

 התפילה, בבית הנהרג יתום' ייד
 אביו .לנשמת •להתפלל; .שבא בשעה■

ח;;  בלב מו^חוש; צריך;.להבין,״מה המנו
 י הבשורות ' אליהם כשמגיעות ,ם ח יחו יה

 פחד לא אלה. מעין. ער'מעיבים הנוגות
 תוקף ; ורא ינ וש יא :.אלא ת,- ו ח מיתי . ולא

היהודים...." לב. את בשעה.■כזו
 את השמרנים עתו! מביע לבסוף
;טכסיפם על: תמיהתו  הריקטוחם של:

ם;,בדברים:;הבז*•ם' ;  •הנוער מנהיגי י ע
 כי להם, לבאר .ומתאמצים האנטישמי

עושים ׳שהם ההתעללות מעשי נאים לא

 לאג־ אין כי הטענות, צדקו לא אכן, | למותר? .אלה דברים ,<האיז י ביהודים.
שו( לו ■יותר, מועיל היה. .לא האם ענ מסוימה. תכנית טישמיים נ

למעשי מתאים חמור בעונש המסיתים
המכוערים?" הם

 תעלולי את מגנים העתונים שאר גם
 אפשר וזטזובויך י\1 אבל הבריונים,

 היהו־ בעית כי דעתם, הות את לקרוא
 ברוח אולי ופתרון, ..דיון טעונה דים

המגונים. מעשיהם • בלי אבל האנדקים,
 את להסית. מוסיפים וחאנטישמיים

 •נארודובי" ה״דזינניק כמקודם. ההמון.
 הממשלה, מסיעת העתונות .על• קובל

 להם .אין בי האנדקים, - את המאשימה
 ;בואו היהודים. 'בבעיה ברורה תכניה

.; ׳׳;; ■'1;:,;;״.:;'1:.וראו
 ■מתימר, היהודים זוללי .של 'העתון ■:

 יבוא אם ידע, לא שהעולם .בשעה בי
 היתה בגרמניה, לשלטון ■בכלל היטלר
 תבנית •. : הפולנים, לאנטישמיים. .להם,..־

 למדי ידועה ביהודים. למלחמה מפורטת
מנ עם .היהודים ״שנהלו ־ומלחמה, גם

 ועידת בימי דמובסקי האנדקים היג
בוורסלייה. השלום

 גם' — נאד". מעירדז. ״ברורות— .
 •פעם ׳נגיע אם .ליהודים; ביחס כוונותינ-ו

 חוקי. באופן נפתור אז בפולין. לשלטון
 עלינו׳ היום כבד היהודים.״ ;שאילת את

 המלאכה בעלי הסוהרים, את .להכין
 בעתיד שיתפשו הפולנים, והכרס,ירים

 ליטר בדעתנו היהודים..'.'יש מקום את.
 בהגירה .' שיתמוך הישוב, כספי מום־

 הנ־ .מן פולנים. אלמנטים של פנימית
 פול־ מהגרים להביא 'יש •המערביות פות
 ■במדינתנו, המזרח כנפות לעיירות נים:

 היהודים אה לנשל יהי־ ותפקידם
 צריך י יזה :דבר מקומותיהם. את• 'ולתפוס;
 הפסק... ';ובלי; שיטתי באופן שיעשה

 שיהיו צריך כולה; ; ■■; ■;־ועחם;:,־מדינה
 המדינה■ בחלקי ■ כמו פולני, 'אופי בעלות:

במערב״.".

זהו די רחבה היא תכניתם אדרבה,
אית לו ח ו  ־סיעות שאר יבואו שלא ,

 חורתן של, הארי חלק את לשאול
 זח... מורעל ממקור

 ,-ובאוניברסיטאות? .:
 במדינה י. ■הגבוהים : ':הספר בתי ־וב ;;:

 האנ־ מסיעת. הסטודנטים עדיין. ׳פיגורים׳
 י חם י שבו תזכיר, לשלטונות מסרו . י־קים

:דורשים:".;.׳.
 מיוה־ ■מקומות ליהודים להקצות. . )1
 • ■ באוניברסיטאות; דים

 היהו־ הלומדים מספר את לצמצם •כ)
היהודית האובלסיח מספר לפי ירים;:.

■במדינה;;;■:,:;;'
 •באו־ הלומדים ליהודים לתת לא )3

 תמיכה. בל ניבדסיטאות
לקחת הם ■מוכנים אלה בתנאים י:

 הרי הם שיהודים בלבד זה י נמוק כשל.
 חברי דברי עם בסתירה עומדים הם

 .לחוקי שנוגע■ מה :הגרמנית. הממשלה
 ־עדיין •אין השופט, אמד■ נידנברג,
לגביאלה בחוקים , להשתמש הוראות

בלבלה.ע:

בבתי־זמנוהו

הנועד ממד
;ודעה ה : לפי ה ,.יטילו. ,רשמית,■ ;  הונ

 לעבוד ■ ;■ההיטלראי״ ״־נועד חברי על
 : 'המקום יאה הגזע. בשאלות ־קורסים על

 הוקי■ תופסים■ .הלמודים:;■האלה׳ בראש;
ם :•:*רנבירנ ע  הקנו־ מנהיגי י פירושיהם, ׳

 ■לעמוד מוברחים ״יחיו י שלי•"הנועד צ־ת
 י הגזע" ב״תוירת ׳'מיוהדויה בבחינות

 יאה־ להם שיתנו דיפליומים, כי ולק
 .השאלות בכל ... ברבים : ;לדרוש הזכות'

 הנאצים של לפוליטיקה ■ הנוגעות
־ הגזעים. בעניני

,הפוסקים, מחלוקת
 את בטל בברלין העליון בית־הדין

 נמוכה,■ אינסטנציה של פסק־הדין
 לתבוע ■אריית לאשה זבות יש שלפיו.

 שחקנית — האשה היהודי. :מבעלה גט
 זה היהודי לבעלה נשואה. .היתה —

בבית־רין, : טענה והיא שנה; עשרים

 ״הבטחת את עליהם
.הגבוהים. הספר
ת.'גלי שמיו במריבה המתפשטים האנטי
השונזת הסיעות בין להתקרבות •: גרמו

ו האח־ : בימים היהודית; של;האובלוסיה
״ ״. ס ״״־, ם,.״ םטוי יהודי. הוא בע?ה בי ירעה ׳־.?* י

,;ולעני '׳' הטענה: :את: בטל יון5הע בוד־דהייז: 1 י
ה .שלדעתו משום הזאה, ז ן י  בגדר א

 : חיי:של עשרים;שנה: .שא־הרי :האפשרורג׳,
 הוא בעלה בי. האשה, תדע לא נשואין
'.;:׳: ■;.' ;׳::;׳ יהודי.

פטור— מלא־אדיי ״הגונב
מודיע ■■■■;; צייטונג" ח״פדאנקפודטר ־

דונים
הפנים ייני׳

הראשונה ■ובפעם. יהודים, עסקנים
 הציונים, י ח כ :באי' י ׳אחת ,ה; בב ■ ו יע פ יהיו

 משבי־ ■י הצרות ו״המזרהי". ״־אגודה"
ת׳  הדהבים ובהוגים הניגודים, את■ הו

 אך מביעים היהודית האובלוסיה :של
 הביא זו .ראשונה .פסיעה כי הרצון,

 המקרה י על בל;|.מפירמאמענם:;;(רצינלאנד) ; ;;של וזאווזדוז חיויוז יצירת לידי.
זיכה..;.; ; גרמני שכית־ידין• הראשון, ן היהודיים. ברחוב הלאומיות הסיעות

 ־^- אחד .!אריי מיהודי. גנבה.; מעשה 1 מי־ אינה הפראית *שהאנטישמיות בשם
 שני עם יחד גנב — נתפדש לא; שמו ן בם־ ומתכוננת ליהודי יהודי בין חינה

 ׳בהמות. סוחר יהודי מאת פרה קרוביו 1 כך : היהודים, כר את לאבד זמותי־
 'בבית־הידין, הודו הנאשמים שלשת• :ל 1 מתוך לבוא :־יהודים הגנת נם צריבה
 בית־ אולפ הפרה. את שגנבו -הם. בי 1 תמרגי־ כל את .שתקיף מאגזזדוז, חזיה
אותם. זיכה הדין * בסכנה. כנתונים : עצמם את שיים


