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מו ננ עי

בבחירות התגרנות עידוד
■■.• ־ ־ • י•■ .■ • ■ • י•־ '״י■ ,׳ ' .■ ־ . . . ,4• . י י י ......... .

■ותש־ הציבורי שמשקלם אע״פ את, מועט־־ של רשימות וארבע עשרים
 מאד. קטנים פעתם 1 קו־ בקולי קראו ׳תל־אביב לעירית דים
בתל־א׳ביב, הנהז־גח הבחירות שימת - בעדן. שיצביע ממנו ודרשו ■?בוחר ־#ת
 הצבור דעת והתפוררה התפוגה בך •כל

 ועשרים הזאת. הראשונה העברית יבעיר -1
ת עורב ארב<1!ן• מו אי ה >; לשבר., •הוכרחו' ז.
וסיס* פרוגדמות ולהמציא ראשיהם את ׳

ת, מאו ושתו הבוהר את שתמשכנה י,.
 זו ברשימה ׳לבחר שעליו ו5■ כחנה ;

וכבדה הרשימות. יתר כל את ולדחות ׳
 הרשימות עורכי דוב על ׳הזאת .'־•העבודה

 לבר אפשר אי שהרי בה. י.הצליחו 'ולא י
נבדלות .פרוגרמות ■וארבע צוא!'עשרים

- : •־-• ץ;,.־.׳: .* ;• * י • . * י ■?.•׳•״..־״

 .•תל־אביב, י ,יבעיר נפרדות' מאות•1י:•זםי< י
 חן ומרובות ים3מםו,ב שחייה אע״פ י

 שלשדד דק דבר של לאמיתו .בעיותיהם.
 הובלטו פרוגרמות שלש רק ׳בוונים,

 השמאל,• של ׳האחרונים: הבחירות ״בימי י
רשי השמאלי. .המרכז ושל הימין של ■
תו  וי מה אישית תה •הי ידיזנגור* מר של מ

 ברשימה הראשון. של ואישיותו ,רה
 שלה. הפרוגרמה ׳היתה

 הפרופורציונליות הבחירות |!-^'^שיטת;
ה; א ^י ->  והתפו־ -פיצולים ליד־י .!בכלל״ ;

 ונותנת המיעוטים; על. מגנה היא דרות. :
 בחידת יידי להגיע ■האפשרות את להם

 את מעודדת גם היא אבל -באי־בח,
 את לנסות ביותר הקטנים ׳המיעוטים

■הקולות. - מהתפוררות ליהנות .:'מזלם,
 בפני סיגים להעמיד רגילים כף משום י
 על להכביד המפסידה, ׳ההתפוררות י

 בסים להם שאין המנדטים, רודפי *
 בב דרכם את למדי, חזק ציבורי
 היא הללו ׳הסיגים של תעודתם חידות.

 על הדקים, ההבדלים על לותר "/להבריח •
ם- ; סי אנ הניו  חזקים י לגופים להתלכד ,;

 ולעשותם בסיסמאות:• להמעיט^
לבוחר. למובנות יותר, ?אלמנטריות

 כאילו בתל־אביי הבחירות "תקנות
 הציבור. דעת התפוררות לשם י'יתוקנו

 לכל־המנסח.את., פרם ממש נותנות 'הן
 במשחק משחק לבל בבחירות, ־מזלו

 ■הן בקו׳ביא. . שמשחק במי ;'הבחירות,— ׳
 הרשימות־ את חמוד. עונש •'מענישות
 מספר הטאספות והאחידות, הגדולות

 כל מקבלות חן שהרי -קולות, של ׳גדול י ׳'■
 -של מלא• במספר• שלהן ומנדט מנדט
זו הקטנות־ שהרשימות בשעה -קולות

 או קולות עודפי יסוד על במנדט כות
ספק אין מוצלחות. התקשרויות ע״י

 רשימת,ההסתדד של שאחידותה בדבר, .
לפז מנדטים שני במחיר לה עולה רות __

רשימוון 12 במקום ׳הייתה תות.־-׳ואילו ׳ ■
הימניים. היו אחת רשימה רק 'מניות1'"'
שנים. או אחד מנדט ׳ מפסידים ׳

 -וה־ המיעוטים על הצודקת ־ההגנה י ̂ ^
 כיוון ■בל ביטוי לידי להביא שאיפה /

 שצריך עדיין, אומרות אינן וניטיב' /
 ספיקולציה התבדלות, על פרם ״*^ליתן

 הספי־ את ;לעודד אין־ יוכיחו! )מדיינית.:
׳המדינית. התגרנות את הזאת, • !:קולציה

 דימו־ לידי המביאים הדברים הם ואלה
 לתוך והמכניסים ציבורית ;■ו־ליזציה
 כלל רחוקות בלתי לפעמים העיריה

בתחבו־ בקומבינציות, המצליחים אי*

 בין• טביניה ■התקשרות. רק לא: המרשה
 מגבילה שאינה במעט אלא הרשימות;

 הת־ להתקשר שאפשר עד בלל, אותה
 התקשרות ומשולשת, כפולה קשרות

 בתוך•גוש: גוש וליצור התקשרות, בתוך
הת של שונים הנאים להתנות אפשר

 מרשימה העודפים את לקבל קשרות,
ואפ י •הדדית, התחיבות :••שום בלי ■אחת,

רשי עם ולשליש ׳ למחצה להתקשר שר
 פןת־ האלה הרבדים כל אחרות. מות
 את •והופכים לתגרנות רחב פתח חים

 ובל תגרנים. של לבורסה ■ הבחירות
 ברשי־ בודק . שאינו מי בל ־מתחכם,

 זוכה — להתקשר רצונו שבהן מות
הזאת. •הבורסה במשחק
הות מה ולשם מדוע לדעת, קשה

 או הרי •הללו. המפסידות ■התקנות קנו
 רצו שהם במחבדיהן לחשוד אפשר
 ולא הנולד את ראו לא הם אולם־ בכך.

 אלה שתקנות המוסרי, •בנזק !,תרגישו
 פחדו, אולי וכשראו להביא. עלולות

 גדולים בגופים להתלכד ההברה שמא
 ;במו הדבר ,את :והניחו ■רעה להם יביא

 זו, בהתפוררות להם ניחא שהוא.
 מנדטים בבמה אותם מזכה שהויהי
הש שכם •חוששים, היו אילו יתרים.

 ודאי •אלה .בדרבים ללבת עשוי מאל
 את .לראןת עיניהם מיד נפקחות■ שהיו

נפ בשיטה הברוכה המגונה ■התגרנות־
 אבל לתקנה. קמים והיו כזאת סדת

 מאוחד •בגוש מופיע • .שהשמאל .מניון׳
 בעד .י'מלאים ;מחירים 'ומשלם ומלוכד

להם. ניחא ^ שלו המנדטים
 מקום -היה לא זו שיטה אלמלא

 ■בתי־. רשימות•,ולזוגות :•וארבע לעשרים
 הכרח. נעשה ה,יה הציבורי הליכוד כן.

היו לא והשכונות׳ ■הפימטאות וגדולי
את ולשלוח מזלם את לנסות *בולים

 הבחירות- למערכת מנדט. . לתפוס י י.דם
 ובראשם •גחלים מחנות יוצאים. היו

 רדד חוגים בתוך השפעה בעלי אגשים
 תערף, ׳פחותי הקטנים,/ הדברים בים.
 ■ניטשה הימה והמלחמה נשכחים היו

עיקריות. ׳גדולות לשאלות מסביב
'׳הגדולות ת1השאל היו. ׳הפעם גם
תל: עירית תזסיף אט השאלה: עיקר.
 מרוב לפרישה מצודה להיות אביב

 תוסיף אם העיונית, והתנועה 'הישוב
ם המוסדות לחתור^תחת  בישוב העיוני

 השפעה ט׳צ$וםע!לשמאלי>בהו| ובתשעה/
ג :תו<םי?ל ;אם במתה, !גדולה־  בצרי לל̂פ
 העומד - י המןזנה! י- אח ולהחליש י הדרך

 הישוב ;למצודת תהיפך׳ או' ־במערבה
 'המוסדות ■בעבודת ותקוותף והתנועה,
 -זו ;שאלה;,,,47 ־•ובמלחמרגם, .העליונים

 בל למחןת עיקר •ונשארה עיקר חיתך,
 והספיקו!.׳• ׳ התגרנות. של תהפוכותיד,

 לא 'שהבוחר אלא .־הבחירות של לציה
 בולט, באופן הזה העיקר את ראה

 עליו ;כיסו והקטנים הטפלים ..והרבדים
■ ׳ ׳;׳ד •רבים.• מעיני והסתידוהו

בגופיות כנופיות •להופיע ,האפשרות •

 שבשביל לכך גרמה הבחירות בהערצת
 הזאת העיקרית השאלה• בוחרים אלפי

 היתה בשבילם והעיקר כלל, עמדה לא
 בתוף ובנופיה. כנופיה בין המלחמה

 מלאיבה בעלי בתוך הבתים, • בעלי
 .ההתאחדויות בתוך. 'זעירים, וסוהרים

הגו האלה, הכנופיות נוצרו הארציות.
 עולם •במעט והיוו •נתבדלו :האלה פים

 ׳רופף לשר .אלא לו היה שלא לעצמו,
 שנפרד הגדול, •התל־אביכי •העולם .עם

והימין. השמאל• של —. מחנות לשני
 טוב. צד גם היה זה בליקוי אולם

 אהד, מעוד האלד! הגזשים־־ הוברר,-שאין
 •הם־ בעלי כל לא שינויים. •בהם שמלו
 דר־ הזעירים •־סוהרים •ולא.־:בל.; :לאבה

 של מרבבולם אחי־י לרוץ להמשיך צים
 בל ולא בחם. את ולחזק הימין• מנהיגי

בדרך ללכת. מובנים 'ותימן פולין עולי
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סטו־ סיר שד התפטרותו עם בקשר
 בג׳יניבה איד! של ונאומו היר אל
 ברברייי•ה״גיו־סטייטם־ מיוחד ענין יש

 פאריס•י הצעות שעושות הרושם, על מן׳׳
 באנגליה. הקהל דעת על
 בשם במאמר העתון אומר —תחילת :■

 מייד בי סברו,; הגדולה״ ״הבגידה'..
שה אהכח  לבל הממשלה מאת תבו

 ההצעות.'השמרנים, תובן על השמועות
 האופון■ ,חששות•:■■ כל על קודם שרגזו
שאיין גמגמו, •גדולה, לבגירה זיציה

 הרבי־ העלית אנשי■ •להט שהתוו. .זו
 בהתנגדות •הרואה בזרם שנסחבו עיה,

 ■וילפועל •בכלל העובדים להוסתדרות
 חדשות שכבות הבל. חזות את בפרט

 ■ההתפתחות בתוקף בארץ, הופיעו
 ■רחוקות והן ■החדשה והעליה המשקית

 את בסנוורים׳ שהכתה, זז, סקנאה־שנאה
 ראו.את שלא עד הרביעית העליה בני

 עד הציבור, בתוך מקומם ואת דרכם
הנע שבין בקשר ההבנה להם שאבדה

 הציוניות השאיפות ובין .בארץ. שה•:•;
 אל בולם, לא אם רובם/ אח שהביא
 ■והאוסטרית הגרמנית העליה הארץ.

 ואהידו־ זו מהתפרדות ניצלה ;החדשה
 לא תל־אביב לעירית בבהירות :תה

 יתר . בתוך ההתפרדות אולם נפגעה.
 לידי ׳.־הביאו הפולני.והתימני הגושים:

 נראים •להם. שהיו • ־המנד-טופ :אבדן
 ההיים ■ לתנאי שהסתגלו שאלה הדבדיט,

 את יעזבו שרשים כבד .בה. וחפו בארץ
ההמון, בתוך •יתערבו יציאתם ארץ דגל

 והפרוגרמות הסיסמאות אחדי שנמשך •
 והציבוריות. הכלכליות — הכלליות

 גמל לא ־ הזאת החאקלמו-ת7ד -תהליך
והאוס הגרמנים מהגה ובתוך עדיין
 שהביא מה וזהו התחיל, רק טרים

 הקוד־ בבחירות הצליחו כך להצלחתם.
 תבוסתם היתה שהפעם הפולנים, טות

*שי ע״י דינ׳יתן הפרם אילמלא שלמה.
 לעצמו במה כונה ■לבל הבחירות טת
 וההתסזגות ההתאקלמות תהליך היה
 מתקדם תל־אביב ׳ אזרחי המון- כל .עם

';:'■;ד;;::;1■:;:■' ': יותר. •במהירות'■גדולה
♦

 בתל־אביב הנוהגת הבהירות תשיט :,.
 את לבטל צריך ,עיקרי. תיקון טעונה

 להתפו־ פתח־ הפותחים הסעיפים בל
 ולספיקולציה, ולת׳גרנזת יתירה, ר־ףת
 של העיקר בעצם 1"כמובן, לנגוע, .ג&י

 המיעוטים אפויות פרופורציונליות
 את' יותר לסבול אפשר אי בבחירות.
 המה־' הספקולציה גאח הזאת הןמרנוון

 ,מגרש למעין בעיריה המנדט !את פפת
הקופ עליו הפיוהפריטי,'שרבים בזמן
 עד ביניהם, ההתחךות וגדולה ׳ צים

המותר. ובין בין;האזורינ להבחין שחדלו
 של' ',היגע ; ייעלם :החב|■ .יתוקן אם •

•המקושרות רשימות, וארבע עשרים
 ך._השבד1•מת משונים באופנים; ,,ביניהן

;:■ י־ ספיקולציה. של -.:יוה

.הוא הענין ימבי הראשונה התוצאה ■ המי־ וראש י פא־־ם, י לעתוגי להאמין.
סיר שרכש הבריטית, ־■מנהיגות - הפסד חבריו ואת עצמו את ינקה גיסטרים

לוע באמריקה בג׳יניבה. הור סמואל בזאת הכחשה חשד. מכל
החדשה. עמדתה על: לאנגליה כבד גים: נבהל באילו סמואל סיד באה. לא

הברי־ קבי׳ו הסכסוך זמן בל במשך הטבשיס ידי ע־ והלה, לאוואל, ■מפני;
'שאפשר. לאוואל, ■השקפתו.של את ט־ים ד׳אור־ ה״קיי ס.ימת גירוי של הרגיל

יי ניוסוליני :של בעזרתו :עוד::להשתמש לפני העני! :לבלי:•.; פרסום י■:;• .גת! ' י", י ס
 ידי וע־ עי׳יו, דן הבריטי שהקבינט

פני העמידו כך  או להד־ח כי־ירה: י
 מכאן החבר, את. או סמואל, סיד את

 וחתקונים בולדווין ש* ההססני יחסו
 אחת בבה ימסרו בדי.שההצעות שעשה
 ששמח :■; היחידי.: ..: :,׳■:ולמוםוליני. ;:•׳ להבש

 ן, ימו סי דז׳ון ::יסיר היה. .הענין לבל
 ה, ת י ה ו התפטרות לפגי.. ברי ה :׳ב תו: גיד שב

 גדולת; .'-יותר בזריזות *.1.מסודר אמנם
 העל אומד שבועות, אתרי ״שבועות

 יבגדו* בגוד ,בי הדבר, .על ..■עמדנו ׳תיון,
 ואנגליה צרפת אם הלאומים, בחבר

 מוסוליני עם ישר בדברים לבוא ינסו
 פוליטיקה חבש, על •התקפתו לאחר

 הבש לכי? העיקרי הגורם היתד, בזו
 שהזדבר .החליט, מוסוליגי .בי לוגות,
 החבר את להעמיד הוא ביותר הטוב
 בשם הבל ־את ולבנות עובדה בפני
ך ישוב סו  עצמו. •;: ר החב .ידיי :; על הסי
 לדחות אלא : בדירה• תהיה . לא _ להבו

 ישטחו ובולדווין ,אידן ההצעות, ל2' ■את
רמת־: אה מרגישים י הם <3■■:: לפך, ׳א.ולי

 מכל יוצא; '.ימה אבל הקהל. בדעת רחש•
ת.:ירחה:;•־הבד אם -חענין?. ההצעות, א

 תסטא* של למצב בביכול נחזור, הרי
 את להטיל צורך ויהא הקודם: קוו •טוס

 .מו* אשר היחידי י שהוא• הנפט, עונש
 שלא־ ברור,'■■׳: לתוצאותיו. חושש פוליגי

 הצעד לבל גמהיץ כאופן יתנגד וואל
 של לפוליטיקה לחזור■ יובלו האם הזה,

 למשא יסכים שמוסוליני.:לאחי החבר,
 •החדשות? ההצעות בסיס עלי ומהן
 לאחר, בממשלה להשאר אידן יובל' האם
 הפוליטיקה כל את לצחוק עשתה שזו

לחבר? נאמנות על המבוססת • הקודמת,

יוי5ןי ׳ י *

 חשקיפי׳ הסאנקציות. אף על היטלו בנגד
 על מוסוליגי, י ביסודה. 'מוטעית היא זו

 מפוקפק, בעל־ברית אלא אינו בל..פנים,
 אופוזיציה מפני חושש אינו והיטלר

 לאו־ חבר מפני א:>א הפאש־םטים של
מן. הגאה יקבל •המתקיף אם הזק:. מים

את להציל בד.־ז־ ><•־•=׳לא ההתקפה;

 הנימו־ ה! מה העתון: שואי. ועוד
 לפגי קיימים היו שלא החדשים, קים;

 עישיו שהכריחו הסנקציות, הגשמת
 אם למזסוליני? להכנע הממשלה את

 האם . — הסכנה עגין הם הנימוקים
 צריך קודם? גם כזאת סכנה היתה י׳א

 ה״פוריין פקידי כי האמת, את להגיד
בשום עכשיו •גם התחשבו לא אופים״

)ליסטי
 האימפיריא־ בחדגל אלא' אהר,

 1906 חוזה את שיצר שלהם,
הבש. לחלוקת 1925 והוזה

 של הטבעיות התוצאות הן אלה
 פי על שהחבר, המוסרי״, ״־מנדט

 לצרפת מסר וון־זיילגד, שי הצעתו
 י׳אי־ הבש בין שלום י*םדר ול-אנל׳יה

טליה.

 בסוף הגנו . ובאנגליה •באמריקה
 המאה יום־הולדת את י־ שעבר החודש

האמרי ו־פילאנט־ופ המיליארדר של
 גי. י נ ד א ק ו י• ר ד נ א המפודסם קאי:

 . :מיל ברבות הזה ביום קבלה אלמנתו
 ־האמריקאית י הממשלה העולם. קצות

 הבעת לאלמנה • שילחו דחוולט י והנשיא
 של והחסד ■הטוב מעש< כל על :.תודה

 י' אותם. ממשיב־ח .שאלמגתו המנוח,
 הוא שוטלנד, יליד היה קארניג׳י

 למשפחה 1835: בנובמבר 2ב־מ :נולד
 שבשנה ישר, אורג היה אביו עניה,
 התקופה. חית־ זו לאמריקה. חכר. 1848

נולי עם• ■ :מכונוה־האריגה מלחמת של•
:'ד.

 הטהגדים, כל בדרך• הצעיר, אגרריו :•:;:'.
 ■ עתו־ היה הוא • המיאבות: בבל י :נתנסה

 בבור־ סובן. ,במסלת־הברזל, פקיד :אי,
בלבו שעל־ הראשון היד, הוא ועוד. ים־

 במחיר ועממי זול ן עתו ■ להוציא ון הרעי •
 את לגשם עלה לא יידו אחד. .סנט

 גרם.הרעיון בן אחרי אבל זה, רעיונו
 העתו־ של הגדולה .להתפתחותה הזה
־ האמריקאית. :ות

 קאדגיג׳יבאה של •הכביד־ עשירותו ׳
 מראש, חזה הוא הפלד־.• תעשית ירי על

 עתידים הטבניקח ישייפוד ידי - יעל יסר;
 מקו־ 'לפנות;.באמריקה ׳ •הגשרים־של־עץ

בית ויסד הלך לגשרים־של-פלדה, מם
 במה עם חוזים ועשה לגשרים חרושת •

 ברזל, של ■גשרים בשבילן לבנות ערים
 משוכללת שיטה באמריקה הנהיג הוא

 מהפכה שהביא מה הפלדה, לעיבוד
המתכת. בתעשית

 נעשה שעבר־ המאה שנות סוף עם
 באמריקה הפלדה מלך קדנג׳י אנדריו

בעולם. ההון מאדירי ואחד

שונות
י,מודים' ב?י •הגימנית המתונות

 •4הגד ות־1העתו:-:ח3 באי .של? אספה: ב י:;;
 השאר ביין נ^וס ...נשא שבה בסיג .:מנית
 •הקא־ בגרמניה, ;•העתוגים תאניך . .מנחל

• על; .■ 1 ות חצ ה 3;יס!^;1יפי^ן|':ו
ון ;<הגר^ית;ת1נ א|;5;־'|טדו הזן־׳,: ב̂ז  הנו

לשבת של היחס ברבר השאלה על גם •■ י- ,;•ל■׳:.,:־ ; ;; ״ ־■: ■י :ל ■על:; . ;:.יי׳ע;;.;ד;
 •י׳ל היהודים.'' ,העתונאים אל עתונות

̂. י<11■׳■' .׳־ 1 ־. הנאצ־ץנאל־סו^אלי^־ן ה
 7סן הורחקו ^ 'ווייס

 ן18ס0הפחזת.-י לבל' הנדבנית ־העתונות
!״׳׳• ומארבסיסטיט׳.' יהודים עתונ׳אים

11
 יחמהפ ■מאז

אמר —י ׳טית

־דעי
מדמנית,,, הלשון לןק6
י".מאיצומן י הסטודנטים י'׳:;^ל;•■ •־

הה: ולים־ ;.1־

״סיינאפון״ ־
',׳בנייגיט■ ;בבימה: .הנהיגו

 סיי־ •בשם הנקרא .החדש' י ־את':'המכשיר
 יא:־ באופן להודיע שתפקידו גאפון",
 הקרויה'.;על .לתחנת;.■הבבאים,• טומאטי

 המש־ לתחנת ־או' נין;;3ש:פלהי:.ב רל-יקה
;:•■,'•:גנבים..•• •■ י:: .רה הדי ב

יי

ו תתענין• קארניג׳י מי לי  י׳ןאלות כ
 בין להתקרבות טטוה והיה סוציאלוות

 אמונתו, לפי והמעבידום. הפועלים
 במאוחר או במוקדם פועל בל :צריך

 עובד שהוא זה במפעל שותף להעשות
 איכות את מאד החשיב הוא בו.

 שהצל פועלים, דק־ קבל ולפיכך העבודה
̂ו■ ■: שלחם. : במקצוע . במומחיותם :סיי

 אפשר' קרניג׳י ש^ •החסד מעשי -
 שהיה :הפתגמים, שני ־ ידי . .על • לתאר
 שעת•;כושר: בבל עליהם .לחזור אוהב

 •״עשירים עשיר". .למות.לאדם. ״חרפה
ולפי בעולם".. קבצנים מגדלים רבים

 באנושיות לתמוך כלל: בידו. נקט כך
, ׳ יחידים. באנשים ולא

לאו־ מליונים עשרות נדב קארניג׳י
מוציא ומוסדות מעבדות גיברסיטאות,
״מבוךקאר המפורסם.;איים,המוסד

125 .:■ של הון לו ■יש לשלום" גיג׳י
בשביל פרסים ומוציא דולאר מיליון

ספרים ומדפים השלום לטובת פעולות
לאומי הבין השלום היכל השלום, על
הו־ בהאאג הבין־לאומי בית־הדין עם
קארנונ׳י'..:..:;׳;:'.;■■.■■';".'̂" בכספי י קם

.־ .1■' .־• י: .
 קאר .ראה חייו י של ראשי בתפקיד

 בהוראתו המלחמה, כליון את. ניג׳י
 •קארניג׳י״ ■;׳: שם על י ״־מבון להנהלה

 אוכלים ^נו. '״אין .האלה: בדברים בתב
 את מענים אנו אין אדם, בני עוד

 •הערים את בוזזים אנו ואין השבויים
 *מנהלים אנו זאת■: בבל אבלי הנכבשות;

 התחבולות כל הברברים, כמו מלחמה
 מל לשם בהן השתמשו לידכם שיבואו

במלחמה". חמה
שנת לאבגוסט 11ב־ מת קארניג׳י י,

1$י
• • עצבנים

 אממול הרעם קול את (בשמעו
 שיי^יןזגפל ברח׳ ה׳א• נבהל בבוקר

־ כרוניקזז•) - נקעה• מכסאו-׳״דגלו

 — נספרה ומה *עוך נדבר מה
 נוק|א. אותם שד כל ע^;גו... לתוהים

§ךה5ב?םרטו ©כה הך.עם
הכסא! מן נופל שי?קין בךמב ןאיש

;,הבן״ במצב-של ,תמיד כי'אדם:הוא
ז י * ז ▼ .* ■ • ־ד — : •• י ▼ ./

.̂■־' נצבים למשמר ויום לי? ■וחושיו
ד •■י •■ ־7. . ־״•־■־ • ־ ד :י * • .■• : )•ד■ .•.־.? ׳ • • ז

ןישךלא־?שן, ער־ולא־ער הנו
, .._^עצבים^עצבים בקצור

•1* י • ׳ י ״ ׳,־ • :ז ־ . ' ״ • ׳ • • .•■ ■ ■.;י •..- י:׳■. י׳ ,׳ . - ••

- גרק פל ועם חשוד רעש, כל עם
י • י־־־.,ו•• ־״- • ר י ׳ ז , : ׳ ■ ■ • • * ד׳; . ■ .י׳ ן

 !העתיד חם$ הגיע... זה י•—חושב הוא
 ׳ כ?רק הלבוש האזרח בזה

# דוטדוגלודיט. לקרובו דומה

אומר: מוסאו, •הניקל האיש, אך
׳•׳ *•'•*•••.־.• •לו

לחנם. לא אבל. אמנם,״ נבהלתי
*,ד • : - : ■ ז ! - ••-.־ר : • ו

 כאלה, ךעמים :בעת נו,3בז©
 מלכים אפילו

מפסאם.׳ נופלים

מילא,

ב נ א;׳■נ׳י׳ל••

 בפרלמנע וזאופודאיד.
ועי3וו3

הו־ץ־ .בפרלמנט לממשלה: ׳־׳אופוזיציה
 נקטה הוא אבל בה, ' משוללת ■מיני

ושערור־ וצווחות *צעקות של בתכסיס
 תועלת מביא אינו הדבר 'בי אם יוה,

 גדול ברוב נדחות וההצעזת׳״שלה רבה, י מהונו גדול חלק שתרם לאחר 1919
. וחסד. צדקה למעשי

בפולין היהודי ההוי מ?

.חמיז־וירה. "־!כזבונה

לט^:י אםט.וכי.ה, ׳פיגליאנד,.
.'י:.בלש^;:!הגרםנ'וה

 הפטודנט־ם• ; אגודות בין ־׳ טשא־ומתן
 ון ■הלש את ולהנהיג. ה האל הארצות של.•

;':'..:ל ;׳:■ • זו. לישון בתור :■זאנגלית

 'דליקה מקד־ על
 הידיעה את באופז/ן^בצ^ומאטי ;שגילחת

.גדא־ בעזרת .הכבאים4לתהנ^ .
 עו־ חום שה :יפעם;:בב.ל;:שכתוב־ •מופון'••:

בתו־ הרגןל:; מן למעלה. • ח־ר. -כאיזה 'לין
של..'־ניאמו־ לוח'■;שניי. .•מדליקה.;■ אד!י.צ

■•"' :'!• י;■;■ י>.א.׳:• •־
הדלי־ על/;מקום. י :.ורועות ת־ב.ף: פו.ן*;נוה.ן:

ל ■ • י • ־•;י ;: ׳ ! . יי ,',■י.׳' י־■•... ג.•;:־:• ..׳י,■.׳:'• ׳

 לתחנת .מודיעה -ז-ו מבונה.. • ק־,;להיקפה:.;
 .או הלון ■רצים שפ פעם ככל;: ■ ־;משטרה .

 טוד־רים .איו. קופה־בדזל שובדייב דלת,
הקיר. מעל תמונה

גמבה... בנו את מאשים אב
כשהל .האחרונות, השבתות באחת

 בבוקר גז׳יבוב בסביבת : היהודים כו.,
 .שני ■והנה ראו • שהרית, תפלת להתפלל
 משונה,־.;בחור אם*ר מוליכים שוטריה

 לבוש ארובות, פאות בעי חסידים,׳ בן
• ״ חגורה. וחגור משי י של קפוט־

 בריצה ובא״ו .התכנסו; יהודים; :::׳;;המו!!
 בן בחור הוא ״האסיר" כי ^נוזברר,

 שזה•'•עתה צינדר, דוד ושמו עשרה:שש
.;באדונו־ ."מעיר .לווארשה רז'ובא..•ברכבת

 בישיבה רב זמן. למד ציגדד רוד ■ ׳
א אבל הברזל, ברחוב■: | ם'  .גחת :•מצא ש
לאחת לנסוע בלבו החליט •והוא בלצווףו

 בבוקר,.':בשעה' השכים ''•;.׳ובאדוך'.הימים
 את| '.׳לקח ?שנו, עוד; הבית •בגו שכלי

̂:' הבגד את .;תפליו,••  החגורה' עם !שי3ש"
ם  ׳והלך יד על .•שקבץ' אחדים וזחויי

 ושם 'לבאראנוביץ, במםלת־היבדזל■ ונסע.
הת־ •המקומית. בישיבה ללמוד התחיל

;מבי ברה בנו כי. האב, ראה כאשר .
 גנב בנו בי והודיע, למשטרה הלך תו,

וברח. ושוודכסף כסף ממנו.
 ״הגנב" את לחפש התחילה המשטרה

 באראנו־ בעיר .אוהו תפשה :פוף ■וסוף
 לווארשה והובא נאסר הבחור ביץ.

השבת. ביום דוקא ברכבת

 עוד הועמד• גנבה •'במעשה •בנאשם ;■
 לפוש־ 'בבית־הדין למשפט יום באותו

 גראבינם;־ .הגב' השופטת, . קטנים. עים
 הל■ הקטן, .ב״גגב" מאד התעניגה קא,

 צינדר שדוד ומפני ; חסיד. מלבושי בוש.
 לבית־ פולנית,..הוזמן לדבר יודע אינו
מליץ. ׳הדין

בעיניו, דמעות מתוך הודיע הנאשם•
 לא הוא עלילה. עליו העליל אביו כי

 של הבגד את לקח ורק ,מאומה גי,ב
 שבוואר־ משום הורה, ללמוד:ונסע שבתי

.':• בלמודו... הצליח שה־׳.לא.
 הדין, בבית שעמד הנאשם, של אביו

 גנב לא :בנו אמנם כי פוף, סוף הודה"
שהמשטרה מרצונו ורק מאומה, ממנו

 בי וסיפר, הלך. לווארשה אותו הישי־ותחזיר בחורי שאד יבדרו כמובן, פרנס,
בסף... ממנו גנב בנו 1 : ;< ;׳ ימים". ״מאכילת. בה.

קולות. של
רעש בפרלמנט עוררה האופוזיציה

הסוביי־ עם היחסים בשאלת גם גדול
״ ׳ •1

 אין. כי ׳הרשמית,; ההבהש־ אף על טים,
 והדומיגים,'• הסובייטים בין צבאי חוזה
 ־ לאי-התקפה, רגיל פשוט חוזה ■אלא
הת כל כי הצירים, מן אחרים טענו

את לבטל עלולה לסובייטים קרבות י ■ ,'.־•־ * י י * •י ׳ יי*
 את ולדחוף ■גרמניה■ עם הטובים' ■׳־יחסים

 ״הדי־ איונגארייה • של זרועותיה לתוך זו
׳ ביזיוגיסטית׳? ׳ י , .;1י■■:; ׳

 ;בלפי יה ■האופוזייצ . מצת בזתא :;..וד ח י י'ב ,
 יחם את ■'בפרלמנט להדגיש הממשלה
 ■לאיטליה. שלידומיניה הידידות

 ׳ברומיניה ; ■איטילי־ נגד י •העונשיץ ;1־:
 ;בעש־ החט־ ■מחיר עלית לידי חכייאו

 וברומי־ למאה,; ■!חמשה עשרים—דים
 זיזה,;'אלא העניין 'מן רצון שבעים ניה

 לבך, בהחלט הנפט״ימיתנגדות שדובדוה
שין, • ■לתוך הנפט את ■ שיכללו  ־.העונ
 העולה אבספורט ׳שיפסידו טענה מתוךי;

 לשעד ואין ליי,' . מ>-ל.ייאדדיים י ;לבמה■
 לדומיניה פיצויים שחבר'־לאו-מים״יתן

,י;׳;,;;;■:;■!■; • • זה. .ן1'.בעי

 דוד כי פסק־דינה, הוציאה השופטת
 :לדין; נתבע ביו ■וא לחפשי יוצא דר■ ע צ :

 לידי השלטונות את הביא. אשר ,על
״ • טעות. מעשה

אג״ו? גן;

האדנה האנטישמיות
'./::::■'■■;ב;;׳;:;::;';:;

י • •'מוינא) (מכתב 1נ

 והאגרופית הצעקנית האנטישמיוה , ־:׳,
 וסד־ בחורין עתה נסתתרה באוסטריה; •

 '־,הספו!. • .שבתי ימים היו .ונעלמה, .1.;;;*•׳
 פעמים ׳ כמה• היו באוסטריה הגבוהים /

 התקפות; לעריכת הראשי המבצר {;בשנה
 הספר בהי גם למדו מהם יהודים. |׳.על

 פול׳ניה רומיניה, באונגריה, הגבוהים י
 באוניברסי־ המחזה: נשנה ־ותמיד .,;!.יוכו
מת נולגלות לרוצץ החלו הוינאית ,-מה:

 ובאו להם נענו מיד יהודים, למד-ןם 1ן
 זו קדושה בעבודה להשתתף ,לעזרתם !•
בוק בודפשט, קלויזנבורג, 'מתלמד•־1!
 נהפך עתה ובו׳. לבוב 'ווארשה, 'רשט, !

 יהודים סטודנטים מכים עתה הגלגל.
 •וב־• ,ובו אונגריה פולניה, במכללות
 אידי שלוה שוררת אוסטריה מכללות

חלי־ באן ותמה שמתה משום ולא לית.
 !מקום־ שאת אילא לישראל, השנאה לה

כאץ ירשה האגרופית, האנטישמיות
המרוסנת המתונה, •האנטישמיו-ת עתה !־
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אנטיש־ 'גזאגד והאדיבה י:׳והמנומסת !■
 ואינה גומי סוליות על ׳המתהלכת ■מיוה !1
 אט בי• בקול ולא באגרוף אא -עיכדת !

 ומלטפת נשיקה אגב ונושבת במוח,
ומ רעש להרבות למה סטירה. ['״אגב

המק אל להגיע שאפשר בשעה ־הומה, ן
 האזרחים כל ובנעימות?־ בנחת ווה 1
 דת מעמד, הבדל בלי במפובליקה, *, !

 על החוק.. בלפי הם שווים ־'״ולאום.
והערב, 'השכם באן חוזרים זה משפ$ -

הרי בחוקת חקוק וכן הממשלה ראשי ,, ׳
 הולך למעשה אבל החדשה. ̂ פובליקה "

מעמד ליום מיום היהודי כאן ׳ונדחק
אחד מצד ' ■והכלכלית. המדינית תו 

.! .

 המט התיאטראות בבתי כאן מעסיקים
 היהד ׳והמנצחים המשחקים .את לבתיות

 קיפנום, . אלכסנדר ׳מגרמניה, שגלו ים1
 ומשו׳ם — ובו׳ וואלטר ברונו שוד,

 תידים לכאן למשוך עלולים שהללו
 משמשים שני ומצד — לארץ מחוץ

 הטט הפקידים ימאות כמה כצנינים
 עדיין פוטרו שלא היהודים שלתיים

 יהממשלה פקידי אלף וששים מאה בין
 מאות שש רק כיום באוסטריה:•נמצאים

 ושנים ארבעים ובין ■•־הודים. ושמונים
 נמצאים הוינאית, העירית פקידי אלף
 פקידים יהודים. וחמשים כמאה דק

 באן עוד. יתקבלו לא חדשים יהודים
היש ידים ומהפק השמד. גם ■יועיל לא

 פעם בבל גדול. בכבוד נפטרים נים
 הרשמית: בעתונות באן קוראים ■ופעם
 באות• פלוני את ציין הריפובליקה נשיא

 לטובת שרותו על גבוה הצטיגות
 הפנסיה. לגיל מברג לרגלי הריפובליקה,

 שהוא האחרון, המשפט נבלע ; :וכד
 בין גדולה" ב״געימות כאן, :העיקר

 הגך ההצטינות על המדברים המשפטים
 בויי היהודים הרופאים מצב ;בוהה...

 בךע< הוא ־— פאות ושש כאלף — נה
החו .לבתי מתקבלים אינם. • .מצעירים

 ומת־ פרנסתם הולכת וה״זקנים" לים,
 קופות ודלתות נשבר לחם ■ומטה קפחה

 בפניהם, וננעלות הולכות החולים
 מו־ היהודים הרופאים אגודה ;משלחת

 הווינאית הקהלת נשיא בראש •פיעה
 סוציאלים לענינים המיניסטר יי בפני
לפניו לקבול בכרי דוברטסברגר הד״ר

״אי להם: עונה והמיניסטר מצבם. על

 בל זאת. את לי האמינו אנטישמי, נני
 את דן הנני בפני, שווים האדם בני

 מום־ לפ׳ הפנימי, ערכו לפי דק האדם
 ונעלות ,"יפות מלים •בשו-ונו". רו!ולפי

̂בל מאוד!  למעשה עד ההלכה ,מן ז
 כאן נוסדו הנה .רב. ■מדחק הריהו

 האומנים ״ברית הממשלה מטעם עתה
 בונד) (געווערבע המלאכה" •ובעלי

 (האנדעלסבונד) הסוחר־ס" ו״ברית
 הוב לא האלה הבריתות הנהלת •ולתוך

 וינה יהודי ורוב אחד. יהודי אף גס
 בעלי ;הם ויתרם . • סוחרים י כידוע י הם
 ולפי :וכו׳. מלאכה; ובעלי חרושת 1בת

 להם יש הרי החדשה אוסטריה חוקת
 בית של וכוח ■אופי אלה ;לבריתות
 נשיאות עתה עד היתה הנה ■מחוקקים.

 בידי בדנה, דין עורכי של ;הלשכה
עור של הגדול שרובם ומשום יהודי

 עתה הם. יהודים הוינאים הדין כי
(משו החדש למשפטים המיניסטר ,פטר
 במקומו ומנה היהודי הנשיא את מד)

 פניו גם (אגב: קאתולי דין עורך
 הזקג־ם מאבותיו שהוא שמי מעידים

 כך׳ על ומעידים יהודים ממוצא היה
מו ובך המסחר״) ״ביית סגן פגי גם

 לשכאות מהנהלות גם היהודים םצא
 עך הדבר והגיע הוינאיות. המסחר

היהו התעשיה ©בעלי שבמה כך, לידי
■להעסיק יראים . סוחרים וסתם דים

• : . ♦■• ■ג י •־. ••־... ־■ • • ׳׳•• . • ■ ■■':*׳ .; . • •• '

 ירד־ שלא החשש מחטת יהודים אצלם
 מופיע שגי ומצד השלטונות. מטעם ;פוס
 בבית הדנאית העיריה ראש פעם ■כידי

 היהודית הקהלה של לזקנים !הטחסה
 החוג־ הזוגות לאלה יפות מתנות ■ומחלק•

■ונו שלהם הזהב״ ״חתונת חג את :גים
 אלה ובימים יפים. נאומים לפניהם שא

 לאחד הוינאית האוניברסיטה חלקה
 גדול כבוד הישיש-־ם מפרופיסוריה

הממ בוה באי במעמד אותו והכתירה
״דוק בתואר הפרופיסורים• וכל: . שלה

קדופניק נרוך

נכווה הצגות
עליכם. שלום• פי ,על כנוד״, ״עלי - ״הבימה״

ישראלית נאות מדות על להראות כוון 1 על ״הבימה". של יגאה הנוכח מתנת .
 ואף! הילדים, 1מהיי ; לילדים ספור; . פי

 1לילדים, גם :חת• . לגרום עשויה ההצגה
 1,סופרים יש למבוגרים. יותר עוד אבל

 גם| לילדים דברים כותבים :שפשהם
 יותר■ ייפעמים מהם, נהנים ׳;הבוגרים

 אצלנו; :הם באיה סופרים הילדים. מן
 אומות־ן אצל ביאליק, עליבם, ':שלום

 יהמ־| (״בן מווין מארק למשל, העולם,
 על ״•הבימה" ובשלק־ה .:והעני"). :לך

 .ספון ■של. וההצגה העיבו־ את עצמה
 זאת עשתה עליכם ׳פלום מאת ,כזה

תביעה. - ומתוך ראש בכובד . פדרכה;
לעצמה. 1 גבוהה .יה י,אמנות

■בי המונח עליכמי השלום הספור
 עיקרי •הבדל עוד נבדל. :ההצגה סוד:
 זהו לבדח. עשוי הוא און ספוריו: מרוב
 עטו פרי המעוטים הספורים אחד
 מצה שאינם הגדול, ההומוריסטן של

 וברטט.! בדמע ׳הבתוביב■ פלל, חיקיים
 באן; לגבוריו בחר זה מפני דוקא אולי

 פשוטים;■ ::יותר,; ■התמימים •הילדים, את1
 הקו־; בלב .לעורר: יותר •■המפויגלימ יותר,;

לוד שבעצם פי על אף חבה.־ רגשי וא

 הקאתולית, ו־עתונות הכבוד" מן טור
 ועד האנטישמי .מ״הרייכספוסט" החל

 לופנגרמני־ההיטל-ן נאכריכטן״ ה״וו־נר
 *1עלי וגמרו מאמרים.^לשמו הקדישו ראי
 הנד חלוץ • 'בעל עליו והראו ההלל את
 והפרופיסור באוסטריה. המשפטי דע

שיי. ד״ר היהודי הוא הזה
־ם וצלל אורות כאן משמשים כך

בערבוביה.

 לנגינה, ; ואהבה . רגשנות 'על ..טפוסיות,
 מעל־ שלא והנאצל הזיה'אל.הגעלה על
 נתכוונו אלה שמדות אלא הדין, מא

 נחלת- אלא ואינן הדורות במרוצת
 י נפי י בגון גדולים, ילדים .' גם ■ ;״ילדים.״,

 הזמר״..בעיי־ ״בלי■ משפחת.';אבי .תלי
 העממיות הסוציאלית, ■הנעימה ;רה.

 גם מבצבצת ״מעמך", לנו הזבורה
 מאשר: רצינות וביתר ז־ .בספור היא

. .קומדיה, •שכולה ב,,עמך",
 זו־ קומדיה. בלל אינה כגור" ״עלי !.

 .השקה ״אשר ילד, של היסורים דדך הי
 יהי אילו בגור". עלי מנגן להיות נפשו

 מיד הוריו• היו אביב בתל בזה ולד
 לו ועורכים פלאים לילד אותו •־עושים

 ומפרסמים שנה . לימוד לאחד קוגצדט
 באותם שם, מצוייר. ן בעתו תמונתו
 ,■כך; היה לא ויבאותם.;המקומות״ הימים

 אחד• מ*ור מכות סקיגת בסכנת בגניבה,
̂יד ומלקות  לצלי־ הוא י מקשיב שני, .מ

 נפתלי. של' .המשפחתית התזמורת י לי
 התזמו־ חבר זו, משפחה מילדי זאחד

 תמורת כאמונה לו מסייע הוא,' אף׳
 ■ 'היא רעבה בי מזונות. בצורת ;מתנות;

 •:הר:׳ ובחשאי .זו.: מנגנים .משפחת .ללחם
 ננוך י ומתקיניס הילדים •שני לבים

 של עץ ומקליפת סוס משערות
 .הימים .אותם מילידי מי דרגש

 הב־ את זוכר אינו המקומות ואותם
 להת• החדר ילדי ירי מעשי ההם :נורות
 הצע־ בנורות ■לעומתם הם . ומה ,פאר

 בחנויות, כאן. עכשיו הנקנים •צועים
 והילד •ויאפאן? נירנברג ׳ידי מעשי
אצל ללמוד מתחיל הנגינה אוהב

 כמובן ■ ממש, בכנור נגינה נפתלי
 מקבל שהוא הזהובים תמורת בגניבה,

 .לו־;■ והוא אמתלאות. מיני בבל מאמו.
 עד ,הנפש,, בלות עד בדביקות, מד

 ור,א־ והוזה זקוךח למשכב נופל שהוא
 מו־ :•הוא מבריא וכשהוא רנה. מלא שו

 לש־ בשבת והולך • בבנורו 'לשגות סייף
 לעיר מחוץ הגוי המנצח ;גגיגת מוע

 מזה יותר עליו הבודה מלשין ■ונמצא
 על: מאב־ בינתים, -שגתארס :והוא, -—י׳

 הזהב שעון ואת; ארוסתו את בך ידי
 במש־ ■חשעדודיח' ורב־ במתנה, ',שקיבל

 לה־ יכול הוא אין בל'אלה, ואחרי פחה,
 חוזר והוא שלו הקודש מעבודת נתק

 : ■תפלה זו הדנה ״ אל לשמוע נפתלי ;׳לבית:
בה. ׳ולהשתתף

 '*שיש ההצגה לפי המעשה ספור• זהו ;
 של ..■השפור פרטי .;■מבמה..שינויים :ב!־׳;.'

 של וכוונתו רוחו אבל עליכם, של,ים
 נשתמרה האחד, הרגשני, עליכם ■ שלום

 קטן• קישוט דון זה. ישילוב־מאורעות
 לפנים, עיירה של בסביבה מוזיקה של

 של• אמות .,בד הצטמצמות של סביבה
 ערוך; חן ושול מודים י ל ך" עדו ולחן ״ש

 ביא־ .שגם סביבה .יין, לשתיה לגויים
•ילדותו. את בה בילה ליק

 ובי־ שבשעתם הללו, המאורעות בל
 מש־ היי . עוברים'לפנינו ובצדם :ניהם
בעיי הדופן יוצאי הזמר" .,בלי פחת
 למסגרת ״הבימה" על.ידי הוכנסו: רה,

 'וסד הבמה כל את הממלא גדול תוף.■
 צד •בכל מראה והוא צירו על בב

.המג־ קליפות במה ומתקלף הדש ב!חזה
 חודוש — חדשים מחזות. שוב לות

 את גט .המסמל יפה ותפאודי טכני
 הגבר ראשי על החופפת המוסיקאליות

 ט־ פ ו ל את לבדך::יש העיקריים• דים
זו. לתפאורה ס גל

בי לעשות הגדילו השחקנים מן
ל וחגה ן י ק ס מ א. הוד.; ד ג  מס־ :ר. ה

 לשע־ הצבאי הפולני המנצח הוא קין
 עם בידידות וחי לעיירה שנתגל׳גל בר,

 וחובבי נגן יודעי ,את ומקרב׳ ידןו-דיה
 למו־ יחסו של ^ההקבלה יפה שבה. •נגן.

 :והליכה; וריקוד שמחה .כענין .סיקה
 לעומת שבי •הבחורות לב ולקיחת בסך
 המג־ נפתלי, •והדביקות;של ההזיה. יחם

 ואפילו:;ןיגוי;; ותפלות' סליחות -דוקא גן'
 עצבות׳ של נימה בהם יש החתונה 'ני

 נפתלי יבול לכשירצה אמנם בבושה.
 .גם לנגן שלו. הביתית התזמורת ■עם

 שומעים אנו ג׳אז: ;:.ואפילו שמח, י ניגון
 כנראה זהו אבל הפעם, הבמה מעל

 מב־; מסקין ■גויים. של חתונה בשביל
 המרזח' בבית בין הגוי, המנצח את ליט

 לעיר, מחוץ :הוא בביתו ביז היהודי
 גפ־ את ציגזריונזסי משמבליט יותר
 תפקידו המשחקת הנדלר, וחנה תלי.

 לזמילה׳.אוהב־ • המסייע נפתלי בן של
 זאת׳ עושה ..יסודיו,;; •דדך בבל הנגינה

1•מדי ■יתירה אולי ■יתירה, בווירטואוזיות
""• -״. ■ '■ ••'יי. ז. •: '•־ •■■ ׳

 משל. רב, שחקני,יכה בעלת הגדלריי חגה
גרו בתנועות טובה רוב עלינו פיעה

 מדרשם מבית באקרובטיקה טסקיות,
היא! אבל ושל.גרנובסקי. הרוסים. של
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 בהצגה ביותר שהצליחו הכהות אחד►
 ״בוהמייז״־בן הבמה'ילך על לפנינו־ זד.

 זמר", ״כלי בן זמר" ״כלי ״בוהמיין״,
 הה־ דרך תמיד נבנם ומטפס, מקפץ

 תאור! בגניבה, בא כשאינו גם לון,
 מזט־ ההפך ממש עילוי, שובב לעינים,.

 גם בשקידה הלומד החזיון, בבור לה
נגינה. לומד שהוא כמו ממש בחדר

 דב בבשדון ממלא של'זמלה תפקידו
 קשה שקצת זה, פרם להוציא אם ץ. ר ב

 ■: המש־ הרי;עצם :עד, שזהו ל״האמין",
בה •בחיזלם והילוכו ונרגש מחושב הק
 היא יפה מחזה לתפקיד. נאמן קיץ

 ידי • על בהוריה■ נבחן׳' 'שהוא הבחינה.
 השירים, לשיר זו *פתיחה המהות־,.

ואולי- 'היו. כך באמה זה,' דיבור־זמר
טוי עדיי.ן. '•;שנם. אגב 'שמצילים."דרך. '

.■■■■ . • ■ ■ ׳• •■. . : , • : . . ׳ ■ ♦׳• . ■•׳. ■■

 מהם מה לדעת -שאין כאלה, ניצוצות
 השפעתם מדת ומהו■ אמנות ומה־ הוי
ונפש. ואוזן עין על

 את לציין יש המחזה כחו-ת מיתר
בפיני, תפקידיו: בשני ן י ק צ ל ק

 מזט־ .יותר ישובב נפתלי, מבני אחד
 לח־ ממנו נאמן פחות אבל לדרהנדלר,

 : וכל בפניו, עליו ומלגלג — החדש •בר
 חלסטקוב רמאות; אומר •דיבורו ■חיתוך
 טכסה, בעל ובהרשיל אנפין; בזעיר

אומר ובולו החתן את ■?חמחיתן,-הבוחן
ו״גבזדות״. בבור

.׳ ד״•"י■ י י י ״■ ..■■■ .י ■
:  י: ל.א.מ.י-ת ,;.גם \ •בפולים ' תיפעידיס:

נ נפתלי), וא;חד.מבנ,י המוזן• (האב ל
 מבני ואחד המלשין קלוץ (אפרים ק ו ר

 ־5פלנ (אסתרל 1'שיין׳, ,ייולגב נפחלי)
 בתפקיד נפתלי). מבני אחד ושוב תרל

יותר־ימדי י קצת המשחק היה הילדה'
• .*•ו ••. !.♦ 1 ׳ 1 • ״ * • • ז • • ־■ י - • . י

י ת־עמי ב ילדותי. מ י נ ב  שיש י נ ו
 אותם מילאו טפלים תפק־דים להם

־:!־- • בראוי.
יעד לילדי הנובה״ מתןת הסיבום:

״;■,: :־: הקוראים,. כמוגי׳יזבמנבם •דאל,

י—•• <̂•1׳'


