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ת - של וחשבון הרן (מתוך ק ל ח' )1934 לשנת הבריאות ב

 הבריאות מחלק* של ׳וחשבון הדין
 110 מכיל 1934 לשנת י הממשלתית . _ י

 סטאטיסך' לוחות הרבה ובו עמודים
 ממצב /' מקיפה :■ תמונה הנותנים ::::■;/;:סיים,

הקוד־ לשנים 'בהשוואה ■גם ".הבריאותי,
7. ת ו מ .

המחלקה הוצאות
 ,137.154 של ־ הכללי הסכום •זמן -

או צ הו  מחלקת ידי על 1934 במשך ו
 של הרפואה למוסרות ניתנו הבריאות,■: ״"י

• לא״י. 1195 היהודים ' 7
 של סכום הקציבו אוקטובר בדוודש ״

״י18.000 . א ל '  ליביוש מיוחד באופן '
 התי נתניה המושבה ראמאדן, ברכת

והמועצה לא״י, 6000 להשיג הייבח׳ ־•:ו ־ ׳ • • ■ •. .• ■י • ־. י .•
י! ?א"י. 4500 העליונה -המושלטית

 בעמק חולים קופת של החוצים בבית
 ולרוץ צאחיות הבנינים ■נגמרו -יורעאצ

 אלפים שלשת: של בסכום שעצו -פאים, •• • -
הממשצה. ידי עצ שניתנו ''ל'א"י,:~"

הסיוע פעזלות
 ,:צוין י 1932—33 שצ ־ וחשבון בדין * י ־■
 צישוב מאד רעה היתה השנה כי- •"
/ .  ישנת והנה ׳ישראלי, בארץ מחקלאי .

כרועה. יותר עוד היתה 1933—־34
 לסייע• הוצרכה הבריאות ׳ ■מחצקת •■/..׳

 ולילדים צאטהות • תולקה •בקופסאות
* בדבר.

 משומר חצב שצ ׳מרובה •כמות
 הארץ. -שבכצ הערביים בכפרים ״"״דווצים
 מבושצים מזונות, חצקו כפרים בכמה

 באופן סובלים התושבים כי וחיים,
פעו־ ׳שנוצרול התנאים מפאת מיוחד

 ספק בצי הביאו האצה הסיוע צות
ת מחצקת אבצ מרובה,. ־ תועצת  הבתאו
 מזון בחצלקת שיש בקשיים הכירה

 צחוצים מיוחד ומזון בבצצ צאנשים ־־ ־ י
ויע־ שצהארץבפרט, שונים־ בחצקים ־■ י

סלי־ כגון עבודות, צסדר צממשצה צה -
 התחיצו העבודות יוכו/ ■כבישים -צת ■*■;

 במחזור שהוכנס והכסף, במהירות, - - -
הכןצב. עצ הרבה ■הקל ׳

 במשך חוצים לילדים •נתחצק החצב• י
 ביצדים הטפוצ מרכזי ידי על הקיץ בל

התי־ בין התמותה פחתה בך ידי ועצ
ת בצעדי הערבים, ■נוקות • א  יבלה ז

ר. .צהיות ת ביו ה' ה בו ׳ ג
חוליים בתי .

 הערבי הישוב שצי •יד המה הרבוי . ■■;/■ '7:;■.
 ■גם ■והיהודים הטבעי, ידי'.הריבוי עצי./■/■/;/■י.

 הרחבת את מחייב — העציה, ירי -על
הממשלה, -של 'החוצים בתי רשת ׳ ״

 רצוי בשסיצימחצותמידבקות. ביהוד־ ־
ברמצה, כצצי חוצים בית שיכון מאד . ,

 אינו ביפו הממשצתי החוצים בית כ*.
 שצ החוצים מן הצק אצא צקבצ כוצי

 בית בצפיפות. '׳המאובצס הזה האיזור *"/•
 הקיץ •בימות טפצ צא• בחיפה יהד(וצים;:■ ■//׳־;:

המידבקות■ המחלות/ בננועי אצא :'כמעט /;. '
 ב׳ וצו ח ת מקבל תצק להק במעט״ :כרה' ■והו -7:״ •: :

 מאד זקוקה ירושלים ;גם: י. ■־,אחרים. .׳״..
 שב מידבקות, צמחצות חוצים לבית
חוצים■ לבית חוצה :צהכנים .:מאד קשה

 על כי היא, והתוצאה מוסדות, שי: י
 בבתים המידבקות המחלות רפוי ידי '׳
ו־ולבות המחצות מתפשטות הארמיים׳ י "

' - ; ; ; ז ׳ / : ■.מידבקות׳ ̂ מחלות■ ;/"/■/
 שק 'מקדיש שלשה היו הזמן ',■:.//■;,;/ו/ןבמשןו:;

ארץ גבוצות יד על האבעבועות '"'מחצת

 נתרבו הטיפוס. מקרי וסוריה, ישראצ
 .1933 בשנת 1055 -צעומת ,2009 עד

 היהודי הישוב הגדלתי ;הוא צכף הגורם
 בין י הטיפוס מקרי מספר י / והגדצת
 שחצו או י 'בערים, 'היושב/ים הערבים

•משעת בעדים, ■י. ׳מידבקות י .מתוך
 בתנאים• והיו ׳עבודה צהשע צשם 'שבאו

 שהוקמו ''לכלוך־־־׳בצדיפים, של י נוראים
וכו׳. זבל .ערמות מלאים במגרשים
|96 מהם מקרים, 500 .היו בחיפה

 לעומת יהודים בין 202 הערבים, בין
 לקחת אם .1933־ בשנת 'מקרים 157'

אי; את בחשבון  הרבה ה׳צפיפות; / תנ
 הבצתן !!!התנאים־ היהודים ברובעי

לי חיים ־שבהם סאניטאריים, ע פו ה
 שמספן צהתפצא, יש הדי הערבים,
. מזח. גדול היה צא המקרים

\
 ״שלום לחיזוקקונגרס׳

ורוסיה׳ .•
אנגליה נין•

די................. די ה. י סי יו
ת" טי בי  שם'קוניגרם. בלונדון/.:תבינם הסו

ם יחסי וקי ז צחי שלו ורו־ :אנגליה •בץ •־
7■/ ׳/:; ־-..'.״ •הסוביטיית. ■ סייח - ־■/ ■■7

 //המפורסם החוקר .•:בא הקונגרס אל ■
אוטו פרופיפזי־ הצפוני הציד שצ
>*!

[232■ עד
 החוצים בין .1933 בשנת 149 לעומת

תנאן־ יהודים, . 56. ערבים, 179 היו•

המקרים נתרבו ביפו ׳־גם

 ״צייוסקין״ משלחת עם שהגיע שמיט,
הצפוגי. צציר סמוך ידועות צגקודות

 -ליסטואעצ. לורד פתח הקונגרס את
י אמר, בנאומו  מוסרות אצל רצון יש ג

 האנגצי העם ואצל שונות והסתדרויות
 עם שצום של שתוף־עבודד, 'ליצור בוצו

ל הסוביטית. וסיח ביחסי תלוי שצום ג

סטינגס, חיי
:השתתפו1 .׳׳

האולימפיאדה ער התעמולה

לאלה ביפו דומים העובדים׳ של החיים
 השרוא כי להוסיף, ויש שבחיפה,

מס אמצעים ■מקבל אינו הסאניטאדי
לעבודתו. פיקים

 העין של האוכצסים רבעי שלושת
 מיל! מהספקת מים ־ מקבצים אינם

 בארוה ׳במימי משתמשים אצא צבורית,
 רק סודר י תעוצ מהר, המסתאבים

המסחריים. ברבעים
 יותר סובצות ובנותיהן וצפת • שכם

 שחד הפועלים מן במחלות מהתדבקות
הערים. מן רך

 טיפוס, מקרי 142 היו בתציאביב
.1933־ בשנת •121 לעומת
׳נפו המחלות היו ■צא היהודים בין

 והפחתת הקודמות, מבשנים יותר צות
 שצ תוצאה .היא מקרי־הטיפום מספר

מו ׳־בכמה הסאניטארי המצב השבחתל
שבות.

 אצצ רובם ,6002 היו אדמת מקרי
 י . ■ פחןיזו. .חמות מקרי אבל הערבים,
ם י — רבו האסכרה מקרי תי א  ממ
 ושנים. ארבעים•- ■מאיות צארבע ועשרה
 וחיפה, .יפו ברנציאביב, . מקדים י' והרבה
ביותר. הצפופות העדים היינו

 •והחני בערים הזאת הרבה :הצפיפות ;/';
 מעוררים הגרועים הישאניטאריים " אים

הבריאות. מהלקת א'צצ דאגה

•החלב י<ספקת 7;;
 עדיה סודר, צא החצב הספקתי .ענין • •

 היא מתפתחת לפעמים כי אם בהוגן,
 שצ מצבן :קואופיראטיבים. ,של: בצורה

 הוא החקצאיים פאיזורים הרפתות
 עצמו הבנין כי אם ־ ירע, כצצ 'בדרך

 אבצ ביותר, מודרני צפעמים הוא
ב: הבנק בתוך  מצא .־צו'•־הכל ומסבי

 מקב־ אינם הבלים וגם וזבובים' לבלוך'
 בתוצאו כהוגן סטיריאציזציה לים
 מת־ ■ הצב להשיג אי־אפשר במעט .מזה
 לפג תמיד להרתיחו׳ י הכרה ויש אים

השימוש.
 הפאסיטו למכונת מבניסים לפעמים .

 לכך: בבד ; מתאים שאינו■ .;.ריזציה־שזלב
 למנוע בדי בחוק להשתמש מאד וקשה

 לקוות - רק : • ויש .הנקיון, חוסר את
 בת ;'יד על ״ המודרניות ■שבמחצבות

 הצעיד הדוד ילמד .החקלאיים •הספר.
ת ר תו ת׳ ׳/:׳■:" .המודרנית... .המחצבה א

יידייי* . ——1. / |

 •שהציב בינלאומי, ועד נוצר בפאריס *
 החש* -נגד תעמולה לנהל למטרה לו

 הוער . על ■ ■■.בברלין. באולימפיאדה תחפות:
 מצרפת מפורסמים אישים גמה נספחו

 חבבוד מנשיאי אחד אחדות. ומארצות
 ם־ ג'ו מיניסטר שחיה מי חוא חועד שיי
בבר ברבים נאומים שבבמה גודאר, טן ז ־•- - .. ״• ־ •י׳ ־׳־ .׳-..■־•• • - ־- •. •:• יי־

 באון 'להשתתפות• התנגדותו את. הביע
 את. קבי : ובעת ליימפיאדח..■חברלינית-

 האומדת התנועה, על י׳חספח ההזמנה
 זה, נגד העוי׳ם בבל תעמול־ לנהל

בבד-י־ יתקיימו האולימפייס יסהמשחקיפ

ורוסיה אננביד. בי; הידידות

לירד', השתתפו בקונגרס
ליידי פאספילד לורד 'וואוד,

ועוד. . בילאקיט ; םור;פד'ופ
צירים 750מ־ למעלה

.לט ם .המומהי ־ מן הרבה

:ישית. 1 > המלבות של תה.
הס״־ באר ; די • הו י תוניץ ח־ ע :.עם שי כ .

׳/תתנגדיותו, ,:נימוקי;/ את גוראד. יר",

 את חייאומית, ■הבלבלח את רבד, בידיעה
 האמנות,: ■ התרבות, .׳הסבניקה, זתעשיה,

 ;והעירו .•הסוביטית •ברוסיה תיאטרון
 שגעשג י והחשובים חנדולים; ;ההישניס על.

 חנואטיס/גיקונג'. ,שונים.:׳ ׳טש:;גמקצועוח
 העבודה;י מן •י התפע׳לוותם את הביעו. ס

ץ לבנות בבירה. אי ש', הד  •ברום•־, מ
׳■:,הצארי■.■ ■הטשטר: תהת כזדובאה שהיתת

 הרצת שטיט
■הוא הצפוני. לציר מסעו יעל באנגלית

 לתחזקו תפדופייסוס•
נגלית'.׳•ע ■ז

 האחרות, המשלחות מאמצי את . תאר
 הצל־ ,הצפוני הציר אל להגיע שאמדו
 הוא מסעו את וקרבנותיהן. חותיהן

 י̂־ אבל באגד־,, •תארי ■הצפוני לציר
היתד! זו בד-רך אותו :שמצאה התלאה ■■:■• .■■ ן. : . י■ ■
ת: בראיה. מו  יש שנחקרו החדשים המקו

.■־ גדולה. היציבות :להם

 שאלת על הרצה מארצי •הלורד
 היהודים מצב ועל ברוסיה המעוטים

 :ה־התז. על. יעטר ביהוד הז־. בזמן שם
הסזביטית ברוסית ־•הידית •שבות

^כיידר־בידג׳אן.

 בפרלמנט השמרנים הצירים אהד •
 יעשר־ אחת י -בטיעד ב• סיפר, האנגלי

 ומהוצ בפרלמנט תעמולה• נ־ל שנה־
 הסוביטית רוסיה עם ידידות ליחסי• י לו

.תלו: לתת צדיב־ .שאנגליה היא, 'דעתו' * , •־ , י .־.זי י ״• ;:••••״ ■ . , ;־••
ו רציו יהא ת ה א '•שהיא לרוסיה, גדול־ אץ;

־ . - • אפ׳ער א• ״ ״ ;א  לימי־' ו א; ;רוך ע ל :
ם ל ם התנא* :בל, ש ■ י ם, ו במק . אדה עומרי

חבייא .*הואי דה.' ב־ת־המ׳טפט ! ו - ע . • ׳ - ׳ • ♦ 1 1,.•.י־ן . ישל/; ,•'/וחי׳ ג 14 מת.בךריים:'':ךי־/ ;שבו ;היהודי.•בניו־יורק, ;
,״אף׳ יבשד: -יעד ■האמרו.־; פטיס; הש ן שא־ .•משפטים, ו כלם

ב בל• י לה: י, יש י■ דן! '.<* ן.!״ ם■ יי׳בה ים. וצא־ ■יש •ישראל• מבני לא / קאייים
 בספרי־ אי; ,ושאולי. . ורכלי־ם / ך־חם

 מק־ ל ;ות לב ילה ק יפים ים נבר ה /שלל ים ק ז הה
- באלת יהודיים ־ים בשני.דינים עיינו' -

,׳הזה י .משפט ח •';ית ב ־.״בי1 ■יגם י■ י׳ ם י י צו ים יי. ם :אי ש .̂• .׳ . ■<׳••■• -*•״ •יי• יי■ ׳•־,־.
 ן ׳ביי ות .דבדי־דיב לפניו באיים׳; ;יה־;:ב 'צעל

 והממונים•, היביאי□ .יבין איורי־ הבר•
 הבנים ן אי ;,.:ש:•ס ג ק ז י• םי: ודי ■ה י :'׳של ; תביע•־

י; ..■■/■/:: ;רוצים.׳''לפרנססי./ויבדומ־;/
בתוך נשמעו •הבעם .

הבא / שהקהל׳ ש׳,״׳
ם בה ה״ ■מצא", הז

1■ •. ץ ר א ״•שו ־

ה:ו::יי שתו, בעל״■ וא
•־עיפיצד• •הדיינים, ..י:•לפ: ׳.באז; זפיפ׳ים,

■ש:תעו; ״י■ ״ תי פ־ מש ך,; ו ם :־סי 7 ם ה נ־ ;בו ;■■דו׳ ם אל .־בה בסתירה ה שעל־ ם,' צ־פ־ ־פדינ

ואשתו ציו:־'׳ הוא שהבעל .-׳■צל/בך, "ד האולימפיים///בלום'.; : המש־דן־ם כך.־.םךים

ת, ה*א סטי מיני על קו ב לעלות ־וצה ה בי אפשר של. הדברים את בזו בא־־ץ לד

דוקא/;לנםוע רוצה; ה אש־ ה ו ־׳צדאל ־־ז לא ת .־כיבוד־ הספורטאי ־ .;׳ע;׳■ ׳. .פליי״׳ ״פי

׳־יביך ו ;לביד ־ י בא; מ ו ן:.< א ; ת לו ־ ח ה הקטטו ח, על . היגן), ק ה (מש ת על אהו ערבי
ת. והמריבו אינ-ת הורי! ב:י ם לא,;׳.ספורטאי הדדית?

זאת אבל

 לברלין'//■■ לנסוע בולים.
 ■ברבו־,■'/־מצג: דזעתונאר■.;.■:: שא:לית; על-" /.

ם .בחוגי רטאי ספו  .ג.צרפת/'פלתס.;;לשא־■ ־
ד ענהי ׳'׳•זיו'"/ ^־ אטי  אינו בי כודא.־־,• הסינ

זה, בעני; תתהלטה
ש ודע, ;י ׳׳' א ו מ / שי צו ח//ע :ט:

ח/ ■ ׳■נגד;; מ  וליכד הא חהשחתפותללטתנגדי'׳
ת פיארה ם הולבים הברליגי  והאו־ ו־בי

ד ׳פטיציה־. ג  :ומת־ / :•ההשתיוזפולז׳יי/ו־ולבת נ
חזקת.

במצור נתון כמבצר גרמניה :
בת י שי ת ועזרת יצל הנעילה בי י חז - 

היג נאם בגרמניה העבודה ת מנ  חחזי
 גרמניה את שתאד ליי, רוברס ר ד"

תון י ״במבצר  מלחמה :•המנהל במצור■/ ; נ
ש־ א לקיומו. מיו

מו או מצא ■*א ליי של נ ת הו  לעתונו
ל ״הוגה יאשר 'עד ע '" קן תו  הצנזו־ ידי ו
ססדיון יצל ־ה ־ לתעמולה. המ״ני

גרמניה■■;
־ ׳־לפי־' ׳■:ית

ש//לו/ .;'־:זוג,׳  והם הגול,' בכה ם סבו י
טו ל ה ו יבא. י י;ו ',עבש .־־ ־ ויי מ א • תי: א ״ בי ו לעז ;י

דין תי. בי ב ./מי לי־צאול, בני.• לצ מחוי
־ ־ ו-ע ! ̂יי - יי ״׳ ־ בארץ אני'/רוצה, ״ ■טוען: ־

גס.

 ״חשבו־ הדיינים
.קינה' אשתו ב* יה,

א / ולק ./חח< י ייצג :;.׳ ל ד' :'חת־ ביו, בגו
ם שבל /לתובייח,■:- יאמץ, ט הם האחי י י ו ־  י

א: א.-־צמיפ, ל רי הזק!," א דג י פי הב[, ל
 לידי ■;מדי/׳'׳זח/'מביא/ :יותר אדו־ יא

 הבית;.';והמיה.//// בין י״ב־וביים
 ובקול ■ אביו את מחבק ־:אשם, ־וין/'

תי ש א י א ל ת א,: אב לו: אוכי־ •א׳ ת / גי ב ל
ת מדליקה  נדו

מה־ ־•א ־,׳/
"̂11. 1 ; מלאך היא. התביעות יאד■:;

׳:..״הד !י !—ה היא׳ ״ בשבת, מסוג ומענות/:•
ת דיים הדו בי תיי־־ל א ׳;בתי קטם פט ז—11.

זקן, ייהוד* אב, ה /:״/'אף; 'דב■׳.,/

 ואגי־/אין
געי

י ד• י יד ■"/ •
ט  בנו בפגי מבי

 מספיק; "חבל/;/ ב׳צב־־/ך
בגו־ אשתף• במגרני׳ אמון

׳אן.

, .■;ו ;•! .1! .
 שחיתור־ם

כרמ; את
•■ ,גוי;־•.

ת ק־ ׳ בעולם, המעטו קו  לשם לבסף תז
ת־ הו ת פ ת הבלסלית.. ת

 בר־ כם הקוגכדם אל בא ק״ת •לשעה •
ת שנתקבל- שאי, נאדר או חי מ  בפים ב

אם הוא סועדות. ם : או ם, קצר נ  והטעי

תן .רוסיה בי טי בי  גדול. סעד. •היא הסו
./; להבד ' :;/הלאומים,;/ ;

ד־ '//:■ עי לו צי ת ד/ או ו טו ר א ט־ ה ל ה  על ־
 /'ה״ארצות.■ 'ישתי ■ בין שלום ייחס• - ■יצירת

בי דבריו, לפי שו אד ח ר מ צבו באנג־ ש־
;שלום
צריבה

. ־ ־ הם י. ש־־אמל ־

̂י-י■/: •י '. הד״ר יר
4**ייל י• בלבלית

'"/מנה׳ ל ״ הו ב /:
-:־ י' 7 יה;/על:׳■■'

: את / !׳'//מטייל
//על■׳״ ״גרמניה/

עוש־ -  # י . ■ ■ י
ה מ ה גמל

!רדייניס;;(:איחד:.ש ש ועד ■■׳■
;/בד נים: מעיי חד) ואחד״;/סו

/לה;;מ: שנודע !־,:; ז־ ו ש־ נ בת
לבול:י ה • .::׳הוריה ת, ביי .נו

• תת ו א והוציאה'■/ די,/ הי הי
שפט'בית  המ

/;:/חדיז•/
א ג׳זפה בפרוזדור מ א א־ ב א יד־ שלא .נ
שת בד*. לפרםם הדין לבית וחלבו עו.בו

ס י א •משפהה, עסקי ג ם־ הי  את • הבני
" לתוך. אבא־אמא בי ונסעה ״טקסי ה

. תה.
ם שופטי א ה קו: י ספי א ־ א אפו צי  להו

אץ פסק־דינם ם אנו ו ח מי יודעי צ —נ
בירו־ביד^׳אן. או ישראל ארץ

כשרות תיכע ״דא־־שמים - יהודי
מד יי1' עו  שזה זקן, "יהירי תרי־נים פנ

ת' בו ־ ס; י קח. גד הוא שנ .הי־ בל באמ-י
שתו ׳•מים ^ שא תו חיה היה י ־•'ת־ ׳ •מת־ בי

 זתי־ גני־חביתר/־יו/ /בשרות//ובל:גח.ט//ב:;׳׳.;/;ד
איצתו מ־צמת־ •ישראג׳ מנהגי ־:'ריס/גבל-׳.1; .׳//

ם ' / שופטי  רג;;ל;פ , לאב, /לבאר נ־םו' י ה
ל כו י ם/' ת ע ף/ הוא ד סי ל־ו  '■ריבית:ולנור' '

, י בנו רי אי הג יצביתו ה  נבשדיות, . מתנ
טב טע;,•.בי" האב אבל. ס לו מו  'להתפרנ

ת.• רו פי ץ, •;///■■■ /■גלהסייו : .:/ /׳' '• // ;/>

ם, אחד ם, צעיר הבני  את .מפסיק' לימי
ה,. עד ח ב אביוי/ ריג  תו־ מבקיע י:ח'וא כיי׳ די

ת,  אשה לשאת רוצה,. / יצהוא מפני ■ אנו
ך. תזקן ד ;.וחב; מחיי  את משתיק . הכבו

■/':' אחיו:/הצעיר//■

הבכור שהבן •חיה,' דבר סוף ;  'הבטיח '
תו, ב בשרות י בדיני׳ ■ יר ה/מ לח  לה־ כדי ;יי

 הדין ובעלי אביו; .של דעתו י את . ניה
■;'׳׳'/ • י מפויסים. יצאו

 האץ ׳ העתונות על • רומים ::גרמנים /ה,;■;
 ידיעות״״על! •'׳'הרבה המפרסכןת<1דופאיתיי

 ;,1י1הצ זה ידי יועל:ושמנים,׳׳ חמאה חוסר
 לבו§; שחדלו 5התיירים," על פחה" לח

| :ו^מנם, ־' הנאצים. למדינת מ| הי מנ ה  י
 ניא־יו̂ט אף .לעת נושאיים אינם הנאצים"

 חוסר בשאלת יטפלו לא שבו אחד,
 היום שיחת _ היא החמאה החמאה..

ם,; שי  .בהברה•..הגבוהה, אפילו בין;;אנ
 במתנה נותנת• . האצילים מבנות ואחת

ה :■;ליטרא הצי לרעותה חמאה^מן'׳ ש'
 מפרו־ הששרתת הורי •לה ששלחו אה//;
 ביותר: חמענין/ הדבר המזדהית. פיה

 תמיד הסתפקו הגרמנים דוב בי הוא,
 ל; ש ם׳;־ טי ודוכא /חם ,י . אד ש ב ',-׳ ן נמארגאדי

 חסרה שחמאה מביון .איל החמאה,
 ליטרא רבעי" אחדי 'להוםים' בעת,/הכל

אד פסגת • היא זו חמאה,.;כאילו. של  ה
׳/ .'■׳/';/ /./:/'■;׳י״/:/,.'/ /:/ שך.

 מינים-של; עוד• גם • הסרים בברלין .
 .התחילו בזמן • בו אבל. י אובל, צרכי

יפות; שמלות :•להן תופרות י הנשים
 על ־• שמפזרים - ■המיליארדים .בי ויקרות,:

 ואל־; למחזור, נכנסים הזיון עבודות
 ליום מיום מתעשרים ורבבות פים
 האב־ •של התוצרת י ו •רב גם לבך •עד

 האחרונה השנה / במשך טומובילים.
 דוקא! ירב במספר אבטומובילים טבחי

;/מן:/;היקרים.//../׳;/-

 לטובה שנויים ב-מה הכניסו הנאצים ;
 אבל ו־אופירה, התיאטרון / בבנייני ;ו.ם

 והרי־ גרועות רוב.על:;פי• הן ההיצגות
בעיקר. קלאסי הואי פרטואד

שונות

•* י *4■י י• ̂•■•.ץ

יחסי לטובת דעתו •חוה יה4
אננליה י של י להפי״־׳יטיקה ה. באל

.את ■׳■שלום ידי על11־ ת ^ ש ק ו י ילה
תובל בךבר'להזח/'י7.המזרח,;/ עם

הסויביטיית. רוביה היבה ' ל
;■ה־״הלטה,"'■•נתקבלה.■'׳

ס ־יהודי
ג י ׳ג/נת ./ממלאים יינו ״ ״ ת ,-,ץ.•* .1 ׳׳ ■ 1 ׳

^ז׳יי קצת מתאר הוא בעולם,ז

/'(יש 'הככ/ר:1-1- .. ג 1. -- '•״-זאב

1:י. /ר1־71:.׳״
,•***.יי •*.-* * —י י *. < . ̂ע□: ...ג •!ג <1 מ ־

ב' נגד* צי א ם ציידו לא הנ שהד בצבעי
ם' י.־תר. רי

צנו ״מצב  -ז- ליי הד״ר אמר — א־
ד־ אי; מאר; חמור: הוא  •את לרמות צו

ואין ..למצ:ב;:./י:ה־בריס'׳■ ׳־:■וגץ עצמנו/

מע^/
 את
 מתוך
?וייס

 בגברים". יבאומץ־לב
חסר־־ם בגרמניה בי קיבע, יייי ד״ר

ז; -;׳10 הו  את י' לספקי ת״ריוש;: ■:. סז.ץ .•של-.;א
ס בי צ־ ם. ־ מיי פני תו ־  אגו הדבר או
ם י .:המלכושים. ■כתעישית גם :מיוצאים א ־נו

־ יד* : .ן !־ר̂•'
• .1.

;מ׳״■ ברי :.וו־ מצב .י 'בנוגע
ת:/; ו ־תלה"בי ב העיובדות ■ע־

/לדעת; ייב/ ימח;•■׳/■/ חגלבע י נם/׳
לא הבי, לו לספר . עלינו

; - ברבדים אלא בנשים,

ץ •* \<-* / • —ז*י.• •♦*'* • 1; : _ 1 ׳;.
ת־ ת ע כי טי ־ שפ מ :ע?ריקוד* ־

 אין בשד.׳ אינו בביתר שרמטבת' בלתו,
הושר הוא נם חבש־ את מי־הת היא

 *שהוא טוען האב, גד שבביתו הבן,
 .בתל־ לומדים. יצבגיו דתי, ודי ג־ ימו

יביש ראלי יש י בת היא תו וא־צ דיה; ו יה ;•:די ו

מני מגילת; ד שג ד,/  סו
הו' רמכה־' כ י

;•הי/אי/ן-לה'■'זתכ׳לשם

ליי, ר״ד /'סי ולן ל־
. י.ירז̂  ̂ י* ד■ ̂ ס •• • .ס: ־;!— 11̂! . מאת • 0 1•*.י-

ו■ ושומן מאה ה י־ת טאבי
/לפו ביצר די נייות ',.הגדיש '*ע.יפ

מזוז, וצרב• ש,ימן
■יי י■ תר.,׳••; ;רל-ו״יו ת ו ״י ש: ;כדיריי

 יד בקרוב :•
לגמרי להנזר

ת והאופדה ־ שאליאפין  י ההלכתי
בקופנזזאגן

 באו־ ׳״פויסט" של: החזרות בשעת
 הגיע בקופנהאגן הממלכתית פירה
 -שאליאפין, עם י שערוריה לידי הדבר
 במקהלה הנוגנים את וגדף שחרף

 _את אף בחרי ועזב והסטאטיסטים
האופירה, בית

הה בכלל בוטלו השערוריה אחרי •
הממלכ באופירה ׳.שאליאפין של . צגות
רש הודעה הוציאה :•וההנהלה: תית
 הזה: הענין על מית

ר/ בד ת ה ״  את '■":.לסדר . אפשר ■׳/שאיי׳;.'/ ;
 של בהשתתפותו ״פויסט״ של ־הצנה

 ״פויסט" את• תציג האופיר־ שאליאפץ.
 ■כרטיסי//הכניסה דמי■/■ עצמה. בבחות
 ■׳;■.//..׳ ׳׳יוחזרו׳׳.: ■ישל■שאליאפין. להצגות

 ׳;/■ימצא/;הי־; .•צאליאפץ. .עם המקרה. .;.
ת  סופרו עם בשיחה הדנית, .נעתונו

 שאליא־ הסביר ״פוליסיקן" העהון ש^
 דבריו, לפי התרגזותו. סיבות. את פין
 האופירה בבית יפים נימוסים אין

 בשעת הרף בלי צחקו (״השחקנים.
בו ■לא החזרות׳׳), ־גוי.  בראוי בבודי :

 לקופג־ :■בבואו פניו .את ;. קדמו (״לא•
 מש־ .שום ופירה בא אין ובכלל האגן״)

׳;■״.)/;/•/;/;.׳. /■//'•■//;/: וסדרי. מעת
יהודיה? שטריכד של אמו

 בי שמועה, - נתפשטה בגרמניה
 היה זמנגו, של המן שטרייכר, וליום י

־, ווייס. ושמה יהודיה אם לו
רמו. אחת שג תי בו  זיו לשמועה הסי

יבגרמ־ שיצא ״ומי" ״מי ׳ ',שבספר /היא

צוקרמן ׳ודליאם

\

ואיטליה האנגלית הקהל דעת
.

מלונדון) (מכתכ

הצ בגלל שפרצה זו כגון' ־״שערה
ת ו  היתה •לא,. לאיטליה־חבש השלום ע

 בימים רק אולי ■מכבר. זה ־•באנגליה,־־־
 באה העולמית המלחמה של .׳הקודמים •יל

• הקהל. בדעת .כזו ■תסיסה גילויי לידי. -׳
שחורה, מרה ובעלי הספקנים -אניתם

־.כי הסבורים / / ו נ מי /כל יכול׳ בי  מושל .
על העולה ככל לעשות ודיקטאטור י'י'

 לדעת :// יש כאן שנתחוללח . הגדולה
 מאחורי ההתאבקות על גם משהו

 מאז פסקה שלא התאבקות הפרגוד,
במלחמה. מוסוליני. התחיל

האיטל־ ;לסכםוך הראשון היום . מן
ברעו־ מחולקת אנגליה היתה קי־חבשי

כי. • הסברה מקובלת •בעולם תיה.
 אנגל/יה . של הקולוניאליות •מטרותיה.

 לאה ■להתנגד/׳:: ■ /יאותה י הממריצות. ןהתמצפיז בי דבר, מכלים באין _,מיחו׳ .
 עב־־ רשאים ואיננו, טושטש העולמי כ.׳

,־להו־; באנגליה ולנעשה להתבונן "׳;ישיר.
-://. אחרת. מ&קנה :צגזז;/אולי •/׳

בנו־ שלהם. החיצונית הפוליטיקה
 נצב שעליהם .תיסודות. אותם על .יה

 הימים מן ביום. יתנגש ואם הדוצ׳ה.
 של־ ■בתפקידם מוסוליני .של ״תפקידו״"
אין '? ב  אנשים .'עם'׳׳ הם. . אומדים רע, ה

 אבל הסבם. לידי. לבוא נוכל משלנו
 י ולי: למום י אהדתם יא ה .;■:מזה גדולה:

 מכי־ ' 'ואינם שלו. ׳הפניש־ת' ׳בפולוישיקה'
 ולי א מחשיבים אין'הם. זאת. את. תישייס'

 בחולצות מוסוליגי ' של מישחקו את
 אהובים שיטתו עיקרוני יאד־ השחורות,
עליהם. ומכובדים
 בעליי' אבל רחבים,' אינם־ אלה חוגים־

 וגם עתונים להם•בסף, יש הם. השפעה
י ׳/ פוליטי. כיח

 חשיבותה עיקר ■ זהו ■■/כי■:■: י'לי נדמה ׳ י. ;'־ .
 ד!אנ־ בצבור הנוכחית ההתעוררות של. ־"'

 לרעיון כך כל התרגל העולם גלי.
 בארצות אפילו כי עד הדיקטאטורה,

 האמונה נתערערה הךימוקראטיות
לו' העם. ..בשלטון פי האג־ !מדינאים15א

 הדימו'קרא־ רוחם.. בהלך הידועים גליים/; ...
הדיקטאטוריים. לזרמים נתפסו .טי;

 כי הפעם .הוכיחה העם שצד ההגבה ״
ה עמה, ■בוהה• עיר׳ הקהל דעת _  ונגד־כו
ממשלות גם מעמד יחזיקו לא זה ,

גדולות. 

אלה בימים נכתב טועה אינני אם1.-׳ ״ ■ •־:..■.■■ ס
היסטוריה. פרק < באנגליה ־.

הפוליטית הדראמה את להבין בדי

לא־ אך בחבש, האיטלקית וואנטורה
האימפרי־ דווקא הרי דבר של מתו .׳.־... ... ... .. ■ • • \

 ■ולע־ לסיעותיהם האנגלים, אליסטים
 להתערב שלא הדורשים הם תוניהם,
 תומכים ' אין מנגד. ולעמוד בסכסוך

 ׳מאשר , בשוסוליני , .חשובים יותר
 אכספרם״ ה״דיילי ה״דיילי,..מייל.",

 עתו־ את קראו אובזרבר". וה״סאנדיי
 הרוח הלך כי: ותוכחו , רוטירמיר נות

 רק ולא באן מושרש־ •י .הריאקציוני
/ :;:׳ //׳/ ■ / מוסליי. של הקטנה במפלגתו

 חוגים התנגדר הסכסוך מראשית
 בראש אנגליה, לה שנטלה 'לעמדה: אלה

 הסבה לאיטליה. למתנגדות. ■האומות
ש / ואין ברורה היא  אותה / מסתיר אי

 .מייל״, ״דיילי של אהדתו אפילו:
 הן לפאשיזם בפרוש נתונה למשל,

 בפוליטיקה והן הפנימית בפוליטיקה
שלו. החיצונית

 האנגלי. העם. המוני
■של מלחמתו נגדי

 • לעומתם אבל
 .תמיד היו אלה

מוסוליני.
 ובראשונה בראש מתנגדת ילמוסוליני־

 ׳בסכסוך כי• היודעת העבודה, מפלגת
 אלא ואיטליה חבש רק לא מעורבת זח
ם, גס הפאשיז  הפא־ דק ולא ובעיקר'

 העולם של י:: זה ;.אלא * האיטלקי שיזם
כולו,

על לדבר מרבים האחרונה ׳בעת
 חיים ואנן הבינוני. המעמד שקיעת
 אם תורה, כל עלולה בו אשר י בעולם
 במהירות להתפשט מוטעית, ואם .נכונה
 רד, לא. הלבבות,׳ ' על .ולהתקבל רבה'

ת׳ הבביריים ההיפצה׳ לאמצעי הודו
 גם אלא ותפילם) הראדיו (העתונות,

 יותר'־בימיי־ ;׳נוח שהאדם משום. בנראה,
 עליו •שכפו ״ושושנים1 דעות לקלוט נו•

מגבוה.

 על :.״■־ הדעה נם : ונקלטה פשטה כך
 לבתו ועל הבינוני, המעמר שקיעת

 כאן ^לא הפוליטית. /הריאקציה בדרך
 להת־ או זו, דעה בזכות לצדד המקום

ד נג  לציון, וראויה היא,. עובדה לה,.אך ,׳
 המעמד דחוק לפחות, באנגליה, כי

 את המנהל והוא משקיעה. הבינוני;
 והן רוחנית מבחינה הן המדינה,
 רחוק והוא וחברתית. 'פוליטית טבחינה

 שלא רב זמן זה ולהיפך, מריאקציה,
 הפרוגריסיביות כך כל בו רבה היחה

 י.עכשיו. במו ;:; / ת ו הראדיקלי //: .׳ואפילו
.הגדולה ̂ ההתנ,ןד,*ת  יפאשיזם. ביותר .

שורותיו.. :מבין דווקא באה

 ואחרים, צ׳מברלין אוסטין םס*ל, לורד
 ואנשי הליבראלים. .. רבים בתוכה אך

 האגודה השמרנים. מן העבודה, מפלגה
 האנגלי, הבינוני המעמד בת בוילה היא

 הלאומים •הבד עיקרו! הוא• ועיקרונה
 ׳השלום ׳ברעיון הרהבה, מדתו באמת

 הבינוני המעמד. נו. הגלום״ העולמי־
 •אולי' ואין המלחמה את שונא באנגליה

 .המיליטאריזם אשד/■בעולם ^הרת;/ארץ
י/;:;/ בה. מועט בהי יה-יה

 שמרני מהרו; כן על .זו. מלחמתה
 הור סמואל סיר את והכריחו אנגליה
 הידועות, השלום הצעות את לפרסם

. המחאות. סערת את עוררו אשר

 הת־ של היחידי זהו,הכורם לא אבל
 חוגי . ־למעשיי/'איטליה; אנגליה נגרות

 באנגליה, .חשובים אמנם הם• הפועלים
 בכוחם ואין; ׳ביותר,. החשובים .לא/ אבל

 ובכל ; .,הכללית הצבור, דעת את לקבוע
 כמעט עומד לצדם כי אנו רואים זאת

 כי ׳היא' עובדה הבינוני. ; המעמד כל
 יותר'מאשר: רבה במרה אולי באנגליה,
 אנטיפא־ חזית עכשו קיימת בצרפת',
מסוימת. שיסטית

 בשם הידועה תנועה ישנה 'באנגליה
 אשר הלאומים״, חבר לטען ״'אגודה
 של. העולמי :בימוסד 'לתמוך מטרתה
 באנגליה:" ■באלו. הנועזת; הרבה גי׳ניבה,
 פוליטיות, מפלגות יד* על לא נתמכות

 חברתיים אגודים • ידי ' על •בעיקר אלא,
;;.׳;'■יי;':///.//;■- מפלגתיים. בלחיי■ ;

 גם י הלאומים״' חבר י '/למען ה״׳אגיודה. ■
 נמנים חבריה ובי; .'בלתי׳.מפלגתית הי^

 הם מנהיגיה ■ הסיעות. מבלי אנשים
הירועים, .׳ הריבורמיםטים הש'.מר':ים

 היא הנוכחית האנגלית •הממשלה
 בולד־ הנזכרים. היסודות שני תערובת

 בכל הבינוני המעמד בן הוא עצמו וין
 שנואה המלחמה ■ ואמונותיו. שאיפותיו

 בחבר ואמונתו. ;.:.׳ שנאה הבלית :.עליו
 ׳'לערעורים. מקום נותנת אינה הלאומים

 דומה איננה בולדוין של מפלגתו אבל
 בחלקם חדורים השמרנים לבולדוין.
ומושפעים:■מחו פאשיססיות אידיאות

• ■■■■ מייל״. ת״דוילי גי

 את למשיוך יי ברצותו הבהירות, ./■■'■לפני;
 הלאומים, לחבר הנוטים הבוחרים

 ״בבל־ להתנגד הגיגית .בולדוין/ הבטיח
 ולתמוך מוסוליני של לנסיונותיו תוקף

 ־,שבתן הבחירות, אחרי אבל , בג׳ניבה.-
 הת׳י ובטוח, גדול׳ רוב הממשלה קבלה
 אלה במפלגה,׳ 'השמרנים היסודות חילו

 קוד .סמואל סיר . ירי . על המיוצגים
 ולגלות: אחרת פוליטיקה• לנהל ואחרים,

מוסוליני. כלפי וויתור אהדה :יחם
ם' לזה סייעה ג  בשבועות; כי. העובדה '

 מפלות יבמה מוסוליני נהל, ;האחרונים
 בכל כי לכל ברור נעשה וכעת בחבש

את איטליה תסיים נקלה׳ על לא אופן

 משמעות להן יש •; עצמן המחאות
;מעידות. י' הן כפולה.  כלי'על ראשית .

 למדינאים האנגלי העם של הזהיר .מייחם
 של השפעתה כוח על — ,ושגית שלו

׳באנגליה הקטנה . הפאשיסטית החבורה

 אי בי• לחשוב •מקובל •בולו בעולם :
דיפלו לערמומיות האנגלים •במדינאים

 חושבים עצמה ״באנגליה אך מאטית;
 מכל יותר מאמין האנגלי העם אחרת.
 מנהיגיו של בישרותם אהדת אומה

 ך—■/; ופתאום לבולדוין, האמינו ביהודי"
 דורש העם בל־ .כמעט ! כזו :מהלומה

 הלאו בחבר שתתמוך הממשלה סאת
 שבועות כמה רק עברו — והנה מים
 הממשלה מביאה ובבר הבחירות מאז

 .חבש מחצית את הנותנת. שלום, הצעת
 /מאמצי כל;״ את ;מכשילה לאיטלקים,

 מוסוליני : את ׳' ומצילה :הלאומים חבר
 /נשמע; לא הזה בדבר פנימית.'׳ ממפלה

 שדברתי רבים, •אנגלים באנגליה. ;עוד
 נח? ׳ הוד רק לא •בי סבורים עמהם,
 ־בפד־ הגדולים הויכוחים בעת תבוסה
 ■יתר ■;לא" /׳ואם: ייולדוין, .גם אלא ■למנם,'•

 חצי : עבוד לב את ז ; ה יעש ■׳ / יו, ■עבש ־ .יפטר
אנגליה. של אמונה את אבד הוא שנה.

 הזה. המאורע: לכל יש אחת זכות אך
 הא:נ־ הקהל דעה כוח את כילה הוא
 לאידיאלים:;;של נאמנה שנותרה ־ לית,

העולמי. והשלום הדימוקראסיה

 היוחסין: . שלשלת מובאה יושבו ניה■
 'שאין;: להוכיח הנאצים, •מנהיגי. כל של,/

 •דם' אחת'.-של/■ •טיפה אפילו בעורקיהם
 .ושטריי־ מנהיגים,.'נבלם שני יהודי,.רק.

אבותיהם. על מספרים•.כלום אינם כר,
̂ולי־טיי־ם •האסירים ענויי  כבתי־ ■זז

הלאטנ*ים הסוהו
•בי ■ פורסמו * האירופאית בעתונות ׳

הטי על ידיעות כמה האחרונים מים
לאט : במדינת י השורר הפוליטי רות

הפו האסירים :סז־בלים בייחוד- ביה.
 קאלנצם. במחצבה י היושבים ליטיים

ם' לשבת ■.מוברחים האסירים שמוני  או :
 ״ומלוב־ רטוב י:צר, בחדר ;׳י .איש מאח

 אין; כהוגן,: להתרחץ אפשרות .אין לך
 החולים את ואפילו רפואית, עזרה

 .מספקים אינם ־ אם •י יקשה, מענישים.
 העי־ עבודה. של הקצובה הבמות אה

וה מאד קשה היא במחצבות. בודה
 בכחם ־ שאין אלה מאד. גרוע מזון

 היינו ■ מהם, הנדרש כל ארד• למלא
 הערב, עד הבוקר מאשמורת לעבודה
 אותם ׳. ושמים נוראה• באכזריות מוכים

 ביותר האכזרי היחס ב״״קאדצד״.
 היהודים. ■ האסירים לגבי הוא

ז ///'.'/:: :׳׳.;נעלב.;'׳//
 היהודים הפליטים של ממון הפסד

מגרמניה
 שונים רשמיים מספרים יסוד על
 כמה בשווייץ, ,חשבונות מחשבי שצאו
 הנא הגרמנים,' היהודים הפסידו ממון

ה. לעזוב לצים. ׳׳ את'גרמני
 1935 אוקטובר עד 1933 משגת
 מיליון 85 י היטלד' / :׳.:ממשלת ■: הכניסה

 הבריחה.ימן ״מם המבוגח מזה מארק
 60 עולה הזה הסכום .<מן המדינה".

 היהודים, הפליטים של בחלקם מיליון
 ששים י של לגולגולת' י מארק י 1000'היינו
גרמניה. : את י; שעזבו היהודים אלף

 עולה ־ המדינה" מן הבריחה ״מם ׳ ■
 שלי 'מזיהדבוש אחוזים וחמשה לעשרים

 יהיהו־׳ אלף /ששיטי כי׳ ;•יוצא, .מהגר, כל
 של הון להם היה מגרמיניה ׳שיצאו דים

מארק. מיליון' 240:
היהודים  כידוע, ;להם; יש היוצאים '

 ;,שפער־ בשם שמכנים■ מה להוציא זבות
 מין תבע׳ רקז -הוא ששווים ׳מארקען",

 שהיהוי יוצא תחפשי, הגרמני 'המארק
 35 עוד מהונם הפסידו המהגרים דים

׳ מארק. מיליון
 'הסטאטיסטיי ' יסוד על / יוצא, י ובך

 החיט־ יי הממשלה בי הזאת, היחסית. קח
 שיצאו ־ היהודים מאת גזלה לראית

מארק. 'מיליון 195׳ של סכום מארצה
.1800־שנת עד ״טהוריס״ ־אריס

 כי מודיעים, נאמנים ממקורות .
 •הנא־ המפלגה של העליונה ההנהלה

 .חבתי ' בין ״טיהור" "לפעולת נגשח צית
 ''נוגעת הראשונה בשורה :־המפלגה.
 חבהי של היוחסין בשלשלת ׳׳הפעולה

־ המפלגה.
קניג^־ בגליל הסער פלוגות חברי בל

 דבר על הוכחות להמציא •נדרשו׳ ברג
 .1800 שנת עד שלהט שלשלת־היוחסין

 הוכחות לה׳טציא ■יובלו ׳שלא '•ההברים
 ומפלוגות המפלגה מתוך: יוצאו אלו

1 הסער.
־ הרגיל״ מגרד ״יוצאים ייהודיס

 ׳בגרמניה ־ הפנים לעניני המיניסטר
מן יוצאים . שבמקרים פקותה, הוציא

;//׳;/;;/.; האפנה תעדזכ,־ו
,׳• • *■ . י .׳.־׳ ■, .;•
־'׳ ברוח! לפול0אזרהים;"ולא , .. • י::•;״■:■■•'. י ■ •~ י :• ■• • .׳י : ־. ••י :׳!־ /•

־ שנית■! גכבשנו פנה7השפ^ אם
■ •̂ י י ־, י ..., ,......י. , י :.

— מהודר:ובטוח צבא ערד י יש לנו
!לחזית אוהו ׳ הוציאו

 הרף! — דגידו ליאוש
עודו עוד, — באים נו גדודי . •י .•■•׳־••■ * ז י• :

 — ערב בשמלות ס!לים ■^ועךש?
 פלוגה, "׳

 דום,
!עמוד

תחוס? אל עיניף,'אח־, על ואהה
ותשיש! לבמה תביט ״' ׳!' ־י •י ■ ־*.*

אהוז, מאה — שבאלו עלמות י ־ד. ••ז •• •ר /• • ז־ :•
ן ועסיס וחלב דם • . • 7 : ▼ ז• : ▼

ש/ ששלות ך־ה,"  הכתף, קטיפת המ
 !הקרירים הצמידים צלצול

מי.*נות•:זירןי׳-?^ף3״ןו*וך-״- ׳׳?יהי,
!הזעירים הסוחרים את

 להביע ןרוצה' דפוחר ט' י'ימבי
:רכרוזב ׳בשירה, רגשותיו כל את ״ ז ■■ד י ,•״ ! ז

״אני
מטה החתום .7- י.״ ..•■■־״.•ז־
— מוךיע
״ !בלב פרוספריטי א?לי

־ ג ב *

הדרומית איפרי־קד.
״והמלהמה : ־ ״. ״. ■ ■. ■״

 / ־שבו בחבש הנילחמה בהתחלת
י;הב|,  / רגש 'יתגלה י ׳הדרומית באפריקה• נ

 בתור לאיטלקים י חיבה. של
 'השהו־ /;'; "׳;'׳;■נגד/׳ .׳הלוחמיב! לבנים

 / ילידי־המקום בין ״ואמנם, ;;״ דיים,
 לחבש. אהדה של יחס ישורר הכושים

 ׳ שוררת הלבן היזע מן - התושבים בין
החיי בידי שנותננם דאגה/׳יעל יקצת
 ביותר.׳■יול־: ■ מודרני נשק •השהורים לים

היו; ימה רז׳ה^ו דעתם, פי  תוצאות ; שי
 באפרי־ הלבנים שלטון אבל המלחמה,

 .:•ניצחון בסכנה. נתון מעתה• יהיה קה
 י■'מסוב־ הדגשות לעורר עלול ׳ החבשים

 הם ודים שהשח ומקום טקום /׳ ביל ׳;ית
/;•//■ : ;';/׳ י;י {:■^,■::!: הרוב.

 המקום .ילידי' של המנהיגים בועידת .
 ;.׳החלמה י בנאטאלי-יוזולדלאנד/׳נתקבלה

/יד־ עם•ן־ 'ויהד. לחבש, אהדה להביע• . 
 לבטל תעיז שלא הממשלה מאת דוש

 : המקום; .ילידי של זכותי.•הבחירות
הקייפ. במדינת הקיימת

 ׳ בבל הרצוג" ממשלת. זד,...תומכת עם
 איטליה, בנגד הבריטית הממשלה פעולות

 ■חבתי־ גם.בזכות שלאייפגעו מאד, ויתבן
 להם וייתנו •הפעם השחורים' של רות
 /.: הט־ ילידי של. מועצוהי״-״מיוחדות נם

 עניינים נמה בירור: ״לשם; :בלבך קום
הפנימיים. חייהם •סדרי של י חשובים ,•■/•. • ׳< • ־ • נ • • ־ ... . . . •

̂עין ̂ה״ -י ״צופ
 ׳חזבו־ את ■ הכינו בבר בקאליפורניה־ ־

 הגדול הטיליסקופ בשביל המגדלת כית
 אינטש. מאתים/ שקטדו' בעולם( ביותר

 וה־ שנה, הצריבה הזכוכית הצטננות'
שנים. חמש עוד יצריך ליטוש

 •ומאתים במיליון יעלה הטיליסקופ :
 פא־ הכובבים •במצפה ויקבע לי״ש אלף

בקאליפורניה. לומאר
יוב החדשה במשקפת כי• אומרים, י

 דברים אפילו חלבנה 'על׳ לראות ילו
טו. שאינם' םמאו לי  אבל•עיקר/הה־ גדו
 שאין הלבנה, של לא יהיו קירות

 •יאלף י'שמונים של למצוא^בלז^יאלא מח
 :וחמלו־/־/העולם. 'בחלל הכוכבים 'מיליון
מרעישות. 'לתגליות׳ מחניים מדים

;׳גגמניה׳והכנקים יי היהודים ׳
 / לטא־/י'הגרמני' המשרד ידיעות. לפי/'; //

בדבר סטיקה' . היהודים •השתתפות טי
/בי.....בגרמגיה"יוצא; הבנקאות' "בענף
 .ספסרות י ^עםקי •׳עויסקים יהודית ;1722

הבנ בענף . 4085: פיננסיים, וקומיסוון־
ממש. י קאות

 ׳ מן למאה ששים י•בי טוען, ה״אנגריף׳^
די נמצאים עדיין הפריטיים .־בנקים בי / 

הי ההון מכל למאה ועשרים היהודים
ם קי של"הבנ די'  ליהודיים.'עם שייך סו

 מן כמה כי בשמחה, •היעתון מציין־ זה
בבר. נסגרו הפרטים היהודים הבנקים

י !״*׳.,ו■*. .׳ .״ .׳'.
 זכות בלתי־אריים־לקבל יובלו•'גם ;'הכלל׳

 •משמרתם על י וילהשאר גרמנית ־אזרחותי'
אריית. אשהי לשאת •הממליבתית׳י״וגם

 יוצאים יהיו האלה המקרים אולם
 יובאו ז1< בענין והבקשות הרגיל מגדר'
המיניסטרים. של הקאבינט לפני ־לעיון'


