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לאומ"א  שלו .

רצח בדו"ח נאדוט הנ צעות בר ה

נתם. - על הפליטים הציע דיון נפרד.  בידי הערבים להשאיר את שאלת הקמת מדי
גמלי חיפה ולוד צריכים להיות חפשים. -

פ א ר י ס, 19 (סט-יא). כעצם היופ בו נר-
צה בדנאדוט כירושלים קיבל אומ'יא
בארמץ דה-שאיו בפאריס את המלצ-
תו •גיל המתווך ברנאדוט לבטל את
תפקיד המתווך ולהקים במקום זד' ודע־
דת פשרה ארצישראלית — דבר זר. נודע
היום לסט"א כאן. הצער, זו היא אחה הנקודוה
העיקריות בדו"ח של ברנארוט לאומ''א שהגיע
ביום ו' מרודוס. הדו"ה הועמד על סדר היור
הזמני של המליאה לפי• בקשת המתווך הנרצח.
על ידי טריגוו<ל' לי, מזכיר אומ"א, ויפורסם מחו
או מחרתיים. זהו 'מיסמך שגודלו כגודל כרך ש;
ספר ומכיל 30 אלף מלה ומתאר את בעיית ארי]
ישראל על כל סיבוכיה. הדו"ח מסיק, כי מדינר
ישראל נמצאת במצוקה ואיני? יכולה לנהל או

ענייניה ולהגן על שטחה נגד תוקפנות.

הציע ירשלימ בינלאומית
הפעם חזר בו ברינאדוט מתכניתו למסור את
־תשלים לשלטון עצדאללה ודרש כי ירושלים
תנוהל ע"י אומ'-א במשמר בינלאומי
שיבטיח גישה. חפשית לכל. הדדית החדש מגולל
טורה של מסקנות שכמה מהן מזדהות ע= הה־
צעות הקודמות. בין השאר כולל הדו"ה נקודות
אלד,: "נגב שניתן ליהודים בתכנית החלוקה
מן ה־29 בנובמבר 1947 יינתן לערבים, אך
תמורתו יקבלו היהודים את כל הגליל.
היפה תהיה נמל חפשי, שישמש את ההינ•
טרלאנד היהודי והערבי. לוד תהיה נמ?
תעופה חפשי. להלן מציע ברנאמט, כי הע-
תיד הפוליי של האזורים הערכים ייק
כע עי'י התושבים והם יחליטו, אם הם רו

צים להצטרף לעבר־יהרדן או להקים מדינה צצ־
מאית. כן מציע ברנאדוט ששאלת הפליטים
הערבים תיבדל מן הפתרון הפוליטי

*ליאת אומ''א תעיין בה באופן נפרד.
צמאותנו הכיר בע

הערת שוליים מעניינת לדברי הימים ה־א,

ו שבריאדוט' שאויבי ישראל רואים בהרציור הו
בתה, בי המדינה היהודית לא בשלה לעצמאית
ו משום שאינה יכולה להשתלם על היסידו־ ־פור

שים שבה, אותו ברנאדוט מדבר על עצמאית
מלאה של ישראל בדו"ח שלו שפירדב לאחר

מותו.

שר החוץ עונה להאשמה באבטש
מונאים עם הרצח שור את מסיבת הע אין טעם לק

(למ"מ). שר החוץ, מר עשר, שרתוק, כותב
:איגרת אל דייר ראלף באנץ', ממלא־מקום המת־
וך, כי הוא מבטיח להושיט לו את מלוא העזרה.
"•הנני נוטל את ההזדמנות להביע לך את רגשי
יערי העמוק על האבדה הגדולה שנגרמה לך

-אופן אישי בימותו של הרוזן ברנאדוט.
־והה את ההאשמה, "שלא היה עידוד

למניעת הרצח•
"צר לי על כי נאלצתי לערער על הפסק*
;אחרונה שלאיגרתך. אין ולא יכול היה להיו.ח
קשר כלשהו בין הרצח לבין מה שנכתב בעתויווז
:יום וי. לא אחת •הדגשתי את התפקיד הקשה,
־לפעמים המסוכן, של משקיפי האומ''א. אנ־
־ק טענתי שאין פשוט אפשרות, מבחינה פיזית
למשקיפים להמצא יכל מקום בכל הזמנים ולקי
־ים פיקוח יעיל על קור גבול ארוכים מאוד וע?
שטחים נרחבים מאוד וביחוד שמספר המשקי'
פים שהופקד לארצות הסמוכות מגיע ל־55 בלי

נאלצנו להודיע לציבור על התהזקור
"

האוייב"
"ברצוני להסביר מדוע מצאנו צורך לכנס מסי
בה עיתונאים. במשך ימים רבים קיבלנו ידיעות
שאין להטיל ספק באמתותן' על התחזקותו ש'
האוייב במידה ניכרת י במקומות שונים בארץ. ל;
היה לנו הרושם כי אזהרות אלו זכו לתשוימ.־
הלב הראוייה. על כן.נאלצנו להודיע לציבור ע'

מצב הדברים כפי 'שאנו הכרנו אותו".
• ? החשודים ־. ־ בקרוב זיהוי ' ־-־ ־־ ־ ־
האיגרת מוסיפה בהמשך הדברים כי הואי'
:אין כמעט כל ספק בדבר שחזית המולדת הי;

פלג של לחייי, נקטה הממשלה פעולה נמרצת
נגד הארגון וחבריו. ־־150 איש נאסרו בירוש-
לים ויותר מ־50 בתל־אביב ובסביבותיה. מקווים

כי בקרוב יועמדו לזיהוי.
הממשלה תודיע על האמצעים שנקטה
"בישיבה שלא מן הימנין שנתקיימה שלשום
 את האמצעים שננקטו

אישרה הממשלה פה אחד!
בירושלים ובמקומות אחרים. הממשלה התקינה
תקנות חירום שיפורסמו תוך יום יומיים שיאפ--
שרו לה לטפל באופןינמרץ בארגונים ?זטירוריס'
טים. הממשלה מעיינה באמצעים אחרים לתפיסתם
של הרוצחים והיא תודיע לך על השתלשלות

1זציע לנקוט פעולה?
ה,בי'ם"'

רמאללה' 19 (סט"י). — ראלף באנץ'

עמר לםופרה של סוכנות הידיעות הער-
ביות, כי הוא המליץ בפני מועצת ה־
:טהון לנקוט פעולה תקיפה ביותר בקשר
לרצח הרוזן בירנדוט. לשאלתיהעתונאים,
da הציע איזה צעדים 'מסויימים שהם,
אמר ד"ר באנץ' "לא". הוא אמר, כי
:ל שימת "ההשקפה" על ההפוגה תכשל,
אם מועצת הבטהון לא תוכל להבטיח
יחם של כבוד לנציגי אומ"א בארץ־
ישראל. הוא אמר: "הצבא היהודי אהראי
לפעולה, כיון שהרוצחים נסעו בג'יפ,ו-
לבשו מדים צבאיים. באבץ' הדגיש, ש־
קיבל עליו את תפקיד ממלא מקום ה־
מתווך רק עד שארגון האומות ימנה

ממלא מקום לרוזן ברנאדוט.

תנחומי הממשלה למשפחה ולממשלת שוודיה

(למ"מ) ד"ר מ. סימון, ראש הטכס של ממש־
לת ישראל. ביקר אתמול אחר הצהרים אצל
הקונסול הצרפתי בתל־אביב ומסר לו את רגשי
הצער של ממשלת ישראל על רצח הקולונל םירו.

דייר מ. סימון ראש הטכס ומר שלמה קדר
מטעם מזכירות'הממשלה השתתפו אתמול בהעי
כרת !גופותיהם של •הרוזן ברנאדוט והקולונל סי־

רו לאווירון שיצא בדרכו לרודוס.

רו הוטסו לרומא ארונות ברנאדוט וםי

רודוס, 19 <ר.) גופות הרוזן ברנאדום והי
-,ולונל סרו הוטסו היום מרודוס לרומי, :ג'נבה'
פאריס ושטוקהילם. הארכיהגמון ערך את התפי־

ל־, בשדה התעופה•
הגנראל אגר, לונדםטרום, ראש המטה של בר־
נאדומ, ארבעה קצינים שוודיים, שלושה צרפתים.
שני בלגים ושני קצינים אמריקאנים של מטהו
ליוו את הגופות. נבחו עוד המושל הכללי של
איי הדודיקאנז, מיניסטר המודיעין היווני מיכאז
אייינוס שייצג את ממשלת יוון. שוטרים יווניים,
צופים ושמונה מלחים אמריקאנים עימדו במשמר

הכבוד.

־לווית הרוזן בשםוקהולם
ביום ראשון

שטוקהולם 19 (סי"צ). המית הרוזן ברנא־
רוט תעדך ביום אי. מטוס אומ"א יביא את
הגופה לשטוקהולם,ביום השלישי. כל קרובי

המנוח וידידיו הקרובים ישתתפו גהליה.

שבוע אכל בשבדיה
ש ט ו ק ה ו ל ם, (ר.) גופטאב מלך &>בדיר, הכי
ריז שבוע אבל בחצר המלכות לרגל מותו ש־

הרוזן ברנאדוט.

גה עד אין קץ  להפו
נאדוט התנגד בר

נודע ממקור מוסמך שבדין וחשבון של הרוזן
ברנאדוט על בעיית ארץ־ישראל לעצרת אומ"א !
שיתקבל אצל טריגווד, לי בפאריס ביום הרצה־

של הרוזן, מוסר הרוזן את מסקנותיו שא־ן לה!
שיך בהפוגה ללא־םוף .יעל העצרת למצוא פתר

של שלום.

נה רות במועצת המדי בוע דיון על הבחי הש

סופרנו מוסר: מועצת־המדינה תדון השבוע
על חוקת הבחירות. וועדת־הבהירות של המועצה
החישה את דיוניה, והיא תביא את ראשית סיבו-
",. לאישור במועצה, כדי להשלים בעוד מועד

את ההכנות לבחירות לאסיפה המכוננת.

רה בחוק פריסין הכשי שלת ק ממ

את מעצר הגולים

בית הדין המחוזי בפאמאמםטה שבקפריסין
־ן ביום ו' בבקשת צו על תנאי נגד מפקד מחנה
קאראולום, שיבוא וינמק מדוע לא ישוחרר הע־
צור היהודי אריה זז'ינפקי. יחד עם זר, פירםמה
2משלת קפריסין •עתון רשמי מיוחד הנותן תוקף
הוקי? מחדש למעצרם של הגולים היהודיים "כדי

למנוע כל פקפוק בקשר לכך".

ייט. קולונל ג'והן טילי, מפקד מחנה קאראולוש
-וייע בבית הדין המחוזי כדי. לנמק מדוע לא
נתן צו ,"־,אביאם קורפוס" בקשר לאריה זז'ינס־

י
י

קי היועץ המשפטי של ממשלת קפריסין •טען

שזוהי הפעם הראשונה שמוגש צו על תנאי
בקפריסין מנת 1878, כאשר הבריטים כבשו את
האי, ולכן אינו יודע אם בית דין מחוזי מוסמצ
נדון בבקשה כזאת• לפי דעתו זהו עניין לבית

?־,דין העליון..

ביה"ד דהה את המשך הדיון עד 2 באוקטובר'
יאשר יוציא את החלטתו בשאלת סמכותו לדון

בבקשת הצו על תנאי.
אחד מפקליטיו של זז'ינםקי הוא לאורנס ווס־
טון, מי שהיה מומחה משפטי במשרד התובע

הממשלתי י בארץ־ישראל בימי המאנדאט.

לבר מבקש התערבות אמריקה םי

ראק טול פסה"ד נגד יהודי בעי לבי

עד. בטלגראמד, אל מיניסטר החוץ מארשאל,ניויורק, " (פאלקור). ד"ר א. ה. סילבר
כה הוא מבקש שממשלת ארצות הברית תת־
ערי ותידוק את ענין פסק הדין למיתה ול־
הטלת קנס של עשרים מיליון דולארים שהו־
אה ממשלת עיראק על שאפיק עדם, אזרח
־הודי בעיראק, שנאשם בפעולות ציוניות.

בטלגראמה של סילבר נאמד בין השאר:
'אני בטוח, כי ממשלת ארצות הברית לא תר־
צד, להישאר אדישה נוכח דיכוי מזעזע זה של
זכויות האדם ונוכה הסכנה של רצח חוקי כב־
יכול אמ מעשה' זה של ממשלת עיראק יישאר
ללא תגובה' הוא עלול לשמש תקדים מסוכן
ביותר לפתוהיפתח לדיכוי' ורדיפה המוניים של

־מיעוטים הלאומיים והדתיים בארצות ערב.
1ל כן אקדם בברכה רבה, אם תראה לאפשר
:הפעיל את סמכויותיך כדי לקבוע את העוב-
דות לאשורן. אני בטוח, שתביא בחשבון כי
:ל השהיה בפעולה זו עלולה להפקיר חיי אדם
'לגרום תוצאות שאי-אפשר יהיה עוד לתקן

אותן"•
המועצה האמריקנית הציונית לשעת חירוכ
מסרה עכשיו לפרסום טלגראמה אל הנשי*
מרומאן, המבקשת ממנו התערבות .בענין זה
הטלגראמד. חתומה בידי העורכים של שלו-
שת העיתונים היהודיים היומיים הגדולים: ש
דינגאל ("דער טאג"), ד.ל. מקלר ("מודגן דור

נאל"), ה. מגוב ("פורווערטם"(.

באנטש אצל שרתוק בקריה

ד"ר ראלף באנטש, ממלא מקומו של הרוזן
:רנאדוט, הגיע אתמול לקריה בלוויית ד"ר מון
־ראש מטהו גנראל ריילי, לפגישה עם שר החוץ
מר משה שרתוק, בקריה. בשיחה שארכה כשעה
ורבע הביע שר החוץ את צערה'של הממשלה על
הרצח המתועב ומסר לו על הצעדים שנוקטת
הממשלה לגילוי הנאשמים, על ההחלטה שנת־
קבלה לבער את הפורשים ועל תקנוה־ההירום

שיפורסמו.
ד"ר באניטש ־אה הידיעה־ בי שא- י בשיההייאישר
לת ארץ ישראל הועמדה על הפרק בעצרת אומ"א

בפאריס.

שמותיו עתונאי-הוץ 'דוהיכ את. הא
אתמול נמשכה במועדון העיתונאים "סקופוס"?שי ד'יר באנטש

:תל־אביב ההחתמה של עיתונאי חוץ על פ"ה
;מר באנטש הטוענת שאין כל יסוד להאשמתו
־לפי דברי מר שרתוק במסיבת עיתונאי חוץ
צנערכד, ביום -,', יו? אחד לפני תרצחו של
:רנאדוט. עד כה חתמו על פניה זו כעשרים

אנגליה•
' 
:תבי חוץ, ביניהם גם

כלפי השמצת כאנצש ..
לייק־סאכס, 19'(ר•) נציג ממשלת ישראל אמו
:אן שרצח ברנאדוט תוכן ימים מספר לפני מסי?
ית העיתונאים של מר שרתוק בשבוע שעבר

שנגדה מחה הדייר באנטש.
•־!־ובר הישראלי הדגיש שהרצח תוכן לפני
המסיבה ומנהיגי קבוצת שטרן נעלמו מירושלי.:

עוד ביום החמ־שי.

פאריס 19 (סי"מ). גנראל לנדסטרום מורי?!
בטלגראמה לקאדוגאן, כי ההפוגה נמשכר
ומשקיפי אומ"א מוסיפים לפקח עליה כמקו־
דם. הוא מקוד" כי יהיה שיתוף פעולה מל*
מצד היהודים והערבים. שום משקיף לא הוי

עבר מירושלים•

רות בשוודיה הבחי
ש ט ו ק ה ו ל ם, 19 (ר.) הראש הסוציאליסטי
של ממשלת שוודיה עמד בתור במשך שעה
שלימה בבחירות. ההרכב הנוכחי של הכוחות
הוא : 115 םוציאלידימוקראטים' 39 שמרנים, 35
חקלאים, 26 חברי מפלגת העם, 15 קומוניסטים.

לה ממש צאות פעולותיה של ה בטחון מחכה לתו עצת ה מו

(למ"מ). שר החוץ, מר משה שרתוק,
קיבל. מברק ממר טריגוה לי, המזכיר
הכללי של האומ"א, האומר כי הוא
נצטווה על ידי מועצת הכטהון להו-
דיעו שהמועצה שמה את לבה למכר?,,
המודיע כמדינת ישראל נוקטת כאמ

. מאשרת את.קבלת ההודעה

< המורים כדי להביא לדין את צעימ
הקולונל פירו, והיא רצהי המתווך ו
מבקשת שיודיעו לה על השתלשלות
ההקירה ותוצאותיה. כמו כן מבקשת

lim^M*W hu י> ,jlwfNl ) 7̂י
ItltawMi* WL>M%%«« tea M̂*\U . J» V* ?»ייניי*<ל(»w ^<11 1 w1>1. iitS 11±y1*1,11 י"ו ו*. 7 t
a

... ־ ? - ? י ? ..

[iiibUn iiA y iiw ?w 7 13 1 יו-וווy ה"י!
wps~,jw ל,;! »! 1 !קי! 11Jw'»' 1 j נר̂ו 1

פאריס, (םי"צ). מועצת הבטחון החליטה
אה; דל להעמיד את בעיית ארץ־ישראל על סדר
יומה ולתת לדיון השאלה זכות קדימה לגבי

בעיות אחרות.

ות בדיון ות ומס מותר מם קני

סופרנו ?מוסר : הצעות להטיל מפ־גןניית
ומם מותדזת ולהגדיל את המט בדד•'
כיס שונות יובאו מהרתיימ לפני 'ווע-
דה, הכפפיפ של מועצת-המדינה, שת־
דוןעל מדיניות המסים של הממשלה ועל הצעות
האוצר להעלות את מסי־העקיפין לאיזון התק-

ציב הרגיל של הממשלה. כן תמשיך הוועדה
בישיבה זו לדון על תקציכ־ההוצאות
של הממשלה, ויובאו כפניה ההצעות
להטלת? מלווה-החכה ההד כעמי, בגו-

בה של 2-10! מיליון ל"י.

נוך ערת בעת"א על מנית החי ישיבה סו

דיון הוער על הכללת כתי החינוך
ירונית צל העוכדימ ברשת ההינוך הע
נתל אביב, התעורר אמש כישיבת

צועצת עירית תל אביב.
'מר ד. צ. פנקס ציין, שבמדינת ישראל חייב
־,חינוך להיות מבוסס על יסודות.התורה ,יהמצ־
יוה, אך כל עוד שלא כל היישוב מסוגל לקבל
חינוך כזה, הוא אינו רואה צורך לקיים שני
!רמים של חינוך בלתי־דתי, שאפשר לאחדם. עד
:־, לא עשתה הממשלה להסדיר את ענייני החי־
נוך, ולאחר שב־1 לאוקטובר יסיים הוועד הכני
הל של מחלקת החינוך את תפקידו — אין עדיין
גוף מנהל אמר. כל זמן שמועצת־ה'מדינה ל»
החליטה על חוקת־החינוך, אין העירית יכומ:
להכניס שינויים על ידי י הכללת בתי הספר שק
העובדים, שיש בהם יתרונות לתלמידים על יד'
חינוך גם בשעות אחר־הצהריים. יתרונות אלי
אם יהיו רק לזרם זה במסגרת עירונית, ימשו!
בגלל מחיותו את לב ההורים על אף רצונם. ,הה•
הציע להכפיל לפי שעה את התמיכה לבתי םפו

אל־,י
בשיחה עם סופרנו הביע מר פנקס אתדעתו
שיעמוד על כך שכל זכויות שינתנו לזרם העובי
דים — ינתנו גם לבתי הספר של החרדים, שכיונ

רק נתמכים על ידי העיריה.
קביעת ההחלטה נדחתה

אנשי סיעת הפועלים דרשו בכל תוקף להכלי?

m בתי־הםפר' לאחר שהממשלה קיבלה אחריות
לחינוך. ההחלטה נדחתה.

ירוניים בשבת על הלוקת ?כרוזים ע
בתחילת הישיבה הביע מר פנקס את תמהונו
על שבשבח חילקו ברחובות העיר כרוזים הח-
תומים על ידי ראש העיר, הקוראים לתושבים
לשלם את המסים, לאור תנאי־החירום, ראש העיר
ציין שהדבר נעשה שלא בידיעתו, והכרוזים מה־

חלקים רק בימות החול.

מהכימ לתשובת הממשלה על פינוי
בתי הכפר

היום עומדת להתקבל השובת הממשלה לפניי'
תו של ראש העיריה מר.רוקח בקשר לפינויים ש?

בתי־הספר העימיים בתל־אביב שנתפסו על יד-
הצבא. אמש התכנסה מועצת־הורים מיוחדת בתל
אביב לדיון על מצב שנתהווה עם ביטול התלמי'
דים מלמודיהם' והובעה דרישה לפנות מיד את
בתי־הספד. ייתכן כי עוד השבוע ייוצרו התנאי:;

לפתיחת שנת הלימודים החדשה בתל־אביב.
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בישיבת מועצת עירי־, אמש העלה ראש העיר
מר י. רוקח את זכרו של הרוזן בדנאדוט, וגינה
במילים חריפות את מעשה־הפשע, בהביעו אי.
תקוותו' כי מעשים •כאלו לא 'יישנו עוד. הוא
שלח תנהומין למלך שוודיה, למזכירות אומ'־א

ולמשפחת הרוזן.

לאנו . במי  פוצצו
 י
ארבעה מטוסים מצריים

יכות לארגון מהתרת המשטרה אכרה יהודים ההשודים כהשתי

מילאנו, 19 (יו. פי.) סבורים שפעולת קי־
צונים יהודים גרמה להתפוצצות ולשריפה שהר-
סן מטוס, ציד איטלקי ושלושה מטוסים פרטיים,
שנקנו עלי ידי ממשלת מצרים. המטוסים קיבלו
את הרשיונות הדרושים ועמדו להימריא לקאהיד
תוך ימים מספר. הם חנו במוסך ליד ווא-ריזה.
זמן קצר אחר חצות פרצה שריפה. מכבי האש

־,םפיקו להציל 4—3 מטוסי קרב, אך .לא אח
המטוסים הפרטיים. החקירה הוכיחה שחבילות
קטנות של חומר נפץ חזק מאוד נקשרו לבנפ־
המטוסים ארבע מבין שבע חבילות התפוצצו.
המשטרה מוסרת שאסרה עשרה אנשים החשודים
בהשתייכות לארגון מחתרת יהודית בצפון ?אי־

טליה.

מהדי הרצח בעתונות העולם
לונדון, 19 (םט'־א). לאחר עבור הזעזוע
;ראשון שגרם רצח ברנאדוט, בולטים היום בדבי
־י הפרשנים של העתונות הבריטית יותר ההב־
•לים היסודיים בדעת הקהל הבריטית בעניין ארץ
שראל. 'הדעות הקיצוניות ביותר מתבלטות בדב-
-י "אובזרבר" מצד אחד, העובר בטון המלא ארם
צל דבריו אף על עתוני רותרמיר ומצד שני,
'מתינות, על ידי "ריינולדס ניום" שסופרו הפו־
־יטי ה. נ. בריילספורד, דורש בתוקף להכיר
ןיד בישראל שיש לבטוח כמנהיגיה, כי ידכאו
!ת •המיעוט המטורף שהוא האויב הרע ביותר

צל יהענין היהודי".
י בקבעו כ "מדינת ישראל קמה על ידי פעולות
;ירור" כאשים "אובזרבר" את המתונים על
צהשלימו עם רצת אנגלים .כדי להגיע למדינה.
'מתרה שאם הטירוריסטימ לא ידוכאו "הרי מדי־
:ה זו שנולדה ממעשי אלימות החיה בחרפה או

תמות בחרפה".
בריילספורד מתקיף את •המדיניות התועה ש־
מיניסטריון החוץ הבריטי, המנסה לאלץ את ישי
־אל למסור את חיפה והנגב ומחרה "אם נוסין
;יחשוב במושגים של מדיניות כוח תהיה ארץ
ישראל סכנה לשלומנו בברלין". הוא קובע., כ
־,דרך היחיד•.־, למנוע את חידוש ־,'מלחמה היי
שלא לווה.- על סמכותו של אומ"א ולבצע או
הפתרון שנתקבל עלי ידי מליאת אומ"א. דבל
!ד, פירושו חכרה בישראל בתחומים שנקבעו אז"
שאר העתונים נוקטים בקו אמצעי. "סאיד
טייגס" קורא לציונים לחדול מן הריב עם הער
כים ולהתרכז בביעור כנופי1ח המרצחים, "נימ
אוף די וולד" כותב : "העם הבריטי עם שהו;
מגנה את האלימות והרצח אינו רוצה אלא לראוו
:פתרון...לבעיית אר.ץ:ישראל .ל!זימפק .את .השאי־
פות הצודקות של היהודים והערבים כאחד".

"ניו־יורק, 19 (סט"א). — •,גיר־יורק
טיימם" כותב במאמר ראשי: "הרצח ה-
אכזרי של ברנאדוט ןסידי נתנו מפנה
חדש ומבשר רעות למצב בארץ־יעראל
האומללה. הממשלה מחפש.ת אחרי חברי
קבוצת שטרן ,שכמה מהם התפארו את־
מול ברצח הזה. באנץ' מאשים את ממ-
שלת ישראל על שלא הגנה על הרוזן
הגנה מספקת וכי גילויי הדעת שנמסרו
ע"י שר החוץ שרתוק וקצין המבצעים
יגאל ידין בפגישה עם העתונאים ביום
ה' היו בעלי אופי פרובוקטיבי. משקיף
הנמצא במרחק גדול כל כך ממקום
המאורע אינו יכול לחרוץ משפט על ה־

*שמד, זו. בפגישת העתונאים הנ"ל,
:שמעה .תלונה נגד הפרות ־הפוגה ע"י
;ערבים, אולמ הטילה את האשמה בזד,
גזהבר עובדיו של ברנאדוט קטן, יותר
:?אשר בחוםר כנות מצד הרוזן. אם ממ־
2זלת ישראל נהגה בארך רוח יתר כלפי
טיריריסטים בעבר הרי לא עשתה זאת ;

*תמול.
בהמשך המאמר מציין העתון, כי אוי־
:יה הגרועים ביותר של ישראל הם אלה
נמצאים בתך תחומיה ואלה שמחוץ ;
לתחומיה המסייעים בידי תטירוד-־םטימ.
2ום צבא !ערבי *וא היה יכול לגרום לה
־זק רב כל כך בזמן כה קצר. אם ממ־
,צלת ישראל תכיר באחריותה, בלי ל־
;תחשב בהתנהגותה בשבועות האחרונים,
־כולה היא לטהר את ביתה מן ־אויבים
מאלה ולעמוד מול העולם באמונה ו־
כמ!צבון טהור. כי גורלה של אומה קטנד
נתון רק בחלקו בידי כוחותיה המזו־
'יניס, היא תלויה יותר במשפטה ש:
האנושות, המתבטאת בארגון האומות ה־

בלעדיה לא תוכל להיות. אנו סבירי:מאוחדות. בעזרת אומ"א תהיה המדיני־
כי ראשי ממשלת ישראל מכירים עתו
בעובדה זו אנו סבורים כי הם רשאיב
לדרוש שדבר זה יוסבר גם למידינו,;

הערביות.

i 12 a< 11 ̂,~ V lJlj7 <י-1לי  I
העתון האיטלקי "איל טמפו'' כותב: שום
ממשלה אינה אחראית למעשים מטורפים של
יחידים. רצח ברנאדוט לא צריך להשפיע על
יחס המדינות לישראל. להיפך' על־ידי ההכרה
בישראל יכולות הממשלות להגביר את כוחה של
ממשלת ישראל ולמנוע את האפשרות של רציחות
פוליטיות על ידי סילוק החשדות שנציגי אומ"א

משרתים את האינטרסים הבריטיים.
•עתון צרפתי אחד משווה את רצח ברנאדוצ
לרצח המלך אלכסנדר !־המיניסטר בארטו על אד־

מת צרפת.

הודי נהרג בשרון עם הפרת ההפוגה ע"י הערבים י

סופרנו בכפר סבא מודיע:

הערבים ירו אתמול אחה"צ על פועלים
שעבדו בסביבות כפר סבא וירקונה בשטחי
פאול שנידפריקלר בן 17 נהרג ושני פועלים

אחרים נפצעו והובלו לבית החולים.

(למ"מ) העיראקים הפרו אתמול עוד
פעם את ההפוגה בפותחם בשעה 9.30

בבוקר בהפגזה על אהת מעמדותינו ליד
- עין שמו/

בשעה 11.30 ניסו שלושה משוריבים
להתקדם לעבר עמדותינו. כשהגיעו עד

למרחק של כ־800 מטר פתחו ביריות
ממכונות יריה. כוחותינו השיבו אש ו־
ורינימ. לא היו אבדות. הדפי את המעי

בדאללה מתנגד ע

ל"מדינת המופתי,
דבוז־עמרן 19 (םי"צ). הוגים פוליטיים 'של
עבר הירדן מתנגדים בחריפות להקמת ממשלה
ערבית בא"י ועבדאללה פנה לציר עבר־הירדן
בקהיר שיבקש רשמית את הליגה הערבית
שתדחה כל החלטה בענין זה "לפחות" עד שה־

דוד המדינה.
עבדאללה קיבל היום את גלוב פחד, לראיון

פרטי אחר שובו מלונדון.
שתינה מצרים תייצנ את ממשלת פל

באומ"א
יאדיו קאהיר מוסר כי כאשר נשאל מיניסטר
החוץ המצרי אם הממשלה הפלשתינאית ההדשל
תייצג את ארץ ישראל באומ־"א, השיב : "עז
כמה שידוע .לי הוטל דבר זה על מצרים".

*קירינאיקה - עמדי

במהדורה שניה"
מ ו ם ק ב ה. 19 (סי"מ). העתון הצרפתי "פי?
גארו" כותב היום, כי קירגייקה היא עבר הירי]
:;ספר 2. כשם שיש לאנגליה בסיסים בעבר־
הירדן, כן תהיה קרנייקה שטה, שבו יהיו בסי
סיס לארצות־הבריה וזה לפי הסכם אנגלי־אמרי

קאני• .

נלאומי לא"י ? דרשו צבא בי ארה"ב ואנגליה י

'לונדון, (סי"צ). אמריקה ובריטניה יציעו
:עצרה אוימ"א לשלוח צבאי בינלאומי לארץ־
־שראל — בהתאם להמלצתו של הרוזן ברנאדוט
הכלולה בדו''ה שהכין בשביל עצרת אומ־יא —

:ותב היום העתון האנגלי "פיפל".
?העחון 'מוסיף שהתנהלו דיונים סודיים בין מר
לואיס דוגלאס הציר האמריקאני בלונדון, ובין
המומחים 'הבריטיים במזרח התיכו{. בשיחות
אלה שוכנעו האמריקאנים שהפיכתה של בריטניה

בערבים בבוססת על רוח הצדק.
על הדו''ח של ברנאדוט מוסיף "פיפל" שהו;!
כולל גם המלצה בדבר הקמת משטר בינלאומי

בנמל ה"פה, "בכדי לאפשר לכל עמי העולם גישה
חפשית לאוצרות הנפט של המזרח התיכון".

נוי המתווך החדש עוד אין הסכם ?נל מי

בישיבתם הסודית שנערכה במוצאי שבת בפא־
ריס לא הגיעו חמשת הגדולים לכלל הסכם בדבר

ממלא מקום לברנאדיט.
נראה' כי ניגי הגדולים יתכנסו מחדש בישיבה
סודית, כדי לדון בבעיה זו וכדי לעיין בדו"ה

המלא על נסיבות הרצח.
תמוענזדימ

בחוגי אומי"א קוראים עתה בכני,ד,.שמות בתור
מועמדים למשרת המתווך בארץיישראל. מזכי־

רים מחדש את שמו של ראש ממשלת בלגיה
לשעבר ון זילאנד שהוצע בשעתו ביחד עם ברי

נאדוט.
האמריקאנים מציעים להשאיר את באנמש, ואיי
לו י הבריטים יציעו כנראה, את שר החוץ של
אוסטרא־ייה ד"ר אוואט שגילה ההעניינות רב־

בבעיית ארךישראל".
כן קיימת הצעה למנות במקומו של ברנאדוט

בישוף שוודי שאין קוראים עדיין בשמו.

צות אצל בווין התיע

לונדון, 19 ('סי"צ). במיניסטריון החוץ
;בריגלי נערכה היום ישיבה חשובה בה ישב
־אש מי בווין. דנו במשא־ומתן במוסקבה על
;מך ־דו"ח של מר פארוק •רוברטס. נכהו בישי־
:ה סיר וויליאם סטראיג. יועץ בוויי לעיייניב
רמניים לואיס דוגלאס, הציר •האמריקאני בלו:־ :

־ון ומר •רנה מאסילי, הציר הצרפתי.
מיניסטריון החוץ לא אישר את הידיעה, ־שב־
קרוב תיערך ישיבה נוספת בין מר מולוטוב לבין

:ציגי המערב.
(שרות "הצופה") — שלושת שרי החוץ
של מעצמות המערב, מארשאל, שומאן ו־
בווין יתכנסו מחר בפאריס כדי לדון
בתוצאות הדיונים במוסקבה. מחר יוחלט
אם יבקשו נציגי המערב פגישה נוספת

עם מולוטוב או לא.
"ידיעת !על אי בואו של מולוטוב

לפאריס לא עוררה הד .רב. .
י — ראש משלהת דוכיה

דישינהקי
אומ"א ל

מוסקבה, (ר.) נודע כי ווישינסקי יעמו:
בראש המשלחת הסובייטית לעצרת אוב"א.
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ראדיו ק-%, ר מוסר כי מינרשאל, פיניםסו
החוץ ־האי !אני, קיבל לשיחה אה הציר המצר
:הם שוחחו על שאלת ארץ־ישראל

בוואשינגםוי '
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לונדון' 19 (ר.) בווין יצא ברכבת לעצרת
אומ"א בפאריס.

וואשינגטון, 19 (ר.) מר ג"אורג' מארשאל המ-
ריא היום במטוסו הפרטי של סרומאן לפאריס.
הוא אמר לעיתונאים לפני כן : הנני נוסע לישיבת
אומ"א ישעה חמוה מאוד של המצב העולמי.
השובת לב העולם תופנה לפאריס בשבועות
הבאים. מקווה אני שהדיונים יקרבונו לעולם שליי
יותר, אך לא די בתק,?־,. אשר למשלחת האמרי-
קאנית נעשה במיטב יכולתנו במסגרת ענייני
מדינת:־ כדי להגיע ליידי הסכמים שיהיו למרב־

העולם".

וואשינגטון, 19 (יו. פי.) טרומאן הביע היום
את צערה של אמריקה לממשלת שוודיה על רצח
ברגאדוט. אגרת התגחומיס נשלחה לגוםמאב מלך

שוודיה.

לונדון, 19 (םי"צ). מפלגת הלייבור איבדה
שני מקומות לטובת השמרנים בבהירות העירו־

.t .נייד. שנערכו בסילאנד

לונדון, 91 (סי"צ). המארשאל מונטגומרי
הכחיש נמרצות את השמועה האומרת שהוא עו'

מד להתפטר בחדשים הקרובים.

אהרי כניעת היידרוכאד
ניו־דלהי, 19 (ר.) המושל הכללי של דלהי קרא
ביום א' הבא להודיה בכל רחבי המדינה על כני-
עתה של חיידרעפאד. "עלינו להכיר תודה עלי
השקט והבטחון ששררו במרינה ביבי משב:־ וסי
כנה. כך יכולנו לסיים את תפקידנו במעט שפי־

כת דמים ־במינימום של סבל".

מציע לשלוה 6000 חיילים

רושלים? לי

רודוס, 19 (סט"י). — משקיפי אומ"א
טריגוי לי' מזכיר מוסרים, כי אפשר ש
אומ"א ידרוש מארגון האומות לשלוח
צבא בן 6000 איש לירושלים לפקח על

עיר הקודש.

מאסר החשודים

למעלה ממאה חשודים שנעצרו בפעו-
לות הנרחבות שבוצעו בשבת בירושלים
עד ידי המשטרה והצבא במטרה לתפוס
את רוצחי הרוזן ברנאדוט נלקחו אתכ־ול
בלווית משמר מזוין לשם חקירות נוספות
לאחד המחנות במדינת ישראל. מספר
הולים ופצועים שנמצאו בבסיסי הלה"י
שבהם נערך אתמול החפוש על ידי ־־
צבא נמצאים בבתי הולים בירושלים ו-
אחדים שוחררו בערבות עד לחקירה ני־

ספת.
לונדכצגדוב זזיזמן למיפקד הזיהוי

ירושצים' 19 (ר.) הגנראל אגה לונדסטרונ
ראש המטה של ברנאדוס שנוכח בשעת הרצו
־,וזמן היום להשתתף בזיהוי של חשודים. השלי
טונות הישראליים עצרו' 150 חשודים בימי פון

השבוע.
בין השאר נערכו חיפושים בעתון "מברק"
במועדון הלוחם של לח"י, במחנה יאיר שבשיי;
טוניס. אלו שנעצרו בתל־אייב וכן בחמישינ
עצוים מירושלים הועברו לבית הסוהר ביפו.

העוצר בירושלים שהופל בשבת ב־2 אחר הצה
ריפ בוטל אתמול ב־5 בבוקר. כמאתיים וחמישינ
עברייני עוצר יובאו לדין בפני שופט השלום
החיפושים בירושלים עברו ללא כל הפרעות
נעצרו למעלה מ־150 איש, רובם אנשי לח"י בי

רושלים•
ראדיו פאריס מוסר שכל המאמצים למצוא א!־
פרידמאן־ילין ואת ד"ר ?שייב עלו עד עתה בתוהו
תנועת הנוסעים בנמלים ובשדות התעופה הופ

!קו.
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ירושלים' 19 (יו. פי.) המאיור לונדסטרופ הי־
־יע שברנאדוט מינהו לפני מותו לנףיגו האיש•
בפיקוח על הפוגה. הוא מינה כמו כן את הגנראל
ריילי לראש הממד, החל מן ה־21 בספטבבר. שני־
תם הסכימו למלא ןמנית י את בקשית ברנאדמי.
הוא ביקש את המשקיפים ואת עובדי המזכירות
שימשיכו לשרת כמקודם, ללא חת. מן ההכר־
הוא שההפוגה תימשך ושחפיקוח עליה לא ייפסל
אף הוא. עד אשר המצב לא יתבהר נשא אי
עינינו לכועצ־ הבטחון וממנה נבקש ק-ן והד־

רכה".

רום תקנות החי

כבר נוסחו
וועדה ממשלתית בה" 3 שרים מנפהת את תק־
נות־ההירופ שעליהן החליפה הממשלה בלילה
שעבר בקשר להפסקת הפרישה. הוועדה מורכבת
משר המשפטים, שר המשטרה ושר הפנים —
כסר אתמול דובר ממשלתי. ייתכן. שהתקנות

פורסמו בדפוס במשך לילה.
דובר הממשלה ציין כי הפעולות נגד האחראים
לרצח נמשכות, אולם יש הגזמה במספרים שפור-
סמו על מספר הנאסרים. הפעולה מבוצע;־ בהש-

תתפות המשטרה האזרחית.

פם בים" נתקי
"
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"אם תחודש המערכה' לא נילחם מל־
תמת מגן, אלא נעבור להתקפה ב'־ם ו-
האויב יראה אותנו ליד אניותיו ונמליו".
— הכריז ראש אתתי הים מר גרשון
רק במיפגש היל הים שנערך בקולנוע

"מאי" בחיפה.
מר זיק סקר את התפתחות חיל־הים
"הזרע הצעירה בכוחות המגן" שקיים רק

4 חדשיםה
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לייק סאכסאם 19 (סי"פ). תחבה השידור של
ארגון האומות בלייק םאכסס הפסיקה אמש
את שידוריה. הקריין הודיע, כי השידור יחודש
בפאריס ב~21 בספטמבר בהתכנס' פליאה

אומ"א.

היום המשך

משפט הבריטים
סופרנו בירושלים מודיע: הבוקר יתחדש מש־
ט שני הבריטים פרדריק סילבסטר וויליאם האר
ןינס בבית הדין המחוזי בירושלים. בירור המש־
ט נפסק בשבוע שעבר בגלל מותו הפתאומי
;ל השופט דייר שטולץ. את מקומו במשפט ימ־

א מהיום שופט מחוזי אחר.

לבונם :!ציני המשטרה תובעים ע
הגישו תביעה מש־ קציני המשטרה ש
יבועצתיסיםמ !וןוקהוק •טוי פמדבדאצןר:ח
־טית נגד "קל העם" והמפלגה הקומו־
אשימום ברצח הקומוניסט :יםטית על שה
זיומה מירוניאבסקי, החליטו לתבוע לדין
ומוניסטי ביידיש :ם את השבועון הק
,פריי ישראל", על שפרסם •מאמר על

:נושא: "רוצחי המשטרה לדין". ?

קראם יצא
מר בארטלי קראם עזב אתמול את ה-

ערץ.

±חרת הכדורגל המריאה
נבחרת הכדורגל הישראלית המריאה

אתמול מחיפה בדרה" לארה"ב.

רשיב זוקה מכוניתו של הציר יי ני
מכוניתו של מר יירשוב, ציר רוסיה
כישראל ניזוקה ביום ו' בשעה שחנתה
לפני המלון "גת רמוך. משפת־זו אח
ארגז המנוע מצאו את כל חוטי החשמל

קרועים' ואף המנוע עצמו נחבל.

ודווינ מת אמיל ל
ברן' is (םי''צ). אכיל לודוויג, הטוב־ הנודע
גהבם של רומאנים היסטוריים 'וביוגראפ־ו:־ ש
אישים נודעים מת היום בגיל של n ממחלו

לב בביתו במוםקיה, שווייץ. .
נולד בגרמניה, קיבל את האזרחות השיזייצ?־'

בראשית המלחמה.

סופרנו בירושלים יוגה כהן מודיע בלילה :
בשעה 7.30 בערב התלקחו קרבות עצו־
מי8 בחזיתות ירושליט. במשך רגעים ספו-
רים היתה בל העיר נתונה למערבולת אש שכ־
מור, היו רק בלילות הקרבות הגדולים שלפד
ההפוגה ובליל האימיכ אור ליום ו' האחרון.
שוב פתחו כוחות האוייב בבת אחת יאש מכו'
נות יריד" מרגמות ותותחים כבדים על חלקי
ירושלים היהודית. אש האוייב מכוונת על כל
השכונות הקיצוניות ואף על מרכז העיר. כוחו-
תי-נו פתחו מיד באש נגדית' חזקה. 3שעת מםי'
.דת הידיעה הולכימ הקרבות ומתגב-

רים. כלי '.־,נשק והתותחים רועמים ללא הפוגה. ו
בשעה אחרי התפרצות האש נמכר לסופרנו כ־ ו
־קונסול האמריקאני ג'ון נאקדונאלד התקשר <ש !
האש.. המפקחים ועם הצדדים .־־.לוחמים כר־ להפסיק :•:.־־. ?
חבלנים ערבים הפרו אתמול את ה-
הפוגה בשעות הבוקר המוקדמות בפוצצם
הלק מקיר הכנםיה של נוטרדאם חפויה
אל עבר השער החדש. החבלנים עברו
את רחוב םולימן שהוא שטה הפק־ ו־
הניחו את מטעני הנפץ מול קיר .נוטר־
דאם. גזק ניכר נגרם לקיר י ושני חיילים

יהודים נפצעו קל• . • 5
מוצ"ש עמדותינו בהר ציון הותקפו י
סמוך לחצות מאש מכונות יריד. ומרגמות.
כוחותינו. העליבו בהרעשות העמדות ה־
ערביות הסמוכות ורק• סמוך לשעות ה-

בוקר חדשו הערבים את התקפתם באש :1
תותחים. :. ? - 1
האויב פתה במשך הלילה לסירוגין
באש רובים ומכונות ירית ומרגמות ל־
עבר מקור חיים. כוחותינו השיבו אשי
אל ריכוזי האויב -סביב בית. צפפה.

סמוך לשעה..המש בשבת אהה"צ בודו

על ידי האויב.כמה פגזי מרגמה אל עבר
עמדותינו בדיר אבו תורי.' היל יהודי
קשה• שעה• אהת קודם לכן - אחד נפצע?

מיריות צלף בהר ציון.

לחוות־הלימוד שראל נכנס ־ צבא י

 י ל~6 שעות
־ י ־" י

צבא ישראל נחנס להוות הלימד, ב-
א-ור המפורז שבדרום ירושל'־ם, למשך
שש שעות, אהר שהמשקיפים הנמצאים
שלם עזבו את משימרתס . בהוודע להם
על רצה ברבאדוט, והצבא המצרי ההל
להתקדם לעבר ההווה. כאשר המשקיפים
ותפסוו מהדש חזרו כעבור שעות מספר

את עמדותיהם, 'נסוג צבא ישלראל.
המשקיפים הודו ?שהיד. זר. מעוגה מ־
צדם. המצרים ניצלו את ההזדמנות כדי
לפוצץ עמדה מבוצרת בפתה בית ה-
ממשלה, אולם לא היו אינצידיטלם נוי־
פיס — אם כי רדיו רמאללה עשה־מט.*
מים מכניסת היהודים להרות הלימד.

משקיף אמריקני שבא להוות הלימוד
כשהוא מבוסם, גרם מהומה בנסותו להרוס
עמדות יהודיות ומצריות. אחר שנמסרה
תלונה על התנהגותו, הוצא מן האזור ה־
מפורז ונשלח לחיפה. הוא יוחזר י-י לארה''ב.

ושלים תחה אמש על יר נום בפ דה ע התקפה בקנה מי
יום שני
f ־ ? ט 

ן
אל1ל תש"ח
פ' תבא

נחמיה טיי. נדרים כ.

משנה ; פסחים ט' ו־ז ן
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ישיבת מרכז הפועל הכזרהי תתקיים ביופ
החמשיי ב־3 אתרי הצהריב במשרדי הועד
הפועל בתל־אביב. הזמנות מיוהדות לא נשלחו.

חברי המרכז מתבקשים לדייק?

שיבת פרבז ־פיעל המזרחי י
ייופ חמישי

פאריס' 19 (ר.) איש אחד נהרג ו־18 נפ־
צעו בשעת קטטות שפרצו בין תומכי הגנראל

די גול ומתנגדיהם הפוליטיים בגרינובל.

פאריס, 19 (ר.) הגנראל דר, גול סיים מסע
תעמולה שנמשך תשעה ימיפ. נאומו בשאגברי
בדרום צרפת הופרע על ידי קריאות ושריקות.
הואי דרש אחדות להצלת צרפת והדגיש שאינו

.מתנגד למנהיגים' אלא למשטר.

גול ומתעדיו ומכי די־ תגרות בצרפת בין ת

פאריס, .19 (םי"צ). ראדיו מוסקבה הורע
שהממשלה הסובייטית החליטה להוציא את כו-

חותיה מקוריאה החל מן ה־15 באוקטובר.

הסובייטים מוציאים

צבאותיהם מקוריאה
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מבית ומחוץ
"שופ צבא ערבי לא יכול היה לגרום נזק כה
קשך, לישראל כימהרםים מבפנים", — בדברים
אלה של עיתון אמריקאני גדול יש הדבר, מהאמת.
הנזק הוא מדיני ומוסרי. עמים גדולים, מבוססים'
אינם יכולים להרשות-לעצכם מעשיירצח שפלים
כאלה בתוכם. אנו — על אחת כמה וכמה. אנו'
לאחר• ככלות הכול — שכוחנו ד,עיקרי הוא .
ליתן פיצוי לישראל הסובל שנות אלפים: ולאפיהבסיס המוסרי. חהנחה ־ הוודאית, שחעולם חייב
שר לו לשוב למולדתו. ככוח זד, אנו מופיעים
בפני אדירי־תבל ותובעים את זכותנו למדינה'
שהיא הזכות לחיות חייישלווה מתחת לשמי השם.
בכוח זד, יוצאים טובי ילדינו לשדות־הקרב, בכוח

זר? ניצחנו..
הריגת אדם בלתי מוגן בחוצות עירנו, אדם
תהא התנגדות המשמש .שליח של ? אומ"א —
לדעותיו ולמעשיו'נמרצת ביותר — מחישד, את
כוחנו העיקרי. מכתימה. וחרי המגמה? חיסודית
ש? האויבים' היא היום לערער את כוחנו המוס־
די. מכאן ההבלטה רבת־הפנים על תוקפנותנו
לגבי הערבים, על יהירותנו, על יחסנו לפליטים
הערבים, וכיוצא בהם. חאויבים חיו מחזרים
אחרי נקודת־תורפד, בהומתנו המוסרית. מחפשים'
מחפשים ומעלים חרם. והנד? באו אויבים־מבפ־
נים — רק אויבי ישראל יכלו לעשות את חמע־
שה — והושיטו להם את 'מבוקשם : להזדמנות
טובה מזו לא ציפו חורשי מזימות וצוררי-יש•

ראל. :
כתנים שוחרי־טרף התנפלו הצוררים ע? הרצח.
דמשק, קאהיר, ראמאללה, לונדון ועוד ועוד —
כמר, הם מריעים וחוזרים ומריעים' שחנה־הנד.
נתגלתה דמותה האמיתית של "מדינת־הטירוריס•
טיב". כמובן, שבראש המזדעזעים עומד בווין
בכבודו־ובעצמו והוא "מגנה את הרצח בשם כל
חעולם 'התרבותי". ונושאי־כליו משרים רעות
ליחודים. לא קשה ביוחר הוא להוכיח לראש
מיניסטריון־החוץ הבריטי; חמופיע בשם העולם
התרבותי, שכליאת אלפי שרידי־משרפות בימכ*
לאות-קפריסין' ומשלוח גדודים שכירים מזויינים
כדי להרוס את המדינה היהודית ולהשמיד את
תושביה, — לא קשה הוא להוכיח, שלמעשים
אלד, אין קשר רב לתרבות. ואמנם הוכחנו את
הדבר ורכשנו את דעת־הקהל באמריקה ובארצות
אחרות. לאבר, לחמנו בנשק הצדק העומד לצדנו.
לא קשה הוא להוכיח, שאת ספחת "הכוחות
הבלתי סדירים" הכניסו למשחק־הדמים הערבים
בהסכמח אילמת שליאנשי מנגנוךהמפקחים. מפני
כך עברו בשתיקה .על פיצוץ משאבות־לאטרון, על
רצח קונפול־אמריקה בירושלים ועל רצח שני
משקיפי־אומ"א בעזה. השתקה זו גררה בעקבו־

ודה את רצח־קאטמון.
אבל שונאינו יטרחו למצוא ק"ן טעימים להכ-
שיר את המעשים ההם ולהוקיע את המשעה הזר,
ולזהותו עם המדינה. בנקודה זו חייבת ההסברה
הישראלית להוכיח לעולם, שהמדינה כולה —
מחוץ לקומץ פושעים — ממש המדינה כולה
ו.עב־ישראל בעולם, שוללים באופן הנמרץ ביותר
אמצעים של טירור בכלל' וימעשה־רצח זה בפרט.
שוללים בבחינה יהודית־מםורתית־מוסרית. ההס־
ברה הישראלית חייבת לספר לעולם מהם 'האמ־
צעים התקיפים 'שהממשלה משתמשת בהם כדי
לבער את קיני־הטירור. ואך" חייבת לתאר את
הרקע הפוליטי־הצבאי המתוח בארץ בכלל ובירו־
שלים בפרט. מדיניות חסרודמצפון לגבי עם מו־
כה־יםוירים, שאחרי חגיעו לארצו שמים אבני־
נגף בדרכו — מדיניות זו עלולה להעביר נערים
מתוםרי־יציבות על דעתם, עד כדי כך, שיעשו

מעשים המחבלים בעיקר בעמם ובארצם. י
זהו כלי חוץ. מוכרחים להתגבר על המשבר
. מדינה אינה ולהרים־מחדש את קרננו.המוסרית.
יכולה לחיות אחראית למעשי־הפקר של יחידים.
ואילו כלפי פנים עומדת הממשלה בפני מיבחן
חמחייב פעולה מתוך החשבון האחד־היחיד —
טובת ישראל. כל עירבוב של חשבונות אחרים
לא זו בלבד שתקהה את מטרת הפעולה' אלא
עוד יגרום זעזועים. קשים. הלוחם ברע מוכרח
להיות משוחרר מפניות צדדיות. פעולה זו, המב־
קשת את עזרת הציבור — רק בעזרת חציבור
אפשר להצליח — מוכרחת להשען על דעת־קהל
המצדיקה אותה. ואין הצדקה אלא מתוך ראיית
החשבון הישראלי הגדול האחד. חשבון זה יורה
מה י,ש צורך לעשות ומר? אין צורך לעשות.

ממשלה חייבת לנהוג בכל חומר־הדין לגבי
אלה הממרים. את פיה ומורדים בסמכותה. כאן
פועלת מידת־הדין. אבל מחוץ לאמצעים הרגילים
צריכה 'ממשלה למדינה צעירה לישב על מדוכת
חינוך הנוער בדרכי־ישרים. אותו נוער שהתרגל
לחיי־מחתרת פצעים קשים חרותים. בנפשו. ולא
אותו' נוער בלבד. כפו עלינו מלחמת אכזרית.
ויכל מלחמה אף היא משאירה פגעים מוסריים.
ויש לרפא אותם באמצעים ממלבתיים. בבית־גנ־
זיה של כנםת־ישראל נמצא התבלי.ן כנגד יצרים
רעים, נמצאים המכשירים להעלאת האדם, לזי־
כובו' להגבהתו לצלמו האלוקי. יש צורך במי־
ניסטריון מיוחד להרמת קרן המוסר אצל בני
הנוער במדינתנו? טובי האישים חייבים להירתם
בעו' זה. רוב מניינו ובניינו של חמדינה נמצא
בתוך להט היםורים וטובל את עצמו באש ודם.
עשה הכול שיצאו שלמים בגופם וב,נפ,עים מתוך

הכיבשן הזה,

שראל נת י לה לשלום מדי תפי

מרנן ורבנן הרבנים הראשיים לארץ ישראל
חגרי"א חלד "ייצוג והגרב"צ עוזיאל בהסכ-
מת חברי המועצה וראשיי הרבנים של תל־
אביב, חיפה ופתח תקווד, שליט"א יסדו ותיקנו
את התפלה שלהלן לחאמר בכל בתי חכנסת
בארץ ובתפוצות ע"י הרב או י"י הש"ץ, בש-

בתות ובמועדים, אחרי קריאת התורה.
"אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו,
ברך את מדינת ישראל' ראשית צמי־
חד. גאולתנו, הגן עליה באברת חסדך
ופרוס עלית סוכת שלומך, ושלח אורך
ואמתך לראשיה, שריה ויועציח ות־

קנת בעצה? טובה מלפניך.
חזק את ידי מגיני ארץ קדשנו והנ־
חילנו אלקינו. ישוער. ועטרת נצחון
תעטרנו,! ונתת שלום 'בארץ ושמחת

עולה ליושביה.
ואת אחינו כל בית ישראל פקד־נא
בכל ארצות פזוריחם ותוליכם. מחדד?
קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן
שמך, ככתוב בתורת משה עבדך, אם
יהי' נדחר בקצת השמים משם יקבצד
ה' אלקיך ומשם יקחך וחביאך אל הא-
רץ אשר ירשו אבותיך וירשתה' ויחד
לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולש--

מור את כל דברי תורתך.
הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי
חבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה
באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו

בכל משלה, אמן סלה.

כדאי לציין, שעל פי חזמנת הרב הראשי
חגריא"ח חרצוג חשתתף חסופר ש"י עגנון

־אף הוא בניסוח התפילה.

המועצה •הארצית של כני עקיבא
תתכנס אי"ה היום ב־4 אחה"צ באולם־

חישיבות של חפועל חמזרחי' תליאביב.
בסדר • חיום: א) דו"ח על מפעלי חקיץ;
ב) חעבודח חחנוכית בארגון — הרצאה ודיון.
ג) סקירה על התנועה בגולה ע'יי מרדכי

לאובר.
לישיבה מוזמנים חברי המועצה, באי־כח

הסניפים ומדריכים בוגרים.

שיצאו בשליחות לגולה כנופ חמודימ.
עם שוב הימורים משליחותם החינוכית אד
המחנות באירופה לארץ יקיים מרכז המוריכ
בחול •המועד סוכות כנוס כללי של המורים־

השליחים.

השתתפותנו העמוקה בצערם הרב של

6ת או3שנסח 3!!ש3ו
בחלקח מהם ראש המשפחה אביהם היקר

ובשנקה!"ל הודה אדיה א י' י

יי בנחמת ציון תנוחמו.

משפחות:י שפמן. גורמן. גוז'יק
i ו וו ו? ?ווו ?וו ו ו—ו ו?!? ?mini ו?? וו ? ־

ולי הממשלה עד סוף י 4,3 מיליון לי'י הכנסת.

בעתון הרשמי נתפרסם הדין וחשבון הראשון
של הממונה על ההוצאה והחשבונות של ממשלת

ישראל לתקופה 31.7.48—15.5.
בראש סעיפי ההכנסות בסך 4,388,940 ל"י
עומדת ההכנסה מגבס בסך (!1,451,19 ל'-י. מט
הכנכ•:; — 1,011,323 ל"י לב.־ו (אקמ־ו) —

332,160 ל"י.

־ ?הועלה מחיר המלט
בשבע שעבר עלה מהיר המלט ב־8%
בערך, היינו מ־11.773 ל"י הטונה ל־
12.613 ל"י. ההעלאה לשק של 47 ק"ג
־־־ 40 מיל. העליה נובעת מהעלאת מחיר

הדלק ושכר העבודה.

ההעלאה האחרונה היתד, בטוף יוני
שנה זו.

 ל"יי
'
רשיונות ייבוא ב"5,8 מיליון

הוצאו באוגוסט

מאז הקמת המדינה ועד 31 באוגוסט
הוצאו ע־י ממשלת ישראל רשיונות ייבוא
בםך 11,3 מיליון ל"י ומזה 5,8 מיליון
ל"י בחודש אוגוסט בלבד. הרשיונות ש-
ניתנו באוגוסט מתחלקים כדלקמן: למזון
ומספוא 51,4% לחמרי גלמ 21,6% ו־

למוצרים מעובדים 2,5%. ?

עה להעלות את התשלומים עדת הבטחון מצי ו

שראל לחיילים וקצינים בצבא הגנה לי

ועדת הבטחון סיימה בישיבתה מיום
ו/ י"ג אלול תש"ה, 17.9,48, את דיוניה
בדבר קביעת חוקת התשלומים לחיילים

ולקצינים בצבא ההגנה לישראל.

החלטות הועדה טעונות אישור? של
ועדת הכספים והממשלה. המלצות ועדת

הבטחון כוללות עליה מסוימת לעומת
התשלומים הנהוגים כיום.

.כמו כן הטילה הועדה על ועדת־נישנה
לבדוק את ההצעות להגדלת התשלומים
(הענקות) למשפחות החיילים ולהביא חוות
דעתה בפני הישיבה הקרובה של .יעד־

הבטחון.

עה זוועתה על הרצח הרבנות הראשית מני

החלטה שנתקבלה אתמול בבוקר בישיבת
המועצה של הלבנות הראשית לא"י בידיעת
ראשי הרבנים לתל־אביב, חיפה ופתה־תקווה,
ישבה השתתפו הרבנים הראשיים הגרי"א הר־

צ,יג ?והגרב"צ עוזיאל, אומרת :
נדהמים ומזעזעים אנחנו מהרצח של הרו-
זן ברגאדמז והקולונל םירו אשר לדאבוננו
הגדל בוצע בירושלים עיר השלום הקדושה
שלנו. אנחנו תפילה לאלוקי הרוחות לכל בשר
לערות רוח ממרום בלב הקומץ הקטן של תו*
עי לבב האחראים לפשע המזעזע הזח. יהד
עם זאת הננו מביעים את השתתפותנו העמוקה

גאבלן של המשפחות השכולות' ובצערה של
האימח השווידית ידידתנו הנאמנה גם בימי
ההשמדה, באירופה, היא האומה אשר ברינא־
דוט היה אהד ממצוייני בניה! וכינונה של מר

עצת האומות המאוחרות.
עירית' ?פ"ת מניעה זוועה־

ראש עירית פתה־תקוה מר מפיר הביע אמש
בפתיחת ישיבת מועצת העידית את דגש ההד
דעזעות על רצח הרוזן ברנאדוט. "ז5נו בטוחים
שהממשלה תאחז באמצעים — אמר ראש העיר
— כדי למנוע הישנות מאורעות עגומים

כאלה".

לות צא מארגון הקהי המזרח'־ בהונגריה י

הממשלה פגרה' את העתוניפ

בודפשט, 19 (סט"א). — השלטונות
ההונגריים אסרו היום על פירםום השבי־
עונים הציוני והאגודאי כאן. השלטונות
הודיעו למפלגות היהודיות 'כי ?מחמת
המחסור בנייר תורשה רק הופעת עתון

של כל הארגונים היהודיים.
"המזרחי" בבודפשט הודייע היום על
פרישתו ממועצת הקהלה החרדית מהמת
עמדתה בעינינים ציוניים שונים. המזךהי
דורש כי בבתי הכנסת ייאספו תרומות

היהודים ותתיר רק עתון אהד

לקרן הקימה ולקרן היסוד, שתושר
"התקוה" בבתי הכנסת ושינונף הדגל
הכהול־הלבן על בתי הכנסת בימי חג
ומועד. לא ציונים המביעים תמיכה ב-
ישראל מסרבים להענות לדרישות אלה
וטוענים כי שתי הקרנות אינן ישראליות
אלא ציוניות ועד שישראל לא תקבע את
ההימנון והדגל שלה כסמלים לאומיים
הרי הם נשארים ציוניים ובתור שכאלה

אין להכניסם לבתי הכנסת.

נתפס מבריה ביצים במכונית רשמית

(למ'ימ) בביקורת דרכים שנערכה ב־13 לספ־
טמבר בשעה 7 לפנות ערב בכביש הראשי שבין
ערננה לפתח־־תקווה, נעצרה על ידי המשטרה
מכונית ת 830 נהוגה בידי אבהרם רוזנטל, מבני
ברק. על המכונית היה שלט של מרכז הגיוס.

בחיפוש שנערך במכונית נמצאו 1800 ביצים
בלי רשיון העברה. •הנהג נאסר ובחקירה הוב-
רר י שהביצים נקנו בכפר קדימה, על ידי מהוו־
בים בביצים בתל־אביב, י מר שלמה רוט (רח'
רבינוביץ 15) ומר דוד אילני, רח' נחמיה 17,

לשם מכירתן לשוק השחור.
הדבר נמסר גם למרכז הגיוס, שאחרי חקירה

בדבר העלה שהמכונית 'הנ''ל היתד, שכורה ?
והנהג השתמש בשלט של לשכת הגיוס אחרי

שעות העבודה.
מרכז הגיוס החליט לפטר מיד את הנהג ומ־

כוניתו הוחרמה.
הנהג אברהם רוזנטאל יימסר לדין באשמת
הברחת ביצים לשוק השחור, והמפקח על המיו'
נות פנה למפקד המשטרה לבטל את רשיונו

לנהגות.

אברהם. לוי בן 45 מטבעון נפצע קשה ואחר
כך מת מפצעיו בחתנגשות שארעה אתמול
בבקר בין מכונית "אגד" נהוגה ע"י דוד גרוס
וטנזיר נחוג בידי חיים םופרין, שבו ישב

הנפגע.

יהודי נאסד בקשר

לרצח כושר
בקשר.לרצח כושר נאסר ב־15 לח. ז. דוד
ולדמאן בן 39 מרח' חרמון בחיפה כמעורב
במו"מ המסחרי שהיה בין ההרוג והערבים.

'נספה בתאונה

המו"מ בין טשהיה

שראל נמשך וי
'נודע לנו שד"ר זומר, ממנהלי הבנק
הלאומי הטשכוסלובקי השוהה כעת ב-
ארץ ושהיה צריך להזור לארצו ביום וי,
האריך את בקורו בשבוע ימים מאחר
שהמשא ומתן הכספי בינו ובין ממשלת

ישראל טרם נגמר.
ביום וי ביקר דייר זומר בלווית הקונ-
סול הטשכי בת''א, דייר ו. גרינוואלד
אצל הציר הסובייטי, פ. א. יירשוב ומסר

לו אינפורמציה על משא ומתן זה.

30.חיילים נפצעו
בתאונת דרכים

שלושים חיילים נפצעו בליל שבת בראשון־
לציון, בתאונת דרכים, שבה דהרה מכונית צב-
אית במהירות של 80 ק''מ לשעה. המכונית נס-
עה ?בכיוון לתל־אביב. לפתע הגיה•.־, מכונית 'מן
העבר השני. הנהג נאלץ לעצור לפתע באמצעות
הבלמים. המכונית התהפכה ונוסעיה נפצעו, ־6

מהם קשה.

ירושלים
,וית השופט ד''ר שטולץ ז''ל י
קהל רב ובראשם ד"ר פרדר, נציגו של המושל
הצבאי, כל השופטים ועובדי בתי המשפט בירו-
שלים ליוו ביום ששי בבוקר את הד"ר גד שטולץ
שמת בשבתו על כסא ביה"ד, לדרכו האחרונה.
ההלווייה יצאה מבית החולים ביקוד חולים לבית

העלמין בסנהדריה. לא היו־ הספדים.

שי ידושלים לשבויינו!
הועד הירושלמי למען החייל מודיע,
כי לרגל מסיבות בלתי תלויות בו$ד
הוחלט להמשיך את אוסף השי לראש
השנה לשברינו בעבר־הירדן, מצרים ו-
סוריה עד לסוף שבוע זה. נדרשות
מתנדבות לאוסף השי וזוגות המתנדבות
נדרשים להתיצב במועדון "מנורה'•' בהל
יום משעה 9 עד .10 בבוקר ולקבל

פנקסי התרמה.
כל מי שידבנו לבו ואשר המתנדבות
לא בקרוהו מתבקש להכניס את תרומתו
למועדון "מנורה" בכל יום משעה 9 עד

12 בבוקר ומשעה 3 עד 6 בערב. .
איש ירושלים! עשה את חובתך לשבויינו
שהקריבו את חופשתם להגנת עירנו. ו-

מקומות קדשיינו.

חלוקת נפט חמישית לצרכנים
היום תחל חלוקת נפט החמישית ל-

צרכנים התלוש דף נ' מס' 5.
החלוקה תבוצע אזורים אזורים. האזור
הראשון להלוקה יהיה רחביה. !על ה־
הלוקה באזורים. האחרים תבאנה הודעות

מיוחדות.

הקשר עם שבויינו
מטעם משרד הקשר הירושלמי של 'הצלב הא-
דום 'מודיעים כי להבא יהיו רשאים שבויינו בע-
בר הירדן לקבל ארבע גלויות לחודש עם שבע
שורות בכל גלויה וכן עלני מכתבים לחודש עם
14" שורות בכל מכתב. מילות ־,פניה והחתימה

אינן נכללות בשורות הנ"ל.

חזר לאנגליה
ד"ר יוסף פיש, הנציג הכלכלי ה-
ישראלי בלונדון חזר לאנגליה אחרי בי-
קור קצר בארץ,־ בדרכו ללונדון התעכב
ד"ר פיש כמה ימים בהולנד בענינים

מסחריים שבין הולנד וישראל.
הזר

_ מר אהרן רוזנפלד, סוכן אניות חזר ממסעו
לבלגיה ולארצות הסקנדינביות.

ככ'ית המשפט המהוזי כירושלים

תיק ירושה (בקשה) מס' 30/48.

. בענין המנוח אהרן בן משה (ידוע גם בשפ
־ בן מעה אהרונוך*). אחון

 מר אברהם בן אהרן אהרונוץ=
המבקש :י

מירושלים ע"י י"כ עוהי"ד ד"ר אלכסנדר י.
־לרבץ. (בנין סנסור), ירושלים. אג־ור, מרחוב ?

הזמנה
להוי ידוע כי המבקש הגיש לבית המשפט המ-
חוזי בירושלים בקשה להכריז על ירושת המנוח
אהרן בן משה אהרן בן משה (ידוע. גם. בשם'
אהרונוף) מירושלים, וכי בית המשפט ידון בבק-
שה זו בינם כ"ח תשרי תש''ט (31.10.48) בשעה
9 בבוקר, על כל אדם התובע טובת הנאה להו-
פיע במקום ובשעה הנ"ל, שאם לא כן יתן בית

המשפט את הצו .שימצא לנכון. .
תאריך :.י"א אלול תש'יח (15.9.48).

חתום: ד"ד פ. לויג'טטיין, רשם ביהמ"ש
הצחור בירושלים.

חל־אביב

הילה בםכוניהו של יירשוב
מכוניתו של מר יירשוב, ציר רוסית בישר־
אל, ניזק־ קשה בשעה שחנתה לפני המלון
,גת דמון". משפתחו את ארגז המנוע מצאו
את כל חוטי החשמל קרועים, ואך- המנוע

עצמו נחבל.
ילד נדרם

הילד שלמה םרון, בן 3 משכונת מונטיפיורי
הוטל ע"י מכונית צבאית בקרבת השכונה.
הילד הועבר' במצב קשה לבית חחולים

.,הרסה".
כדור היעה ..

כדור תועה נכנס אתמול לאהד הבתים
בשכונת יד־אליחו (זבלאוי). בדרך נס לא

נפגע איש.
תלמידי בית הספר התיכון

העיוני הדתי
התיכון העירוני !זדתי, מתבקשים לחופיי ללמו־
תלמידי המחלקה החמישית של ביח"ם

דים היום בשעה 9.45 בבקר.
ילדה נעדרת

דרורה יעקב, בת 9 והצי מרחוב בוגרשוב
81' עזבה שלשומ את ביתה בשעות הצהרים

וטרם הזרה.
' לידה

אספת אבל של יזצאי
המוקדשת ליום הובלה להשמדה את קדו-
שינו בתאי הגזים, תתקיימ הערב בשעה 7
בבנין "תורת משה" רחוב יהודה .המי 85.

בהפועל ?המזרחי
— הערב ב־7 ישיבת וועדת הארגון בהדר

המזכירות, אחד־חעם 108.
— כל חחברות שנלקחו לקלט בעת "מבצע
ב%" עליהן לפנות מיד למזכירות הסניף,

אחד חעם 108.
תיאטרון ומוסיקה

— תיאטרון קאמרי, הערב ב־8.30: "הוא
הלך בשדות".

בתי מרקחת־ תורנים
"שינקין", שינקין 28: קיטיביץ, הירקון 22!

קולטון' בזל 25.
המטאטא" ברעננה "

הערב ב־8.30 בבית הפועליים: "זהירות
מרביצים'?'! .

ח?0ה

הוסרו המחסומים ברחוב המלכים
ביום ששי הוסרו לגמרי המחסומים וחגדר
הגבוהה שחצתה את רחוב חמלכים לארכו
ושהוקמה בשעתה ע"י הבריטים כחלק מהא--
זור המבוצר במקום זה. הבנין הגדול של
חייאט, שבו היה מרכז המשטרה ושנזוק קשה
בשעתו ע"י ארגוני המחתרת תוקן והועברו
לשם משרדים. גם מטה אומ''א פתה שם כמה

ממש רדיי.
נעצר

יכאל ורנםקי בן 32 נעצר על התקפת שוטר
תנועה ברחוב הנמל.

גניבות
בלשבת המס של ההסתדרות הורקו כמה
קופות קטנות ע''י אלמונים שפרצו גם מגי--

רות, ארונות וכדר.

החזיק נשק
אליהו סעדיה בן 21 מרחוב מימון 11 נעצר

על החזקת תת מקלע סטו ו־15 כדורים.

נער ערבי נתפס בהברחה
ילד ערבי בן 14 נאסר בדרך נצרת עם כמות
מצרכי רפואה ומכשירים רפואיים שעמד להב־

ריח לעבר הירדן.

פו נבוים בי גרי

התעניין בתסבוכת העיגון
(למ"מ). שר הפנים ביקר ביום ו' ביפו בלווי
יית המנהל הכללי של משרד הפנים, 'מר א. ה.
הארטגלאס ומנהל האגף העירוני במחלקה לשל־
טון עצמי במשרד הפנים, ד"ר מ. קרמר, בענין
סידור השירותים המוניציפאליים ב"3 השכונות
של יפו, אשר בהן השתכנו עד עתה כ־7000 עו-

לים חדשים.
שר הפנים ומלוויו נפגשו עם המושל הצבא־
של יפו' העו"ד לאניאדו, וכן ביקר בשכונות
שוחח עם כמה 'מפצועי.מלחמה. 1השונות של העיר ובבית־החולים דג'אני, שפ
'היום תתקיים במשרד הפנים ישיבה משותפת
של שר הפנים שר מיעוטים, ?המושל הצבאי של
יפו' הממונה .על מחוז .תל־אביב (עיר) והאפו־
טרופום על הרכוש הנטוש, שבה ייקבעו סופית
הסידורים בקשר לשכונות יפו שבהם מתגוררים

עולים הדשים, פקידי ממשלה וכוי.
. מהמינוייפ

מר אריה !גלבארד נתמנה על ידי משרד הב־
טחון בין משרד העבודה והבינו* לבין משרד

הבכחון והצבא.

ב"30 בספטמבר

גמר תקפה של לא"י
מחלקת ההוצאה של בנק אנגלו־
פלשתינה בערבון מוגבל מודיעה לציבור,
כי קופות ההחלפה להשגת שטרי בנק
תיסגרנה ביום ה' 30 בספטמבר 1948.

משלחת או"ו"י כמועצת פ"ת
חברי 'משלחת "אגודת ישראל" מארצות אירו-
פה ואנגליה היו אמש אורחיה של מועצת פתח
תקויה. ראש העיר מר ספיר וסגנו מר שטאמפר
קדמו בברכה אה האורחים והביעו את התקוה
לחיזוק הקשרים בין הגולה והארץ. בשם האור-
חים ענו הרב שלמה הרמאן (ציריך) בעבריה

ומר הארי גודמאן באידית.
הקצין י. גולדברג ז"ל
בדרכו האחרונה .

אתמול התקיימה בפיתה תקוה בטקס 'צבאי
לויתו של חקצין י. גולדברג, בן 23 מפתה־

תמוה שנהרג בתאונה.

. בקשה
ממשרד הרב הראשי מבקשים לפרסם:

כל יחיד או ספריח שנמצא תחת ידו ספר
Ritualgcsctze c:er Juden bctrcffcncl
Erbeschaften Yormundschaften Testa-
mente etc. Berlin 1778.
חובר לפקודת הקיסר פרידריך ע"י החכם בן־
מנחם עפ"י חגאון ר' צבי חירש אב"ד ברלין,

ז"ל.
מתבקש להתקשר עם משירד הרב הראשי
לארץ ישראל מדן הגדי"א הליוי חרצוג

שליט"א, רה' אבן עזרא מספר 4.

fl ¤p3| 
בודה והבאנו1 משרד הע

KW ĝS 'ומסחר 
̂ד מפע?י תעשיה מפ

י־ תקנות. 1שעת ?חרום לגיירם כוז אדם, תש"ת — 948!

בתוקף התקנות 6, 11 ו־2! לתקנות שע־־חירום לגיוס כח אדם תש"ח — 1948' ניתן
בזק הצו דלקמן :

הובת משירת פרצים

1. כל בעד מפעל בענף התעשיה, המלאכי. או המסחר חייב למס־ר על מפעלי ועל
האנשים העסוקים בו את הפרטים ־?כלולים בשאלונים שהוכנו על ידי המפקח הכללי על
כח האדם, ואשר יש להשיגם החל מיום שלישי י"ז באלול ר.ש"ח (21.9.19-48) י—קוי"וי"

י דלקמן :

בתד־אביב:
מינהל כה האדם, הקריה, רה' די- ביר. 9 ;

מחלקת 'העבודה למחוז הדרום, רה' אלנבי 140 :
?התאחדות בעלי התעשיה, רה' מונטיפיורי 13 ;

לשכת הנזסחר' •שדרות רוטשילד 5 ;
מרכז ארגוני בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, מרכז בעלי. מלאכה 16 :

התאחדות הסוהרים הכללית, שדרות רוטשילד' 9 ;
ההסתדרות הכללית של המעמד הבינוני, רה' אהד העם 20 .

בחיפה:
רכז כה האדם, רה' המלכים 43 :

התאחדות בעלי ר־תעשיר"? המרכז המכחיי ־הדש -.
ארגון הסוהרים הכללי. רה' הרצל 55 :

לשכת המסחר, דחי הכלכים 63 ;
ארגון בעלי מלאכה' רה' ־הרצל 51 ;

ארגון המעמד הבינוני, רה' נורדאו !1 ;
ובכל מקום אהד אשר ייקבע מזמן לזמן בהודעה שתפורסם על ידי המפקח הכללי על

כח •האדם.
מקוב ומועד למהירת פרנוי2 ?

2. את הפרטים יש לכפור על ידי מלוי השאלונים בשני העתקים, חתימתם, והגשתם,
באופן אישי, או על ירי דאר רשום, תוך שבועיים ימים מ־וב הכנס צו זה לתקפו, במק־־

מות דלקמן :
מינה־ כד. האדם, הקריה, רה' די, בית 9;
רכז כח האדם, חיפה, רה' המלכים 43.

הוכת הצ;ת העתק השאלון
3. כל בעל . מפעל חייב להציג במקום בולט את העתק אותו השאלון המכיל אד. שרות

העובדים במפעל בשנת 1948, כשהוא ממולא בהתאם לפםקא 2 דלעיל, וחתום על ־דו, .
על ידי ועד העובדים במפעל, אפ ישנו כזה־ ועל ידי פקיר מופמך מטעם המפקח הכללי על

כה האדם.
עונשין

4. כל אדם העובר על הוראה מהוראות צו זה או המעליב ידיעות 'או פרט־ם שהיא
חייב למסרם לפ־ צו זה, או המוכר ידיעות א.־ ב־דיוים כוזבים, יהא צפרי לעונש בהתאם

לתקנה 13 של תקנות שעת חירום לגיוס כח אדם' תש"ה — 1948.
תהילת תוקן:

5. צו זה יכנס לתקפו ביום שלישי י"ז באלול תש־'ה, 21 בספטמבר 1948.
שב

6. צו זה יקרא בשם ,,צו מפקד מפעלי תעשיה, מלאכה ומסחר, תש"ח — 1948.
י;'ג באליל, תש"ח.

17 בספטמבר, 1948. מנחם ב1"ר
המפקח הכללי על כח האדם
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בפקוהו של המזרחי
הלימודים התחילו ההרשמה גמשבת

. בבנץ בית ההיפר תח2מוני רחוב לילינ2לד2 ד ?

שלים לת"א רו עות בי נסי סדר ה

משמר העם מודי<:
נסיעות בבוקר. בקשות לרשיונו־ נסי־
עת מתקבלות בתהיות האזוריות של
משמר העם בשעות 5—4 אהה"צ, ונידו־
גות בו בערב ע"י הועד לאשר ה־
רשיונות. רשימי; האנשים שרשיונותיהפ
אושרו מודבקות למחרת ב־10.30 בבוקר
ליד מסעדת נעם ברחוב לונץ בנין סנסור
וליד מחלקת האספקה בבי"ם שמידט
רחוב בצלאל והרשיונות ימסרו להט ב־
תחנה בד, הגישו את הבקשות. הנסיעה
יוצאת לפועל למחרת ביד בבוקר, היינו

יום והצי לאהר הגשת הבקשה.
נסיעות 'אחה"צ בדרך לטרון. אישים
שאושרו להם רשיונות נסיעה בדרך זו
יקבלו את רשיונותיהם בתחנת" משמר
העם אזור 15, בביה"ס לבנות ג' ע"י
"אוריון" למחרת הגישם את בקשותיהפ
בשעות 12—10 לפה"צ. הנסיעה, יוצאת
לפהעל באותו יום בשעה 3 א־ה"צ, היינו

יום אחד לאהר הגשת הבקשה.
יוסעים מת"א בעלי רשיונות. אנשים
שבאו מת"א ברשיון קצין הקשר בת"א
ונותיהם אך ורק לתהית יפנו עם רשי
משמר העם אזור 15 (ביה"ס לבנות גי').
שיונות המאושרים הם מועדי קבלת הר
כאמור לעיל, לעזרת אלה מהבאים מת''א
שצריכים להזור באופן דחוף נקבע סדור
המאפשר להם לנסוע במקום בעלי ה-
רשיונות שלא באו לזמן הנסיעה וכן ב-
מקומות עמידה במספר מצומצם בכל
מכונית. !על חוזרים אלה להרשפ בתחנת
משמר העם הנ"ל ברשימה ביוהדת ו-
להופיע. ב"אגד" לפני צאת השיירות ב-
בוקר או אהה"צ' במקום בו יחתמו רשיו-
נותיהם ע"י אדם מיוחז ויוסעו מיד לפי

התור.
נוסעים מסבות רפואיות. אנשים ש-
בידם תעודות של רופאים על הצורך
בנסיעה יפנו לתחנת משמר העם אזור
15 בשעות 12—10 לפה"צ. לאחר ש-
התעודות תאושרנה ע"י ההסתדרות ה--
רפואית בזקוקים לנסיעה יקבלו האנשים
.רצונם. את הרשיונות למועד שיקבע לפי
משפחות חיילים. בני המשפחה הקרו-
בים של חיילים שנפלו בקרב או נפצעו
וכן במקרי נסיעה דחופים אחרים של
משפחות חיילים יפני למשרד קצין ה-
עיר, בנין סנסור הדר 240. במקרים
שיאושרו ע"י קצין העיר כזקוקיפ ל-
נסיעה יקבלו הנוסעים את רשיונותיהם
באופן.דחוף למועד שיקבע לפי רצונם.
נסיעות שלא ע"י "אגד". אנשים שיש
באפשרותם לנסוע במכוניות אחרות בע--
לות רשיון יציאה מירושלים, יפנו בין
השעות 9 עד 12 לפה"צ ו־3 עד 6 אחה"צ
לתחנת משמר העם אזור 15 וימסרו את
מספר המכונית ותאריך הנסיעה. הרשיו-
נות ימסרו להם באותה תהנה בו ביוב•

או למחרת? לפה"צ.
על כל הנוסעים (מלבד הבאים מת''א)
למסור את פנקסי התלןושים שלהם ב-
משרד האספקה, בבי"ם שמידט רחוב
בצלאל נגד ? קבלה. בלעדי קבלה זו לא
ימכרו להם כרטיסי נסיעה ולא יורשו

לעזוב את העיר.

בתלויות בקשר עם סדרי הנסיעה
אפשר לפנות בכתב אל מפקדת משמר
העם. רחוב הרצל, מחלקת הנסיעות. כל

תלונה — תענה.
זכור; מספר מקומות הנסיעה עידנו
מוגבל. — אל תפנה' איפוא, בבקשה ל-

רשיון נסיעה ללא כבה דחופה.

שואין שמו לנ נר
 י
בתל־אביב

זאב פאול בן פרדיננד פרץ קירשנר—
ויבא—ת"א
ייא—ת"א ליזל רות בת יוסף מגדל — ו
זאב בן שלמה אפרים רובינשטיין —
לודז—ת"א
יעטקא יעדויגא בת אשד חלודנוביץ —
לודז—ת"א
חיים בן אברהם מויסה —?-,ברלט —
רומניה—ת"א
הנח לוצי בת מאריץ וינברג — פוקשיי
ומניא—ת"א — ר
אהרן בן ישראל בער בלקין — קירב
ת"א
יהודית בת אהרן אסקוביץ — פולוצק —
א רםיא — ת"א
משה בן יעקב ברוק — הומל — רוסיה
— ת''א
יוכבד העניא ביקל בת יהודה ליב גייזלר
. בוסטינאן — ה"א
דוד בן אשר שטיין — רוסמוצי —
רומניא — ת"א
מרגיט זלדא םובטקא בת דדים באש —
פ פרג — ת"־א
אריח בן שמחה מאיר רוזנבלום —
ורשא — ת'י־א
העניא הדחה בת אידל רפפורט — דודז
— ת"א
דוד בן אברחם פרה (בלום) — לודז
—בצבא
עדה בת משה דוד קוט — קולי — רמת
יצהק
סמי בן צבי הערש כהן — תרלוי —
רומניא — קרית חיים
יעטא בת משד. אלטרםקו — חרלוי —
רומניא — יפו
אריה בן שבתאי שפק — וולקוביסק
— ת"א
מרים בת דוד רזניק — דוידגרודק —
— ת־'א
אליהו בן מאיר דוד לקר — טבריה
— .ת"א
ויקטוריא סאלים בת משה דוויק — יפו
— ת"א

י

אלכסנדר בן אמצה ריכרד החהן —
נשיצה — יוגוסלביא — ירושלים
כרמית בת יצחק קליין — בוקרשט —
גבעת שמואל
יוסף בן ראובן דולברג — יאסי —
— ת"א
טובה בת גהוי? שטיין — טרהדורנא —
רומניא — ת"א
ישראל בן דוד גולדברג — זביוהוסט
— פולניה — ת'י־א
יהודית פנינה המפל בת יוםף ברוך ויינ־
שטיין — בנדין — .ת"א
יהושע בן אברחם' נחום — איזמיר —
ת''א
מלכה בת אליהו משה — ירושלים —
ת"א
לוי יצחק בן חנוך העניך יעקובוביץ
דזדונסקא־וולא — פ"ת
מלכה פניכר בת משה פיגנבוים — טר־
נוב — _ פיית
משה דוד בן יצהק אליהו גרלשטיין —
פיםקי — פולניא. — ת'־־א
חדוה יענטא פריידא ־ בת? אהרן פצעניק
סמבור — ת''א
:רשמו לנשראין אצל הר2 מאיר הי
צדוק מזרהי ג"̂יעדיה ע-י דהו2ות

יצחק בן חיים בנוז שעריים ע"י רחובות
פרידה בת יעקב זלמן שעדיים ע", רחובות

מורייס שווארץ
בדרמה היהודית הסוציאלית

'"omm נל "ויונקנ
(הדוד מעד!)

מאת שלו5 א'גי
ממוצ"ש 25.9 בקולנוע "עדן" בתל־אב־ב'

טתנקש
חרב שור מפרים מבקש מאת •שני חאהים
אלבוגן שהיי גרים בשכונת שמשון בית קאשי,
תל־אביב, ועכשיו הם חיילים, להודיע על
שלומם או ישר לפריס או לד"ר בורג. רחוב

גאולה 39, תל־אביב.

.חור־הכרמל רח' הרצל 3s, ת. ד. 2m, טלפ. »362. - אין המערכת אחראית לתוכן הכורעות וסגנונן.-העייך.האחראי: ישעיה ?ב ינ ש ס י ן.  1148, טלפ. 0!*3. - סניף חיפה. ־
̂ב' רחוב הרצל 16, ת. ד. 2045. טלפונים: 6301-6302, - סניף ירושלים: בית הפועל חמזרחי, ח. ד.  תל־

̂ה לה: כ"יב" המעוכ

 על טור אחד בעמוד אחרון 800 'מא"י, בעמוד פנימי 700 מא"י. משפחתיות 1.000 מא"י. בערבי שבתית וחגים "ום,1ת 25%. רפוס "הצופה'/ המל 16, תל-אביב.
למי החתימה לחצי שנה 4,350 לא , לרבצ מחיר חמודעות: מסחריות, אינטש

תונות 3!יטל ע2ירה על הוק הע

העתון 'גרמני "ידיעות חדשות" הכופיע בתל־
אביב נסגר ליומיים, היופ ומחר, על עבירה על
תקנות הגבלות של גודל העתונים היומיים, בק־
שר לצמצום תצרוכת הנייר. ד,ע,;ון הופיע ביופ
ששי זד, ב־16 עמודים' אף על פי שבצו בעתי ן
הרשמי הותר לעתון להופיע ב־8 עמודים, בהס-
תמכו על רשיון ישן של עיתון חיפאי שלו.

"יד5עות חדשות"

נסגר ליומים

. אוי-יר — מבין ההומות

יומיות — מבין ההומות
אלנכי — מה יפית עמק נוי

יומיות — מה יפית עמק נוי
אסתר - אלי אלי
יומיות — אלי אלי
מגדלור —י נערת פז
יומיות — נערת פז

מיגרב, — שירת שהדזדה

יומיות — שירת שהרזדה

 nnnrwfTim־???!!!?!? וי ו וו?? -. ?

יום ב' 20.9 "היא הלך בשדות"
במוגרבי, תל־־אביב
יום ג' 21.9 "נערת הפקר", במוגריי, ת"א

יום ד' 22.9 "הוא הלך בשדות"
י במוגרבי, תל־אביב
יום ח' 23.9 "נערת הפקר"' באולם חוף,
הדרה
התהלת ההצגות בימי הול ב־8.30, במוצ"ש ב־9

בקרוב הצגת בכורה

משחק בארמון
באת פ• מולנר

עברית: אביגדור המאירי
. התחלת ההצגות בימי חול בשעה 8.30

ובמוצ"ש בשעה 9

B1HP If!»i DH

זהירות, מרגיציפ!

הערב ב' 20.9 ברעננה
יום ג' 21.9 בי־ העם ת"א
יום ד' 22.9 בפעם האחרונה . בנתניה
יום יהי 23.9 בפעם האחרונה ב־9 בחיפה
יום ו' 24.9 מטעם קצין העיר ב־3 אהה"צ בחיפה
מוצ"ש 25.9 'ב־9י בעפולה
יום א' 26.9 ב־6.45 וב־9 בטבריה
יום ב' 27.9 בכפר עטה
יום ג' 28.9 בית העם ת"א
יום ה' 30.9 .י בירושלים
?מוצ"ש 2.10 בית־העם ה"א
יום ג' 5-10 מוצר"ה יי בבית העם ת"א
יוב ה' 7.10 בפעם •האחרונה בפתח־תקור,

התחלת ההצגות הרגילות ב־8.30 בערב

הדשות יום יום
בעברית: 7, 13.30' 20.15 (שיחד. על

מאורעות היום), 22.15.
באנגלית: 13.4.5, 1930.
בערבית: 9, 15' 21.45.

קול צבא ההגנה: 12.30, 19.30.

"
"קול ישראלי

6.45 "מה טובו אהליך יעקב". 6.50 התעני־
י 8 תכניתי ערבית וחדשות בערבית. לות בוקר.
11.30 "קול צבא ההגנה" — תכנית מיוחדת לב־
הי חולים ולבתי,הבראה. 1 פרקי נגינה לכנור
ר. 1.20 פינת הבית. 6.30 "קול

בביצוע דוד אויסטי
ישראל לנוער" — "מלחמות בספרות העולם —
תכנית ערוכה בידי י. בורשטין. 7.15 מתחיקת
השבוע : שיחה שבועית על העתון הרשמי מו־
גשת על .ידי משרד המשפטים. 7.30 "קול צבא
̂ך : נחמיה ט'־י'. •ההגנה". 20 פרקי היום בתני
קריאה מפי שלמה ברטונוב והסברה כללית.
8.30 "השבוע בכלכלה" — שיחה מאת די? ר 'בן
נתן. 8.45.שירים עבריים מפי פניה ברין (פופ־
רנו). ליד הפסנתר אריה זקה. 9.15 "־,שכלה לעש"
— סדרת שיחות מדעיות מוגשות בשיתוף עם
הועדה להשכלת העם של האוניברסיטה העברית:
השבוע — לקראת עצרת או־מ"א — שיחה מאת
ד"ר נ. פיינברג. 9.30 "קול ישראל לקפריסין"

— שדור מיוחד למחנות בקפריסין.
"קול ידושדי2"

7.35 חדשות בעברית• 7.50 הודעות ונעימות
בוקר• 8 חדשות באנגלית. 8.10 מוסיקה מזר--
חית. 8.15 חדשות בערבית• 14 חדשות בעב־
רית. 14.15 מוסיקה קלטית קלה. 14.45 הדשות
בערבית• 15 הרשות בצרפתית. 19.30 תכנית
מוסיקלית לבתי הולים: א) אלגרו ספיריטוזו
(סנאי): ב) קונצרט־ לחצוצרה ותזמורת (חיי-
ת); ג) קונצרטינו לקלרינט ותזמורת •(ובד):
ד) רפסודיה לסקסופון (קוטס). 20 "קול המגן
העברי" חדשות והודעות מן הנעשה במחוז
ובחטיבה. 20.05 "הדי מירכתנו" — סקירה
שבועית על דעת העתונות והרדיו בעולם.
20.15 פלאם ואליסנדד, (פורה) בביצוע התז-
מורת: הפילהרמונית של ברלין בנצוהו של אל־
ברט דולף. 20.30 פרקי היום בתג"ך: נהמיה
ט' , קריאה מפי יהודה ?הר־טוב והסברה כל־
לית מפי מ. קמדט• 20.45 הדשות בעברית.
20.55 אישים בחדשות השבוע. 21 שעור בתל־
מוד מפי חפרופ' ש. אסף. 21.25 רסיטל לפסנטר
בביצוע <רהרד ירצקי: א) סונטה במי מינור,
אופ. 90 (בטהובן); ב) שלשה אינטרמצי, אופ.
117 (ברחמס). 22 חדשות באנגלית. 22.15 חד־
שות בערבית• 22.30 סיכום חדשות חיום

בעברית.
;....—.??..?? ."..... ....., ? ..»??"

ברו! דיו -

מר גולדריך הביע אמש בשאילתא במועצת
העירית את הזדעזעות הצבור הדתי על המק־
רה החמור שקרא בצבא ישראל במשפט שני
החיילים. מר גולדרייד תבע עהעיריה תצטרף
למחאה ודרישה לביר את הנצנים הרעים שה־

חלו לצמוח.

נתמנו הברי המועצה המשפטית
בעתון הרשמי האחרון פורסמו שמותיהם־
של 20 חברי המועצה המשפטית. בראשותו

של היועץ המשפטי למשלת ישראל.
ואלה שמותיהם: מד צ. ע. בקר, סגן היועץ
המשפטי לממשלת ישראל, מרת ל. הנמן, דייר
ז וורהפטיג ומר א• מנו: כל אלה ממשרד
המשפטים. וכן: א. איזנברג, י. בעהם, מ. דוכן,
לויצקי, מ. עליאש, י. פרנקל, מ. קורוט, י.
א. הופמן, י. חררי, י- זומרפלי, ד. טובבין, א.
קייזרמן, י• רוטנשטרייך. י• שבו, ז• שוהם

וצ. שווארץ.
:,??:.'.:::.?..:ד.י...ד..:" :. -.-.? t.t־ ? -

מח־אה בעירית פיית

על מאסר 2 החיילים

wp ־ מא3ר הצי שגה ומאה ל'-י
?משתמט

יוסף ליכטיג, מנהל מועדון לברידג' בתל־
אביב.. נידון אתמול על ידי בית משפט העליון
של :מרכז הגיוס ל־6 חדשי מאסר ו־100 לא"י
קנם על אי־התייצבוה. ל־6 חדשי מאסר נידון
גם שעיר, שלמה, בן 31, על הצגת פנקס־היילים

שאינו שייך לו.

ישתמטות
דו
י
ממשפטי ה

ברכת ראש חממשלדן לנשיא
ליבריה לרו־ל נישזאיז

ראש ממשלת ישראל, מר דוד בן־גוריון,
שלח מברק ברכה לנשיא ליבריה לרגל נשו-

אי,־.

פרופ" ג'ימס מאקדונאלד נענה להזמנת משרד
הדתות בעת ביקורו אצל השר הרב י. ל. פיש־
מאן והשתתף בתפילת ליל שבת בבית־הכנסר.

פרופ' מאקדונאלד בא בלווית בתו וליד שער
בית •הכנסת הקביל את פניו ד"ר ש. ז. כיהנא
בשם שד הדתות. בין קבלת שבת למעריב קד־
מוהו בברכה 'מר מישורי' מנהל בית הספר ביל''ו
ומסר לו ולבתו סידור מכוךר יפה, בתרגום אנ־
גלי, כתנת בית הספר. מר פנקס דיבר בשם
וועד בית הכנסת וד"ר ש. ז. כהנא סיפר לאורח
על דבר ערכו המיוחד של בית הכנסת לנוער.
מר מאקדונאליד ־,ודה על •ההזמנה האדיבה
והביע את התרגשותו מתפילת הילדים. המונים
חיכו ליד בית הכנסת וערבו לו קבלת פנים חמה.

ציר אמריקה

בבית הכנסת בילו


