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״מכור הוא ״המשחק !
 מלמעלה פקודה קיבלה תל־אביב ״הפועל

במשחק.״ להפסיד
 שוחד קיבלו התל־אביבית האגודה ״שחקני

שערים.״ למנוע מנת על
ה השבוע את ליוו אלה קולניות שמועות

ה עונת של המכריע הסיבוב שלפני אחרון
 מועד שקרב ככל וגברו הלכו ,1955 ליגה

 מגרש על וותר השופט של הפתיחה שריקת
ביפו. המוריק באסה

ההי רבו לא אחר, משחק־גמר לכל בניגוד
 בהרגשה באו רבים כי זה, במשחק מורים
 לכל מבויימת הצגה להם נכונה כי ברורה
 ועל להם להקנות שנועדה ודקדוקיה, פרטיה

תיקו. לפחות, או, נצחון, פתח־תקווה
 לאחר ספורות שניות שנה. 75 אחרי

 לשמחים־לאיד־ גם היה נדמה הפתיחה, בעיטת
 הלא־נכונה, להצגה בטעות נכנסו כי מראש

 ציפו שלא לעלילה כרטיס אותו במחיר זכו
כלל. לה

 ?״ הייתכן תל־אביב הפועל היא ״הזאת
 ובעונה בעת פיות 6500 מפי השאלה פרצה
 עוד שלהם הסבתא ושל שלהם ״בחיים אחת.

״טוב כך כל שחקו לא  מ־ תימנים צעקו !
להק שעה אותה מוכנים שהיו מחנה־יהודה

הפתח־תקואים. למען חייהם את ריב
 פתח־תקווה פתחה לא הראשונה המחצית

 את מילאו בהמוניהם, שבאו לפתח־תקוואים
קבוצ את במאורגן עודדו הישיבה, מקומות

בתולדו לראשונה בכורתה, על שלחמה תם
הישראלית. בליגה תיה,

 השנייה המחצית פתיחת לאחר דקות ארבע
ש עזת־נפץ פצצת־דינאמית המלבסיס פוצצו

 שנה. 75 במשך אם־המושבות במחסני הצטברה
 ה־ את הביא קופמן, בועז המרכזי, של ראשו
 שפירי אברהם של עירם לבני )0:1( נצחון
רשיש. ופנחס

האפי־אנד
 נוכבי של )22( הצעיר המגן לבה, מרדכי

 מכבי למשחק 90ה־ בדקה בעט פתח־תקווה,
העונ בעיטת את חיפה, מכבי — פתח־תקווה

האח השער את אף שכבשה האחרונה שין
.1955 בשנת הליגה במשחקי רון

 ב־ שנכבש במספר, 678ה־ השער זה היה
שב 26 שנמשכו רצופים, ליגה משחקי 182
קבוצות. 14 בהשתתפות תות
 מטר, 11 ממכות הובקעו שערים 31 •

 15ב־ ראש. בנגיחות ד,ובקעו שערים 43ו־
 מטר 11ה־ מכות את השוערים עצרו מקרים
 הכדור את הבועטים שלחו אחרים 9ב־ ואילו

החוצה.
שהב הקבוצה היתד, תל־אביב מכבי •
 ).84( ביותר הגדול השערים מספר את קיעה
 פתח־תקווה והפועל תל־אביב הפועל ואילו
).23( ביותר הנמוך השערים מספר את ספגו
 פחות שערים הבקיעה בלפוריה הפועל •
 בהיותה בחלקה נפל נוסף כבוד ),32( מכל

).129( ביותר הפרוץ השער בעלת
ב הושג ביותר הגדול השערים מספר •

 בלפוריה הפועל — פתח־תקווה הפועל משחק
)2:13.(

 היחידה הקבוצה היתד, תל־אביב מכבי •
התוצ על בקביעות עמדו המעטים שהפסדיה

 ומכבי הפועל :ידי על נוצחה היא .1:2 אה
וה רחובות מכבי חיפה, מכבי פתח־תקווה,

תל־אביב. פועל
ה כ״מלכת הוכרזה תל־אביב הפועל •

 הפועל (עס פעמים 9 בשוויון סיימה תיקו״:
נתנ פתח־תקווה, תל־אביב, ומכבי כפר־סבא

 ופעמים תל־אביב בית״ר רחובות, חיפה, יה,
ירושלים). ר בית״ עם

 אלמי ניסים הוכתר השערים״ כ״מלך •
שערים. 31 שכבש תל־אביב מבית״ר ליח
ש תל־אביב, מכבי בלם שניאור, יצחק •

 שבר מרכזי, כחלוץ משחקים בכמה שיחק
בכב אחד, למשחק השערים הבקעת שיא את
במש ללא־מענה, שערים תריסר מתוך 7 שו
בלפוריה. הפועל נגד חק

ב הליגה משחקי החלו בה ,1932 מאז •
 האליפות בתואר תל־אביב מכבי זכתה ארץ,

ה פעמים, 5 — תל־אביב הפועל פעמים׳ 11
ו )1932( אחת פעם — הבריטית משטרה

 הזכייה שיא אחת. פעם — פתח־תקוה הפועל
 שזכתה תל־אביב מכבי בידי נמצא ברציפות

).1945—1954( זו אחר בזו פעמים 7
 והשגחה בארגון שהתנהלה זו בעונה •

 סיום. לידי באו לא משחקים 3 רק מעולים,
ת״ר — תל־אביב (מכבי בשלושתם  תל־ בי

נתניה, מכבי — פתח־תקווה הפועל אביב,

מקצועי פיכץ
 חודש משך עתונאי אסף אביב, תל

 נגע על מאמרים לסידרת חומר ימים ^
 ד,סידרה פירסום על לוותר נאלץ הכייסות,
 בדרכו מכיסו, נגנבו שלו הרשימות כשפנקסי
למערכת.

¥ ¥ ¥
והנשמה הבטחה

על עתידות מגדת נאסרה פאריס,
 נימקה במקל, בעלה בראש שחבטה

 צפוי בעלי כי בקלפים ״קראתי : לשוטרים
קשה.״ למכה

¥ ¥ ¥
האישי המופת

לאוסטריה, ן^וינה, צ ^ ^ווו ס גי ד ה " 
בית־ספר לתלמידי מכבי-אש שבעה !■
וב שריפה, בעת לעשות מה מקומי יסודי
בעצ נפלו עשן, מהרעלת להימנע כיצד עיקר

 שריפת־הדוגמה. מעשן התעלפות קרבן ומם
¥ ¥ ¥

למלא נא
 'רגז ארצות-הברית, דטרויט, ף!

 של השירות חוסר על •מקקאון ג׳יימס ■2
 התפרץ דלק׳ למלא ביקש בה הבנזין, תחנת

ל דקות, עשר של המתנה אחר ממכוניתו,
 מזויינים שודדים בשני נתקל התחנה, משרד

 מקופאי דולר 180 של שוד עתה זה שסיימו
 את ממנו גם ונטלו למקקאון נתפנו התחנה,

ארנקו. תלכן
¥ ¥ ¥

ע ^ מיוחדים סימגיס(
למשט ווטסון צ׳רלס הודיע לונדון, ך*
 לא כי הסביר מכוניתו, גניבת על טרה *■
 היא הכל שאחרי מכיוון לגלותה קשה יהיה

 שברולט ממרכב מורכבת במינה, ,מיוחדת
 אליו ,1939 סטודבייקר גוף על שהורכב 1949
 טומבון ,1949 קייזר של קדמי טומבון צורף

 סטו־ ומנוע 1949 אולדסמוביל של אחוריו.
 .505—239—039 מס. 1950 דבייקר

★ ★ ★
ובאחריות חוףד

 נורמן תבע ארצות־הכרית, ^!וקפסי,
 היא כי בטענה מאשתו׳ גט טיינר *4

 המקומי, אוסף־האשפה עש אהבים ת־נתה
הש שאשתו אהבה מכתב כהוכחה הביא
 האשפה. בפח לאוסף־האשפה אירה

¥ * ¥
ערב ארוחת

 גן־החיות דוב התפרץ פירו, לימה, ף•
 קופסאות שתי נטל שומר־הגן, !■לבית

ויט גלולות ויסקי, בקבוק פירות, שימורי
 לששה ממוצעת למשפחה המספיקות מינים

 להתחיל מנת על לכלובו, וחזר חודשים
שלו. החורף בשנת

¥ ¥ ¥
הפחת אל הפח מן

 גובי החליטו ארגנטינה, קורדובה, ך*
ל כדי מטוס, לרכוש חכרת־החשמל !■

וה הדבורים הכלבים, מהתקפות הימלט
במר שלהם הגבייה מסעות בשעת עזים
ב הראשונה בטיסה הותקפו הערבה, חבי

 שחדר נשרים להק על״ידי הגואל מטוס
למטוס.

¥ ¥ ¥
פשע על חטא

 אסוורת ג׳ק התלונן קנדה, ף*ווינדזור,
 מחצית את שהרסה הסערה כי על ^

 הביטוח פוליסת את גס עמה נטלה ביתו,
סערות. נזקי נגד שלו

¥ ¥ ¥
רפטו מגנב הגונב

*  פורץ למשטרה הודיע צרפת, ליון, ן
 ריצוי את סיימו למחרת מועד, !■קופות

 שבתו בעת כי האחרונה, מאסרו תקופת
 שדדו לביתו, גנבים התפרצו בבית־הסוהר

 חסכון. וקופת רדיו מקלט מצלמה,
¥ * ¥

הפחת אל הפח ןמ
 חמדי הדוור נעקץ לבנון, :ירות,1ך
 לטיפול נכנם דבורה, ידי על בולוס ^

 ידי על נישך הסמוכה, הנזהר־האדום לתחנת
התחנאי. של הכלב
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