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Digital Humanities

Preserve 

Provide Access 

Enhance 

Allow Search



“Scholars often lament the inability to interact 
tactilely with a physical copy, to sense its 
dimensions and quality with more than just a 
doubly distant pair of eyes.”



Computers

Pros 

 fast 

 methodical  

 tireless 

Cons 

 dumb 

 mechanical 

 obscure 



Digital       Humanities

Computational  
Humanities

Humanities



Areas

Stringology 

Natural language processing 

Machine learning 

Network theory 

Computer vision & sound



Algorithms
Accuracy 

Efficiency 

Usability 

Transparency

Precise 

Partial 

Possible 

Probable



Computational Tools

Texts 

Language processing 
Machine learning 

Images 

Image processing 
Machine learning



Tasting
Compare (textual; visual)  

Search (best matches; all matches) 

Organize (categorize; cluster; taxonomize) 

Analyze (provenance; authorship)



Historical Documents



Cave drawings

In the beginning…





Tablets





Ostraca





Papyri





Historical Texts



Scrolls



Stone 
Covenant 
Texts



Bamboo Slips



Russian Birch-bark

Bark (Russia)





Codices





Once upon a time….







Manuscripts Galore

Cuneiform; Hieroglyphics 

Greek; Latin 

Hebrew; Aramaic; Arabic 

Sanskrit; Tibetan; Chinese 

French; English; Spanish; Portuguese 

…









1-2 Million







Mongolian 
Mss



2-3 million Arabic Codices



Millions of Sanskrit Mss



Millions



Million



137,000 papyri 

50,000 mss



27,000 oriental mss



90 kms





Istanbul 500,000 mss 

500,000 pages from East India Co on Gulf trade 
Heidelberg Institute for Papyrology: 10,000  
Yale 6,000 papyri 
Berkeley: 30,000 papyri 
Yerevan 17,000 Armenian mss + 13,000 elsewhere 
millions papyri fragments 
Princeton: 11,000 volumes Arabic, Persian, Turkish 
Vatican 80,000 mss 
BN 5,000 Greek mss 
Ann Arbor: 18,000 papyri



Open Digital Collections

• Electronic Text Corpus of Sumerian Literature 

• Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library 

• Open Philology Project  

• Makhtota Manuscripts Library of King Saud University 

• Friedberg Genizah Project 

• Tibetan Buddhist Resource Center 

• Digital Scriptorium 

• Archivos Españoles 

• Taiwan History Digital Library 

• …



TAU

Dead Sea scrolls (-300 – +70) 

Tibetan Buddhist mss (800 – 1500)  

Cairo Genizah (800 – 1800) 

English vernacular (1000) 

Taiwanese records  (1666 –  1895) 

Arabic & Hebrew journals (1783 – )



Document



Image



3D



Art



Metadata

Primary publication: 	 ASJ 09, 234 05 
Author: 	 Snell, Daniel C. 
Publication date: 	 1987 
CDLI no.: 	 P102281 
UCLA Library ARK 	 21198/zz001q1190 
	  
Source of original electronic files 
Catalogue: 	 20011220 ur3_catalogue 
Transliteration: 	 cdli staff 
Translation: 	 Aupperle, Eric 

Collection Information 
Owner: 	 Michael C. Carlos Museum, Emory 
University, Atlanta, Georgia, USA 
Museum no.: 	 X.3.068 

Text Content: 
Genre: 	 School 
Sub-genre: 	 administrative 
Sub-genre remarks: 	 because of repetition of 
unusual line, making up entire text content 
before date 
Language: 	Sumerian 
	  
Physical Information 
Object type: 	 tablet 
Material: 	 clay 
Measurements (mm): 	 ? x ? x ? 
Object preservation: 	  
Condition description: 	 
Join information: 	  
Provenience: 	 Umma (mod. Tell Jokha) 
Findspot square: 	  
Elevation: 	  
Stratigraphic level: 	  
Findspot remarks: 	  



Text

obverse 

1. 1(gesz2) gur ziz2 
2. ur-{d}dumu-zi-da umma{ki} 
3. 1(barig) sze 1(barig) ziz2 
4. ur-{d}dumu#-zi-da [...{ki}] 

reverse 

blank space 
1. iti {d}dumu-zi# 
2. mu {d}szu-{d}suen lugal-e 
na-ru2-a-mah {d}en-lil2 {d}
nin#-lil2#-ra mu-[ne-du3] 



Translation

obverse 

1. 60 gur emmer: 
2. Ur-Dumuzida (of) Umma; 
3. 1 barig barley, 1 barig 
emmer: 
4. Ur-Dumuzida ... 

reverse 

blank space 
1. [month:] Dumuzi, 
2. [year:] Šu-Suen the king, 
the great stele for Enlil and 
Ninlil, erected.



• ziz	[EMMER]	(2856x:	ED	IIIa,	ED	IIIb,	Old	Akkadian,	Lagash	II,	Ur	III,	Early	Old	Babylonian,	Old	Babylonian,	
unknown)	wr.	ziz2	"emmer	wheat"	Akk.	kiššātu;	kunšu	

• [1]		 cuneiform	ZIZ₂		 ziz2	
• +		 -0	(2856x/100%).	

• 	 3500		 3000		 2500		 2000		 1500		 1000		 (no	date)	

• [1]		 	 1496		 1335		 16		 	 	 9	

• 5	distinct	forms	attested;	click	to	view	forms	table.	
• 1.	emmer	wheat	(2856x/100%)	

• ~	LEX/ED	IIIa/unknown	1(u)	zid2	ziz2	ED	Word	List	C	=	"Tribute"	15;	1(u)	zid2	ziz2	ED	Word	List	C	=	"Tribute"	43.	
LEX/Early	Old	Babylonian/Nippur	ziz2#	SLT	12	r	ii	1'.	LEX/unknown/unknown	[ziz2]	SLT	015	prism	ii	19;	tu7	ziz2	
KA-KAK#-A#	SLT	015	prism	i	22;	ziz2	SLT	036	r	ii	8'.	ELA/ED	IIIb/Girsu	2(aš@c)	kur2	i3	2(diš)	kur2	zu2-lum	2(diš)	
kur2	geštin	gaʾarx(LAK490)	ziz2	2(diš)	ku6	keš2-ra2	1(diš)	udu	1(diš)	sila4	VS	14,	005	o	i	11;	2(aš@c)	kur2	i3	
2(diš)	kur2	zu2-lum	1(diš)	kur2	gara2	2(diš)	kur2	geštin	gaʾarx(LAK490)	ziz2	2(diš)	ku6	keš2-ra2	1(diš)	gu4	1(diš)	
udu	1(diš)	sila4	VS	14,	005	o	ii	7;	1(aš@c)	sila3	i3	1(diš)	sila3	zu2-lum	1(diš)	sila3	geštin	gaʾarx(LAK490)	ziz2	
1(diš)	ku6	keš2-ra2	1(diš)	maš	VS	14,	005	o	iii	1.	ELA/ED	IIIb/Nippur	[x]	5(aš@c)	ziz2	lid2-ga	TMH	5,	097	o	i	1;	
2(aš@c)	ziz2	lid2-ga	TMH	5,	102	o	i	3;	1(aš@c)	3(barig@c)	ziz2	lid2-ga	TMH	5,	203	1.	ELA/ED	IIIb/Umma	x	sila3	
ziz2	Babyloniaca	8,	HG	12	r	vii	3;	x	sila3	ziz2	Babyloniaca	8,	HG	12	r	vii	3.	ELA/ED	IIIb/unknown	ziz2-bi	1(aš@c)	
2(barig@c)	4(ban2)	U2-U2	Nik	1,	013	o	ii	1;	ziz2-bi	2(aš@c)	2(barig@c)	2(ban2@c)	gur-sag-gal2	Nik	1,	013	o	i	3;	
ziz2-bi	3(aš@c)	la2	4(ban2@c)	inim-du11	Nik	1,	013	o	i	6.	ELA/Old	Akkadian/Adab	1(aš@c)	ziz2	gur	si-sa2	Adab	

Lexical Resources



Lexical Resources

Form Base Morph Freq
ziz2 ziz2 ~ 2727

ziz2-bi ziz2 ~,bi 118

ziz2-ta ziz2 ~,ta 6

ziz2-še3 ziz2 ~,ece 4

ziz2-a-ba ziz2 ~,ak.bi.a 1

ePSD Forms: ziz[EMMER] http://psd.museum.upenn.edu/cgi-bin/xff?xff=e6553

1 of 1 16/11/15 17:42





1. 1(gesz2) gur ziz2 
2. ur-{d}dumu-zi-da umma{ki} 
3. 1(barig) sze 1(barig) ziz2 
4. ur-{d}dumu#-zi-da [...{ki}] 

Form Base Morph Freq
ziz2 ziz2 ~ 2727

ziz2-bi ziz2 ~,bi 118

ziz2-ta ziz2 ~,ta 6

ziz2-še3 ziz2 ~,ece 4

ziz2-a-ba ziz2 ~,ak.bi.a 1

ePSD Forms: ziz[EMMER] http://psd.museum.upenn.edu/cgi-bin/xff?xff=e6553

1 of 1 16/11/15 17:42



!ལ་དབང་'་བ་(ོ་བཟང་!་མཚ-ས་མཛད་པའི་

3ིས་4ར་ནག་གི་8ིས་ལན་9་ག:ངས་པ་;ར། 
གནའ་=་མོ་ནས་བ>ང་བོན་པོ་ལ་རིགས་གཉིས་
ལས་@་གསོལ་དང་4ར་མའི་3ིས་Aེད་མཁན་ལ་

བོན་དཀར་དང་། Eར་ཁ་Fེ་བ་དབང་ཐང་སོགས་
ནག་3ིས་Hི་4ོར་ལས་3ིས་བ!བ་ནས་བདེ་Iག་
དར་Jད་ཅི་འLང་Mང་Nོན་མཁན་ལ་བོན་ནག་

ཅེས་པའི་ཐ་sད་ཅིག་ཡོད་Qོང་བ་དང་། ཨ་མདS་
yUགས་Hི་སངས་!ས་Hི་ཆོས་Mགས་འཛWན་མཁན་

ཚ-ས། བོན་པོ་ལ་རིགས་གཉིས་ལས་Nོན་པ་aH་
uབ་པ་དང་Nོན་པ་གཤེན་རབས་གཉིས་ཆར་དད་
ཅིང་4ོར་yག་Aེད་



Text 
Image 

Resource



Similarity 

Difference



Textual Distance Measure

Wording 

Vocabulary 

Style 

Edit distance 

spelling 

sound

In the Cauldron boyle and bake: 
Eye of Newt, and Toe of Frogge, 
Wooll of Bat, and Tongue of Dogge: 
Adders Forke, and Blinde-wormes Sting, 
Lizards legge, and Howlets wing: 
For a Charme of powrefull trouble, 
Like a Hell-broth, boyle and bubble. 
Double, double, toyle and trouble, 
Fire burne, and Cauldron bubble. 
Scale of Dragon, Tooth of Wolfe, 
Witches Mummey, Maw, and Gulfe 
Of the rauin'd salt Sea sharke: 
Roote of Hemlocke, digg'd i'th'darke: 
Liuer of Blaspheming Iew, 
Gall of Goate, and Slippes of Yew,



!ལ་དབང་'་བ་(ོ་བཟང་!་མཚ-ས་མཛད་པའི་3ིས་4ར་

ནག་གི་8ིས་ལན་9་ག:ངས་པ་;ར། གནའ་=་མོ་ནས་
བ>ང་བོན་པོ་ལ་རིགས་གཉིས་ལས་@་གསོལ་དང་4ར་མའི་

3ིས་Aེད་མཁན་ལ་བོན་དཀར་དང་། Eར་ཁ་Fེ་བ་དབང་
ཐང་སོགས་ནག་3ིས་Hི་4ོར་ལས་3ིས་བ!བ་ནས་བདེ་Iག་

དར་Jད་ཅི་འLང་Mང་Nོན་མཁན་ལ་བོན་ནག་ཅེས་པའི་ཐ་

sད་ཅིག་ཡོད་Qོང་བ་དང་། ཨ་མདS་yUགས་Hི་

• Historical texts 

Wording 

Vocabulary 

Style 

Edit distance

Textual Distance Measure



Edit Distance

The (minimum) number of editing steps to get 
from one text to the other 

insert a letter 

delete a letter 

exchange letters 

many variations (weigh different steps)



Edit Distance

TIBETAN ⇒ TIBERIAS 

TIBET AN 
replace T with R 

insert I 

replace N with S

^
I

/
S

/
R

The minimum 
number of 
editing steps



Graph of Similarities



Textual Similarity
words in common



Visual Similarity

looks in common



Image Distance

Manuscript images 

Physical features 

Metadata 

Handwriting 

Word/letter images 

Shape



Visual-Textual Similarity

words look alike



Image Distance Measure

• Manuscript images 

• Dimensions; color; texture; ... 

• Metadata 

• Handwriting



Image Distance Measure

Manuscript images 

Dimensions; color; texture; ... 

Metadata 

Handwriting



Graph of Similarities

0.9 0.6

0.5



Affinities

Neighbors 

Which are most similar to this one? 

Classification 

To which sample is each most similar? 

Clustering 

How to divide into homogenous groups. 



Most Similar



Clustering Join Sets



Triangles



Triangles



Classify

Training examples

New instance



Classify



Texts



Books



Textual Tools
• Linguistic analysis 

• Morphology 

• Syntax 

• Colocations 

• Formulaic expressions 

• Machine translation 

• Lexicon building

• Corpus statistics 

• Search 

• Morphological search 

• Approximate search 

• Language identification 

• Code switching 



Historical Texts
Facsimiles 

Transcriptions





Digitized Texts



Chinese Deeds
ᒈ

֔
ಢ
ਁ
Ո
䮣
Ԇ
䔴
ഄ
嶫
ํ
ಥ
揮
ધ
愊□
ᐒ 
ऌ

ॐ
ಅ
ࣖ
៧
ࢿ
ݷ
֜
မ

ᒈ֔ಢਁՈ䮣Ԇ䔴ഄ嶫̔
ํಥ揮ધ愊̕ ᐒऌॐಅ̔
ࣖ៧֜ݷࢿမ૬䓏Ӥ䱥
ઊ̶Քํ֔Ոߝᐹ̕ڹ
愆妔ಢܻ҅ܔ妿᪭ᬦࢥ
ړกҔ݈妿䮣ԆӢ晃᭐ړ
ኦշከ݆ړሷܸ҅ೲከ
奁ᑄ҅ྯከ奁ᑄഏᎪ҅
傶ਧֺ҅㭚ਥ斃ᰁ҅֔
Ոᛔᭆᛗ䓏ل沣Ի奁ف
㮄҅क़݈揳奁ᯈ晁敋ૡᚕ
柞҅ྯᎪ揳柞̕ړշܸ҅
檸ᑄᑆԻ̔ ই僻檸ᑄᑆԻ̔
੪ᑄᆙׁ䦒㰷ಕڊक़ොᓒ
ਫᑄ҅̕ᑄ傶㵗ᥝบᆳ᯿
氱Ԧ亣҅ӧლ㲗ಽ൩҅
̕̕䓏Ӿץቘ䱋᪠҅樄塈
औ҅զ݊औ毣櫘揲̕殻҅
㭚֔ՈԏԪ҅̕ᘏӧ
̕̕̕̕̕ఘ҅ইํྌ̕
㳨ݚ在ਥᑪ᭪҅҅ڊັ
̶֔ᒈ֔Ոཿᭅྌ҅ᥝ
抁䋿ԏՈො战ദ̶ݑՔཿ
ํ䚓҅ᒈಢॐ℅҅՞䁆
傶ᆙ̶̕ԪғԦᵇ揪೬ᴭ
ଙ̴์ك෭̴䮣Ԇ䔴
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Keyword Search



Key Word in Context



Fallen angels — 
terminology



Serekh ha-Edah 
4Q249e 1 ii =? 1QSa I 24-26

[     ]֯ה[              ]֯ם[                          ] 
֯א[                                            ]  ב% ל% צ% ו% כ%
 [                                             ] וכול רא%
לכול ֯ה[                                              ] 
[    ]֯ע[                                              ] 

PAM	41.990



Serekh ha-Edah 
4Q249e 1 ii =? 1QSa I 24-26

PAM	41.990

[העד]֯ה[ לשרי]֯ם[ ולשופטים למספר] 
֯א[ותם על פי בני צדוק הכוהנים]  ב% ל% צ% ו% כ%

[שי אבות העדה ואם תעודה תהיה]  וכול רא%
לכול ֯ה[קהל למשפט או לעצת יחד או] 

[לת]֯ע[ודת מלחמה וקדשום שלושת ימים להיות] 



Flexible Search
{u/v/ii} {b/k} [20-30 *] {i/j/l} {f/s} 

u or v or ii, followed by b or k, followed by 20-30 
of anything, followed by i or j or l, followed by f or 
s 

egrep; grappe





Text & Resource

!ལ་དབང་'་བ་(ོ་བཟང་!་མཚ-ས་མཛད་པའི་3ིས་4ར་ནག་གི་

8ིས་ལན་9་ག:ངས་པ་;ར། གནའ་=་མོ་ནས་བ>ང་བོན་པོ་ལ་
རིགས་གཉིས་ལས་@་གསོལ་དང་4ར་མའི་3ིས་Aེད་མཁན་ལ་

བོན་དཀར་དང་། Eར་ཁ་Fེ་བ་དབང་ཐང་སོགས་ནག་3ིས་Hི་
4ོར་ལས་3ིས་བ!བ་ནས་བདེ་Iག་དར་Jད་ཅི་འLང་Mང་Nོན་

མཁན་ལ་བོན་ནག་ཅེས་པའི་ཐ་sད་ཅིག་ཡོད་Qོང་བ་དང་། ཨ་
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Jewish Historical 
סיכויים קלושים לקבלת הצעתו של ?בדאון
אם נ ט י י ו על  ם  ו של דת  י ע ו ם  י י ק ל
? ברך על יוזמתו של שר החוץ הבריטי אך מוסקווה כבר דמתה אותה * תאנט קורא אמנם ג'ונסון

לאמריקנים להפסיק מיד את הפצצת צפון־וייטנאם
ת— מאת סופי "מעןיכ" בלונדון — י פ א ר נ ל ט

שתי התפתחויות עמדו כימי פוף השפוע כמרכז ה־
מאמצים הנעשים בעולם על מנת לפתוח כמשא־ ומתן על
שלום בוייטנאם: המזכיר הכללי של או"פ, או תאנט, קרא
לארוז"כ להפסיק את הפצצותיה על צפוו־וייטנאפ ואילו
שר החוץ הבריטי ג'ורג' בדאון קרא לכנפ ועידת שלום
לוייטנאפ כהשתתפות ארצות־הכרית, צפון־וייטנאט ו־

דדופ"וייטנאפ אד ללא השתתפות הוייטהונג.
מר בראון שיגר איגרת ב-
עניו זה לשרי חחוץ של שלוש
חמדינות והודעה רשמית על
האיגרת נמסרה גם לשר החוץ
הסובייטי, אנדדיי גרומיקו ול-

מזכיר הכללי של האו"ם.
מר בדאון ?ציין כי הבעיות
חפוליטיות וחאחרות בסרשת

וייטנאם יכולות לבוא על פת־
־ונן רק לאחר כניסתה לתוקף
עזל שביתת נשק• ייר בראין
תציע לכנס ועידה בעניו זח
בהונג־קונג או בכל טריטוריה

בריטית אחרת•
המזכיר הכללי של •אדם
קרא אתמול לארצות הברית

להפסיק ללא תנאי את ההפ-
צצות על צפון וייטנאם בדחו-
תו למעשח את הפנייה האמ־
ריקנית לפעול למען שלום על
פי התנאים של וואשינגטון. .
באיגרת אל גציג ארצות־
הברית באו"ם, ארתור גולד-
כתב או תאגט כי יש לי- ברג,
זום חיפושים אהר השלוש על-
פי שלושה עקרונות: הפסקת
הפצצות על צפון וייטנאם,
צמצום הפעולות הצבאיות מ-
צר שני חצךךים הלוחמים ב-
ררום וייטנאם וגילוי נכונות
לפתוח בדיונים ביו כל הצד־

דים, לרבות הוייעקונג•
ארצות הברית השיבר,

כשלילה לקריאה זו של ה-
מזכיר הכללי של ארע ל-

הפסקת ההפצצות.
בלונדון רבים גם חספיקות
אם אמנם תישא יוזמת השלום
הווייטנאמית של- מד בדאון

טרי כלשהו.
משקיפים מציינים כי יוזמה
זו חיא פרי חאילתור הטיפוסי
של מר בדאון, יוזמה זו מצ-
טיינת בכך שאין שר החוץ ה-
בריטי פונה אל חזית השחרור
(הווייט־ הלאומית הווייטנאמיה
קונג) בהצעה להשתתף בשי-
חות על שביתת נשק אלא מפ־
תפק בפנייה אל ממשלות אר-
צות הבךית וכן צפון וייטנאם

ורדומה.
בתכנית השלום בעלת ששה
חסעיפיפ, שחוגשח בחודש
אוקטובר על־ידי מר בראון
לועידת מפלגת הלייבור נרמז,
כי יש לדאוג גם לייצוג ה־
ווייטקונג בועידה על הסדר

שלום בווייטנאם.
משקיפים דיפלומאטיים
בלונדון מצביעים על כף
שצפון וייטנאם לא הפכים
לשום שיחות כל עוד נמ-
שכות ההפצצות האמריק-

ניות עליה.
משקיפים יודעי דבר בברי־
טניה טענו זח זמן מר, שחאגף
במנחיגות חאנוי חמצדד במשא
ומתן עשוי לנצח במאבק על
? של צפון וייט- דרך מדיניותה
נאם רק אם יתמלאו כמה וכמה
תנאים מוקרמים חיוניים —
כגון הזמנת חווייטקונג לדיו־
נים, וכן הפסקת ההפצצות על?
צפון וייטנאם. בדבריו? של שר
החוץ הבריטי לא הוזכר עני(

ההפצצות כלל.
מאותח סיבח מצפים גם ל-
תגובה קרירה ממוסקבח. בט־

און ממשלת ברית־המועצות
הצהרים בשלילה על הצעתו"איזווסטיח" הגיב אתמול אחד

של מר בדאון.
לדברי הרוסים איכזב אותם
מר בדאון בעת ביקורו במוס-
קבה לאחרונה כיוון שהציג
באזני ממשלת ברית־חמועצות

את הטיעונים האמריקניים. ע-
תר, יאשימו הסובייטים את מר
בדאון ואת ראש הממשלה מר
וילסון בנקיטת היוזמה החדשה
בגלל המצב הפוליטי הפנימי
שנוצר בבריטניה. בקרב ה-
שמאל במפלגת הלייבור עוק-
בים בזעם אחר הידיעות בדבר

הפצצת מטרות אזרחיות בצפון
'ייטנאם על ידי האמריקנים,
נם הליבראלים הצטרפו לדרי-
שה שמר וילםון יביע דעתו
באוני הנשיא ג'ונפון בזכות
הפסקת ההפצצות או שיגנה ב-
פומבי את המדיניות האמריק-
נית. נראה כי מר וילסון איני

מובן לעשות ואת.
הנשיא ג'ונפון צידד של-
שום כדברו כחוותו בטכ־
םאפ כהצעה הבריטית ל-
' משא־ומתן של שלום בין
ארצות־הכרית, צפון וייט־
נאפ ודרומה 'אד פקידים
כוואשיוי:גטון אינם אופטי-
מיים ביחס לתגובתה של
האנזי, כמיוחד נוגח התגו-
בה מווכייטית השלילית

הראשונה.
יחד עם הבעת נכונות למשא
ומתן של שלוט הצהיר חנשיא
ג'ונסון אחמול במסיבת עתו־
נאים כי הקציב המלחמה של
ארצות־הברית ,יגיע בשנה ה-
קרובה ל־<>1 מיליארד דולאר
יותר מאשר אשתקד. הודעה
וו מראח, לדעת משקיפים כי
ארצות־חברית אינה מצפה ב-
קרוב לשינוי כלשהו לטובה

במצב בווייטנאם.

ישראל התלוננה באו"ם
על חידוש פעולות המיקוש

ישראל הגישה שלשום
תלונה למועצת הפטחון של
האו"פ, על שורה הדשה של
תקריות מיקוש ערכיות כ-
ישראל, וציינה, כי ישראל
"רואה החומרה את חידושן

של פשיטות אלה".
התלונה היתד, כלולח באיג-
רת שהגיש מיבאל שמיי, ראש
המשלחת י הישראלית באו"ם,
לדייר פדרו ברו, הנשיא התורן
של המועצה? מד קומיי ביקש
לחפיץ את האיגרת בקרב חב-
רי המועצה אך לא ביקש כי-
נוס ישיבה לדיון בתלונה. ה-
איגרת מתארת את התקריות
כדוגמאות חדשות של פשיטות
מזווינות לשטח ישראל, מתוך
מטרה להניח מוקשים על כבי-

שים ישראליים.
באיגרת נאמר, כי ג־9 ב־
דצמבר נתגלו שני מוקשים

מתוצרת בריטית בדרך כאזור
לכיש, והן הונחו שם 48 שעות
לפני גילויין, לא חרחק מגבול
ירדן. האיגרת מוסיסח, כי מ-
תוך עלונים שנמצאו בסביבות
מקום המיקוש, בערבית ובעב-
רית משובשת, נראה היה כי
ריות למעשח זח.אירגון "אל פתח" טוען לאח-

כ־28 בדצמבר נמצא מוקש
דומה כמסלול מקביל לגבול
סוריה, והוגשה תלונה לוועדת
שביתת הנשק הישראלית־סו־
רית המעורבת. האיגרת מוסי-
פה, כי משקיפי האו"ם גילו
עקמת שהוליכו ממקום המי־

קוש לגבול סוריה, :

ב־29 בדצמבר נתגלה מוקש
נוסף באותו מסלול, סמוך ל-
מקום המיקוש?הראשון. האיג-
רת מדגישה, כי סוג יזה של
מוקש אנטי־טנק נמצא בשי-
מוש סדיר של הצבא הסורי

ונוצל בתקריות קודמות רבות.
מר קומיי מדגיש באיגרתו,
כי חברי המועצה מכירים את
אופן פשיטות הטרור וחחכלה
לישראל בשנתיים האחרונות,
ואין מקום לספק לגבי הסכנה
לשלום ולבטחון האזור, הטמו-
נה בסוג זה של פעילות גרילה
מאורגנת מתוך ארצות שכנות
לתוך שטחח של ישראל. "יש-
ראל רואה בחומרח את חידושן
של פשיטות אלד," — מוסיף

מר קומיי.

לבסוף מציינת האיגרת,' כי
ישראל 'נאלצת להדגיש, שה-
ממשלות הערביות הנוגעות ב-
דבר חייבות לבצע אח החח"-
בויותיהן לפי סעיפי הסכם
שביתת הנשק הכללי, ולנקוט
את הפעולה הדרושה כדי להב-
טיח הפסקה מיידית של מעשי
איבה אלה, המהוות הפרה גסה

שביתת הנשק. של הסכם.
(פט"א)

"עיריית רחובות לא ניצלה
כראוי תרומה לבית־םפר"

שימוש כלתי־נפון מצד
העירית כהלוואה למטרות
, רעוית .חינוכיות שהשיגה
:;6,יר '־?*כ,', שר החוץ, גבי
,עלי,־ התמרמרות ז?ק".־: 3?־־
כית-הפפר התיכון ה- די '
מאוחד כרחובות. העני: הו-
עלה בשאילתה על •ידי ה-
כר מועצת. העיריה, מר

שמואל רכטמן.
במכתבו אל ראש העיריה
מר יצחק כץ מציין מר רכטמן
מידי בית־ספר תיכון מאוחדכי "כזמנו התבשרו הורי תל-
וכן אזרחי רחובות על תרומח
בסך 22 אלף לירות שקיבלה
גב' סוזי אב! מנדבן למען
הקמת ספריה בבית-הספד. ב-
קרב הורי בית־הספר התיכון

שוררים רוגז והתמרמרות על
כי העיריה השתמשה בכספים
,"למטרות, אחרות.. או,-שלא אלה
הגבירה את"" הסכום "במלואו
למטרו'*שלשמה* נתקבלד, .הת;

רומה.
בהמשך מכתבו תובע מר
רכטמן, כדי למנוע התמר-
מרות ואי-בהירות, כי תימסר
בישיבת מועצת עירית דחוי
בות הודעת מוסמכת י על שא•
לותיו הבאות: 1• מתי נת-
קבלה תרומה זו בעירית רחו-
בות• 2. האם הועברה תרומה
וו במלואה לרשות הנהלת
בית הכפר התיכון, ומתי. 3.
מהו גובר. חסכום שעדיין לא
הועבר על־ידי העיריה לבית־

הספר. ומדוע ז

זהות האסיר במוסקבה נקבעה בודאות:
I 1 י* 1 1

-מאת אורי דן-
 כופר "מעריב" בפאריס

'
טלגראפית
המועצות לארבע.שנות מא-יומי נוטמן שנידון ככרית
פר . באשמת עכירות כלכ-
ליות ;ועבירות אהרות הוא
האיש המוכר בישראל ל•
דבר גבעון —י . רכיפ כיומי
זה נקבע עתה בודאות (ידי-
עה ראשונה על כי נתפרפ־

מה שלשום ב"מעריכ").
מדובר בגוטניו־גבעוו, בעל ה־לסופר "מעריב" נודע כי ח־

אזרחות הכפולה השווייצית•
ישראלית. על אף אזרחותו ה-
ישראלית אין גבעון מחזיק ב-
דרכון ישראלי אלא בדרכון

שווייצי בלבד.
מסתבר גם שנוכח נסיונו לר-
כוש את אמונם של ישראלים
רבים בטרם יצא מצרפת חוכרז
יוסף גוטמן־גבעון על ידי של-
ני''. ישראלים השוהים בחוץ־טונות ישראל כ"סיכון בטחו-
לארץ נתבקשו להימנע מלהי-
פגש עמו נוכח העובדה שהוא

שים למטרות בלתי ידועות.
גוטמן־גבעון זכה בפי יש-
ראלים שהכירוהו בשם "האיש
בעל אלף הפרצופים". לסופר
עון נולד בשוויץ והתגורר עד"מעריב" נודע כי גוטמן־גב־
שנת 1953 בישראל, הוא קיבל
אזרחות ישראלית אך לא בי-

קש דרכון ישראלי,
בשנת 1953 יצא מן הארץ
לראשונה לחקופה ארוכח, מאז
רווחו שמועות שונות ביחס ל-
מעשיו באירופה, שבחלקן הת-
אמתו ובחלקו נתגלו כבדויות.

על כל פנים יוסף גוטמן־גבעוז
נהפך בשלב מסויים לאדם ה-
חשיד בעיני השלטונות היש-
ראלים. גבעון רגיל להתפאר
בתמונות שהוא נושא עמו בהן
הוא נראה בחברת קצינים יש-
ראליים בכירים בימי מלחמת
השחרור. אנשי פלמ"ח שנשא-
לו מה עשה גבעון בחזית ה־
דרום. אמרו כי איש לא ידע
מה מעשיו ומיהו יוסף גבעון.
אף־על־פי־כן הודו רבים כי

ראוהו.
במהרה אחר, באשר היה

כבד באירופה, הוניה גב-
עון כי ישב בחברתם על
ראשי השלטון כפולין. הוא
נהג להרבות בנסיעות כ-
מודה אירופה והתפאר כ?
קשריו עפ המדינות המזר-
חיות ואף הוכיח כי יש לו
קשרים עפ השגרירות ה־
סובייטית בפאריס, הוא
התיימר לוזפגיש עתונאים
ישראליים עפ אישים צר-
פתיים בכירים? ולעתים אף
הצליח בכד. פעם הבטיח
לעתונאי כי יקשו אותי עפ
נבשל. ?הנשיא דה־מל אך בכד
במקרה אחר התפאר שהוא
ידידח חאישי של הזמרת־ה־
שחקנית ז'ולייט גרקו ? והיא
אמנם קידמה אותו בחמימות
אלא שלאחר־מכן,1 שאלה: "מי
זה האיש ' חזה ?י בכל מקום

מופיעה גם הוא מו-; בו אני '
פייע... אם זה בשוויץ, בצרפת

;: או במדינות' אתיות".
בשלב מםויימ. ה!ייג עצמו' ' ' '
, ייוסף גוטמן־גבעון כנ!סיק סך:
'יטיס, ואמנם עמד מאחוריו מש־;

' בפאריס.• רד מסוג זה '
נראה היה כי גוטמו־גבעוו,; '

.
שיש לו משפחה אמידה ב־•
עושה כל מאמץ לר- שווייץ, '•
כוש את אמון הבריות י ואמנם
רבים האמינו לכל סיפוריו.

הוא היה רגיל לקשור .קשרים•
בבתי הקפה' הפאריסייט במונ־
 ו"סלקט".

פאמאס, "קיפול":
בפעם האחרונה.'?נראו עקבותיו
בפאריס לפני שנתיים, כאשר
נשפט על־ידי בית דין צרפתי
באשמת גניבת כספים מקופת
אחת המסבאות. לאחר שריצה
תקופח מאסר קצרו! •צא את
צרפת. כעבור זמן מה שלח
ממדינות מזרח אירופה? , גלויות
.לידידיו ובו.^בוית־המועצות?
ומכריו' חישראילייס:בפאריס, ב-
 יחותמו:תמידי, גשם "יוסף גב•'
"" . . י.' , ? > ? ? ?:. ?:. . :: ?'"?

'
*ו!/

שלטונות לבנון חוקרים אפשרות
מעשי מרמה בפרשת בנק ,איגטדא'

מאד, ריצ'ארד כיפגיון, סופד "באנדיי טלגדאף" בביירות
טלגדאפית
הלבנוני לפני 10 שבועות הווו שלטונות לבנון כשבועזו הפעם הראשונה מאז התמוטט בנק "אינטרא"

שטבר באפשרות של מעשי? מידמה נרחביב.
פקידים בכירים של הבנק
חוזמנו לחקירה לפני שופט-
חוקר על מכלול פעולותיו של
תנות, כדי לברר אם יש לפ־בנק "אינטרא" בשנימ האת־
חוח בהליכים פליליים נגד
חלק מהברי מועצת המנהלים
בהאשמה של םשיטת־רגל ל-
שם מירמה• שימת הלב מת-
רכזת עכשיו אל חמיליונר
כיו"ר נג'יב צלחה, שנבחר ־
סוף ביידאס, אחרי שהלן? נע-""אינטרא" במקום מיסדו יי-
לם בחו"ל. צלחה הוא חבר ה־
פארלמנט הלבנוני. התובע ה-
כללי מבקש ביטול חסינותו
הםארלמנטארית כדי שיוכל

לחקור גס אותו•
סבורים שביידאם יעצמו נמ-
צא בארה''ב, ופקודת מעצר

י!* משקיפים כינאנפייפ!נגדו הועברה ל"אינטרפול"•

הפבוריפ כי ביידאס, ש־
הימה לו זבות התימה יהירה
בשם הבנק, עשה עסקות
ונתן ערוכות בסכומיפ ני
דולים, שאינם רשומים ב-
פנקסי הבנק. בהוגי הממו;
והעסקים בביירות מחחז?
ההשד. כי בנק "אינפרא',
— שהוא ענק בקנה המי-
דה של המזרח התיכון -
נוצל ־ במנגנון להספקת
מלוות גדולים מאוד לקו-
מין? אנשיה. דוב הונו של
הבנק איננו משולם: ב- ?
מקרים רכים קנו בעלי ה־
מניות את מניותיהם ב-

שטרי־חוכ.
: זוהי, אחת ההאשמות ה-
רבות,: הכלולות בדין וחשבון
של הועדה שמינתה הממשלה
לחקירת עניני הבנק, הדין ו-
חשבון סודי — אך יןעעיפ

גךולים ממנו כבך הגיעו לידי
העתזנזת וגתפדסמז•

מסתבר כי ההליכים המש-
פטיים יהיו ממושכים, ועד ש-
תיוודע תוצאתם כנראה לא
יהיו תוצאות למאמצים לח-
זור ולהפעיל את חמק• ה־
חקוות לעזךה מכווייח, שחיו
קיימות בראשית דצמבר בעק-
בות ביקורו של נאג'יב צלחה

שם, התנדפו בינתיים.
כל חצדדים הנוגעים בדבר
. בנקים — ובכלל זה קבוצות
שונות מתוץ ללבנון, וכן שלי-
טי כוויית וקטר — מחכים
עתה לבדיקה מדוקדקת של
חשבונות הבנק, הנערכת ב-
ידי חברת רואי החשבונות ה-
בריטית חאחים קופר. הללו
מנלים להבהיר את מצבו של
הבנק ולחעויך אח נכסיו ו-
התחייבויותיו בלבנון ומחוצה

לה.
פירמות רבות ,.בלבנון —
וחנוונים: - קבלנים; יבואנים .
סובלות עתה מצמצום האש-
גדול ראי בלבנון• יש מחסור '
נאשרץ"י,,' זצפליןת פשיעות '.ר•

גל• נתערער? מאוד אימונו של
בלבנון ושל המשקיע הקטן ','
עשירי הנפט? מן ?הארצות ה-
שכנות. זרם הממון ללבנון
של־ שג- — המקור העיקרי ?
שוגה — נצטמק, ומפקידים
כבר התחילו להעביר פקדו־
נותיחם י מבנקים לבנוניים ל־

בנקים מחוץ ללבנון. .
"ניו־יורק טיימפ" הודיע
, אתמול מביירות? כי פקע
תוקף ההצעה של כווית
להלוות 16 מיליון דולר
לא תחודש.לבנק "אינטדא" וכנראה
חחליטה לבטל גם אח ההסכ-לא נודע אם "חברת כוויית"
מה לבקש אישור ממשלת
כוויית בדבר חקפאת חפקדו־
"אינ־ פקדונות אלה הם כ־50נות הכווייתייט אצל בנק י טדא־?.
מיליון, דולר, 31 אחוז מכלל

הפקדונות שבידי הבנק.
ביתם למילווח הכוויתי ניתן
המשפט־ ל•ל"אינטרא" ז6ן של חודש ימים לקבל הסכמת: בית.
עניגי; מסחר. בביירות, מיועד
זה נסתיים שלשןם (סט"א). .

תביעות עובדי המאפיות
ב־1967 . ישקפו מאבק השכר

תביעתם של עובדי ה-
מאפיות להעלאת שפר היפוד
כ־5 אחוזים מינואר 1967,
עלולה לשקף את מאבק
השכר והמחירים הצפוי ב־

משק כעתיד הקרוב.
-,למשרד.,המסחר האיפ?ס פנו,
והתעשיד, וביקשו פגישה ?נם
'•לענייני? מחירים, חשד - יועץ-
ד"ר י. יפה, בתביעה להגדלת
הסובסידיה ללחם, כיוון שיצטר-
כו להעלות את - השכר ב־5
אחוזים מינואר וכן בגלל עליית
ארנונות והוצאות אחרות. כפי
שנודע לא חחיה חממשלר, מוב־
נח לאשר כל חעלאח בסיב־
םידיח, מאחר שהתקציב אינו
מאפשר זאת ומאידך גם לא
חיתכן העלאה במחיר הלחם,
בהתאם להבטחות שניחנו ל־
הסתדרות ביחס למיצוך היוני
זח. דעת חוגים ממשלחיים היא
אשר לא יוכלו שבעלי מאפיותי

לע2וד בהעלאת שכר במחירי
הלחם הקיימים, אינם צויכיפ

להסכים לה.
האופים מכנסיפ בשבוע הנא
את הועדה הארצית,שלהם כדי

לדון במצב.

מענקים למפעלים קטנים
שיועברו לאזורי פיתוח

הממשלה עומדת לתת
מענקים למפעלים קטנים,
שיעברו לאזורי פיתוח ב-
סכום של 500 ער 1000

ל"י לכל עובד.
המענקים ינחנו בשנה ה-
תקציבית הנוכחית ולשם כך
יחיה צורך לשריין סכומים
מיוחדים בתקציב. נודע, כי
בדיזנים בין שר־חאוצר מד
פ. ספיר לשר חמסחר והתע־
שיה מר ו. שרף, הופכם כי
חממשלד. תבקש. מוועדת ה-
כספים של הכנסת לאשר הע-
ברות בתקציב ולשריין למט-
רה זאת 1.5 מיליון ל"י. ה-

ממונה על התקציבים מר מ.
ונוברג עומד לפנות לוועדת
הכספים בבקשה לדון בבעיה

— בהקדם.
ההקצבה •בשנת התקציב ה-
באה 1967/68 תחיה גדולה

יותר.
המענקים מיועדים למפעלים
קטנים, חם ינתגי גס לא רק
למפעלים שיועבךו אלא גם

למפעלים חךשים.
הסכום המיועד לחיצא" ב-
שנה הנוכחית יחולק בין ל-
מעלה מ־25 מפעלים שהודיעו
על נכונותם לעבור לאזורי

פיחות.

נטייה לחייב החזקת חצרנים
בבתי־מגורים רבי־קומות

משרד־הפניס נוטה לא-
שר הצעה המחייכת בעלי
בתים ודיירים של בתי מ-
גורים רבי קומות, להחזיק
חצרנים כמשכורת חושית

מלאה.
מרכז השלטון? המקומי מת"
נגד להצעח זו שתועלתח ב-

אחרונה על־ידי ראשי העי־
דיות של ירושלים ותל־אביב,
נקמן בתחומי הרשויות המ-במגמה להעלות את רמת ה-

קומיות,

חצעה ןו צריכה לבוא ב־
מסגרת התיקון לפקודת העי-
ריות שיובא בקרוב לאישורה
של הכנסת, לפיו תהיה רשות
מקומית מוסמכת לחייב אח
בעלי הבתים למנות חצרנים

קבועים לבתיהם.

ההצעה נשקלת עתה בועדה
המיוחדת אשר יושבת ?במש־
. של סגן רד־הפנים בראשותו
חשר ד"ר י. בן־מאיר, ודנה
בתיקונים חמוצעיה לפקודת
העיריות. ועדה זו תסיים כ-
נראה את עבודתה תוך חודש
ותגיש לשר־הפנים את מס-

קנותיה.

"סעוד מקווה לחזור לכסא
מלכותו בעזרת נאצר"

לפי "םאנדיי טלגראף" מקאהיר:

 "מעריב" בלונדון
מאד. סופו?

טלגראפית
פעור, מלכת המודח של
פעודיה, 'מקווה לחזיר ל•
כפא מלכותו כטירת נאצר.
כד מתברר מפעילותו הפו־
ליטית ומהכרזותיו של הש-
ליט הפעודי לשעבר בקא־
היד כמשד השבוע שעבר,
כפי שמודיע ?"פאנדיי טל•

גראף" מבירת מצדים.
נאצר מנצל את 'המלך המו-
דח כחרב פוליטית 'נגד שליטה
הנוכחי של סעודיה — של3
נוסף במזימותיה• המרובות- של
קאהיר למגר את המלך פייצל,
כידוע רואה ממשלת ,מצרים,
ואתח בעלות ביזיתה ־?במזרח
התיכון,".את, .פייצל" 'כמתנגדת
העיקכי"גענלם-העמבנ",-"." ו
ח היגים, דיפלומאטויטי'פקאהיה
סבורים כי סעוד ונאצר ? דנו
בינם על האפשרות להחזיר את
סעוד לכסא המלכות בריאד
בתמיכתה של ?מג ??ים; כנראה
נאצר איננו רואה את סעודית
מוכשרת להפיכה? אנטי־מלוכ־
נית, אך הוא מקווה שאפשר
לסלק את פייצל מן הכתר, ב-
עזרת תככים בתוך משפחת־

המלכות הנרחבת.
שעוד, בן 65, הודה על־ייי
אחיו לפני שנתיים, ויצא לאי-
רופה לגלות מרצון. אחרי מו"מ
סוךי ממושך בא סעוד לפני
שבועיים מאתונה לקאהיר ל-

השתקע 'בה.

הפגנות הירידות שנערכו
כקאהיר בין נאצר המה(!•
כני לביו פעוד השמתי
הקיצוני משונות שבעתיים,
.כיוון שזמן קצר לפני הדח-
תו החליף סעוד עם נאצר
עלבונות והם האשימו זח

את זה במזימות רצח.

מאז הגיע סעויד לקאיהימ מו-
דיעה העתונות' המצרית על
כמח חכרזות מפיו בשבחו של
נאצר ובתמיכה במדיניותו של
הנשיא המצרי. בדאיוגות עם
כתבים לא הכחיש סעוד 'שהוא
רוצה לחזור אל כסא המלכות,
אך לשאלות בדבר פרטים היה
משיב תשובות סתומות כגון
"העם הסעודי צריך להכריע".
בזמן האחרון הגבירה מצ־
דים את מערכת מתעמולה' נגד
פייצל.' היא י מוציאה" אבומימ
גדולים למימון פעולות חתר־
נות ־בסעודיה ותנועות מחתרת
נגד פייצל. באמצעות שרותי
הביון מממנת ממשלת מצרים
לפחות שני ארגונים מהפכניים
בסעודיה. אחד מהם, "החזית
לשחרור חצי האי ערב", עושה
תעמולה למען שיבח סעוד אל

. . ,, כסא המלוכה,
בשביעות חאחרונים היו הת-
פוצצויות ומעשי־חבלה אחרים
בערי סעודיה, ובתוכן? הבירה
ריאד. עתוני קאהיר מגזימים
מאד בתקריות י אלת _ או

פעוד לא גינה :אותן, .
מאלפת העובדה שסעוד הכ-
ריז על תמיכתו בכמח מבצעים
מהפכניים המתנהלים ־כעת ב-
עולם הערבי בהסכמתה של
קאהיר. הוא סמך ידיו, דרך
הודאת־בשתיקה; גם על פעו•
בתימן. ,כן לותיח של מצרים .
הכריוי.על תמיכתו במשטר ה־
הרי־קוניוניסטי בסוריה בסב־
סיד תנפט עפ חברת הנפט ה-

. . עיראקית, '.. .
סעוד הביע תמיכה גס באת־
 מנהיג "הארגון

מד ?שייקיירי,'
לשחרור פלשתין" שמצרים תו־
מכת בו. ואין כאן פלא, שכן
פגי -שוקיירי להדחת' חוטיין
, שהוא:? בעל בריחו מלך ירדן,
הקרוב ביותר של פייצל בעי־

• .לפ העובי. :?;"*::.

(סט''א) במאמר ככו-
היד' כתב "ני־יורק טיי-תרת "חצר מלנות בקא־
86" כי אף שסעוד הודח
? לפני שנתיים עדיין מכנה
־ אותו קאהיר •"מלו". כא-
שר הגיע פעור •לקאהיר
לפני שבועיים מאתונה,
שישב בונן את חצרו כגו-
לה, ביקר אצל נאצר ו-
נשיא מצרים אמר לו כיכינה אותי "אח ווע" ו-
שתבקש ייעשה מיד"."ארץ זו ארצך, ובל מה
'ואמנם כך היה, אומר "נין
יורק טייטס". — אף שאת ה-
סעוד•מהונו' ש- . חשבון משלם
היקית. י מבחינה . עודנו שלו
, לאברות,?ןמלצון?לו(ינ1כן?וקפ"יון^כ7, זןוסייייחאלד^ועיוד
̂וון^במלזב 'שמ*־ חומשים' 
רדס:יייחגשקף עלי הובילום' ועל
ש* ' הפירמידות. חדרי הנשים,
עובדי ד'מלזן מכנים ־אותם
שאי- חלקי המלון, לדברי "ניו"הרמון. המלכות", בודדו מ-

יורק טיימס".
עובדי• המלון סיפרו כי סעוד
ישן במיטה כפולה, 'שקפיציח
הוחלפו בקדשים• אחד מאנשי
,את סעוד בידו. החצר מאכיל
את ארוחותיו מבינים טבחו
סעוד ושלושח מו- חאישי של
מחים .למטבח העובי, ששכר

המלון.
לשפ בידוד מטייל פעור ל-
אורך •הנילוס במכוניח גדולה
אחת מ־52 מכוניותיו שישלחושחורה מדגם "מוצדס 600",
לו לקאחיר. כ־20 מחן כבר
הגיעו. לפני שבוע נסע םעוד
לחילואן לחתרחץ במעינות ח־
גפרית שפ• חוא מחפלל יומ-
יום בחדריו עם קרייךהקוראן
האישי שלו, י והולך למסגד

פעם בשבוע.
.סעוד נראה מרוצה"ביו יודק טיימס" מוסיף שנראה כי
בקאהיר. אחרי בואו עךך
איון אחד עפ .עתינאים ?ב-

רי
שבתו על כורסת זהב מוגי
כהת, מרופדת קטיפי' אדומה,

. במלון י: "נגעו ?ב"טרקלין־שחרזדה" . ־ עד לבי רגשותיו הכנים של '1"שפרדס". אמרי סעוד ,
אחי חנשיא נאצר כלפי, וקב• |ן
לת הפנים החמה שמקבליפ \
I אותי בכל מקום שאני נא
לשם במצרים". ? ?!

וכאשר שאלוהו אם יתכן ?
I ,שביום מן הימים יעזוב אך
גן העדן שעל הנילוס ויחוור •\
לסעודה, השיב: "לא מן ח• 0
נמנעות היא שאללה יחליט ט
I נר"• י

דז'ילאס שוחרר

מעמיד החדש", אשר חשף את דמותה של ההיווכיה
הקומוניסטית.

מילובז יז'ילאס, סגו
נשיא יוגוסלוויה לשענר
שנידון למאסר של שמונה
שנים על "פרסומים י מעויז-
נים למשטר", שוחרר אח-
מיל ממאסרו בתוקף צו־
חנינה מיוחד, שהוצא על?

ידי הנשיא טיטו.
דרילאס נידון לפני או־
בע שנים למאסר משום ש-
 "שיחות

פירסם את ספדו
עם סטאלין" שגילה, לדעח
שלטונית יוגוסלתיד,', סידווו
מדינה. הוא ריצה גם עונ-
שי מאסר אחרים, בשל
ססריס אחרים שפיר8ם
החשוב שביניהם היה ז"

̂נ0קי 00נ0 היהיר קאו
!ו31שז הבו מושגח הממה

ברשימת הכיבודים השנתית באנגליה:

מאת סופד .מעריב" בלונדון
מלגראפית
השופט חיחודי־בויטי סר
סיימונד אוואדד קארמינסקי,
אחד האנשים הידועים הקהילה
היחודיח בבריטניה, זכה לחי־
כלל השנה ברשימת הכיבודים
המלכותית. השופט, הנמנה עט
בית המשפט העליון והמחמחח
בפרשיות גירושין, נעשה עחח
לחבר מועצת המלכה, אחד ה-
גופים העליונים והמכובדים ב-

יותר' במדינה הנקרא להתייע-
צות בהזדמנויות חשוכות ב-
יותר בחיי המדינה והמלוכה ב-
קאדמינסק! בריטניה. השופט '
הוא ממנהיגי אחד מארגוני הצ-
דקה החשובים ביותר של יהרו"

בויטניה,
תואד אבירות ניתן גם למו
סמיואל פישר, מי שהיה ראש
מועצת רובע קמון, הכולל אח
חמפםטד, ותפעיל כבר זד' זמן
וב בשלטון המקומי של לונדון,

.שליט מצרים עבדול? ־ נאזור, £
 ואש ישירות הב;^

החליף את?
̂'1*צי?-ה9ממ המצרי סלאו
בתפקיד זה מאז 1952"המפויו.ו,
̂נ$נ1. .החדש הוא עלי צןז5!פ

ש ה".,"
טלעת נג'יב מתת לואי

מדור חמיוחד לשמירת.על.*ווי ז
חימ דמי מעלה במצרים.! עלי
וטלעת נג'יב נאים מוסטאפה .

משורות.הצבא. י י
' חומר טרמו־גדעיני

ראש הש.ב.
I !במצרים - הוחלף

לאנרגיה אטומית של הועדה.
ארה"ב הודיעה' רשמית, כי דד
פצצה הגרעינית הסינית החמי'

־שלושה , שית, שפוצצה .לפני .
ימים, יוצרה על בסים של
אוראניום 238 .ואוראניום מער
שד 235 וכללה חומרים טרמר
גרעיניים. עם זאת סדב דובר
הוועדה להשיב על • שאלה, אס

היתד, הפצצת הסינית פצצת ,
מימנ•

מומחים בפאריס סבורים, כי
פיצוץ זה מוכיח שחמאגר ה-
גרעיני של םיו־העממית גדול
בהרבה ממח •שסברו־ במערב.
מדען אמריקני אמה כי בידי
סין מצויות. עחה' 50 פצצות

אטומיות. נודע, בי בידי סין *ו

ו

יי ,ויזו• - "*•.יי" ז•*..)* "">. י"̂י

. . _ . 

טדמו־גדעיני ן ־ חומד
בפצצה הסינית

העלאת המחירים בפתי*
המלון. כשיעור של 10 אהוז
כממוצע שנתי, שאושרה על
ידי משרד התיירות החל ב'
1 באפריל הקרוב, לא תופ-
על למעשה — דעה זו הביע
שר התיירות, מר מ. קול,
בפימפוןיון מטעם תא הפת־
בים לעניני תיירות בירוש-

לים, שנעדד במלון? "נאות
מדכר'' כבאר־שבע.

השר אמר, כי נסיו! העבר
הוכיח שבתקופה של שסל לא
לבתי . עמדו חחעלאות שאושרו
חמלון במבחן המציאות. להי-
פר, בתקופה של שפל מורידים
בתי־המלון את מחיריהם בחר-
מ-

בה, אם באופן רשמי ואם "
תחת לשולחן". מר קול גם ה-
תקווה כי עובדי בתי ה- ביע.
מלון לא ילחצו לקבלת העל-
אות שכר, שכן דבר זה יביא
בעקבותיו הרחבת מעגל הפי-

טורים בענף.
מנכ"ל משרד התיירות, מר
מ• דח־שליט, חסביר כי יוקר
המחירים בבחי־המלון מהווה
היום בעיה חמורה בכל האר-
צות שבהן שכר־העבורה גבוה
יחסית• בחו"ל מנסים לפתור
בעיה זו בשתי דרכים: על•
ידי יעול השירותים בבתי ח־
מלון, ובכמה מקומות אף על-
ידי מעבר לשיטת השידות ה-
עצמי כמלונות, וכו על־ידי חי-
פוש דרכים בלתי־מקובלות ל-
חמלת הוצאות הבניה של בתי
מלון חדשים• בעוד שחמאמ־
ציס בכיוון אחרון זח טרם נש-
או פרי,• תצליחי חנסמנות ל'
מעבר לשירות עצמי שנעשו
בעיקר בארצות סקנדינאוויה,
ולדעת מר דה־שליט עשויה
שיטה זו גם לפתור במידה מ־
סויימת את בעיות יוקר המ-

חירים? גבתי־חמלון בארץ.

::מ. קול^העלאת המוקירים |
- לא תופעל ? בבתי־מלון

.?על מוניות ? המוטל '?•המכס -
•; של 35 אחוז. כשעור - בנזין,

,;• ץסחת: בקרוב. ;

.משרדי האוצר בדיונים בין ,
על ה־ והתחבורה כבו: י הופכם י
הסתתה; אך הצדדים לא הגיעו

לעמק תשווה בדבר השעיר.
משרד התחבורה תובע שה-
שעיר החדש על? המכס יחיה 5
אחווים בעוד מינהל הכנסות ה-
מדינה מצדד ?ב־15 אחוזים. ה•
הפתחה . מיועדת לפצות, את
בעלי מוניות הבנזין שריווחיהט
ירדת ניאו 15 בפברואר 1965
ביתם לריוותיות מוניות הדיזל,
בתאריך ',זה הועלה, במידת
הבלו על הבנזין ולאי ניכרת, ־
חל•שנוי. בבלו ?על הסולר. הפ-
עלת מוניות הבנזין נחפבה מאן
ליקרה יותר בהשוואה להפעלת
מחירי הנסיעה, . פונייות הסולר.
אמנם, הועלו אך במידה, שהיה
בה;כדי לסטק את בעלי הדייל

בלבד.:.

־ יוניחת המכס על
לוגיות:בנזין ; :

1 1 ו11ווווו  !11 ?/ז"יו"ו" 1 ו ו ו ו ^ ו  !)?!?̂ !!?!11? ווןוווווווווווווווווווווווווווווווויויוווויווווו^

^#ז?)?^ י
־: ' ? " 'V 3־יי** * * 4* ז1 '

** ן -{*^1. ייז'-י ' V 'V 0(' ̂ך

8 14^^  VI! מ ח '1̂1
1\1/ 

111111IV 8 '93£5$ו308ח 1.
8 ^8̂ "1 1/111101
כביסה ;קנדי" ן מגונת 
50 34 ן דגכ1סופראוגוומגו< ז
,ה<ח<דוז בעולבוגעמ שמ 1
דווד* נ<רוסלוהן ! \1 ז
ך, יבשו את המנונה 'שעדב1ןז'גזץל ממחיתז. ן
I- 8חגיייחן שו־11ו*נו גגומ

"קופאי קולנוע"ב־ "של •';כספו
^ לציון. נשדד, אמש. ה-

דאשון
ולמע "רון", ב-

קופאי* של י קי
י לביתו כ- שיכון המזרח, יצא
תום ההצגה ועמו תיק ובו 80

לירות, פדיון כרטיסים.

שני צעירים התנפלו עליו
לפתע נטלו ממנו את התיק ו-
נעלמו. למקים הגיעו הוקרי
משטרת גפת רמלה־רחומת ש-
פתחו בחקירה. נעצר חשוד
אחד• ההיפושים אהרי החשוד

השני נמשכים.

קופאי קולנע
בדאשל"צ הותקף
- כספו נשדד
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Cette semaine dans l'histoire
Maariv 17/11/63
"Négociations autour du problème
des réfugiés [palestiniens] : pas de
nouveaux éléments dans la
politique israélienne"

Carte des titres
les titres des journaux et leurs
emplacement sur la carte.

Notre site contient une collection de journaux juifs  publiés en différentes langues et originaires de différents pays et
époques. Les versions électroniques de ces journaux permettent de consulter leur version originale. La recherche dans le
texte intégral est aussi disponible pour  tout le contenu de chaque journal.  POUR LES TITRES>>

Nouveaux Titres sur JPRESS

   

HaCarmel HaMashkif Literarische Blätter B'nai B'rith
Messenger

Journal à la fois
conservateur et fils des
lumières publié entre  1860
et 1880 en Russie.

Fut publié régulièrement à
partir de Janvier 1939 en
tant que Journal du
Mouvement Révisionniste
en Eretz Israël

 
Fut le principal
hebdomadaire du monde
yiddish en général et en
Pologne en particulier, dans
tous les domaines liés à la
littérature et à la culture.

Chronique de la vie juive de
Los Angeles pendant près
de cent ans.

 
 

Bonjour visiteur Entrez  Inscrivez-vous

Rechèrche...

Dans Presse Passé Site web

Demandez-nous

Le système "Merhav"
English  Français  עברית

Accueil Les titres Carte des titres Nouveautés Mode d'emploi A propos du site Liens Termes d’utilisation Nous Contacter

Accueil

Site de l'Université Nouvelles Universitaire Activités sur le campus Recherche au TAU Sciences humaines

Presse Juive du Passé

4/9 01

Liens rapides

Recherche avancée

Parcourir les journaux

Ancien site web

Statistiques du site
No. de titres:        59
No. de parution: 132,565
No. de pages:     1,306,602
Période:             1783-2014

Nouveautés du site
18.09.2013, mercredi
Le journal Unser Express a
été ajouté au site
Le journal Unser Express, qui
vit le jour à Varsovie entre 1926
et 1929, a été ajouté au site.
Unser Express était un journal
populaire qui acquit une
réputation de quotidien à
sensation. C'est le ème journal
qui a été rajouté au site.
L'édition électronique actuelle
compte pour le moment 33 005
pages
For more information

12.01.2014, dimanche
L'Information Juive
Nous avons le regret de vous
faire part du décès de Monsieur
Jacques Lazarus, le fondateur
et le premier rédacteur en chef
de l'Information juive dont il
avait autorisé l'affichage sur le
site. Nous présentons nos
condoléances à sa famille.
L'équipe des Presses juives du
passé.
For more information

31.10.2013, jeudi
Bienvenu
Le nouveau site JPress du
Passe contient plus
d'information qu'auparavant..
De plus, il est organisé plus
efficacement et de manière
plus conviviale avec une
fonction recherche plus
efficace, ceci permettant
d'obtenir de meilleurs résultats.
Notez que le site fonctionne
avec plus de navigateurs
comme sur tout le réseau
Internet.
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Where is…

Wally ? 
Waldo ? 
Charlie ? 
Walter ? 
Ubaldo ? 
Holger ? 
Hugo ? 
Jura ? 
Valli ? 

BenJ ?  
Nerede ? 
Radu ? 
Vallu ? 

אפי ? 

Ουόλλυ ? 

শڥ ? 

Ψͫ͢ͱ ? 
월리를 ?



Word Spotting

• Find same 
word 

• (Don’t try 
to read)



Search

Like full-text keyword-based search 

find all occurrences of word in corpus 

(or combinations of words)
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