
מועצה לאומית ?שעת חירום באמרקה
פתדס גוהנלט ע5 גחנו! זזםחמק

, 20. הנשיא רוז ן ו ט ש י נג  א ו
בילט ארגן מועצה לאומית לשעת חי
רום. נשיאה ידווה נוראנק רוקיקר. שהו

טלו ע^יו תפקידים בעלי חשיבות בזו,
שלא הוטלו עדיי; .ע? שום איש מאז
החלה התנועה החישה בארצות הברית,

הוא מקב? על עצמו את כל האחריות
להאחדת כל מפעלי ההבראה וגיבושם,
בתעשיה, בחקלאות ובפינאנםים, ולמתן
תוקן* לתקנות ההבראה. מינוי זה טו-
ריר ממש את הגנרל ג'ו־נםון מ"כסא
המבוכה" למדרגת חבר גרידא במועצת
ההבראה. ? (ר־םטא)
ו א ש י נ ג ט ו ן, 19. הברית הכלב־
לית הארצית שלחה התראת לנשיא
חזבילט, כי הוצאות תכנית ההבראה
מאיימות על ההון הלאומי. הברית
דורשת איוון התקציב בהקדם, בי החוב
הצבורי גדל במהירות רבה יתר על
גידול הייצור. וגידול שני אלה עולה
במהירות על גידול התושבים. כבר עתה
אוכלת הרבית את מחציתי ההכנסה
'הלאומית. י (רד"מ)

ילדם חייבים
טלו' נ"ה"ל הי
, 20. מיניםטר הפנים פקד ן י ל ר ב
חובה על ילדי היהודים בכל גרמניה
לברך "היי? היטלר" בכניסת המורים
אל הכתות ובצאתם. (םטא)

אכםפזרט גרמניה ערד
?ב ר יל ין, 20. מיניסטר הכלילה,
שמיד, מעריך כי האכםפורט הגרמני
ירד השנה בתשעה מיליארד טרק לעו-
, מרק ירידת אש־ מת עשרת מיליארד
תקר. י (םטא)

. בקובה
ח א ו א נ ה, 20. חיילים בושים
הרגו ־ אתמול שני יהודים. שלישי נפ-

צע קשה. העדה היהודית חוששת מפני
צרות נוספות, הצירות הצרפתית הב-

טיחה הגנה. (םטא)

צר3ת מגדלה את צבאה
זקוקה להלואה.—ה9קידים מפגינים

ס, 19. המועצה הצבאית י ר א פ
העליונה נתכנסה בישיבה בנש.יאותו
של דלאדייה, מיניםטר המלחמה, כדי
לרון בתכנית הועדה המיוחדת בדבר
הוספת זמן השרות בצבא עד 3, 4, 5
שנים. מטרת ההוספה הזאת להגדיל את

הצבא הצרפתי בומן שלום ברי
60000 איש.

בישיבה נובח ראש המפקדה הצב-
אית, גנרל ויגאן, המועצה החליטה

להוסיף אל הצבא 15000 "מומחים"
ולהחזיר לצרפת, קמעה קמעה את

הצבא שהשתתף בדיכוי המרד במרוקו.
. (דר"מ) .
, 19. המועצה הצבא;ית ן ו ד נ ו ?ל
העליונה של צרפת החליטה להוסיף
שנה על מועד שרות הצבא הקבוע עכ-

שיו לשנה.
 "דיילי איםפרס" הפאריסי מס-

?כתב
פר, כי המועצה החליטה שכל חייל
צרפתי יכול להאריך את שרוחו כמת-

נדב מ-3 עד 5 שנים.

ל"דיילי טלגרף" מודיעים מפארים,
: הטל־ כי ה מועצה הציעה למיניסטר
חמח להאריך את שרות הצבא משנה
לשנתים 1זה: ייגדיל את הצבא הפעיל
ב־40000 איש. (רד"מ)

ס, 19. התברר עור יותר, בי י ר א פ
הממשלה נאלצת להשיג בקרוב הלואה
של 20 מיליארד פרנק לכיסוי ההתחיי-
בויות לשנת 1934, אולם הממשלה
תצליח בזאת אם תאזן את התקציב.
לפי שעה קיימת עוד תקוה, בכל אופן
לחלבה, שהאיזון יושג כתוצאה מהוי-
כוח על חוק הכספים. (ר)
י ם, 19. למעלה משבעת ר א פ
אלפים מפקידי הממשלה .הצר-
פתית הפגינו היום ברחובות פארים
ליד בית הנבחרים, נגד החלטת הועדה
הכספית של הםינאט על הפחתת מש־
כרותיחם. אלף שוטרים רוכבים ורגלים,
מנעו בעדם להתקרב לבית הנבחרים.
. 400 איש ששוחררו אח"ב. נאסרו

(רר"מ)

יימת בטוח בדמוקרטיה הבריטית ס
בנית הלורדים חוששים להניכה

, 18. סיר ג'ון סייטון ן ו ד נ ו ל
אמר בנאו-מו בםטוקאון טרינט, כי
בסוף המחצית הראשונה של שנת
הכספים — מצב האוצר טוב ב־42
מיליון לי"ש לעומת השנה הקודמת.
אנגליה היא אחת המעטות בין האר-
צות הגדולות בעולם היכולה לאמר
בתום לבב, בי יש בה מוסדות דימו־
קרטיים פרלמנטריים, בה בשעה שמצ-
בם של אלה בכמה חלקי עולם אינו
ינן טוב ביותר. תרועות מלאכותיות א
הולמות את הזמן הזה, אולם טוב

לקיים מידת אופטימיות.
בדברו על הפאשיסטימ הבריטיים
אמר, בי הם לא הצליחו עד בת להב-
ליט מי היא האישיות הנוראה שתשחק
את התפקיד של מוםוליני או היטלר.
דעתו היא שהדמוקרטיה הבריטית
יציבה. (ר)
, 19. םאליםבורי הודיע, ן ו ד נ לו
בהכניסו את ההצעה לחיזוק בית
הלורדים, כי צירים משני הבתים הר-
כיבו יועדה קטנה להגשת הצעות, שתב-

טחנה את אנגלי־ נגד כל שינוי פת-
אומי מהרס. הצעת החוק מיוסדת על
הצעות הועדה המצומצמת. הוא העיר
את לבות הצירים לטתהוה בחו"ל,
מקום שהמשטר הישן נדחה לפני דיק־
טאטורה. אנגליה מוכרחה להבטיח עצ-
מה טכני אפשרויות של נםיונות הרס-
ניים לכונן שתי שיטות של שלטון.
חובת בית הלורדים לתכנים שינויים
כאלה בקונסטיטוציה שלו, שיתנו בט-

חון לארץ.
אחרי דברי בקורת מצר לורדים
מסיעות העכורה והליבראלים, אמר
לורד היילשאם, מטעם הממשלה כי
מנהג הוא לאפשר קריאה ראשונה לכל
חוק. לבן יתמוך בער הכנסת הצעת

חוק, אולם אין לפרש זאת בתמיכת ה

הממשלה אן בתמיכתו הפרטית. הממ-

שלה לא דנה בענק ולכן אינו יבול
לחוות דעה בשמה.

הצעת החוק נת- הרשות להכנסת "
קבלה ברוב של 84 נגד 35. (רדיו)

לאחו מאםרו של אוח3י
ן, 18. מאסרו של גנרל גי- ו ד נ ו ל
דופי עורר התרגשות עמוקה באיר-

לנד אולם מהומות לא היו.
? הוא ושני מלויו נעצרו בל הלילה
במרכז המשטרה בוי&טפורט. חיילים
חבושי קובעי פלדה שמרו עליהם.
היום אחה"צ יובאו לדובלין ויושמו
בבית הסוהר הצבאי. שום אשמה לא
נוסחה עדיין, אולם מניחים כי היא

תנע בלבישת חולצה כחולה.
חברי המפלגה המאוחדת בתבלין,
גריב, נפגשו היום בנשיאותו של קוס
כדי לדון, על המצב לאחר מאםרו של

מנהיגם.
שלושה מדיינים במסכות נכנסו

בתחנת ראתמור לרכבת דובליז —
קירי ותפסו כל גליון של העתון הממ-
שלתי ,,אייריש פרים". את הגליונות
פיזרו לאורך קו של ששה מיל ומעלה,
יצאו מהרכבת ונעלמו במכונית שחיכ-
תה להם. (ר)
י ן, 17. דת ואבירה נאם לפני ל ב ו ד 
10.000 איש באספה תחת כפת השמים
בטדאלי וקרא לאחדות, למשמעת, לש-

.לום 1.לסדר. .^^—^—י*^———-

הוא אמר, כי אירלאנד נלחצת ע:־
שו ע"י אחת מהמעצמות הגדולות

ביותר בעולם באמצעים כלכליים ברי
להכניע אותה. אולם אירלאנד .לא הכ-
נע והשלום דרוש לה כרי שתוכל לע-
מוד נגר לחץ. . (ר)

ועידת מתלמדים מהמזרח
באיטליה

א, 19. המכון החדש למזרח מ ו ר
התיכוני והרחוק החליט לכנס ברומא
בין 22 — 27 ח. ז. ועידה למתלמדים
מזרחיים וטזרחנים שבארופה, בנשיאו-
תו של מוםוליני. -ישתתפו מתלמדים
מסוריה, א"י, עיראק, מצרים, פרס,
אפגאן, הורו, פין ויפאן. מספר המש־
התפים יחיה 500 ובהם נשים רבות.
(רד"מ)

ש5ר השטרלינג
ן, 20. שער חלי''ש.- לונדו

דולאר 513
פראנלן 7/16 83

מארק 13,7
יתר הטלגרמות בעטור; 5י

צול חמר נו מהנחתו
?עתוני מצרים מודיעים:

ליום בי זח י נקבע הריון בבית-הנב-
חרים במכתב התפטרותו של ישמעאל
צדקי פחח מהמנדט שלו בבית הנב-
חרים. אולם תחת .לחץ קבוצת נאמנים
הודיע פתאום צדקי פחה ביום בי, כי
הוא לוקח את התפטרותו הזרה. הדבר
נפל כרעם בחוג הממשלה ששטחו להס-
תלקותו הגמורה של צדקי פחה מה-
שדה הפוליטי. עוד לפני כן נקראו
הצירים של שתי מפלגות הממשלה
לאספות, וראש הממשלה (,,מפלנת־

העם" מיסודו של צדקי) ווזיר ההש-
כלה (מפלגת "אתחאד") איימו לפזר
את בית הנבחרים אם לא יחליטו לק-
בל את התפטרותו של צדקי. במכתב
שבו מבטל צדקי את התפטרותו הוא
1רומז לאיומים האלה כנימוק לצעדו האחרון (ביטול ההתפטרות).
מפלגת האופוזיציה שבבית הנבח-
רים (סיעה קטנה של המפלגה הלאו-
מית הקצונית, הנגררת למעשה תמיד
אחרי בל שליט) נאחוה בינתים בענין
זח ודרשה חקירה בדבר לחץ בלתי

חוקי על הצירים.
הקנוניות י האחרונות גרמו להתפט-
י חשוכים בשתי מפ- רויות של אישים

לגות הממשלה.
ראש הממשלה 2תאח פחה מסר

לב"כ "מוקאטםיי הצהרה זו:
"".נראה, ? כי צדקי פחת מוקף אנ-
שים שבריאותו אינה נוגעת בהם. אני
על זאת, כי הוא איש יכול .רק להצטער י

חולה".
תו של צדקי פן!ת מוכיחה, שהוא מת-"טיימס'י כותב, כי החורת התפטרו-
כונן לחרש אדנ מלחמתו בממשלה.

,,מ1רנינג פוםט'' כותב, כי צעדו של
צדקי הדהים את הכל. "דיילי טלגרף"
כותב, כי בשעת הבחירות , לנשיאות
בית הנבחרים התברר פתאום לממשלה
שלא הבל כ'שורה ב"מפליגת העם'י

שעברה לצדה. לכן הודיע ראש הממ-
שלה, והוא עכשיו מנהיג המפלגה,

בגלוי לצירים ממפלגתו שבל החלטה
שתתקבל בניגוד לרצון הממשלה, יע-
מיד בסכנה את המשטר הנוכחי. ומכי-
וון שהצירים אינם מוכנים לאבד את
בסאות־־ם במקרה של פיזור בית-
י כל חברי הנשיאות הנבחרים, נבחרו
לפי רצון הממשלה, וברוב גדול. דבר
התנודה והאיום י ב"מפלגת העם'י נו־
ית.־כ י והוא מיהר ל דעו לצדק־ פחת
על ביטול .התפטרותו. בל זה מצדיק,
.נותב "דיילי טלגרף" את השערת כת-
בנו, כי התפטרותו של צדקי משדה
הפוליטיקה נעשתה בלב ולי. הדברים
עלולים להסתבר. , (רד"מ)

־ י3ו מש3ט הנאשמים בהפגנת
.גם היום הרביעי של המשפט, ישי-
בות ' אתמול, לא קידם אותו הרבה.
נגמרה רק חקירתו של העד הראשון
הקצין סלים חנא, והעידו .שני עדים
ל י ל ח י והקצין  ד ל ח טכניים, תופיק 
ש ח י.ב ה על מודעות הממשלה והמש-

טרה . שנתפרסמו לפני ההפגנה.
החלק חמענין שבישיבות אתמול היה
1 ב י ב המשפט: ההערות לעתונים
והתפדצותו של עוני עבד ? אל האדי,
נגר השוטד הבריטי שעמר מאחוריו.

הערה ל "פלשתין פוסט"
בראשית הישיבה דרש עוה"ד מר
גאנם להעיר ל"פאליסטיי! פוסט" על
הכותרת שלו _ "משפט פורעי הסיר
ביפו" (חמול־ "רייאוטרס" באנגלית
משותפת? גם לפורעים וגם למשתתפים
בהפרת סדר). הנאשמים, טען מוגאנם,
נתבעו לדין רק על השתתפות בהתק-
הלות בלתי חוקית ולא על שום דבר
אחר. מלבד זה התאונן מוגאנם על
הבינוי "אגיטטורס" שהעתון מבנה
אותם (באנגלית נוהגים לקרוא למסי-
תים "אגיטטורם"). ,,אנו יכולים ללכת
לבית הדין העליון ולתבוע את חעתון

לדין על זלזול בית המשפט".
; פ ט: אמנם . רציתי להעיר ה ש
בעצמי ל"פאלםטיין ־ פוסט" על המלח
רייאוטרם. סבורני, ני העתון לא נת-
כוון להעליב. "אגיטטורם" זהו עני!
אחר. מי שעורר אתי הקהל להתקהלות
ולהפרעת הסדר, הרי הוא "אגיטטור".
? מוגאנם: ובטרם נגמר־ המשפט
: אין בכך בלום, אם רק על ט פ ו ש ה
.זה־ נםב' המשפט. יי־כך נתתי גם בעתונ־

אנגליה.
עוד הערה לאותו עתון: מה שהובא
מ"פלשתין" אינו טשטש עדות לעצם
המאורעות, אלא על מקור האינפור-
מציה (בדבר ? החלמות הועד הפועל
הערבי). ועוד הערה: כתוב ,,הם קרא.ו
עתוניהם. לעוני היה בענין ובצחוק את.
ספר ,,אלהים בארץ המוביטים'י ובו
התגבר על שעמומו". דבר זה לא היה
בבית המש^ט, עוני: אני קראתי ספר.
השופט: זה אמור. אולי קרח הדבר
לא בזמן הישיבה. לא צריך לכתוב
בזאת, שמא יטעו אנשים ויחשבו, כי

אמנם מותר לנהוג כך בבית הרין.
התפרצותו של עוני

באמצע עדותו של תופיק חלבי באה
התפרצותו של עוני עבד אל הארי.
הוא שוחח בלחש עם ג'מאל אל הו־
םייני. חקורפוראל הבריטי הממונה ע?
האולם נגע בזרועו של עוני ודרש ממנו
להפסיק את השיחה. עוני קם־קפץ נר-
גש וצעק: זי הפעם הראשונה בימי
? ועוד קריאות מעיז חיי. איר הוא .

שהתפרצו טפיו חנוקות ובלתי ברורות.
הוא פנה חליפות אל השופט ואל חקור־
פוראל. גופו רעד מהתרגש'ות ועיניו
: אינני ט פ ו ש ה כמו יצאו מחוריהן. 
יכול להרשות התפרצות כזאת. עדיי!
לא שמעתי מה הענין. עוני הוזי .לנו-
חות וצועק: אם השופט לא יובל להגן
עלי כאן, אבקש לשפטני בהיעדרי. הוא
רחף אותי בנסות בזמן שאמרתי מש־ו
לנאשם מספר 2 (חוזר ויושב). ה ש ו־
פ ט מבקשו לקום: עכשיו אתה נאשם
ואסור לך לדבר. מותר לנאשם לדבר
עם פרקליטו ולך אין פרקליט. — אבל
אני דיברתי בעני! המשפט שלי. —
אסור לך. •— אם בן, אני רוצה שתש־
פטני בהיעדרי. — לא אוכל לשחרי־
אותך. — אבל אסור לו לנגוע בי. יש
חוקים בא"י. אסור לאיש אחר, חוץ מן
השופט, לצוות משהו לנאשם. 12 שנים
אני עורך דין כאן ולא ראיתי דבר
כזה בבתי חטשפט שלנו. אולי/ כא-

גל^. זה טוהר. כאן זח אסור.
: מיותר לשופט למנוע שי- ט פ ו ש ה
חות כאן. עוני: המותר לו לתפוס כך
בירי (מרעה תנועה קשה בעצבנות) ?
ט: מותר לו לעורר את תשומת פ ו ש ה
לבך גם ע"י נקישה בגופך (השופט
מראת תנועת נקישת באצבע על

השולחן).
ר קם: רוצה אני למ- עוח"ד ע צ פ,־

סור איזו הודעה. "
: זה לא נוגע לך. אתה לא ט פ ו ש ה
פרקליטו. עצפור: אם אינך רוצה לש-
מוע לא"אדבר (יושב במקומו. קפ
שוב): אבל ־ הודעתך מעודדת את
השוטרים לעשות כאות נפשם. עליו
לשמור על הסדר, אבל אסור להתייחם
לאנשים שלא כרין. ראיתי את התנה-
גותו של קורפוראל זח ביחפ לנאשם
פאכר אל דין. ראיתי עוד דבר. היום
רצה להיכנס נשיא הוה"פ הערבי (מר-
אה על עומד אל ביטאד היושב באולם).
הקורפוראל דחף אוהו בגםיות. אחיי
זה נבנם ארם אחר, אחד במשקפים,
עוני ביי הוא נאשם, ולא מיחח בו. .
. מחו-יגים אכל הוא עורך דין ואנחנו

להגן עליו כעל בן מעמדנו.
: השוטר צריך לעשות את ט פ ו ש ה
חובתיו החמורה ולא להשתמש בכוח
מיותר כפי שאמרתי. יש ל\ רשות
־ באדם. אין לי כל ספק שהיא לנגוע
רשאי. אך לא ייותר, אלא אם נחוץ
בוח יותר גדול, כדי להשליט סדר.
לאולם מותר לכל אדם להיכנס, אם

הוא רק מתנהג כדין.
(סוף בעמוד 4)

ההלואה ל3לחים נענה"
סופרנו המיוחד בעבר הירדן מודיע

לנו: י
השבוע החלה ממשלת עבר. הירדן
לחלק את כספי ההלואה לפלחים, 38
י: 30 אלף מאינ ממשלת אלף לא"
א"י ו־8000 לא"י נגהבנק החקלאי של

עבר הירדן.
• בחלק מהמקומות מחלקת הממשלה
את החלואות בזרעים במקום כסף מזו-
מן ומאיימת בענשים חמורים נגד אלה
שימכרו את הזרעים. לאלה המקבלים
את החלואה במזומנים שולחת הממש-
לה את הכסף ע''י פקידיה לכפרים
ומונעת את הפלחים מלבוא לשם כך

העירה, בדי לא לנרום להם הוצאות.
חלק ניכר מכספי המלוח, כ־11.000
לא"י, חולק במחוז אירבוד שסבל יותי
מהאחרים משנות בצורת רצופ:ת.
, בסוד את שטות הממשלה מווזיקה
מקבלי תחלואות, כדי שנושיחם לא
יובלו לעקל את הכסף לתשלום חובו־

תיחם.

מזכיר חדש לועדת מםחר
ותעשיה
העתון הרשמי מודיע:

ייקובם נתמנה למזכיר הוע- מד י. גי
דה המתמדת למסחר ותעשיה במקום
מד ט5ס ניורוק שהתפטר, מי* ם 1

בדצמבר.

משפט מפניני תל אביב
מחר יי בפני השופט מר בוהיילי
̂ל. מפגיני תל אביב. המשך משפטם 

חודש ההסתדרות
חנינת מוצא עילית ?

זה שנים שירושלים לא זכתה לחגי-
גה מעין זו שחחגנח ביום אי —
חנוכת נקודה ישובית חדשה בקרבתה,

. ת י ל י ע א  צ ו מ פר  כ
לכבוד הבאים הוקם בקרבת הכביש
הראשי שער כבור יפה מקושט ירק
ועליו — ברכה לבאים ושם חנקורה

החדשה.
בנקודה העליונה של המושב, ליד
נדר ארזה, תחת ביפת השמים נערכה
החגיגה. ליד שולחן הנשיאות ישבו
ב"ב הועד הלאומי ואוצר הישוב, ב"כ
בני ברית, קצין שלטון המחוז מר
קוריאנסקי, מזקני המושבה מוצא וא-
חרים. מעל לשולחן — דגלים, בחול־

לבן ואדום.
החגיגה נפתחה ע"יי י. ב ן - צ ב י
שהביע את עמחת הועד הלאומי אש־
שנתגלגלח לו ולאוצר הישוב הזכות
להקים את הנקודה החדשה הזו, אם
כי אין זה מתפקידם הישר. איחל
שהנקודה תהיה בקרוב אחת מרבות

אשר תקפנה את ירושלים, בי זה
יחיה בנינה חאמתי .של ירושלים.

ד, הרוח החיה בהקמת ל א. הר צ פ 
הנקודה, הודה לכל אלה שעזרו לכך
ותבע המשכה והרחבה. בעיקר תבע
מהקרן הקיימת רכישת קרקע נוסף

ומבני־ברית עזרה להקמת משק עזר.
י. פ ר ם בדך בשם בני ברית. סיפר
על הקשר שבין בני־ברית למוצא; בני

ברית הם שרכשו. את. הקרקע, ליסוד
המושבה מוצא. הזכיר את פעולותיהם
של י. מ. פינם, יהושע ילין (אביו של
הק- רי ד.. ילין) וזאב יעבץ לרכישתה ו

מתה של - מוצא. הודיע שכני בדיתי-
מוכנים לעזור גם להבא להרחבתן
הישוב במקום. הנקודה החדשה קב|ד£
מבני ברית שטח של 50 דונם לערג|
מר ב ה ן מאברי מוצא, התעכב ע§י
הערך ההיסטורי של המקום הנזכר־,
בספרות העתיקה, עמד על הרפתקא1תי,ו(|
של המושבה וקרא ? ליצירת קשר ב־ן1
זקני מוצא והצעירים היוצרים עתה]
נקודה חדשה לידה. ־ק
י גר ברך בשמי עטרות ו"תנר! ז החי 
בה"- קרא למתישבים החרשים ללמוד*
מנםיונם של אלה שקדמו להם במת^
ישבות על הרי ירושלים בדי להמנ|1
מכשלונותיחם. הזהיר אותם בעיקרי

לדאוג קודם כל למימ.
גם ב ן - ח י י ם שברך בשם קרית-י
ענבים קרא למתישבים ללמוד מנקי5ןי
קודמיהם. קדית ענבים מובנה לבל ע!5

" 
רה באשר תדרש. ?

י. ב ו כ ב י נ ד ר ברך בשם ארזה
והביע את שמחתה לשכנה הדוהש
ההופך את כל השטח מאחה עד מוצא
ליישוב. רצוף אחד. '' יי י *י\
מר ב ר ו ז ה, מזקני אברי מוצא]
ם"&ר אגב דברי ברכה מעברה' שם
המושבה, שנוסדה ע"י בני ברית בם:]
בום של 24 נפוליונים, שהם 16
לא"י! המתישבים היו מקבלים חודש
חודש הלואה של נפוליון אחר לקיומם
עד התבסס המשק. די יחיאל מיכל פינס
שדבש אז את מוצא יחד עם אחרים
מבני . ברית, היה יהלאשון שהבין אופ
הכרח ההתישבות בהרים. אל נסתפק]
בהדר, אנו מוכרחים ילעלות ההרה. \1\
(םוף בעמוד 4) -,|

מאסר פועלים בחדרה
אתמול בבוקר יצאה שוב משמרת
למחסן "פרדס" בדרישה לא להחרים
את הפועל העברי חבר ההסתדרות

ולתכנים עבודה עברית מלאה באריזה.
לדרישת מנהלי המחסן הוזמנה המש־
טלה מהבוקר. העבודה שבתה מחוץ

?לבטח אורזים עונתיים.

בלי שום סיבות מיוחדות
אסרה המשטרה ב-3 אחה"צ
20 חברים מהמשמרת, ביניהם,
7 פועלות וחלוצים חדשים

מעולי גרמניה.
לשחרורם- בערבות העמיר הקצין
רבינוביץ (קצין זמני בחררה) תנאי
דדית והצהרה כתובה של של ערבות ה
ההסתדדות במקום שלא תםוררנה מש-
מרות. הפועלים לא הסכימו ונשארו
במאסר. ב־6.30 בערב הודיע הקצין
כי הוא מסכים להוציא את הנאסרים
בערבות בלי תנאייפ מיוחדים. ב-7

שוחררו.
מאסר 20 הפועלים לרגל הדרישה
להפסיק את החרם על פועלי ההסתד-
רות הסעיר את המושבה. חצר בית
הפועלים הטה. סניף "דבר" במקום

פרסם בדפוס הוספה מיוחדת.
כפי שנודע עומדים מנהלי מחסן
,,פררם'י להביא הבוקר קבוצת אורזים
מחוץ למקום. מ. פ. חדרה מודיעה
לבל עובדי האריזה בארץ שבמחסן
,,פרדם" בחדרה הופסקה העבודה ואל
יגש אף פועל אריזת למקום עבודה

זה.
בידיעה בגליו!. אתמול צריך לקרוא:
"חטבררות והעוזרים לא שבו לעבודה.

נתמנתה הועדה הממשלתית
י לבנקאות ?

הממשלה מינתה ועדת-בנקאות ממ-
ונ־ שלתית. היו"ר — מנהל האוצר גי
םון. חברים — קלארק, הופיין, חגי
טאהר קרמאן, עבד-אל־רחמ! תאגיי;
ד"ר מ. זמורה;. חגי מוחמר ניטר נא־
יולסי; אריה שינקאר; שוקרי אל דיב,
המזכירים: ו. לוי, ראג'אי י חוםייני,

שניהם טמגני מנהל האוצר.

במועצה החקלאק
מה לעשות בדי לעכב את נדיח!;
הפועלים מן הכפר העירה, ומן העבירי
החקלאית אל מלאכות הבנין במושבו
עצמה; לעמוד נגד. התנקשותה ש-ל הת;
אחדות האברים בארגונו של הפו#
(ע"י הלשכה השחורה); להרים א7
שכר העבודה; להרבות את ההתמחור
בעבודה; להרים את במות התוצרת
במקום שהיא יורדת; להתאים צורוו
ארגון לצרבי השעה; אט ואיך ן לארנ;
1 מפעלי קבלנות חקלאית מקומיים במו
שבות, — אלה היו השאלות העיקר{וו
שעליהן נסב אתמול הויכוח במועצו
החקלאית על ההרצאות שנשמעו בל_י־
שלשום. בויכוח השתתפו החברים או,
רנשטין, בנקובר, בךאפרים, שפריר
מיטראני, אופיר, מסחרי, יחזקאל ברג;
דיין, מרים ביתן, פינקלשטין, רוקו^
לוריא, זק וריפטין; סיימו את הויבוו
המרצים, הרפז וחורין בתשובותיהם
בערב נתקיימה ישיבה שלישית ובה
1/ א הרצה ח. הלפרין על ואשבות ד,
והחוזים. • ח

חו3ת הגירושים
היום עומדת המשטרה לגרש ט
הארץ כןשפחח יהודית מפרס בת ;?
נפשות על ^בתה בא;רץ בלי רשיון
ראש המשפחה בא עוד לפני יבשלו^
שנים 'והסתדר ייפה במקצועו, בסנד
/ ^,  

 י ? :
לרות.

בעתון הרשמי מ-21 בדצמבר נתפ|
סמ1 פקודות גירוש על הבס אח|
סאלם, אחמד חוסי! יסאלם, הסזיאק
מד בסן, כדאני אקאבאג'אבר, י אברא
*,עק הים חיםיין, מוחמר אל-מוצטפא,
נור גזאלי, איר. יעקב מזרחי, שמו1
יוסף כהן, עזיז ערפאני (גם אשתואו£
ילדים), יונת ברוך (גם 4 בנים /1
לוש בנות), אברהם משה (גם אש
ובן), ארנםט דויטל, אלבדטו " אלי
גראנטי. י 0
מרכז טלפונים בנהלל!
חעתון הרשמי מפרטם פקודה (הט
קעת מגרש לשם הקמת מרכז-טל-פ]
י 111 אבטוטטי בנהלל. ;

¥
יי י

התוכז: 1 נגל
;י:ןן
אבא חושי — פני הפוליטיקה ופני^6
המציאוהן
אליחי פדכטר — לתפקידי המועצה.^
הדוקלאי^
שלש עשרה שנה ~)§
ליסוד ההסתדרות :|
משה מוםנוון — על יד מפחי?
—! — ת"א ללא תהלוכת האורים|

שחמט ־ "ן
ש. קושניר בפינות העבודר!
מ. אורנשטיין — הגיאות בארץ /4
ומעמדנו במושבת]

ס, 19. אתמול נתפרסמה הו- י ר א פ
דעה חצי רשמית, בי פול בונקור, מי'
ניטטר החוץ של צר&ת, לא יבקר
במוסקבה איגב סיבובו במזרח אירופה
ובבירות מדינות ההסכמה הקטנה.
ההודעה מכחישה, כי ממשלת רוסיה

הזמינה אותו לבקר במוסקבה.
?בונקור לא . יצא מפאריס לפני 8

. מועד תתכנטותה של בינואר, —
המועצה הכלכלית למדינות הה&כטה
הקטנה. (רד"מ)

נמוםקנה לאינקר מנקור
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אות 3ני המימיקה ו3ני המצי
^התזכיר שהוגש לנציב ' העליון ע"י
|זאשי העיריית הערבים, דבריהם בשעת
ןו|איון ידברי הנציב אליהם, עלולים
|עשות לוי" ע? מי שאיני יידע את הט-
וב. בארץ לאמיתו, כי לפנינו אחדים
[מטובי חסידי אימות הערים, אנשים מת-
רפים, ריפירכטורים שבל שאיפתם

3י^ להיטיב להמוני העם הערבי —
||־8(5ם אנו היושבים בארי! הזאת,
|$!כ1רים א1 הא' נשאשיבי וחבריו,
^פוליטית, אנו, אשר ע? גבינו סיירנו^יוךיעים א־1 דרכי פעולתם הצבורית
|$ימדים יום יום את השיטות "ה"רי־
ט|י!רטיות המתקדמות" של השלטון הב-
ריטי ז והיידעיב היטב את "חדיטוקר־
|שץה" הבריטית במושבות ובארצות
ןהמנךטים, אנו מכירים היטב את "הקיר
הסוציאלית" של הפיאודלים הער- |מת.,
ןצו&לי בארץ. —/*!*,וכים היושבים בראש השלטון זזנו!יי־
§8יאו5ם גא אותנו עלול להפתיע חוםר
ןהבושה שבו נכתבו הדברים בתזכיר

̂ו&"מרו בשעת הראיון.
(ןף־אעוי העיריות דברו על חוסר עבר
$11י המוני השורר בקרב הפועלים הע-
5בים. — נקה לדוגמא את חיפה, שאי־
3 שונה מע־־ים מעורבות אחרות בא־

|:?גחיפה נקלטו בשנתיים האחרונות
*£מעלה מ־2000 פועלים מסביבות
נין, עכו ונצרת. בחיפה עוב־ §6:18, ג'
!|?ם כיום נ""בד פועלי העיר ואגפים
^11ע5ים מ־וככיבה קרוב לאלו* פועלים
וחורגים, למעייה מ־200 פועלים מטו־
^יה וכמאה בועלים ממצרים. כמעט
8גים יום בא ת שיי~:ית חורנים לעי,-
ה בה עבודת. חיקו* עבודת &עאי

י

§3!ב^ן ב'^יי ערבי גדל והתרחב במד־
||$1*ת ...תסור בבעלי מקצוע ערבי!:,
לבורות בנין שונות במו טייחים, טרצ־
|3(ם, בנאים, טפםנימ ופועלי בטון
̂וטה- לומרי למחסור השורר בשוק
8זבנין חעב-י עשרות בתים ערביי
אומדים בלת־ גמורים, משום- שחטי
1הטייח והמרצה שיגמור את הב־ת
|המועזכר כבר שלושה ארבע חד'3יפ
ן!$פרע לעו^ק היהודי. טדי פעם פונים
1|בלנים ובעלי בתים ערבים להסתר־
|עת ומבקש־ם פועלים בעלי מקצוע —
¥/; אינה יכולה להענות, כי הסרים
|?ה מאות בעלי מקצוע לשוק חבנין
והעברי. והיובל] הערבי אינו פונה
$ו:םתדרות על מנת לקבל פועל ז!ל —
ד־ |גוך'1 הוא את שברו של הפועל העב

ביחוד של בעל מקצוע. י
0" בעבודות המבלות, הספנות, המטיב־
1ןרינג בחיפ־ עובדים למעלה מ־600
|$עלינ! ערב־ם מחירן .ומצרים. ומספר
•זן^עלימ בנמל אינו מספיק וקבלני
ר[םבלות שוייחינ! שליחים לתורן וקבלני
ןןר&טיבדורינג מתכוננים להביא פועלי:'

ו^^ירים.
ןן^מחםור בידים עוברות גם בשוק
|ו$רב!י גורם לעתים. עיכובים־ רציניים
1|הו^אה ^פועי־ של עבודות חשובות.
|1ימים האחרונים ..ש.ל .נובמבר החל

משלות תפוח־ הזהב דרך נמל -יפיז.
מלבד הפועלים ה־חו-דים שעברו- בע-
בודות הסבל,ת היו נחוצים כמה עש-
רוה פועלים ערבים לעבודה זו ואת
הפועלים האלה קשה היי! לחשי־;. נם

קורנים קשח היה להשיג.
עירית חיפה עושה עבודות ביוב
ידולית ברחובות השוק והעיר העתי־
::;. ־עבודת מתנהלת בעצלתיים, למ־
•ות שזח מפריע לתנועה ברחובות
•*לה, שהתנועה בהם רב־ — משום
החסרים פועלים בכמות הדרושה לחי־
את ענודה זו לפועל בזמן הרצוי.—

.־דוגמאות כאלה רבות -חן.
בשנח האחרונה בשוק הערבי עלה י
ה ב-.30$ — "/'25. ד י ב ע ה ר  כ ש
הפלח הבא העירה על מנת לחפש ב־
־ל עבוד־ בעונת המתח בכפר היה ר־.
להסתפק ישבר של 120 — 100 מא"י
ליום עבורה. כיום אף פלה פועל זה
לא יל־בל פחות מ־150 מא"י ליום עבו-
רה. הורני י\.שר עוד לפני 2/ג שנת
היה מוכן לעבוד ב־80 — 60 מא"י
ליום — מקבל היום לא פחות מ־120

— 100 מא"י.
שבר העבודה של הפועל הערבי. בעי
־־.מקצוע בבנין, אינו נמו־ יותר מש־
?;רו של בעל המקצוע העברי. טייח ער-
בי מררגא אי מקבל 600 — 750 טא"י
5יום, וכן מרצה וטפםן (אם ישנו כזה).
העובדות ודטםפרים המובאים לעיל
?רועים, או על כל פנים צריכים להיות
רועים לממשלה ולראשי העירות, אם
ה בכל זאת מטרו עובדות אחרות, ,~
-ר זה מה;יך רצון להתעלם מהמציאות
, לכבוש את לבות הקהל הערבי, אשר
אינו נוהג להרהר אחרי דברי בעלי

־שררה.—
בין יתר ההערות ה"עובדתיות"
י\שי נשמעו בפגישת ראשי העיריות
על גט הנציב — העיר מי שהוא י ,,
-צורך בסדיי משרר ממשלתי לחקירת
£צב חוסר העבודה יקרב הפועלים הע־
-בים". אמנם הערה חשובה מאו־
אבל אינה מקורית כלל, כי דרישה זו
-ןי-בעה לא פעם מאת ב"כ -ההסתדרות
בלפי הממשלה — וזו לא שמה לב
גלל לדרישתנו זו והסתפקה עד עתה
במספרים, שהיא מקבלת מראשי הע-
רות והמוכתריכ הערביים בעיר ואלה
־־גילים לרשום יתיר מחוסרי עבודה
בל הפועלים ה"טםכנים" ואת דלת . את
העם ובינם ו.ם רוכלים, חנונים ובעלי
מלאכה, מבלי להתחשב אם הם עוב-

רים או לא—
לחקי־ . אילו חיה קיים מיסד ממשלתי
.־־ת מצב העבודה חיה הוא מוכרח לא-
טר את המצב המתואר לעיל וחיה
כול לספר על אלפי מהגרים מחירן,
םורית, ומצרים אשר הציפו את הארי!
1 בה עבורה כשנתיים האחרונות ומצאו
בשבר אשד נראה כאגרה בארצות מו-

צאם.—
זאת ועוד אחרת. — ראשי השלטון
וראש־ העיריות החלו- פתאום, כשהדבר
נוגע באינטרינה פוליטית נגד -המפעל

חציוני, לדאוג למצבם של הפועלים
ערבים. ואנו היושבים בא- והפלחים ה
רי! הזאת ידענו את טיב דאגתם ז .י
בה" יום יום, וההבדל בין הפקידים
הבריטיים ובין האפנדים והבקים הער-
בים למיניהם אינו אלא הבדל שבסגנון

ולא במהותם.
הנן; למשל נראה איך ראש העיריה
בחיפה — ל;םן בק שיקרי — "דואג"
לפועליו: במחלקה הסניטרית של העי-
רית עובדים עשרות פועלים ערבים,
לגבי הפועל ם היהודים שורר במחלקה
נוטרים נילוס" כתנאי עבורה ירו- זו "
דים, בתנאים פניטדיים וחיניניים איו-
מים; רבים כ־בין הפועלים האלה חלו
מפאת תנאי ־עבודה י במחלות רציניות.
מה גורלם של פועלים אלה — מה
דאגה" אשר ראש העיריה מגלה לגב־ ה"
1 העזרה הניתנת להם על יך,י? דידם, מה
ובראש המחלקה הזאת עוטר פקיד אנ-
גלי המקבל משכו-רת ענקית — אולי

דואג הוא לרם?
לאותו ראש העיריה פנו פעם ישם
העובדים במפעל חרוש- פועלים ערבים,*
תי ידוע בעיר, בבקשה להגן עליהם
בפני עריצות הקבלן, אשר התנקש בז־
בויותם והוא לא מצא לנחוץ כלל,
להתערב בריר למרות שחיה באפשרו-

תו לעזור לפיעלים האלה.
וגם דאגת הממשלה לפועל הערלי
יךיעד. — אבל בכל זאת כדאי להזכיר

עו-ברות אחיות: •
: לפני חד־ ה נ ו ש א ר א  מ ג ו ד
שים מםפי העיזו פועלים ערבים אש,-
עירו בבי"ח של אנגלי אהד בעכו לב-
קש הוספה על שכרם הזעום. תשובת
בעל בית החרושת לא אחרה לבוא —
הפועלים ה"טהוצפים" פוטרו. ה,יבר!ה
שביתה — משמרות שקטות נאםרו על
למרות החוק המתיר ידי המשטרה, .
להעמיד משמרות שקטות, כל השובתים
גורשו- מבית החרושת. במקומם הובאו
פועלים אחרים. השובתים פנו לראש
העיריה בעכו, למושל ולנכידים ער-
בים ואנגלים שונים — המצא מישהו
מהם לנחוץ להתערב לטובת הפועלים

כיפ. — ב"כ הסתתים ביחד עם ב"כ
ברית פועלי א"י פנו למושל המ־ו:
:!<ל פה ובכתב בבקשת התערבות ועז-
רה. התשובה חית": אין המושל מוצא

לנחוץ להתערב בעני; זה.
־?"! : בראשית ת י ש י ל ש ד ו ג כל א 
היתר! השבתה של פועלי המחצב־
ב"נשר". הקכק, אה הוא מה"לאומייב'י
הערבים המובהקים, אחד המנהיגים
באגו-דה מושלמית בחיפה, התרה בפוע־
ועלים הי־ ליו ודמם את זכויותיהם. הפ
הודים הגישו- עזרה עד כד־ שביתת
סולידרית — היתח סכנה של השבת־
לכל הפועלים היהודים בבית החרושת
(כ־300 פועלים), היו איומים של מגז-
רת בית החרושת, מה שעלול היה לה-
ביא לידי השבתה מאונם של אלפי
פועלי בנין בארץ, לרגלי חוםר מלט.
ברית פועלי א"י שניהלה את השבית־;,
מתוך רצון למניע בער תסבוכת רצי-
נית, נכנעה ללחץ שבא מצר חוגים
שונים והסכימה למסור את הסכסוך
לבורר יחיד — ולא באדם פרטי מדו-
בר כאן, אלא בפקיד ממשלתי גבוה.
דין. — הבורר. הממשלתי הוציא פםק־"
לפועלים לא היתה כל סיבה להיות
שבעים רצון מפסק דין זה, כי הוא
התעלם מהצרכים היסודיים שלהם, אי־
לם הבורר ה!ח היה מוכרח להכיר
בצדקת טענותיהם של הפועלים, והטיל
את האשמה- באופן ברור על הקבלן הע
רבי, וגם חייב אותו בתשלום חלק מד־
מי השביתה. ו-חייב את הקבלן למל-
אות חלק ניכר מדרישותיהם הצודקוה
קייט את פט?

־
של הפועלים.' הקבלן לא

הדין. ב"כ דפו?לים פנו אל הממשל־
ודרשו שזו תשפיע על הקבלן. התשובת
היתח דיפלומטית, אילם לירי תוצאות

לא הביאה.—
: פלחים ערביים ת י ע י ב ר א  מ ג ו ד
מכפר אחד מסביבת עכו פנו לברית
פועלי א"י בבקשה לעזור להם בארגון
קואופרטיב חקלאי. ב"כ חברית בקיו
בכפר, חקרו את המצב, באו בדברים
עט זקני הכפר ועם המוכתרים, התקיי-
מו כמה שיחות ואסיפות, הונחו ־היסו-
דות לארגון קואופרטיבי שחיה יכיל
להיות לברכי; לכפר ולרוב יושביו. נש-
לח תזכיר מפורט חתום בירי עשרות
פלחים ומאושר ע"י זקני הכפר והטיב־
תרים שלו למושל מחוז הצפון. התזכיר

לא וכה לתשובה.—
ואפשר חיה להביא עוד דוגמאות
כהנה וכוזנח — כדי להוכיח מה רבה
וכנה היא ה"ראגה'י של הממשילה ושל
ראשי עיריית להמוני העם הערבי העי־
בד. בשעה שצריך לדאוג להם באמה,
ולא רק לעשות מתם קרנים לנגח

במפע^ הציוני ול־תנקש בנפשו—

. . אבא חוש*
דויי־ה 12.33־.2 1

ולדאוג לחם? /
: בנטל החרש נבנו ה י נ ש דוגמא 
ע"י הממשלה בניני אבן גדילים למש-
רדי בתי המכס. הסתתים הערבים בחי־
פח התחילו לעבוד בםתות האבנים.
במחיר שנקבע ע"י המהנדסים י ה אנגלים
השתכרו הסתתים הערבים המומחים
200 — 150 טא"י ליום עכורה. יחם
העזו לפנות להנחלת העבודה בבקשה
שיעלו ̂את שכרם עד בדי הדרגא הכל
קובלת בשוק הערבי. התשובה היתה:
הבאת פועלים מירושלים ומכפרים שו-
נים, אשר הסתפקו במחירים יותר נמי־

שבה מעמדנו במו הניאה! באח ו
41 יי

#|יותר מכולם מצווה צבו-ר העובדים
51* הו־אגה, ששעת הגיאות לא תעבור
ן&יו לריק... דבר זה מחייב קודם כל
מאית התהליכים הפועלים כעת בישוב
ובתוכנו" — בהערה קולעת זו פותח
והיפטר ו מ קי ן את ראשי הפרקים של
קלוירתי הכוללת "הפועל בתקיפת

לגיאות" ("דבר", 8.12.33).
אולם אם הדברים אמו-רים במעמדנו

|קנ!$טק המטעים לאור הםיכו-ם של כמעט^
ןונו/יים #יל גיאות כלכלית בארץ, הם-
|גה המאיימת עלינו באיוור משקי זח
ת ו נ ע ר ו פ ת  ר ה ו ה  ר ו מ ח ̂א  ו
ך מזו, שמא "תעבור ו ר ע |$י1 
|?ונו שעת הגיאות לריק". המכנה
על ת  מ י י א מ ה ה  נ כ ס האורבת היא 
ר - ו ב צ ל  ש ו  ד י ת ע ו פל,ל ק.י.0.1.ו 
ק־ ם במ'ט י י ר ב ע ה ם  י ל ע ו לפ

ארץ. /6$ ט ע י ם ה פ ר ט י ב
ישלשה הם הכוחות הנאבקים בחזית 1
הזאת: פוליטיקת חעליה של- ממשלת
קמנרט (קטעי ההצהרה של הנציב העל-
(11 בפגי ראשי העיריות הערבים בש־
א/ן/ י"ב ת העברית במשק העברי
אימונו הממשי במשק הממשלה לענ־
י השונים — עבודות צבוריות,

̂ו
|1בת, דואר וטלגרה, הנמל, המשטרה
^זוב&שק העיריות המעורבות, מוכי-
}|ט למרי שזאת היא גם פוליטיקת־
עבירה), החזית הפלנטטורית־חפאשים-
0// תנועת הפועלים. רחוקים אנחנו
ן['ק פרסה מטקהלתם של אלה, אשד
מורטים את המציאות ע"י הפשטה
1^ולית של המו-רכב־למעשח ומדמים
י פצעי מעמדנו |העלות ארוכה על

(דברים שנאמרו במועצה החקלאית)

במשק המטעים ע"י כך שהם תולים
את כ ל הקולר בצוארח של תנועת הפו-
עלים. אולם עם זאת םבו-רים אנחנו,
שגם במסגרת הנוכחית של יחםי כוחות
פוליטיים יומעטריים בארץ — והם
ניתנים במידה לא מועטה לש־גו-י ע"י
מאמץ עקשני, ויהא גם ממושך, שי.
תנועת הפועלים לאורה של פוליטיקה
ציונית וסוציאליסטית הראויה לשמה—
יכלה ויכולה גם כיום שיטת פעולה
יותר נבונה, יותר • מתקדמת, יותר
מרחיקה ראות מבחינת האינטרסים של
המפעל הציוני ושל מעמד ה&ועלים,
לרסן ולבלום במידת לא מועטה את
התהליכים המתרחשים בתקו-פה האח-
רת ה בחזית המושבה, אשר לאורם —
אם לא יו-צב לחם גבול וסייג — כל
־ ן מ י ס ל עתידנו במושבה מתכווץ 
ת ו ר ו ח ש ל ה,מ,ב,ש,ר  ו ד ג ה  ל א ש

. ת י ע ר ו
ו*

קצת עובדות ומספרים:
א) התאחדות האברים נעשתה בש־
נתים יהאחרינות פקעת של אינםטינק־
טי־הרם מעמדיים .ופוליטיים, והולכת
בקו שייטתי ותכניתי של שיירת מעמד
הפועלים- המאורגן בהםתייעה באגרוף
המכה של הפאשיזם העברי הצעיר,
פוליטיקת ־עליה העוינת של הממשלה
והסתת הריאקציה הערבית; התאחדות
ת ו כ ש ל ה <גשת להקמת  האכרים נ
ת במושבות חמעורבית ו ר ו ח ש ה
ובשרון. ב) הפרופורציה בין העבודה
העברית לבין העבודה הערבית בחק־

לאות נשתנתה. בשנתים האחרונות1
באופן ניכר מאד לרעת העבידה העב-

רית; הפרופורציה בין העבודה העברית
המאורגנת, והעבודה העברית הבלת-
מאורגנת והאנטי־הטתדרותית נשתנתה
לרעה הע1ורה העברית המאורגנת.
־ ל ק ח ב ג) בראשית שנת 1931 עבדו- 
א ו ת מקרב פועלי המושבות העברים
#>04, כסיה שנת 1933—<40$*),;
מקרב 4000 הפועלים העברים שנתווס-
פו בתקופה הנ"ל על צבור פועלי
המושבות לא יותר מ־1000 נתווספו
על הפועלים בחקלאות (ב-1931 —
00ט4 מתוך 8000 וב־1933 — 5500
(מתוך 12.000) לעומתי הגידול של
הצבור המאורגן בהסתדרות מ־35.000
ל-42.000 בתשעת החדשים של השי;ה
ד ולעומת עליה עוב- ב ל ב הנוכחית 
דת של בערך שתי רבבות בשנתים
האחרונות. ר)לפי השערות הרווחות
בקרב הצבור עזבו את המושבה בתקו-
פה הנידונה י־3000 פועלים עברים.
העובדות והמספרים האלה משנתים
הא-חרונות בנכר ניתנות לתרגום לש-

פר. של תהליכים מסוימים.
המושבה עומדת בתקיפת הגיאות
הכלכלית בארץ במזל של כמה ובמה
תהליכים חמו-רים וקשים המשולבים זח
יזה: א. תגבורת ה&גרםיייו-ת המתקיפה
של ברית האכרות הפלנטאטירית וגיי-
סות הבית"ר בכיוו-ן של הרחבת העבו-
דה הזולה והבלתי מאורגנת (ערביה
ח ת ק ו ה אחוז הפועלים ת פ ב  (*
העברים העובדים חיים בחקלאות הוא
2070 (500 מתוך 2250 פועלים);
ת — 2570 (400 מתוך ו ב ו ח ר ב
ה — 3370 (500 ר ד ה ב  ;(1550

מתוך 1440).

ועברית), הנמכת רמת השכר ורמת־
החיים ושבירת ההסתדרות (הלשכות
השחורות) לעו-מת תגבורת .הרפיון של
הארגון ההסתדרותי; ב. התפשטות
העבודה הערבית הזולה והעבודה העב-
רית ה8-נטי-חםתדרותית, לרבות באי־
זורי העבודה העברית המאורגנת); ג.

טיגר^ציה פנימית בלתי פוסקת מהחק-
לאות לענפי עבודה מקצועיים ובלתי־
חקלאיים; ד. בריחה המיוינית מן הכפר
אל העיר; -ה. פחיתת ערכה המכריע
של המושבה כמרכז קליטה עיקרי של

העלית העובדת.
הגילו-יים והתהליכים האלה אומרים
לנו- באופן שאינו משתמע לשתי פנים
שסכנות המו-רות צפויות למושבה בש-
נים .הקרובות: היא עתידה ליהפך למ-
צודת החזית הפלנטאטורית־־פאשימ-
יהפך למשק הנעכר- טית; היא עתידה ל
ע"י עבורה ערבית זולה ובלתי מאור-
גנת (עם תוספת קטנה של עבדים לב-
נים) וע"י שכבה דקה של פרולטריון
לין בענפי עבודה מיו-חםים; היא הול-
כת לקראת התרוקנות מצבור הפועלים
ם יישובי; היא עתידה ר ו ג כ העברים 
להימחק מעל המפה של מרכזי הקליטה

העיקריים של עליה עובדת רחבה.
?הסכנות האלו מציות עלינו להתיצב
שיעור אח- . פנים אל פינים, עם מלוא
ריותנו- ודאגתיו- מו-ל שאלת הגורל מב-
חינה ציונית, מעמדית וישובית, אשר
ע- ו הפ ר  - ו ב צ ל ו,  נ ל ש  י ה שטה: 
, ו- ל כ ל ל ה ע־ בארץ י  ר ב ע ה ם  י ל
ו, א ו ב י ם  י ט י י ש ת  ד ב ו ע ה ה  י ל
ט- מ ה ק  ש מ ב ד  י ת ע ו ת ק ו- מ ח 

ר ץ־י ש ר א ל ? א ב ם  י ע
ז-את חיא השאלה המוצגת בפני ציור
הפועלים. וכל מי שחולש מתוך גופה
אברים־אברים ומציגם כדברים המכרי-
עים, מעיר על עצמו, שהו-א רואה במו-

שבה את הכל מלבר את המההוה בו
בה"א היריעה.

ג.
נעמוד הפעם במיוחד על
התהליך המנבא רעות של הבריתה
מהחקלאות אל ענפי עבודה יותר מכ-
ניסים ושל הבריחה. מהכפר אל העיר,
אם כי לא תיתכן תלישה מיכאנית של
הפרוצס הזה מתוך מערכת שאר הגי-
לויים והפרוצסים המתרחשים בקרב
- במושבה. התהלי 1 הפועלים צבור!
של הבריחה מהחקלאות ומהכפר הת-
חיל מטריד את מנוחה ההסתדרות,
הינהגה ואת המהנה כאחר. נת- את ח
/ פני התהליך ברר לכולנו בעליל, לץ.
הזה מועדות, מה הפרספקטיבה העגומה

הכרוכה בכנפיו.
מהי התגו-בה הרווחת בקרב החלקים
השונים של ההסתדרות לגבי התהליך
הזה ומה הן התרו-פות -המוצעות לשם

מניעתו ושיתו-קו של התהליך הזה?
יש אשר מניבים על התהליך הזה
תגובה ד פ ט י ם ט י ת המחייבת חיבוק
ידים של ,,שכ ולא תעשה": התופעה
(̂ 11̂ 1110̂ של בריחה מהכפר (

היא תופעה משקית וסוציולוגית המ־
צו-יה בכל העולם כולו ואנחנו אין
בכוחנו- למנוע בער פרוצסים מוכרחים
בכל העולם כולו וגם בא"י. יש יין
בעלי התגובה הדפטיםטית אשר מתנח-
מים: כשם שבכל העולם פסקת הב-
ריחה ההמונית מהכפר, כן .תיפסק -גם
אצלנו. יש אשר מסתפקים בטפיחה
, הפועלים ועל הע־ האשמות על צבור
ליה החדשה (ירידת ה&אתום של חלו-
ציות כבו-שית) ומתאמצים להחזירם
לטו-טב באמצעי הטפח . הבנויה על
כלאיים של יסודות חלקו-חים ציריה .
מתורת ההגשמה החלו-צית ומהלכות.
הכלכלה הלאומית. יש אשר מעמידים

את המסקנות הטבעיות מתהליך הב-
ריחה מכפר על ראשן ורוצים לקצץ
את שרשיו על ידי ההיאת הפרקטיקה
שעיר עלית כלח של ,,כיבו-ש: עבודה"
- על רמת בדרך של ויתיר חלו-צי־הירואי
שבר הוגנת ורמת חיים אינו-שית-
מינימלית. וההנהגה? ,,עם כל מלחמ-
תנו- והרחבת העליה נדאג מיד לגיבוש
י שישמור על המבצרים מ י נ פ ח  ו כ
העיקריים בשדה כיבוש העכורה. תנאי
ראשון לכך —" הגברת ה ש יי ת ו- ה
י בין צבור י הפו- מ י פנ ה ן  ו ג ר א ה ו
עלים... אפשר במשך תקופה מםו-יימת
ת ו ר ו ב ח ב ש.  י א ה  ל א ן  ג ר א ל
ע.ב.ו.ד.ה, אשר "יסייעו ב,1-,צ,י ; ב,ק, ו,
להסתדרות בפעולות הכיבוש שלה" (ח.

פרוטקין: הפועל בתקו-פת הגיאות).
לא נוובח עם הדפטיסטים המצויים
עלינו- להתבודד בתוך אחלנו ולצפות
מתוך הבוק ידים לפאטום האכזרי הבל-
תי ניתן למניעה של המחקות האיזור
המשקי העיקרי שבכלכלה חא"ית מעל
 נתווכח עם

מפת מפעלנו בארץ, לא י
אלה המזהים את חקלאו תהגרעיניפ
בעולם—המתבוססת במשברים תכופים
והכופה על בעליה רמת חיים של רעב
וניוון—עם תעשיתי החדרים בא"י, אשר

שיעור הריוח (6*111-4*0־1?)
י -הרנטבי־ שלה מעמיד אותה- מבחינת
ליות המשקית הרכושנית בראש הענ-
פים- של הכלכלה הא"י-ת והעולמית
ואשר עשויה להבטיח לעובדיה רמת־
חיים אנושית הוגנת — לא פחות -(אם
לא יותר) מאשר-ענפים אחדים בכלכלה

הארצישראלית.
. לא נתווכח גם אם אלה המנחמים
את עצמם ואת זולתם בעובדה שכשם
שבעולם הגדול פםקה בשנים־ האחרונות
העיר, הבריחה ההמונית מהכפר אל .
. מאליהי התופעה כן גם אצלנו תיפסק

המטרידה הזאת. באשר לגבי דירנו
לאו מילתא זוטרתא הוא ההבדל שבין
המשק העולמי העומד במזל: של
משיר כלכלי סטרוקטוראלי וכרוני
(המשווה את העיר עם הכפר מב־חינת
סיכויי העבודה המפרנסת ,את בעליה
והמשמיט את הקרקע מתחת לתהליך
הבריחה מן הכפר אל העיף) ^בין
העומד במזל ה^וו- . המשק הצעיר בא"י
־ סטרוק- לונ־זטורי של עליה כלכלית
טוראלית (אם גם ייתכנו- כה משברים
בסטיות קוניונקטוריות בנית י ח לוו*

מהקו הכללי).
לא נתווכח גם עם אלה אשר רואים
את התרופה למכת הבריחה מהחקלאות
ומהכפר ב"ביבוש עבורה" (במרכאות)
של ה ודירת שכר העבודה והנמכח רמת

החיים המנוונת בלאו חכי.
התגובות. המנויות לעיל, הרווחות
. של - ההסתדרות למראה. הפרוצס בקרב
בריחה מהחקלאות ומהכפר הן ־ שונות
ומשונות;. ברם, דבר אחד משותה
לכולן; התעלמות מוחלטת משורש הד-
, שכל פלפול ברים,. מעובדה קונקרטית
— ההפרש . לא יסתור את מציאותה
ברמת קטכך ודרגת תזדיינו שביי! חזזק־

לא1ת ךהענפים האחרים, שבייןי הכפר
נהעיר, ההפרש הזה המשמש גש ר-ברזל
טרנזיטי נזזכרח 1טבעד לרכבזת המר1-
ב1רנ של הב1דחים_ מן הזזקלאזת אל
הבנרן. ומן הכפר אל הב נין 1תעשיזת־

־ ? - . . . . . ? ? ? : העיר. 

מלקבוע שזוהי הבעיה . רחוקים-אנחנו
דה אשר יש1 לדון בל לשם בלי- י  ח ה י 
מת תהליך הבריחה .מהחקלאות והכ-
: שמשקלם פר. יש -גם גורמים אחרים,
לא מועט (חיי תרבות, ..אתמוספיתז
. הבעיה של וו1וי פועלי וכר'). ^לם
היא . חיים ה הפרש ברמת י השכר־ ודרגת י
ה. ; בלי -פתרון השאל ב ע י ת ה י טי-ד

0/ #0
הישגי הראי-רחולן

נני" "אילוםטרויאני קורייר י<ודז'
?

6וי-ר במכתב מלונד1ן על־ ההישגים
האחרון הגדולים שהושגו שם יזמן .
בראי־דרווק. חברה מיוחדת ל־ראי־רחיק
"ב"ירר'/ שנוסדה בלונדון, אומרת להת-
קולנוע בגל בן 7 . י םדטי חיל כמסירת
מטר. הקוטר של תחנת המשלוח —
/ראינוע . גם. סרטי 30 מיל. כן יימסרו
? ;-\:: ־ . קצר יוחד. ־ ־ .-• , : ־ ב:גל
יתימ־םור - י -הרדיו הבריטית גס חברת
לחובבים, שיש להם מכשירי קבלה
מיוחדים, תכנית של תטונות־קול חצי־
שעה פעמייםי בשבוע. חברות־הרדיו
. להתחיל בטשדוד םרטי־קולנוע אומרות
גדולים ימיוחד לבתי השעשועים הלונ-
משהור זה -מן. ההכרח דונים. אולם"
שיידחה לזמן מה, משום שעד עתה לא

כוננו המכשירים הדרושים לכך.
כ;־חל חברת "בירד" סיפר לסופר
העתין, בי בקרוב יובל כל איש לונדון
לשבת בבית ולראות ולשמוע את המת־
רחש- במוסדות וברחובות, הרחק קילו"
ממדים מביתו — בישיבות הפרלמנט,

בתחרויות מפורט, וכוי.

סיפור על "מקובל''
ב"צייט'י חוילאי מסופר: לפני- 130
־ .השאיר הגאון מוילנא לפני מותו שנה
מכתב התום וציוה לפתוח־ אוהו רק
כעבור 100 שנה. לפני 30 ישנה נפתח
המכתב ומצאו בו פסוקים אחדים סתו־
מיפי. איש לא יכול לפענחם, אולם
מקובלים אחדים בירושלים הסבירו,: בי
בפסוקים אלה רומז הגר''א על יום
בואו של המשיח. לפני זמן מה בא אל
הרב חיים־עוזר גרודזנסקי מקובל למדן
גדול, פינחס ס^רקין, בן 75, והסביר
לי את תובן הפסוקים. רק פסוק אחד
נשאר סתום, וםארקין אמר, כי את
הפסוק האחרון יפענח בבואו לא"י.
םארקין התגורר בזמן האחרון בישיבת
אופבוצק והתכונן לעלות לארץ. ביום
ת הפצירו בו ה' לפני שלושה שבועו
בחורי הישיבה שיגלה לחם גם את
הפםוק האחרון. הזקן חסכים, אלא דרש
מהם שיתנו לו תחילה ללכת לטבול
בחורי - במקוה. -הזקן הלך — ולא חזר.
הישיבה מיהרו אל המקוה ומצא־ו אותו
שם יושב מת על ? המדרגות, אחרי

טבילה, ועור פניו קרן.
ט&יולופה לאמריקה ^־ מהלך

שלוש שעות!
כך מבטיה הטייס האמריקני ר י ג',
המתעתד להמריא לםטראטוספירה בחג-
הלידה של הנוצרי. ריגי יפליג מאחת
הנקודות הסמוכות ללונדון ויכוון את
דרכו לניו־יורק. רצונו להוכיח, בי באמ-
צעי זהירות מסוימים מסוגל נופו של
אדם לעמוד בפני התנא.ים הטבעיים
אשר בגובה 35 קילומטר, מעל פני
האדמה. אם תצפיותיו תאישרנה, יסודר
לפי דבריי, בעור שלוש שנים שירות־
. מאירופה לאמריקה. דרך אוירונים קבוע
הםטראטוספירה. הדרך ימשך רק שלוש

. . . . .... ? . - .. . . שעות.

3£ סטודנטים שונאי ישראל
שוחררו

:ובית האסורים בבודפשט. הם נאסרו
על שום שהתנפלו על עוברי אירח
יהודים ופגעו בהם. טי-ניםטר ההשכלה
הודיע, כי הממשלה רוצח למלא את
דרישותיו .הצודקות של הנוער הלי- "
טר.", אך היא מוכרה־ גם להבטיח את
חופש- הלימודים לתלמיד היהודי. הס-
טודנטים הונגרים חידשו ייתר תוקף
את המלחמה להגבלות לגבי היהודים
ודורשים שההגבלות הנדרשות יחולו
גם על צאצאי יהודים שהמירו דתם.

300 אלן? יהודים . השמועה על
המתישבים ־ בתורכיה

שהפריה ה"שטירמר" הנאצי אינה אלא
שמועת שוא ויק"א ראתה לפרסם הי'־
חשה, שמעולם ל$ עסקה בתכנית כזו,

המיוחסת לה באותו עתון.
מחאתו של אינשטיין על

החרמת רכושו
בגרמניה נדחתה על ידי בית הד־!
העליון י בהאג; טעם הדתייה — אינ־
שטיין אין לי כל נתינות ואין מדינה
לתמוך בה, כי כל מרינה יכולה שתוכל .

רק לתמוך בנתיניה.
לקראת נחירות הפרלמנט

ברומניה ־
החליטה מפלגת פוע"צ־צ. ם. להציע
למפלג־ הםיציאלדמוקרטית ברומניה
להופיע בגוש מאוחד. ס. ד. קיבלו את
ההצעה בחיוב. ער עתה היה ק.1מץ
הבונריסטים ברומנית מפריעים בעי
עצם האפשרות של גוש עם ס. ד. אך
משראתה ם. ר. את גידול הכוחות של
מפלגת פוע"צ צ. ם. — ביתור למר-
אה הגצחון של רשימת פוע"צ צ. ם.
לקונגרס הציוני — החליטה לשים ק־!
ל,,מס1רת הצירנוביצאית" וההסכם נח-
תם . למרות מעשי הנרגנות והתככים
של הבונד, שלא יציגו לבחירות אלי

כל רשימה משלהם

מועצת המכללה הלאטבית
התכנסה לרון בהצעה להנהיג נורמה
של אחוזים בקבלת התלמידים. ההצעה
באח מצר מועצת הסטודנטים ועיקרה
בדרישה להנהגה הנבלות לגבי תל-
מידים מבני המיעוטים שבמרינה. וין
דורשת מועצת הסטודנטים, כי ההרצ-
אות תהיינה בשפה הלאטבית בלבד
ושהתלמידים היהודים הלומדים רפו-
אה יחיו אסורים לערוד בניתוח שי-
גופות נוצרים. מועצת המכללה החלי-
טה: הםד-ר של קבלת סטודנטים • למכ-
ללה קבוע מראש בסעיה ה־29 של הק-
נית המכללה ויו אין אפילו מלה אחת
על קבלת סטודנטים לפי שייכות לאו-
מית ועל כן לא ייתכן במסגרת החוקה
יל נומרום קלויזום; המכללה הסתמכה
על הסעיה ח־3 של החוקה הקובעת
מראש לימיד בכל הלשונות ואין המכ-
ללה רואה רשות -לעצמה לשנות מ;
החוקה, אך מועצת המכללה תאחז
באמצעים, שהתלמידים יוכלו לעמול
בבחינות במקצועות, שאין ההרצאות
עליהם בשפה הלאטבית; שאלת ניתוח
הגופות של הנוצרים נמסרה לדיון למ-

כון הרפואי.
ד"ר שלמה יירנבףם,

(בנו של ד"ר נתן בירנבוים), שחיה
דוצנט לפילולוגיה אידית במכללת המ-
בורג — ןל^תדרא היהירה -לאירית
באירופה המערבית— ושמהפכת היט־
לר הגלתו מגרמניה, הוזמן כדוצנפ
ים דז' לפליאוגדפיח ובלשנות אידית ב"
קוליג'" (הלק של מכללת לונדון). של-
מה בינבוים עיבד שיטח שלימה להכ-
רת קדמותם של כתבי יד יהודים

חסרי תאריכים.
החלטה ליסד מושבה על שם

חיים ויצמן
נתקבלה בועידת הציונים הכלליים
בלאטביה, שפנו כבר בבקשה לקרן הק-
יימת להקצות .לשם כך שטח .אתמה

8 —
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י1אי פשיט "המישבירי' כפי ישקיאו הר 1 ? 1 ־ -̂,

ל1 בתפלתו' לפני 18 שנה' 5 שנים
לפני היות ההסתדרות הכלליח־
הוא הבכור במוסדות הפוטלים'

יציר ההסתדרות החקלאית־

הלאה הפפםרות בצךכי ז<כל1

זאת היתה סיסמתו הראשונה בימי
־ • • 11 • 1 ז 1* ז-  1

המלחמד־ו' פשפשטו ספסרי מזון
את עור העם הרעב- הוא קנה
1 -י זז י- ־ -די*

אז ובביאה ממקור ראשון והשביר'
כלומר מכר' לנצרכים' בלי רוח־

י ו  > ז ו י ו  ~ 7 - 1

מכאן שמו - המשכיר' המיכר- אחר
המלחמה התרחב והכניס למחסניו

* : —:־ 1 ? 1 * 1 זז • ו — *•  ו

כל תוצרת הןפר והעיר־ כל פיעל
יחיד היה רשאי להיות בו חבר־

- י 1 ד " - ד ד ?ד־ 

קואופרטיב להסיקה
. לפני שלש שנים שנת את
#מ1 ואר־1 ישטת פעלתו־ ממכר
התוצרת החקןלאית ליחידים עבר
זה כבר ל"תנובה** יםמ־שביר
המךכזי הפך ל''קואופרטיב להספגןר.
של העובדים העברים" חבריו
אייט עוד יןחיךים אלא גופים
קואופרטיבים הקונים בםיטונותי

והם רבים: 27 קביצות חקלאיות*
9 מושבי עויבךים' 48 לןבוצימ של
פ1עלי המושבו־ת־ 26 אגדות .צךכנים
9 משקי פועלור־ג' 7 מטבחים

• 1 "^ 1- • י. ד י

? • : .- ד ? ו"משתפים ועוד — יחד 146 גופים •

מה הוא מספקן - הכל:
ילים'" זרעים' . . . - * • { ; -7 • ו -1 ?מצרכי אכל' מספורי זב

מכונות דלק' כלים' נעלים' בגדים וכוי
... ; -ן ? - : -די : !-.• ?.? .

עוד מעט ןספקי את כל הנחוץ
ל'יו^נובה" (כלים) ל''יכיך ואפילו
לקפת חילים (צרכי רפיאה וכוי)

~- • יד 1 " 1 יד : \!

מובן שתוצרת הארץ' הקלאית

ועירונית' לוירמת־ את השאר הוא
מביא מן החוץ־

הוא עוי&ת־ עסקים מצינים-
הוינ1 עולה:

000 3 לא''י ד^ה בתחלתו

12-000 לא"י כיום־

גבר: בי הפןיון הולך ומוז

64-000 לא"י ב־1931
125-000 לאיי 3־1933

לק : ד י - —.-"7 י • " 71 •• '? "וככר שלם לחבריו דיבידנדה' ח

• 1 ד • 1 " 1- •ברוחים' שני אחוזים־

לוישךים עם פועלי העולם
''המשכיר* עומד בקשרי מסחר
 1 • - : -1 ז - • : ד

עם גדולי בתי המסחר בעו'ךים
א1ל במיחד ד־.וא דואג לקשרינ
- 1 7- :ז יי — ן- •עם הקיאיפרציד־; של הפיעלים

לקנ1ת ממנה ולמ&ר לה־

פרקים בספר ההסתדרות
(למלאת לה ־קזל# עע1רה #נה)

המגביל המרכזי

ארגון הצןכנים
''המ'טביר" איני מחכה לקונים
שיבואו אליו־ הוא יוצר אותם־
תץךבה עשה לאהוד הפועליבז
באגדות צרכנים־ פתח להם חנילת'

* 1־ - 1 ־.- 1.-- 11- ••. —. —

̂זת צךכיהם והנך אותם ספק 
לקואויפרציה־ 25 אגדות הקים

ש־ הכוללות 6000 נפ

חבריו מאחדים ב"ברית פקוח"י
\ ד י י 1 י י י — 1 ? 1—יי 1 

כלומר באגדה לבקרת משתפת
של האחד על השני על ירי ועד

מיחד לכך־
:\ ד י 11

פישלשת הצאצאים הללו של
־ ג - -.• ו:--ד • -־ך ;?

ההסתדרות החקלאית - המשביר

;כין' תנובה - עור לא תמה
שלשלת מפעליה־ עוד לה נכדו
־.- * : ד י- ד 1- •.- 1 ז *• "

אהת' צעירה ורכה' שתפקיד מיחד
1"̂ *ו : ־-; יי 1 — 1־ !\ ? •

לה בדוברת העובךם־ י

? מה יש מ \ז

הזאת ע"י פואטיקת שכר ופוליטיקה
מקצועית נבונה ומרחיקה ראות, רל
ה&תרונות לא יהיו- בלתי אט פתרונות
̂יאטיביים מחוסרי סיכוי של הצלחת פ
קבע, בחינת מגדלים הפורחים ב8ויר

ללא אחיזה כלשחי בקרקע.
ד.

עם כל הערכתנו את חשיבותו של
ה83תום החלוצי והכיבו'טי בגורם
בונה וקונםטרוקטיבי במפעלנו הלאו-מי
והמעמדי בארץ, אין אנהגו יבולים
להצטרף! להאשמה הגדולה הנזרקת בפ-
ניו של, צבור הפועלים בארץ ושל הע־
ליה החדשה והטוקיעה אותם כאחראים
בעד תהליך הבריחה מהחקלאות

ומתכפר. ־
אין להעלים עי! משלש עובדות
מציאותיות: א. אופי העליה החלוצית,
האחרונה, חםרת האלמנטים של פתוס
י בנח הוא פרי חלוצי ומעון* ביבושי
העובדה שלעומת החורבן האיום בת-
פו-צות הגולה התנועה חחלו-צית קצרה
ידה מלהשתלט על כ_ל גלי יהםטיכיי!
של פרורו-קטיביזציה ועליה לא"י ועד
כמה שהיא מסוגלת מבחינת ההיקף*
להשתלט עליהם היא משותקת בשטח
זה בהיותה שבויה לשיטה חינוכית
וארגונית נוקשה ונפםדת החותרת תחת
התפקידיט האמיתיים של "החלה" בת-
ר י ע ב קופה הנוכחית. מתוך כך שוקע 
חלק מכריע של העליה העובדת בי-
ללה ואף! חלק גדול למדי מהעליה- הח-
לוצית הבא" לא"י עם המטען המו-פרי
לכאורה של חנו-ך חלוצי ואף של זיקח
פורמלית לחלק מםו-ים של התנועה
הקיוצית. תחת לצאת ידי חובה
בהאשמה םטיריאוטי&ית של העליה
העובדת והחלוצית של השנתיים האח-
רונות יש לראות את הסטיכיה הגדולה
בתפוצות הגולה והנוער העברי- ויש

לבקר ולתבריא את השיטה החינוכית,
הרעיונית וחארגו-נית המכבידה על הת-
נועה החלוצית בהו"ל; ב, הדרבים י הח־
דשות של התישבות העובדים כשיתר
פית כאינדיבידו^לית הבנויות על
ם הן י פרטי ה  ר ו ב ע ת  ו נ ו כ ס ח
אחד הגורמים העומדים על ערש הב-
ריחה מהחקלאות ומהכפר. רמת השבר
הנמוכה בחקלאות ובכפר מופיעה בגו־
־ם הבולם את יצרי החטכון הקונסטרוק-
טיבי המיועד למטרות התישבותיות וכו-
פה על המוני פועלים ותיקים מועמדים
להתישבות עובדת לצורותיה השונות
את עזיבת החקלאות והכפר. ה. כרומ-
קיו קובע, שלפי הערבות שונות מגיע
ביום שנר העבודה -השנתי המשתלם
לעובדים השכירים בעיר ובכפר ל־3
מיליון לא"י ומשער שה&ועלים בבל
הארץ חסכו במשך תקופת הגיאות
משיר עבודתם והשקיעו בביסוס, הת-
ישבות ופקרונות סכום של 400—500
אלוי לא"י (7—8 אחוז מש נר העבודה
הכללי של העובדים), ולגבי הפועלים
המתכוננים לכיםום ולההישבות ואע־ר
שמרו למרות זה אמונים לכפר ולע;;־
עבודה מכניםיב פחות הוא מםיק מםקיח
הצודקת הבאה: ,,אפ נשים אל לב, בי
שבר העבודה יי5ר ובענפי עבורה
מרובים בעיר הוא נמוך לעומת רפת
החיים הגבוהה בארץ, יתברר- לנו בי
ל י?ו* ר:ילי.י ד־ ברוב המקרים, בעיקר בכפר, חועגי־^וי־ דימוייו? ריזול?־־1 ו-
הדבר (הוה- אומר: החסכונות לההיש-
ם י ש ק ם  י ר ו ת י ו יות הנ"ל) ע"י 
א ש,ו,נ,י,י,ב ר ח ם  י כ ר צ ה על 
ה ש ב ל ה  , ן ו ז מ ב ם  י י ר ק י ע ה

ו ד י,ר,ח,".
. הנצא ידי חובתנו לגבי חקטיגוריה
הקונסטרוקטיבית הזאת (עד כמה שבי־
םו-סח והתישיותה נעשים- על טהרת
העקרונות ההסתדרותיים) .של הבורחים

בזה שנזרוק בה את בליסטראות ההא-
שמה הכבדה בדבר פחיתת ה&אתום
של חלוציות כיבושית? נ. רמת השבר
בחקלאות קופאת על שמריה זה שנתיים
גל אף! התבססותה ־המשקית והתרחבות
טווקי האכםפורט של חקלאות המטעים
ועל או< עליה ניכרת של הוצאוח-
החיים של מש&חה עובדת גם בכפר.
אין היא כיום עשויה להבטיח לפועל
־.בלחיי מקצועי פרנסה בכבוד, לא לפו-
על הותיק ולא לעולה החרש. ואם האר־
:ון השיתופי המאפשר לקבו-צים חלו-קה
:זגוונת וראציונלית של -כוחות העבודה
. ענפי העבודה השונים הופך י את ן י נ
־תנועה הקבוצית לאחר הסלעים האי-
תנים בלב ים של בריחה המונית, מה
£עם בהטפתנו לגבי המוני הפועלים
הבוררים אשר אינם ששים לקראת טח
טטחכח להם במשטר קולקטיביםטי
נזחייב ואינם מובנים עדיין כיום לח-

יות חיי שיתוף?
ה.

תהליך הבריחה מהחקלאות ומהכפר
מסתייע לא במעט בתהליך אחר ושמו:
יד ע ת של ההם־ ח ה ס י ה ב ־וםתלקות 
"רות מהחקלאות ומהבבר. הדבר הזה
מתבטא בשתי תופעות: א. פוליטיקת
שבר מפגרת, נוקשה, קופאת על־ שמרים
ודפנטיבית של ההסתדרות בחקלאות-
המטעים לעומת פוליטיקת השכר האג־
־סיבית בעיר ובענפי עבודה בלתי חק-
לאיים, המתכוונת לנצל — ובצדק —
את -הגיאות הכלכלית בארץ לשם שנוי
הפרופורציה בין הפרופיט ושכר העבו-
דה לטובת הפועל; ב. ההסתגלות של
האפרט הארגוני של ההסתדרות במו-
שבות מפו־יימות לבריחה מהחקלאות
ולאינטרסים הכלכליים של הפועלים
חנקתי חקלאיים (הפיכת לשבות עבודה
למשרדים .קבלניים לעבודות בנין).

למרות מה שהגיאות הכלכלית בארץ
מכה את גליה באופן מיוחד בשלשה
איזורים כלכליים: בנין, תעשיה ומט-
עים, יש לציין גיאות מקבילה בשכר־
העבודה וברמת החיים בין פועלי־
ד (מת- ב ל ב הבנין ותעשיות הבנין 
חילים להראות סימנים ראשונים של
מלחמת שכר גם בענפים שאינם קשו-
רים בעבודת הבנין). הפוליטיקה המק-
צועית של ההםתי נקטה קו אופורטוני
טל סיוע ארגוני למלחמת השכר לפו-
עלים בנקודות ההתנגדות הקלה ביותר.
הפוליטיקה המקצועית ופוליטיקה השיר
של ההסתדרות החמיצה ללא כל הצ-
דקה —- ק? <15# מ?קקיי8ק י*ו"-"1
שנתיים של קוניונקטורה כלכלית שלא
היתת כמותה בארץ ויצאה ידי חובתה
לגבי האינטרסים החי-וניים של הלק

קטן בלבד מקרב צבו-ר הפועלים.
מה הוא יבול הפוליטיקה המקצועית
של ההסתדרות בשנות הגיאות לגבי
חקלאות המטעים? לעומת העליח המ-
הירה הידועה לכל של שני העבודה
כעבודות ה ב נ י ן עד שההסתדרות
נאלצת לרסן כל תוספת מלחמת בלתי
מוצדקת מתוך ש"השכד המקצועי
ינ:יח משביע רצון בהחלט ואין לע-
, המקובלות יבשוק" (ה. לות על הדרגות
2רו-טקי1 במאמרו הנ"ל), לעומת עלית
השבר ב־30—45 אחו! ביחס ל־1931
בנגרות בנין והעשית רהוטים, לעומת
עליה של 20—30 אחוז ביחס ל-1932
בתעשית חםרי בנין, לעומת עליה של
וגים 1£ אחוז ביחס ל־1931 כרוב הס
של ענ1? המתנת לעומת עליה מועטה
מהנ''ל של שכר העבודה בענפי עבודה
אין לציין בלתי חקלאיים אחרים — ,,
נענודה הענרית השכירה בחקלאות
בשנתיים אלו כל שינויים ניכרים בה-
רמת השכר ה י ם ו ד, י" (מלכד, תוספות

שכר זעומות לשכבה רקה של פועלים
קיו-עים, "אחראיים" ומשגיחים למח-
צה), אם כי "ברור שהגיאות הכלכלית
הביאה אתה עליה ניכרת של הוצאות
ר" (ה. פרוטקין). פ כ ב ו הקיום בעיר 
בענפי עבודה שהם ביסודם בבחינת
מרכזי קליטה קוניונקטוריים לעליה עו-
ברת רחבה (בנין) ההסתדרות הרימה
בתקופת הגיאות את דרגת השבר ואת
_ את רמת החיים לעובדים בהם, אולם
האיזור המשקי אשר מילא שליחות
היסטורית מכריעה במשך עשרות שנים
כמרכז הקליטה הםטרוקטורלי והעיקרי
לעליה העוברת ואשר עדיין רחוק אפי-
לו מלהתקרב — באופן אובייקטיבי —
לסיום שליחותו זאת לגבי רביות של
עולים עובדים חרשים (משק המט-
עים) הפקירה הפוליטיקה המקצו'עית
קצרת הראות של ההסתדרות לשבר
עבודה ירוד ומנוון, המונע בעד הפועל
הותיק אשר קשר את גורלו עם עבודת
השכר לחיות חיי אנוש תרבותיים, לה־
קים משפתה ולהוליד ילדים, הנוטל
מידי המוני הפועלים אשד פניהם מוע־
דים לההישבו-ת ולביסוס לחסוך מע-
בודתם מבלי לרדת לדרגת חיים תת־
אנושיים והמשמיט את שארית האפש-
רות של חדירת גלי העליה החדשה
לכפר. כאן עיקר השרשים של תהליך
הבריחה מהחקלאות ומהכפר. ומי
שאינו רואה הדבר הזה ולעומת זה
פונה אל צבור הפועלים ישם הפתוס
של חלוציות כיבושית יהא משול
לקברניטה של מפינה הנטרפת משום
י ולשקוד על שנסדקה, ותחת להזדרז
בדק-גון* האני", הוא פונה אל מלחיו
ישם חובת המשמעת ופוקד עליהם
ם את האניה ח י ד י ה  ו י ב להחזיק 

הטובעת מעל סערת הגלים,
מחהב־ הנהגת ההסתדרות מתעלמת י

רח להסיק ממצב הדברים הנ"ל את
המסקנות ההגיוניות והמקצועיות־
י לנקוט קו אמיץ ושי- הארגוניות, תחת
טתי של פוליטיקת שבר ופוליטיקה
מקצועית בחזית המושבה. ק1 גזל מל-
חמת בכל אמצעי הארמני בכיח! של
הרמת שנר כללית והסבת כלל תנאי
טעים למע1 העבודה נבחקלאות המי
צמצם במידה המכסימלית את ההפרש
- הקי1.ם שבין דרגןת שכר גרגוגתי
בחקלאות ובאיזורים משקיים אחרים,
בכפר ובעיר, למען בלום במידה האפ-
שרית את הבריחה מהחקלאות ומהכ-
פר, היא מתכוננת לנקוט את הקו חאו־
פורטוני של אמצעים פליאטיביים: הג-
ברת החינוך לקראת התנדבות חלוצית
וכיבושית בקרב "החלוץ" בחו"ל, גיום
חבורות כיבוש מקרב ציור הפועלים
הכורדים של העלית החלו-צית האח-

רונה.
רחוקים אנחנו מלהקל ראש בערך
הגברת היסודות החינוכיים של חלו-
ציות בונה וכיבושיות קונסטרוקטיבית
ברחבי התנועה החלוצית בגולה (אנח-
החלוץ" זח שנים נו עומדים בקרב ,,
על משמרת הערכים החינוכיים האלה
בול ;גד פראזיאולוגיה המונית כבי
ה מ ד מ ה נבובה של שיטה חינוכית 
ת את הפרט) ד ב א מ ו לתפוס המונים 
ובערך של הקמת צורות ליכוד וארגון
שיתופי (ויהא גם פרימיטיבי ובן חלוף)
בקרב צבור הפועלים הבודדים (חכו-
רות). ברם, אם פעולות הצלה אלי
נחו-"ל ובגולה מובטח להן מטנע-
כרייתן סיכוי כלשהו של הצלחה, ותהא
גם אפיזודות וארעית, בשטח של םתי־
מת הפירצות החמורות בחומת מעמ-
^בבפר והפסקת תהליך הבריחה

־־נו־
והחקלאות י והכפר או לפחות בליטתן1
המכסימלית של התהליך הזה, נם הסי-

כוי הזח נהפך למדומה ומשלה לתלו
,, אם הפוליטיקה המקצועית טי טי
ההסתדרות לא תנקוף אצבע בהכשרו
התנאים המוקדמים המינימליים ל15רא?
?בך שאלפים של פועלים ועולים עברינ
חדשים החדורים הכרה חלוצית וכיב}
שית מתקדמת יוכלו להכות בחקלאות
המטעים שרשי קבי1 של חיי תרבו1
, משפחות ולהעט\! אנושיים, להקים
!! דור חדש, שיבלו בתוך החקלאות"

, התישבות וכיסוי בור חסכונות לשם
קונסטרוקטיבי ולא יהא להט צפו־ גוק
של היי מחסור וביון לעומת חיים ברו ח1
של המוני פועלים בענפי עבורה אחרי!
זאת היא ב ע י ת היסוד; ב!*
מצווה ההסתדרות להשליך את עו|
מחשבתה ומאמציה הקולקטיביים, א1
כנה דאגתה לגורל מעמדנו בכפר. ב4י
שמלחמת שכר אמיצה ותקיפה לאלז//
בחקלאות, הצלחתה המלאה לאו!^
ימים מותנית בהקמת הריסות הארג?
ההסתדרותי במושבה,־ בחישול הטק^
רמנט הסוציאליסטי של מלחמה בן7ן85
עית בבל אמצעי הארגון, בהגברת ־חו|
נועה י הקבוצית, בהעמקת הכ$
לידר יוה וההכרה- המעמדית בקרב §$
ישה כנה ואקטיבית ל!$| במשוכות) בי
גון העבודה -הזולה והבלתי טאודגנ!
(כיהודית -כערבית) ובסילוק מהיצג|
הטשטוש הנפשיות והרעיוניות בין י^
וצר -בחזית המעמדיתי של משק המטעים
עלנו לזכור, כי לא לבד בפני פר0

ו^ פלונית בחומת העבודה העיר־ת"־
לנד יפני .התנקשות -אלמונית בכיבוש
העבודה והארגון מוצגת ההמתדרו|
נול:. כפות המאזנים מתח ג1רלי !:ל?
קיומן וכלל עתיד! של מעמך \י9ג!נ§
-המאורגן במשק המטעים. 111 העירי .
מרדכי אורנשטן ..
£1~- ;̂ טז-ו; . חשוה"צ קבוץ;

? 0 ללא תהלוכת האורים 1
מה תחיינה ההוצאות הפוליטיות
־רחוקות יותר של המחזה הניהדר אשי־
־ציג "הנוער הנלהב" בשבת שעברה,
̂־ם ידענו. אולי גם לא נדע ילל, בו־
ראות ובבטחון, ונצטרך להסתפק
כהשערות. כי הבעל דבר שלנו בעל
;םיון אדמיניסטרטיבי כביר הוא ו;ם
םב5ן גדול. אי ש2 בפנקסיו הסמויים
־שום על צד החובה לשמנו: רגימת אב־
נים בשוטר התל־אביבי, ואולם לטהר
' לו בל צורך. שהות לו לחיות אין
יהושטת החשבון, עד שתבוא השעה
הכשרה לו ולא לנו, וגם בהירת צורת
החשבון <מס.־רה לו. בינתיים הישג אחד
מ"פעולה פוליטית בבירה" זו כבר
השגנו, ואת מעטו כבר טעמנו: תתיר
בת האורות המסורתית לילדי ת'יא

בימי חנוכה, נתבטלה השנה.
התהלוכה־ דלאת, הנח אחר חיטויים
, המעטים מאי אשד לעצמאות -היהודיה
לעצמאות ההוי היהודי החדש באר1;.
אילו היה שמץ כל שהוא של הכנה
מדינית ל"טרינאים הצרופים" שלנו,
קי־ צריכים לשמור שמירח מעולה על
ביטוי זה של חופש- היהודי בעירי.
אלא ש"המדיניות הצרופה" מחפשת
לה ביטוי בזריקת אבנימ בשוטר התל־
אביבי, ותהלוכת חנוכה —? מת ערכה

חשיבותה שיש לשמור עלית? ומה ?
למישהו- היתח מח'טבה נהדרת—לוה־
על השתתפות ילדי העובדים בתהלוכה
או לשתף אותם בלא רגלם. לו עשו כך
חיה 3הכל מכתדר כדין וכשורה. לעץ
י כי ילדי העוי־ כל הייה אז ברור וידוע
דים הם־חם גורמי הסכנה הציבורית,
חם־חם מפריעי הסדר בארץ ובלעדיה-:
אפשר ;^רוך תהלוכה שקטה ובטוחה.
אז חיה נם החופש היהודי בעיר העי-
רית מוצא לו את ביטויו הבולט: אכן
מותר לילדים להתהלך ברחובות ואול:
רק בתנאים ידועים, אשר קבוצת בר־

ך"§ ונים חיא־היא תקבע אותם. היום ,י
־שו להסיר את הדגל ומחר את חחול|1
בלתיי רצוי" ומה£ יה בת הגוון ה"
ב© ^ 

־תים ידרשו ללבוש י את החולצת
-.גוון ה"רצו-ייי דוקא. ואחד כןאבות־ן

־.עיר,- איש הדת וט1-סר היתרו ת ו,,הא§
•מיציה -הפוליטית" סיור חיה ש!ג£י
לדי העובד-־ם הייח לקבל את התנאים
. קיבלו, הרי טוטל4 1אלה, ומבטן של
. לביטול התחלוכ^ 1ליהם האחריות
נאלח הם מושגיו על חופש־האדם וע^
:ב1ד־האדם. - ;/|
למעשה נתבטלה התהלוכה משום?
טקבוצת בריונים הטילה אימה יע$*
 העולם ביטים^

^בות־העיר. כמנהג כל
־אלה כן גם אצלנו. מתוך קלות־דעת־
ו(

*
^פלו וגדלי, "כוח" בעיר — טפל

וגדלו אותו ע"י פרוטיקציוניזם בל!1
5וקת העבודה, ע"י כל מיני "מעשיםי
לכיסיי בשטח הבתים והמגרשים, ע"|
מתן שיחים ומחמאות, והתעלמו^
ממעשי־חטאיי. כשאירע "מאורע שבת|,
לא מצאו ע,-ז בנפשם לקרוא את מהו|
לליו בשמם ושרתו את העיר בשירות.
הרע ביותר שיכלו לעשות: הטילו את
האחריות ל"מאורע'י ע5 ת''א כולה, על
"הקהל'י. גם בשמנהיג "הכוח" רטדנל.
.ץי~ הזה סטר, ממרחקים, סטירת לחי
,ימחנרי ההודעה ובקש אותם, טלגי־
גיבורים ה5־ 5ית, למסור את ברכתו ל"
יומיים" אשר יכנסו לתולדות ישראיל
:של "מעשה הפראות" שעשו, הרי יה|
נלעוה לתיאבון ומהו פיהם.־לא. כא{,
־לילה, בדברים עם בני בריתם אלה;
1ם קבוצת הבריונים, ולא חייבו אות-ט
—י בי ישמור על הסדר בזמן התהלוכה -
־.ן כיצד אפשר לדרוש מנוער שעש*:
!גים זה, שהוא כולו התלהבות לאומיה
צרופה שירסן את עצמו? ואם ודרש}
ואת, הרי מה היא הברית שכרר£
אתו? לשם מה ימלא אז הנוער ה!ית
את השליחות הלאומ.ית הנעלה הטופ;
לת עליו — לשבור את ארגון תעוב:
הים, ולהפר שביתות וכוי? מה יח(ה
עכרו? לעומת זאת מלאם לבב! לדרי<;
מאת ילדי העוברים שיעדרו טהתה^;
נח או יוותרו על דגלם. גם _ כשבא!
להסביר לקהל את דבר ייטול המנה;
הסתתרו מהדש מתחת ל,,א־ המסורתי,"
נונימיות" הנוחה, ולא ספרו מי ומ!
,,עשה בזמן האחרון את הרחוב הפלו
לשערורייה פומביות". והרי שע?
המחבואים עירה, ז'בוטינםק כבו
פירפם ברבים בי ־חניכיו ותלמיד?!
עשו זאת, ומה יש כאן עוד להםתיל?
אכן, החשבון הפוליטי של ,,טאוי?
השבת" עדיין כולו סתום, ואולם תחע|
בון הפנימי בכר ישנו בעין: עצטא-יח
ת"א נפגמה פגם מכאיב •— באשט"ר
קבוצת הבריונים הנעזרים ע"י "אומץ
£ לכה" של הנחלת העיריה. ,

המועצה- החקלאית המתכנסת בימים
אלו, בימי החנקת חעליח והפחת ה
תשטנח נגד הפועל העירי במושבה עד
לידי יצירת איחוד בין ראש חתאח־
ה־ת האברים ועד הטפקד העליון
לפאריס—ורשא", צריכה לתת תשובה
מעשית לכל מנרינו. והתשובה צריבה
5היות — עבודתנו היום יוטית,
בחצעדת קדימת את התישבות הגופים
השואפים לחתאחזו-ת ולחיי עבודה.
מעולי ואדי חוארת עד הגופים הנאים
בחשבון והתישנות "נעמק הירדן",
"במפעל ארלוזורוב" ועד הארגונים
החדשים אשר נוסדו זה לא מזמן
הגליל". אבל אחרי קביעת "יצפון" ו"
סדר היום של המועצה יש לחשוש
שלא הגיע לכך. חפרה ;ם שאילת ההתי-
ישנות "בואדי חוארת'/ ונחוץ לשנוח
את הבדלי ההשקפות בין ההישבוח

מושבתית לקבוצתית
חושבני, שעל המועצה החקלאית
שומה להכריז שאין כל דין בכורה לא
ו איש ל ך  ל י לקבוצה ולא למושב. "
י ו", כמו בן יש צורך ח ו ם א ל  ש ב

להוסיף לסדר היום של "המועצה החק-
לאית" סעיף מיוחד על הצערת התיש-
בות של הארגונים והקבוצות שעלו
לואדי חוארה. המועצה צריכה לדרוש
ניר" 75 מההסתדרות למסור לירי ,,
אחוז מהכנסת המגביות ואחוזים ידו-
עים מטם ההסתדרות למטרה זו. בפת-
רון השאלת הזו תלו-י גם גורל הסעיף
הראשון של ,,סדר היום" והוא "הפ-
עולה במושבות". לשאלת נדידת הפו-
על מחמושבח לעיר ישנה תרופה אחת
— והיא, טיפול בפועלי המושבות
והקמת ארגוני התישבות. אמצעיו הנס־
פיים של ועד הארגונים והמושבים,
אינם מאפשרים לו פעולה רחבה וכן
מוטלת הפעולה הזו על המרכז, והמו־
עצה החקלאית צריכה לקנל החלטה
בניוון זה. חושנני שזה יכול לשמש
תרים נגד הנדידה. -אם ידע הפועל
שסוף סוף מחכה לו סידור משק עצ-
מאי, ישא באחריות השעה ויישאר על

משמרתו.

ארגון ד' הכפר אליה! פרכטר

מועצה החללאית להוקיר ה

בשוק הדירות.
בזמן האחרון אין כמעט דירות פנו-
יות בעיר. דירות שעמדו בלי דיירים
נמשך שנים חושבת עכשיו. רסיסים
נזגל העליה ירגיעו סוף סוף גם הנה.
־פרוצס של ריכוז והצטופפות נפשך
(אנשי השנונה הקיצונית ביותר —
חרושת ברזל העמק — עברו העירה).
יחד עם זה הופיעו הסנוניות הראש,1־
נות שלי הכרך: ההיקרות שכר הדירה.
בעלת בית בן שתי קומות שלחה כבר
מכתב אל הרייד בדרישת הוספה של

שליש שבי הדירה.
במועצה המקומית

בישיבה אי של המועצה י החדשה
(18.12) ט&ר יו"ר ועדת היהירות מ.
מוזר דו''ח על מהלך -הבחירות. הישיבה
התנחלה ע"י זקן הצירים ז. הוז. -היהי-
רות אושרו בלי ערעור כל שהוא. למש-
רת נשיא המועצה הו-צע מועמד אחר
 אף על־: פי כן סודרה1 הצ-

1
ניק. מר טנצ'

בעה בעד—4 קולות של סיעת יעלי הי־
תים. יתר הצירים — נמנעו. הפועלים
הצהירו בגלוי־דעת (הוקרא בישיבת
בי) שהם תוליפ אה יחסם אל הנשיא
במעשיו להבא. ב־ח-ם לועה"פ נתקבלה
הצעת הפועלים על בחירת 3 חברים
— אחד אחד מכל סיעה, מחוץ לסיעת
הנשיא. נבחרו: מוזר (הפועלים), ציט־
רינש (בעל־ מלאכה), ש. תומשוב (די־

מוקרטים). *
חל- בישיבת בי (2.12) נתקבלו ה
טות מחאה נגד גזירות העליה ונמס-
רה אינפורמציה ע"י הנשיא. נגשו לב-
חירת ועדות. ביחס לועדת המים נב-

חרה ועדת בקורת. מהפועלים נבחר
לועדה זו: חריט, כקנה־מדה לבחירת
הועדות נקבע הימור הפריטטי: אחד
אחד מכל סיעה, בס"ח 4. הוחלט־ על
הערכת חרש-ת של המגרשים והכתיב'

ונבחרה -ועדת הערכה.
הו-חלטי גם: על בחירת- ועדה בת 7
חברים לפיתוח העיר. לועדת זו נבחיו
ו.ם בודדים מחוץ לסיעות, שיש לקוות
לעזרתם. (ע"י כך נ^תם הגולל עלי וע־
דת־הפיתוח שנוסדה ע"י בעלי־הבתים
ולעתים עמדה כמתנגדת למ,ועצח המ-

קומית).
חתונה קיוצית בעיר

בעפולה התרכזו בזמן האחרון הורים
לחברי הקביים שבסבינה. ע"י בך נת-
לעפולה "סעודת המצות" של גלגלה .
חתונה קבוצית שנחוגה בבית אחד
ההורים. הוזמנו כמחותנים כל ההורים
היושבים -בעפולה ובתוך הקבוצים. הא־
מהות באו מקושטות ב"הומץ ובדבש"
בבגדי־השבת יעסקו בשיחות־ והאבות .
חולין. בראש ישב הרב המקומי יולימי־
נו — השמש. החופה והקדושין —
כדת וכדין. את השמחה האמתית הניא
אתו -הקבוץ, שאליו משתייך -הזוג. נאו
ברוב עם -והעלו נם את הפטיפון מהרד
האובל. בחדר הצר רקדו החברים
בהתלהבות, בדי לשמח חתךוכלה ונרי

לגרום "נחת" להורים.
למען הקרן הקיימת

ביקר את עפולה שליח וזקח"ק
ח שאפף ייחד עם חברי הועד מ ו ר
המקומי התחייבויות עי מם עצמי,

לשנת תרצ"ד. הקהל נענה.

ע 8 ן ל ה
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ה. נ. בסיפוק קראנו — אנשי חג־
ליל — את דברי י. ברץ על המסחר
כאדמת פוריה שודאי יזהירו את הקו-
נים ואולי גם את המוכרים בעוד מו-
עד. התכנית מזכירה עיר גנים אחת
עם אזור חקלאי שנוסדה בגליל לפני
שנים אחרות לא הרחק מפותה ושמח
מגדל. גם בה נמכרו מאות מגרשים
במחיר 25 — 50 לא"י הדונם, גם
כאן "הבטיחו" (יעל פח כמובן), שח־
משה עשר אחוז מההכנסה ברוטו יוצאו
לעבודות צבוריות. ואיה האחוזים הללו
י? אין איש מתוש- העולים למאות לא"
בי המקום יודע, בי אין מוכרי המג־
רשים שם מוצאים לחובתם למסור דין

וחשבון.
בשעת מכירת המגרשים במגדל הר-
או לקונים גם תכנית יפה המכילה עש־
רות דונמים -מגרשים צבוריים, ולי־
סוף כשנטכרו בל 600 המגרשים של
עיד", מלבר יהאזור החקלאי, נמכרו "ה
גם המגרשים הציוריים הלו. ונשארה
,,עיר" י|1י התכנית המושבה — או ה
־ י צ ש  ר ג מ י ד ו ג ם,. א ח ר  ל ב  —

י. ר ו ב
זכרונות בלתי נעימים מעלים נס
הסרסורים המתרוצצים בתיקיהם הע־
בים במשרדי הטאבו בטבריה ועוסקים
בהעברת אדמות פוריח, , והם אותם
הסרסורים שמכרו את מגרשי "העיר"
מגדל, ומן הנמנע שלא למצוא דטי.ין
בין שתי התכניות, והוא המעורר הי־

דה בישוב הגלילי.
דברי אלת, בדנרי י. ברץ, נכתבים
למען ידעו קוני המגרשים יעוד מיעד
כי בישוב שאינו קיים עדיין, יש להב־
טיח לא רק את הבעלות על המגרש
הפרטי אלא גם את הענינים הציבו־
ריים שהקונה משלם עבורם, אחרת
סופו להיות מתצועקימ ואינם נענים

כדוגמת אנשי מגדל.
 מגדאלי

עח־ לעגץ טח!

האדמה רתקה ורוכבה. וכיום...

י הנח, לאחד גלגולים רבים זנק כל
ארצה. גם נעץ כה את צפרניו בוש

הקיים והנבנה. והנח נפלת גזרה הציד
עליו —

ועמד אדם מישראל בפני מפת־יקום
הקורצת יעיךהופים ועיניו שוטטו נוא־

שות מנקודה לנקודה
. מה ירעו שני הזרים ליד הלון הראוה
?מזה המבט של עיני־ישראל נוגות על

מפת־יקום ? מה ידעו הם ?..

קבוצת־החוגים, רעננה.

משה מוםנזון

בחלון הראוה אשר לסוכנות אניות
תלויה מ&ת־ים. לארכם ולרחבם של
-מישורי יקום כחולים ואפורים נמתחו
וקינוםים, מרו- קוים, שקטים רבצו הא

סנים. על גבי נייר הבר.
נצמדו תקוים לנקודות אדמדמות,

חופי תבל.
ן, זה בצר זה, שגי חיילים יד החלו ל ו

בריטיים ויהודי אחר.
. השנים סקרו שקטות את החופים.
— והיה משחו מן הגורליות הטח־
רירה בעמידת האדם מישראל בפני

מפת־יקום.

— — גם אזי, בתקופה ההיא, עפר

לפני הלון ראוה של סוכנות אניות
ונקודת החוף האדמדמה אשר לפס

רנ^ה ^^י י

̂פרזיטי לעם עובד וי1צרי שות עם  .תחית העם' התחד
לא תוכ'ד־1 לב1א אלא על ידי עבודה' עבוךד־־ז בכל
? ,אבל בעקןר על ידי עבודת כפים' ובלחוד צורותיה
על ידי עב1ןה בתוך הטבע־ כל בני העם צףיכיבם
לעג^די ? א־ ד־ גורדון



ח!3ה
פעולת חסיות מתנהלת בכל האגי־
דית והסקציות המקצועיות. מופרות
הפועלים מוארים בלילה. החודש נפת־
בנשןל ההסתדרות ובישיבה חגיגית של
מ, פ. ה. היום ומהר יעברו זוגות בכל
מקומית העבודה וישוחחו עם העובדים
ויקראו לבלתי מאורגנים להיכנס להס-
תדרות. י הזוגות יאספו גם תרומות
לקר! הוסר העבודה ומם מקביל לקרן

ב'טעור חצי אחוז משכר העבודה.
עובדה תכנית של פעולות, חגיגות
ומסיבות בכל האגודות המקצועיות,
מקומות העבודה, עולים חדשים, הנוער,
2עו5י הים, העדות המזרחיות וארגון
אמהות עובדות. הוקמו ועדות ארגון
בשביל כל מקצוע ומקצוע. הועדות
תבקרנח במשך החודש את כל מקומית
־/י־ תעודה ותנחל הסברה בין כל הפ
לים הותיקים והעולים החדשים. המוע-
צה הכריזה את החודש למפעל קרן
תופי עבודה. הפעולה לטוית הקרן נפ־

;שת באהדה רבה בצבור הפועלים.

/י הזד ב ן ד ב, מחמתישבים ההר־
^טים, הודח בשמם על הברכות. סיפר
/ע$ הקשיים שחיה להתגבר עליהם בט־
1שך 4 שנים עד שהגיעו ליום זה.
/2/7הישנים יהשקיעו למעלה מ־900
4?א"י ברכישת הקרקע והעבירו. אותה
יוחד עם החלקה שקבלו מבני ברית

במתנה לקח"ק, הדגיש, כי כמעט כל
יהמתושבים הם פועלי בנין, הרואים י

^את עתידם בכפר וזאת היא חדרך1
לפועלי הבנין היכולים כיום לחסוך
*6ש\ז\. דרש- המשך הפעולה לחידושה
>של מוצא המושבה ילהרחבתי הישוב
$*<1 קרית ענבים; המתישבים לא בנו
^עצטם מטבחים, אולם הקדימו ובנו

לפונות ועתה דרושה עזרה כדי לאפשר
י לתכנים משחו לרפתות אלה. הביע

,ו{ן'דה לועד הלאומי ולאוצר היישוב
<*על הלואתם לבנין הבתים והרפתות.
טהורה לבני-ברית על עזרתם, למהנדס

(המשך מעמוד 1)

ממכת מוצא עילית -;?

יאברמוביץ על תבניתו המוצלחת ועבו-
דתו המסורה ולמשרד הקבלני על
^את חבנין שנעשתה לשביעת רצונם

לגמורה של המתישבים.
ן הרימו :1ט י ל י פרם ור.  /, ח"ה י. 
לכבודו של הרצפלד והרגישו שאילולא
^מפירותו ועקשנותו ו "שגעונו" לדבר
//7/ לא היה קם המפעל. ד. ילין סיפר
^כי בקנית מוצא התכוונו אביו וחותנו
|רי י. מ. תינם להתחלת ההתישבות
*ע? הקרקע, אשר לה הטיפו כבר במא-
גרים ב"הלבנון" לפני 74 שנים. אן
יהוצע להם לקנות או את מגרש הרוסים
בירושלים או את מוצא והם בכרו את
הכפר על פני העיר. מוצא לא הצ-
, עמדה על עבודה חיחה משום שלא

יעצמית והמתישבים החדשים יצליחו
^ום ויעברו בעצמם להקמת כפרם.
1" הנאספים כובדו ביין, וכפירות וביק-

ום בבתים וברפתות.
לברכות בכתב נתקבלו מטרת ה.
"ק^ר, . נרינבוים, הרב קוק, ט. פ.

לים ומאחרים.
10

1. הור
|£חוד'3ז ההסתדרות נפתת ביום א'
§כחגיג;ות רבה, בכניסה למושבה הת-
כולנו נתלכד ינוק&ה כתובת מוארת "

|1ביב ההסתדרותי'.
ןי טייבת בית הפועלים הוארה באבו-
קות. קהל רב מהמקום ומהמושבות
[קכוטוכות התאמן* לבית־הפועליפ, אשר

$ושט בסי&מאות מתאימות, דגלים
יוןנמונת ארלחוריוב! סמוך לפתיחת הא-
ופפת באה בסך קבוצת עולים חדשים
לגרמניה שהתערו בזמן האחרון יטו־

|'טנ;ה ובחםתלרות ובידיוחם לפידים
^תובת "עולת חדש התארגן, מקומך

||^םחדרות".
יהאםפה נפתחה ע"י ח- ר .ו ק ח אשר

ו^
י הצבור להתלכד בהסתדרות. 1גןךא את

ואמשיך את מפעל האיחור ע"י הב־
|נםןז אלפי העוילים החדשים בהסתד-
. מ ת ת י ה ו ו ט-ו ב י ן רות. דברו עוד
ןכוהשוה"צ ומטעם הוה"פ של ההסתר־

£{ה — פ. ב ן - ד ו ר י.
|;;"אחרי שירת האינטרנציונל ותחזקנה
י בית הפועלים מדורה ן^ויע^תה במגרש
8אשון משכה את הקהל למעגלי הורה

ןנלחבים. היו דקלומים וקריאות.
1^ במשך החודש יתקיימו ערבי הסברה
להשתתפות ש. קושניר ח.י פרידמן,
|טטיבה לעולים מגרמניה בהשתתפות

;3 פרוים 1נש1* אמנותי.

חולש ההסתדרות

^האחרות הפועלים בעיראק
ו- פורמה

לממשלת עיראק פרקה את מועצת
|13תאחדות הפועלים, הכוללת בל מיני
!3ןיןצועות. סיבת הפירוק — החרמת
|^ברת החשמל (בריטית), הלוקחת
ן^חירים גבוהים. בראש החרם עמדה

ןן&ועעח הנ"ל.
ן^אשורים עול)ףים מעיראק

̂,2000 משפחות של אשורים הודיעו
̂ן המיוחדת על רצונם לעקור ?

יחקלט
ולם אדיםון "ני^ הערב נ־8,30 בא
ההסתדרות" מטעם מ. פ. ים לכבוד

חודש ההסתדרות.
התכנית האמנותית עוררה ענין יב.
הרביעי־ הירושלמית תנגן שתי רבי-
עיות, של סמיטניה ושל היידן. דבורה
ברטונוב — הריקודים למנצח על המ-
כונות, מחוסר עבורה ושני יהודים
משיחים. ברכה צפירה: קטע מ"אהבת
שלמה" של ד. שמעוגוביץ, "במעי!"
. א. של א. פן, "מחול י השומרים". של
הלוי, שיר העבודה והמלאכה של ביא־
ליק. המוסיקה של נדרי. קול סולומון—
אריה של באך ואריוזה של הנדל
ין וציילו ושירי בלוית פסנתר, ויול
עבודה של רריאום מילו. י. ברטונוב—
יהודי נוסע לא"י" של טונקלר ומם- ,,
פןרי פרישמן. בשם הועד הפועל של
ההסתדרות ינאם אל. קפלן. כרטיסי
בניסה ב־30 ו־49 מא"י בבית ההס-

תדרות ובמסעדת הקואופרטיבית.

למען "ונרי
חיפה

?הערב ב־9 בבית החלוצות המסיבה
בעניני ,,רבר". הכניסה לפי הזמנות.

החברים בחדרה!
10 א ו לעזרת ועדת ההחתמה (הירש־
פלד, הרצנו, רורמן, מרגלית) והחדירו
את ,,דיר" לכל משפדות עובד. ועדת־
תהחתמה עונה ,בכל ערב מ־6 עד 8
במשרד סניף ,,רבר" בחצר בית הפו-
!11;1̂ עלים' : .:..

רחובות
א. כםטדנאק, שקיבל אתמול בבוקי
3נקס החתמה מילא אותו ער הצהרים

ותביא 10 מנויים חדשים.
הפעולה בכל היקפה לא התחילה

עדיין.
החברים הרוצים לחתום על העתון
מתבקשים לבנות א5 פסטרנאק וקום-יי
במזכירות מועצת הפועלים, לורפל
־ לסנדלר באגודות כקיופת מלוה וחסכון,
הטקצועייות, לסולידאר בחבר השופטים,
לדיקנשטיין ב"תנובה" יכן לויםל-וצקי

וגרשטנפלד.
י תל טונר

חבר הפעילים — ברומברג, מרגו־
,. חסיד, ריטוב, ויםוצקי, קרן צבי לית
ונבון — הבטיח את עזרתו המלאה

לפעולת ההחתמה. הברים, תיענו!
ראשון לציון

לחתום על ,,דבר אפשר: בקופת־
הולים, במכבסה הקואופרטיבית ובבת־

רות.
נ5־ ציונה

באגודה הצרכנית ובמסעדת הקואו-
פרטיבית מתקבלת החתימה על "דבר".

עד היום הגיעו
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מנויים חרשים.

בועידת השנתית הי"ט של "הרסת""הדקה" לזכר בלי מושינזון
(אוקטובר 1933 בשיקאגו) נתקבלה

החלטה זו:
מושינזו] אברה ל"חדםה" אחת טטיים־"היות ובמותה של נלי שטראום־
דותיה החשובות בייותר וחברותיה הח־
; והיות שבמותח ־.ש־ לוציות־הפעילות
ללת ממחנה נשות ישראל בכלל איש־
יע-ית יות חנונח, פשוטת, רבת מרץ ויד
ובעלת קשר של ממידות והתמרה עם.
כל עניני עמנו בארצנו, על כל שאלו־

; תיו וצרכיו
לכן הוח־$י1 שהםתדרות "הדםהי-י
תביע את רגשות צערה על אברן האי-
שיות דוזאת בכלל, ואת רגשות החש־
תתפות בצער לבעלה, אטה ובתת
ילהיות ; חייה של המנוחה יוסיפו בפרט
מקור הדרכה וחזון לנו בטפעלינו בע-

תיד בבני! ארצנו".

מש3ט הנאשמים בה3בנת י3ו
? (המשך

עוני: יש לנו בחוקי א"י מעיו!
. אסיר למישהו לפנות א? מפורש, בי
הנאשמים. א,־ל־ אי] חוק יזה באנגליה.
ים: כבר פסקתי, כי מותר לו פ ו ש ח
לנגוע כניא-שם. עות"ר עיר אל לטי;*
: ט פ ו ש ה צלאח ל זהו אותו שוטר. 
כבר פסקתי על התנהגות השוטר- והק-
הל. ? צלאח: אנו עורכי דין יחננו רר
אים את חכינו סוכל מיחס רע. ה ש ר
פ ט: לא נכון. לא היה שום יחס רע.
; חוץ מזה הוא נאשם עכשיו. צלאח
אבל לא נדון עדיין. החובה להגן עליז
־ השופט: כבר היא גם על השופט.
פסקתי. אם לא עשה השוטר יותי
א-ולי באנגליה יש מנהג גסות. עוני-נ
כזה, אך לא כאן. צלאח -ועצפור מבק-
ע.־ד. . שים את עוני לחרגע ולא לרבר
עוני אל השופט (נרגש): בארצנו
(ההדגשה על "ארצנו") זהו עלבי!.
צלאח לשופט: מה שקרח אתמול
והיום טוביה, כי קרה דבר מה שלא
: ט פ ו ש ה יסדר ויש לערוך חקירה. 
אי; צורך בשום חקירה. צלאח: יע
להחליף* את השוטר באחר. בינת־ים בא

זמן הפסקת הצהרים.
אך יצא השופט קמה סערה בין
הנאשמים ועייכי הדין. אחד הנאש-
נין, דרש תגובה חריפה -ודיבר מים, מג'
קשות אל עורכי הדין ע^ שהנם כה
רכים. בקושי השתיקוהו עורכי הדין.
גם עוה"ד פאיז חדאד התרגש הריה.
נערכה התיעצות ואחייב הושג הסבם
עם ? עוני. כשנכנס עוני שוב לאולם,
קם כל הקהל, יחד עם עורכי הרין,

לכבודו. ?
ב"כ התביעה מביע חצטערות
לאחר ההפסקה הודיע ב"כ התביעה
הכללית הקצין קינגםלי היט: דיברתי
עם עוני ביי עבד אל האדי, אמרתי לי
שאני מצטער על המקרה והבטחתי לו,
כי לא חית־ כל כוונה להעליבו. אני
, זת שנים ואני מכיר את עוני ביי
מקוה. כי יקבל את ההערות ברוח שבו

נעשו.
מוגאנם: אני מודה לתובע הכללי.
ואשר לעוני ביי, הנה אעפ"י שהוא
נאשם, הוא נשאר אחר מראשי המעמד
שלנו, הוא מנהיג מפורסם ומנהגי
הפוליטיקאים. אנו אתו. הננו מקבלים
את דירי התובע הכללי ומקוים, כי לא

יישנה בדבר הזה.
: אם ני אני יורע את ט פ ו ש ה

עמוד 1)
הנאשם מםפר ראשו] כעורך די], הנד;
יש לזכור, בי הוא אחד מהנאשמים
והמשפט אינו יכול לתפלות בין נאשם
לנאשם. ואשר למקרה, הריני בטוח, כי
לא היתה יל כוונה להעליב. לו- היתת
כוונח כזאת היה זח מאד בלתי צודק.
•אני משתמש בהזדמנות לפסוק הלכת
ברורת על הונח המשטרה ועל חובת
הנאשמים. אסור לנאשמים י לשוחיח זת
עם זה. מותר לכל נאשם לדגי־ עם
פרקליטו, וישקם. ועתה על המשטרה.
אמרו לי, בי המנהג הוא בארץ הזאת,
שהמשטרה אסור לה לאמר דבר מד, אל
הנאשם, מבלי לפנות לשופט. זוהי שי-
טה לא טובח. אי אפשר לנהל כך את
המשפט. תפקיד המשטרה הוא לשמור
על הסדר י הכללי מבלי לפנות בכל
מקרח פעוט אל השופט. עליה -לעשות
זאת בטקט ובלי עלבונות. יש לשוטר
האולם את כל מי רשות להוציא מן,
שאינו מתנהג כשורה, יילי פקודה
מאת השופט. בנאשם לא יגעו אלא
ישעה שצריך לעורר את תשומת ליו,
כשהנאשמים משוחחים, הובה על
השוטרים להפסיק את השיחה מיד.
הפקודה צריכה להינתן בדרך כביר.
הנגיעה צריבה להיות לא יותר מהד-
רוש למטרה. איני מדבר על מקרת
שהנאשמים מכריעים את הסדר. שאלה
זו לא נתעוררה כאן. הובת המשטרה
לדכא כל מעשה אלמות, וגם אז לא
לעבור את הגבול בשימוש הכוח. אין
השופט יכול להביט אל כל איש באולם.
. מוגאנם: עוני ביי אין לו פרקליט.
גם ג'מאל אפנדי אינו מיוצג, ואם חם
מדברים־ ביניהם בשקט בענין המשפט,
אין בזה כל רע. השופט: אין איש
מהם יבול לייצג את השני. אין רע בזח
אם יאמר מישהו מהם לשני דבר מה
ילחש. אני איני נוהג לשים לב,
. רואה זאת, אבל בעצם גם זת כשאני
אסור. מוגאנם: אצלנו נוהגים להתיר.
אני 15 שנים עו"ד כאן וקודם לזה —

באמריקה.
בזה נגמר הסכסוך ומהלך המשפט

נתחרש.
?מהתשובות שענה הקצין הליל שחי-
בה לשאלותיי של מוגאנם נתברר, כי
פקודת בבוקר 27 באוקטובר היתה .
לתחנות המשטרה ולמשמרו-תיח לחפש
נשק, חם. או קר, אצל כל ארם חשוד,

והמשטרה מילאה אחרי חפ קודח.
המשר המשפט היום.

ביר ערבי חאלץ
המופתי והאיפתיקלאלים

"פלשתין" יוצא להגן על המופתי
ניגר הטוענים שלא נתן ידו לנלחמים

באנגלים והו-א מקדיש מלחמה על
היהודים בלבד. הטענה הזאת עברה
את גבולות הארץ ובאה כבר לידי
ביטוי בעתוני הארצות- חםמובות.
"פלשתין" רוצה לסתור את הטענה
י המופתי עושה תע־ הזאת וכותב, בי
מולה נגד האנגלים כמו נגד היהודים.
,,אטנם יודעים אנו שיש דורשים ממנו
להכריז בחזקה על שנאתו לאנגלים,
כדרך האי&תקלאלים. אולם אנו יוד-
עים, כי המטרה אחת היא גם כשחדר־
כים שונות. והאם יוכלו שונאי הפולי-
טיקה האנגלית להראות על הישגים,
כהשיגי המופתי בנסיעתו האחרונה
לארצות האיסלאם? האם אין לראות
פוליטיקה חדשה אצל מוסלמי חורו
לרגל התמרמרותם על הפוליטיקה האנ-
יב גלית בא"י, אם כי ידידי האנגל
הם? והאם אין ליחס חשיבות להת-
מרמרות ולתנועת המחאה ־ נגד -הפו-
ליטיקה האנגלית בא"י בחוגי המוס-
למים בטהראן? — וכל זה בא הודות

לפעו-לתו של המופתי.
רוצחי יוסח עבד אל האדי

למיתה
ביה"ד לפשעים בנשיאותו של
-השופט קורי, שישב בשכם, הוציא ביום
ל־ ני פסק דין על רוצחי יוסר* עבר א
כרים עבד אל־הארי. ארבעה אנשים
ח, נידונו צ ר נ ה י  ח א וביניהם 

למיתה.
ביה"ד מצא, בי עביד מוצטפא
אלוד, גימיל עלי םעיד נאצר מכפר ג'
ועלי חמדא] מכפר קריות, רצחו את
?עבד אל האדי לפי הסתתו של אחיו,

וג'-יה עבד אל-האדי.
על שאלת אב ביה"ר לפני הוצאת
פסק הדין, מת יש לנאשמים לומר,
ענו כולם: אנו נקיים. ונייח עבד אל־
הארי חוסיו*: אללח יורע, בי את המש-
רשה פט הזה בדו עלי ואם ביה"ד י

אגן ע5ה עצמי.
מידיעות מרכז המשטרה

בכפר צנור בנפת גינין נגדעו ביום
א', 17 בדצמבר 41 עצי זית. בכפר
עראבי באותה נפה נגדעו נו ביום 7

עצי פרי.

לבידואי חוארת
. המושל פ-וט הודיע לבדואי הוארה
הצפוני, כי הממשלה חכרה 200 רונם
בואדי להקמת מחנה האהלים שלחם.
הם רשאים להשתמש באדמת אל־

בצח, השייכת לממשלה, לשם מרעה
י1זריעה.

אחד מבני חבורתו של
אבו ג'ילדה ־

בשכם החלה חקירת אבו-רול-ח, מח-
ילדה, שהסגיר עצמו בורתו של אבו ג'
למשטרה (הוא גם נימה להדריך את
המשטרה בחיפושיו! אחרי החבורה,
אולם לשוא), הוא נאשם בהשתתפות
בחבורה, בבריחה מבית הסוהר ובנ־

מיון רצח בכפר עצירה.
דיזנגוה או האמיר עבדאללה
סופרו של אהרם בירושלים כותב:
הלשכות ש5 הבונים החפשים בא"י

מתאמצות למנות נשיא ונםתכםכו:
היהודים מעמידים את מועמדותו של
ה' דיזנגוף, והערבים — את מועמדותו

של האמיר עבר אללה.

במפעל כפר אופישקי!
בימים האחרונים הוחל במגבית.

רשימה אי של התרומות כוללת:
בנק אפ"ק 50 דונם, 500 לא"י;

וער הקהלה יפו־ת"א .20 — 200;
?בנק אשראי 20,— 200 לא"י;

בנק קופת עם 20, — 200 לא"י;
תל-צור, מושב 10, — 100 לא"י;
י. ל. גולדברג 10, — 100 לא"י;
חברת ,,ריא1" 10 — 100 לא"י;

מ. דיזנגוו* 5 — 50 לא"י;
פוליקנםקי 5 — 50 לא"י.

כ 150 דונם — 1500 לא"י. בםה"
— אבדה נעל ימנית (כמעט חדשה)
של אשה ברחובות ת"א המרכזיים.

המוצא מתבקש להחזירה לבית נשרי

ב"ארזה
מרכז .קופח חולים מודיע:

בית ההבראה "ארזה" מלא על כל
מטותיו, 72. גם בחודש דצמבר.

בשנים הקודמות היה בית ההבראה
נסגר באמצע דצמבר, אך השנה' —
מסיבת ריבוי המבריאים יישאר פתוח
עור ה-ודש ימים, ואח"כ ייסגר עד סוף*

פברואר, לשם ברק הבית.

ו ו כ נ
הנציב ברחובות

"נציב העליון טס אתמול ביוקר
לרמלה ומשם נסע עם מלוויו מהשלטון
המחוזי לשני כפרים על יד רמלה.
שהה שם כשלושת רבעי^ -שעו), ראה
פרדסים כני 30 — 40 דונם של פלחים

מהכפרים האלה והנציב שוחח.
אחרי ארוחת צהרים ביקר ברחובות,
ראה את עבודתה של תחנת חנםיו;
החקלאית, ביקר בפרדסו של ט. סטי־
לנסקי, ושוחח אתו חצי שעה. משם
חזר לרמלה ושוחח עם ראש העיריה.

אח"ב חזר לירושלים.

לבעלי נכפים. בפתח-תקוח
רחובות ונפ-ציונה

בקורת .-ההערכה של מס הרכוש -
העירוני תחל בפתח-תקוה י־16 בינו-
ב־2 בפברואר; בראשון אר; ברחובות -

לציון ב10 בפברואר.

חדרה
לבחירות למועצת אגודת פועלי
הבנין היו 121 בעלי זכות בחירה, הצ-
ביעו 107. למפלגת פועלי. א"י 68

קול 5 צירים; השומר הצעיר 20
ציר; פוע"צ שמאל 18 — ציר. 1

פסול.

— מועצת המושבה שמעה ביום א'
רו"ח מהפגישה של ב"כ ועד המושבה
עם שלטונות המחוז- בענין עקירת
?זעצים. בשם המושל נוכחו בראיון טר
פירון -ומושל הנפה רפיק ביירון. ב"ב
המושבה דרשו הטלת עונש קבוצי.
א, כי הואיל ויש רעת השלטונות הי
נאשמים וחשודים בעקירה האחרונה,
אי! להטיל ענשים קיבוציים. כשייגמר

המשפט ידונו כשאלה זו עוד פעם. ־
בשיחה נגעו גם י'טאלת בביש דר-
דרה מתחנת חדרה בדרך לכרכור ופר-
דס חנה, השלטונות הבטיחו עזרה
לתכנית הבנין במושבה. דובר גם על
מאור חשמל על יד תחנת הרכבת. יום
יום עוברות דרך התחנה 16 רכבות
משא ו-8 רכבות נוסעים ןע5 הממשלה
לדאוג לנוחיות בהעברת סחורות ובק-
בלת!. הובעה גם דרישה לקביעת שו-
פט שלום בהדרה, שלא יצטרכו אנשי
המושבה לחטלטל לזכרו! יעקב בענ-

יני משפטים.
מע- .. בשאלות אח"כ רנה המועצה .
שיות שונות. הוקרא מכתב של קופת
חולים הדורשת בנין נוםן* על יד המר-
פאה לרגל גידול מספר החברים (ל־1
. 1745 נפש). החבר הרפואי בדצמבר
טונה: 2 רופאים, *דופאה למחלות
̂ו־ני־ם, 2 אחיות. י-לו־ים, 2 1ויפ8י 

הוחלט פה אחד להקים בנין למרפאה
נוספת, תמורת שכר-רירה.

גם קופת חולים עממית, הנותנת
פנתה עזרה לרבים מתושבי המושבה, .
בבקשה לאפשר לה הקמת בית חולים
ומרפאה. ד"ר ברין הציע שתוגש תב-
נית להקמת בית חולים מרכזי בחדרה
לכל השומרון. הוחלט לתת לקופת־
הולים עממית את המרפאה הקיימת
באותם התנאים שנמסרה לקופ"ח של
ההסתדרות. הוחלט -להטיל על ועד
המושבה להמציא מגרש מתאים להק-

מת בית חולים.
אח"כ דנו בענין השמירה במושבה.
— אברת מזורה עם חפצים בדרך
חררה־כרכור. להחזיר ללרנר, כרכור או

לקבוצת גורדוניה, חדרה, לרחל.
פתח-תלןוה

קבוץ הנוער הציוני מזמין למוצ"ש
את כל חברי הנוער הציוני בארץ לנ-
שף! חנוכת חדר האוכל ולחניגת מלאות

4 שנים לקיום הקיבוץ.
גן-יבנה

הערב הרצאת לובראני על הסוציא-
ליזם ופשיום.

רחובות
?לפני כמה ימים נחנך במעמד פקי-
דים גבוהים של הנהלת הדואר המרכז
האבטוטטי של שרות הטלפונים ברחו-
בות. רחובות היא הנקודה הראשונה
במירור השרות האבטומטי. הטלפונים
עוברים בסדר. מתקשרים גם עם יפו

באופן איטומטי. העבודה בסידור
המרכז ע"י המהנדס א. וינרמן מת"א.

נתקבל למערכת
— גליונות לדברי ספרות, מחשבה
וביקורת. יוצאים אחת לחודש על ידי
יצחק למדן, חוברת א' (2), כרך רא-

שון, ח"א כסלו תרןי"ד, 94 עמוד.
—- די בלוטיקע געשעענישן אין פא־
לעםטינע, "אדבעטעיר־צייטונג"יביבליא־

טעק נוט. 1. ווארשע 1933, 16 עי.
— ראם אררעטער־פאלעםטינע, מא־
נאטלעכע אויםגאבע פון דער געז.
"פריינט פון ארבעטער־&אלעסטיגע",
נומ. 1. בוענוס איירעס, "אקטאבער

.1933
— קלארקייט, פעריאדישע אויםגאבע
פאר אלגעמיינע און פאלעםטינע פראנן,
קאונאם, 4או1עמיער 1933. נומ, 2.

,; סיוט מס' 4
מאת י. קמפבלל
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סרב 137
נערך בחברות יבמררש-א1סט1א1

? י י\לי 933ן •

גמביט של המלכה
שח1ר: ח. הבד!\\ר\ לב1: ז. ךןבינשטי!

03פ (3 .06 4? (2 .15) 4!) (1
+4י1ר 64 :פ (5 .64 .-6 64 (4 .66
̂יר (6 ?£14 :מה קרבן רגלי מענין! י-י-
62ף (8 .+64 ; מה 154 :ר (7 ! 5(17.
.£5מד. 33ר (0נ .35 66^ (9
11) ,1̂ ?5ו1מה 13פ (12 .67פ 2
:ר (15 .05 1נ*צ (14 .6י1מה 5§פ (13
^5\ 6!>מה (17 86מד,3!1ר (16 .$16 
0-0 (19 .6}מד, 3!פ (18 116
 .67גזה

14>פ (21 .6)מה 23מה (20 י
03ף (23 .65 114 :ף (22 .114 .0
111מ (25 .+6ג1מה !4} (24 .0-0
48צ (י2 .^5 65 :1 (26 .£65י
60;} תחבולה נהדרת !י>£ (28 .07 מה

אז .66 : פ - (28 נו0ח אחר]
[וזוכה בצריח 66 ;צ (29

!! 18) צ (19
שחור נכנע.

האמן היהודי הצעיר. רובינשטין
מוינא הוא בעל כשרונות .שיחק את

פות* י שאלה 144
תל אביב: דוב אברמוביץ, מ.
גורמן, ד. זכם, מ. רחמן, • בפר
חזקאל הלל, הנוער בן שמן: י
ן, פתח תלןוה: י.. בר- משה איטוני

יש, ר. וגמייכטר, צפת: י. לוי.
הוספה לפותרי שאלה 143

: יחזקאל כפר הנער בן שמן
הלל, משה אימוני!, חי&ה: מרדכי

לובשבםקי.

<־;:! ,: ? •שאלן? ־5*1 
" ?

. .
 א. קרמל

י
 מאת ד"ר ־

י י ?

אש1ן בהתחרות. שאל1ת  ר.
? פרסי ?

י ? . י 1רלט ר3ה

לשחור 5 "כלים:
04; 7ם113; מ6:>; סה118; ף

3 . 11 2 } 6 ־4 י 0 נ1

ללבן 9 כלים:
מ112; מד,14>; צ35; 17613:; 36, 05, 202!

; השחור מט י־3 מטעים. חלבן נוסע

פתרון לשאלה 143
. לשאלח של הצעיר יחזקאל הלל מבן

?"מן יש לדעתנו 2 פתרונות;

33 31ף (1 1
65מ 03מ (2
•! 013מ (3

3ג 66ף (1 11
2) 4!מ 68צ-
•241צ (3

מרב 136
בפאריס אוקטובר 1933. נערך בתחרות-

פתיחה ספרדית
ח1ר: ד"ר א, אליוכי! לב! ב. גר1מר ש

5נ1ל (3 .06פ 3>פ (2 .65 64 (1
.06 :5 +06 :ך (5 .136 34ל (4 .36
63 ר מוטב היה) 03 פ (7 .6} 14) (6
....(7 (2 4טה ואחריו 06! 8) (1: 65 {:
.6) פ 13) מה (10 .118 צ 63 ר (9 .65
11) .7(1 ר 04 מה (12 -4§פ 0-0-0

.116 ר -03 :) (14 .63 : ם 114 (13 -
•66מת <*ג>צ (6י -16סר. 115 (15
17) 13,65>מה ! 18) 2נ־פ צ(19 .4§ ?2
16־:מה (21 .8} :מ +8? ־צ (20 .8?צ
1י1פ (23 . .116מה 13>מד. (22 .£3־:ר

8גצ 02מ (25 , _.67מ 04 (24 .65ף ... ,
63 (28 .+4ג!ר 1}פ (27 .05 33 (26

•4}מר. 83פ (30 .8)מה 84 (29 .6?ר •
•52 :מה 862פ (32 .+2!מה 03פ (31
•115 :מה 84 :צ (34 .112מה 81צ (33
•3)מה 3?ם (36 . .£8צ 2§צ (35
ך, (37  י.3}̂ 

(37 נוסח אחי] [15: צ ??+5'פ
.35) :ך +5!:פ (38 .3? :צ ... (37
•לנ>מ +5)פ (40 .116 45 :0 (39
?5? ר 2" צ (42 .4?ר 112צ (41
!08מ 112צ (43

שחור מקריב את הרגלי, כי אחרת
אי אפשר לזכות. עכשיו בא סיום צריח :

מענק. _

.63צ 116 :צ (45 .116 ;ף 116 :פ (44
46) .+62צ ?5ג (47 ,117מ 114 צ
.35 :צ 04מ (49 .32צ 03מ (48
50) 2ו1צ (!5 .נ3צ 2נ!צ 03מ(52 .11>צ
.5(1מ 112צ (54 !04 4(1 (53 .6נ1מ
.6נ1מ 02מ (56 •+43* 5117 (55
.3נ1צ 114צ (58 -63צ 118צ (ל5
.3)ןי 114צ (60 .563 7נ1צ (?5
?37מ +8לצ (62 '14צ 118}י (61
.14>צ 03מ (64 .64 :צ 65צ (63
.13)צ 802 (65
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צרף את התלוש אל סתתנך ;
/ . ? ? ושלת לטעויכת ?
ווו1 1(11 : ז ו,ן ̂**י ******"ז.ו

^
; ז י ;:;7 : וו5:: ^. ^ : . .

-7.:. - י  ̂ , ? - ? בהנהלת מ. מרמורש .-

בית חרושת חדש לדברי
מתיקה

במקצוע המתיקה נו&וי בירושלים
בית־חרושת חדש המראה סימנים של

התפתחות מהירה.
שם בית החרושת החדש ,,מת!".
הושקעו בו 1500 לא"י, ועסוקים בו
פועלים ופועלות בהנהלת מומ- - כ־15

חה- מהונגריה בעל נםיון רב.
בית החרושת עוסק, בעיקר, בייצור
מינים י כאלה שאינם נעשים ער עתה
בארץ ואין בהם התחרות לבתי חרושת
אחרים, היינו במיני מתיקה מטולאים
- מין זה מובא עד עתה ליקר-ישוגים.
רק טחו"ל. י התוצרת טובה ומהירה

נמוך בהרבה מזח של חו"ל.
מתחיל ביקוש לתוצרת1 בית החרו-
שת גם לתל-אביב ולחיפה והו-א עומר
בקרוב להכפיל את מספר פועליו ולהז-

מין מחו"ל מכונות נוספות. ?

עתון ערבי-אנגלי
הממשלה נתנה רשיון לאמיל גורי, /

.; מעוזרי- "אל־ג'אמעדן", להוציא עתון
יומי- בשם "הפדרציה הערבית" באנ-

גלית ובערבית. ־

1 למשפחת שיפו־ 1
||1 עטרר־ז. ראשכם ?111 בצערכם חרב בהלקח מכם 118 קבלו נא את 7ג#< השתתפותנו ?

מבסן ןאברהמ
11 בינין הארץ תנחמו 0

¤ משפחת נרינדלנד : ? ;

י
־ - ? ? -? ' 8 ;

י  י י
.. . ? .  י -

ממגני ברק.

|1§ |̂!-
;
:/̂ ־ : . י י -ג י ? י

13116^¤ו*1 ;̂ : ..? >< :. : -. ... י

ן, לקח חוסר ענווה
£^~ ויסמן, פועל בנהריים, לגמר־

3ייקת ביתו, לירה.
£< — לםיו-ם הנטיעה בפרדם בבאר־

יגנים, 500 מא"י.
ביב, — בית הקואופרטיבים בתל־א •||י
|5טקום "גייוד". בהנחת אבן הפנה,

|6 לא"י.
— משפחת צבי מרקשייד, דמי לבי- ,̂

|ג\ת־חנ1כה 502 מא"י.
^— קבוצת ירושלים דטי־כיבוד מבעל

||ח"ר לתעשית סיר 250 מא"י.
|3— רמי-לביבות במסיבת ארגון מג־

^א? 200 מא"י.

תחרות בוינא
הקלוב הש-המטי היצינג טסרר תח-
רות גדולה במשתתפים בה 16 אמנים,
ביניהם גם שפילמ! וגרינפלד. המצב
אחרי הסיבוב העשירי הוא כדלקמן :

גלם 8 נקודות, גרינפלר 71/2, הינלינגר,1
שפילמן ך כ"א, מילר 61/2, בקר 6,
קולנהואר 61/2, שוער 5, בייטים, פור
הורצר 41/2 כי'א, יגל, פלמה, רובינ-
שטין 4 ב"א, פוס 31/2, קופצקי -2,

פלדה נקודה אחת.

אחד נגד מאה
האמן הוינאי הנס מילר ישחק בד-
צמבר יוייא באגודת הספורט של
המשטרה במשחק סימולטני נגד 100

אנשים בבת אחת.

איליםלןופ - פירהורסט
האמן האוסטרי איליסקזס שנמצא
. דו קרב נגד עכשיו באנגליה, שיהק
האמן הבריטי פירתורםט. -כל אחד ז:ת
בקרב אחד 1־4. קרבות נסתיימו בתיק,־.

כרוניקה



מגדל
עד היום אי; "צוו; למגדל זו שחב?

̂ ת ר! ">$ י ק ל. "?* *^ 7/ א 0," י  
/ 0 "" לו ז*\* ~ ~ ל! י7/

— הרי לך ראשית בני! של עיר
המרפא, חיזיון הגדול שלא נשלם, י ת־ ?

דוה ברז? מסומנים לרחובות ראשיים
של העיד. על סלעיה הקודרים — מו-
שבה קטנה של מתנחלים יחידים,
שספגו מיהודה את שנאתם לפועל
ולהסתדרות. הנח זה לא יכבד עבר־
באן המערכה עם הכנסת "בית"ר"
ועדיין לא פסקה החתירה תחת היפו־
רות הבריאים שקמו למגדל על ירי
נוחות צעירים שהתאחזו בה במשך
השנים האחרונות, רנשו שטחי קרקע
מצומצמים \;טעום בעמל כפיהם. הם
המהויפ ים את הגרעין של /הנהלה
הצבורית והחברתית של מגדל. הם
הדואגים לרכז טחון־ מאות המגרשים
השוממים, שבעליהם נפוצים בכל הגי-
לה, ומעבידים אותם לרשות הקה"ק

ומצרפים מתישב לטתישב.
בעלי האחוזות אינם"יטגדל, והנוטע
?המוצלת מע־ד על טיבו של עמק גנום,־־.
?וצבור הפועלים במגדל יאף הוא צופר!
את -האפשריות הכמוסות בנקודה זי
לישוב עובד המפרנס את עובדיו. עוד
שמורה אפשרות גדולה בשטחי האדמה
של פיק"א במגדל למעלה מאלפיים
דונם, אדמת בראשית פולה, אדמת

משקה.
על חלק מהאדמה חזו עוברים כיום
קבוצת גוררוניה, המעברת נן ירקות
על שטח של 70 רוויו. '/'.טח '"ומחי

עי על ירי הקבוצה ה-שירו את הקרק

עקירת הםדראות, השקעה העולה ער 3
לא"י הדונם. .החברים רואים־ את שברם
ביבולים היוצאים מהכלל בכל אשר
ישתולו. שטח העגבניות נושא י פר־
למכביר. גם שרה הכרובית מבטיח

יבול בשפע. הקב-וצה "והארגון נעזרים
על ירי הגן כעבודה צדדית נוספת לע-

בודה השכירה במטעי מגדל. י
בשטחים אלו יכולנו להשריש ישוב
עובד באמצעים מועטים. כי האדמה
דשנה והמים למכביר, בלי כל צורך
של השקעת לספים. ל20 החברים דרוש
?כילם השטח לשכון. עם פרספקטיבי;
להתישבות עובדת על שטח פיק"א,
קבוצת גורתניה, שהיא המשך לקביצת
שחריה, חותרת להאחזות זו, קבוצת
ארגון אפריט שבאיה למגדל ליצור לה
תחנת ריכוז לחבריה — הצליחה. נת-
כנסו כוחות חדשים מהנחרות הסוצי-
אליסטית בערים. הקבוצה משמשת גם;

מקום במיון לחיי שיתוו*.

ש. לןושניר

נווה ו נות הע בני
נרדפת - י. גרינברם

חבר הנהלת- הסיבנות י. גרינבוים
ליקר. אתמו-ל בועד הק־לה. אנשי הועד
קיבלי את פניו ושוחחו אתו על מצב

העליה.
גדוד חדש נא

האניה "לאנקשייד" הביאה לחיפה
את ? הגדוד. האנגלי החדש (סקוטים)
כשמונה מאות איש שיחנו בירושלים.
האניה עויגנת ליד הרציף!. י יאו עוד
אלף! אנשי צבא עם נשותיהם הנוסעים
להודו. במשך כל יום אתמול ה-ה
לנמל חיפה צורת נמל צבאי. התנונת
היתה גדולה. תזמורות הגדורים ערבו
תהלוכות נגינה. המנגנים לבושים בנ-
די צבעוני] סקוטיים ומקושטים עורות

נמרים. הנדוד רויאלאולסטר עוזב
י למצרים. את א"י ועובר

האגודה הצרכנית בהדר
הכרמל

תיפתח בראשית ינואר, בבית טרופ
. חברים המעונינים לחדשם דחי הרצל.
לפנות בכל יום מ־5 עד 7 בקופת מלוה.
במרפאת הסתדרות הרופאים .
?הרובאים ד"ר יאור — מחלות-
ילדים; ד"ר בלוטנטאל — מחלות עצ-
בים ופםיבוטרפיה התחילו לענות

לחולים.
פתחו מכבסה בעכו

?שני יהודים מוינה פתחו בעכו
מכבסת-קיטור גדולה ומודרנית ,,קריס־
טאל". המכבסה תשתמש במימי הבבא־
רי. מכונות חדישות הובאו מאמריקה.
למכבסה ארבעה מני&ים בחיפה. לבנים
יתקבלו למכוניות מהבתים. התשלום

לפי המשקל. העבודה עברית.
בץ פועלי חשמל

ההרשמה לשעורים בתכניו! נמשכת.
על כל חברי האיגודה להירשם במז-

כירות מ־7 ער 8 בערב.
? הערב ב־8.30 מסיבת חברים של
האגודה להשתלמות במרע בהשתתפות
הפסנתרנית ?טורקאנובםקי, הכנר פרופי

יליםטון , ד"ר זבה. , והצי זדרי

... :
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םכתב מערכה
הכחשה

- מיום השתוממתי לקרוא בעתונכם
בי, ט' בכסלו ברובריקה של חיפה
תחת הכותרת ,,פ1עלים מחורן" דברים
מיוחסים לי שלא תיו מעולם. כבניני
לא עסקו ואינם עסוקים פועלים חור-
גים, אלא- יהודים במאה אחוז. מעילם
לא דרשה ממני ההסתדרות להעמיק
איזה שהם פועלים מפני שאין יסוד
לדרישת זאת. אף< אחד מההסתדרות י ־לאי

י העסקת פועלים. יחסי י דבר אתי ע"א
לעבוד העברית ולקח"ק ידוע לכל מי

שמכיר אותי. . .
י את ההודעה ־ לבט מי שמסר
הזאת הוטעה בהחלט. ומחובתי היו־גה
־ עושה המעשה, לעמוד בדיוק מיהו
אינני מחויב לעזור לו בזה. אני רק

מוריד את האשמה מעלי.
הרר־הכרמל.

אליהו חבובא

הערב
— ב־8 בבית הבריאות ד"ר רוקח

על מחלות החוח*.
בסמינריון הפועלים

הערב ב-7 ד"ר ח. ברגמן: מדינה
וחברה בפילוסופיה הגרמנית.

־ ידיעות מ. פ. ים
הופיע גליו; ד' של הידיעות (סטנ-

סיל).
מבית הספרים הלאומי

תערוכת תקנות קאליש, בהוצאה הא-
דנותית של הציר שיק, שסודרה מלכ-
תחילה לזמן מצומצם, תמשך עור

שבועיים. ___"_"__
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מצבה לאריה סנדלר
היום ב־1 אחה"צ בבית הקברות
(בנחלת יצחק) הקמת מצבה ע?
קברו של אריה יעקכי (סנדלר) שנהרג
אשתקד בשעת העבודה בחון* יפו.
חברים וידידים מתבקשים לבוא. המ-

כוניות יוצאות טרחו־ב החשמל.
מצבה ל מ. יצחקי

. ?היום ב־4 תוקם מצבה על י קברו של
החי מרדכי יצחקי (איציקוב) בבית־
ברות בנחלת יצחק. חבריו וידידיו הק

של המנוח מתבקשים לבוא.

י להתאבקותב"הפועל" הערב ב־7.30 שעור -
בהדרכת יצדק לנרברג.

על חברי המקהלה לבוא למועד.

י הםטודיה לציור
נפתחה מחדש הםטודיה לציור בהד-
רכת הצייר י. פרנקל לאחר ששב מפא-
רים. תלמידים נרשמים בכל ערב ט־5

^ ^ 
ער 7 ברחי רמב ם24.

לבטול תהלוינת-האורים י
ועד סניו* המודים כת"א מודיע:

לרגל המדובר בישיבה האחרונה י
של מועצת העירית, כפי ונתפרסם
נעתונות, על ביטול תהלוכת החנ-יבח
יושנה — הננו רואים- חובה לעצמנו

. י
 י

להעיר:
א) לא נכון שוער הםניןז גרם אף
במשהו לבטול התהלוכה ולא נכון,
שהוא הסתלק מקבל עליו אחריות לש-
לום התהלוכה, בהיות ואיש גם לא
דרש ממנו קבלת אחריות זו. לכך אח-

-אים רק העירית והמשטרה.
ב) לא נכון, כי ועד הםניןל בא
בדרישות והציג תנאים להשתתפותו

של בית־החנוך לילדי עובדים בתהלר י

כה (שאלת הרגל נתעוררה רק־ ביחס /
לביה"ם של הנוער העובד ואולם גם
זח לא באי וער הסניף! בנוגע לבי"ס :

בשום דרישות ותנאים למישהו).
ג) על ביטול התהלוכה החליטה הנ-
חלת העיריה .והיא הודיעה לנו רשמית

על בך.
ד) ועד הסניף! מצדו ביקש דרבים
לקיום תהלוכה מסורתית זו, אלא
שלצערו הרב ולצערם של כל צבור
המורים והתלמידים ותושבי העיר כולה

לא עלה הדבר בידו.
ה) ועד הםנין* רואה בביטול התה-
לוכה פגם גדול בחיי העיר והפסד חני-
כי רב לתלמידים והוא מביע את תק-

ותו, כי להבא לא יושבת חג זה,
י- לתיקון נמל יפו

המהנדס פלמר, בעל תכנית נטל חי-
פה, בא ליפו יעניני תיקון הנמל.
נבנלן הפולני פלןא''ו

בבנק הפולני פקא"ו שנפתח לפני
חצי שנה הגיע השבוע מספר פנקסי
החוסכים ל־1000. את הפנקס מספר
אלף מסר מנהל הבנק, מר תידיאוש
ציק, לחברת "עזרת יתומים" עם תרו-

מה של 10 לא"י.
שריפה

צפירת הכבאים הודיעה אמש על
דליקה שפרצה בביהח"ר ללבני מלטי
של גליקטן ליד הירקון. הדליקה כובתה

מהר והנזק מועט.
זכה

חגר הקואופרטיב "עציון" <חיי-
בלום זכה בהגרלת בנק זרובבל 500
לא"י. תעודת הפקרון נמכרה לו ע"י

קרבץ. .,
ינית מנוחה לזל,ניפ גלמודים
ביום אי כודר! הזכויות ש? הת-רנ*
מות המיוחדות — חרר ומטה. זכו

בהן מרת גולדי] ומרת בהגרה.
בקורם למאכלים טבעוניים

ולהזנת ילדים חיום ב־2 בקלוב ויצ"י
שיחה ראשונה.

הודעות.
— חיים זלמר, ישראל מאינםקי,
אריה גרינבת, אפרים בץ, מתבקשים
ע"י דנם יעקב פוטשניק שהיה ראש
הישיבה במוהיליב פודולסק ועתה רב
בלושיצי הישנה — לעזור לו במצבו
הקשה, בחוסר לחם ממש, בדבר הכ-
תובת לפנות לזלמן קליגמן, ירושלים

רח' יפו.
דחי גררה, 15 ויבוא על שכרו.

— נמצא והובא ל"דברי' תנקם חש-
בונות קטן.

—י הנהלת "טוריים" העתיקה את
דירתה לרחוב שינקיז 5.

. — ועד חםני1* של הנוער העובד
בתל־אביב מודיע כי פנקס החבר טס.
94 של אברהם סימון בטל ומבוטל. ,

יבו־ — פרידמן אריה מסבליוש (צי
סלובקיה), מסגר, שבא לארץ בחשו ן
ש. ז. באנית ,,מרתה ואשינגטון" מת-
בקש .לפועל המזרחי • סניף! תל־אביב.
— במוצ"ש אבדו מעיל, גשם וכסיות
העין. להחזיר לבית בדרך מת"א לראש .

מסחר טיבר בת"א, או בחיפה.
— בתחנת האבטובוסים בבני ברק,
אבד ארנק נשים ובו 600 מא"י וחפ-
צים שונים. המוצא מתבקש להחזיר

ל"דבר" בשביל נ.
— אבד באוטו של "אגד" ארנק ובו

כסוי. להחזיר ל"דבר".
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ב6. פ. ת"א
משרדי אגודת פועלי הימן, ארגון
יומניו* -לשכת ההר־ בנאים והטיית ים ־
;מה ומסים עברו לרחוב ברנד 7.

!משרד 5תודו מ־6 — 9 בערב.
כרטיס ים לח ג ההסתדרות

ביט ים אי, בי וגי נמכרים -ב־36 —
!9 מאי'י במשרד ועדת התרבות,
טב"ם 24, בשעות 11־12 לפנה"צ,
4.31 — 6.30 אחה"צ. מקומות ענודה

:שע1ת 12 — 1.
ביום ב/ 25 בדצמבר ב־6 בערב
!צגה לנוער. כרטיסים ב־26 — 49

1א"י בועה"ת בשעות הנ"ל.
?הערב ב־8 בבית העם חורה כללית.

למען ,,דאם ווארט"
המטיבה למען "ראם ווארט" בחש־
נתפיזתו שיל ב. כצנלםון תתקיים הער-
;"8 באולם ישה חפץ. יוצאי תנועת
ו"י העובדת בפולין ובגליציה מוזמנים.

הערב
-- י־4.30 בביה"ם התיכוני שעורו

1שני של ד"ר א. וכםברג בחוג לפסי-י
נולוגיה אינדיבידואלית.

— ב־8 בביה"ם למסחר בשעורי המרע
טל ועה"ת א. ש. יורים: מתוך הספרות

־?עולמית (רומן רולאן — המשך)-.
— ב-8 בבית אנגל, נחלת בנימין 2,
א£0ה לחברי הסיעה של הציונים הר-
דיקלים ולנוטים אחריה בהשתתפות

?. גרינברם. .
— ב&י בקווים להשתלמות רופאי
לו,יפ"ח: פרופי קלופשטוק על אלרגיו
י^נפילקםיה; ב־9 פרופ' חיות: פר

י של מחלות האמנות. ןיי0 בןןיגיינה
— ב־8 בקלוב םירקין הישיבה הראשו-
נה של ועדות ההברות בשכונות. סדר

היום נתפרסם אתמול.
-- ב8 בבית הבריאות עצות לנשים

בשאלות חיי המין והנשואין.
— ב8.30 באולם גלזםן בנוה־שאנן
מטעם הבחרות רודנר על שאלות תנו-

עת הפועלים בארץ.
— ב־9 באולם מוגרבי נשו* קונצרט-
באל לטבות הליגה למלחמה בשחפת

בבית העם
-מסיבות טכניות לא תתקיים הערב

ההרצאה: "לבריאות הצבור".

במכון הגיאולוגי ?
היום ב־3 טיול לחוג המורים לס-
ביבות הירקון. מתאספים בפינת אליעזר

בן יהודה—הגליל. י

בתערוכת הצייר גליקםברג
במוזיאון תל־אביב נפתחה בליל ג
המגית תערוכת ציוריו של דו. נ.ליקכ
בדג. הוצגו 40 ציורים חדשים, רובם
בעב-עי שמן. הצייר עסק בזמן האחרון
בעיקר בציורי נוף בתל־אביב ובסבי-
בותיה. מן הפורטרטים יש לציין שנים

חדשים של ח. נ. ביאליק.
את נאום הפתיחה נשא המשורר
שאול טשרניחובםקי. האורחים היו

מרובים, למעלה ממאתים איש, ביניהם
סופרים, טורים ואמנים.

_ בנין וברזל פל^רי חמרי
מוזמנים לאספה דחופה הערב ב־7
במשדר מרכז הפקידים, אלנבי 115,
קומה בי חרר 25: הפעולה להרמת
השכר. באספה ישתתפו ב"כ וער הס-
עד המרכזי של הסתדרות הפ- ניף והו

קידים.

הפעולה להרמת השכר
לפועלי הדפום והכריכה

אתמול נגמרה השביתה בבית־
י־ שטיניץ לאחר שבעל הכריכה של ה

הכריכה הסבים לדרישות הפועליים
וחתם על הפכם ־עם האגודה בדבר
תנאי העבודה וקבלת הוספות. היום

חוזרים כל הפועלים לעבודה.
באספת פועלי ביח"ר למעטפות שק
שינר אתמול בהשתתפות ב"כ ועד

האגורה הוחלט פה אחד לעמוד עי
הדרישות בדבר הוספות ומדור הסבב
עם האגודה, בדבר קבלת פועלים ופ־

טוריהם. .
מתנת דם

דרושה לילד חולה של פועל. מתנד-
בים מתבקשים ב'5!עות הנוקר ב"הר־

פה". נכונים לשלם.

שכר דירה בשכונות עונדים
ובמע-ונות

קבלנו לפרסום מאת המרכז לשכו-
נות עובדים -והועדה לשיכון פועלי
-1זעיד שעל יד מועצת פועלי תל־אביב ,
\יפו־ את ההחלטות ד?קמן בשאלת .:
שכר הדירה בשכונות ובטעונות עינ- .

יתם.
י הוחלט: 1) לקבוע את שכר הדירה

לכל השכונות והמעונות באופן שוה.
2) השכר שנקבע הוא מכסימלי ואין
ילעבור עליו. 3) אסור להשכיר דירה
.־שלמה אלא במקרים יוצאים מהכלל
ובהסכמת ועד השכונה. כמו כן ייק-
הדירה בעד , .הוער שכר בע ביחד עם
דירה שלטת. 4) יש להודיע לפני
ההשכרה את שם הדייר לועד השכונה
והזכות בידי וער השכונה לפסול את

הדייר בלי מתן נטוקים.
5} שכר הדירה החדשי בעד חדר
יאחד לא יעלה על 1.750 לא"י הכולל
ט&י העיריה, מים וחשמל (1.500 לא"-י

- יגער חרר ו־250 מא"י בעד יתר התש-

?ילומים). במקרים של שמוש תמידי

ומלא במטבח (בישול וכוי) לא תעלה
ההוספה על 250 מא"י. השבר בער מר-
פסת סגורה ל^ יעלה על 1.250 לאי'י

ביודעו הכולל מסי העיריה, מים
^!מל. ־

י י 6) על כל ועדי השכונות לבדוק ער-

1.1.34 את מצב שכר הדירה הנהוג
בשכונותיהם ובמקרים של העברה על
המכסימום הנ"ל להתאים את השבר

עם התקנות הנ"ל.
הערה: אין המשכיר רשאי להעלות
את שכר הדירה הקיים במקרים שח-
< שכר הוא פחות מהטכםימום הנ"ל אלא
בהודעה מוקדמת של חודש ימים לפ-

חות.
7) במקרה אם המשכיר מסר ב למל-
אות אחרי התקנות הנ"ל מחויב ועד
השכונה למסור את המסרב למשפט

?החברים של ההסתדרות.

נניהח"ו העירוני "הדסה'י
לפי "יריעות עירית תל־אביב" (נו-
במבר), היה מספר החולים בבית החו-
גים העירוני בששת החדשים — אפ־
ריל־6פט0בר 1933 — 2021, מלבר
4707 יונקים, שאין משלמים בעד
ן^הותם בבית החולים. מםפר ימי

?המחלה 23.350.
, הכנסות בית-החולים (יחד עם הת-
מיכות) היו בתקופה זו — 11.123
י (מזה 3.473 לא"י מתשלומי #לא"י

"חולים).

,.בת( ספר - עממיים בתל־אביב
לפי "יגיעות עירית תל-אביב" (נו-
במבר) נרשמו עד סוף נובמבר לתש-
עת בתי הספר העממיים של רשת־
-החנויר העירונית ולבית-הםפר לילדים
מפגרים — 6475 תלמיד; לגני היל־
דים העירוניים 1595 ובם "ח 8070
תלמיד, לעומת 7058 בתחילת תרצ"ג
. (5588 לבתי־-חםפר, 1470 לגני-היל־

דים).
מספר התלמידים בתחילת השנה
־ גדל, איפוא, לעומת תחילת תרצ"ג

ב־1012.
? י יבבתי הספר הכלליים נפתחו 102
כתות, לעומת 84 כתות בתרצ"ג. בבתי
הספר "מזרחי" נפתחו השנה 57

\ כתית, לעומת 51 אשתקד.
$ סכום ההערכה לחנוך הגיע עד סון?

י נובמבר ל-13,500 לא"י;

נחוץ שירות-הצלה
. הרשמית של הרחיצה עברה העונה
א-בל המתרחצים מרובים ושירות ההצ-

לה העירוני איננו.
לצהרים החדירו צע י : ביום. ג' םמוך

;/קות־נשים את כל חוף הים: אחד
המתרחצים, תייר ממכסיקו, טבע ואתו
< החלו לטבוע גם מציליו. השחיין מ.
אבינרי שנזדמן במקום הציל בעמל ?

רב את הטובעים.
?מספר המתרחצים באותו יום היה
1 :לורוב לטאה. בשבתות מתרחצים כמה

. -מאות. האם תפקידם העיריה לסכנות?
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י אהל' תצגות^ה"
במוצאי שבת 23.12.33 באולם טוגרבי

אופרה בגרוש
ההתחלה בעשה 8.30

קול-נוע אופרה מוגרבי
הערב: מרד (שבוע. שני) .. ?

לאביגדור 1למשה
ם כ ת ב קבלו את בלגתנו להולידח 

נגעי= אטהר אברהם והבנים

?0 נים לן ק2רםין
, 18. שתי ידיעות שנת- ן ו ד נ ו ל
. 24 השעות קבלו אצל לויד כמשך

האחרונות מגלות מחזה תונה בים.
האניה האמריקנית "אקםארץ'" של
6000 טון עלתה על שרטון צפונה

מקפריסין. תוכן הידיעה הראשונה .
שקראה לעזרה הוא: "המכונות נת-

קלקלו. מכנים1ת מים". ,,רב החובל י.
התאבד, מודיעה הידיעה השניה, אולם
לאניה לא צפויה סבנ-ה תכופה יאנו
נמשיך אם רק מזג הא-ויר יהיה נוח".
פרטים נוספים לאי נתקבלו. .(ר)

שבנות טובה בין עבה"י ונג'ד
-עיר-הירדז, ז, 19. צירי ו מ ע ־ ת ב ר
פואר פח-ה וטגן הנציב הבריטי, קירק־

י ברייר, נסעו היום לקאהיר לרגל אישור
חוזה השכנות הטובה ? עם נגיד. (ר)

איפור שביתות באנגורה
לאומית באנ- ק ו שמא, 14. המועצה ה
גורה תאשר בקרוב הצעת חוק, האוסר
שביתות פועלים והשבתות. -המועצה
תקבע את שכר העבודה ושעותיה וכל
הנוגע לחוקת עבודה. חוק זה הוצרך
ע"י תכנית החומש -התעשיתית. (ר)

חוזה מסחר רוסיה - פרפ
ה, 17. לפי הודעה חצי ב ק ס ו מ
רשמית הושם קץ לחלוקי הדעות בענ־
יני מסחר יין פרם ורוסיה, הנמשכים
זמן רב. בין שתי המדינות נחתם הס-
בם המבהיר את חוזה המסחר הקיים,
ביחוד בנוגע למכסות האימפורט
והאכםפורט. י (ר)

ידיעות הסוכנות יופיעו מחדש
של־ בקרוב עומדת להתחדש הופעתן .
יריעות הנהלת הסוכנות, שתוקדשנ־

לפרסום פעולותיהן של מ-חלקותיהי
השונות של הניה'ים. בעיקר תוקדשנח
י והשאלות ה"ידיעות" לעניני העלית

הכלכליות.

סלבדור נסגרת בפני מהגרים
.ממשלת א"י מודיעה, כי ממשלת

סלבדור אסרה את ההגירה של נתיני-
א"י 5מדינתה, לבד מן נשים נשואות,
הורים וילדים של אנשים היושבים שם.
נם אלה צריכים לקבל קודם רשות

ממשלת סלבדור. . .לכניסתם מאת
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ת ? אמהו
תמנעו נא מלהלעיט לילדיגנן.
תמצונניט רפואות פנימיות־!
מחלישות את גו-ר-הילד, יות- ההצטננו-
- הן מובילות, -לעתיפ וישמזניחים .אותן,

: . אבלי - י גלרובות, למחלות רציניות.
-ליל־ השימו-ש בדכזאות,,פנימיות מזיק

וים יגרמו -להפרעות קשות במינה יי
י־־ העדין של אירי העיכול". אמהות מ
- הסכנות, ע"י ? דרניות מונעות ^ת שתי
מלחמה יבחצטננו-יות בעודן באבן־ —

-— - בעזרתי אבל בצורה יחי־^ני-ת — ?
!¥ . י י י5̂,

 ק. ס
ו י י

. כשמורחים אותו לפני השנה, על
גבי הגרון והחזה יהו-א 5ועל בשתי י
,;. ומביא־ הרוויחה ־ מהירח. ריבים כאחת
י חום הגו-1? היא ־ מת- ־ הש2עת 1) ת^ת

ארח ונשא,< יישר אל תוך דרכי הנשי־ י
מרכך את הכיח (לייחמ),- מה המדו-לקיב],

ומקיל על הנשימה. 2) בו בזמן, הו-א־-
?5ועל דרך העור כדו-גטת האיםפלנ־תל
ב"מצצו" את המתיחו-ת ואת המכאוב.
: ודו-־חצלדית של פעולתו -.המהירה
1̂/\ מביא ברכה רביו יויל־ס ; 5 בטיפו-ל בהצטנינו-יות של גדולים ו-קטניםי

. . י .; כאחר. . . ; .

ת (זזקולי6) י עבר טה ה י ברס י ונ א שעןף ה
? . ב י ב א ־ ל ת ב

היום נפתחים שלשה שעורים:
מבוא לידיעת ארץ ישראל <משש עד שיע)

םמנריון בידיעת ארץ ישראל (משבע ער שמונה)
ביאוחמיה (משמונת עד עשר)
—כל ההרצאות האלה ב"אהל שם"—

הנרשמים לשיעורים האלה שלא קב- עורים הללו יכולים עוד להרשם חיום:
ל\ עוד -כרטיסים מתבק'טים 5בוא י^אחר שגיתנה הרצאה רא'טונה באיזה

כשעת לפני זמן התחלת ההרצאות ולס־ קורס שהוא אי אפשר :להרשם לו.
די את ברטיכיהם. כל המעונינים בשי־

המנהלה מקבלת מארבע אחה"צ ב-אהל־שם".
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אנו מודיעים לקהל הנכבד שמהיום
פתחנו ברחוב הקוק! 1(מיכי-מ סחרי)

בית מםחר לביצים
נ&יטלנות

>^נו מספקים במחירים זוליבם
ביצים טריות יום יום ומבטיחים

שיור־? טוב ו^דיב י
ב ר ד  ו ב כ ב

3ירמה רובין י
: :— ן

/ /  /? £ 0 11 0 1 (1 3 8 0 11 1] 6 !( 11
(11 ?.1[115£*-32;1611'\1) י*

א 81(81 13!1?

נימה" השת "ה
31 גנבים י הערב ב-אש,־ן לצי.

במוצ"ש 23/12 • בהרצליה
הגולם

ביום ב' 25/12 הגולם
או-לם מו-גרבי תלי ו^ביב

ההתחלה בשעה 8
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בעבודתך הפוריה בשדה החקלאיתז 0
בארץ תנוחם ' \$

־ . ברין גליקסון /.. *־??

^ '  . ; י - ביה"ס כדורי וירחובסקי ־.
;( , .? ? " בכפר-תבור ח־ וי- עפרוני?־

פינקלשטין ג*
י ־ קיני 

ו התריס* ו
? בפני פורעניות העוני והזקנה

| הוא:
1 הבטחת החיים בחברת

$$ 82$ $9 $ 699 0 ?

החברה העברית הראשונה
לאחריות החיים
בארץ ישראל־1

י

ותש טםטו
ממדרגה ראשונה

בעל נםיון בעבודה באלטוטוביליפ
ותיקונים.

$כנ,־ת:
לאחים טנום

ת. ד. 468, ירושלים

. אגודת "עזרת יתומים"
מביעה את תודתה לבנק פ. ק. או,
(פו^םקח קסת אופיקי) ת"א, לרבות
למנהלו האי מדאוש פייר בעד התמיכה
שנתקבלה לטובת היתומים בסך של

^*!̂ ! י עשר לירות. . ? 
יצוין בהזדמנות זו כי מספר חת"נד.
?כים באגודה כיום הנהו קטן מאד לעו־
מת המספר הגרו? של היתומים חזלוו־
קים לעזרה תכופה, ויד האגודה קצ-
רה טהושיע לכולם. האגורה פוגה
אי&וא, לקהל הנכבד להזכיר לו את
חובתו המופרית כלפי היתומים. בל
אלה שרגש החמלה על פעוטים אומ־
. יואילו עם בלבם לים מוכי־הנורל פו ל
נא להכניס את נדבותיהם לבנק כ. ק.
או. לזכות חשבון החסכון של האגודה
'< ; ; מספר 1000, : !

ועד אגודת "עזרת יתומים"
תל אביב.

קבוצת רוסים
קבוצת פועלים להתיישבות שתופית

• בע"מ בפרדם־חנת.
באספת הכללית של הקבוצה, שהת-
קיימה ב־15 לדצמבר 1933 נבחרה
הנהלה בת 7 חברים: קלמן ליין
(יו"ר), פסח כץ (גובר) דור חגי (מז-
כיר), צבי לויט, הלל שינקר, יצחק

?הוטורסקי, בחך וכנובצקי.
חתימת אחל משלושת הראשונים

מחייבת את הקבוצה.
ההנהלה.
ביום החמישי 28 בדצמבר 1933
בשעה 8 בערב תתקים בבית הציבורי

בשכונת הפועלים בתל אביב
אםפה כללית

,של בעלי מניות החברה
התיישבות עממית בצפון

תל אביב בע"מ
סדר היום:

. ן ו 1. רו"ח התנחלה, 2. אשור מא
החשבונות, 3.. תקציב, 4. בחידות
להנהלה וועית בקרת, 5. מנוי ־..אה

חשבון מוסמר.
אם לזמן ףק*וע לעיל לא יבואו מס-
פר החברים הדרוש, תדחה האספה
ותתקיים אם3ה שניה באותו מקים
?ובאותו יום בשעה 9 מערב, ואספה זו
תהיה חוקית בכל מספר הברים נוב־

? 3חים. ,

הנהלת החברה
התישכות עממית בצפון ת"א בע"ט

/ מרכז קופת חולים
מכריז

קונגרס למשרה חלקית של
רופאה (רופא)

גיניקולוג לט־פאת קופת חולים בחיפה.
בהצעות נא לפנות עד 1 לינואר
למרכז קופת חולים בשעה 12 — 1

בצהרים.

אבד פספורט ליטאי
ע"'ט ח־ים הלם שהוצא בעיר
קובנה בשנת 1925. המוצא מתבקש

החזירו ל"דבר". ל

 ̂ י&לום עולה גרמניה אבד ד
המקצוע נגדית על שם אהרן בדמן
בדרך מנם ציונה לרחוב העליה, או
באוטו של המעביר. היטוצא "מתבקע*,
להביא את זח למערכת "דבר" או
לקואופרטיב "עתיד" נ"ב 32 ויביא

על שכרו.

ד־ןהפסקה בהחלפת תלושי םיגריור־!

ארדאט
ה . י ל נ נ א נ  ? /

*<ן לה שום שייכות לארץ־ישראל |
תלושי סיגריות ארראט "וסטט אקספרס 333"
יהיה להם ערך בארץ־ישראל גם להבא
בהתאם לתנאים המודפסים על גבי התלושים

^1(13*11 1053000 00. ^\±
 ? ? י —^^ -י

אם לזמן יש ערך בשבילך £\ /\
סא וק ש לעצמך שעון ד רכו

3
הפטר' פעם ולתמיד מטרדת אי־ | ן§
ד־ןדיוק של שעונך ומחריצות? ץ ק 8
המתטידיות אל השען לשם תקונים ? 3

ה $ ג ק
סא 00x11 ן דוק
1 .. מבחר של דוגמאות לגברות ולגברים $

 ̂  ̂
0 ל שיג אצל כל השענים המומחים בארץ
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1 ביטוח הד־פעמי* |
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ן הרבית תכפה את דמי־הפרמיה! |
= ע''י פקדון בקוםת מלוה שלך לחשבון //0 10" 11 =
1 תרכוש לבני־ביתך ביטוח ב־100 - 250 לא"י |

= אינך מתחייב בתשלום דמי-פרמיה' — את הפקדוי י =
א תוכל לקבל־י בחזרד־;־ * = ל מ ה ם ו כ ס ב  |

1 על ידי הפקתן הזה הנך עוזי ליצירת קרן להלואוו־ז |
= ? קונסטרוקטיביות לזמן אתי־ ||

= פרטים בכל קופות מלוה של העובדים - ובמשרד =

ן "הסנה" (
ת בעימ = ו י ר ח א ל ת  י ל א ר ש י ץ־ ר א ה  ר ב ח  = •
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ן / 1 פנקס לחסכו
ן ? של קפת מלוה וחסכו

== רח' אלנבי 115
1§|§ המקבלת פקדונות וחסכונות לזמנים קבועים
==ןן ובחשבון עובר ושג בתנאים הנוחים ביותר

¤̂¤¤¤¤¤¤¤ ^

בית מסחר ובית מלאכה
. לזכוכיות

ש. ביין
חיפ", רח' יפו בית ג'ור;' הליל
ן דור") חלפי! גיירה (ע"י קולנוע "עי

300 ת. ד. 536.
מספיק בל מיני זכוכיות שטוהות,
כמו: זכוכית לשמשות, זכוכית עבה
מיוחדת, זכוכית קריסטל למראות, זכו-
כית בלתי שקופה, זכוכית קש'וט (אור־
י; כל מיני נמנט), זכוכית אופק וכו
מראות; לוחות מעובדים; מרכיב זגר
ניות בחלונות, חלונות ראות, דלתות,
?רהיטים ואיטומובילים; מפגרות לת־

מונות.

אבד פםפורט רומני
ע"ש אהרן עיבר שהו-צא בעיר יוקא־
דשט בשנת 7.3.1930. המוצא מתבקש

 להחזירו ל"דבר".

הודעה
כדי לאפשר לאוכלים במסעדות להמר
משתית הבירה הנכרית ימכרו בכל המנו-

עדות היינות המובחרים:

ן רויד, אדם יי
ן רויה לבן יי
משקה קל וטעים

דרשו לכל ארוחה
ין רויד7 קר י (מחצה)  ק  ו ב ק ב

במחיר 20 מיל • ,

יקבי ראשק־ לציק חכרת יעקב
כח0זרוו

̂?5?9'ט5ק ה5 -̂' 11,

1158 * * 1-̂  7 *7 5531

8̂  ̂
1.̂ ) 1^^/ . |8566

יוניאן יחשנים ? 1 רחוב
וב הרצכ־ בית יז-ל־\ חיפה ? רח
11?ז11 1̂ *4 1̂x11 *זו ו ־ו 
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ף כן! בכ ו
ב9רםים יקר ערן לא/" 50

כך מקבל את פני הקהל הנכבד

נית החרשת החוש ?נשמים נא"
דרשו את הפרויספקטים שלבו בחנויות

אני 3¤ש עלזר לשען
במשכורת טובת

חשו-ב ש;פר בית מפר לשענו-ת

לפנות: חררה גרינבוים.

י 111 ו ^
וון ון

^ויושן^ ו ^וויוו^יוו^^ןו^ווווווווו יוויוו ̂ווו^ ו ^ ןיווווו^ו ן וו

סוכנים (ות> מרוצים (ות>
להפצת תוצרת טובה בתנאים י

טובים מאד דרו-שים

לפנות בעל. פה: . : ;-ל.

בדאון יד.' נחלת בנימין 2.

למשפחת זבלנוביץ ? ;;,
קבלו את הקתחג־ותבו באנלכס הכגך /-־" -
; , כמות עליכם ראש משפחתכם _ 

£ .5 יופו? זבלנובי^ ז'ל
בגאולת הארץ תנחמו

 ̂
: תי* משפחת אדמוביץ

- ̂י. י ז ו ?

> ;־'. .

ועד 'שכונת יעקב'
מביע את השתתפותו בצער חבר הוער

- אליעזר טאידנסקי : :
1 12  ̂ על מות

בננין הארץ ימצא נחומים £|

^. ־נננברו ־ הקןטנת
. הטם בשעה 30.! תוקם י בבית הקברות

אריה יעקוב<מנולו)יהחדש מצבה על קבר אחינו
שבהרג לפני שנה בעת עבודתו בנמל־־

חברי וידידי. המנוח מתבקשים לבא
ה סיעה עם. שרות האוטומובילים של שכי בורוכוב י

הודעה /4
י הננו מתכבדים להודיע, שבבתי המסחר

שלנו, נמצא באופן תמידי
(בריןינט) ־ בל לאהלים

לאוטומובילים.
בתי פפ־ר לטנופקטורה #

יעלןב ותר עטיא י^
יפי, רח1 הוודר ך • י ,*

תל אביב: רחי נחלת בנימין 11,

י 4 י י - 3 רב? מסחרי, דחי לוינםקי-5  — מ

וחיש נער
כבן 14 שנה, בערר #<
בשביל עבודות משרה ע
ברבר ברטים לכנות למשרד ד"ר ט'.
דונקלבלום, עו"ר, שררות רוטשילד 21.

בענין הירושה של המנוחה רחל
גולדשטין
/ 18.12.33 

בביהט"ש המחוזי יפו י
בתקו* צו ביהמ"ש הנ"ל, הנישא:
עליו תאריך היום הזה, הנני טזמי;

בזת- כל מיני אנשים להופיע בביהמ"שי
. הנ"ל במשך 10 ימים, מפרסום מורעת

זו בעתון הרשמי וליתן סבה, אם ישנה .
 אפוטרופסות י^~-

 לא לתת צו
כזו, מרוע

. אשראי ? , כל הנכסים דניידי, זכויות
-ונבדל"נ, מולק ומירי של המנוחה רחל
ן לה' יעקב סגל, עו"ד" י ט ש ד ל ו ג
טתי'א ותרב אפרים סוילןולובר, ד*

^
ביו יד"רעננה", כי באין סבה כזו, .יגש.. כאמ)*ל; י המשפט הנ"ל למתן הצו הנ"ל,

. נים) י מותמד סלמה, מזכי,* ראשי (חו

נהג מגרמניה
בעל םטאזי של 10 שנים בקי גם י

ה בשכר ר מש ש  ק ב מ בתיקו-נים 
י מינימלי. .

. לפנות: ,,דבר/; י. ר.

> ^  . בענין מרכז ציוני -חסיד!
ביום י' 25 לח"ז, בשעה 7 בערב,

י י.לנבלוב1- ל - בקלוב הציונים, בת"א, דחי
. כללית שליי 40, תתקיים אםפה

_*קדידיוטורי ואמרנו. ? ? על פדר היום: : ?
;* 

-יי . . י י ־ :א) דו"־ח המפרק. ־
. קבלת ב) סדור החוב טק"ק, ע"י

קרקע להתישבות, ומסירתה לארגון ?
הקרידיטודים של המרכז. י$;

? ; ?  יי 
 י

ג) שונות.

. י הקבועה לא יבוא מספ־־$ אם לשעת
מספיק של לרידיטורים, תדחה חאםפתי?
$:: לשעה 8, באותו הערב והמקום. ?

- זמנים וזכות רשות כניםו; דק למו
לקרידיטורים, או עפ"י יפויץ ^ הצבעה רק

כוח מפורר ל-פי חוקי יחממשלה.
. א.. הלוי-הורביץ :

.רוגויו11 מפרק העסקים ש$ מרכ? ציוני-

^- - ~קול־נוע "עדן'' תל אביבי
הערב: אני בורח מאזיקי הםוה̂ו

י ? מקורות חייו של חםופר המפו:רםם?.ל

•(= י?0 :  י 1 (ברט א. בןרנס ?•?
י^ ; ."!! י "—^—"י"

י חוסר ענווה ועונ
ההמונים מן1?ם

היקפם, צורתם .וקרבנותיהם
על רקע השחור של הפאשיזם

והריאקציה המתגברים

ו צג ו י
כה בתערו

של דיאגרמות, תמונות
וציורים ממיטב ? האמנים

התערוכה טםו-דרת ־ ע"י קרן חוטר־-
עבודה ותהיה נודדת. בתל-אביב ת&תה
, ב־7, בבית הועד- התערוכה הערב
ה3ועל של ההסתדרות (אלנבי 115)
ותיסגר ביום א'. שעות הביקור —
הערב מ-7—10, מחר ובשבת מ־10
לפנה"צ ער 10 בערב, ביום א' מ־11

לפנח"צ עד 10 בערב.

ה ח פ ש י ה. ס י נ כ ה
הנקו-הת המעונינות בהצגת חומר
התערוכה הפנינה אל הועדה המרכזית
לחורש- ההסתדרות, ת"א, ת"ד 303.

|?^̂ § 
 םוםחיס

מים
1 # 1 טופםיק ו *

51 י נחלו! בנימין 34 הל־אביג . ||
לחגרי קופי* חוליפ הנח!"! י111!!3!*

תטי ? ד? שפ ע 
הרפואית של

ה י ר ב ט י  מ ח
מתפשטת בכל הארצור־ז

נקרו נטבחה יטדהנוןי עם ־
- אקלימה החרפי הםצדז וים כברת
ו ר!_.—1 ה נ ה
בתי־מלון ופנסיונים נוחים-נוכל

המדרגות־
חמי טבריה המצוינים היו ידועים
, מרחצאות בימי . קדם בתור

הקיסרות גרומית-
כל חולי רבמטיזם' עצבים' עור'

מחלות נש־ם' וכוי
י ו ברפ ם  מובטחי י 

המרחצאות שוכללו ותיקנו באיפן
יסודי' ונוחיות מודרניות הותקנו
י להנאת המתרחצים. בהמ

במחלקה ראשונה ושניה -
אמבטיות מרוצפור־נ יפה
מאם ז יםט וטםאדיםטית
מומחים על המקום.

שרות .אבטובוסים קבוע יום-יום 1.0 ר-
אביב, יררשליים וחיפה לטבריה הלוך-

ים! ושונ במחירים דלי

"פחם&הטים וא-נפורמציד; מלאה
נשלחים לכל דורש מאת
חמי' טבריה בע'0
-1 תל-אביב' ת-ד־ 61 תלפון 029

-ם יוצאים מירושלים ב־8 בבוקר ושנ
מקליח ב־6 אהח"צ,

ייום שלישי 26 לדצמבר לשפר
הירדן, ואדי זרקה, -וחטי קלירו.

יוצאים מירושלים ב־^8 בבוקר,
ושבים טקלית ב־5 אחה"צ.

מינימום של 20 איש
אפשר להזמין ארוחות צחר־ם ומנ־
חת ישר לסירת המוטור. חליפות ונעלי

רחצת אפשר להזמין בקליה.
: ם י ר י ח מ ה

ירושלים _ ק$ית (הלוך ושוב) —
180 מא"י |

ביום ששי ובשבת ב-22 ו-23
לדצמבר. ל.־אדי זרקה, .חמי קלירו, שפך

הארנה עי! גרי.
יוצאים מירושלים בשעה 2 אחה"צ
מניעים לקליח ב־3 אחה"צ. שבים מק־

לי־ בשבת ישעה 5 אחה"צ.
ביום ראשון 24 לדצמבר לש*ר
הידד;, ואדי זרקה, חטי קלידו ע־ן פש־

קח.
יוצאים מירושלים ב־2/ג8 בבוקר

שבים מקלירו ב־5 אחח"צ.
ביום שני 23 לדצמבר $חטי $8יג5

;שפך הארנון.

משרד ההוצאה לפועל חיפה
הודעת בדבי מבירת נכסי דלא ניידי

טעו-קלים.
תיק ט,םפר 33־668

יב- הנשפט לזכותי: חביב ונג'
אל־יטתיש ע"י ב"-ב העו"-ד 5נחם מר־

נולי] חיפה.
החייב: המנוחי אםקנרר קטב.

סכום החוב: 551,376 לא"י ^~
בד הרבית. המהיר הנערך 2585 לא"י..
עומד למכירה פומבית במשך שלו-
שים יום מתאריך פידםו-ם הודעה זו
חטשים חלק . מ&רבע מאות חלקים
בחלקת אדמת מירי הרשו-ם,ת במשדר
,31.1.28 ^ םכרי האהו-זה לפי -שטר מיו
ספר מם&ר 2 דן5 מספר 74 באדמות
טירה, במקום כפר .אלסטיר על חד
,י - הכרמל בחיפה בשטה לפי רשום הטי
ולפי אישיר המו-מחים 344 דונם ו־784
מטר. בחלק קטן נמצאים בערך הטיט
מאות עצי דמונים, תאנים, חרובים
וצנובר ואין לעצים האלח ערך מפני
שנמצאים רחוקים ומפני גורל שטח
האדמה, כמו כן. נמצאים על חלק מה-
אדמה הנזכרת שני הדרים, אילם ו-ש"י
אורו"־ת מאבן ו-שלושה חדרים הריסים.
בשני החדרים והאו-לם -והאו-רוות גיי
כליל הירחים אםמעיל ? בלי תשלו-ם
שכיחת וזח תמו-רת שמירת האדמח.
נמצא חלק קטן מתחלקת הנזכרת טוב
בשביל זריעה ושאר האדמה היא- אד־

מת סלעים.
החלקה הנ"ל מו-גבלת: צפון, חלק
מו&די כפר אלםמיר, ואמריקן פלש-
תין ריאל אסתת אגינםי והיום חברת
המנחיל. דרום: וואדי, מזרח: דרך ענ-
פיה והיום דרך אחזזה ועםפית וחברת
הבשרת הישוב, מערב: וארי העובי
באדמת הממשלה והידוע בשם הבט
פרש אםקנדר. המעבד את החלקת הנ"ל
הו-א החייב הנ"ל בשותפות עם שאר

הבעלים.
על כל המעונין בקניה החלקת הנ"ל
ז"א 50 חלק ט־400 חלקים, כפי שמ-
תואר לעיל — עליי לפנות למשרד
הזח, לשלם את ה-ד5חיט החוקי עשר
לטאה מסכום ההערכה תרשום לעיל
וכמו"ב לפנות למכריז העירית, לחתום

על הצעתו במשך הזמן הנ"ל.
מסי ההעברה ותוצאות המכריז חלים

קונת. • על ה
הפקיד המוציא לפועל
(חתום) אהרן צורי
_1.̂ _;.__._ . _ , ; ; •  .13.12.33

טיול בםירה במשך שני ימים (יו2
. י יצשי ושבת) 330 טא"י
טיול בםירה <ביום ראשון, שני וש-
לישי (בכל יום) 220 מא"י
ארוחת צהרים בטירה 160 מא"י
אדוחת מנחה יסירה 55 מא"י
בדבר כל הפרטים,, הכרטיסים, חז־
מנת ארוחות וכוי — לפנות לשיזת
י אוטובוסים לקטה רח' בךיהודה ע''

ציון" ירושלים, טלפון הראי־נוע ,,
.1505
הזמינו שולחנות לארוחות ע—
?בקליח.

וחוים בסירת מוטור '־.קלירד ולים מי ימי שמש ודרור ע5 ש3ת ים המלח—טי


