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תג"־&ביפ
כמועצת פועלי תל אביכ ויפו

במחלקה לתרבות ולנוער: הו-
צאות במקומות העבודה היים; בראן,
אגד, מטלום, עקרון, ביטנר. הצגת
המחזה "הרופא על פרשת דר-
כים" ב"אהל" הערב. חוג לריקודי
עם הערב ב־6 בבית ברגר, מקהלת
האגודות המקצועיות הערב בבית־
נרנר: חזרה. מתקבלים הברים חדשים.
החוג ליוצאי בולגריה הערב בשעה
7.30 בבית־בדנר. י. שפירא: ההתיש־
בות החדשה. נמשכת ההרשמה לטיול.
מסיבה לעובדי עירית ת"א
ב־14.3. הזמנות במועדון ע"ש תזה כהן.
בהסתדרות רופאי השיניים. הע-
רב ב־8.30 שירות חבריט על ההסאקריל.
בא, א. ע. הערב ב־6 גשכ' שפירא
במועדון החוג לתנ''ד — עט דנורה
לחובר. שוק התערוכה ב-16.3
ב"אמנות". החברות נדרשות לסיים את
האוסף ולהחזיר את תלושי ההגרלות
מיד. חברות המוגנות למל* תפקידים
בימי השיק מתבקשות לפנות למזכי-
רות. ב"ויצ"ו'' — היום ב־4.30 במוע-
דון הירקון 91 הוצאת נ. גורן: .חתו-
כות העברית והתנועה העברית בימי-
נו". ב־4 סיור של חברות עולות חדשות
לבית הילד נקריה. החברות נפגשות
"רצ''ו הצעירה".

ליד המשרד. ב
ב־17.3.51 ייערף נשף פורים במועדון
ברחוב הירקון 91. כרטיסים לקבל במש-
רד "ויצרי, 6מטת בית השואבה 8 בש-
עות 1-10. זריקות חיסון נגד שח-

פת עם .6.0.0 לחברי קופת חולים
ומשפחותיהם ניתנות חנט במרפאת קו-
פת חולים, זסנהוף חדר 203 קומה ג'
בנל יום א' וד' בשביע בשעות 4—6.
הברי קופת חולים מתבקשים לנצל את
תקופת החורף המתאימה ביותר לשם

קבלת חיסון זה.

1? י 3 ה
במ. פ. ח, ובאגודות

חוג לקריאה אטנותית הערב
ב-6 ב,,ביתנו". רסיטל למחול נעמי
אלסקובסקי ב-16.3 ב.אורה". כר-
טיסים אצל גינזבורג. "יובל" וב"בי־
תנו*. ארגון אחיות. הערב ב־8 ד"ר
א. פרץ: הרעלת ההריון. ארגון אט-
חות עובדות. מסיבות הסברה להר
רים על ורם העובדים בחינור הערב
ב־8 בגנים: פרישמן, יודפת, תחנת־
הכרמל, מחר — בחליסהו קרית־יט,
ביום רביעי — בשיכון עירית חיפה.
מסיבת חברות לאזור המושבח
הגרמנית והעיר התחתית.
הערב ב־8 במועדון ההסתדרות, רח'

בית החולים 16. באמנות; צ. תמרי.
בארגונים ובמוסדות

ויצ''ו. פגישת חברות היום נ־5
ב"אהל־שרה"' החלוץ 47. הרצאת שו-
שנה דובקין: "הדרכתנו במשקי־העזי

החקלאיים בשיכוני עולים",
בחברה המזרחית הישראלית.
הערב ב־8.30 באולם הציור של נ-עו
הספר הריאלי הרצאתו של מר יעקג
יהושע: מדינת ישראל בעיני סופרי

ערב.

33ל ה*ו־ץ
קורס לטסיקי-דוודים לשבו-
עיים נפתח בחיפה, מטעם המדור
להכשרה מקצועית של משרד העבי-
דה. סניף הצפון. ישתלמו כ־30 איש,
כולם ממשקי הקבוץ הארצי והקיבוץ

המאוחד.
סוכנות-דואר לאיזור הנעטן
נפתחה אתמול חגיגית בכפר־ט8ריק.

תורנות בתי מרקחת
תל־אביב; אלגגי גן, הרצי ג6.
דיזבגוף 343, ביל''ו 21. ירושלים:
"וליררפינצי-, המושבה הגרמנית,
רה' יפו (ליד אגד). חיפה .• הרצל 87.
חברי מועצת הטשביר המר-
כזי בע"מ מוזמנים למועצת שתת-
קיים באולם הישיבות של המשב־ר
המרכזי רח' שלמת ת''א. ישיבה א'

תתקיים גיום ג' 13.3.51 ב־8 בערב.
ח1לון. עם עצמאותה של מועצת
פועלי חולון נפתחה גט לשכת מס
עצמאית במקום. הועברה הכרטיסים
והנר עוברים הקשור עט עניני הלש.יה
התחיל בפעולה. האזורים יעזור וטקיה
ישראל ישתייכו ללשכת המס בחולון.
החברים הגרים בשטח הנ"ל מתבקשים
לפנות בעניני טסים וחברות בהסתד-
רות — בכל יום בבית ההסתדרות
כהולון, חוף מס' 9 בשעות 8 — 1

לפנה"ג, 4 — 7 אחה"צ.
.בויצ"ו

רמלה: חיוס ב־4 פגישת חברות
עט הגב' שגיא. נתניה: היום ג־4
ישיבת הנהלת הסניף עם הגב' גי־
טיטן. שכ' רוובשטין (ליד תל־
אגיב). נ־8 נערב בקפה ,,גינתיי הר־
צאת הגני איומה 10לק: ,טעני:י

השעה".
נמצא ארנק ובו סכום כסף. לקב
לו לפי סימנים במשרד .דברי 11ו1ניה.
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אנו מזכירים 3?ו1 לתו שגי המקו8 ולתושגי חוץ,
כי בהתאם להחלטת המועצה שפורספה גקובץ התקנות ט6' 91

מיום ט'ו בםיון תש"י 31/5/50

כי המועד האחרון לתשלום
יי המועצה הוא 31,3.51

לאהר תאריך זד> יוטל לפי החוק קנם בשעיר 2070 על גל חוג
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עירית תל־*ביב-יפו
משלמי המ8ים כתל־אגינ --
יפו נתכעיפ לפלק את מפיהם
לעירית לגמר חודש מארפ
1951 תוף הימיפ הקרובים
*גיותר. ק;3 של 20 אחתים
יוטל על 3ל סכומי חמ8י8
זמ8־ע8ק שלא ישממל עד

.31.3.51

סניפי המחלקות לגביה טאורדיז
פתוחים בהודש מארס (ת('ן מערב־
שנתות וחגים) מ־8 בבוקר עד 6

0ה־"צ.
אין המ&ימ ומס־העסקיט א?שיי
לשלם בכל סניפי בנק אנגלו־פיש־
הינד או בקופת העיויד" יחוב גיא"

ליק מס' 37.

ואש חעיריה

̂ל, #יריף* דם
הכרזת טם' 4/51

עירית רמלה מכריזה בזה על קבלת
הצעות לבניית 3 ניתנים לתעשיה של

500 מג כל אחד.
את התכנית ופרטי העבודה אפשר

לקבל במחלקה הטכנית של העיריה.
את ההצעה במעטפה סגורה ומסומנת
הכרזה מם. 4/51 לבנייה, ישי להגיש
למזכיר העיר, לו! יאוחר מיום שלישי
י"ט אדר ב' תשי"א (27.3.51) שעה 12.
על הפציע לצרף ערבות בנקאית
או פקדון גמזוטן בקופת העיריה בסף
1070 מערן הצעתו לתקופה של 3 חד-

שים.
אין העירית מתחייבת לקבל את הה-
צעה הזולה ביותר או איזו הצעה

שהיא.
ם, מלמד

ראש העיריה
רטלמ- א' אדו ג' תשי"א, 0.3.51

ן

עירית תל־אביב-יפר 1
המחלקה לחנוך ,

לכיה-ס המקצועי ,שנח',
מחלקת המתכת

דר1ש מורה
̂יח: להוראת טצנולו
ו ש ר ט ו ט ט פ נ י

גמשרח חלקית

המעונינים מתבקשים לפנוי?
בכתב לטל/לקי; להניל של עת-'!*,
ת. ד. 4001 ולצרף למכתב 1#
חולדות חייהם וכן את פרוט הש-

אלתם ונטיונט בהוראה.

עירית חיווה
הודעה עירונית טס' 24/51

1. מוזמנות בזה הצעות לשכירת גלי
רגב וצייד מיכני לתקיפה שבין 1.4.51

.30.9.51 —
2. את הטפסים להגשת ההצעות אפ-
שר ילקבל במשרד מזכיר העיר (הטח־

לקה לחשבונות).
3. ההצעהי במעטפה סגורה (בחותמת
שעוה) תוכנס לארגז ההצעות במשרד
מזכיר העיר (המחלקה לחשבונות) בנין
עירית היסה, לא יאוחר מיום 16.3.51

שעה 12,00.
4. על גוף ההצעה יש לציין <הצעה

לשכירת כלי רכב וצייד טיכני".
5 הרשות בידי העיריה לבטל הצעה
שמתקבלת, בהודעה מוקדמת של 15

יום.
6. על כל בעל הצעה להשליש בידי
גזבר העיריה בזמן הגשת הצעתו ער-
בות במזומנים או כצורת עוגית
בנקאית שניתנה ע''י בנק מוכר בסך

—.500 ל"י.
ך. אין העיריה מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או איזו הצעה

אנא חושי
ראש העיריה

חי3ה, א' באדר נ' תשי"א 9.3.51.

טיגונה מקוטבת
קרי&־ביונליק

גתכעיפ לסלק משלמי המטים י
את מי8יה6 למועצה לגמר חו-
רש מארס 1951 תוך חי8י8 הק-

רוגימ גיותר.

קנס של 0'?20 יוטל על כל סכומי
המסים שלא ישולמו עד 31.3.51.

את הטסים אפשר לשלט בקופת המר

עצה, באמצעות סניפי בנק אנגלו פלש־

תינה או ע"י המחאות דאר.

צ, קרלינר
ראש הפיעצה

מועצת הרצליה ר3שח מניות
$33ול3ני ההפרטה

־ מועצת הרצליה החליטה על דכי
שת מניות של חברת אולפגי־הטר&ד,
1 בישראל כדי 5000 ל"י. עט בייקור
במושבה של מנהל ההברה י. ברא:ד־
שטסו ורעיתי מתוט קלאוזנר סיי,־י
חברי הנהלת המועצה בנ!קוט ??.-אי
בהתקדמות בניני־האולפן . המוקמים
בהרצליה. לעת עתה ניבניט שני ננ־
ינים ע7 שטח של 1250 ממ"ו. בקרו:1?
האולפן נוטעת המועצה חורשה גדר
לה ושדרה על שטח של 8 דונם. הבג־
ין על ציידו יעלה בשלב הראשון כרי
100 אלף ל"י. נרכשו מכונות־המרטה
מהחדישות ביותר. עט השלטת האול-
פן, שיאפשר לבצע בארץ את ;ל
עבודות ההסרטה, החל מהצילום ועי
להכנתו להצגה, תחסוך המדינה י־נ:־

בית לירות במטבע זר.
ציר נפשות

17, ילדי עולים שנרשמו ע''י הוריהם
בראשית שנת־הלימודים לביה"ס ד.<:־
ללי בג'ליל, שליד הוצליה, נעלמו ל<!־
תע מביה"ט לאחר שביקרו בו בל הוטן
בקביעות, לאחר חקירה ודרישה ..נ!־
צאו התלמידים בבי"פ אגודת־ישר^ל
בהרצליה. בשיחה עמהם סיפרו י'ת<־
מידים ני איש אחד ביקר במחנה ידי־
בי על לבם לעבור לביה"ס החר7י.

הוא גט הבטיח להסיעם במכונית -,ילוד ?
י ושוב, ואח לתו! להט בכל יום כוס ח?ב
וארוחת־צהריט. הנסיעה בכל יום במ-
כונית במרחק במח קילומטרים משבה
את לב הילדים וביה''ם החרדי שמספר
תלמידיו מועט ועיניו גם צרה בביידס
של "המזרחי'' במקום, שמח על שלל
הנפשות הרב, וקיבל את התלמידים
בלי ידיעת הוריהם. ובלי כרטיסי־רי־־
שוט של הרשות המקומית כמקובל

לגכי בתי־ספר אזזריט.
... גופיו

בגלל סכסוך שפרץ בין הגננות
בגן־הילדים של יפר קדימה פקוזז
יו"ר ועדת החינוך (ב"? האזרחים
במועצה המקומית) לסגור את הגן.
במכתבה נאמר: ,,כפי שידוע לנו לא
נשמעת להוראות, לכן אנו מבקשים
בשנית לנעול את הגן תיכף ומיד ;!ד
לבירור". ולא עלתה על דעתה של
עסקנית זו לברר תחילה את העניו
ולא למהר לצוות על סגירת 71510־

חינוכי.

רו8איט וטיףינרייט דורשיט
תחכורה

בכינוס הארצי של הרופאים הוט-
רינרים שהיה בחדרה, פני כמה רופ-
אים לסופרנו ותינו את תנאי העבו-
דה הקשים שלהט בשל אי היענות
־ ת ג הש ב הממשלה לתביעותיהם 
ת לצרכי עבודתם המסועפת ו י נ ו ב מ
במחוזות. עשיות נקודות — ניניהן
של עולים חדשים — נמצאות בטי-
פולם יקשה להגיע אליהן בתנאי־
התחבורה הרגילים או ב"טרמפים".
:ספר הפדות גדל. אשתקד הוסיפו
7000 פיות והשנה עומדות להגיע
עוד עשרת אלפים. הייתכן להוציא
בספים רבים ליבוא הפרות, ולגרום
להזנחה בטיפול, מהמת תנאי התחבו-

רה הקשים של הרופא ?
עמק-חפר

המועצה האזורית של עמק־חפר
מעודדת את הפעולה לפיתות תרבות
הגוף והספורט בתחומי האזור, והכ־
ריזה על מתן פרסים וגביע לקבוצות
המצטיינות ביותר. בתחרות האחרונה
שנערכה באיזוו הוענק הגניע של
המועצה לגבעת־חיים שקבוצתה הצ־
טיינת ברוב ענפי הספורט. לקבוץ
"מעברות" ולנוער כפר ויתקין ובן־

שמן חולקו פרסים.
תקציבה של המועצה חאזוריו! בעטק
ע*ד לטרודות ;וולו־ 1?תו* 5יו*רוח ז*.הל.

ריות ולפיתוח מפעלים אושר ע''י
המליאה והועמד על 392.239 ל"י. חהו־
נאות המוניציפאליות באזור (ככללן
תקציבי הועדים המקומיים, שצוי־םו
לתקציב הכללי), מסתכ&ות ב־700 אלף
ל"י. ההוצאות לחינוך ולתרבות עלו
והגיעו למאה אלף ל"י ולצרכי שמירה
ובטחון — חמשים אלף ל"י. קלי^ת
העליה באזור חייבה להגדיל את התק-

ציב לסעד עד עשרים אלף ל"י.
המליאה בחרה בועדה חקלאים לעי*

דוד הייצור בישובי האזור.

11111 נ ממש ו11!
ינתן מחר יום ג', בשעה 8 בערב
מנא, במוסד טנא תל־&ביב, רח' לסינג
11, טל. 66068 ע"י ד'רשמחה לג.
אחרי שיחו! פסיכולוגית והסבר
"תורת ד"ר אדלר" —יענה וז1"ל לש-
אלות הקהל הקשירות בתטביגי נפש,
מצני פחד ועצבנות הפרעות בחיי
נשךאין, והוסר הסתגלות חברתית

ומקצועית.
התיעצות והדרכה אישית בכל
השאלות הנ"ל נמו0ר 018 בשעות:

.6—3 ,12̂ 10

ו־^^חדות, 5113"
353"2ו# 1:1;"

תל-אביג
אםתר: ההגדה לבית פירםייט (6)

?.15 ,7.15 ,3.30
אופיר! יו0 אחד בניו־יורק (4)

3.30, 7, ו
אוריון: בצל כוכבי (3)

9.15 ,7.15 ,5 ,3
מגדלור: סודה של אשה (2)

9 ,7 ,3.30
אלנבי: אםא יצאו( לימור

$ ,7 ,9.30
עדן: יעקב הנפח (2)

; משק של ונוס (2) םוגרבי
9 ,7 ,3.30
תמר: 7 ימי חרדה ביים: 9.45—17.30
בערב: 7, 9

שדרות; אחנה נלתי גמירת
9 ,7 ,3.30

י6ו
יפאור- אהבה ואמנה

6.30 ,6.30 ,3.30
נגה: טו של רונין הוד

6.30 ,6.30 ,3.30
צליל! סינגפור 3.30, 6.45, 6.45

חיפח
מאיון: מחול

ם,אי! הלג השוטה (4)
גכעו/יים

* ,6.45 נגח: ז'אן די8רק 3.30,

~]1 3 1 §  1#̂

הער3 12.3 ,הרו3!< על פרשו/
ףף!;יט" מטעם ועדת התרבות תל־אביג
יום ג' 13.3 ,הג3ר 8טיפ;צ'יל,וכו'
תל־אבי8

יום ד' 14.3 "ה3סי פטיפנציקוכו*.
ניוניו?
יום ח' ג.15 ,הנ3ר פמיפנצ'יקוכו'
ג־9 "אדמיך ז1י0זן
התחלת ההצגות הרגילות ב־8 בער8

מהלקה לתלמידים ולנוער ע-י "אהל*
יוט רביעי 14.3 .חייט כי ימלוך*
ההתחלה בשעת 3.30 אחה"צ תל־אבי8

^ 

__

יום ב', ד' באדר 3' תשי"*' 12.3.51

88 ו3ת נאשמות גחקקרי;
קולל גן-יוטו

השופט המחוזי ד"ר ט. עציוני ט-~
גט אתמול בחיפה את התביעה בעני!
נטישת תינוק בן־יומו, על־ידי אמו
וסבתו. ב־7 באוקטובר 1950 מצאה
האהות־המטפלת תינוק הי, עטוף סקר-
טוטים בבית־השיטוש במחנה עולי
תימן עין־שםר ב'. הוזעקה המשטרה,
ונתגלה, ני אמו של העולל היא זו-
הרה מדעי, נת 22, שבאה במה חד־
שיט לסני כן לארץ. מתוך רצון להע-
לים את דבר הלידה (לפי מו,?גי
העדה היה הילד "לא־חוקי"), לקחה
אמה של זוהרה את הננו, והניחהו
באותו מקופ. שתי הנשיפ אינן מודות

באשמה.
חגיגת יהושע 3רט,"נו3 3חי5ה
בנשף בית־ברטונוב שנערך באולם
־ : ו חי •אורה'' בחיפה ביום ד' על־ידי 
ה נבח קהל רב. ישב ראש מ י ב ה
ער'ד י. תלוי, יו"ר חוג־הבימר, ;חי־
פה. לזקן שחקני ישראל נמסרו בר־
כוח המוסד ופרס הוג־הבימה. ?חיק
האמנותי הופיעו יהושע ברטונוב, גתו
הרקדנית, בנו הקריין ונכדו עדוא בן
ה־13. במסיבה במלון כרטליה, -סי
שה משפחת הבטנים לטאות הטסיכים

..הפתעות" נוטפות.
נציג פאג''י

גער זזינוף אחיד
בית־הםפר בקרית־מוצקין מת־
היוסדו בבית־ספר אחיד, נהל מיום
שזגינו כפוף לשונ! זרם חינוכי. גם
ועדת־החינוך של המועצה הפקר
. מית מורכבת ? ממצדדי ביה''ס הא-
חיד. עם בחירת הועדה לחייוך
במועצה החדשה של קרית־מוצ־
קין, הוחלט להקימה על יסודות
פאריטטיים — עינים מההסתדרות
(אשר גולדברג ואברהם זוננשיין),
ושנים מה"גוש" — י. הורוביץ
^,,חירות" ופייגנבלט מ"פועלי
על ם  ת ח ש אגודת ישראל", 
החי־ ו של  ת ו כ ז ב הצהרה 
ד. _ _ _ _ 1וד האחי

ארגון בעלי מכונות־משא / ברחובות-שעריים
'? עמ ,

נאספה כללית שנתית שהתקיפה נ־22.2.51 נבחרו להנהלה החברים:
שלמה נחום

שלפה קריטי

יוסף ק2רא.

ן חתימת שני חברי ההנהלה בצירוף החותמת מחייבת את הארגון.
| בעניני הכספים חתימת המרכז

! משח יריםי

עט חתימת אחד מחברי ההנהלה בצירוף החותמת מחייבת את ה*־־
גון.

חיפה 1 טילת גליה בע"מ קרית"ם,

1 דרוש בזונייל
1 לפגות: ויחי המלכים 51, תיפח

לכל הםשתכ:ים בקרית שלום
 <אבו כביד)

על כל המועמדים לשיכון ותיקי ההסתדרות לגנות
לועד המכקד ־גוע"י מפת< וגית כרנר, על הגג) ע-מ

דרושה. לחתוב על חחצ־'יח ה
לפנות החל מ־11.3.1951 מש; 9 בבוקר עד 12 בצהריפ

ומשעה 4 עד 6 גערב.

ביום שגי האותיות ד, ה, ו, ז
ביום שלישי האותיות ח, ט, י, כ

ביום רביעי האותיות ל, 0, נ, ס, ע
ביום חמישי האותיות פ, צ, ק
ביום ראשון 18.3.51 האותיות ר, 'ט, ת

גל מי של8 יהתוס על ההצהרה, גטוהז 5ויתיר על
לכותו ולא יי3:ס להגרלה.

339י1־ה פומבית וטי

תתקיים ביום רביעי 14.3.51 בשעה 0נ בבוקר.

5תח;ת חח&גר לגעלי־דויימ גחי6ח.

המעונינים מתבקשים להיות נוכחים בשעת הנ"ל.

המחלקה להתישכות
 ח י פ ח._

ן לףיך התעשיר, השווייצית בב^זל 1
 £^5\/8 ק1^^ 1£3קד005א1 133^5 1§

=
 7-17 א9ריל 1951 ==

^
פכונות- כימיה - רפואות - המרי = תכשיטיט- = שעוגיט-
= 3נץ - טכפטיל - חקלאות _ גראפיקה - מזונות - וכף. =

1 ^8ד-ג'נ3ות/צ"ר*1 1
1222 .  \ ןן**

?? -

^.2167 חדיהעם28. טל. ̂ת*אלח* א 3183ב&ייי^אי פלמים: בקרגמלליה השווי3ית<ח*א רוד אחד־העמ 52 טל,
^

מפלגת פועלי איי - המרכז

̂ות רתר1
~
בקורים

יוט שני 12.3:
ירקונת: א. צינצינטוס
נהריח (מעברה): י. בן־זאב
פרדם הנת ב. עולים: *. וזורג'מו

מפלגת פועלי ארץ-ישראל
מחוז תל-אגיג

י ע ו צ ק מ ד  ו ג א ל עדת  הו

היום 12.3,51 בשעה 5 אחח"צ בבית־
ארלוזורוב ישיבת הנהלת תא
פועלי הנקיון עט ג"ג מזכירות

המחוז.
ב־7 בערב אם&ת פועלי "אטקור''.
ב־7 ישיבת הנחלת תא פועלי

הרכבת במחוז הדרום.
ג־8 בערב בבית ארלוזורונ ישיבת
הנהלת תא פועלי המתכת,

בהשתתפות החי אורי אלפרט.
ב־8 בערב בבית ארלוזורוב ישיבת
הנחלת תא עוברי חברת-

החשטל.

מפלגת פועלי איי / המרכז

ביקורי המחלקת
ליוצקי תימן

יום שני 12.3
ירושלים שמעון אביזמר
ישראל ישעיהו

יום רביעי 14.3.51
גן-יבנהו סעדיה כהן
גדרה: חיים חם
בני-ברק: יוסף עוזירי
שעירייה: חיים שר־אבי

יום חמישי 15.3.51
קרית שמונת; ישראל ישעיהו
זנגריה: שמעון אביומר
טבריה עמנואל אשד
קךן-ישע: נן־ציח משאט
עפולה! יחיא בייח־
' שמואל סבוראי נורים
גלבוע: דור צדיק
בית־שאן: אברהם עובדיה
משען (מגדל א')! זכריה קרואני
ייתניה א'ן אברהם לוי
חלץ: שלמה ד.ירי
פדויים: יוסף חשאש
בטח־: הייט שרון (שרעב־)
רנן; ב''ג המחלקה

מפלגת פועלי א*י
המחלקה לעולי מרכז אירופה

בייט שלישי 13 במרץ ג־6.30 בערב
תתקיים בדירת המרכז רח' ברגר 2,
ישי3ת המזכירות הארצית הז-

מנית של המחלקה.
ם: ו הי בסדר 

1) המחלקה לקראת הבהירות לקונגרס
ולכנסת.

2) הכנת כנוט המחלקה.

ארגון ארצי של סוכני העתוניט היומיים וצהרים
בערי השדה והמושבות
אנו מזמינים בזה את כל סיי-גי העתונים בארץ

ת לי לי מ ו3ה  לא3
שתתקיים ביום ד' וי אדר בי. 14.3,51. נשעה 12 בצהריפ בפתח־

תקוה אולם .הצבי''' רחי א-כילוב.
פדר היוט: א) חידוש החוזה עם הפו"ליט,

ב) בחירת ועד ארצי,
ג) הטבת תנאי הסוכנים,

הכר נוכחותך הכרחית! היקי

^ודרןאטיקה־ ף^ש
^^^^^^ 

 ה3>?:ת:

ההפלות

8^̂  8.8."^86^21^"
^̂ ^̂ ^̂  ץ̂ 

 ב־16.3.51,

 ות0ליג

 ג־15.3.51

תניע לחיסד,

^&י ̂י̂/ ^^^^- 
ל־לרנקה, פיראוס

אכל גשר על האניה. ־

?.¥. ^
0/?/4£4#/ "

תניע לחיפה ב־22.3.51 והפליג ב־23.3.51 ,

ל-לרנקה, קיראוס, נפולי, גנוא.
אכל בשר משומר פקופ&אות על תאניה.

באי כוח בישראל של: 061106—68מ1,1 1131180
7116516—0ח1116511 10711^
£.̂ 8ת01!1—16־1-151101טז 11181116)111 ©01ם8210יי? 16ם£—.1.7.

עבור פרטים נוספים נא לפנות ל־:

ג. ז־־ א!נ. ^דךיאטיקה' ס.ט.
חיפה. רח- ההלכים 104, טל. 3630' ת. ד, 1520

תל־אביג. רה' הס 6. טלפ. 66667, ח. ד. 4325 וכל משרדי הנסיעות

כפר בתך
מוש3 עוכרים להתיש3,־ת

שיתופית גע-מ

. בישיבת הועד מיום 5.3.51 ה\ח־

לט, שחתימת המרכז

דרך שילה
בצירוף חתימת שני חברי הועד

והחותמת' מחייבת את המושב.

|111!!!11111!11!!11!1111!1111911||11111

ה] | שתילי תות שד
טזניס משוגחיפ

בהמלצת משרד החקלאות

גחק'ל, ראשון לציון

1:11111!1111!:1!19111111!11111!111111111

אל יפנה האזרח אל המטה הכללי או
לשאר מוסדות הצנא אלא אל
האגף ליחסי צבור, משרד הב-
טחון בלבד. כן יפנה לפי כתובת זו
גט חייל מלואימ בכל הענינים, *רט

לאלה הנוגעים לשרותו.
נשאלות דחיפות בדבר שלומם של
חיילים, הודעות על מחלות, פטירה
וכד' אפשר לפנות ליחידת החייל
באמצעות קצין העיר הקרוב למקום

מגוריו של המעונין.

האגף ליחסי צבור /
משרד הבטחון

ככקשת פרטים, תלונות
וכדומה

א ב: דו
שנושלו ומש

11:7 ד גר 1 ^
מספרים 155, 155 א', 155 ג' ע"ש
קבי קרית ענבים שהוצאו עי* מדור
הקשר החקלאי לשנת 1950. מוצאם

טהבקש להחזירם לקב' קרית־ענבים.

*ו3ו־ה
סיפת-יהלום

(בצורת כוכב)
ביום 6.3 אחה"צ בחיפה, רחונ נוי־
דוי־בלפור־הרצל. בדרך מקפח .שטת־

היים" לקפה "העוגה".
המוצא הישר מתבקש להחזירה תטו־
דת פרם הגון אצל מרכז לפרסום, חי-

פה, רחוב הרצל 40.

ו ד ב א
תעודת זהוי מס' 989913
ורשיון :הגות ע־ש הל8רט

נתן.
המוצא יגול להשאיר לעצמו את
הכסף שבתעודות, יק את התעודות
אניג. ת. ד, להחזיר לגתובווג תל

.586

̂זיי"טייר י""! י ̂ייי ̂"י ן^בר
אנו נגיע בזמן לפתיחת

בשבת _17 למרץ

קבוצת אלגבול המעופפים

פובל אטרקציה אוירית

_ווג שלחתם סקטינג
נגצ'אי קבוצה מינית ליחו

נסיך דה-לא־קור| אלוף סוסינו

9866)*6 תל־אביב, יום רביעי 14.3.51 !ר0־318" 1^3012^8־ ^3^ 4*60*9*8*14̂ג

1̂ 0-1^ו4* ^^ 8
בעי 8130 8̂§15"ג1]€111ג ב־מו£ןבשעה

/ י6 "
בתכנית: בטהונז: סונטה אופ. 109 ברהמס: נלדה אופ. 10 סס. 4 סי מינור

שומן: מחזות ילדים אופ, 15 ברהמס .־ אינטרמצו אופ. 118 ברהמס: ולסים אופ. 39.
: יר־יסלרי־־ זייפ. ;ונ מס- 6 מי כיזול שורן

י3תח מחדש
ם ח ר. י1ם ג־
13 למרץ 1951

י ל נע

חל־אכיב, רח־ אלנכי 74

מפלגת פועלי איי - המרכז
המחלקה ליוצאי 8ח2ות המזרח

1 ביום ג', 13.3.51. בשעה 7 בערב, תתקיים באולם הקרךהקיטת־
ו לישראל (רח' יורטן שפיר* 6 !/"א)

/ פגישת מרצים מיוחדת
בה'6תת16ינ החברים! י. נסת, ז, הרינג, ט. קוםטרינסקי.

] בימים ששי ושבת 24.3.51—23 יערכו ימי עיון במגדל גד
1 לישובים: גיאה ג', ג'וליס ג', ג'וליס ב', גילת, 8שדוד א', אש־

1 דוד ג', גן גבעתי, גן יבנה
| ברמלה לישובים: לוד, יאזור, נס־ציונה,ראשון לציין, חולת, יחוד.

8 בפתח־תקוה יום עיון ארצי לפעילי המפלגה יוצאי בבל.

לםוטלמי מס אחיד
בחולון, מקור, ישראל י*עזול (משמר השבעה)

אחרי הפרדת מועצת פועלי חולון

נפתחה גט לשכת מם עצמאית במקום
קבלת חברים בסניף הראשי בחולון, בית ההסתדרות, חרר 9,

בכל יום בשעות 8—1 לפני הצהרים, 4—7 אחה"צ,

| $1010!ך1ן11 |
̂רן !— ך־1 גגרת
כיאליק *^  רחוכ

**
19^ טלפון 4732 ת"א 415
הרחקת שערות ט3ול ב8ניי8

לפי שיטות חדישות מפאריס
תמרוקימ מיוחדיפ

מקבלת נין: 8—11' ר3—4.

1 1 #| *32 88
הערג 12.3 ,מו4? הסוכן' י!"^
ביום נ' 13.3 "מות ח8ו5ן' רחובות

ביום ד' 14.3 "מעין חכ2שי0"
לפועלים תל־אביב

ביום ד' 14.3 .מות הסוכן* כםר־םב*
ביום ה' 15.3 "מעין הככשיט*

רמתיים.
התחלת ההצגות הרגילות ב־8 ב*ר8

תיאטרון ווו61
הערג 12.3 ,9ונ!־ק 3דרךי ב-*

במוגרבי תל־אניב
יום ג' 13.3 .פו־'טין?'' ב־8

במוגרבי תל־אביב
יוט ד' 14.3 ,3ונדק גדרו" ב־7

וב־9-30 באורה חיפה.
יום 1<י 15.3 .פונדק כדרך* ג־ן

וב־9.30 באדיסון ירושלים.

הקר;3 ה3\ת 3כ־רת

מאת ש. או'קייפי
עברית: חיים הפר ושבתי טמן
ההצגה 1 זלמן לביוש. הצייר: ד"ר לו*
התחלת ההצגות הרגילות ב־8 געח5

מוחו ט-לק-ס
נאולט .ישה־הפץ*

 ̂
חפשרד: רח' בן יהודה 1, 9. ולין,

י
 ̂

8ל. 66955

'§8611ו גםיווודונ. ."
(ת3;ית המיליארד) >?
הערב 12.3.51 תל-אביב '*־

2 הצגות בשעה 7.20 וג־9.45
יום '.לישי 13.3.51 תל־אביב

2 הצגות-בשעה 7.20 וב־45.ו!
יוט רביעי 14.3.51 תל־אביב

2 הצגות בשעה 7.20 וב־9.45
יוט חמישי 15.3.51 קריין מוצקין הצגת
יחידה בשעה 8.30 בערב. אולם ''אותתי

טל. 66748 {

0י הדוקטור
הערב 12.3 בהרצליה
יום ג' 13.3 גתל-אבי8
יום ד' 14.3 בחולון
יוט ה' 15.3 ב־6.15 וב־9.15 בירוטליט
מוצ"ש 17.3 ב־15^ וו,־9.15 בתל־אביג
יום ב' 19.3 ברעננת
יוט ג' 20.3 בתל־אביג
התחלת ההצגות הרגילות ב־8 בערנ

תיאטרון נוויקלי ת'א
ברון הצוענים

יום ה' 15.3 באולם ,אהלשם* ת''')
הצגת כגורח ,חלום הוול^-
אופרטה ב־3 מעריות לאוסקר שטראוס,
כרטיסים: .ארטוך הס י 4. יפו, כנף,

בוסטרוט 9.
התחלת ההצגות כשעה 8.30 בערג

ג ק ד ו ג

רסיטל לפסנתר.

יחלי וגבון
םרסי-ו בטודקות

יוצו?9 פלוגה ו?'
גדוד ראשון
־ • של "התי"ל

ו ("פלוגה שתיים'')

מתכנסים למפיכת רעי3, ביום
ה' 15 לח. ז. (ולא ביום גי כפי
שפור&ט קודם) במועדון החיילים
ביפו, בסימטה מאחורי קולנוע
"נגה" (רח' 300 ע"י שדרות ירו־

שלים), בשער, 8, בערב.

מכוג־ת משא ח"56י13"
7 טון, ארגז מו*,־ומ0

לשלושת צדדיו
למכירה

לפנות: ויטמן ע3ולה,
 בית שניצר (חייטים)

יום שני ד' באדר ב', 12.3.51
10.00 — קונצרט בוקר זעיר! 10.30
— .ממנגינות העמים''. 11.00 —
"מאולם הקונצרטים": יאבר, ב) ואל־
טון, ג) יאנאצ'ק. 12.00 — "צלילים לצ־
הריט"ו 13.00 — לחייל: 16.00 — ליגי־
לי תימן! 16.20 — מוסיקה מזרחית
עזרא אהרון: 16.35 — שירים ודואטים
מאת אנגל ודוד יזרעאלי, בביצוע א-:ה
גולדשטיין (סופרנו), ואברהם ויבברגר
(טנור). 17.00 — פרפראות: 17.30 —
"מאגדות העמים": ד"י־ עמנואל אילס־
וואנגח 17.45 — נגינות ביניים:
17.50 — "בכפר"! 18.00 — חדשות
והודעות! 8.15 — הדי השבוע! 18.30—
לנוער! 19.00 — .מפועל אל 0ועי*,
בעריכת י. אוליצקי! 19.15 — ערבי.־:!
19.45 תנ"ךו 20.00 .לחייליו 20.30 חד-
שות! 20.45 "שדמות"' תכנית ההתייש-
בות העובדת. 21.15 "העט מספר ושר'',
ניב, ז8ר ואגדה מהווי העדות. 35.:נ—
פרקי נגינה לפסניגר: שופאן, ארקדי
קוגל! 22.00 — שירי ישראל, טפי,ינע־
מי צורי! 22.15 — אנגליתו 22.25 —
קיצור החדשות! 22.30 — ג. פ. הנדל,
הסונאטות לכינור ולפסנתר, בביצוע
0שה פרנס ומשה לוסטיג. 23.00 —

שירי ישראל.

ש י ר ו ר י
י ש ר א ל

מועצת הפועלות מבקטת לתקן:
תקציבה של מועצת הפועלות >ו י־
ה בשוט צורה ע"י המש־ ס כ ת מ ו  נ נ
דדים הממשלתיים. בשטחים מסויימים
של הפעולה ההינוכית־סוציאלית גץ
העולים משתתף משרד־הסער' לפי הס*
כמים עט ארגוני הנשים, בחלק טהק-

ציב המוסדות.

על תקציג מועצת הועלית

בן למשפחה ידועה, מבאי העליה
השניה מת אחרי ניתוח. מותיקי
העובדים בסולל־בונה, נהג, חבר ה"הג־
נהי במשך שנים, מילא תפקידים אח־

ראייס. בן 35, הניח אשה.

הרצל הרי

1111
וננננ־־ורווורוו

לפנות: לאגרא — יקנעם

̂י תעודות חנוילווה הל
בנות -.10 ל"י

ניתנה בזה הודעה כי ביום ראשון, 11 במרס 1951,
נתקיימה ההגרלה הששית של תעודות המילות! הלאומי
כנות —.10 ל"י לשט פריון עשירית מכל התעודות מן

הסוג הזת.

נל התעודות אשר מםפין נגמר בספרה 7 יצאו בגורל
ותעמודנה לפרעון ביומ 15 ביוני 1951 ביחד עם הרבית
המגיעה עליהן. התשלופ יעשה בכל הבנקים והאגודות

לאשראי.
מינחל טילווה המדינח

על געיות גריאות 3ליווי פר8י3
היגייניים מטעפ מחלקת ההס-
ברה ע-י מר5ז קופ--ח 3קיכוציפ

וכמעכרות

תאריך מקום מרצח שפת

12.3 רמת הכובש ד"ר איטלפוו עברית
12.3 בית ליד ג' ד''ר הדד ערבית
12.3 עקיר ד"ר ולגרין עברית
14,3 בית עולים ברנדס ד''ר שכטר יידיש
15.3 גדרה (מעגרה) ד''ר בגאו עברית
18.3 יד מרדכי ד"ר ולגרין עברית
19.3 פרדס חנה ג' דיר יצחק ערבית
19.3 אורים ד"ר דבורזצקי עברית
20.3 גת ד"ר לידרור עברית
21.3 גבים ד"י א3שטץ עברית

22.3 ראשון לציון טעבריז ד"ר פסוז
יידיש
25.3 נגבה דיר קשיפוב עברית
26.3 0רדס חנה ג' ד"ר ולגרין יידיש
27.3 זיקים ד''ר דבורזצקי עברית
29.3 פרדס חנה ג' ד"ר הדד ערבית
29.3 כפר מנחם ד"י אפשטין עברית

_ __  _  : _ . _____ _ , . 
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