
הישיבה היהירה של הכ-
נסת היום אהה'־צ תוקדש
לשמיעת הרצאתו של שר
.האוצר מר אליעזר קפלן על
הצעת ?התקציב לתקומת ה-

מעבד עד.־!יהירות.
תקציב זה, יחד עם תקציב הפי-
תוח, הוא בשיעור של 49 מיליון

לירות, שר האוצר ינאם כשעתיים
וי&קוד את המצב הכלכלי במיץ.
םיעי.ת ־האיפוזלצלה יבקשו גם
הפעם ויכיח מקיף. ועדת הכנסת
תצטרך לקבוע את מספר שעית
שיוקדשו לויכוח. גם הפעם, כמי
אשתקד, תתחיל יעדח הכספים לדין
בפרטי־ התקציב מיד, לפני חים ה־

ייכוח.

ום בכנסת מצבנו הכלבל־ מפלז יסקור הי
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אנו תובעים

דת הארבעה מוועי

ארבעת, הנתלים התכנסו -
וכידוע .משדד ההוץ סגור, בי
זאת היא שעת הכושר להניש
את תביעתנו לשילומים מגר-

מניה.
ויש, איפוא, להניח, שמשרד החוץ
מיש; — אם לא הגיש עדיין, — לוועי־

3ת פאריס את חשבון החוב שלנו.
איזהו החוב. הזה?

האהד ~ של הרכוש. של כל אשר
מלו ושדדד מיהודים באשר הם יהודים,
כל הבתים והמפעלים והחנויות והסחורות
והנכסים הקטנים והגדולים של יחידים
ושל קהילות! סכום עצום מאד, הנאמד

פדי שלושת אלפי מיליון דולאד.
חוב המגיע לנו — לסי כל כללי
ההגיון והמוםי. חוב שהם חייבים לפלקו
בלי טענות. חוב שסילוקו אינו מחייב
או־תגו במאומה, — ופתוח מכל בהתלד־

רות עמהם.
ויש חוב שני — של הננוש. של ששה
מיליון נפשות. של רצח והנק ומשרפות.
של דורי דורות. של השמדת החלק הער
והפורה ביותר באומה. של מכת כרת,
והפורה ביותר באומד.. של מכת כרת.
חוב שאין לו אומדן בערכי העולם
תזה. הוב שאין לסלקו בכל הון שב-
עולם. ואפילו ',!זירי הגרמנים א;־; 71
אשר נטלו, ואפילו יופיעו ויתנו לנו את
כל רכושם שלהם עד שרוך־נעל, —
כזד, אף. נפש תינוק אחד מישראל לא
לוכלו להחיות וזכר אנקתו לא יוכלי
להשכיח. חוב דמים אלן מסלקלם, חוב
ומים — נוקמלם. דם תחת דם. ואף זאת
לא לשם פלפיק לורשי הנרצחים, אלא
— לשם תלקון ההברה. ואף אללי הללני
יכוללם לעשות לעט המרצחלם כאשר עשה
לנו, ואף אילי הללני יכולים לתלות כל
גרמני שלישי על העץ, — אמנם היינו
עושים בכך מעשה רב לתיקוךעולם ול-
שמירת השלום, אבל צרתנו שלנו עדללן

נעלנה הלתה עומדת, כבראשונה.

אנו רוציט לקוות, כי ככל
צעד דיפלומאטי והסברתי של
מדינת ישראל יודגש היטב הי-
טב ההבדל כין שני סוגי היהו-

כות הללו.
ויכהידו לכל, כי את ההוב
הראשון, זזוב הרכוש אנו
תובעים במילואו, עד הפרוטה
האהרונה, - ואילו ההוב השני,

הוב ?הדמים, אין תמורה לו.
צריך להיות ברור, לגרמנלם ול"גדו־
לים", כי אין אנחנו תובעים אלא את
השבת הגוילה, הנמצאת כיונו הזה
ביך גחליה הנאצים. זאת ירק זאת. יאני
תיבעים כאדם התיבע את הגניבה מידי

הגגב, מבלי לייתר על הענשתי.
יצריך להיות בריר, בי את החיב ה-
עיקרי, חיב הדמים, אין אימה המכבדת
את עצמה יבולה להעלות על שילחן
הדיונים כלל. אין שר בישראל יכול
לכתיב תזכיר ילאמיר: שליש של עם
ישראל הושמד — הנזק היא כך יכך
זולארים. כי ברור; כל טשא־ומתן על
החוב חזה פירישי: אני מיכנים למתוק,
לשכוח, לסלוח. ואין אדם בישיאל המיבן
לכך. והתוצאה של משא־ומתן על ה-
חוב הזה מוכרחה להיות: , התקרבות
דיפלומאטית־? אל גרמניה. וגלוי וידוע,

כי זה בלתי אפשרי.
כל זמן שהנשמה באפו של אחרון
הדור הזה אשר ראה את השואה, —
לא תוכל כף רגלו של קונסול גרמני
לדריך על אדמת הארץ הזאת. אם ב-
דברי אלה יהיה משום איים ברצח, —
ייטל־נא עלי עינש כדין, אבל אמנם
כן הוא: רצת מאיים על כל קונסול גר-
מניה, שיבוא הנה, — בשער, הראשונה

לאחר בואו.

יש אצלנו, לכשתנו, אנשי
ציבור המטשטשים את הגבו-
לות הללו בין הוב הרכיש והוב
הדמים, בין פיצויים ו"שילומים".
אחד מהם, ד"ר נחים גולדמאן, דורש
לא לפנית אל האמריקנים אלא איי הגר-
מנים עצמם, והשני, ד"ר ר. מלטש, מבשר
לני יום יום ב"הארץ" כמה שובים הם
הגרמנים וכמה ר,ס משתוקקים להתפייס,
הם מערבבים בדיבוריהם אח החזרת
המילה עם מכירה כבימי, הם מדברים
על םיצייים אבל הם מכינים את הקיקע
להקמת יחסים דיפלימאטיימ, הם קיסמים
לנו במיליונים דולארים שלא יינתנו.

אפשר בי לא נקבל מאומה
מגרמניה. ל ד ע ת י - כ ב ר

א י ה ד נ ו.
ועל-כל-פנים לא נקבל דבר
מוועידת הארבעה, שהיא, ג?
עיני, ההזדמנות המתאימה
פ ה ו ת מכל להעלות דרישת

פיצויים מגרמניה.
אבל גם מי שחישב, כי וועידת האר-
בעה היא הזדמנות מתאימה -- אין לי
ישות להציג שם הביעה בלתי־מתאימה.
ובין שנקבל ובין שלא נקבל — שר
האומה לא ישפוט אותנו לסי מידת ה-
הצלחה וסכימי הדלארימ שהשגני. מצ־
טין האלימה ישטיט איתני לשי מידת
הקיממיית בוז עמדנו על בבודט של ה־

חיים והמתים.

פרוש מהפפידו? מו לומ־־ודב—י דיילי י

— מאת סופר ,מעריב" בירושלים—
הגנרל וויליאם דיילי, ראש מטה
משקלפי אי''ם, ייצא בסיף השביע ל-

ארצית הברית.
במ0ד. או"פ גמטר, כי הוא גוםע
,לצורך ריפוי", אולם ייתכן שהגנרל
יפרוש מתפקידו. אם מצב בריאותר
יאפשר לו, אפשר שיקבל תפקיד
חוש בצבא האמריקאני. .עם בואו
לארה"ב ייכגם הגנרל ריילי לכלת־

חוללם לטלפול•
דיללי נותח לפגי כחודש ימים ב־

ביה"ו*,הדסי." בליושללם. בהחליטו
אייעד. לו תאונת כויה קשר. ברגלו
ומאז הוא מריתק למטה. נם בשכבו
וזולה המשיר לנהל את מטה או''ם
וערך ישיבות בדירתו במלון ,המלך
יה"', אבל זה כמה שבועות הוא
מנהל םו"מ עם לליק טאכטם בענין

תפקידו במזרח התלכון?
כמ"מ ראש מטה אי־ט ישמש
קולונל מטס מהצבא האמריקאני. ה-
גב' דיילי חוזרת לארהי'ב יחד עם

בעלה.

שראל לכנוס טרחנים נתורכיח י

ממשלת ישראל והאוניברטיטה ה-
עברית קיבלו הזמנה רשמית מהועד
המארגן של ועידת המזרהנים ב-
תורכיה להשתתף בכלגוס העולמל
שילערך השנה בקישסא• הכינים נק-
־' י־כנויו.

1
בע ל־8 כספטמבי? *יי

ככד הו!?,*.
לשראל השלכה בתלוב להזמנה ו-
הוטל על פריפםיר גויטללן, ראש
המכין למדעל המזרח באינלברםיטה
העברית, לעמיד בראש המשלחת. גם
פרופםיר מאיר יהיה טראשל המש־
תתפי במשלחת אשר תמנה כעש-
רה חברים, בהם מחשובי המזרחנים

בארץ.
כינוס המזרועים המתקיים אחת ל-
שלש שנים, נערך לראשונה בשנת
1876 בפאריס. הכנוס האחרון בתור-
כיה התקיים לפני כחמשיר! •־י־.) -
בה-~ה הו שמלה "וגלש הועד ה-
מכין' שנעשים מאמצלם להבטחת
השתתפותם של.טיבל המזרחנים ב-
עולם! בעלקר חשובה השתתפותם
של מלומדי המזרח" התיכון ועמל
אסיה? בלן הנושאלם שלעמדו על
סדר לימי של הכעיס: השפות הש-

מיות יעברית בתיכן.

רה עולים מעיראק אחר הגזי

;סיף מעמיד א') ,
התורים האריכלם להיצאת כספים.

הידיעות נדמו לדכאון רב כקרב
העדה היהודית, ועד היום לא ידיע
כיצד יתפתחו הענינים, ביהוד לא
ידוע ממה יתפרנסו כל אלה שנר־
שמו לעליה ותורם לעליה עדיין לא
הגלע. הם ויתרו על נתינותם העי־
ראקלת וכל אלה שעבדי במשרות
ממשלתיות הורהקי מן העבודה.
כעת, אחר שהממשלה שמה את ידה
על רכושם, הם נשארו חסרי כל.
הממשלה העירקית הבטיחה לדאוג
למחייתם ער שיעלו, אולם עדיין לא

נודע כלצד ייעשה הדבר?
אזהרה אמריקאנית
לפורעים העיראקיים

הסטללט דפרטמנט האמריקאנל הורד?
לשגרירות האמריקאנית בבגדד לדון

עם ממשלח עיראק בשאלת הפצצה
שנזרקה על בית כנסת להורי בבג־
דד• בהתפוצצות נהרגו בשעתו 9

יהודים ורבים אחרים נפצעו.
מפשלת ארה"ב ביקשה להודיע ל-
ממשלת עיראק' כךי היא לא תוכל
לסבול את רדיפת המיעוטים בעי-
ראק, דבר העומד בניגוד לאמנת

או''ם•

* נערה מ 16 החלימה הבו-
קר במשטרת ירישללם, כי בשעה 4
לפנות ביקר, כשתזרה מעבידתד, ב-
בית קפה הותקפה ונאנסה על ידי
תייל בלתי מוכר בחדר המדרגות
ברחוב חבקוק בשכינת גאילה. היא
טוענת שהחייל גם שדד את שעונה.
הנערה נשלחה לבדיקה רפואית.

 'הבחירות
 למושת

מומחים ? צרפתיים -־

שנל מומחלם צרפתיים הוזמנו עיי
משרד הפנלם, כדל להפעלל אח המ-
כונות החדשות לרישום החושבים.
שני המומים עומדים להגיע היום
בדרך האוויר והם יעזרו לחחיש את
עריכת פנקס הבוחרים לכנסת הש-

גיח•
אחר שועדת החוקה של הכנסת
לא הספיקה לסיים את דיוניה, יש

המציעים שהכנסת תדון מיד בנפרד
בסעיפים הגוגעים לזכות הבחירה,
כדי לאפשר את הכנת פנקס הבוח-
רים עד ה־'20 במאי. אם הפנקס יוש־
לם עד אז, יוכלו הבחירות להתקיים
ב־15 ביולי, אולם במקרה של פיגור
יהא *ורך לערכן בתאריך מאוחר

יוחד.
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גמשו המסע
נגד השוק השחור
בהמשך המסע המחודש נגד השוק

השחור נעצרו:
חיים ביפו שמכר בגד במחיר מופ-

קע ובלי נקודות!
אכר מכרכור שהוביל באוטובוס
*אגו" לת"א תרנגיל־הודו שחוט. ב-
אותו אוטובוס נמצאו 15 ק"ג סוכר
ללא בעללם, וכן 160 בלצים, 11 ק''נ

אורז, 3 עופות שחוטים.

בת"א נעצר אדם שברשוחו גמ־
צאו 4 פנקסי מזון שאלנם שללכים לו.
באוטובוס "אגדי נעצרו שני נוס-
עים שברשותם גמצאו 200 ביצים.

חשוד בגניבת

תכשיטים אקדח *ו
פקודת מעצר ל־15 יום דרש
הבוקר בבלת משפט השלים בחינה
כ"כ המשטרה נגד משה כץ, בן
28, הנאשם בקשר להתפרצית ל? י
רת חברת מועצת עירית חלפה הגב'
דייר חנה שטרנפלד ברחוב ירוש; ע.
בהתפרצות נעלמו תכשיטים בשווי
של אלף ליי יכן אקוח שקיבלה נכי
שטרנפלד מפיקוד הצפין כהוקרה
על עבודתה המסורה ב"הגנה" בזמן

המחתרת.
הקצין ז. באום שטיפל במקרה
עצר את החשוד. החקירה נמשכת.
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עוט הגשמים הפלחה בעמק נפגעה ממי

— מאת סופר "מעריב" בעמק —
כמות הנשפים שירדה עד עתה
בעמק היא רק כמחצית מהכמות ש-
ירדה אשתקד באותה תקופה — 238

מ"מ לעומת 436 מ"מ.
מיעוט הגשמים נתן את אותותיו
בגידולי הפלתה. בעמק יזרעאל ה־
מזרחי. רבים הם השדות שלא נבטו
כלל ואלה שנבטו יבשו עקב עצירת
הגשמים אחר היורה, ־ והיה צורך
לזרוע איתם שנית. בעטק המרכזי
והמערבי המפיקה כמות הגשמים
לשמור על הצמתים מיבוש, אבל אם

לא תרדנה במייית גשמים ניכרות עק
פוף העונה אי אפשר יהיה לצפית
ליבול טוב משטחי גידולי הקיז,
המהווים בארבעים אהוז של הקוקו

עות במשקים.
שונה המצב בעמק בית שאן,

ששם הושקו השדות.
מלעוט מגשמים גרם גס לצמצוט
חפזוקת הבאריח. קיים חשש שחברת
"מקירות" לא תיכל לספק,את הכ־
מויות המובטחות של מימ בי בזמן
שברוב המשקים הוגדלו שטחי הא"

דפר, הזרועים•

מאסר לסבתא שסייעה לנטוש נכדה
לחצל שנה מאסר נידונה אמש
ע"י בלהיד המחוזי בהיפר, חממה
דמעי, עולה מעירק באשמת מתן
עזרה לנטישת נכדה, תינוק כן

יומו במחנה ראש העין בי.
באוקטובר 1950 מצאה מטפלת ב-
מחנה ראש העין תינוק עטוף סמר-
טוטים בחדר השימוש של המחנה.
הי* פנתה למשטרי, ובחקירה הת־
ברר כי התינוק נולד 24 שעות
קידם. לכן ?זוהרה דמעי, בת 21
מעיראק, הנטצאח בארץ כ־8 חד־
שי* אמה, הממה דמעי, החביאה
את התלגוק. האם נידונה ע"י בית
הדלי למאמר 6 חדשים ובתה ל־38
לום מעצר. מאתר שתקופת המאסר

ן חלה, כפי שציין השופט, החל ממם
המעצר, שותררה הבת במקום.

מנוחתה
אצל . ת מ ל "

דחי פינסקד 2, ת"א,
כמרחף

שי ליוסי

ממינהל יפו נמסר הבוקר שי של
צעצועים ליוסי.ששון, הילד שניצל
אחרי תעייה במשך 48 שעות במו־

החולים דג'ני ביפו
למערכת "מעריב" הגיע סכום־
כטף מאה אללהי לשושנה קופלבלץ
מתיא כשל ללוטל. הכסף נמטר למ־

עודתו.
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וועידת פארלס נכנםת הלום לשבוע
השני, ואם לא היו עדיין חיצאות
היובלות, מכל מקום מוקדם עדלין
לנבא כי הייעידד? תסתללם בכשלון.
מאחורי הוויכוח המסובך על פדר
היום מסתתרים הצרכים התכפלסיים
של המעצמות השונות. אפשר להס-
ביר את הקפאין הנוכחל בקצרה כך:
ריסיה ריצה שהנישא העיקרי בוו-
עידת ארבעת הגדולים יהיה רציני
של המערב להכליל יחודית גרמניית
בצבא האטלנטי. יאילו המערב ריצד,
שבמרכז הדינים תעמיד ההזדיינית

של ריטיה וגריריה.
מבחינה משפטית עמדת הריסים
איתנה. בעיר שמעצמית המערב
הכריזו בגלול על כוינתן לזללן אח
הגרמגלם, עשתה ריסיה את מעשיה
בצנעה ובסודיות. היא הכחישה ותו־
סיף להכחיש שנתנה נשק בידי ה-
גרמנים. יועלדת פיטסד*ום אפרה זלון
גרמנים בכל צורר, שהיא' יהחלטו־
תיד, מיסלפות לחללב, לפחות להל-
כה, את כל בעלי הברית לשעבר. יה-
די באירח! פירמאלי לא ריסיה אלא

מעצמית המערב מפירות ד"תלטה זו,
משרדי החוץ של מעצמות המע-
̂-ך \)1!̂.יייזךי,. יוי\"י ̂י. י.ייא ...•..*•י*. ...*רב יודעים על יתרון משפטי זה של  ? 1*־^1 ,,.^

*.,, [.,, 

I '"'V, <?.-הוויכוח לפסלם אחרים, באופן שיוכ
לו להצדיק את הכוונה לזיין את
גרמניה, בהצביעם על זיון בולגריה,
רומניה והונגרית על ידי הרוסים ב־
ניגוד לחוזי השלום עם ארצות אלה,
בדלת המועצות אלנה רוצה בווי'
כוח כזה, אך מכיוון שהיא סבורה
כי לא כדאי להתנגד לכך בגלוי, היא
מציעה שארבעת שרי החוץ ידונו
על צמצים הזיין של כל ארבע ה-
מעצמות הגדולית• כך תוכל ריסיה
לנצל פעם נופפת את העובדות ש-
בעוד שכל הוצאותיה לצרכים צב-
איים נשמרות בסוד, מפרסמים ב•
ארצות המערב את ההוצאות האלה
לכל פרטיהן. זה מאפשר לריםים לטי
עין שהם עצמם עוסקים בפירוק נש-
קם' בעיר שהמערב נתון במיריז

הזמינות.
כל התמרונים התכסלסיים האלה
הם תוצאת העובדה שהדיונים אינפ
מתנהללם מאחורי דלתלים סגורות,
וששני הצדדים רואים צורך לספק
יים לים חחמישת לתותחי התעמר'

לה.
אולם מאתר שפרעו את חובם ל*
תעמולה בשביע הראשון של הייעי•
דה המוקדמת, לש להנלח שהסגניפ
ידיני מעתה בשאלה אם אמנם תת-
קיים ויעידה של ארבעת הגדולים או
לאי וכאן יתברר בוודאי י שאפשר
למצוא מזיגה בין שנל סדרי היום
המנוגדים המוצעים על ידי שני הצ־
דדים, לא חשוב מר, ייאמר בנוסח
הרשמי של סדר היום שייערך. ב-
רור שהדיונים יתרכזו סביב השא-
לה: מה מחיר ידרוש המערב תמורת
יויתור על תכניתו להקים יתירות
צבאיות בגרמניה המערבית, והאם
כרית המועצות תהיה מוכנה לשלם

מתיר זה?
ברור שרוסיה לא תרשה לגורמים
זרים לספור או לפקח על כוחותיה
הצבאיים. כל מיפקד כזד? של הכד
?חות הצבאיים אינו אלא מליצה נ-
בובה' כי עדיין לא הומצאה השיטה

לעריכה מיפקד כזה.
רוסיה גם לא תסכים לבטל את
צבאות גדודיה בארצות הבלקן' ש־
הלא מקלמר, עכשיו בעמל כזה. היא
אף תכחלש שצבאות אלד. גדוללם
מן המותר לסי חוזי השלום• דוס"ד.
תשלם מחיר — בגרמניה עצמה.
היא יכולה לפרק את היחידות הגר-
מניות שהקימה, ולהסכים לצמצום
חיל הכבוש שלה? היא יכולה להס-
כים — אם כי זה מתקבל פתות על
הדעת — להרפות במדת מה מחלקה
בגרמנלה ולהוציא את כוחותיה נד
אוסטריה' אחר שיושג הסכם על ח?

תימת חוזי שלום עם ארץ זו.
כל אלה יהיו וייתוריט גדולים,
והמערב תייכ לשקיל היטב אם לא
כדאי, תמורת אחד הוויתורים האלה,
לנטוש את התכנית של שיתוף הגר-
מנים בצבא האטלנטי, שהוא בין
כה וכד, מפיקםק מאד? נראה כי פא•
ריט ולונדון היו נכונות לעיין ב•
הטכט כזה, אך ויאשינגטון איגד, מו-

כנה לוותר על תכניתה.
אך לש לציין כי עד עכשיו עוד
לא הובלה גרומלקו, שכאשר מיסק־
בה הציעה לכנט את ארבעת הגדו־
לים, התכוונה באמת להסכם ולא
לתעמולה, אולם אף אם הכוונה היא
תעמולתית בלבד, אין זד, מתקבל
על הדעת שגרומיקו לא יםכים ב־
טיפי של ובר לפשרה בשאלת סדר
היום,*ואף אם פשרה זי תהיה לפי
שעד, על גיי הנייד בלבד, אם הכוו-
נה היא לתעמולה, הרי ויעידה של
שדי החיץ היא במה הרבה ייתר
מתאימה לתעמולה מאשר וועידה
של סגניהם, לכן מותר עוד לקוות
שוועידת סארים תסתיים בהסכם ד
תכשיר את הקרקע לפגישה של אר-
בעת שרי החוץ, וזה, לסי שעה הג•
ביל הקיצוני האופטימיסטים יכולים

*קמח לו.
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ועד הכבוד להנצהת זהר מרדבי אנילביץ
(מפקד גיטו ווארשה)

מנות' נשך א
ביום חמישי 15 ברץ 951! בשעה 8.30 בערב ב"בית הבלמה"

ההכנסה כולד. מיועדת למפעל הנצחת
יזכרם של קדושי פולין ומורוי הגיטאות.
בנשף יופיעו השחקנים יוצאי פולין?

ח'יגן־שימכר. רהל הולצר, ראובן זיגלכוים
לנה מאן, דורה קלינובנה, רוזה ריסקה
ע"י הפסנתר: דן בליטנטל - שמואל פדשקו

דברי פתיחה: יצהק גדינבויס
כרטיסים! "כרטיס", רהוב אלנבי 131 האחים אליהו, רחוב הרצל 15•?
פריים, רחוב המלך ג'ורג' 13! "אורבים•, רחוב מונטיטיורי 132
"כנף', לסו, רחוב ביסטרוס 9 ובערב הנשף ע''ל קופת "הבימה".

דרוש מכ ו נ א י
לאוט,טוהיליש

בא כחשבון רק מכונאל ממדרגה
ראשונה, עם נםלון רב במכונלןח

חדישות.
לפנות עם המלצות למוםן
"אמליה, ר"ג' רח' המבדיל 7

מול ביח"ר "קשתי,

נטיעת חורשה
,מל שנז

קדושי אלכסנדר
שעל יד ?יורד

תתקיים
ביום ד', ו' אדר ב'

14 במרץ 1951 ביער הישוב
נדה אללן שע"י ירושלים, האי־
טובום יצא בלוב ד' 14.2 בשעה
8 בבוקר מבית הקק"ל, ת"א

רתוב שפירא 11.
כני עירנו מוזמנים.

עליה נ75ימ"ו1
8 בחורים ובחירות ימצאו מיד 8
| אח בן זוגם או בת זוגם ע"' |
?נןורפסוגדגציח!
9לפנות או ירק בכתב לסי|
ן ת. ד. 3002 (מ) תל אביב, מ
זו וו 11 ויו" !!??!?ווווווחד?—יי'*י?"?"^להיםלף 100 סרלטד, לחשיבה. 19

83"ו* 63ווי————————

ספת הפטנט הכפולה הטיבה
ביותר שאפשר להשתמש ביי,
בתור 2 ספות בודדות רק אצל
גלי)} חלפה, מרכז מסחרל חדש

רחיב הבנקלם ד

ל ה ה ל י ף
קוטדג' לוקסים באחוזה וולםה,
בן 4 חדרלם עם מרפסית מר־
ווחות ונוף נהדר — בדלרה בת
3—2 חדרים בסביבה נאה ומר-
כזית בת"א. הצעות בכתב :

לסניף "מעריב" חיפה
עבור "קוטדג'"

ל מ ב י ר ה

1311(11 דמוט
אוטומטית, פירמה ,אוטומטיק"

"10זו\*0ז11*"
הגודל שמינית נליון' במחיר נוח.

לן"נית : דפים "גויל"
ת"א, דחי זבילין 30

25000: איד מכות 1
תרכלש במשרדנו אח המלוד. העממי
כמהיר זול ובתשלומים נוחים
שלום הראשון עם הת
אתה משתתף בהגרלה.
כ"כ אנו נותנלם הלואות כסף נגד
תעודות המלוה העממל והתעלמת
וזכות ההגרלה הן שלך. אנו קונלס
מלוי, מלחמד" עממי. לאומי ומנדט.
ר ב ל - מימון ומפהר

בלת תפארת, קימה א', חדר 2,
אלנבל 107, סנת שד-ר. מל. 4976

בגדין* א!9וילוא"0
בלי נקודות

מוכרים - קונים
דושלים לגאד. י
בן יהירה, פנת בן הלל

ע"י אוריין

אחו; סוכני חעשניט
היומיים שזוני ערב
בערי השדה ובמושבות

ה1נ1נה
 מזמינים בזה את כל סוכני

 י
אנו

העחונים בערים ובמישבוח
לאסיפה כללית

שתתקיים בייט רביעי, 14,3,51
בשעה 00 12 בצהרים באילט
"הצבי" ברח' אכיליב בפתח תקיה

ר ד, י י ט : ד פ
1, חידוש החוזים עם המו"לים?

2. בחידת ועד ארצי!
3, הטבת תנאי הסוכנים.

חבר, השתתפותך הכרחית,

הווגד

שלשה פליטים יהודיים הגיעו
למלם הטרלטוריאללים של צדפת,
רירבם לישראל,. במתי־ת די־ל"?
"•ג<ד טיעונה י התנוסס .*.?"דגל
גרמני. הם נאלצו להניף את
הדגל השנוא עליהם בתוקף החוק
הבינלאומי, הואיל וספינתפ נר-
כשה בגרמניה והם הפליגו מנ־

מל גרמני.
3 הפליטים - ל, חרצ'נובסקי,
אשתו ואחיו ל. סלובסקי —
השקיעו את כל חסכונותיהם
10 טון. שבל האתים הם מימחיסברכישת הספינה "ייהנה", בת
לדייג. ברשיתם — אשרות כנל"

סד, לישראל.

לדג הגורל!

עולים בדגל גרמני

ההל מהודש מאי יגיע מס-
פר העולים מרומניה ל-8000

איש כחודש.
הזעיר, "טרנמילבגיה" תביא בכל

הפלגה שביעית כ־2000 עילים.

היופ גאו ב"מרנפילבניה"• 3255
עולים.

שר התחבורה דב 'יסף סייד הבו*
קר בנמל חיפה, בליוית רעיתו וםנןו
מנהל המכס, ונכח בהורדת העולים.

ומניה־ הוזל שאי במו מו 1דש? י מזזד0 ממז ו

על העדרו המםתורי של האדם
אשר קיבל התקפת לב דקות מטפר
אחרי שהגיע במטוס לשדה התעופה
בלוד, הודיע הבוקר למשטרת ת"א

חושב טבריה.
המודיע .מסר, כי אביו אליהו די-
רי, בן 80' הגיע ב־8 בח. ז. ללוד
ומשירד מהאוירון קיבל התקפת לב.
שייך, העביר את החילה לטיפיל.
אמבילנט, שהבן אינו יידע למי היא
המשטרה פתחה בחקירה לגייליי מקום

המצאי של מר דורי.

נלקח לריפוי -

ולא ידחנ זזיכז


