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(סוף מעמוד 1)
פיר את הקדושים בלבבו, ברחשי נפ-

שו.
הרב הראשי לתל אביב .,אונטרמאן

אמר קדיש.
ביטול מלאכה

ברחובות שבהם עברה הלווייה נס-
גרו החנויות, הופסקה ?כל תנועת כלי־
שבתו. ממלאכתם. . רכב. ופועלים.,.
אנשים ונשים, ילדים . וילדות .עמיו
צפופים על ?מדרכות הרחובות .בהם
הועבר האדון וחלקו את הכבוד האחרון
לקדושים. מחזות קורעי ליבבות נראו
בשעת התהלוכה. 'זעקות נשמעו מפי
יבים • ששכלו את כל היקי להם באי־
מפה. דבים שפכו דמעותיהם בשקט,

ורבבות הביעו כאבים בדומיה.
עד שעת ההלווייד, עברו אלפים את
איון האפי. משמי שוטדים שמר על
הסדר בבית היבנות היאשית וכוון
את התנועה. בין המבקרים נראו שר
המשפטים פ. יוזנבליט, שי הקיצוב
ואספקה דב יוסף, שר התחבורה דוד

רמז, חברי הכנסת ואישי היישוב.
בכי תמרורים פרץ תכופות והתמזג
עם קוליות האנשים שעמדו ואמרו פרקי

תהילים ולמדו משניות.
היו מקיים יבים של התעלפויות.

המונים עברו ליד הארון

(למ"מ). מהוועדה שהורכבה במשדר
הדתוןן לשם סידור הלוית אפר הק-
דושים, מודיעים כי הידיעה שנתפרסמה
בכמה עיתונים על מיעוט מספר המ־
'בקדים בוועד הקהילה לשם התייחדות

עם איון האפי אינה נכונה.
במשך היומיים האחמנים, ביקיו
המונים יביס ותביר. קדישא נאלצה ל־
השאיר את משרדי וועד הקהילה פתו־
ז/ים עד מועד הדלקת הנרות בערב

שבת.
במושבות הדרום

בכל מושבות הדרום, ביעזור, רא-
שון לציון ונס ציונה, יצאו התושבים

- מבתיהם ופועלים. מבתי החרושת שהפ-
סיקו עבודתם ובשני צידי הכביש צפו
לבוא השיירה, כדי להתייחד עם זכ-

רם של הקדושים.
כרהוכות י-

רחובות עטפה אתמול אבל כבד
בשעת התלויה.

לפי הויאות המועצה המקומית נם־
גדו כל ? העסקים משעה E0.12 עד
לאחי צאת י הלויה מתחומי־ המושבה.
, זיו, תל־ המונים פנו אל יחבת מכון
מירי בתי ספי הסתדדו משני צירי
הכביש לאויך המושבה. בשעה 1.15
הגיע מסע. הלויה אל שעיי המכון.
נשיא המרינה ד"י ויצמן יצא לקיאת
הארון בלוית רעיתו ושלישו. דייר
כהנא פנה בשם משרד הדתות לנשיא

ויאמר
. הוד מעלתך, כאן לפניך זכר מ-
אות' אלפי קדושינו בדרכם לקבורה
בירושלים עיר הקודש. שרידי אחינו
ממחנות אוסטריה מסרו לידינו פק־

דון יקר זה.

"אין בבוחן של מלים להחיות
מתים"

נשיא המדינה, ד"ר ווייצמאן אמר
בהלוויית: ,

"אין להרבות דביים על האסון הנו־
רא שבא על יהדות גרמניה ואוסטריה
ועל היהדות בכלל, ואשר הארון הזה
. של מלים ל- מסמל אותו. אין בכוחן•
החיות מתים. אולם כאן' באיץ הזאת,
ניתן לעשות• מעשים, העלולים במידת
מה לפצות את האבידה הגדולה שאב-
דה לנו בידי אויבינו ובידי אויביה של
האנושות. קברם של אומללים אלה יה-
ווה ?מצבת זברון לדורות הבאים למה
שעבר על היהדות בגולה וישמש עדות
ואזהרה לחיים אתנו היום ולאלה שיהיו
כאן בעתיד, למה שעוללו לנוי שונאינו.
תהיד, נשמתם צרורה בצרור החיים".
? הרב הגד:. אמר קדיש והרב י. פרנ-

קל. ערך אזכרה. בכיות מחרידות ב-ק-
עו. מתוך .הקהל הגמל כל זמן הל־
ויה.: ע"י ביהכ"נ "שונה הלכות"
נעציה השיייה הארוכה ונערכה אז-

כיר. .ונאמר קדיש..
ישיבת אבל

לפני ההלווייה נתכנסו במשדדו שלי
מנהל החביא קדישא בתל אביב היב־
נים היאשיים. כל האדמויי"ם שבתל־
אביב, יבנים מהסביבה ונתקיימה ישי־
בת אבל קצרה שבה הספיד היב מנחם

האגד. 1

אפר וויית- מ,שלחת היפה בל
. הקדושים , ""'

מטעם הרבנות היאשית והמועצה ה-
דתית בחיפה יצאו אתמול בבוקר לתל
אביב היבנים י. קניאל וג. חן וה"ח
י. נ. הכהן וי. מ• מלי' בדי להשתתף
בהלוויית אפר הקדושים היוצאת מתל

אביב לירושלים.

הערב בשעה 6.30 יתקיים בבית הה־
פילה של חסידי גור רחוב אחד העם

65 טכס סיום ספר התורה.
. לנגםיבד, יבוא. האדמו"ר מגור שעל

שם אחיו הבכור הרב ר' מאיר הי"ד
נכתב הספה היב י' מאיר ז"ל היה
מגדולי התויד, והחסידות בפולין ונספה

, באםונה של .יהדות פולין.

? ? '
בתל־אביב

יי
̂דמו"ר נוגור מבקר הי-ום וז

הממשלה תשתתן? כשני שלישיפ כהוצאות החנוך כירו־
שליפ. ה3וך חנכ לילדי כתי? פפר ששפת למודפ עכרית.

השמאל בעיריית ירושלים האחראי
לדחיית ההחלטה בדבר קבלת ענייני
החינוך דרש אתמול להחליט מיד על
קבלת החינוך ועל הכרזה חדשה ל-
משרה של מנהל למחלקת החינוך ב־
ירושלים. נציגי החזית הדתית טענו
שאין לבטל את ההכרזה הקודמת, ל-
משרת מנהל מחלקת החינוך, שהוכ-

רזה' כחוק.
הדיון על כל שאלת החינוך בירו-

שלים נדחה לשבוע הבא.
הממשלה תשתתף כ-66 אחוז
כהוצאות החינוך כיתשליפ
בהצעה נמסר על הודעתו של שר
החינוך מי שזי שהממשלה החליטה
להשאיי בשנה הבאה — תש"י —
את החינוך בידי הישויות המקומיות
בתמיכת הממשלה. הממשלה מוכנה
להשתתף בשמונים אחוז מהוצאות
משכורת המורים בירושלים' דהיינו
ב־240 אלף מתוך 300 אלף לירה
משכורת המורים בתש"י. רק לירו-
שלים' לצפת ולטבריה ניתנות תמי־'

כות כאלה של הממשלה מפאת מצבן
הכספי הדחוק בעוד ששאר העיריות
והמועצות המקומיות מקבלות כ־30
אחוז תמיכה מהממשלה. שאר 120
אלף לירה הכוללות 60 אלף להוצ-
אות משכורת המורים ד60 אלף לי-
רה י להוצאות האדמיניסטראציה על ה־

עיריר, לתת.
הממשלה הודיעה שתמיכתה תנתן
בתנאי שיהיה חינוך חינם בכל בתי
הספר השייכים. לארבעת הזרמים או
לתלמודי התורה ששפת הוראה בהן

היא עברית.
הנהלת העיריה דנה בצורך לבטל
את "דמי ההרשמה", שהם שכר לי-
מוד בהסוואה, — וטים סיכמה את

הדיון בענין זה.
אחרי כן דנה העיייה בצודך .הד-
. חוף לדאוג למקורות תקציביים עבור
הצבת משמרות שוטרים בתחנת ראש
העין ובכל תחנות השאיבה' בדרך

ירושלים — תל־אביב.

רושלים דורש הכרזה חדשה מאל בי הש

שרת מנחל מחלקת החינוך למ

30 אלף! יוזודיפ כפולין המירו דתם - ילדיה נמצאיפ כידי
 יכיאו אתם

 י
פולנים והג'וינט משלפ כעדיס- יהודי אוסטריה

כתי8 מקץ

העתונאי ש. סמט שחזר זה עתה
מביקורו בארצות אייופר, מסי אתמול
במסיבת •עתונאים בתל אביב רשמים

מנסיעתו.
איצות מזיח אייופה מהוות עולם
מיוחי במינו שאיננו מקבל r השפעה
מבחוץ. הכל שם מחושב ומתוכנן.
)־אווירון בו .טס מד םמט טעה בדיבו
והוכיח ,ע"י השלטונות היוגוםלאבים
לידת בשדה פתוח. הטייםי-ימ נחשדו
בטיסת ייגול מעל יוגוסלאביה. ויק
ע"י יהתעדבות הסובייטים שהיו בין
הנוסעים שפנו לציייהם הורשו לה־

שיך בדיכם.

מרשיפ לצאת דל, לנכיפ
בפולין השתנה היחס לגבי העליה
לישראל. מרשים לצאת רק לנכים ול־
אלמנטים בלתי נחוצים למדינה. ביום
ישנם 70 אלף יהודים בפולין. מלבד
אלה 'שנפ כ־30 אלף 'שהמייו את
דתם. כ־15 אלף יהודים פנו לקבל
ויזות יציאה לישיאל. כלי מי שמצה
לעלות מקבל תוך זמן קצר כתב הת-
חייבות מצירות ישראל שהמדינה מו-

כנה לקבל' את הפונה.

500 ילדים "־,ווים נמצאים בידי
גויים פרטיים וכנסיות ואינם מוחזרים
ליהודים. יש פולנים שמחזיקים ילדים
באלה ומקבלים אפילו תמיכה מאת

הגיונם.
!העם :הפולני הוא ב־90%. קתולי.
בטשכיה לעומת זאת נותנים לצאת
ליהודים, אלא שדורשים מהם להפריד
מטשכיה לחלוטין. עד .יה־15 במאי
נתנו בטשכיה רשיונות קולקטיביים

ומאז הרשיונות הם אישיים.
בנזשכיה ישנם עוד 18 אלף יהודים.
יש להניח שמחם שמונה אלפים יעלו

ארצה ו־10 אלפים ישארו שם.
תאורים שליליים מועברים ?ע"י מכ-
תבים על החיים בישראל,? ומנצלים

אותם לניהול התעמולה נגדנו.
בהונגריה יש no אלף יהודים וב-

בודפשט עצמה 100 אלף.
ווינה משמשת שעי מעבי לפלי־
טיפ, בשתי מחנות 'הנמצאים תחת
חסות אמריקאנית ישנם כשלושת אל-

פים יהודים. ."
באוסטריה בונים מעת בתים מוכנים
מעץ . שהעולים יקחום אתם בבואם

ארצה.

ורי מסך הודי מאח העולם הי

רופה זרח אי הברזל של מ

(למ"מ.) בהתאם להודעת שר האוצר
בכנסת על חיסול הקצבת הבנזין, נמ־
:סרו על ידי המפקח על התעבויה בד־
דכים ועל ידי המפקח על הדלק הפר־

טים הבאים לידיעת הקהל:
בכדי להקל על מצוקת התחבורה
:יחוסל החל מיום 1. ביולי, 1949, הפי-
קוה על הובלת דלק וחלוקתו (לפי צו
בדבר הובלת דלק וצו בדבר הקצבת בנ-
זין שפורסמו בעיתון הרשמי מם. 14,
־תוספת בי, מיום 48־4.8). הודעה על

כך תבוא ב"רשומות" 'בזמנה.
החל מיום 1 ביולי, 1949, מתבטל
גם הצויך. בכדטיסי דלק לקבלת בנ-
זין בתחנות, ובעלי המשאבות ישאים
למכוד בנזין באופן חפשי. בסוף חודש

זה לא תתקיים, איפוא, חלוקה של כי־
טיסי בנזין.

דשיונות תנועה מיוחדים מתבטלים
לגבי 'מכוניות מסחייות מכל הסוגים
וכן לגבי מוניות, אולם נשאיים ב-
תוקפם .ביחס למכוניות פיטיות; בעלי
מכוניות פיטמת שלא היה בידיהם
רשיון תנועה מיוחד, אינם ישאים לק-
בל בנזין גם"להבא, אלא אפ כן יקב-

לו רשיון כנ"ל.
הובטח מלאי ואספקה סדייד, בכמות
מספקת, אך נשאי הצויך הדחוף להי-
מנע מבזבוז כלשהו. הקהל היחב מת-
בקש לא להשתמש בכלי יכב לנטיעות

שלא לצויך.

צוב באספקת ננזין בוטל הפיקוח ?והקי י

יב אמריקאני, ~ בעל תעשיה,
הגיע ארצה ופנה בהצעה למוסדות
הבטחון להשקיע בארץ כספים להקמת

L תעשיות שיועסקו בהן נכים. הוא גם

קיבל על עצמו לגייס כספים נוספים
באמייקה להשקעה בתעשיה שתעסיק

נכים.

תעשיין אמריקני 9הם להקיט תעשיה

להעסקת נכים

חוזה עבודה קולקטיבי, המקיף את
המספר הגדול' ביותד של. עובדים בכל
אחד ממשרדי המשלה, נחתם בין משרד
הבטחון והסתדרות הפקידים. החוזר
קובע 43 שעות עבודה לשבוע, וקובע
זכויות לחופש, חופש מחלה ולידה. ב-

התחשב בזה שמשרד הבטוזון משלם ן

שכר לעובדיו מזה תשעה חדשים לפי
?דירוג קבוע, ללא מפרעות על חשבון

המשכורת כגני שנתקבל במקומות אח-
רים, .הופכם כי הדרגות שנבחנו ונק־
ביו עתה יישארו ללא שינוי עד ה־

•1.1.50

חוזה קולקטיבי בין משרד הבטחון

והסתדרות הפקידים
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נניכות ומןןצריפ
בחיפושים אחיי .מבצעי 'הגניבה ב־
'של ישיאל זיםק בשכ' ארנונה דירתו
כשנגנבו 6 כסאות .מרופדים, 4 כס־
אות. .עץ רגילים, ארון עץ וחפצים
אחרים בשווי מלל של 300 ל"י —
הצליחה המשטרה לגלות ב־3 דירות
בכביש בית לחם את החלק הארי של
החפצים הגנובים מהבית הנ"ל שזוהו
ע"י מר זיסק. בעלי? הדירות ו"ראשמו

בגניבה .ע"י התפרצות.
נעצרו 2 נערים בני 15 ו־16 כש־
ברשותם שולחן גנוב ממחסן צבאי
ברחוב הרצל מול מלון "עדן". לאחר
'שנפרץ. השנים הואשמו בגניבה ע"י

התפיצות.
תקיפות

שני אחים תושבי יחוב. סינט יולי־
יאן נעציו כשהתקיפו את מי ווייל,
בעל חנות לנעלים. שניהם הואשמו
בתקיפה ובהתנגדות למשטיה שצוותה
עליהם להלוות אליה לחקירה בתחנה

הקיובה.
נעדר

15y2 יששכר ב שלמה מילר בן
עזב את ביתו שבבקעה עלית וטרם .
חזי. תאורו: גבה בעוני, שער שחור,
עינים שחומה! יזה! פנים עגולים,
לובש מכנסים ייוקים איוכים, חולצה
חקי, נעלים שחורות מדבר עבריה,

ערבית ופרסית.

חלוקת ביצי משק
. המניה ישבע יחידות לילד, ארבע יחי־
• 'דות למבוגר, המחיר: .סוג אקסטרא
שלושים ושנים מיל ?הביצה, סוג א'
(עשרים ושמונה מיל הביצה, סוג ב'
עשרים וחמשה 'מיל הביצה, סוג ג'
שמונה עשי מיל 'הביצה. את המנות
לילדים לקבל בסניפי תנובה. את ה-
מנות חמבוגיימ לקבל בחנויות מכלת.
בתי חולים ומוסדות פונים אל מיכז
תנובה. החנוונים מכל האזוייס פיט
לאזויים 2,1 מקבלים את מכםתם ע"י
תנובה. החנוונים מאזורים 2,1 מקבלים

סקי.
י
את מכסתם ,ע"י אושינ

הלוקת המאה תנוכה
המנה תמשים גרם לילד. המחיר
שמונים ושנים מיל תלוש דף "ג"
מספר שנים, לקבל בסניפי תנובה.
בתי חולים ומום"ות פונים אל מרכז

תנובה.

גבניות דו$וקת ע
'

המנה מאתים וחמשים גרם לנפש.
המחיר• מאה ועשיה מיל הקילו, תלוש
דף "ב" מספר המשה ?עשר. החלוקה

תתקיים באזורים 1,6.

חלוקת לימוניפ
היום תתחיל חלוקת לימונים באזור
6. המנה מאתים גים לנפש. המחיי
ששים ושלושה מיל הקילו. תלוש דף

,,ב" מספד שלושים וחמש.

אפ&ת עוכדי 'הגזדינור
העיב בשעה 7 בבית הפיעל ה־
מזרחי אספת ,עובדי המדינה הביי ה-
פועל המזרחי ?בירושלים. הח"ח א.
בויאר רש. קדרי ירצו לפני החברים
?על. הבעיות הארגוניות והמקצועיות
במנגנון המדינה המרכזי י והח"ח מ.
גיבייצמן ודיי קוליב ימסדו ,על מצב

העבודה והארגון בייושלים.

הרשימה המאוחדת
לתעילד, העשירית של הפועל המז-

רחי ייושלים.
משיד הרשימה ברחוב ?הרצל' בית
פרלמן קומה ב' פתוח כל יום בין
השעות 6—3 אחה"צ. טלפון 3410.

אמנות כתקופת חרנ&נכ
הרצאה ,על אמנות ומוסיקה בתקופת
הריניסנסה, תקיים הערב בשעה 8.15
בקונסרבטוריון כבר vציון. נושא 'ה-
הרצאה: תקופת הריניסנסה, המרצים
? ד"ר פ. שיף והי יוסף גרינטל. כר-

טיסים באולם בצלאל ובקונסרבטוריון
הישראלי.

כיופ ששי יצאה לשווייץ בדרך ד.־
אויר המשלחת מטעם משרד החנוך
והתרבות ומט;'.:! ארגון •תיאטרוני יש־
ריאל. !ירכי המשלחת: מטה הלוי
) ("תל), פניי' ליוגיץ' (הבימה), יוסף
ן מלוא־כ־טובםקי (תיאטרון קאמרי). ב-
כינוס משתתפים 'דרמטורגים ובמאים
של כל אותן הארצות, שהן חירות
באומ"א, וילונו בי על הבעיות ?האמ־
גותיות והארגוניות של התיאטרון בכל
ארצות העולם. לכינוס זה הוזמנה

ישראל.לדגל קבלתה לאומ"א.

אטרונים משלחת תי

ולמי לאמנות בכינוס ע

אטרון התי

אתמול התחיל להתביי בביה"ד
: המחוזי בחיפה אחרי כמה דחיות
משפטו של חמד אחמד פרס קוט
הנאשם ברצח שני יהודים' מנפרד

כהן ויונח רינגל בעת טבח בתי !־,-
: זיקוק ב:31.12.47• (הפרטים מהחקי'

י רה הקודמת פורסמו ב"הצופה" בשע־

- . ' . '. s תם). .

הודים בבתי הזיקוק משפטו של ערבי רוצח 2 י

הצעת 'שך-. האספקה ,יוה; י
'
כמון»ה על.

קיצוב להוריד••' את מחיר כוס 'גזוז
ל־10 מיל,' ?וסודה ל־5 מיל,; שבתו
אתמול י בעלי: 'הקיוסקים '" בתל- אביב.
בעלי י? הקיוסקיב. טוענים י כי'" לפי ?צד
שר .הקיצוב', צפוי הים לענף. שרוחיו

הם בעונת הקיץ בלבד.

; לא קוימה,י ; כן -טוענים? בי::;:עדיין'

ההבטחה להוריד מחייי הגז והקיח.

אות קרי& שבהו גח"א בעלי הקיוסקים למשק

ירוני א' י כיה"פ התיכון הע
(יחוב מזאה 34) העיב בשעה 7.30
פתיחת התעמלה של עבודות התל־

מירים. ההויים מוזמנים.

. שמות מיפדי תל אכיכ
כל היודע את שמותיהן הפיסיים
של נשי שלושה מבין מיםדי תל
אביב הייה אליעזר צד'יקוב, אריה זיל־
בר ומשה חיינקו, מתבקש להודיעם
םד,קדם למזכיר העיר; עירית תל־אביב.

־למבקשי תעודות יציאה
מזכירות עירית תל אביב מודיעה
למבקשי תעודות. מהעיריה בקשר ל-
היתר יציאה לחו"ל, כי בענין זה
ייענו בין השעות 9 עד 12 לפני.

הצהרים.

אז2רה לא.. נולומכ ז"ל
ארגון חברי ההגנה בישראל, סניף:

תל אביב עורך הערב ב־8.30 באולם :
בית מעם. בתל אביב, אספת אזכרה

לאליהו גולומב ז"ל, בהשתתפות שר •
החוץ מר משה שרת ומר ישראל

גלילי.
חברי הארגון מוזמנים לקבל . את
כרטיסי הכניסה לאספה הזו בשעות
10—13, 17—18, בקפה "גן רנה" ב-
רחוב בן יהודה, קרן רחוב שלום

עליכם.

הרשימה המאוחדת
הערב בשעה 8 באולם קק"ל רחוב
צבי שפירא 11 מסבית פעילים. פעילי
הרשימה בתל אביב מתבקשים לדייק.

סיעת "למפנה"
משרדי הסיעה. שלי סניף תל אביב :
נמצאים ברהוב קרל נטר 2 טלפון:

.3921
כאמון .תפוגה"

הערב ב־8.30 . שעורו של הרב דיר
ש. גרנברג י בעמוס. י

נשף! ווילנה
בנשף ווילנה שמתקיים הערב ב"אהל
שם" בשעה 8.30 משתתפים: אלס־
קוכםקי נעמי; אורבך יד,ודיה! בניא
משה: ברן מינה. וולקופיסקי אלכסנדד:
כץ אלביט: ליפטמן ביוך נשיי חנה
נשרי ורדה; רודנסקי שמואל. בחלק
הספרותי: אביהם ברוידס: אברהם
םוצקבר. 'הק־נהינסיד,: אלכסנ־ר יה-

לומי.

למעוניניפ לאמץ ילד
לפני שבועיים נולד ילד בביה"ח
 יחל .שיפי. הגבדת

"הדסה" לגבית• י
עזבה את ביה"ח בהשאייה את היל-
ולא חזרה לקחתו. הילד הוכנס בכיי-
ת'* של אאע"ה .ע"י המוהל' י. שכטר.
המעונינים לאמץ להם את הילד יפנו
לביה"ח ?־,־סר' או לי. שכטר רחוב

בידיצבסקי 5.

תיאטרון ומופיקה
"משי ולחם" ב"'אהל"

הערב ב־8,30 הצגת בכריה של "משי
ולחם" מחזה מאת י. דה־פריס' עברית
— לאה גולדברג! הבמאי — פ. לובה:

הצייר — דיר פ. לוי.
כהבימר, הערב "חלום ליל קיץ".

כתי מרקהת תוויניפ
אלנבי 102; הירקון 22; דיזנגוף

.192

נות שהוזלו ביוני מזו

(למ"מ). הוזלה נוספת במחירים של
כמה וכמה מיצדכי מזון יסודיים חלה
מראשית החודש הזה ועד הזום —
לפי המספרים שנמסרו לנו על ידי אגף
המחירים של המשרד לאספקה וקיצוב.
רשימה זו היא של מיציכי מזון בל-
בד ואינה כוללת כמה מיצרנים היוניים
אחרים ושייותים, אשי גם הם הוזלו

- במשך השבועות האחרונים":
דג פילה (המהיר במאי 280 מיל); ב-

יוני 235 מיל הק"ג. ן
ביצים אכםטרא (34) — 32; סוג א'
(31) — 28; סוג בי (27) — 25; סוג
ג' (21) — 18; ביצי ייבוא (22) —

.20
ירקות

- ירקות : מלפפונים ומין משובה) (100)
I .80: סוג בי (70) — 50—32 הק"ג —
קישואים מין משובח (86) — 76,- סוג
בי' (60) — 40; עגבניות סוג א' (125)
— 100; שעועית בתרמילים.(200) —

170 הק''ג. -
לבן א' בצנצנות מושאלות 180 גראם
(19 מיל) — 16; לבניה (252) — 180
הק"ג; מאיגאיינר. (310) — 280; שמן
מאכל (340) — 300; גבינה יזה (260)
— 244 עוגות ועוגיות שמרים הנמ-

כרות במשקל (600) — 416 הק"ג.

מנות שהולקו כמהוז .הצפון
2מי$ד הודש יוני

סוכר 1750 גרם לנפש: מרגרינה
500 גרם לנופש! שמן 800 גרס לנפש?
סבון חתיכה 1 אורז 2C0 גרם לנפש:
שעועית 200 גרם לנפש!: סלומון
קופסא לנפש-, דג פילה או דג קפוא
'400 גרם לנפש: קמח לבן 1000 גרם

לנפש: גבינה מפופטרת 100 גיס,
חמאה 100 גדם תחולק עד סוף ה-

חודש.

ומות :בקורי רבנים במק

שוב י

הרב הראשי לא"י וזיאל .יצא כ-
שבוע הבא לסיור במקומות י בהמ שוכ־
.נו. עולים חדשים ויחד עם הרבנים
?המקומיים יפנה' לקהל באספות ,עם.
'מחר 'יבקר הרב 'הראשי בעכו' בידם?

. ג' בצפת ?וביום ד' בחליסה (חיפה).

[דליקות ',.-?ם.בחיפה והסביבה

7 שעות עמלו בכיבוי האש במחסני
המוכנות שפרצה בקוצים בחוף חיאט
והתפשטה לעבר מחסן עם צמיגי גלם
משומשים. האש אחזה במטות, מז-
רונים וחפצי עולים. הנזקינאמי במאות

ל'>י.

דליקת קוצים פיצה בשבת ליד דר
כפר הערבי באסה והתפשטה לעבר
בתי מגויים. הכבאים העירוניים לא
יכלו 'להיענות לאזעקת הכפה כיוון
שאפוי לעזוב את תהומי חיפה יבתי
בלי מעיכת כבאים בימים אלה 'של
סכנת דליקות. הפלחים נאבקו בכוחות
עצמם באש שכילתה במשקיהם וגרמה

נזק ניכר.

דורפםמאן) ז"ל יהושע כפרי נ

שמת ללא עת בגיל 42 אחרי מחלה
קציי. הובל אתמול למנוחתו האחרונה.
היד, אדם צנוע ויקי נפש, בן תויה
?ומוקיר יבנן. מקויאי "הצופה". מותו
עויי צעי דב בין יודעיו. מורעות
יאבל י פורסמו מטעם אגודת סוחיי המ-

כולת בחיפה. תנצב"ה.

בזוכרי הנאות שובתים

אתמול היו סגורים הקיוסקים ודוכני
הגאזוז שבחנויות היפה והסביבה, לאות
מחאה על הורדת המחירים לגאזוז ב-

עוד שמחיר הגאז והקרח לא הורד.
נשף חגיגי לטובת מגד"א

ייערך מחר ב־8 בערב בבית מגן
דוד אדום. בתכנית הגרלה עשירה, תכ-

נית אמנותית ועוד. כרטיסים יימכרו ?
גט ליד הכניסה. לחברי מד"א' אחיות

וחיילים הנחה.
גאםטרולר" מתל אביב .,

נעצר בחיפה
סמי רייכמן בן 46 מתל אביב נעצר
•בשוק "תלפיות" בחיפה בעת נסיון
י להוציא כסף מכיסה של גברת פני פרס־

לר.
התערוכה הארכיטקטונית

בטכניון

באולם מס' 53 (מעל לבתי המלאכה)
פתוחה עוד יומיים.

־ ומדיבות כמשחק הפרעות
כדורגל

במגרש הספורט של "הפועל" ב-
חיפה נעצרו על הפרת הסדר והת-
נגדות לנזשטיה בעת משחק בכדורגל
יצחק פרידמן ,שמעון ביינבך (חיי-
לים) ומרדכי פרידמן .מרחוב יפו 21.
בכית ההוליכ "אלישע"

מתוך מגמה לשרת חוגים רחבים
בצבור, פחח בית החולים סוג עממי
ליולדות; בתעריף 26 ל>'י, הכולל את
כל הוצאות הטפול הרפואי והאישפוז
בלידה נורמלית. הרשמה מוקרמת —

במשרדי בית חולים.

.(הודאות ?משתתפים ב"מחנה אלת")
!־סניפים: בת־ים, כפר־פינם, נתניה,
יחובות! צפת: י לא המציאו לההנהלה
האיצית עי כ"ט סיון את רשימות
המשתתפים במחנה •עם הנספים, ו־
הבייהם לא יוכלו להשתתף במחנה.
על כל שאר הסניפים להמציא לנו שוב
בדואי אקספרס את רשימת החברים

לפי העדות".בסניף. ־ י ־~•
אנו חוזרים' ומדגישים, הקפידו על

הבאת •י הציוד במלואו. ־,
על כל המדריכים המשתתפים ?' ב־
מחנה להיות ביום א' ו' תמוז 'בשעה
8.30 בבוקי בדחוב אהד העם 108

'בתל,: אביב, מוכנים לנסיעה. .עלגהם;
; אוכל וכל הציוד. . י . ? להביא כלי
,לסניפי מחוז הצפון (מכפי היא"י,
צפונה) ,לאגו לאיגון התחבויה. על
כל. המשתפים ,במחנה להיות .במקום

ביום ב' י"ד המוז בשעה 4 אהה"צ. ?

לפניפי "כני עקיכא"

J 
m [iraiii\ ורעית! .ifl with 1 כחןira דר

t (שוונינגן' הולנד (בזל, שווייצריה) (

מודיעים בזה על ההוגת בניהם ן

J 
ושע מיל' יה

'
אסתר *

ןו
תל־8ביב, ער"זז תמוז תש"נו, 26.649 }

- * _ - 4

־ "-.". .
ולמית ̂^ המרכזית הע

"
שיכה הי

"" '1
: מפעל ספוזזיו הנאדר - טל נייק רבנו הגדול, הגה''-ק מרן אברהם יצחק ;ג \\
I ; 

: מכהן קוק !י"ננ \\י " ־
־כ | ברכתנו המדובבת מובעת בלה לידידנו הדגול/ נאמן בית חיינו רב־הפעל
fi ליישיאל, תויתו וארצו, יו"ר הועד השווייציי למען א"י. הרה"ג והחה"ש :
? מוה"י מרדכי ד־י כהן יעליט"א ולמשפתתל הכבודה הי"ו' לנשואי.{!
jjj בתם הכבודה מרת אפתר תהי' עב" ג הנעלה מוה"ר יהושע צאנגן s
: הי"ו. יאשי ה' את זוג ה"מד באור ישעו, ויזכם לבנות בית נאמן ביש־ן:
j יאל ובאיץ ישיאל, עטויי הוד תויה וקדושת ישיאל, וליאור! בנהמה ויש 11
si ועי. שלמה, בב''א. ההנהלה j

j לזאב כצמן לבשו™ עם יפה קופלמן

j 1ביכת מזל כ־ב לבב-ת

העלמת הדתית מתל אכיכ !

 ב"ה , כרוכיפ הכאיפ !
!

הנני מקרם בברכה את כבור מחותני הרב הצדיק כקש"ה מוה-"רר ן

j ־יי מיאחמופ טייווקא שליפ"א להופעה לאיצנו
דוד טכדכקי אימוי

j הק' גיסתו הרבנית פרידא תהיי אשת.הרב. הצדיק.וכוי. מוה"ר. יעקב
־יל/ מעיר ווין נא ווזיר גאפסע 40/11 עם בנד־ .י'-יקר !

יוסף טברסקי זצי
; המופלג מו"ה יוחנן הי"ו. יהי כואפ להארץ לכרכה! }
'' דוד זילהלם --.
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רותי המודיעין ̂ל ־־ שי שר מדינת י

שידות השידוד
ה3ד1ה

שירות השידור מזמין בזה מבעלי מקצוע (חברות או יחידים..
הצעות להוצאה לאור של שבועון מצויר ליראדיו, אשר יכיל גם הלק

. ומודעות. ספרותי
למו"ל ינתן הזכיון לפיסום תכניות השבוע של שירות השידור

במילואן. :.
המעונינים לקבל את רשימת הפיטים של תנאי ההכיזד. מתבקשים
_לפנות, רק בכתב, למזכירות שירות השידור, הקריה, עד ליום 6 ביולי _̂_ 
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1 רחוב המלכים י8
1 ע־י ד!ד»ד הרמטי. מזל הנ0ל

בית הכים, ייושלים
בית חברם. ירושלים

מנוכה כדלגוכח כשר כהחלנו
גן נהדר כיותר
שלתייכ מהיריכ ממ

מחלקת החנוך של מדינת ישיאל
תקיים בנצרת למשך שבוע ימים, החל
מיום ה' ב"ז בתמוז עד יום יי ג'
מנהם־אב תש"ט, •יכנום למורים לעיבית
במוסדות התנוך העבריים התיכוניים

והעממיים.

שעורים עיוניים בדקדוק ערבי, חבו־
רים ערביים, ערבית . מדוברת וקריאת
טכסטים קלסייפ וחדשים: שעורים ל-
-וגמה, אשר יןתנף לתלמידי כתות
ה'־ו'• 'של• נצרת במקצועות שלנים;
הרצאות על 'יהסי שכנים, הסטוריה
איפלמית, עניני לישון ובעיות הזמן
ר"־" טיולים בנצרת ובסביבה. בכנוס
הזד. ישתתפו גם המורים הערביים
במוסדות 'התנוך הערביים של מדינת
ישיאל בנצית, מחוז נצית, חיפה
 פיטי השעורים וההרצאות

י
ועכו. על

נשלה בקדוב הודעה מיוהדת.

.י מחלקת ההנוך תדאג למקומות לינה
למורים המשתתפים בכנוס •הנ"ל. כמו
כן תהיינה סעודות בוקי, צהרים ,ו-
ערב במסעדה כשיר, במחייים נוהים.
הסעודות וגם הוצאות הנסיעה אל
נצית וחזיה ־י' תהיינה על חשבון ה־
מויים. המעונינים מתבקשים לה:יי,ע
לד»ר ישיאל בן זאב, האחראי לכנוס
הגי'ל, לא יאוחר מיום ה' ג' בתמוז
תשייט (30.6.49). את ההודעות אפשי
לשלח אל משירי מחלקת החנוך• בידד
̂ים (יחוב מטילא בנל1 פלס), ובתל/ ש
אביב- (משדד המפקחים רחוב דבוריה

הנביאה 17).
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5נופ מוריפ לערכית כנצרת

הצעות לשכועון מצוייר לרדיו

'•שירות השידור מזמין בזה בבעלי

מקצוע (חברות או יתירים) הצעות

להוצאה לאור של שבועון מצוייר ל-

יי,,"' אשר יכיל גם הלק ספרותי ו'

מודעות.

למו"ל ינתן הזכיין לפרסום תכניות!

השבוע .על ישירות השידור במילואן.,

'המעוגינלב . לקבל:. jik רשימתי. הפרטים

של תנאי ההכיזה מתבקשים לפנות,

יק י בכתב, למזכירות. שירות? •השייור,

מ.?ןרי1» עד .ליום 6 ביולי 1349.-

תיק. מספי 1045־תש"ט
1 ןן . I ,il»ll 7( י) 11,

הגב' בתיה בת חיים צוקימן מוז-
מנת בזה להופיע בפנינו ביום ג' ה'?
תמוז תש"מ (5.749) בשעה 11 לפני
הצהרים להתדיין עם בעלה בן חיים
מרדכי. והיה אם לא תופיע ולא תי!ן
כל *ע־. מספקת לאי הופעתה נדון

שלא בפניה.

ההכנות הראשית ליפו-ת'-א7

,על התפשטות השחפת, על המצוקה
החמורה באישפוו הנגועים מסרו את-
מול. לעתונאים דוברי הליגה למלחמה

בשחפת. ,
2180 חוליי שחפת רשומים בת"א

בלבי. בלניהם 580 ילדים.
כ־400 חולי שחפת נמצאים ביפו
ואין אישפוז בשבילם• גם במחנה ה-
עולים נמצאים כ־200 חולי שחפת. ו-
בין . העומידיס לי,ג;ע נמצאים לפחות

כ־1800.

מםפר בגועי השחפת

ולד גדל וה

במשפט קולףדל-"על המשמר?, ם־־יפ
̂ק, ?!ניגידי של "על? עו"ד שצינפ
המשמר" את וןקירתו של הליל קוק.
בהמשך המש§ט היום יענה קוק
.על שאלות סניגורו העו"ד בן־ימיני.
עומדים להופיע עוד עדים אחדים ש-

הוזמנו מטעם הנוזבעים.
פסק הדין ינתן כנראה יק בחודש
אוגוסט, אחרי פגית הקיץ 'של השופ-

טים.

הבטחון בנין ?משרד/

האלוף. פרופ. יוחנן יסני, אשר
חזר זה עתה משליחותו בנספח צבאי
שלי ישראל במוסקבה, קיבל עלי עצמו
לעמוד בדאש 'הועידה המתכננת את
. קיבל בנין משיי הבטוזון. .המשדר
לידיו שטחי •אדמה נרחבים באזור מר-
כזי בתל אביב .לבנין •שירכז בתוכו
את אגפיו המפוזרים עתה במקומות

שונים .ב־ביבות העיר.

נ&תיימה הוזקייוז

: ':מחד ב-־3 אחה"צ 'תיערך בטכס חגי-

גי הנחת אבן ־י פיני, לבית הכנסת של
ני'ייי' על יד הגן הציבויי. הזמנות
:לטפס. נשלחו עלי ידי; המועצה המקומית

•• .'? •.' נהריה. .
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אבן פינה ?נית כנסת

? בנהריה
'
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