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ם ׳המרכזי חידואד במשרד נרשם די דו ,בי
ב תל וההנדסה: המערכת מעון י ג ת דחי א א  56 מז
ח׳ המודעות: סנין* מין ׳נחלת קרן אלגבי, ו  ,בני

 .612 הטלפון ;233 דאר תיבת ,י
״ — לטלגדמות ת א ה ת״א ,

ימ כחוכח:'^' .בי^ליס:■חסני!*■;;*1;המ:י
; ■ מסחריי־:הרש, מרכז ׳־-

״ *1:: ני ת: ^ 6י5אפ5י : < י ״
254 שון5פ ;898 ד. ת. 11 463 שו;5ט ;273 ד. .1ו

 .1 — 12 בשעה במערכת רס לדורשיו עוגה העודר
ד כתבי מחזידח המערבת אין  *דפוס נתקבצו ־שלא י
ת לתוכן. אחראית המערכת אין תו מו וצסגנונן. ת

*
מאיי 5 חגליון מחיר

. 10 — וחגים שבתות בערבי י ״ מי

ר י ח י מ ח מ י ת ח  ח
כארץ.•

 לא״י 1.800 לשנת
א״י 900 שנח לחצי  פ

טא״י 160 לחודש

 י כחוץ־לאוץ
 לי״ש 3 לשנה
 112 — שנח לחצי
לי״ש—.18—שנח לרבע

ג ת ו ע ד ו מ מ

 האינטש* מחיר
,א בעמוד

י 400 אי מ
 העמודים בשאר

מאיי 200
 בחשבון הוא האינמש

בעמוד. סורים 8 של

בפחת ?פוגרום נסית
■| ו ,פ המיוחד). סופרנו (,מאת;־■ 1 [

 המון התקפת בעד הפרעה המשטרה
 וו־ על אנדקינן. סטודנטים אלפים של
 האנ- בהנהלת האברים; היהודים. נע

 נג־ היהודיס נגד מהומות אדננו דלקים
 פשיטיק ואופוטשנגיינעיד ואדום לילי

 הפור־ יהודים. ארבעה קשה נפצעו
 לידות שנאלצה' למשטרה, התנגדו עים

הר יש הפורעים. מן ארבעה והוגה

 מן.-השוט► כמה וביניהם פצועים בה
ריסי

 .המיו סופירביו (מאת ו./ •ח, ש ר א ו ו; ■
 האנדיקים הסטודנטים מן כביה חד).

 .למאסר. נידונו. במהומות שהשתתפו;
 העליונ׳ים י הספד ■בתי: ,יפתחו. ;׳ ■ ■ביום

'; בווארשה.
 היהודים.;של. הסטודנטים של '•■משלחת ל

 בדדי•• ־ למיניסטריון •:־■פנתה ן ז ■ופו לבוב־*.
 האוניבר• בתוך הבטחו! את לפדר שח

■.-;.;;,.::..(צ, ■'׳; .. ; .סיטאות.

ליום מיום
העב הישוב להתמרמרות נמרץ בטוי ;■
 שהממשלה ,הנוגעים שיטת .על בארץ ■רי ;

ת, הג באס ניתן ולצרכינו, אלינו ביחס נו
 ובאי" ישראל :לכנסת ■הלאומי הועד : פת
שנת המקומיות, והמועצות הקהלות בח

קמצ .בתל־אביב. בייטים::האלה ימה ל!י :
 ׳הארץ׳ ■ממשלת של וצרות־עינה ,נות

 קופתה את הממלא הישוב, לצדכי. ביחס
 מיום־ העצומים עודפיה ,את ומרבה ,זהב

ממש. מדהימה .היא ליום,
■הממ בלפי טוענים שהיינו היו'■ימים

 חובתה כי למשל, החנוך, ב-ענ-ין- שלה
 הישוב צרכי את לספק היא האלמנטרית :

 הצר״ אין כי עממית, בהשכלה היהודי'
 תלו״ להיות ־יבולים וספוקם האלה :;׳■כים

 ■הערבי הישוב של צרכיו במרת ים י .
 אלה, צרכים ■לספוק !הממשלה והוצאות

 הערבי, בישוב צרה עיננו אין עלדבן בי
 ולפג־ לחשלונו אחראים אנו אין אבל
 צרכים ספוק וואוזוו למנוע ־ ואין רונו

והו לשום שאי־אפשר חיוניים־יסודיים,
 התו־ מן: שהמונים .׳משום בלעדיהם, . די ;

 להדגשת עוד לא:הגיעו■ הערביים .שבים
 טענו, ■מספיקה; במרת.. :האלה הצרכים ;־

 יבול אינו הארץ ממשלת של שתפקידה
 את מלאכותית . בדרך להנמיך להיות'
תר •דטתנו תי שב־ של זו ■בדי :עד התרבו

להת יכולה, הארץ ממשלת אין ■כי נינו, .
 •כל על ־המוטלת יסודית, :מחובה עלם

 צרכו. לספק בעולם: תרבותית ממשלח
 טענו עממי. בבית־ספר אזרח .■בל של

 :■תובעים התחלנו הרם. .והעלינו •וטענו :
 הממשלה של •החנוך בתקציב זגל^וג את

ה •לפי יחסי בחשבון  דילדים,.בבתי מספר,
 ■•בהכנסות..הממי־ ■עלפי:חלקנו שלנו הספר׳ ;
 מצא־ •לא זו פשוטה טענה וגם — שלה ;

 הממי. נענתה סורי־סוך קשובות. אזנים
 אלא עיקריים שנויים לא ■להכנ־ם ־•־•שיה■
בפרופורציה, קטנים תקונים איזו

זו עלובה ; ■מבחינה ■ .גם אבל ״
 ובהבטחד בחובתה עמדד, . לא

 שהישוב לא?י, מאגוז..אלפים ■בנגד ת:יה.,
 .:■הוא' החנוך, לצרכי לשנה עכשיו: מוציא ;

 טטזרווז איזו של עלובה תמיכה •מקבל
 וגדולים, ,הולכים צרכי:,י לא״י. אלפים

 אלפי •וגדולה, הולכת מצוקתנו ואף!
 יעו־ ושל קבועים תושבים .של ילדים,

 מחוץ שנה־שנה נשארים חדשים, לים
ת וסכנת לבתי־הספד, ־;  רוחנית התנוונו
ה ; ת.צפוי  לכך, זבינו ובבר להם, ומוסרי
 •והמופקדים העזובים : הילדים ..ששאלת .

 פרו־ נעשתה פשע ולמעשי הרחוב לחיי
 ואוצר לישוב, ומאיימת חמורה בלימה

:.׳משלנו, מיליונים •וצובר .הממשלה■.חופך
 ואג טלו\, העליה מן טרוו, המסים :,..•מן :
 הארץ, •וממשלת במצוקתנו, נחנקים ־
ד. המספקת :  של צרכייהם־ את •רחבה גי

 כל על '■אתנו ■ וימתנדת .עומדת ,־;שכנינו,
 ■מבק אנ-ו נדבות באילו .ופרוסה, ־פרוסה

הן• ■יש .הערכיות העיריות •מאתה. .שים .■  ל
 דאגות לחן •ואין גדולים, עודפייי״בסך

 העזרה •הבריאות,.. •החנוך, צרבי לספוק. ;:;
 •'מספקת ־ שהממשלה . משום .• הסוציאלית, :

 •מכספי ' מקופתה, האלה ' .-צרכים את. •
 העיריות י .ואלו י' היהודי,. •משלם־המסים .

 בל;;י;,- •בעול נושאות שלנו והמועצות ־
 את בקושי ־ ־ מאזנות •האלה,' הצריבים

 מתב־ של'־:הממשלה ועזרתה. תקציביהן,.•• ;;י
 את ; •ממנית שהיא בזה, בעיקר סאת . ;
מק־ י ן;.■'הכספי, :'ל-משק •אפיטדופסית עצמה : ־ .

 צר־ ספוק על וגוזרת בתקציביהן צצת. ״ל
■':■■' ' שלהן. חשובים ־כים

ח ח ה ח מ ת י בג׳יניבה היהודית המש?חת טענות 1 הדל א
1■ י פ י ■ ו ״ י • ■ י י ■י ״ ■ י ■ י ״ ועדה לפני מאן והינויד נירנהאוד ניאות נולדטו. נ. ד״ד רופייז. ד״ד . • י

תאט־ מה - כלונדון. אופטימיות בדצמבר.- 10ב־ העונשין ועדת אספת
׳ אמריקה?

 הבאה האספה (א). 30 ה, ב י נ י ,ג
 10 ביום■ תהיה העונשין ועדת שיל

השמו ועדת כנוס לפני יומים בדצמבר,
עשר. נה

, ם י ר א  פאריס עתוני (א). 30 פ
 נגד העונשין הגברת של בשאלה דנים

 כותב, פאריזיאן״ ה״פטי איטליה.
מהעונ כתוצאה סכסוך של שבמקרה

לאנג הבטחותיה את צרפת תמלא שין-
הלאו בחבר כחברה חובתה ואת ליה

 זמן מלפני לאיטליה ידוע זה דבר מים.
לאיט נפט של אכספורט אסור אם רב.
 •בחבש, איטליה פעולות את ,ישתק ליה
 באירד מלחמה התפרצות יעשה זה הרי
כו ה״אובד״ אפשרי; בלתי לדבר פה

 •השיחות נחוצות בולדווין שלדעת תב,
ד לאוואל ■־ עם  בדצמבר, 12 לפני . עו
 ממשלת. בין הפעולות את לכוון כדי

 שוררת כנראה צרפת, וממשלת אנגליה
אופ רוח האנגלי .החוץ במיניסטריון

קרוב. בשלום מאמינים ושם טימיסטית

ט נ י ש א ו ו  הסנאטור (א). 30 ן, ו ג
 אחד הריפובליקאית, מהמפלגה נורים

 בחיים, שנשארו הסינאטורים, מששת
 הברית ארצות השתתפות נגד שהצביעו
 שעיקרון הודיע — העולם, במלחמת

 לכ־ צריך האמריקאית הנייטראליות
להסתמך שאפשר הסעיפים כל את לול

 אהת בשורה אותו העמידיה איטליה
יצי הצגת את אסרה' ולא שקספיר עם

 הוא בזמן בו אולם בארצה. רותיו
 למדינתו, נאמן אזרח ו הני! בי מכריז,

באיט שיציגו לכך, מסרב הוא נן ועל
מחזותיו. את ליה
 הפוליטיים החוגים (א). 30 א, מ ו ר

 אכס־ יאסרו שאם מוצאים, באיטליה
 דבר ישמש •לאיטליה נפט של ,פורט

 ולהע־ להשפיל רצון שיש כהוכחה• זה
מן זה אין איטליה. את ליב א.י פו  אי

 זה על ■להגיב תוכרח שאיטליה הנמנע,
רציני. באופן

, א מ ו  הקאביגט בישיבת (א). 30 ר
 חקירותיה תוצאות את מוסוליני הציע

 האפשרויות על הכימית הועדה של
 באי- ההסקה המרי כמות את להגדיל
 ליסד החלטות: נתקבלו בישיבה טליה.
 להגדיל .באריטרייה, למלט חרושת בית
 בארי־ הזהב •מכרות לניצול התקציב את

 לי־. מיליונים 70 ולהקציב טרייה
 לזי־ חרושת בית ליסוד איטלקיות רות
 המחפשת החברה, באמצעות נפט קוק
באלבניה. נפט

. )1 עם יפגש לאי נולדווץ
הפו בחוגים; (א). 30 ן, ו ד נ ו ל .1י■

לשמו מאמינים אינם בלונדון ליטיים.
שבול־־ פאריסאי, בעתון שנתפרסמה עה,

הההל־ לפני לאוואל ה׳ עם יפגש דווין כות־ נשק, משלוח להתיר כדי עליהם
לאיטליה. ופלדה: נה

ו נ י ש א ו ו ט  אי־ ציר (א). 30 ן, ג
 אצל פעמים בקר בוואשינגטון טליה

 החוץ. מיניסטריון של המזכיר מור, ה׳
 הנסיעה שאסור לציר, אמר מור ה׳

 לאיט־ נפט טעונה אמריקאית לאניה
 אלא העונשין, נחשב.כהגשמת אינו ליה

 הנייטראלית ־ לפוליטיקה בהתאם שזה
אמריקה. של

, ן ו ד נ ו  בר־ ג׳ורג' ה׳ (א). 29 ל
 ממשלת להחלטת •התנגד שאו נאדר

 שיצי־ הסופרים■ מכלל להוציאו איטליה
 כתשובה .. באיטליה הוחרמו רותיהם
 ידוע והוא הואיל ׳העונשין, : להטלת
 שאו אנגליה. לממשלת איבה .כך,יחש,

שממשלת בזה, מתגאה שהוא. אומר,

 לאיטליה. הנפט עגין על בג׳יניבה: טות
מאמ על ידיעות בלונדון אין כן כמו
 הצעות להשיג לאוואל .מצר חדשים •• צים

מוסוליני. מצר חדשות

מר העתונים (א). 30 ק, ר ו י ־ ו י נ
 ה״היראלד העונשין. בשאלת לדון בים•

 מרבים שהאיטלק־ם כותב, טריבון"
 את לאל■ י כדי:■.■■לשים .במלחמה; אאיים

 מסיק, גיוס" ה״דיילי העונשין. נשק
 המדינות את מרמה אינו שמוסוליני

 בפיו-, אמתי אם רמאי. אינו וגם
ת* •ע להסב ;■יובלו .שאויר,ניו  מלח־ אניו

 'הבריטית הקיסרות ;,של ־;•גורלה—. מה,
מוכוליגי, ברצונו תלוי  ־הקיסרות בי של'

 הצי .למעשה משמעה הבריטית.
הבריס־י.

הדש״ איז .נחזית

ביחס ־ ־: נוהגת זו צדת־עין קמצנות . ■
י נ לעיני ביהס יותר ועוד נוך,. הה לעניני

ת. העזרה. אלי ובדומה. -סוצי הבריאות,
הגונה י; עזרה •השיטה: אותה רבד בבל

 לישוב ■עלובות .ופרוטות הערבי, ■לישוב
 לעירית ■ •הממשלה של . עזרתה העברי.

 אחוזים י חמשה .כדי • היא תל־אביב'
 הער־ העיריות ואלו ■מתקציבה,- למאה
 ויותר למאה בעשרים; מקבלות־ ביות'

י •מקופת. •מתקציביהן בנ ל . ה' ל ש מ מ ה • 
ם ניתנו .לערביים' בתי־ספך סכומי  .־:הגו ׳

•הארצישראלית, י המלוה מן מאד נים
 ■משלם־ על , •היא •פרעונה אחריות:. •אשד: ;'

 •ומכריעה גדולה במרה כלומר ׳המסים,
 בתי־ •לבנין ואלו היהודי. הישו-ב עי*

 אך זו •ממלות ניתנה לא• ליהודים •ספר•
 ממשלת־ עשתה וחסד אחת, פרוטה
 ללוות .לה שהתירה תל־אביב, ■עם :-הארץ

 אזרחיה •מכספי ולפרוע זה לצורך■ כסה
 מן הגון •חלק גם זה חוב גם ועוליה

הערביים... של הספר בתי לצורך •המלות .
ס- ח ה-י  הזאת •הארץ ממשלת של ז

 החיוניים,' לצרבייהם היהודים, לאזרחיה .
לבנ עזרתה וזו ׳היסודיות, לזכויותיהם ־

הלאומי״. ״הבית ין
 מתונים אנשים אם להתפלא, ואין

 של האספה באותה הגיעו ומיושבים ;
העיריות הלאומי הועד ■והמו׳ ובאי־כח'

 .!העברי הישוב של המקומיות עצות •:־■
 מגדר היוצאים ומרירות, זעם לדברי
 בדבר משונות להצעות ואפילו הרגיל,

 וב ■בתי־הספי' •־סגירת .הפגנות־מחאה,
 של הדוגמא ■בדבר: תימה אין רומה.

 ״׳המחפב־ . ■המיתודות ' אשל שסנינו,
 מבל יותר הרבה . מצליחות שלהן גיות"

תינו הובחו  .וט היושר •ומן ההגיון מן '
ד). בעמוד (הסוה

■ , ן ו ד נ ו  הידיעות לפי (א). 30 ל
 ואיטלקיים: חבשיים •ממקורות האחרונות

 בכל. כללית חבשית . להתקפה לחכות יש:
 ות■ כה דצמבר. חודש ת ראשי ת.':■;ב תיו חזי ה

 המפקדה מרכז •מריסה, נוהרים חבשיים
המלחמה. לשדות העליונה, החבשית

א, מ ו אי רשמית הודעה (א). 30 ר
 ים .שחבש השמועה, ת א ה מכחיש טלקית;
 אוסה בחבל איטלקית פלוגה פתיעו

י;;:■■•:■; •חיילים. 183 ממנה וחדנו
 הראם (א). 30 ה, ב י ב ם־א י ד א

י־ י ח ש־ •הודיע, בנ׳יג׳ינא ׳החונה אסיבו
 ביכלתו ושאין. ■למלחמה, שואפים יו

 האחרונים, • •נצחונותי-ם• ■לאחר לרסנם.
 שלשיר. ותפסו איטלקים 350 הרגו שבהם

 הת־ תיבה י להתחיל י רוצים;: הם טאנקים,
 שיהפסיקו במעט האיטלקים בללית. קפח
 אוי־ מהתקפות •חוץ .-ד- תנועתם בל את

 על פצצות 300 שלשום זרקו הם דיות.
תרנגולת. והרגו... דאגאבור

א, מ ו  מגי הפליגו היום (א). 30 ר
 פועלים, אילה המזרחית ■לאפריקה גואה

.. כבישים. בסלילת שיעסקו
מו טיגרה׳ מהחזית (א), 30 א, מ ו ר

 ילידי' החיילים של שהדיביזיה דיעים;
 בחבל פעולותיה . את המישיכה המקום

תק ים הביש של גדולים •כהות טמביאן.
!אבארו. בכביש האיטלקי הצבא י את פו

1
 ועדת לפני מאן והינויך ניונהאוד גיאווג גולדמן, נ. ד״ד חפץ, ד״ד

 לא״י. הונם להעביד רשייון - גרמניה ליהודי היחידה ההצלה - חנה״ל.
התזכיר. פרטי - חה״ל. ע״י מיוחד משדד ליסוד תסרס הועדה

המיו סופרנו (מאת 1 ה, ב י נ י ג׳
 היהודית המשלחת קבלת לפני הד).

 ד״ר עם המומחים ועדת חברי שוחחו
 גיאורג גולדמן, נחום .רופין, ארסור

 רצתה הועדה מאן. והיינריך ברנהארד'״•
 מגרמניה היהודים ההון בעלי אם לדעת

 ישראל, בארץ• בטוח באופן מתיישבים
ד ד״ר זזונם. את מבזבזים שהם או  ר
 ההון בעלי של שההתישבות אמר, פין

 יוצר הון בעל וכל בטוחה בצורה היא
מחום שנים בשביל להתישבות אפשרות

 להשפיע מאד חשוב ולפיכך הון •
 ההון את להעביר שחרשה גרמניה, על

 ■לועדה, להלן אמר רופין ד״ר לא״י.
 מגרמניה■ פליטים אלפים איזה רק כי-

 ד״ר הדרומית. באפריקה להקלט יכולים
 החיוני הצורך את הדגיש גולדמן■ נחום

סרטיפי של גדול יותר מספר להקציב
גרמניה. ליהודי קאטים

 יסוד לרעיון ברצון מתיחסת הויעדה
 להגנת הלאומים חבר של מיוחד משרד

 ההגירה ולארגון ולהתישבותם הפליטים
מגרמניה.

, ן ו ד נ ו  ל״פאלקור״ (פאלקור). 1 ל
 תוכן על אחדים נוספים פרטים נודעו

היהודית הסוכנות הנהלת של התזכיר

 לחבר הוגש אשר גרמניה, יהודי בשאילת
 ועדת ישיבת עם בקשר הלאומים

האקספרטים.
בגי להתחשב שיש מציין, התזכיר

 הפליטים מספר. של ומתמיד מהיר דול.
בש שנוצר המצב, מגרמניה. היהודים

 יביא האחרון, בזמן גרמניה יהודי ביל
ומהג פליטים: של: חדש גל לידי בהכרח

 של הרצאתו על מסתמך התזכיר רים.
 הי״ח ,הציוני בקונגרס רופין הד״ר

 להתחשב יש דבריו. ■לפי אשר בפראג,
 מגרמניה יהודים .200.000 של ביציאה

הבאות. השנים עשר במשך
 כספי מוסד להקים מציע־ התזכיר

גר יהודי של .ורכושם הונם לחיסול
 הזה המוסד משם. לצאת הרוצים מניה,

אנו בתנאים הרכוש חיסול את יאפשר
ויס '׳הכספים העברת •את יאפשר שיים, :

 חשבון על היוצאים בשביל אשראי דר
חיסולו. עד רכושם
 צריך הזה הליקבידציוני המוסד הון

בינלאומית. בערבות מלווה ע״י להווצר
 הצורך על כן כמו עומד. התזכיר ׳.

היהו וגופנית...לנוער■ חקלאית בהכשרה
 מקומות . 4000 נחוצים בגרמניה. ,די

בגר מקומות 2800 מזה לשנה, הכשרה
לגרמניה. מחוץ 1200ו־ עצמה מניה

החולה ישוב לקראת
ילו״א? גם למפעל-התצטוף הצטרפה הקימה הקרן

 למעלת ■ .שנמשך :ומתן משא לאהד ־:•
 זזצטרפו־ דבר 'סוך־סוך הוחלט משנה,.־

 ז!ישו־ למפעל הקיימת הקרן של תה
 הקרן אדמות•החולה. על הגדול כי

 בענין הצד מן בידוע, עמד-, הקיימת
 של שמה על נתקבלה ׳והקונצסיח זח

 עכשיו אבל ,הישוב. • הכשרת הנדת
 שתוו־ מיוחדת, להכרה המפעל ימסר

 100,000 — ושהונה כך, לשם סד
 1גורמים: אדכעה כין יחולק — לא־יי

 הקיימת. הקרן היהודית. הסוכנות
 לא״י 30.000( הישוב הכשרת חכרת

ת) כל ח  שתשתתף פרטית, וקכוצה א
י לא״ 10.000 כשכוס

 ■הגדול המפעל שהגשמת ■מובן'מאליו, '
 גדולים יותר. הרבה י בסכומים תעלה
 עבשיו, מתנהל. לבן לא״י. אלך. '■ממאה

 הכרת עם ומתן משא ..ששמענו,, בפי
 זח. למפעיל היא גם שתצטרף! יק״יא,

 הד״ר הסוכנות הנהלת חבר של נסיעתו
 בקשר;:■.עם; עומדת למוץ־לאדץ. .הקסטד
 היה ..חד״ר'■הקסטר ■הזה. והמתן המשא

ם- בעת באירופה  ישיבת ;; ישם ש־תבנ
 רצון ל. הובע שבה יק״א, ־; של מנהליה

של . חישובית פעולתה את ייה•

 שיטת של חדש נצחון
ווזווילט

 הופקינס, (ר). 30 ן, ו ט ג נ י ש א ו ו
 על מודיע הפידיראי׳י, הסיוע מנהל

 הסיוע הנהלת של מוחלטת ליקוויראציה
 יו־ 1933 ■ממאי שהוציאה הפידיראלי,

חלו גימר ידולאר. •מיליארד משלשה תר
 למחוס־ אמצעי בלתי באופן •הסיוע קת
לממש רב לגצחון נחשב העבודה רי

 על קשה בקורת: עליה שמתחו לה,
 לא שלה :הצבוריות העבודות אשר
 ■מחוסרי.עבר. .מיליון שלשה לקלוט ;יכלו
;אחדים. חדשים במשך■ דה ■ ; ;
 שבו נאום, רוזווילט נשא,בינתים;־,

 מחוסרי 3.125.000 סידור על הכריז
 מצב שנוי ועל העזרח בעבודות עבודה

 הסיוע החלפת .ידי על למונח •הרוחות
 תקוותו את הביע י רוזווילט בעבודה.

 הגר־ ולהפחתת הדשה •מוצלחת לשנה
-י■:;־־: המדינה. ■בתקציב זנון

 שהשאירו -תוקפים, את' הדפו האיטלקים
 חייל ■נהרג■ הרוגים. עשךח אחריהם
 המקויס.', ׳מילידי אחד איטלקי

3,־•ומא,;  די־בונו' המארשאל (א). 0
 "-.ראשונח הרשמית . ההודע־ את שלח

 שפעו־ נאמד,■ ■;בה לאפריקה. בואו לאהד
 נמשכת יה ומבהמה .;:.א הטיהור.'בחבל לת

ת נפגש .האיטלקי הצבא במרץ; בחו  י
 אותם. •והניס גיבאר נחר במערב חבשים
 -דאגאבוד את הרעישו אוירונים פלוגות

 אבטו־ ־של שורה שימוש מכלל .והוציאו
לחבשים.' השייכים משא, ..׳מוביילי

. ן נדו  לונדון כהוגי (א). 30 .לו
 מנסה חכש שקיסר יריעה, ;נפוצה
 .לממשלתו כאנגליה ■; ■מלוות לפרד:

 ארים־אביכה־ המשלה כער.כות;;מניות
 האוצר כישות הנמצאות <רז.':יכוטי;
 את ישלמו ,המלווה ככיספי ההכשי.
הנשק. הזמנות

 חכש שקיסר אומדת שמועה.;שניה ■
 המניות בל ■את אנגלית להכרה מכר
 אדיס־אכיכה־ הכרזל משלת של

דז-יכוטי
, ן ו ד נ ו  סטאנ־ ה״איווניגג (א). 30 ל

ת חוזה שנחתם •מודיע, דארד"  הידידו
 תולה חבש שקיסר לחבש, סועודיה בין
החב השליחים' .*שני גדולות. תקוות בו

 את ומלאו לחודידה ■מג׳דה חזרו שים
תפקידם.

סין ״יעזור
, ל ן ו ד נ  מודיעים, מפקין (א). 30 ו

 אמר, היאפאני הצבאי שהאטאשה
 האדמיניסטרטיבית העצמאות שתנועת

 שא-אר ,חבלי :את שעת לפי תבלול
 ■שאנטינג עד שתתפשט ויתכן והופיי

 האוטו ■הממשלה■ אם;:• אהדים. ומקומות
ס בגלילים נומית  ידי־ עמדה אל-•תתפו
 יאפאן לה תגיש —.יאפאן בלפי דותית

_______הנחוצה, העזרה ■את

 מחוסרי במספר עליה
.בצרפת העבודה

 מחוסרי מספר (ר״מ). 30 ם, י ך א פ
 בשבוע גדל־ סיוע, המקבלים. ;.העבודה,

 ,404.000 — עביטיו ומספרם 3766ב־ זה
 בחודש מאשר יותר 34.000ב־ כלומר

.1934 נובמבר

 של המיניסטריון העצה
לאוואל?

, ס י ר א  יהיה ג׳ יום (ר״מ). 30 פ
 ממשלת של בגורל־ ההכרעה יום

 נגד החוק ■הצעת תוכא כו לאוואל
ת,  ״כתיש בינתים .5הפוליטיות האגודו
 האש״, ״צלב מנהיג רוק לה די הקולונל

 'זוממות יהימין שמפלגות השמועות את
 *שאגודתו אמר• ■ הוא ;■הממשלה. ;נגך. ירעי';•
 —, .היחידה ושאיפת- . פאשיפטית אינה

 ביום .;;:■והסדר.:' ו; כמה ה ■ ;על: לשמור.
 יצוב בענין גם ־פ־למנט■ ירון'; • שלישיי

(■;•:ל; התקציב.
 פרסמו העתוגים• (ר״מ). 30 א, ו.מ ;•ך ■

 עם בקשר.צרפת, כלפי ידידות ■: מאמרי
הנכחדים' בבית לאוואל 'של י נצחונו

 הש־ למען מאמציו את וציינו הצרפתי,;;
 ״ראש כותב: רומא״ די. ה״פופולו לום.

 הפוליטית■ בפעולה צדפת.עוסק ;ממשלת
 העולם .מלחמת .מאז :ביותד ■ החשובה

 אם• וצרפת. גרמניה בין י בהתקרבות— ;..
 לה־ אירופה תוכל: זה בתפקידו יצליח•

;■;;"; אנגליה. ־משיני. עצמה את ציל

לעירה הנחירות לקראת
- דיזנגוה. מ. על מכתנז — חבלנים: הציונים :התאחדות

שונות טלגרמות
 הודגשו אתמול .1 ה,.־ ת ו •נ ■ל א •ב

 •הו־ של אחדים בחבלים רעש. זעזועי
ידיעות שום־ הגיעו לא עכשייו עד ■ דו(;

, ה ב ק ס ו  סובייטי אוידון (א). 30 מ
 הראשון,-.חמ־ ■נסיונו בזמן נפל אז-דח•

 בגו־ ימם האוירון נהרגו. ;המעופפים שת
 לא..וכלו.•להשתמש •והטע,יפפים נמוך בח

 ;;:.־י; ' בפאדאשוטים.
 שאין •מתברר, (ר"מ). 30 י, י ב מ ו ב

 המושלי־ למנהיג שיוחסו בדברים אמת
 הינדוסים מיליון 30 •בי הבריטים, מים

 האישלם. לדת יעברו ■המנודים מכת
 יחליטו אם ■אלה, שהינדוסים מתברר,
ת ינהרו — אמונתם את ייההליד  נד

'הנוצרית.
, ן י ל ר  מודיעים, מפראג (א). 30 ב

 טרייש, רוז בסוציאליסט ירה שאלמוני
 הנליין .מפלגת ,ראש. •את אסדה המשטרה
 שהיה מי ואת פראג בקרבה קונובה,

העיד. ראש
ד ל!  ■קבל המלך (ר״מ). 30 ,ן ו נ
 החדש הציר ביי, גאודת עלי את. היום

 תעו־ את שהגיש ■ בלונדוז, עיראק של
מנויו. דות

, ה ש ר א ו  הרי־ נשיא (ר״מ). 30 ו
מש את להפחית פקד בפולין פובליקה
 מחודש החל. זלוטים, 5000ב־ כורתו,
:■־' ■■.■:;׳ המשבר. מחמת דצמבר,

 ■המי־ מועצת (ר"מ). 30 ד; י ר ד א מ ׳
•הפד :־ -חופש .לחדש ההי־טה ניסטדיון

 לדכא ת חמודו ת: ו; הורא נתנה .ו למנטדי' ;
. ■האנטי־לאומיות. דזתגועית .. את

 גימבש ד״ר (א). 29 ט, ש פ א ד ו ב .
 קורת• את והביע בווינא מבקורו ..חזר

 כל־ בעניני והמתן המשא ממהלך דוחו
ואוסטריה, אועדיד. בין ופוליטיקה .בלה

 הגימנסיה באולם •נתקיימה 'אמש
 ״הת־ חבדי אספת אביב בתל. להרצליה״

 (סניד;;■:תל; הכלליים׳/ הציונים אחדות
 בראש ישב ־,יאוגבסיזן ט\. ה׳ אביב).
 האספה' כי. הפתיחה, ברברי. והסביר
 ־ ארגון א) שאלות: בשתי ■לדון• גקראה

 בהול־ .הפניה שיל .המעשית העבודה
 יאנוב־ ה׳ לעיריה. הבחירות ב) אביב;

 ■התפקידים את כלליים בקוים האר סקי
 אבי- התל הסניה •על המוטלים ־השוני?

 מקצועות בכל ('.ההתאחדות של בי
. הציונית־הצבורית. -עבודה
 על בקצרה הרצה \נזג\2גלי הד״ר

 תיקון לשם וחשיבותן ־הבחירות ענין
 המשק והנהלת בעיר הצבוריים החיים

 הדיון על וחשבון דין מסר התל־אביבי.
 עג־ את המנהלים במוסדות זו בשאלה

 חלק של החלטתם עעל ההתאחדות יני
לי'גרמניה — מחבריה  פו־ .ומעולי מעו

 מיוחדות ברשימות' ־ להופיע — לין
 גליקסון הד״ר , ■ כ״לאנדסמאגשאפטים".

 של העיקריות דרישותיה על ביהוד עמד
 השבת א) האילה: בבחירות ההתאחדות

הל המוסדות ובין העיריה בין הזיקה
 קואליצ־ הנהלה ב) המרכזיים; אומיים

בעיריה. ונית
ליפ ה״ה השתתפו שבו בויכוח,

 ד״ד לווינשטיין, ז׳וכוביצקי, ג. שיץ,
הו־ ועוד, ז׳וכוביצקי שמואל מוסינזון,

השרץ את מטהרים
, ן י ל ד  המיוחד). ,סופחנו (מאת 1 ב
 הכריז פראנק למשפטים המיניסטר

 את ■נותנים נידנברג שחוקי בנאומו,
 חייהם את •לחיוית ליהודים האפשרות

 יאבל הכלכלי, במובן ■גם. הפרעות בלי
היהודית. העדה של גרת■המס בתוך

 הובא הפצוע השייך
לירושלים

 ■מקבוצת אחד סעדי, נימר שייך
 הובא ׳ג׳גין, בקרבת שנפצע הרוצחים

המר הסוהר לבית משכם השבת ביום
 ׳ונמצא חולה עדיין הוא בירושלים. כזי

■הסוהר. בית יד שעל החולים בבית

 הצגת שדרשו. היו שונות. דעות .בעו
 והיו ה״התאחדות״ של רשמית רשימה
 בשם להופיע .בדרשם זו. דיע- ששהיו

 נשי־ ההתאחדות. לרוח ■המתאים אהד
 בכלל : להופיע שלא דעח .: ;;:גם ■מעה

 רבים שחברים לאחרי מיוחדת ברשימה
 ופו־ גרמניה עולי מבין ההתאחדות מן

 ארציים באיגודים רשימות הציגו ;לין
מיוחדים.•

הח ,הסיום. ■ודברי הויכוחים לאחו
 בבחי־ להשתתה אחד פה האספה ליטה־

 הובעה קטן ברוב■ .מיוחדת. ברשימה רות
 שם ■ על . תקרא שהרשימה המשאלה

נמ ההכרעה זכות אפל ה״התאחדות״,
 4מ־ המורכבת הבחירות, לועדת סרה

 ועד מחברי 2ו־ המרכזי הועד חברי.
. הסניו*.

 לפרסם דיזנגוה ■ ה׳ י ע" נתבקשנו . •
זה: מכתבו .את

 מועטים י-מים לפני שהודעתי בשעה ;■"
 לבחירות מועמד להיות החלטתי־.׳לא על

)4 בעמוד סוה(

 לירושלים המים הספקת
תעוכב לא

 הי- את ;מאשרים מוסמכים .בחוגים
 התפק־ על ב״הארץ״ שהובאה דיעה,
 ■בש־ רבים במקומות. המים צנו.-ות עות;

 !מבטיחים, אולם הונסיון, ..שאובת עת
 בהספקת אחור לידי יביא לא בי:הדבר

לירושלים. המים
בת־ החלו סרים—נטרון הקו לאורך

שנתפקעו. תהצנורו קון

הערבים במחנה התכונה
ת בירושלים נתקימו אחימול  אסיפו

 נשא־ (של ■ הערבית ההגנה מפלגת של
 (ג׳מאל •הערבי.ת המפלגה ושל שיבי)

 על דובר האסיפות • בשתי חוטיני).
 עם •הפגישה מן הנובעות השאלות,

־ העליון. הנציב
לא־ שהוחלט !כפי -ז- יפגשו ג׳ ביום

 בל ב"כ — הנציב עם הפגישה חר
המצב. על משותך דיון לשם המפלגות

 הד״ר נסע מאירופה באדץ־ישראל. יק״א
 שבהו־ לציין יש אבל .לאמריקה. הקסטד

 כטזזזן,;:;:־כלל אין ;דבר יודעי ,שלו נים
 כקשר תעמוד ירן״א של שפעולתה

 הלאו־ המוסדות מפעל עם ארגוני
 הובעו להפך, החולה. באיזור ס מיי

 דומח ס־דוד יבוא הפעם שנם חששות,
 העומדת ״־אמיקא״, חברת של לסידורה

 אבל הקסטד, הד״ר של פקוחו תחת
 היהודית הסוכנות. של לסמכותה ■מחוץ

 שחד״ד שלה, ההתישבות מחלקת־ ושל
;:: ממנהליה, אחד הוא הקסטר

חקלאי בנק
י נתקבלה, עעבד השבוע בסוו< ו  נ

 הק- בדבר הסופית ההחלטה עעטענו,
 לעזדת :טת'בנק.חקלאי:ןןבוי,.;שיבוא

ת.' בעבודה העובדים האנדים עבד
 י'של להתחלת,עבודתו ההכנה -■פעולת ;.;

 .י־ יחיו־ ה הסוכנות ■ בעזרת יוקם ש הבנק,

 חסתד־ של ■ובהשתתפותה .ואפ״ק דית
מתנחלת., כבר ■הלאומיים, החקלאים רות

דבאית בין
■מביאלי&טוק.• זומן, ר״ד

נאמנה מזל־טוב ברכת
ה למדת ר ו ב ץ ד י ש פ י הנכבדים ולהוריה ל

 מנדלבוים לבה בחיר עם לכלולותיה
ו כ ז ת י ו נ ב ת ל י ן ב מ א ל נ א ר ש י ל ל א ר ש י ־ ׳ ץ ר א ב

גליקסוז מ. משפחת

ז

לידידתנו־קדובתנו

ת מרת י מ ל ו י ש ה ס נ ד י ו ולמשפחתה היקרה ר
ובחוץ־לארץ בארץ

ה י א ו ש נ ל מאליפות ברכות
גליקסוז מ. משפחת
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ספורטה ליארן
ם י ח ר ו א מ

ורעיונו מיוחס נו״נ יוסף ורעיתו פלזנטאל שמעון דו
ירושלם 1 מנהיים

בניהם לחתונת ומכריהם ידידיהם קרוביהם׳ את להזמין מתכבדים

מיוחס ידידה ב״ל עם פלזנטאל וילהלם ד״ר
 בירושלם 3־12*35 — תרצ״ו כסלו ז׳ ד־שלישי ביום מחר׳ שתהיה

החבשים• שברחוב פייגנבוים־לוי ד״ר של בדירתם
בערב 7 עד 4מ־ אורחים קבלת בדיוק 3׳30 בשעה החופה

נשלחות אינן פרטיות הזמנות

העברית האוניברסיטה למען הפעולה לקראת
 'הועד ישיבת התקיימה. ׳הימים באצה

 האוניברסיטה שוחרי אגודת של הפועל
 בא־כח בהשתתפות בתל־אביב העברית

 שניאורסון. .;•מנחם ■.' '.,■.•יה. •האוניברסיטה
ת:דנו זו בישיבה  מאוט־ לפעולה בתבני

ען;צת מ  ע״י שתעשה האוניברסיטה, ־ ל
 חצבור חוגי בל את תקיך ואשר האנודה
 זה ככוון הראשונה הפעולה שבעיר.

 של הכללית •האספה קריאת — .!־,יא
 העב־ האוניברסיטה אנודת..שוחרי חברי
 5 ־,ה ביום שתתקיים בתל־אניב, דית
 התא״י. באולם ־ בערב 8 בשעה ז. לה.

 העבו־ על וחשבון דין ימסד זו באספה
 לעתיד. האגודה .שלטונות ויבחרו דה

ד הועד י שד •נמה; ■י עם בדברים בא נ ח מ

 ■ולמועצת לועד כניסתם דבר על •העיר בי
 ליהשתתך הסכמתם את וקבל האגודה
הנזכרת. בפעולה

 האו נשיא. .יופיעו ת י בלל ה ■באספה ;
 ועד וחבר ;■מגנם; •ל. י. ד״ד ניברסיטח

 ■בצנל־ ב. ה׳ 'האוניברסיטה של הפועל•
 ערביה . האוניברסיטה, :על וירצו סון'

־ ומגמותיה.
 בשאלות המתענין לקהל לאפשר בבדי .

 בה המתרחש על לשמוע האוניברסיטה
 ועד החליט הקרוב, לעתיד התבנית ועל

 גם זו לאספה כניסה רשות לתת חאגודה
 שיבואו האגודה, חברי שאינם לאלח,

 או המוזמנים •החברים. עם יחד. לאספה
;'.־' :;■;:־;.;: המלצותיהם. לפי

^- ▲ י .^■־  ^  ^

לא״י 2000 של הלואות משכנתאות,
ה ל ע בו ו

ם י ז ו ח א ם ב י ח ו  שגדי 20-10ל־ מאד נ
 ראשונה ממדרגה בגויים גמורים בתים על

, ם י ל ש ו ר י , ב ה פ י ב ח י ב א ־ ל ת ־ ו פ :י י י

.ע״ז•

,ושות מאייו פיליפ
החדש מסחרי מרכז חיפה,

דרום־אפריהה בנין

, 30 אחד־דיעם תל־אביב
פלטין מלון מול
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9? ״הארץ דפוס
, ב י ב א < ד ב ת ו ח ה ר ״ א ז 5 מ 6

ד ב ק מ

דפוס עבודות מיני בד
: ס י נ ו ס ד 6 ט 1 3 ,1 2 6

לב: לתשומת
 במדריף הרשום 1035 למספר

 ״הארץ־דפוס״ שם על הטלפונים
 לפנות נא אתנו, קשר שום אין
612,613 המספרים לפי ורק אך

ס ו פ ד

ץ ד א ה ״,
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