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)פרדסי ישראל שבמושבותינו פה:וחם' מתוקנים בהפרשת תרומות ומעשרות ־בהשגהתנו ולראיה
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התימת הרב ההב"ש ממהרב"ץ עוזיאל נ"י, המעיר .על / - הננו מאשרים ,ומקיימים את
ד־איץ־וגים של הר' דוד שלמה מזרחי שהם מפרדסי ישראל, ומתוקנים בתרומות ומעשרות.

/ משרד הרבנות לעדת ישראל בירושלם
/ נאם הנשיא רב חיים משד. אלישד י

 י נאם דוד פאפו
/ .

/ נאם רפאל ־יונה ראם מ18

כל בקי בעניני מסחר ותרבות יבטיח ך
שירושלים עתידה להיות מרכז חשוב להדפסת
ספרים. מוסדות התרבות העברית שהתרכזו עד
כר. ברוסיה 'הולכים ועוברים לא"י וכשיבואו
הנהי האנשים—יביאו אתם את מכונות כתי'
הדפוס שלהם, ועיני כל ישראל, קוראי ספר,
נשואות, לירושלים שממנה יצאה בעבר תורה,
הבמה ונבואה, עם הספר אנו/ טרם הספיקו
שערי הארץ להפתה, ונניה את אבן 'הפנה

למכללה העברית.
כ"כ שקענו בתוכן אלפי הספרים
שאנו.בולעים מדי חדש בתדש, עד שנעלם
מאתנו ערך צורתו של כל ספר, לא אעיז

להגיד, כי ,מלבוש" הספר שוה בערכו לתוך
המכםהו ומגן עליו, מימרתם של הדל :

כו". דה יא
,"אל ־תסתכל בקנקן אלא .במה שיש י

לא פהות נכונה ממיטרתו של ש ק ס © < ר{ .

דפוס העברי שאלת ה ל

.
 י

נתקימה תקותנו.
ארץ־ישראל נתנה לקרן־הגאולה יותר
ממאה א ל ף- פ ו נ ט י עוד לא נשלמה
פרשת קרן־הגאולה בארץ, עוד לא נוכל למצות
את החשבון. ולעשות את םך־הכל של ־הקרן
 כבר ידוע לנו כי א"י

י
בא"י, ואולם דבר אתר

ד־ןקטנה והעניה נתנה יותר מכפי יכלתה, יותיר
ממה ־שקוו ממנד־ז, יותר אולי מכל היהדות

הציונית אשר בגרמניה,
ולא את כספם וזהבם בלבד נתנו בני
ארץ־ישראל הפעם, כי:אם וביחוד גם את
נפשם ולבם... הלב והנפש, ממון שהם משתתפים
במעשה הגאולה, הרי דחם מין תכשיט יקר
ונפלא. שאין.שמאי בעולם' יכול לערך את הין ערכו
ורב גדולתו:־ תוצאות הקרן בארצנו הן לא
בלבד חשובות מפני עצם הדבר שגדל הרכוש |

הלאומי בסך 100-000 לירות זהב, אלא.שהגדילו.
. את כבוד הישוב העברי. בארצנו. מעתה לא
יעי? יותר אדם .לזלזל בבני־הארץ : עתד־י? ידעו
מלבד קרן של גאולה יש לבני ארץ־ .

י
הכל כי

ישראל גם קרן של נדיבות הדוח ושל אמונה
שלמה וגמורה במין הבית הלאומי בארצגו.

בודאי, ישנם פת ושם גם בירושלים עיר־
הקדש כמה "הרפגונים".קטנים וגדולים שהפרוטה
חביבה עליהנם מאלהיהם .י ומארצם, ישנמ
אחדים שאינם יכולים לעמד בנםיון ונסים מן
המערכה, מתחבאים הם להוריהם לבל יראו
ולבל ימצאו לקרן־הגאולה—- ואולם ח"פירארים"
האלה המשתמטים מעבודת־הקדש אינם נכגםים
. כלל בהשבון הישוב היהודי ה א מ תי. לא
 להם יושעו יהודה וישראל

י
מהם ולא, .מחממה:

ויבנה הגליל; עליהם מעלה הכתוב.י אילו היה
.. שם לא היה נגאל? .

? קרן־ד־זגאולה אינה:קופת של צדקה

שמקשקשין בה לקבץ פרוטות ונדבות לרבי
.בעל־הנס. או ל"ישוב ארץיישראל/ אלא מאיר
תרומת העם לבנינה ולגאולתה של 'הארץ.
.תרומתו ביד  הארץ־ישראלי נתן את

~י
ו ה ע ם

' לא בפרוטות כי אם במטבעות הראויות
רחבה,

טבין ותקילין, תכשיטי זהב וכסף, כל להתכבד,
שכיות ההמדה ? וכל כלי מילת, ותכל בעין
טובה ועוד יידו פתוחה לתת בשמחה ובזה יוכל

באמת להתפאר ולהתגאות,
העשירים והאמידים נתנו אלפים, .המנונים
.יחד. הכניסו לאוצר והעניים נתנו רבבות' ובלם.
—את זה נתנה הלאומי יותר ממאה' אלף פונט

ארץ־ישראל 'עכשיו.

... ו . ? . .~? ?
 מפתן' החיים

 ועכשיו שאנו עומדים . ?עלי
חחדשים לקראת תקופח חדש־ של עבודה
גדולח, חומרית ורוחנית לארצנו, לא ל־ימותר
יהיר. אולי לעשות קצת חשבון ולסכם בערך את

' . י אשד נתנה אירץ־ישראל_לגאולה נ
—עזרא אמת הדבר : ויצמן וםוקולוב,
ונחמיה שבזמננו—נתנו לנו את הכרזת בלפור
וההלטת סן־רימו; הרצל ונוררוי, נביאי הציוניות
ד־זמדינית והתנועה העממית חגרולח בעולם,
;לילנבלום ואוסישקין נתנו את חפרוגרמח של בזל
וחבריהם טפחו ורבו את חבת־ציון; פינסקר
וםמולנסקין חוללו את הרעיון הציוני—
ואולם בני ארץ־ישראל נתנו ?־1כלם את
האפשרות לגשם את תרעיון חזר..
בזר. לא יפקפק עכשיו שום אדם כי הישוב

העברי הקים פה בארץ, העם העברי הקטן !
העובד פה זה יותר מיובל שנים, הוא הוא
.הבסיס היחידי לכל הבנין שאנו הולכים עתה
לבנות, ארץ־יישראל היא האקטיבד. היהירה,
ה"יש" האהד של רכושנו הלאומי בעולם, הודות
? עם כל מגרעותיו ולקויו, עם לישוב הקט[ הזה
כל חסרונותיו •י ופגימותיו הרבים. הודות לו
הצליהו מנהיגינו הגדולים בעבודתם המדינית
בלונדון ובסן־רימו. אפשר לומר .בבטחה גמורה
כי הצלחתם היפה חיא תוצאה ישדר. של
העובדה הציונית:ה ח י ה, שאי־אפשר להכחישה.
של הישוב העברי בארצנו. אלמלי לאחיו,לנו?
" בארץ •עש רשת של עכשיו 70000 יהודים
? של בתי־ספר עממים ותיכונים מושבות פורחות./?
שבהם מתהנכים עשרות אלפים עברים קטנים,
אלמלי לא היתר. לנו יד רחבה במסחר וכתעשיה
פה בארץ?/ מי יודע אם היה נם זכר לבית־

לאומי עברי בא"י?
לפני 360 שנה בערך היה לנו דיפלומט
גדול,. אוהב עמו וארצו, דון יוסף הנשיא,
שקבל במתנה גמורה ,מאת מלך תוגרמה את
העיר טבריה ושבעה כפרים מםביב על מנת
להושיב בהם רק יהודים. היהודי הגדול הלז נסה
 לעשות ישוב ארץ־ יש ר א ל

כבר אז.י
ובבח הרשיון שנתן לוי מאת המלך בהתימתו
ובחתימת שני בניו, בנה הומה גדולה מסביב
לעיר, נטע גנים. ופרדסים/ הנהיג גם תעשיה
ם, ואולם הנסיון וחרשת בידי ה ערביי
ההוא לאשכול להצליח אך ורק מפני שלא

היה אז עם עברי בארץ,
'ובכן, מה שלא היה אפשר לעשות לפני

̂המכוס־ מנכסוס, בזמן שאהד שנה, בימי
360 י

̂ע'•. * . ־ \ /%%(  ע[? ? • . .עט)' . י ̂! 00-\ ̂̂  -,
כסא עותומן 'בעצמו עשה כמעט מהיושבים ע̂ל
מעשה כרש לפני אלפיבם שנד./ בעוד שהארץ
תה שממר./ כשעוד ת?אי המדינות בארץ היו

י
.חי

חיה עלולים מאד. לפעולה גדולה — מה ־ןשל-̂א
אפשר לעשות אז נעשה עכשיו, למרות כל־1
ד־זהתננמת י הנמרצת מפנים ומחוץ, אך ורק
הודות ליובל שנים של עמל ייסורים/ של
קרבנות אדם וקרבנות כסף שהביאו בני.הארץ
כאן בעזרת ושל כח־ת עצומים שהשקיעו -
מן רוטשילד והפרוטות הברון בני

של חובבי ציון." .
הישוב העברי הקים נתן תקף וכח לכל
הזכיות והתביעות של עם ישראל על ארצו,
הוא חיה כעין מחאה חיה לכל הדבות והעלילות
של שונאינו בעולם כי עם. ישראל אינו מסוגל
לעבודה ולבנין. ראשון — לציון וזכרון —
— פנה, תל־אביב והגמנסיות יעקב' דגניה וראש
ביפו ובירושלם, כל אלה .הכחישו בעצם
הוי תם את כל י הטענות נגדנו והשפיעו על

אומות העולם לטובתנו.

בודי, עוד יש הרבה קלקולים לתקן
•בארצנו, עוד יש כר 'נרהב לעבודה בא"י, ואת
העבודה הזאת יקבל עליו העש העברי שיבוא
אלינו בקרוב בהמוניו ובממוניו, ואולם אחת
צריך להגיד כי הישוב העברי בארץ־ישראל היה

ה תה ל ת — ה ג איו ל ה,
חיים לאומיים, תרבות לאומית ושפדה

לאימית — את ?ה נתנה ארץ־ישראל נ
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שו1י לירות לשנה'•־־־־; — —- לירה ועשרה גרוש לחצי שנה,

:, באר,צנ,ו;

שהי;לירורן והלשנה/-——־—לירה ושלשים גרוש ל£< שנה
בחוץ ־'לא רץ 5

שלש 'לירות: 'לשנה* ־־י ־־-ד-ליוה ̂ו לחצי שנח,

? א י ן המערכת טחזירר, נתבים שלא נדפפו נעתון.

. מםופו־עו: נבקש לכתוב סעבר אחד שלהןניר ונכתב ברור.
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(מאת כתבנו המיוחד)

הכנתצרביאבל. — עונת הקציר והבציר
—עמת שירח היא לא רק להקוצריס והבוצרים אלא
גם להקונים הצרכנים. בקיץ זול ובחוף יוקי־, כקיץ

קונים רוטל חטה בששה גי־ושיס, ובחורף משלמים..
חמשה עשר גרוש ויותר. הרגילו אותנו שנות־החרוש
לפיכך, שבכל קיץ, אנו אומרים שירה וחולמים הלוטות
ומכינים הצעות ותבניות עיד הכנת צרכי אבל, ועולם

כמנהגי גוהנ, כל החלומות מתבטלים ומתנדסיס,
וכשבאים ימות הגשמים מ'£לם הקהל .נטה שדורשים

ממנו.

ביסו הננו עוטרים איםא שוב בעונת השירה,
מלבד "המשכיר'/ שתפקידו |[מד" טחחבמיס גם חברי
הבגק הקואיש-ט־בי "קוםת-עם'' בשאלת הכנת צרכי

אכל.
 ש"ה משכיר• ו"קופת־עש" האניס

אבל בה כשער־,
רק להבריהם, בא עכשיו ה&זמיך ורוצה לזכות את
הקהל כלו ב־כנ־ז זו. בכרוז שהוציא "המזמין" לתושבי
יפו, הוא מדגיש. .שהטה אפשר לקנות עכשיו בששה-
שבעי, גרוש הרוטל ובאטצע השנה בטח יעלה המחיר,
כנהוג בכל שנח־שני,'. והוא הדין בשט־ך־זית זשטשטין
ופחמיש ועור ועוד, שלאחר הרשים ודאי יעלה מחירם
בהרבה בכרי להכין חטה, קטניות, שמן, סבון. םחמים
ועצים בשכיל מששדה בינונית צריך לערך 25 לי"מ,
"המזמין" שבקש איסא ?מכל אחד הרוצה להשתתף
בהזמנות אלו להמציא לו רשימה מפורטת של הדברים
שהוא רוצה שיכינו כשבידיו, ובאותו הזמן יכניס להבנק
"קופת עם" על החשבון המיוחד הנרשם בשם "חשבון
ההזמנות• סכום השוה בעדך 25 אחוזים מהזמנתו.
"המזמין• ,ככר ידאג להשיג את יתר הסכומים הדרושים,
והצרכנים, בקבלם אח"כ חלקים חלקים מההזמנה שלהם,
ישלמו ככל פעם את שאד הכסף שהושקע בהזמנתם.

והכרוז מרגיש ומצביע 1

א) ש ה ש ב ו ן ה ה ז ט נ ו ת י ש א ר ב ה ב נ ק
לרשות ועדת-בקרת מיוחדת שתב.חר

מ ת ו ך המזמי נ יר. ?
ב) שלחברי *המזמין" יחשבו בתוך האחוזים
המגיעים על השכונס את הכספים שהכניסו בעד המניות'.
והקהל — שומע לע''ע ושוחק. היו כבר
אספות בענין זה, אבל העגלה אינה זזה ממקומה.
האמידים והעשירים אין ראשם 'פנוי לשטרות כאלת,
ולשאר הקהל זי\ן הפרוטות :]מצויה עד כדי להכין

 ולמפקיעי"
בקיץ לחמו. ומתים תעבור שעת'הנער

השערים. תהיה שוב אפשרות לקחת מאתנו עשרים ושנים
̂לקד" מלפני חג י *'הפסח, ימיןי,.כע0̂וט3לח.ם.,,,.כ.מו

עניני ועד העיר. — ווער-העיר שלנו
עומד עדיין במעגל־הקסמיס שלנו. לכל צרר, שבעולם

הריהו קיים ועומר. כל טרחה וכל טירה מטילים עליו
בכל בקשות'עזר פונים רק אליו, אבל ביחס . לכסף,

ביחס להמסיס, אין וער, א י ן מ כ י ר י ם ב ו.
ומביון שאת העבודה אי־אסשר ־ לא להפסיק

ולא להמעיט, הריהי התוצאה מתסר־כסף זר, ג ר ע ו ן,
גדעון מתמיד, ההולך ועולה מחדש לחדש. י

; לברור המצב המשונה הזה ?נוערה הישיבה האחרונה
של 'חברי ועד־העיר. בין שאר ההחלטות, נתקבלה ג"כ
ההחלטה, שמשרד ועד העיר וכמו כן המוסדות הטתקימם

־'אש־? אין על יד הועד לא יזדקקו יותר לשום ?איש '•
בידו תעודת־קבלד, על תשלום מס ההערכה לועדהעיר

מתשלום זה.
^ 
או תעודת הסוטרת אותו

בהתאם להחלטה זו נשלח ממעש ועד העיד
. לבית־החוליס, למשרד הרבנות" מכתב־חוזר דלקמן

למשפט־השלום וכוי וכוי.
"ידוע לבב/ שועד העיר הנוכחי שש• לו להק
לבל.יקבל עזרה כספית מן החוץ לצרכיי משרדיו
והחליט בהתאש לזה, להטיל מס ־הערכה םגיטייס על
תושבי העיר היהודים. לע'ע בשעה שועדי הקהלות
לא נתאשרו עדיין ולא הוכרו באפן רשמי בתור כאלה,
אין למסי הקהלות אותו התקף החוקי והיורידי שצריך
להיות להם ומשוס כך יש היכלת להרבה מתושבי 'העיר

להמנע ולהשתמט מתשלומי המסים,
"כן הוא הדכר ביחס למוסדות המשפטיים שלנו,
שלפםקיהם אין עדין תקף חוקי מוחלט* ובמקרים
שהחייבים נמנעים מלמלא את .פסקי הדן, פונים אלינו

בבקשה לאחוז נגדש ככל האמצעים האפשריים. ־'
"כל עוד שהתושבים היו זקוקים לועד־העיר
ולעזרתו בהשגת תעודות שונות (תעודות יושר, תעודות
אזרחיות וכו) .יכלנו לאחוז כנגדם כאמצעים של
שלילת מתן התעודות האלה, אש אלה לא- הכניסו
את מסי הקהלה או שלא מלאו את פסקי הדין של

משרד הרבנות או משפט השלום.
.על יסוד כל האמור לעיל, הננו פונים, איסא
בבקשה נמרצה אל כבודו, לבל תזדקקו לכל אלד'
הפונים. אליכם, בבל הענינים התלויים במוסדכם', בלוז
אס אחרי שיביאו תעודות מועדיהעיר להראות בי -שלמי
!.. מקדם את המסים, שהקהלה שטה עליהם".. .
כיצד יתיהסו לזה המוטחת עוד לא ידוע. ממי
משרד הרבנות העירו לע'ע על ענין המוהל, שקמה
לעכב את עבודתו מהמת המסים הואיל שזהו ןמןי'
 תשומת לב אףר

^
המצוות שהזמן גרמן. אבל במעט

'" . > ןיהיה לסדר הדבר, שתהיה השפעת־גואלי? כין המו־דות
והועד, .בדי להפריח את המשתמטים למלא את וןתס
־ — ( להצכור. .

נשף שעשועים. — הנשפים הם!עירנו
טין מחלה מתדבקת ר"ל. מוסד ,זה. או אחר.מסדר
נשף, מיד קופצים עליך כל המוסדות כנשפיר! וזה
ברבה מושך לכאן וזה לבאן. ובלם אינם רואים ס̂י
במעשיהם. ויש שעוברים עלינו שבועות וחדשי* ללא

נשף וללא.הרצאה ואץ מי שיקכול חלילו; עלןה.

בתקופה כזו אנו עומדים עתה. |
לרודני שעשועים' לא נשאר אלא: ה<4 הזה
של הצגות הראינע .עדן' וצריך להגיד לשזה של

הנהלת הראינע, שזו משתדלת ועושה כל אגןשרות

לחת להקהל הצגות מן המובחר 'בצרוף שאר! הד$וי0

6 6* ̂  
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(כתבה מיוהדת ל"דאר היום•)
סדןניק, י"כ פי({ תייט

הודון וניזלוס
 י
כשעבר פה לפני זמן־מה

הבטיה לראשי עדתנו שזביות העם היהודי
בסלוניקי לא .תפגמנה במשהו, ואדרבה
שהממשלה היונית עשה תעשה את כל אשר
תוכל כדי להגן עליהן ולהזקן לעתיך לבוא.
במכתב הם שמסר לראדון קאזיס, ראש
עדתנו, לשמם של וזירי אתונה בקש ה' וניזלום
'מהוזירים האלת לתמך בידו ־של ראש העדה

הסלוניקית-ולעזר לו בכל.
והנה, אם אמנם אין םפק שה' וניזלום
עצמו מתיהם בהביבות רבה להיהודים ורוצה
הוא בטובתם/ הרי מצד אהד ברור הדבר
שהממשלה המרכזית באתונה משתדלת לקלקל

את הדברים ולהרבות את המכשולים על דרך
ההפש היהודי בסלוניקי. הראיה לדבה שלכשנסע
האדון קאזיס לאתונה הימים האלה כדי
להתראות עם וזירי המשפטים, הדרכים
וההשכלה, נוכה לדעת שרוב תקוותינו פה הן
תקוות־שוא, בשובו לסלוניקי מסר האדון קאזיס

דין־והשבון מנסיעתו זו, והודיע לאמר:
ר̂שית, אין הממשלה המרכזית רוצה
להקציע תקציב מיוהד לבתי־הםפר היהודים
בסלוניקי. על היותר מסכימה" היא למסר לידי

העדה םכום ידוע מדי פעם בפעם עבור בתי־
הספר הדתיים.

כן אין הממשלה רוצה לתמך בידי העדה
בהרמת המסיס היהודים הפנימיים; אין היא
מסכימה לתת את התימתה לתעודות־הבגרות
המדרשות העבריות 5? אין היא רוצה להשוותנו
לשאר המעוטים שבממלכה — ביהוד הסרבים/
אין אנו האלבנים והתורקים — וטענתה כי .

עם כי אם ,עדר דתי/
ובמה שנוגע ליום השבת/ מקבלת
היא אמנם להכריז יום זה כיום מיוהד של
מנוהה ליהודיבש — אלא שהודיעה שירוד עם
זה המסר מודעה לאותם היהודים הרוצים
לפתח את חנויותיהם ביום השבת — שיכולים
הם לעשות זאת ובלבד שיסגרו כיום ראשון.
מובן הדבר מאליו שהגבלות שונות אלו
עלולות הן להפהית את ערכנו בתור ישות
מדעית כאן ?במדד. רבה. העדה היהודית מוצאת

כי ל.* תוכל לעבר על כל ?ר. בשתיקה _ולכן
, בקשה

^
שלהה מברק להאדון קאזים באתונה

ממנו בו לעמד בכל תקף על דרישות היהודים
בסלוניקי,

מהכיס כאן בלי סבלנות לשובו של
האדון וניזלוס, יען הכד1 מרגישים שעל*
̂ש ההרה היונית .ישונו ידי השפעתו של ד

הדברים לטובה.
יהם היוניכס אלינו יותר טוב הוא מאשר
̂ת  

שגים אחדות, ואולם, רק אם נסדר ל&ני
כל ענינינו כל צרכם' יהיה אפשר לנו לחיות

היי שלוה עם אחינו מסביב לנו,

ד. רוסו

 המעוט היהודי
ות? זכי

.הלבוש מעיד על האיש" *) בדורנו זה, שבו
., התפתהה השגת ד־. אומנות שלנו, שבו גוכהנו
לדעת־ עד כמה משפיעה צורת הדבר על תוכו
הבינונו שיש ערך גדול/ מכמה טעמים לצורה
החיצונית של כל ספרינו וםדורם בין שהם
ספרי למוד או ספדי קריאה ̂ו ספרי שירה,

או ספרי פילוסופיה.
אין ברצוני לעמד על ההבדלים אשר
בין. הספרים שנדפסו ונכרכו בארופד. ובין
אלה שזכינו לקבלם מבתי"דפוס בא"י, דומה,
שאין צרך לרמז, מהסנדל המרחק בין הראשונים
שאמנותם מתבטאת בכמה צורות מועילות,
ין צורה הפשוטה -של ספרינו. ברור שלפי

-ובי
 ע̂י̂מני־הדפום של

שעה לא., נוכל להתהרות
נשתוקק לספר עברי ̂ן̂ן אמירי̂ר

'
•;''*•*רפה " או•

^̂̂^^̂ר אשר יתן םיפוק שינעם לנו ל
תדצדו להתענג מתבני לטעמנו, כש$¤̂|ו
̂ו גם אתרי קראנו בו ואשר  ̂נ

 אשר
ספר

א* נבוש לה%ילו לידיד ולכבד במתנתו רע.
לא אדון בזה נם בשאלת הכתיבה התמה
העברית הראויה גם היא לתשומת־לב. יתרון
האותיות י הלטינית ונם יפיו נראה בתרמוניה שבה
הן מהאהדות למלים'—מה שאיננו בולט כ"כ
באותיות המרובעות העבריות. ועוד/ אין למדפים
עברי -משפתות אותיות" שונות. קה גליון
היוצא ממכבש עברי, ולו תהיינה בו גם מודעות,
ותה האות המרובעת, קטנה ומצאת בו רק̂ 
או גדולה, עבה או דקה, אולי ירוה לך
בראותך שורה כתובה באותיות רש"י רצפות,
זעיר פה זעיר שם, על פגי המים, ודאי יקומו
לנו צירימ בישראל — אולי מ"בצלאל" העתיד
—ויחרתו לגו "משפחות אותיות" להתפתח
בהתאם לעיקרי האומנות ודרישת העינים, וגם

ברוה מסורת עברית,
אבל אין לדרוש מה שיוכל להיות בעתיד
לבוא. ישנם הקונים שהנם עכשיו, בגדר האפשר,
נראים הם אולי פעוטים, ואולם הוצאתם לפעל
תקל על הקורא הותיק הרגיל אצל קריאת
עברית את נטליהקריאה ותעשה את הקריאה
̂?"'־'־' -."-,.̂  

 י
̂י\לתענוג אמתי. וזה אשר אציע.!.^^-̂"

̂זד הפיזור, כמה פעמים השתוממתי -,-,י-.ד&
לראות שורות רצופות של מלים מפוזרות.
הפזור אינו רק מכוער אלא גם בלי תועלת,
כי יצא שכרו בהפסדו. הפיזור בא לשם התשה:
אפס אם כל שורה המשית או ששית מפחדה,
וכל שכן אם השורות המפוזרות הן רצופות,
יהלש כחד. ?של ההדגשה כי היא נעשית לדבר
רגיל. מוזר הוא המדאה הזה, נדמה לך שאתה
 מלה ארוכה בת מאה אותיות שאין

קוראי
אתה הופש אף אהת מהן. לכן אציע שםופרינו
ומםדרי־האותיות יזניהו את הדרך הזאת
וישתמשו בה רק לעתים רתוקות. יאמינו נא
בקוראיהם ,המבינים, שהם יכירו בפםקא
הראויה להטעמה גם מבלי מורה־דרך המכריז:
"ראד!/ חשוב אגי". כשיהיה צרך להבליט משפט
או פםקא יסתפקו באות הקריאה (!) או ימתהו
קו שחור תחת הפסקא, וכשתהיה דרושה
הדגשה יוצאת מן הכלל/ יסדרו את ד־זמלה
באותיות קצת יותר גדולות, האמצעי הזה משמש
שאלוהו הסופרים רק להבלטה ולכן 'אל י
לדברים אתרים כגון שמות .פרטיים, וכר. כה
נפטר מהפיזור המופרז המעיר בי מחשבה
שמספר־האותיות ממהר למלא את הגליון!
שמות פ ר ט י ם י, לפעמים מתקשה הקורא
בהכרת שמות פרטיים' אבל תהת לפזר כל
שם ושם, הלא טוב טוב לחקות את הדפוס
הלועזי ותמורת האות הראשונה של השמות
נשתמש באות יותר גדולה—הנהראת באגגלית
"קפיטל" (81:>1ע-08). לרוב המדפיסים יש אותיות
רהבות יותר שהמסדר יוכל להכניסם לשורה

בתור *קפיטל''.

;ז הלוקת מלים. נהוץ לאסר את המנהג בלתי

היפה המצוי עתה בעתונות, ואפילו בירהונים,

הלוקת מלים משורה לשורה, כלל גדול הו**
בדקדוק העברי שנקבע בכל ספרי הדקדוק —
"אין להלק אתי המלים בשפה העברית/ וכלל
?ה נהוץ לשמרו בדפוס. כה התפשט מנהנ זה
עד שאפשר למצא את המלה "שאלת" נחלקה
לשנים! וכי כל כך קשה היה - להעביר את
שתי האותיות הראשונות לשורה הבאה ? י

תוכן העניניס. צריך להכניס בכל תוכן־
.חענינים את מספר חד ף שבו מתחיל כל מאמר
ומאמר, ותפקיד התכנית. לפני זמן מה העירותי
סופר אחד על המנהג המשונה שברוב הקובצים
של א"י מפרטים את תוכן הענינים בסדר א'
,הקורא יכול למצא את המאמר הדרוש בי* ואין
לו פי אין בתכנית מספר הדףז של המאמר.
הנה ב"מזרח ומערב" וב"השלח' תמצא את
התקון הזה, אבל כיתר הירהונים עליך לדפדף

עד מצאך את אשר אתה מחפש.
' שורות ישרות. כזמן האחרון נתעשרה
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(טנליון רייז)

בתי ספר לתימנים
א; שאיית חנוך התיגיניש עומדת הדר' לודי'
אצלנו מזמן על הפרק . התימניש עומדים על הדרישה
של חנוך נבדל מיתר העדות. מחילקת החנוך אינה
מוצאת אה הטעמים שלהם למשפ־קיס. אנו מתנגדים
לחנוך נפרד כי עלינו לשאף לטשטש עד כמר,
שאפשר את ההבדלים שבין העדות ולא להעמיק את
הםר!ד. מטעם זה לא הסכמנו לפתיחת בת"'פ מיודדים

לגירזים, למכרים וליתר העדות שבירושלש.
התימנים רוצים בחניך __ דתי ואת זה הם יכולים
להשיג בבתיה"ס שלנו אשר לחרדים, רק במקום
שחסרים בתי"ס כאלה נסכים לפתח בתי"ס ־ מיוחדים
כמו כן הסכמנו לפ־;ח גגי ילדים מיוחדים, כי פ־
התחשבנו עם רחוק המקום ועם גורמים אהרים.
התימנים מוסיפים ללכת בדרך הפרוד ודורשים לא רק
גני ילדים מיוחד ם, כי אם גש בתי ספי, שעורי
ערב מיוחדים"ובמו כן בתי"ס לתפירה מיוחדים. לפידנות

יתרה כזו אין לנו שוס זכות ואפשרות להסכים.
ט ב י ב (ב"כ התימנים),י הנמוקים העקרייס,
̂הילדים לררישתנו הש ן א) רחוק המקום, שע"ג--;".-̂-
̂־סר"ב) כיהיס̂בתוך השכונה ^̂ מבקרים בקב־עווז
̂נורס חנוכי ומרכז השפעה לכל השכונה. ג) שונים ג'ו
הם ילדי התימנים' מעדות אחרות, 'חנובם הביתי אהד
הוא וקשה להם לחפש את הלמודים בביה"ם הכללי,
אף היחסים בין ילדי התימנים ובין הילדים מעדות
אתרות רע הוא. החניך שלנו" דורש שנוי יסודי רק
ע"י החנון נעלה כי ירדנו בהתפתחותנו מעדות אחרות,
גב' כ צ לנס ו ן : קובלת על ועד החנוך
שלא הקדיש תשומת לב מיוהדת י לחנוך התזפניס
ולתנאים המיוחדים שהם נתונים בהם.• בי"ס בשכונת
התימנים נחוץ 'לא רק לטיבת הילדים כי אש גש לטובת
ההורים. צריך לשלח שמה מורים מטפוסלמיוחד, כי
תפקידם אחר הוא מאשר בעקומות אחרים. מטעמים
חברתיים נהיץ ליסד בתי"ס מיוחדים לתימנים, חדרי
הקי־יאה הם גירם תרבותי חשוב ואין לזלזל בהם,
תפקיד בתי התפירה המיוחדים הוא להלחם עם הנטיה

של ילדות התימנים ללכת לשרת בבתים זרים.
א, ליפשיץ: בעד חנוך. נבדל. טשטוש
השבטים אינו טועיל ועיי התבוללות העדות אנו יוצרים

תלושים. צריך להתתשב עם דרישת ההורים.
רמוסינזון: הענינים .הלאומיים שלנו די
דורשים חנוך מאוחד אף חחייס הכלכליים דורשים
זאת. הילדים התימנים המנקרים את ביה"ס הכללי
אינם נופלים בתפיסתם משאר הילדים. להבראת השכונה
התימנית דרוש מוסד מיוחד שיכין את האנשים וימציא
את האמצעים לכך — אבל כעת אין זה נכנס •־?בגדר

הפעולות של ועד התנוך.
א או ? רקוב ס קי; עליגולדאג לאחוד חלקי
העם ולהשתחרר מהשאיפה לשמר על הצביון של
השבט, אפשר להתחשב עש הנמוקיס בנוגע לגן הילדים
וזה איננו מכביד כל־ כך על התקציב. אפשר להסכים
כזאת מצד

" 
לפתיחת כייס לתימנים אש תבוא דרישה

ההורים רק במקומות שאין שם בתייס לחרדים
(נחניאל וזכרון). לא מובנת היא • כלל וכלל הדרישה

לפתוח בתי תפירה במקומות, שישנם כבר. .
אחרי ונוחים בשאלות אלו נתקבלו ההחלטות:
א) ועד החניך פותח 3ני ילדים מיוחדים לתימניס

במקום שיש בהם צרך.
ב) כמקום שיש בתי ספר משני המשוסים
(כלליים ושל התרדים) אין פותחים בי"ס מיוחד

לתימנים.

שעורי ערב ושעוריבם לפועליכש

דר' ל ו ר י א . עלינו לברר שאלה פרינצפיליחן
איך לסדר את העבודה של שעורי-הערב ושל הפועלים•
ער עתה עוסקות בעבודה זו קבוצות בודדות; הסתדרות
אחדות העבודה'?', .הפועל. הצעיר" ועוד. צריך

" 
המורים.

לאחד את העבודה הזאת ע''י יצירת ועד מרכז מרכב.
מב"נ אותן המפלגות והמוסדות העוסקים בעבודה

חיבותית לגדולים, ע"י ועד מרכזי תסתדר העבודה עפ''י•
רבנית ושטה.

גב' כ צ נ ל ם ו ן: נותנת סקירה על העבודה
התרבותית בין העובדים י ומטעימה את הציך שיש בדבר
לתת לאחרוגיס לסדר אח העכורה התרבותית באפן
עצמי. הטווים יבחרו ע''י בחירה פנימית ולא עיי ועד
החניך. ממעס וער החניך צריכה ־ להיות רק הבקרת
וההשגחה על העבודה. מרצה על העבודה התרבותית

בות ועד החנוד יצי

של "אחדות העבודה* במשך השנה האחרונה, מבליטה
אח הערך שיש להדדי הקריאה כיחזד בקבוצות הרחוקות

מהישוב.
א. ליפשיץ: סוכר שטיב יותר להשתמש
בנחות העובדים כמקצע התרבות מאשר ליצור מרכז
אחד לעבודה, כ* העבודה מרובה ולזה אין די אמצעים

צריך לשאף ליצור אחדות בעגודה. .
א . א ו ז ד ק ו ב ס ק י 5 ועד החינוך אינו יכול
להכיר בעבודה הנעשית ברוח מפלגתית. דרוש ועד מרכזי
לסדור נל העבודה, הענינים הסנימייש ימס־ו לכל קביצ־־.
ד " ר ט ו ס י נ ז ו ן; העבידה התרבותית של
המפלגות רצויה מאד, אכל השאיפה להשתמש בעבודה
זו לשם השפעה פוליטית מזיקה וצריך להתנגד לה.
נוסף על שעורי הערב יש עוד עבודה ! סדור שי'ןנרי-ג
למשתלמים. כל העבודה הזאת דורשת נוף כללי הפועל

כסדר וכשמה.
ד " ר ב י ר ם . עד שניצור את הועד המרכזי
אסור לנו להרס את העבודה הנעשית כעת במסירות
עיי ההסתדרויות. צריך למנות מפקח קבוע מיוחד
לעבודה זו. ־הוא גם יכין את העבודה .המדעית ויעסק
כארגון השעורים י? מטעם מחלקת החנון.־ הוא דורש הרחבת

התקציב לכל סעיפי העבודה התרבותית לגדולים.
אחרי וכותים בשאלה זו. מעמידים, למנין את
ההצעות. הצעת דגכ' כצנלסון .שאחדות העמדה,' תקבל
את האשור על תקציבה תיכף ישר מועד החנוך נדחית.

מתקבלות ־ההחלטות :

א) ועד החניך מעבד תקציב כללי לשעורי ערב
ולשעירים לפועלים, ממנה מפקח מיוחד לעבודה זו
בעבודה הפנימית תנתן "אוטונומיה" גמורה לכל הסתדרות.
־ ב) להציע תקציב כללי לשעורים, ועפ"י התקציב
שיאושר תסורו העבודה בהתאם להצעות שתוגשנה ע"י
המוסדות העוסקים בעבודה תרבותית, |

ג) התקציב הכללי לשעורי ערב ולשעורי הפועלים
הוא 8 אלפים לי'מ ולשעירים לעולים — 2000 ליימ.
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ספרות א"י בעוד ירחון תשוב —?"השלוה/ על
תכניתו לא אדבר. אבל מדוע עלובח צורתו ?
הכריכה היא איננה ראויה כלל לשמירה, דומה
שקבץ השוב כזה זקוק וראוי לכריכה הגונה. דרוש
עוד תקון אהד שלא יעלה בהוצאות גדולות

ובכל זאת ישפר את צורת הדפים.
זמן רב אנו משקיעים בקריאת־ספר —
הלא כדאי למוציאים־לאוד ולמדפ-סים להתחשב
עם הקלת הקריאה ושפור .סדור הדפוס לשם
תועלת וגם לשם יפי, אקוד. כי התקונים הנ''ל—
שהנם אמנם קטנ<3 אך לא קלי ערך —יתקבלו

להנאת הקורא והמדפיס גס יהד.
עכו, כ ט סיון תר"ם א5יהו

בתפוצות ישראל
א הפוגרום בטירםפול

הפוגרום בטירספול ארך שלשים ושש שעות.
כמעט כל העיר נחרב/ ני מלבד בתי היהודים נשדדו
מספר בתים וחנויות השייכים ללא יהודים. לבסוף הניע
הצב* ויתנפל על הפורעים. שני כפרים נשרפו בשעת
המלחמה בין הצבא והפורעים, ויותר משלש מאות מאלה

האחרונים תומתו בידיה.

ועדת הקירח שתפנית בורשה

הועדת השתםנית בין־הלאמית לשם חקירת
הפוגרומים בפולניה הגיעה לורשה. הוא מורככה מה"ה:
מנדל ;ציפת) ן ברנרד שי (אנגליה), המורשה אוסקר
ב־ן (גרמניה), העתונות הפולנית קבלה את המשלחת
באי־רצון. אחרים מהעתוניפ צוררי היהודים קראו לחברי
הועדה בשש מרגלים. גס הסיעה השחםנית בפולניה
התנגדה לועדה ותיעץ לה להתעסק בשאלות הפועלים
ולא לשים לבה לשאלת ־הפוגרומים'', אשר אינש כלל
במציאות בפולניה. המשלחת בקרה את המוסדית היהודים
בורשה היא אומרת ללכת גש לוילנה, מינסק, פ־נסק

'גש לאוקייינה אש אפשר יהיה.

ממשלת פולניה ויהודי גליציה

שר '.החיצון בפולניה הודיע למורשים היהודים כי
הוא משתדל בבל האמצעים להגן על יהודי גליציה,
בהיננריה? בא כה פולניה בבודפשט אוחז בצעדים
הנחוצים כך להחזיר לפולניה מספר מהגרים יהודים
פולנים אשר נמלטו להונגריה. צעד זה מטעם הממשלה
היה כתוצאה ממחאחם ממרצה של השליחים היהודים
בפולניה להגן על היהודים הסולנים מהפרעות בהונגריה.

השפה העברית במכללת קימבריג'

? הציונות חדרה למקומות רבים אשר לא פללו
להם. לפני זמן מה_£ס_ונ1ח...כטבללת-"הגימגכיט - י?ךי
*אחדים כנוגע למבחן העליון בלמודי דת ע?'שמיים
אשר הוצעו עיי הועדה הדתית; בין יתר ההצעות היתר,
זו שאמרה לא להטיל את השפה העברית' לחובת על
אולם התלמידים. הרעות גתחלקו לרגלי שאלה זו,
הפרופסור סיר ו י ל י א ם ר י ג ' ו י י רכש לו את
אהדת שומעיו באטרו, כי כרגע זה ־ שא''י הולכת ונפתחת
לעולם הנאור צריכים אנו להרבות בלמוד ר.עברית ולא

להפחית בו.
המעגין הוא שה"ג'ואיש וורלד" כלי מבטאה
של התאחדות היהודים הבריטים באנגליה. מעיר על
זאת: כאן אנו רואים ממקצתה של ההשפעה העצומה

של איי יהודית על העולם בלו.

מסדרת הנשים הציוניות " .

האספה השנתית השניה של מסדרת תנשים

הציוניות כאנגליה נערכה ב2 יוני בלונדון' הנשיאה"
הגב. רבקה •זיו, הטעימה בי עבודתה של מסדרתן
צריכה להיות בהתאם לרנע הרורוני הגדול. נתקבלה
ההלטר, לקרא לועידה עולמית מהנשים הציוניות אשר
תתאסף בזמן הפנסיה הציונית העולמית. בועידה זו ידונו
על. יסוד הסתדרות עולמית של נשים ציוניות לשם

, עבודה ציונית מיוחדת בא"י ובתפוצות ישראל. נתקבלה
החלטה להעביר את מרכז ההסתדרות מברלין ללונדון.
בועד החדש שנבחר נכנסו: הגבירות רבקה זיו, נשיאה;
גודמן, וייםברג, סגנות ן" הגב. דר' ויצמן, גזברח ;

הנדס, מזכירה.

הרב לב לא יצא להפשי

-? הידיעה מברק מוינה מיום 6 יוני מוסר כי.
שהופיעה באחדים מהעתונימ שהרב הראשי ל ב יצא
לחםשי אינה נכונה. העתונים. מצאו לנבון להפיץ
שטועה זו אך ורק כדי להשקיט את רוח הקהל. האטת
היא גש־ בקשתו להשאר אסור כביתו של התובע עד

אשר יעמר לטשפט נדחתה.

כי"ה והעזרה לאוקריינה

חברת נייח,הקציבה סך של שלש מאות אלף
פרנק לשם עזרה ליהודי אוקייינה. הכפף ישלח לועד
ורשה, העוטר בראשותו של דר נולרשטש, שעובד
יחד עם הועדים האחריט מטעט הקהלוח.ומוסדות הסיוע
השונים. פיר ו ב נ ו, אשר בוהליניה, נוצר ועד מרכזי
עש שלשה עשר ועדים מחוזיים לשם. שליחת עזרה
למרכזי היהודים השונים באוקריינה. ועד זה יסד 'בתי•
תבשיל, טעינות• יתומים י ובחיח. מחלקים חנם רפואות,

בגדים, נעלים י וצדכידהסקה. השמועות האחרונות.
טאוקריינה מוסדות כי המצב הוא מבהיל.



המורשון האיטלקי

רומא (בו ביום): האדון ג־יוליטי
יקרא את תכנית הממשלה במורשון האיטלקי

ום—המערכת), ן בארבעה ועשרים לחדש (הי

יורש-העצר האנגלי

ס י ד נ י י (בו ביום): החגיגות לכבודו1
של יורש־העצר האנגלי נמשכות. התלהבות

העם עוברת כל גבול.

רינדי,-, ן , פוע;י הרככת ואי
י

. פועלי | לונדון (20 יוני):. מנהיגי
I הרכבת מר תומם אמר: משלהת פועלי הרכבת

הציעה לפני לויד ג'ורג' שהממשלה תפסיק )
_ במשלח גדודים ונשק לאירלנדיה. חלף י זה.|
תקבל עליה "אחדות העבודה" האנגלית לדרש ן

I מאת העם האירי לחדל ממעשי פשע. הפועלים
האירים 'והבריטים יתכנסו למועצה משותפת ו

} שבה ימצאו פתרון מוהלט לשאלה האירית,
הממשלה סרבה להפ-סק\-במשלוח-גדודים ונשק. ;

היא הסכימה ־ רק לק כל את באי י כח אוריים ]

או בריטיים, ואפילו באי כח מסיעת סין־פיין ]
ולשמע את דרישותיהם,

לונדון (בו ביום): הדו"ה הרשמי!

בנדון למשלחת האירים שבקרה את לויד ג'ורג' ]
מוכיח שלויד ג'ורג' אמר שהממשלה לא תסכים

לעולם לקהליה עומדת ברשות עצמה, ראש ן
 ןההרה השוה את המצב לאמיריקה בימיי!
לינקולן ויאמר שלינקולן היה מכבר מלחמת
חמש שנים עם המדינות הדרומיות ומליון
אבדות מאשר ליתן למדינות הניי'י4 חפש
גמור, אם תהיה נתיצות בכך. תעשה גם

הממשלה הבריטית אותו דבר, נשק וגדודים |
ישלחו בכדי להגן על בני הממשלה העמונית -
באירלנדיה—אם יהיה צרך בדבר, הממשלה י
דרשה מאת *י&ירלנדיה לעבד עבודה משותפת

עם האנגלים, הוילשים והסקוטים.

אנגליה רון

ל ו נ ד ו ן (כ' יוני): ה"סנדיי אקספרס"
מודיע : הממשלה החליטה לקבל את הצעת
זיימר וניזלום כדבר משלה גדודים יונים אשר יגנו

על הבריטים באדר איזמיר.

־ רחוץ נינה והשפעת.

פקינג '(י"ט יוני): י המורשון החליט.
לבטל את בתי הלאר אשר לארצות־מוץ בכינה

ולסגרם. . . ?

בין בויטי־ם ודנים

ק ו פ נ ה א ג ן (כ' יוגי): יי־אסבדרה?
בריטית הכוללת את שתי אניות המלהמה
 'קופנהגן

החדשות "הוד • ו"טיגד' הגיעה למימי.
 איל.

;
̂#ו ותעגן בנמל. המלחים ורב החובל #ש

החוף נתקבלו בשמהד. ובהתלהבות ע"י ? כידי
 המקום, עורכים להם חגיג̂ף

 של
התושבים

פרטיות ופומביות, יי תושבי בירת דניה נוהרים'
באלפיהם לאניה "הוד" למען בקרה,
מגעצת ד,יי8 וחרכיה'

לונדון (20 יוני): בהוגים יונים מאבדים

שאחרי מו"מ איך שהיה בין מר ונוזלוס ומן
המצביא פוש וסיר .חברי וילסון, דנה .מועצת

חייט באמצעים הצבאיים שיאחזו בהם בכדי
להוציא לפעל את השלום התרכי, ולמרות. אשר
רבים מפקפקים בדבר טיב ההצעות' היוניות בכל

?את מאמינים שהן תתקבלנה,

כימה הבריטית
מלטה (20 יוגי): הגדוד השני שלי1
ה"איסיקסים" קבל פקודה לגםע בהקדם האפשרי
והצלבן "קרדיף" מוכן לקהתו לקושטא, כמו"כ
מפליגות כל אגיות המהרסים הנמצאות, הן
: /ואחריהן יצא הצלבן

מפליגות מחר " קדמה ?
/,בלגסהיים" לדרכו. כלי: האניות השייכות
לאםכדרת המלחמה הראשונה והרביעית נמצאות
כבר במזרה ים־התיכון ומלבד הפנטור-ין שעוד

טרם הגיע.
אניח המלחמה ',פורס" עומדת לנטע לשם
בקרוב וכפי הנראה .,*תרכז כ ל צ י ים
ה ת יבון. ב מ י מ י י ך. מ ז ר ה הקרוב

?והמזרח התיכו נ-י".

(3ברל! מאת שליחנו המיוחד :אנגליה)

 ראיון עם השופע ברבריים
':*

י לונדון (כ"ג יוני, שעה אהה וחמשים דק): השופט העליון ברנדייס ויתר הכרי המלאכות

? האמידיקנית נתכנסה לישיבה ארוכה עס חברי הועד הפועל הציוני פה ובאו לידי החלטות תשובות.
השופט ברנדיים קבלני היום לראיון מיוחד ובקש מ"דאר היום" למסר לישוב העברי בארץ
ישראל בשמו ובשם כל המלאכות האמיריקנית והיהדות חאמיריקנית ברכות חמות על הנצהון

הגדול אשר,נחלה הציונות בשבועות האחרונים.
הוא מביע את הערצתו העמוקה לכל יהודי ארץ ישראל על שידעו לעמד על הגבה בשעות
חמורוה ועל התנדבותה הנפלאה בשבוע קרן הגאולה—לטובת בנין הארץ. היהדות האמיריקנית

תמלא בלי שום םפק את יכל חובתה לעם ישראל ברגעים הגדולים האלה בדברי ימיו-
מוכנים אנהנו להשתתף בעבידת־בנין עצומה בארצנו רק אחרי שיחולו שנויים מוחלטים

וסדרים חדשים בהנהגה הציונית ובועד הצירים.
נםיונותינו בעבר ישמשו יסוד להטבת עתידנו ולהבטחת פקידות היודעת לנהל את עבודותיה

בעקיבות ובלא בזבוז. ?־
היהדות האמיריקנית בוטחת בכל ?-1ב ביהדות ארץ־הישראלית שתשתתף בעבודה קדושה זו
ויהד עם זה מבקשת היא מאתה להיות סכלנית ולתכות להשנויים אשר יונהגו בידיי כל ספק

במדיניותנו העולמית וארץ־הישראלית.

כיוד להקצין אהרנזון אית־

דר נ ס כ ל א כל חעתונות האנגלית דנה בהכרה רבה על הבכור שנתככר בו הקצין 
א ה ר נ ז ו ן ע"י המלך שמסר ?־1ו בעצם ידו את אות הכבוד .0 .8 'פ העתונים מזכירים את

אשר פעלה ועשתה משפחת אהרנזון לטובת ממשלות ההסכמה ולהצלחת הציונות.
במנשםטר נערכה קבלת פנים נהדרה לכבוד הקצין' אהרונסון, שבה מסר לו הלורד־מיור

של העיר הכרת־תודה רשמית,

הועידה מיונית

ההכנות לועידה הציונית? נמשכות. באי כח הציונים הגרמנים יגיעו לכאן אהרי סגירתה של
ועידת ציוגי גרמניה ביום 23 לח"ז, [היום —1המערבת].

צרפת וסוריה

הרשם הכללי בחוגים המדיניים העליונים כאן הוא." שאם ימשיכו יסידות שינים בחבלי סיריה
וקיליקיה בכלבוליהם ובהפרעה הסדרים, תיכרת צרפת, בעזרתן של כל מעצמות ההסכמה, לגשת מיד

להשבת הסדרים בהבלים האלה.

העתונות עד.הנציב האיי

כל העתוני%פרסמו מאמרי תהלה לנציב א"י סיר הרביט סמיאל; הם מכטיהיש שהעתי־נות
האנגלית תתמך בו לא פחות מהממשלה האנגלית עצמה.

.הרב יעקב מאיר

הרב יעקב מאיר נוסע היום פריזר. בדרכו ארצה ישראל.

אשר ספד

זי

־ וכיוצא , . י ?חטש&רים את הצגה (תזמרת יפה, הארה יפה . •־ !?
בזה)•

: ?אתרי שנגמרת השבוע ההצגה של .מאה אלף,
,מכינה ההנהלה למוצ"ש הדרמה המפורסמה "כוכב פרנק"
בה הרכה רגש)הרבה פסיכולוגיה, הגאוניות" יצירה שיש

י והרבה תמונות נהדרות.
ן ויש בהתמונות.האלה גם חדוש זה להקהל

הארצישראלי, שהתמונות הן צבעוניות.
1.

? י *? י
X ?1

קבועה שתשמש כלי מבטאם של הפקידים.

מנים. — ביום הרביעי לפנות נדבות התי
ערב הניאו התימנים של שכונות . שער פנה ורחובות
את תממית־תש לקין הגאלה אל הועדה המחוזיות.
הם הסתירו בתהלוכה ובתזמרת בשיוים וברקודים,
ובכאם אל מושב הועדה קבלם המזכיר הדר' בוכטן)
בנאום והם שרו ויקדו שעה ארוכה. סכום הנדבות
עולו, מאה ושמונה עשרה לירה " כטזומינם' מלבד

תנשיטין של כסף וזהב.
— בכל יום ויום מרבים להביא אל הועדה
המחוזית ת־ומות שונות מיחידימ, ובייחוד מה
שמאסםים כבתי־הכנסת השונים.* נפוץ דמנז־ג להרים
תרומות לקין־־גאולה בחתונות וביתר •שמחות משפחתיות.

י עלית שע* החט",—בשני הימים האחרונים
.עלה מחיר החטה, משלמים עכשיו מאד, ושמנה גרוש
ל"מדה''. הקמח הטוב (טין אי) עולה עת ז £< 16
גרוש הרוטל. לפי הידיעות שהגיעו .לסוחרי החמה
.המחיר בקרוב, בעבר לירדן מונחת כמות גדולה ירד
של חטה .ע''ט להעבירה הנה, אלא שעד עכשיו טרם
השתוו. בדבר המכס אשר דורשת י 'ממשלת השריף

(גרוש אהד על כל קילו).

. דמכם על חטה ושעורה. — נתפרסמו
בעירנו הודעה כשם .המושל, כי מסי הטכס על כניסת,
חטי, ושעורה שהוטלו לזמן בלתי מוגבל,',' יוטלו שוכ
על פרטי המבלת דנ"ל, מיום 1 אוגוסט 1020 והלאה,

נשף פרירה. — המושבה האמי"יקאית
עורכת ביום הראשון כעיב נשף־פרירה לככוד המנהל
הראשי של השטה הנכבש ל. בולס ולכבוד דקינסיול

האמריקאי אוטו גלייזברוק ליום צאת את ירושלם.'
̂־,: הוזמנו טכני העדות השונות בירושלש, אל הנ

־ ̂. . . (הורעה רשמ ת)

1. בהיות וחושבים לערך מדידת קי־קעות ולהתחיל
?באחוזות עזה ובאר שבע.

ובהיות וצריך להקל על קביעת הסימנים וקביעת
. ?זזחחומץ ועל עבודת המדידה.

X מצו ים בזה לאמ ר

,̂־!)"לכל פקידי' '?'מפקידי י י י הנהלת 'ישטח האויב.־
̂ה י בכך, יהיה הכח להיכנס בכל הנכבש (דרום) המר
עח מתאמת לכל מיני קרקעות מבלי התחשב .במהות
קניק, לשם י עבודת מדידה או כל עבודה הקשורה בה,
למטרד, זו יהיה ?לו הנח לערך כל, מיני חקירות, לקבע.
. או כל. סמני תחום כל מעי אבנים, משמרות עמודים
או כל עבודת מדידה בין בתוך הקרקע בין' על שטח

הקרקע וכן לחפר בכיי מקום בנדי י לקבע אתי הנ"ל.
2) ההנהלה לא תהא אחי־איח לכל נזק רגיל

שהוסב לכל קיקע עייי מעשהו של פקיד טרדה או ,
סימן מומחה בשעה שמלא את התפקיד אשר הוטל :
עליו, אפס כי שלם תשלם ,ההנהלה -רמי נזק לכל
נזקים יוצאין מן הכלל שהוסבו, עיך הנזקים הללו
יקבע אחרי התיעצות עס המושל הצבאי של הטחה

-שהחלטתו בדבר תקף התביעה תהיה ההלטחנמר.

8) כל מושל צבאי יוכל.לדרש, עפ'י פקודה
בכתב, מכל אדם הדר במחוזו, אשר לו קרקעות או
אשר. יחזיקן או מתעסק בהן או אשר ביכלתו למסר
כל.ידיעות בדבר תחומי הקרקעות או אשר יש ברשותו

או תחת חזקת1 כל כתב בנוגע לתחומין כאלה,
?א) להופיע לפני כל פקיד מדידה או פקיד סימן

?'־•' מטן ובמקום קיבוע.
ב) להראות את תהומי .הקרקעות. י

'ג) :לתת את כל הידיעות" הדרושות לשם עבודת
המדידה או הסימן.

???',.ב)-; להגיש את כל התעודות השייכות לתהומין ?

I.. .שיש ביכלהו,להגישן נאלח,

4) כל מושל צבאי יוכל לצוות על כל כעל. ן
I קרקע או מחזיק-בקרקעות הדר במחוזו בכל עת מתאמת

אשר יקבעגה הוא. •
. א):־ לקכע את תהומי קרקעותיו ולמטרת סימן זה
לקבע.גלי. אבנים, עמודים,.משמרות או כל מיני סימני

תחום הכל כפי שימצא אותו פקיד.. לנכון להורות
כ) להסיר כל-גבול או 'כל קו אחר

אופן בקביעת לסייע כאיזה.  גי) י להספיק פועלים או
?י

.התחומין של קרקעותיו או במדידתן.'
6). איש כי יסרב להשטע לפקודה כזאת שניתנה
מטעם המושל ?הצבא/ פקיד ומדידה או הסימן יסמן

. :־את תחומי קרקעותיו אחרי חקירה בדבר ויכול פקיד
י המדידה או הסימן לסמן •את תחומי קרקעותיו אחרי

גידוקירה ודרישה וכן יכול הוא לצוות לקבוע סימני
חחום נכונים על חשבון כעל־הכית או המחזיק.

?:#||י̂י;:כל\בעל־קרקעוח : שבקיקעותיו ;נקבעו כל

סימני. מדידה או. סימני?תחומין יהיה אחראי שאותן
̂או־אותם סימנים ־ישמרו בשלמותם, וכי איש לא ;אבנ
־צוהיה <כי למצאיפיק? זה ?יפגע 'בהם ובסןמניהסי:לרעה, :

? ?
בגבול כללי יהיו בעלי הרכוש משני עברי הגבול

־ י :*'אחראים .יחדו לשמירת הסמנים. "
אם נקבעו סימנים. ? בכפרים או בקרקעות

. כלליות יהיו מוכתדי הכפרים אחראים.
> יכל 'בעלי הקרקעות ומחזיקיהן, וכן כל המוכתרים \
'/'יהיו •ג"כ חייבים למסור ידיעות .למושל הצבאי על כל
?סימני קרקעות שבדקיהן טעונים תקון או שסימניהם

? ?'. . ;' '̂ ?; :טושצזשו
י .7) כל אדם המסרב להשמע לפקודת המושל
הצבאי או העושה כל פשע ?י הנופל תחתי פקודה זו
; אזרחיי יענש, אחרי עמדו למשפט .בפני שופט שלום
לענשמאסר לא יותר משנה אחת או? לקנס לא יותר
־ גס יחד, מלבד.זאת לי"מ .או לשני הענשים

מ 50*
?ליו יהיה לשלם •למחלקת המדידה את כל ההןצאוח

אימרהו̂ו ע"י ?רובו להמע לפקודה.
., כמויכ י כל אדם: השם מכשולים על דרך ,.פקיד
ממחלקת המדידה כשהוא מוציא לפעל את החובות

י
,יענש בהתאם לסעיף קט"ז של חק ?עליו אשר הוטלו.

:̂ 
העונשים העותומני,-.

ל. י. בולס
מיוד ערל מנהל ראשי

מדידת פרקעות
' 

; ,,
^

בהסתדרות הפהידיפ. — ביום ד' בערב ;
"

.יהיחד. אספה כללית של הסתדרות הפקידים. המזכיר
?י מסר-.דדח על; פעולות האגודה והמרכז בזמן, האחרון

.. ...י כמקום''שלשת מברי הועד המרכזי ישהח&מדו .ונבחרו, _?• .* ? ?.. . _;,,,}:,.,̂....̂י....!.. . .
 החדש הוטל

 ̂
הזה טשוון*, יונגרדרטו וגומר, על הועד

;: להואיא: ל&על אוד ההחלטה הץדטת ביברץ הוצאח

?
ובדינם רושלם י י

(רויטר, הואס והאיטלקית)

פריז (י"ט יוני): בתגרה שבין הקמאלים
והצרפתים ליד א ר ג י ל י (לים השחור) נפלו
טהקמאליים מאה וששים איש ,ומהצרפתים רק

שלשה. —

הנגאורעית באיר?נדיר.

לונדון (בו ביום): באספה של פקידי
מםלות־הברזל דחלט לדרש מד־זממשלה לבלתי
עורר את האירלנדים לבלבולים על־ידי משלה

צידת מלתמת להצבא ומהאירלנדים — שלא*
ימשיכו ברציחות ובזריקת פצצות כמו שעשוי

יעד כה.

" המעמד בקיוב

ורשה (בו ביום)! הגיעו לכאן שבעה
עשר אלף פליטים מקיוב.? לדבריהם זרקו
הבולשבים פצצות מאוירוניהם על העיר והבערה

גדולה החלה, שלא יכלו לכבותה.

דות ארמגיה עתי

ל ונד ו ן (בו ביום): הצהיר האדון
 חבו־הלא טי מ,

כ ל פ ו ר, בשם י
שמ־זאמצים למצא מדינה אשר תתרצה '

לקפל על עצמה הממונות ע5 ארמניה.
̂ציא הוא .מבטיח שחכר־הלאטים י

להמדינח המפונה את האמצעים' הממוניים?

הנחוצים ?-להי "

"ונחל וס? והמועצה

.לונדון .י(בו ביום) : החלט שהאדון
וניזלו ס, ראש הוזרההיונית, ישתתף במועצת
בולוניה באחד ועשרים / לתדש (שלשם, —
המערכת) האלוף ס פ ו ר צ ה יהיה בא־כה

? * איטליה. .

אומים • .אמריסה וחבר הל

ו ש י נ ג תו ן(בו ביום): האדון הדדי נ נ,
המועמד להנשיאות י בשם הקהלים' הסכימ
ן שיציעו את שאלתי כניסתה של

לדרישת וילסוי
אמריקה להבר הלאמים למשאל־העם, והוא.

בטוח י שהקם יתגגד למדיניותו של וילשין.

ינות חמדת . הנת

מום): חממ&זלה הכגדית • א.ו ט? א 3 ד! (בף
רוצה לחציןנ הצעת־הק שעלי שיה כל נכרי שהי
בכנדה יותר מעשר שניכם יהיה רשאי לקבל

תעודה של נתינות כנדית.

פסידי האלחוט

ליו נדו ן(כי יוני): ראש ההברה חאלחוטית
־ של מרקדני, גרד פריד א י י ז ק ס (אהיו
של לורד רידינג), הצהיר לאמר שהפקידים
אשר הכריזו אמור דרשו חצי מליון לירה

הוספה —שאי־אפשר לתת להם.

יפן ומין

ת ו ק י- ו (בו ביום): ממשלת יפן בקשה
שוב מממשלת סין שהבא אתה .בדברים על
אדות הבל ש נ ט ו נ ג, ומביעה היא את דעתה

,. שיהיה אפשר לבא לידי הסכמה הדדית.

ט
'

פייצל ־והיהודים כחלב

מהלב (ארם צובה). מודיעים שפייצל בקר
את בית הכנסת היהודי העתיק בהלב המיוהס
קהל גדול מבני העדה היהודית לדוד המלך,
̂פגי המלך, .ויתר האורחים שבאו בא לקבל את
מדמשק בלוית הה"ב של קהלת חלב ברכו
בנאום שגשאו בענדית ובערבית ושהפיצוהו

העתקות בכל הלב,
הרב חזקיה שבתי הגיק לו 8פר תלמוד

ישן יקד המציאות כתו2 על קלף,
הבקור וקבלת הפנים עשו רשם יפה

בהלב. וכדמשל[.

חרונות ידיעות א

מושל "סוריה אל גנוביח"

ה"מופיד" מודיע בשם "סופרו הירושלמי
שרבים מתושבי א"י הגיעו את רצונם שהאמיר
זייד ימנה למושל כללי ע''ל סוריה הדרומית".
האמיר זייד, אחיו של פייצל הודיע שמוכן יהיה
לקבל את המשרה אס ירצו בו כ ל תושבי א"י.

א"י במורשון דאנגלי

המצביא סיוטים שאל שאלה זו:
בהיות ונמנה נציב יהודי לא"י, מה נעשה בכדי

להשקיט את הרוחות:
מר דהרמסוורט ענד.: גלוי הדעת של
סיר הרברט םמואל מיום 2! יוני נותן בטוחות
נאמנות שהוא ימלא את חובתו בלא נטיה
לשום צד, שטת ממשלת שהנה אופיית
לכל הנהלה בריטית בכל קצרי חבל. ועי'כ אין
נהיצות בשום מעשים כבדי להשקיט את לבות

הערבים,
כשעמדה על הפרק שאלת פרוק הנשק
אמר מד. א ס קיו י ט י! 'אני מקוד. שהמעצמות
שיצאו בנצחון תשמשנה מופת לאחרות בפרוק
הנשק, הוא שאל אם התקיפה הפולנית אינה
נופלת בגדר סעיף י"א ואם הממונות על א"י
ל4־6 ניתנה ע"י הבר הלאומים. שאלות דומות

לאלו שאל בנדון ארם נ־רים.
הוא דרש שהמועצה העליונה תכלה את
עבודותיה' בהקדם האפשרי בכדי שחכר הלאומים

יהיה דבר שבמציאות.
בדברו על שאלות הממונות אמר מר
נלפור: תנאי הממונות יקבעו ע"י מועצת
השלום ואולם רק חבר הלאומים יוכל להחליט
בדבר הרתנהגותה של הממשלה הממונה. יחבר
הלאומים, יהיה דבר שבמציאות 'כשהמועצמות
הממונות יקבלו על עצמן את האחריות להוצאת

הובוחיהן לפעל.

המועצה הסכימה גס־כן לכל הצעותיו של
המצביא פוש בנוגע להצעדים הצבאיים של
מעצמות ההסכמה בקושטא ובסביבותיה. מקוים
שתודקיה תבין, כי אין כל תועד־ית להתנגדות

שטתית לתתימה,
, שתנאי הוזה־השלום לגרמניה הודיעו,
הווםאליי בתקפם עומדים, ושעל גרמניה להפחית

מיד את צבאד־ז עד לידי מאת אלף איש.
סכום פצוי־המלהמה שעל גרמניה לשלם

יהלט על־ידי ועדה של מימחים.

צרפת ורוסיה המועצתית

. קהיר (בו ביום): לדברי המתונים
הפריזים אומרים שהממשלה הצרפתית החליטה
להכנס ביחס מסחרי עם רוסיה המועצתית יהד

עם שאר מדינות ההסכמח.

הצהרות' לויד ג'ורנ'
קהיר (בו ביום): בראיון עם העתונאים
הצהיר ראש ההרה האנגלית, שהאחדות בקרב
מעצמות''ההסכמד. מהלטת ושאין שאלה מדינית

אשר תפריד ביניהן.

קוותיה של תוגימה ת

.קהיר (בו ביום): הצהירו באי־כח
.כי.

' -.שנודע להם ממקור ברור תורקיה בפריז,.
המועצה העליונה לאי תשלל מהם את כל
טראקיח ואת כל חבל אזמיר, קרוב לודי
שו־זמצא דרך לפתרון רצוי של שאלות אלו

לשני הצדדים.

ת
־ ־

קהיר (בו ביום): הודיעי לעתוגי
מצרימ, שמלאכות תורקית נשלחה פריזה
על־ירי טוםטפה-קמאל-פשה להגיש .את
טענות הלאמיים בשאלות העומדות

על הפרס?

אמריקני
י
הקמאליים התנפלו על בית־מדרש

בקרבת איזמיר והרגו את כל הפליטים שמצאו בו.

הצי האנגלי קולע במקלעיו על הקאמליים.

איטליה ומדביר.

קהיר (בו ביום): במאמר הריף תוקפת
ה"טריבונה" את הממשלה ?המרבית ואומרת שהיא
היא השולחת צידה וזין להאלבנים. כן הושחת
היא בםרבים שהם מרכזים כהות צבאיים בקצת
מחבלי אלבניה וביהוד באיפק. הממשלה הסרבית

מכחישה האשמה זו.

יהודה ארמוני

(מאת " כתבנו המיוחד בקהיר)

מועצת בולוניה

ק ח י ר (כ"ד יוני שעת אחת בבקר):
סוכנורת הוא ס מוסרת שהמועצה העליונה
בנמל בולוניה (בצרפת•),, ושבח השתתפו
̂זלוס, — נסגרה. לויך־ג'ורג' מילראן, ספורצה, וי
,הסכמה גמורה שולטות בכל השאלות. • !̂.

המועצה הודיעה . להמלאכות התורקית
שאין היא יכולה לתת 4ה איכה חדשה.
בקרוב.יודיעו לה מתי עליה לחתם על הוזה

השלום.
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משרד צרפתי מזרחי ! .-, !
ן. לכל עניני מסהר? בין א"י וצדפות, מוכן ; י

?ו לבא בדברים עם כל הסוהרים הרוצים להוציא ו
'.! סתורות מא"י או ל־יקנורת סתורות מצופת 1

! ולתוך בין הקונים והמוכרים בשרתי הארצות, |

; "ציונה" בר כפתח כפרין ג ו
.| א) מהסן? מיוחד מכל מיני ארג צמר 'גפן, 1
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מומלוה למחלות נשים רילדי־ם
— התישבה אחרי נסיון של 19 שנה בבתי חולים
הגדולים שבאיחפא—בימשלם במעון טוקטלי, המבוא
תאחד. מדרך יפו ע"י גן שעשועים והמבוא השנ.
. מהדלת"הפתוהה שע"י הקוגסלית הגרמגית (מלפגיםץ.
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- מנית החרושת היהודי היחידי
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הביםקויצ הזה עשוי בתכלית הזהירות והכשרות ומצוין בטיבו וטעמו
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הננו מתכבדים .להודיע לקהל הנכבד כי במזנון של'גנת־קיץ, רחוב

מוסתקים יפו חנות שלישית מחנויות מלרומם.
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פרטייבית למםבר ̂תי־־וגי היהודים.בא"י) י ,(אג5ךה/קואו

ב,/אתרוג" ̂נ&נסו;כל - נוטעי־האתרוגים היהודים שבמושבות ?פתהיתקוה, עין'גנים,

; ראשון־לציון/ נס־ציונה ורחובות, וכ"כ פרדסי היהודים שבסביבות יפר.

ה אתרוג". נוצר כדי לפתור את שא1לת! האתרוג היהודי ואתת חזוקיע''ייפתרון
זה להנוטע היהודי בארץ־היהודינם. דיוקונה אתרוג מאגודת "אתרוג" מקיים את חטצוח כהלכה

, . ועוזר בזה לבנין הארץ. ..
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העורך האחראי ז דיש

כמקום בקיטוני לקחת איחס לשכונת מאד, שערים.
שלחתים יהד עש שוטרים רוכבים ודנחתי אח השוטרים
בבית הכנסת בכל אותו היום. הצבא בא במקומם
בלילה. השוטרים לא חזרו למשמרתם אל המקום כי
י ; הוכרז מצב מלחמה, אני לא נכנסתי אל הבית. י

לא ראיתי בעצמי כל מקי־ה אלמות, ביום הראשון
הלכתי בין הפלוגה הראשונות אשר נכנסה אל השוק
י סמוך לקסרקטין ובין הפלוגה אשר על יר שער יפו. .
ירדתי מעל סוסי שלהתי את סופי אל הקסרקטין
'וחזרתי בדרך הסונה לשער יפו. וארא שהבלבולים

פרצו.
אני לא יצאתי דרך שער •יפו. כשרדף ההמון
אחרי איש שנכנס למלון אמדורםקי העמדתי סק־ד צבא
מהברון במבוא השוק ואכנס אנכי בעצמי בכדי לגרש
את כל אלה '?נכנסו אל השוק. שאלתים: מה יעשו
שם ? המה אמדו שרדפו אחרי איזה אדם למטרות
אחדות שאני לא ידעתין וע'כ גי־שתים אחרי שהבטחתים
לאסר את האיש שהם רצו במאסרו, לא ראיתי שהשליכו

כל אכניס.
? בפתה עמדתי על יד החנויות היהודיות אשר
רחוב היהוהיס, ומנעתי את ההמון אשר נינם לשם —
מהכנס אל הרחוב, .על יד הרחוב הגרמני עשיתי זאת
-יעל שנית, לא ראיתי כלי יריות אף לא התנפלויות?
שוס אדם, שמעתי קולות ?יריד" כשקבלתי את פקידותי
להנהיג סורים בתהלוכה " חשבתי שהיא העבר אל
.ומסגד דרך שער יפו זוהי הדרך הרנילה. אשהקד
נכנסו דרך שער שכס, לפנים היו נוהגים להמס דרך
שער יפו, המת 'נכנסו אשתקד דרך שער שכם כי
עכרו על יד בית המושל. השנה רצו אנשים אחדים
להמס דרך שע־ יפו. פקיד־הטשטרה סדר זאתיעס"י
הסכמת חחוגגיס. יצאתי אל מה!ץ לשער כשבכל שרר
שקט) פגשתי בתהלוכה על יד בירכת אל סולטן בין
שעה 8 ושעה 9 לפני הצהרים, אני לא פקדתי בעצמי,
אני .הלכתי עם הםרזנט־מיור ועם מפקד המשטרה
בכדי לראות אש המצב טוב שם, עמדתי בעצמי על יד
שעד יפו, מר האוס והסיז'נט מיור עלו קדימה, כשנכנסה
הפלוגה הראשונה לתוך השער הלכתי אתם, אני יודע את
עאריף אל עאריף ואיני זוכר שראיתי אותו על יד שער יפו.
לא שמעת/ כל נאומים, לא הייתי כמקום משא־
הנאומים לא שמעת* איש מדבר על יד שער יפו.
ההמון לא חיה מתרגש, המה שרו את? שיריהם
הרגילים, לא יכלתי לשמע את הנאומים, המה שרים
כבתים, לא שמעתי כל שירים מדיניים! לא שמעתי
שהזכירו את הארץ. אני לא שמעתי דבר בענין .לקיחת
־.. או ציונים, הארץ כחרב" לא שמעתי דבר בענין ירודים
כשמנעתי אנשים מהכנס למלון אמדורסקי; המה
אמרו שרצו לתפוש איש שהם רדפו אחריו, איני יודע מי
היה האיש, אך אני ,חושב שהיה יהודי. העדות
השונות בירושלים לא חיו בחדשים האחרונים ביחסי
ידידות, איני יודע מדוע קרה זה. בראותי שהמצב כך
הודעתי שהנחות אשר נמסרו להגנת התהלוכה היו
בדיתי מספיקים. את זאת הודעתי למפקח מר האום
וחנה אפי איסטיפאן היה המתרגם בשיחתי זאת, מר
האוס רשם לו את אשר אמרתי. זה חיה נ20-80 יום
ואולי יותר, לפני הרביעי לאפריל כמשך עשרים־
שלשים יום לא קרה דבר אשר יגביר את דאגתי.
לאח"נ, אחרי המשה 'עשר יום, שאלתי מספר אנשים
יותר גדול בשביל התג חבטיחוני שישלחו נח־שוטרים
מהר הזיתים ועוד נח־שוטריס מיפו, בהנהלת השטח
̂,I ,£ .0 יש שלשים"ארבעים שוטרים, הננכש .
השוטרים הללו הגיעו ביום הששי, מר האום -בא
אתם, ואתו היה עוד מםקח־טשטרה אחד, אח השוטרים

החזירו לעמדותיהם באותו יום.

(עוד יבוא)

(מגליון רייב)

העד השמונה ושבעים

מיוד ה. מ. ב ו ר ו ס מהגחד הנ"א של הסיקים
שנקרא שנית אוסר :

'נקוים כלליים אוכל לומר שתכנית ההגנה ?

שנזנרה בעדותי, הקודמת הנה תכנית להבטחת ירושלם
מפני בלבולים. פנימיים.

העד התשעה ושבעי?

ה ל ו י ט נ נ ט ה א ו ו ס, מפקד המשטרה
בעיר ירושלם שנקרא שנית, אומר.י

? דה סולר, סול שבא אלי אני זוכר את [הדרי
למשרד המושל הצבאי והודיע שביה הכנסת שנשרף
אה"כ נשוד לגמר; שלחתי את הקפיטן ל̂וו לבקר
את המקום ולמסר ידיעות' על המצב שם, בינתים,
העמיד מפקד המשטרה איברהים כיי אלג'וזדר שני
שוטרים בבית וסנה את הכיח מתושניו, אני מאמין
שבעזרת הדר' סול השאירו אח השוטרים שם במשך
היום. ואולם אנו טלטלנו אותם במשך הלילה ני
במשך הלילה היתר, העיר בידי הצבא, איני יכול לומר

בדיוק מתי עמדו־ על המשמר במשך היום.
הקפיטן ב ג-נ ל מגדוד היורקשירים הודיעני שבית
.שלהבה ההלקהה הכנסת בוער באש ;הוא ירד ומ;א
במזרן אהד. איני יודע אם השוטרים שעמדו שם על

המשמר נשאלו על הלהבה שפרצה שש או לא
איני זוכר שדחפתי מי שהוא הצדה. ואולם אני
הושב, שאיש בא אלי ביום הראשון ויביא ידיעות
בדבר ערבים שהסתירו שלל במקום אחד. באותו זמן
לא היה לי שוטרים בכדי לסובב בלילה אבל בלילה
הלך הסרן נט־מיור הרינגטון אל המקום שעליו רמזתי
בפקודוחי אך לא מצא דבר, כמובן שלא דחסתי את
מר ד ו ש ק י ן, אני לויחי את חוגגי חברון. כיום שני
של ססהא מהקסרקטין של המשטרה אל המסגד.
אליהם נלותה פלוגת משמר ולא יכלו "לעשות כל
מעשה בלתי חוקי, אני י לא הבינותי את אשר אמרו.

העד השמוגים

הלויטננט הרי מהגדוד היורקשיר, אומר :
ביום הראשון, הרביעי לאפריל עמדתי על
משמרתי על יד שער יפו, איני זוכר שאחד השוטרים
מבני המקום התרעם על שנשללו כלי זיגו מאתו.
־תוציאונו מהננםיה כשהגיעה התהלוכה מול הגרנד ניו
הוטל; 'חייל יהודי בא לקראתי ואקדח נידו. ער כמה
שזוכר אני •היה הדבר הזה אחרי שעה 11. זה קרר,
מיד אהרי העמידו שוטרים בשער יפו. היהודי שנשא
אקדח בידו היו/ בתוך ההמון שהלך אחרי התהלוכה,
אחדים מהשוטרים האזדהיס מסרוהו לירי, לא ראיתי
את איברהיש אפ' עווידה באותו רגע, אני חושב
שאסרנו 8 חיילים יהודים במשך שני ימים, המקרה
שאיברהים אפי עווידד, הזכיר הנהו מקרה אחר, ביום
הראשון אסרנו עוד חיילים יהודים מלבד החייל שנשא
בידו אקרה, הוא לא מסר הייל יהודי לידי אלא למר
ש י ס ל י י, האיש שנמסר לידי נמסר לידי כשהוא אסור.

העד-.-האחד ושמוגים

איברהיס ביי ג'וזדאר מפקד המשטרה בא"י,
מושלמי אומר;

קבלתי פקודות ממפקד המשטרה מר חאוס לשלח

שוטרים רוכבים ורגלים בכדי להסגש עס אנשי חברון,

אני מסרתי את הפקודה לאיברהים- אם' עואידה. נתתי

הוראות לשמר על התהלוכה עד הגיעה למחוז חפצה,

לא נאמר כלום בדבר התערבות הציונים בתהלוכה! לא

היתה כל סבה שהנריחתני לחשש להתערבות היהודים

בתהלוכה. בהתאם למנהג שלחנו שוטרים לשמר

עליהם. לא היה נל חשש להתנהגותם •נזל חוגגי חכרון,

שלהתי ששה או שבעה שוטרים רוכנים ועשרה

שוטרים מלים אונל למסר את שמותיהם אס יש צרך

בנך. את השוטרים ? הניל שלחתי בצרוף לשוטרי חברון

זה לי שלשים שנה שאני עובד בחג זה, תמיד עבדתי

בקשל עש חחג. לדעתי הנח שנמסר לתהלוכה בשנה

הזאת לא היה מספיק בכדי לחחזיק סדר. מספר

השוטרים שעמדו על משמרתם בעיר ושהועמדו לשמר

על החומים היה; 24 שוטרים רוכבים ו39 שוטרים'

רגלים, נמספר זה נבללים ־גם השוטרים שעמדו על

טשטרתס נתחנות הטשטרה, בשנים עכרו 'היתח פלוגה

גדולה מלוה אהס: 100=60 מאנשי הבולשת, 100־

• 120 שוטרים רגלים בצמף 100 שוטרים הסוג אחר

לכל החג בקשו מאחי למלא את חובתי לסניס ב300

שוטרים ועתה כ80 שוטרים.

בהזדמנויות קודמות הביאו נדודים אהדיס אל

העיר. לא באו נל שוטרים מיריחו ,מלבד השוטרים

הנ"ל, במשןז ימי החג, אחדים באו טראםיאללה ואהדים

מבית לחם. אלה נכללים במספרים אשר נתחי, השוטרים

סודרו כדלקמן י4 9 שוטרים רונבים ועליהם פקיד־צבא

אחד, ו7 שוטרים רגלים לנכי מופה. לשוטרים היתד,

פקודה ללכת בראש התהלונה. שוטרי התהלוכה

והתהלוכה עמדו לרשותו של איברהים אפ'.
זכורני שטר האום צוה אותי לשלח שוטרים
לבית המסת שבער באש. בריכת י למקום המחזה ושם
פגשני הקפיטין לאוו אשר אמר לי שעליי להמיר
משמר במקום, אני עצמי לקחתי אתי שני שוטרים

תליש למקופ והעטדתים במשמר והתושבים היהודים ן

רה בעניני הפרעות החסי


