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פלדמן רבקה .חקלאית
פלישר אליהו .חקלאי
פנינית בלה .חקלאית
פסקיביץ חוה
פקר רבקח .מורה
פרג נחמן .חקלאי
פרידמן אחרן
פרידמן מרים .חקלאי
פרלמוטר רעיח ״
חקלאי
צוקר דוד.
ציזלינג אחרן
ציזלינג שרה .חקלאית
צייטלין פרומה ״
צימרמן אריה .הקלאי
צירקין דוד
צנסטוחובסקה .מורה
קוקסו נחום .חקלאי
קוקסו עטרה• חקלאית
קוקסו שולמית ״
קורזיץ שלמה .סנדלר
קלנד מרים .חקלאית
קמחי דב .חקלאי
קרבצוב רחל• חקלאית
קדפובסקי נחום .חקלאי
קרפובסקי רעיה .חקלאית
רוזנבלט יצחק .חקלאי
רוזנברג שלמה ״
רוזנפלד רחל
רוטשטין נחום ״

עקרון
מושבה

ביהודה,

ריכמן ראובן .מסגר
ריכגשטיןטובה .חקלאית
ריכנשטין שלמה .חקלאי
ריץ חנוך
רמוני יהושע
רפאלי יצחק
״
שוטלנד אהרן
שונרי זאב .מכונאי
שונרי מלכה .חקלאית
שופמן טובה
שטורמן חים .חקלאי
שטורמן עטרה .חקלאית
שטנד יעל
שטנר מרדכי .חקלאי
שלימוביץ מרים .חקלאית
שמואלי אחדן .חקלאי
שמואלי חנח• חקלאית
שמחוני דוד .חקלאי
שניד יוטה .חקלאית
שעני זלמן .חקלאי
שפי מינח .חקלאית
שפירא רבקה
שפירא ש:זואל .חקלאי
שפדוני .מורה
שפרוני שפרה .חקלאית
שרודק
ת מ ר ץ יעקכ• חקלא־
תמרץ רחל• חקלאית
תרשיש אברהם .חקלאי

ש י ו ת
אשבל לוי .נפח .
בריסקין אהרן .מורח
חקלאי
ברנשטין ה.
״
ברנשטין יהודה
ברנשטין מלכה
ברנשטין ר.
 .״
גוטמן דוד
גולד נתנאל
גולד עמיגדב
גילר אפרים .בנאי
דויטש אחרן .חקלאי
דומב אחים .טחנת קמח
הופנהיים ש .סנדלר
״הלואר .וחסכון״ בעימ
הלזנר י .צ .חקלאי
הלזנר שאול
הרשקוביץ י.
ו־סברג מ .א .״
ויסברג שלמה .מכלת
ועדהמוש׳ טל׳  16רחובות
חומסקי מאיר .חקלאי
חסדי משד.
טרובק יוסף .רופא
לוין אברחם .חקלאי
לוין אליהו
לוין אליעזר
לוין יחזקאל
לוין יצחק
מלר חיים חנן

חקלאי

מלר יחושע.
מלו־ יוסף צבי
נאמן מלכה• מילדת
נאמן מ .ח• מורח
חקלאי
נימן דב.
נימן משה
ניפליטניק י.
נתנוון חוה-מכלת
סלוצקי יוסף .חקלאי
סופדין יוסף .רופא
עקרוני משח .הקלאי
פרס חיים משד .״
פרם יעקב
פרס קלמן
פרס שלמה
קיניץ חיים .מזכיד
קנדלר יעקב .נגד
חקלאי
קפלן אליחו.
רודבםקי א.
רורבסקי ליב
רודבסקי משח
רודבסקי פישל ״
דושנסקי א .מכונאי
שקולניק משח .חקלאי
שקילניק נח
שקולניק צבי
שקו־יניק שלמח .
שרשבסקי נח
שרשבסקי שמואל .מכלת

עתלית

) מ ז כ ר ת בתיה(
בקרבת רהובות ) 3ק״מ

מתתנת

ע״י תתגת הרכבת במישור החוף )בדרך לור־חיפה(•.

הרכנת נענה׳ .נוסדה בשנת  1884בעירת הברון רוטשילד.

נוםדה בשנת  1909ע״י פיק״א .השטת ־  8 0 0 0דונם .מספר

מספר התושבים — כארבע טאות ,והשטה  -כ  14000דונם

התושבים — למעלה מטאתים .רבים מהם — פועלינ ,העסוקים

)אדמת פיק״א( .המשק העקרי — תבואות וגם הלב ,עופות

בעבודות  .ח ב ר ת המלח שבעתלית* .החברה טיצרת מלח ממי

וירקות )במרה םעטה( .בזטן האחרון הוהל בנטיעת פרדסים

הים )ששת־שבעת אלפים טונה לשנה( ומספקת בו את צרכי
כל התושבים

<כ  500דונם( .אגודת ״הלואר ,וחסכון״.

שבא״י.

בעתלית

נמצאת גם מהצבה גדולה,

שאבניה משמשות לבנין הנטל בחיפה .דאר .טלגרף וטלפון.

אטינגון יהודית .גננת
איש הורביץ א .חקלאי
ארקץ אברחם
ארקין אליעזר
ארקין יהודה

ארקין
ארקין
ארקין
ארקין
ארקין

יעקב.
יצחק
ישראל
צבי
קלמן

חקלאי

תהנת־נס־ון תקלאית .אגודת ״הלואה וחשכו!״.

אבודיק יוסף .חקלאי
אולץ מרדכי י .שוחט
אוליצקי חנה .גננת

אלגביש יוסף.
ארלינסקי דוד
בוכמן א״זיק

חקלאי

