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ה מ ו ש ב ו ת
בשן מרדכי .מורה
גולדברג ע .מכלת
גרופר דוד .חקלאי
דוידסקו בנימין .חקלאי
דוידסקו דוד
ורדניקוב צבי .מכונאי
זלדין יהודה .חקלאי
חברת המלח בא״י .טל׳ :3
טבצניקוב י .אופר,
יפה ישראל .חקלאי
כהן ברוך
ליפשיץ מ .מכלת
כבשן ש .פנקסן
מזרחי מ .חקלאי
ניימן ליפא ״

סודדין מ .מנהל ״חברת
המלח״
ספקטור י .חקלאי
עמי מכבי ״
פינסקר פייבוש .חקלאי
פיקנד ישראל
ציפין מנחה
קורנווסר י .מכלת
קפלן ח .חקלאי
קפלן משה .חקלאי
קיםלוב סיניא
רשקס צבי
שפ־רא גבריאל ״
״
שפירא ירוחמ
שפירא שמואל ״
תחנת־הגסיון .טל׳ 4

פתח־תקוה
.אם המושבות העבריות״ .נוסרה בשנת  1878במרחק
 12ק״מ

צפונה

מיפו .קן בצות וקרהת

בראשית הוסרה,

הפכה  -אחר שנים רבות של עמל ומצוקה  -למושבה פוריה
ואמירה רבת

אכלוםים.

מספר התושבים

 9000 -בערך,

והשטה — למעלה משלשים אלף דונם ,כמחציתם  -נטועים
פרדסים .טפותחת נט תעשיה זעירה :ביח׳׳ר לספירט ובתי-
מלאכת רבים .תשוסדות הכםפיים-סניף אפ״ק ושלמ אגודות
לאשראי .מסיב מיוהרת )מהמושבה לראש־העין( טתברת את
פתח־תקוה עם הטפלה יפו-ירושלים .מלבד זה

 -תחבורת

אוטוםובילים קבועה עם תל־אביב ועם טושבות השרון .דאר,
טלנרף וטלפון .גימנסיה ,ראינוע .הארת הטושבה ב ת ש מ ל -
מתחנת

תל־אביב.

תקציב

המועצה

המקומות — לטעלה

מ000׳ 10לירה לשנה.
ליד המושבה שכונת־תימנים
)300

נפש,

נחלה ״מהנה יהודה״

 550דונם( .במשק הפועלות

24 -

חברות

)השטח  70 -דונם(.

אברמוב יחזקאל .מכלת
אגודת הסוחרים
אגודת הקצבים בעי מ
אגידת ,השקד״
אגודת הרופאים
אוזיאס יצהק .גלנטרי
אורלינסקי פיגה .חקלאית

חקלאי

אזוב יעקב.
אטינגון אלתר
אטינגון מתתיהו ״
אטינגר משה חיים
איזילוב רחל
איזקסון צבי .חקלאי
איזרעאלית נחמיר ,״

איכלוב יצהק .חקלאי
איכלוב יעקב
איצקוביץ ש.
אלברט ישראל .מכלת
אלכם מ.
אלין י .חקלאי
אלישיוף יוסף .חקלאי
אנגל .חקלאי

בלכר בועז .מכלת
בן־נעים
״בל&ור״ .גנת קיץ.
רחוב פינסקר

חקלאי

בן־עזר אייזיק.
בן־עזר ברוך
בן־עזד יהודה
בן־עזד משה
אנגלו־פלשתינה בנק
בצקובסקי מאיר
טל׳ 9
בר משר.
אנטין בן־ציון .דיר
בראז זאב .חקלאי
אפרתי משה .מכלת
בראז א .טל׳ 15
אפשטין דבורה
ברבר
אקרמן מיכאל .חקלאי
ברגמן
אשביל י .מ.
ברחום גםימ .חקלאי
אשביל רוחמה .גלנטרי
ברוידה זלדה .חקלאית
אשכנזי יהודה
ברון שכגא .חקלאי
אשכנזי רפאל
ברורמןי.ד .עצים ,טל׳ 8
בביוף ושות׳ .חקלאים
ברוסטין משח .מכלת
בגוזובסקי יוסף .ד״ד
ברוקשטין ש.
בגוזובסקי־גרודסקי .ד י ר
ברלב קלמן
בוך הלל .מכלת
ברנבוים זרח
בוך מיכאל .הקלאי
ברקובסקד .יונה
בוליס .מכשירי־כתיבה
ברקנר חיים .חקלאי
בורגשטין חיים .הקלאי
בר־רצון ראובן
בורשטין אלימלך ״
גוברמן זלמן .בגדים
ביגרגו
גודל יעקב .מכלת
ביחובסקי יצחק .ד״ד
גוז חגה
בייזמן צבי
גוזני אריה
הגדול
ד:,גסת
בית
גולד מאיד .חקלאי
״בית יעקב״
גולדברג י?־חק ״
של
בית מרקחת
גולדברג משה'
המושבה״
״ועד
גולדנברג ד.
בית מרקדת סויטיצקי | גולדנהירש י .חקלאי
בייס״נצח־ישראל״.
גולדסהיים פ .גלנטרי
פיק״א
גולדשטין .חקלאי
״
גולומב ר.
ב־רנבוים יצחק .מכלת
גור־אריה משה .חקלאי
רחוב חובבי ציון
גורביץ לייב .מסעדה
בכר אחים .מכלת
גורדון ב.
בכר יצחק
בכד לאה
גורודנצ׳יק ב .מכלת
חקלאי
בכר משה.
גודודישצה יעקב .אופה
בלגודטני יוסף ״
גימין אפרים

