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 במקצועות יסודית הדרכה להגיש המכון עכשיו יכול קפדנית, עבודת־הכנד, של שנים לאחר

 ביותר ויעילים מעשיים הם החדשים הקורסים העברית. בשפה המסחר מדע של הראשיים
 הקואופרטיבי, המשק חשבונות, (בקורת בארץ. הצבור וצרכי דרישר. עם בהתחשב במיוחד והוכנו

עוד). הכנסה מס למתקדמים חשבונות הנהלת כלכלה,

 המדריך של החדשה במהדורה נכללים וההשתלמות ההדרכה תכנית על מלאים פרסים
ם דורש לכל יישלח אשר במסחר״ ״הזדמנות המקצועי נ ! ח

: אל התלוש אה שלח או — אלינו היום עוד פנה

למסחר הכריטי המכון
עםי פעולה בשתוף

כירושלים והשכלה להוראה העפיי המכון
ירושלים 1259 ת.ד. 2 יהודה בן רח׳
תל־אביב 487 ת.ד. ,15 רוטשילד שד׳

חיפה 1474 ת.ד. ,5 הבנקים רחוב

4 ל
 את חינם לי לשלוח נא

 החדש המקצועי המדריך
ופר במסחר״ ״הזדמנויות

 קורסים על מלאים סים
במקצוע
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ה של החשובות התחרויות 10 להלן
 השם ובבריטניה. בישראל 4.4.53 שבת

ה הקבוצה את מציין קבוצה בכל הראשון
ביתית.
נ שורה בכל הריקה במשבצת ציין
(המא הראשונה שהקבוצה מנחש אתה אם
א׳. רשום — בתחרות תזכה רחת)
 (האור־ השניה שהקבוצה מנחש אתה אם
ב׳. רשום — בתחרות תזכה רתת)
 בתיקי תסתיים שהתחרות מנחש אתה אם

א. רשום —
הנ לפתרון ביותר התקרב 4 מספר בנחשון

 נפר־מבא, ,24 ירושלים רחוב קמין, זאב כון
 לשלושה הזה העולם על חינם במינוי וזכה

חדשים.
אחרונות תוצאות

תל־אביב נבחרת — רמת־גן נבחרת .1
פ״ת נבחרת — רחובות נבחרת .2

תיקו ליברפול — ארסנל .3
וילה אסטון ברנל — וילה אספון .4

תיקו טוטנהם — וונדררס בולטון .5
תיקו סיסי מנצ׳סטר — צ׳רלטון .6

צ׳לסי ניוקסל — צ׳לסי .7
־־־ סיטי קרדיף — יונייטד מנצ׳סטר .8

בלקפול ווסטברומוויץ — בלקפול .9
— שפילד — פורטסמום .10

דרבי
 משחקים דחיית של במקרה מילואים

מידלסברו — דרבי .11
תיקו פרסטון — סנדרלנד .12

 במכשיר יזכה התחרויות, 10 של תוצאות את נכונה המנחש
 תחרויות 9 תוצאות את נכונה המנחש פיליפס. מתוצרת רדיו
הזה. העולם על שנתי חינם במינוי יזכה

 תשובותיהם אשר לפותרים שבוע בכל ינתנו תנחומים פרסי
הנכון. לפתרון ביותר קרובות

 את העתק או התלוש, ע□ יחד המסומנת הטבלה את חתוך
 ו׳ יום עד אותם שלח הגזור, התלוש את אליה וצרף ד,סבלה
 תל־אביב. 136 ד. ת. הזה העולם למערכת בכלל) (ועד 3.4.53

.3.4.53 יום עי דואר חותמת שישאו פתרונות יתקבלו
•6 מס׳ נחשון לציין: יש המעטפה על

6 נחשץ תלוש

הכתובתהשם

<§>

י 771די1ס

ם &י ע כדר(.אס ר!<א >.פהפע<£( ?!ב כ או ע  ץ1£<̂< ש
מ/. גל׳ א£0.ס׳ &רע ' <ר(ד^: כ <ה<ת>1<פוג $

ם > ז ר ו א נ ו י ז כ ב עי כ

ם כריכות ל טו הזה־ -ז
 מתבקשים הגליונות, בכיכת צפויים בלתי עיכובם בגלל
 לפנות 7.2.53,־ד אחרי כריכותיהם את מסרי אשר הקוראים

.20.4,53ה־ אחרי .רק כריכותיהם קבלת לשם המערכת אל

למנויים הודעה
 לעשות מתבקשים תשולמיהם את הסדירו טרם אשי המנויים

האפשרי. בהקדם זאת

: לתקופה המנוי מחיר
 ל״י 2.600 — 1953 מרץ—ינואר
ל״י 2.600 — ״ יוני—אפריל
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צרפת
בסיטונות נשואי□

 צרפת, של בדרומה לז׳ון, קהילת
 את שהסעירה לפרשה רקע שמשה
יו בת הקהילה של השקטים החיים

 עם היהודיות. המשפחות ממאת תר
 היה לא המקומי, הרב של מותו

 לשמש שהתאים אחד אף בקהילה
 פנתה הקהילה והנהלת זה, בתפקיד
לש ממנה ביקשה בפריס, לרבנות

 למרות אולם חדש. רב למקום לוח
 על־ שהוצע הרב של המעלות כל
 בקיאותו כגון בפריס, הרבנות ידי

 רציני חסרון לו היה בתורה, הגדולה
נשוי. היה הוא :ביותר

 כל את לחלוטין הרסה זו עובדה
היהו לז׳ון איכרי 2ש תוכניותיהם

 ו־ לפרקן הגיעו בנותיהם אשר דים,
 יגיע הרב של מותו עם כי קיוו

צעיר. חתן לעיירה
ב חזק לחץ תחת יפה. עלם

 הקהילה פנתה העיירה נשי של יותר
 רב לה להמציא בקשה לפריס. שוב
 בעיקר אבל המעלות, כל לו שיש

פב מימי באחד אכן, רווק. שיהיה
 תואר, יפה עלם בלז׳ון הופיע רואר,

 ראלף המפוצץ השם את הנושא
 הומטרו הגיעו, עם מיד כהן. ג׳רמין

צה לארוחות למכביר הזמנות עליו
 שמגמתן ולסעודות, למסיבות רים,

הרוו 13מ* לאחת אותו לצוד היתד.
בחשבון. שבאו המקומיות קות

 ג׳ראל־ היתה הזוכה .12ל* אשר
חב 12 על העיקרית שמעלתה דין,

חו שביקרה העובדה היתה רותיה
 היתר■ ושהעברית ישראל, במדינת דש

 בזה ראה הצעיר הרב בפיה. שגורה
 אותה לשאת הסכים מכרעת, מעלה

לאשר״
וה פאר ברוב החתונה כשנערכה

ה הרבנות כוח בא בהשתתפות דר,
 האיכרים אתו הגיעו בפרים, ראשית

 מעיר ישיבות תלמידי :הסכם לידי
 היה לא הכלכלי מצבם אשר הבירה,

 להבטיח כדי ללג׳ון יישלחו איתן,
 לבחיר המחכות הנערות 12ל־ אושר
ליבן.

הבתו של מצבן נוסף. משליח
 כשהגיעו ניכרות השתפר מלג׳ון לות

 ישיבה, בחורי 30מ־ פחות לא לכפר
 שבאו והמשפחות הבתים על עטו

 הפעם נישואין. למטרות כחשבון
ש הן הנערות :שונה המצב היה

ה ההצעות את בחרו בבית, ישבו
 שלו את עשה הטבע ביותר. טובות

 לבנות זכו הנבחרים המועמדים 12ד
־זוג.

 במקובץ חוגגים לז׳ון בני בעוד
 הרככת־ השמיעה חתונות, תריסר

 שנכשלו, המועמדים 18ל־ עצב יללת
ב מזלם את יבקשו לפריס, חזרו
אחר. מקום

הודו
ח המסחור הדת

 של במערבה המרוחקת, בקארצן
 חסרון להם שהיה איש, 60 גרו הודו,

 אחרת דת בני היו הם במינו. מיוחד
 היא איזו אולם שכניהם, של מזו

 קיימו הם ידעו. לא שמה, ומה הדת
 כפי דתם, מסורת את שנים במשך

 את להבין מבלי לבן, מאב שעברה
פשרה.
 גדול מאורע קרה שנים, כמה לפני
 לעקור עמד מבניה אחד בעדה:

 אושרו את לחפש לצאת מקארצן,
הגדולות. בערים

 עדתו, לבני חזר שנים כמה כעבור
 של הגדולות בעריה שהשכיל לאחר
 הם בה הדת כי לחבריו סיפר הודו,

 אלא אינה רבות, שנים במשך דוגלים
להת להם הציע הוא היהודית. הדח
אחרות. קהילות עם קשר

 החלו ההצעה, את קבלו קארצן בני
 שעשו מרבנים דתית הדרכה מקבלים
 אליהם, להגיע כדי גדולים מרחקים

ישראל. של קיומה על אף להם ספרו
 זו להדרכה היתד, האחרון, בחודש

 משפחות שבע מאד. מעשית תוצאה
ב לבומבי יצאו המקום, מן עקרו
לישראל. דרכם

804 הזה״ ״העולם


