
הורים! תלמידים!
העיקרית: השאלה מתעוררת הוריכם עם בהתיעצות מקצוע לעצמכם תם שבדו אחרי תלמידים!

הזה? רמקצוע את ללמוד אפשר בית־ספר באיזה
 העבודה. מקומות עם וקשריו ציודו ומיונו, מוריו, מנהליו, לפי נקבעת בית־הספר רמת

: א מ ג ו ד ל

.12 הס רחוב בת״א, מוסמכים״ מורים ״מרכז למסחר המקצועי הספר בית
 גבוהה השכלר בעלי הם ומוריו מנהליו מוריו. ורמת מגמתו על מעיד המוסד של הארון שמו

בעולם. המפורסמות מ! למסחר אקדמיות •סיטאות באונינו הכשרתם את שקבלו
 את משלים העשיר ציודו הרבים. וקשריו הרב נסיונו על מעידות מ.מ.מ. של קיומו שנות 19

מעשית. לעבודה ומכשירם החניכים של לימודיהם
 הדיפלומה הפקידות. מקצוע למוד לשם ילדיהם את מפקידים הם מי בידי בטוחים ההורים

 ומפרנסת מכובדת לעבודה הדרן את למסיימים סוללת מוסמכים״ מורים ״מרכז של המקצועית
).׳וכו מוסדות בנקים, תעשיה, (מסחר, הפקידות ענפי בכל

 1954 כספטמכר 1 - מתחילים הלימודים
ערב; יום - שנתי קורם - לצעירים כתות ».
ערב - שנתי חצי קורם - למבוגרים כתות ב.
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 לחשוב פנאי לך אין הריקוד גמר עד
ע כי שיתכן  לדעת עצמו איבד מכוניתך מנו

טיות  התחיל מאז דוקא באי
פעולתו. את שהפסקת לאחר להתקרר

במנוע מתהווים מאכלות חומצות המכילים מים
פועל. שהוא בשעה

 לאכול עלולים הללו והרטיבות החומצות
 הבוכנה. וטבעות הצילינדרים דפנות את

 הגורם הוא האיכול כי הוכיח המדעי המחקר

המנוע. לשחיקת העיקרי

ם x-100 ״של״  המזיקה בפעולתן נלחם שמן־מנועי
מתענג. שאתה בשעה המאכלות החומצות של

/ שנון־נשעים/
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הון׳
אין תחת אין

מזו מלכי־זהב 100 ספסר מכר בתל־אביב
 קיבל כי במאוחר גילה אחר׳ לספסר יפים

מזויפים. שטרות־כסף תמורתם

במטבח חרב
בג אשתו עם משוחרר חייל• רב בחיפה

 שה־תה בדואי סכין שלף שרופה, עוגה לל
 דקר למלחמה, כמזכרת הקיר על תלויה
טיפול. לשם לרופא אותה הביא אותה׳

הדמעות 013
 למועדון רקדנית נכנסה שוייץ׳ בציריך

 של הבכורה בהצגת שהשתתפה לאחר לילה,
 התישבה שמפניה, נוס המוסיקלי המחזה
 על שניצבה ריקה, שמפניה כוס על בטעות
גופה. של עדין בחלק נפצעה כיסא,

קולון «■3 כדג
 לבית־מרקתת׳ לוין שמעון נכנס בירושלים׳

עצ על אותו שפך מי־קולון, בקבוק הזמין
 חבטה ״אשתי :הנדהם לרוקח הסביר מו,
 את לסלק רוצה אני מלוח. בדג פני על

הריח.״

משתלטת האדיבות
 נהג נעצר ירושלים — תל־אביב בכביש

 שניצבה מכונית בתיקון לעזור כדי מונית
 לאחר המשטרה את הזעיק הכביש, בצד

 חד לפני שנגנבה מכוניתו, את בה שהכיר
מספר. דשים

עצמי שירות
 יחזקאל של לדירתו גנבים פרצו בחיפה׳

 ביצים׳ טיגנו קפה׳ לעצמם בישלו שלומוביץ׳
 ד הכפות עם הסתלקו הכלים את שטפו

המזלגות.

נתפסת - מרובה תבסת
השו נענה ארצות־הברית׳ מילם, בהוס

 של לבקשתו בתחנת־ד,משטרה התורן טר
 !אוח־ ״אסור :מר בבכי שהתחנן אלן, פרד

״1 אותן לסבול יכול ואיני נשים, שתי לי יש

“ E U R E K A ! ”

 רום״ שמואל משנה דייר הגיש בחיפה
 לאחי שלו, הבית בעלת נגד תביעה שטיין

 לו הניחה לא האמבט׳ בתוך לישון ששכבה
״ להתרחץ.

עצמית הגדרה
 אול־ פלויד פרסם ארצות־הברית, במדיסון,

 :מודעה בצירוף בעתון .תצלומו את טון
 שלא מתבקשים בעיר המסבאות בעלי ״כל

וויסקי.״ לי להגיש

שבאדם ה הה״
צער• חברתהגישה אנגליה, בלונדון,
 לאחר דונסני, ג׳יימם נגד תביעה בעלי־חיים

 בעליית־ ממאורתם כלביו שני את שהשליך
בש לחדר־משחקים המקום את הפך הגג׳
הקטן. בנו ביל

הרע ביצר מדתמה
 שהירבה לאחר כהן׳ זאב נעצר ביפו
 הסביר בבית־קפה, והתסרע ארק לשתות

 לי יהיה כאשר הבאה׳ ״בפעם :לשוטרים
לדג עצמי את אקשור לשתות, ללכת חשק

שלי.* המיטה לי

ה״ד ג׳קיל ו
 פועל־ נעצר ארצות־הברית׳ במילוואוקי׳

כר זיוף באשמת קוקטוויי צ׳ארלז הדפוס
ב לשופט הסביר לתחרות־כדורגל, טיסים
 את גם המשטרה בשביל ״הדפסתי : גאווה

נגדי.״ שהוצאה המעצר פקודת

ב מ׳ כל
הת משטרת עצרה דגמארק, בקופנהגן׳

מטו במהירות שנסעה משא׳ מכונית נועה
 עצרה הקדמי במושב יושב כלב מצאה רפת,
 של מספר צווארו על מצאה שלא לאחר אותו

העירייה.

סנס קומון
 אשר. נעצרה ארצות־הברית׳ בנירהמפשייר,

ל זכתה בעלה׳ את להרעיל נסיון באשמת
חו שאת פי על ״אף : השופט מפי נזיפה
 די. לשים לך אסור לפשפש, אותו שבת

שלו.״ המרק לתוך טי. די.
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*80 הזה העולם


