
בישראל אדום דוד מגן
רמת־גן ה״זידטרוך באולם

9.15 — 7.15 עיב בכל הצגות 2 — בישראל בלבד ימים 10 במשך

ארצית בכורה הצגת

סרדין י. מר הבריאות שר של האריכה בחסותו

בערב 9ב־ בינואר 26 הרביעי ום ב

ת ע פ ס הו חי ר או המפטון ליאונל :ה
בעולם ביותי המפורסמת הג׳ז ותזמורת

 וטלויזיה, סרטים כוכבי רקדנים־כושים, זמרים, מנגנים, 25
שלהם. המיוחדת הבידור בתכנית

 ״שרותרוך, .רוקוקו״, , ! בדיהודה ולין, משרד : תל־אביב :להשיג כרטיסים
אחה״צ. 5 משעה הזירטרון, ובקופת ,רכניץ״ רמת־גן! (דיזנגוף). רדיו־אוניון

.26709 טל. ,1 בן־יהודה ת״א, ולין, מ. ואימפרסריו בידי האדמיניסטרטיבי הסידור

תר נ 195 ס 5 - ה ע י ג ה
ן ב ו מ ה ה ת ת א א ר ק ד ד י ת ע !ה

 לעמוד מצליח מבוססות בידיע־ת המצויד מקצוע בעל ורק הקיום מלחמת מחריפה בשנה שנה מדי
הכשרתך את והפקד עתידך את איפוא, הבטח, בכבוד. ולהתפרנס העבודה שוק דרישות בפני

כולו. בעולם כמינו והיחיד כיותר המנוסה המוסד בידי רק ־,מקצועית

בירושלים והשכל.־! להוראה העברי המכון
של בפקוחם

המסחר ומרעי להביסה הבריטיים המכונים
ירושלים - 1259 ודד. ,2 יהודה בן דחוב

!שלנו ההוראה יתרונות
בלונדון. מרכזגו מתכונת לפי אינדיבידואלית למוד שיטת •
הקורם. במחיר נכלל הכל — למוד בספרי צורך אין •
הכללית^ וההשכלה המסחר המהנדסות, ענפי בכל שונים קורסים 900 של מבחר •
תבל. רחבי בכל המוכרות ומקצועיות אוניברסיטאיות לבחינות הכנה •
שלו. הגמר בבחינות תלמיד כל של להצלחתו ותחיבות •
בארץ. בכתב הוראה בשיטת נסיון שנות 20 •

הלמודים. תקופת כל משך והדרכה מקצועית התיעצות •

 ההתאגדות של בבחינות לאחרונה שעמדו לאנגליה) (מחוץ מהנבחנים 400״/כ־ י הידעת
11 בירושלים המכונים ידי על הוכנו רדיו למהנדסי הבריטית

:חנם אליך שיישלח שלנו המקצועיים המדריכים באחד וקרא התענין
במהנדסות״ ״הזדמנויות במסחר״ ״הזדמנויות

והכלכלה. המסחר במדעי לימודים ומדע בטכניקה לימודים
כללית״ ״השכלה

הבגרות בחינות לקראת הכנה
 היום ע־ד פנה או כתוב התלוש, את שלח — נסיונות על מרצך את תבזבז אל

:הגדולות בערים כוחנו באי ממשרדי לאחד או בירושלים למרכזגו

 2 יהודה בן רח׳ ירושלים:

ב: בי א  15 רוטשילד שדר׳ תל־

ה פ י  5 הבנקים רח׳ :ח

 19 הרצל רח׳ נתניה:

.28 כאנוק רח׳ : נצרת

חנם, שלכם המדריך את  לי לשלוח נא
מעונין אני

----- בקורם

ה1

ע ס ה ן ש *•11 ביוסראל המיוצר ניר צד מורפס ו
ה בע״גג אמריהא״ם ־ ■שדאל־ם ניר מפערי חדר

ט1ספ ר
עסקנים

ש קצר ■דח־דב
 מיעוט ומתמיד מאז היו בארץ בית״ר נציגי

 איפוא ואין למיניהן. הספורט בהתאחוויות
מה בחיפושים עסקו שהם בכך פלא כל

נאמנים. שותפים אחרי מורים
 פר״. החיפושים ונשאו כמעט לאחרונה
 פרישתם עם התפוצצה הכדורגל התאחדות

להת התחילו בית״ר ואנשי .מכבי, נציגי של
 לזכ-־ת בתקווה הפועל, לאנשי מסביב רוצץ

 תומכים הם כי מלא בפה הודיעו ההפקר, מן
להתאחדות. החדשות הבחירות בהצעת

 היד את לקכל תחילה היססו הפעל גי נצ
הח בו ברגע אולם המושטת. הבית״רית

 החדשות, הבחירות את מכבי נציגי רימו
נתקבלה. התמיכה : ברירה להם נותרה לא

ניצ מחדוות מסוחררים היו בית״ר נציגי
 להם יינתן עתה כי משוכנעים היו הם חון.

 לא אותו דבר — ברמה קולם את להשמיע
 הפיפטי־ הסכם עקב שנים, משך לעשות יכלו

 הם !מכבי. הפועל בין קיים שהיה פיפטי,
 בער ימנע החדש ההסדר כי גם בטוחים היו

ב׳. לליגה תל־אביב בית״ר קבוצת של ירידתה
התה כל והכבש. האריה שותפות

 בראשית עוד קצר. זמן פרק תוך נגוזו וות
 המוסדות בחירת לאחר מיד הדבש, ירח

 הפועל אנשי החלו ההתאחדות, של החדשים
 גם מכבי. הקודמת, בודד,זוג לעבר פוזלים

 החדשה ת ד,שותפי כי גילו בית״ר אנשי
וכבש. אריה של לשותפות רבד, במידה דומה

 לאחר רק גלויה הפכה הנסתרת החרטה
בק לכדורגל העליון ודהדין ב של החלטתו

 מכבי בין שנערך האבויים, למשחק שר
 ).900 הזה (הטולם חיפה ומכבי פתח־תקווד,

 עלולה זו החלטה כי שראו בית״ר נציגי
 התל־ קבוצתם של פית ם; ירידה לידי להביא

 בקשד, ביקשו להפועל, פנו ב׳, לליגה אביבית
 לערוך הרגיל׳ הנוהל ימן לחרוג :קלת־ערך

 קבוצית 13 בהשתתפות ליגה משחקי השנה
 של השתתפותה את גם שיאפשר הסדר —

 הפועל נציגי במשחקים. תל־אביב בית״ר
סירבו.

 הבית״רים. של חמתם את העלה הסירוב
 לאח- ,השבוע רק החוצה פרצה החימר, אולם

 פתח- ומכבי חיפה מכבי בין המשחק שנערך
 צה הקב של בנצחונה הסתיים מחדש, תקווה

 דינה נחרץ זד, ממשחק כתוצאה החיפאית.
 היא סופית: תל־אביב בית״ר קבוצת של

ב׳. לליגה תרד
להפ מה בית׳יר לנציגי עוד היה לא עתה

 הציעו הכדורגל, התאחדות את עזבו הם סיד•
הס אגודות שלוש נציגי את לכנס השבוע

 את לבנות ״כדי עגול שולחן לוועידת פורט
אחוות.״ של ברוח מחדש, הישראלי ספורט ז

 סתמיות. בהכרזות הסתפקו לא הבית״רים
 הצעות שורת ומכבי להפועל הגישו הם

 האגודות. בין יחתם אשר ההסכם, לנוסח
 מכוון היה ד.ד,צע.ת מן חלק כי מאליו בן מ:

בית״ר. של תביעותיה למילוי
 ברור היד, השבוע בראשית כבר אולם

 למצ-אות. להפוך עתידות אינן הצעות כ־
 בריתו לחידוש מאמצים לעשות הוסיף הפועל

 לעסקן מכבי מנציגי אחד אמר מכבי. עם
על מחדש נחתום ״בקרוב :בית״ר של

אתכם.״ נסדר ואז — הפיפטי־פיפטי הסכם

כדורגל
ל הקירקם דו הג

 שנאספי הצופים, אלפי ששת של מרביתם
 לא פו ב הפועל מגרש על שעברה בשבת

 : ע־שסירא גב חלוקת בטכס במיוחד התעניינו
 של נצחוני. אם ולהיווכח לראות באו הם

 מכתי קבוצת על תל־אביב הפועל קבוצת
לא. או מקרי, היה תל־אביב

 בראשית עוד סיפוקם על באו הצופים
 מכבי של הפסד אותו כי ברר ה, המשחק.

 כתוצאה כנראה, בא, בהחלט׳ מקרי היה
 בלונדין ם המבל היוספים שני של מר,עורם
).899 הזה (העולם
 בעיית את לפתור הקבוצה הצליחה הפעם
 הביאה ומרימוביץ, גולדשטיין של היעדרם

במש שהצטיינו צעירים, מקום ממלאי שני
רב־להטוטים. קירקסי, חק

 קירקסו תשעים מתוך דקות שבעים במשך
 בהגנת עש: המגרש, פני על מכבי אנשי

 סיימו שלהם, בתוך כמו הפועל כדורגלני
לטובתם. 2:1 בתוצאות המשתק את

 מכבי, של לפרטטיז׳ה גדול ניצחון זד, היד,
ב זכתה הפועל שקבוצת העובדה למרות
גביע.


