
"בצרוף׳ מערכת
מתאבלת

 *מנהל הדתית, הציוניות מנהיג "בר־אילן", האוניברסיטה ראש של פטירתו על
 השלם העברי החינוך בונה לשעבר, ישיבה־אוניברסיטה של למורים המדרש בית

 ה״כצרון" ועורך הנעלה והסופר החוקר באמריקה,

ת חורגיז פנחס דר

מקרבנו! ימחה לא זכרונו

אלחנן יצחק ר׳ ישיבת
YESHIVA UNIVERSITY

 ויגונה הגדול צערה את ברבים מביעה

 בארצות החינוך בונה פטירת על העמוק

 שהעמיד עליון, בחסד המחנך הברית,

 וכביר הרוח איש לאלפים, תלמידים

 חוקר ■פורה, סופר דעות, הוגה הפעולה,

 האומה קניני על אמיץ ולוחם מובהק

 ז״ל חרתין פנחם ד״ר
ההנהלה

 עכריט לספרים האמריקאי המרכז
 העולם ככל ו״יודאיקה"

 מביע בלוך של ספרים והוצאת מסחר בית
 נשיא של הסתלקותו על העמוק צערו את

 הדגול והסופר המחנך בר־אילן, מכללת

 ז״ל חודגין פנחס ד״ר
נשיא סגן קערשטיין, ז. מ.

BLOCH PUBLISHING CO. 
THE JEWISH BOOK CONCERN 

31 WEST 31st STREET
New York 1, N. Y.

 החתית הציונות המהדרות
 המזרחי הפועל—מזרחי

 של ללא־עת פטירתו על מרה מתאבלת
 האוניברסיטה נשיא לשעבר׳ המזרחי נשיא

בר־אילן

חודגין פנחס ד״ר
לזכרו. כבוד תמורתו. לנו יתן מי

נשיא סטולמאן, יצחק הרם

( )כסלו תשי״ח, נובמבר-דצמבר 198בצרון : ירחון למדע, לספרות ולבעיות הזמן, שנה י״ט, כרך ל״ז, חוב' ב' )
1957)



 פלטיאל ד״ר של המחתרות הן אלו
 חוגי בכל מוניטין להן שיצאו בירנבוים

מון: היהדות
 $2.75 השלם הסדור

 מוס ויום לשכה סדור
 $3.25 התורה, קריאות עם

 $3.00 הקריאות, בלי
 כפור ויום השנה לראש השיום מחזור

$2.75 
 .50$ הראשון, ליום סליחות

 $1.25 אכות, מרקי
 $2.50 פסח, של הגדה סדר

 לרמכ״ם תורה משנה
 $5.00 ומבוארת .מנוקדת .מקוצרת, הוצאה

 היהדות אוצר
$5.00 התוכן, עשירת אנגלית מקראה

HEBREW PUBLISHING CO.
79 Delaney St., New York 2, N. Y.

נאמן עברי לזכר

דל רוכווארג אליהו

 טברססי האחים
 ם ו פ ד ־ ת י ב

ואידית עכרית
 מיני כל בהדפסת מתמחים אנו

 ספרים
 כללית. עבודת־דפום וגם ומודרניים, רבניים
מודרניות. מכונות אותיות. של גדול מבחר

TWERSKY BROTHERS 
1555 MACOMBS ROAD 

New York 52, N. Y.
CY 9-7525

Use the Pleasant 
Laxative

Ex-Lax is the laxative you enjoy 
taking. Tastes like delicious choc- 
olate, and gives thorough relief 
gently and comfortably. Ex-Lax 
is America’s biggest selling lax- 
ative—used for over 40 years.

Buy the Economy 79c Size 
Save as much as 41c 

Also available in 37c and 15c sizes.

When Nature "forgets״...remember

EX-LAX
THE CHOCOLATED LAXATIVE

Greetings from . . .

ROY R. SOURS, Inc.

160 E. Ave. at Scio

Greetings from . . .
THE ROBERT TREAT 
HOTEL COMPANY 

"A Knott Hotel" 
Albert W. Slander, Pres. 
50 Park Pl., Newark, N. J.

Greetings from . . .

ROXY CLEANERS 
& DYERS

1078 Broadway, Albany, N. Y.

Greetings from . . .

H. W. MOORE & SON

1009 Pearl St.

Kenin & Posner
16 Court St. 

Brooklyn, N. Y.

New Smile Restaurant
819 Montgomery St 

Syracuse, N. Y.

Dr. Philip L. Salzberg 
80 Hanson Place 
Brooklyn, N. Y.
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מפעל חודש הוא טבת חודש

ספרותנו בשדה מפוארת מסורת שיצר ירחוננו, את ולבצר לבסס כדי
קוראינו לכל קוראים הננו — ולהרחיבו, להגדילו ואף העתית,

ההחתמה. ׳.מפעל אל להצטרף הנאמנים וידידינו

חדש! חותם יכניס ה״בצרוך חותם כל

הרובץ הכבד החובות -מעול נשתחרר חותמינו מספר הגדלת על־ידי
בעתיד גם שיהיה עד הירחון את ולגוון להעשיר ונוכל עלינו

בדורנו. העברית והמחשבה המחקר ליצירה, בית־כינום

"בצררן"! ה קורא
תתתתבתי בתפער השתתף

באתריקת העברית בפח־תת לביצגר ידך ת\

להמציא מתבקשים חתימתם דמי את עדיין שילמו שלא החותמים
העלינו לא שנתרבו ההוצאות אף על מיד. הכסף את לנו

החתימה. דמי את
£

11ממצוקתוי ירחוננו »ת לחלץ בידינו ולסייע כדכרי להזדרז נא

B ITZARON
ו ו4ו  Broadway NEW YORK 1, N. Y.
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השתתף

ישראל למדינת העשור בחג

השקעה על-ידי

ישראל מדינת של באגרות־מלווה11

8

S
.1

CELEBRATE

ISRAEL'S TENTH ANNIVERSARY

BY INVESTING IN

STATE OF ISRAEL BONDS

אצל ישראל מדינת של אגרות־מלווה ולקנות פרוספקט לקבל תוכל

DEVELOPMENT CORPORATION FOR ISRAEL
215 FOURTH AVENUE

NEW YORK, N. Y.
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