
במדינה

המוסיקלי״ ״המועדון את להכיר נא ^ ■

ת 0• רו 7115174 ״גי

. תקליט | . ם. כל עם החפשית. בחירתך לפי חנ
 אתה ל״י, 5.— במחיר המיוחד התקליט כולל תקלים, ■

 כאלה בולים 11 סר׳. 800 של בשוני חסכון בול מקבל
 לפי לקבל לך יאפשרו ב״ממ״ חברותו כרטיס על ^

חנם. הי־סי. נגן, ארך .ממי תקליט בחירתו,

 זו, מיוחדת הנחה !תקליטיד ספרית את השלם
 8.750• בסך תקליטינו של הרגיל מהמחיר 40ם־״/׳ יותר של
 ולהוסיף תקליטינו איכות את לך להראות כדי נעשית ל״י
תבל. ברחבי .מס״ אספני 2,000,ל־ססס שמד את

ם ת שז בו קי ח ת ה ה י קנ  ב״ממ״ בחברותד כרוכה אינה ל
 ניתן שבו ביותר הנמוך המחיר — ל״י 8.750• תמורת אבל

 בחירתך, לפי לרכוש, תוכל — בישראל נגן ארך תקליט להשיג
 הי־פי. נגן, מאריכי ״ממ״ תקליטים מספר או תקליט בל

 בעגול סמן בביתך, לקבל שברצנוך כלשהו תקליט להזמין כדי
 יוצאו למטה הרשומים התקליטים לו. הסמוך המספר את

 ש.ז. באוקטובר 1ב־ החל חודש, בכל שנים של בקצב לחלוקה
 ידי על עת, בכל ב־״מם״ חברותך את להפסיק תוכל

אלינו. מתאימה הודעה
 רק משלם אתה כלשהו. מוקדם תשלום ללא

 בשום מתחייב אינך בביתך. התקליט קבלת עם
מסוים. תקליטים מספר ברכישת או מוקדם תשלום

 לך. הרצויה שעה בכל הביתה״ חנם ״משלוח של נוסף מיתרון תהנה ה״ממ״ כחבר לביתך! משלוח
ן ד 11* גא, א.......................................................... א —............................-..........כ

חל-אביב. .4 בית אחוזת רחוב המוסיקלי־ ״המועדון לכבוד
 התחייבות כל ללא הרצופה, הכתובת לפי לביתי, שלחו אנא,

 6 הכולל ״ממ״ של הי־פי, הנגן, ארך תקליט את נוספת,
ל״י. 5.—• במחיר שלמות יצירות

 סמן ל״י, 5— תמורת המיוחד התקליט את מזמין אינך (אם
□ :זו) במשבצת א בטובך

 הפילהרמונית והתזמורת מן
אוטו המנצח: ההולנץית;

אקרמן.

 7 מס־ סימפוניה — בטהובן .1
 סונהאלה תזמורת בלה'מדור;

אקרמן. אוטו המנצח: מציריך;
 4 מס׳ סימפוניה — בראהמס .2

 האופרה תזמורת ;מינור במי
טרא ״פתיחה פרנקפורט. של

 סימפונית תזמורת ; גית״
במברגר המ׳:קארל מהמבורג;

 5 מס־ סימפוניה — דבורז׳אק .3
 החדש״, העולס ״מן מינור, במי

 ;מציריך טונהאלה תזמורת
אקרמן. אוטא :המנצח

 סימפד ואריאציות — פראנק .4
 הפילהרמונית התזמורת ניזת;

 קארל המנצח־ ההולנדית;
במברגר.
 לפסנתר קונצ׳רטו — דחמנינוף

 התזמורת ;2 מם׳ בדז־מינזר
המנ ההזלנדית; הפילהרמונית

ב הסוליסט גהר. ואלטר צח;
אנמראמון. פיליפ היצירות: שתי

 ,94 מט׳ סימפוניה — היידן .5
 ״ההפתעה״, סדור, בסול

 מדור, בסול 100 מם׳ וסימפוניה
הפיל התזמורת ;״הצבאית״

המנצח; ההולנדית; הרמונית
סבובודה. הנרי

 .35 מס׳ סימפוניה — מוצרט .6
וסימפו ״הפנר״, מדור. ברה
 התזמורת ;בלה 29 מס׳ ניה

ותז ההולנדית הפילהרמונית
 הממלכתית האופרה מורת

סבובודה. הנרי המנצח: בוינה;
 ,40 מם׳ סימפוניה — מוצרט .7

מס־ וסימפוניה מינור, בסול
הפילהר התזמורת בדו; 34

 ותזמורת ההולנדית מונית
 ;בוינה הממלכתית האופרה
סבובודח. הנרי :המנצח

הפנ ״הסימפוניה — ברליוז .8
הפילהר התזמורת טסטית״;

 :המנצח ;ההולנדית מונית
גהר. ואלמר

מס סימפוניה — צ׳ייקובסקי .9
 ;״הפטטית״ מינור, בסי ס,

 ;בציריך טונהאלה תזמורת
אקרמן. אוטו :המנצח

ב־סי ו מס׳ סימפוניה — שומן .10
 התזמורת ;38 •במול;אופוס

המ ההולנדית; הפילהרמונית
 (עס במברגר. קארל : נצח

 ״מלוסינה הפתיחה — מנדלסון
• היפה״).

 לפסנתר קונצ׳רטו — בטהובן .11
 ,73 אופוס במול ב־מי 5 מסי

 פסנתר קאן, האנס ״הקיסר״;
ההו הפילהרמונית והתזמורת

אקרמן. אוטו : המנצח ; לנדית
 לכנור. קונצ׳רטו — בראהמם .12

 הכנר ,77 אופוס מדור, ברה
 ותזמורת אודונופוסוף ריקרדו
המנ ;בפראנקפורם האופרה

במברגר. קארל : צח
 לצ׳לו קונצ׳רטו — דבורז׳אק .13

 טור־ פאול הצ׳לן ;מינור בסי
בצי טונהאלה ותזמורת טלייה

ואקרמן. אוטו :המנצח : ריך
 לפסנתר קונצ׳רטו — שופן .14

 הפסנתרן ;־ינור בפה ,2 מם׳
 הרדיו ותזמורת ווד, ניוטון

 ואלטר :המנצח :ציריו של
גהר.

 מנד גרוטי קונצ׳רטו — הנדל .15
 בסי־ 12 ומס׳ מינור, בסול 6

 .וינטלטור תזמורת ;מינור
דהינדן. קלמנס :המנצח

 לפסנתר קונצ׳רטו — מוצרם .16
 ״ההכתרה״; מדור, ברה 26 מס׳

 פלג פראנק הישראלי הפסנתרן
 ;מציריך טונהאלה ותזמורת

אקרמן. אוטו :המנצח
 לכנור קונצ׳רטו — מנדלסון .17

פ־1קא לאויס הכנר מינור; במי

 ברת; ״מגניפיקאט״ — באך .18
 אלסט סופרן; שטאדר מכיה

 קאולטי; אלזה טנור; הפלינגר,
—באס שיי, והרמן קונטראלטו

 מציריך; ריינהארט מקהלת עס
 של מעורבת ומקהלת ותזמורת
ואלטו :המנצח ;וינטרטור

ךיינהארט.
 היפה״ ״הלנה — אופנבאך .19

 מושרת קונצרמנטית, (נוסחא
 מקהלה סוליסטים, בצרפתית);
 של הפילהרמונית והתזמורת

ליבוביץ. רנה בנצוח פאריס
 ״הספר פתיחה — רוסיני .20/21

הפילהר התזמורת מסיביליה״,
 :המנצח ;ההולנדית מונית

קראנהאלץ. אלכסנדר
 ״לה ל״כרמן״, הפתיחות עט

פיגארו״ ו״חתונת טראויאטה״
תקליטים). 2(
 (נוסחא ״ריגולטו׳ — ורדי .22/23

באיטל מושרת קונצרטנטית,
 גורין, פאולו בהשתתפות קית

 והתזמורת מקהלה סוליסטיס,
המ ;ההולנדית הפילהרמונית

תקליטים). 2( גהר ואלטר נצח:
 לפסנתר חמישיה — שוברם .24

 אופוט מדור, בלה מיתר וכלי
 פינה השמן״ דג ״חמישית ,144

המית ורביעית פסנתר פוזי,
וינטרטור. של רים

 ;לחצוצרה קונצ׳רטו — היידן .25
והתז חצוצרה ברוניג, הרברט

 מפרנקפורט; הקאמרית מורת
במברגר. קארל המנצח:
 לאבוב, קונצרטנטית .זימפוניה
 טוליסטיס וצ׳לו; כנור באסון.

 המבורג; של קאמרית ותזמורת
 ואלטר. יורגן האנס המנצח:

מיתר; וכלי לחליל דיורטימנטו
 ותזמורת חליל, אורפר, וילי

קלמנס :המנצח ;וינמרטר
נדן. והי

 ופולקות ואלסים — שטראוס .26
שלמות). יצירות 10(

 ב־״מס״. חברות עבורי רשפו אנא
 סמנתי עת. בכל להפסיקה שאוכל
 לתקליטים הסמוך הסספר את בעגול

 שישלחו מנת על לי, הרצויים
 8.750• של תשלום תמורת לביתי

 כי לפני, רשמתי כן כמו כ״א. ל״י
 800 של כשווי חסכון בול אקבל

< תקליט. כל עם סר׳

לביתך. המשלוח מהוצאות חלק לכסוי פרוטה 200 בתוספת (•)

 כתובתן את ציין ונן הנאיס הפרסים את - זבזיו מרובעות באותיות ־ נזזא
הטעספה: על בבהירות

.............בעיר...................אצל:......................................השם;
..............—השעות.. בין -..משלוה....,מס—......................רחוב

)10 מעמוד (המשך
ה נהג של בנוצות להתגנדר במקום תי,

הרוסית. קונסוליה

משטרה
ל ל ג ש ב ת ש רו לי
 על השוטרים הקישו בוקר לפנות בשלוש

 לוזינסקי ברחוב סעדיה׳ פסח של ביתו דלת
ל מבעד הקול אמר ״משטרה!״ בתל־אביב.

מיד.״ ״פתח דלת,
 רק הדלת. את פתח מונית, נהג סעדיה,

אפי הספיק וטרם מעבודתו חזר שעה לפני
לי שש של קנס חייב ״אתה להרדש. לו

 ״אתה ברשמיות, הסמל לו הודיע רות׳״
עצור.״

 בבית־המשפט, התברר כן אחרי שקרה מה
 התובע זליקסון. אליעזר השלום שופט בפני

אב אחיו סעדיה, פסח כי סיפר המשטרתי
ה על התנפלו סעדיה נחמן והאב רהם

 השופט דם. זוב עד אותם היכו שוטרים,
 דחה האחים, לשני באשר לשוטרים האמין

 .60ה־ בן לאב שיוחסו האשמותיהם את
שבו לשלושה סעדיה פסח את דן ״אני
לחודש סעדיה אברהם ואת מאסר עות

 להחליף לא וציודה השופט פסק ימים,״
 הזקן האב קנס. בתשלום המאסר עונש את

 ילדיו ושני אשתו לו חיכו בו לביתו, חזר
 הועברו בניו שני פסח. הבכור בנו של

עוונם. לריצוי לבית־הסוהר
 היה רבות שנים לפני ותיק. ידיד

 המנדט. במשטרת רוכב שוטר סעדיה נחמן
שוטר קמפ, פליק את אז הכיר בשירותו

 שעות אז בילה יחד אתו כמוהו, רוכב
 העיר ברחובות שיגרתיים בסיורים ארוכות

 כי התקנות, את שידע סעדיה וסביבתה.
 להחליף אפשר חודשים מששה פחות מאסר
 עבודות — חוץ" ״עבודות שנקרא במה

 פנה — המשטרה במשרדי ושירות נקיון
 היום קמפ, פליק הימים, משכבר לידידו

תל־אביב. מחוז מפקד פלג, יואב
 שהיה מי את לראיון לקבל רצה לא פלג
 את דחה הוא הרוכבים. למשטרת חברו

 לטפל סירב לבניו, חוץ״ ל״עבודות בקשתו
סעד נחמן פנה לו בצר הרבים. בתזכיריו

 ציטט פלג, של מפקדו נחמיאם, ליוסף יה
 ובכה, ״היכני הערבי: הפתגם את באוזניו
ה סעדיה: נחמן טען והתלונן.״ .הקדימני
 הגישו בניו, ואת אותו היכו שוטרים

חרי תלונה למנוע כדי הנגדית התלונה את
המש דובר כך על לו ענה עצמם• נגד פה

טבעי נאש: יעקב רמ״ח טרה  כי רק ״...
 כל של ומצב בריונות תסבול לא המשטרה

גבר.״ דאלים
 אמר לא סעדיה נחמן תנ״ך. פסוקי

 לחון ביקש המדינה, לנשיא גם פנה נואש,
 הכלא מבית לשחררם בניו־מפרנסיו, את

 נענה הוא לפרנסתם. לעבוד יוכלו למען
 לכל נוספים מכתבים לשלוח הוסיף בשלילה,

 את להם ציטט לו, לעזור רצו שלא אלה
 סוררים, ״שריך א׳: סרק ישעיהו פסוקי
 אוהב כולו שלמונים, רודף גנבים, חברי
 לא אלמנה וריב ישפוטו לא יתום שוחד,

אליהם.״ יבוא
המדי נשיא של מזכירו כך על לו ענה

 להטפת שבחרת הדרך בעיני ״תמוהה נה:
 זאת ואף שווא, האשמות ולהטלת המוסר

ה ישעיהו של הנבואה דברי על בהסתמך
. נביא . ב הטיפול נסתיים טרם לצערי .

בקשתך.״
 אחרי ימים חמישה בדיוק הגיעה התשובה

הכלא. מן שוחררו שהבנים

אדם דרכי
ה ה ויר עלי ל ד \ מסי ש
 שאיש למרות הדוגמניות, מלכת לה קראו

ב היו מעולם. זה בתואר אותה הכתיר לא
 ממנה, צעירות ממנה, יפות דוגמניות ישראל
 אל להשוות יכלה לא מהן אחת לא אף אולם
 טבועה היתד, הדוגמנות כי קליין. 'חנה

 ללכת איך מעולם למדה לא היא בדם. אצלה
 גיחונה כן פי על אף עצמה, את להציג ואיך

 לדמות אותה שהפך אשה, טבעי'של בחוש
ה בארץ, הדוגמניות בין ביותר האצילה

ביותר. והאהודה ביותר פופולרית
 לא צ׳כוסלובקיה, ילידת חנה, של חייה

 ,20 בת כשהיתה ,1940 בשנת קלים. היו
 עד מעפילים שיירת עם להתחמק הצליחה

מע אנית על עלתה ברומניה, קטן לנמל
 האניה ארצה. אותה שהובילה קטנה פילים

 עם הועברה וחנה הארץ חופי ליד נתפסה
בה פטריה, הגדולה לאניה המעפילים שאר

10*6 ח?ח העויס


