
ם י ס ר ו ם ק י ש ד  ח
מודרניים לרקודים

 המורה פו*ד,
לריקודים

 להשתלמות השניה מנסיעתו שחזר
 בקונגרס השתתף שם מאמריקה,

 פותח — לריקודים׳ למורים העולמי
 למתחילים חדשים קורסים

 ובשעורים בקבוצות ולמתקדמים
 בהנחה המחירים הזה בחודש פרטיים.

העונה. לפני —
 ל ג ו פ : להרשם
116 אלנבי הל־אביב,

פלי מאיר
מדופלם פסנתרים ומתקן מבוץ

לרשותך עומד
 ת״א 3 זננסיך רחוב !להתקשר נא

24472 טלפון

״ארזזכדד הוצאת
הספר הופיע

דוי רוב
 ותהפוכות גדולה התקוממות

ם י י ח ם ה י ש מ ש ע מ ק ר  
 של ביותר הנודעת לעלילה

הוא בריטניה, סופרי גדול

סקוט ואלטר

 עתה... קינות עת לא
 והוד חירות עוד נותרו לישראל

(מילטון) ועוז... ומצא אומץ רק אם

1 ! שו מ ש ־ ש !2א לו
החגיגות תבנית

ה גו גי זז

ההתחרות סיום — בשח־מט ארצית אליפות
4.11.55 

 העם בכית
18.30 שעה

 ההתחרות סיום המשך — בשח־!מט ארצית אליפות

עף כדור משחקי
5.11.55 

 העם בכית
10.00 שעה

 ספורט במגרשי
אחה״צ

ל נשזף ב טי ס פ ה
ת ל ה נ ה  אופיר שי ב

 הפנטומימה להקת בהשתתפות
המיתרים שלושת ולהקת
ישראלי) שמעון בורובסקי, צבי לביא, (אדיה

 העם בכית
21.00 בשעה

היסטוריות מסכות תצוגת

אויר חיל תזמורת
צה״ל של נשל, תערובת

ט צר סיפופובי קונ
 צה״ל של הסימפונית התזמורת של בביצוע

ריקליס רב־סרן :המנצח
: ת י נ כ ת ה

 בן־חיים פ. מאת לישראל תרועה
 דה־פלה עמנואל מאת הקוסמת האהבה

 וףכטהובן ל. מאת 8 מם. סימפוניה
פטרושגום סטרבינסקי, בורודין, של יצירות ועוד

6.11.55 
היום כמשך
 20.30 כשעה
העם בכית

 צה״ל של נשק תערוכת
ניקובה רינה של הבלט להקת

ם ריקודים התכנית: ריקודי־עס תנ״ניי ם ו חדשי

7.11.55 
היום כמשך
 20.30 בשעה
העם כבית

ת ג צ פרלמוטר״ את ״פוטש ה י ד ו!מ ק ה ה
אשקלון להקת בביצוע • גלם מונטגיו ,מאת

לפסטיבל) במיוחד (הוכן ינאי מאיר :בימוי

8.11.55 
 20.30 בשעה
העם בכית

ת ו ל ה ק מ
י ד ו ק י ר עם ו

אשקלון להקות ידי על הביצוע —

0.11.55 
 20.30 כשעה
העם בכית

אשקלון לנוער ספורט יום
י ונוער לילדים מנחה

ת נ צ ה ה ר ו כ ת ב י מ ל ו  ע

ל מאת ד נ ה
 הישראלית ד,אורטוריה בביצוע — דהמטית־כוראוגרפית בצורה
 קראום גרטרוד של הריקוד ולהקת

ציסי בן פורדהאוז :המנצח
קראוס גרטרוד :וכוריאוגרפיה בימוי

10.11.55 
היום כמשך
16.00 בשעה
 20.30 כשעה
 הבימה כאולם

תל־אכיב

ספורט התחרויות
קריקט - פינג־פונג - למטרה קליעה

11.11.55 
אחה״צ כשעות

 למטרה וקליעה סל פרור טניס, משחקי
(סופטבל) רך כדור התחרות

סיום. מסיבת

12.11.55
בבוקר

 הצהרים אחר
כערב
 20.00 כשעה
העם בכית

ת ו ס נ כ ה ת ה ב ו ט המ&ן!! קרן ד
 אל הנסיעה סדורי לגבי מודעה תתפרסם אחרות ומערים מתל־אביב המבקרים קהל עבור

 אצל הבימה׳ בקופת לקבל אפשר ״שמשוך להצגת כרטיסים יומיים. בעוד וחזרה החגיגות
:הממשלתיים ובמשרדי־ד,תיירות תל־אביב, ,28 אחד־העם רחוב פלטורס,

 5 בן־יהודה רחוב :ירושלים 3 מנדלי רחוב : תל־אפיב
: ה פ י ,2 הרצל רחוב ח

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 נאלצה כבדותא, מכן לאחר הוכח והדבר
 לנהג הבטיחה היא באמת. להודות גאולה

 לקריית־חיים הסעתה תמורת לו להתמסר
 כסוחר נתגלה הפיקח הנהג אולם הרחוקה.

 מראש, המחיר את גבה הוא בלתי־הוגן.
 אחר- סירב המוצא, למקום הקרובה בחורשה

 להסיעה, במקום התמורה. את לספק כך
סי אחרי העזוב הכביש על עומדת השאירה

תאוותו. פוק
 האשם את רואה הסתם, מן היה, המוסר

 נהג מטבעו, יבש שהוא החוק, אולם כנהג.
 הקסמים, מרבד בת החיננית, גאולה אחרת.
 מסירת בעוון מאסר חדשי לשלושה נשלחה

עדות־שקר.

ת ש מופרזות תפי
 אשתו נעלמה כאשר התרגשו לא השכנים

 ממושב חקלאי ),38( סורביאנסקי אריה של
 נראה רולה, את אריה נשא מאז עין־ורד.

 שני ילדה רולה באידיליה. חי הזוג כי היה
 עקרת־ היתר, ),6( וצבי )7( ישראל בנים,
למופת. בית

 האושר. זהב הוא הנוצץ כל לא אולם
 הוריה, בבית לבסוף אשתו את מצא כשאריה

 מתחת כי נתגלה קדחתניים, חיפושים אחרי
 אשד, חיה עקרת־הבית של המאושר למסווה

 הביתה: לחזור בסרבה רולה, טענה מרת־נפש.
 הוא איומה. באכזריות אלי התנהג ,הוא
 כל לו היו חיי־המין. בשטח נורמלי בלתי
 לעמוד יכולתי שלא מופרזות תביעות מיני

 זונה לי קורא היה זרים בנוכחות בהן...
הילדים.״ את להרוג ואיים נבלה, ולאמי

 היו פשוט אדם בעיני סיכות״. ״אין
 אולם הזוג. לפירוד מספיקות אלה סיבות

 ענייני את המדינה מסרה להם אשר הרבנים,
ה ביודהדין קבע אחרת. חשבו האישות,

 לחיות הזוג מן המונעות סיבות ״אין : רבני
תקינים.״ משפחה חיי

 המחוזי השופט בפני התבררה השבוע
 חובש קיסטר, ישראל הדתי התל־אביביב

להח סורביאנסקי רולה של בקשתה הכיפה,
 כל אין ״לאשתי : האב טען הילדים. זקת
 אחר בגבר עיניה נתנה היא לילדים. יחם

 לראות באה לא ואפילו הבית, את ועזבה
 נסיון היא המלחמה כל בניה. שלום מה

אמה.״ ומצד מצדה לסחיטה
 פסק האב. עם הפעם, הסכים, השופט

 בעלה, עם לחיות !מסכימה שאינה ״אם :הוא
 שמח, אריה בילדים.״ להחזיק זכאית אינה
 בקשה להגיש כדי הרבנות למשרד מיהר

פטורין. לגט

אדם דרכי !
ת צפורה כ ל למיסיון הו

 מאחד יום בצהרי שפרצו חרדה, זעקות
 עוברים הקהילו כפר־סבא, במרכז הבתים
 )41( בורנשטיין בנימין של דירתו אל ושבים
 וחיסכון מלוה קופת של הגברתני מנהלה

 גרוניך רוזד, ניצבה בחדר במושבה. לעובדים
 המסמיקות לחייו על נמרצות וסטרה )45(

 כשזעק מיד, נחרץ דינה בורנשטיין. של
״1 סבא מכפר אותך אגרש ״אני :בורנשטיין
 עם גרוניך רוזה אלמנה נאבקה השבוע

 לא מאוריציוס, בשיכון צר בחדר מחלתה
 לרומניה, ״אחזור :הדין גזר על ערערה
 פסקה למיסיון,״ בתי צפורה את אמסור

בהחלטיות.
 ספר בית בוגרת צפורה, של ייאושה
 נתקלה בה משונה מתופעה נבע לפקידות,

 בכל במושבה. עבודה בחיפוש החלה מאז
הודעת מקבלת היתד, לעבוד החלה בו מקום

הארץ
 לקנות מעונין טוב במצב קטן טנדר

טלפון(מעריב).
 תל־אביב דן, מרדכי

 כבדות־משקל. שיחות העברת לשם
 (כותרת מהציצה הילד יגמל איך

בזמנים).
חיפה מג, אליק

ונראה. נחכה
 רענן הנולד הרך של בנו הכנסת בטכס

מפלגה שום חסרה לא אלתגר... חיים
אחרונות). (ידיעות

 פרדט־נץ קרוגמן, מרדכי
מל הנולד הרך איך לראות באו כולם

ילדים. לעשות אביו את מד

942 הזה העולם12


