
דויאל ק דוב
ת3•ו ה=<=$ ץן ^

ם ר □רסו ־ ■ערןכסין ד

110¥41

70 *1א0 5116 ס1'0?י^£1ז£5

תמחרים
 שחקנית הדדית, בהסכמה נתגרשי. ^

 לולוכריג׳י־ ג׳ינה האיטלקיה הקולנוע
 ד״ר היוגוסלבי מבעלה־אמרגנה, ,36 דה,

 מקצועו, לפי רופא ,37 סקופיץ׳, מילקו
אחד. ובן נשואין שנות 15 אחר
 לבעלה ,38 קנדי, אתל הרתה. *

 עתידי מועמד ,39 קנדי, רובדט הסנטור
ה־ הקנדים ארצות־הברית. לנשיאות אפשרי

קנדי ורוברט אהל

 כה; עד ילדים לתשעה הורים הם קאתוליים
 — לאתל ואחיות; אחים שמונה היו לרוברט
שישה.
 נשיא של 76ה־ הולדתו יום נחוג. +

 דווייט הגנרל לשעבר, ארצות־הברית
 הנשיאים משני אחד אייזנהואר, (״אייק״)

 (השני: בחיים שעודם לשעבר האמריקאיים
).82 מרומן, הארי
 סלמה של 82ה־ הולדתה יום נחוג. *

 ש־ מאייר, בארץ. הוותיקה האחות מאייר,
ה המפקד כניעת לטקס עדה 1917ב־ היתד,
 בבית- אלנבי לגנרל ירושלים של תורכי

 בית־חולים באותו שימשה שערי־צדק, החולים
 כונתה היא שנה. 50 במשך ראשית אחות

 כיוון המנורה, עם הגברת הבריטים על־ידי
ה בעת נפט מנורת להחזיק נוהגת שהיתר,

או של בירושלים חשמל בהעדר ניתוחים,
ימים. תם

יערי, אברחם ,67 בגיל נפטר. *
 הלאומי בבית־הספרים ספרן שנה 41 משך

מחק 300מ־ יותר שפירסם והאוניברסיטאי,
 (כולל העברי הספר על רובם וספרים, רים

 וסאלוניקי) קושטא מהודו, הדפוסים תולדות
 ובארצות בארץ־ישראל העברי היישוב ועל

ב השקר משיחי על מחקר (כולל המרחב
תימן).

אמ מיליונרית ,75 בגיל נפטרה. ^4
 ממלכות אחת ארדן, אליזבנט ריקאית
 התמרוקים תעשיית
ש ארדן, בעולם.
 ניי־ כפלורנם נולדה

הת גראם, טינגייל
ה עסקי את חילה

בהל שלה מיליונים
 ל״י, 1800 של וואה
 מפעל שם את נטלה

מ שלד, התמרוקים
 ב־ גיבורה של שמה

 קיבלה ספר־אהבים,
 השם את כך אחר

בש עצמה. על גם
הת האחרונות נים

 בחוות־היופי פרסמה
 יופי טיפולי מבוגרות נשים קיבלו בהן שלה,

 גידלה אותם שלה, המירוץ ובסוסי מרוכזים.
ה ,12ה־ המאה מן אירי בארמון כתחביב

דונמים. 400 של אחוזה על בנוי
הירו המיילדת ,89 בגיל נפטרה. ^

 אל מגיעה שהיתר, גודל, אלקה שלמית
 כשהיא המאה ראשית של ירושלים יולדות
בירוש הראשונים הגברות אופני על רכובה

 וליבנאל, לסג׳רה עברה יותר מאוחר לים,
 ארצה, ימיה, בסוף וחזרה, לאוסטרליה ירדה

עיוורים. בבית־חינוך אם־בית לתפקיד
ה־ הולדתו יום אחר חודש נפטר.

 מאיר ד״ר הנשים רופא רמת־גן, ותיק ,92
 בצבא ששרת הדוקטור, לייסטינה. מכם

 העולם מלחמת של הקיסרי־מלכותי האוסטרי
להתנ ניסה וכקצין־רפואה, כצלף הראשונה

 העולם מלחמת בראשית הבריטי לצבא דב
 הבריטי הגיוס קצין על־ידי נדחה השנייה,
 שמונה כעבור זקנים!״). מושב אין (״אצלנו

קי אחרת, צה״ל של הגיוס קצין סבר שנים
 שעסק הוותיק, החייל של התנדבותו את בל

 (גילוי בצר מיבצע מפקד והיה נשק בהעברת
ב העצמאות) במלחמת משירות משתמטים

 ,74 בגיל בצד,״ל, שירותו את וסיים דן גוש
רב־סרן. בדרגת

ארדן
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