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 אל* לגברת העשרים הילד נולד. *
בטק־ נהג־משאית אשת הרארה, ברט
 0 הוא הבכור שבנה ,40ה־ בת האם סאם.

 אבל מספיק. זה ש״עשרים הודיעה ,24 בן
ד... יתן הטוב האל אם  זאת אקבל עו

בשמחה.״
 ג׳יימס ברון בפאריס, נישאו. *

 אונו־ ואיבט ,70 רוטשילד, נתנאל
לשעבר, תיאטרון סדרנית שוקה, רינה

רוטשילד וגברת אדון
ב נערכו האלמן־המיליונר של הנשואין .26

כש רוטשילד משפחת של המוחלט העדרה
 האשד, ״איני לעיתונאים: מסבירה הכלה

יותר.״ מבוגר גבר עם המתחתנת הראשונה
 עסקן של 70ה־ הולדתו יום נחוג. *

 ועורך־הדין האולימפי) והועד (.מכבי הספורט
 הכנסת ח״כ שהיה מי חת, נחום החיפאי
הכל הציונים (מטעם והשלישית השנייה

אר מפקדת של המשפטי היועץ חת, ליים).
ל היסוד את ,1948ב־ הניח, ההגנה, גון

צד,״ל. של השיפוט חוקת
הול יום חגיגות, כל ללא נחוג. ■¥-
 פיקאסו, פאבלו הצייר של 85,־ד דתו

 גיל עד לחיות בכוונתו כי להודיע שביקש
לפחות. מאד,

בופא־ על־ידי קניה, בניירובי, נדרם.
 אדמסון, ג׳ורג' קשה, ונפצע פצוע לו

 את שגידלה אדמסון, ג׳וי הסופרת של בעלה
ה הלביאה לז  אדמסון נולדה). (לחופש א

 להמיתו ניטה עת הבופאלו על־ידי נדרס
מטפ בהם האריות לשבעה כמזון בירייה

כעת. האדמסונים לים
 הזמרת ,33 בגיל בלונדון, נפטרה. ^

 כוגן, מסרטן. כוגן, עלמה האנגלו־יהודיה
 גם שהופיעה החייכני, הקול בעלת הנערה
 ביותר היקרה זמרת־הבידור היתה בארץ,

לשבוע). ל״י 8400( באנגליה
בצר ביקור בעת ,67 בגיל נפטר.

אלכ שמואל הירושלמי עורך־הדין פת,
 טייס־ שצ׳ופק, משבץ־לב. שצו׳פק, סנדר

 שר־התחבורה של המשפטי והיועץ חובב
 בשעתו הציע רמז, דוד בישראל, הראשון

הלאומית. התעופה לחברת אל־על השם את
ב רעל שתיית על־ידי התאבדו.

 פו* הסיני והמתרגם הסופר בשאנחיי, דירתם
המש על־ידי שהושמצו אחר ורעייתו, ליי

 בנם ימניים״. כ״בורגנים האדומים מרות
 נשוי פו־טסונג, הפסנתרן פו, הזוג של

 יהודי הכנר של בתו מנותין, לזמירה
מנוחין.

הר* השנה, אם בתואר הוכתרה.
 הרב אלמנת ,70 הרצוג, שרה בנית
 שנפטר הרצוג, ר,לוי אייזיק יצחק הראשי

 הרצוג הדתית העסקנית שנים. שבע לפני
 היא דלים״) ״חונן יולדות״, ״עזר (ארגוני

 איש בנים: לשני ואם נכדים לששה סבתא
 ויוויאן חיים (חיל־המודיעין) אלוף העסקים
 בריטי כסרן־מודיעין שהספיק ,48 הרצוג,
 כמה הימלר היינריך הארכינאצי עם לשוחח

 הרצוג, דויד ויעקב התאבדותו לפני דקות
 מג־ וכיום בקנדה ישראל שגריר לשעבר ,44

ראש־הממשלה. משרד כ״ל
ק. ענ מצו שירות על סאלד פרם הו

לרופא הציבור ובריאות הרפואה בשדה יץ
 ישראל יוליוס פרופסור החיפאי,

ה האבידה שהיה הפרופסור, .69 קליברג,
 העולם במלחמת הגרמני הצבא של אחרונה

 הצרפתים על־ידי בשבי נלקח (הוא הראשונה
 לנובמבר 11,־ד שביתת־הנשק, יום בבוקר

 ב־ ערביים נכבדים בריפוי ושהתפרסם ),1918
 שנות של ורבת־עמון ביירות דמשק, קאהיר,

 מכירת איסור על שהמליץ האיש הוא ,40ד,־
התי ממיימת השינה (גלולת התאלירומיר

בארץ. נוקות)
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