
□1תמחו־
 ש־ צנוע, בטקס־נישואין נישאה. +
 הפרובום על־ידי פצגות־עשן בהטלת לוזה

 של השלישית בתה ההולנדיים), (הביטניקים
 ),23( מרגריט הנסיכה הולנד, מלכת

 חיל- של צוער וקצין־משפסים ג׳ודו למומחה
 וודנהוכן וואן פיטר ההולנדי, האויר

 מבני־האצולה. שלא יצרן־בדים של בנו ),27(
 באוניברסיטה. לימודיה בעת הכירה אותו

 הראשון ההולנדי החתן הוא וואן־וולנהובן
 הוא האחד שחתנה יולייאנה, המלכה של

ספרדי. — והשני גרמני
שכ קשה, הצטננות אחר אושפז. -¥■

 וכאבי- מסחרחורות סובל הוא ממנה תוצאה
 ),66( בנטוב מרדכי השיכון שר ראש,
 (בשי- למשפטים ומוסמך משמר־העמק איש
 שייסד המנדאט) ממשלת של המשפט עורי

המשמר. על מפ״ם יומון את בשעתו
 נשיא של 49ה־ הולדתו יום נחוג. +

 שבועיים אל־נאצר, עכר גמאל מצרים
 הראשונה, נכדתו בזכות סבא שנעשה אחרי

 הודה הבכורה לבתו. שנולדה האלה,
 אחד סאדק, חאתם לסגן הנשואה ),23(

הנשיא. משלישי
 יוסף של 77ד,־ הולדתו יום נחוג. *
 ישראל, של לשעבר הקרקעות צאר וייץ,
 שהחל רוסיה, יליד
כ בארץ דרכו את

רחו בכרמי פועל
 הראשון וכיו״ר בות
הפוע הסתדרות של
 בא־ החקלאיים לים

 ),1911( רץ־ישראל
 לנהל, עבר ממנה
 שנים, עשרות משך

 הייעור מחלקות את
הק של והקרקעות

ש עד הקיימת, רן
תפקי רוב הועברו

מקרק למינהל דיהן
ישראל. עי

 סטטיס־ של 58ה־ הולדתו יום נחוג. +
העב האוניברסיטה ופרופסור קן־הממשלה

 רוברטו ודמוגרפיה) (לסטטיסטיקה רית
ש פרופסור של ובנו איטליה יליד כקי,

 לגיל הגיעו לפני לפרופסור בעצמו היה
 בארץ שלו הקאריירה את שהחל בקי, .30

 הוא הדסה, בתי־החולים של כסטטיסטיקאי
הקי בדיעותיו שנודע ילדים, לארבעה אב

הרי של ניכרת בהגדלה הצורך על צוניות
היהודי. הטבעי בוי

 שמי של 60וד הולדתו יום נחוג. +
 המדינה, הכנסות על הממונה גפני, הה

 לפני כבר כפקיד־מכס כיהן בה ביפו, שנולד
 אף הבריטי המנדאט ימי בטוף שנה. 41

 גבולית, תחנת־מכס מנהל לדרגת גפני עלה
הלבנון. בגבול ראש־הניקרד, של זו

איש־ של 60ה־ הולדתו יום נחוג.
 הפרטי מזכירו סהר, יחזקאל העסקים
 משך ששימש וייצמן, חיים של הראשון

 ממנה ישראל, משטרת כמפכ״ל שנים עשר
 בן־גוריון, עמום משפטי בעקבות פרש,

באוסטריה. ישראל שגריר לתפקיד
 יו״ר של 72ה־ הולדתו יום נחוג. +

 קדיש ב׳ דגניה ואיש מפא״י ח״כ הכנסת,
 ושר־החק־ הצאר בצבא חייל לשעבר לח,

לאות.
הפולני כוכב־הקולנוע ניספח.

 ניטה עת ),39( ציכולסקי זכק;נייכ
 רכבת על לעלות

 צי- נוסעת. אכספרס
מ שכיכב בולטקי,

ה השנים עשר שך
סר 40ב־ אחרונות

 כג׳יימס נודע טים,
התפר הפולני, דין
 בסרט לראשונה סם

ח בו ואפר, פנינים
כהות, משקפיים בש

המס לסמל שהפכו
 ושנשברו שלו חרי

התח עת לרסיסים
ב־ הרכבת. מן לק

 יותר נוכחו הלוייתו
 שניסו ומצווחים, בוכים צעירים אלף 150מ־

אפשרית. דרך בכל לארונו להתקרב
 מתכנן־ ,67 בגיל בפאריס, נפטר. ^

חיים, ז׳אק היהודי העילית, האופנה
מיצי אחת כל תמורת ל״י 9000 עד שגבה
 הגרביים את השאר, בין ושהכניס, רותיו

 היתר, שסיסמתו היים, לאופנה. הצבעוניים
 מנה אלגנטיים, לאנשים אלגנטיים נזלבושים

 מלכת ואת דה־גול הגברת את לקוחותיו בין
 חייה את פביולה. ספרדי, ממוצא הבלגים

 בעת אותה, הסתיר כאשר היים הציל זו של
 ועל באחוזתו הספרדית, האזרחים מלחמת

 מידה, כנגד מידה פביולה, לו גמלה כך
צרפת• של הנאצי הכיבוש בעת

ציכולסקי

הקונטסה על
פורד ומכוניות

מאת הודעה
תעשיות איליו א. חברת

י ד  רכב דגמי על הידיעות בעקבות הבנות אי של אפשרות כל להסיר ^
:דיוקן על העובדות את להעמיד הננו לצבור, שנגיש שונים

 חברת כי הן העובדות במפעלנו, ״פורד״ רכב הרכבת על לידיעות בקשר .1
 הגשנו אתה פעולה ובשיתוף במפעלנו דגמיה של שורה להרכיב הציעה ״פורד״

 מתוצרת מסחריות ומכוניות נוסעים מכוניות דגמי בישראל להרכיב הצעה לממשלה
 מיכלול את שלגו המסחרי והרכב ה״קונטסה״ עם יחד שתשלים במסגרת ״פורד״,
למשק. הדרושים הדגמים

 מאפשרת אינה ״פורד־אנגליה״), (של בלבד אחד דגם לאשר הממשלה החלטת .2
 מימוש שתאפשר במידה יורחב האשור כי מקווים אנו אולם ההסכם, ביצוע

 וצרכי המדינה משק לטובת וחברתנו ״פורד״ בין פורה פעולה ושיתוף ההסכם
״פורד״. מדגמי גם ליהנות הציבור יוכל שבעתיד כך בארץ, הרכב

 מכונית כולל אינו הוא ״פורד״, עם ההסכם ימומש אם גם .3
יימשכו. בארץ ה״קונטסה״ של ושווקה וייצורה ה״קונטסה״ של בגודלה

 בין לאחרונה שנחתם פעולה, לשיתוף ההסכם את להזכיר כדאי זו בהזדמנות .4
ה״קונטסה״. יוצרת ״חינו״ וחברת ביפן, הרכב יצרני ענק ״טויוטא״, חברת

 על־ידי ועזרה פעולה ״שיתוף מובטחים החברות שתי בין ההסכם בהצהרת
 בנוגע בע״מ ״טויוטא״ של הרכב שיווק וחברת בע״מ״ מוטורז ״טויוטא חברת
בע״מ״. מוטורז ״הינו חברת על־ידי המיוצרות הקטנות המכוניות של ולשווק לייצור

 ״טויוטא״ של השיווק וכלי הידע את איפוא מעמיד החברות שתי בין ההסכם
ת ר ב ג ה ה ל ר ו צ ה י ק ו ו י ש העולם. רחבי בכל ״,1300 ה״קונטסה של ו

 הגדולה של תמיכתה עתה נוספת כמכונית ה״קונטסה״ של ליתרונותיה
ביפן. הרכב ייצור בחברות

בעליה! איפוא, הוא, ה״קונטסה״ ערך

שוייצרי-ישראלי פעולה ש<תוף
ם״ חברת טני ם בע״מ, ״ ה״ שעוני של הבלעדיים הסוכני ס ק דו ה קיבלו בישראל ״ מנ  הז

ם לו לספק החרושת מבית מי הלו ה״. שעוני עבור י ס ק דו ״
ה״ שעוני זכו כידוע ס ק דו ם המשובצים ״ מי הלו ם בפרסים י  מהשעונים לבד רבים. בינלאומיי

קסה״. של הצלילה שעוני גם גדולה להצלחה זוכים המשובצים דו  רק לא נרכשים אלה שעונים ״
ת עבור רבות ארצות על־ידי גם אלא צלילה, חובבי על-ידי דו חי  בטיב כשעונים שלהן, הצבא י
חו אשר מעולה מעשי. בנסיון עצמם את הוכי

סה בית־חרושת ק  תוצרתו של המעולה הטיב על ביותר הקונסרבטיבי באופן שומר ,,״דו
מן ובאותו ת של לשוק הוצאתן על מקפיד ז שות הדוגמאו ת החדי ביותר. והמודרניו

ה״ שעוני רוכשי ס ק דו ם ״ ת מתעודת נהני העולם. בכל יפה שכוחה בינלאומית אחריו
העולם. בכל הסוכנים שמות מצויינים בתעודה

ם״ חברת מספקת בישראל טני טב הידועה ״ ת השענים לכל הי אמן השרות א קסה״. לשעוני הנ דו ״

ה העולם 15335 הז


