
 גברים. בגרב׳ חדש ומושג חדש שם - הקטור
ר גרב׳ טו ק שים ה  בצורתם נאים החד

 גמישים הקטור גרבי משובחת. ואיכותם
 מתרופפים. ואינם

 מינים. ובשני גוונים שלל במבחר
ל״י 3-95 8ם*א0ש הקטור
ל־י 2.50 8. 8. הקטור
 הופעתו על המקפיד לגבר הגרב - הקטור
ד... מראשו ע רגלו. כף ו

ה סי חנ ת י לי א רי
במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

י״ב י״א, יי, ט׳, בוקר לכתות תשכ״ט הלימודים לשנת הרשמה

 גרפיקה־־שרטוט
ר ו י ה צ נ פ ו  א

ת ו ד י ק פ

 רדיראלקטרוניקה
 תעופה - טלויזיה

כימיים לבורנטים
 החינוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הכנה כולל

סטיפנדיות .* נסיון בעלי אקדמאיים מורים על״ידי הוראה
ח ו ק ת ־ ח ת פ ן ו ל ו ח ן ג ־ ת מ ר ה פ י ח ב י כ א ־ ל ת ם י ט ר ה פ מ ש ר ה ו
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30 לוין שמריהו  17 ברנר
55 אלנבי מפנת
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תמרורים
♦ ג ו ח  יחז״ של 34ד.־ הולדתו יום נ

 ידיעות (בעיקר עתונאי המאירי, ל!אל
 (הגליל מקום־מגוריו עם המזוהה אחרונות)

 בצפת, נולד הוא בפרט). צפת בכלל, העליון
 דמות אביו היה ובה לפניו, אביו נולד בה

 ראשון היותו בשל השאר (בין מפורסמת
 הצפתית). הגבינה תעשיית של המפתחים

 לכתיבת אותו הובילה העתונאית עבודתו
 יופיע ובקרוב סוריה, שבויי ראשון ספר

 על שיספר דמשק, המוקד: השני ספרו גם
 האחרונות השנים 19 של תקריות־הגבול
 מיסמכים על־פי הסורים, של מנקודת־מבטם

 הסתבר מהם ואשר במלחמת־יוני, שנתפסו
הפי על־ידי יוזם התקריות מן גדול חלק כי

מדמשק. הנחיות ללא בגבול, הנמוך קוד
ה ע צ פ י הצדפתיה הזמרת ♦ נ כ ל י  ס

 בתאונת־ ורטאן,
 בה קטלנית, דרכים
 ידידתה־ גם נהרגה

 הרופאים מילדות.
 תצטרך כי הודיעו,

 ב־ כשבועיים לשכב
סיפ לא בית־חולים,

ידי מות על לה רו
 אח הזעיקו דתה,

 ג׳וני הזמר בעלה,
 שהוא כדי האלידיי,

 התפקיד את ימלא
 ימסור הבלתי־נעים,

הבשורה. את לה

ע צ פ בת־ ♦ נ
 היו בה אונת־שרשרת

מ שבע מעורבות
 אל* הנסיך כוניות,

יוגו של כסנדר
 בדרכו ,22 סלביה,

 לבריסל, לייג׳ בין
 בנו הנסיך, בבלגיה.

ה פטר המלך של
הבריטי. בצבא כסגן משרת והגולה, מודח

ת ש ק ו ב בלונ ,17־18 בת נערה ♦ מ
 לפר־ להינשא שתסכים ג׳ינג׳ית, או דית

 שירש מקליפורניה, אנדרוז ג׳ון סומאי
 אשר, שישא בתנאי — דולאר אלף 103
 להיות עליה נוסף: תנאי ימים. חודש תוך

סקוטי. ממוצא
ה ר ט פ  ,48 בגיל בירושלים, ♦ נ

 הכללי הקונסול אשת קאמפכל, אליזבת
 ניצה ילידת בישראל. ארצות־הברית של

 האמריקאי לדיפלומאס נישאה שבצרפת,
 צרפת. שיחדור אחרי 1945ב־ קמפבל סטיפן

 הנאצים נגד במלחמת־המחתרת חלקה על
 אות החופש, של האמריקאית במדלייה זכתה
ה הלוחמים מדליית הצרפתי, הכבוד לגיון

ה והמדליה הצרפתי, המלחמה צלב בלגית,
הבריטית. לאומץ־לב מלכותית

ורטאן

ר פט פומרנץ, מאיר ,65 ♦בגיל נ
 מאז בארץ, הראשונים מנהגי־האוטובום אחד
המ השרון קבוצת־הנהגים את 1928ב־ יסד

 ממנה ואשר בכפר־סבא היה שמרכזה אוחד,
ב ותיק היה אז כבר אגד. קואופרטיב קם

 חלוציות בעבודות ומנוסה שנה) 26( ארץ
 פרדסים. כבישים, סלילת בניין, מגוונות:

 ב־ הראשונה המקומית במועצה חבר היה
 בתו במקום. ההגנה ומפעילי כפר־סבא,

ההגנה. מפעולות באחת נפלה הבכורה
. ר ט פ  צכי עקיבא ,76 בגיל נ
ב הרוקחות מחלקת מנהל רוס״כינה,

הרוק אחד בעין־כרם, הדסה הרפואי מרכז
וכ החדשה, ירושלים של הראשונים חים

 בין היה — מתרבים אלה החלו אשר
 הגיע הרוקחים, הסתדרות ומקימי יוזמי

 במשרד־הברי־ הרוקחות מחלקת לראשות
אות.

ה ר ט פ הסו ,82 בגיל בניו־יורק, . נ
 האמריקאית פרת

ש פרבר, עדנה
 רב מיסטר חיברה

(בי רבי־מכר של
 מחזות הענק), ניהם

ה קצרים, וסיפורים
 ההווי את מתארים

ארצות־הברית. של
ג היתד, תמיד היא
 וברקע ביהדותה אה

למ בת גדלה: שבו
 שלא הונגארי, הגר

בבית־ ללמוד יכלה
ה ולכן תיכון ספר
(כעי עובדת חלה

 יותר כתבה שנים במשך .17 בגיל תונאית)
 נשארה בשנה, יום 350 ליום, מילה 1000מ־

 ז׳בו־ זאב ממעריציה: אחד מותה. עד חזקה
 בו ממאמריו, אחד לה שהקדיש טינסקי,

 אברכי־משי היו ארץ־ישראל חלוצי כי טען
ארצות־הברית. מערב לחלוצי בהשוואה

פרבר

ם ה העול 1599 הז


