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שייב לקטריק
ל מכפי

 של פעולתה את
 הגילוח מכונת

החשמלית

 מכונת את תאשים אל
מחלי אינה כאשר הגילוח

 וכש־ עורן על בקלות קה
 וטוב. חלק אינו הגילוח

 ב״לקטריק עורן את מרח
 ״לקט־ ויליאמס. של שייב"

 זיפי את מזקיף שייב" ריק
 העור את ומכין הזקן

ונעים. חלק לגילוח

- :

ק 106 81116 רי מ ק ל ־ - ב ״ ר ש  ק1י
ק רי ס ק ל ב־ ־ י ל רטנזז־ שי 11) רגי

ל חז ר ־ כ עז ש ל ב ר י עז מנוני ל ש

בע״נז נורית חב* המפיצים: בע*מ. בלמון ט-י בישראל מיוצר

תמרורים
ה ד ל ו ול דה־כנדיט לאדבס . נ

 סילבנה של בתם שהיא ורוניקה, רעייתו
 המפיק־במאי־ ,ובעלה מנגאנו המר) (האורז

בכורה. בת — דה־לורנטיס דינו תסריטאי

ש ר  השופט ,70 בגיל לגימלאות, . פ
מקום ממלא זילכרג, משה ד״ר העליון

זילכרג
 עלה ליטא, יליד העליון. בית־המשפט נשיא
ל מונה 1948 בשנת .1929 בשנת לארץ
ו בתל־אביב, המחוזי בבית־המשפט שופט
העליון. ביה״מ לשופט שנתיים כעבור

ש ר ו  מיוחד צו על־ידי מבריטניה, ♦ ג
 עד בריטניה את לעזוב עליו כי האומר

 המערב־גר הסטודנטים מנהיג החודש, סוף
בברי שהתגורר דדצ׳קה, דודי מניים
 טיפול לצורכי האחרונות בשנתיים טניה

 קשה ונפצע בראשו שנורה לאחר רפואי
במערב־ברלין. הסטודנטים במהומות

. ג ו ח  חבר של 24ה־ יום־הולדתו נ
 באותו שנשא גיכ, כארי הבי־ג׳יס להקת

 מלכת־היופי־ ),24( גריי לינדה את יום
נערך הכפול הטכס סקוטלנד. של לשעבר

גריי ולינדה גיב כארי
ה גיב, מוריס התאום, אחיו של בדירתו

לולו. לזמרת נשוי
ם ש א ו  של בשוזי סחורה בגניבת ♦ ה

מח דולאר שמונה
שחקן־ כל־בו, נות

ה והזמר הקולנוע
 (ברמן הארי נודע

כלפונטה, נ׳ונס)
הכל־ שמנהל אחרי

במשט התלונן בו
 לא בלפונטה כי רה

סחו תמורת שילם
שלקח. שונות רות
 הוצאה השחקן נגד

והוא מעצר פקודת
עצ בערבות שוחרר

 הארי של דוברו מית.
 אי־ מתוך נבע ״המעצר כי הודיע בלפונטה

הבנה.׳׳
ר ט פ ש מי מהתקף־לב, בפרס, * נ

ונתפר הדרום פיקוד של הנדסה קצין היה
ה לסלילת המיבצע בראש שעמד כמי סם

 (מיל.) סגן־אלוף — לאילת הראשון כביש
עלה ארגנטינה, יליד כית־אש. מאיר

פעיל היה בירושלים. ולמד לארץ בילדותו
 שירת בצה״ל בניין. בקבלנות ועסק בהגנה
 בעל היה האחרונות ובשנים' הנדסה כקצין
בפרס. גדולה בנייה חברת

ר ט פ ב הממשלתי בבית־החולים ♦ נ
 הוותיק הצפתי המחנך ,69 בגיל צפת,

 בית־הספר את שייסד טוביאש, י?ןקכ
 ושבניהולו בצפת החינוך בית הממלכתי

שנה. 20מ־ למעלה עסק
ר ט פ  זקן ,96 בגיל בשטראסבורג, * נ

ף הרב צרפת, רבני ס ד, יו לי  ד״ר שהיה ג
 ובעל הצרפתי הכבוד ליגיון קצין לספרות,

רבים. אקדמאיי כבוד תוארי
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