
תמרורים
ה ד ל ו  בירושלים, הדסה בבייה״ח ♦ נ

 אחד (ברמן), ברנע ואיתמר לטדי בת
 לבן, בשבי ציפה אשר בסוריה, משיבויינו

 בבת זכה אולם לאשתו, כתב אמנם וכך
בכוחה.

ה נ ו  ליו״ר ♦ מ
שופט התשיעית,

מני
ומי וירושלים,

 לב׳נסת גדת־הבחירות
העליון יית־המישפט

 בן מני, אלי׳הו
 ספרדית למישפחה

 זד ממברון, ותיקה
גמ למרים ■נשוי
ש מי של פתו זו,

 ו־ עורך־דיין היה
 בית־ שופט אחר־כך
העליון. הפי,שפט

 דיו־ יום ♦ ג ו ח נ
 נגיד של 68ה־ לדתו

 תל־ אוניבחסיטת
 ג׳ורג׳ דיר ;אביב
אוני ממקימי וייז,

 תל-אביב ברסיטת
אוני נשיא בעפר

 הוא פ״נסק׳ יליד וייז, תל־אב״ב• ברסיטת
חד נייר סיפעלי של הדירקטוריון יו״ר גם
 ישראל־אמרי- ידידות אגודת ונשיא דה
 הנאמנים חבר כיו״ר וייז כיהן בעפר לה.
 ויו״ר בירושלים, העברית האוניברסיטה של

כלל. חברת ונשיא הנאמנים הבר

ג ו ח  מגכ״ל של 53,־ד הולדתו יום ♦ נ
גר יליד מייכסקי, ג׳ורג' מטלקטריק,

 הטכניון מוסד מנהל בעבר שהיה מניה,
 קלוב דיינרס ומנהל מבעלי ופיתוח, למחקר

 המזרח־התי־ חברת ומנהל ובעל בישראל,
 של הוועד־המנהל חבר ובן לשירותים, פון

ישראל. רוטרי

♦ ג ו ח המהנ של 52,־ד הולדדתו יום נ
 מישרד־הבי־ מנכ״ל עירוני, יצחק דס

קו אוניברסיטת ובוגר פולין יליד טחון,
 כסטנכ״ל ׳בעבר כיהן עירוני לומביה.
 כיום ומשמש הצבאית, התעשייה ומנכ״ל
 אוצר בנק של מועצת־המנהלים כיו״ר

 עשות של המנהלים מועצת יו״ר החייל,
 אל־על של המנהלים מועצת חבר אשקלון,

בחיפה. הטכניון ושל

ג ו ח עי של 52ה־ הולדתו יום ♦ נ
 ישעיהו ורשות־השידור מעריב תונאי

 ולד מפקד שהיה מי (קליינמן), אכיעס
ונש הבריטים על־ידי נאסר באצ״ל, לחם
ח׳ העיר יליד באריתריאה. לגלות לח  לו

 עי־ וסופר לשעבר חירות עסקן בפולין,
 השתתף אביעם זו. מיפלגה של תונה

 וכן ביוון, חיל־הים של פמיבצע־ההצלה
ל אפריקה סביב היל־הים אוניות במסע
קדש. מייבצע לאחר איילת,

ג ו ח  היועץ של 48ה־ הולדתו יום ♦ נ
כי הלימודית לטלוויזיה האמנותי  (ציצי) צ

 תפאורות, צייר ירושלים, יליד גרא,
 בעבר שכיהן ומי וטלוויזיה, סרטים במאי

 הלימודית. הטלוויזיה של האמנותי כמנהל
 התפאורה את תיכנן באשר התפרסם גרא

אח והיה למל, קוני שני הישראלי לסרט
 הצי חגיגות של האטנותי צידן על ראי

מדינת־ישראל. של היובל
ר ט פ  הסרטן, ממחלת ,62 בגיל ♦ נ

 של נכדו פומפידו, ג׳זרג׳ צרפת נשיא
לשעבר מורד, בצרפת, אחפוץ במחוז איכר

פומפידו
איכר של נכדו

 במילחמת־העו־ בצפא־צרפת סגן פמארסיי,
 רוטשילד בנק מנהל שהיה מי לם־השנייה,

 בתקופת צרפת ראש־טמשלת ׳ואחר־כד
דה־גול. של שילטונו

 בולטיני טוני — ברמן א.
בידידות מהולנד להציג גאים

קס  הלאומי הקר
י ד נ ל ו ה ה
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 סוסים * להטוטנים * ליצנים * לבנים דובים *
הפתעות. ועוד ועוד לוליינים * אקרובטים * לבנים

ט ר-קליס מרכז סנוו ומת־גן א׳צמויון ־ ו
 8.00 ,4.15 ,11.00ב- דרווהמ״ם ג׳ 10.4 היום
 8,00 ׳4ו.5 ,11.00ב- דחוהמ״ם ד׳ ו 1.4 מחר

 2ו.5וב- 11,00ב- דחוהמ״פ ה׳ 12.4 ר יום
9.15וב- 6.45ב־ העגות 2 13.4 במוע״ש

 800וב־ אחה״ע 4.15ב- העגות 2 יום יום 14.4 א׳ מיום
ת 2 במועאי-שבת 9.15וב- 6.45ב- העגו

 ובמשרדי בעיר המשרדים ויתר ״רוקוקו״ משרד ת״א :כרטיסים מכירת
 מוסדות הקרקס. בקופות ההצגות ולפני וגבעתיים ברמת״גן הכרטיסים

תל״אביב. ״רוקוקו״, משרד :מאורגנים וקבוצות

 !מסומנים הקרקס באוהל המקומות כל
ה ר ו ב ח ! ת ת ח ט ב ו מ

הו אין בואו בואו !כמו

 הגרלה תוכנית הפעלת :הנושא
 מפעל־הפיס של נוספת

כדירה) (פיס
 מפעל- של נוספת הגרלה ׳תוכנית הופעלה

 הרגילה. ההגרלה לתוכנית המקבילה הפיס,
 בסכום הראשיים הפרסים יחיו זו בתוכנית

 פרסים 440 יתווספו וכן ל״י 250,000 של
 ל״י 5,000ו־ 1,000 של בסכומים חדשים

אחד. כל
 מפעל־ חניפיק חזו חוסני הפעלת לצורך

 מכרטיס המורכבים הגרלה כרטיסי הפיס
 בתוספת ל״י 4— שמחירו זוטא עם רגיל
ל״י. -6— הספח עם הכרטיס מחיר ספח.
 החדשה ההגדלה תוכנית הפעלת עם

 והגדלת הרגילה ההגרלה להבא גם תמשך
 במחיר לא — שינוי יחול ולא הזוטא

הזביה. בפרסי ולא הכרטוס
 טפעל-הפים של ההגרלה כרטיסי לרוכשי

 כרטיס רכישת בין לבחור האפשרות הניתן
 בהגרלה המשתתף ל״י 4.— שמחירו רגיל
 150,ל־ססס ל״י 4— בין חם הפרסים שבה

 החדש. הספח עם הגרלה כרטיסי לרכישת
 הגרלה כרטיסי לרוכשי הפרסים

ספח: עם
 יעלה שבגורלם ספח עם ההגרלה כרטיסי

 של סך יקבלו הראשיים מתפרסים אחד
שבגו הספח עם והכרטיסים ל״י 250,000

 יקבלו םהנמובים מהיפרסי אחד יעלה רלם
 יש־ הכרטיסים אותם ל״י. 6— של סך

פר 40 יהיו שבה מיוחדת בהגרלה תתפו
 פרסים 400 ועוד ל״י 5,000 של בסכום סים

 אהד. כל ל״י 1,000 של בסכום
 תוכניות כשתי פרסים 351,632
:ההגרלה

ההג ׳תוכניות בשלוש יחלק מפעל־הפים
 הזוטא הגרלת הרגילה, ההגרלה — רלה

 בסך פרסים 351,632 — החדשה וההגרלה
 271,190 מהם ל״י. 2,880,250 של כולל

 בהגרלה ל״י 1,920,250 של בסך פרסים
 הפרסים עבור ל״י 960,000 ועוד הרגילה
הנוספת• בהגרלה

ל ד קנ תי ס ח פ ש ם מ ר ג ל נ ל ג די ב ליי ד ה ר לו ה ו
בהפי־אנד... הסתיימה הזוג בני שני בין הקולנית המריבה

ל מ!אית:
 ז גונדר! אשתו כי כ. צכי של החשד

 > את שוסע הוא לילות כמה זה
 ״כמה פניה; על אושר כשהכעת
וכדומה. אתו״ מאושרת

 לאחר אך מטבעו, קנאי אינו ב. צבי
 כל כמעט עצמם על חזרו שהדברים

 החליט והוא חשדו התגבר — לילד,
לכת. מרחיקי אמצעים מייד לנקוט

 וציווה אשתו את העיר אחד בוקר
 עם יחסיה מה מייד לו לומר עליה

אש ! לורד אותו בכלל ומיהו הלורד
 תחילה וניסתה מר בבכי פרצה תו

 הכל. את להכחיש
להסתיים היתד, עלולה הפרשה כל

בנימין .
 כראוי. מבוסס היה — הלורד עם :ו
 הלורד, על כשנתה מדגרת שתו1

ממש אהיה אני — יפה... שהוא

 ״למה בתמימות: אותו ושאלה עלה
 ״,לאשתך! גם לורד יהיה שלא

 והשכנה גברה הבעל של תדהמתו
ש! ״מה הוסיפה:  לורד יש לי גם י

 אתו!״ מאושרת ממש ואני בבית
 הבעל של סקרנותו הגיעה כאן

לשיאה.
 את וראה השכנה לבית פרץ הוא
בפעולה... הלורד
מכונת את לראות יכולה את גם

. _2_______. *_. . . . . - - -

י את לבית קחי ד י י ל ל ט ס י ר  ק
ד או ר ו ל ל ט ס י ר הכבי מכונות ק
 — מכולן והחסכוגיות הטובות סה

 נמצא שאינו יתרון שאין מייד ותגלי
אתן;.. מאושרת תהיי את גם — בהן י

ה סוגי לכל הכביסה תוכניות כל
 ציפוי מעלות, 100 עד הרתחה כביסה,
אקס עיצוב חלודה, המונע אמאייל
בל טכניים שכלולים ועוד קלוסיבי

עדיים.
 התאהבה צבי של שאשתו פלא אין

ד ר ו ל ל ב ט ס י ר ראשון. ממבט — ק
ד את הכניסי ר ו ל  לשבו לביתך ה

התחייבות. כל ללא נסיון עיים
לעולם. אותו תוציאי לא את
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