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המחרים
♦ ה ע ב ק  100ה־ כמבקרת בפאריס, נ

 פתיחתו (מאז אייפל במיגדל מיליון
 עם מתחרז דוזיו ז׳קלין ),1889 בשנת

 ממרכז 32 בת עקרת־בית דיו!), תנו
 בעלה עם במיגדל, שביקרה צרפת,

 בבירה מסע־קניות בעת ילדיה, ושני
 העניקה פאריס עיריית הצרפתית.

 חופשה מכונית־נוסעים, כשי, לדרויו,
 של ותבנית בפאריס ימים שלושה של

אחד. מטר בגובה אייפל מיגדל

 ליד באחוזת־צייד ♦ הוכתרה
 ה־ כלבי כאלופת איטליה, פירנצה,
 דונה, הכלבה האיטלקיים, שנאוצר

כפר־שמריהו, ילידת וחצי, שנתיים בת

הרכבי
שקוף רמז

אפר פלפל־מלח(שחורה פרוות בעלת
הישר השנאוצר כלבי ואלופת פרה)

 שנאו- 164 התחרו הכתר על אליים.
 שונים ומגדלים מצבעים אחרים, צרים

בינו ענקיים, פלפל־מלחיים, (שחורים,
 עד דונה, זכתה וכאשר וננסיים) ניים
 אצל מייד, נרשמו גורים, לששה אם כה

 מ־ עתידיים לגורים בקשות בעליה,
 ושווייציים. איטלקיים חובבי־כלבים

 ד״ר של 51ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 בעבר ששימש חת, מאיר (לכלכלה)

 הבנקים, על כמפקח שנים כשבע
 כיו״ר החמישית, השנה זו עתה, והמכהן

 לטענת הבורסה. של מועצת־המנהלים
 נגד התקיפות הצהרותיו גרמו רבים

 הבורסה מפולת את הנאמנות, קרנות
 עורו־ גם שהוא חת, .1983 בראשית

 נחום חיפאי, עורו־דין של בנו הוא דין,
 הצבאית השיפוט חוקת את שחיבר חת,

צה״ל. של הראשונה

 שאול של 62ה־ הולדתו יום נחוג♦
 עסקים איל אייזנברג, נחמיה

 יליד אייזנברג), חובקי־עולם(קבוצת
 מן שניצל ישיבה, וחניך גרמניה, מינכן,

 אישה נשא שם ליפאן, בבריחה השואה
ב היהודית הקהילה בידר ושימש
 ילדיו חמשת לכל נתן אייזנברג טוקיו.
 המתחילים שמות ובן) בנות (ארבע

 אליזה אסתר, ארית, באל״ף(אלפרידה,
 קונסול מישרת את ומחבב וארווין)
 של קונסול־הכבוד היה בעבר הכבוד:

 קוריאודהדרו־ בירת בסיאול, אוסטריה
 של קונסול־הכבוד הוא וכיום מית

בתל־אביב. פנמה,

 של 62ה* הולדתו יום ♦ נחוג
 העברית) (האוניברסיטה פרופסור
 חיפה, יליד הרכבי, יהושסט

 הבריטי, בצבא שירותו בעת שהגיע,
 סמל לדרגת השנייה, במילחמת־העולם

 למפקד היה שנתיים כעבור אך (חינוך),
בירוש ההגנה של הסטודנטים פלוגת

 אלוף לדרגת בצה״ל, מכן, ולאחר לים
 (הגר הרכבי המודיעין. אגף כראש
 היה בירושלים) בר־כוכבא ברחוב
 הרס כאשר בחדשות, האחרונות בשנים

 בר־ ,ברומאים המורד של המיתוס את
אקטו לאירועים שקוף רמז כוכבא(עם

35 לפני להיות, הספיק הוא אליים).

 הראשון מחלקת־אסיה מנהל שנים,
ומז ראש־הלישכה וגם החוץ במישרד

 הראשון, שר־החוץ של המדיני כירו
שרת. משה

ג ו ח  נשיא של 65ה־ הולדתו יום ♦ נ
 בלפסט יליד הרצוג, חיים המדינה,

 שהיה מי של ובנו אירלנד, בצפון אשר
 מכן ולאחר אירלנד, של הראשי הרב אז

 הרב ארץ־ישראל, של הראשי הרב
 אלוף היה 16 בגיל הרצוג. הלוי אייזיק
 דאבלין, של קל) (במישקל איגרוף

 התגייס 1939 ובשנת אירלנד, בירת
 דרכו את החל בו הבריטי, לצבא

 במגד וסיים מחלקת״שריון כמפקד
 שנפצע הרצוג, בחיל־המודיעין. אלוף

 השמאלית) (באוזנו באירופה בקרבות
 אמ״ן ראש מכן, לאחר כידוע, היה,

 של הראשון המושל בצה״ל(פעמיים),
 לארם, ישראל שגריר המערבית, הגדה
 צמרת עורך־דץ וטלוויזיה, רדיו פרשן
 שממנה העשירית, בכנסת המערך וח״ב

 חודו על חודשים, כחמישה לפני נבחר,
לנשיא. בעד) 61(קול של

ובעליה* דונה
לגורים בקשות

ר ט פ  שבועות ששה ברמת־גן, ♦ נ
 פרופסור ,91ה־ הולדתו יום לפני

ה אבי שנחשב מרכוס, מאפס
 גרמניה, יליד היה הוא בארץ. כירורגיה

 הנאצים עליית אחרי עזב שאותה
 על שמצא, היום (למחרת לשילטון

 בברלין, בבית״החולים מירפאתו שולחן
 את עזוב ״יהודי, כתוב שעליו פתק

 קצרה כהונה אחרי בית־החולים!״).
 בקאהיר, היהודי בית״החולים כמנהל

 שם תל-אביב, הדסה את לנהל עבר
 בבית־ הניתוח ציוד כי לגלות נדהם

 ותוספ־ שברים לניתוחי מוגבל החולים
 ,1933 ביוני זועזע הוא תן(אפנדיציט).

 של חייו את להציל יכול היה לא כאשר
 המכשירים בהעדר ארלוזורוב חיים

 ועירויי־דם. ניתוחים לביצוע הבסיסיים
 המרחב מכל חולים באו מרכוס אל

 ניתוח, עובר ערבי ״אם פסק: ופעם
 אם לי. מודה הוא בשלום, עובר והניתוח

 הכל אללה, מן כולו — לא וחלילה, חס
 הניתוח אם — יהודי אבל מאלוהים.

 אני — לא אם לו. עזר אלוהים מצליח,
אשם.״

ה ר ט פ  ,92 בגיל מרדכי, בנאות ♦ נ
 ואם צ׳כיה ילידת פולאק, אירמה

הרא בארץ(המיבצע אירגוני־הצרכנים
 צנרת להתקנת סביר מחיר קביעת שון:

 מילחמת־העצ־ בימי ביתיים). לכירי־גז
 עיסקת ממארגני אחת היתה מאות
 סיפקו שיה הצ׳כית־ישראלית, הנשק

 של המכריעים בימים לצה׳׳ל, הצ׳כים
 ממטוסי מילחמה, חומרי ,1948 קיץ
 מיקלעים עד (מסרשמידטים) קרב

 ה־ (הרובים ורובים (השפנדואים)
 על־ידי נרדפה עצמה פולאק ציכיים).

 את איבדה ,49 בגיל התאלמנה הגורל:
 בתה, את ;37 בן בהיותו ממחלה בנה

 מחוף הבת את סחף מים גל כאשר
 בן נכדה ואת תת־ימית למערה אכזיב

יום־הכיפורים. במילחמת ,30ה־
 ארי- רינה בפר-שמריהו, תושבת *

 חיות- לאימוץ באנודה פעילה אלי,
עזובות. בית

החי
שפה קשה עברית,

 לחגים להכין עיתונאי רצה יפו, ף
 ביקש, הוא החג. תפילות על כתבה *■

 כאשר תפילות. במחזור לעיין כך, לשם
 שכנה לדירה יצא בדירתו, כזה מצא לא

 לך יש "סליחה, בשאלה: לדיירת ופנה
 וספג כראוי הובן לא העיתונאי מחזור?״

מצלצלת. סטירת־לחי
★ ★ ★

להיות צריך סדר
 למלון שודדים פרצו בני־ברק, ף*
 הפתוחה למגירה ניגשו מקומי, ^

 את נטלו מישרד־הקבלה, בשולחן
 במגירה, שהיה הכספת של המפתח

 אלף 279 ממנה נטלו הכספת, את פתחו
 שווייציים פרנקים אלף 61 דולר,

 נעלו לירות־שטרלינג, אלפים ועשרת
 למקומו המפתח את החזירו הכספת, את

 שללם. עם המלון את ויצאו במגירה
★ ★ ★

לתייק! גא
 ממש־ נגנב כאשר תל־אביב, ך*
 בית״התולים וחזן גיח־הכשרות **

 ספרים, מפתחות, שהכיל תיק, העיחני
 הוא —אחד ושופר מיכתבים מיסמכים,

 רחמים העיתונות, דפי מעל ביקש,
 התיק את להשליך לו והציע מהגנב
 ישר מוצא יימצא כי בתיקווה ברחוב
 אותו ויעביר התיק את שירים

 הקרובה. לתחנת־המישטרה
★ ★ ★

חלב־אתוגות? עם ומה
 מחסד עובדת הודיעה העוגן, ^

 הגילויים על הקיבוץ של הבגדים
 להסיר אפשר רותח חלב בעזרת הבאים:

 חלב בעזרת מבגדים: כתמי־עובש
 הנגרמים ירוקים כתמים — חמוץ

קר חלב ובעזרת הדשא: על מישיבה
שבחדרי הטפטים מן כהים כתמים —

★ ★ * •החברים
בלתי־אפשרית משימה

 שישב צעיר, נתבקש הרצליה ף*
 להזדהות, שפת־הים, על במכונית *■

 מיבצעית, במשימה בלש הוא כי הודיע
 שבה המכונית וכי במתחזה, נתגלה

 שהכילה, גנובה, מרצדס היתה ישב
 מכוניות של לוחיות־זיהוי השאר, בין

 מכונית של ביטוח פוליסת פיג׳ו,
 בעל־מלאכה של וחותמת אאודי

מתל־אביב.
★ ★ ★

מישפחתית רפואה
 רופא, המישטרה עצרה בת־יס, ^
 ניתוחים, דוחות זייף כי שהודה ^

 בכיר רופא של חוות־דעת פיברק
 החותמת את והטביע בבית־החולים

 על שלו מנהל־המחלקה של הרפואית
 כל את בעצמו. שניסח המלצה מיכתב

 קידומו את לזרז כדי עשה זה
 נישואיו את בכך ולהציל המיקצועי

 בו שדחקה בית־חולים, לאחות
 מרופא ולעלות במיקצועו להתקדם
 לדרגה סתם (דרכי־השתן) אורולוג

 לאורולוגיה. מומחה של הרישמית
★ ★ ★

רא־תערובת מכון
 חברי בין מישאל גערו מצובה, ^
 לגבי חלומותיהם על הקיבוץ !1

 מן אחוז 26 כי הסתבר בניהם. עתיד
פרופסו יהיו שבניהם מקווים החברים

קיבוצני — 209,)וייצמן: במכון רים
4$ משק: מרכזי — 149,!טובים; קים
 את השאירו 1891,ורק כנסת חברי —

בעצמם!״ ״שיחליטו לבניהם, העתיד
★ ★ ★

עירומים מלא אד
 קשיש, חולה התעקש חולון, ^

 המקומי בבית־חולים *■המאושפז
 החג. לקראת מיוחדת במיקלחת לזכות
 למחלקת־ נכנס נענה, לא כאשר

 מתהלך החל כותנתו, את פשט הנשים,
 עד חדל, ולא בתפילה פתח עירום,

למיקלחת. ונטלוהו נכנעו שהאחיות
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