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מסך בתיאטרון שונים בתפקידים הופיעה .17 בת ששי, דור ירושלמית כפקידה עובדת ס״ח, 169 גובהה שנים. עשר לפני מרומניה עלתה וחצי, 16 בת תל־אביבית,

שלוש לבלות בעולם, לטייל הספיקה אביה. של ההשקעות במשרד כדו. שאינה אף־על־פי דבר, לכל מלידת כצברית ונשמעת נראית ביטוח. בחברת
 עובדת הירושלמי.

באמריקה. שנים

עשרים
תתגודדנה

 אשו הסוניות המועמדות
הניכסף התואר על מחר

תמונו מתפרסמות אלה כעמודים
 אשר הסופיות, המועמדות של תיהן

 המים ״מלכת כחירת בנשף תופענה
ה הנשף, זה. חמישי ביום ",1958

ייע העונה, שבנשפי והמהנה מפואר
ומ אביב", ״רמת מלון של בגן רך

לבריבתו. סביב
 הוא, זו בתחרות העיקרי החידוש

 על המלכה. את יבחר עצמו שהקהל
בו פתק הודפס כניסה כרטיס כל גבי
 יציין בה אשר ריקה, שורה עם חר,

 המועמדות מספר את הברטים מחזיק
 לבתר. כיותר כמתאימה לו הנראית
 קלפי לתוך יוטלו הבוחר כרטיסי
נעולה.
ווע גם תיבחר הערב כתחילת מיד

 על תפקח אשר הנשף, באי מכין דה
 אשר היא זו מניה הקולות. מנין

 סגניותיה. ושתי המלכה הן מי תקבע
 בחבר־ גם זה במקרה תשמש הועדה

כה אשר משנית, כתחרות שופטים

 תל- חיפה, למלבות תוארים יוענקו
וירושלים. אביב

 כערב 8.30 בשעה תיפתח התוכנית
ה ובחירת המועמדות, מיצעד עם

תו הפתיחה אחרי הציבורית. ועדה
 לראיון אחת, אחת המועמדות, פענה

 גרשון הצייר הנשף, מנחה עם פומבי
 מערבת מעין תהיה הופעה כל גרא.

 המועמדת תפנה כה זעירה, בחירות
הבוחרים. קהל אל

ו הפתעות גם משובצות בתוכנית
ינעי אשר אורחים, אמנים הופעות

 דוצ׳י תזמורת הערב. את לקהל מו
 המועמדות מיצעד את תלווה קרלו

לריקודים. מוסיקה ותשמיע
 למצב־ מידית תרומה לתרום כדי
 הסדר התחרות הנהלת קבעה הרוח,

 אורה, שבל אביב", ״רמת מלון עם
ה לסיום ועד נכנס שהוא הרגע מן

 קלים קרים, במשקאות יכובד נשף,
תשלום. וללא הגבלה, ללא וחריפים

זמיר שרה
 עובדת בבן־שמן, החקלאי בית־הספר בוגרת .25 בת הארץ, ילידת תל־אביבית,

והשתזפות. בשחיה השאר, בין היא, חבלה הפנוי זמנה את ביטוח. בחברת כפקידה
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