
ה1 ך * | ^ | חליפת את נזודדת מזרחי יהודית ן
11111 | | ת חלק הכחולה, הצמר ^ שו ה־ מתלבו

ה בית־חרושת מנהל מסע. במדידה. עוזר בלוך מר אל

ה11ך1ק 7| ך 1| 1 ו 1 1 ח7| טוב שס מאירה תל־אביב נסיכת 1*1 | | |1 1 1 1[ השי• בעלת נויפלד, תלמה ן
11111 ■ !11 11111111 | ת | | | 1111111 קובאץ׳ אסתר ראשונה וסגני נתכבדה בשחיה׳ הרבים אים |
׳ ספורט. לצרכי בחנות מרימוביץ, יוסלה מידי בבנד־יס מאירה. לובשת אשר הפסים אפודת על רשמים ומחלקות דעות מחליפות

 עליהן מה קשה. משימה עצמן על נטלו היפהפיות חמש
 אפודת או הבקבוק בגוון ירוק מצמר שק שמלת לבחור?

 ״אבקו״* של העצוב כמבחר באדום־כהול־לכן? ססגונית פסים
'י שביקשו. את שמצאו ער ברעותה, אשה נועצו וחיפשו, חיפשו

| אפודה לאחת, (דאפלקוט) שני״שלישים של חורף מעיל | ח |1ה | לבקשת נענו די־נור וערה קובאץ׳ אסתר זקס, מינה מזרחי, יהודית שם־טוב, מאירה |
תל־אביב. ,94■ אלנבי ברחוב ״^סקו״ חנות פתח אל דקות לכמה ויצאו הרב הקהל 111111111 עי גאו יוכו למלכה♦ חליפה לנסיכה, הדורה שמלה לשנייה.
המעריצים. קהל לחץ מפני הוגפו דלתותיה אשר 'החנות, תוך אל להיכנס נאלצו דקה כעבור בצמר. לקנא יש כעצם, ועתה, והמלא. המוחלט סיפוקן

 כתל■ נפרדים מקומות בשני
 עוברים מאות הצטופפו אביב,

ה מלכת המים! ״מלכת ושבים.
 לראות ונדחפו התלחשו, מים!.'"
 לצרכי החנות כהוד יותר. מקרוב
 ויעקב מרימוכיץ יופלה של ספורט

 בתל־ פרישמן בפאסאג׳ חודורוב,
 אופנה למוצרי ובחנות אביב,

 מלכת שעה אותה בחרו ״אסקו",
ונסי סגניותיה שתי ,1958 המים
 את ותל-אביב ירושלים חיפה, בות
 מיפגשן זה היה להן. שנראה השי

 נבחרה מאז השש של הראשון
 חמש של פרידתן וגם המים, מלכת

 לצאת המתכוננת מזרחי, מיהודית
 הים חופי לאורך לסיורה בקרוב

 שוהם. חברת של כאניות התיכון,
 סתם. תענוגות טיול זה יהיה לא

ה ראש כרבות את תישא המלבה
 הערים ראשי אל תל־אביב עיר

 כיאה ותעניק, בהן תבקר שהיא
 ספר ישראל, של המים למלכת

עיר. ראש לבל מוזהב תנ״ך נאשר החנות בדלת מזרחי יהודית סביב מצטופף הקהל
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