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ג *; י צ מ

 תכנית ערב ערב
 מגוונת
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תזמורות 2 *
ותזמורתו קסטר ז׳רר *
יוונית תזמורת *
 יווני זמר קאסאפקי *
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צרפתיים
מ״קזבלו״ גרוטס אתי *

 מסיבות, לעריכת מתאים המקום
 ונר. חתונות בר־סצוות,

 עובדים, לועדי גדולות הנחות
 חברי בטחון, שירות אנשי

ודן. אגד
 מראש: מקומות הזמנת

.828255 בטלפון
 — למשפחה מושלם לבלוי —

ולכל
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!ס@ס0£ם םש
הכובע על מטרייה

 בני נוהגים שלנו, המטריות במקום
 גשם בימי לראשם לחבוש קוריאה

 רחבי־שוליים. מיוחדים כובעי־מטריה
 הם כי במיוחד נוחים אלה כובעים

ה ימי פנויות. הידיים את משאירים
 ואיתם אצלנו, גם מתקרבים גשם
 פני את קבלי האלגנטי. ההידור עונת

 ״מרסי״ בגרבי תמיד, כמו החורף,
,.מר גרבי והשימושיים. המהודרים

 בשישיות, השנה גם נמכרים סי׳׳
 אתך הנמצא המהודר, הארנקון בתוך
 אורכם אשר היחידים הם תמיד.
מוש להתאמה האריזה, על מסומן

 ״מרסי״ שישיית למידותייך. למת
 זוגות חמישה כמו אותך משרתת
יו הרבה צנוע מחירה אך גרביים,

 כקריסטל, וגם ברשת גם להשיג תר.
 האופנה בצבע והשנה טעמך, לפי

״רומא״. החדיש
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 )5 מעמוד (המשך
ייקרא.׳׳ ורב יורה
 אדם רשאי אחר, חוק חוקקו לא עוד כל
 כשם רב, התואר את לשמו להצמיד כזה

 לשמו להצמיד רשאי אוניברסיטאי שמוסמך
 כרבה גם לרבנות, מוסמך מ״א. התואר את
 של ״רבד, כלל בדרך נקרא קהילה, של

 התורנית בספרות ואילו פלמונית״; קהילה
 רב־ ״מרא־דאתרא; כגון רבים ביטויים יש

ועוד. (מ״צ)״ מורה־צדק מור־הוראה; דמתא;
ירושלים דגני, א. יצחק

נערות־השנה
 )1620 הזה, (העולם נערות־השנה בחירת

 לחקות בחינה כאן ישנה ביותר. מוצלח היה
 רצון מוכיח בהחלט וזד, זרים עיתונים
לשיפור.
נערת־אלול: של מכבודה במחילה אולם

ארבעודהמופלאים
 הראיתם ואתם צדדים. שני יש מטבע לכל
המורה. של האחורי צידה את רק

— השני צידה את לראות ניתן אולי
 בית- של כתובתו את ולקבל כיסוי? ללא

מלמדת? היא בו הספר
 שדה־חמד המופלאים, ארבעת

בבית־ספר. מלמדת אינה דרור המורה •
פרטיים. שיעורים נותנת רק היא

בראשון סערה
 (העולם ראשון־לציון על שלכם הכתבה

 בקרב בפרט בעיר, סערה חוללה )1619 הזה
יוצאי־מארוקו.

 ברית־ייצאי־ כי להודיעכם, הרינו אי־לכך
ב מתערבת איננה בראשון־לציון מארוקו

 מצטמצמות פעולותיה וכל פוליטי עניין שום
 תרבות בענייני־קליטה, ובטיפול סעד בהשגת
וחינוך.

יוצאי־ ברית מזכיר משה, אלבז
ראשון־לציון מארוקו,

נערות־שנה נגד
העי את פותח כשאני שנה, מדי מצטער:

 דפים שני בכל מוצא אני ערב־חג, של תון
שלם. עמוד על בחורות של שיטפון

 להן שיוקדש כדי־כך עד מעניינות הן אין
שלם! עמוד

שפנפנה לא
 אנשים במדור

 )1619 הזה (העולם
גי בו סיפור הופיע
שה כביכול, ליתם,

 במו־ שפנפנה ייתי
בלונ עדון־הפלייבוי

דון.
לא לידיעתכם:

ב שפנפנה. הייתי
 ובייחוד מקום. שום

הפליי במועדון לא
בי לא בו — בוי

 בעת אפילו קרתי
בלונדון. שהותי

 תל-אביב אדלר, איה

ה,,עופרים״ נצחון
 הזה (העולם לקרוא מנחת מתמוגג אני
להתגרש. מסרב העופרים צמד איך )1621

 שהגירושים אעיד האישי מנסיוני שני, מצד
 קריאת־ של נעים כסיום כמוהם אסון. אינם
ספר.
 אותו רק תמיד ולקרוא לחזור שצריך מי
לבריאות. לו שיהיה — ספר

חולון שנוקפרצקן, זלמן

יפו דם, ירחמיאל

אדלר

1623 הזה העולם


