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מיספר. איבד התרגשות, מרוב פוס, מכתבים
)5 מעמוד (המשך

 קינגס־ ,חברתנו שערכה בתחרית טלוויזיה
 בהגרלה ההשתתפות כי סופר בכתבה מן.
 וכי עצמו, גאון יהורם מר ע״י נשלחה לא
 שמר בכך המכשיר מסירת את התנינו אנו

 להעמיד לנו יורשה להצטלם. יסכים גאון
 דיוקם: על הדברים את

 מאחר בהגרלה שותף גאון יהורם מר
תנאיה. את ומילא

 רואי־החש־ בהשתתפות וערכה ההגרלה
דחף. סירסום ונציג האפת את האפנו בון

בי שלנו משרד־הפירסום כי היא האמת
ש  לצורכי־פירסומת, להצטלם גאון ממר ק

המכ לקבלת כתנאי לא כנים בשום אולם
 לקבל יוכל כי גאון למר גם נמסר שיר.

מוסמך. נציג באמצעות המכשיר את
 הח־ גאון מר כי בכתבה לקרוא שמחנו

 לנכי־צה״ל. מכשיר־הטלודיזיה את לתרום ליט
לפי במישלוח־המכשיר לרשותו עומדים אנו

.. . . הוראותיו.  כללי, מנהל בר־כוככא, חגי
השבוע תמונתתל-אביב קינגס־־מן,

 לתחרות־ זו תמונה לכם שולחות אנו
ב בפורים, מזמן, צולמה היא הצילומים.

מו שמכרנו הבלונים בין החורשים. קיבוץ
 שלו הגוף ביותר. מקורי בלון גם כאן פיע
נכון? לטייל, הלך

?!ריית־חיים דוברם, ויונת דורית
 מזכה ויונת דורית של השבוע תמונת •
ל׳י. ב־סו אותן
 - הזונה ■

הנבון למקומה
 (העולם בבלי משיכון הזונה על בטיפור

והפעי התגוררה שהיא כתבתם )1658 הזה
 תל־ ,5 הזוהר ברחוב שלה העסק את לה

אביב.
 רחוב היתד. המדוייקת הכתובת לידיעתכם,

 לא מעולם בבית אצלנו .5 ולא ,35 הזוהר
זונה. שום היתד,

תל־אביב ,5 הזוהר זועם, דייר
עורך־הד־ הסליחה. הזועם הדייר עם •

 - המציבות ניתוץ ■
דאגה מתוף

•י ■
 הספרדית העדה של הוועד־הפועל כיו״ר

של חברה־קדישא פעולות לעניין בירושלים
האח בגיליונכם לקרוא הופתעתי הוועד, יד

 ב־ גנגסטריזם הכתבה את )1658 (מס׳ רון
 שאינו מצב לתאר המנסה בית־הקברות,

קיים.
 מטעם אירגון היא שלנו החברה־קדישא

 כ־ססד הקיים בירושלים, עדת־הספרדים ועד
 עותומנית כאגודה רשומה החברה שנה.

 נציגיה לחוק. בהתאם נבחרים ומוסדותיה
בכת שנכתב כפי ולא ידועים, אישי־ציבור

 נבחרים כיצד יודע אינו ״איש כאילו בה
ה עליהם״. מפקח ומי זו אגודה מוסדות

המ כספי דו״ח שנה בכל מפרסמת חברה
 והעתקים מוסמך מאה־חשבון ע״י בוקר

 בהתאם נשלחים המבוקרים הדו״חות מן
 ע״י שמונתה בתי־העלמין למועצת לדרישה

,־לשר־הדתות. שר־הדתות,
בקשר גם העובדות מן התעלם כתבכם
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 האופנה בצעדי
העונה במכנסי
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מאסטר סי כנ ת מ  מאריגי פולג

ה בגיזרה ״מאסטר־ דיאולו ש די ח ם ה  היג
ם שוני א ת, ר איכו ת. הידור ב תיו פנ או ו
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