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ם תרי סג שחורים מנ ד □,!,מ ם3 העוני נג שדי ידו
□ הממון ואריות ת מפגיני שדס א א3 עו ר־ 3י3ת

י - ״ן ש ^ ז 1י ה1|  אולמות בששת שהתקהלו החוגגים המוני את הציפו ה1״
/ • !1 1 מפר־ בולו עשוי שער היה במיוחד מפואר החתונה. ^1

ת •אל החופה, נערכה שלידה הבריכה, מן החוגגים עברו שדרכו חים, שימחה אולמו והאוכל. ה

ה י5 ך* כ ר ע ה עלה ביותר, זהירה ה
ל״י, אלף מאה תענוג /

 על־ידי וסודרו שסופקו בלבד, הפרחים
 להשוואה: .5,500 עלו כ״ץ, היוקרה חנות

 בקישוט היום, עד המקסימלית, ההשקעה
 מלון- של הענקי באולם־־החתונות פרחים

 באלף הסתכמה — דויד המלך אחר, פאר
בלבד. ל״י

 שניצר חנה של שחתונתם כמובן, ייתכן
ה בורסת נשיא שניצר, משה של בתו —

 ואשיר — והעולמית התל־אביבית יהלומים
 — עשיר יהלומן של בנו הוא גם גרטלר,

 לא היא שכן פרחים. יותר הרבה דרשה
 שיהיה. ככל ענק אחד, לאולם הצטמצמה

 1700 עם יחד האוכל, עם יחד — גלשה היא
המש עם יחד בצפיפות, הנוצצים האורחים

בע־ והמלצרים השומרים, היהלומים, קאות,
הגבוהה החברה

שפע עמוסים פו מדהים, ב סי הו

 בחתונה וצגה
 ש רבות יצירות

כנן למצב־הרוח כמתו

1
האור בחתונה. הוגש בעליו, את המכבדכבד כיבוד

ה הענק למיזנוני מסביב הצטופפו חים
שובח באוכל עצמם הלעיטו מלאים, ם מלבד ועשיר. מ לאורכו מיזנוני

 באריס גם היו הנישאים״, וב״אולם הענק, העצמאות״ ״אולם כל של
ם ודוכנים ורגילים, חריפים למשקאות,  עליהם קרח, מלאים מיוחדי

עבר. מכל ושטף בלט ממש השפע שונים. מפירות פירות הונחו

א עולם  חתונה בשרתון נערכה ל
כאלה.״ בממדים 1

ה של יחסי־הציבור אשת זאת כשקובעת
 על לסמוך אפשר מנדלסברג, תמר מלון,

 זה, מוסמך אישור ללא גם אך הערכתה.
ש המדהימה־בפארה, החתונה ספק: היה לא

 במלון־הפאר האחרון השלישי ביום נערכה
 השנה. חתונת בפירוש היתה — התל־אביבי

 הנוצצת ביותר. המפוארת ביותר. היקרה
ביותר.
השנה. של השערורייה גם היתד׳ היא
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