
 והיא גוטקם, של הבעלות אחת היא גוטליב לאה גברת
 מאריגים והחוף בגדי־הים את ומעצבת מתכננת אשר

 גם לבושות בהם גוטקם, לחברת בלעדיים אירופאיים
 בתכשירים הנערות מטפלות בשעת השנה. המועמדות

 על המתחרות המועמדות שלושת בתמונה וולוו. חברת של
ואופירה. דליה עומדות תמר, יושבת המים״• ״מלכת התואר

 ברזין רחל האופנאית תיכננה אותן ביבו!, בוטיק בשמלות ורומנטייפה קיץ
האי את בקרוב. שתיערך ״מלכת־המים,״ לתחרות המועמדות עבור

רובינשטיין. הלנה הגדולה חברת־התמרוקים למועמדות העניקה והטבעי הצעיר פור
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ל אפשרות לך תזדמן כי השבוע תיווכח
 הכנסותיו את הגדיל

 הובאו• את לעמעם או
 ניכרת. במידה תיך

 של גמעב מצוי אתה
ל בקשר אי״ודאות

 לימודים, או נסיעות
 בצעד שתנקוט לפני

 שתשקול מוטב חפוז,
לד לד כדאי לא אם

ה אלה. עניינים חות
 שלן החברתיים חיים
רגילה. בלתי במידה מגוונים כעת יהיו

¥■ ¥ ¥
זה. בשבוע חשובות החלטות תחליט אל

מע בבירור רואה אינך
 וגס אחרים, של שיהם

 דיעה עתה יש לאחרים
 זה מצב עליך. מוטעית

 לקראת יפוג עירפול של
ה בחיי השבוע. סוף

 לך צפויים שלך אהבה
והתרגשויות. סערות
הא לנפש כי תיווכח

הש תהיה עליך הובה
הש רגשותיך. על פעה

יותר. רחבה חברתית במסגרת לבלות תדלי
¥, ¥ ¥

ל נוטה אתה בה בתקופה נמצא אתה
 מרבית את הקדיש

 לביתך החופשי יניע
הזדמ זו ולמשפחתך.

 לקשור מתאימה נות
חבר קשרים מחדש
 בגלל שהזנחת תיים

השת בעבר. טרדותיד
מר את לפזר שלא דל
מדי יותר פני על צד

___________ לג- לך כדאי שטחים.
הרוגע תקופת את צל

יתר. להתעמקות מצוי אתה בה הנפשי
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 לקראת הכנות של בקדחת נמצא אתה

 עומד אתה אותו מאורע
ש כדי בקיץ. להגשים

 עצמך את תפטם לא
תק מרובות• באשליות

עלו בלתי־צפויות לות
תוכניו־ את לשבש לות
 אהבים הרפתקת תיך.
ב לפגוע עלולה קלה
 אל שלך. הנשואין חיי

 לימים וחסוך תבזבז
ב בהיר. לבשי קשים.

מקום. החליפי שלך הבא סוף־שבוע בילוי
¥ * ¥

מה רחוק הנמצא בן-משפחה של גורלו
 וידאיגך. יעסיקך בית

מ קיבלת שלא למרות
 מזה חיים סימן מנו
ל מקום אין רב, זמן

ש לוודאי קרוב חשש.
 השבוע סוף לקראת

 פרי־ או מכתב תקבל
 לד כדאי סת־שלום.

 את בדייקנות לבצע
ע הממונים הוראות

 להתווכח. מבלי ליך
עלולה למרדנות נטיה
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 צדדיה מכל בעייה בל לבחון תכונתך
תס מסקנות, בהוצאת ושקול זהיר ולהיות

 לעזור השבוע לך ייע
 לעצתך. הזקוק לידיד
 השבוע י׳ש ונוס לכוכב

תע על ניכרת השפעה
 אך שלך. החיים נוגות

 הדבר יפגע לבל הישמר
בספ התיחם בעבודתך.

 מיסח־ הצעה לכל קנות
 השבוע. לך שתוצע ריח

 מבקשים אינם מציעיה
 סוף לקראת טובתך■ את

 צא שלך. הנפשית אי־המנוחה תגבר השבוע
עצביך. הרגעת למען סוף־שבוע לחופשת

¥, ¥ ¥
הת לא והן להגשמתן שציפית הבטחות

 לעוג- לד יגרמו ממשו
להמ השתדל מת-נפש.

ל ולא בסבלנות תין
 זה יהיה התפרץ.

ל מצויין שבוע עבורך
בלימודים. התקדמות

התרג על תתגבר ׳אם
הבחינות, בשעת שותך
ציו לקצור עשוי עתה
 פגישה מפתיעים. נים

 מזל בן עם מיקרית
 עמוקה. ידידות להוליך עשויה תאומים

 חמישי ויום ,8 הוא שלך המזל מיספר
להימורים. ביותר המוצלח וםהי הוא

¥! ¥ ¥

ב לאחרונה לך שנגרמו והקשיים ייתכן
 '־ משום נגרמו עבודתך,
 ביחידות אותה שעשית

 לך כדאי סיוע. וללא
כ זו בעבודה להמשיך

 באנשים מוקף שאתה
 לך. להועיל העשויים

 שטח השבוע לך צפוי
 אולם חדש, התעניינות

 את ישביע לא הוא גס
 ולדעת ללמוד שאיפתך

ה יותר. האפשר ככל
 הסגול הס ביותר, אותך ההולמים צבעים

אלה. בצבעים שמלותיו תפרי והוורוד.
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אותד• לסבך
¥• ¥ ¥

ו רוחך את מעכירות פינאנסיות בעיות
 חמתך את לשפוך נוטה

אש שאינם אנשים על
 לך צפויים בכך. מים

משו־ אחד עם חיכוכים
לעבו חבריו או .תפיד

 לשקול לך כדאי דה.
 עקשנותך זו אין אם

 היחסים את שמערערת
 מחו״ל המכתב ביניכם.

 יגיע לא מצפה אתה לו
 חופשתך השבוע. אליך

ליבך. את ישמח נעים ובילוי מתקרבת

¥ ! ¥ ¥

 הסובבים עם שלד האנוש ביחסי משהו
השבוע. להתערער עלול בעבודתך אותך

 לא מאוד תקופה זוהי
ל כדי עבורך מוצלחת

 עיסוקים לעצמך חפש
ל נסה לכן, חדשים.

 הכרעות ולדחות הבליג
יותר. מאוחר למועד

להי במיוחד השתדל
 מה של משגיאות מנע
המוט במשימות בכך
 שאחרים עליך לות

ולנצ לנפחם עלולים
 כמה עשויות והלאה מהשבוע נגדך. לם

כליל. להשתנות המחשבתיות מתפיסותיך

¥ ¥ ¥
 שלך הרומנטיים ליחסים הנוגעת ספקנות

מנו את להטריד עלולה
 האהוב מישהו חתך.
להח יכול אינו עליך
 חד־משמעית בצורה ליט

 מאוד. לך החשוב בעניין
 ללחוץ שלא השתדל

בשיקו ולהתערב עליו
 השבוע מסוף החל ליו.

 של תקופה לך מצפה
ה קדחתנית פעילות
 כספיח. בענייני קשורה
 הקיץ, לגבי לתוכניותיו הנוגעות בבעיות

אחרים. לעצות תתפתה ואל בעצמך שקול

¥ 1 ¥ ¥
 נסיעה בתיכנון בכולך רובד נמצא אתה אם

ה להשגת מרצך בל את ומקדיש רחוקה
תוכ להגשמת אמצעים

מאור !היזהר זו, נית
עלו בינלאומיים עות
מאמ את לשבש לים
 לפגוע שלא הקפד ציך.

 האגוצנטריות בידידים.
ל אותך מביאה שלך

קיו את לשכוח עיתים
אחרים אנשים של מם

זוהי מלבדך. בעולם, _________
להת* מצויינת תקופה

 שמירתה את דוחה שאתה בדיאטה חיל
 ההשפעה בהערכת מפריזה את לעת. מעת
אחרים. אנשים על לךש לחיצוניות שיש

זני

 ־ בפברואר ו9
במרס 20


