
 הנכה ,אוסטוו־הונגו בנוסח כתיתה
צפיפות חום, * דוום־אמויקאי קתיבל

הצמות על מתחננים * הישראלי האופנה ביריד ומחנק

 כל מידאס. של מגע יש הזד, ״לבחור
ה הבחור לזהב.״ הופך בו נוגע שהוא מה
כא שוב. זה את עסה שאולי, רפי הוא זה

 בעבר. ומי המי כל את לקבץ הצליח שר
 1—־ המיסעדה לפתיחת בעתיד. גם ואולי בהווה

 בתל־ ביח־אמריקה גג על שלו, החדשה
 של שמידאס העובדה גם חשובה לא אביב.

האו גם כי גמור, מסכן היד, המיתולוגיה
 כידוע וזהב ידו, ממגע לזהב הפך שלו כל

 המיסעדה בפתיחת אנחנו לאכול. אי־אפשר
אכלנו. גם אכלנו הזאת
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̂: נישואיו של פנטומימה ,̂, ״״״; =,י״
נוכחות והפגין לביקור־חולדח. הגיע הוא בווינה ובשפת־הגוף בפנטומימה ומרצה

 כאן. חגגו האפשריים הטקס גינוני כל
 האוסטרו־ הוסאר פנינו את קידם בפתח

 וינאית. אופרטה מתוך כמו שיצא הונגרי,
 ישר נלקחו נפטלין. ניחוח עם ובגדיו,

ש לב, של ביגדי־התיאטרץ מחסן מתוך
 ותחפושת תילבושת כל למצוא ניתן אצלו

אפשרית.
 כטווס, הקהל בין הסתובב בעל־הבית

מיסדר־הגריל. אבירי באות ענוד
ה אחד שהוא שלומי, בשם צעיר חתיך

 שעטו החתיכות לכל ידיים לחץ שותפים.
 לחתיכות מרובה תשומת־לב והעניק עליו

ה גם להתבייש במה להן שאין העבר. מן
 מל־ שהיתה יעקובסון־וייס, רינה כמו יום,

 היו החמישים. בשנות ישראל של כת־היופי
ו רוזנשטיין, מלכה אשת־החברה גם שם

 ה־ מן שפרשה הוותיקה הדוגמנית כמובן,
לי תצוגות־אופנה. מנחת והפכה מיקצוע

 פיגורות מאוד הרבה היו לפידות. אורה
הרכי טורי את תדיר המפרנסות ידועות,

לות.
 ו־ לשעבר גלי־צה״ל מפקד לבני, יצחק
רע בחברת לשעבר, רשות־השידור מנכ״ל

 לוותר אמנם נאלץ אתי, עורכת־הדין ייתו,
המסיבות. על לא אבל הכסא. על

והש הופעה אחרי הגיע אופיר שייקר,
ש־ אחרי כאן. גם מצחוק האנשים את כיב


