
ש פ ח . ש את . פ ח . . . ה ש א ש את ה פ ח . . . ה ט א . את ה . ה ש א ש ה חפ ש אתי . פ ח . . , . ה ט א פ את ה ח . . . י ו ש א ה

ארגז...״ איגו אשח, ל< שאי! ״אות
 שחכמינו־זכרונס־לברכה מסתבר לאשת. מוקדשים גור יחודו! של במלונו 68־67 עמודים

 אדם ״כל מבאיש,״ יותר בינה באשה נת! ״הקדוש־ברון־הוא למשל: בערכה. •הכירו דווקא
 מכאן נשים״. של דעתן אחר הולכין אנשים של ״דרכם ולכן אדם״, אינו אשת, לו שאין
 נשים ש״שתי משום כמובן לן, אין עוד (אם האשת את ולחפש ללכת אלא לך נותר שלא

. דברניות ״נשים דע: זאת, לעשות נחפז אתה בטרם בבית״.) מריבה בבית, . . ן  נשיח ה
. רחמניות . . . עצלניות נשים הן . . ן . קנאיות נשים ה . . ן  <(תמלא ״— — — נשים ה

★חכס־זכרונך־לברכה). ותהיה עוד, בעצמן  ★ הכחולה החיה★ 
 נרחב קטע לפי ברומא, ״בן־חור״ כוכבת הררית, לחיה נתגלתה המלתחה חשיבות

 — כחול — ביותר לה ההולם הצבע שיטה: לפי אותה העשירה היא אמריקאי. בעתון
 והמשיכה בפריז כחולים בגדים לקנות המשיכה חיה הבגד. תפקיד לפי שונות, בדוגמות
 כל למרות אבל מפליא, . . . בכחול״ ״הגברת נקראת היא שם בהוליווד, זאת לעשות

 נעורת חיה . . . לאשה קבוע סימן־היכר המשמשים מסויים, בושם או צבע נגד היא זאת
 לבשה לא מעולם הראש. על אותם לובשת אף לפעמים תלבושתה, לגיוון בצעיפים הרבה
 להסתיר אין שלדעתה משום זאת) עשתה דוגמנית בתור לפחות — נכון שלא (מה כובע

. האשד, ראש עטרת מהיותו הקדקד, את .  באיפור משתמשת הררית הגב' אין .
דקות 15 השמן־זית. גם לפעמים אשת־המים־והסבון, היא אותה. הולם אינו פשוט הוא כבד.

 10 מתוכן — לאיפורה מוקדשות
ה ראי הן העיניים לעיניים.

נפש.
+ ■4̂־

לטיפוסים
אינטלקטואליים

המו החדשות, הבובות
ה בחלונות־הראווה כיום פיעות

ונח מלוטשות כל־כך מפוארים,
 מתפלאת אינני שכלל עד מדות,

ש בשבוע אשר חייל אותו על
 מהן באחת ונעץ עמד עבר

 לי הזכיר זה חולמניים. מבטים
 מאגדות . . . פיגמליון את

 1סטטיס ההווה. למציאות העבד
 בקרב לאחרונה שנערכה טיקה

 ״מהי השאלה על הצרפתיות
 שבעלך לך נודיע אם תגובתך

ה שלמרבה הרי בך?״ בוגד
 בבגידה השיבו 60/ס רק פליאה
 מעלימות 24״/״ ואילו נגדית,

המשלי יש הסולחות, יש עין.
תס איך אך הנפרדות. ויש מות
 מרככות 5ש־״/״ העובדה את בירו
הו הפוכה, לשאלה אליו? יחסן
 מוחלט בטחון על 57״/״ דיעו
לעולם, בבעליהן תבגודנה שלא

 שזה דווקא בטוחות ר0״/ ואילו
ד,מממ מהססות. השאר יקרה.

הפרי האופנה בית . . .
 לטיפוס מציע רוף מגי זאי

 שמלה הממושקף האינטלקטואלי
 אשר דקים, בפסים לאביב, צרה

ה נרכסים (בו הקדמי חלקה
 לבן 'מפיקה עשוי כפתורים)

. תמונה) (ראה . רי" נינה .
אחר, פריזאי אופנה בית קי,

(הדמי־סיזון) לעונת־המעבר מציע
לשמלה. מעל הנלבשת גלימה

 חסרת פלרינה), (דוגמת הגלימה
 קצרה היא .6/7 אורכה שרוולים,

 באנגליה . . . כפתורים 3ב־ רק ונרכסת תנועת־היד, חופשיות המאפשרת בצורה בצדדיה
. יד בציורי לעטרם ואף הקשת, צבעי בכל הפיירקם כלי את לייצר החלי .  אופנת .

 העיטורים ובכל הקשת, צבעי בכל עניבות מציעה מגוונת, מאד 1נא!0 של העניבות
 פיי־דה־ ועניבת וקפה, שחור כחול, צבעיה: קלוב. בסגנון פסים עניבת — דיור האפשריים:

 תכלת חום, משובצת. ספורטיבית עניבת־צמר — קרדין תפוז. רקע על בשחור (פפיטה) פול
 שכארצות-הברית כמסצ׳ופטם . . . בלבן מנוקדת תכלת עניבת - אדי ושחור.
 . . . הסביבה ציידי יטעו לי למען כ>,0ז\ר המלה את פרותיהם על החוות בעלי מציירים
 מעט לשפשף יש המנופח הבלון את בבלונים. מסיבות לקשט — אנגלי־נשי פטנט

. ך אולי שבועות. מחזיק שזה אומרים לתקרה. מיד ולקרבו צמר, בבד .  אדפנת .
 נוהגים והגברי. פי) (פטיט הילדותי הסיני, סגנונים: 3ב־ עומדת הפריזאית הפיג׳מות

אי־נעימות. למנוע כדי אולי הלובש. של רקומות תיבות בראשי לקשטן

כובע! למה
 לנפח נילון, לשקיק להכניסו נסיעה: בזמן מהתקמטות, כובע לשמירת קנדית הצעה

 עמידה . . . הקימוט אפשרות ימנע הכובע על לחץ־האויר קצהו. את ולקשור השקיק את
 לגבר . . . נענועים הרגשת מונעת במעלית נסיעה בשעת האצבעות קצות על

 הטורח מן להשתחרר תוכל ויעילה. קטנה הפתעה הנה, עד הכל ולהבין לקרוא *טהצליח
 כבוד השוכנת צנזריה, בשם צמר חנות בתל־אביב אותו. שמגלגלים בשעה הצמר שבהחזקת

ידיים שתי לך אין אם לגלגול. החצי־אוטומטי היחידי המתקן מצוי בה קליפורניה, ליד
!לגברים רק :לבנדר★ ★ ★בעצמך. זאת להתקין תוכל שמאליות,

 להן קראו ובאנגליה גן־עדן״, ״תפוחי באוסטריה קוראים ׳טלעגבניות הידעתן
ולא לקודקודנו, דעת שהכניסה העגבניה זו היתד, באמת אולי האהבה״? ״תפוחי פעם

 הגברים המוני אותם לכל (פושר) ברוך־הבא להגיד: המקום כאן אולי . . . התפוח
. לכם יערב — הנשים מדורי בקביעות לקרוא הנוהגים .  שאי־אפשר ומכיוון .
 הגברי הכובע גזרת על השנה מבוססת הצרפתית אופנת־הכובעים מגברים: להתרחק

 בשפה הידיעה שיפור על מורה העתידות לדיילות ״אל-על" עצת . . . תמונה) (ראה
 . . . !)מנוקד עתון הוא (אומר יום כל עתון־הבוקר של הראשון העמוד וקריאת האנגלית
 קפואות רגלים היטב מחממת חרדל אבקת כף בתוספת חמים מים קערת
 — כיום בעולם ביותר המודרני הפרפום . . . בחורף

 (הבקבוק מחירו דיור. בית על־ידי המוצא דיור, מיס הוא
 להתווכח אין הריח, מחיר על ל״י. 28— בארץ: ביותר) הקטן

 שמלה האנגלית: לשמלת־הערב האביב אופנת . . .
 זו שמלה במרפק. המסתיימים תפוחים, שרוולי־ענק בעלת

 טפח ומגלה השמלה אמרת המרימה בשושנה מקושטת
 אחת. באמבטיה צפורים שתי . . . מהתחתונית

 בתוספת אמבטיה היא יחד גם העור ולעידון לעצבנות תרופה
 כמד, הרתחת על־ידי להשגה ניתן השרף מחטי־האורן. שרף
 . . . בבית־ד,מרקחת מוכן קניתו על־ידי או רכים, אורן ענפי

 לנשותיהם הקונים הגברים לכל נ אמבטיה א״פרופו
 הביאו לבנדר: ירדלי כגון סבון,

 שנשים משום תחתיו, פרחים נא
 שסבון ומשום פרחים מעדיפות

לגברים דווקא נועד לבנדר ירדלי
 ״הוקינס״ חכרת . . .

מכ לשוק הוציאה האנגלית
 המאפשר השער, לייבוש שיר

 בצורה בבית לשבת למיבשת
 או ולקרוא ביותר הנעימה

 חובשים הייבוש. בזמן לסרוג
 הראש על מבד מטפחת מעין

ב מתמשכת המטפחת הרטוב.
 למכונת־ר,ייבוש עד צינור צורת

 ליד הארץ על העומדת הקטנה
★ ★ ★הכורסה.

״משכית״ אופנת

הכ הראשונה הפעם זו
 מכירת־סוף־ על משכית ריזה

 יצרה הקלסיים־לה, המוצרים מלבד זו. הזדמנות לנצל שכדאי היא האישית דעתי העונה.
 חדשים: מעניינים דגמים כמה השנה משכית

 ושמו צרה שמלה מעל נלבש כפתורים, 6ב־ הנרכס שחור, ממוהייר טוניק @
קצר, ז׳קט בעלת סולידית, כחליפד, נראה הוא שמאחור הוא זד, בדגם המעניין ״שלום־ציון״.

למותניים. המהודק
 שמלת־בית 6

״בבית״ - חורפית
ד,נל טבעי, בצבע —

שחו־ מכנסיים מעל בשת
 גולף וסודר רים־הדוקים

שחור.
 של העונה מחירי
 של הם: אלה מוצרים
ו ל״י, 150 — הטוניק

 75 — הבית שמלת של
 של הורדה לאחר ל״י.

מש משתלם. זד, ,20;/״
 ביצור החלה אף כית

מי אחת האביב. אופנת
 בשם שמלה אלה, צירות

מ העשויה ״אפרסמון״,
 שזור תפוז בצבע קל בד
 מתקבל ולכן לבן, עם

 מעליה פסטל. כאורנז׳
 ענק צוארון בעל ז׳קט

 ד,נרכס קימונו, ושרוולי
גדו כסף כפתורי 4ב־

ל״י. 165 — מחירה לים.
 של נוספות יצירות

ה חליפה הן: משכית
אוני ״חליפת נקראת

 עשויה היא ברסיטה״.
 לבן בצבע שמרון מבד

 שחורים פסים עם טבעי
 החליפה שולי לאורך

שחו בפסקולה מעוטרים
 כפתורי גם מעור. רה

מעור. עשויים החליפה
 נקראת הז׳קט גזרת

 דוגמת בלע״ז בליזר
 ד,אוקספורד תלמידי ז׳קט
גדולים. כיסים שני ולו

ישרה. צרה, החצאית
ל מיועדת זו חליפה
 היא המעבר. תקופת

חו בפסים גם מיוצרת
ואד חמרה בגווני מים,

 132 מחירה שחורה. מה
ל״י.
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