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 של אלו קשים כימים דהשעה **
להס שפחות, מה לקנות הוא פיחות *5

 הבגדים את לתקן או — שיש במה תפק
הצרות. שהתחילו קודם שעברה, מהשנה
 חלונות־ בין כשסוביים זאת, ובכל
 מיניסטור ??לונדון של הדקורטיביים הראווה

 על להתגבר קשה דיזנגוף רחוב ושל
 בסוף הצפוי תלוש־המשכורת ורק הייצר,

 הממוצעת האשד. בעד לעצור יכול החודש,
 ולערוך החנות או הבוטיק אל להיכנס
וצרכיה. כאוות־נפשה קניות

ה ח קו  משלמת הל
השם עבור

או דיזנגוף ברחוב קניות עריכת י *יי
 עריכת- רק אינה מיניסטור, בלונדון

ב בדרך־כלל כרוך הדבר לשמה. קניות
בעצירה בתי־הקפה, מסלול לאורך טיול

 מ ההלבשה. בבאזאר הנמכרות האופנאיות הג׳ינס חצאיות של מחירן הוא 1"׳ל 35
ליי מייועדת מימין הטריקו חולצת בתדפיס. מעוטרת חצאית־מיכנס —

 וחול ל״י, 30ב־ נמכרת שמשמאל המשובצת חולצת־הכותנה בלבד. ל״י 15 בבאזאר, ומחירה,
מגוח ממש במחירים פריטי־עילית נמכרים בבאזאר ל״י. 15ב־ שמתחתיה מטריקו הגולף

© " 4 דן  דמוי־ מסקאי אלה מעילים של מחירם הוא 1ך
1 0 וה סינתטית אורלון בפרוות המעוטרים טור, # 3
מהמעיליס. נתלש בית־החרושת תג ההלבשה. בבאזאר נמכרים

ד 1000
השכמייה ידוע.

 מעיל של מחירו הוא יי
 הנמכר (מימין), פריס
מבד־צמר עשוייה (משמאל),

 מ־ מייובא טוויד
 דיזנגופי בבוטיק
ל״י. 358 ומחירה

 ובשי ידידים עם בפגישות חלונות־חראווה, ליד
כום־קפה. על בטלה

 אי משני באחד קניותיה את עורכת כשגברת
 מראש לה ברור להיות צריך האלה, רי־היוקרה

 האבי או הבגד עבור אך־ורק משלמת אינה היא
 הג< והמיסים שכר־הדירה עבור גם אלא שרכשה,

 בע להיות הזכות עבור בעל־הבית שמשלם הים
יקר. כה באיזור עסק

 לקו להיות התענוג תמורת הגברת משלמת כן
 כ בדרך השירות שבו אכסקלוסיבי, בוטיק של

 לח דגמים, עשרות למדוד אפשר שבו אישי,
הצורך. בעת ולהחליף להיוועץ

 הלונז של ובבוטיקים בחנויות גם פגע הפיחות
אם אחר, תחום כבכל דיזנגוף, ורחוב מיניסטור


