
ם מי לו צי

ארי3 אילנה ן־

 מבד ח׳קט חצאית בחליפת ויסטדג
 פירחו־ הדפס עם שחור דורדט י1

 שחורה מקטיפה כובע ל״י. 400
 וקולר־ ארוך ענק־פנינים ל״י. 75

מיסתורין. מעויק מצרף, ״מאדאם״

 :ותחרה לבן
 :פרח עם .ה
סיכת עם פה

 עדיה והוציא גם ואפשו
ת ו י מא נ י א ה ו ו ר י ו

- ונשית רכה מיסתורית, מלטפת,  ד־ גם י
 אטלס, משי, ויקרים: גולשים כך, אריגים
קלילה. וכותנה קטיפה דורדט,

 רפוי בקו תפורות והחליפות השמלות
קפ ״שטוח״. מראה היוצר ובלתי־מודגש,

 זעירים כפתורים ׳נשפכים, רכים לים
 אורך גדולים וגג הזית ׳מחשופי מעניינים,

 בכיפה. שולט כשהמידי מאפסי, עד ברך
 כגון רכים ׳גוני־פ&טל בעיקר :הצבעים

 פרחים הדפסי ודומיהם, ודוד־עתיק קרם,
ותחרה. פרחים ועיטורי זעירים

 את עושים אינם זו, באופנה הפריטים,
 הם אלה אותו. משלימים אלא הבגד,

ה והסגוריות, הגבוהות נעלי-הפלטפורמה
 קרסול בעלת וארוכה חטובה רגל מדגישות

 לקיצרות־ד,רגליים. מחמיאות אינן אך דק,
 או תפורות מכיפות — כיסויי־הראש או

 סור- דרך השיער, את האוספות סרוגות
רחבות־ למיגבעות ועד אכסוטיים באנים

עת לכל שועל
 חום בגווני ופרוות־שועל בפסים, לת־ג׳רסי

 בסרט מעוטר צרפתי כובע־לבד 'וג׳ינג׳י.
ונשי. מושלם המראה יותר, בהיר בגוון

 בשימלת־ג׳רסי
 150 :,ובז חוס

 קרס
חומה:

 בחליפה ליזה :משמאל מאחור. תפר עם שחורים וגרבי־רשת ל״י 420
בחרו ביד שזורה שחורה קטיפה עשוייח סטרפלס מחולצת המורכבת

קטי עשוייה החצאית בשוק־חפישפשים; ל״י 55 זעירים: לבניס זים
בייו. הפשפשים בשוק היא גס נקנתה ל״י, 50 — ורכה דקה פה

 ממש, בפרוטות לה, לרכוש הצליחה כך שפשים.
 עשרות נחו אשר לחלוטין, אותנטיים

 ובירכתי הסוחרים של ב״סטוקים״ למעצבה ם
 לגואלותיהם. בציפייה נושנים, נות

 השלו* ״מלתחת את רכשה ליזה, לעומת יפי,
 לה רכשה שם באירופה, במסע־קניות שלה

נלהבות. חסידות אלפי בדלילה המחודשת פנה
 שלה והנעליים הכובעים השמלות, את קנתה

ו פרים דיסלדורף, הבינלאומיות ״ות־האופנה
ישראליות. לירות מאות תמורתם ושילמה ,

 גם זו אך רב, כסף האחרת פרוטות, הוציאה ו
 אופנת־יוקרה, היא השלושים אופנת כי ודעות,

 הפנאי בידה שאין ולמי מסויימים, בתנאים וכה
ב עולה גם היא — ״מציאות״ ולחפש תובב
 שמידתה למי ציפי ממליצה למשל, כך, רב.

 זה ברעיונות. להשתעשע לא ,40 ממיספר ה
כמו ״יפלו״ לא השמלות כי לה, יתאים לא

 בראש־ובראשונה מבוסם זה מייוחד סיגנון
 בכל מכונה .השלושים שאופנת וכיוון האריג.

שחורה, קטיפה עשוייה בחליפת־טוקסידו ציפיהשלושים שיקגולשת, רומנטית, — שבנמצא הנשיים ת־התואר
ספרדי: בסימון המיגבעת לירות. 700 שמחירה

 ירוקה מקטיפה ובולרו חצאית־מידי עשזייה קאובוי בחליפת ליזה, לעומתה ל״י. 500
 כובע ל״י. 80ב־ בשוק־הפישפשים להשיגה שניתן בהירים, בפרחים מודפסת כהה

נדיב. מחשוף בעלת ירקרקת חולצה ירוק. צעיף־משי מעוטר קרם, בגוון קאובוי

 הנלבש הבגד לאופי בהתאם הבל, תיתורה.
 המחייב המסויים ולאירוע שעה, באותה
אותו.

 לא אם־גם ביותר, המאפיין והפריט
 המיזרח־ (באקלים ביותר החיוני או הזול

 צבועה, פרוות־שפן לא הפרוות. — תיכוני)
 שיא שרייתה המינק, אפילו או חלילה,
 הפרווה לא־רבות. שנים לפני עד האופנה

 מקומה על ששמרה הקלאסית, השעירה
 השנים כל משך האופנה מיצעד בראש
השו גווניה על פרוות־השועל היא הללו,

 כסף ועד — וחום ג׳ינג׳י מבלונד, : נים
׳ושחור.

 בכמו- אלה, בכל להצטייד שהצליחה מי
 שלימה, מלתחה להשלמת הדרושות יותר

 המייוחד־ השליושים״ ״מראה לה ימובטיח
 והטיסתורי. המעניין והמלטף, הנשי במינו,

 מסדהקולנוע מעל לאחרונה עוניראה כזה
 מוצג להיות העתיד וכזה קאבארט, בסרט

 שיר- שכולו הגדול, גטסבי גסריט בקרוב,
ה השלושים שנות על והתרפקות תהילה

והיפות. ההוללות סוערות,


