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 ׳73 בשנת בלונדון רכשה פרוות־השועל את נאית.
 השחור הסוודר שטרלינג. לירות 10 עבורה ושילמה
באיטליה. בביקור שקנתה עבודת־יד הוא שלבשה

* ומיטו״ה שמאטעס .5; גגג־־י
 הגרביים את הודית, בחנות קנתה הבורדו האוברול את חק.

 זקנה, מאשה קיבלה האפור הכובע את בלונדון, היצבעוניות
באיטליה. רכשה המטרייה ואת רבים, כובעים לה שנתנה

 לא מקור משמששוק־הנישנשים
יש לבגדים אכזב

הח יום־הכיפורים מילחמת ״בזמן פרוות. אפילו נים,
 והיה ברחוב גבר אף היה לא פרווה. על לרדת לטתי
אמדורטקי. מיקי סיפרה ל״י,״ 500 עלתה היא עצוב.

ופסי לשעבר שחקנית שליט, סילבט הציגהבלבן חורו
 אפודה לבשה סליבט כיום. קלינית כולוגית

 רכשה בגדיה את לבנים. ומיכנסיים לבנה חולצה קוניאק, בצבע מעור
 10 עלתה והחולצה דולר 50 לה עלתה האפודה בארצות־הברית.

שליט. סילבט סיפרה פריי,׳׳ מגפי רק נועלת ״אני דולר.

האז הצליח. הורביץ גאד ד
ב שומרים הישראליים רחים

מו לא הם שלהם. השקל על אמת
ב כמו רבה בקלות אותו ציאים
 פרץ החורף עובדה, שעברו. שנים

ה והגברים הנשים ורוב השבוע,
התל-אביבי לרחוב יצאו ישראליים

ה שאת נכון הישנים. בבגדיהם
 ב־ לרכוש הצליחו הישנים בגדים

 מעזים אינם כיום אך חוץ־לארץ,
חדש. בגד ולרכוש לחנות ללכת

זרו בבגדים הלכו שתמיד אלה
 אך מסורת, באותה ממשיכים קים,

אלגנ יותר שהיה מי יותר. עטופים

ה מן לשלוף השנה החליט טי,
 שרכש הטובים הבגדים את ארון

מג פרוות, בארץ. או בחוץ־לארץ
 מיצרך כימעט היו וכובעים פיים

 בעת דווקא אחד. כל אצל חובה
העדיפו שירדו, העזים הגשמים

 את מילר. שרה האופנאית מצהירהלבד לסווג
סר ווורוד בורדו בצבעים המיני סוודר

 סרוגה כיפה ראשה על שחורים. צמר גרבי לבשה מתחתיו בעצמה, גה
 בעצמה. שסרגה צבע, באותו צעיף צווארה וסביב בורדו, בצבע

מילר. שרה הסבירה לבד,״ חורף בגדי לסרוג חסכוני הכי ״זה

 אמדורס- מיקי אמרה נורא,״ לא
 אמדורס־ בני הזמר של אשתו קי,
אופנאית. פעם שהיתר, קי,

 ולכן בכסף חוסכת אני ״השנה
 ביגדי כמה לעצמי לסרוג החלטתי

ולק לרוץ אצטרך שלא כדי חורף,
 ה־ אמרה בחנויות,״ בגדים נות

הלבושה מילר, שרה אופנאית
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העו שוורץ, ליילה לבשה גילדן,
ומו וציור לפיסול כמודל בדת
בשוק־הפישפשים. בגדים כרת

מטריה. אתם לסחוב שלא רבים
 המטרייה את שוכחת תמיד ״אני

 יש אם מזה חוץ שהוא, איפה שלי
 לכן מתהפכת, היא אז עזה רוח
 הישן הפרווה מעיל על סומכת אני
 שלי האדומים המגפיים ועל שלי

 ללא אתם, רק בגשם לצאת ומעזה
זה קצת, נרטבת אני אם מטרייה.


