הנעל שאת נועלת היא יותר מסתם נעל .היא כח איחטי ,מפתח להבנת
אישיותך ופענוח המסתורין שבך .גבר מנוסה ילמד על אופייד דרך נעלייך
לפני שיחליף אתך מילה.
____________________
בוודאי מסקרן אותך לדעת מה
חושב הגבר הישראלי עלייך ועל
נעלייך .איך הוא אוהב אותך?
חצופה בנעל עור בוהקת בניצנוע
מתגרה? משוחררת בנעליים
חטובות? או אולי ביישנית במגפיים?
דו״ח חזי יתן לך את התשובה:
הציגי לפני בעלך או אחד מחברייך
מודעה זו .״צווי׳׳ עליו לגזור את
נה האהובה עליו ולהכניסה
ה בצירוף שמך וכתובתך.
הולכת לקנות את נעלי חזי
 ,בקשי ממנו שיתלווה אליך.
א מהחנויות ממתינה לו ת .ד.
לתוכה יזרוק את המעטפה.
בין משתתפי הדו״ח נגריל
 75זוגות נעלי חזי.
תוצאות ההגרלה והמחקר יפורסמו
בעיתונים בסוף העונה.
בוו לאף אחד .אדום ומבריק זה הסגנון .מצידה ,שבל
ובצת כוכבים .כדאי להזהר מהשפיע שלה.

סולידית ואלגנטית ,הליידי .בנעלי משבצות שחור לבו ועקב פיקולו
דוגמת פריז ורומא.
ת״א :רוזי-דיזנגוף סנט ר
חנות הנופעל-בו אביגדור 20
ארו-דיזנגוף  8ו ו
גייני-׳הורה המכבי 6 1
ויוה-דיזנגוף  7נ ו
רווחה-אלנב׳ ונ
ר־ג :אטרנה-ביאליק ג5
בני־ברק :קנגורו-עקיבא 7
קיראוו :אנניר-נורנז כוסחר׳
חולון :ל״ די -שנקו 52
נת־ים :ל״ו׳-בלפו ר  4נ
ראשל־צ :א.נו.או-.רוטשילד 5 2
רמת־השרון :ד1־ר - 1ס 1ק 1לוב  9נ
הרצליה :הרצל׳ה-סוקול וב 2 6
רעננה :אורלי-אחוזה 102
רנות״ם :נעלי גרוס
נתניה :פופ-דיזנג 1ף 2 6
חדרה :א נ י נ  -ה נ שי א 49
זכווו יעקב :נעלי עוז
ירושלים :פרידנק-יפו 45
רחובות :ב א ו ס  -ה ו צ ל 1 6 6
רמלה :׳וגלה-הרצל 85
אשדוד :עלית-נורנז א'
קרית מלאני :חו-נורנז מסחרי
אשקלון :ספירנוו-העבודה 2
באר־שבע :עופר-יאיר 55
נזרית-נוורד׳ הגט אות 4 0
ערד :אוניח-מר נז מסחרי
חיפה :דן גבריאלי-הרצל 1 8
נתו-הרצל  4נ
צנורת-שד׳ הנשיא 117
שנט ר-הר צל 55
קרית אחא :וול קו-העצנואות 5 8
קרית טבעון :חו-נורנז מסחרי
קרית ים :טלי-מרטיו נובר 5/3
קרית ביאליק :׳וספה-סביני ה
קרית מוצקין :שרה-השופ טים 74
עפולה :לילד-רח' הרב לזיו
עכו :ארבע עונות-בן עמי > 4
נהריה :ר!זי-שד' הגעתון 26
טבריה :א׳לנה-רח׳ הגליל
קרית שמונה :גלי-בניז ר. 1.א.

נושאת הדגל של שחרור האשה .את דרכה אל הקריירה היא עושה
במגף המהפכה עם תפר מודגש וסמל תרנגול מוזהב .התוספות הו שלנו...

מלאך קטן .ממש נשמה טובה .תמימה ,ביישנית ,עם משיכה חזקה
לפינות .תמיד תמיד במגפיים לבנים.

חופשייה ,טבעית ,מתרחקת מטקסים .כתוהה עם הצבעים השולטים
בטבע :שמלה ירוקה ומגפו! חום עם צווארו! מעוטר בשרוך.

