
שאר
המותניים,

 מרובע צמר צעיף זהו האחרון. הלהיט הוא
 על או לכתפיים מסביב הנכרך וגדול

בלבד. פרנקים 35 מחירו הראש. על או

| | [ י  קפלים עם צרה חצאית מחוייטת. צמר חליפת ד1|
■יי  בסיגנון הדקט בצד. וכפתורים התחתון בחלק י ■

ולבילוי. לבוקר לעבודה, — עת לכל מתאימה החליפה בלייזר.

 באדום־שחור־לבן משובצת חולצה
י ״ ״ י ' • ■ ב הכפתורים סגירת טאפטה. מבד י י

פרנק. ו49מ־ יותר לא — המחיר מוגבה. והצווארון צד׳

הוסמן. מלון לשם גפארים העונה וזול,
 העמידה, בגיל נחמד זוג המלון, בעלי

 לחדר־ לרדת תתעצלו (אם לכן יגישו
 טעימה בוקר ארוחת בוקר כל האוכל)
טהו חמאה וחם, פריד קרואסון — למיטה

 מישמ־ ריבת וטרי, ארוך בגט ומשמעה, רה
 קפה של גדול וקנקן אוכמניות או שים

טובו יותר להיות יכול מה תה. או

 היכרות סיור
ראשון

 סיור לערוך רצוי הראשון יום ^
 ברחוב החל האופרה, באזור היכרות ■יי

 וכלה קומרטיה ברחוב המשך דנטן, שוסה
 בחלונות- להביט סאדלזר. !תחנת באזור

מקרוב לראות לחנויות, להיכנס הראווה,
ה את למשש צבעים, אילו אופנתי, מה ׳

 — בקיצור המחירים. את ולבדוק בדים
לעניינים. להיכנס

 שמוצא אחר פריט כל או בגד ראיתן
ה של כרטיס־ביקור בקשו ? בעיניכן חן

 וציינו הכתובת לכן רשמו ו/או חנות,
המחיר. יומה ראיתן מה לעצמכן

 היכנסו עייפתןז הצהריים. שעת הגיעה
 קרוק והזמינו הקפה־מיסעדה, מבתי לאחד
 סנד־ איזה איו טוסט, ימין שזה — מסייה

 פיצה או כשר), לאוכלי (לא ז׳מביון ווי־־׳ן
 בצירוף צרפתי, בסיגנון חמימה איטלקית

ש מרענן, ממט דיאבולו משקה של
 תרכזי אלא אינו אך אכזוטי, מאוד נשמע
 ומרוצות, שבעות אתן סודה. עם מנטה

 למלצר, טיפ להשאיר שכחתן לא שילמתן,
בסיור. להמשיך ואפשר

 ׳מהסיור, תשושות כשאתן יערב, לקראת
 ראיתן מה חושבים: ועשו להדר חיזרו

לקינות. רוצות אתן ומה

ת הקניו
הרציניות

ב הקניות במסע התחילו מחית, י■
 ה־ להתנפל. צורך אין יסודית. צורה *

!סולד זועקים והשלטים גדול, מיבחר

 שמחירו לבנה, מתחרה צווארון תוספת הוא שבאופנה החידוש ׳11
מגפי פרנק. 129 — ג׳ינס בשכבות מיני חצאית פרנק. 50 ״

פרנק. 100 — שונים בצבעים לנשים, תיק־מזוודה פרנק. 100

מכירות. משמע, !סולד
 סוף מחירי על ביניהן מתחרות החנויות

 והם יותר. מוכר יותר, המוריד העונה.
 בין היא ההנחה מחירים. להוריד יודעים

ב אמיתית, הנחה וזוהי אחוז. 50ד 30
 לקראת המחירים את מעלים לא פאריס

 אחר־כך אותם ■ולהוריד כדי העונה, סוף
 העונה סוף במכירות שם, ב־ס/״סב. ״כאילו״

מ ובשליש הרגיל מהמחיר בחצי קונים
בארץ. המוצר מחיר

:בבקשה ? דוגמות רוצים
 ומלטפים, רכים מבדים חולצות מיבחר

 וולנים הרבה עם אופנתיים, צבעים בשלל
בלבד. פרנק 99 — גיהוץ ללא מבד

פרנק. 30ב־ סוודרים
פרנק. 50ב* מעי חצאיות

פרנק. 149ב־ לעור כחיקוי מכנסיים
פרנק. 60ב־ משובח מצמר ניקרס מכנסי
 עקב ועל שטוחות — אופנתיות נעלים

פרנק. 70ב־ המתחילים —
ב הימרתי שעליה חברתי, לוי, גאולה

 לפני חיפשה לפאריס, האחרונה נסיעתי
 וספורטיביות. נוחות נעליים זוג הנסיעה
 זוג מצאה ובסוף חיפשה, חיפשה, חיפשה,
 שקל. 1700 של אסטרונומי במחיר נעליים

ארב מצאנו דנטן, שיוסר, ברחוב בפאריס,
ב יותר, ואופנתיים יותר יפים זוגות עה

ל כל־כך רוצות והמוכרות הזה. מחיר
 תענוג שממש משתדלות, כך כל מכור׳

ולחפש. למדוד ירק אפילו או לקנות,
לעבוד הממהרות הקוקטיות, הצרפתיות

 ולבושות מטופחות, רעננות, נראות תו׳
 הסיפור טוב. מריחות גם והן בטוב־טעם.

מוכרז והבושם הצרפתיות על

שר3א
ללמוד

 במטוס, פגשתי שאותה טל,ו, *#!לי
לבו בצורת תשומת־ליבי את משכה י■
משוחר חיילת ,21 בת רק היא שולי שה.
 שלושה במשך בפאריס שהתה היא רת.

 את חסכה לכלות, בסלון עבדה חודשים,
 מסע עשתה לארץ שובה ולפני כספה,
קניות.

 המיבחר משגעים. בפאריס ״הבגדים
 בגדים יש לבחור. במה ידעתי ולא עצום

 והמחירים סולידיים. בגדים ויש נועזים
 פזוריה האחרונה האופנה מצחיקים. ממש
קשה. והבחירה עינייך, לנגד

 מעולות״, וגיזרות שיק יש ״לצרפתים
 בארץ,״ שחסר מה ״זה גאולה. מוסיפה

מהנ הרבה ללמוד ״אפשר מקוננת. היא
עדי בצורה להתאפר איך הצרפתיות. שים

אופנתית.״ בצורה להתלבש ואיך נה
ש המלתחה את שראו מחברותי לכמה
 קל הזולים, המחירים על ושמעו הבאתי

ל הקרובים, בחודשים לחסוך יותר יהיה
 בסוף שייערך הבא, הקניות סיבוב קראת

:■ גלזן אורנה יוני.


