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חוץ, ותוצרת הארץ תוצרת

 אצלו ג־ורג׳. המלך ברחוב חזיות חנות בטל הוא
 והגדלים, המינים הסוגים, מכל חזיות למצוא ניתן
חזיה. כל עבור שקל 150 — מצחיקים והמחירים

די1ב חזיות
עו אני הזול. בזיל הכל — חגורות־בטן

 יכול אני ולכן נמוך רווחים מתח על בד
התורה. כל זאת בזול. למכור

 יודעות החכמות
לקנות איפה

 אין א״א. סחורה חדש, הכל צלי
* י /  טריומף חזיית תראי, דפקטים. /

 הגרי חזיה שקל, 150ב־ טופר־מודרנית
 חגורות־בטן שקל. 200ב־ מאוד טובה 8ה־

 כל אחרת בחנות שקל. 250ב־ אלסנוקס
 אני חזיות, קונה כשאני כפול. עולה זה

 לא זה אחרת ידועות, פירמות רק קונה
שווה.׳״

המחזי ורחבות, גדולות חזיות פה יש
כותנה מבד עשויות בטן, חצי גם קות

ל ו ז ה
 המעורבים והצבעים הגדלים המינים בכל
ולבחור. ביחד, שם

אריסטוק והכי עשירות הכי ״הנשים
 ה- ״הן חיים. אומר לפה,״ באות רטיות

 קונה והעם המקום, את שגילו פיקחיות
 אצלי הטובות״. ״החנויות שנקרא במה

 תחתונים של תואם סט להרכיב אפשר
 לא זה היום, זה מה שקל. 200ב־ וחזיה
 תחתונים היום מוצאים עוד איפה כסף!

שקלז 50ב־ שכאלה

עשירות גם
ויותר. שגייס פי ומשלמות

 שגילו הפיקחיות הן ניסיס. חיים אומר לפה, באות
 ״הטובות״, בחנויות קונות שהאחרות בעוד המקום, את

שנים. כבר אליו שבאות קבועות קונות יש לניסיס
 מחנויות בזול הסחורה את קונה ״אני א״א. סוג הכלחוץ תוצרת

 במחירים לסכור יכול אני ואז המחסלות, נשים ללבני
בלבד. שקל 50 תחתונים וזוג שקל 150 עולה חיים אצל חזיה חיים. אומר מצחיקים,״

 בעלות ז חזיות צריכה לא מי זיווג. מ
 נופלים, לסופד זקוקות השופע החזה י י

 לחזיה בחורף זקוקות הבינוני החזה בעלות
 למצוא ויכולות רוצות השטוחות לחימום,

היא. ושדיה אחת כל מילוי.
 תל- נשות את לאחרונה שכובש המקום

 שבשוק הזול בזיל החזיות דוכן הוא אביב
 בסימטה .15 ג׳ורג׳ הפלך ברחוב בצלאל,

 אפשר ניסים, חיים אצל שם, ימין. פצד
הצב הפינים, הסוגים, פכל חזיות למצוא

 בעיקר אך הארץ תוצרת והגדלים, עים
ח. תוצרת ״

צרכת
קלה, בטן

תח מיכנסי הס ותתיכי *
 חגורת בסיגנון תונים

יעילה. וגס יפה גם שהיא

 בטן חגורות אחרות, במילים או,בסן מחזיק
הבטן. את ומלחיצה מיישרת המחזיקה,

גיזרה. ובעלות חות להיראות לשמנמנות ועוזר ועבה חזק הגומי
 ובטן שופט חזה בעלות לנשיםנובלים תוגר

הכל, ומייצב מחזיק זה רפוייה:
מועם. הביקוש כי בלבד, שקל 150 המחיר וסאטן. כותנה בד ועשוי

 גבר ניסים, חיים יושב הקופה ליד
 כמזרחי, הנשפע שמו, אף שעל ,60 כבן
 בפני סיפור הוא חיים רומניה. יליד הוא

והת 16 בגיל לישראל הגיע הוא עצמו.
 בפיסעדה. כלים כשוטף דרכו את חיל

בש עתיד לא שזה החליט זמן־מה אחרי
 נוכח חלבן, כשהיה חלבן. ונהיה בילו.
 לנסות והחליט יתעשר לא שמזה לדעת

 למסגר הפך משוטר שוטר. בתור מזלו את
 לסוחר והסך עיסוקו את שינה וממסגד
 שהפינה החלים אחר-כך ביפו. עתיקות

 הוא וכאן בצלאל בשוק היא טובה הכי
שנה. 24 כבר לבטח שוכן

 משהו ז זולות כל־כך שהחזיות זה איו
 אופר הוא בסדר,״ ״הכל בסדר. לא פה

 אסביר ״אני בטוחה. שאהיה כדי יד ומרים
 חנויות מחפש אני מאוד. פשוט זה לך,

האח ובתקופה שמחסלות, נשים ללבני
 קונה ואני כאלה, מאוד הרבה יש רונה

חזיות, תחתונים, שלהם, הסחורה כל את

 ז האלה האוצרות כל את מודדים ואיפה
 שני על מצביע והוא בוודאי, מקום, יש

 אבל עליהם. סוגר שווילון סבירים, תאים
הק או הגדלות אין תיקונים, כאן אין

תופרת. אץ טנות,
רו כשהיא העמידה. בגיל גברת נכנסת

 :אומרת היא כתבה, חיים על שעושים אה
 שנים, המון אצלו קונה שאני ״תכתבי

 ל- ונאמנה מרוצה אני פתח. שהוא מאז
 ה- על איתו עומדת אני תמיד הזיותיו.

 הנחה. לי עושה הוא בסוף ותמיד מקח
 שהחזיר. ומוצאת הביתה באה אני ואם

 הוא לי. מחליף הוא גדולה, או קטנה
לכולן.״ מחליף

 ולבחוש. למשש לראות, לבוא, כדאי
 להחליף, וגם למדוד אפשר כיף. זה גם

תח זוגות שני להביא רע מה — ובכלל
 כשכל ליום־הולדתה, לחברה ביקיני תוני

 והמתנה בלבד, שקל 100 היא ההוצאה
ז ושימושית יפה

 כי שקל, 150 הכל בסך העולות וסאטן,
ה נשים הרבה אין מועט. הוא הביקוש
שכזה. דבר לפץ זקוקות

 בערימות־ערימות, נמצאות שם החזיות
לבחוש וסבלנות, זמן זה שצריך מה וכל
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