
 בתר־אביב וחוב שר בסטע
 בנ־מין, ונחרת הוצר בין הקטנה,
 בגד■ - מציאות למצוא אפשו
ואביזוים ■דדים גברים, נשים,

 מיכאל מכנסיים. זוגות מאות תלויים
 של ג׳ינס מכנסי מוכר הצעיר הביניאן
 דקים קורדרוי מכנסי ובליני; פרארי

 הגזרות בכל ולנשים. לגברים עבים וגם
 צהוב, בורדו, שחור, — הצבעים ובכל
 ומכי ירוק כחול, אפור, חרדל, אדום,

.52 מידה עד וכותנה נסי״צמר
 ז׳קט שקל, 12,000 קורדרוי: מכנסי
 ג׳ינ־ שקל, 18,000 תואם: קורדרוי

 שכפץ־ג׳ינס: שקל, 12,000 — סים
10,000.

 יפו־תל־ בדרך צמידי־ניטים.
בחדרי־המדרגות. חנויות גם יש אביב

 והגוונים גולדי — הפירמה משובחת,
 ירוק, צהוב, של שילובים — ססגוניים

המ ואפור. ורוד אדום טורקיז,'כחול,
 תלוי שקל, 6,500ל־ 5,000 בין חירים

 שלושה לקנות אפשר ״אצלי במידה:
בצ אחד טרנינג של במחיר טרנינגים

תל־אביב!״ פון
 יונתן של היא נוספת חנות־מררגות

ש שש לפני לארץ שהגיע לידבסקי,
ה את אהבתי משטרסבורג(״כי נים.

 בשטרסבורג מזג־האוויה"). ואת שמש
 ביזנס״ ב״שמטס מישפחתו עם עבד

שנ כבר יושב הוא ובחדר־המדרגות

 עיריית ראש של אשתו להט, יוה ץ
לאח פה, ביקרה צ׳יץ', תל־אביב, (

 סיפר, שמלו*, ארבע עם ויצאה רונה,
 באזור. מבעלי־התנויות אחד בנאווה,
 טרופים בימים מחפשת לא מי ובאמת

 מציאות, יקר, כך כל כשהכל אלה,
 ומי והנחות? מיבצעים מכירות־חיסול,

למיניהם בשווקים מצאה ולא שחיפשה
שאנן בנווה ביפו, בבצלאל, בכרמל, —
 לרחוב עצמה את שתטריח כדאי —

 יפו־תל־ דרן־ — והסואן הארוך הגדול,
אביב.
 כלי- ,לרהיטים המובילה דרך זו
 בעיקר אך מזון. מגבות, שטיחים, בית,

 של ומין. סוג מכל בגדים לבגדים.
 באזור ובמיוחד טובים. רבים יצרנים

בנימין. ונחלת הרצל רחוב שבין
 יפו בררו בחנוכה. הסתערות

 גולן, יעקב של טקס ליידי בחנות ,19
 ול־ לצעירות בגדי־נשים. של מיבחר

ויפה. אופנתי בוגרות,

 לא־ירועות פירמות מחזיק גולן
חב — כמו טובה. איכות בעלות אבל
 ליבר. נון, לוגנו, ביאליק רת

מסריג ספורטיבית חליפה המחירים:

 — עטלף בסיגנון החולצה וכותנה,
ונו ארוכים והמכנסים — רחב שרוול

בסגנון ז׳קט־צמר שקל. 27,000 חים:

 — בורדו או אפור שנהב, בגוון בלייזר,
שקל. 19,000

 ינון חברת של יפהפיה שמלת־סריג
 שקל. 35,000 — אדום־שחור בגווני
צב במיבחר לערב ז׳ורזט קרם שמלת

 כחול־ שחור־לבן, אדום־לבן, של עים
 34,000 רק הצ׳רלסטון, בסיגנון לבן,

שקל.
 מוכרים כבר כי הנחות, אין אבל

 יש בגד ולכל אחריות יש אולם בזול,
להחליף. אפשר מרוצים לא אם כתובת.

ההל בעסקי שנים 15 גולן, לדברי
 של ובשבוע בשפע קונים יש בשה,

הסתערות. ממש היתה חנוכה
ה בהמשך הכחול״. ״הפעמון

 — רבות מציאות מנדרין: אופנת רחוב
 באיכות וסווטשרטים סוודרים מיבחר
 טרנינגים האחד, שקל 7,000ב־ טובה

 14,000ב־ צבעים בשלל אופנתיים
שקל.

השכנה הכחול) (הפעמון בל בבלו

״ מדרגות חדו׳ ״; ״;: ד ״,
,12 עד שנתיים מגיל לילדים, משגעים טרנינגים גות
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 בחנות לידבסקי, יונתן משמאל: זולים. ובמחירים
 חגורות המוכר משטרסבורג, שעלה צרפתי הוא זהה.

הצבעים. ובכל החומרים מכל לגברים וגם לנשים

סויג שימלח
הירושלמית,

בחנו טקס ליידי של שקל) 35,000 (מחירה
 אלדד שולי מדגימה גולן, יעקב של תו

בתל־אב וחיפוש־מציאות לטיבוב״קניות קפצה אשר

הס תלויה בהם צרים חדרי־מדרגות
 אחד העסקים. את עושים ובהם חורה

 וולף, נחום הוא האלה החנויות מבעלי
 רק שלושה) על הזעירה(מטר ולחנותו

 ממש תלויה הסחורה להיכנס. יכול הוא
המדרכה. על

לי משגעים טרנינגים מוכר הוא
האיכות .12 עד שנתיים מגיל לדים,

 המינים מכל — חגורות ומוכר תיים
 וילדים. גברים לנשים, החומרים, ומכל

 ומתכת. סקאי מעור, חגורות לו יש
מחב וגם מוכספות מוזהבות, חגורות

 צמידי־ניטים כפפות; צעיפים; לים:
 , 7,000 ועד 500מ־ והכל פאנקיסטים;

 בהזמנה. חגורות עושה גם והוא שקל.
)30 בעמוד (המשך דוגמה. בכל


