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 המנקר, בחשש הלחם
 מוקדם לאיבחון היום עוד בוא

 שלך הנפשי השקט
.זה אח שווה
 כוללת: הבדיקה
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 במאמץ(ארגומטריה) א.ק.ג.
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 תל־אביב פריעומן פמת 18 רייגס הרופאים, בית
03-244294,03-221227 טלפונים:

■ יפו-תל־אביב דרך י■
)29 מעמוד (המשך
 עסקו מעל צר בחדר לגבר. הכל

 באום מרתה יושבת לידבסקי של
 פיג׳מות כותנות־לילה, לנשים ומוכרת

 באדום ומנוקד פרחוני מפלנל וחלוקים
 30 כבר זה בחרר מוכרת היא וכחול.

מיי היא בעלה. עם שעלתה מאז שנה,
 בסיטונות ומוכרת הסחורה את צרת

המחי .54 ער המידות. בכל וליחידים,
לפריט. שקל אלף 11 רים:

 ב־ והעסקים הצרים החדרונים בין
 חנות־הענק גם מצוייה חדרי־המדרגות

 50 לפני במקום שהתמקמה ניבה של
 חנות־מיפעל, שהיא זו, בחנות שנה.

 המיוצרים הבגדים את להשיג אפשר
 של היצוא עודפי ואת המקומי לשוק
 לאזור יחסית יקרים המחירים ניבה.

 גדעון בעיצוב אוברול, או טרנינג —
שקל. 46,000ל־ 38,000 בין אוברזון,

פינת־מציאות, גם בניבה יש כי אם
 יום שכל מהר כר כל נמכרות הן אף

משתנה. המבחר
 מזור חנות: אחרי חנות זה, וככה
̂  חולצות של עשיר מבחר — 3 5 במספר

 קורדרוי חולצות שקל, 13,000ב־ פלנל
 12,000ב־ ודיאולן שקל 15,000ב־

 סוודר ),37 יפו עזורי(דרד אצל שקל.
 14.000ב־ משובחת, מאיכות אפור,
 פי־ שקל, 12,000ב־ מכנסי־צמר שקל,
שקל. 10,000 — מכותנה ג׳מות

מב הרחוב, בהמשך לורד, באופנת
 תחתונים, עניבות, גרביים. של חר

 לו זקוק שגבר מה כל ובכלל גופיות
ההלבשה. בנושא

אוברול
צוחקים לא בכיכר־המדינה

 באזור ההפתעה הבת. שם על
 תל- יפו בפינת קרולץ. אופנת היא

ב מפתיע חלון־הראווה והרצל. אביב
 צרפתי בסגנון ביותר, אלגנטיים דגמים

 אהרוניס, משה החנות, בעל ואיטלקי.
 בפולגת עבד מיוון, שנים 10 לפגי עלה

הח שנים, שבע לפני נישואיו, ואחרי
 קרולין, את ופתח עצמאי להיות ליט
בתו. שם על

 מניו־יורק, בגרי־ערב מייבא הוא
 — משובחים הבדים ורומא. פאריס
והמ נקי, וצמר טאפט משי, ז׳ורז׳ט,
שקל. 85.000ל־ 65,000 בין חירים

וא חגיגיים לארועים שמלות אלה
 אהרוניס, מספר לכלה. שמלות פילו

 ז׳ורז׳ט שמלת בידו מחליק כשהוא
 חבר, בה: שזורות שפנינים קרם, בצבע
 עליי צחק בכיכר־המדינה. בוטיק בעל

 — היום כאן. קרולין את כשפתחתי
 סגר המיסכן, והוא, מאוד, מרוצה אני

בתש לעמוד היה יכול לא כי עכשיו,
שכר־הדירה. לום
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