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דדון אירית נעל״החנות. אומר הפרוות, מרכז יהודה,

 שמחירה מנומרת, פרוות״שפן מדדה נאה, זאת בכל
 שנא מחיפה, שמיניסטים זוג למטה: שקל. אלף 150

בתל־אביב. האופנה את ולבדוק העיניים את לשטוף

סחו עמוס שלה שחלון־הראווה גדולה,
 — מציאות גס יש עצמה בחנות רה.

 ארנקי מיבחר מרובעת בסלסלת־קש
 זה כי שקל, 4,500 רק יפים, סקאי

במיבצע.

 פירוציי, בחנות חשמלי. סדין גם
ש איטלקיים, לביגדי־יבוא  ג׳ינסים, י

 צעירות בגזרות סוודרים פלנל, חולצות
 לבני־הנ־ בעיקר מאיטליה, ואופנתיות

 ניאונים, של זרוקים בצבעים עורים,
ירוק. ורוד, כחול,

 של בליבו הגשר את חוצים כאשר
 המיזרחית בגדה מוצאים הסנטר,

 כי אם בנטע. - וחנות לרוב מישרדים
 לקוחות בסנטר, מיסחרי פחות הצד זה

ע ט  כי הארץ. קצות מכל מגיעים בנ
טון  של איטלקית אופנת־יבוא היא בנ

 ואנגורה, מוהר משטלנד, סוודרים,
 ירוק, בצבעים ומפוספסים, חלקים

 בורדו חאקי צהוב, אדום, טורקיז,
שקל. אלף 70 עד 15מ־ במחיר ואפור,

טון ממול  הקוסמטיקה חברת לבנ
טי נייציר ה ביו  קרמים, — אלור
השכ ואצל למיניהן. וצלליות מסכות

 לבית, כלי־חשמל — לקוסמטיקה נים
רע אם ולבסוף, חשמלי, סדין אפילו

 תנובה־ בורגר־ראנץ, מיסעדות בים,
בייגל ליה,  מטעמים, מיבחר — נאש ו

 — עובדה נפש, לכל השווה במחיר
מקום. אפס עד מלאות כולן המיסעדות
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שרכשו. מה את ומדגימות אומרות, הן נהדרים," דברים ״יש אטיה.

 שונים, מחומרים וחגורות כפפות רות,
ויהלו בנחושת וכלה בפלסטיק החל
עד 5000 מ־ והמחירים מלאכותיים מים

שקל. 6.000
 שקט: החנות של השניה בקומה

 למרות רב, ביקוש אין ולהן נשים, נעלי
אלגנטיות, נעליים — מחירים הורדת
— ספורטיביים מגפיים שקל, 28.000
שקל. 26.000

 ניתן פרוות גם שפן. או רקח
 עדיין, סנטר. בדיזנגוף להשיג עדיין
 אחת, חנות־פרוות רק שם שיש משום

 שבוע. בעוד להיסגר עומדת היא וגם
 נמצא בן־פרוון, פרוון מלטר, שרגא

כי פורש, שנים, חמש כבר דיזנגוף בלב

ל לא אבל מיסחרי מרכז אומנם זה
 בן־יהודה, לרחוב עובר הוא פרוות.
הפרוות. למרכז

 מיבחר מציע עוד הוא בינתיים
 פרוות דיכפין, לכל פרוות של עשיר

 נוטריה, או רקון ז׳אקט כמו יקרות, לא
 מנומרות, פרוות־שפן שקל, 300,ב־ססס

 ומעילים שקל אלף 150ב־ חלקות, או
 וסט גם ויש שקל. אלף 250ב־ ארוכים

 אלף 50ב־ שחור־לבן בריבועי שפן
שקל.
תי — אביזרי־אופנה שמחפש מי
חגו ארנקים, כובעים, מיטריות, קים,
 דוגמות צבעים, בשלל סוג, מכל רות

חנות זאת לי. בתיק ימצא — ומחירים

 ובכניסה וניגדי״נשים, נעלי־נשים - השניה בקומה
 ממליצה הצעירה המוכרת דוכן־האביזרים. לחנות
העגילים. על אדלר, אריאלה הפסיכולוגית לקונה,

 ודגמים, צבעים במיבחר אופנתיים, □1*111 1 1
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