
 בבוטיק אכסטרווגנטי בגד להזמין אפשרמיוחד לאירוע
 שמלת־ערב ללקוחה המתאים קונטסה,

מדגימה. בבוטיק, המוכרת עטרה, ובעיצוב. בבד תלוי שונים, במחירים

בכינו פאריס
בת-דודתו.

האופ־ מבית ביגדי־עילית, של אופנת־יבוא
 שהיא סאקון קטי מיבאת סאקון, רוזה נאי

זולים. כל־כן לא המחירים טהור. משי עשויות השמלות

לעשירים חלקה מגוונת. אופנה היא

סגורות חנויות 16
ובעלי־ סנובים שרק ״כתבו בעלי־החנויות. גנים

 יש והיום השפיע אבן זה אבל כאן!" קונים יכולת
 בערב החנויות היו ״פעם, נסגרו. ועסקים תנועה פחות

בשאנז־אליזה!" כמו פה עוברים היו ואנשים מוארות

קונטסה, בוטיק

 אילנה ואמה, 17ה״ בת שלומית
 ובעלת מעצבת־האופנה נויברג,

מרובעים. מטר 270 על המשתרע
 אצל להשיג אפשר מפאריס הישרנקי משי

דו 1100 שכר-החנות: סאקון. קטי
שקל. אלף 800 המודגמת: השימלה מחיר לחודש. לר

■ ,

 תל־אביב נשות כל שלא כך קטנות,
 אחידה. בתילבושת תיראינה ההרות

 גם לשמש יכול הוא הבגד, את יצרו ואם
הלידה. אחרי שנים

 היא ניבית, בכיכר, אחרת חנות
 הבגדים ניבה. של חלון־הראווה

 הנמוכים ובמחירים אופנתיים בניבית
 שבכיכר. ממחירי־היבוא בשליש

 אלף 60ב־ אוברול־כותנה לדוגמה,
 34 — מודפסת חולצת־טוניקה שקל,
סינתטי ממשי שימלת־ערב שקל, אלף

ג׳ינס חליפת־כותנה שקל, אלף 66 —
שקל. אלף 64 —

 הוא הבא הבוטיק חשופה. כתף
 35(נויברג אילנה של קונטסה, בוטיק
 העיניים כחולת נויברג באופנה). שנים

 על חולשת כעורב שחור שיער ובעלת
 קומה אופנה, של קומות שלוש

 ומפוארים, חגיגים בגדים לביגדי־ערב,
וילדות. לנערות וקומה לכלות קומה

 קונטסה של והחליפות השמלות
 מבדי עשויות ביופיין, מנקרות־עיניים

 ז׳ורז׳ט משי, שיפון, תחרה, אורגנזה,
 ובפאייטיס בחרוזים רקומות וטאפט,

 יחסית המחירים, ביד. ומצויירות
 גבוהים. אינם בהזמנה, לבגד־ערב

 מבד חשופה, שכתפה שימלת־ערב,
 שקל. אלף 195 שחור: בצבע קרפימשי,

 מבד חולצה ספרדי, בסיגנון חליפה
 ׳עבודות עם ושחור באדום טאפט
 שקל. אלף 195 ואורגנזה: ריקמה

 אלף 65 וארוכה: שחורה חצאית־קלוש
שקל.

 הסוגים, מכל נשים קונה? ומי
 החוסכות כאלה וגם ואמירות עשירות

 כדי לפרוטה פרוטה ממשכורתן
בזול. אבל וטוב, יפה להתלבש

העבי גדולות במידות לאופנה החנות את גם וסוגרים.
 והעדרן הגבוה שכר־החנות מפאת וזאת לרמת-גן. - רו

לאיזור. מגיעות אינן שכנראה שמנות, פוטנציאליות לקוחות מספיק של
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עובדים


