
 קטיפה פסי מספר אלא איננו ״ערכסק״
ם סגוליס־אדומיס  כשבים השיער על המוחזקי

הו, בדיוק ומכסים, שיער. שוס כמו

״ ל ו י ט  נוצת־ענק. בעל בז׳ בצבע ברט הוא ״
אדום. כחול לב!, ירוק, חוס, אחרים: צבעים

 בכובעים האלגנטי היה המילטון״ ״ליידי
 רחבים, שוליים ובעל לבד עשוי המוצגים,

טין שונה האחרים. הכובעים מכל לחלו

רין כובע הוא ״סויטהארט״  בעל מסתו
שת את לעשות הצריך צעיף תו החוב ל או

חד, מתוקה לפחות. הכובע שם לפי במיו

ת י נ מ ג ו ד ת באחד : ה ה הופיעה דן, התל־אביבי הפאר מלון מאולמו שת ז׳נ  חדשה, בתלבו
 השניות מאה ואת לכניסה שניות עשר ליציאה, שניות עשר הקדישה דקות, לשתי אחת

תיו הבלטת תוך הרבגווני, הקהל לפני לחנחון הנותרות שונות מעלו המוצג. של ה

■־־•זידידין שער) (ראוז
ת ח א *  כברק שיער שיער. אדומת היתד, _

 עגילי חומות, עיניים לד, היו נחושת. 7|
הכחולה הפלדה כעין היה שצבעם ענבר י י

לילי. היה שמה כבדים. זהב צמידי ושני
 לה היו וגבוהה. בלונדית היתד, השנייה

 לא כתמי־זהב. עם אפורות־ירוקות עיניים
נישו טבעת לה היתד, אבל עגילים, לה היו
דנה. היה שמה אין.

והדו שחורות חצאיות־צמר לבשו שתיהן
 וגבוהות שחורות קטיפה נעלי נעלו קות,

 מקצועי. כי אם מלבב, חיוך והעלו עקבים
 במהירות שהתחלפו דוגמניות, היו שתיהן כי

 דיוק), ליתר דקות, לשתי (אחת מסחררת
 אופנת את הציגו זו, אחר בזו פעמים 28

 מלאות נשים לעיני 1956 (הסרוגה) החורף
ש וידידיהן בעליהן ולעיני קנאה או סקרנות

ברירה. מחוסר באו
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אמריקאית גבדת

ה החרדל, האלמוג, (בצבע אפודות
 צהובות, נקודות עם ואפור טורקייז | !

 לא הג׳רסיי וחליפות שמלות השאר), בין
הרא האופנה בתצוגת היחידים המוצגיס היו

 התל- דן מאולמות באחד העונה של שונה
 העולם של הכיסוי חוליית ביקרה בה אביבי,

שעבר. בשבוע הזה
דנה, מהן, שאחת הדוגמניות, שתי מלבד

הקד
לגס

גמ1הד

ם פ עו ג ה ! הראשון האוטה בתצוגות מבקרו.
חזו מזרם. ראש

ע כ ו כ ל ה . ע ה נ ׳  הכובעים מארבעים אחד רק היה שחורה קטיפה העשוי הפעמון כובע ז
 מלבד טמבל כובע — היורה היה אחר כובע הכובעים. בתצוגת ז׳נה של ראשה את שקישטו

בלונדית, יפהפיה ראש על הועלה כשהוא טמבל ככובע נראה לא ששוב אפור,

המל ארבעת הזה, העולם שער על מופיעה
שחו פרפר עניבות לבנים, (מעילונים צרים
 אחד ורב־מלצר שחורות) מכנסיים רות,

 אחת : שניים עוד הוצגו שחורה) (חליפה
 שוב שבלעדיה האמריקאית, הגברת היתד,

 בישראל, חברתי מפגש לערוך אי־אפשר
 עיתון של לא־ידועה כתבת הפעם ושהיתד,
הוש ושלמענה במיוחד, לא־ידוע אמריקאי

 מחוכמות חכמות, אימרות מאד הרבה מעו
 היה השני יצוא• של באנגלית ומתחכמות

 שערך (אלן־נשר) סריגה למוצרי המפעל בעל
התצוגה. את
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שוייצית אפודה

 ד המר,
 ה של

ודנה
 הגיל

 1 היה
 כובעיב

 בקהל
 לפנות

1ר נות
 אחת

א היה  כי אם בסדר. דווקא היד, הכעל, וא, ך!*
הרא האפודה הולבשה שמאז להניח יש 1 $

 לנה הסווטרים נערת של חזה על שונה
 הישראליות הנערות הספיקו כבר טורנר,
 בעל קיבל לא אפודה, של ערכה את ללמוד

 שום ובמוצריו, במפעלו הגאה המיפעל,
 כדאי כי הנערות את שיכנע כמוסכם, דבר
 לבלוט מאד מאד להן

 ולהבליט אפודות מתוך
ית את מעריצים לעיני

 ומד, הנשיים. רונותיהן
 לצורך מאפודה טוב
זה?

 אחר :הסופי נימוקו
 ש־ דאלאס שהוליבוד,
וא ניו־יורק בטכסאס,

 ל־ זקוקות כה רצות
ו כודנזואלה אפודות

 נהנות כבר אוסטרליה
 אפודותיו, מטיב מזמן

ה שעת עתה הגיעה
 להן גם ישראליות.

 אפו־ את ימכור הוא
 המתקרב בחורף דותיו
ובא.

 אולם
 שפתחז
 מנית,
 1 היתר,

 יו׳ של
 לא כה

טירולי

 תזדקקנד, לא שוב
 לאפו־ ישראל נערות

ה כי שווייציות. דות
שמו כפי הן, אלה רי
ה אפודות מאליו, בן

 על־ידי בציריך נקנות
 הבוחר ישראלי תייר

 שוזיי־ סחורה ורק אך
ב לגלות ונדהם צית

אי כי לישראל שובו
 סחורת־יצוא אלא נן

ישראלית.

1עי יצא מאז :העיתונאיות
 העי ידעו ,1586 בשנת מנית

ולכת לחמוד לראות, לבוא,

ר,ז העולם10


