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 כביסתך של נאמן והחבר הנשים כל על האהוב שמפו טקסטיל ילד
 שהוא שמפו טקסטיל מאחורי עומדות נסיון שנות 25 העדינה.
 העדינים האריגים ובל משי צמר. דברי לכביסת האידיאלי האמצעי

כחולה אדומה באריזה רק אמיתי שמפו. טקסטיל בתוקף דרשי —
 דומה אריזה תמונתי. את הנושאת

 חיקוי אלא אינה אחר, צבע בכל
שמפו. לטקסטיל

 טקסטיל של ענק קופסת בכל
נעימה. הפתעה תמצאי שמפו

ם המפיצים - ״נקה״ תוצרת בע׳־מ נורית חב׳ היחידי

עליונה ערכאה
תהי לאמירת משמרות נטורי־קרתא אירגנו ירושלים, ף*
*  למשפט עתה העומדים מאנשיהם, לשניים לסייע כדי לים׳ *

 צ׳קים ומשיכת בטענות־שווא כספים הוצאת על בלונדון
ללא־כיסוי.

★ ★ ★
מהטלפייס הפה מהלת

ע, ן** ר  נגד החיטוי בחומר רגליו את אדם טבל לא מז
 קיבל למשק, בכניסה שהוצב והטלפיים הכר■ *,״מחלת

לסתו. את שבר בפיו, מהלומת־אגרוף השער כשומר
׳*- ־*■ ■*י

והעדין הגס
 והעדין, המתוק !,סרט הסרטת בעת מצרים, קהיר, ף*

 איבד בפניה, שותפתו את רעמסס מימי השחקן היכר■
ראשו. על כיסא שבר הסרט שבמאי לאחר הכרתו את

★ ★ ★
חמישי גייס

 עם במקום הדתי בית־הס״ך מורות ירדו כני־ברק, ף=>
 כשחזרו גילו, אזעקה, תמרון בעת למקלט *לתלמידותיהם

נגנבו. ארנקיהן כי לכיתותיהם,
★  ★  ★

 חנות ליד פחי־האשפה את נקיון פועל הריק רמת־גן, ף*
 הכרתו, את איבד החנות, בעל על־ידי הותקף **ירקות,

הראשונה. העזרה לתחנת הזבל מכונית על הוסע
★ ★ ★

היום אי־סדר
1^1 1 1 1 1 1 ■11

 פיתוח על בפרלמנט ויכוח הסתיים תורכיה, אנקרה ף*
ה שי ע ת ה  הקואליציה חברי החליפו בה המונית, בקטטה ^
ובעיטות. אגרוף מהלומות והאופוזיציה

הדרד קיצור★ ★ ★
 של מכיסו ל״י שמונה לוי חנניה גנב פתח״׳תקוה, ף־*

מאסר. לשנה נדון בית־המשפם, **פקיד
★ ★ ★

והכלד הפרט
זו1(1ו0ו1י*וו1^•■גוו

 ל״י עשר של בשטר לשלם אלמוני ביקש תל׳אכיס, ף*
 של העדרו את ניצל לטכסטיל, בחנות שערך קניות *״על

ל״י. 85 מקופתו גנב הכסף, את לפרוט שיצא החנות, בעל
★ ★ ★

תת-יסורי הינץ•
 בית־המשפט, בזיון באשמת 17 בן תלמיד נעצר נתניה, 6*

נימוס. של גרגיר אפילו לו הקנו לא בבית־ספר כי **טען
★ ★ ★

ההרס כוחות

 שנשלח בניין ?קבלן אלמוני עצמו הציג מצרים, קהיר, ף־*קיי. או. פרסום
 הבית, את הרס בית־מגורים, להרוס העירייה על־ידי—1

בגרוטאות. חומרי־הבנין את מכר
★ ★ ★

המדורה ליד
 בן ילך קשרו באינדיאנים, ילדים שיחקו ירושלים, *ט

בשרו. את צלו מדורה, מתחתיו הציתו לקורה, 12

שקט * * * מיכצע
 שחזה בשעה 23,־ד בן נלסון וילי הופרע ך*יטיקאגו,

 עד אותה היכר■ השנתיים, בת בתו על־ידי **בטלוויזיה
מוות.

★ ★ ★
הרוה חיי

 סלים נגד בבית־משפט מישאל רוחנר, העידה *!•חיפה,
להרשעתו גרמה כמכשף, בפניה עצמו שהציג **פנאן,

 שחששה לאחר השופט בפני רחמים עליו לבקש מיהרה בדין,
הרוחות. מנקמת

★ ★ ★
דיאטה

 לטב־ מיוחדת בחנות מושבע טבעוני■ ביקר תל־אביכ, ך*
 סובל־ממחסור כלבו כי הסביר נקניק, הזמין **עונים,
בוז־טמינים.

★ ★ ★
חוזרת השקעה

 עם אירוסיה את כסאר אורה ביטלה רמת־השרון, ך*
 לו להחזיר בית־משפם על־ידי חויבה שרעבי, **יהודה

ומתנות. בילוי כדמי עליה שהוצא ל״י, 200 של סכום

1170 הזה העולם


