
החי

 את ביותר, הטוב את רק להם נותנת היא ילדיה, את אוהבת כשאמא
 ונעימים בנקיונם מבהיקים בבגדים רק אותם מלבישה היא ביותר. המעודן

 המכבסת המכונה — פרנל הכביסה במכונת שכובסו בבגדים ורק אך למגע,
כשלג. צחים היותם עד לבנים המכבסת בעדינות,

 אגיטייטור, של ושוב הלוך בתנועת הבגדים את מכבסת פרנל הכביסה מכונת
 ומסתבכת, מסתובבת אינה הכביסה בידיים. הכביסה כפעולת ממש היא שפעולתו

למגע. ונעימים רכים יוצאים והבגדים בבגד פינה לכל מגיעים הניקוי חומרי

 את אליו רזרבי, מיכל לה יש במכונות. החסכונית גם היא פרנל ומכונת
 את שכיבסת אחרי שבהם, הניקוי חומרי עם החמים, המים את מעבירה
צבעוניים. בגדים לכביסת — נוסף לשימוש הלבנים,

ומים. ניקוי חומרי חשמל, חוסכת את כך
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 נצחו־ ,לבטיו את הנציחו אלה הווי פרקי
:בתשכ״ו הישראלי של וכשלונותיו נותיו

תשרי
האומה! אחדות

 מקומית תושבת הצביעה ■•רחובות
ר ו ב ע  הסבירה להסתדרות, הרשימות כל ^

 תיפגע. לא מפלגה ששום כוי זאת עשתה כי
★ ★ ★

חשוון
המשפחה כבוד

 ובתו אשתו את אזרח כלא ירושלים ף■
ם ו י ב  רצונן את שהביעו לאחר הבחירות, ^
 נמנעים. כבוד בעלי אנשים כי טען להצביע,

★ ★ ★ כיסלו
היות נן

 אריה את (וייס) זאב היכר, חיפה ^
 קוף. לו קרא הלה כי טען ^(שוורץ),

★ ★ ★
טבת

כפולה אישיות
 כשגבר בהלם, אשד, נתקפה ■■באר״שכע

ר2  עימד, ולתנות לדירתה לחדור ניסה *ז
ש כבעלה, יותר, מאוחר ושנתגלה, אהבים,
נאמנותה. את לבדוק כדי התחפש

★ ★ ★
שבט

מגן! - מגן־דויר
 רב־ את מכונית בעל החנה תל־אביב ך■

ו ב  מנך !הגרלה סימון עם המדרכה, על ^
תנועה. מדו״ח ניצל דויד־אדום

★ ★ ★
אדר

לאינרכב צמוד
ה ך■ ר ד  עליו שלט, ישיש קבצן נשא ח

ל מתבקשים הנכבדים ״הנדבנים כתוב:
 ההתייקרות!״ לנוכח נדבותיהם, את הגדיל

★ ★ ★
ניסן

אי-אמון הצבעת
ם י ־ ת ב  גח״ל מחברי אחד התפטר ^
ת צ ע מו ב  כהונה, שנות 11 לאחר העיריה, ^

 האופוזיציה. מסיכויי שהתייאש מכיוון
★ ★ ★

אייר
נושך לא נובח נהג

 בקואופ־ חברים במשפט תליאביב, ך•
ב טי ר  לאחר לקנס נהגים שני נידונו דן, ^

 לעברה. נבחו השניים כי התלוננה שנוסעת
★ ★ ★

סיוון
השאר ובל כישוך

 נגד אישום כתב הוגש תל־אביב ף•
 מירמה, בכישוף, הנחשד עמרני, שלום—1

בית־כנסת. וחילול מגונה מעשה ביגמיה,
★ ★ ★

תמוז
אוזן מיקרה

ה רי ב ט ■  על־ידי קייטנה שומר הותקף •
 אחד של אוזנו את נשף ושבים, עובריםל
ממנה. שליש ובלע מהם

★ ★ ★
אב

בעצמך! זאת עשה
 בעל בין ריב פרץ קריית־אליעזר 1ך

, תו ש א ל  במכוניתם, נסיעה כדי תוך ו
המכו דלת את פתח שהבעל בכך הסתיים

 החוצה. אשתו את והשליך הנוסעת נית
★ ★ ★

אלול
השם ברוד

 נוכל כי המשטרה גילתה תל״אביב
 שהשתמש צרפתי, דרכון בעל בינלאומי,

 כן ולפני קימלמן מארסל בשם לאחרונה
 מארסל בשם כן ולפני גרינברג מארסל בשם

 ציון, מארסל ד״ר בשם כן ולפני מנדלמן
מזוייף. ישראלי בדרכון הארץ מן ברח
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