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טידאק
ם: משחת סת□ אינו  שיניי

 הוא טידאם
׳,שיניים ״מלבין

 !אשר חדש, מדעי תכשיר הוא טילאק
ת־ מרחיק  והמסוכנת הצהובה השן אבן א
 שינייך היו לא עתה עד חומים. טבק וכתמי
 טילאק להיות. יכולות שהיו כפי לבנות
 אם טהור. ללבן שינייך צבע את יהפוך

 לטיפול עבור יום, יום נאה להיות ברצונך
ח, מודרני, ושיניים פה  עבור מדעי.ובטו

בטילאק. לשמוש
בשפופרת שמוש לאחר ההבדל את תואה(י)
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קו סוער ס ח9ח׳ ב׳ג״ס וי

וחזקותיפותצפרנ״ם
 : החטובות הידים סוד
 בצפר־ טפלי : קל כה

 גדילתן ובמקום נייך
 בשבוע אחדות פעמים

 את מורידה כשאת (או
 •ראי ב״נו־נייל. הלכה)

 וסדקים שברים כיצד
יג וכיצד מיד נפסקים

במהי צפורנייך דלו
 שלמות ותהיינה רות

וחזקות.
 נו־נייל : נו-נייל ח סוד

הד בנין חומרי מכיל
ולהשל לגדול רושים

המ הצפרן, שומן מת
 חומרי מפני עליה גן

 או מודרניים רחיצה
 אחר. גורם כל

 צפר־ על שמרי :סודך
בקבי נו־נייל עם נייך
 דקות וצפרניים עות,

ו ממך יהיו ושבירות
 צפר־ ובמקומן הלאה

ת יפות ניים  וחזקו
מר לידיך ישוו אשר

ו אלגנטי נאה, אה

שבירות צפרנים מחזק
צו סקו םו ם די עי חיפה נ

ו מי נ ת אי  מוכר- אצל עיתון קנה לא מ
 רגילים מאיתנו כמה רחוב? בפינת עיתונים

קבוע? מוכר אותו אצל עיתונם את לקנות
 אופיים זהו כי מאוד. גבוה בוודאי האחוז

 ממהרים, האנשים גדולה: בעיר חיים של
 דוזקא לחפש הפנאי יש מהם אחד לכל ולא

 זה כך ספרים. חנות או לעיתונים קיוסק
 אפשר כולו. בעולם גם זה וכך בישראל,

 הפינות בעלי מוכרי־העיתונים, את לראות
 וה־ המרכזיים במקומות שלהם, הציבעוניות

 או ניו־יורק פאריס, של ביותר סואנים
טוקיו.

 מישלחת שלנו במערכת ביקרה השבוע
 מתל־אביב ותיקים מוכרי־עיתונים של גדולה

לח רוצה ״המשטרה קריאודשבר: ובפיהם
אותנו!״ סל

 פתחה חודשים מיספר מזה כי מסתבר
רשי אינטנסיבי: במיבצע תל־אביב משטרת

הזדמנות. בכל מוכר־עיתונים, לכל דו״ח מת

★ ★ ★

ד ח ם א רי כ מו  בתל- ביותר הידועים ה
עיתו מוכר הוא ישראלי. יצחק הוא אביב

 בערב, שלישי ביום בשבוע: אחת פעם נים
 עשרים מזה הזה. העולם הופעת ערב הוא
 ברחוב כסית קפה מול ניצב הוא שנה

 את ומציע דיזנגוף
 הראשונים הגיליונות

ה הזה, העולם של
 חלקי ליתר מגיעים

ב למחרת רק הארץ
בוקר.

 מכירים רבבות
 שבוע ומדי אותו,
 פינה לאותה באים
לק קוראים מאות

ה העיתון את נות
 מהם רבים טרי.

מ במיוחד מגיעים
ן קפה בעל לעיר. חוץ צ ג י א

לרשו מעמיד כסית
 קבוע חלק הפך וישראלי וכיסא שולחן תו
התל־אביבי. הנוף של

 בחברת כשליח עובד הוא היום בשעות
מאפ הנוספת השבועית ההכנסה מוניות.

לילדיו. אוניברסיטאי חינוך להעניק לו שרת

דוגרי! בפנים, ישר שיגידו
משר אנחנו אחד. לאף מפריעי לא ״אנחנו

העיתו את להם מביאים הקוראים, את תים
 להדפיס שגומרים אחרי דקות כמה נים

אלינו?״ נטפלים למה אז אותם.

★ ★ ★

 היתה, תל-אביב משטרת לדובר
 גוף היא ״המשטרה מוכנה. תשובה כמובן,
 דבר של מכירה על אוסר החוק. את המבצע
 הנמצאת הסחורה הצבת על־ידי כלשהו

 העתונים, מוכרי המדרכה. על למכירה
ה מאלה שונה אינו דינם החוק, מבחינת
 עגלת מעמידים כשהם דו״חות מקבלים

 שרוכי עם ארגז או המדרכה על פירות
נעליים.״

 ומבחינה העירוני, חוק־העזר קובע זאת
 אשר את לעשות המשטרה רשאית חוקית

התעור עכשיו דווקא מדוע אבל עושה. היא
הזאת? הגדולה למלחמה רה

 קצין מפי רשמי, לא הסבר גם ביקשתי
 במילה השיב הוא תל־אביב. במשטרת אחר

״איבצן.״ אחת:
 איבצן, אריה לטגן־ניצב כמובן, הכוונד״

ש נמרץ קצין אותו הצפונית. הנפה מפקד
 בתי כל לסגירת לגרום חודשיים לפני ניסה

 והסטיי- בתי־הקפה המיסעדות, השעשועים,
 ה־ את גם חצות. אחרי תל־אביב של קיות

 העירוני, חוק־העזר בשם עשה ההוא מיבצע
 בוודאי היה ציבורית זעקה קמה ולולא
ה העיר של חיי־הלילד, את לחסל מצליח
בארץ. ביותר גדולה

גילתה, משטרה קציני בין שקטה חקירה
 של חלק הוא מוכרי־העתונים נגד המסע כי

 קצין לי סיפר חיי־הלילה. נגד מסע אותו
 צורה לתת שיש אמר הכללי ״המפקח בכיר:
 הצורר, כי החליט איבצן לרחוב. חדשה

 מחוקי- .שחורג מה כל חיסול היא החדשה
העזר.״

 החוק. לביצוע המתמסר שוטר לברך יש
 ביצוע על ממונה הוא אין בוודאי אבל

 יש החברה. של בסדרי־החיים הפיכות
 לרחוב.״ חדשה צורה ״לתת הרצון על לברך

 התכוון הכללי שהמפקח חושב אני אבל
 סרסורי- במו ומיטרדים מיפגעים לחיסול
מטרידי הצעירים, הפושעים כנופיות הזונות,

תי הזרועות, על לשמוש שחי. ב  ה
ם... ליי ק הרג ד ב ש נ שמו ם ל  על ג

ם. עור הפני
או השמוש ט-  והמכיל הריחני בוי

 ביותר הנשית הדרך זו — לנולין
 מרחי רצוי. בלתי שיער להרחקת

 קוסמטי קרם כל כמו בפשטות אותו
 עד השערות יעלמו דקות תוך אחר.

 בלתי ריח או לכלוך ללא לשורשיהן
נעים.

או ט-  אפילו לשמוש נבדק העדין, וי
 זרועותיך, את משאיר הפנים. עור על

 ונקיים חלקים השחי ובתי רגליך
אי טפול אחרי מ״צל״. ט-  תיראה בוי

 אחרת שיטה כל לך
״ןל (.כמיושנת שיער להורדת

ם ני תו עי ה ־ רי כ ט מו פ ש מ ה ד ו י ב ב

 השוטרים נעצרו האחרון שלישי ביום
 דו״חות שני התוצאה: פעמיים. — לידו

אחד. בערב

★ ★ ★

ה די ע ה ס ש מ ־  יותר עוד חלק הוא כן
 הוא שנה 30 מזה העיר. נוף של קבוע
 הכרמל. לשוק בכניסה עיתונים מוכר

 בשנה מס־הכנסה לירות אלף 15 ״שילמתי
 הזאת מהפינה בגאוזה. סיפר האחרונה,״
 רבים ואזרחים משפחות, שלוש מתפרנסות

 עושים שהם האחרון שהדבר לכך, התרגלו
לע הוא לשבת הביתה נוסעים שהם לפני
 סוף־ עיתוני את לקנות סעדיה, אצל בור

השבוע.
 האחרונים, בשבועות אותו שראה מי אך
 ועליז. נמרץ גבר באותו נתקל לא שוב
 הדו״חות בגלל — רוטן הוא כועס, הוא

הבלתי־פוסקים.
 כל על כסף: לשלם שצריכים מספיק ״לא
 ולבזבז לבית־המישפט ללכת צריכים דו״ח
— אותנו להרוס רוצים אם יום. חצי

 המפריעים הפרחחים העיר, בלב הנשים
בקולנוע. לצופים

 את איבצן סגן־ניצב יוכיח אדרבא,
 על מלחמה בקדשו המישטרתית גדלותו

אלה. מיפגעים

* * *

מו ד כ ג עסקי־הלילה, של הסגירה צווי נ
 נעשתה מוכרי־העתונים הטרדת נגד גם

 תמכו העתונים מנהלי ציבורית. פעולה
 לעסוק להם ינתן כי המוכרים של בדרישתם
 הסכם לכלל הגיעו והשבוע בשקט, בעבודתם

 כי תל־אביב, עיריית ועם המשטרה עם
ה ודוכנים סטטוס יינתנו למוכרי־העיתונים

מוכרי־הפייס. של לאלה דומים
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1*1* חזה וזעולם


