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הווי
הגונה כמשפחה גם

 קרובו את זבדי ה אר אירח ך*רמת־גן,
מ לכל דאג בביתו, ימים כמה במשך <1

 בלתי־ידידותי מעשת על־ידי נפגע בוקשו,
 בשווי בולים עם יחד שנעלם אורחו, של
גשם. ומעיל לירות 1000 של

★ ★ *
עצמך את דע

 האמנות של היצירות רתערורת **פאריס,
 הראי המבקרים הסתכלו הדאדאיסטית, !״■

 שהוצגה בכתובת במאוחר רק הבחינו גדול,
אידיוט׳־. של .דיוקנו מתחתיו:

★ ★ ★
ר י י ך ג י ?

 ומסמי קרע ארצות־הברית, ךיכלטימור,
 לו שהדגש הדו׳־ח את ברוגזה קמיניטי 1
 צריך אני ״אם בהסבירו תנועה, עבירת על

 שאני מה לעשות יכול אני הקנס, את לשלם
 באשמת מיד נעצר הזה,׳* הנייר דס ריצה
הרחוב. זיהום

★ ★ ★

אנגלית חמימות

 מבעלה, לגט קלסון גריים זכתה לונדון, ך*
 חפציו ביו גילתה כי שהעידה לאחר .4

 כ־ בעלה את שכינתה אחרת, מאשר, מכתב
••׳׳ שלי• ר,ירןר החמים המים .בקבוק

־*ו ★ ★

החלש המין
ויו ■■!■ו*■•■—0 01

 ה־ אחת עם רמיה הסתכסך הרצליה, ך*
 בתלונה למשטרה פנה במושבה, איכרות -1
נאמנות. מכות אותו היכתה האשד, כי

★ ★ ★
למקצוע הכרים

 קוק גאסטין השוטר גורש שיקאגו, ף*
לק באילם שנטפל לאחר המשטרה מן -1

 היתד, שלא לידו, שישבה לבחורה חשוך נוע
למ עליה הוטל אשר בתפקיד, שוטרת אלא
צי במקומות בלתי־מוסריים מעשים נוע

בוריים.
★ ★ ★

לדוגמה שיעור
 פוס־ דונלד מצא ארצות־הברית, טולדו, ך־•

 חתם בארנט, אני שם על המחאה טר
 החוקית, בעלתה של בשמה ההמחאה על

 אותה כי שידעו הבאנק פקידי על־ידי נעצר
 נוהגת וכתוב, קרוא יודעת אינה בארנט אני

צלב. בסימן ד,מחאותיה על לחתום

★ ★ ★
כועד לא

•  :ושה צלצלה ארצות־הברית, נאשואה, ך
 למסור כדי מכבי־האש תחנת למפקד .4

 כי התשובה את קיבלה דליקה, על הודעה
 מאחר שוב להתקשר עליה וכי איננו המפקד

ה כאלה, הודעות לקבל מוסמך הוא שרק
 רק רציתי אשתו. אני יודעת. .אני שיבה:

באש.׳* עולה שלנו שהבית לו להודיע

★ ★ ★
זך זית שמן

 16 למאסר פנן סלים נידון עפולה,
 336 בהוצאת אשם שנמצא לאדיר חודש, ^

 שלם, כפר שב מת, שמן בקבוקי 16ו־ לירות
ש ארוסתו את לו להחזיר הבטחה סמך על

הבטחתו. את קיים לא אך ממנו, ברחה

★ ★ ★

אחת שן על תורה
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 השיניים רופא נהג קריית״שמונה,
 שבאו הנשים כל את להפשיט המקומי

 הגוף חלקי שבדיקת בטענה לטיפול, אצלו
 בשיניים, לטיפול חיונית הקדמה היא השונים

 ■טל תלונתה בעקבות המשטרה על־ידי נעצר
 אחר רופא אצל טיפול כבר שקיבלה בחורה
המ פרי הוא להתפשט הצורך כי וידעה
המקומי. .רופא של צאתו

במשך1957 אירופה

1א אורי סאת ־
׳ היו כולם הזוגות. הסתוככו סכיכ *ץ

 בעלו! חתולות נפוליאון, של ופרשיו הגדול
 1 ידע שלא אחד, ערבי ואפילו מה אד אינדיאנית

וכפיה. עקאל של
 נ קדומים, במדים גלים, תריסר של תזמורת

 מ האדיר. האולם את בצליליה מילאה גבוהות
 הסתובבו הזוגות אחרות. תזמורות של המוסיקה

 במלון שרו מהם ואחדים באוויר, מקפיצות בעיקר
 / הוא אהב עלמה / נאמן, פרש / היה .היה

* אהבה / ראה לא איש / ועוד וטור ת... א  כז
 כ׳ התחיל. רק והענין בערב, עשר היתד, השעה

 הקאתי שבוע של הראשון היום היה והיום הנסיך,
הראש. על

★ ★ ★

* ר ך לן עי  א׳ בעולם. ביותר המשוחררת היא ק
 ( נראה שונים. כה אנשים על־ידי קרובות, 1 1

קלן, את לשחרר הדחוף הצורך את בלבו שהרגיש
 הרומא ־על־ידי קלן שוחררה הראשונה בפעם

 דרכי שתי על חולש המקום כי ראו הם ירושלים.
 מ למערב, ממזרח השניה הריין, לאורך לדרום,
ונולדה — ברומית ״קולוניה׳׳ — מושבה במקום

 הרומאים,: מידי העיר את שיחררו הטבטונים
 שהפקי הגדול, קארל על־ידי סוף־סוף שוחררה

 ' רכש לגדולה, עלה הוא חילוני. שליט גם היה
 ד,צ לא הוא אולם הקיסר. בבחירת הרייך גדולי עם

 רק כפופה חופשית, עיר תהיה שעירם שאפו אלה
 ערי־המסחר׳ של לליגה והצטרפו חימותיהם מבין
מעמת את שהרס דבר ,1414 בשנת היהודים את

 על העיר שוחררה קטנים, שיחרורים כמה אחרי
 לבש זה צרפתי גדוד חיל־מצב. בה ושיכן לצרפת

 משולשיב שחורים וכובעים אדומים מעילים גבוהים,
 הלאומי׳ כמדים האלה המשעבדים מדי את דווקא

 ד,ניצ נקראים לובשיהם בעיר. קארניבל בכל מאז
בתותח. חומר־הנפץ את נפוליאון חיילי הדליקו
 בית לכל מספר לתת נפוליאון ציידה מזה חוץ

 411 למספר זכה קלן של המפורסם הבושם את אז
בע לשם־דבר שהפך זד. מספר אמתיים מי־קולון

 שיחו הם הפרוסים. באו הצרפתים אחרי שנה 21
1 וינה. של הקונגרס באישור לעצמם, אותה וצירפו

שת 1קל ילדייצוצות1ה צו בתלבו  ״הני
און, עד שולטים שסדיהם נפולי
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