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שכולי משקל
 לדין, אדרעי אברהם היעמד חיפה, ך*
 במכונית־ כנהגו אדם בדריסת הואשם ^

 לו יש מה נשאל סון, 12ב־ עמוסה משא
 שהמכונה ידעתי ״לא השיב: להגנתו, לומר

כבדה.״ כך כל
★ ★ ★

כבד ממרח
 לתוך גנבים פרצו סקוטלנד, גלזגו, ך

 קילוגרם שמונה גנבו מכולת׳ חנות ■1
 החליקו הרצפה, על אותה מרחו חמאה,

 הדלת. אל הכבדה הברזל קופת את עליה
★ ★ ★

פרטי־פרטים
• ת ך רי ה, ק נ מו  יוסף החנווני גחבע ש
י  למועצה מסים ל״י 125 לשלם ברקוביץ *

 של במטבעות הסכום את שילם המקומית,
 לקרוא הגובה את אילץ פרוסה, 25ו־ 50

 לו לעזור כתגבורת נוספים פקידים לשני
העול. בנשיאת

★ ★ ★
התלד בבית הבל

 ממשרד קרמר מקס יצא רחובות, ן*
 שמע מאשתו, שהתגרש אחרי הרבנות ■1

הח מארש את מנגן השכן של הרדיו את
 ניפץ אבן, ורק התרגז, מנדלסון, של תונה

לדין. כך על ונתבע שמשה
★ ★ ★

מעצורים בלי
 שהפיל על לדין נהג נתבע עפולה, ף*
 להגנתו: טען ״עצור״, תנועה תמרור י4

ה זמן, לי היה לא לבית־חולים, ״מהרתי
אותו.״ היפלתי לכן לעצור, אמר שלט

★ ★ ★
7הי אשת

ה המשטרה של סמלת יצאה חיפה, ן*
 שבן- אחרי ידיד, עם לתיאטרון צבאית ■•

 לקחתה, בא לא רב־סרן, הקבוע, ליויתה
 לפני חונה הקצין של מכוניתו את ראתה

 פתק עליה הדביקה מיד, בו נקמה האולם׳
 כחוק. מכוניתו את סגר שלא על תלונה

★ ★ ★
עוונות בפרת

 ככרות עמוסה מכונית־משא הכיפורים ■4 יום במוצאי אלמונים גנבו רמלה, ף
אח הכביש, על אותה השאירו טריים, לחם

לחם. כיכרות 100 שגנבו רי
★ ★ ★

נרדי קול
 הרדיו נגינת את תושב שמע יפו, ך*

 לחדרו, פרץ הכיפורים, בליל שכנו של ■4
 ל״י, 500 בשווי הרדיו כולל רהיטים, ניפץ
 שהרימה הדירה, בעלת על־ידי בזרועו נפצע

 התוקף. את בה וחתכה מנופצת זכוכית
★ ★ ★

יוקרת אהבה
 20 בת צעירה התאהבה כפר״אונו, ך
 ועברה למענו בעלה את עזבה בשכנה, ^

 מאהבה עבור כיצאנית עבדה אתו, לגור
 עם הלילות באחד אותו מצאה החדש,
והב צריפו על נפט שפכה אחרת, צעירה
אותו. עירה

★ ★ ★
אחרון שלב

 על אדם עמד שם ,18 צייטלין לרחוב •4 וכבאים שוטרים הוזעקו תל״אכיב, ך■
 להתאבד בכודנה השלישית הקומה מרפסת

 סולם־ בעזרת לתפסו הצליחו בקפיצה,
 למטה לקפוץ ניסה שהאיש אחרי הכבאים,

הסולם. שלבי בין ונתקל
★ ★ ★

פז חלומות
פנ המעברה תושב חלם נס״ציונה, ך*
 יקנה וכי בהגרלה יזכה כי דיין חס יי•

ה באמצע משנתו התעורר ומכונית, דירה
 הגיעה לשם מיטתו, ליד מכונית מצא לילה,
 החנה, על השליטה את איבד שנהגה אחרי
הבלוקון. קיר את הרס

★ ★ ★
שקט מיבצע

את גוף בעל צעיר עצר ירושלים, ף
•  אשד, פנים, ורעול ערום־למחצה ליפי, !

 ״אני לה: לחש סכין, לעומתה שלף ברחוב,
הקי כשהאשה נמלט בשקט!״ אותך ארצח

*עקות. מה

של האישי סיפודה

אני ,,גם
 בבית־הכנסח התיכה לפני מדתי

 סיימתי עתה זה אושר. מרוב ובכיתי. 4?
 יחד בכה מהקהל וחלק נדרי כ? שירת את

 בחיי: גדול רגע זה היה אתי.
 אלא התקבלה, שתפילתי רק לא הרגשתי

 חדש דף פתחתי הזה הכיפורים שביום
 הייתי אני כי היהודית. התפילה ימי בדברי

 לפני שעברה בישראל הראשונה החזנית
הכיפורים. ביום התיבה

 של ארוכות שנים קדמו המשמח למאורע
 לשיר זכותי על מלחמה קשה. מלחמה
יה. ולהלל העולם לבורא

★ ★ ★
כשבת נוסע כעלי

 ילדים. לשני אם פשוטה, אשה ני ^
לי ע ב  ואני בכר. אברהם החזן הוא ^|

 חשוב לא מתי, חשוב לא לשיר. אוהבת
 בהיותי התחלתי לשיר. העיקר — איפה

קטנה. ילדה עוד
 את אבל בתורכיה, נולדנו ואני בעלי

בת אני בבולגריה. בילינו חיינו רוב

\ ל" * חסי קהל בין בנר אברהם ^ 1ד
) 4 1 /#  ׳הזקנקן בעל החזן דיו. 4

יפו. מכבי נזיגרש על חנוכה, בחגיגת נראה

 חזן היה הוא שנה 20 לפני לו כשנישאתי
 חדשים לפני למודיו את שגמר צעיר,
מספר.

 נאה, גבר היום) גם (והוא היה אברהם
 היתה והמוזיקה נעים׳ באריטון קול בעל

 את משלימה היא מחיינו. חלק תמיד
העולם. בבורא העמוקה אמונתנו
 דירה מצאנו שנים. תשע לפני ארצה באנו

 לבית. אותה והפכנו בה הסתדרנו ביפו,
 למדתי ואני ומוהל, כחזן עבודה מצא אברהם
ה בשעת ושרתי עבדתי, מחוכים. לתפור
 הדלת את להשאיר ביקשוני השכנות עבודה.
 שרה. אותי לשמוע שתוכלנה כדי פתוחה,

 בולגריה: עולי מבין רבים ידידים גם לנו היו
 היו אלה ולשיר. בערבים יחד להתאסף נהגנו
עילאי. אושר שעות

 עם בעלי הסתכסך מה זמן כעבור אולם
האופ על בשבת לנסוע נהג הוא כי הרבנות,

 גם חסא. שום בכך אין לדעתו, שלו. נוע
 את לישראל נתן שאלוהים חושבת אינני אני

 היא השבת להיפך, בה. להתענות כדי השבת
 אלפיים לפני טוב שהיה חוק שום חג. יום

ל היהודים חיי את להפוך יכול אינו שנה
 בכובע. או בפה לא בלב, היא אמונה גיהינום.

★ ★ ★
בית״בגסת על חלמנו

 למלחמה התפתח הרבנות עם סכסוך ך•
 אפיקורס, שבעלי אמרו הם ממושכת. 1 ן

 את והזהירו בבית־כנסת, להופיע לו נתנו לא
 בייחוד אצלו. בניהם את ימולו שלא האנשים
 רצה הוא בעלי. של התכניות אותם הרגיזו
ישבו ונשים גברים שבו ביח־כנסת להקים
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