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 ימימה.1? לגשר, ניסה הוא
 שחשש אחרי
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הסכימה עת הבחור הופתע מה

 לטלפון אשה בין המשותך
 יוסיפון): החוקר אמר (כה

 אומרים שניהם ״הם
 - שומעים אשר ״את
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- ליצן צחק

השעזלס הגזבר
תזכיר

 משרה על בזה מודיעה אילת עירית
 המועמד על העיר. גזבר לתפקיד פנויה,
 לא של משפטי נסיון בעל להיות
 ואשר פליליים, משפטים משלושה פחות

 לכל. מעל הציבור כספי יהיו בעיניו
 שוזה־ יתחלק — שמעל פקיד כלומר:
במעל. בשודה

 נמוכה תהיה ההתחלתית משכורתו
 ובפני טובה, התחלה כל אבל מאוד.

 בלתי־ אפשרויות עומדות חרוץ מועמד
 להגיע יוכל קצר זמן תוך מוגבלות.

 עד הגיע האחרון הגזבר מאוד. רחוק
בתל־אביב. לבית־הסוהר

 בקשותיהם את להגיש המעוניינים על
 בשלושה ותעודות־יושר המלצות בצירוף

 ואחד מזוייף אחד אמיתי, אחד העתקים:
אמיתי־מזוייף.

שי על לותר העיריה נאלצה כאשר
 בן־אפרים, צבי הקודם, הגזבר של רותיו

 כספם את שמו כי רבים תושבים גילו
ליש קיימת הקרן אולם הצבי. קרן על

 רק הוא ליעקב. או למשה, או ראל,
 ולברוח בידיו גורלו את ליטול צריך
אותו. תשיג שהמשטרה לפני

 שהוא לדרום, השער היא אילת זכרו:
יוצ מכאן לדולאר. מאוד נוח שער גם

 העולה השמש ארצות אל נתיבות אות
להש אפשר השמש קרני תחת ביותר.

 שחור. עסק נראה עסק שכל עד תזף,
 — המועל עם הנאה את לצרף תדעו ואם

 את שיזהיר מזהיר, עתיד לכם מצפה
אחריכם. הבאים

תל־אביב לוי, יוחנן

תTUJ מידז־ ה א ־ ז ו ? מנ ת ע מ ש

שוטר אינני מדוע
כמה לכך היו שוטר. להיות ציתי ן*

I .נצמדות חתיכות כי היא האחת סיבות 
 בעבודתי מאסתי כי היא השניה למדים.

 תימשכנה אם כי היא השלישית עתה.
 השוטרים עתידים היום, בקצבן המעילות

 והעיקר: בישראל. אהודים סוף־סוף שיהיו
 מפעפעת מכונית, לבינסון אברהם קנה מאז

הנהגים. לכל השנאה בי
 בחיל אתי היה הוא נש. אל פניתי ובכן

 על להגן שנשלח מנוצח, הבלתי המשלוח
 תמיד ומאז ההם, הטרופים בימים הגליל

 מסתבך כשאני פרוטקציה ממנו מבקש אני
שיכ ממנו ביקשתי עתה קטן• רצח באיזה

בש לא ״זד, לי: אמר למשטרה. אותי ניס
 נתן ואנסה.״ לי ״הנח לו: אמרתי בילך.״

תעודה: נש לי
 החיל, אנשי כל אל המפכ״ל, לשכת ״ראש

ברכות!
הן • בעוו כי בזה להודיעכם הננו ״ואחרי

תינו תו נעשה הרבים נו ל הידוע לגלגן או
 של שוליה בישראל), שמו ייזכר (אל שמצה

פו נא הואילו מהיום. החל שוטרים, סי  להו
 לי. ויניח בענין שימאס עד סבלותיכס, על

ת ואהדתי תודתי תונו מראש.״ לכם נ

סגן־ניצב, נש, ״יעקב (חתום)
הכללי.״ המפקח לשכת ״ראש

 לאי). לנש, לו יש נפלא (סגנון
 שוטר. לחפש ויצאתי התעודה את לקחתי

 אני רואה פתאום ואין. העיר בכל עברתי
 תמרור ליד עומד רחובות, בצומת אחד
 אליו ניגשתי כניסה• אין שמשמעותו נייד

 כמוהו. רגליים בפישוק לידו׳ ועמדתי
 השוטר. לי אמר אדוניי״ ״כן,

 התעודה. את לו הראיתי
 חינין. כבולע אמר מאד,״ ״יפה נאנח. הוא

לי.״ ״תעזור
לד ניסה והנהג במהירות, מכונית באה

לרחוב. ולהיכנס אותי רוס
 הנהג הפסיק שיעצור. השוטר לו אותת

רו אתה ״מה לשוטר: וצעק אותי, לקלל
 זמן!״ לי אין מהר! צה?

 לנהג. השוטר אמר אדוני,״ הלאה, ״גש
 לעבור.״ תוכל לא ״פה

 ״מדוע?״ הנהג. קרא ״הא?!״
 ״חופרים.״

 חופרים?״ ״מה
 ״תעלה.״
״למה?״

 ביוב.״ ״לצינורות
 חופר?״ ״מי

 ״פועלים.״
 מחפר?״ להם ״אין
להם.״ ״יש

קרן אר<ה

 אותו?״ רואה אני אין ״מדוע
 הבית.״ מאחורי ״הוא
 אתמול?״ זאת לעשות יכלו ״לא

 לא.״ ואולי ״אולי
 ממהר!״ כשאני היום! ״דוקא

 הזה הנהג מאחורי עמדו כבר בינתיים
ני צופרים. הנהגים וכל מכוניות, עשרים
בקו והמרבה הממהר הנהג אל אני גשתי
 מפה!״ ״׳סתלק ואמרתי: שיות

 גיבור!״ ראו הוי! ״הוי, אמר:
 השרות, אקדח את השוטר ממותן שלפתי

 אוזן. לנהג והתזתי
 צעק. תלונה!״ ״אגיש

בשקט. שאלתי אוזן?״ ״עוד
 עין. בכהרף נעלמו המכוניות כל

 בערב העיר. בכל סדר עשיתי יום אותו
אמר נש. אל הלכתי עלי. טובה רוחי היתד,

 לטאטא. מיטיב חדש מטאטא ״חביבי, לו: תי
 דו״ח הנה המשטרה. ליעול הצעות לי יש

מפורט.״
 אותך מחפש אני שמעתי. ״כבר נש: אמר

ה ליעול שלך ההצעות הבט. הבוקר. מאז
 לצערי אבל מאוד, מענינות בנהגים מלחמה

 כה לחידושים זה ברגע מוכן החיל אין הרב
הב המשטרה, משרד מבין, אתה מפליגים.

בא בנובמבר? אלי תחזור אולי — חירות
מה?״ מת.

 פשוט הם נימוס. מתוך לי, אמר סתם הוא
מש בכל הצרה זאת ליעול. מוכנים אינם
הממשלה. רדי

(הארץ) בארצוודהרבית. קונצרטים
תל-אביב כרנע, יורם

הגדול. ההון מולדת

פי אשה ־יו מנון בתל-אביב ב

. ביותר מוזר דמיון . .

 חים■ שכחן הגאזים ...לפצצות
 קראו היהודים את הגרמנים לו

ו ״צ כשם ל ק  כטאון ואילו ן״, י
ה הבטאון את שציטט צה״ל,
ה לנשק שבחים שחילק גרמני

ק הוא אן? נקרא ישראלי, ״צי
." ן לו

★ ★ ★
 עם עוד ישב לא כי הודיע, בן־גוריון
ת ו ד ח ה א ד ו ב ע .בממשלה ה . .

אח לא מזמן אין ...ממילא
ת ה ולא דו ד ו ב  בממשלה ע

הזאת.
★ ★ ★

ד הנוער מרכז נעצר ב ו ע  בתל־אביב, ה
 בטענות־ כספים ובהוצאת בזיוף כחשוד

.שווא . .

? ...הנוער ד ב ו א ה
★ ★ ★

 הנסיך הגורל: לועג בטראגדיות גם
 אחיו אל־סעוד, אל־עזיז עבד בן מאמר

ט מלך של פ נ .הסעודי ה . .

כ בארצות־הברית, ...התאבד
ט עצמו על יצק אשר פ והב נ
עירו.

עעות
ןת7ד1צ לעולם

בינכושית. לועידה סיכויים עדיין יש
אחרונות) (ידיעות

 פתח־תקוה כהן, דויד

תיהם אף על או רואי־השחורות. של נבו

־

ל ״השחרית את ביטל ישראל״ ״קול
(הארץ) בשת״.

תל־אביב ברנע, יורם
בושה. מרוב

(מעריב) לריקודים. מסיקה
תל־אביב דן, מרדכי

להתחמם. לחברה מאפשרת

פסי! הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים
שליחת המשתתפים סר ב  מדי יזכה זה לעמוד חו

ע שבזע שבו ת עשר של בפרס ב ת. לידו יטדאליו
חנן הוא השבוע בפרס הזוכה תל־אביב. לוי, יו

n־1 v השופט גרוש. בשביל מישהו רצח כי על למשפט, הובא אדם
״כבוד אחד?״ גרוש בשביל אדם לרצוח אפשר ״איך תמה: *'-י *-״י *•יי 1

״ גרוש פה, ״גרוש הנאשם, ענה השופט,׳■ ם... מח תרנגולות שתי בדיחה: ועוד ש
״על ״איפה?״ אחד.״ מסתובבים ומאזינה יוסקה ״שמעת? בלול. רכילות ליפות

קראו.״ במסעדת הגרילר, של השיפוד
תל־אביב ישראלי, שמעון


