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החיילת את חפש
 לתחום חיילים שלושה פרצו אי־שם, צבאי, כפיס *י•

 חיכו האישיים, בחפציהן חיטטו במחנה, החיילות !,״מגורי
 כשנתפסו הסבירו, לעצרם, שניטה מ.צ. של סמל מכות־רצח

 שהיתר, חיילת, של תמונה ״חיפשו כי המשטרה, על־ידי
מהם.״ אחד של אהובתו

★ ★ ★
אדבימדס נקודת

ד, ף*  בת נוסעת להוריד אל־על מטוס דיילי התקשו לו
במנוף. מהמטוס אותה פרקו המדרגות, בסולם 95*2

★ ★ ★
בהלם ריפוי

, ן ו ל ו ט י  מהסי־ 75ה־ בן הוספייז שדל התייאש צרפת, ך
 משיתוק־ילדים תבריא 77ה־ בת מארי אשתו כי כויים̂ 

 מטבח, בסכין אותה לרצוח רחמים מתוך ניסה ברגליה,
לברוח. ממיטתה, לזנק לד, גרם עד־מוות, כמעט אותה הפחיד

★ ★ ★
הפעמונים? צילצלו לא למי

•  בשטח מדי מהירה נהיגה מאשמת נהג זוכה חדרה, ך
 במיוחד הקבוע האזעקה פעמון כי שהוכיח לאחר בנוי, .2

צילצל. לא מכוניתו, של מד־המהירות ליד

★ ★ ★
!1 0 8 1־ 3<£ 1 0 0

■  זיכרט לודוויג התבקש המערבית, גרמניה בורדנאו, ן
 הוא המקומי הגנב אצל שנמצא תרנגול כי להוכיח

בהנאה. אותו שעישן התרנגול, את בסיגר כיבד שלו, באמת

★ ★ ★
וחשדהו כבדהו

 סכום־ בבנק להפקיד עוזרת־בית ביקשה ירושלים, ף•
ף ס כ ^  לקופאי הסבירה עבודתה, שנות כל משך שחסכה ,

 כה סכום להחזיק ומפחדת להתחתן עומדת ״אני הנדהם:
זר.״ איש מסתובב בו בבית גדול

★ ★ ★

:ולבש גהץ
 כוטיסי־נסיעה לאסוף שנהג אגד נהג נעצר חולון, ף*
_ כחדשים. למכרם אותם, לגהץ משומשים. !

̂ו ★ ־£־ ז
מידה לפי

 לבית־חרושת, גנבים פרצו ארצות־הברית, לונג״שוט, ף*
בלבד. בגדי־אסירים מייצר שהוא לכשגילו הסתלקו̂  ★ ★ ★

ישיר חיוג
בצל • פטריות 6 ירקות • אטריות עם עוף • עוף • אפוגה מרק

שה ו ל  אחרונים ימים ש
!לכריכה עתונים לקבלת

 ט\לנ־ נוור רון גזוןרל הזה העולם נזינהלוז
 יונו לינואר, 28נז־ וונוישי, יונו ינזינו, טווו

 וו־ וונזיטוי, ויוסי לסררואר, ווראטווו טווי,
 ררכינו לרריבוו טווונינו לססרואר, רריטי

עוווויינו.
 רוכרך י ל" 3.50 וווא וובריטז נווויר

 העולם בנוטוררי ווכרכינו נונוירוו ונזוטר
 וו־ ורגו ,8 גליוןנווו רוווס ,3י3וול־א הזה,
 אוווז טר טטור ווטוטווו בי\ ווו״ל, ינזינו

 אוור־וואוז־ טובט טר ווונוטו לסני־וואוזריינו
ריינו.

!פקידים
!תלמידים

!סטודנטים
ל■ לקורס היום עוד הרשמו

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
0( גרג״ ב״אולפן 8 £ 0 0. ( 

(קמפינסקי) בר־קמא ח. :המנהל
 .5 גורדון רחוב תל־אביב,

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

 בתא־טלפונים קונפורטי דניאל נכלא לציון, ראשון 8*
מכילאו. אותו שחילצה למשטרה, טילפן ציבורי,̂ 

★ ★ ★

בזעם: אחורה הביטי
 בתו את הפיל תמם, חיים עם כהן אפרים רב עכו, 6<י׳
ת1 ב בעכוזה. נשכה השנה, _

★ ★ ★

חיים תולדות
 הבאה: המודעה את הטייטס פירסם בריטניה, לונדון, ך*

ובלתי־ משועמם עייף, עצל, משוחרר, חי״ר ״סציו—1
תעסו מחפש מועד, שתיין ,40 כבן שנראה 28 בן מוכשר,

בעבודה.״ כרוכה שאינה קה

★ ★ ★

אשתו שונא שבטו, חושד
 בו ידה העשר, בן בנו עם מדמון שמעון רב עמקה, ף*

במצחה. באשתו פגע !*״אבן,

★ ★ ★

האימה שכר
 ללשכת מיהר צו־גיוס, לוי אליהו קיבל ירושלים, ך*>
 בפני הובא לגייסו, שיהין אדם כל לרצוח איים הגיוס,̂ 

חודש. 18 למאסר שלחו גיוסו, את שדחה שלום, שופט

★ ★ ★
שן תחת שן

 ,4 מם׳ אוטובוס על אשכנזי יוסף עלה תל־אביב, ף■
ב ש י תי ה שברן. במקום, שנשכחו תותבות שיניים זוג על ל

1166 הזה העולם


