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בלונדון ולוולודיה לבלה

 טובה שנה
ם ובילוי עי נ

מלמד משפחת

 נצחו־ לבטיו, את הנציחו אלה הווי פרקי
 בישראל הקטן האיש של וכשלונותיו ■נותיו

תשכ״א: חדשי 12 במשך

;צח ?מזכרת תשרי
 אליהו מרדכי הדליק מסילת״ציון, •י•

ר  גילה, יום־הכיפורים, לרגלי ויכרון ^״נ
 רויכרון נר כי מבית־הכנסת, חור כאשר

ביתו. כל את שכילתה לדליקה גרם
כיציע מקום

ה/ ף<* רי ב  הלילה כל המשטרה חיפשה ט
רי ח א  אותו גילתה מביתו, שנעלם ילד ^

ה בחיפושי צפה משם ביתו, גג על בסוף
אחריו. שוטרים

★ ★ ★
אחר דפר חשה!
 עירוניים שמפקחים שעה תל־אכיכ, ף■

מחנו באחת חויר בשר להחרים ניסו—1
 האיט־ בעל אותם תקף בעיר, האיטליז יות
 לבלוע הפקחים אחד את להכריח ניסה ליז,
בלתי־מבושל. חויר נתח

נע שוא
/ ם י ל ש ו ר י  כי צעיר סטודנט התלונן ל

ם בי נ ג ה עור תיק נטלו לחדרו, פרצו ל
 הנושא: על שלו עבודת־המחקר את מכיל

 המקרא טעמי על במיקרא המקף ״השפעת
ה בקרב הטעמים על הזרות וההשפעות

השונות.' עדות
★ ★ ★

 אלא היא אין כי גילה בדמי־המתח, ממתקים
פורים. בתלבושת צעירה ילדה

★ ★ ★
המא;ימייקר ניסן

, ב י כ א ־ ל ת  )19( דיין משה הואשם ^
 חנות, מבעל עגבניות קילו 15 !*בגניבת

עבד. אצלו

לתייר מפריד הסכר
 חנות על תיירים התנפלו כודים, ^

ם רי פ ס  ספרו את הראוזה בחלון שהציגה ל
 כי בטענה הקרס, צלב אבנרי, אורי של

 כן על עמדו נאצית, ספרות מוכרת החנות
החלון. מן מיד יסולק שהספר

★ ★ ★
אוטו־פוגרום אייר
 לבית־חו- אשד, הוכנסה כאר־שכע, ףי•

ם, י ל  אייב- משפט שמיעת ובעת מאחר ^
 השמאלי בצד עצמה דקרה סכין, נטלה מן
החזה. של

והסדר החול,
 עבריין על מקופי שוטר איים חיפה! ^

י כ  כיצד ראה הרחוב, את מיד יעזוב ^
למח גילה הבתים, אחד לתוך הפושע נעלם

 בו אחר, אזרח של ביתו זה היה כי רת
פריצה. הפושע ביצע

★ ★ ★

תת־הכרה כסל!
 תביעת את אזרח דחה כפר־אונו, ן״

 תל־השו־ מבית־החולים שקיבל !*התשלום
 בעת נטול־הכרה שהיה שמכיוזן טען מר,

 הראשונה העזרה לו הוגשה לשם, שהובא
הסכמתו. ללא

קצר לטווח
 הצב־ המשטרה החליפה כאר־שכע, ף=*

ת י א  הכתובת: את הנושא שלט־דרכים, ^
 והחיילים מאחר הרס״, ולא כוח ״יעודנו

 שאי־אפ־ עד ניקבוהו כמטרה, בו השתמשו
בו. הכתוב את לראות היה שר

★ ★ ★

בלתי־טספיק טבת
 ה־ הכיתה שתלמידי לאחר תל״אביב/ ^

 על־ נתבקשו תיכון בבית־ספר !*שביעית
 הגורם את סודי, במשאל לציין, המורים ידי

 64 ענו הלימודים, בחיי ביותר המפריע
״המורה״. אחוז:

כיסאות ריב סיס!
 בית־ספר הנהלת השביתה כתיגלים, ^

ן ו כ י ת  כיתה של לימודיה את מיקצועי ל
ב התלמידים את שהאשימה לאחר שלמה,
בכיסא. חבלה

ליסהב הכל
•■■■■****■*ם

ב שתיים בשעה תושב כשנעצר יפו; ך•
ה, ל לי  לבני אופניו על מוביל כשהוא" ב

 כי השוטרים בפני טען רטובים, כביסה
 את לתלות נוסע והוא בבית חבלים לו אין

ידידו. בבית הכביסה
¥ * *

חמור: תמוז
 ב- המקום תושבת פתחה •■אשקלון,

 במגמה העיריה, בית ליד ^שביתת־שבת
נימ להתגרש, כיצד לה שיגיד מי למצוא

 לשיכור הפך הוא בבעלי, בעט ״חמור קה:
לילדנו.״ הראש את ושובר

מיקצועי סיכון
 בא עירוני שפקח שעה ירושלים, ף*

ת ו ב ג ל  אשפה אי־הסרת על עירוני מם ו
 על התחלק נחלת־אחים, בשכונת בית מחצר
 את שבר בחצר, פזורים שהיו המזון שיירי
רגלו.

★ ★ ★

כאושים פרות שבט
 12 בני ילדים שני חדרו ירושלים, ף*

ת ו נ ח ל  החליטו תפוחי־עץ, אכלו ירקות, ו
 גנבים כי ולהודיע המשטרה את למתוח

 מחובר הטלפון כי ידעו לא לחנות, פרצו
 בעל־הבית, של לדירתו פנימית בשלוחה
המשטרה. בוא לפני עוד לעצרם שהספיק

כל־כך נורא חשר
 ב־ צורף חמוס לדין הועמד ף*;צרת,

להגנ טען ענזידר, פקיד תקיפת !*אשמת
 הסכים שלא משום אותו ״התקפתי תו:

שדים.״ אין בה אחרת, לדירה אותי להעביר
★ ★

 של משפחתו בני מחו ״פן, מושכ ף■
 הרופא כי על ,110 בגיל שנפטר *.תושב,1

 דרשו כ״טבעית״, המחלה סיבת את איבחן
האמיתית. הסיבה את לקבוע

לאיש ייעשה כה
 ל־ נדבה קיוסק בעל נתן תל־אכיכ, ך*

אצלו רכשה כשהיא רטן צעירה, ^*קבצנית

המלומד חכרי
 לבית- הגישה שהעיריה שעה ף*>אילת,

 אי־שמירת על תיקים של שורה המשפט̂ 
 השופט מילא לבתי־אזרחים, סמוך נקיון

 זיכה הופיע. שלא הסניגור תפקיד את גם
 לדברי- מאמין ״אני קבע: הנאשמים, את

הסניגוריה.״
★ ★ ★

סי;כרו;יזצית אב
 חתול, על מצוד ילדים שמו תל־אכיכ, **4
בו1 ק ע  נמלט, אליו למיקלם עד אחריו .

שעו כתריסר שהכילה קופסה במיקלט מצאו
מוזהבים. נים

ס פי ל;;כ ע;י חופך ...
 שגנב לאחר צעיר נעצר תל־אכיכ, ף*

 על אותה הסב המחאה, ^מתיבת־דואר
 ב־ זכה פיס, אגרות 50 בכסף רכש שמו,
הזוטא. בהגרלות לירות 200

★ ★ ★

הו>* אין כשמו אלול
ס■*■■■■□?***■■*■

 ב־- טהור אליהו בשם גבר נעצר יפו, ך•
ן ו ו ע לזנות. שידול ^

תקווה■ ללא
 את העיריה העבירה פתח־תקווה,

ת ח א ש לאחר ישן, מבניין ממחלקותיה ^
הכתו את הנושא לשלט מתחת כי נתגלה

 הכתובת מופיעה פתח־תקודה״ ״עירית בת
להריסה!״ ״מיועד

4252 הזה העולם2


