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 נצחו־־ לבנויו, את ׳הנציחו אלה הווי פרקי
 בישראל הקטן האיש של וכשלונותיו נןתיו
התשב׳׳ב: חדשי 13 משך

★ ★ ★
טועה כדור תשרי

 פצו־ תביעת אזרח הגיש ••תל־אכיכ,
ם2 ב כי בטענה קירקסים, בעלי נגד *יי

 מכדור בראשו נפגע בהופעה, שחזה שעה
 יותר כ״בועט שהוגדר סוס, על־ידי שנבעט

הישראלית.״ מהנבחרת טוב
הפושעים אלבום★ ★ ★

כי למשטרה אזרח הודיע ••ירושלים,
ם ני מו ל א ו מכוניתו חלון את פרצו ^

 שני של למעצרם הביא במצלמתו, שיחקו
 סרט את פיתח המשטרה שצלם אחרי ילדים

 אחד של דיוקנו את עליו מצא המצלמה,
חברו. על־ידי שצולם הילדים

★ ★ ★
וערם שתי חשוון

 שו־ על־ידי צעיר שוחרר תל״אכיב,
ם שלו ט־ פ  ערב חתימת להשיג על־מנת ^

שופט אותו לפני שנית הובא לשחרורו,
 בדי קטנוע שגנב לאחר שעות, 48 כעבור
בזמן. הערב אל להגיע

השומה כקליפת★ ★ ★
 אמגר, שלמה קיבל ••קריית־שמונה,

 לשכת על־ידי הנתמו *מחוסר־עבודה2
 נאמר בו ממשרד־האוצר, מכתב הסעד,

 מס־רכוש, לירות 1200 לשלם עליו כי לו
 לירות. אלף 100ב־ הוערך ורכושו היות

★ ★ ★
שר תחסום לא נסלו

 נחסם הראשי שהכביש לאחר ••צהלה,
ו ק ל ח  ירד תיקונים, לרגל בחביות, ^

ה את פינה ממכוניתו, דיין משה השר
בדרך. והמשיך חביות

חדש מ3סט★ ★ ★
 שהסתנן ירדני לדין הובא ירושלים,

ה, צ ר א  לחצות נאלץ כי להגנתו ושטען ^
 לא אותו פטנט כאן למכור כדי הגבול את

בירדן. לנצלו הצליח
החרפה גבול★ ★ ★

 אל בדרכו המקום תושב נעצר ••צפת,
ל ו ב ג ה  עמד כי בחקירתו סיפר הסורי, ^

 דמשק בקול לשדר כדי הגבול את לחצות
 הקברות בבית השורר המחפיר המצב על

שבעיר.
★ ★ ★

שמונה־עשרה תפילת טבת
 ח״כ הרב לעצמו הקים ••ירושלים,

 משלו, פרטית משטרה פרוש מנחם—1
 בשבת הרושמים מבחורי־ישיבה, המורכבת

 במאה־שע־ העוברות המכוניות מספרי את
התפילה. ספר דפי קיפול על־ידי רים,

המשיח ימות★ ★ ★
 בפני החברה־קדישא התלוננה ■■כת־ים,

ה רי עי ה מת מקום חוסר על המקומית ^

 לא אם כי איימה העיר, מתי לקבורת אים
 נגד באמצעים לנקוט ״תאלץ המצב ישופר

הנפטרים׳׳.
★ ★ ★

מהיר שיפוט שבט
*  ש־ ,צעירים שלושה עצרו נתניה, ך

 היכו נוסעים, אוטובוס בטנדר, נסעו *2
 כי לו הסבירו נמרצות, מכות הנהג את
אותם. שעקף על עונשו זה

עיוור חשד★ ★ ★
•  לרצוח אב ניסה דליית־אל־כרמל, ן

ת א  לאחר מבית־חולים חזרה אשר בתו, ^
 הצלקת כי בחשדו העיוזר, המעי ניתוח

 הפלה. מניתוח דבר, של לאמיתו נותרה,
★ ★ ★

פנימי רופא א׳ אדר
 הדירות אחת שדיירי לאחר ••עפולה,

ו ב ש ח  לדירה שנכנס סוכן־הספרים כי ^
 ניצל הבוקר, משעות חיכו לו הרופא הוא

ה האשד. את הפשיט הטעות, את האיש
 זהותו כשנתגלתה למשפט הובא חולה,

האמיתית.
האלטורה★ ★ ★

 הלילה במועדון מבקר סירב יפו, ן■
ר ז ז ן ע  והחלה השתכרה שאשתו באיים, ^

ש המשקה עבור לשלם בטן, ריקוד לרקוד
 הגישה ״היא כי בטענה לאשתו, הזמין
 זה.״ עבור אמנותית תכנית

★ ★ ★
פיחות פי עברי

*  אדי־ קולנוע הנהלת נאלצה ירושלים, ך
ן ו ס  הסברה, יומן של הקרנתו להפסיק ^

 לאחר הפיחות, על האוצר שר דיבר בו
 האולם חלל את למלא החלו הנוער שבני

רק — אשכול רוצים .לא :בצעקות
״1 בזול שוקולד

★ ★ ★
נעורים להט ב׳ אדר

 מקום מצאה שלא לאחר ••תל־כרון*,
ם י א ת מ  חבורת פרצה קומזיץ, לעריכת ל

 מדורה העלתה המקומי, לבית־הספר ילדים
החדרים. שבאחד העץ מרהיטי

★ ★ ★ בראש טעות סליחה,
•  גילה כי למשטרה אזרח הודיע חיפה, ך

ת א במ אורב והוא הגנובה מכוניתו ^
ה החשוד הגבר בראש הלם לגנב, קום

 זה היה כי גילה למכונית, שניגש ראשון
 הודעתו. בעקבות למקום שהגיע בלש

★ ★ ★
והצמד הפרד ניסן
•  לתת האחרון ברגע בעל סירב חיפה, ן

ט ג  הסכום, יוצמד אם אלא לאשתו, ^
 הדולר. לשער לו, לשלם אשתו שהסכימה

★ ★ ★
*• ונקם שילם

 לעורך־דינו אזרח הודה *•תל־אכיב,
ל2 ע  מסירת מאשמת לזכותו שהצליח *

 שכרו את לו שילם כיסוי, ללא צ׳קים
כיסוי. אין לו אף כי שהתברר בצ׳ק
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