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ב אדר
מאוזן תקציב

 מאש־ לה־דוס אתי זוכתה תל־אביב ף•
 לאחר מיד נקנסה ל״י, 50 גניבת מת —1

 ביריקה שנאשמה לאחר סכום, באותו מכן
הגניבה. על המתלונן של בפניו

ובבית בריביירה
 ה־ מהצגת שחזר זוג מצא בת־ים ך*

ט ר ס לדי פרצו כי בריביירה, נוכלים ^
 ל״י. אלפי בשווי תכשיטים גנבו רתו׳

★ ★ ★
ניסן

קלאוסטרופוביה
המרכזי. בבית־החוליס באר־שבע,

 לאחר מיד אותו נטשה בן, אשר. ילדה
 בבית- ילדה לא פעם אף כי הסבירה מכן,

פחד. עליה מטיל המוסד וכי החולים
ההמטר בור

 פוע^^חלקת״״ה־ הכניס בני־ברק ן■
 בור לתוך ילדים שני העירונית נהיוו—1

לדב ביזו, לו, לעגו שאלה אחרי ספיגה,
מקצועו. את ריו,

★ ★ ★

יירא
מתח עלילת

ב י ב א ־ ל ת  על בקולנוע צופה התרגז ^
שני  בסרט, לחזות לו שהפריעו צעירים ^״

 על־ידי הוכה צעצוע, מאקדח לעברם ירה
 בתחנה לטיפול שנזקק עד אחרים צופים
ראשונה. לעזרה

טוב לילה
 מוט- פצועה צעירה נמצאה תל-אביב ך*

-  מגג שנפלה לאחר הכביש, על ת1^
 הלילה. במשך ישנה בו אוטובוס

★ ★ ★ סיוון
המשיח מותי

ם לי ש רו ■י  בזייף החשוד צעיר נעצר •
 אמריקאי, דרכון להוציא כדי ^״מיסמכים,

ב המערבי לכותל להגיע תיכנן בעזרתו
כ שם להתגלות כדי העתיקה, ירושלים

לבית־דויד. משיח
לגויים אור

 בלילה המשטרה מיהרה בני־ברק ף־>
 שהודיע התושבים, אחד של לקריאתו̂ 

 איתות אורות ביתו ממרפסת רואה הוא כי
סו ידיעות מעביר מרגל כי חושד והוא
 כי סריקה, לאחר גילתה, לאוייב, דיות

 המהבהב הפירסומת משלט בוקעים האורות
צה־דה. בית־החרושת של

★ ★ ★ תמוז
ויורשיו דור דור

 ב־ שלושים בן גבר הופיע חיפה ך■
 לבלות רוצה הוא כי טען קייטנה,̂ 

 בה, רשום שהיה שבנו, לאחר שבוע, בה
מקומו. את פינה חלה,

עתידות מגד
 ב־ כחשוד ישיש קבצן נעצר יפו ך■

ן ו י ס נ  הסביר חנויות, שורת להצית ^
החנו בעלי את מראש הזהיר כי לחוקריו

 אם במקום להתרחש עתיד אסון כי יות׳
היומית. הקיצבה דמי את לו יעלו לא

★אב  ★  ★

לערב? לאן
 את לפייס צעיר רצה ■■גבעתיים

, ו מ א  חטף בביתו, למסיבה הזמינה ^
והו למונית, הכניסה סירבה, כאשר אותה
לרצונה. בניגוד למסיבה בילה

★אלול  ★  ★

אהבה כמים עזה
 מן מטרים עשרות במרחק אילת, ך•
 מתחת מטרים חמישה ובעומק החוף ^
 כלולות טכס נלסון רפי ערך המים, לפני
 חובב־צלילה. מקומי לזוג

עמיקתא לבירא רמה מאיגרא

עשן - ביותר בטוב בחר

 לבוחר
ביותר בטוב

ד£11\\

ברוו והצעירים הצעירים בחירת 1114£ 1
 אמ מתערובת פילטר קינג־סייז 11\1£

 החדישה האיכות סיגרית - קאית
 הט שבזני מהמעולים מיוצרת ״דובק״,
״ בקופסת ונתונה ב ב ו ס ב מ הדו! ״

 מחלון 13 בן נער יצא ■■רמת־גן
, תו בי ה מן נפל שינה, כדי תוך ^

 נחבט בחצר, עץ על השלישית קומה
בישבנו.

3!463 הזה העולם


