
ר 98 ף עי ס ט־יו  טיל־ ,מיסורי במדינת סנ
למ פירסון סטלה מרת אחו יום פנה ^

 הידיעה כי וביקשה המקומי העיתון ערכת
 גבר ״ישנו בשנייה. תודפס גירושיה אודות
מעונ היה כי לי ״שנדמה היא, הסבירה אחד,״

 כעת. פנוייה שאני ידע אילו אחרי, לחזר יין
 את קרא לא במקרה רק כי בטוחה אני

הראשונה.״ בפעם הידיעה
¥ ¥ ¥

ת 8^8 רי ר רג׳  קליבלנד תושבת סלאס, מ
4 המקו צער-בעלי־ח״ס לאגודת צילצלה 9
 אחד, ליום כלב לה לשלוח וביקשה מית,
וסבו בבית, פישפשיס לי ״יש : אמרה היא
ל יוכל שלכם מהכלבים אחד כי אני רה

 אחד.״ אחד אותם ולבלוע בבית הסתובב
¥ ¥ ¥

ה איטר 89 ז רי כ הוועדה־ אחד יום ה
9  נקיון. מבצע על בקליבלנד לנקיון־העיר 3
 וביקשה לוועדה, דיימס שיילה מרת פנתה

 ״מפני החורגים, בניד, את לאסוף יבואו כי
טינופת.״ סתם שהם

ה 89 ש ת הגי ^ בי ת  תבעה גירושין, *
נוקסחיל, תושבת ניימאן ליזה מרת

 בעלו של האופנוע כי מביתיהדין מנסי,
דמי־מזונות. במקום לה יימסר

¥ ¥ ¥
ת ה ר  סאנטה תושבת מקברייד, סלי

*׳  ,95 בת שהיא קאליפורניה, ברברה, י
 משהו״ ״לעשות בדרישה למשטרה פנתה
 התחילה ״היא .70,־ד בת בתה, עם בקשר
 המודאגת, האם התלוננה גסות,״ במלים לדבר
 אינד כי יאמרו שהשכנים חוששת ״ואני

נאמנה.״ אם
¥ ¥ ¥

ה ^ מנ ם ל ש  תושבת נואל, גליידיס ב
ב למנשל־המדינה פנתה אלבאמה,

 ״אני סיסקי. להבריח רשיון לה לתת בקשה
 הסבירה. בטוחה,״ עצמי את להרגיש רוצה
 לדאוג אצטרך לא ממן, רשיון לי יהיה ״אם
יתפסוני.״ שמא

¥ ¥ ¥
^ ז ה י ת רא  קייט הבתולד,־הזקנה של ו

ב גדניי העיירה תושבת בייטמאן, 9^
 : לשונה וזו מוחה, לאחר •ורסמה בריטניה,

 לאחר ברבים יפורסם שגילי רוצה ״אינני
מותי.״

¥ ¥ ¥
8 ת 9 ש ר די י  וני תושבת שולטון, מי
4  המשמר־האזרחי, לקריאת נענתה וור, 9

ו אנטי־אווירית, להגנה מתנדבים שביקש
להשמטת ״סירנה בתורת שירותה את הציעה

אזעקה*.

בברי טורקואי העיר תושבת יטה 81̂
*  לאחר נמרצת, התנגדות הביעה טניה ^

 של תלונה בעיקבות החליטו, שהשלטונות
 לציבור. כמסוכן כלבה את להשמיד בעלה,
 ״הוא האשה. טענה המסוכן,״ הוא ״הבעל
 מתרגש זה בגלל ורק במקלו, ומנפנף צועק
 סלקו לתקוף. ומוכן המידה על יתר הכלב

 נורמאלית בצורה יתנהג והכלב הבעל, את
בהחלט.״

¥ ¥ ¥
שיקאגו, תושבת קלוני, מדיה לת
 עבורה למצוא בבקשה למשטרה פנתה

 את למסור כשנתבקשה שאבד. כלבה את
 שקל האשה השיבה הכלב, של הזיהוי סימני

 בלכה משוחות שציפורניו משוס להכירו,
ארומה.

יום קיבל לונדון, תושב וסטיקאי
זוג  .... מלקוחותיו מאחת בדואר אחד

 ביקשה בו מכתב, כצירוף כחולים, תחתונים
 בצבע למשקפים מסגרת לד. להכין הלקוחה
לבניה. לצבע שיתאים

 חודי■ - אשה הוא האנוש• במין שג■ אדם ל3 בערך
 הגוזרים המקדים של אחו! 50ל־ הסיבה

 של המוזרים ממננשיו חלק השמש. תחת
 בעמוד כביצור מסופרים החלש ז

 היוו בעיתונות שהתפרסמו
בשנת■■□ העולמית

האחרונות.

סנט־ בעיר המשטרה ״׳ ׳״!*׳
 קריאה אחד יום קיבל מיסורי, יוסף,

 טומאס מרת מומאס. לינה ממרת טלפונית
 את צילמה שהמשטרה לה ידוע כי אמרה,

 מבקשה, היא שבוע. באותו שנאסר בנה
 ה של העתקים תריסר לה לשלוח איפוא.
 לקרובי־ במתנה לתיתם שתוכל כדי צילוס,

משפחה.

 אחד יום קיבלה שיקאגו שטרת *9
 מחוץ שגרה מאשה מכתב־אקספרס

 אמש שביקרתי ״בשעה : נאמר במכתב לעיר.
 נגנבו מכוניתי. לתוך מישהו פרץ בשיקאגו,

 אגוזים. של קילו שלושה גיטארה, מתוכה
 סיגריות, קופסות שש גרביים, זוגות ארבעה
 ב, נ. סרדינים. קופסית ותריסר אחת שמלה

במכונית.״ היה הוא אף נעלם. בעלי גם
¥ ¥ ¥

ב־ ווייקפילד העיר של האיט כבי 3̂8
 שיחה אחד יום קיבלו מאסאצ׳וזטס 4<4

 העיר. תושבת מארלאו, סוניה ממרת טלפונית
 לביקור יצאה כי הסבירה, מארלאו מרת

 בו לחזור שלא והחליטה סמוכה, בעיר
 שמישהי מאד, איפוא, מבקשת, היא ביום.

ב הממטרה ברז את ויסגור לביתה יגש
שבגינתה. הגזר ערוגת

★ ★ ★
בברי פנדיך העיד תושב,ז שה

ב מכתב שלה לכומר שלחה טניה, ^
 ילדי בצרתי. לי לעזור ״עליך :זאת לשון

 למד הוא מאיפה יודעת ואינני לקלל, התחיל
והרוחות.״ השדים לכל זה, את

 זנרצזת ממפיס, זזעיר ׳טטרת
ש לאחר אחד יוס שהוזעקה הברית ל4ול

 מצאו אשתו, את מכה בעל כי ידיעה קבלה
 הריצפה על שוכב הבטל את לבית בבואה
 גבו. על יושבת כשאשתו הכרה, מחוסר

¥ ¥ ¥
ב 98 צ ה ע ד עי ו  על הפיקוח למען הו

ארצות־ בניו־יורק, שנערכה הלוה ״4£.

 סטלה מרת יושבת־הראש הרגישה הברית,
 וילדה לבית־חולים נלקחה ברע, צ׳ארלס
למזל־טוב. תאומים

¥ ¥ ¥
ה 98 ש ר ט ד מרח הודיעה פיטורין, ג
9  סוטי בעיר בבית־הדין שאלדון גרייס 9
ה חזר לא בעלה כי באצות־הברית, פול,

 ביו ההתאגרפות את לראות יצא מאז ביתה
.1923 בשנת גיבונס לבין דמפסי

¥ ¥ ¥
*  מבעלה גט אשד, דרשה קליוודנד, ף

 מחיר את לשלם מסרב שהוא בטענה ׳*4
 לסוס הדרושים הרפיאי והטיפול המספוא

בתביעתה. זכתה היא שלה.
¥ ¥ ¥

ר ב ב ^ ש  ביתי בפני העיד מיאמי תו
 לתדהמתו מצא נישואיו ביום כי *הדין,1

 על וכשהתלונן כלתו, של הכלב את במיטתו
 לא אס יותר. חשוב שלי ״הכלב : נענה כך

עי לישון יכול אתה בעיניך, חן מוצא
!״ הספה

¥ ¥ ¥
 בת־ זכה מישיגן, תושב אחר, ךובר

 אשתו כי שהעיד לאחר הגירושין *ביעת1
בחדר־ד,אמבטיה. תנין מגדלת

ך, 89 רי ״, צי י י ו  מרת התלוננה שו
9  שביקרה בשעה כי האופנבאן גרטה 9

 לחם, בפירורי הגמל את והאכילה בגן־החיות
 יקרה יהלום טבעת אצבעה מעל הלה חטף
 קרבו. אל באה ני נודע ולא אותה ובלע

¥ ¥ ¥
ר 98  מרת הסבירה קאליפורניה, כל, עי

 באש: ביתה את העלתה מדוע לימון -<ז״ן4
 שנראה עד מזוהמת, כך כל היתה ״הדירה

 לנקות ביותר הטובה הדרך שזוהי לי היה
אותה.״

¥ ¥ ¥
ת 8^3 ה ר לז  אטלנטה, תושבת מאייר, א

4  90ה־ הולדתה יום את חגגה גיורג׳יה, 9
 בגדיים לעצמה קנתה היא : מקורית בצורה

 תוך אל וזינקה בו התלבשה כחול־לבן־אדום,
במג ביותר הגבוה מהשלב השחייה בריכת

המים. לפני מעל מטר 18 דל,

89 * ה ר כי ש ה * ן, דו נ  לוסיל העלמה לו
9 ה לקחה מדוע באנק, קופאית מידאו, 4
 : לי״ש 100 בני שטרות של חבילה ביתה

 העבודה מהי לאמי להראות רציתי ״פשוט
שלי.״

★ ★ ★
ה יעה 888 מ ש ר הס־ קצרנות, לקורס שנ

: 76ה־ בת אואמס ג״ל מרת בירה
 יומנו את לקרוא הוא רוצה שאני מה ״כל
בקצרנות״. אותו כתב הוא המנוח. בעלך של

9 9 * ם שי ת מי לו ע בבל *במאפייה פו
 כאות שביתה הכריזו אירלאנד, פאסט, ♦ ו

 לשיר עליהן אסר שבעל־העסק על מחאה
 לאחר רק לעבודה חזרו הן העבודה. בשעת

השירה. שהותרה
¥ ¥ ¥

לו, 8ף! כו פ נ י ו שאט, ו  מרת סבלה ט״ו
 חריך מגירוד רב זמן כטוקוול שירליי .—4

 היא : הסיבה את מצא שרופאה עד בידיים,
 ל בעלה נאלץ מאז להדחת־כלים. אלגרית

ידיו. במו כלייהאוכל את שטוף

רן, >ארלס8^ כו ס ן או י  ב• ראדיו *י
 ערב מדי לבקש שנהג אוסטרליה, 69

ב המקלטים קול את להנמיך מאזיניו את
 נרגז מכתב ק-בל המאוחרות, הערב שעות

 פשוט מנמיך א־נך ״מדוע :מלבורן מתושבת
?״ קולך את

ר 98 רי עי כו *  יום נכנסה בבר*ניה ש,
הטלפו למרכזיית ישישה אשה אחד ^9

 המנהל של שולחנו על חבילה הניחה נים,
 הבאתי ולכן ביתי, את עוזבת ״אני : ואמרה

 מכשיר נמצא בחבילה רכושן.״ את לן
 סמוך שנחתכו כבליו, כל על שלה הטלפון

במספריים. לקיר
¥ ¥ ¥

רי \ יי ס ה א מ  כל מפי לשמוע לה שנ
 נהיגתה־ חשבון על הלצות ידידיה 18^

תוש מרקין, קורין מרת הדביקה של־אשה,
 שלט ארצות־הברית, לואיסוויל, העיר בת
 זאת ״את : המכונית של המעוקמת הכנף על

אני.״ ולא בעלי, עשה
¥ ¥ ¥

ת 89 רו ח  שנערכה בירח, שתיית על ת
 מרת ניצחה בבריטניה, בפאדוק־ונד ;5־9

ב המתחרים, הגברים כל את מיילס, גרדה
מארבע פחות תוך בירה בקבוקי 32 לגמה

שעות.
¥ ¥ ¥

ת 1ץ3  ספויינג־ וזושבת סן־פייטרו, גיוז״י ר
4 ל אם שהיא ארצות־הב־ית, פילה־ 4

 נגד גירושין תביעת הגישה ילדים, עשרה
 ״בקרירות אליה מתייחס שהוא בטענה בעלה

ובאדישות״.


