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חיפה • ירושלים • תל-אביב

החי
המידות טוהר

 למשרד אלמונים פרצו בשפלה. עקיר, וי•
ה ר ב ח * מקו התעלמו המקומית׳ קדישא ^

ב ל״י 150 שהכילה הפתוחה, החברה פת
ב המים דוד את במקומה, גנבו, מזומנים,

המתים. גופות את מטהרים הם

נ-נבה רוח¥ ¥ ¥
 דייג העלה דניה, בורנהולם, אי ^

 בקיבתו גילה חמור־ים, בחכתו מקומי
גרמני. תהילים וספר רוסי וודקה בקבוק

* ★ ★ *

בתל-אביב חופשה
 להבו״ בקשר שנחקר אחר תל־אכיב, ן*

 ממשלתי פקיד של בידודו הופסק חד״ ■2
מ הראשונה להצגה שמיהר בן־שאול, משה

שה : נעצר אז בוונציה. חופ

★ ★ ★
נבורים מות

 סוף סוף נתפש הפיליפינים, איי ן*
היפא חיל־הים מלח קינושיטה, נובורו

 משך בג׳ונגול שהתחבא לשעבר, הקיסרי ני
 נגמרה, המלחמה כי לדעת מבלי שנים 11

 את תלה להורג, יוצא אם שוביו את שאל
ליפאן. בחזרה יישלח כי כששמע עצמו

¥ ¥ ¥
האדם זכויות 4

 אחד הגיש ארצות״הברית, סיאטל, ^
 שלטונות נגד צוו־על־תנאי האסירים

 לשליחים הרשות מתן כי טען בית־הסוהר,
 דתיים שירים ולנגן לשיר החוץ מן דתיים
בזכויו פגיעה היא הראשון ביום תאו לפני
מו כי שאישר לפסק־ויין זכה החוקיות, תיו
 בית- בכנסיית רק להתפלל הדת לאנשי תר

הסוהר.
י ★ ★ ★

פוסל במומו הפוסל
גי ימאי הנמל משטרת עצרה חיפה, ^
 חטוטרתו כי ששיערה, כפי גילתה, בן׳ *■

 רדיו מקלט בקרבה הכילה מלאכותית, היתה
ליבשה. מאונייתו להבריח המלח התכוון אותו

★ ★ ★

ת ״ברמי הוצאת עם בשיתוף בע״מ, הספר״ ״עם הוצאת  תל־אביב נאור״ א
הגדולה האפית היצירה של מהודרת עברית מהדורה לאור מוציאה

טון ס ד דווינ רצ׳י צ׳
 העדרם ״מרחפות

־ השניה״
טפסים) במיליונים ונפוצה שפות לעשרות כבר (תורגמה

אמיר אהרון העברי: התרגום

 למנויים, יחולק הסופה״ ״השרת הכרכים מששת הראשון
.1956 שנת תוך יופיעו הכרכים שאר החודש. עוד בלבד

- למנויים הברכים 6 מחיר
 לשעורים כתשלומים ל״י 54—

מך הבטח  יצירה על החתימה את לעצ
רה 1? מונומנטלית מהדו ת ב 1 הנאה העברי

לפנות: וההחתמה ההפצה עניני בכל

" ף ד מ  בע״מ ספרים להפצת חברה ״

66268 טלפון תל־אביב, ,94 אלנבי רחוב

דורש! ילכל חינם פרוספקטים

בדורו אחר
 לבחי־ עירונית תחרות בוטלה לונדון, ך*

מ ביותר״ המאושר הנשוי ״הזוג רת
 את שהציג אחד נשוי זוג רק שנמצא אחר

מועמדותו.
¥ ¥ ¥

מיססוך רמיססת, ער
אלן, ף ריי  המקומי הסניף נאלץ צרפת, או
 לאי־תשלום הנלחמת פח׳אד. תנועת של ^

 מ חבריה רוב את להוציא לממשלה, מסים
ה המסים את לשלם שסרבו מאחר התנועה,
לתנועה, שנתיים

¥ ¥ ¥ <•
הרוחות לכל

 הקפה בית בעל הודיע תל־אכיב, ^
 שלו הקפה בית שם שינד^את כי לילית £■

 דתיים, לקוחות על־ידי ששוכנע מאחר ללילי,
 את עליו ישא שלו שבית־הקפה נאה לא כי

השטן. בת שם
* ? ¥ ¥

מסחרי סמל
 מקומי רוכל החליט קפריסין, ניקוסיה, ^

ט לי ב ה ל המס של הגרמני מוצאם את ו
עגל קשוט על־ידי שלו וסכיני־הגילוח רקות

 אדולף של ענק ובתמונות בצלבי־קרם תו
היטלר.

¥ ¥ ¥
רחב סנטימנט

 בראון הילדה הגברת פנתה ירושלים, ^
 ביקשה העירונית, התברואה למחלקת ^

 הטיל אותו הישן, הוורוד מחוכר, את למצוא
 המחוך כי בציינה בשגגה, לאשפה בעלה

גדול.״ סנטימנטלי ערך ״בעל עבורה הוא


