
הווי
דרביס פרשת על

 לשדר הנמל מנהלת התחילה חיפה, ^
 את הארץ את עוזבים שיורדים פעם כל ^

גייעך. איך זאל אהין ״ווי השיר

¥ * ¥

חי בהורגו עוד
 הדואר פקיד הצליח איטליה, נאפולי, ך*
לב לשכנע ♦62,־ר בן אוולונה פרנצסקו ^
 עודנו הוא כי הדואר׳ שלטונות את סוף

 שמו את למחות השעה הגיעה וכי בחיים
 הנאפו־ הדואר פקידי לזכר הזכרון מטבלת
 הראשונה, העולם במלחמת שנפלו ליטנים

.1919 בשנת בטעות הוכנס בה

¥ * +

הולמת תמורה
 יצ־ את לדין אזרח תבע תל־אביב, ך*

ש בבקבוק חרק שמצא על הגזוז רני
אחד של להערה בבית־המשפט זכה קנה,

11

.3.4
 הגברים עולם את מאנגנו סילבאנה האכילה מאז

 האיטלקי הקולנוע חדל לא המר״, ״האורז במנת
הדבר בביצות. גיבורותיו את ולהעמיד מלחזור

 כוחך* נסה הסרטלקי. של מסחרי סמל כמעט הפך
למע בביצות העומדות השחקניות ארבע את זהה
אלה. בעמודים קולנוע במדור עיין נכשלת, אם לה.

 הוא ״מה :במשפט הצופים
ז״ פיל הזה, הכסף

¥ ¥ ¥

ת בעד רוצה ל ס ע מי ־ י נ כו ש מ ב ח ת, ב קי ל ט אי  המעסיק ה
 השתחררה שחבש למרות מהנדסי־מים, 28

השניה. העולם במלחמת איטליה משלטון
ס.או.ס.

 שיצליח כדי המשפט, לבית שלו כישופים
 נשלח לשם הכלא, מבית עצמו את לשחרר

כדורים. ושני אקדח בביתו שנמצאו אחר

מד יומי עתון פירסם צרפת, פאריס, ף*
 מי האין !הצילו הצילו, ״הצילו, : דעה ■

.״592 ד. ת. אותי? שיציל
¥ ¥ ¥

קרה פדהמה
 ב־ מרוגזים שכנים ארבו רמת־כן, ^
שפ בביתם, להתאמן הרגיל לזמר רחוב ^
הפ להצטננות, לו גרמו מים, דלי עליו כו

לשבוע. שירתו את סיקו

¥ ¥ ¥

רעיונית קולקטיביות
 מו־ האשים גרמניה, המזרחית, ברלין ף
בבחי בהעתקה כתתו תלמידי את רה ^
 פשוט העתקנו. ״לא :לתשובה זכה נה,

קולקטיבית.״ עבודה עשינו

¥ ¥ ¥
שאול יסורי

¥ ¥ ¥

מזל משגה במקום, נשאר
 בנזעשייהו, רב־סוהר נידון תל׳אביב, ^
 חדשים ששה למאסר ניעגו, סימן־טוב ■4
 על ל״י, 50 ולקנס שנתיים למשך תנאי על

 כמד, מספריים, תפקידו, מילוי ,בשעת שגנב
ניילון. ותיק בד התיבות

¥ ¥ ¥
יזבור

¥ ¥ 4
נעוריה משנה

 בת זקנה המשטרה עצרה תל־אביב, ף*
ל גילה את לזייף שניסתה לאחר ,72 ^
סד.

זלינסון חוק * * *
 סקרן עתונאי חיפש איטליה, רומא, ף

הממש במנגנון לבזבוז הוכחות אחר ■1
והע- להקנות המשרד את לבסוף גילה לה,

 ע־ פירסם ארצות־הברית, סאנפווד, ף
 הבאה דרשתו כי המקומי הכנסיה לון

 המשיך ? גיהינום מתו : תהיה הכומר של
 שירת את לשמוע ״בואו :מכן לאחר מיד

מקהלתנו.״
¥ ¥ ¥

תהיה לא מכשף
-  בעל עמר, אליהו הצטער תל־אכיב, ף
 כ״מכשף אותו המציג ביקור ברטים ^

ה־ ספר את אתו הביא שלא על מוסמך״,

 אמריקאי תייר ערך תל־אביב, קריה, ף
 לכל ל״י 50 שילם ,בבתי־ר,חולים ביקור ^
 אביו שם על בנה את לקרוא שהסכימה אם

המנוח.
¥ ¥ ¥

מס־מותרות
 שוטטות על אדם נעצר תל־אכיג, ^
 טען: בידיו, ונציאניים תריסים והחזקת ^

בת רק לגור ומוכן בית לעצמי בונה ״אני
לוכסוס.״ נאי

95511 הזה העולם


