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 43 אלנבי רחוב
39 בנימין נחלת רח׳

ה ירושלים פ י ח
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תמיד לד שמור ישיכה מקום תרוץ, אל
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וחזרה. חיפה —תל־אביב בקו
וכו׳. חדרה עפולה, טבריה, רגליל, ירושלים, בקוי מופעלים ישירים

פריז יריד

הווי
חוזר גלגל

 ב־ צעיר נעצר תל״אביב, ף*
 מכונות־ שלוש גניבת אשמת

 כי להגנתו טען זינגר, תפירה
 גנב, שהוא מכונה אותה זו היתד■
גנב. ושוב מכר גנב, מכר,

¥ ¥ ¥
חוץ עבודת

 בעל הודיע •*באר־שבע,
שבו מביתו יעדר כי לאשתו ^

 הופתע באילת, יעבוד בהם עיים,
 אשתו את לפגוש יומיים כעבור

 בתל־ זר גבר בלווית מטיילת
 בילה עצמו שהוא שעה אביב,

ידידה. בחירת שם

¥ ¥ ¥
ערב תלבושת

 באשמת נער נעצר חיפה, ^
 מכנסי זוגות שני גניבת

 משי חולצת אמריקאיים, דונגרי
 ושלושה צהובה עניבה ירוקה,
 הסביר משובצות, גרביים זוגות

 ״כאדם להופיע רצה כי להגנתו
במסיבה. הגוף

¥ ¥ ¥
הזמן אות

 פידאי אליהו הגיש רמלה, ן■
 שמו את להחליף בקשה

 הדבר כי ביקש ישראלי, לאליהו
 המצב ״בגלל בדחיפות, ייעשה
במדינה״. השורר המתוח

¥ ¥ ¥
חזירות

 הו־ המשטרה קיבלה יפו, ף•
 את ששמע מתושב דעה ■4

 כי אשתו עם בלחש מתכנן שכנו
 לפרדס בלילה יצאו שניהם

 את חקרה עליזה״, את ״לשחוט
 לאחר אותם שיחררה הזוג, בני

 חזירה היא עליזה כי שנתברר
 על דירתם בתוך גידלו שהשניים

 שבניהם את להרגיז לא מנת
הדתיים.

¥ ¥ ¥
יותר תשלב אל

ב, ף• אכי מכוני נמצאה תל־
 חיפאי, תושב של הגנובה תו ה*

 רשימה הקדמי מושבה כשעל
הדרו התיקונים של מפורטת

 הגנב על־ידי שחוברה לה, שים
 כספית הערכה בצירוף האלמוני,
 תיקונים הוצאות של מדוקדקת

אלה.
¥ ¥ ¥

פרוטקציה כלי

 תושב ערבי נעצר חדרה, ף*
 אזור את צאתו על המשולש

הס רשיון, ללא הצבאי הממשל
להו כדי רק זאת עשה כי ביר
 מיחס נהנה שאינו לשכניו כיח

הישרא השלטונות מצד מיוחד
 בלתי- פעולד, שיתוף בשל ליים
רגיל.

¥ ¥ ¥
 .21 ה־ עד ויימשך במאי 5ב־ השגה ייפתח המסורתי פריז יריד

 בצרפת רק לא התעשייה הישגי של כבירה הפגנה הוא זה יריד
 מפעלים אלפים כשלושת בו ישתתפו השנה כולו. בעולם *לא

 לפי מחולקים הביתנים הענפים. בכל מדינות מארבעים פירמות
 כן כמו פלסטיקה). חשמל, מכונות, (כבנייה, ראשיים ןנפים

 ומלאכה, כאמנות ספציפיים צרפתיים למוצרים מחלקות ןיימות
יין. צעצועים׳ !בשיטים,

 של והמסחרי התעשייתי האיזור במרכז הוקמה התערוכה
בין המקשר כלכלית לאינפורמציה משרד הוקם ולידה !ריז

 בנאמנות משקפת התערוכה המציגים. לבין והסוכנים המבקרים
 את רק לא ומעניינת המודרנית התעשייתית ההתפתחות את

וטכנאים. מהנדסים גם אלא העסקים אנשי
 עשרות הצרפתית לבירה כבר הגיעו מפריז ידיעות לפי
 ומאות היריד בפתיחת להשתתף כדי זרות פירמות נציגי אלפי
 נסיעה לתכניותיהם הכניסו העולם קצות מכל תיירים אלפי

 עניין ימצאו ישראלים ביריד. לבקר מיוחדת במטרה לפריז
 הקשרים את לפתח ספק, בלי להם׳ שיאפשר ביריד מיוחד

הארצות. שתי בין המסחריים

רן ה״ו ק

 ל־ מקומי דייג הובא עכו, ף*
 חומר נמצא כי על משפט £6י

 הוד לא כי הסביר ברשיתו, נפץ
 דגים להריגת בו להשתמש בודן
 לאחר האישית, להגנתו אם כי

 שתי רכשו המצרים כי ששמע
צוללות.


