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 אסור מאסאצ׳וזטם במדינת
 שהוא כשעה להתגלח לאדם
במכונית. נוהג

; § § § > ' ■

 הנמשכות נשיקות איווה במדינת
 בלתי הן רצופות דקות מחמש יותר

תוקעת

§ § §
 מעל מתוח חבל על הליכה
 עבירה היא ציבורי לרחוב

 כרמינגהאם בעיר פלילית
אלאבמה. כמדינת

§ § §

 המוזרים ה□ כהן ח״ם המשפטי היועץ שד חוקיו ק׳ הסבור אדם בד
מן ביותר והבדתי־הגיוניים סי ם- עוד  אמריקה. את עדיין גירה שרא ב

 רבים חוקים שוררים 11 ארץ שד הערים ובאדם׳ המדינות 46ב~
 נתקבדו הם משעשעת. מציאות הם ב׳ אך בבדיחה, המצדצדיס

 בד ונטוד׳ שנים, ומאות עשרות ני3ד והעיריות בתי־הנבחרים ער־יד*
 שד דקט רשמי. באורח דבטדם טרח דא איש ב׳ אם ביום, מעש■ עדר

 חובבי־משפט. ׳שדאד״ס שד דידיעתם בזה מוגש באדה חוקים
 אס דעשות ״טיבו בארצות-הבו־ית רבקר המתבוונים אדה גס

דים. מעבר ליזם המצפים המשטרה עם דחיבובים עצמם את יכינו
ת להסתובב רשאי אינו חמור  ברחובו
ת פורטלאנד, הפיר רגון, במדינ  או
לעגלה. רתום הה* כן אם אלא

§ § §
 מונטא־ במדינת הלנה בעיר

כ לפרוץ לאים אסור נה,
סיבה. ללא בצחוק רחוב

§ § §

דו דרום־קארוליינח במדינת
 הרוצה! אדם מכל החוק רש

 רשיון־ הביוב לתעלות לרדת
תב ״ בכ

§ § §
 את מחייב קונקטיקאנו במדינת החוק

ת שירותי  דולאר 25 לשלם הרכבו
ת' שהרכבת במקרה נוסע, לכל  מ

תר אחרת דקות. מחמש ביו

ס׳ בעיר רנ ת לו  אסור קאנואס, במדינ
 סחויק כשהוא ברחוב ללכת לאדם

ת דבורים כובעו. תחת חיו

§ § §
קנ במדינת באריאה, בעיר

 לכל כי החוק דורש טאקי׳
 לאחר ברחוב הנמצאת חיה

 אחורי אור יוצמד חשיבה
אדום.

§ § §
 מתזזת נערח לדגדג הוא בלתי־זזוק־

 פורסלאנד, בעיר בנוצת־אתז לסנטרה
מיין. במדינת

§ § §
 הוא האשפה פחי על ישיבה
 בעיר לחוק מנוגד מעשה

אלאבמה. מונטגומרי,

^ § § § 
ה אין קי ז  לגהק או להתעטש חו

שעת ה התפילה ב סיי  או־ בעיר בכנ
ת מהה׳ נבראסקה. במדינ

§ § §
 במדינת בינגהאמטון׳ בעיר

 על החוק אוסר נידיורק׳
התיכונ כתי־הספר תלמידי

שפמים. לגדל יים

ה מדינת מחוקי אחד רג׳יני  קובע, ווי
ת יש כי ם את לבנו ברי  שלא כך הג

שי למעבר יפריעו  הדגים של חופ
במים.

§ § §
 במדינת לוס-אנג׳לם, בעיר

 חוקי זח אין קאליפורניה׳
 תחתד בחוץ לייבוש לתלות

החוח?. בעונת נשים ני
§ § §

 אדס לשום אסור איידהו, במדינת
 זוג של במלחמה בפועל להשתתף

כלבים.

 אין פנסילוואניה׳ במדינת
ב להסתובב רשאים סוסים בלתי* מאסאצ׳וסטם במדינת

ח מנר לישון לשכב הוא חוקי  חצות־הלילה. לאחר ח
א ״ ס באכד לפני-כן להתרחץ לי

בטיה.
א׳ פלילי פשע  מדינת חוקי לפי הו

רג׳יניה, ן להתעטש ווי תו קרון־ ב
הרכבת.

§ § §
 בעיר העירוניים העזר חוקי

פנסיל־ במדינת מוריסוויל׳
 הגברים על אוסרים וואניה׳

להת הגברות ועל להתגלח
מיו רשיון קבלת ללא אפר׳

בכתב. חד
§ § §

ה יותר להחזיק אין שמונ  שפנים מ
ה, בעיר אחת בדירה מבי סקו  אלא־ טו
נמה.

ה במדינת י רג׳ ק אוסר ג׳ו ח החו  לפתו
פרד. של לעיניו מטריה

 ארקנזאס, מדינת קלארנדון, בעיר
שא אדם כל צפוי  דלי ברחוב הנו
 שלושה למאסר חור, בו שיש מים

חודשים.

§ § §
 החוק; קובע ארקנזם במדינת

רכב שתי מתקרבות אם כי
 להצ־ אחת ובעונה כעת ות

ח הברזל, מסילות טלבדת
 ואן? להיעצר שתיהן ייבות
ל רשאית אינה מהן אחת

הש עברה בטרם התקדם
ההצטלבות. את נייה

§ § §
קי  בקאליפורניה אלהמברה העיר חו

שון אוסרים במטבח. לי

§ § §
 מתחת זכוכית בקבוקי הנחת

היא סוסיס של לרגליהם
הגדרת לפי פשע׳ מעשה
 במדינת פניקס, בעיר החוק

אריזונה.

רש אדם אין צפון־דאקוטה׳ במדינת
שוס להוציא אי ת עיר מ  שתלים בי

עירוניים. מסים עליו

§ § §
בר מבקרי-הכרטיסים אין

 עם להתנשק רשאים כבות
 כמדינת החוק לפי הנוסעות,

וויסקונסין.
§ $■§

ב במים להשתמש רשאי אדם אין
 סיסל, בעיר שריפח שפרצה שעת

וושינגטון. במדינת

§ § §
 טק- במדינת לוכוק׳ בעיר
 כרחוב להוביל אסור סאם,
 יגואר דוב, קוף, נמר, פיל׳

 שיהיו מבלי פרחונית, או
לצווארם. בחבל קשורים

§ § §
 הרחוב של באמצעו להתגלח אסור

 העירוני החוק קובע כך — הראשי
ת בטיילרטאון, מיסורי. במדינ

ת את לדגדג המעוניין אדם  תלמידו
ם בתי־הספר ת התיכוניי  דרוס־ במדינ
ב קארוליינה כל קודם לקבל חיי

ה בית־הספר ממנהל בכתב רשיון
בדבר. נוגע

§ § §
 ברחוב לטייל רשאי אדם אץ

 מאק■ העיירה של הראשי
ב אוהיו במדינת דונאלד
״ אווז. חברת

§ § §
ת סימרו, בעיר החוק לפי במדינ

מזם אדם לשום אסור אילינוי,  לז
ם ברחוב בלכתו לעצמו שיר  א׳ ביו

בשבוע.

§ § §
 פלד במדינת מיאמי, בעיר
ל אדם לשום אסור רידח׳
חיות. של קולות חקות

§ § §
 גלן בעיר הוא בלתי־חוקי מעשה

ת קוב תר לאסוף ניו־יורק, במדינ  יו
 בפעם האדמה מן שילשולים 24מ־

אחת.

§ § §
פלי פשע וורמונט, במדינת

ל מתחת לשרוק הוא לי
מים.

§ § §
 רשאים אינם קנטאקי נזדינת אזרחי
ת פרות לאכסן בדירותיהם. חיו

§ § §
 למאסר צפוי אוהיו במדינת

 זנב את המקצץ אדם כל
סוסו.

§ § §
ת פיירבורי בעיר  נבראסקה, במדינ

ת לסכור מתיר החוק אין ריו  סיג
שמות. מבו

§ § §
 במדינת מילווקי׳ העיר חוקי

 אדם על אוסרים וויסקונסץ׳
 תשומת-לב למשוך לנסות
 ובתוף בחליל נגינה על-ידי

ברחובות.

 במדינת סיטי, בג׳פרסון
 רשאי אדם אין מונטאנח׳

 סירתו עוגן את להשליך
הרכבת. פסי על

§ § §
 בהחל* אסור פנסילוואניה במדינת

ם בצפרדעים דירות בשבוע. א׳ ביו

§ § §

 ברהד לשאת רשאי אדם אץ
 אר־ בירת וושינגטון, בות

 חשמל עמוד צות־הברית,
רשמי. רשיון ללא

§ § §
 פשע אוקלאהומה, במדינת

ב דג להשקות הוא פלילי
אלכוהולי. משקה

§ § §

 אסדר אוהיו, במדינת מולידו, בעיר
אחר. אדם על נחש לזרוק אדם לשום

§ § §
 אינם 18 מגיל למטה ילדים

 הכל גכי על להלך רשאים
 כמדינת רוצ׳סטר׳ כעיר

נידיורק.
§ § §

 האשפה פחי מתוך דבר לקחת אסור
סטה׳ בעיר ה. במדינת אוגו דנ׳י ו ג׳

§ § §
ארי במדינת יומה׳ בעיר
 כי כי החוק קובע זונה׳
 תפר בגניבת שייתפס אדם
שמל בשתיית ייענש זים

קיק•
§ § §

לקפוץ לאדם אסור וורמונט, במדינת
רשיון. ללא מטוס גותוך

§ § §
 במדינת אטלאנטה׳ כעיר

 הוא סלילי פשע ג׳ורג׳יח׳
 עמוד אל ג׳יראף לקשור
מלפץ.

§ § §
רשאי אדם אין קולוראדו, במדינת
 על בשבתו תסינחז חכה להשליך

סוס. גב

 רשאים אינם ניו־יורק העיר אזרחי
האחו לחלון מבעד בארנבות לירות

ס של רי טובו ציבורי. או

ת מורות  אינן שערן את המקצרו
ת רת׳ להעלא*~ זכאיו שכו  לפי במ

קי ארקאנזאס. מדינת חו

§ § §
 במספרה להשתמש אסור

ה קובע - פבחדר-שינה
אילינוי. במדינת חוק


