מטי נהדרים ,בני חודשיים ,צאצאי
אלופים במחיר סביר לבית חם.
96307־ 052לא בשבת.
* הרוסים כאיים .ברשותי
מגהץ תוצרת רוסית ,טעון תיקון
— אמסור אותו תמורת רדיו־טיים
טלפון .621445
* בית טוב .למכירה חתול
פרסי לבן ,יפהפה ,בן שנה ,מבית
טוב והורים מכובדים ,תמורת 150
דולר .טלפון  445611בבוקר.

תפות .מבטיח לא לאכזב .ת״ד
 37285תל־אביב מיקוד .61372
* אני נאה  :המעוניינזת בי
צירת קישר אינטימי עם גבר נאה
בשנות ה־30׳ מתבקשות לכתיב
לת״ד  37092תל־אביב ,מיקוד
 .61370סודיות מובטחת.
* נאה־נאה .צעיר נאה מעונ
יין בנשים עד  40ליחסים אינטי
מיים .סודיות מובטחת .צייני טלפון
ת״ד  1409מיקוד  47100רמת־
השרון.

הלך לאיבוד
ברצוני לבקש עזרה באיתור כלב שהלך לאיבוד ,ביום שישי,
 .20.8.82זהי כלב רועים גרמני )זאב( בן  ,7צבעו שחור־חום .הוא
עינה לש 6רובין.

מ פג שי בו ק ר
אינטימיים
גבר  30/180מחפש אותך הצ
עירה ,בעלת הדירה והטלפון,
למיפגשי בוקר אינטימיים .תמי
כה אפשרית .ת״ד  525ראשון־
לציון .עבור ג׳.
* הכיב ונחמד .איש ביט
חון חביב ונחמד .מבוסס ומסודר
רוצה ליצור קשר למטרה רצינית
בלבד ,עם בחורה מסורתית ונאה
בת  20—23לנישואין .רצוי מהעדה
הפרסית .טל׳ 42201־ 053בשעות
אפי.
 18—22בערב.

האירוע הפלילי היחיד שנרשם
ביום־הכיפורים בתל־אביב היה
פריצה למרפאת קופת־חולים שב
פינת רחוב מוצקין .החשוד ,אברהם
אידגר ,נתפס בידי המישטרה ב
שעה  3אחרי הצהריים של ערב
יום־הכיפורים בתוך המרפאה ,כש
ברשותו שני בקבוקי אדולן.
הוא נעצר והובא לבית־המישפם,
לשם הארכת מעצרו .השופטת ור
דינה סימון חקרה אותו למעשיו
במרפאה ביום־הכיפורים ,והוא סי
פר כי מצא את הדלת פתוחה ולכן
נכנס וחיפש רופא .״הרגשתי לא
טוב ,ואני חבר קופת־חולים,״ הס
ביר לשופטת ,״אז חיפשתי רופא.״
פגישה קודמת .כאשר הסביר
לו התובע המישטרתי שנמצאו בר
שותו שני בקבוקי אדורן אמר הח
שוד כי הוא נמצא בתהליך גמילה,
וד״ר מיכאל רייטר מספק לו אדולן.
השופטת נזכרה כי פגשה כבר
את החשוד בבית־המישפס ,בעת
מעצר קידם .והוא לא הכחיש זאת.
הוא אמר כי הוא סובל ממחלת
הנפילה ויש לו נכות של מאה
אחוזים .״בפעם שעברה נפלתי ב
אולם בית־המישפט וקיבלתי הת
קפה״ ,הזכיר לשופטת.
איש המישטרה הגיש לשופטת
את רשימת הרשעותיו הקודמות
של החשוד ,והיא המליצה על הס
תכלות .אידגר נשלח לשמונה ימי־
הסתכלות בבית־חולים.

* מעניין .סטודנט באשה נ
שית ונאה לקשר טוב ומעניין.
ת״ד  ,1117חיפה.
*

לבחורה שהתקשרה אל בית-
הורי בסוף חודש ינואר 1982
וביקשה למסור לי הודעה או
חיבלה מבחור צ׳כי בשם יאך
הונאזה ,המתגורר באמסטר
דם :
אנא ,התקשרי אלי .טלפון
862675־ 02בשעות הערב ,חוץ
מימי ראשון ושלישי .אודה לך
שרית.
מאוד•
י 1
ז
^ וי
* חמוד .דרושה אשד! מסורה
לטייל בבוקר עם פעוט חמוד
ה וחודשיים( .יום־יום ,שלוש
ות ,בצפון תל־אביב .טלפון :
456־.03
* עם נפיץ :מזכירה־כתבנית
■ית עם נסיון של חמש שנים
£שת עבודה מעניינת ורצינית
זור לוד .לפנית :יהודית בן
שפרינצק  22לוד.
 .טייס מהלו• ממני יכול
:ת״ טייפ סלילים פיליפס .סל-
289088־.03

:חנה ,מחנה,
:חנת
ם אתה מעל  180סנטימטר ו
סף לזה אינטליגנטי ,ממתינה
־ אקדמאית גבוהה בת ,27
ת״ד  37522תל־אביב.
 :ב׳לתי מוגכד 25/169 .בשו־
לטיול לאירופה לזמן בלתי-
:ל .ת״ד  28153תל־אביב.
,ג כד תמורה שחיא .סטו־
מוכן לבצע כל עבודות־בית
סוג שהוא .כל תמורה תתקבל
1ן יפה .טלפון.621335 :

\

קורת נג .סטודנטית וסטו־
ישמרו ויתחזקו את דירתכם
ן שהותכם בחו״ל לצורך שלי־
/טיול .טלפון 50588 :־ .052יורס.

 .נגד גשם .דרושים ברזנט
תות לטנדר פיז׳ו ,תמורת שווה־
אי שקלים .טלפון 846837־.03
אלופים קטנים .גורי דל
—
ן— * 4

*

£
1

סימני היכר מייחדים:

^
׳ •**י

גדול,
צלקת על עצם האף,
ניבים תחתונים שבורים,
כתם כחול־אפור על הלשון.
אובדנו גורם לכולנו צייד רב ,אחרי שהפך חלק בלתי־נפרד
מהמישפחה.
ניתן להשיגנו בטל׳ .(054) 82866 : 82847 : 82755 : 82379

נעמי ואהרן אכיבי
 +יד שניה .טנדר פיז׳ו מו
דל  ,73יד שניה ,כולל ארגז במצב
מעולה .בהזדמנות בשעות הערב
טלפון•774945 :

אפשריים
* לא חשוב הגיד  :גבר נאה
) (23מבקש להכיר אשה נאה לי
חסים אינטימיים .לא השוב הגיל !
ת״ד  9277תל־אביב .מיקוד .61092
* לא פנוי .תל־אביב ) (33לא
פי" ,מעוניין בקשרים אינטימיים
עם נשים מנוסות ,בכל הגילים
והגדלים ,בכל שעות היום ,סודיות
מובטחת .ת״ד  20276תל־אביב.
* חו ב ה■' סטודנט ) (22מעונ
יין ביחסים אינטימיים עם נשים
 20—45מכל הסוגים .סודיות חובה !
נא לציין טלפון .ת״ד .4092
 +כדי התחייבויות .בחור
 25/182מעוניין להכיר עד  .40בלי
התחייבויות ,לקידום בעסקים ול
מטרות רציניות .ת״ד  5389רמת־גן,
מיקוד .52151

*

כפר־בבאי

 +משועממת .בחורה משו
עממת המגיעה לגיל  18ורוצה
לראות אנשים מעולם אחר ,מער
ניינת להתכתב ולהכיר בחורים עד
גיל  .22אחד־העם  23ראשון־לציון.
כהן הילי.
* גכר גכרי מגוברר .גב
רי ונאה ) ,(32מעוניין ליצור קשר
עם אשה חופשיה ומשוחררת מ
ריעות קדומות .ת״ד  31597תל-
אביב .61315

מזונות לידיעה סגל&יה
החלטה חדשגית בכית־
המישפט העניקה מזונות
לידועה בציבור.

* כעדות דירה בלכד .גבר
גברי ,נאה ,רציני ורגיש )(28/178
מעוניין להכיר נשים גרושות
 ,20—30רצוי בעלות דירה בלבד,
למטרת ידידות רצינית .ת״ד 1833
ארמי.
רמת־גן.

לשווא טען עורך־הדין ציון סמו
כה ,כי אחד ההבדלים הגדולים בין
נישואין כדת וכדין ובין יחסים עם
פילגש ,הוא העובדה שאת הפילגש
אפשר להחליף בכל שלב ללא כל
פרוצדורה מישפטית ,ולכן לא מגי
עים לה מזונות .השופט אריה סג־
לסון החליט אחרת.
ה מיקרד ,שאליו התייחס השופט
הוא מיקרה המסתובב כבר שנים ב־
בתי־המישפט .האשה ,לודמילה קט־
פוגל ,נישאה בקפריסין לשימעון
קם .הם נאלצו להתחתן בקפריסין,
מכיוון שאמה של לודמילה לא
היתד ,יהודיה ,ולכן גם הבת אינה
נחשבת יהודיה ,למרות שאביה היה
יהודי וציוני .כאשר החליטו לוד־
מילה ושימעון להינשא ,הם נסעו
לקפריסין ,ביצעו את כל הדרוש
שם ,וחזרו לארץ כזוג נשוי .גם
בתעודת־הזהות שלהם נרשמו כ
נשואים ,ונולד להם בן.
כושר גישואין .הסיכסוכים
לא איחרו לבוא ,והשניים נפרדו
והחלו בהליכי־גרושין .אולם אז
התעוררה השאלה ,האם היו הש
ניים נשואים בכלל? לפי ההלכה
)ז יהודית אין נישואיו של יהודי
לגויה תופסים ■כלל .ואמנם ,השו
פט סגלסון ,שאליו הגיע התיק ב
אחד מגלגוליו בעת בקשה למזו
נות עבור לודמילה ,החליט כי
לשניים לא היה כושר נישואין ,ו
לכן לא היתה לודמילה אלא הידו
עה בציבור של שימעון.
בהמשך להחלטה זו קבע השופט
באופן עקרוני ,כי לידועה בציבור
מגיעים גם כן מזונות מהידוע בצי
בור שלה ,אם כי טרם נכנם לדון
בבעיה הספציפית של שימעון ולוד־
מילה .בהחלטה זו ,אם לא .תבוטל,
זכתה הפילגש להתקדמות ניכרת
במצבה המישפטי בארץ.

* לקטינים כלבד .חתיד
מעוניין בקשר עם בלונדים בני 15
ומטה .ת״ד  13118ירושלים.
* שו ב הבטחות: .אה 30/160
רציני ,מעוניין להכיר נאה ,חטובה
ומשוחררת להיכרות מעניינת .טל.

* ידידה אינטימית .חמוד,
עדין ומנוסה מעוניין לשבור את
השיגרה בעזרת ידידה אינטימית.
ת״ד  447413חיפה.

* טכל ה סוני ם .קצין נאה ו
אינטליגנטי ,מבין עניין ,בנשים
לא מרובעות ומשוחררות למטרה

חינם אץ כסף !

599290־.03

ציריכיש

כנהמדה.

 21/176מעוניין להכיר נחמדה .ת״ד
 659כפר־סבא.
* הבטחות .נאה ) (33מעוניין
בקשר עם נשים ,לשם הנאות משד

נופר מ סו רו
פרפר צעיר ) (23שנמאס לו ל
התפרפר ,מחפש קן חמים להת
נחל בו .ת״ד  1009בת־ים.
יגאל.
אינטימית .מצב מישפחתי לא
חשוב! טלפון 63937־ 052בשעות
הערב.
* ' נכרי כנשית .גברי )(31
נאה מעוניין בקשר עם נשים ד
דיסקרטית ,היודעת לשמור סוד.
ת״ד  31159תל־אביב.

רכה כחמאה
רווקה ) ,(30נאה באמת! תו
ססת .רומנטית ,חוש־הומור,
רכה כחמאה ,הלקה כסבון ו
תוססת כסיפון .גברים פנויים
בלבד — כיתבו ולא תתאכזבו !
ת״ד  29269תל־אביב.

)המשך מעמוד (42
יוכל לחזור לעבודה ולשלם את
החוב שלקח ממישפחתו.

תום הנדמודים
בריצה ב
החשוד בפריצה לקוסת־
־■חולים ביומ־הביפורים
נשלח להסרנבלות.

צ׳ כ י

י'

במדינה .

אז א ם יש לך מ ה להודיע,
להביע ,לבקש ,לברך ,לספר
בדיחה טובה ,ואפילו ל קל ל —
קדי מ ה !
• כל הודעה יכולה לכ
לול ע ד  2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף ת מו 
נה — הכלב האבוד ,עגלת-
הילדים המוצעת ,הדירה ה מו
צעת לחילופיו ,הרווק המציע
א ת עצמו ל היכרו ת — יכול
לעשות זאת .ב מיד ת היכולת,
תפורס ם גם ה ת מונ ה.
• ההודעה תיכתב על גבי
נלויית״דואר ,למערכת ״העול ם
הזה״ ,ת״ד  , 136תל-אביב
)אלא א ם כן מצורפת ל ה
תמונה .ב מי קר ה זה יש להש 
תמש במעטפה( .ל א ת ת ק ב ל
נה שום הודעות בעל״פה ,ב 
טלפון או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול א ת
שמו ,כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-ההודעה.

העולם הזה 2353

