
במדינה
ט ם יש מ

בסזדדיס סדגור
את כיאה ׳ה המישטרה

מעצר להארכת החשוד
לסניגח־ודבר• להודיע כלי

 עשרה גזר מלול אברהם השופט
ה מלול. מאיר לחשוד ימי־מעצר

 כי המישטרה, על־ידי נחשד עציר
 וקונה פורצים בחבורת קשור הוא
 קבוע. באופן הגנוב הרכוש את מהם

 ניידת כי מהעובדה, נבע זה חשדם
מש מעמיסה מכונית־טרנזיט ראתה

 מיהרה למקום, הגיעה כאשר הו.
ומתוכה לברוח, מכונית־הטרנזיט

מקרין סניגור
אחר במקום מישפט

 אחר. לכיוון בחורים שני נמלסו
 והיא המכונית על ירו השוטרים

 מאחור מלול. ישב ובתוכה נעצרה,
 טלוויזיה מכשיר המישטרה מצאה
המכ את קנה כי טען מלול גנוב.
שנמל הבחורים משני הגנוב שיר
טו.

המע שופט על-ידי נעצר מלול
מק דרור וסניגורו, יום, 15ל־ צרים
המחו לבית״המישפט עירער רין,
המע את קיצר מלול ׳והשופט זי,
 עמד שהחשוד כך ימים, לעשרה צר

ראש־השנה. ערב להשתחרר
 ישב אחראי, כסניגור כסנדלים.

 של שיחרורו ערב במישדדו מקרין
 כאשר תיק־רצח, על ועבד מלול

 מלול. עם קורה מה לברר החלייט
 כי מהמישטרה, לו ענו לתדהמתו,

 לבית- בוקר באותו הובל מלול
 נגדו הוגש ?זם ברחובות, המישפט

יתב ובית־המישפט כתב־אישום,
 תום עד מעצרו את להאריך קש

ההליכים.
 את הסניגור ערד גדולה במהירות

 לבית־המיש־ להודיע הסידורים כל
 לשם, בדרכו הוא כי ברחובות פט

 בתיק. לדון ולא לו לחכות וביקש
 ביגדי- ולבוש בסנדלים נעול וכך,
הסני מיהר מדי־מישפט, ולא חול
 התלונן הוא לבית־המישפט. גור

 שעשתה התרגיל על השופט לפני
 את לשחרר שתחת המישטרה, לו

ל סניגורו את להזעיק או החשוד
 התעלמה המעצר, הארכת על דיון

לב ועמדה הסניגור של מקיומו
להזמינו. בלי נוסף מעצר, צע

במ היה כבר שהסניגור מכיוון
הוח הוגש, כבר וכתב־האישום קום
 בבקשת ולא עצמו בתיק לדון לט

 באשמה. הודה והעציר המעצר.'
 מאסר־על- חודשי לשני נידון הוא

 היה לולא לביתו. מייד ויצא תנאי,
 העציר היה למקום, מגיע הסניגור

 עצו- ובגלל נוספת, לתקופה נכלא
 יושב שהיה יתכן בית־המישפט מי

ארוך. זמן

די שותפה. או שותף 4
לפ ומירפסת. הול + שניים רת
.03־249554 לריקי נות

גי שיעורי גמיש־גמיש. 4׳
חד בשיטה ואורגן פסנתר טרה,
 עצמה• את שהוכיחה ומהירה, שנית
לי אפשרי גמישות, הלימוד שעות

 טלפון: התלמידים. בבתי מוד
.02־533492

 קורס בוגר מתכנת .160 4׳
 איי-קיו, 160 עם אבל ניסיון, ללא

 מחשבים. בחברת להשתלב מעוניין
בטלפון הודעה להשאיר נא

764867~03.

 שיל- הבוכסת. שייזגיה 4!
 מ׳ הכל. לך תכבס — הכובסת גיה

וקומ קטנה שילגיה כונת־הכביסה
שק תמורת סצויין, במצב פקטית

 עם פגישה לתיאום דולרים. או לים
 בערב ,03־288656 בבוקר : שילגיה

איריס. .03־449897 —
 מטבעות ברשותי מטבעות. 4

 אדוארד מתקופת 19ה־ המאה מן
ל השביעי). (אדוארד אנגליה מלך
 טלפון פטיפון. תמורת שמעוניין מי

דני. .03־621335
או בדחיפות דרוש 1 דחוף *
 ארוכות. לתקופות להשכרה רגן

.02-533492 טלפון
מ ברשותי מזמר. חימום 4!

פטי תמורת לחורף חימום כשיר
מומן. 03־621335 טלפון פון.

ו י ג׳ ל ו ג
 יפה־תואר, מיקצועי, ג׳יגולו

 הציפיות יעל עונה אינטלקטואל
מי .9585 ת״ד !הפתעה ומבטיח

ירושלים. 91090 — קוד

 סיאמי חתלתול למכירה. 4!-
.03-298898 טל. שקל. 500 יפהפה.

 גורי : למסירה חצי־חצי. ן*
— מעורבים וגם שחורים חתולים

 טלפון חצי־חצי. ואבא סיאמית אמא
.03־723697

ללב נרגע
 חמודה :בלבד לחתיכים 4!
חתי להכיר מעוניינת וחצי 15 בת
 ת״ד עפרה, .18־16 בני בלבד כים

.61063 תל־אביב 6456

כי ב ד נ

 של ארכיוני רצף להשלמת
 1953מ־ הזה העולם חוברות
 לפי בודדים גליונות לי חסרים

;6.1.55 — 899 הפירוט:
960 — 8.3.56; 1115 — 11.2.59; 

1153 — 1.11.59; 1170 —
24.2.60; 1186 — 15.6.60;

1191 — 20.7.60 ; 1216 —
11.1.61 ; 1217 — 18.1.61 ;

1341 — 22.5.63; 1347 —
2.7.63 ; 602 — 15.5.68 ; 1649 

— 8.4.69; 1652 — 29.4.69; 
1665 — 30.7.69.

 ל־ קודמים גליונוית כן וכמו
 לעזור המוכן כל ).792( 1.1.53

מה יותר או אחת בהשלמת
 לחייג מוזמן החסרות, חוברות

דני. .057־36450

ו 17 בן בישן. אך נאה *
 מבוגר ובישן, בודד אך נאה חצי,

 קשר ליצור מחפש מאוד, בנפשו
 שתרצה אחת או דומה אחת עם

.59110 בת־ים 707 ת״ד להכירו.

 או אלמנה מעגל־קסמים. *
 במעט ולוא לצאת הרוצה גרושה
ל ומוכנה הנצחי הקסמים ממעגל

 לתוך חדשים ואנשים רעיונות קבל
האווי לשינוי צ׳אנס ולתת עולמה

 רמת־השרון 337 לת״ד כתבי — רה
47103.
גבר :ישראל לכנות לא 4

להכיר מעוניין )42/180( משכיל

רצי בהצעה נוצריה- אמת ידידת
 פתח־ 512 ת״ד טלפון. ובציון נית

תיקווה.
 יחיד בן בלבד. לנערות 4!

 למטרות להכיר מעוניין )22( ויתום
 19 גיל עד נאות נערות רציניות
 לוי, אלי לכולן). לענות (מבטיח

 רמת־אביב מעונות־הסטודנטים,
.69־101
 נבונה נכה בושר־ביטוי. 4■

 טוב, כושר־ביטוי עם רכב. ללא
 באיזור קהל עם בעבודה מעוניינת

 אך להתקשר מתבקשים פתח־תקווה.
 טל. להציע. מה להם שיש אלה ורק

ריקי. — 03־911760

ר ז ה ע
ב ילדים מרובת למישפחה

ה בדחיפות דרושים מצוקה
 פלטה מקרר׳ הבאים: דברים

לע המעוגיינים ומכונת־כביסה.
 לת״ד בכתב יפנו ולתרום זור

רמת־גן. 1833

 פנויה ליופי. משוגעת 4!
ורומנ רגישה אינטליגנטית, נאה,
מחפ 45/158 ליופי משוגעת טית,

 והלבבי. המשכיל הפנוי, אותך שת
 מתאים ובגיל רציניות בהצעות

 תל-אביב 26038 לת״ד לפנות
61260.

צירופים
אפשריים

אקדמ באורכה. מרוסיה 41
רווקה להכיר מעוניין נאה גבוה, אי

 ת״ד רוסי. ממוצא רצוי ,37 גיל עד
ירושלים. 7478

מעונ ונחמד נאה גיל. כל 4!
 ת״ד גיל. בכל אותן להכיר יין

חיפה. 44741

 גבוה סטודנט יפה־יפה. 41
 נשית בעדינה, מעוניין ויפה־תואר

אי מישפחתי ומצב גיל וחטובה.

ות טלפון לצרף נא חשובים. נם
ירושלים. 6705 ת״ד מונה.

 איכפת מה צמרת. אמרגן 4!
 אם כתב, מה לי איכפת כתב, מי לי
 איכפת מה כתב, מה לי איכפת לא
תג מי לי כ מה לך איכפת אם כ

 אמרגן הכותב: אל התקשרי תוב,
 מבטיח פאר, ומכונית דירה צמרת,
 בכל למועמדת והופעות טיולים

יח מגורים אפשרות הארץ. רחבי
.03*441998 טלפון דיו.

 סטודנט מקרבות. עייף 41
 מקרבות, עייף ורכב, דירה 26/180

 ליחסים והנשית החטובה לך מחכה
.842462 טל. עמוקים.

 מעוניין בלבד. לרציניות 4!
 רצינית. למטרה 22־24 בת בבחורה

י .063־24697 טלפון
 לביקור- בואי הכל־הכל. 4.

 טל. וכף). (תמיכה הכל וקחי בית
.03־316528

ש מ יגר
ת ר מו ה ת ר די

 שיגרש להחליף מעוניינים
 דירה תמורת מטר 554 שגודלו

 בנתניה. חדרים ארבעה בת
 :הבוקר בשעות טלפונים

 בשעות .03־781366 ,03־765442
.052־41661 הערב:

ברכות
 לעבור שטרחה לנערה 4!

- בשעווה טיפול ה שזה לא י
ל זאת עשית אם אבל לי, פריע
שיגעון! זה מעני,

משוגע

הישר המוצא
 מישקפיים, זוג לאיבוד הלכו
 מיס- .3.10—8.10 שבין בשבוע

 אופטיות עדשות רייבנד, גרת
קהות.
 וברצונו אותם, מצאת אם

 — נוספת הוצאה ממני לחסוך
 ובשעות בערב, 03-449897 טלפן

בתודה .288656ל־ — הבוקר
אירים.

ישר מוסיאון למנהלי 4
 תודה - העתיקות ואגף אל
 להציג דרו מצאתם שסוף־סוף על

 אוסף של השכיות את בציבור
 אמנם, מאוחר, קצת דיין. משה
 האלמנה מול לפחות מילא. אבל
אומץ! לכם היה

לארכיאולוגיה סטודנט

!כסף איו חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לברך, לגקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טונה, בדיחה
!קדימת

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גני על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת גלויית״דואר,

 תל״אביב ,136 ת״ד הזה",
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה נמיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

•  את תכלול הגלוייה י
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל־ההודעה. של

45

יוסף אבד
 זוכרת אני אבל צעיר. כל־כך לא קטנה, כרם במיקצת, מקריח

 כקפיץ שרירי אינטליגנטי, נאה, גברי, היה הוא אז :נעוריו חסד לו
הטובים, בימיו ׳וערב. בוקר למיפגשי ומוכן סוד •שומר כחמאה, :ורך

 להגיע מצליחים היו לא ההיכרויות במדורי עצמם המציעים כל
י. לקרסוליו
 בדלתא. אי־שם בכויתונית־פסים, באחרונה נראה

חרפושיות. בחופן אשלם הישר למוצא
פוטיפר מתילדה




