
ציריכים
אפשריים

 כע־ עם :ככתובת מות *
 כתל־אביב תיכת־הדואר

 מגונות הצעות מכול קבלו
 הזה העולם בגליון הפליחה.
 סוד־ בנושא מודעה פורסמה

 בת מחפש 32/190 נאה גרוש
 — טעות נפלה בכתובת נאה.

 ן ג ת־ ם ר 4147 ת״ד להיות
שפורסם). כפי תל־אביב,
 אכל - כנות מבטיח

 אם ורק הבוקר, בשעות
כתל־אביב. דירה לך

מ פנוי, לא מבוסם, נאה, 40/
 בעלת ,40 עד נאה באשה יין

 אינטימית למטרה בתל־אביב
 הנאה הבוקר. בשעות כנה ת
תל 5261 ת״ד מובטחים. רה

.61052 מיקוד :,
 נאה גבר הגיל. חשוב לא

נאה אשה להכיר מבקש 28/1

ינות

 ירו־ עיניים בעל נאה, רווק
 ד משכיל מאוד, בודד |ות.
 נאה בבחורה מעוניין }קם

 9057 ת״ד רצינית. ■מטרה
|שקלון.

ניסן

 ה־ חשוב לא אינטימיים. סים
תל-אביב. 30623 ת״ד

 נשוי ימתקו. גנובים מים
לא בקשר מעוניין פלוס,

 אשה עם הבוקר לשעות ויב
 2349 ת״ד לחייה. השלושים )ות

בות.
4 0 1 11 1

 מבוסם, צעיר פטישיסט. *
 חזה בעלת בבחורה/אשה מעוניין

 9352 ת״ד משותפת. להנאה אדיר
.61092 מיקוד תל־אביב,

 מתכנת- החסר. את מצא *
 ליחסים באשה נשוי, נאה, מחשבים

 פגישה, קיבעי סודיים. אינטימיים
 ת״ד החסר. את ביחד נמצא אולי

תל־אביב. 15058

 תל- ,526 ח׳ ת״ד טלפון. לצרף נא
.61052 מיקוד אביב,
 ומעניין, רציני תוכן. עם *

 בחורה להכיר מעוניין ,29/165
 ועניין תוכן עם ומשכילה נחמדה
חדרה. 3299 ת״ד בחיים.

 צעיר אקדמאי יפה! אני *
 וחטובה. נשית מחפש ויפה־תואר

חשובים. לא מישפחתי ומצב גיל

אבד. האהוב שבלבי לי והודיעו מחו״ל חזרתי
 מוקי. לשם עונה לבן־שחור. מתולתל, מעורב פודל תיאורו: להלן
 אנא אותו, לקחתם אם באוקטובר. 16ב־ ברמת־אביב אבד הוא
איתו. בסדר שהכל לי וספרו צלצלו

.03־249215 לטל. לפנות היקרה. האבידה למחזיר גדול כספי פרם
ברי

 26/172 אהבה. לאוהבות *
נ נשים להכיר מעוניין ונאה נשוי
ו משוחררת אהבה שאוהבות אות

 בנות אינטימית, למטרה רצינית,
 113 ת״ד מובטחת. סודיות .40־20

.28100 מיקוד קריית־אתא,
בע פירושו ״תמיכה׳׳ *

פ לא ,27 צעיר, כסך. — ברית
ומו יפה וגיוון. ריענון מחפש נוי,

ת תתאכזב. לא 35־18 בגיל שכת
 תל- 22664 ת״ד אפשרית. מיכה

אביב.
 בת נערה כהתכתבות. *

 בנים עם להתכתב מעוניינת 17
 והבנות 25—20 בני הבנים ובנות.

ל־ מובטחת תשובה .18—17 בנות

בציביה
לעד■

 במחקר יקר עדי מחפשת
 גובה .32 בן חיפה: באיזור

 חום־ירוק, עיניים ,80ו־ מטר
 בבה־ נוהג חום־שחור, שיער

).1980 (מודל בז׳ אמיווה
 — ומחכה הגדר על יושבת

התקשר! אנא
מירושלים אתי

 סירא אבן פרץ, חנית אחד. כל
.33111 חיפה ,13

 אני אינטימית. למטרה *
למ 25—19 בנות ומחפש 22 בן

 לת״ד לכתוב נא אינטימית. טרה
מובטחת. סודיות באר־שבע. 5276
 נחמד, נשים. אוהבת גם *

ודו נאה להכיר מבקש .28/170
 אוהבת גם שתהיה אפשר מיננטית,

תל-אביב. 22738 ת״ד נשים.
מעונ מכובדת. ידידות *

צעי מכובדת לידידות להכיר יין
 סטודנט אני .25 עד 18 בנות רות

 04־965589 טלפון חיפה. מסביבות
בערב.
עי חובב איח־טי. עירום *
 ב־ מעוניין ,38/180 אירוסי, רום

.232184 טלפון מתאימות.
מבוסס. גם עדין, גם *

 ועדין, מבוסס ,40/170 פנוי, לא
 בעלת אשה מחפש הבוקר לשעות

 אינטי־ ,לידידות בתל־אביב, דירה
מובטחות. ותמורה הנאה ומיות,

 ת״ד ותמונה. טלפון לצרף נא
ירושלים. 6705
 שני דו-מיניות. אפשרי *

לי מעוניינים ,32/176 נאים גברים
ונ חטובות נשים עם קשר צור
 דו- גם אפשריות לידידות. אות

מי תל־אביב. 31159 ת״ד מיניות.
.61311 קוד

ת1 מה א
ה הב י א

היוד לרציניים, רק הצעה
 מהי רגש, מהו והמבינים עים

 גבר — אכזבה ומהי אהבה
 גבר לאהוב רוצה ,23 חתיך,
 מאי- ,27 עד וחתיך, שרירי

ל רק תשובה תל-אביב. זור
 ת״ד טלפון. מיספר מצרפי
תל־אביב. 22903

גבר שתכיני. העיקר *
מ מאוד, נאה ,34/180 פנוי, לא

למ והמבינה, הנאה אותך, חפש
 ת״ד אחיה...) (שכה רצינית כרה
קריית־ביאליק. 564

 סל- מבוקשת יפה. שמנה *
 9317 ת״ד רצינית. למטרה חת־חיים

 ושים־ יפות פנים בעלת (שמנה) אה
.96706 מיקוד ירושלים,

ללב נוגע
ר תרגילי־פדר לשם *

 רס״ר־ בתפקיד רב־סמל ציניים.
 ה־ אותך, מחפש ,25 בן מישמעת,

 ,50 עד 30 מגיל החמודה, רס״רית
ל לכתוב ביותר. רצינית למטרה

פרדם־כ״ץ. ,78 ביאליק שבו, הרצל
צעיר עשירה. או יפה, או *

 או ביפה, מעוניין וגברי יפה־תואר
 נא ונדיבה. עשירה נאה, לפחות
 6705 ת״ד ותמונה. טלפון לצרף

אורן. ירושלים.
בחד אבל הנדסאי... *
לה מעוניין 29/165 הנדסאי רה.
למ ומבוססת, נחמדה בחורה כיר
חדרה. 3299 ת״ד רצינית. טרה
 לציין שכח אשכנזי, *
המבו הכלה של העדה את

משכיל נאה. — לנישואין קשת.

 ו- בנאה מעוניין אשכנזי. אתלטי,
 36088 ת״ד מין. האוהבת דקת־גו,

.61360 תל־אביב,

מיד־ליד

מערכת. במקום רקטה *
 שני + אורופון סטריאו מערכת

ב להחלפה או למכירה רמקולים,
ב לטלפן במסרטה. או טניס רקטת
 קל. בערב או 04־942171 בוקר

אביר. .04־942246

בהזדמנות מצבר? היה *
 שבו) (דה סיטרואן בלתי-רגילד״

 קל תיקון (דרוש טסט + 65 שנה
.723593 טלפון מצבר). לחשמל

אלי.

 פז׳ו למכונית קונה. דרוש *
 משנת מנוע עם ,1962 משגת ,403
 טלפון רציגי. קונה דרוש ׳70

.03־737548
א־ טלוויזיה. מישחקי *

 תמורת קסטות, 6 + חדש סארי
 טלפון סביר. מחיר או ערך שווה

.03־414296

 זוגות שני גם. נעליים *
בא וחדשות מיוחדות ניקה נעלי

הי□ מארצות
 ,2 + גרושה .30 בת אני
נאה. בישראלי מעוניינת נאה.

 גרה ואני בישראל נולדתי
במיאמי.

ב>011£א
 20 פזי[ 39111 81.

\113ןנ11, ?1. 33137

טל ארצות־הברית. תוצרת ריזה,
בערב, 03—222567 פון

הולך מה

נפת עצמן. למען נשים *
 — התודעה להעלאת קבוצה חת

 בשעה בדצמבר, 1זד רביעי, ביום
הפמיני התנועה במועדון בערב, 8

ל תל-אביב. 82 בן־יהודה סטית,
ל נא נוספים ולפרטים הרשמה

.03־312349 טלפן
 מחפש הרחוק. למיזרח *

מ הרחוק. במיזרח לטיול שותף/ה
.03-242659 טל. דצמבר. תחילת

רו.

!כזוף איו חינם
 להודיע, מח לך יש אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובח, בדיחה
! קדימה

לב יבולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצח מי •
 עגלת״ האבוד, הכלב — נה

ר חדירה המוצעת, הילדים מ  ה
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
ה. גם תפורסם התמונ

•  גבי על תיכתב ההודעה י
 ״העולם למערכת נלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
ם (אלא  לה מצורפת כן א

להש יש זה במיקרה תמונה.
תקבל א ל במעטפה). תמש ת

ב בעל״פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

ת תכלול הגלוייה •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-ההודעה. של

במדינה
מישפט

* נןד־זו־ ־7*7א דיכוי
 7ש המשוכלל המיכשור

 כי הוכיח המישטרה
זהה♦ אינה הנעל טביעת

ל קצין־המישטרה דרש כאשר
 צי־ אפרים של מעצרו את תאריך

 טביעת־נעל על זאת ביסס הוא צו,
ה קרו שבו בחצר־הבית שנמצאה

 לבית־המש־ והראה והשוד, פריצה
 של־ ציצו, של נעלו טביעת פט

ה ־לטביעה זהה היתד. מראית־עין
מרשיעה.
ב היה קשה דוגמה. אותה

־0 יותר סגור תיק לתאר זה שלב

מקרין סניגור
43 מס׳

 הוא ציצו. של והשוד הפריצה תיק
 לבית החודש שפרץ בכך נחשד
מתגו הוא שם בנס־ציונה, פרטי

 שחי- אחרי המישטרה, לדברי רר.
 העיר דבר, מצא ולא בחפצים טט
 דרש סכין ובאיומי בעל־הבית את

התכשיטים. היכן לו להראות ממנו
 הפורץ תלש דבר של בסופו
 בעל- של מצווארו זהב שרשרת

מהמקום. והסתלק הבית
ה זיהה תמונות זיהוי במיסדר

 במים־ ואחר־כך ציצו, את מתלונן
וא עליו הצביע רגיל דר־זיהוי

זי הוא.״ שזה חושב ״אני מר:
 ראשית להוות היה יכול זה הוי

הצ לזה אך בבית־המישפט. ראיה
 טבי־ :כיפליים חזקה ראיה טרפה

 המיש־ שהביאה הצילום עת־הנעל.
בח שנמצאה מטביעת־הנעל טרה
 ,43 בגודל נעל־ספורט הראתה צר

כ ברורה ודוגמה חריצים בעלת
 שהמיש־ ציצו, של נעלו גם סוליה.

 היתה למיטתו, מתחת נטלה טרה
 נראו סולייתה על וגם 43 בגודל
והדוגמה. החריצים אותם

בז ספק היה לא למראית־עין,
 ביקש כאשר לכן, הפורץ. הות

 את לשחרר מקרין דרור הסניגור
 איש־המישטרה לכך התנגד העציר.
 טביעות־הנעליים כי וציין בתוקף.
בי המישטרה למעבדות נשלחו

 התשובה, תבוא וכאשר רושלים,
 כתב־ יוגש ספורים, ימים בתוך

אישום.
 כאשר היתד, הגדולה ההפתעה

 לזיהוי מהמחלקה התשובה חזרה
המ האלקטרוני המיכשור פלילי.
 אינן הנעליים כי גילה. שוכלל
ני לא בלתי־מזויינת בעין זהות.

 ובסי- בשריטות להבחין היה תן
ה גילתה שאותן נוספים, מנים

 לא אלה סימנים הרגישה. עדשה
תג אחרי כלל. זד■ את זה יתאמו

ל הסניגור התקשה לא זו לית
 שכתב־ ויתכן שולחו, את שחרר

כלל. יוגש לא האישום

2359 הזה העולם


