
ב תל־אביבית מנערה מכתב קיבלתי
 ).932/701( אל מכוון שהיד, תמר, שם

 צחוק בי עורר לא ״מעולם :היא כותבת
 של מכתבו שעורר כפי מכתב, רב כה

שה הרוצה סטודנט לרותי. 932/701
ונח יפה תהיה עמו המתכתבת נערה
 איננו כי מסכים שבעצמו שעה מדה,
 הוא רוצה כלומר׳ עמה. להיפגש חייב

 הדורש, העצמית הגאווה רגש את לספק
 היא חייבת הרי יראנה, לא גם אם כי

 להתכתב יכול איננו שכן יפה, להיות
 אותו חושב שמא או מכוערת. נערה עם

 מאותו תתרשם פקחית נערה כי סטודנט
 כתרנגול בו התקשט שהוא לטיני פתגם

 כי חושב איננו ולבסוף, טווס. בנוצות
 מושלם יצור אין שכן תשובה, יקבל

?״ בכלל כתב מדוע ובכן בעולם. כך כל
סתי הרבה כך כל ,701 כוחך, ״יישר

 זה הרי קטן, כה שורות במספר רות
כתי מאשר יותר לפרסום הראוי שיא
שגיאות.״ 7ב־ נח בת

 ורוצה מסוקרן 932/701ש־ אתערב
 לא היא לא. אבל נערה. לאותה לענות
 לקנטר רצתה פשוט כתובת. מסרה
אותי. ולעניין אותך
הכל הכל הכלים, הכל

ר )937/736( איו את מזכי ט ם ח מר היו או  ו
ם בצבא דר, כי מדי ך לו ערי ה  מהי. אהבה ו

מנזיסטים של טבעם בי היא דעתו  לזלזל ני
ם ביחסים ה וכי ולבביים. הונני מנ א אף נ  הו

 לצבא התניים אשר עד — הזה החוג על
ת דעותיהם את ושבח חב ושל שלו הציניו

ת ריו מו מנ תיכון. בבית־הספר הריאלי.ות ב
מו את מו ע שעות שי אי ב  רוצה היה שלו הפנ
ת להפיג אית נערה עם בהתכתבו ת חיפ  כב

כל לה — 17 פר יו  מציין הוא עצמו. על לס
ד שהינו מו מה, נ ת בינוני קו שרונו וב בכ
צונית. צורה חי

הרגיל התפריט
מר העוז יש )937/737ל־(  בעל שהוא לו

מור ש-הו ב הו תו ושיג לאקוני מכתב לי ולכ
מה. עד רתי ש הוא בו לאי  ״להתכתב מבק
 או יפה, או חמודה. בהורה (גערה) עם

ד, לא יחד, שניהם  יעלה לא שנובהה אתננ
מ. 162 על שא על ם״  שהיא או שנקבע : הנו

א תקבעי׳ ף הו סי א מו ת ״חובב נם שהו מנו  א
ר״. בידו ו
מדי יפה הכלה

מנזיסטית  )937/738( שבכאן 17ה־ בת הגי
מרת את (אן :שהיא או ם. שונ בי (ב) סנו

שטחים מתעניינת ם ב  לשם לא וזאת שוני
פוי ר. על חי עו פך... כי להת רוצה (נ) להי

שכיל. פיקח צעיר עם כתב ומ

מצומצמת והכרה ענין
ם )937/739( 18 בני שלשה ר רוצי צו  לי

ת חברה מ צ מ צו ת נערות שלש בעזרת מ דו  חמו
ת .15—17 בגיל שבו טו הם תל־אביב. תו ב
כלו חים תן לעניין שיו תב או כ  ובעל-פה ב

ע. — ניחשתם — כ בדברים לנו  תיאטרון. קו
ט. ר ת. ספו רו ת. ספ מנו ם. א טיולי ו

כלונדית כדירה
ת לא )937/740ל-( כפ ה מקום אי רי  של מנו

תו להתכתב שתרצה הנערה שאים א הנו עלי ו
ה יהיה הם ב. ברצונ תו ת שכן מה לכ כפ  לו אי

של דית שתהיה — למ ירו עיניים עם בלונ
שר .16—19 המתוק ובניל קות  הריהו — לו א

.21 ובן הום־עין שחרחר
וקומזיץ תיאטרון סלון,

 בחיים תענוני שעיקר הסבורים כאלה יש
ס הוא רו ם סי לו — אלי המניעים מכתבי אי  כ

ת. אחר דבר לי היה לא באמת שו הם לע  ביני
מנים  .22 בני חברים ישני שהם )937/742( נ

ש נעלבתי, עונ כ אה הריני ו תבם את מבי  מכ
שונו :כל
שתייכים .22 בני חברים שני ״אנו ל מ

ת. חברה שכלה בעלי סלוני ת ה כוני  חובבי תי
ע, תיאטרון. קלה. מוסיקה לנו ר חובבי קו פ  ס

ב. ת טו ת בנו דו  טיולים חובבי ובעיקר חסי
ת) עו מס ף קומזיצים ( סו ע. ו  מזה (חוץ שבו

אנו אומרים בכו, נחמדים.) בחורים ש  רצו־ ו
רי ש ק ת ש תנו ננו-  בניל נערות אלו אי עם או

ת 18—20 ת (נחמדו צוננו כי יותר רצויו  ר
שך להכירו נם מן). במ שר הז שאים א  הנו

ת על אותן. מעניינים הנ״ל  תל־ להיות הבנו
בה. או אביביות מהסבי

 עבין ככל אלי הפונים כל על
 פרומה מאות חמש לצרף שהוא,

ככולים.
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״.1 אשה

בשלם
1נאק1ם

ה צ צ ה פ ט נ מו לו ב ר א ק
 בניו, -אלף 20 כל על מונאקו, של העם

חייך. הנסיך לרווחה. נשם
 עת חודש, לפני אירע הגדול המאורע

 הננס. במדינת להטוטיו את קיי דאני הציג
 מבט העיפה היא, אף שנכחה גאבור, זאזא

 .32ה־ בן המשופם הנסיך לעבר לוכדני
 שבועות כמה מזה כלל. הגיב לא הנסיך אולם
 שעשועים, לו המזכיר דבר כל שונא הוא

 מצוייד כשהדבר אפילו קולנוע, או טלוויזיה
לציון. הראויות בחמוקיים
 למדי. טרייה זו שנאה לאריה. ליטוף

 רניד, הנסיך הביא חדשים שלושה לפני עוד
 אירח קאן, מפסטיבאל קלי גרים את 3ה־

 בית־המלאכה את לה הציג בארמונו, אותה
 אוסף את מפסל, הוא בו האולפן את הפרטי,

 החמודה גרים שלו. וכלי־הג׳אז תקליטיו
 מלטף האמיץ הנסיך את בראותה נרעדה
 להשתעשע כדי האריות לכלוב ונכנס פאנתר

שוכניו. עם
ה של המגוון כוח־החיים דעך מאז אולם

 איומים דברים רבה. במידה יפה־התואר נסיך
המדי אוצר את בלעו מונאקו, בממלכת קרו
 — עצמו הנסיך להדחת גורמים והיו נה

 תהפוך לפיו עתיק חוזה קיים היה לולא
 נסיך ללא תישאר אם מצרפת חלק הנסיכות

יורש. אין הרווק לרניה• חוקי.
 ואינם מסים משלמים שאינם מונאקו, לבני
 חשק כל היה לא צבא, בשום לשרת נאלצים
 לשכות־ לידי הזעירה מדינתם את למסור
 המקיפה הרפובליקה של ומם־ההכנסה הגיוס
 גברה לנסיכם אהבתם צדדים. משלושה אותם

מחדש.
 שהפך האיש הכובסת. אהבת בת

 של סבו היה חסו־מסים לגן־עדן מונאקו את
 את שהפך הוא זה היה השני. לואי מיה,

וה מישחקי־המזל של למרכז מונטה־קארלו
 מו־ לבני הבטיח הקאזינו הבינלאומית. חברה
 לפי להם, היה אסור אך — קלים חיים נאקו

בו. לבקר החוק,
 בת לה הוליד שלו, בכובסת התאהב לואי

ל נישאה רשמית אומצה הבלתי־חוקית הבת
 רופא־הבית. עם ממנו ברחה צרפתי, רוזן
ה בנה  אריס־ בבית־ספר וכדין, כדת הונך מי

 פחלווי, ריזא גם למדו בו מאד טוקראטי
 עם בלגיה. מלך ובאדואן, איראן, של השאח

ה כס על עלה שנים, שש לפני הסב, ת מ,
 652 בן גרימאלדי, בית שושלת של שלטון
השנים.

 סוחר היה משפחתם שאבי הגרימאלדים,
 המסחרי**. בכשרונם תמיד הצטיינו בגנואה
 הקא־ הצעיר. מיה בעוכרי היה זה כשרון

ה בעל־האניות לידי שעבר המפורסם, זינו
הבינ החברה בהתמדה. שקע אונאסיס, יווני

 מודרניים למקומות־מיפגש עברה לאומית
 חדשה תרנגולת דרושה היתד. למונאקו יותר.

הזהב. ביצי את שתטיל
 הקיף קצר זמן תוך הרצליה. ממלכת

 הוגי מפוקפקים, בבעלי-יוזמד. עצמו את רניד,
מב היה הרעיונות אחד מזהירים. רעיונות

 רשת לצרפת מסביב להקים :במיוחד ריק
 שידורי־פרסו־ שיקבלו תחנות־טלוויזיה, של
שידו צרפתיות. מסחריות חברות של מת
 הבטיחו עצמה, בצרפת אסורים כאלה רים
מאד. הגון רווח

 הקים להגשמה. מיד ניגש הנמרץ הנסיך
מכ מייצר החל הסאר, בחבל אדירה תחנה
 ממלכת־קולנוע על חולם טלוויזיה, שירי

 לקח לא הוא אולם אירופית. הוליווד חדשה,
 של תחנות־השידור : האויב כוח את בחשבון

 מכשירי־הטלוזיזיה תעשית ולוכסמבורג, צרפת
 הרסו אחת, יד עשו הנפגעים המפעלים ושאר

 בעודו הנסיך מפעל את משותפים בכוחות
באיבו.
 המדינה אוצר כל כי גדול אסון זה היה

 את שמימן הבאנק בידי הופקד מונאקו של
 ממנו הוציאו הצרפתים הבאנקים המפעל.

 פשט, מונאקו של והבאנק הפקדונות, את
הרגל. את למעשה,

 במאוחד ביצע מונאקו, של העם קם ואז
 נדרש הנסיך הדימוקראטית. מהפכתו את

 בבושת־פנים. נכנע יועציו, כל את מיד לפטר
ה הנציג לידי עברו מסמכויותיו גדול חלק

ה פרלמנט־הננס בידי רוכזו השאר צרפתי,

אריה. עם מתחרז *
 מאות כמה לפני השיגו השאר בין •*
 270 לגבות הזכות את צרפת ממלכי שנים
העוב באניות המובלות הסחורות כל מערך

סונאקן. צוק של בטווח־הראיה רות

 כל אח להקדיש מעתה יוכל רניה מקומי.
 לפני מתחת דגים לדוג לחובבויותיו מרצו
חלו אולם נפשו. כאוות אריות ולאלף המים

ממ כגודל שגודלה מדינתו, את להפוך מו
 עולמית, כלכלית למעצמה הרצליה, לכת
סופית. נמוג

שוייץ
תו ב ל שי ם ש ל ה ל י ל ו ט

 בני שאלו ?״ זו לארץ גואל יבוא ״מתי
 דומה שאלה טל. וילהלם את שויץ• מחוז
 התיירים, אלפי בחשאי מאז עצמם את שאלו

 כדי ברונן לעיירה שבאו הארצות כל בני
 שם האגם׳ של השניה לגדה משם להפליג

ב נשבעו בו ההיסטורי כר־הדשא נמצא
 :שילר של מחזהו לפי שוייץ בני שעתו

!״ אחים של אחד לעם ״להיות
 יש נפשיים. צרכים רק אין לתיירים כי
 אלה לצרכים אך מאד. גופניים צרכים גם להם
 נמצא המקום מן .רב בריחוק איש. דאג לא
 מקביל תא ואילו ״גברים״, המסומן קטן תא

האומ לתיירים נותר לא בכלל. אין לנשים
טל של דבריו את לעצמם לצטט אלא ללים

השלישי רניה הנסיך
לזאזא זועף מבט

 לא למנוע אשר את ;,עשיתי — במחזה
 בתי־ משורת לאחד ולהיכנס — יכולתי״

 כוס בחפזון שם להזמין האגם, בשפת המלון
חדר־חפצם. אל ולאוץ לימונדה

נוצר לא זה עגום מצב צכ.1הכ הקלת
 במועצה שלטו בתי־המלון בעלי במקרה.

 הצעה כל מהפרק הורידו והם המקומית,
 העיירה בני כמו ציבורי. בית־שימוש להקים

 ראו הנודע, ברומאן קלושמרל, הצרפתית
 סמל לשטן, בן־ברית זה סניטארי במיתקן

בעולם. הרע לכל
 ראש־ של בדמותו אויב להם קם השנה

 בגבורתו נפל שלא סוחר־ירקות המועצה,
 חצו את שלח לא הוא עצמו. טל מוילהלם

 של עינם בבבת פגע זאת תחת תפוח. אל
 בית־ סוף סוף להקים הציע הוא המלונאים.

ציבורי. שימוש
 כל את גייסו הם נרתעו. לא המלונאים

 לפתע אך הטבע. על להגן דרשו טענותיהם,
 קלף- את השולחן על ראש־המועצה זרק

 הציעה האגם של הספינות חברת :הנצחון
 — להקל כדי הבניין מחיר מחצית את לשלם
התיירים. על — המלה מובן במלוא

 50 שארך ויכוח אחרי הוכרע. הקרב
 שורת ליד בדיוק בית־השימוש, .הוקם שנה

 של השניה מלחמת־השיחרור בתי־המלון.
הצליחה. שויץ הקאנטון

המקוריים הקאנטונים משלושת אחד *
 שהוליד האוסטרים, נגד המרד על שהכריזו

 פרידריך של מחזהו ואת שוייץ מדינת את
טל. וילהלם שילר,
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