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:הנוסע
תמיד לד שמור ישיכה מקום תרוץ, אל

ותוספת־תשלום מוקדמת הרשמה ללא חיפה,—ת״א שבקו באוטובוסים

 צורך שאין למדתי מאד העשיר מנסיוני
 לכתוב לדעת כדי במיוחד משכיל להיות
 את מקבלת אני פעם לא מעניין. מכתב

מסטודנ דווקא ביותר הסתמיים המכתבים
 שכאשר ספק לי אין באוניברסיטה. טים
 נעשים לעט, חברותיהם את מוצאים הם

 תקבעו שאל כך יותר. מענינים מכתביהם
 המבקש של החברתי הרקע פי על רק דעה

 מסתתר מה לראות נסו אם כי להתכתב,
שורותיו. מאחורי
וסטודננז נחמד, •שר,
ם אחד ת או ם מ טי דנ טו ם הס תבי כ אלי הכו מ

לו תבים אי מינו כ אר, הרד סחורה הז א הדו  הו
א ).904/875( כן אבי פני : את ב בו ת כ  מ

ר ,24 בן ״אני חו ה, ב  רציני, דתי, קצת גבו
מד ה, הרוח במדעי לו ט סי בר אוני  להכיר רוצה ב
לבבית, נערה

את מנערה ש אני כז :זאת דור
ע רק תתעניין שלא א, לנו וריקודים, בקו
ת יהיה שלא ב. פ כ ב אני אם לה אי  מרכי

ם, משקפיים מי לפע
ת שתדע נ, ם להיו  ולפעמים עליזה לפעמי

רצינית,
ל, לטייל שתאהב ד. מ ב
ה למעלה שתהיה ה. כ בינוני. מנו

ענים החברה ר שאני טו ר בחו ש כ ״ מו  ונחמד.
ת אתן אם שבו א שבזה חו  הרי מסיים, הו
טוי עטו עוד בידכן. טעות : נ

מ. 180 :״גובה ״ ה ם רזה. • גוף מבנ
ע ירקרקות. : עינים בהיר. חום : שיער  : מקצו
״ — מורה ט. דנ טו ס

קווארטט
ט מכתב שו שתי קיבלתי ולבבי פ  אחיות מ

ד .19 — השניה ,17 בת האחת ).964/876( סו  ב
ת שהן לי נילו דו מו ת. ח שו ועליזו שלא ביק

בן, אני, זאת. אפרסם מו  מהן אחת שותקת. כ
שרתת כבר צבא, מ ת השנייה ב תכוננ  להצטרף מ

ב. אליה ת הן בקרו שבו שע זה יהיה כי חו שע  מ
 ביניהם שהצעיר אחים שני עם דווקא להתכתב

שבת אני גם .19 מגיל צעיר יהיה לא  אם כף. חו
ם לכם יהיו פורי שעים סי שע ת על מ  בין מריבו

רו אחים, פ ב לי, גם ס ? טו
לפרסום לא
כן איננו )964/877( ם לספק מו שו פן ב  את או

תי, ע סקרנו מנ מו. על כלשהם פרטים מלתת נ צ  ע
ת אני ם לו סולח שו  כד. כל צעיר שהוא מ

ש היה לא הן אחרת  עם דווקא להתכתב מבק
את האין ,16—16 בת נערה א ? ז אה הו  כנר

א נם רין, שונ ש מיסתו ת את ביק מוני אל  ה
ב שתרצה תו שון, במכתבה כבר לו, לכ  הרא

שו כון מה, נח ה. — נ תמונ
למכירה סוס (לא)

שב תחילה עון הולם כבלתי מדורי 'את ח  שבו
שוב ר הזה. כהעולם ורציני ח בו ע  שנה, חצי כ

ר בו ראה דו ש קל מ ר המוג דו  לאלה — לבי
מו כעת, אותו• הקוראים  אחרים. רבים רבים כ

לו. נזקק הוא
א )964/ 878( ד קצת הו מו ם נל מי  אלה. בי

שעבר, משק וחבר כהניד שתעמם ל א מ  בעיר. הו
ם ידי על להתבדר רוצה הוא  נערה של מכתבי
א יפה ת מוכרחה (״הי היו ר. שיער בעלת ל  ארו
שתנע אני ״) שיער אחרי מ ד.  קלת ולא ארו

ש דעת, מו על צברית. ממ צ א ע ד הו עי  מ
אינו בהחלט, רניל 21 בן שהוא כן ו ת מו מנו  ל

תיו כל את עלו תיו מ חסרונו ם ו סו מד כ  העו
למכירה.

ת שתרצה מישהי שתימצא מקווה אני  לקנו
תו ״בליינד״. או
סקרנות שנות 23

תב ת נהדר, יד בכ תב כו ) 964/878, ר ) צו  בקי
ת הוא רוצה, שהיא מה שכל נמר־ן תבו תכ  ה

הסביבה. מהיפה צעיר עם ת היא איו ו רי  מקו
תר שותיה ביו עד על :בדרי בעל להיות המיו

ר, חוש מו הב הארץ בחיי מעורה הו או  טיולים, ו
בן, כמו מה בעל ו הה. קו ת היא נבו מרת ,23 ב  או

א, וסקרנית. הי
חשוב לא פרט

ת למבצע להתניים דעתכן מה שנו  דעתו את ל
ת על )964/879( של כן בנו  כבר 7 היפה מינ

ו, להתייאש הספיק 20 בגיל לנ כו מין איננו מ א  מ
לו לנו פי ש. א ה אחרי בנרו עם, שנכוו א פ  הו

א רצינית. נערה עם להתכתב ורק אד רוצה  הו
ער. מדריד בעבר היה שב נו כל כי חו לעניין יו

שכילה. נערה כל. ב לא מ שו ת לו שיש ח רי  בלו
ת, וכתפיים שהורה חבו כון ר צונו כל הרי ן נ  ר

ת. דק הוא התכתבו
עיגיף שאי רותי, רותי,

ם, שזה יודעת אני לם איו ה או ל כו י ' י נ נ  אי
שדנותי על להתגבר שאני הנוראה. ח  מקבלת כ

תבת מנערה מכתב שה שהיא הכו שביל זאת עו  ב
כי הקטז השד מתחיל שלה, הברה  לפקפק. שבתו

חס נם הרגשתי כד .964/881( של למכתבה בי ( 
שע, חפה היא שהנערה מאד יתכן מר, מפ  כלו

ת מתכוונת מ א  לפניכם הרי הטובה. לחברתה ב
:מכתבה
שת כבר ״אני ד כי מתרג ע. תביני מי  יש מדו

בה חברה לי שם טו ת היא — רותי ב  22 ב
שכלה. בעלת ומחצה, ד היא ה א  אד נחמדה, מ

שנית שהיא הצרה טב יודעת היא מדי. ביי  הי
ת עברית מר בארץ שנים 8 רק שהיא למרו ו

ת... עצמה את גישה  היא כי יודעת אני כצברי
ת לא את ובכל סלוני ת ז הב ת לרקוד או שמו  ול

ת. כשיש  הצורד. לפי רצינית והיא הזדמנו
הבת היא  עם מתכתבת טיולים, — טבע או

שים המון ץ אנ ם. ומחליפה לארץ מחו  בולי
ת וביקור קריאה כו רו ע ת  תחביבים הם ציור ב

שלה.
ר עם להתכתב תרצה היא כ' מניחה אני חו  ב
שבילה) הפתעה תהיה (זאת ציני, ב הש בעל ר
הה כלה אר. יפה לא הזולת. את המביז נבו  תו

טי... אד פ מ תי, לד תודה סי עת עבור רו  מוד
ם המון שתביא שלי.״ החברה לרותי מכתבי

לאופרה משוגע
תבו את לקרוא מעניין לי היה כ  של מ

ת, )963/872( שי ם רא שו הש קצת שהוא מ
תי. מיץ שום שנית, או מכתבו מ ב היה ש  חבו

שלעצמו. אלי מדורי כי טוען הוא כ דו בי די  אינ
ת. לא ולעתים ציניות, שהערותי מדי,  הוגנו
ר ועוד מ א, או  עקרון את עוברת שאני הו

שאני האובייקטיביות ה כ פ סי את הערה מו  כז
מו א כ ם יזכה בוודאי ״הו ם״. למכתבי  או רבי

״. ״כדאי לם שלא מזל לכן שבים כו ך, חו  כ
מן כבר הייתי אחרת ת, מז טר המכת וגל מפו

מצטמק. היה בים
מה בעל ,21 בן הוא :ובכן ת, קו מע בינוני

תיו, באמת. שהוא כפי עצמו את ריו סרונו  ח
ר מ א, או מו הו תה בן לכל כ לו רגיל תמו אפי  ו
שוגע הוא מזה. יותר ל בעיקר למוסיקה, מ

 גם לגמרי. אותי קנה (בזה איטלקית אופרה
שוגעת אני ת). מ רו פ או ר כן ל מ  כי הוא או
ת בעל הוא סו ת. קפרי עונו שנ  אם תוהה הוא ו

שכלה, בעלת תימצא שר ה טוי כו פי. בי או  ו
לכן. כדאי

החי
מזוכיזס

 הקסטל ממעברת עולה פנה ירושלים, ף*
 בגלל מלקות 40 שילקוהו ביקש לרבנות, ^

לעבו לחזור הסכים ריקם, הושב עוונותיו,
המל את שיקבל לו שהובטח אחרי רק דתו
 בישראל. סנהדרין שוב תוקם כאשר קות

* * +
?שטרה קליעה

*  מ־ שכרה ארצות־הברית, אוגוסטה, ן
 יורים מדוע שיקבע פיסכיאטר מיין דינת ■2

ברעהו. איש הציידים
¥ ¥ *

דמיס מרחץ
 באר- גיוסי אחמד הרועד. ניקנס חיפה, ך*

 מדם הרכבת קטר ניקוי דמי ל״י, בע
 על שרעתה שעה ברגליה שנפצעה פרתו

הפסים.
¥ * *

הקוסם שוליית
*  התגנב גרמניה, המערבית, כרלין ן
המז האזור .מן העירה בוגלזאק ארנסט ^
שה עד ציבורי שימוש בבית התחבא רחי,

 למכרם כדי המים ברזי את הסיר עזב, שומר
 אך לצאת ניסה לשיטפון, גרם השחור, בשוק
 עד לעזרה קרא נעולות, הדלתות את מצא

ה מן והצילו הדלת את פרץ עובר ששוטר
לצווארו. עד שהגיעו מים

* -¥■ ¥
אוהב פצעי גאמגיס

 קנס ל״י 10 השופט פסק תל־אכיב, ■*
 רות לאהובתו שסטר על דוידוב ליהושע ^

 בעובדה התחשב לא בה, ובעט בפניה אלגים
מזמן. השלים הזוג כי

* * ¥
קרה מלחמה

 פרוית־ היינריך מצא קרית־ביאליק, ^
״ה : הכנסה ממס פתק בדירתו ברגר •2

 בביתך הנמצא אמקור מסוג החשמלי מקרר
 150 של הסך את תכנים לא באם מעוקל,

ע ;״ מביתך המקרר ילקח למס־הכנסה, ל״י
ש ההכנסה מם פקידי את לשכנע שעות מל
חשמלי. מקרר כל לו אין

¥ * *
תזוז אל

 לאי שנסחף אחרי בורמה, ראנגץ, ך*
 הדייג סיפר חודש, 155 בו שהה בודד, ■2

 ספינה סוף סוף הגיעה שכאשר שיי, גונג
 העולם, מצב על הצוות אנשי קבלו להצילו,

במקומו. להישאר לו יעצו
¥ ¥ ¥

הגדרה
 בעל אדם השופט בפני הובא תל־אכיב, ^
 בדבר לשאלתו ענה קודמות, עבירות 30 ^

 מן להערה זכה ;לילה״ ״שומר :מקצועו
הגני על שומר ״לרשום : אוטטרד השופט

?״ בות
¥ ¥ -¥-

ונקודות _קוים
 פו־ הסביר ארצות־הברית, סופיריור, *1

 היכה מדוע המשפט בבית רכבת על ^
 הוא : ברזל במטיל לצריף מחבריו שלושה

 על עליו התקפה מתכננים שהם בהם חשד
במורם. נחירה ידי

סמספר טעות¥ ¥ ¥
 שם אדם חיפש אנגליה, יורקשייר, ף*
ב שם על לחתום כדי הטלפונים בספר ^
 בחר כי יותר מאוחר גילה מזויף, בצ׳ק דוי

הכללי. התובע של בשמו
¥ ¥ ¥

בעירו נביא
 האוניבר־ פרופסור חלו שווייץ, לוזן, ך*
 בניהם ושני אשתו קמפיין, אמיל סיטר, ^

 כי הפרופסור הודיע בו ביום בהצטננות,
 בהצטננות. למלחמה חדשה תרופה גילה

¥ ¥ ¥
להיות מוכרה סרר

 לפני ימים ארבעה נכנסה, תל־אכיב, ף**
 בצעקה באו/ לחינגא צעירה הסדר ליל ^

 כוסות ארבע לגמה סדר,״ לעשות ״צריך
 את להקדים דרשה במקום, שהיו אנשים של

ימים. בארבעה הפסח
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