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אשקלון מתכת מפעלי ת י מ ו ר י מ

 המיוחדת ותוצרתנו הטוב שמנו
 ידי על לרעה לאחרונה נוצלו

 המעוניינים מתחרים, בידי חיקויים
 באמצעות שולל הקהל את להוליך
 מאכלינו וחיקוי דומים שמות

ומשקאותינו.
 כל לנו אין כי מודיעים אנו

 באמצעים ושננקוט בארץ סניפים
 המנסים אלה כל נגד משפטיים
הקהל. את להטעות

בע״מ ״פיצה" קפה
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ם לצחצח  6 שיניי
מספיק לא זה

 מצחצחים אתם הפה להבראת
זה אך הדבר טוב שיניכם.

ללהש ם דליה מספיק. לא עדייו ־

✓)!״ /כ/ ״,.!•״ ״־״ ״
 מברשת להגיע יכולה לא שם

ומש הפה את מטהר השיניים.
 מרענן ריחו חיידק. כל מיד

 פה מי נעימה. הרגשה ונותן
למש חיונית השלמה הם אודול

השיניים. חת

 באודול למשתמש
ה י פ ק  נ

טהורה ונשימה

דת
ע הדרך שפ ל
 מוכנה היתד, האש ערוכים, היו העצים

 יעקב זה היה בקרניו. נאחז הקרבן וגם
 שחבריו הדתות, שר ),80( טולידאנו משר,

 תפקידו ביטול על להכריז עמדו הרבנים
בישראל. כרב ותוארו

הת המורחבת■ הראשית הרבנות מועצת
 ביזמתם הסורר, השר בהענשת לדון כנסה

 הדתית־ המפלגה פעילי מחבריה, כמה של
 לא הישיש והרב מאחר כי שטענו, הלאומית,

 להתמנות והסכים הרבנות אזהרת את קיבל
הרבני. ממעמדו להורידו יש לשר,

 בדיוק רוב, תשיג זו החלטה כי ברור היה
 טולי־ על שאסר הרוב נוצר בו אופן באותו

 השר• תפקיד את לקבל דאנו
 של בדמותו הפעם התגלה המציל המלאך

 של לשעבר יריבו ניסים, יצחק הראשי, הרב
 ה־ את להציל הפעם החליט הוא טולידאנו.

המזבח. על בעודו קרבן
 הרב טען יעילים. היו ניסים של נימוקיו

 היתה לא הראשית הרבנות החלטת הראשי:
 אלא התפקיד, את לקבל הרב על לאסור
 אי־ לעצה סירוב על כן. לעשות לו לייעץ
קיצוניים. כה באמצעים לנקוט אפשר

 עוד ענייני היה הרב של השני נימוקו
 מיצוזה התלמוד דפי בין גילה הוא יותר.

 בהסתמכו הישיש. ברב לפגוע לא מפורשת
ה דבר לומר שמיצוזה ״כשם האימרה על

 שאינו דבר לומר שלא מיצווה כך נשמע,
 לא טולידאנו כי ברור והיה מאחר נשמע.״

 לא מיצוזה זו היתד, הרבנות, לעצת ישמע
לאמרם.

 במשך ברור: היה ניסים הרב של חשבונו
 משה הקודם, הדתות שר של כהונתו ימי

 לבין בינו מתוחים יחסים שררו שפירא,
 ניתן ניסים, קיוזה עתה, הדתות. משרד צמרת
הקוד שיונקיה קרן־תשפע את לנצל יהיה
 הורחקו הדתית־לאומית, המפלגה אנשי מים,
 עברה לשפע הדרך העטינים. מעל בכח
הראשית. הרבנות של הנתוץ מזבחה מעל

ריות עי
?־ עורו חוש■ היחליף

 הזה שהעולם לאחר ויותר שנים ארבע
 חושיסטאן אודות הגילויים מערכת את סיים

 סיעות שתי פתחו והלאה), 917 הזה, (העולם
 הכלליים הציונים חיפה, בעיריית גדולות

ו לחיים במאבק (ס״צ), ציוניים וספרדים
 גלוי במכתב החושיזם, של לחיסולו למוות
 ממנו תבעו חושי, אבא חיפה, עיריית לראש
 מיוחדת, לישיבה העירייה מועצת את לכנס

מכהונתו. חושי אבא העברת על שתחלים
 העיריות מפקודת 50 סעיף על בהסתמכם

 הפך חושי ״אבא ראשי־הסיעות: קבעו *1934
וסמ תוכן חסר למוסד מועצת־העירייה את

 ידי על שנבחרו הציבור, מנציגי מנע כויות,
 החיו־ בעניינים לדון בחיפה, רחבות שכבות

 ושלומם.״ לרווחתם נים
 צימרמן לצבי טרוסטים. בעזרת רוב

 בחיפה, הציונים־הכלליים סיעת דובר ),38(
 אביו, זו. בקביעה להסתמך מה על היה

 על שבוע באותו הודיע ),61( צימרמן הנרי
פיצו שילם בחיפה, הנרחבים עסקיו חיסול

 הנרי של טענתו עובדיו. לעשרות מלאים יים
 לאחד הפך זעיר עצים שמסוחר צימרמן,

 חונק חושי ״אבא בישראל: מאילי־המסחר
 הכל את עושה בחיפה, הפרטי המסחר את
 ההסתדרו־ הטרוסטים בעזרת להבטיח, כדי

 במקום.״ המפא״י הרוב את תיים,
 מספר עוד צימרמן צבי של באמתחתו היו

 הדימוק־ עבודתו דרך את המאפיינים פרטים
 פיקא ״חברת הוא: סיפר חושי. של רטית

 בחיפה רכושה את התחסלותה, עם מסרה,
 ידיים רחב שטח היתר: בין העירייה. לידי

 דיון כל ללא הכרמל. במרכז הנשיא בשדרות
 לפתוח ל״י אלף 310 של סכום חושי הקציב

 לפי בכירים פקידים למפעל מינה המקום,
 בה העירייה, בישיבת הודיע מפלגתי, מפתח
 ברוב המעשה לאחר והמינוי התקציב הועבר
 האזרח־הצעיר בית כי חושי, של היעיל
 לא אפילו האופוזיציה חברי במקום. ייפתח

 מתכוון.״ הוא בדיוק למה ידעו
לי של שורה הגלוי, במכתב שמנו, לאחר

 הנהלת־העירייר״*• בעבודת ואי־סדרים קויים
)10 בעמוד (המשך

 שלא הפועל עירייה, ראש כי הקובע *
 מועצת־ באם יפוטר לחוק־העיריות׳ בהתאם

מיוחדת. בישיבה כן על תחליט העיר
 המדינה מבקר דו״ח העלמת ביניהם **

 מסעם המועצה חברי מעיני חיפה עיריית על
האופוזיציה.
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