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 מלאה. במשרה אחר רב כבר יש למועצה
 הרב טענתו: ההתנגדות. על ציפצף מנצורה

 בנו האמיתית: הסיבה גאון. הוא יצהרי
 במועצה רפ״י סיעת ראש היה הרב של

לתמיכתו. נזקק ומנצווה
 ומשרד־ פרי, נשאה מנצורה של עקשנותו

 ואת — המינוי את ואישר נכנע הפנים
 הפתיע חודש. לפני אולם הנוספת. ההוצאה
 ביקש כאשר כולם. את המפתיע מנצורה

הגאון. הרב את לפטר
 מלפני הגאון הרב, מנצורה: של טענתו
 במאומה. מתמצא ואינו מבין אינו שנתיים,

 יותר נזקק לא מנצורה האמיתית: הסיבה
במועצה. הרב בן של לתמיכתו

מס דוגמה חלם. של בית־המרחץ
ה ראש־העין, אזרחי אין לאחרונה :4 פר

יכו מנצורה, של ביתו בסביבת מתגוררים
המקו מהמועצה רשיונות יותר לקבל לים
לחנות־מכולת. מית

 חנות־ מנהלת מנצורה של אשתו הסיבה:
למתחרים. נזקקת אינה ביתה בחצר מכולת

ה התושבים בדרישת :5 מספר דוגמה
ב הוקם רובם׳ שומרי־מסורת מקומיים,

 כבר הבנין בראש־העין. בית־מרחץ זמנו
אינו אך — מזמן לשימוש ומוכן גמור

מנצורה מועצה יו״ר
בחצר חנות־מנולת

 בין סיכסוך הסיבה: היום. עד לקהל פטוח
 מי הדתית, המועצה לבין וחבריו, מנצורה
החדש. במוסד ישלוט
ו בעניין לעקוב אלא עתה נותר לא

 ייזדקק נוספות דוגמאות לכמה לראות,
 על עין לשים שיתחיל לפני משרד־הפנים

ראש־העין.

פשעים
חשיש
בדואר
כחו עיניים בעלת בהירת־שיער, יפהפיה

 יוסף ד״ר השופט לפני השבוע עמדה לות,
בתל־אביב. השלום בבית־משפס מגורי־כהן

 לסטודנטית יותר דמתה ולמה פטריצ׳יה
דמ רק ולא לעבריינית. מאשר טובים בת

 שישה לפני ארצה הגיעה פטריצ׳יה תה:
 אל־אביב. באוניברסיטת ללמוד כדי חדשים

פילוסופיה. — המקצוע
 לא פטריצ׳יה נחשדה בה האשמה אולם

ה תובע לדברי כלל. פילוסופית היתד,
 שעבר בשבוע פטריצ׳יה מסרה משטרה,

 החבילה טיומקין. בדואר למשלוח חבילה
 הוא הדואר. פקיד בעיני חשודה נראתה
 וגילתה — הופיעה זו המשטרה, עם התקשר

חשיש. סוליות שמונה החבילה בתוך
 כי טענה פטריצ׳יה שבי. — בינתיים

 לה מסרה החבילה את מפשע: חפה היא
 לשלוח ממנה שבקשה גולדין, דפנה חברתה,

 לה היה לא החבילה תוכן על למענה. אותה
 לפקיד־הדואר מסרה היא ההוכחה: מושג.

 תוכן על ידעה לוא הנכונה• כתובתה את
כן. עושה היתד, לא החבילה,
 כי דעתו על עמד המשטרה תובע אולם

 שאר ואת החברה את תחילה לאתר יש
 לעצור ביקש בעניין, הקשורים האנשים

ההו למרות ימים. לעשרה פטריצ׳יה את
 החליט פטריצ׳יה, שהציגה המשכנעת כחה

 למעצר שלחה למשטרה, להיענות השופט
 ומי מה הוא מה שיתברר עד בינתיים,

מי. הוא

 האביב רת1בש את !ולנשיות יפ1לי להתחדשות, משתוקקת את אביב;!
 המציעה אינטחשיונל״. ״טריומף של החדשה האביב בקולקצית תמצאי

 ״טריומף של המיוחדת בשיטה גוונים. בשלל תמים של עצום מבחר לך
 טעמך, את מרתך, את ההולם התם את לך לבחור תוכלי איוטתשיונל״

 הן אינטרנשיונל״, ״טריומף של החזיות כי אישיותך. ואת מידותיך את
 שיובא וחדיש מעולה מקצועי ידע על המבוסס בישראל מהפכני חידוש

וברמה מעולה באיכות מחזיות להנות לך והמאפשר מאירופה מכבר לא
מוב ו א ל .ו[ שה היי נאה. היי אביבית. היי ת ל א כ ך ב רי ב ות עם א ל החזי ונל*. ־טריומף ש אינטרנשי
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