
ה ועדת ליו״ר מונה הוא עצמאית. סיעה
המקומית. סעד

מל מאז בארץ שהיה כלרדו, איש לא אך
הפולי תהפוכות בכל והבקי העצמאות חמת

 כגנם. איש של קולו על יסמוך טיקה,
 גס פרש ממפלגתו, גנם לפרישת בסמוך

 פרנקל, משה המקומית, במועצה חירות נציג
 לא זו פרישה עצמאית. סיעה הוא גם הקים
 פרנקל מעניין: פרט אלמלא תמוהה, היתה
 ועדת יו״ר מונה הוא לרדו. של גיסו הוא

המכרזים.
 שום הזניחו לא הקואליציה חברי שני

החבר הפעילות של אחר בשטח הזדמנות
 יושב־ראש גנם, שמעון העסקים. עולם תית:
 עס מסחרית שותפות הקים הסעד, ועדת

 המקומית, המועצה ראש של אחר גיס
 אשר חנות, העיר של המסחרי במרכז קנה

ב לו ונמכרה סעד למקרה מיועדת היתד,
 ליד־ו, קיבל לכך נוסף מהרגיל. זול מחיר

 במחלקת פקיד גם שהוא שותפו, עם יחד
 חרושת בבית הפועלים מסעדת את הסעד,
המקומי. כיתן

 קיבלי שהשניים לאחר מיד הפלא, למרבה
מנשות שתיים החלו המסעדה, את לידם

לרדד עיריה ראש
ל ו ג ל י ג י ה ש י ל ש ה

 לעיוד בית־החרושת של הבכירים המנהלים
העירונית. הסעד במחלקת

 והגיס הקואליציוני השותף וחלק. חד
 פרנקל, משה חירות פורש לרדו, של השני
 כיושב־ראש תפקידו בתוקף רבות פעל

ל העירייה במכרז הזוכה ועדח־המכרזים.
 היה: המקומי בבית־הספר חשמל עבודת

פרנקל. משה
 טען המקומית, המועצה מישיבות באחת

התש את קיבל שפרנקל בית־הספר מנהל
 נימק העבודה. הסתיימה בטרם עוד לום

א ״הוא לרדו: המקומית, המועצה ראש  י
מנורות!״ שתי בסך־הכל גמר

 את קיים לא שפרנקל שנייה, לטענה
 מזה יותר גבוה סכום קיבל המכרז, תנאי

 ענה התוכנית, את שהכין המהנדס שנקב
ה של התוכניות את תיקן ״הוא לרדו:

 יכן יותר, טובים חוסים והכניס מהנדס
כסף!״ יותר לו הגיע

 השביע לא הקומץ אך הגברת. אותה
 עוד תבעו הם הקואליציוניים. העסקנים את

 יא אז לתת. היה יכול לא ולרדו ועוד
 הסתבהך גנם השנים. של השלישי הגילגול
 תפקידיו. מכל מפא״י ביוזמת הודח ראשון,
העירו הסעד מחלקת פקיד המסחרי, שותפו

הודח. לא המועצה, ראש וגיס נית
פרנקל, משה לרדו, של השני הגיס גם

 כל בו נמצא לא כי מתפקידיו, הודח לא
 פוליטי גב השבוע חיפשו השניים אך פגם.
 הודיעו מועצה בישיבת עליו. לטפס חדש
־,ופ עצמאיות, סיעות מלהיות חדלים שהם
ה במועצה הליברלית המפלגה לנציגי רים

דימונה. מקומית
 לא עדיין הליברלית המפלגה מרכז אנשי
זה. חדש גילגול ;אישרו
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חשבוני על ״אליקסיר את נסה

22.6.62 ועד 10.6.62מ־ החל ״אליקסיר״ מבצע
 כטה עד לנסות במור ולרבים לך לאפשר כדי בא אליקסיר״ ״מבצע

 שיער נשירת נגד לפעול במאמץ לך מתאים ב״אליקסיר״ השימוש
הקרחת. התפשטות ונגד ראשך

 אדם כל כמעט — כי הוכיחה לשיער ״אליקסיר״ של הנרחבת ההצלחה
 ביעילות נוכח ב״אליקסיר״ להשתמש והתחיל היסוסיו על להתגבר שידע

ראשו. לשיער ועזר בו להשתמש המשיך החומר,
קדומות. דיעות הרבה המדע והתקדמות הנסיון כבר ביטלו ,1962ב־ כיום
 אשר ורבים שונים וליקויים קשיים על להתגבר יכול בימינו האדם כי הוכח

הגורל. לגזירת נחשבו רבים דורות
 כל .22.6.1962ב־ ומסתיים 10.6.1962ב* מתחיל ״אליקסיר" מבצע
 לתקופת בו להשתמש זכאי המבצע בימי ״אליקסיר״ בקבוק הקונה
 את להחזיר יוכל השימוש את להפסיק יחליט מה משום ואס נפיץ

בחזרה. כספו את ויקבל אליו המצורפת הדפדפת עם הבקבוק
הבקבוק. נקנה שממנו מוכר לאותו ורק אך היא ההחזרה
נו״אליקסיר׳׳. לצפות תוכל לנזר! ודע הדפדפת את דרוש לטובתך,

 הצלחה באיחולי
בברכה שלך

ביאוקוסמטיקאי רובין א. ד״ר
בפרפונוריה או מרקחת בבית ״אליקסיר״ בקש

ה פ < ב, ו
 נימרוד, האחים את מכיר לא מי

 מפעלם. ואת 185 דיזנגוף מרחוב
 ע״י דורות שלשה לפני הוקם המפעל
 ממשיכים והנכדים הסבא, נימרוד

במסורת.
 האחים לעצמם רכשו רב נסיון
 ונסיון הסנדלים, ייצור בשטח נימרוד

מעני הם ביניהם. חבוי נשאר לא זה
 לכל והאלגנטי היפה הטוב, את קים
בבית־מסחרם. סנדלים זוג הקונה אדם

בע אשר סנדלים לזוג לב שמנו
ומתב ״ספוטניק״ לו קוראים ליהם

 במיוחד, קל חומר העשוי שהעקב רר,
 דרך וחודר פנימה הסוליה אל מחובר

 כך ועל — החוצה השניה הסוליה
 הסנדל נימרוד. האחים של גאוותם

 לנשים במיוחד מיוצר ״ספוטניק״
 עקב. על לטייל רוצות אשר אלה
יחד, גם המטרות שחי הושגו וכאן

י ט נ ג ל א ו
 ואלגנטי אוורירי סנדל נועלת הגברת

עקב. על —
סנד את הנועלת באשה להכיר וקל

משלי כאילו הסנדלים ״נימרוד״. לי
 יופי חן, מוסיפים הרגל, את מים

מסויימת. וגנדרנות
הרג כאן יש ואדיב. מהיר השרות

 שהאחים וניכר, בך מטפלים טובה. שה
 להיטיב רוצים ועובדיהם נימרוד

או ההולם את לך לתת רוצים עמך,
 ואת ביותר היפה את ביותר, תך

 בטוחה הינך כאן ביותר. האלגנטי
 ששילמת, הספורות הלירות שתמורת

 פלא זה ואין מלאה. תמורה קבלת
 לעיר מחוץ גם באים רבים שאנשים

 זה הידועים נימרוד, סנדלי את לקנות
 האימרה ובאופיים. בטיבם שנים

 :המקום עובדי כל בפי הנשמעת
לרג אויר מיזוג — נימרוד ״סנדלי

ומוצדקת. נכונה היא ליך״,

הגיעה... הרחצה עונת
 או הים לשפת לכתך ולפני
להשת תשכחי נא אל לבריכה,

הנה המשחה בדיסקרטן, מש
 מיותרות. שערות לסילוק דרת

 הוא קליאו, תוצרת דיסקרטן,
 ריחני יותר, נעים יותר, יסודי
יותר.
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