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 וענוג צח
גופך עור יהיה
בעזרת

ר טו דביל
 המושלם הקוסמטי הקרם

מיותר שיער להסרת

 טווח ארוכת השפעתו לשמוש נוח
מכאיב אינו

״וולה״ של נוסף צמרת מוצר דפילטור

ד קי וז11והומיל* הפ
)29 מעמוד (המשך
בנו שם. שנה. חצי לפני בציריך פיסגה
 :קטן נצחון רסקין ניצח ספיר, כחות

 מקורביו את לחברה להכניס הצליח הוא
 כל שקנו ופילץ, רובינשטיין מישראלוס,

 סירב כאשר דולר. במיליון מניד. אחד
 ניסה המנכ״לות, בשאלת להכריע ספיר

 :נוספים משקיעים לחברה לגייס אגמון
 ואיל־הקבארטים מברלין־ בראון סמואל

 הבטיח לגלאזמן גלאזמן. יעקב ממינכן,
ה החברה נשיא יהיה כי שהבטיח מי

ה אנשי ובראון, לפאלוך ואילו חדשה.
הוב :אחר פתיון ניתן הקשוחים, עסקים

 הקצאת על־ידי חינם מתת להם טחה
אפסי. במחיר יקרים קרקע שטחי

 מקרקעי מינהל נתן שנד, כחצי לפני
 99ל״ חכירה בתנאי פאלוך, לאריה ישראל

 בירושלים שנלר מחנה שטח את שנה,
 השטח על צה״ל. על־ידי תפוס שהיה

 השטח למעשה זהו רבים. קופצים היו
 בירושלים, האחרון הפנוי דונם) 35( הגדול

 ישרא־ גם רב. כסף ירוויח שיקבלו מי וכל
 מינהל־ אולם בשטח, רצתה רסקין של לוס

 ממישרד־ מיכתב קיבל מקרקעי-ישראל
 ללא השטח את לתת לו המורה האוצר
פאלוך. לאריה מיכרז

 על להתחרות נאלץ פאלוך היה אילו
 מחייב, שהחוק כפי במיכרז, השטח רכישת

 האמיתי השיווי את לשלם נאלץ היה
 ה־ אולם לדונם. לירות כמיליון שהוא

 הוא שאגמון מישרד־האוצר, של מיכתב
 ללא השטח את לקבל לו איפשר מנכ״לו,

 במקום לירות מיליון 5.5 של במחיר מיכרז
 של חינם מתנת זוהי לירות. מיליון 35
לפחות. לירות מיליון 30

 ל״י מיליון 20
ם ממשלם סי מי ה

במערכת שמקורות אלא בזה, די א ^
 צה״ל מחנה העברת כי מסרו הביטחון /
 למשלם תעלה אחר בסים והקמת המקום מן

 לפחות. נוספות לירות מיליון 20 המיסים
 מיליון 30 על ויתר שהאוצר די לא

 לירות מיליון 20 עוד שישלם אלא לירות,
 מיליון 30 של מתנה יקבל שפאלוך כדי

לפחות. לירות
 את לממש גם האוצר ניסה זמן באותו
 את לו לתת בראון, לסמואל ההבטחה

 גבעתיים, בלב צבאי מחנה של השטח
 הסערה אולם דונם. 100 פני על המשתרע

 מימוש מנעה שנלר מחנה סביב שקמה
 על הודיע הנרגז בראון לבראון. ההבטחה
 רסקין מחנה החדשה. החברה מן פרישתו

 איל־הקבארטים מינוי נגד במערכה אז החל
 כאשר בחברה. ייצוגי לתפקיד גלאזמן

 מן הוא אף פרש לגלאזמן, הדבר נודע
החברה.

 יצוא!! עודפי - חיסול מכירח
״ל׳ברטי" מכנס של

תקדים!! ללא הנחות
בלבד!! ספורים יפים

 תל־אביב מוגרבי) (ע״י 9 הס רח׳ בע״מ ״ליברטי״ ביהח״ר מחסני

כלבד! 12.00—18.00 השעות בין

ע ס מ

שמועות
 שמועות אגמון מחנה הפיץ תגובה, ן■

 הילטון, מקוני מתנה קיבל רסקין כי
 עצמו רסקין ספורט. רומיאו, אלפא מכונית
 ביושר, המכונית את קנה כי לספיר הוכיח

 הקודמת, מכוניתו ממכירת שקיבל 'מכספים
 אגמון מחנה רגילה. בנקאית ומהלוואה

 לסגירת למסע בעתונות ידידיו את אז גייס
 ל־ דירות מכירת כי בנימוק ישראלוס,

לאינפלציה. גורמת תושבי־חוץ
 אחרת: בעיה בפני ניצב אגמון אולם

ב לתפקיד באוצר מתפקידו יעבור כיצד
 הצינון חוק קיים כאשר החדשה, חברה

 לעשות ממשלתי פקיד על האוסר )1969(
 מרמז עליו שנמצא, הפתרון כזה? צעד

 אוסר החוק בכנסת: בתשובתו דינשטיין
ל לא אולם קיימת, לחברה מעבר על

 מניעה אין הקמה. בתהליכי לחברה מעבר
 החדשה החברה של ההקמה תהליכי כי

הצינון. תקופת תום עד שנתיים יימשכו
ל אולם ינצח. מי ברור לא זה בשלב

 במאבק משנה. הדבר אין המיסים משלם
 מי ביניהם המתחרים ספיר, נערי בין

 האומה מנכסי יותר שמנים נתחים יעניק
 המתנות האזרח. רק מפסיד שלו, לגרמנים

 נלקחות הגרמנים, ההון בעלי שמקבלים
שלו. מכיסו

1873 הזה העולם32


