
•קדי אותו: דחפו השניים להתנגד. ניסה
רעש.״ תעשה ״ואל פקדו, מה!״

 אחד של לחדרו עד השניים, בין צעד הוא
 והוא גופו, על חיפוש נערך שם השרתים.

או שעצרו הסטודנטים שני לניידת. הועלה
בלשים. בעצם, היו, תו

אוניברסי ששילמה המחיר מן חלק זהו
לחי הממשלה אישור חמורת מאדריד, טת

ה של ההפגנות אחרי בה. הלימודים דוש
ה הבירה על מצב־החירום והטלת חורף,

 תחת אבל — הלימודים חודשו ספרדית,
קפדנית. משטרתית שמירה

צרפת
 הנעלמות העלמות

מאורליאון
מפור קדושה בתולה היתד, אורליאן לעיר

ה מרד בראש שעמדה דארק, ז׳אן סמת:
ל לפני האנגלי, בשילטון־ד,כיבוש איכרים

 בתימרות נעלמה היא שנה. 500מ־ מעלה
 בכיכר המוקד על אותה העלו כאשר עשן,

העיר. של המרכזית
 עלמות נעלמות שוב האחרונים, בשבועות

 על כך, אורליאן. של המרכזית הכיכר מן
 מוכנים העיר תושבי מרבית היו פנים, כל

שסוח הסיפור, עבר לאוזן מפה להאמין.
הנכ תמימות לקוחות מרדימים יהודים רים

 לסוחרי־ אותן מ־כרים לחנויותיהם, נסות
מזרח־תיכוניות״. ״בארצות זונות

 כסיפור נולד הסיפור יהודי". ״זהב
 מין בענייני המתמחה בשבועין דמיוני,
 גבר כי שם, סופר שחור־לבן. בשם ופשע,
 בעיר חנות של לפיתחה אשתו את ליודה

 הופיעה לא כאשר שימלה. לקנות גרנובל
ה בעלי לחפשה. נכנס ארוכה, שעה מקץ
 בכלל. שם היתר, לא כי לו, השיבו חנות
 העיתון: הוסיף אשתו. את ראה לא יותר
 אל הוברחה היא אחרות, רבות נשים ״כמו

המזרח־ר,תיכון.״ של בתי־הזונות
 ל- הסיפור הועבר כיצד יודע אינו איש

 מגר־ קילומטרים 400כ־ המרוחקת אורליאן,
ה של לעירה הגיע הוא כאשר אבל נובל.

 להצביע השמועות ידעו הקדושה, בתולה
הל־ כי ולספר יהודיות חנויות שלוש על

)1431(מאורליאן הבתולה
הביניים ימי — -לפתע

נל ומשם למרתפים, הורדו הורדמו, קוחות
ש המקום אל תת־קרקעית תעלה דרך קחו

 אפילו השמועות במכוניות. הועמסו ממנו
גיל חיפוש־פתע, ערכה שהמשטרה אמרו,

במרתף. ומורדמות קשורות נשים שתי תה
ה אך — מייד זאת הכחישה המשטרה

 מכר המשטרה מפקד כי השיבו, משמיצים
 אלף 20 — יהודי״ ״זהב תמורת עצמו את

הדיוק. למען דולאר
 נדהמים אזרחים לתאי־גאזים. הדרך

ה בעלילת־הדמים למלחמה אירגון הקימו
 בית־ספר נפסק. לא המסע אך אנטישמית.

הו הקאתוליים, המיסדרים אחד של לבנות
 לחנויות יותר להיכנס לא לתלמידותיו רה

חנו לאותן להיכנס חדלו נשים היהודיות.
 בזוגות לפחות או בעליהן, ליוזי בלי יות

הנפ החנוונים אחד ליכט, הנרי ובשלשות.
 האשימו הביניים ״בימי התמרמר: געים,
עכ מצות. לעשיית ילדים בחטיפת אותנו
מת זה הביניים. ימי חזרו פיתאום, שיו,
הגאזים!״ בתאי ונגמר כאלה בשמועות חיל
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 הרגילה האחריות את לך ומבטיח בעולם הטוב הטלוויזיה מקלט את רוכש חנך ״שאוב־לורנץ" טלוויזיה מקלט בקנותך

״שאוב-לורנץ״. לטלוויזיות חלפים להספקת שנים 7ל״ אחריות גם מקבל הנך אלה כל על נוסף נאמן! ושרות
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לנס״ אישון - ״גרוזוכסקי
 רח׳ (פינת 5 שניאור רחוב תל־אביב,

 סגרש מול מוגרבי, ליד ,20 פינסקר
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