
המציאה
 ללכת גם אלא להיגנב, רק לא עלול הכסף

מן בו לאיבוד.  ראשו את שובר שהאחד בז
 דרושה כשהיא לו שהיתה הלירה נעלמה לאן
גן, כל  דרושה היא לו האחר אותה מוצא י

להנאתו. במציאה משתמש פחות. לא אולי

ה באלפי מחדש אותן להזרים הכדוריות,
 עצמו ״בנק״ השם כי אף אבר. בכל עורקים

 קיימים היו הרי * הביניים ימי בסוף רק נולד
 יוון ובימי ההיסטוריה, שחר מאז בנקים
למדי. מפותחים היו כבר ורומא

 חלק רק הבנק מנהל המודרנית בחברה
 העיקריים עסקיו ממש. בכסף עסקיו של :עיר

 עצומים סכומים — דמיוני בכסף מתנהלים
 צ׳קים הקרויות פתקאות גבי על הרשומים

מחבי נופל אינו ושערכם שטרי־חוב, או
 אלה פתקות . J 010892 כמו שטרות לות

החברה. גורל על עצים כוח לבנק נותנים
 אינו הבנק בעיניו אשר הפשוט, האום

 לרוב יודע אינו כסף׳ השומר מוסד אלא
 ידי על גורלו. על הבנק השפעת עצומה מה

 הוא כסף, הלוואת כלומר אשראי, מתן
 מה התעשיינים, ייצרו מה רבה במידה קובע
 כי הסוחרים. יסחרו במה החקלאים, יטעו
אינה שוב הללו הפעולות מן אחת אף

 טן בא דוכן, או ספסל שפרושז בנקו, * .
 למספר בדיוק מקום היה שבו הנקוב הקרש

לס כך ידי !על איפשר מטבעות, של מסויים
הסכום גדולים. כסף סכומי במהירות פור

את ממלא היה המתאים
ת היו המטבעות שאר ממנו. נופלו

 מלאי אך קצרים, היו חייו צנוע. אחים בקבר הונח הוותיקים, חבריו עם יחד השטר,תעודת־מוותו־ בקרש, החורים
שי, המין את להכיר למד הוא עניין.  יותר מפוארים שטרות לכך זכו שלא כפי האנו

מגוונות ידיים אלפי שעבר אחרי כבר, זה לה זקוק שהיה המנוחה אל בא כפת

הן לירות, אלפי עשרוה משלם הקופאי משכורות. תשלום יום הוא היום■  ביני
 פורץ הקופה! של הצר מהאשנב המרתף. מן שהועלו החדשים הצרורות את גם

 במירוץ ישתתף ואילך מכאן הרחב. העולם■ אל הכוח, אליר השטרות, זרם
קופה. אל ומקופה ארנק אל מארנק יד, אל מיד כים, אל מכיס השגעוני

לבזבז העיקר ,8
 הילד הפתגם. אומר בנקל״ יוצא — בנקל שבא ״כסף

 ? להנצזאו כיצד במפתיע. לו שבא מהכסף מאד מתלהב
פלאפל! מנה חצי תמורתו ומקבל אותו פורט הוא

הנדודיםהתחלת
יד אל .מיד

 רב. פנאי אך בכיס, לירה רק יש בתור המחכה לצעיר
ת כרטיסים שני וקונה שניהם את מנצל הוא פהפיו  לי

שוב הקולנע מאולם יצא שעתיים כעבור הלילה.  יהיה ו
חדשה. ליד בינתיים עברה היא לירה. לא אבל פנאי, לו

.־גזר־דין
 הלאומי הבנק של ההוצאה מחלקת

 חדשים. שטרות מוציאה רק לא לישראל
 שאינם הישנים אח לקבל גס מוטל עליה

 נספר, נבדק, השטר לשימוש. רזןויים
 הם אלה התבל ארצות בכל ונגנז. נרשם

 בישראל, הממלכתי. הבנק של תפקידיו
 ממלא ממלכתי, בנק הוקם טרם בה אשר

מי הבנה  ובין תפקידו, אח לישראל הלאו
פסולים. שטרות השמדת :השאר

1IJIOI7IOI8I9J


