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)25 מעמוד (המשך

 ליד נמצא שלא הנרצחת, של ארנקה את
ה יותר: הרבה חשוב נוסף, פרט גופתה.
החשוד. של תרומת־הדם על ידעה לא משטרה

 זר נזבזבע
ושנזזן־זרב

* ד י שו ע ח י ג ה הרביעי ביום לארץ ה
ו — הרצח לפני יום — לאפריל 21 | !

הטיילת. ליד מונופול, במלון השתכן
וה 21ה־ שבין בלילה אלינו הגיע ״ציילן

בור זאב המלון, בעל מספר לחודש,״ צב
 בסביבות ישראלי, כסף לו ״היה שטיין.

 ושעון־זהב.״ משקפת זר, מטבע ל״י, אלף
לס־ מסוגל המלון בעל אין הרצח, לשעת

1 1 1 1 1 1*0 חשף כיצד משחזר ציוך 1
1111# ב המנוסה הגופה את 11 ■
דיקט. ובלוחות בצינורות בלוקים, שברי

 פקיד־ מעיד זאת, לעומת אליבי. לחשוד פק
ב הרצח, אחרי כשעתיים כי דויד, הקבלה,

 ציילן שהה הצהריים, לפני 12 או 11 שעות
 המגישה רוזה, המטבח, עובדת גם במלון.

 היתה לא שלהם, ארוחת־הבוקר את לאורחים
 בוקר באותו הגישה אם להיזכר מסוגלת
לחשוד. ארוחה
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 כטף פרטי ל"י) 88,000 (מיייד ל״י 44,000
קוקה־קוכה על־ידי חולקו כבר

ם בהגרלת ה הפרסי שני ה ע״י באפריל 25ב״ שנערכה ה ל קו ה־ ק ת קו כחו ם, בנו אי  עתונ
שי ה אנ בר ח בחו״ל, בארץ ה ם, ונציגי ו קוני לקו ה ם, ל״י. 22,000 חו עלה ששמם לזוכי  הו

ך בהגרלה תו ת רבבות מ בו שו ה שהגיעו הת ט מ קו המבצע ל ל ת פרסים 1011 חו  חוב באגרו
״. של מי מ ע ה־ מלוו חד ״ שונה ההגרלה עם י קו הרא ל ם כה עד חו 44,000 של בסך פרסי

ל׳׳י.
אי 9ב־ הגרלות, 2 עוד תערכנה מ אי 30וב־ ב מ ה ב ס״ ב קו ו ל חו  חוב. באגרות ל״י 88,000 י

ם כן כמו קי ל חו ם במבצע מ חד שהוכנו צבעוניות, כרזות 25,000 חינ מיו ת ב קרא המבצע. ל
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קשקשת
 כלתי־ מזווית משחו מראה ציור כל

 דבר או דבר, של קטע למשל: רגילה.
 חשוב, היטב, הסתכל בלתי״רגיל. במצב
 גבי על אותה ושלח התשובה את מצא

 תל־אביב. ,136 ת.ד. למערכת, גלוייה
ספר. יוגרל ב״קשקשת״ הזוכים בין

 השודיי־ התייר עבר מונופול, מלון חרי ^
 כאן, הסמוך. דויד מגדל למלון צרי

 להזמין ״נאלצתי בעייתי: באורח התגלה
 המלון, בעל מספר המשטרה,״ את פעמיים

 שהוא הראשון הלילה ״באמצע מינץ. הרי
 רטוב וחזר החוצה, יצא הוא אצלנו, היה
 כשביקשתי לים. שנכנס כנראה הברכיים, עד

 היה שהוא לי ענה הוא התשלום, את ממנו
 ישו ,אני שנה. אלפיים לפני כבר אצלנו פה

ה את רואה ,אתה לי. ענה הוא הנוצרי,׳
 שלין, הידיים בכפות המסמרים של סימנים
המשטרה.״ את הזמנתי
 צילצל בלילה הוחרם. ודרכונו נעצר הוא
 אצל התעניין באבו־כביר, מבית־המעצר שוטר
הס מינץ העצור. של לדרכונו המלון בעל
שעצ השוטרים על־ידי נלקח שהדרכון ביר

 — השבת ביום אירע זה כל האורח. את רו
הרצח. לאחר יומיים

 שוב ציילן הופיע בבוקר הראשון ביום
 וניסה מינץ על התנפל דויד, מגדל במלון
 להימלט, הצליח האורחים מכניס אותו. לחנוק
 אירגן בינתיים, שנית. המשטרה את הזעיק
 עשה ברזל, מוט המשתולל האורח לעצמו
ו המשטרה שהגיעה לפני בריהוט שמות
ל הגיע מאז השנייה בפעם — אותו עצרה
ארץ.
 למחרת, ציילן. שוחרר זה ממעצרו גם
 בסיס ליד — בשלישית נעצר שני, ביום
בשרון. צה״ל

 יותר דמה הוא שוחרר. לא כבר הפעם,
לרוצח. מדי

ת הוא האם — רק היא והשאלה מ א  ב
הרוצח?

1757 הזה העולם


