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 שיעקוב ניחשו מעטים מותו. לפני צר

אגדתי. אוצר בסתר צבר הגוץ גורמן

 ברחוב דיסקונס, בנק סניף לתות ך*
 את נטשו הפקידים נסגרו. בן־יהוחו, 1

 הנייר בערימת להסתכל כדי מקומותיהם,
הדלפק. את שכיסתה

 הנוכחים לעיני סתם. ניירות אלה היו לא
ב גם בלתי־רגיל מחזה נתגלה הנדהמים,

 ו־ ענקיות קופסות־ריבה שתי מתוך : בנק
 שט- של צרורות־צרורות נשפכו הלודות,
 דולר בני שטרות — ירוקים רות־כסף

 והמחאות־ וחמישים, עשרה חמישה, אחד,
 נמנה ספירה, של שעות אחרי נוסעים.
לירות. מיליון חצי בסביבות הכולל, הסכום

 של במרכזה עומדות קופסות־הריבה
 בה: הנוגעם כל את שריתקה תעלומה,
גורמן. יעקוב של הגנוז האוצר תעלומת

גופה
2 ,מס בחדר

 ב־ בריסטול מלון בעל גורמן, עקוג ד
 בלע חש ,61 בן שמנמן גבר תל־אביב,

 חודשיים. לפני אחד, בוקר התעורר כאשר
 אייכנר- רחל המלון, מנהלת אל צילצל הוא

חולה. בביתה, שכבה היא שגם דורון,
 בצהריים שלו. האחרון הצילצול היה זה

 לגורמן שיש קבע אותו, לבדוק הרופא בא
 כשהביאו אחרי־הצהריים, 4 בשעה שפעת.

 בחדר במיטתו, מת אותו מצאו תרופות, לו
הקבוע. חדרו ,2 מם׳

 כולו שרוי — רגע מאותו שקרה מה
 ה־ את המישפחה, את המעסיקה בתעלומה
בית־המישפט. את גם ושתעסיק מישטרה,

 נפרד מאשתו ערירי. אדם היה גורמן כי
 הקשר לו. היו לא ילדים שנה. 14 לפני עוד

 מנהלת־המלון, עם היה לו שנותר היחידי
ידידתו. גם שהיתה

 נמצא חדווות קובסות־ויבה נשת׳
 - דיווח מיליון חצי השווה מטמון

 נגנב-והכר 03030 חונן - ננוץ הקיר
מסתורי באונו שנערמה צוואה מהנשים

 בדרך אמיד. אדם היה לא עין, למראית
ב המלון, ישנים. בבגדים לבוש היה כלל

 אח; פעם היה אמנם ,75 בן־יהודה רחוב
ה תל-אביב של מלונות־הפאר משלושת

 עומד בו במקום קטה־דן, עם (יחד קטנה
 כיום עומדת בו במקום וויץ, דן, מלון כיום

 מלון זהו כיום אולם הצרפתית). השגרירות
 ישן וקצת קטן שנראה כוכבים, שני בעל

 בשפת־הים. הגדולים מלונות־הפאר לעומת
ה בעל גורמן, כי להאמין היה קשה '

 שעם להינבא היה וקשה עשיר. אדם מלון,
ירושתו. סביב מחול-שדים ייפתח מותו

הצוואה
נעלמה

 פקיד־הלילה, על־ידי נמצאה גופה ן**
 ביום עובד שנשאר לייבוביץ, חיים 1 1

 הודיע הוא המנהלת. של מחלתה בגלל
המוות. את שקבע לרופא, מייד

מכנ מונחים היו הספה, על מיטתו, מול
חבי־ תמיד החזיק בכיסיו הנפטר. של סיו

 אלפים חמשת :רגיל סכום ועוד. תיירים,
במזומנים. לירות

ה התעלומה שנתגלתה עד ימים עבדו
 אף נמצאה לא המנוח של בכיסו : ראשונה

כסף. מכל ריקה היתה והכספת אגורה,
 כמה היחידה. התעלומה זאת היתה לא
 הבנק מן גורמן הוציא מותו לפני ימים
 אלף 90 על בנקאיות, המחאות שתי שלו

ההמח מזומן. בכסף עבורן ושילם לירות,
 יתרת את לשלם כדי לו דרושות היו אות

ב שרכש דירה עבור חייב שהיה הסכום
 לידידתו, הועיד אותה ,242 בן־יהודה רחוב

מנהלת־המלון.
 שתי הסכום. את שילם לא גורמן אולם

נמצאו. לא וגם — נפדו לא ההמחאות
לצוואה. נגעה החשובה התעלומה אולם
נפ אינו ממולח, סוחר גורמן, כמו אדם

 תכופות, עליה דיבר הוא צוואה. ללא טר
 המנהלת לידידתו רבים. אנשים באוזני
מרכו גדול חלק לה משאיר שהוא הבטיח

 השנים, 11 במשך בו שטיפלה מכיוון שו,
 הכריז אחדות פעמים במלון. עבדה בהן

ב־ לירות. חמש בצוואה לאשתו שהשאיר
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 בבן־יהודה, קטן מלון כיום הקטנה, ביב
לבעליו. ניכרות הכנסות כנראה הכנים

הצוואה?
 הנמצאת הכספת, מפתחות ואת כסף של לה
חדר. באותו היא נם

 סכום להשאיר נוהג גורמן היה בכספת
 היום, של הקופה את — כסף של ניכר

ל כסף להחלפת המלון, להוצאות וסכום

 לקרוביו גם הרכוש מן חלק השאיר וודאי
 הוריש לו גוטליב, שמואל החורג, אחיו —

בתיה. זבת־אחיו המלון, את המנהלת לדברי
 לבית־ פנו ובת־האח החורג האח

זמ עיזבון מנהלי שני מינו המישפט,

ו פודהורצר יהודה עורכי־הדין — ניים
ה באמצעים נקטו אלה רכטמן. שמואל

 המנוח, של חדרו אח סגרו הם מקובלים.
 מכסף, ריקה שהיתה הכספת, נמצאה בו
תכשיטים. כמה בה שנמצאו אך

 סירקים, קציו־המישטרה היה הבא האורח
 סודית: הודעה המלון למנהלת שהעביר

 חדרו את לפרוץ שעומדים נודע למישטרה
 להוציא ביקש הוא הכספת. ואת המנוח של

חשוב. דבר כל ממנה
 שבאו העיזבון, למנהלי צילצלה המנהלת

 כשנכנסו המצב. את לבדוק היום למחרת
 חור פרוץ היה החדר בקיר :נדהמו לחדר,
 מם׳ — הסמוך לחדר נכנסו הפורצים גדול.
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ווממח שד מכנסיו
ב113נעלם_סנום- אלה מכנסיים מכיסי מותו.
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ודולארים, לירות
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אלף 90 על בנקאיות המחאות שתי
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