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ופוליטיקה זהב
 בם . מצרפת הזהב .יציאת ׳המשך ■

 הצר־ הפרלמנט שהביע ד.א.מון, לאחר
ת •לפוציטיקח .יפיתי:  הממש־ ■של הפיננסי

ח,: ת. מפנה• ל ד,יעמו־ י י לסיבות הדעת א

 די ״בנק של הזהב אוצר את הפחית
 ה.;;ב:קי ; מיציאררלם. ;'בארבעה פראנס"

 השיטה'.המקובלת, את נקט פראנס" די
את, בהעלותו• הזהב.: יציאת 'הפסקת

 נסיה נ ה אנשי של בקונגרס
האנגליקנית

בגולה
אני ;:הבישופים.של ׳'בקונגרס. שאר:. יאותהנזרות את מונה זנואביו

תצאו״״ כחפזון לא
 באקווא־ זמן כמר, זה שוהה כידוע,

ת דור די הו עדה.י ש. ר״ר עם מיוחדה ו

בגרמניה האלה רמים
מאופל אורות

 ידי: על ?מאה. ששה עד הנביון שער 1 .דעת הקיים. המשבר של יותר קהת
 ברני?,׳ ■מפריעים,. האשראי התיקדות ן ■שהפראנק היא,:; ■הלונדונית .׳ה״סיטי"

ו ■ושום ערבו, :הפחתת בפני .עומד ר ב  והזהב■.;מצר: הזרה הוואצוטח אתי־קנית ד
עה ■להצילו.• יוכל י לא ד  גם .שהבנ'ק יתכן, בלבד.■ ׳ספסרות :בי הובעחיו זו אבל'

ה .יעוד הסיטי !בחובי' שנ אה• ילך י ושנתים, לפני.  היחידה שהיא. זו בשיטה הי
 במלחמה פעלתנות בה שיש שעה. מפי ן איתן ■הפראנק ■•בן;..נשאך; •פי ;ע? ואח
 במים טהור .זהב הצדים הספסרים, ■בנגד 1 שער מהשוואת :הקרן בעזרת היום ;ע/־

 הפי־..:•בחוגים;׳ .7;י; העכורים. חפוייטייים. 1 שניתן והסעד •הצי״ש של החליפין
ע;־ הויכוחים שאם סב,־־ים, נאנסיים 1 רו־ ■ההפחתה .חסידיי • הבדיה. '•מארצות  נ

 בטוב, יסתיימו. הפאשיסטיות הליגות ין ן .(בוויכוח מארסיל•.דיניה בדבך.י; יאיםי•
.•הרגעה תבוא הפיננסית, השאלה כמו 1 ערך •הפחתת בי בפרלמנט),׳ האהרון

מה,1 יאחר אצא לבוא יצא..••תוביל ד,פראנק ■  מהר חיש. שתתן הצבור ברעה .גח
ת. והךוצאר,:'סימן ••הצי״ש ••יציבות א מז:ו ר ה ..ו יציאתו הפחתת• ידי עיצ אותותי

שצ בקירוב. . להתגשם ' צומיד ;;שהענין... לבך, .היציאה את המדינה. 'מן הזהב |
 בדרך אופן בשום להפסיק אין. הזאת 1 צעניני• המיניסטר • שדברי. ואין'••ספק, ■

בעי־ ביותר בטובה הנראית •הפשוטה,. ן בחרב־ . להדיגיע הצליחו 7יצא ־׳:הבפפים
 הטית :של דרך היא ד,צא הקהל, ני 1 שונים .בחיוגים ■השוררת '••'הבהלה את י;

ר מן ההון המנוסה■'שצ; למראה בצרפת, סו אי .המרינה, מן זהב ••משלוח ע? ו
 הזהב תיבף::;־בי[,״; מפריד :בזה איסור ן :להו־ :•מוכרחה ;ממשלתה אשר המדינה, .

שאינו■ ההון, ובריחת המטבע, ובין ן בחו־ פראנק 'מיציון עשר בשנים ציא '
צ בעזרת שונ-ם גרעונות .לכיסוי דש י יי; מצ־'|יבו  פראנס, די* הבנק: מן זהב להשיג .

 וואצוטה קנית של צורה ותקבל תתגבר. מע־- האוצר של ■וחהבניסות .'היות ■זות,
 ותובא שבעתיים מיבו־צת בדרך זרה 1 .־גם גדולות שהן ההוצאות, .מן טות

 שצ החציפין שער את מיד להרוס ן כך, והקיצוצים. ׳הקמוצים כצ אאחר !
 ■•די •״הבנק הבינצאומי. בשוק הפרנק•• 1 באי?"• האוצר של ההכנסות היו .למשל; .

 ב-מי־תפיו זהב ■עדיין המחזיק פראנס", ן •מששוער :פחות •מיליארד •בחצי י טובר
 ויותר, פראנקים מיליארד 77 כשעור 1 •כי .אציין, יש זה עם ..התקציב. •פי .על

תו ■הצוקסום את צעצמו צהתיר עדיין יבוא 1 החיצוני הסהר עצה החודש באו

 מיציונים ימאות בסך זהב עשצוח "של 1 לחנם וצא ניכרת, במדה צךפת שצ ■

•מבוים־;■ תקוח •מתוך ״לאמריקה, פראנק | כעם״• שבא שיפור, בצרפת.עצ מדברים.
העני סידור עם יחזור זה. שזהב סת,

ז׳יט חיים ד״ר של (אחיו ז׳יטצובסקי ן .הע את מ=יא פ׳הי־ה־י על. יום בבצ 1 האנגליות, סיותש; ■ הנהונה. שי.
ת בענ־ אדון הארץ חצקי •מכצ שנתכנסו צו לי עם ומתן משא המנהצת אובסקי), ־|את מזכיר ם׳עציה שמעציצים |

האפשרות את וחוקרת שם הממשצה ן םוהןדיה ;י גבצם, שא הארסי בטויו ן הה־ הוכנסה הבגסיה, שא יום יום יני
שבות ושא ןחןא סם/ארמ שיש אצא.תואעים אינם 1 היהו־ עצ הרדיפות נגד למהות צטה הזאת. בארץ יהודית התי

.בא הנאצים שא מצפונם אצ פוגה 1 בגרמניה. ים ת •מראה אקוואדור.■ מטשצת ־ן,>־ . התענינו

 חאדב
ראש

ת ליאות ו ההטבאה טקם את לסהר בדו האולם,  שהן שחר, להן שאין הבזויו
ם יציאתו ודם .:ק אבא; •המלך. שה צגנדן שי מע הגדולה בגרמניה .־■ יום יי בכל |

•7.״ -. .• ,••״••.. ;.'••• •־׳.־ ן.״.ג■ באני הנאצים .7כ ע,ג ̂ :־ונו, ן ■ .נ׳! .-;ו .
ח1 כפוךו^ ־אשמן צפחות שיקנאו ונציה, שישב מקנטרבורי, ,ארכיבישוף  מאירופה, מהגרים שא. בהתישבות רב

ר,ת ע, בקל _ לדבר אין שעה אפי אבל1_-ע_ ,מ£נ יו.^ ןי;נו אל:ר,•< עם שצ ) את צעזוב מוכרה שהוא מתנצל ס,

 ׳:בי אם האח־חגים, החדשים במשך. יקים. י
ד ■: את מלקבל זוז שפור 'עדיין 'רחוק  צ

 ובאג־ .:הברית ׳כבארצות ״השפע"•• •רת
 זו ׳בשעה יש באמריקה אמנם, :גליה.

התחדשו אם ״־השפע״, בדבר :מחאוקת
ת .באח תו כו  •דוד שא ׳הפוליטיקה בז

הפואי־ ביטוא מפני אהיפך, או ,וויאט,
 אבא ה״נירה", ׳ שצ הקודמת ־ מיקה ;

•: צאי־ טוב סימן רואים : :האופטימיסטים
ה: פ ו  שבה שאמריקה, העובדה, בעצם ד

 הג־ הכלכלי .המשבר אראשוניה •נתגאה
א ,1929 שא ■דוא ד הראשונה גם הי ח  ה
 שאי הכאכצית תחיתה לאיתנה, .■זרת

ת אנגליה, תנ האפש־ את לממשלה. הנו
ת .  ברבית .קצרים לזמינים מלוות אהשיג רו

ד של ח  בשנים ארוכים ולזמנים למאה א
 מת־ הענינים• כי מוכיחה, למאה, וחצי 7
 ואאט־ באירופה, •גם להסתדר חיאים ,
ת אא ': תסבוכ  •חבש־ בשל הפוליטית. ה

 יותר הכצבאי המצב' היה ־ •ואיטליה,
מקום. בכא מזהיר
 כי בצרפת, בטוחים פנים, כא •יעא
סי אאא י •ההון לבריחת אין הפעם

ת ■ :• באבל, ; י.ט.י•ו.ת• פ.ו..ל בו ן גו ב '.;" 
 ביציבותה אמון וחוסך המפלגות ריב'

 בדי עד נורא השד ואין הממשלה. שצ ־■■■•
 שצ הפוליטיקה מן צסור הכרח

ת:יי•י;.:־■דיפצאציה • טוב ערך י. הפחתת צ
 •הראשונוז;;;ליציאת הדחיפה• .המטבע. ;

ווע־ . הממשלה - בין הסבסוך .היק הזהב '7

 אהח־ המאאה הסכמתו את מביע הוא
 מצ׳יצ׳יס־ הבישוף ע״י שהוצעה אטה

 .באמ־ ,שיאחזו תקזתו.,. :מביע; הוא ינסר;■:.■
 ;של ם:;•המגוניםי צמעש .•קץ ם :שיי• צעיב

 חוסר •: •ישצ במצב. י. ■המשתמשים י; 'יחידים,
 תם נא רצה .בתם: צטו ;ודים י,־ צ מגן

ח האדביבישוה שטו ש,.  יתנו סור דור
מצ־ אזרחיות' זכויות צא אם ציהודים,

האנו הזכויות את הפחות אבי־ אות
י < י י

ם, ; ת ו צחי שיות.  7 בגרמניה. וצהתפרנ
כיי ה מטעים צבסוה  ות• .הרדיפ נואם,.

 רק ־א• ■בג־מניה היהירים עצ: זה: מסוג
 ודר •גרמניה' :■כין; הידידות יסייעו■ שצא

 .:זק•'''.'ר. ;יגרמו גב • אצא האנגלי, יעים
 תמיד ששירו.-...באן ההמים לרגשות;

,: הגדול. הגרמני העם י:■ גל ל

נו־ את קורא מצ׳יצ׳יסטר הבישוף
.ההחצטה: סח

ה אנשי ועיךת״  האנגהיקגית הננסי
 והנאמנה •הע-מוקה הבתה את : מביעה

 כי ומקוה, בגו־מניה הסובצים איחודים
 ארצות, בשאר ".ו;ם. ביאנגציה ;הנאצים

'מאמצים יעשו ■ עצמה, .בגרמניה גם

 ח הנוער של המוח את ושמרעילות
מנה

שופים עוד  זו. בהחלטה תומכים . בי
.טסאוטווארק הבישוף

 במצב שרויים. בגרמניה■ פ י ו־ ה י ■ה
 הם ;אי.;., לבאן! ; ויצא ':;.צא.;לכאן •משונה:

בגי־. נכדים. אבל:..אינם'..גם .אזרחים,•

אומר:;
•7

.;ז־־ם. .קונסוהים.י ע״המוגנים חוץ,
ם ם- •מיוחד •דבר ה תני אין.נו  י־הם במינו..״
ת אא ה אחיו  הארץ מן צצאת ולא בגרמני

א: ס צ כ ג •רבושס. את עמהם ולקהת ר  ק
דני• אותם בי פ ■ ם:.. עי ל תו ס' ש  'שלא. . ,י

ת 'לעם הוא הכבוד. לבנו  בשם אחר .'עם. ;
ס. לעי ה הרבר הו ז  לעם יוהד• נזק :גו-ם. ה

ש מ ת ש מ בגרופים• ה ש־ •אהה' ' א  ••־עם מ

׳7 •;:;7-:י;-::•ן' . :-:זגרדח.■'■:;: : . 
 ממלא.■:.מקום ״ דייווים; קארלייל ה׳ ,,

ה,; '•גרמני ..קונסוא. ט מו בפלי אם .  • נו
ה. ט ל ח ה  ידיו ד■ שאלת דבריו, לפי ה

ה־נז שאלה היא• ..בגרמניה דים טי לי  פו
ת.  -את״ ■, מוציא-ים ,•שב-אוםטדציה כשם:־- •־ עי

ם אפאגי ם מן ;הי ריי הצבו ם:'  ובאפ־ ההיי
ת ריקה. מי בן י את.:•הבוש-ים, . ההרי

ם, והשמאא• . לאוואצ ■בין •בפרלמנט נים הובתפ את לעשות. בדי .גדולי צ־ ' הגו
את ציא< יי דד ל* .:

ת■  -הגוא; את 'וההקצ' היהודים :צאהיהם 7ךי
 .\שהן• ה־דיפות,. קרבניה ישצ המר .הא

יהנוצ־ הרוח .עלבון וגורמות ■צכבו׳ך. :■צא;
■:■:׳■'■׳;'""7:;..׳:' ׳;א■;•-'':'׳;■:■ 7̂'״■;•:

.הגרמנית. ר-ממשהה רוצה
יבא־צח, •הפוייטיים •.׳מן;■׳"■החיים• 'היהיורים

א לאי־הבנה י; ;רק: וים;, ;׳חגר ה הלט ה ה תני  ו
 (קיו מאומה השיג ■ ודא־.לא והיא נזק

צא!). צא, אות: ,|
ם7עוד; א אהד נו ק;'•; דאש .. ר צ כ ק  א

 ההחלטה שה ד־אשוגה המהצ־ת. את ] *נ י׳:מוא' הההיטח, בעא הבישוף,
הוריס), בצער (השתהפות•. כיציז׳ האי ההחלטה את מציע וזוא. הי
קצרות• י עונה הבישוה".מצ׳יצ׳יסט.־■ '1 היע■*" הקר! יימיו בא .פקפוק. רזןך

הההאטה מתקבלת בן י 'ואחר* ונמרצוה 1 ׳:;אריי ידידיו רבז היום ועד .גרמניה . ^
הנוכחי. את אבטא רח ^י שא הבסיס. ״הגד. .צעםי הם :דגש ,הוגה ••והוא ההיא 1 הפר

 '•אואם החופש, צאידיאלי .הניחם מני | המומ־ ■בין׳ השוררת :הכאאית הדעה
רי•) תרבות ־ איש בתור. • טצפוגו ן. ;הפעם; ■גם מסוגאת שצרפת היא, חים צ לנו ; 

ן:|'נאמן..א*:ו ̂:עא הפרנק, ממשבר בנצחון אצאת ת ו  שה־ והוא . מנוחה 'א.ו• נ
 הא :■ ההחצטה את ;להכניס ;'איותו ביא | פני־ 'להמשיך.במצוות אנוסה שהיא פי

 הנני־ שצ עפקה .א.י.ן...זה אמנם׳ ן..מורה.; יציבות תושג רק אם גדוצות, מיות
ה האנגליקנות. סי:ה: |. העד! החרשות, הבחירות עד בשצטון אקי ענ ערב;בי הת ל

 פדאנם" די ב״בנק הזהב ביי צשבוה, אין
 .המטבעות ■מחזור' את עדיי! מכסה

 החוק פי שעצ בעוד צמאה, בשבעים

 צמאה.''.ועור וחמשה . שלשים ;־מספיקים
 בנק שה״ זמן, בבר .היה •ב* צזכור, יש

 'מיציאר־04 רק זהב החזיק די.פראנס"
 ירד ■הבספים מחזור שצ והבייסוי דים,

ההב־ יבא צא זאת ובכצ למאה, 53 עד

 באקוואדור. מיוחדה• יהודית יישבות
 האיגטאיגנ־', וגם, ־ זאת•• -־ בארץ. ■ ההמוגים.:

 :וצחצה ■השפעתה תחת . נמצאים ציה
 מרכז עצ ההכרזה הקתוצית. הכנסייה ׳פצי

 צעו־ עצוצר, היתר, יהודית ־ אהתיישבות
 האוכאוסים. בין רצויים לא רגשות רר

 השם את איפוא. שנתה היהודית הועדה
״וע לשם יהודית" אהתיישבות ;;:ועדה

אירו עמי אהתיישבות בין־לאומית דה
ת הבדא בלי• הצפונית, ואמריקה פה  ד

:.׳־,>■■־■ ולאום".
ם זה וסעיף מנ ס א כנ  החוזה אתוך נ

שלת עם שהועדה אקוואדור, ממ  עם -
טלובסקי : ר ד" מה כבר בראש. • ז׳י  הת

:7; :;':י'•;:;;׳ ; .עציו,
בבי !  ז׳לטצובסקי ר״ר רואה .זאת ו

ם, להזהיר.•;'ולהודיע• לנחוץ  אעת כי ברבי
הין עתה א:י  •לצאת;אדרך מהגר .שום א
ת ■עא אקוואדור. .אה• שרו  שא ממש אפ

 בעוד רק אדבר יוכאו לאקוואדור הגירה
בערך. שנחים

 בבית־העלטין ״קרקעות״ מחיף . :
בווארשה

ם לזמן מזמן תוני ע ה ם' היהו מספרי
 הק־ בין ״שערוריות" עא מווארשה דים
 עשיר נפטר שא מיורשים התובעת הלה

 אתת, :.מסרבים; ובשחאאו דמי־קבורה
ת. ;:׳מאינים.'■ מ ה ת'  רבות ■ האונות ואהר• 'א

 מאת ■■• .דרישה באה .י״'העשוקים״ מצד
צאהו' קבועים מחירים' ־ צפדר הממשצהי

ניונכוג לחוקי הפירושים. מן
 צהוקי7.עתה;; שנתפרסמו׳;; 7 כקוקאזת

 חלים אינם החוקים בי נאמר, נירנברג
 נתבעים אינם הוץ בני הוץ. בני עא

הגזע. הלוא עון עא לדין
 הוץ ליהודי צהתיחם יש כצצ בדרך

הנ ההוראות אותן לפי וצבלתי־אריים
* הוגות ב ג ו גרמניה. נתיני יהודים י

 ביהו־ להתחתן הרוצים חוץ,. אזרחי
אין ■מגרמניה, אריים ,בבלתי: או דים,

קשיים. שום לך,ם. י י.גר
לפי . •מכילות 1 איג; ■ההוראות י

.׳זכויות את. שתסדר • הלבה,■ שום
־שאצה יים. .;הבלבל בחיים •דים

ה יעל טעמים מחמת ;פתרה לא
״ל הו ו גרמניה ביו

עדיי!

שהממשלה ;•; ש־": פ א
השאל־ •את..■ להשאיר

ר, ן בעני ״בי 1' •והצט
ימפיאדה באול הבריית

 הדיפה בהתקפה יצא
1ד פון הגרמני

 :: ״;מכריע, ברוב; ,
הההנטה, נגד

■'.׳הורמו ■מעטות ים

אייזגשטייז של חדש סרט
שנה.״ חצי: לאחר להתקיים מדות

•הקומו הסוציאציסטים, שא סירובם
ציטול. יחד, גם והראדיקאאים ניסטים

 בעני:־,.־נהל אחריות .איזו עצמם עא
 נותן האאה, הבחירות אפני המדינה צת

הפא־ הצינות ;בענין" בי,גם צשער, ידים
 שתתן זמנית,.. פשרה ־תושג שיסטיוח
 אהמשיך צאוואל ';של .לקבינט אפשרות

 בשעה צדפת עניני את צסדר ב״מא׳מצייו
 וחיצונית פנימית תסבוכת של זו קשה

 •הצרפתי',הנובל חפדצמנט בדם, יחד. גם ,
־' הפתעות צהביא ■ לפעמים ירגיל .הי רו ג

מאד. יגעים עדיין והעיינים בהצבעה צות .זה ענין •הפדצמנט..' .של ■ הבספים. דת

ם מיי ה, .שא .הפני  |'_• •נוס־ ,יצפיבך: : גרמני
ה ט צ ־ ־ הוא ה־ ו ה נ פונ פון' אל. ו צ מ  ־

 קמל; -•לטוב ו;ק יש .ש גרמניה, של הנוצרי
ה. שא צב ש ק ה ם- די הו א, 'ציצי־ הי שו  נ

 שכמה ■בזה, אמת• מקצת . יש י אולי
ה ;;יהודים שו בגרמני שתמ  בהו־ צרע י ה

 את '■־■''אבל .ם;׳■ ■:■יאה תינו ני !;ש ו־ות ב ובז •פש
ם !;יה:ורי:ם;1:  בדרך •'״ צקעגיש י אפשר הרעי

ם זו שי מעני  'הדעיכה . ם הנכרי את '■ש
ק יזה ואין ה אןפן בשום מצדי קפ ת  ה

ם בל י על .מאורכית די הו  ■בגרמניה, . הי
 דים רמס• ׳נאמנים-׳• חים אזר ־:היו■ יד■ שתט

שם לבם, . לארץ ונפ תי ד ל ד:;■ מו

ה יקצ;:7 צאהח,:..שש-;:שג;ים ק תי ;ש מר ;  עו
־ • ופיע ם ירש ב ;שא ■ הדש ■ ברט מא־

•;״:־ **•"•• י . אי' - ד' ׳ ' י
ע זכימאי־י-ך! דו ה י : '; : ר; ך*6^

ב / הידועים■ טי ; קי מ ט־ו פו ״ קטובר" • ״או
;;■׳■■״:■;,';;׳■•■איא' ״;::.1' וקוד■:

 ,.,ב:ז׳.יז ;נקרא■ ׳;■ החדש ', הסרט '

א־ ת מ 7; אבית :ה :■ מת •מצה את ־

;;אוג

ככלי״

י ברט חסוכיפיר

, ח־ הפעם ; שטיי; ב  ים במשחק :: אייזג
ם ן התפל! .בשביל ידועי  ים הראשי ים י
ד  ישל בגיצ האבר בן - היצר הפקי

ב, היצר ממצא ---■ שנת 11 שו  קאראסא
ר .ממוסקבה,'■ ינהיג.: בן ח אלף ;מבין ;שני

ד7 ., .;;';:';;.,■;7 ־';׳ -.

 ניינברג לחוקי ההודאות פרסום
רחבים. בחוגים מזעזע רושם עשה

נרעב... אשמיט יהודים
המיניסטל  היסצר של. כחו . בא פ, ־ '

.'■■'• ,׳ ■• ''בברלין: ודרש עמדי
ה:,;בדמות  •״ .■מנהלת■ הבואשבי־זב ;חידדו

ת • מצד•■:׳־ די  ומתקיפה ; ה •;-';־מגי תמי
 שה הבצבצית' העמדה את בל קודם

חונו אחרי ;עם;'הגרמני. צ טיר של. נ  הי
מח ששם ■אה־״ל, .המלחמה שדה עבר

ת את רימים רו חו  מטרת גר־מניה. ס
 ואה־ גרמניה את. להרעיב היא הדבר

 האבר אולם היטצר. •ממשצת את פיל
 מרעב. גרמניה■ •את• הוא.־■שיציל הגרמני

די כעת  לימח־ עדך אי; העם גאוצת א־
׳ -ושומן. פיר.:.בבשר

^הו:ףיט״;.י;;.ד■
 על ;שגקראה באיצטגבדג באספת־עם

הנאציום:;■■;•דרש ,•,הרופאים אגודה• ידיי■
. א

 ה״שטיומר"
 האחוזה בעל נגד

 צפקו־ ל־שמע שסרב ווארוין. : גון אגם
 קיניגסברוג, של הנאצי ראש־העיר דת

יהו עם המסחר יחסי את שיפסיק
:' ; 77;ץ- ' ';; :;■'־';; ן 7 :;7 דים.•■

 מער נגד עולם מרעיש ה״שטידמר"
 בעל כי כותב, העתון זה. שה־בגידה

 לדאש לשלוח העיז הפרוסי האחוז־
שוב־ העיד מחוצפת: ת

 עש־ •ם י ר ב היהודית ״הפירמה .
ת עסקים תה ם כמשך ■רב־ בנאמנו  שני

 חובתו • את מצא : הפירמה ובעל רבות
 הנא־: מנהיגי המלחמה. בשנות :למולדת

 ■במה אמרו י— הכותב •מעיר — ;צים
 להפריע אין מסהר שבעניני פעמים,

כו ־— אצה בתנאים .היהודים. את
ארון תב מת זה אין — הגרמני .־:

 שצי, והאמונה הבבוד לעיקרי אים
 ואפסיק מבחוץ ללחץ כפוף שאהוד,

 אם היהודית. הפירמה : עם יחסי את
 זה שמעשה סוברת, . קניגסברג עירית

חפ אזרח של :לכבודו בהתאם אינו
 להסתלק מוברח אני הרי •בעיר, שי
הזה". הכבוד מן

העלמין. בבית יקבר זיתי

מים ה בי מ קיי ת נ ה.' צ א ה'; ה פ ס כן, הנאצים• המנהיג•'ישצ 1 בקו־ א מינ  ד״ ב
שלה מיסאריין• ד ..בין הממ ק המהצקה פקי רצי  ואמר: (סטי

ה צ-ענוני'■;; טרצי ס מיני באי אד  ■כת!.:הקהל ו
ת צה. שאי אר א• הוו שי  •מאזור; ה' הנ

אן העו״ד מ די גרינשיטיי:;. .והעו״ד זיי
 ״׳תכנית:הקהצה ■: הגישה י זו . באספה

 .־קרקעות מהירי; וסידרו. שלפיה ערוכה,
 מחירים נקבעו המוגשה, ההצעה צפי

 .יקבע י המהיר 7 מיוחדות. צ״שבונות"
 ה ויל ע : המחיר־מינימום :׳ ׳השכונה; 'צפי

.זהובים. אלה עד מעשרה ׳ . : : '7;

ה׳ רמני ם. את; הודי ג הי לביצות. ״ ״עלינו .
עם .מלחמה, ץ. ' ב הה^ו ת להיו בה מחיי

מבוו־ אי;ה ו::'ליה:הים• ת; א שנ '■היהוךים■.;
־ רו ה י ב לא א ־■יידים,! י ידים ת' ליה; נ

את ם שונאי! י ' * י ̂ הת. ר תו פה י א ■ חטי
ה מני ־ • יד ■■׳■אהבי־■ מתוך .היהודים

4 1,1 11/ , ׳ • ־״•1* שאצה: יא ה ;!:;:זיוי' יבולו. צם'
או י •'־.•,י-י• י •י■***ירי .: או. צ" דו או ל־

,;■!נירנר ה.וקי של ד. סו ה הו : ;! וז ם די הו י הי

 ..נועד ■■מבירתהעלמין •' העשירי .:ההצק.: .
 ־ ■בשבו־ . .טובים. מעשים • בעצי ;נפטרים

ת.  ם מעשו בעצי בשביל המיועדות גו
 •עשירים נפטרים. .מאת ' יקבלו טובים

 זהובים אלף' עך . '.בפראגה :ךביה:
 .עד —.' גנשה ברחוב• ;•ובבית־העצמון

ת זהובים. -אלפים שצשה שכונו  אלו;: ב
שביל'מתים לתת הקהילה: רשאית  בעלי ב
 י הנם.• אחוזת־קבר טובים מעשים

 ההצעה אתי קבל. הממשלה פקיד .
ה ;והבטיח ב ן, י עי  .-כן;צמם.־ה' .ואחרי ל

 אחרי לאישור.- הממשלתי !צקומיקאר
מיסר האישור  המחירים יכנסו מצד;הקו

׳ לתקפם. החדשים

,נרי

אדם בכלל. •ויהוייט.אינם •זויט
 כי מודיע, צייטונג" י.״פ־איקפודטר

.אגודה ס ; רי סו פי  צ;תורת•'; הנאציים הפרו
אספתה, החליטה המשפטים  שזרים :ב

ארם. ווהודגם;■;אעם'■;בבצצס■
ת החליטה האספה •  ״מט־ אל לפגו

שנית • בהצעה שצה  הדא־' הסעיף את ל
 •גאמך,• שבו הגרמנית, • וקח 'הה של שו;

ת אדם. לכל יש זכויות כ־ א  החוק .
אדם. קרוי גרמני רק בי לפרש, יש

 הזאת ההחלטה את מגנה העתון •
הגרמניים. היוריסטים• של

; ממשלתית; ■בועדת ^ד̂י

;בדוטיס-.."׳^'>
 בריאות, צעניגי האנגלי :המינ״םטר

 מיעצת, ועדה •מנה וואוד, קינגסלי
 זו יועדה החדש. הדירות חוק ן בעני

 כוצצת: בראשה עומד שהמיניסטר
 בשאלת מומחים רובם אנינים, 25

 יהודים, שני הועדה: חבדי בין הדירות.
השמרני, הציר סאצמאן, איזידור סיר

 של ר ו" י כסגן :גם המשמש .יהאראו,־ ■
 וה׳^ באנגליה, היהודיות רקהצות וער

ד ■ ידוע .פועלים עסקן סי^קין, צ.  בלונ
 לפדל־ האחרונות לבחירות שעמר דון,
 המש־ צי־ ידי על ונוצה האנגלי מנט

י״׳■■': יי קול. 772 -מרים"';בךוב';^צ
'ליהודים מיוחדות תעודות־מסע

 מכי־7 בגרמניה בי מודיעים, משווייץ .
 שלפי־ יהודים, על חדשה גזרה נים

 היהודים:הפאספורטים. את מהם •י יקהו
 פאספורטים צהם יהיו צא בגרמניה. '

 שיב־ . מיוחדות, .תעודות אצא רגילים
 מכך' התנועה ■■ חופש את ;עציהם:; בידך

. למקום. קום
ת . להבא יתקנו זאת ' מלבד  בחנויו

ת יהודים י של חו  שמהם מיוחדים, לו
הוא ההגות בעל בי צבר, בדור' יהיה:

7'' : יהודי. 7;'.■
המזרחית בגליציה ה״התאחדות״ ועיידת

 הועידה בלבוב ■התקיימה בנומבר :׳
 הציונית, העבודה מפלגת שיל הרביעית

 .באו המזרחית. בגליציה ״התאחדות",
 ועיירות ■ערים 28מ־ צירים 32 לועידה

 היו עדים וויכוחים רבים. אורחים יגם
ב! בי ס  וארצישראליות, ארציות לשאלות מ

•הצירים. של המכריע' רובם כהשתתפות
 לדחות אחד פה הוחלט השאר בין

 פו־ מפלגיד עם ה״איחוד" הצעת את
 ולהמשיך ס.) (צ. עלי־ציון

.עצמאית. מפלגתית

ם י ע ג ר
ת: ל גו רנ ת ב ז.. שו ע . מ

 פצצות מאות שלש זרקו (<<הים
ר על תרגגולת*• והרגו דגנו

החבשים•^ כידיעות

 העיר. ימן נבזלטן: התושבים

 . מכלת; וסגית בשוקיים זזמיה
 המץכיר, במק)ךד המושל, באךמון

 מתהלכת

 . מתון בצעד

תו־נגלת.

. • תדמי אל .עשי! :חושבת הולכת,

  ספור בהיסטוריה יהיה עליך גם ־1־ : : • - 1•▼-• ■ י. -
רומי. את הצילו האוזים / ־ .. . •1י.. • ־•• • • • .־ז־ *•- ▼

ת ! דגבור העיד את תציל תךנגל

 !הגיע הרגע כי ואמצי, חזקי

 — מתגלגל -ראשון רעם

 י ד,רקיע ממרום אלומינ-ום עוף

ן בצי מסיל ל ז ן ב

הרחוב אל היא רק היא, יוצאת אז . •ד: ■ / • ־ ■ ■ •■ ־ ... •ד
הגדול. יד— י

 אפרוחים. להךבה אם

 יכל... בל: :ך,ים אל אלי, -7 לוחשת היא

1 רוחי אפקיד ב;דף

הר, את ונושאת הנו ס.. טו שה'למ  ■• רא

 . :נךגישים תחנונים ?דברי

נא, חדלו — ־ •ו. .
 אחר... במקום תירו

!אנשים גרים פה ■ י■ ■ . ־ .ז ▼ :־ • • ־ 1־

ם-------ראשונה יריד. א תמות .ככה ה .־ד• •ד• .ז .׳ •י :־י ; .. •ך .- • ד :•
היא

פה-רסקה כבר — שניה שבורה! כנ ו •י : ז' : ■ד־ד : x : • •־ד ן
י שלישית

!ורביעית

ת:שליש או  '!:;■סלו-טים מ

רה! גופה את לוו -־ לקבו

■ מתערבלת, בנהימה. נשא, והלאה
ז ״ ▼ *- ז' : ־ • : • ־ . .* ד ־־: ; י . ■. 1.

, — ההורס הפצצות מפע

 פלא? איזה ?קטנה תדנגילת נפלה

רס! של סופו גם דדה ככה ז׳ו ד י..*.י י - . - :▼■ד■. י ־ד ■ז

שמע לא ואיש ראה לא ואיש ז , • •- : ■ ז .ד■- .׳•׳••׳ •■:•• ;
 ?ומה. את אפילו יודע איש ואין
:. ;.יתמים ישר כנפים עוף היד,

ו . .: 1 ■..• ד ■•׳ ז ׳יי ■—י '**־

דדמים. באקה
יי ;' גב; ;;.א7;י;.;;;7י'':-ך'77״״

 צרפת בין החוזה לאישור
והסובייטים

 פ,־טיט־ ־סובייטים ציד .2 יים, ר א ;;:;פ:
 היתה: .השיחה צאוואל. אצצ בקר קין

 הצרפתי־הסובייטי. החוזה אישור :בענין
 עוד צרחות שצא .■מבקשים, ממוסקבה

 כבר, זח שנחתם •ההוזה, אישור: את
. . ובסינאט. בפרצמנט

פעוצה

דולות י. מ.

מוסיקה״41
כרלץ של ברחובה ושומע רואה שאתה ^מה

מברצין) (מכתב

 עיר עודנה ברצין חיצוניותה־ לפי
א נקיה. נ ל. א מני הנק •יהא ו הגר  <!צ יון.

 למראית אצא־ ;. זה אין 'אבה .בעיניך!
 החיצוני, ׳ ■הנקיון יועיל מה כי עין.

שהפנימיות .. י .עו-מדת?■ •בצ-בצובה ב

 זקופה בקומה הנאצים יד,צבו הצוך
 שצ ׳היצובו דרך זה אין מורם. ובראש

 וכד חשוב שיהא כמה אזרח, סתם
 הדא־׳הו מהצך,/ משהנאצי יותר יכובד,
ש;./׳ -צועל'  ווצירך מן ואין צערי'מאר
 די דווקא. שרד. ■ בגדי מצובש 'שיהא

 בגי■ עצ.דשי הצלב־ קרם של• בסימן ■צו
 דר־ הנאצי יאחז ■"באזרחיותו אף דו.
שצ לך נדמה וצעתים צבאית. דרך •בז

הי־ הגרמני רק צא יצעד מארש עדי

 וא־ הוא, קר האויר מזג אם צב שים
 את. יוציאו ולרבבות צאצפים נשים

 הכד ומי מי "צראות, החוצה ראשידום•
 צדאות. בצי גם אמנם ידעו ידוע נגנים.׳

 של המק־צה צא ׳■רנגן;::!*׳׳אם •מי ביי
 •יוצאים אין אבל. ההסתערות? פצוגות

 זה ואין •בצבר, בשמיעה חובה ידי
 עסוקים היו שעה שבאותה מפריע,

 בך ובין כך בין בעבודה.
חה. נגזצת מנו  בדם. יצהט המארש ה

 מוז־ אש בעינים משולהבות, •הפנים
 באה היא אם עציה צעמוד שאין .רה,

 דו־ ירושת מתוך או התלהבות מתוך
 אלמלי •בצע״ז). (אטאוויזמום רות

קופצים היו אז בי האפשרות, היתה
ששעתו . .ומי: .׳ בסך. ומהלכים צמטה . .חגזע- לו.כו• -בצ'הבצל; אלא זזיד,.:

 בזקנות, ■בצעירות הגרמניות, שבן;׳•גם
 לחליבת '.•הדומה. היליד,; ן: ן מי צהין'. יש

':":■ • ׳;:״--•7 י' ■;.■7■; : :■ .מארש.

ת. ריקים רוב פי עצ  אין הרחובו
מקו אשר 'האנשים תנועת אותד, עוד
 להם. מת כמראה •רחובות כמה 'דם.

 הרי עומדים. מקומם על עדיין ■הבתים
 ;ד,עצ־ ,שבבית ת ו ■המצב •גם 'יעמדו ;בך•

 זה ברחוב הבתים שצ דמיונם מין.
 קברות 'שצ כדמיון - הוא אחר או

ם מרגישים, _אבצ חיים. כ ו ת ב ש  
יותר או האנושי •הימין ישכון עוד ̂* •׳ - • • .ד י .. •י ,.1

 מדגי־ ;׳•ואימתי הגרמני. :•המין נבון: !

 מג־ אצא צחשמע צריבה אינה שים?
 יפת־ .ומיד ־̂- מקהלה מארש..של גינת

ת הו בלי וצרוחב, לאורך החלונו

 יצרו את •צבבושי בכוחו ואין פנויה
 ומהצך •הימצוים קד,צ אצ נספח הריהו
 ■תגו־ קמה וכך הנערים. יבצ עם וצועד

 המק־ למת. שנדמה ברחוב . חיים עת
 איפוא, יאותו, הקימה הנאצית הצה

צתהיה.

 אצל יתחיל צא .מקהלה .;ומבצעדי ;;■
 מ־׳׳0 .אצלם זיז ־רי דבר. •שום הנאצים

 ולהשפעה, לתגובה היחידי האמצעי עט
 תרועה" וצלצלי שמע ״צלצלי לשמע
 כמה הגרמנים, ויתעוררו יעורו

ת־ ־ ,בדאגה; שקועים שיהיו או  שעה .ב

.במובן, (פרט, לבל נוחים הרי.■הס'

 בלי ברחוב מגבית שום ;אין ליהודים).:

 כמשמעו: פשוטו־ ברחוב מגבית •מוסיקה.

של באמצעות נדבות .ברחוב מאספים

 שנור־ לזה: קראו ..תרצו, אם קופסות.
.זו. תורה ■יפה למדו .הנאצים רות.

ת ובכדי  •מן שינו זו, בושה -על לחפו
הקשקוש ל בלומר: קל. שינוי המרה

מקב מוסיקה. תרועת הוסיפו בקופסה
תחת בקופסתם .יקשקשו־ •הנדבות צי.

יפסיקו ברצונם שלא מוסיקה, צלילי
תם את והשבים העוברים ת י לנ  ל־או
 את -משך המארש יחד. גם• ולשמוע

ת לך .יש וב^ום צבם, יותר ' הזרמנו
:;בב האנשים ■;:אל ■בעת סלפנות טובה.
 במק־ הקופסה? לתוך ישלשלו כי קשה'

 לתת: ושלא 'להסתלק קשה שכזה רה
 הוא הדין מן המוסיקאלי ■העונג

 .ונוי־ נתבע והקהל ׳בד-מיץ־׳וצאה...' צה

7;:;;■;׳•;י הנגון. לשם • יותר נותן תן.

 'מקום, יש בקופסה הקשקוש ובשעת
ת לכמה כמובן,  הנה,. ותמונות. חזיונו
 הלה לארץ. חוץ בבן נתקלים למשל,

התפע -מתוך לא מלכת עמד הוא גם.
 הוא .רוצה סקרנות. מתוך' אלא לות:

 נו־ לו יהיה": זח הדי ■במחזה. צהסתבל
 וא־ .;לארץ. הוצת בשובו לשיה־ שא

 הוא אין הקופסה לתוך לשלשל לו
 אם יודע -מיי מחויב. עצמו את מרגיש
 דעתו על עולה אינה שעה באותה

 כה שהיכל מאחר זו: בגון מחשבה
 זה ■למה הנאצים, במדינת' ויפה' : טוב

 ■מלק־ .;'יחרצו וצא נדבות; בקבוץ. ירבו'

 ד,״עונג — .מה אלא הב!־ הב, רוא:

 מוותר : הריהו זה על המוסיקאלי"?

 ■הדר, לבוש כזה, וכשאדם גמור. וותור

 מ־ ;בצום, נותן ואינו יידו את קופץ

 וזור־ בעם..! י ',פני עציו ':מע.מידי!' ;■דינו?

■מח • ם לש ו ■:■' הה, רצי ״ א מל מבט בו ' ■■ ים ;'׳ק

 קשקוש בקופסה : •לקשקש מוסיפי! ..אה

̂צו שמחריש רב יותר האזגים, את ■בץ

 מבלעדיו שגם וידע, ■הצה ישמע למען
ריקה. הקופסה אין

 גם יש הרי לארץ חוץ בגי ׳ •ומלבד
שבים הארץ בני  ידועה בבחינה ־נח

 ביניהם ושההבדל לארץ' הוץ לבני
 להם .אין שהא־דוג־ם יזה, דק חוא

 . הקורא ?ראשונים. במו' . הזכויות !אות!
 ■ביהודים. כאן כידבר. :■;.שהבתוי■ ;י:בי.ן,
 מלתת, פטו־ים אלה לארץ" .חוץ /,.בגי'

 אסם.;:עלי; 'מלקבל. ' פטורים 7;ש:הט' -" בשם
 דו־ י-הודי שהנהו רשום ,מי יטל הטמו

 רגמה ליבמה -מקום ויש היה הצא קא?
 ?יהודי נחשב טהור שאדיי טעויות,

ת מקבצי להיפך. גם ובן  אינם הנדבו
 זו. בבחינה האמת את' לבוון יודעים

 שלפעמים, •הדבר, לפלא. יהא י■ :א ואל

 אינם תכופות,•' פה■ לעתים יקיר, וזה•
ורגליהם. ידיהם את פשוט מוצאים

 לספר ידע בצבר אחד יהודי לא
 שגעשה ״מעשה־החזיון" דבר על לבם

 אציו, יגשו הגה עיר: של ברחובה בו
ת:ב־גישם  חט־ צטת־ת ישר פשה •הקו ,א

 הד־ ניראה,; ■ בה. ו לה צ יש יש ש ויתבעו מו,
 היוצרות". את ;פו ״החצי ■ ■!;ך!ללן י כי7 'בר,

יס טעותם, על אותם להעמיד בימקום
. ' וקצובות: קצרות הנתבע ביר

 (זהו בצע״ז פאצאצע שצם, יהודי —
 הביתי־אדיים אתי .,בו' שמבנים הבנוי
כירבפרג). חוקי של הטרמינולוג*ה:צפי:;

בו עליהם. מתבלבלת דעתם הצלו
 פליטת יפליטו הצטדקות לשם אילן,

הפה:

א, . -יס^ח ^:2; 7, :■■'■;.,'7 7ימר. נ

 י • באדיבות: ■־היהודי ישיב זה יעל

7■■■;. ■היבבוד, ובבל בבקשה 7;

שהיהו־ ,היחידי גם הוא כזה הזיון
 הנא" במדינת כיום ■ לעצמו ירשה די

רוחו. את לשעשע צים

ת רק האם  מקום יש בלבד? חזיונו
 כש־ זמנן? ואימתי לאטדאקציות. גם

 לא •מופיעים הקופסות מקשקשי בתורת
 .הבימרן, משחקי אלא •פשוטים, .נאצים

 .ואנשי־ . ידועים ״•סטארס" .(והדאינוע,
 ;.־:.על ׳;. לקחו .•:'דצונם שלא בודאי שם..■

 ■ שנשיא מביו; הזה. התפקיד א.ת עצמם
 :איל .׳ נבלם .ה״רייבסקוצטוד־קאמער״,

 להם־: היה לא• זה, יעי גזר •בודו.;ונעצימו,
 ה״סטארם" יהלכו ובבן לקיים. אלא

 בקופסתם ויקשקשו- ובמגרשים ברחובות
 •מלפני־ קשקושם. הארץ כל מלוא1 -1-־

 בערכו רב, המון ירוץ ומאחריהם. •הם
 'קו־ ובך ■עולם". ו״יפ־רעישו אובציות

ה, • •ומוסיקה לות בי םבערבו שי מ ש  עוד מ
■7':; הרקיע."ץ: ויבקע. מעט!״

הלה, ביותר הגדולה ־אטראקציה
 יל־ וו סט ו ג י ו (א ולי אוי ש־גסיך בשעה
 -מעמיד קיסר, ווילהלם של נבדו הלם),

.לר־ מלכותו הודי בלומר: עצמו, את
 י -מה־ '•; ■ י ים צ נא :־ ■ ת. ו ריר שניו •ה י י ■ של י;,שותה י
 הימעיה שאדם. • נחת,. מרוב םי!מ:וננ:

 • .ושבכלל .. תובס ב •׳. ״מתערב" כמוהו
דמות של בקנח ענלים ואביון" ״נסיך

ש אחת... ם'י  נתר־ אטראקציה לך בלו
7: ־;■־7 ;'-. .. ■. ,מזו?7רת; ־; י7■ 7

 ■ ׳'הצגה' מתקיינית והדר י הדך וב־וב !;
 .בהעמדת .קשורה זו 'הצגה' . יאחר. ^ופוג

 •פו-מבי. של במקו,ם ה״שטירמר" לוח
 עליו׳ נחה אינה שטרייכר של זזעתו

יהיו כולם הגרמנים בל אשר עד

 באב* לזיו,ת שלו. ה״שטירמד" ■ לקוראי:

 העגין. אין בסףי חנם'••אין סמפליארים

 מרו־ בהוצאות:• יעלה זה שבן לו; בדאי

שבזו: המצאה לידי בא והנה בות

 פנוי :מגרש יש. .שם. מקום יעיר,;: ,ביל;

ו • ;׳!ורבים ש • העובדים י י ם, בי ש ה לח״ ו

 העמודים את עליו .ו־הדביק לוח עמיד
תם ה״שטיהמר", של, הראשיים  הע־ או

ת שעליהם דווק^ז; מודים רו צוי המו מ
תות :ת נו שחי ת;:■ 'מ בו ע ת מ  פני את ו

ם " .רשומים ,ובמו־בן היהודים מרי א  מ
ח־ מלא־ א מ "'ו ה. צ מ ש על'ו  אינו שב׳סף י

ם זה, בעד גדדש׳  הז־ במקוט מתעפבי
ם עיין נהי תוך. ת או  את הקלון. עמודי ב

 הוא אין שטריייר לו -:•מטרד,.'שהציג
א.  .ידבר אינו ■ה;,שטירמר" לו־ מחטי

שוט.  •שב״קדושה", לדבר •:־פך הוא פ
שבזה. קדושה" ו״תשמיש' כביבול.

חנכו י טעון  הב־ ״הנובת מעין:•אותך שי
 תצויד ,כיצד שביזו' ו,;שמחה" .ית'״.

 .ה״דדשה היא •והיכן' מוסיקה? ביער•
 • יסודר ■: כל':יךז:■'; הקשוי־ה:׳;בזה? י החגיגית"
אות שו  חג לנאצים אין קץ.' אין. בת

תו גדול או יום! כב

אל־ ״שטירמר" 'ולוחות, !7  נמצאים. כ
ר. מבב־ ל ח •בין בב־יין' הי א' ל ך. כ־  מש־ ה

ם '."!:בהם'; '7• ■ גיח ש א; '•■ב  יה; ג :.;:'מש ' • יכו ש
ושלא ביוצא .•רבדים•" בהרבה•

באליה הקןץ בהם. ביוצא
עבב הוא, ת  לוח יד על האחד שב־

אח עוד מתעכבים מיד ה״שטירמר״,־
:והאחד ;קהל;-רב •שמתאסף .באופן דים,

ח• צ  .בעני!;;; ׳ודברום ;■■בדיין: חב.רו' את מנ
ש ספו י  ■:;׳■:שח;. ים, וינוגרפי פו ה ..ו,ת י רי־־מע

מה חולל למען בהם נגע ״שטירמד"
ם. על זוועות פכת די הו הי שי' א ר

׳...
 אין, שכאלה ו־בוחים בשעת

 אחת •מלה שיאמר אחד גם במובן,

ב, '׳לטובת די  ליבו .בסתר בי אם ה־־ו

 ולבשיקרה משהו. .להניד■ אולי יחפוץ•׳ ־

 והאחד נראה בלתי ■כה המקרה,:.שהוא
ק ■ביבו ׳.״ עוז א ימ'צ ;  ערה ;;ה 7,יל הע ל 'ש. וינ

ז או אחת מ ר . ז מ ר חשגי'!7עלי •אהד 'ל

 •ה-משטינים, לדברי בניגוד היהודים
 וצעקות בקריאות פיו א,ת יסתמו מיד

 ־העם״, ״בוגד היהודים", ״עבד בגון:
וכדומה. שנמכרה" ״נשמח

 ברלין של ברחובה הבל יא אבל .
 הקי־ בתבוע בי .מוסיקה. בלוית נעשה

שום את בה  תועיל.. צא מוסיקה שצל,.
ת בשורות עומדים והנה  על־יד ארונו

 .מחכה אחד וכל למכולת החנויות
 ליטרא רבע לפחות וישיג תורו שיגיע

משות ועומדים שומן. או חמאה של
שבות, ושוקעים קים  בודאי. שאינן במח

 ה״שיעוד" הוא .ובמה 'שמחה. מעוררות
 גדמגי־ שתיקה? מתוך בזו עמידה של

 ;את ׳ ;רב■ זמן ;תכלאי׳ ! .לא ה האבת־שיח
בדב לגלגל ל־ חובה שפתיה. מוצא

 באזני בלבה אשר את •ולגלות רים
 שתר־ בלי בשורה, לה ממוך העומד

 •מד אש־ יאו איש . •בשלב בגזעו. קדק
 ובמו־ הזוית... בחוטם .ישגיח. לא לו,
 יש־ או־אז •בדברים. אז בודקין אין •בן

שבהזדמ :׳שבאלה, דברים השומע מע
 בחם. , נזהרים •בוודאי יהיו ״אחרת נות

 נביא: כאן. האלה? הדברים הם ומק

מהם: אחרים דק

ב־ ^-.!.;מהי'; :: ,;.! סי נת־ .שחחמא־ ח

 ש״המג־ ,להשיב יש זה על מעטה?

 לחם להמציא .בשעתו ■הבטיח ה־ג"

 הז־ לא חמאה דבר על ואלו ועבודה,

.7 בלום... ולא ניר

 האם 7;■:הבשר? ,' הופחת .מדוע-:;:'!7.- !:■1
 ״קץ •מפורש: .כתוב שבתנ״ך .זה .•משום

מא מאימתי לבשר)? (סוף בשר" בל

הקודש בתבי בדברי הנאצים מינים
7/ ■■ ■■:׳;;׳ ;77־: 7• יל ■היהורים? ;:;'של .״7.
זאת, אין השומן? נשאר יכן ■־־■::יזה7

פנימה... . השומן בור לתוך הורק כי
 . הבדיחה. .דברי אלא אינם אלה
 מ־ גא ה :קשים, דברים יש-מעו לפרקים

 חום־ שמבלי הלז, שלי על.;!חשבונו דים
 '■;!י;,!שינזו..; את להזכיר אסור • ״האצ" פת

 י האנשים, שורות שיארכו במה ובל /'
 טובות. מבטיה ,שאיגו ד,.־־וגז יגדל בן
 גי־ צ ש צדרשתו המחנים;;.ילעגו, נ: ■ו

 היסטוריה •היוצר העם כי שדרש, רינג
 בשם: הנקרא זר, עצ אוותר צו ■מותר

 אלא רוצים הם אין ושו.מן. חמאה
 מוו־ בן גם בעצמו הוא אם. צשאצו,

';;7::77 7-7:׳״.;-..!: יי׳::! ':.ת־...

 פ־גה, שאתה7בברצין. ■■פנה:• ובבל; ;7■
 :חמאה! בנושא: ..י ם מדייני ומע ש תה א

 שבינתים אומר, זה אין .אבל ושומן.
 יש■ • לגמרי•.• היהודים על־דבר ■ שבחו

 ■ דוקא. בעת אותם ■שמזכירים רביב :עוד
 ־ אש־ אינם שבזה היאי;לומר,; כוונתם

 הד־ בא ושבעט־ם היהודים אלא •מים
 צב־ עצמי יחזיק.את גרמני ואי-זח בר.
 ׳ זאת? . צהבין שצא: ,׳מטומטם מוח על

.שברחו־ להתפלא אין שבזה במצב
 האוכלוסין נתמעטו :ברלין:.בה של בה

 ארוך רחוב עובד ואתה יש היהודים.
 ■לרפואה. .אחד יהודי אף פוגש ואינך.
 .בבי־;' ישבת •יבחרו... ישראל בגי אחינו

יוש אשרי הכתוב: עצת צפי — תם
 בסוד מלבוא צהם חציצה ביתך. בי

 ;!הגר־ל!יקראי* (כך.י■ ה״•פאצקם־גענאסען״
 הם שאין בשם ־נאצים).' בפי מנים

 בך׳ ; הלאומית", . ב״מהפב־ משתתפים
 ■ ׳במהפכה .משותפים להיות רוצים .אינם

 על •הקרוב בעתיד מחכים :שלבואה
, השלישית. הממלבה אהמת

י ■■י 1■:■■^יי■ .!■•■,■7:::'


