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ל לרמותו ך מנ לי רוצמהר ש

.5. ן כ י3£.<:י אחם ■.::;;• ; ; ?  'ח. ׳ע 323;: נירו ■!ס }
ל?| ;;:.■זחז טנ מ3' ^ ו3̂; ,3ז ו נ י ^ . ^  ׳ע.צי 1נ

מס),5?:•ןן וכגריק ' יי* ;צפצייטוניק -(גם:•;;
ן תפחד" - א? ! י.$3.חלן'::וזהו .;:.• נ א הוא. *:1| | 

 אוהך ^כ־א לא רב, ז$ן אוהו עזריד
טהר, לרוץ חפשו תהיה י מיד תסוך. עד

 כרד טנדל; אהה! הוצך ובבן, כרצונך. ■ :•:
 ומד ^־.שחור מאויר את ושן,אה חובות ׳ .
 והציצה, איזה^יצ|<ה! ציצה, איזה —שב ■ י
 צמחבואה • נענה1הוא' אה באמה, .הנחמד :

ברנש! ה; איז ברנש, איזה. : —:י .■ש וו <לצו
מזה. זח •ונהנים יחד הוצבום וכף.אתם !

 במטש ביניכם הידידות ותתיצה ״
 את העיר כאשר בערב. בשש ,או

'  והשמים גדוצ כסונם החשמצי, זנבה :
 פציצה והמתעוררים ביום הישנים !— .

 שצהם, הכוכבים את צסרר התחיצו —
 •בית גזיוזטרת עצ ואפור עייך ישבת

עם הה• יכום עמדה צמוצך קטן. יחפוז ••
׳עצוב יותר אפילו נראית .ואתה ציכיון, ■ ■

' •■׳ ••׳ ׳ .. .<־ ■ •י: י ייי ־• : . •יי• • • ״!' • ;.•׳: • • י ■/־ . י

; !ה, ^;;7::-:י ■'״ל■'■. ממנה!• • ■ י,;
 בהיים, שאין;-.ממש חשבת הערב "בצ '

 בחיים, ממש אי; — צי אמרת נם ובך
אפיצו. הצא .עצגו׳ הסכמתי ואני צי. אמרת ׳ :י • * יזו ■■■■*• . ■ן

 צמה תמיד מסכים :המבוצת חנות• יעצ . .
שפוי• שאינך• :מושכ, הואי אומר. ;■שאתה;׳ •י

 הוצן עבש-ו אה? •מוכ׳צך, ו עבש בצי א י: '־
 נס *וכטוב £5במ$* הכביש,. באמצע אתה
א י ואני רגשות, מצא ^ מדוי עי ד  השינני יו

 שנתה אבצ יודע^ אני׳ הזה. הפתאומי
גט צך, שיטו; הלא׳ העיקר • עתה. צעת

 אינם שהחיים יעוד תאמר־ צא ; עכשו :
צש־ • שתוה. מנדצ, שתוק, מאומה. שוים י
מיגאפון. ;לשוהיכמ^ צי• ב ,•אפשר;;גם : ח •פיו ״; ׳:.

 יהיה שצא ידזכין השירים את תשמור• ;
תך ־ מצנדב, דבר לך ;:׳ לעניים, איומם ת

 שזןמו?ן כזסז נייר• עצ אותנו •מכתוב̂ 
 אכצ ״שטימונג", צו שקוראום פיוטי
 גבירות הנד. — הבט צא! — עכשו

 חגיגי אמת — לקודים מנשה מוצבנמ
הפיגו עצ עוצה הירח תנה מהן! יותר
הנהי ינתר-ממנו! הדש אתה — מים

י י ״:..י}•־'׳• י 4י״ ■׳•־ •• .־יי•;•••• ; ..
 תתו^ה קפצו שברחוב ההצונות מאות

ד הנה כמוך! דויצ את דאו .- מ
'אתת. — קוצנוע הצגת עצ מבשרה דעה

;י'', ■;'• ׳ ממנה! וותר חצות
?ן; עציך? עכר אשד• את אתה הזוכר י;';;•:׳ ;'
צעשות אתה^נבןן שמח. כה. אמה צבן •י

.פתוהה•, תו קמוצה, :מים

ב4יקיר;י: . ;נה,״., אר אביב בתי

מתוך ;פ.יז מיג> פריז :ום
צצעום .ב• חיי יהודי כצ —.׳.

 רציצ שיבה זקן גדוצות'ישחורןת, עינים
 ;זשקועי:צחי׳.ושתוי שחופו^ יפניים:. והד,

 .3•■'צטךא ומפוצםצות;׳ • 'ארוכות■ מאוק;׳'
תי צוו ה  — משמהה יצבי התהפך הזה ׳

 רבו״ צי, •האמינו טהור! תימני תימני!
 התד. עצ שמחתי צא מעוצם כי מי,'

רגע. כאותו כמו מנים
מו — אציו, :צעקתי — חביבי, —
.העם? אחד רחוב איפה היחידי, שיעי

 מרובי■• ׳ בכו הגדוצות העונים שתי
;.׳!.;׳' מסביב. •אשר החשמצ

 בחוב יש ז׳3 העם?.. אחד רחוב —
 עציך אדוני.. צצבת, הרחקת אבצ ;בזה;■.
 מהצד .לא,;'יותר העתיקה. - לעיר צנשוע
 אתה רוצה אוצי התחתית. ברכבת שעה

נעצים? שרוכי
יקר, תימני—התחננתי,—אבצ, : —

 איפה •צי אמור בשרוכים. צורף צי אין
—אתה■־ השומע אני•'? מתי• אני, מ־ אני,

 תיו׳ ימי
כתם!

י*!קרוב.

 צשנת סיסמתנו זוהי■ הארץ. .מתוצרת
 וחמש! •הכעיס מאות תשע אלך

 • '.;:.׳.׳■■כפה.' כי;נפליוני: ל הכינותי אז
 ,5ו־ו< התימנץ, . ציד ■ במתעצך צנחתי

 בפיו ו.צה.ש .ראש $ת צמח. הטוב, הזקן
השינום:';;';' ׳;.ו?מר

מת ה;מ כי במננחה. שכב שכב, —
 צסמצא אסור וצ-י שוטר אצינו קרב

 ההפקר מיצרי העומ. #הרי ברחגכות
 צרוד אה אנו,נושא כשנים ^שרומ '$ני.

 את אך מכרמי צ*ן נעור הזל. השרוכים
מבוא. :■כך. ':׳חב ״״•גא .ביחר׳ פה נשב . החצי. •. • ;•;,4־׳;.•• .. 3. > ׳;, ״נ...* >.:יז ,*•!, *. ;
■:. שצי.' הציפט #תי,

 #נשי?. פרחו.?•?.. וןךז תזמוווה קוצ:
על. כובעיהם. את. והניפו הירד קראו . • ■ ,ך. • • ■ל־ *. .

וצעיר. שמח המון צעד הכביש
 שאצתי. — תשמחה? מה -

בצהישה: צי ענה והזקן
 הראשון העת את נטעו ■היום — י

בגן־מאיר.
 כדרך אותנו. גם סחפה ממערבוצת י

שנתנצגצת■: זאת ,בכצ טוב •כי משנתי
 הזק! • באצה. ' נפצאגת ו'ת רא צ כותי ז ו נה ה

̂ת כי אתריו, אגמי •טשך  הגיעה.• .שון;צ ן
 נערות שתי אצי נגשיו מפיגוה באחת

בגדי. רש. עצ סלט • והדביקו צעירות

צו־ אנו

¥!קרוב.מן זכרונות כתוב

המדרכות, עצ

 ל■יז':י: תרצ״ו.—תד״יו י' תקופת את .—
^ ^ך'.חבצ;;  י•,:׳5בו אותו י■:■: י.כתבת ש

 . וזפופד ילכתבו אז בי שנה. צפני.'■ארבעים;
 מדוע תרמ״ו.—תר״ם שנות על דים
 טז'1ח את •ההווה? את צתאר תנסה צא

. בו? חי שאתה
. ■ תמהון. מרוב התנודד הסופר

 אותך• צימר מי החווה? אה מה? —
 •הקור־ היחצוך.? ססמון יקורי? בך, אדבר
 ובעצ: • ספרות צרבוש ק3. .־יו-דעים אים,

 י'קטן? שיר אפוצו !בוסבים אינם מם
 ^ט! י ירק צג?ו.ע. '"מסובן יקיבי,; בהווה,

 צרלגפ צעעמו ציהר־שום יבוא וחזק גדיא
 צתוזל־ צפתתו .צנתחו, אתפס,*,::אחריו;■

 אמנוה. • צמעשד. וצצרפו ואשוב כות
 אצא. חביבי, עינים, אחיזת אין באן

 —•ל ת נצח אם וצמות; צהיים מצחמה
 ההווה, לך צוחק י — צאו ואם מוטי;

 ;1מתוך.הר אפילו מנוצח,. והכאתי •החי.
 כצשונו, לדבר שם גם• ומוסיך שלך מן•

 ?ן:י, אמנם, חיוטיומית. 'הכרוניקה לשו;
 ראני :הנני אותי, דואה •שהנך.• •7;בפי•

 מטעמי אני,־אבל חזק אמן זה. צתפקיד
 יאנן י צסכן הרופאים . עצי אפרו •בריאות

 בטאורןןנם. מטפא אני כן ועא עצמי
 יידט.: צ ;. ם ר* בתיאו .;.גם. ,.־ וצפעמים העבד

 בכינוניו,/ 3; לכתוב;;אפשר ■איה בבל
 הוא טוב כיחוד האנןן; את י;ללעכ.'נם7■;

 דו: כחומר צפניך מוטל י■ :.העיד העבר.
5צ אין ברצונך..' בו ועשה קום —:מם;.■

 אותו צהשיק אתה ויבוא משאו
 המיטיב ־ המבקר אמנם, תוכי. כמו

מבק בזיוך,■־אבל־ תמיד "ירגיש לשמוע
ה?. •מעטים כאצה רים

 שנוי,. בל אין צעצמ,י., השבתי מצוין,
 הקרוב כעתיד להיות אגי יבוא כעצם

:.־'׳י י; . :־ •• ך גב ער* ?;! £1 ח<י ::*ט כמו
מתפוצצת הפנסאציה
 צפני■ צ־תיצב. ..תורי .הגיע ; בינתים

.'המזכיר.
אני — צו, אמרתי — אודוני, —

צעשות. עצי מה יודע אינני באן. י ן
■ ■■ באת? מאי• —.'. '•
.195,5 משנת —. :

 שמע כנראה כלי. .התפצא צא הוא
 כחייו. ■דוותך;:; תשוכזת,.משונות• • ככל

 טאוך! אדיב דווקא ;הי־ אצי' יחסו'
 נכון. צ2א צי, ככוחו:.צעז;זר- ש.א.ין אמד
 המערכוןן רי/.1;'בח:;;י.:■אתי: לעבור הוא

 כצאורח, "הינת^ סדרי את צי וצחראות'
 צהוציא, רוצה הוא כי •הבינותי חשוב.
 צ^ אבא הרצת, עד; צאם צאט ,אותי

 ובדוק; נושן צטבסיס צהתנגר יכוצת•
 ■עמדו• צא ממני ומנוסים גדוצים גם •וה.

גניו.
עא; ותמה' בחדרים עובר התהצתי

 המם־ גדוא, אופן ביחוד אותי׳ הפציא
ת ושתי. צ^טו, 'תוגב ו ^  גך<לופ ,
ו־משמאא. מימין

 הסביר — ההי-סטודיה, גלגל .זהו — י
 סיום נמצא התיבות י ויבשתי המזכיר, לי
 העברי זמני בא של• העוצם הדשות׳ .בא

 רבות' הן אין ..בי אתה רואה; והעתיד.
 טע-םשקי• .מרא^, שנרמה. כפי• 'כך, •־צ•

 הטצגרא^ צסובנויות זקיקים אין..אנו
 החדשות את צאט צאט מעביר• הנצגא

 היפת-המת: צתוך• מהיבת־האקטואציות
מס־ צא.הר צאיוד. הו-צף אינו והחומר ■סן

 רד- שוב•• ?•ו• מיעתמשי-ס אנו שלם ויד'
צק־ מגד-מגיה, אלה, בידיעות אתהי •את

□י וב 15 1̂ י;ככר ־,׳כתמיעז ^׳ ־■ י
צהסברח; ;י הקשבתי; כיי; ■'׳'! ומף, צ •אי;
עצ צנוה וי־-טבתי מאוד י ך עי הייתי

ופי- החזקתי התדר. בזוית גדוצ צרור•
ב-ו, צהעית ואמר-תי בידי רוקק -ור־

פ.<גר-ך
המזכיר 'פתאום קראהזהר!

 שקצטו : הר צא אבא אספראנטו, ;:זוהי׳
:״פדום־ •המצה .את פעמים במד׳ אזני

!■טים "ד^ האנדים בי הבינות* י פריטי", .
י............. י עברית. -;ברים

שאא־ מישהו, עם שיחה אקשר יציתי • .
 עא עברו £*צם אבא •השעה, .במה' תי ,
 טדו־ים היו וד|ך• צשים,צב: בלי' פיי •

 פניי־ את שעקם הכעס הבינו. צא ואוצו
 הי־בי-ת אציהם אפנות; ים־עזתי• ־ עא .י•ד!ם,

 אני א־שים־אחים בין כי• זאת, .צי.בבא
 ו.א.מיד אמנם, נעצר, מהם אהד 'נמצא.

 ענה •צא הואי נם ׳•אבא .ביזנינים, שיאקבא
•השעה. נמה ..'צ•

שא ריקצאמות אזה זה זרקו גבו-ה־ם
:::•׳,' •■אש;';::.;

אבוד! אתה —ן.
 גפרור ה אח השצכתי בהצה •מדוב

 כתוב וראיתי הצרור מעא קפצתי ;מידי,
עציו:

 סנסאציזת שא רזרבה ';: י
 זהירות , ׳,;' ;
• מפו-צ-ץ•• תו-מר . י'";;

הנפדו.־ צברוח. מאוהד •היה
 .מהצו־ נשמע. א. ו גד נפץ קוצי שלו. אה
 גת־ חזי ארצה. .אותי הפוצח חזקה ■:'מרו

 צמראה האמנתי צאי תמהון. .מרוב רהב;
 — סנפאציות שא טבען. .זהו. אבא עיני,
 הוממות הן זאת ובכא צהן מאמין אינך

 והת־ פעמים כמה התנצגצהי אותך.
:׳.׳::■; ־— — עך. יחצה;

׳■עשה

 בבא מדוע מנדא את תשאצו :ואם
 המסופר כפי בך, .בא הוא שמח זאת 1 צהת־ ובא א מק־צ. .ודאי ריקה המערכת

 בצ-יי־ •הוצך •הוא. בהקדמד^/וימדוע• ןעליו וצשוחח תור בא כצי העורך א״עא קכצ
^ תוא אי ̂יו תשמעו צא ־ רם, י כקוא ושר צח | * ׳עי.פי י מפ

צא. כי• יאמר . פעם ■ • מוחצטת. . תשובה
הו-א■ כך ועצ עצוב, •אצא הוא שמח

העצב. את ■י' אוהב שהוא : מפני ■ שימח, . — ז*.* י > • * •י . **• 1 י ■ • ■ • • ־יי• • •ד•••. •**. /• י**• י-י *■

מספרים
מגרנעי^ן: היהודי ההון הצלת את מארגנת ״העגרה״

 ,ה88נהן ;ושן געון. הון 31.000.000.של כולל סך נוטניה יהוד •ע״י ״העבדה״ לחשבונות שולס כה עי
י 'ע8זמנו החשבונות של לוןפ8 ג?ו לאוד ״הןנוה־ לחשבונות שיועבר נעוך מדק 16.000.000 פן.של עויקוטת

ש' גולל פו לחשלונות,העדה״ נדטניח יהודי הכניסו שנתייפ של כתקופה אוטד: ,;״!;ח

בעליך, מרק

ארצישראלית במטבע לאיי י כ שהם

ז1 יעצו !2 ע1סקן1̂ ן!זתו1|
.■,*!*י. ;׳_ של כולל סן מ״י להעביד ד,.העבדה״ השליחה כנו נד, עו

 שחם נערך מרק 26.000.000

ארצישראליח שטבע לא״י 2.000.000. מ יותר

;הארץ של הכלכלי כהה את ״העברה״!מגנירה
• 8*8זוש ווטשנן לענפי ירם על והופנו לעד? שעלו לטשלשיו, ה״הענוה״ על-יוי שולטו פרק 10.000.000מ- יותר

נאוץ.

 היהודי, הקרקעי הרכוש את מגדילה ״העברה״
מרחיבה מבססת תנו את ו שבו תי בארץ; ה

מ לומנע להשיג מפאות וההתישפותיות החקלאוות לחברות האפשרות ניתנה ה״העג־יה״ מ ־ יו
׳ !׳ הבאים: בסכומי?

מף? 4.000.000מ- יותי •הר!לףל
■ מרק 2.500,000 בז$רך ״הנוטע״
. מרק 2.000,000 בערך ״ניר״
מונן 800.000 נערן*. ״דפקו״

של סכום בארץ ־(ההתיישבות החרמת למפעלי ה״העברה״ ע״י הופנה היל עמן

1|0 0ו0 1 1 0!1 בעדך מרק 0

״ ה ר ב ע ה ת ״ ע י י ס ה מ ת ו ח ת פ ת ה  ל
ל ה ש י ש ע ת ת ה י ר ב ע : ה ץ ר א ב

של כשעוד תופפת-הון ה״הענדה״ נעטעעות בארץ וההושיס הקיימים התעשיה טפעלי קבלו כה ע־

2 ק 000.000. ר מ נערף |||

ד,< קל כחץ להגברת עוזרת ״העברה״
יותך.:-7^;•^ך::!כולל-של ה״העברה^:;לקר.בות^למיסדות;:ענירהך

מרק18000.000מ

;-'.:•׳ ת':ישבאספו:בשבי:ל.פ-:ב^סגיה.•;1:.מכספי:התרומ : ■■;■: . ,...•• ..•<׳• י, ש •••• •־•••*, ■8׳• •ך•*;•*■!■. • ■ . י .

היהודית התירלח תנועת להתפתחות מסיעת ״העברה״
ש ם-י ■;:;::;■■;:.0!;1^ו

בערך מרק 500.000

 היהודי לגוער האפשרית את יוצרת ״העבדה״
ה י נ מ ר ג ל מ ב ק ת ל ו א כ ו נ י : ח ץ ר א ־ ב

של ספוט■ יזז3*מ0מ היהודי הנוער מתהנך שבהט סל׳ז, השונים החינוך למוסרות ה״הענרה״ ע״י שולט בה עד

מרק 100.000
סגרפניה! היהודית מגליה של בקיזמה חשוב גורם היין ״העברה״•
 ועוטשרווז ניוו-ירת חשוב תפקיד וימלאו מלאו לארץ ע״י!,העברת?׳ נעתי־ בה(שיועברו ע־ שהועבדו הכשפים

ש7: י;:; ,טנובןניוז;; :^ל::על׳יק.;^;;מע§ :7 ;;

,הציונית: לוזגשמה ופבשיד לאומי מפעל היא העברה
 למנן!מ פולו מממי ״העפמז״ $״* המבוצע׳ המפעל כי• הכ-ידו, בירושלים, הלאומי הועד בלוצרן, הציוני הקונגרס

הארץ. נבניזל בפועלי השתתפותה ולהגברת גרמניה יהדות של מצבה

״ ה ר ב ע ה ה ״ נ ו ת ת נ ר ו ק ב : ל ת י מ ו א ל
?ארץ;. מזי*ון9ז הסומוק הנהלת ^ המל^ לפיקוחו,, ״העברה״ את העמיד בלוצרן הי־״ט הציוני הקונגרס

^_____ .1935 נובמבר מחדש החל זה לפיקוח האחריות את עלי-ה קפלה• ■
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