דפי הנצחה מס' 18
קובל בראי העיתונות

 69שנים לטבח יהודי קובל
יום הזיכרון ליהודי קובל  -ו' אלול תשע"א 2011

הוצאת ארגון יוצאי קובל בישראל
בסיוע מענק מטעם איגוד

יוצאי ווהלין בישראל

חוברת זו ,חוברת מס'  ,18היא המשך לסידרת חוברות מידע והנצחה שייצאו לאור ע"י
הארגון בין השנים .1997-2008
עם

פתיחת אתר קובל באינטרנט ((www.israeli-kovel-org.org

הופנו מלוא

המאמצים למלא אותו בתוכן הנצחה כללי ומשפחתי רב ככל שניתן .האתר ,המהווה מעין
תחליף לחוברות המידע וההנצחה של שנים עברו ,נבנה בהתנדבות ע"י שירה רשף בת דור
שני ליוצאי קובל .החברים מוזמנים להיכנס לאתר ולהתרשם ממנו .כ 80 -משפחות מקובל
כבר מתועדות באתר לצד מדורים רבים ורשימות חלוצים ,ניצולים ,פרטיזנים ולוחמים,
מעשי גבורה והתנגדות ,עדויות ,מפות ,סיורים וכו'.
חוברת זו עוסקת בחיי היהודים בקובל דרך ראי העיתונות המקומית.
קטעים מתורגמים מהעיתונות המקומית של קובל ,שהובאו בחוברת זו בהרחבה ,מהווים
מימד נוסף להעמקת הידע על חיי העיר היהודית קובל ,לפני השמדתה ע"י הנאצים
ועוזריהם .בספריה הלאומית בירושלים נמצאים במיקרופילם מספר רב של גיליונות "קול
קובל" ,ו"חיינו" שניתן לעיין בהם במקום.
קטעי העיתונות תורגמו בהתנדבות ע"י העיתונאי בדימוס בני גבירצמן .בני (שאינו
קובלאי) שוקד כבר שנים רבות על אין ספור תרגומים מיידיש ומגרמנית עבור קהילת
חברי הארגון.
(ערך :צבי רז)

אנו קוראים לחברים בני דורות ההמשך להתנדב ולתרום לפעילות הארגון.
המשך קיום הארגון כגוף עצמאי בידינו.
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המשפחות שדפי המשפחה שלהם נמצאים באתר קובל
(אוגוסט )2011

משפחות מקובל:

אברך ,אגבר ,אינגבר ,ארליך אפרים ,ארליך הרן,

ארליך יהושע ,בבצ'וק ,בוים ,בורק ,בקר יהושע-דב ,ברנר ,גודיס,
גוטמן שמואל ,גולדמן ,גולדשטיין ,גיבור ,גיברץ ,גיטליס אהרן ושרה,
גרינבלט ,דוביצקי ,דרוג ,הינוך משה ,הינוך שמחה ,הרבטי ,וזה ,ויינר,
ויסברוט ,זיסקינד ,זסק ,חסיס ,טויב מאיר ,טויב צבי ,טורצ'ין ,ליכטשיין,
למדין ,מוטיוק ,מילשטיין ,מלניצר ,מנדל ,סאס ,סגל יהושע ,סויניוק ,סיקולר,
פולישוק ,פלוט ,פנטורין ,פרוסמן ,פריד אהרון ,פרידמן ,פרל זכריה,
פרל משה ,פרלמוטר ,פרנקפורט ,צורף ,קופלברג ,קלוניצקי ,קלקה ,קנטור,
רבינר ,רוזנצוויג ,רויטנברג ,רופה ,רייכשטול ,רייף ,שויב ,שוסטר ,שטיין,
שיינבום ,שייניס ,שינדל ,שכטר.

משפחות ממצ'יוב:

גיטקליג ,גרויסר ,ורבר ,מנדלבוים ,מרדר ,שקולניק

לידיעת החברים:
המעוניינים שמשפחתם תונצח באתר מתבקשים להודיע לוועד.
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החוברת מוקדשת לזכר יקירנו שנפטרו מאוגוסט  2008עד היום
(או שעל פטירתם נודע לנו לאחרונה):

עץ על שם הנפטר ניטע ביערות קק"ל
בני דור ראשון ליוצאי קובל:

יוסף ברזניאק ז"ל (ראשון לציון)

בלה דרוג (גרינבלט) ז"ל (כפר-סבא)

שכנא הוברמן ז"ל (תל-אביב)

רחל (קוקה) הכהן (אלפרט) ז"ל (ק' עמיר)

נח-דב זלצר ז"ל (ירושלים)

בלה זפרן ז"ל (פלורידה-ארה"ב)

מאשה ליאור (שוסטר) ז"ל (חיפה)

ישעיהו (שייע) ליכט ז"ל (חיפה)

צבי לנגר ז"ל (נתניה)

אליהו (אלי) מנדל ז"ל (תל-אביב)

בבה מנזה (לברטוב) ז"ל (תל-אביב)

יהודה מרין ז"ל ממניביץ (נתניה)

רגינה מרין (רויטר) ז"ל (ירושלים)

אלקה פוקס (קרש) ז"ל (קרית-טבעון)

אברהם-משה פרוסמן ז"ל (ירושלים)

מישה פלדמן ז"ל (ירושלים)

בלומה פרלמוטר (שנקר) ז"ל

עטל קופק (פולישוק) ז"ל (בוגוטה-קולומביה)

חווה רוזנצוויג (פריד) ז"ל (הרצליה)

יצחק רידר ז"ל (תל-אביב)

פרומה שוורץ (ריזינקו) ז"ל (קבוץ גל-און)

צופיה (סופק'ה) שוורץ (זיסקינד) ז"ל (חולון)

אהרון (ארק'ה) שטיין ז"ל (תל-אביב)

פנחס שטיינברג ז"ל (נתניה)

ישראל שייניס ז"ל (תל-אביב)

בני דור שני ליוצאי קובל:
אשר ביגון (לבית קפשוק) ז"ל (קבוץ בית-זרע)
אווה ארליך-שלם ז"ל (תל-אביב)
מרדכי ליכט (בן ישעיהו) ז"ל (כפר-סבא)

נתיבה בן-יהודה (לבית טורקניץ) ז"ל (י-ם)
אורי ליפשיץ (לבית פריד) ז"ל (תל-אביב)
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עמוד:

תוכן עניינים:
"קאוולער שטימע"
"אונזער לעבן" (חיינו) ,שבועון ()1936-9
"קדימה" עיתון בית"ר ()1932
"יובל-העשר" עיתון בית ספר "הרצליה" ()1929
"חיינו" עיתון גימנסיית "תרבות ()1934
עיתונות נוספת בקובל

(קול קובל) ,שבועון ()1929-37
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6
101
176
183
188
195

קול קובל
שבועון דמוקרטי -ספרותי
יוצא לאור בקובל בכל יום שישי .המחיר  10גראשן.
העיתון יצא לאור לראשונה בקובל בתחילת שנת 1928
גיליונות העיתון המקורי ביידיש נמצאים בספרייה הלאומית
גיליון ראשון הנמצא בספרייה הלאומית (מס'  20 :)98לספטמבר 1929
גיליון אחרון (מס'  30 :)521לדצמבר 1937
חלק ניכר מהגיליונות שיצאו לאור בקובל נמצאים בספרייה הלאומית בירושלים
ומצולמים במיקרופילם .העתק מהמיקרופילם מצוי בידי ארגון יוצאי קובל.
גיליונות חסרים,240-241 ,230 ,222 ,111-160 ,106-109 ,103-105 ,101 ,1-97 :
.501 ,471 ,446 ,436 ,419 ,411 ,343 ,336 ,335 ,283 ,262 ,252 ,251
תרגום מיידיש של הגיליונות הנבחרים נעשה בהתנדבות ע"י העיתונאי בדימוס:

בני גבירצמן
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גיליון  - 98יום שישי ,ה 20 -ספטמבר 1929
בקיץ  1929גאתה והלכה המתיחות בין הערבים ליהודים בארץ ישראל ,בגלל
התנגדותם של הערבים לתפילות יהודים בכותל המערבי בירושלים .המתיחות הגיעה
לשיאה ב 21-באוגוסט  ,1929כאשר ילד יהודי ,שחדר לחצר ערבית בעיר העתיקה
בשעת משחק ,נרצח .יומיים לאחר הרצח התנפלו הערבים על השכונות היהודיות
בירושלים .רק התייצבות חברי ההגנה נגדם ,מנעה טבח גדול שם .אולם יום לאחר מכן
תקפו הערבים את יהודי חברון ,שלא היו מאורגנים להגנה עצמית – וכשישים יהודים
נרצחו .הערבים הסתערו גם על יישובים יהודיים שונים ברחבי הארץ ,כגון באר טוביה,
והפילו עשרות חללים .בסך הכל נהרגו במאורעות תרפ"ט כמאה ושלושים יהודים.
המאורעות גרמו לזעזוע גדול בתפוצות ישראל בעולם ,כולל בקרב יהודי קובל.

תל אביב (מיוחד) .כל הקובלאים בכל הארץ בריאים,
רק ד"ר חיים יזרעאלי (איזרעאליט) שלנו נהרג
בשדה הקרב במושבה באר טוביה .א .לובלינסקי

ד"ר חיים איזרעאליט נ"ע

(נוחו עדן)

השם יזרעאלי הוזכר מייד ברשימה הראשונה של הנופלים בקרבות בארץ ישראל,
ואינסטינקטיבית חשתי זעזוע גדול ורעד עבר בכל גופי .מייד חשתי כי זה הוא ,הרופא שלנו חיים
איזרעאליט ,חברנו החסון ,הגאה ,הרציני .שכן אם יזרעאלי ,הרי זה לבטח הוא! הוא ,היהודי רחב
הכתפיים ,החזק ,חסר הפחד והנאמן ,שהקריב את נוחותו האישית למען ארץ ישראל ,שמן הסתם
יצא ראשון למלחמה גלויה ברוצחים הערביים .למרבה צערנו וכאבנו ,אכן קיבלנו אישור כי זה
הוא ,חברנו היקר והאהוב ,שהיתה לנו הזכות לעבוד עימו בצוותא ,כאן אצלנו בקובל ,כאשר
עסקנו בהנהגתו בעבודה ציונית ותרבותית בשנים  1920ו .1921-היה זה לאחר שצנח לפתע אלינו
ככוכב ממרומים ,והתיישב כאן כרופא ,אחרי שנשא לאשה בת למשפחת פעלץ (פלץ) במעלניצא
(מלניצה).
אני נזכר כמה אנרגיה ופעילות ציונית הראה באותן שנים היסטוריות ,כאשר כל חיי העיר הזדעזעו
הן אצל הפולנים והן אצל הבולשביקים (כלומר :בתקופת המעבר מהשלטון הקומוניסטי הרוסי לשלטון
הפולני) .לא היו אצלו כל היסוסים .אמר – ומייד עשה .וכך גם היה בחייו האישיים :החליט לנסוע
לארץ ישראל – ולא חזר בו .חיסול מהיר של חיי הנוחות של רופא – וכבר קיבלנו מכתבים ממנו
ומאשתו ,כי הם הסתדרו בחיים כמעט איכריים ,עם תרנגולות וברווזים בכפר ערבי ליד באר
טוביה (הכותב טעה כאן מעט ,כנראה :משפחת יזרעאלי התיישבה בבאר טוביה ,שבשנותיה הראשונות נהגו לכנותה
בשם הכפר הערבי הסמוך קסטינה) .וראו זה פלא ,אשתו העדינה ,בת המשפחה העשירה שהיתה
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מושפעת מהתרבות הרוסית ,התמסרה בהשפעתו לאידיאל הציוני ומכתביה צילצלו כשיר הלל
לחיים בארץ ישראל.
פעם פגשתי אותם ברחוב הרצל בתל אביב .הוא קצת ָרזָה ,אבל עדיין היה די חזק ,רחב כתפיים
ושזוף מאוד .התנשקנו והייתי מוכרח להבטיח לו כי אבוא להתארח אצלם בכפר .באותה עת היה
מצבי (הכלכלי) כבר גרוע מאוד ומחשבות עצובות הרעילו את נשמתי .הבטתי בחברי האהוב
וקינאתי בו :כמה החלטתי ואיתן באמונתו האיש והעיקר – כמה מרוצה!
חיים כאלה ,מלאי גבורה ואנושיות טהורה ,גדעו המרצחים! ייצר הרצח החייתי הברוטאלי גבר גם
על אדם זה ,סמל האמונה האיתנה כסלע והביטחון בממשות החיים בארץ ישראל! לא ,חבר
איזרעאליט! לא נסלח .נזכור את דמך תמיד עד שיתוקן העוול הזה על ידי פריחתה של ארץ
ישראל ,האידיאל שלך בחיים ובמות הגיבורים שלך.

י .גיטעליס

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.

(גיטליס)

בגיליון זה מופיעים גם קטעים ממכתב שנשלח מארץ ישראל ובו מתוארים מקרים אחרים שהתרחשו במהלך
המאורעות .מצטט העיתון:

קטעים מתוך מכתב מארץ ישראל
(נכתב על ידי קובלאי בתל אביב)
"...אני נמצא עכשיו בדיוק במקום שבו הערבים מנסים להתפרץ לתוך תל אביב .הרחוב נראה
כשדה קרב ,אבל בלי רובים .אנשים רבים נושאים מוטות ברזל .מאות רוכבי אופניים מ"ההגנה"
ועשרות מכוניות מתרוצצים סביב ,בכל נקודה שבה משערים כי הערבים עלולים לתקוף בה.
"...העיתונים מוציאים כל הזמן הודעות על המצב .ההודעות מודבקות על הקירות וכל תושב תל
אביב יכול לדעת מה מתרחש בארץ.
"...בתל אביב התכוננו להכל .פוגשים ברחוב אנשים קשישים ואפילו ילדים הנושאים מוטות ברזל
בידיהם .נפוצה שמועה ,כי הערבים תוקפים ליד הרכבת (הכוונה כנראה לתחנת הרכבת ביפו ,לא הרחק
מרחוב שלוש של היום) .כל רחוב אלנבי ,לכל אורכו נעשה שחור לגמרי מאנשים .צעירים וזקנים,
ילדים ונשים ,חשו למקום שבו אמרו (כי הערבים תוקפים) .איש לא חיפש לו מסתור כדי להתחבא.
באומץ ובגבורה ,היו הכל מוכנים להגן בגופם על עירנו היהודית...
"...בהגנה נמצאים קובלאים רבים .כאשר נודע על המאורעות שקרו בירושלים ,יצאו לשם גם הם,
בין השאר ,אך למרבה הצער לא התירו להם להיכנס העירה ...והם היו מוכרחים לחזור לתל אביב.
אגב ,כל הקובלאים בריאים ואיש מהם לא נפגע( .דברים אלה נכתבו ,כנראה ,לפני התקפת הערבים על באר
טוביה ,בה נהרג ד"ר יזרעאלי).
"...מקרה מעניין אירע בירושלים בשעה שערבים התנפלו על בית יתומים שבו נמצאים שלוש
מאות יתומים .הם נהדפו על ידי כך שבבית היתומים הרתיחו מים ושפכו אותם בעודם לוהטים על
התוקפים וכך הניסו אותם.
"...לולא השחיטה בחברון ,שבה לא היתה כל הגנה עצמית ,היינו יכולים להיות גאים .הנחישות
בתל אביב לא אבדה .עכשיו רק יהיה צורך להגביר את העבודה בבניית הארץ ולהרבות את מספר
המושבות והערים היהודיות.
"...כולכם יכולים להיות בטוחים ,כי הנוער הארץ ישראלי יוכל להגן בכבוד על הארץ היהודית".

שלמה חרי
תל אביב
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בראש העמוד האחרון של שבועון "קול קובל" ,גליון  ,98מה 20-בספטמבר  ,1929מופיעה הקריאה הבאה לתרומות
עבור נפגעי המאורעות בארץ ישראל:

לכל הנהלות הבנקים הקואופרטיביים היהודיים.
לכל העסקנים של הקואופרטיבים היהודיים.
לכל חברי הארגונים הקואופרטיביים בפולין

אחים יהודים!
לכולכם ,ללא הבדל של מפלגה או זרם ,לכולכם שליבכם דואב על המאורעות האחרונים בארץ
ישראל ועל הקרבנות והנפגעים של האירועים הנוראים ,לכולכם אנחנו פונים בקריאה לוהטת:
תנו את עזרתכם הדחופה והמשמעותית לאחינו בארץ ישראל! עיזרו ליצור אפשרות מהירה לבנות
מחדש את הבתים ההרוסים ואת בתי המלאכה ,המוסדות הדתיים והכלליים שנחרבו .תהי
תרומתכם קורבן ברור למען המגינים הגיבורים והאמיצים על ארצנו הקדושה.
ועדת הסיוע המרכזית למען הנפגעים בארץ ישראל החליטה לפנות אליכם ,חברים ופעילים של
התנועה הקואופרטיבית בפולין ,לחזק את המגבית לטובת קרן הסיוע על ידי הכרזת חודש התרמה
של הקואופרציה היהודית למען הנפגעים בארץ ישראל.
ה"חודש" מתחיל ב 10-בספטמבר השנה ובמשך פרק זמן זה יופנו מכל סכומי האשראי :הלוואות,
הנחות ,מיקדמות וכן הלאה( ¼% ,רבע אחוז) מסכום האשראי (עשרים וחמש גראשן למאה
זלאטעס) ו( 10-עשרה) גראשן מכל הפקדת מיסמך חשבונאי ,לטובת קרן הסיוע למען ארץ ישראל.
קרן הסיוע המרכזית מקווה לקבל מהתרמה זו סכום משמעותי והיא משוכנעת ,כי כל חברי
הארגונים הקואופרטיביים היהודיים ברפובליקה הפולנית ,וכן מנהיגיהם ,יסייעו ברצון גם על ידי
הגדלת הסכומים למען העזרה הדחופה שצריך עכשיו היישוב שלנו בארץ ישראל.
אחים וידידים של הקואופרציה היהודית! ידועה היטב מסירותכם ,הכרת חובתכם ומשמעתכם,
כישרונכם לארגון ולעבודה .אנחנו בטוחים ,כי אתם תגלו זאת שוב עכשיו ,במלוא עוצמת
פעילותכם למען הנושא הלאומי הזה ,המאחד עכשיו את כל העם היהודי.

ועדת הסיוע המרכזית למען ארץ ישראל

מיבצע התרמה לארץ ישראל
מאחר שההיתר לאסוף תרומות למען הנפגעים במאורעות בארץ ישראל פג תוקפו בימים אלה ,פנה
ראש הקהל ,ה' ש .קלארגלוז ,אל זקן היהודים בעיר (הסטארוסטה ,נציג היהודים בעירייה) בבקשה
להאריך את מועד ההתרמה הנזכרת לעיל עד ל 28-בחודש זה ,שכן המיבצע עודנו מתנהל במלוא
הקיטור.
פאוואורסק (פבורסק)
בשבת שעברה ,לפני קריאת התורה ,נאם ה' משה גילדענגארען (גילדנגורן) שהתייחס למאורעות
העצובים האחרונים בארץ ישראל ודרש מכל המתפללים לתרום לטובת הנפגעים בארץ ישראל.
המתפללים הביעו מייד הסכמה מלאה ,פרט לּבּור אמיתי מדאורייתא (עם הארץ גמור) ,בעל הגוף
(הביריון) הערשיל וויינשטיין ,שבשנות זיקנותו זכה לגדולה במינויו לגבאי של ה...מרחץ .הוא
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הירשה לעצמו למחות נגד איסוף הכספים הזה ,אבל הוא נשאר מחוץ למחנה .בסיכומו של דבר
נאספו  143זלאטעס (זלוטי=זהובים) ,והכסף נשלח בימים אלה לוורשה.

חיים קובלאיים
קהילה
ביום ראשון התקיימה ישיבה של הנהלת הקהילה ,בה נטלו חלק כל חברי ההנהלה ,פרט לפרנס
ליבער ארמארניק (ליבר ארמרניק).
פתח את הישיבה יושב הראש ה' קלורגלאז .על סדר היום לדיון ניצבה השאלה של תקציב הקהילה
למחצית השנייה של  .1929יושב הראש של ועדת התקציב ,הפרנס שלמה מלמד ,הציג את פרוייקט
התקציב לפי החלוקה הבאה :א .מינהל ,ב .רבנות .ג .שחיטה .ד .סיוע .ה .בית החולים היהודי .ו.
בית המרחץ .ז .בית החיים (בית העלמין) .ח .הוצאות מיוחדות.
בקריאה הראשונה נדונה הנקודה הראשונה של פרויקט התקציב :מינהל ,שנתקבלה בשינויים
קטנים ברוב קולות.
מתחילים לדון בנקודה השנייה של פרויקט התקציב :רבנות .יושב הראש של ועדת התקציב ,פרנס
מלמד ,מבהיר ,כי ועדת התקציב עמדה על כך שכל ההכנסות שקשורות עם לשכת הרבנות ,כמו
למשל רישום תעודות לידה ,אישורי פטירה וכן הלאה ,חייבים להיכנס ללא יוצא מן הכלל אל
קופת הקהילה ובדרך זאת אפשר יהיה לקבוע בצורה נכונה את הסכומים שתקבל הרבנות.
כתוצאה מהדברים הללו קבעה הוועדה בפרויקט התקציב סעיף לצורכי הרבנות בסך  9000זל.
(זהובים) והציעה להנהלה להסכים לו .הוא ציין בהקשר לכך ,כי ועדת התקציב עצמה לא רצתה
לחלק את הוצאות הרבנות לפי סעיפים ,כי אינה יודעת כלל כמה רבנים יהיו ברבנות .ועדת
התקציב אינה רואה את עצמה כמסוגלת לפתור את הבעיה ודבר זה צריך להיעשות על ידי
ההנהלה.
לדעת פרנס גיטעליס (גיטליס) ,הסכום שועדת התקציב קבעה לרבנות הוא בכלל מעט מדי נוכח
צרכיה .הוא מציע להעלות את הסכום הכללי לתקציב הרבנות עד כדי  12300זל'.
יושב הראש ש .קלורגלאז מציב את שתי ההצעות להצבעה .ברוב קולות מתקבלת ההצעה של
פרנס גיטעליס להגדיל את ההקצבה לרבנות מ 9-אלפים ל 12300-זל'.
פרנס ש .מלמד בלבד מצביע נגד הגדלת ההקצבה לרבנות.
פרנס גיטעליס מעלה הצעה ,שההנהלה תקבע כבר בישיבה הנוכחית את גובה הסכום שיוקצה לכל
רב בנפרד .יושב הראש ה' קלורגלאז אומר כי ההצעה של פרנס גיטעליס אינה יכולה להתבצע כעת,
מכיוון שהעניין של קביעת הקיצבה לכל רב בנפרד אינה שייכת לישיבת היום .ועדת התקציב
הציגה לפנינו סכום כללי ,מבלי לתת לנו כל פרטים ועל כן דנה ההנהלה רק באופן כללי בהצעה
להגדיל את ההקצבה לרבנות .השאלה תועלה לדיון בישיבה הבאה של הנהלת הקהילה ואז יידונו
הנקודות הנוספות של התקציב ושאלות נוספות.
פרנס גיטעליס דורש במפגיע לדון תיכף בשאלה לגבי הקיצבה שיקבל כל רב ומאיים כי אחרת לא
יאפשר להמשיך את הישיבה .פורצת מריבה בין היו"ר ה' קלורגלאז ופרנס גיטעליס .האחרון
מוציא את היו"ר משלוותו וה' קלורגלאז מכריז כי לא ייתן לאיש להטיל עליו טרור ועל כן הוא
חייב כעת לנעול את הישיבה.
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מכתב לחבר
חבר חביב!
לאחר שהמאורעות האחרונים בארץ ישראל זיעזעו את כל יהודי עיירתנו ,לאחר שכל פרנסי
הקהילה שלנו התייצבו כאיש אחד למיבצע ההתרמה לטובת נפגעי ארץ ישראל ,אפשר היה
לחשוב ,כי צרות הרבים אכן קירבו את הרחוקים וכי מהיום והלאה כבר לא תהיה דעתם של
פרנסינו נתונה רק לריצוי הרבנים או השוחטים ,שתמיד יש ביניהם חילוקי דעות עמוקים ,וכי
הגיע הזמן שיתחילו להטות כתף בשילוב כוחות ,כדי להזיז את קרון הקהילה הכבד ממקומו .כי
האומנם נשלחו באמת להנהגת הקהילה רק כדי לדאוג לפרנסת כלי הקודש שלנו?..
נדמה שליהודים יש ברוך השם עוגמות נפש גדולות יותר :אין כל בית חולים יהודי ,אין כל בית
מרחץ ב"חולות" ,ואפילו בית המרחץ העירוני הוא בבחינת גוסס ורק לקראת שבת הצילו אותו
בניסים ממיתה משונה ,תודות לקנאה ששררה בין רב הקהילה וראש הקהל ,שרצו לחטוף זה מזה
את המצווה הגדולה ...ליהודים אין כל פרנסה ,ואין להם כל מקום ללמד את ילדיהם :בבתי הספר
של "תרבות" דורשים תשלום ,אומנם רק כמה זהובים ,אבל בכל זאת כסף! בבתי הספר היסודיים
(הממשלתיים) שוררת ממש סכנת נפשות ,כי במוסדות המיוחדים ליהודים אין מקום ובאחרים לא
מרשים (הגויים) לילדי "האחרים" (היהודים) לגשת ורוצים ממש לדרוס את הילדים היהודיים...
והנה מתברר ,כי לא באלף רבתי ,כפי שאומרת הגמרא במסכת סוכה" :שותא ינוקא בשוקא ,או
דאבוה או דאמיה" ["חוכמות" שאומר ילד אינן משלו ,אלא מה שהוא שומע מאבא-אמא].
ובישיבת הקהילה ,כשכבר רצו סוף סוף לדבר על איך להגיע לבניית בית מרחץ ב"חולות" ,כדי
שיהיה מוכן לחגים ,פרצה מחלוקת בעניין גובה התשלום לרבנות ויושב הראש היה חייב לנעול את
הישיבה.
ואל נא תחשוב ,חבר לעב ,כי ללא מכשול זה ,היה עניין המרחץ ב"חולות" מגיע לסופו .אצלנו בכלל
שונאים לפתור בעיה במהירות .אצלנו מגיע עניין לסיומו רק אם יש לכך קריצת הסכמה של
ה"פמליא של מעלה" (הרבנים?) .יהיה העניין הכי קרוב שאפשר ללב ,אפילו יהיו אלף מקומות
לרצֹות את הפריץ...
עדיפים יותר להשקעת הכמה מאות זהובים הדרושים – זה איננו תירוץ .צריך ָ
מה בעצם היתה כוונתו של מעלה ההצעה להגדיל בעד כדי  50אחוז את הסכום הבסיסי של
התקציב להחזקת הרבנות אינני יכול לדעת בשום פנים .תאר לעצמך חבר לעב ,כי כל התקציב
הבסיסי של העיר אינו מגיע לכפליים הסכום שהחליטו ביום ראשון הנוכחי להעניק לרבנים...
אני חושב שהם פשוט חושבים ,כי כסף יהודי הוא הפקר וכל הקודם זכה ...ואם לא תהיה פרוטה
למוסדות יהודיים ובתי הספר שלנו יתמוטטו כי אינם מקבלים כל תמיכה? מילא .נחשוב על כך
אחרי כן .בינתיים צריך לרצות את הצדדים...
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הריצוי הפך אצלנו לממש אסון .הנה בשבוע שעבר היה אצלנו אורח שהגיע הישר מעיר הבירה.
הוא כינס את הציבור בעצם רק למתן מידע ,אבל לאחר ששמע מה לוחץ על כל אחד ,הוא הבטיח
לרצות את כולם .ועכשיו ממתינים לקיום הבטחתו כמו למשיח...
אבל לא הכל המתינו עד שבעל העצה יעזור וסוחר אחד ,שרצה להיפטר ממתחרהו ,פנה לאמצעי
ישן :הוא הלשין עליו (לפני שלטונות המס) – וגמרנו...
באמצעים ישנים ובדוקים אלה משתמשים גם כמה מיהודינו שונאי ציון .כבר פעמיים ניסו חוגי
הפועלים שלנו לארגן אסיפת מחאה נגד המאורעות בארץ ישראל .אלא שאלה מבינינו שהם
הידידים הטובים של הערבים ,נכנסו לתמונה ולא איפשרו זאת ,כשהם משתמשים באמצעים
ערביים טהורים (בכוח?)...
מתי כבר יתחילו עסקנינו לעסוק בצורכי ציבור באמונה? מתי כבר לא יהיו להצעותיהם כוונות
צדדיות כלשהן? מתי בכלל תיפסק אצלנו השיטה של שמור לי ואשמור לך ויתחילו באמת לחשוב
על טובת הכלל? מתי כבר יפסיקו העובדים שלנו להפגין לשם הפגנה בלבד?
אינני יודע אם בשנה הבאה זה כבר ייפסק .השנה – בלי ספק לא .ואנחנו צריכים להסתפק בכתיבה
וחתימה טובה עם כל המנהגים הישנים ,כפי שמאחל לך,

הכל-בויניק שלך.

חיים קובלאיים
מיבצע התרמה לארץ ישראל
מאחר שההיתר לאסוף תרומות למען הנפגעים במאורעות בארץ ישראל פג תוקפו בימים אלה ,פנה
ראש הקהל ,ה' ש .קלארגלוז ,אל זקן היהודים בעיר (הסטארוסטה ,נציג היהודים בעירייה) בבקשה
להאריך את מועד ההתרמה הנזכרת לעיל עד ל 28-בחודש זה ,שכן המיבצע עודנו מתנהל במלוא
הקיטור.

התייעצות עירונית
ביום חמישי שעבר הוזמנו על ידי הנהלת הקהילה בערך  40בעלי בתים כדי לדון בשאלה הדוחקת
של פתיחת בית המרחץ ד'חול (של "החולות) .הגיעו להתייעצות בסך הכל  12איש .יו"ר הנהלת
הקהילה ,ה' קלארגלוז ,מתאר בפני המוזמנים ,כי זה מכבר יש בדעת הקהילה לשפץ את המרחץ.
לצורך זה הוכן אומדן הוצאות שממנו עולה כי יהיה צורך בסכום כסף גדול .אולם למרבה הצער,
אין ברשות הקהילה כיום כל כספים לצורך זה .משום כך הוזמנו הנוכחים להתייעצות כדי למצוא
דרכים שיאפשרו לפתוח לציבור את בית המרחץ עד ראש השנה ,ואז יוכלו הכל ,החל מבעלי
הבתים וכלה בפועלים ,ליהנות מהרחצה.
הרב טווערסקי (טברסקי) מזכיר לבעלי הבתים האדוקים שעליהם לפעול למען שמירת טהרת
המשפחה אצל היהודים.
בסופו של דבר מעלה ה' קלורגלוז הצעה ,שהמתכנסים יאספו סכום כסף גדול ביניהם וכך אפשר
יהיה לפתוח מייד בשיפוצים הדרושים .אבל למרבה הצער לא זכתה ההצעה לתהודה בקרב
הנאספים ועל כן הוחלט לקיים ישיבה נוספת בעניין זה במועד אחר.
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משמעת במפלגה הציונית
השבוע התקיימה ישיבה של ההסתדרות הציונית המקומית .במהלך הישיבה הגיש ש .מלמד דו"ח
על פעילות הנציגים הציוניים בקהילה היהודית .בין השאר הוא מסר פרטים על ישיבת הנהלת
הקהילה ,שמהם אפשר לראות כי אין כל הסכמה ואחדות דעות בין הנציגים הציוניים ומדי פעם
הם סתרו זה את דברי זה.
לאחר שמיעת הדיווח נערך דיון נרחב ולבסוף הוחלט פה אחד .1 :שכל הנציגים הציוניים במועצת
העירייה ,בקהילה ובכל המוסדות החברתיים ,הפילנתרופיים ,התרבותיים והקואופרטיביים
חייבים לנקוט דעה אחידה .2 .לפני שמביעים דעה ,חייבים הנציגים הציוניים להגיע לכלל הסכמה
ביניהם .3 .אם יתגלעו חילוקי דעות כל שהם בשאלה מסוימת ,צריכים להחליט בעניינה באמצעות
כינוס מורחב יותר של האירגון הציוני.

ּפרֹוצה)
ֶ
תלמידים יהודיים הוכו ב(בית הספר) "דאם פראצע" (דום
תלמידי בית הספר העממי החדש על שמו של נשיא המדינה מושצ'יצקי נאלצים מחמת השיפוצים
שטרם הסתיימו בבניין ,לעבור זמנית ללימודים בבית הספר "דום פרוצה" שברחוב פומינקובה.
ביום שלישי השבוע ,בעת שהתלמידים היהודיים התכנסו בחצר בית הספר הזמני ,התנפלו עליהם
התלמידים הנוצריים של בית הספר "דום פרוצה" ,היכו אותם ,רגמו אותם באבנים וקראו לעברם
"יוזש ני מאציע פאלעסטינא" (יהודים – לכו לפלסטינה) .הילדים היהודיים הנעלבים והמוכים נמלטו
מהחצר לרחוב .אחד התלמידים היהודיים מהכיתות הגבוהות פנה אל חבריו היהודים לבית הספר
ודרש מהם שלא להשיב בהשלכת אבנים ,אלא מוטב שכולם יעזבו את בית הספר לאות מחאה.
לפני שעזבו את המקום ,המתינו התלמידים למוריהם וכאשר אלה יצאו אליהם ,מחו התלמידים
בפניהם נמרצות על ההתנהגות הברוטאלית של התלמידים הנוצריים .הם הצהירו לפני המורים,
כי בשום אופן לא יישבו ביחד עם ילדים אנטישמיים כמו תלמידי "דום פרוצה" – והלכו לבתיהם
באורח הפגנתי.

 4יתומים נשלחו לקנדה
בזמנו פרסמנו שעסקן חברתי קנדי ,ה' גרינבלאט ,פנה לוועדת היתומים כאן וביקש שישלחו
באמצעותו ארבעה ילדים יתומים לקנדה ,כדי ללמוד שם עבודה חקלאית .לאחר ווידוא אישיותו
של ה' גרינבלאט ,באמצעות מרכז האירגון לדאגה ליתומים בוורשה ,בא ה' גרינבאלט כדי לקחת
מבית היתומים כאן לקנדה שני ילדים יתומים מקובל ושניים ממאצייב .הם היו צריכים לנסוע
מקובל כבר ב 10-בחודש זה ,אבל מחמת קשיים שונים ודרישות פורמאליות ,כמעט נחסמה דרכם
של היתומים הללו.
בשבת שעברה הגיע ה' גרינבלאט במיוחד לקובל באוטו .ה' ליבער ארמארניק (ליבר ארמרניק)
התעניין בפרשת היתומים הללו ,והתערב למענם נמרצות אצל הסטארוסטה (זקן היהודים במועצת
העיר) .הלה הלך לקראתו מייד ותוך כמה שעות הושלמו כל הסידורים הרשמיים וארבעת הילדים
היתומים נסעו באותו יום עצמו ,באוטו ,לוורשה.
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לפוזנאן
ביום רביעי נסעו לתערוכת פוזנאן ,בקרון מיוחד 56 ,תלמידים של גימנסיית ערליך (קלרה ארליך)
המקומית .ליוו את התלמידים המנהלת ,העלמה קלארע ערליך (קלרה ארליך) והמורים ה'
ווייסבערג (וייסברג) והעלמה רוזשי ערליך (רוז'י ארליך).

תינוק מת הוצא מקיברו
לפני כשמונה חודשים עצרה המשטרה בטוריסק את העלמה ד.ב .וכאשר הביאו אותה לכלא,
מסרה כי אינה חשה בטוב וביקשה שיוציאו אותה לרחוב .בקשתה נענתה והשוטר שהשגיח עליה
שם לב לכך שהיא מחזיקה משהו בידיה .התברר ,כי העלמה היתה בהריון וילדה בכלא .בעיקבות
זאת הוחזרה העלמה עם הרך הנולד לביתה .כמה ימים לאחר מכן התברר כי הילד מת.
בימים אלה הגיעה לטוריסק ועדת חקירה מיוחדת של שני רופאים שהוציאו את גוויית התינוק
מקיברו ,אף כי כבר היתה רקובה לחלוטין .הם בדקו כל עצם ,הכינו פרוטוקול ומסרו אותו
להמשך החקירה.

סניף חדש לבנק העממי
בימים אלה החליטו מועצת הבנק העממי והנהלתו לפתוח לנוחות לקוחותיו סניף חדש של הבנק,
ברובע "העיר" ,ברחוב ווארשאווסקה.

מעיין מים בתוך דירה
בדירתה של גברת חנה נאט (נוט) ברחוב שואייסקי  ,5פרץ לפתע זרם מים ביום חמישי בערב.
התברר כי המים נובעים מהמרתף שמתחת לדירה ,לאחר שנאספו שם בעיקבות הגשמים .המים
גאו והלכו ומילאו את כל הבית .הכבאים שהוזעקו למקום חסמו את הזרימה ושאבו את המים.

המרחץ העירוני נפתח מחדש
בשבוע שעבר סגרה ועדת התברואה העירונית את המרחץ העירוני .בעיקבות התערבותו של נשיא
הקהילה ,ה' קלורגלאז ,באו למקום בשבת הסטארוסטה (זקן היהודים ונציגם במועצת העיריה) ,ביחד
עם מפקד המשטרה .הם בדקו את נוהלי הפעלת המקום ,ולאחר מכן שבו ואישרו את השימוש
במרחץ .עם זאת היתנו את האישור בכך שתוך חודשיים יתוכננו ויבוצעו הדרישות של ועדת
התברואה העירונית ,אחרת ייסגר המרחץ פעם נוספת על ידי השלטונות.

קורסים לבעלי מלאכה
בשבת התקיימה במרכז התאחדות בעלי המלאכה ,בהנהלת ה' אהרן פרידמן ,אסיפה כללית של
בעלי המלאכה .באסיפה נדונה פתיחת קורסי השתלמות לבעלי מלאכה בוגרים.
ה' יוכט ,שהירצה בנושא תרבות ועבודה אצל יהודים ,העלה שורה ארוכה של נתונים תרבותיים-
היסטוריים שבהם הוכיח תלות של העבודה בתרבות .בסופו של דבר דרש ה' יוכט שכל בעלי
המלאכה יתעניינו בכך (בהצטרפות לקורסים).
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ח' פרידמאן דיבר על אפשרויות התקציב ולאחר דבריו של ה' שאמעס (שמוס) ,על חשיבות
הקורסים ועל כך שהם צריכים לעניין את בעלי המלאכה ,נערכה הרשמה לקורסים הללו .בו
במקום נרשמו אליהם בערך  80מהנאספים.

לכל החברים בבנק הכללי:
לאחר מאמצים גדולים עלה בידינו להקים את הבנק הכללי למען אנשי העסקים הקטנים שלנו.
באחרונה היה לי הכבוד להיבחר על ידיכם כחבר בראש (בהנהלת הבנק) ,שיהיה אחראי בפניכם.
עכשיו אני חייב לגלות בצער רב ,כי אנוכי ועוד שלושה חברים אחרים בראש היינו מוכרחים
להשעות את עצמנו מהתפקיד ,בגלל המעשים הבלתי אחראיים של כמה חוטפי כסאות ונצלנים.
משום כך חייבים כולנו לדרוש אסיפה כללית ,המסוגלת עדיין לתקן את המצב הבלתי רצוי.
אחרת ,ייהרס הבנק הכללי שלנו.
בדרך ארץ (בכבוד) :פ .העניך ( ֶהניך)
הכל ,הכל יודעים בוודאות

כי שתיית בירה שניידער
מביאה בריאות!
מרווה את הצמאון ונותנת כוח.
על כן! בכל בתי המרזח
אנו דורשים רק בקבוק
בירה שניידער לפתוח

גיליון  - 9 9יום שישי ,ה 27 -ספטמבר 1929
כמה זמן זה עוד ייקח?
חוסר האונים של הקהילה היהודית אצלנו בקובל נעשה כבר ,למרבה הצער ,שם דבר .אבל
הישיבה האחרונה ,חסרת התוצאות ,של ההנהלה ,ה"פוליטיקה הגבוהה" של פיצוץ ישיבות ואי
סיומן ,מעלים על הדעת רעיונות עצובים בנוגע לזכות הקיום של הקהילה הנוכחית במלואה .אכן
הגיע הזמן לעשות קצת חשבון (הנפש של) הקהילה.
עדיין רענן בזיכרוננו הרושם של הפתיחה החגיגית של הקהילה היהודית הראשונה אצלנו בעיר .כל
כך הרבה ברכות של ידידים ואוהדים ,וכאלה הבטחות חגיגיות של פרנסינו ויועצינו [הרי זה לא
עולה מאומה] .קיבלנו את כל אלה כמטבעות אמינים והמתנו חסרי סבלנות להתעוררות המופלאה
של הקהילה היהודית לאחר הרבה מאות שנים .אבל כאשר אנו מדפדפים בדפי הכרוניקה של
הקהילה היהודית הדתית ואנחנו רוצים לסכם את העבודה שהקהילה הצליחה לעשות במשך
השנים המעטות לקיומה ,אנחנו מקבלים סך הכל מדכא ...וספקות חודרים ללב :אולי נפלה
טעות? אולי הנבחרים אינם מתאימים לשליחותם? אולי פרנסינו עדיין לא התבגרו די הצורך כדי
לנהל מוסד כמו הקהילה היהודית? כי הרי אנו רואים שעד היום הזה רק החריבה הקהילה
מפעלים שהוקמו בטרחה ובטרדה גדולים ,על ידי יהודים פשוטים.
היה אצלנו יהודי אחד ,לא יושב ראש קהילה ,לא פוליטיקאי אלא בשר ודם פשוט .בעזרת עוד
כמה אנשים כמותו הוא הצליח תוך זמן קצר להקים בית חולים יהודי ,שבו מצאו יהודים חולים
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עניים מקום מנוחה ועזרה רפואית .בית החולים פעל בערך שנתיים ,עד שהוקמה הקהילה .וכאן
ערכו הפרנסים שלנו את הופעת הבכורה של כישוריהם ויכולות העבודה שלהם בתחום החברתי:
קיבלו ,ראו וסגרו את בית החולים היהודי .והחלו לשכנע את העולם-גולם (הציבור הטיפש) היהודי,
כי כך צריך להיות .כי כדי לבנות ,צריך קודם כל להרוס...
הסכמנו להשתכנע והמתנו בחוסר סבלנות לכושרה של קהילתנו לעשות פלאים – ועד היום אנחנו
עומדים לפני שעריו של בית החולים הנעולים בשבעה מנעולים ,וחולים יהודיים מוכרחים,
המסכנים ,להתגולל בפרוזדורים הקפואים של בית חולים ממשלתי – שגם בו אין מספיק מקום...
עלתה שאלה לגבי העברת השחיטה לניהולה של הקהילה .כלומר ,היות והקהילה עדיין חסרת
תקציב וההוצאות של הקהילה גדלות בהתמדה כמו על שמרים ,מן היושר היה שהקהילה תקבל
על עצמה את השחיטה ,תסדיר את המחיר ,תקבע את שכר השוחטים ,תחלק שכר לרבנות וכמה
שיהיו יותר הכנסות ,הן ינוצלו לצרכים אחרים של הקהילה .נראה שאלו דברים נכוחים .אבל
מעשה שטן ,הסתבכה בעיית השחיטה עד כדי כך אצל פרנסינו ,עד כי רק האל יודע איך ייצאו
מהתסבוכת הזאת .ובינתיים הכל עומד ומנהיגינו הדברנים מתעסקים בפוליטיקה סביב כל העניין
ומתכוונים ל"גם לי גם לך לא יהיה".
וכך גם בכל ענף של ענייני הקהילה .מתחילים ,עושים רעש והכל משתתק...
נשאלת השאלה ,עד מתי עוד יכול מצב זה להימשך? האם לא הגיע הזמן שעסקני הקהילה שלנו
כבר ייתנו בעצמם דין וחשבון על חוסר כשירותם?

(העורך)

לנצור את אהבת הבעל – זאת אמנות
לנצור את אהבת הבעל הוא כנראה הנושא החשוב ביותר בחיי רוב הנשים .הן משקיעות בכך את
כל מאמציהן ,את כל דמן .ובכל זאת אין רובן מוכנות להרטיב את קצה אצבען במים קרים (כלומר:
הן אינן מוכנות לשום מאמץ קל) ,כדי שלא לאבד את האהבה מלכתחילה .הוכחה לכך היא המספר
הגדל והולך של גברים שמחפשים נחמה מהצד ומנהלים חיים כפולים ,והמספר הגדל והולך
בהתמדה של המתגרשים.
הבעיה היא ,שהנשים ברובן כלל אינן מוכנות לקראת הצרה הזאת .הן מתחילות להתכונן רק
כאשר כבר מאוחר מדי .כאשר כבר טיפשי לקוות להצלחה; כאשר הבעל כבר מאוכזב מהן
לחלוטין .רק אז הן מנסות לגרום להם להתאהב בהן ,למרות שהאהבה ביניהם כבר מתה לחלוטין.
רק אז הן מנסות לעשות לה הנשמה .הן מסלקות מעל פניהן את בעליהן ורק לאחר מכן מתחילות
לחפש אמצעים שיאפשרו להן לזכות בהם מחדש .אבל למרבה הצער ,אז כבר מאוחר מדיי.
יש אלפים על אלפים של נשים ,שאינן עושות את הניסיון הקל ביותר כדי לשמר את אהבת הגבר,
עד שבבת אחת הן מגלות כי איבדו אותה .או אז הן מתחילות להתרוצץ בחנויות ,לשקוע בקניות
מבוהלות של בגדי צעירות ,בתקווה לוהטת (להחזיר את המצב לקדמותו) אבל הן אחרו בעשר ,חמש
עשרה או עשרים שנה ,והן אינן מבינות ,כי רק לעיתים רחוקות קורה ,שגבר יתאהב מחדש ,לאחר
שאהבתו פגה .לעיתים רחוקות ,רחוקות מאוד ,אולי אף פעם ,יכולה אשה להחזיר לקדמותו את
האידיאל שהרסה במו ידיה.
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קיימת רק דרך בטוחה אחת לזכות בנאמנותו ובאמינותו של הבעל ולהיות בטוחים שכאשר יגיע
לגיל העמידה ,לא יתחיל לרדוף אחרי אשה צעירה ולחפש דרכים כדי להיפטר מאשתו .וזאת:
להיות מוכנה תמיד לכך שלא תוכל לקרות כל קטסטרופה.
"היי מוכנה" – זאת צריכה להיות סיסמתה .והכנה זאת צריכה להתחיל ממש ביום הראשון לאחר
החתונה .היא חייבת לא להפסיק לרצות למצוא חן בעיניו .כל אדם מאוהב עד מעל לאוזניים
באשה שנשא לו .שאם לא כן ,לא היה מתחתן עימה .בה תלוי אם אהבתו תפוג בעתיד או לא .אם
רק תרצה – היא יכולה להצליח (לשמור על אהבתו אליה לנצח).
אם האשה רוצה שהבעל יחפוץ להימצא תמיד בביתו ,היא חייבת לעשות את הבית נעים כל כך,
שהוא ייראה לו כמקום החביב ביותר בעולם .אם תרצה להיות תמיד צעירה ויפה בעיניו ,היא
חייבת להיות נקייה ומטופחת וללבוש בגדים המתאימים לה ולחזותה .אסור לה להיראות לפניו
מוזנחת ומרושלת .אם היא רוצה שיראה אותה לא רק כאשתו אלא גם כחברתו ,היא צריכה
להיות מסוגלת לכך ולהתעניין בכל מה שהוא עושה ואומר .אם היא רוצה שהוא לא ייפול בפח של
איזו אשה שרוצה לכבוש את ליבו בחנופה ,צריכה היא עצמה להראות לו ,עד כמה היא מכבדת
אותו ,וכי בעיניה הוא אחד האנשים הטובים והחכמים בעולם .אם היא רוצה שהוא יהיה מאוהב
בה גם בחתונת הכסף ,היא צריכה להראות לו כל יום בכל שנה ,עד כמה היא אוהבת אותו ועד
כמה היא מעריכה את כל מה שהוא עושה למענה ,ולדאוג לקשור אותו אליה בחוטי עדינות והבנה.
גברים הנשואים באושר אינם רוצים להחליף את נשותיהם בחדשות .רק הבלתי מרוצים ,הזנוחים
והנדכאים רוצים בכך .הדרך היחידה של אשה לשמור על נאמנות הבעל ושלא יחפש לו אושר אצל
אחרות ,היא לתת לו את האושר בעצמה.
משום כך אנו מייעצות לנשים להיות מוכנות וחמושות בכלי הנשק העדינים של היופי והתבונה,
לקראת כל מקרה עצוב בחיים.

קלארא לעווין (קלרה לווין)
כתבה רצינית שכיום די משעשעת ונותנת הצצה אל מאחורי הקלעים של המשפחות היהודיות בפולין כולה – וכנראה
גם בקובל .אפשר היה לפרסם אותה היום ב"לאשה" ואיש לא היה מעלה על הדעת שהיא נכתבה לפני  75שנה ...אגב
זה הקטע הראשון המתורגם שבו כתבת העיתון היא אשה...

חיים קובלאיים

(לקט)

מועצת העירייה
בשבת שעברה התקיימה ישיבה יוצאת מהכלל של מועצת העירייה ,בניהולו של ראש העירייה .על
סדר היום היתה רק נקודה אחת :אישור הלוואות .לפני הדיון בשאלה זו ,הציג יושב הראש את ה'
פ .שיינבוים ,שנתמנה לחבר מועצת העירייה ,במקום ה' גורין ,שנעשה לגיזבר חברת החשמל
העירונית.
בישיבה אושרו ההלוואות הבאות :הלוואה לטווח ארוך של  300אלף זלוטי לחברת החשמל,
הלוואה של  42אלף זלוטי לבניית גשרים ,הלוואה של  32500זלוטי לקופת הלוואה וחיסכון
העירונית .עם קבלת ההחלטות הללו ננעלה הישיבה.
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קהילה
ביום שלישי התקיימה ישיבה של מועצת הקהילה .היו"ר ה' פיינשטיין ,הבהיר כי הישיבה כונסה
על ידיו בעיקבות פנייה של שישה חברי מועצה לבחון את המצב השורר בקהילה.
פרנס גלאז אמר ,כי הוא היה אחד מאלה שדרשו את הישיבה .הוא גילה ,כי אומנם חבריו והוא
היו מעדיפים קהילה חילונית ,אבל בכל זאת החליטו להצטרף לקהילה הדתית בתקווה שתגלה
פעילות ממשית כלשהי ,אלא שלבסוף רואים כי הקהילה רחוקה מאוד מפעילות חיובית .הנהלתה
לא עשתה מאומה והמועצה כבר אינה מתכנסת זה שלושה חודשים ומשום כך החליט לבקש את
הישיבה הנוכחית.
סגן היו"ר ,פיש ,הביע את דעתו כי הפרנסים הנבחרים היו צריכים קודם כל למסור דין וחשבון על
הפעילות הנוכחית של הקהילה .לדבריו ,הרכב מועצת הקהילה הוא דווקא טוב .אין בו יסודות
קיצוניים שהיו רוצים להפריע לפעילות הקהילה ,אבל למרבה הצער לא נעשה מאומה ומי יודע
כמה זמן עוד יימשך המצב הקשה הזה.
פרנס מאנדל תקף קשות את ההנהלה ,על כי רק הרסה ולא בנתה ולא הניחה לכל המוסדות
היהודיים בעיר לעשות שום דבר ממשי .המרחץ ובית החולים סגורים .הקהילה ויתרה בכל
התחומים .לדעתו ,אם איננו לעשות מאומה ,הבה נתפזר .הוא גם דרש להקים ועדה מיוחדת
מטעם המועצה ,לניהול המרחץ.
היו"ר ,ה' קלוראגלוז ,ענה לכל הדוברים .לדעתו ,קל לבקר ,אבל קשה מאוד לפעול .עדיין אין לנו
תקציב ובלי כסף אי אפשר לעשות מאומה .כאשר יהיה לנו כסף ,נוכל להפעיל את כל המוסדות
היהודיים .גם כל אלה שיש להם עכשיו ביקורת כה קשה ,לא היו יכולים לעשות מאומה ללא כסף.
פרנס מלמד אמר ,כי אכן לא עשתה ההנהלה מאומה ,אבל מי אשם בכך? פרנס גלאז הטיל את
האשמה על ההנהלה ,אבל אולי מי שהפריע לעבודה הם דווקא חבריו ,שבמשך חודשיים לא כינסו
ישיבות הנהלה ,למרות שהם קיבלו את הסמכות לכך מידי היו"ר ,כאשר הוא נסע לחופשה.
לאחר הוויכוח ,סיכם היו"ר פיינשטיין את כל הדעות שהושמעו בישיבה ,ולבסוף נתקבלו ההצעות
הבאות )1 :לדרוש מההנהלה שבמשך שבועיים יציגו למועצה תקציב מעובד במלואו )2 .לדרוש
מההנהלה לגשת מייד לפתיחת המרחץ ב"חולות" .לצורך כך מצרפת המועצה שניים מחבריה,
ה"ה מאנדל ולפידות ,להנהלה ,כדי לחפש במשותף את האמצעים הדרושים לכך .כן נבחרה ועדה
מתאמת בה חברים ה"ה גלאז ,מאנדל ולפידות.
בכך ננעלה הישיבה.

החלוץ
בשבת בערב התקיימה באולם החלוץ מסיבת פרידה לכבוד נסיעת קבוצה של חלוצים מקובל
לארץ ישראל .המסיבה נפתחה בנאום של ה' לוי על נושאים מעשיים .לאחר מכן נישאו נאומי
פרידה על ידי ה"ה פרל ,בוראק ,סקופ ,רוזנצווייג ,אפלאס ,חיות ושורה ארוכה של נציגי אירגונים
וחברות ציוניים .המתכנסים ישבו ליד שולחנות ערוכים נאים ,באווירה חברותית .הם שרו שירים
לאומיים וציוניים ורקדו ריקודים ארצישראליים עד עלות השחר.

18

קיים את הבטחתו
בבית המדרש שליד בית העלמין הישן ,הזהיר ה' יעקב יצחק את שמואליק ק .לבל ינסה להפגין
את כישרונותיו כחזן ,שאם לא כן ,הוא יחבוט בראשו בפמוט .אבל ה' שמואליק ק ,.שעבורו
העמוד (הדוכן שלפניו ניצב החזן בשעת התפילה) הוא אושר גדול ,לא התחשב באזהרה ובתפילת מוסף,
תפס את מקום החזן לפני העמוד .כאשר החל להשמיע את תפילת "וכל מי שעוסקים" ,חש לפתע
את הפמוט בראשו .מה שמוכיח ,שיעקב יצחק אכן מקיים את הבטחותיו.

תאונה נוראה
ביום שישי שעבר ,נפל עובד הרכבת המקומי קראקובסקי ,לא הרחק מתחנת הרכבת המקומית,
מתחת לקטר דוהר וגופו נחתך לשניים.

תזמורת החשמונאי למען ל.א.פ.
בקשר לשבוע ההתרמה לטובת ל.א.פ )?(.עומדת להתקיים בימים אלה עצרת עם בה תופיע בין
השאר תזמורת המנדולינות של "חשמונאי" המקומי ,בניצוחו של ה' ארליך.

חודשיים מאסר
לפני זמן מה כתבנו כאן על מקרה נורא שקרה לתלמיד יידל גודס :כאשר הלך מגימנסיה "תרבות"
הביתה ,ירה בו הקצין מאריאן סוורצ'בסקי ופצע אותו .ביום חמישי שעבר הובא הקצין
סוורצ'בסקי בפני בית הדין הצבאי שישב במשרדי הפ.ק.או( .הבנק הפולני?) .לפי כתב האישום
העלתה החקירה ,כי הקצין ניסה לירות גם בסוחר מראפאלובקה (רפלובקה) במלון "וורסאל" ,אך
זה הצליח להימלט ללא פגע( .מדובר ,כנראה ,בכך ,שהקצין ניסה לירות בסוחר ,אך החטיא .הסוחר יצא ללא
פגע ,אך מהיריות הללו נפגע התלמיד היהודי שהלך ברחוב הסמוך) .לאחר שמיעת שורה של עדויות נשא
פרקליטו של הקצין ,ה' אלטרמאן ,נאום ארוך ולאחר מכן פסק בית המשפט כי סוורצ'בסקי
ייענש בחודשיים מאסר.
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משה וויינשטיין/רקדי מארינקה...
רקדי ,מארינקה ,רקדי בלי יגע;
צחקי מהכל – עכשיו הוא הרגע;
עול החיים כבד ,יעיקה
נגני ,נגני לך בללייקה...
--ליל קיץ יורד על גשר הנהר
שעות ארוכות אל מימיו נגהר
כוכבי שמים מהם נשקפים
והלבנה בפנים חיוורים...
מישהו אותם למים גרר...
--ראה ,הגן מכסיף ,נוצץ,
תחת לאילן – קש מבצבץ.
אותי תאהב ,כך נשבעה
בלהט של אשה ללא שבעה;
והעצים התנועעו באיטיות
כשהתאווה יצאה בריקוד...

אך כאשר הגיעה עת קטיף
כבר הלכה אל אחר ,יריב...
הוי ,מאריקה ,אל תדאגי.
החיים הם סוס עצל
רדוף רוחות ,שדים ופחד אפל
שנחש הכיש את ליבו הסובל.
--הנה לעיניי אלומת הקש...
רקדי מארינקה ,זה הרגע.
שיער שחור מאפיר ברקע
נגני ,נגני לך בללייקה...
קובל ,ט"ו אלול תרפ"ט

המערכת :משה ווינשטיין (ספר קובל עמ'  )350היה נגן בתזמורת במועדון ע"ש י .ל .פרץ .זה היה מקום המפגש לבני
המעמד הבינוני ומעמד הפועלים בקובל שתנאי חייהם לא אפשרו להם לרכוש השכלה בבתי הספר התיכוניים
והגבוהים .מועדון תרבות זה היה ללא יומרות פוליטיות-ציוניות.

גיליון  - 100יום שישי ,ה 4 -לאוקטובר 1929
ערב ראש השנה תר"ץ
ברכה לכם ולארצנו
הוא יין כרמל
על שולחן החג שלכם!

יפהפה ושימושי
ערדליים (לשלג)
ערדליים (לגשם)
נעליים

" ֶּפ ֶּפגֶה"
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מכתב לחבר
חבר חביב!
בהיותי טרוד מאוד בפרידה מהשנה הישנה ובעודי ממתין בלב דופק לבואה של השנה החדשה,
נזכרתי בך ,חברי הלבבי ,ואני ממהר לכתוב לך כמה מילים.
אינני יודע ,חבר לעב ,מה היו פני השנה הישנה אצלכם .אצלנו ,הלוואי על כל שונאי ציון :שחורה,
חשוכה ,ללא איבר שלם .הצצתי במטענה לראות מה היא נושאת עמה בלכתה מאיתנו ומצאתי
ילקוטים ריקים ,שאין בהם מאומה פרט לרשימות ארוכות של מתים...
הצצתי בספרי החשבונות של עסקיה ואין בהם כל הכנסה .שום עיסקה לא הושלמה ,שום שטר לא
שולם...
הצצתי בחשבון הקהילה – ומצאתי תוהו ובוהו .אפס אחד עגול וגדול ,שבו יושבים כמה
שטריימלים וכל הפרנסים מקיפים אותם במעגל .אומנם כמה מאלה שהשתתפו במעגל ניסו להציל
את כבוד השנה שעברה .הם אפילו הצליחו לכנס את פלגיה השונים של הקהילה להתייעצות
משותפת בה רצו למצוא יחדיו אמצעי שיאפשר להזיז את קרון הקהילה ממקומו .אבל הכינוס
הזה רק הבליט יותר את ריקודי הפרנסים סביב בעיית השטריימלים והסיר את המסכה מפניהם
של הרוצים בקהילה חילונית ,ואתה כבר יכול לתאר לעצמך איזו נחת רוח הביא הדבר לשנה
החולפת...
הצצתי במחלקת המוסדות החברתיים :הפסדים נוראים ,מוסדות נעולים ,מחלוקת שלא לשם
שמים ,רדיפה אחרי כבוד ולא יותר...
לא יפה יותר נראית מחלקת המוסדות התרבותיים :בית ספר יסודי יהודי נעול; ילדים מחוייבים
ללמוד (בבתי הספר הממשלתיים) בשבת; מורים אינם מקבלים את שכרם במשך חודשים ובלית
ברירה הם נעשים חולים מרעב ,או כותבים מכתבי איום ומקבלים אכסניית חינם (כלא?) בחלונות
הגבוהים...
הצצתי גם בחשבון העירייה :חברי מועצה יהודיים חברים במועדונים של זרים ,משתתפים
בתככים פרלמנטרים .שום הבנה בעניינים יהודיים .שום רצון לשמור על הכבוד היהודי ...כנופיה
של חברי מועצה יהודיים שכל שאלה שעל סדר היום כמעט אינה נידונה בה .מוסדות עירוניים
נקרעים מידיים יהודיות .פעילים יהודיים נדחים בהבטחות סתמיות אפסיות....
התבוננתי בחשבון הבנקים היהודיים :קופות ריקות בגלל ניהול לקוי של חברי ההנהלות .בנקים
שהוקמו כדי לאפשר עסקות פרטיות .בנקים ללא דירקטורים ,ולהיפך ,דירקטורים ללא בנקים...
במילה אחת ,חבר לעב ,בכל מקום שאליו נפנה – חושך מצרים...
אמת ,בצד החיובי של השנה הישנה בכל זאת יש מספר דברים שיכולים להיות למופת לשנה
החדשה:
יהודי אחד ,לא עשיר שבעשירים – ויש לנו הרבה בעלי בתים כאלה בעיר – נדר להקים בניין לבית
היתומים המקומי ,וקיים את נדרו .הבניין הדו קומתי כבר ניצב על תילו ,על חלונותיו ודלתותיו.
בית שיהודי זה ,שאיננו מהעשירים ,הקים בכספו הפרטי.
עסקן ציבורי ,שרצה להגן על הילדים היהודיים מפני התבוללות ,שיקשק כל השנה שעברה בקופת
צדקה (כלומר :אסף תרומות כל השנה) כדי להקים בית ספר לילדים יהודיים בעיר .הוא חתם על
שטרות (לקח הלוואות) שאותן הוא מקווה לכסות בהמשך שיקשוק קופת הצדקה כל השנה
הקרובה...
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כמה חברים הכניסו לעצמם בראש מחשבה משונה ,להוציא לאור שבועון יהודי בעיירתנו והשבועון
הגיע בשנה האחרונה לגליונו המאה...
יעמדו נא שלוש הזכויות הללו לצידה של השנה הישנה בדרכה לעולם האמת ,ויהיו משקל שכנגד
לשובל החובות הרודף אותה...
היה לי בריא ,חבר לעב .תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה ,כפי שמאחל לך ולכל ישראל

הכלבויניק שלך

בנק קואופרטיבי לדיסקונט בקובל

ווארשאווסקע מס'

( 137מול העירייה)

הבנק נפתח ב 1-באוקטובר והוא מבצע את כל הפעילויות
הבנקאיות
יוסף שוחט
יושב ראש מועצת הבנק
ישראל פינקלשטיין
יושב ראש ההנהלה
שמאי פרנקפורט
דירקטור הבנק
שימו לב!! תיאטרון אכספרס ,א' סוכות

שבת ,ה 19-באוקטובר 1929

על ידי החוג הדרמטי שהוקם מחדש בהנהלתו
של הבמאי ה' טורן ,תוצג לראשונה בקובל

שמלת החופה

מלודרמה בשלוש מערכות ,עם שירים מאת וו .סיגל
ההתחלה בדיוק ב 9-בערב .מחיר הכרטיסים נגיש.

"קידוש השם" והלהקה הווילנאית
נחת רוח אמיתית היתה לנו משתי ההצגות – "קידוש השם" ו"בערב בשוק הישן" .אומנם מי
שראה את "קידוש השם" בוורשה מעקם את האף מעט ,אבל צריך לא להתחשב בכך כלל ,כי מה
שאפשר לבצע על הבמה בוורשה אי אפשר בשום פנים לבצע על קרשי במת ה"אכספרס" הקובלאי.
דבר אחד ברור :ראינו "קידוש השם" ממש ...כל תמונה סחפה אותנו ,העבירה אותנו בחטף
לאותם משעולים של ההיסטוריה היהודית מלפני  300שנה .הנה לפניכם הכומר שמחזיק את
הכנסייה שלו כשאמונתו הפרבוסלאבית בידיו .הנה לפניכם הפרנס המה-יפית (היהודי החנפן) התלוי
בפריץ .ובין כולם צמחה ועלתה הדמות החזקה ,הסימבולית ,של החייט הלמד ואווניק ,המלווה
אותם בדרכם אל הרעיון הנצחי של קידוש השם.
ה' ווייסליץ ,בתפקיד החייט ,סחף אותנו לאותו עולם מיסטי ,שהתכלית הראשונית בו היא קידוש
השם ורק אחרי כן האל .גב' גולדברג בתפקיד דבורה'לה ,משכה את לב הקהל כולו בגמישות
ובקצב שלה והכריחה את הנוכחים להעמיק חשוב על רעיון קידוש השם .הרשימו אותנו במיוחד
סצנות ההמונים שהרחיבו את היריעה .ראינו ברחבות ובאורח בולט את הרעיון ,את הסביבה ואת
התקופה .לא נשאר לנו אלא לגבש בדמיוננו כל מה שראינו ולהפנים את הרושם הנובע מכך.
התמונה האחרונה ,במצודת נמירוב ,מעוררת יראת כבוד ודרך ארץ משמעותיים ביותר
להיסטוריה שלנו .אנו מבינים אז כי רק עם כזה מוכן למות מות גיבורים מסעיר כזה .החייט ,או
אלפי הלמד ואווניקים האחרים החיים בכל דור יהודי ,המיתו בקירבם את החשש מפני שפיכות
דמים והקדישו את חייהם למען אידיאה נעלה יותר.
22

אומנם אנו שומעים טענות :מה זאת אומרת? מדוע רוצים להלל במאה ה 20-את קידוש השם
הפאסיבי? אלא שגם בימינו ,בזמן שבו "כאשר אני ניצב וחרב בידי ואתה ניצב עם חרב בידך",
יכולים לקום משוגעים שמייסדים "מפלגות בלתי אלימות" ,כמו גנדי למשל .הסך הכל הוא ,שעד
כה נתנה לנו ההיסטוריה נשק של קידוש השם להגן על קיומנו ,עד שלמדנו לעמוד על דעתנו,
להביע דרישות – ולהחזיק חרב ביד ,כדי ללחום על זכותנו ללאום ולאוטונומיה.
בקידוש השם אנחנו רואים את שמחת עתידנו ,את היסוד של חיים יהודיים חדשים ותרבות
יהודית מודרנית .אנו חשים כמו ביום טוב ובחג ,שבו נשמותינו מרטטות מרוב רחבות ושמחה .כל
טיפוס הוא חתיכת עבר ואמירה לגבי העתיד .בכל תמונה אנחנו רואים את עצמנו ונדמה לנו
שאנחנו מצטרפים למשחקה .אנחנו חיים כל אירוע טרגי ביחד עם השחקנים על הבמה .אכן אין
זה פלא שהניצבים מהחוג הדרמטי ב"ליגת התרבות" שלנו נכנסו לעומק תפקידם אחרי שתי
חזרות בלבד ,כי רק ללהקה הווילנאית יש היכולת לסחוף את הצופים והניצבים במשחקם ,שכן
משחקם איננו רק אמנות ,אלא נתח מליבו של כל שחקן.

צ .יוכט

הבה נקווה להתראות איתם שוב.
המערכת :משתמע שהניצבים בהצגה זו לא הגיעו מווילנה אלא נלקחו מהחוג הדרמטי הקובלאי.

יש משהו מפחיד במה שכותב המבקר בעניין קידוש השם ,כאשר בדיוק עשר שנים לאחר מכן הופיעו הנאצים בפולין
והחלה השואה .ההתיי חסות לקידוש השם כמשהו שמלווה את עם ישראל לכל אורך ההיסטוריה ,די מצמררת.

גיליון  - 102יום שישי ,ה 18 -לאוקטובר 1929
חיים קובלאים
לשכת בעלי המלאכה
לפי הוראות יושב הראש של ועדת הבחירות העליונה בווהלין ללישכת בעלי המלאכה ,ה' יאקוב
ֶּבם ,התקיימה ביום חמישי כאן אסיפה כללית של בעלי המלאכה ,בניהולו של ה' אהרן פרידמן.
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באסיפה התקיימו בחירות לוועדה המחוזית של קובל ,הנכללת באיזור הרביעי שבו נמצאות
הערים קובל ,לודמיר ,לובאמל וארחוב .נבחרו האישים הבאים :ה"ה אהרן פרידמן,
פיוטרקובסקי ,אברהם קושנר ,יחיאל שטיין ,פסח גלזר והרש גלר .כמועמדים נבחרו :משה
חייט ,הרשנהורן ,משה שניידר ,קאץ וישראל בוראק.
הבחירות הכלליות ללישכת בעלי המלאכה של ווהלין יתקיימו ב 22-בדצמבר.

הקהילה מספקת מזון לחיילים יהודיים
ביום שישי שעבר פנו לקהילה  15חיילים
יהודיים מהקסרקטין בבקשה שיספקו להם
מזון ומקומות לינה עד אחרי יום כיפור.
לבקשת ראש הקהל ,ה' ש .קלורגלאז,
הוזמנו עבור החיילים מזון ומקומות לינה
באכסניה יהודית (על ידי ה' שבתי ניימאן)
והחיילים קיבלו שם במשך ארבעה ימים
מזון טוב על חשבון הקהילה היהודית.

חגיגה ב"תרבות"
ביום השני של חול המועד סוכות מתקיים האירוע החגיגי של בית הספר "תרבות" החדש .הוזמנו
אליו כל ההורים של התלמידים ,חברים וידידים .החגיגה עוררה התעניינות מרובה בקרב
האוכלוסייה היהודית התומכת בלאומיות.

ספרי הרבנות
(המתרגם :קטע זה מעורפל ביותר ,אולי בכוונה .כנראה שמדובר בבדיקת ספרי החשבונות של הרבנות על ידי
העירייה ,אך לא ברור מדוע .ייתכן שמדובר בבדיקת חשדות למעילה או הוצאת כספים בלתי חוקית).
ביום שלישי נמסר בלישכתו של הרב ר' משה גולדשמיד ,כי לפי הוראת הסטארוסטה (נציג היהודים

במועצת העירייה) מס'  L. 368מה 15-באוקטובר  ,1929ייקח נציג ממשרד הסטארוסטה ,ה'
פיאלקובסקי ,את כל ספרי החשבונות של הרבנות ,ברשות רב הקהילה.
 במועד שנקבע ,ביום חמישי ב 12-בצהריים ,הגיע למקום מגוריו של הרב גולדשמיד נציגהסטארוסטה ,הרב טברסקי ועימו כמה אנשים וגם נציג המשטרה .אבל הם מצאו את המקום
נעול .בעיקבות זאת הודיע נציג הסטארוסטה כי מכיוון שאין בנמצא איש מבני המשפחה ,שרק
בנוכחותו מותר לפתוח את הבית ,לא יוכל להתבצע האקט של לקיחת הספרים.

בית החולים היהודי מובא לדין
ב 22-באוגוסט עמדה להתקיים מכירה פומבית של מטלטלי בית החולים היהודי ,לכיסוי חובות,
בעיקבות עיקול שהטילו בזמנו הרופאים יאבורסקי ווייסמן .ברגע האחרון בוטלה המכירה ,לאחר
שסגן ראש העיר לשעבר ,ד"ר ברצ'נקו ,העביר את כל העניין לבית המשפט .השבוע נדון העניין בפני
שופט חוקר (סאנד גראדסקי?) ,שדחה את תביעתו של סגן ראש העיר לשעבר א .ברצ'נקו.
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זאבים בסביבות קובל
בימים האחרונים נראו בסביבות עירנו להקות גדולות של זאבים .ביער זאמשין התנפלו בימים
אלה חמישה זאבים על סוסים וטרפו אותם .האוכלוסייה באיזור מבוהלת.

קערות קק"ל
ועד הקק"ל בקובל מבקש את כל אוספי התרומות מהקערות שהוצבו בבתי הכנסת בערב יום
כיפור ,וכן שאספו תרומות ממקורות אחרים ,שיכניסו את הכסף לחשבון הקק"ל בבנק העממי,
מספר .315

תינוק הושלך
בפרוזדור משרד התובע נמצא בימים אלה תינוק .הוא נמסר לשרותי הרווחה הפולניים.

גנבה בערב יום כיפור
בערב יום כיפור ,בשעות היום ,חדרו גנבים דרך חלון לחדר הכניסה של השטיבל הטריסקאי בעיר,
ולקחו משם שני מעילים.

דיון ציבורי
הדיון הציבורי שנערך על ידי ארגון החלוץ המקורי ,בנושא "שותפי המופתי והאפנדי הערבי ברחוב
היהודי" ,עורר עניין רב בעיר ,ובשבת ,כאשר עמד להתקיים הדיון בבית העם ,היה האולם מלא
קהל .אולם יסודות "צבעוניים" (הכוונה לאדומים ,קומוניסטים) מסוימים ,שהתכוננו לכך מראש,
החלו להתפרע והפריעו לסדרנים לשמור על הסדר .הדברים הגיעו עד כדי קטטה ,שבמהלכה הוכו
מספר חלוצים .תודות למשטרה שעברה במקום ,חוסלה הקטטה והדיון נמשך ללא הפרעה .הקהל
כיבד בעמידה את הנופלים בארץ ישראל והחלוצים ה"ה לוונברג וארליך נשאו הרצאות עשירות
בתוכן .הם דיברו על חותמן של המאורעות בארץ ישראל ודנו בו בזמן בברבריות של שותפי
המופתי והאפנדי הערביים – הבונד (המפלגה הסוציאליסטית היהודית האנטי ציונית) והייבסקציה
(הקומוניסטים היהודיים) – בהתנהגותם המאוסה .הדוברים הביאו ציטטות המוכיחות את הנזק
שגרמו הבונד והייבסקציה ,המבקשים להביך את ההמונים היהודיים הבטוחים בצדקת
עמדותיהם .לבסוף דיבר גם ה' וואלאך .הנאומים המעניינים ,שנמשכו בערך שלוש שעות ,החזיקו
במתח את הקהל הגדול ועשו עליו רושם רב .הם חשפו בסך הכל את התהום העמוקה בינינו לבין
השותפים "הצבעוניים" ולבין המופתי והאפנדי הערביים ,הרוצים באחרונה להטיל האשמות
אפלות על הרחוב היהודי.
כן הושמעה לקהל החלטת המחאה של הסתדרות העובדים נגד הבונד ,והיא אושרה על ידי
הנוכחים פה אחד.
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תחרות
בקשר להכרזת יום החיסכון הבינלאומי ב 31-באוקטובר ,החליטה הוועדה המארגנת לחלק
פרסים בין התלמידים של בתי הספר המקומיים ,על החיבורים הטובים ביותר שייכתבו על ידיהם
בנושא משמעות החיסכון הכספי.

חשוב לזכייני יערות
עד כה לא הקפידו רוב זכייני היערות לקבל היתר מפורש לכרות חלקת יער מסוימת לפי תוכנית
שאושרה מראש .זאת ,מתוך ההשערה שאפשר לכרות יער ללא היתר .אבל זוהי טעות מצידם ,כי
בסעיף  42של תקנות הנשיא של הרפובליקה הפולנית מה 24-ביוני [ 1927העיתון הרשמי הפולני
גיליון  57עמוד  ]504נאמר בפירוש ,כי מי שיכרות חלקת יער ללא היתר תקף ,ייקנס בפי  2עד פי 4
משווי החלקה שנכרתה ,או ייכלא לארבעה שבועות .בעקבות זאת הורה מושל פלך ווהלין לכל
ראשי הערים לדווח על כך לאוכלוסייה ואם יקרה מקרה כזה ,להטיל על האשמים את הקנס
הנזכר לעיל בסעיף .42

תשומת לב הסובלים משבר!
לשם מה ניתוחים ,כאשר יש לכם פיתרון קל מאוד,
שיקל על סבלכם באמצעות

חגורת-שבר

טובה שאתם משיגים רק

בבית המרקחת שלי

וזאת תמורת לא הרבה כסף

ל .חייט ,קולייבה 36
(מול הבאר)
בואו והתרשמו

הודעה
מטעם לשכת המסחר הפלשתינאית-פולנית בתל אביב ,ארץ ישראל.
בעקבות המאורעות האחרונים בארץ ישראל הופצו שמועות מטעות וגרסאות שונות בנוגע למצב
הכלכלי בארץ .לשכת המסחר הפלשתינאית-פולנית בתל אביב רואה כחובתה להכריז במפורש ,כי
בארץ ישראל שוררת רגיעה כללית .הקשרים הנורמאליים נפתחו מחדש וקצב החיים הכלכליים
בארץ חזר למצבו הקודם .כל ההשערות והחשדות בקשר לעצירת הקשרים הכלכליים בארץ
ישראל אינם מבוססים .בכל זאת ,כדאי ליצואני התוצרת הפולנית לברר מראש לגבי האיתנות
וסיווג האשראי של החברה שהם עובדים איתה.
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לשכת המסחר הפלשתינאית-פולנית מוכנה לעשות בדיוק כמקודם לעידוד קשרי
המסחר בין פולין לארץ ישראל ומפיצה ללא תשלום את כל האינפורמציות
הדרושות בנוגע למוצרים הפולניים הנחוצים בשוק הארץ ישראלי.
כל השאלות וכל המכרזים וכדומה צריכים להתבצע באמצעות לשכת המסחר
הפלשתינאית-פולנית בתל אביב [א"י]:
Palestinian Polisch Chamber of Commerce and Industry, Tel-Awiw
(Palestine) P.O.B. 287
המודעה משמאל מופיעה בעיתון כמו כאן ,במאונך ,לכל אורך השוליים הלבנים הרחבים ,שבין
שני העמודים המרכזיים .וזאת לשון המודעה:

הכל צריכים לראות את הסרט הנודע "יערות פולניים" ,בבימויו של השחקן
היהודי הנודע יאנאס טורקוב .מודגם (מוצג) בימים אלה בקולנוע "נובוסצי"

סוכות  /י .טייטלקר
יש נעימה ישנה של פעם,
שכחדשה שומרת על הטעם,
אודות הסנה שניצת בחורש
בשלהבת הדרור והחופש...
--היתה זו נעימה עוצרת נשימה
שיצקה לסיר הבשר עופרת מותכה
והעם החליף את גלות מצרים בזכותה
ברוח סוכות החופשית ,השלווה.
--יש נעימה ישנה של פעם,
שכחדשה שומרת על הטעם.
והעם עודנו יושב בסוכות,
הניצבות איתן בפני כל הסּופות.
יעקב טייטלקר שימש כמורה בכיר בעיר קובל .הרבה מאמרים כתב האיש ב"ספר קובל" (.)1957
את אחד מהמאמרים מקדיש יעקב לבתו" :לבתי הקדושה והטהורה רייזה'לי נ"ע (נוחה ,נשמתה
עדן)".

שימו לב!!
תיאטרון אכספרס

שבת ,ה 19-באוקטובר 1929

א' סוכות על ידי החוג הדרמטי שהוקם מחדש בהנהלתו
של הבמאי ה' טורן ,תוצג לראשונה בקובל

שמלת החופה

מלודרמה בשלוש מערכות ,עם שירים מאת וו .סיגל
מחיר הכרטיסים נגיש
ההתחלה בדיוק ב 9-בערב.
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הבה נידבר! [לרגל חנוכת הבית של בית הספר ב"עיר"]
אני מסופק אם אפילו עשרה חברים ב"תרבות" ,אפילו הפעילים שבהם ,נטלו על עצמם את
הטרחה להגיע לשם ,לבית הספר החדש ש"תרבות" פתחה ב"עיר" ,בדרך בריסק (*) .להגיע
ולהתבונן ,לפחות רק להתבונן ,איך מתבסס שם "בית היוצר לנשמת העם" .איך מתגבש שם קן
חדש ,מלא חמימות ,אהבה ותחושת בית עממי למען המשה'לך ושלמה'לך מהסמטאות המרופשות
קרופקא ,לודמירר ,רז'טשנה ,מאצייב וכולי .כדאי להתבונן איך שר האומה ,הכוח הבלתי נראה
של עוצמת העם ,לובש צורה של איזה עסקן קשה עורף ,מורה עממי צנוע ,העונה במיומנות רבה על
כל נקודות ההבראה הדרושות לרוח העם .משיג ממש יש מאין ,אולי בכוח איזו רוח שטות ,ללא
מהומה ,ללא רעש ,הישגים קדושים בסתר ,עד שסוף סוף ,לאחר שנים של הישגים נסתרים,
יוצאים כאילו מתחת לאדמה מחנות של נערים בעלי חיוניות ורוח נחושה וסוחפים איתם את העם
לחיים ולהישגים.
ֶלר (**) .בעיניים נוצצות ובפנים מבהיקים מנחת :היום הוא
מדי פעם מגיע אלי החבר הצנוע ווֶלוו ֶ
הביא אפילו שעון לבית הספר .אתמול ארון ,משומש ,אבל זה לא חשוב! שלשום קיבל מציאה:
כמה כסאות משומשים .ולפעמים הוא מגיע כשהוא סובל ממרה שחורה :הוא צריך  8מסגרות כדי
לתלות את הנשר הפולני (סמל המדינה) ואת הנשיא ,אבל כל החנויות כאילו נדברו ביניהן והן
דורשות ששה זהובים למסגרת .וזה הרי ים של כסף!
אבל הנה הוא חוזר שוב שמח :ילדים יקרים ,אהובים ,זה אך נאספו וכבר הם קשורים לבית
הספר! כמה הם אוהבים את הקן החדש שלהם! והם מביאים את שכר הלימוד ללא שום לחץ!
ואני חושב לעצמי ,חבר אהוב ,אתה חש עכשיו את שמחת היצירה הטבעית .ואני כבר רואה את
התכלית בכל תלמיד :הרי אתה הדוגמה החיה להצלחתנו .הנה לא מכבר שתלנו בך את הרוח
הנכונה .בגימנסיה שלנו קיבלת חינוך ,אתה וחבריך ,וכבר אתם טווים את חוט ההמשך!
ודווקא משום כך כה מרגיז שאין רואים את ההתעניינות הגדולה אצל הציבור הרחב של
"תרבות" .מדוע אינכם באים? מדוע אתם מותירים אותנו בדד? איננו יכולים להמשיך בחוג צר כל
כך! לוחצות עלינו דאגות חומריות גדולות .אנחנו רדופים פחד גדול מפני האחריות הגדולה .במשך
עשר שנים השקענו כוחות בלתי אנושיים בעבודת העם הגדולה והקדושה .עכשיו אנחנו ניצבים
בפני משבר חומרי :ההורים נעשו עניים ושכר הלימוד ממילא מביא רק סכומים קטנים .סיוע
הקהילה עדיין רחוק והשלטונות אפילו אינם חושבים לבוא לעזרה .משום כך מוכרחים אתם,
הציבור הרחב של "תרבות" ,לצאת מקליפת הפסיביות שלכם ולחזק את שורותינו .אתם חייבים
עכשיו לעמוד כולכם על המשמר .כל מי שמבינים שללא שפעת הנוער הלאומי הזורמת לרחוב
היהודי מבתי הספר שלנו ,מאיימת עלינו התבוללות ושקיעה לאומית.
חגיגת חנוכת הבית ,ש"תרבות" מארגנת בחול המועד סוכות בבית הספר ב"עיר" ,צריכה לשמש
את כולנו כהזדמנות לאיחוד הכוחות .הבה נידבר בינינו באווירה חמימה ,חברותית ,על כוסית
משקה בבית הספר החדש שלנו ,ונאגור כוח ואומץ להמשך עבודתנו.

י .גיטליס (***)
(*) הכוונה כנראה לבית הספר היסודי עברי שהוקם ב"עיר" שנקרא מאוחר יותר ע"ש ד"ר קלומל.
ֶלר הוא המורה ברוך אביבי ,הסופר לעתיד .על פי ישראל שייניס ,תלמיד הבית ספר ע"ש ד"ר קלומל ,היה
(**) ווֶלוו ֶ
ֶלר מנהל הבית .כשעזב ברוך את קובל ונסע לוורשה בדרך לישראל ,התמנה כמנהל יעקב קוברינסקי.
ווֶלוו ֶ
(***) יצחק גיטליס :איש ציבור ,ציוני ,מחנך ,איש ועד "תרבות" בקובל .עלה ארצה וחזר .ניספה בשואה.
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"את שלו" הוא עשה / ...ברוך ולוולר -אביבי
מי לא הכיר את ר' איצע? יהודי בעל זקן מתבדר ,בעל בית במרכז העיר ובעל דעה בענייני הקהל.
לא דבר קטן הוא ר' איצע! אבל לפרסומו הוא זכה לא בגלל הזקן ,הבית והדעה ,אלא בגלל הסוכה
שלו.
יהודי קנאי היה ר' איצע; היה מדקדק בכל המצוות כחוט השערה ,אבל לגבי "לישב בסוכה" הוא
היה מוכן להקריב עד כדי סכנת נפשות! ואכן יצא לסוכה של ר' איצע שם דבר :גבוהה ,מזוגגת,
מבהיקה ,עם שתי כנפיים ארוכות שהתנשאו לשמיים .כגמדים מבוישים הביטו הסוכות הקטנות
הפזורות לאורך הרחוב ,על "עוג מלך הבשן" ( -הסוכה הזאת) .ממוצאי יום הכיפורים הוא היה
מתמסר ,שלא נדע ,לשיפוץ :ניקה ,שטף ,קישט באתרוגים יבשים עד כדי כך שהנשים יכלו
להשתקף בה כבראי .וכשהגיע החג ,היה עובר לגור בסוכה כל ימי החג .ליצנים מספרים ,כי אפילו
בשמחת תורה הוא עוד "בילה" בסוכה ...למד בה ,התנמנם או סתם ישב .שלא לדבר על אוכל .רק
דבר אחד העיב על החוויה שלו :השינה .בשנים הראשונות הוא גם ישן בסוכה ,אבל מאז שמחלה
קשה הורישה לו שיעול מתמיד ,היה מוכרח לוותר על כך .ואז ,בלילה ,היה "גולה" הביתה .אבל
כבר לפנות בוקר היה יושב בסוכה עם ספר בידו.
וכך עברו השנים .וגם כאשר הייתם חושבים שכלו כל הקיצין ,ר' איצע עדיין המשיך במנהגו.
ומעשה שהיה כך היה:
היו אלה אותם ימים ,שבהם הגיעו אלינו הדי המאורעות הגדולים במדינה" .האדומים" נכנסו,
"הלבנים" יצאו – שיחקו בעיר ככדור מיד ליד .מראש השנה עד יום כיפור היה המצב כלל לא טוב.
העיר היתה מלאה לובשי מדים .כל הבתים שימשו מקומות לינה לחיילים והיו מלאים עד אפס
מקום .מובן מאליו שגם ר' איצע לא ניצל מכך .העבירו אותו מחדר לחדר ,עד שלבסוף סילקו אותו
לגמרי לסוכה ...וכאן ,משפחה שכזאת ,ילדים קטנים והלילות קרים והטענות רבות .אבל ר' איצע
היה מרוצה מכך .סוכות מתקרב ואז נוכל לעשות משהו ...מן הסתם עשו זאת מן השמים .אבל
השטן מקטרג והימים לוהטים והסוכה המזוגגת טובל בקרני השמש ומקבלת את פניה משכבר.
קצין אחד ,צורר יהודים ,חש בכך – והסוכה מצאה חן בעיניו מאוד .מבלי לשעות לכל טענה ,הוא
מצווה על ר' איצע לעבור לחדרון חשוך (ולפנות לו את הסוכה) .צערו של ר' איצע היה לאין שיעור .איך
תיתכן עוולה כזו! מילא ,חושב הוא לעצמו ,לא איכפת לי שהיווני (הגוי) הזה יושב בסוכה אבל...
אלא שהוא אינו מתייאש .ואומנם כל כמה שהסוכה מצאה חן בעיני הקצין ביום ,הוא כמעט קפא
בה בלילות .מה גם שהבוקר של ערב החג היה גשום וחשוך ,ואז התחרטו "הם" על כל העסק
ובמחילה ביקשו מר' איצע לנדוד אל הסוכה ...נוכח מה שראה כממש התערבות מן השמים ,שכח
ר' איצע מכל הצרות וערך סוכות כיאה לר' איצע .בפרט שבעיר חלה רגיעה .הוא הביט בקצין
במבט מלא ניצחון .לא רע .הוא עצמו ,שם למעלה ,חשוב הרבה יותר ממנו...
בערב לאחר הסעודה ,כאשר כל ילדיו שכבו מכורבלים וישנו עמוקות ,שכב ר' איצע על הספה
הקשה והציץ דרך הכנפיים הפתוחות של הסוכה לעבר השמיים הנחושים .כשהוא חצי ישן ,שאב
גופו הקר את החום החיוני שבקע מגופם של הישנים וחילק אותו לכל איבר בגופו בנפרד" .לא רע.
הם (שאר בני המשפחה) לא הירשו לו לישון אף פעם בסוכה [שלא לדבר כלל על כך שהם עצמם יישנו
בה] ועכשיו הם מוכרחים לישון בה ביחד איתו .שיידעו להם ...וכשהוא מתהפך תחת השמיכה,
מרוצה מהסוכה הזאת ,נדמה לו שהאושפיזין באו אליו ,לסוכתו שלו ,כדי לשמוח ביחד איתו

ב .וועלוועלער

בשמחת החג...
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(וֶלו ֶו ֶלר)

הזמנה לנשף סוכות:

כל החברה היהודית מתבדרת ב 20-בח.ז( .בחודש זה) ,ב' בסוכות ,בתיאטרון "אכספרס" בנשף החג
המסורתי של "חשמונאי" .אטרקציות יוצאות מן הכלל ,תזמורת נוצצת .ההתחלה בדיוק ב11-
בערב .הכניסה רק לפי הזמנות ,שניתן לקבלן אצל המזכיר ה' גראניטש ,ווארשבסקה .44

גיליון  - 104יום שישי ,ה 11 -לנובמבר 1929
(מתוך הספר פנקס קובל -הגיליון חסר בספרייה הלאומית)

שמחת תורה בבתי הכנסת של קובל
הציבור שלנו ,שהתאושש בימי החגים הנאים ,היה בשמחת תורה מאוד בגילופין ,ובמיוחד בבתי
המדרש הרשה לעצמו לפרוק עול ולחולל מהפיכות (מהומות) במקומות שונים.
בשטיבל הריזשיני הכריזו החסידים הצעירים מלחמה נגד הקשישים (והצהירו כי) פעם אחת
ולתמיד – הם חייבים שיהיה להם גבאי משלהם .המחלוקת גרמה לכך ,שהחסידים הקשישים
התפטרו והצעירים ביצעו את שלהם ,ובמקום שני הגבאים הקודמים ,מינו אחד משלהם.
"הגרמנים" (סיעה בתוך השטיבל) של הליבאוויטשער יצאו בעוצמה נגד החסידים (הסיעה האחרת) ורצו
ליטול מהאחרונים את כתר הגבאות .אבל אלה לא ויתרו והראשונים הסתפקו ב"תת גבאי".
הקארלינאים (חסידי קארלין) בעיר החליטו שבתקופה שבה הכל עובר רפורמה ,חייב לעבור רפורמה
גם עניין הגבאות .ואכן הם החליפו את הגבאי החסידי באחד הבקי יותר בחיי המעשה.
מה שקרה בשטיבל של חסידי סטעפען-נעסוכאיזש ,עלה על כל הציפיות :בשמיני עצרת בבוקר,
כאשר עדיין עסקו במכירת העליות לתורה בשמחת תורה והשנה כולה ,פרצה מחלוקת קשה על
חזקה (כנראה הכוונה לני סיון למכור מחדש עליות לתורה שהיו בקביעות בידי אנשים מסויימים בשטיבל).
הדברים היו עלולים להידרדר בגלל "זרועות חזקות" – ידי עשיו (חילופי מהלומות) ,של קצבים
אמיתיים ורק בנס לא הותירו סימנים .סבל רק הגבאי ,שאת מקומו תפס לפי שעה הגבאי לשעבר
מאשתקד.
בשטיבל של חסידי קאצק ,אירעה פשוט השגת גבול .קראו (לעלות לתורה) את "ראובן" – ואת
הברכה אמר "שמעון"( .הכוונה :קראו לעלות לתורה אדם אחד – ואחר נדחק בכוח במקומו) .אז נהיה
"ויצעקו" ,פרצה מחלוקת ,הושמעו קללות ,והתרנגול לכפרה הפכה הקרן קימת ,שלמענה לא עשו
כל "בעבור שנדר" (לא ביקשו תרומה מהעולים לתורה).
ית" (תפילה שאומרים
רא ָ
בבית המדרש הפרוזשאנסקי (פרוזנסקי) רצה הציבור למכור את "אתה ָה ֵ
בשמחת תורה לפני הוצאת ספרי התורה מארון הקודש להקפות) כל פסוק לחוד (מחלקים את הכבוד של קריאת
התפילה לאנשים רבים ,וכל אחד תורם תמורת הכבוד כראות עיניו) ,לטובת בית היתומים .אבל שם יש נפש
(אדם) שיש לו טבע לומר תמיד ההיפך ,וכנהוג במקרים כאלה ,הוא ניצח .אז הציבור פתר את
הבעיה על ידי כך שהלך לשטיבל אחר ,ועשה שם שבת לעצמו (כלומר :עשה בנפרד מה שרצה
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מלכתחילה) .וכדי להכעיס את ה"כל ולך" (את מי שניצח?) היתה לבית היתומים הכנסה של כמה
מאות זהובים...
בבית הכנסת הגדול נמצא קמצן ,שהיה לו נתח שמן (חזקה על כבוד גדול) ללא תשלום .אבל בעוד
שמידי שנה החזקה הזאת נשמרה ,נמצא השנה מישהו שאפתן שרכש פעמיים תורה (קריאה בתורה?)
והקמצן ,מסכן ,נשאר ללא נתח תורה...
בשטיבל הטריסקאי ב"עיר" היה גבאי מתנשא ,שלא נתן לחסידים אפילו להריח מהטיפה המרה
בשמחת תורה .אלא שתודות לשכן ,מניין שני (של מתפללים) שמתקיים לצידו ,הוזמנו גם (מתפללי
המניין) הראשון (להשתתף בלגימת "לחיים") .יש אומרים ,שזה "בלי דמי קדימה" לשבת בראשית (אולי
הכוונה :אות לבאות ,העומדות להתחולל בשבת בראשית ,שהיא השבת הראשונה אחרי שמחת תורה).
בבית המדרש ד'ענטין (של אנטין) היה בכלל שמח .אומנם עדיין שומרים על ההתרחשויות בסוד,
אבל בכל זאת שומעים ,כי בשמחת תורה דווקא נעלו את ארון הקודש והיתה בריחה דרך
החלונות...
חתיכת נחת של שמחת תורה היתה לנו בכל זאת בבית המדרש של הרבי מאיסק :בערב שמחת
תורה היה בית המדרש מלא בבני נוער משני סוגים .ההתפעלות אפפה גם את חברי ה"בונד" (תנועה
סוציאליסטית חילונית ,אנטי ציונית) שביחד עם החסידים מחאו כפיים בקצב ושרו בשעת ההקפות.
ואחרון אחרון – בית המדרש של ה"חול" .שם הוכרז ביום שמחת תורה שלום לאורך כל החזית.
הלוואי לשבועות רבים.

גיליון  - 106יום שישי ,ה 22 -לנובמבר 1929
חיים קובלאיים
אסיפת כבאים
בבניין העירייה התקיימה אספה כללית של אוגדת הכבאים המקומית .יושב הראש ,ה' גוטיק,
פתח את האסיפה ,בירך את האורחים החשובים – סגן זקן היהודים ה' איוונסקי והמפקח מטעם
אגודת הכבאים הווהלינית ,ה' אדזששוביסקי .לאחר מכן נערכו הבחירות לנשיאות האסיפה.
נבחרו הבאים :סגן זקן היהודים ה' איוונסקי – יו"ר וה"ה (האדונים הנכבדים) הקצין זאקושבסקי,
חנא יבלונסקי ,מרינובסקי כחברים וה' פונאמארוב כמזכיר.
היו"ר ה' גוטיק מסר דיווח על הפעילות של ההנהלה ,שהיתה מסורה למשימותיה .במיוחד מצא
היו"ר צורך להודות על פעילותו המסורה והכישרונית של חבר ההנהלה ה' פינקלשטיין.
תקציב האגודה הכללי במשך שבעה חודשים הסתכם ב 42,000-זלוטי .דמי חבר הכניסו  425זלוטי
בחודש והעירייה הוסיפה סובסידיה של  11,135זלוטי.
לאחר נאומו של מפקד הכבאים ה' אזבוקין על פעילויות הצוות ,דיווח בשם ועדת הביקורת ה'
מרקביץ' ,כי הנהלת הספרים היא בסדר גמור וכל הרישומים תואמים את המסמכים הקיימים.
הוא ביקש להדגיש את הכרת תודתו על פעילות חברי ההנהלה – היו"ר גוטיק ,ה' פינקלשטיין ,ה'
גורין וה' פלשקא .בקשה זו אושרה פה אחד על ידי האסיפה והערות ההערכה נתקבלו ואושרו.
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עוברים לבחירות .כמפקד הכבאים נבחר פה אחד ה' פינקלשטיין ,וברוב קולות נבחר כממלא
מקומו חבר המועצה מיכאלסקי .כמפקח כלכלי נבחר ה' פלשקא.
ברוב קולות נבחרה ההנהלה הבאה :ה"ה גוטיק ,גורין ,מאינובסקי ,שטיינבך ,שיינבוים .ממלאי
מקום :בלוכר ,גולדשטיין ,זאקשבסקי.
לאחר דיון במספר נושאים הודה המפקד ה' פינקלשטיין לסגן זקן היהודים ,ה' איוונסקי ,על
שכיבד את האסיפה הכללית בנוכחותו.
סגן זקן היהודים ,ה' איוונסקי ,נשא את נאום הסיכום ,איחל הצלחה להנהלה שזה אך נבחרה
והדגיש שהוא ,כמפקד עליון של  28אגודות הכבאים במחוז קובל ,מאחל שפעילותו של איגוד
הכבאים הקובלאי תהיה לדוגמה לאחרים[ .הכבאים קראו לעברו ש"אנחנו נשתדל"] והאסיפה
ננעלה.

לעניין שערוריית בית העלמין
בקשר לשערורייה בבית העלמין היהודי ,עליה מסרנו בגליונותינו הקודמים (שאינם ברשותנו -

המתרגם) נערכה ביום ראשון ,בבית המדרש הטריסקאי ב"חולות" ,אסיפה של בעלי הבתים בעיר.
בתחילה נבחרה נשיאות לאסיפה ,שחבריה היו :ה' וולף גוניק יו"ר ,ה"ה ראובן צוויק ,הירש-לייב
צוריף כחברים וה' שלמה מנדל כמזכיר.
ה' מנדל פתח בהסבר על מטרת האסיפה ,שצריכה להגיב על השערורייה שטרם נשמעה כמוה ,ועל
המעשים השליליים של שומר בית העלמין .דברים אלה ,אמר ,חייבים כאן טיפול יסודי ובירור
הדרך הנאותה כדי להעניש את האשמים.
היו"ר גוניק קרא פרוטוקול של הביקורת שנערכה בבית העלמין ב 3-בנובמבר על ידי הגבאים ה"ה
צוויק ,גוניק ובעלי בתים אחרים .הביקורת קבעה בבירור כי יש ממצאים המעידים ששומר בית
העלמין ,לייב פרישברג ,השתמש בקרשים ששימשו כציּונים (מצבות זמניות) לצרכיו האישיים.
נשמעה שורה של עדויות ,בין השאר של ה"ה מאיר-דוב סויבל ,לייב מוריק ,צוויק ועוד .השומר
הצדיק את עצמו בכך שהרבה פעמים פנה לגבאים של החברה קדישא ,שינקטו אמצעים ללכוד את
הגנבים האמיתיים ,אבל למרבה הצער ,הם נמנעו מכך.
לבסוף נתקבלה החלטה לבחור ועדה שתפסוק בעניין .הוועדה תהיה מורכבת משישה חברים
ובראשם רב הקהילה ,הרב טברסקי .בו במקום נערכו בחירות של חברי הוועדה :ב .יריחימוביץ,
קלמן יצחק פפר ,צבי שוורץ ,טייגל קופרשטיין ,יודל פרידמן.
באורח אופייני ,לא הגיעו לאסיפה האישים והרבנים ,שהם אלה שצריכים למעשה להתעניין
בנושא.

מושב-זקנים
זה שנתיים כבר לא התקיימה אסיפה כללית של מושב הזקנים .בעיקבות זאת החליטה הוועדה
(המנהלת) אחת ולתמיד לכנס את האסיפה בכל מספר משתתפים שלא יהיה .למרבה הצער ,אין
יהודי קובל מעריכים את חשיבותו של מוסד חיוני כמו מושב הזקנים ,ולאסיפה הקודמת הגיעו רק
כחצי מניין (= חמישה) אנשים .עכשיו מנסה הוועדה את מזלה פעם נוספת וקוראת שנית לאספה.
כדאי לציין ,שקיומו של מושב הזקנים תלוי רבות באסיפה הזאת ,כי השלטונות כבר התעניינו
בנושא .כן נמסר לנו ,כי הבניין של מושב הזקנים רשום על שמו של יחיד וכדי להעביר את הרישום
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על שם החברה ,חייבים לעשות זאת מייד על ידי החלטה של האסיפה הכללית .יש להאמין ,כי
הפעם יעריכו יהודי קובל נכונה את מצבו של מושב הזקנים ובסופו של דבר יאפשרו לקיים את
האסיפה ,שתיערך בבית המדרש פרוז'אנסקי ב 4-אחר הצהרים.

קופת הלוואה וחיסכון עירונית
קופת ההלוואה וחיסכון העירונית החדשה ,שהוקמה עם הון יסודי של  5,000זלוטי ,הראתה
בששת החודשים הראשונים לקיומה עד כמה היא נחוצה לצרכי עירנו .בדו"ח שלה מה 1-בנובמבר
ניתן לראות ,כי כבר נתנה ל 122-סוחרים ו 200-בעלי מלאכה הלוואות של בין  100ל 2000-זלוטי,
לתקופות של חודש עד חודשיים ,בסכום המדהים של  158,090.20זלוטי .כן משתמע מהדו"ח ,כי
הקופה זכתה לאמון הציבור .הפקדות הציבור בה מגיעות עתה ל 55,050-זלוטי ו 110-חוסכים בה
באמצעות פנקסי חיסכון .יש לקוות ,כי השלטון המקומי יסבסד את הקופה בסכום גבוה יותר
ויגדיל בכך את האשראי העומד לרשות האוכלוסייה הקובלאית.

הישמרו משריפות
כדי להישמר שלא יפרצו שריפות ,העבירו הכבאים המקומיים לעצמם מהעירייה את הפיקוח על
ניקיון הארובות בעיר .לטובת האינטרסים שלהם עצמם ,צריכים בעלי הבתים לבוא לקראתם
ולאפשר למנקי הארובות לבצע את משימתם ולא להפריע לניקוי הארובות ,בפרט לאחר שנקבע
לכך תעריף מוזל.
קופת גמ"ח (גמילות חסדים)
בעקבות האזהרה שפורסמה ב"קול קובל" באחרונה ,החלה קופת הגמ"ח לפעול באורח נחרץ
לגביית ההלוואות שטרם הוחזרו .הקופה הכינה רשימה של אלה שמפגרים בהחזרי ההלוואות
ושמות אלה יפורסמו ב"קול קובל".

לתשומת לב
על המדרכה ,בקרן הרחובות לוצק ופוניאטובסקי הוצבה תחנה לאספקת בנזין למכוניות .תוך כדי
כך הוצבה המשאבה של המאגר בצורה כזאת ,שהיא תופסת כמעט את כל המעבר על המדרכה
ותפריע לתנועת העוברים והשבים .כדאי היה ,שהחוגים הנוגעים בדבר יתעניינו מהר ככל האפשר
בנושא ויתקנו את השגיאה שנעשתה.

רצח
לא הרחק מתחנת (הרכבת) בויז'ב שבמחוז קובל ,הבחינו עובדים העוסקים בתחזוקת המסילה ,ליד
גשר ברזל ,גופת אדם צפה במים .העובדים משו מייד את הגוויה המתה שכבר היתה במצב גרוע כל
כך ,שאי אפשר היה לדעת של מי היא .הם הודיעו על כך מייד לתחנת המשטרה הסמוכה ביותר.
לאחר חקירה קצרה הצליחו לקבוע מי היה זה שנמצא .זהו איכר מהכפר צ'ביל בתחום העיירה

33

סדליסט שבמחוז קובל .שמו אוניפר בונדר ,בן  .36הוא הורעל על ידי בני משפחתו בגלל סכסוך
קרקעות ,ולאחר שהורעל ,השליכו אותו לנהר .הרוצחים נעצרו.

שאלה קשה
ביום רביעי שעבר נשחטו בבית המטבחיים העירוני מספר גדול של חתיכות (בהמות) .מכיני המעיים
(לבישול) מצאו בעת ניקוי המעיים ,חוט ברזל ארוך במעיה של אחת הבהמות( .מאחר שהתעוררה אצלם
שאלה אם הדבר אינו פוגע בכשרות בשרה של בהמה זו) הם הודיעו על המציאה לרבנים( .אלה פסקו שהבהמה
הזאת היא טריפה) אלא שאי אפשר היה לקבוע בוודאות מאיזו בהמה הוצאו המעיים הללו .כל קצב
שנשאל בעניין ,טען שהמעיים הללו אינם שייכים לבהמה שנשחטה עבורו .בלית ברירה ,החליטו
הרבנים למצוא שעיר לעזאזל ,קצב אחד שהבהמה שלו תוכרז כטריפה .אבל השוחטים שכבר
התחלקו בטחול של כל הבהמות (זה היה שכרם) שוב לא ידעו בחלקו של מי נפל הטחול מהבהמה של
אותו קצב .בסופו של דבר הם הטילו גורל ביניהם...

לפני בית המשפט לעירעורים
בזמנו כתבנו על הרצח של מעקל הנכסים המקומי טומאשבסקי .אז נעצרו (כחשודים ברצח)
התושבים המקומיים סלביקובסקי והרמן ,והם הואשמו ברצח .בית המשפט המחוזי בלוצק דן
אותם לעשר שנות מאסר בתנאים מחמירים .הסניגורים שלהם עירערו בבית המשפט לעירעורים
בלובלין וביום רביעי שעבר נדון שם המשפט מחדש( .בעיקבות זאת) נדון סלביקובסקי לשמונה שנות
מאסר בתנאים מחמירים והרמן שוחרר כי לא נמצאו כל הוכחות ממשיות לכך שיש לו איזו שהיא
שייכות לרצח.

הודעה:
שלוש פעמים זימנתי לדין את ה' חיים צוריף ,שבתו היא אשתי ואשר ר"ל (רחמנא ליצלן = ישמור
האל) השתגעה ,והוא לא רצה להיענות .על כן הייתי מוכרח לנסוע לוורשה אל הרבנות ולקבל היתר
ממאה רבנים (לשאת אשה אחרת על פניה) .ליבר רייז ,רחוב שלעכצקא .43

ביום ראשון ,ה 24-בנובמבר שנה זאת
יתקיים במגרש "חשמונאי"

המשחק הקובע

בדבר המעבר לליגה " ,"Aבין

"הכוח" דובנא ל"חשמונאי" קובל
המשחק הראשון הסתיים
בניצחון מזהיר ל"חשמונאי" 3:0
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לשם מה תשלמו יותר

כאשר בבית המסחר למוצרי מכולת
הידוע זה שנים רבות

של יעקב שווארץ

רינעק (רחוב השוק) 15
נמכרים מוצרי מכולת קולוניאליים (סחורות מיובאות)
במחירים סיטונאיים
ובנוסף לכך – באשראי

סוכר  2זלוטי ,קוביות סוכר חום  ,170הרינג החל מ40-
גראשן (אגורות) לפונט (=חצי קילו)
מרמלדה ופובידל (מרקחת דובדבנים חמוצים) בזול

מחשבות עצובות
מחשבות רעות ,עצובות ,נוברות במוח ומרעילות את הלב .התפרצות של שנאה פראית ,ברברית,
במספר אוניברסיטאות כלפי סטודנטים יהודיים .ללא מדוע וללא על מה הודפים בברוטאליות
ובציניות את הנוער היהודי ממקורות היידע .בנינו ובנותינו ,גאוותנו ועתידנו ,האציליים ביותר,
הטובים יותר ,הראשים הנאורים והלבבות הרגישים נדחקים ממקורות היידע .ובקטע המבורך של
החיים ,בשנות האביב היפות ביותר והמוארות ביותר ,מרעילים ומסממים לנצח את לבבותיהם
של ילדינו המחונכים בעדינות ובאצילות על ידי אבא אמא .והרי היו זמנים שבהם ראשים יהודיים
בעלי מחשבה לוגית נחשבו לתרופה לכל הצרות היהודיות :נהיה ככל הגויים בית ישראל! הבה
נתבולל ,הבה נתאים את עצמנו לסביבה! הבה לא נשוטט כזרים ,הבה לא נהיה שונים ולא נגרום
לשנאה! אז הנה יש לנו כעת מוסר השכל :הרי הנוער היהודי הלומד ומשתלם הוא זה שכבר גדל
לתוך הסביבה הזרה ,השתלב במנהגים ומסורות שלה ,חלקן טובות חלקן רעות ,ומוציא מעצמו
גאונים ומלומדים .ובכל זאת השנאה משתוללת והחיה האנושית שולפת ציפורניה.
המסקנה מכל אלה היא אחת :בית ספר יהודי משלנו .אוניברסיטה יהודית משלנו! ילדינו צריכים
להתחנך כאנשים יהודיים בסביבה משלנו ,אוהבת ,נאמנה ,עדינה .שום ניצוץ של שנאה וייאוש
אסור שייפול על הנשמה הצעירה .שיגדל הילד היהודי גאה ,שלם וללא כל קרע בנשמתו.
וזהו בדיוק ,בעצם ,הרעיון של "תרבות" .לכך שואפים הטובים והגדולים בדורנו .אבל דווקא כאן
נעשה מר על הנשמה :הכל נכון להלכה ,אבל למעשה – היכן אנו עומדים?! מובן מאליו שאינני
מעיז לדון כאן בעניין רם כל כך כמו האוניברסיטה היהודית .בינתיים ,לצערנו ,זהו בגדר הלכה
לימות המשיח .אגביל את עצמי לטיפול במצב "תרבות" אצלנו בקובל :נדמה כי איש לא יעיז
לבטל את פירות עבודתנו בכל השכבות של האוכלוסייה .שורות-שורות של תלמידים מלאי חיוניות
ונחושים יצאו מאיתנו במשך עשר שנים כשהם נושאים לביתם היהודי את רעיונותינו! ובכל זאת,
מחשבות רעות ועצובות מכבידות כל כך על הנשמה! מדוע כמה מאיתנו כל כך חסרי מנוחה לגבי
עבודתנו הגרנדיוזית והיקרה ,בזמן שחברים אחרים שלווים ומרוצים כל כך?! לא חברים ,אל
תעשו את עצמכם תמימים כל כך .מצבה של "תרבות" בקובל הוא רציני מאוד .אנחנו חייבים
לחשוב מחדש ,ברצינות ,כל עוד יש זמן.
הגלות הארורה ,התנאים האובייקטיביים הקשים של הגלות ,מכבידים יותר ויותר על עבודתנו
ועלולים עוד להביא אותנו חלילה עד משבר .אנו רוצים חברים ,שתבינו את הרמז ...אל תגידו בגת!
רק בואו ועשו מה שאפשר .והעסקנים הספורים הפעילים ב"תרבות" יקבלו יתר אומץ.
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במגבית "תרבות" שהוכרזה בימים אלה ,תבואו כולכם כאיש אחד ותתייצבו לעבודה .אבל דבר
אחד חברים :אנחנו רוצים שלא תקבלו את פנייתנו רק כעניין תעמולתי לטובת המגבית הזאת.
לא ,זוהי התראה רבת משקל לחברים האחראיים ,זוהי משימת השעה! הצילו את העבודה
הציונית היקרה ביותר!

יצחק גיטליס

אוייב התנועה הקואופרטיבית
שנים רבות סבל האדם עד אשר נתגלה החיידק .הוא כירסם בגופו ללא כל תרופה שתעמוד נגדו.
ממש כך אירע בתנועה הקואופרטיבית .אנחנו לוחמים נגד אלה שבאמצעות ההון שברשותם
מנצלים אותנו .נגד היזם הפרטי ,שמעוניין ברווחים גדולים לעצמו .הבנו זאת וארגנו תנועת
התנגדות ,המשתמשת בהון גדול ,אשר נאסף בסכומים קטנים (מהעובדים החברים בקואופרטיבים).
התנועה הקואופרטיבית היא תנועה רעיונית עם משימה חברתית לאחד את החלשים נגד החזקים
ובכך לאפשר את קיומם (של החלשים); לחנך דור של אנשים בעלי מודעות עצמית ,שיבינו את
הרעיון הנשגב של עזרה לעצמם ולחבריהם .אבל כמו שבגוף האדם אורב החיידק ,שנתגלה על ידי
פרופסור קוך (המדען הגרמני שאיתר את חיידקי השחפת והכולירע) ,קיים גם בתנועה הקואופרטיבית
חיידק ,שנקרא הקופה (הבנק) המשפחתית .הטפיל הזה מתגנב לתוך התנועה ומשתמש במסווה
הקואופרטיבי כדי לחסוך במיסים ובשאר הוצאות ,שבנק רגיל אינו יכול להתעלם מהם .לפי
החוק ,צריך מי שרוצה לייסד בנק רגיל ,להיות בעל הון של לפחות מאתיים אלף זלוטי וחלק
מהסכום עליו להקפיא כעירבון בידי הממשלה כדי להבטיח את התחייבויותיו .ואילו על ידי
התארגנות באמצעות המעמד הקואופרטיבי ,משוחררים מכל הסיבוכים הללו .הממשלה שיחררה
את התנועה הקואופרטיבית מהמגבלות הללו ,ברצונה לבוא לקראת ההמונים העניים ולתת להם
את האפשרות להיעזר באמצעיהם העצמיים כדי להתמודד עם התחרות של היוזמה הפרטית .כאן
נכנס לתמונה הבנק המשפחתי ,שיסודותיו ,בעצם ,פרטיים והוא משרת רק את מקורביו ,ועל ידי
התאמת מעמדו לחוק הקואופרציה ,הוא הורס הן את המבנה והן את הרעיון של קואופרציה
אמיתית.
פגשנו את האויב הזה בגליציה ,ומשם הוא התפשט גם לווהלין .המגיפה הזאת תתפשט עוד יותר
וכך עולה השאלה האם אפשר להרשות הפקרות כזאת.
זוהי אלימות אמיתית ,שגוזלת את הצדק מהשכבות החלשות – ועל העסקנים החברתיים של
התנועה הקואופרטיבית לתת על כך את הדעת.
א .קואופרטור
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גיליון  - 110יום שישי ,ה 20 -לדצמבר 1929
תיאטרון "אכספרס" – רק שתי הופעות אורח
של האמנית המפורסמת ,ממייסדי וו.י.ק.ט( .תיאטרון האמנות היהודית בוורשה) ומנהלתו
אידה קמינסקה עם להקתה המפורסמת
יום ראשון ,ה 22-בדצמבר ש.ז.
שבת ,ה 21-בדצמבר ש.ז( .שנה זו)
העלמה מליצ'בסקי
פאודורה (סודות מחצר הצאר)
מחזה בשלוש תמונות מאת זופולסקי
דרמה בארבע תמונות מאת ו .סארדו
ההתחלה ב 8-בערב .אדמיניסטרציה דוד הלפמן
בבימוי אידה קמינסקה.

(באותו עמוד שבו התפרסמה המודעה ,מופיעה במדור "חיים קובלאיים" ידיעה בזו הלשון) :

אידה קמינסקה בקובל
מחר ,שבת בערב ,וביום ראשון ,תופיע בתיאטרון "אכספרס" האמנית האהובה אידה קמינסקה ,עם
להקתה המעולה ,בה משתתפים השחקנים הידועים :א .סטרניצקי ,רחל טורקוב ,צווייג ,מלמן ואחרים .יש
לצפות לכך שצופי התיאטרון המקומיים ינצלו את ההזדמנות לראות את ההצגות האמנותיות של אידה
קמינסקי ולהקתה.

ההבראה בבנק העממי
בסך הכל מפרידים שבועיים בין היום למועד האסיפה הכללית השנתית של הבנק העממי בקובל .עדיין
איננו חשים בהתעניינות מיוחדת ועדיין איננו רואים את ההכנות הנחוצות לכך ,אבל מן הסתם ה"מנהיגים"
של חברות ,אירגונים ובתי מדרש כבר אינם עוצמים עין .מן הסתם כבר רותחת ושוצפת לה הפעילות
מאחורי הקלעים ...הבה ,איפוא ,נשאיר את הפעילות הזאת בקצב הטבעי שלה.
עכשיו אנו רוצים להתעכב על המצב בבנק העממי מאז האסיפה השנתית הקודמת ,הבלתי

רגילה (שלא

התקיימה במועדה) .אנחנו זוכרים עוד היטב איך החברים הנוכחיים של המועצה וההנהלה של הבנק העממי
בקובל העבירו בצורה הפגנתית כל כך ,בזה אחר זה ,את המנדטים שלהם לרשות האסיפה

הכללית (כלומר:

התפטרו) ,בהציגם אחדות דעים וסולידאריות ...ובאמת היה זה תמרון מתוחכם מאוד .אם תרצו – אפילו
מחווה פוליטי .נרחיק לכת עוד יותר ונאמר – צעד גבורה .וכי למה נשמור זאת בינינו :צריך את האומץ
הגדול ביותר כדי להחזיר מנדט בבנק בכזאת עידנא דריתחא (בארמית :זמן כעס) .אבל תמיד קיים ה"אבל",
שמציל ממצב בלתי נוח" .הציבור העממי" החמיץ את ההזדמנות שהמשחק הזה נתן בידיו ,ולא ניצל אותו
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לשיפור עמדות ,כי ...הציבור התבונן סביבו והבין ,כי משהו מאוד לא נחמד מתרחש שם (בראשות הבנק),
אם כבר משליכים מרצון את המנדטים בהנהלתו ...למעשה הרי אין "ההמונים" כה בשלים פוליטית והם
מבינים דברים כהווייתם ,שאם אנשים שניצבים בראש המוסד כעשור שנים משליכים את המנדטים שלהם
בקלות כזאת ,משמע שאין זה מזל גדול להיות נציג בבנק כיום ומשום כך – לשם מה צריך לקחת את
העול על עצמנו ...על כן שבו והטילו את כל הקניין והמניין על הכתפיים השחוחות של אותם סבלים
ותיקים מסכנים והחזירו אותם לשאת בעול...
הנה כך הוחזרו אז "כמעט בכוח" חברי המועצה וחברי ההנהלה של הבנק העממי ,שוב לכסא מלכותם ,עד
היום הזה.
תיכף לאחר פרשה זו התכנסו (חברי ההנהלה והמועצה) להתייעצות כללית ,בשיתוף כמה "קודקודים" מעיר
הבירה .ההתייעצות נועדה לעיון באמצעים לתיקון מה שהם עצמם קילקלו במו ידיהם.
בין השאר נזרקה שם המלה הישנה-חדשה "הבראה" .כלומר :צריך לרפא את המצב בבנק העממי .צריך
לקחת את המושכות חזק בידיים ולהישמר ולשמור את הבנק מפני כל פגעים רעים וחטאים רעים...
ראוי לתשומת לב ,עד כמה פרדוכסלי שלא יהיה הדבר ,ש"ועדת ההבראה" ,ככל שנחנקה

(שהצרו את

רגליה) אותם חברי המועצה שניהלו את הבנק עד אז ,הבינה בכל זאת את רצינות המצב וחמשת חבריה עם
הדירקטור גרינברג בראש ,התיישבו לשנן הילכות הבראה.
אין לומר ,כי העבודה אכן התנהלה בקלות .ועדת ההבראה החלה לעלות על מוקשים מבחוץ ומבפנים .לא
דבר קטן הוא ,לנגוע בבת אחת בנקודות בעייתיות כה רבות .מצד אחד היה צורך להשביע את התיאבון
הגדול מאוד של חברי הקופה ,שראו עצמם אז כנפגעים ממה שנקרא "פעילויות שינוי הזווית" ומצד שני,
היו צריכים לבצע ניתוח קיסרי בנוגע לחברים מסוימים בקופה ,שהיה להם חשק גדול להצמיד את ההון
של הבנק העממי לתיק של "משפטי שטרות שלא שולמו" (ייתכן שהכוונה לחובות אבודים) .מצד שלישי ,היה
צורך לנקוט אמצעים קיצוניים כדי להגדיל את יוקרת הבנק אצל חבריו ובקרב הקהל הרחב ,כדי שישקיעו
את כספם כפיקדונות בבנק .מצד רביעי היו צריכים גם לתמרן בין מאות החברים הצמאים להלוואות ,ש-
 50או  100זלוטי שהם מקבלים כהלוואה ,מהווים עבורם צורך קיומי.
האם הצליחה ועדת ההבראה בכך? התשובה תינתן במאמר שני.

חבר בבנק העממי
באותו גליון שבו הופיעה הכתבה על הבנק העממי ,הופיעה גם המודעה על
האסיפה הכללית (לעיל) ,וזו לשונה:

הבנק העממי בקובל

ביום א' ,ה 5-בינואר 1930
בשעה  4אחר הצהרים
תיערך בתיאטרון "אכספרס"
האסיפה הכללית השנתית
על סדר היום:
 .1פתיחה ובחירת נשיאות האסיפה
 .2דיווח על :א .קריאת פרוטוקול הביקורת .ב .הביקורת
האחרונה של האגודה .ג .אישור המאזן לשנת 1928/29.
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 .3הסדר חשבון הרווח וההיזק (ההפסד).
 4אישור התקציב לשנת 1930.
 .5אישור גובה האשראי לחברים.
 .6אישור גובה ההתחייבויות שהבנק יכול לקחת על עצמו.
 .7שינוי הנקודה הראשונה בסעיף  12בדבר גובה המשכורות .
 .8בחירת המועצה וההנהלה וממלאי מקומם.

ההנהלה
הודעה.
אני חולק בזה עם קהל לקוחותיי הנכבדות ,כי העברתי את
המתפרה לאופנת נשים שלי לביתי הפרטי הנמצא בוורשווסקה
מס'  50ומיום ראשון ,ה 15-בח.ז .אני כבר מקבל את לקוחותיי
הנכבדות אצלי בביתי החדש בה בעת אני מבקש להודיע כי אני מקבל
בקביעות את הדגמים והז'ורנלים האחרונים והחדשים ביותר אני
מקבל הזמנות (לתפירת מלבושים) מאריגי הלקוחות ,או מהאריגים
המהימנים (שלי) אני מקווה כי הלקוחות המכובדות שלי יעניקו לי את אמונן

כמו עד כה .אני מבקש לזכור את כתובתי וורשווסקה מס' .50
בכבוד :מאיר לארבר

חיים קובלאיים

מונה סגן ראש עיר
מועצת פלך ווהלין מינתה את מי שהיה סגן הסטארוסטא (זקן היהודים) בהאריכאוו (הוריכוב) ,ה'
באנקאווסקי (בנקובסקי) ,לסגן ראש העיר בקובל והוא כבר נכנס לתפקידו החל מה 15-בחודש זה.

לשכת בעלי המלאכה
בהקשר לבחירות הקרובות של לשכת בעלי המלאכה ,אישרה בימים אלה ועדת הבחירות הראשית את
רשימת המועמדים בארבעת אזורי הבחירה של קובל :גרודושינסקי ,שטיין יחיאל ובלאק משה כחברים
וסידורסקי ,גלייזר פסח ומשה-בר של אסתרקה כנציגים.

קופת גמילות חסדים
בימים אלה קיבלה קופת הגמ"ח (גמילות חסדים) המקומית מהג'וינט  1,200זל( .זלוטי = זהובים) כהלוואה
ארוכת טווח.

"יעאס" מחפשת
סניף רובנה של החברה היהודית המרכזית להגירה ("יעאס") מחפש את ה' יונה זרנושקה ,תושב קובל,
שהגיעה עבורו דרישה (אישור הגירה) מקרובו בארגנטינה ,ב .ליברמן .הכתובת המדויקת של המבוקש לא
נמסרה .המעוניין צריך לפנות בכתב לסניף "יעאס" ברובנה ,ווארשאווה .32
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גופה על גג הקרון
כאשר הגיעה רכבת המשא המהירה מבריסק בימים אלה לתחנת הרכבת המקומית (של קובל) ,נתגלו על
דופן אחד הקרונות כתמי דם אדם .על גגו של אותו קרון נמצא אדם מת שגולגלתו מנופצת .חקירה העלתה
כי האיש הוא אלכסנדר האץ מבריסק ,שתיכנן לשדוד את הקרון .הוא טיפס על גג הקרון כדי לפרוץ את
דלת הקרון וכשעברה הרכבת מתחת לגשר ספג מהלומה עזה בגולגלתו ונפל מת במקום.

שש גנבות ביממה אחת
ביום שישי בערב פרצו שני גנבים לביתו של חייט הנשים ה' פטרקובסקי .כשנתקלו שם בגברת
פטרקובסקי ,הם כבלו אותה ,סתמו את פיה והחלו לארוז את חפצי הערך שבבית .לפתע הפריעה להם
המשרתת ,שנכנסה מהרחוב .הגנבים נבהלו ונמלטו מבלי לקחת דבר.
 במשך שבת בערב אירעו חמישה מקרים שבהם רצו גנבים לגנוב ,אבל הופרעו וכל עמלם היה לשווא.אצל ה' גרויסר ברחוב קרוטקה ,בבית המסחר של ה' בראנזאפט ברחוב ווארשאווסקי ,ה' סגל בדרך
בריסק ,במחסן של הירש טבצ'ניק ובחנות של בלומנפעלד בדרך בריסק .במקרה האחרון ,הצליחו
הגנבים לקחת מעט סחורה.

גם כן הפתעה?
הבחור היהודי המקומי (הקובלאי) א .עבד בקייץ הנוכחי בכפר רוזשין (רוז'ין) ,שם הכיר את בתו בת ה18-
של

מתנחל נוצרי (הכוונה כנראה לאחד מהאיכרים הפולניים שהובאו על ידי השלטונות לווהלין בשנות ה 20-וה,30-

במאמץ להקנות אופי פולני לאיזור ,שרוב אוכלוסייתו היתה אוקראינית) .הבחור ניהל רומן עם הנערה הנוצרייה עד
ששניהם התאהבו .כאן הפריע מוצאו היהודי של הבחור והמשפחה הנוצרית גילתה התנגדות גדולה כלפיו.
הדברים הגיעו לידי כך שהם אפילו רצו לירות בבחור היהודי המאוהב.
בימים אלה נעלמו לפתע הבחור עם אהובתו הנוצרייה .שמועות אומרות ,כי הבחור א .עומד להפתיע את
המשפחה הנוצרית – ולהתנצר .אולי בכך יוכל להסיר את התנגדותה לנישואי הזוג.

מועצת העיר
ביום רביעי בערב התקיימה ישיבה של מועצת העיר .לאחר שמיעת הדיווח אודות העברת חברת החשמל
מידי האחים טולר (לרשות העירייה) ,נערך דיון ארוך ובעיקבותיו הוחלט שעד ל 1-באפריל יהיה המחיר של
חברת החשמל העירונית  1.10זלוטי לקילוואט .למנורות מיוחדות –  21גרושן (אגורות של זלוטי) למנורה,
למוסדות ממשלתיים ב 10-אחוז פחות ,לעובדי העירייה ולעובדי חברת החשמל ב 50-אחוז פחות ,לבתי
תפילה דתיים מיוחדים ולמוסדות המסובסדים על ידי העירייה –  50אחוז פחות.
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דיון ממושך גרמה השאלה מה לעשות למען עובדי חברת החשמל של טולר וצוקרמן ,שהפכו למחוסרי
עבודה בגלל העברת החברה לרשות העירייה .הוחלט ,כי כל העובדים ללא יוצא מהכלל יקבלו עבודה
בחברת החשמל העירונית.
במוצאי שבת תתקיים עוד ישיבה של מועצת העיר.

הגיע הזמן
זה לא כבר התחוללה אצלנו מהומה ושערורייה בקשר לגניבת הציונים (מצבות העץ הזמניות) מבית העלמין.
הכל זעמו על כך שנעשה מעשה נורא כזה ,אי צדק כזה .אבל כאשר יהודים אינם מובאים לקבר ישראל,
לא קורה דבר .שכן זה אירע בימי המלחמה (העולמית הראשונה) .וכך משאירים עד היום שני יהודים
רוסיים ,שהיו שבויי מלחמה ,פסח גלזמן ואברהם קרינר ,לנוח בבית העלמין הרוסי המקומי ושני חיילים
יהודים גרמנים בבית העלמין הפולני המקומי ,ואיש מפרנסינו איננו מתעניין בכך .כבר הגיע הזמן
שהקהילה שלנו וגם הרבנות ,יתעניינו בקורבנות המלחמה הללו ולפחות יעבירו את עצמותיהם לקבר
ישראל .בדיוק עכשיו ,בעיצומו של החורף ,קל ואפשרי לעשות זאת .צריך רק את הרצון הטוב לכך.

"באזאר חנוכה"
ההכנות ל"באזאר חנוכה" של ועדת הנשים המקומית לטובת קרן קיימת ,מתקדמות בקדחתנות
והאוכלוסייה המקומית מתייחסת לעניין בהבנה.
"באזאר חנוכה" יהיה מרשים מאוד ויהיו בו הרבה אירועי חנוכה .הוא יימשך כל שבוע החנוכה.

"אורט"

("אורט" היא חברה שמטרתה ללמד את ילדי ישראל מקצועות מעשיים)

בשבת שעברה נערך על ידי בית הספר "אורט" המקומי ערב ילדים .התוכנית היתה מרשימה מאוד
ועשירה בתוכן .במיוחד בלט המחזה "לבוא בטובה" של פרץ .לפי התפאורה ,האיפור והבימוי אפשר היה
להבחין בכך שהשקיעו הרבה עמל בהצגה.
יפים לדוגמה היו "ריקודי המזרח" שביצעה התלמידה שרה'קה צ'יזיק .היא רקדה בצורה אמנותית ממש.
התלמידים חשו עצמם כמו בחג .עליצות שלטה בכל צוות המורים והתלמידים ובעיקבות זאת הם התכנסו
לאחר ההופעות למיפגש נעים בצוותא.

מינהל עירוני
הכיכר (הגינה?) העירונית האחת והיחידה בקובל ,הנמצאת ברחוב פילסודסקי ,ואשר בתקופת הכהונה של
העירייה הקודמת היתה תחת השגחה מתמדת ,היא עתה עזובה ומופקרת .עכשיו מטיילות בה ...בהמות,
המלחכות את ענפי העצים ,מלכלכות וכדומה .במקום לדאוג למראה אסתטי ובריא של הכיכר ,מגבירה
העירייה את ההרס של כל מה שהקודמים טיפחו בתשומת לב כה מרובה .יש לקוות שמעכשיו ואילך,
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תקפיד העירייה להשגיח על הגן היחיד בעיר ,שלאוכלוסייה הענייה הוא המקום היחיד בימי הקיץ שבהם
היא יכולה לנוח וגם לערוך שם אירועים .יש לקוות גם שהעירייה תביא אותו למצב סניטרי סביר ותסגור
אותו מפני עוברי האורח ההולכים על ארבע...

כשאין מזל!..
בזמנו סיפרנו כבר על ל ,.אשה מסויימת ,שכאשר יצאה לנופש ,ניהלה רומן עם אחר ,ובעלה החזיר אותה
מהנופש .עכשיו ניסתה ל .שוב את מזלה .ביום שישי שעבר בערב ,יצאה האשה בסתר מביתה והלכה
בכיוון תחנת הרכבת .מבלי לחשוד שעוקבים אחריה ,היא ניגשה הישר לקופה ,קנתה כרטיס רכבת ויצאה
לרציף .כאשר הרכבת הנוסעת לר .הגיעה ,והאשה ל .רצתה להיכנס אליה ,הופיע לפניה בעלה ,שדרש
ממנה לחזור עימו הביתה .כדי שלא לגרום לשערורייה פומבית ,ומתוך הבנה שהפעם נלכדה שוב ,הלכה
האשה הביתה לאחר שהתנתה שכל העניין יובא לדיון אצל הרב.

פולין אינה נחותה בכל תחום שהוא
כך אמר נשיא המדינה ,ד"ר ווכוביאק ,בנאומו בטקס הסיום של תערוכת פוזנאן.
ואכן ,בעשר השנים שעברו מאז המלחמה (העולמית הראשונה) ,הצליחה פולין לא רק להקים מחדש את
התעשייה החרבה שלה ,אלא גם בנתה שורה ארוכה של מפעלים תעשייתיים חדשים ,שקודם לכן היו
צריכים לייבא את מוצריהם מחוץ לארץ.
אחת הדוגמאות הטובות לכך היא תעשיית הגומי הגדולה שלנו ,שנוסדה ב 1923-על ידי החברה שכיום
כבר מוכרת בעולם ,פפגה ( .)PPGלפני המלחמה לא היתה בפולין כל תעשייה כזאת והיבוא של מוצרים
כאלה מחוץ לארץ היה נטל כבד על המאזן הכלכלי שלנו .עכשיו כבר לא רק שאין צורך לייבא מוצרי
גומי ,אלא שבגלל האיכות והמחירים הנוחים שלנו ,מתעניינים בהם בחוץ לארץ והתעשייה שלנו מצליחה
שם לעומת המפעלים הזרים.
תעשיית הגומי הפולנית "פפגה" יכולה כבר לייצא את מוצריה לחו"ל ,ולהתחרות בהצלחה עם מפעלים
מקומיים שם .מפעלי "פפגה" מייצרים בעונה זו יום יום למעלה מ 25,000-ערדליים ,נעלים ונעלי נשים.
בעקבות זאת מכניסה תעשייה זאת מדי חודש למעלה מ 7-מיליון זלוטי ,שמתוכם מהווה הייצוא
 1,500,000זלוטי .אלה הם חצי אחוז מכל הייצוא הפולני .כך הצליחה "פפגה" בשבע שנות קיומה לא רק
לפתח את התעשייה הפולנית ,אלא גם לתפוס מקום מרכזי בין המפעלים האירופיים הגדולים ביותר.
גימנסיה של שמונה כיתות הוראה בלשון הפולנית
קלרה ארליך כל שמונה הכיתות מוכרות על ידי מערכת החינוך
הממשלתית מודיעה ,כי בקשות לבחינות (הכניסה) למחצית השנייה של שנת
הלימודים ,יתקבלו יום יום ,החל מה 3-בינואר  1930בבניין הגימנסיה,
רחוב מינקביצה .הבחינות יתקיימו החל מה 15-עד ל 20-בינואר .1930

ההנהלה
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זניט זה שיא הדיוק

מחשבות
 .1מכוח ה"טמפו" של זמננו.
כולנו עדיין זוכרים במעורפל אותם יהודי העיירה הקטנה המיושבים בדעתם ,המטיילים להם בשבת אחרי
הקוגל ,כך בהרחבת הדעת ,בנעימות ,כשידיהם משולבות מאחורי גבם ,על קצה החריץ של הקפוטה .אבל
היום ,בעוונותינו הרבים ,הזמנים שונים :תקופה של חשמל ורדיו ,של מהירות מטורפת ,של מכוניות
שדורסות אנשים כלאחר יד ,כבדרך אגב ,של תמונות קולנוע רצות ומהבהבות ,של אופנות נשים
המתחלפות כל רבע שעה ,ועוד פורענויות שכאלה.
אמת ,האדם כיום גאה מאוד בקצב המהיר הזה .העולם של ימינו ,אומר הוא ,הינו עולם יפה .לא לחוץ
אלא מלא חיות ,זריז ,מהיר ,מסובב את הראש...
הזמן אינו עומד; הוא עובר כעל כנפי נשרים .פירוש רש"י :על כנפי מטוסים.
אבל אני ,הרי ,יהודי שדווקא יש לו מעט זמן [העסקים מתים וכאשר עובר פיהוק לא מחוייבים לסגור את
הפה כל כך מהר ]...כך שאם נשאר לי מספיק זמן אפשר לנצלו להרהור חטא ,וגם לשאול קושיות.
שואל אני איפוא את הקושיה הראשונה.
איפכא מסתברא (בארמית  -ההיפך מן הנכון) :ימינו אלה הם דווקא לגמרי איטיים ונעים בכבדות.
הנה אנחנו נמצאים כבר שבועיים ללא שלטון .ממש לית דין ולית דיין (בארמית – אין דין ואין דיין) ,ולציבור
יש זמן .צריך לדון ,צריך לחטוף יישוב הדעת ושיחה קלה.
יכול להיות שכבר לא צריך יישוב הדעת ,שהכל כבר מנוי וגמור והעתיד כבר כמונח בקופסא [ואצל סבא
– בקופסת הטבק להרחה] אבל בכל זאת צריך סבלנות .זה לא נעשה כל כך מהר .זה צריך ללכת לפי
הדרישה של המכונה הגדולה שנקראת קונסטיטוציה ,ספר התקנות ,משרד ראש הממשלה ,ועידה וכל כת
דילה (וכל שאר החבורה).
הבה נבחר עתה במשל שני.
לפני מספר חודשים התחשק לקברניטינו (הציוניים) לבצע חתיכת קיבוץ
 )16בעיר ציריך ולהוציא לפועל מעשים בארץ

גלויות (להתכנס לקונגרס הציוני ה-

מולדתנו (בקונגרס זה אושרה הקמתה של הסוכנות היהודית שנועדה

לנהל את חיי היישוב העברי בארץ) .ומכיוון שאנו חיים בזמן של "טמפו" ,קצרה סבלנותנו ורצינו תוך זמן קצר
ביותר להיעשות בעלי בתים גמורים (שתהיה לנו שליטה גמורה בארץ ישראל) .אבל אז בא הצד שכנגד ,המופתי
וסיעתו ,שגם הוא היה חסר סבלנות ובטמפו מודרני לחלוטין חבט בשינינו (במאורעות תרפ"ט).
אז אולי ,אחים ,קל לספר מעשייה ,אבל לא כל כך קל להפוך אותה למציאות.
ובכן הגיע ה"מיסטר" (השלטון הבריטי) ואמר :ילדים ,יש לי זמן .נזכה אתכם בוועדת חקירה ,בוועדה
מנדטורית ,בהצהרות ,בראיונות ,בסנסציות עם ברווזים ,עם הבנות ,מחאות והכחשות.
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העיקר :שום דבר לא בוער .יש זמן .אלה אינם ימיו של המלך הטיפש אחשוורוש ,שלא היה זקוק לכל
פרלמנט עם אופוזיציות ,ופשוט מאוד ,בטמפו מהיר מאוד ,הורה לרצוח את היהודים

ולמחרת (הפך לגמרי

את הכיוון ו)תלה את המן ואת ויזתא בנו [היכן מוצאים היום מלך כזה!].

 .2מכוח ה"טמפו" אצלנו בקובל
כמה מהר מתנהלת עבודת הקהילה שלנו בקובל?
לא קל כל כך לתת תשובה .יש אפילו לצים האומרים ,כי גם המהירות היא יחסית .דהיינו :אם מודדים לפי
גידול הגרעון ,הרי שמהירות הפעילות בקהילה היא מכובדת .אבל כשמודדים אותה לפי העבודה
שנעשתה ,התוצאה אחרת .יש אפילו פרשנים כאלה ,שמוצאים סמיכות פרשיות (קשר) בין אחשוורוש
ו...מנהיגי העדה שלנו .הם אפילו מרחיקים לכת ומוצאים בין מקורביו כמה מבני המן ,ולאו דווקא
מהצעירים שבהם...
בחיי ,ימינו הם תור זהב .ימים של תסיסה ומהירות הבזק!
- -כנגד מה אני אומר את כל אלה? כנגד זה שהעורך שלי גם הוא חסיד גדול של ה"טמפו" וממש רוכב על
עורפי! "מרח מאמר!" אומר הוא .שא! אל תלחץ כל כך ,אדון עורך!
וכי למה לא תלמדו מאנשים נבונים?

רבי יעקב

מכתב לחבר!
חבר חביב!
פרנסי עירנו ,המסכנים ,סבלו השבוע מפלה גדולה ויש לי עליהם רחמנות מרה .שכן הנה-הנה ,בעוד חצי
שנה ,תתחיל מערכת הבחירות החדשה למועצת העירייה ,ועם מה ,שלא נדע ,יוכלו שליחי הציבור לבוא
אל הקהל? מה יענו הם על השאלה" :העסקתם באמונה?".
החנווני המסכן משלם (לעירייה) מס שילוט .בעל הבית – מס תחזוקת רחובות .הדייר – מס תושב לא קטן.
ובכן ,תאר לעצמך חבר ,את ה"יצעקו" שכל אלה ,הבלתי מרוצים ,יקימו נגד פרנסיהם...
אבל עלינו להודות ,כי אילו היו אלה הטענות היחידות ,כבר היו שליחי הציבור שלנו מוצאים עצה .אם
אינם יכולים לעשות משהו למען בוחריהם ,הם יכולים להשליך את הבייגל הלוהט זה על זה .לכך הם
מוכשרים מאוד .נציג הסוחרים – על בעלי הבתים ,בעלי הבתים על הדיירים ,הדיירים על בעלי המלאכה,
בעלי המלאכה על הציונים וחוזר חלילה ,מעשייה ללא סוף ...ובפרט כאשר המשימה העיקרית בתעמולת
הבחירות היא לא לומר בברור ובדיוק מה הפרוגראמה של המועמד ,אלא להראות לציבור מה המועמד
השני רוצה ,וכי מה שההוא רוצה ,לא שווה ..כמה מקורבים ,או מפגינים בתשלום הרי אינם חסרים עד
שתתקבל ההחלטה הרצויה – ואז שוב הכל שריר וקיים...
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כן ,חבר יקר ,כך זה עלול היה לקרות ,לולי אירע מה שקרה השבוע ,לאחר הסטירה בפניהם של כל
הנציגים היהודיים בעירייה ,לא יהיה לאיש פתחון פה .ומי שינסה להטיל את האשמה על חברו ,ישאלו
אותו :מה זאת אומרת? בנושא כזה שמעניין את כל העיר במידה שווה ,משהו שהוא פשוט עניין יוקרתי
לכל הקהילה היהודית כאן ,בשעה שכזה עניין מתרחש ,לא יכולתם להגיע ביניכם להסכמה?..
אינני רוצה ,חבר יקר ,להאריך בדברים .אספר לך בקיצור :ממימשל הפלך הגיעה הודעה ,כי לתפקיד סגן
ראש העירייה נבחר לא יהודי ,אלא מישהו זר ,מעיר אחרת...
מועצת הפלך סבורה ,כי היא עוד התנהגה לפנים משורת הדין :אילו קיבל המועמד היהודי בבחירות רק
 11קולות והנוצרי  ,12היה על המועצה לבחור במי שקיבל  12קולות .אבל כדי שלא לפגוע ב 11-שבחרו
באחר ,היא שולחת לכאן מישהו זר לגמרי .כלומר :גם לי גם לך לא יהיה ...אבל מה יגידו חברי מועצת
העירייה שלנו ,שכל כך הבטיחו להם בעת הבחירות של ראש העיר ,כי תפקיד הסגן מונח אצלם בכיס?
מה יענו הם כאשר ישאלו אותם מה נשמע עם הסגן שלנו? כאשר ישאלו אותם :מדוע לא דרשתם לקבל
שחור על גבי לבן (הבטחה בכתב) ממי שהיה צריך את קולותיכם לבחירת ראש העיר ,מה הם יענו על כך?
לא די בכך שאיבדנו את מישרת הסגן ,כבר לא יהיה לנו אפילו שופט יהודי שני (בבית המשפט העירוני) ,כי
אומנם מספר היהודים והנוצרים בעירייה שווה ,אבל בכל זאת אין אלה כוחות שקולים ,שכן הנוצרים
יכולים להידבר בינם בכל נושא שקשור ביוקרה ,והיהודים אף פעם לא...
ומי אשם בכך? האשמים הם אלה שיושבים שם לא כדי לשמור על הכבוד היהודי ,אלא כדי למלא את
האמביציות שלהם ,לנהל את חשבונותיהם הפרטיים ,לבוא חשבון עם אויב מבית ולשלוט בכלל ישראל.
לפני כמה חודשים ,כאשר הועלתה המועמדות של אישיות יהודית גדולה לתפקיד סגן ראש העירייה,
עיקמו נותני הטון אצלנו את אפם ולא יכלו לתאר לעצמם שמישהו זר לגמרי ,שאינו יודע את צרכינו ואינו
מסוגל לטפל בהם ,יוכל להיות עלינו שר וקצין...
אבל הזר שמועצת הפלך החליטה עליו מוצא יותר חן בעיניכם ,עדיני הטעם שלי? ומה תאמרו על כך
עכשיו? ואינני מתכוון ל"מה תאמרו עכשיו" ,אלא מה תאמרו ביום פקודה ,כאשר יבוא עליכם יום הדין,
בעוד חצי שנה .מה תאמרו אז?
אלה אשריך ,ישראל! כך הם (העסקנים היהודיים) אצלנו ,אם בעירייה ואם בקהילה ,וכאשר גורמים להם
להבין ,כי מן היושר היה שכולם יתפטרו ואפילו כאשר אומרים להם גלויות לחלוטין :התפטרו ואל
תפריעו לאחרים לעבוד ,הם עושים את עצמם תמימים ,ממש כאילו לא אליהם מתכוונים ,או שהם
משליכים מעצמם כל בושה ועונים בפסוק השני של "שיר השירים"

(הפסוק נפתח במלה "יישקני"; או בעברית

של ימינו :שקו לי ב.)...
היה לי בריא!
הכלבויניק שלך
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בהירות ( /לעניין המשבר בוועד הקהילה)
הצבעת האי-אמון שנתקבלה על ידי רוב גדול של חברי הנהלת הקהילה ,ואשר נמסרה לנשיאות ועד
הקהילה ,גרמה כמובן מאליו למשבר בקהילה.
משבר זה לא היה כל כך מסוכן ,לו לא היה מתמשך ונסחב כל כך .דווקא בעניין זה צריך אותו רוב לעשות
חושבים ולמסור לעצמו דין וחשבון ברור על מה שעלול לבוא בעיקבות המשבר ,אם הוא לא יחוסל בכל
המהירות האפשרית.
ברור כי אי-האמון של רוב ההנהלה בנשיאות נוצר בגלל סיבות רציניות .אנחנו גם יודעים ,כי אי שביעות
הרצון של רוב חברי הנהלת הקהילה ,מחוסר הפעילות של הנשיאות ,אינו נובע רק מהתקפות אישיות.
זוהי מסקנה לוגית לחלוטין ממהלך המחשבה הבא :רוב חברי הנהלת ועד הקהילה תומכים בהגברת קצב
הפעילות של הקהילה .לא משנה באיזה נושא מטפלת עתה הנהלת הקהילה  -הנשיאות הפריעה לה לבצע
את תוכניותיה .משום כך הם דורשים ,כי הנשיאות תתפטר ותאפשר להם לבצע את תוכניותיהם.
אבל העובדה שהצבעת האי-אמון נמסרה בכתב לנשיאות עדיין איננה פותרת את הבעיה כלל .שאלה זו
עדיין תלויה בתנאים סובייקטיביים ואובייקטיביים ובדיוק משום כך איננו רואים שום נכונות רצינית
לסיים את הפרשה הזאת ,כדי לאפשר פעם אחת ולתמיד פעילות פורייה בתחום הקהילתי.
ואין שום צורך לעשות טרגדיה גדולה של "התקפה אישית" .דווקא יכול להיות שהחוש של רוב הנהלת
הקהילה איננו מטעה .אולי דווקא הם יצליחו לעשות דברים ממשיים יותר .צריך איפוא לאפשר להם זאת.
מכל מקום ,עניין המשבר בקהילה צריך להיפתר ביתר מהירות ואפילו מייד ,מבלי להיסחב ולגרום
למשחק מאחורי הקלעים ולתעייה במיסתורין מלאי סודות ,שסביבם יכולים להיווצר גירסאות בלתי
מהימנות ,שאינן מביאות כבוד גדול לקהילתנו.
יש להציב את הבעיה באופן פתוח וגלוי על סדר היום .יש להתוות בבירור את דרך הפעולה לעתיד של
הקהילה היהודית אצלנו בעיר.

א-ב-ר

קבלו את יופייכן מחדש
ככל שלא יהיו פניכן מוכתמים

בפצעונים ,נקודות ,ספחת ,חורים בעור
או סימנים אחרים ,תוכלו עכשיו להשתחרר מהם לחלוטין
כאשר תבקרו

במכון הקוסמטי
”“STELLA
מיצקביצ'ה 37
ופניכן יתבהרו ויקבלו מראה יפה
יום יום בין  12 – 10לפנה"צ
 9 – 6בערב
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הכירומאנטית

הידועה בכל מקום

בחוץ לארץ ובפולין נשארת בקובל
רק עד ה 1-בינואר במלון
"פאריז" ,ורשבסקה 17
הכניסה דרך החצר ומראה את יכולתה בחכמת
היד וכן בראי (כדור בדולח?) ,אומרת לכל
אדם את עברו ומה חושבים שמצפה לו עכשיו
לגבי עתידו בחיים ,באהבות ,בנסיעות
ובאינטרסים העסקיים שלו; קוראת (נסתרות)
ממכתבים ומתצלומים של המעוניינים .נותנת
את העצות הטובות ביותר .המחיר החל מ-
 1.50זל' אל תאחרו .בואו והתרשמו.

גיליון יום שישי,ג' סיון תר"צ 30 ,במאי 1930
(מתוך הספר פנקס קובל -הגיליון חסר בספרייה הלאומית)

חנוכת הבית של תלמוד התורה
מכל החורבן שמלחמת העולם האחרונה גרמה אצלנו בעיר ,סבל הכי הרבה מיבנה הת"ת (תלמוד

תורה) שנהרס לחלוטין ,והותיר שטח ריק .עסקנים מסוימים השקיעו מאמץ רב לאחר המלחמה
והקימו מחדש את הת"ת בבניין פרטי זר .הם חשבו ,כי אולי הבניין הפרטי יישאר נחלה עירונית
אבל לא יצא מכך מאומה והת"ת היה מוכרח לעזוב את הבניין .זה ארבע שנים מתגוללים להם
הילדים המסכנים עם המלמדים והמורים של הת"ת בבתי מדרש שונים וכתוצאה מכך לא יכול
היה ילד יהודי עני לקבל את החינוך הראוי.
לפני כשנתיים ,התחילו עסקנים מקומיים מסוימים להתעניין במצב שנוצר בת"ת והעסקנים
החשובים ה' דוד שקאלניק ,ה' שמחה היינאך וה' יעקב שמואל גאלדבערג ,העלו תוכנית להקמת
בניין חדש באותו מקום שבו ניצב הבניין הישן של הת"ת .המאמץ עלה בידם ,בסיוע נדבנים
מקומיים וגם בני עירנו באמריקה ,וביום ראשון ,ה 8-בטשערוויעץ [יוני] כבר עומדת להתקיים
חגיגה גדולה של חנוכת הבית לבניין החדש של הת"ת.
אנו מאמינים ,כי אוכלוסיית קובל תבין כמה הרבה עבודה השקיעו העסקנים החשובים לטובת
הילד העני וכולם ייקחו חלק בשמחה היהודית ויחגגו יום טוב כזה ,שרק לעיתים נדירות קורה
אצלנו ברחוב היהודי.

הודעה
על סמך החלטת הוועד מה 26-ח.ז .צורף מחדש החבר יוסף אברך לאירגון הרוויזיוניסטי.
ברית הצה"ר בפולניה ,סניף קובל
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גיליון  - 161יום שישי ,ה 2 -בינואר 1931
(שלושה מאמרים בגיליון זה על עניי עירך):

על המשמר
במצב הקשה הנוכחי ,כאשר המחסור מעיק על כל שכבות החברה והאוכלוסייה כולה נראית כמו
קבצן עלוב הזקוק לסיוע ,די קשה לדבר על פעילויות עזרה וסיוע לאוכלוסייה הענייה .אבל החובה
המוסרית-חברתית דוחקת ודורשת גם בזמנים קריטיים לבוא לעזרת הכושלים.
המשבר הכלכלי הנורא הזה מצד אחד ,ומגיפת השפעת והקור המקפיא מצד שני ,מכבידים עד
דכא על מחוסרי העבודה והנזקקים לסיוע ,שאין להם אפילו קיסם של עץ כדי לחמם את דירתם
העלובה והמוזנחת.
מזעזעת ביותר היא זעקת הכאב "אני רעב" ,של מזי הרעב .מה רב הצער כאשר באים אליך
בקריאה לעזרה "אני קופא" ,כשרואים את הילדים הקטנים מההמונים העניים ,שרועדים מקור
בבגדיהם הקלים ,בנעליהם הבלות ,ואינם יכולים ללכת לבית הספר – או אז נשבר הלב מכאב
וצער ומתעורר הדחף לעשות משהו לטובת אותם "תינוקות של בית רבן".
בואו לבתי הספר ותראו ,כי בימי הכפור קובעת רק הטמפרטורה שילדי השכבות העניות לא יוכלו
לבוא ללמוד (כי אין להם בגדים חמים).
פעם נהגו אנשים טובים ,כגון פעילי צדקה ונשים רחמניות ,להתעסק במצוות "מלביש ערומים"
ולספק בחורף עצי הסקה לאנשים עניים.
הפילנטרופים והפרנסים של ימינו מתעסקים בעבודות "אצילות" יותר ,וכך נופלת המשימה (לעזור
לעניים) על כתפי הקהילה והעירייה .אבל הקהילה למעשה אינה קיימת ולכן אנחנו מזעיקים בזה
את הנהלת עירנו ואת מחלקת הרווחה שלה .ועוד יותר אנחנו קוראים לעסקנים ולנשים בני עמנו,
שיפעלו כדוגמת סביהם וסבתותיהם ויעזרו ביוזמתם הפרטית לסובלים מקור ולילדים היהודיים
העניים היחפים.
ועוד שאלה מצריכה עיון כאן ,והיא בעיית בית החולים היהודי .קיימת סכנה שהבניין של בית
החולים יועבר מסיבות פורמאליות מרשותה של הקהילה היהודית לרשות העירייה .הסיבה לכך
היא שהשלטונות דורשים זו הפעם השלישית מהקהילה ,להציג מיסמכים המוכיחים שהבניין הוא
אכן רכוש הקהילה .כיום יש בידי הקהילה מוסד חשוב כזה ,אבל היא לא עושה למענו מאומה וגם
לא תעשה בעתיד ,ונדמה כאילו היא רוצה "להשתחרר" מהמשימה הזאת.
לא! אסור להרשות שהדברים יגיעו לידי כך .פעילויות בית החולים היהודי עד כה כבר הוכיחו ,כי
המוסד הוא שאלת חיים להמונים העניים .לקחת מהם את האפשרות הזאת להינצל בעת מחלה,
זה פשע חברתי חמור.
שמועות אומרות ,כי מסמכי הבעלות של בית החולים נמצאים בידיו של עסקן עירוני מסוים .אם
אכן כך הדבר ,מדוע הוא שותק?
יהיה אשר יהיה ,יש לנקוט מייד בפעולה משפטית ,שתביא לאישור מוחלט של שייכות בית
החולים לקהילה.
ב .ווע-לער (כנראה – וועלוועלער ,הוא ברוך אביבי)
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"עצים לעניים"
החורף הנוכחי כאילו התגנב אלינו כבדרך אגב.
כבר החלו אצלנו לדבר על כך שבעל הדבר הזקן והרגיל (הכפור) הזה יהיה אצלנו אורח נדיר ,ואז
אפילו כאשר יחזור אלינו לא יהיה קשה כל כך.
ליצנים אפילו הירשו לעצמם להתלוצץ על חשבון "הזקן" הזה :הוא נדד לאי שם ,מעבר לימים
ולמדבריות ,לארצות נידחות ...הלוואי היתה זו אמת.
ובינתיים - - -
בינתיים אנחנו רואים כי האורח הזקן הזה דווקא חזר ונכנס לכאן ,למקומו הישן ,והתיישב לו
דווקא כמו תושב זקן אמיתי ,עם כל העוצמה והמהומה של כפור צורב ורוחות קפואות.
בינתיים חשים כולנו עד כמה בלתי מוכנים היינו לקראתו .עד כמה הוא לא היה צפוי .עד כמה הוא
הצליח לפגוע ,במחילה ,בכולנו .כל אחד מאיתנו כבר חש במשמעותה של קבלת פנים זאת וכל
אחד ,כפי יכולתו ,ניסה להתארגן היטב ככל האפשר ,כדי שפניו לא יתכרכמו נוכח האורח
המקפיא.
אבל מה יעשה הקבצן ,העני? מה יכול לעשות אותו אביון שקיווה במעמקי נפשו שאכן בחורף
הנוכחי ימנע ממנו הטבע את הסבל הזה? מה יעשה הוא ,המסכן ,כשאין לו האפשרות הקטנה
ביותר לחמם את דירתו ,את בני משפחתו שזה מכבר אין להם ביגוד מתאים ,שסובלים זה תקופה
ארוכה מרעב ומחסור .איך ימנע מהם מלסבול מהקור המר?
בשנה שעברה עוד היו בכל זאת אצלנו בעיר אנשים ,שדאגו כבר בתחילת החורף לחלק עץ להסקה
לעניים .אשתקד עשה זאת הגוף שכונה ועדת "עצים לעניים" .מדוע אין שומעים עכשיו מאומה על
ועדה זו?
אם ועדת "עצים לעניים" היא מוסד עונתי ,האם צריך עונה טובה יותר לדאוג לעניים על ידי מעט
עצים או פחם להסקה ,מאשר בחודשים הללו?
מדוע ,איפוא ,עכשיו ,כאשר החורף הקשה כה קר ועצוב ,שותקים בעלי הצדקה ו"מחלקי
הדולרים"? מדוע אינם יוצאים עכשיו ,ברגע קשה זה ,כדי להראות כי הם יכולים להעניק עזרה
ממשית לעניים ולא רק לחלק כספים שהגיעו מאמריקה?
הוועדה הקובלאית ל"עצים לעניים" ,היכן אתם!

פ .שוהם

מכתב לחבר
חבר חביב!
הנה זכינו ברוך השם לכפור האמיתי! אינני יודע איך המצב אצלך שם .האם בעת שאתה יושב
בביתך החם ,ליד האח המבוערת ,שותה תה חם וטובל בו עוגיות ,אתה חש בקור המר החודר
לעצמותינו ,שזה אך החלימו מהשפעת?
אצלנו ,חבר יקר ,מר מאוד .נכון שהעץ להסקה זול .וסימן לכך הוא שכל סוחרי העץ נעשו,
המסכנים ,קבצנים גדולים .כפי שאומרים :לחם באגורה לחצי קילו ,כאשר האגורה איננה! (כלומר:
הלחם זול מאוד ,אבל איך אפשר לקנותו כשאין אפילו אגורה בכיס?) .לך תעשה נפלאות :קנה רבע (חבילת) עץ
כאשר אין לך את שני הזהובים שצריך בשביל לקנותה.
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לפני שנתיים כבר היה לנו חורף קשה כזה ,אבל אמריצ'קה (יהודים באמריקה) שלחו לנו כמה מאות
דולרים .בנוסף היה אצלנו בעיר מישהו שאסף כמה מאות זהובים וכך אפשר היה לספק לכל עני
רבע חבילת עץ .אבל עכשיו החל העוני לצפצף (לחלחל) אצל אחינו האמריקניים (בגלל המשבר בבורסה
ב )1929-ואצלנו כאן כבר כמעט אין ממי לבקש נדבה .ומה איפוא יעשו כל העניים ,המוכרים
והנסתרים ,בקור הנורא?
לכך נוספה צרה נוספת :תמיד בשעה קשה ,נמצאו כמה יהודים שהיו נוטלים מטפחת אדומה
ומחזרים על פתחי נדיבים ואוספים כל מה שנידבו להם .אבל היום ,מאז שהחלו ההלשנות על
עסקנינו ,הם פשוט פוחדים לקחת על עצמם תפקיד כה אחראי .כנהוג ,קונים בכסף שנאסף כמות
מסוימת של עץ ומחלקים אותה בין הנזקקים .אבל הרי ברור שאי אפשר לזכות לשביעות רצונם
של הכל ובפרט כשהדלות כה עמוקה .על כן עסקני העץ שלנו פשוט חוששים ,שחס וחלילה אחד
המלשינים לא יהיה מרוצה והוא יילך לספר לפריץ ,כי אוספים כסף ואין יודעים לאן הוא נעלם,
כמו עם הכסף של דמי השחיטה ,של בית העלמין וכדומה ,שלדברי המלשינים נגנבו ממנו עשרות
אלפי זלוטי ...אז למי ,שואל אני אותך ,מתחשק להיכנס בראש בריא למיטה החולה הזאת!
החבר'ה האלה מסוגלים לעשות רעה אפילו אם הם עצמם אינם מרוויחים מכך מאומה ,והדבר
עולה להם לראש – ומקרה רוטנה (רטנה) יוכיח.
בעיירה רוטנה פועל בית ספר עממי של "תרבות" ,בו לומדים כמאה ילדים יהודיים של כל
הקבצנים בעיר :סוחרים קבצנים ,בעלי חנויות זעירות קבצנים ,בעלי מלאכה קבצנים וכו' .מובן
מאליו כי סוחר קבצן משלם שכר לימוד עבור ילדו עד  15זהובים בחודש .בעל עסק זעיר קבצן
משלם עד  10זהובים בחודש .בעל מלאכה קבצן –  3-4זל' לחודש .בעיקבות זאת דרשו נציגים
יהודיים במועצת העירייה של רוטנה מראש העיר ,שהוא יתרום לטובת אותו בית ספר עממי סכום
עצום של  400זהובים .אבל נציגי בעלי המלאכה היהודיים במועצת העירייה עשו יד אחת עם
הגויים ,שלא להקצות את הסכום הזה לבית הספר...
נו ,איך מוצאת חן בעיניך ,חבר חביב ,עובדה זאת? ואם תאמר :איך זה אפשר ללמד ילד עני של
בעל מלאכה תמורת  3-4זהובים לחודש או חינם לגמרי ,אם העירייה לא תתמוך בבית הספר
העממי? אבל לך תריב עם החבר'ה הללו ,כאשר אפילו לעצמם אין הם דואגים .להם יש רק דבר
אחד בראש :אם מישהו רוצה לתת לאוכלוסייה היהודית משהו ,צריך להרגו...
ובכן מה יהיה עם העניים המרודים שלנו ,שאין להם אפילו פיסת עץ אחת בבית והם משוטטים
חיוורים מרעב ומקור? רק אלוהים יודע .מן היושר היה ,חבר יקר ,שתיכנס לעובי הקורה של
העניין הזה וקודם כל תהיה הראשון שיתרום מטבע גדול לטובת דמי עצים .אומנם יש אצלנו עדיין
כעשרה יהודים שהיו יכולים לתרום כמה זהובים נאים .אולי הם יחקו אותך .כלפי גביר יש בכל
זאת קצת דרך ארץ.
היה לי איפוא בריא ,חבר יקר ,ואנא דאג לעשות משהו .העניים שלנו לא יקללו אותך ,חס וחלילה.

הכל-בויניק שלך
זיכרו כי נשף ההיכרויות
של האקדמאים היהודיים
מתקיים ביום שני ,ה 6-בינואר 1931
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אזהרה בעיר הופיעו שטרות בסך  1000זל' עם
חתימה כביכול של  ,W.H. Lewinשאין לי
אליהם כל שייכות ,כי שטרות כאלה לא הוצאתי.
הם מזוייפים ואני מזהיר שלא לקבל שטרות
כאלה .בכבוד וֹולוויש לווין

גיליון  - 162יום שישי ,ה 16 -בינואר 1931
חיים קובלאיים
אורח מארץ ישראל
הסופר העברי-יידי הנודע ה' משה סטאווסקי מארץ ישראל ,המתאר באורח נפלא חיי חיות ועופות
ומבקר כרגע בפולין ,עצר ביום ראשון בקובל ,בדרכו לרובנה ,כדי לבקר כאן קרובי משפחה.
ה' סטאבסקי ביקר כאן בגימנסיה "תרבות" המקומית ,שם נערכה לו קבלת פנים נאה על ידי
המורים והתלמידים .כן ביקר ה' סטאבסקי ב(סניף) "החלוץ" המקומי ובמערכת "קול קובל"
שלנו .הוא קיים כאן שיחה ממושכת ,שבמהלכה תיאר את החיים היהודיים בארץ ישראל על פי
ניסיונו וחוויותיו האישיות.
לאחר שקיבל הזמנה מ"תרבות" ,הבטיח לכבד את עירנו בביקור רשמי ,שבמהלכו ירצה על הנושא
"תיאורים מחיי הערבים בא"י" וגם יקרא מעבודותיו.
יש לציין ,כי ה' סטאבסקי ,מלבד היותו מרצה מוצלח ,הוא גם קריין מבריק ודקלומיו נשארים
חרותים בזיכרון זמן רב .יש לצפות ,איפוא ,לכך שהרצאתו של ה' סטאבסקי תזכה להצלחה
גדולה.

התאחדות בעלי המלאכה
בעקבות ההתרחשויות השערורייתיות האחרונות בהתאחדות בעלי המלאכה המקומית ,התקיימה
ביום שני ישיבה של הוועד הפועל של בעלי המלאכה ומליאת המועצה .לאחר דיון ממושך נתקבלו
ההחלטות הבאות :בפרשת המעשה השערורייתי של ה' ביאלר ,נגד ה' ו .יּוז ,אשר סיכן את כל
האירגון המקומי של בעלי המלאכה ,נמצא ה' ביאלר כאשם הישיר וחברותו בהתאחדות תושעה
עד שהוועדה שהוחלט עליה תבצע חקירה יסודית בכל העניין .כן הוכר ה' י .פאייר כאשם עיקרי
בהתרחשויות שאין להרשותן .בפרט מכיוון שה' פאייר הוא חבר בוועד הפועל ולכן הביא במעשיו
נזק מוסרי לשמה של התאחדות בעלי המלאכה .משום כך יועברו תפקידיו לרשות הוועד הפועל
שיגיב על מעשיו בהענשת ה' י .פאייר.
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לגבי האשמים האחרים נבחרה ועדת חקירה ,בה חברים ה"ה מאיר לארבר ,יחיאל שטיין ,פ.
מלמד ואריה נונטפוס.

לא אושרה נשיאות הקהילה
ממקור מהימן נודע לנו ,כי בחירת ה' ארמארניק לנשיא החדש של הנהלת הקהילה ,לא אושרה על
ידי השלטונות.

חברי מועצת העירייה – לשם מה?
הכללים המסורבלים של המס החדש שהטילה העיריה על בעלי מגרשים פנויים ,עוררו סערה וכעס
אצל בעלי הבתים הנוגעים בעניין.
הועלו טענות מוצדקות על כך שהעירייה פתרה את השאלה הקשה (כלומר :הקלה על עצמה) על
ידי קביעה שטחית של ערך הקרקעות ,על ידי מי שאינם מתמצאים בעניין .כן טוענים נגד העירייה,
מדוע לא הגיעה לכלל הבנה עם נבחרינו במועצת העיר לגבי הרכב ועדת השמאות של הקרקעות
ולא הזמינה כל נציג של בעלי הבתים הוותיקים ואנשי מקצוע ,שיודעים את הערך האמיתי הנוכחי
של מגרש פנוי בקובל.
הרי ברור ,כי לאי-הבנייה על המגרשים הפנויים בקובל אין כל קשר ל"ספסרות בקרקע" ,אלא זו
תוצאה נוספת של המשבר הכלכלי הקשה האחרון .מדוע איפוא היה צורך להשליך אבן גדולה עוד
יותר לשלולית הגדולה של מיסים ,שעל בעל בית לשאת בהם?
מעניין לדעת האם גם פרנסינו ,חברי מועצת העיר ,אכן מבינים את ההשלכות הללו של מס
הקרקעות .אם כן ,מדוע הם שותקים על עוולה גדולה כזו ,מדוע?

קופת חולים
לפי הוראת נשיא המדינה לא יותר לקופת החולים לגבות יותר מ 12-אחוז בשנה על פיגור
בתשלומי הביטוח בקופת חולים .ההוראה תיכנס לתוקפה כבר בחודש הנוכחי.

העלאת שכר דירה
בימים אלה קיבלה אגודת הדיירים המקומית מכתב מנשיאות מועצת השרים .המכתב ,מס' ,222
מה ,7/1-מוסר ,כי כרגע השאלה של העלאת שכר הדירה אינה חשובה ואינה אקטואלית.

הבנק העממי
לקראת האסיפה הכללית השנתית העומדת להתקיים בבנק העממי ,הוגרלו שליש מהחברים
שחייבים לפרוש מהמועצה ומההנהלה .לפי תוצאות ההגרלה ,יפרשו מהמועצה כדלקמן :ה"ה
לנגר ,נוטקובסקי ,מוריק ושמואל זיידל .לגבי ההנהלה לא נערכה הגרלה ,מכיוון שכמה מחבריה,
ששמותיהם מופיעים להלן ,כבר התפטרו בזמנו מתפקידם זה :ה"ה יצחק שאמס ,מילשטיין
וגרבר .כתוצאה מכך תבחר האסיפה הכללית ארבעה חברים חדשים במועצה ושלושה חברים
בהנהלה.
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החליפו את איגרות החוב הדולריות
מאחר שהגיע מועד פקיעת איגרות החוב הדולריות (דאלארּוּבקעס?) ,קיבלה מערכת "קול קובל"
שלנו את המידע הבא ממנהל "בנק המסחר" המקומי ,בו נמצאת גם המחלקה של "בנק פולסקי"
(הבנק הפולני).
כל מי שמחזיק באיגרת חוב דולרית יכול לקבל בבנק שלהם את השווי הנומינלי שלה ,כלומר 5
דולר .אבל אפשר גם להמיר את האיגרות הישנות בחדשות ,תמורת  1,50זל' ,עבור הוצאות דואר.
מי שאין בידיו איגרות חוב דולריות ורוצה לרכוש חדשות ,המחיר של איגרת חדשה הוא  6דולר
לחתיכה .הדבר נותן למחזיקי האיגרות הישנות את הפריבילגיה לקבל על כל שתי איגרות
שבידיהם ,איגרת חדשה נוספת במחיר המועדף של  5דולר .התאריך האחרון להמרה הוא ה1-
באפריל ש.ז( .שנה זו).

מפעל לייצור מטבעות  5זלוטי מזויפים
באחרונה הבחינה המשטרה המקומית בכך ,שבירידים במחוז קובל ,מופצות מטבעות מזויפות של
חמישיות זלוטי ,שאגב עשויות ברישול ואפשר לזהותן בקלות .חקירה הוליכה לכפר צ'רסק
(טשערסק) ונתנה תוצאות מעשיות :כאשר נכנסה המשטרה לביתו של אחד ,יורים בונזה ,היא
מצאה בו את מפעל החמישיות המזויפות עובד במלוא הקיטור .על השולחן היו מונחים כמות של
מטבעות מזוייפות וכמה קילו מתכת.
כל הכנופיה נעצרה .היא כללה גם את מיכאלסקי ,האחים אנופרגה ,בונזה וקובלצ'וק .חיפוש
בבתיהם העלה גם שם ממצאים דומים .כנופיית הזייפנים הוכנסה לכלא המקומי.

הופקר תינוק
ביום שני ,בשעה  3בלילה ,שמעה משפחת קונדלסקי ,בביתה ברחוב ה 3-במאי ,בכייה קולנית כמו
של תינוק .כאשר ירדו לראות ,מצאו ליד שער גינתם חבילה שבתוכה היה מונח תינוק כבן שלושה
שבועות .הם הביאו את התינוק הביתה ודיווחו על המקרה למשטרה.

הרעלה
ביום שני שעבר ,בשעה  4לפנות בוקר ,התעוררה משפחת נ .משנתה לשמע קריאות נוראות לעזרה.
כאשר יושבי הבית יצאו ממיטותיהם מצאו במטבח שלהם תמונה נוראה :בתם הצעירה בת ה17-
מוטלת גוססת על הקרקע מייד הוזעק למקום ד"ר שץ ,שקבע כי העלמה הרעילה את עצמה וכי
חייה בסכנה .ד"ר שץ הוביל אותה מייד לבית החולים ושם ,על ידי שימוש באמצעים הדרושים,
הצליחו להשאירה בחיים ,אבל היא היתה מוכרחה להתאשפז לשמונה ימים.

אפונה באוזן
לבית החולים היהודי המקומי הובא מהעיירה ויז'בה ילד בן  ,7ברל ,בנו של יוזיפ גלר ,לאחר שתוך
כדי משחק בגרגירי אפונה עם ילדים אחרים ,הכניסה לו ילדה אחת גרגיר אפונה לאוזן והוא החל
מייד לחוש בכאבים .הגרגיר נכנס כה עמוק באוזן ,שרופאי בית החולים נאלצו להרדים את הילד
בנרקוזה ,לפני שיכלו להוציא את האפונה.
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ילד במתנה
ביום חמישי לפנות ערב ,לפני בוא הרכבת לתחנה ,שוטטה נערה יהודייה פרובינציאלית כבת ,18
בלבוש אינטליגנטי כשבזרועותיה ילד קטן עטוף בצעיף .הנערה היתה עצבנית ומייד עם הגעת
הרכבת ,יצאה הנערה-האם לרציף וביקשה מכל מי שפגשה שייקחו ממנה את הילד ,כי אין לה
איפה להחזיק אותו" ,וממילא ,אם לא תיקחו אותו – אשליך אותו" .אשה נוצרייה שאין לה ילדים
לקחה את הילד בשמחה ונשאה אותו עמה לקרון .כאשר פתחה את חיתוליו וגילתה כי זו תינוקת,
קראה בשמחה" :מאריה ,מאריה הקדושה" .היא פנתה למלוויה ואמרה" :שתי מיצוות אני עושה.
האחת שהצלתי חייה של תינוקת ושנית ,שאני מצילה את נשמתה .מייד ביום ראשון אני מטבילה
אותה ושמה יהיה 'מאריט' ,על שם מריה הקדושה".

פרנסה ממות האשה
זקן אחד ,פ ,.מדרך בריסק ,יצא ביום שני שעבר אל הרחוב בזעקות שאשתו מתה לפתע ,וכי אין לו
אמצעים כספיים להביא אותה לקבר ישראל .מייד נמצאו אנשים טובי לב שאספו ביניהם 38
זלוטי ונתנו אותם בידי הזקן ,כדי שיכין את כל הדרוש .אנשים אלה המשיכו במצוות הלוויית
המת ונכנסו לביתו של הזקן ושם מצאו את אשתו של הזקן לא מתה ,אלא חיה ,יושבת ליד האח
ומתחממת לה .כשנכנס גם הבעל ,ונשאל היכן המת ,הצביע על אשתו תוך שהוא אומר ש"אתם,
אנשים טובים ,כבר הרווחתם את המצווה .אז מה איכפת לכם שאשתי חיה וקיימת?"..

כנס מחוזי של קרן קיימת
ביום ראשון ,ה 29-בינואר ,יתקיים בקובל כנס מחוזי של עסקני הקק"ל ,בהשתתפות נציג של
משלחת מארץ ישראל ,ה' משה גורארי ,ונציג מרכז קק"ל בפולין ,ה' א.ל .בלוך.
בכנס ישתתפו נציגי  22הערים והעיירות הבאות (העותק שמתוכו תורגם קטע זה מטושטש מאוד ולכן
עלולות להיות שגיאות קלות בשמות המקומות להלן) :קובל ,מאצייב ,טריסק ,אזיריאן ,פֹווּורסק ,סורנה,
בארז'ניצה ,ולדימירץ ,סט .רפאלובקה ,גלושה הגדולה ,טריינובקה ,קמין-קשירסק ,רוטנה ,שוצק,
לובמיל ,ניסכיוש ,צ'ארטוריסק ,אנגובקה ,האלאב ,ויז'ווה ,סאגייביץ'.
ה' מ .גורארי מגיע כבר ביום שישי ,ה 27-בינואר ,ויקיים שורה של מפגשים עם הנוער הציוני ועם
ציונים מבוגרים.

ערב קטסטרופה
אסור להסתיר עוד מידיעת הציבור את האמת העירומה :אחד ממוסדותינו הנאים ביותר ניצב
בפני חורבן.
איש לא יכול להעלות זאת על דעתו .ואכן רק למעטים היה מושג כמה עמל וטרחה ,כמה אנרגיה
ומאמץ נדרשו מההנהלה הקודמת של (אגודת) עזרת יתומים ,ושל יושב הראש הנוכחי ה' אפלבוים,
וסגנו ,ה' מיכל רויזן ,כדי לבנות ולקיים מוסד חשוב כל כך כמו בית היתומים.
זה מספר שנים ,נאבקת אגודת עזרת יתומים המקומית עם גירעונות .אבל מרכז האגודה כבר אינו
כיום במצב שיוכל לתמוך בבית היתומים .מאמריקה לא מגיע כל כסף ,העירייה מסייעת רק
באגורות ספורות ולנוכח ההוצאות שעזרת יתומים עומדת בפניהן ,נאבקים הוועדה המקומית
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לעזרת יתומים ובית היתומים ,עם גירעונות והחזרי הלוואות ,ואם לא יימצאו בדחיפות אמצעים
נוספים ולא יינקטו מייד מאמצים יוצאים מן הכלל ,קיימת סכנה שעזרת היתומים המקומית
תקרוס ,חלילה.
איזו חרפה תהיה זו לעירנו ,איזו מהלומה תהיה זו ליתומינו .איננו מטילים ספק לרגע בכך שקובל
לא תרשה קטסטרופה כזאת .חובה להציל את עזרת היתומים המקומית ובית היתומים ולהעניק
להם את האמצעים הדרושים להמשך פעילותם החינוכית הגדולה והנחוצה.
יהודי קובל! עימדו על המשמר! אנחנו ערב קטסטרופה .מלאו את חובתכם כאחים והגישו עזרה
ליתומינו הבודדים ,ידועי הסבל.

חתונה עם יעקב וחתונה עם דוד
לפי שנותיה ,פרל מרחוב ארקה כבר בגיל נישואין ואבא-אמא שלה רצו לזכות במעט נחת ממנה
והחלו לחפש עבורה חתן .לפני מספר חודשים ,שלח להם אלוהים חתן מתאים ופרל נעשתה במזל
כלה ליעקב מרחוב מיצקביץ' .באחרונה החליטו הצדדים ,כי ביום שישי שעבר תתקיים החתונה.
המחותנים התכוננו לקראת החתונה וכבר שלחו הזמנות .יומיים לפני החתונה בא בשמחה החתן
יעקב לכלתו והביא לה את הבשורה ,כי כבר שכר דירה למענם וכך מייד לאחר החופה שלהם יוכלו
להתארגן בביתם שלהם .אלא שהחתן המאושר גילה לכלה ,כי חסר לו סכום כסף מסוים כדי
לשלם עבור שכירת הדירה ואולי היה זה אפשרי ,שהורי הכלה ילוו לו את הסכום הזה עד לאחר
החתונה .הכלה דיברה מייד עם הוריה על ההלוואה ,ואלה נעתרו בשמחה לסייע לחתנם המיועד.
בנוסף סיכמו איתו ,כי בחתונה ינגנו כלי-זמרים.
ביום שישי ,יום החתונה ,באו אל הכלה הרבה אורחים מכובדים וביניהם הרב ,שמשים והכלי-
זמרים .הכל המתינו לבוא החתן – והמשיכו להמתין לו עד שעה מאוחרת בלילה – והילד איננו.
החתן לא הגיע לחתונתו .לאחר מכן התברר ,כי שעה אחת בלבד לפני החופה ,התחרט החתן על כל
השידוך...
הצער והאכזבה של הכלה והוריה היו כה גדולים ,עד כי האל ריחם עליהם וכבר בשבת בערב שלח
אליהם את מלאכו בדמות שדכן ,עם חתן מקומי אחר ,דוד מרחוב משצ'ונסקה ,שכבר ניצב מעבר
לדלת בית הכלה והמתין שיזמינו אותו להיכנס .החתן המיועד החדש נתבקש להיכנס אל הכלה
והשניים מצאו חן זה בעיני זה .וכך ,ביום שלישי ,התקיימה במזל חופתם .וכך נהנו אבא-אמא
ואורחיהם מכל המאכלים הטובים שהוכנו לחתונה הקודמת...

חתונה – ולא חתונה
ביום רביעי שעבר התקיימה ברשותו של הרב חתונת זוג מקומי – סנדלר צעיר בשם לייזר ,עם
העלמה פס'ל (פסיה) .ביום השני לאחר החתונה נודע לרב ,כי הכלה היא דודתו של החתן ,אחות
אמו – ונישואין כאלה מנוגדים להלכה היהודית .הרב הודיע מייד לזוג ,כי החתונה אינה חתונה
ואפילו לא צריך לקבל גט (כדי להפריד בין בני הזוג) והחתן נשאר במעמדו כרווק ,והכלה אינה אשתו.
אבל החתן והכלה לא הסכימו אפילו לשמוע את דברי הרב ,בטענה כי הציבו חופה כדת משה
וישראל .בעקבות זאת הודיע הרב בפומבי בשבת בכל בתי המדרש והשטיבלאך ,על ההתנהגות
שאין להסכים לה ,של החתן כלה שבהם מדובר ,בניגוד להלכה היהודית.
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הלך החתן – חזר הנוכל
לפני מספר חודשים התיישב בקובל הסנדלר לייבל גארדו .בין מכריו המקומיים החדשים הוא
הציג את עצמו כרווק ,באומרו כי אם יימצא לו שידוך הגון ,ייעשה לחתן .אחד ממכריו היה חבר
טוב של העלמה דבורה מרחוב לניאנובה .הלה הציע לה את השידוך .השניים נפגשו ,אבל החתן לא
מצא חן בעיני הכלה ,כי הוא נראה לה מבוגר .אבל חבריה הטובים הסבירו לכלה ,כי בזמנים אלה
השידוך הזה הוא מוצלח מאוד עבורה :חתן שמרוויח כסף ,וכמעט שאינו מבקש נדוניה .הדברים
השפיעו על הכלה ובמזל כתבו תנאים (ערכו טקס אירוסין) ,ובימים אלה כבר עמדה להתקיים החופה.
אבל במקרה ,הגיעה לבית הכלה במוצאי שבת שעברה ,אורחת – עלמה מסרנה ,וכאשר ראתה את
הסנדלר לייבל ,שאלה את בני הבית מניין הוא בא .ענו לה ,כי זהו הרי החתן של דבורה .ואז משכה
האורחת את הכלה המיועדת הצידה ולחשה לה בסוד ,כי לכאילו-חתן שלה יש אשה עם שני ילדים
בסרנה .כאשר הטיחו זאת בפניו של החתן ,הוא הכחיש בתחילה הכל .אבל בסופו של דבר הוא
הודה ,ונמלט מבית הכלה.
עתה מתברר ,כי הכאילו-חתן הזה כבר ערך כמה שידוכים כאלה ואפילו חתונות בערים ובעיירות
אחרות בסביבותינו.

חדשות תיאטרון
היום ,יום שישי בערב ,יופיע התיאטרון הווהליני הפולני ,עם כל להקת שחקניו המפורסמים,
בתיאטרון "אכספרס".
במוצאי שבת יהיה לציבור מבקרי התיאטרון היהודיים העונג הגדול לראות בתיאטרון "אכספרס"
הצגה של השחקנים היהודיים המפורסמים ,גב' אידה קמינסקה וה' זיגמונט טורקוב .שמות אלה
הם ערובה להצלחה גדולה ויש לצפות לכך שהאוכלוסייה המקומית לא תוותר על ההזדמנות
להיות נוכחים בהצגה של כאלה שחקנים יהודיים אהובים.

האגודה הדרמטית היהודית המקומית ב"מבול"
סוף-סוף התעוררה האגודה הדרמטית היהודית המקומית משינת חוני המעגל שעברה עליה
בשנתיים האחרונות ,התנערה מהעובש והטחב שאפפו אותה והראתה לכל כי עודנה חיה וכל
ההספדים והתנחומים שהופנו לכתובתה משוללי יסוד .וכדי להוכיח את כוח החיים הפועם בה,
העלתה בימים אלה בתיאטרון "אכספרס" את בכורת המחזה הרציני "המבול" .המחזה בנוי על
בעיה פילוסופית-פסיכולוגית ,אף כי הוא משתמש בדיאלוגים שטחיים ויבשים ,שסיכנו את כל
ההופעה.
נוכח הקשיים הצפויים מראש ,השתמש הבמאי בכל מה שעמד לרשותו והזריק חיים למונוטוניות
של המחזה ועד כמה שאפשר לומר ,הדבר עלה בידו .למרות האמצעים הטכניים המוגבלים ,הוצג
המחזה במה שאפשר לכנות הצלחה גדולה.
הורגשה שלמות והמשכיות במשחקם המשותף של כל חברי הלהקה ושל כל אחד מהם לחוד .על
כך יש להודות לא רק לבמאי ,אלא גם לתחושת האחדות והאחריות ששלטה בקרב המשתתפים.
אין להפחית מערכם של אלה כאשר מתכננים להמשיך את הפעילות של האגודה.
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יש לציין את הצלחתו הבולטת של הבמאי אנאטוב [שאגב ,זוהי עבודתו הראשוני בבימה היהודית]
והופעתו החביבה בדמות עורך הדין נלי .מלאת חיים ומגובשת היתה הופעתו של ה .רויזן בתפקידו
הזעיר של הכושי "צ'ארלי" .הדבר מוכיח ,כי ברצינות ובהבנה של המשתתפים יכול אפילו התפקיד
הזעיר ביותר להתפתח לכמעט דמות מרכזית .טיפוס נאה של הושענה חבוטה (בלשון ימינו :מפסידן)
בבורסה ורכילאי מרושע גילם ה' ניימארק בתפקיד "פרוזר" ,וגם ה' טורן בכישרונו היצירתי
בתפקיד המסעדן.
נזכיר כאן גם את הטיפוס המזדקן של "ביר" ,המצליח בבורסה .לעומת זאת היה חלש מושא
הרכילות והקנאה ,ה' סגל ,בתנועותיו המוגזמות ,ובסצנות של אהבותיו ורגעי חרטותיו עם העלמה
שנקר בתפקיד ליסי "אחת מההן"!
מתאימים לתפקידם היו ל .חזן בתפקיד השחקן ומ .חייט כצייר .ברגעים מסוימים הכניסו שני
השחקנים "המקרטעים" חביבות והומור במשחק .מלבד רגעים חלשים מעטים ,היו כל השחקנים
במקומם וביצעו יפה את התפקידים שהוקצו להם.
עצם העובדה שהמשתתפים החזיקו את הקהל [שאגב לא היה קטן] במתח במשך שעתיים ,למרות
האופי האבסטרקטי של המחזה ,מוכיחה את ההצלחה הגדולה של ההצגה .אנו מאחלים לאגודה
הדרמטית היהודית יישר כוח.
מתחשק לומר עוד משהו קטן :הלוואי שהצלחת המחזה תהווה דחיפה לעבודה מוצלחת נוספת של
האגודה ושלא יהיה מחזה זה רק השתלהבות מקרית של נרות גוועים.

צופה

סיימיק
(סיימיק הוא אסיפת הנבחרים של הפלך ,בה נקבעו ,בין השאר ,העמדה שינקטו נציגי הפלך בסיים הכללי ,הוא
הפרלמנט הפולני ,בהצבעות על הנושאים השונים שיועלו בפניו).

מדיווחו של ראש העיר על המושב האחרון של הסיימיק המקומי אפשר לראות ,כי המצב הפיננסי
של הסיימיק התדרדר בגלל גרעון של  249,000זל' ,ש 100,000-זל' מתוכם יש לכסות עוד השנה ו-
 150,000זל' ייכללו בתקציב .1931/32
כן דווח על תוצאות הביקורת שנערכה בבית החולים המחוזי על ידי רופא המחוז ומזכיר
הסיימיק .הם אישרו ,כי ביום הביקורת נמצאו בבית החולים מאה חולים ,מהם  27חולים ממחוז
קובל 50 ,מהעיר קובל ו 12-ממחוזות אחרים.
בנעילת הישיבה נתקבלה החלטה פה אחד ,להודיע למנהל בית החולים המחוזי ,כי עליו לדאוג
בהקדם האפשרי לכך ,שמספר החולים במוסדו לא יעלה על .80

רוטנה
 ביום ראשון קיים ארגון החלוץ המקומי עצרת לרגל מלאת  10שנים לקיומה של הסתדרותהעובדים בארץ ישראל .בעצרת השתתף הנציג החשוב של ההסתדרות ,ה' פינסקי ,שנשא הרצאה
רבת תוכן .בין השאר הוא פירט את הישגי ההסתדרות בעשר שנות קיומה.
לאחר ההרצאה הוצגו תצלומים מעניינים ,מלאי חיים ויפים מאוד ,של ארץ ישראל ונערכה הופעה
של דקלומים ושירה.
באופן כללי עשתה העצרת רושם חזק על הציבור.
לצלילי "תחזקנה" (הימנון תנועת העבודה הארצישראלית) ,ננעלה העצרת בשעת לילה מאוחרת.
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 -בשביעות רצון ובהערכה יש לציין את הצלחת מגבית השקלים שנערכה כאן ברוטנה .בסך הכל

ז .קמפר

נרכשו כאן  162שקלים.

 למען האמת ,בקשר לחליפת המכתבים מרוטנה ,שהודפסה ב"קול קובל" מס'  1בקשרלסובסידיה של העירייה לבית הספר "תרבות" ,מדווחים לנו אישיות רשמית מקובל וכתבנו
ברוטנה ,כדלקמן:
למען סבסוד בית הספר "תרבות" ב 400-זל' הצביעו חמישה נציגים יהודיים במועצת העיריה3 .
מתוכם סוחרים זעירים ושניים בעלי מלאכה ,הזכאים להערכה על כך.
הנציגים הנוצריים במועצה נמנעו מהצבעה .לעומת זאת הצביעו נגדה "ראשי דגים" כמו הקצב
יוסף פאראנץ ,בסיועו של ישראל יעקב חייט ,כשלעזרתם יצא סוחר זעיר ,פטפטן "בעל מחשבה
חופשית" .וכך ,למעשה ,בגלל שני הנציגים של בעלי המלאכה היהודיים בעירייה ,בוטלה
הסובסידיה ל"תרבות".

גיליון  - 163יום שישי ,ה 23 -בינואר 1931
בית החולים היהודי בקובל

הודעה
בבית החולים היהודי

מתקבלים יום יום מ 4-אחה"צ

חולים

לטיפול

במנורת קווארץ

 1זלאט לטיפול

כל סוגי הטיפולים החשמליים
 1זלאט לטיפול

דיאתרמיה  0.52לטיפול
הוועדה

(*) דיאתרמיה היא שיטת טיפול בכאבי פרקים או עצבים ,המבוססת על העברת זרם חשמלי דרך הרקמות העמוקות
ליצירת חום פנימי בגוף (המתרגם)

חיים קובלאיים
ועידת הקרן הקיימת
ביום ראשון תתקיים בקובל ועידה גדולה של עסקני הקרן הקיימת ב 22-ערים ועיירות .לוועידה
מגיעים במיוחד נציג המשלחת הארצישראלית ,ה' משה גורארי ונציג מרכז הקק"ל ה' בלוך.

תקציב העירייה
ביום רביעי נסע ראש העיר ,ה' רוטשובסקי למימשל הפלך בלוצק ,כדי להציג שם את התקציב
המיועד לעירייה לשנת .1931/32
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ממקור מהימן מוסרים לנו ,כי דווקא בעת משבר הנוכחי ,כאשר נציגינו נמצאים במצב
קטסטרופאלי ,כולל התקציב רק  8,000זל' לתמיכות ,בעוד שאשתקד היה הסכום  22,000זל'.
נבחרינו במועצת העיר אולי יגלו באמצעות התקציב הזה ,כי הם נשלחו למועצת העירייה על ידי
בוחרים ושהם חייבים לעמוד על משמר האינטרסים העירוניים למענם ולמען המוסדות שחלק
גדול מאותם נבחרים מייצג גם אותם.

קהילה
בעקבות החקירה שנערכת באחרונה לגבי פעילות הקהילה הקובלאית [הודות להלשנות שלא נודעו
כמותן – המערכת] הגיע למשרדי הקהילה ביום שני בבוקר חוקר מטעם השלטונות כדי לבדוק את
הנהלת הספרים של הקהילה .לאחר חקירה יסודית בספרים העיקריים וגם לאחר בדיקה
מדוקדקת שעשה החוקר בסדרי ההכנסות וההוצאות של הקהילה ,דרש החוקר ממזכיר הקהילה
דיווח מפורט על המאזנים ומצב החשבונות של הקהילה לשנה שעברה ,ודרישתו נענתה במלואה.

האגודה היהודית לדרמה ולמוסיקה
במוצאי שבת התקיימה בבית העם האסיפה הכללית של האגודה המקומית לדרמה ולמוסיקה,
המבקשת לחדש את פעילותה .פתח את האסיפה ה' ש .פרידמן ,באיזכור פטירתו של נשיא
האגודה לשעבר ה' משה קגן נ"ע (נוחו עדן) .האסיפה כיבדה אותו בעמידה.
לאחר בחירת ה' כאלאט (חלט) כיושב ראש וה' ניימרק כמזכיר ,דיווח ה' פרידמן על פעילות
האגודה .הדיווח עורר דיון ממושך שבמהלכו נטלו חלק העורך בוראק ,כאלאט ,ויינשטיין,
קלוניצקי ,קודץ (קדיץ) ואחרים.
לאחר מכן נערכו בחירות חשאיות של הנהלה חדשה .הנבחרים היו ה"ה סגל ,רויזן ,כאלאט
וקלוניצקי .לוועדת הביקורת נבחרו ה"ה פוגאטש (פוגץ') ,ניימרק וקודץ.
לקראת הנעילה ,הביעה האסיפה הכללית את רצונה ,שההנהלה החדשה תפעל מייד להשגת מיבנה
קבוע לפעילות האגודה.

הבנק העממי
ביום ראשון תתקיים בתיאטרון "אכספרס" האסיפה הכללית השנתית של חברי הבנק העממי
המקומי .מדברים על כך שהאסיפה הזאת תהיה שונה מהאסיפות הקודמות ,בכך שתתנהל
באווירה רגועה ושבכך יישמרו העקרונות הקואופרטיביים לטובת האינטרסים של הבנק העממי.
הלוואי תהיה זו אמת.

ועדת נשים
בבית היתומים המקומי התקיימה ביום שלישי הישיבה הראשונה של היוזמות להקים ועדת
נשים ,שתיקח חלק בפעילויות עזרת היתומים המקומית .הוחלט על הקמת הנהלה זמנית שבה
חברות הנשים הנכבדות הבאות :צכנוביץ ,ולדמן ,העלמה לווין ,לוינר ,גלייזר ,קופר ,בתיה ורבה,
מסטיל.
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יש לקוות ,כי האוכלוסייה המקומית תבוא לקראתן בסיוע הנחוץ לילדינו היתומים ובכך תסייע
למלא את החוב היהודי לדאוג ליתום.

בית החולים היהודי
בזמנו כתבנו שהעירייה דורשת להציג מיסמכים המעידים על כך שהמיבנה של בית החולים הוא
רכוש האוכלוסייה היהודית המקומית .עכשיו מטפלים בכך ה"ה קלורגלוז ,פיש ושיינקר.

האיגוד המקצועי של החייטים
בישיבתה מה 20-בח.ז .מצאה הנהלת האיגוד המקצועי של החייטים ,כי ה' י .פאייר לא עבר על
חוקי התאחדות בעלי המלאכה והחליטה להחזיר את ה' י .פאייר לתפקידו כנציג האיגוד המקצועי
של החייטים בוועד הפועל של התאחדות בעלי המלאכה בקובל.

מיס פולניה בקובל
היום ,יום שישי בערב ,תתקיים בתיאטרון המקומי "אכספרס" ההופעה היחידה של השחקנית
הפולנית המפורסמת זופיה גוטיצקה ,שהוכתרה כ"מיס פולניה" בתחרות היופי הפולנית אשתקד.
ביחד אתה יופיעו אמני הבמה הפולנית הפופולאריים תדאוש פרנקל ואוסטרובסקי.

נלכדו רוצחי השוטר
ביום שלישי עלה בידי המשטרה ללכוד את רוצחיו של השוטר המקומי יאן מייאטק ,האחים
הפועלים היומיים ויצצקי ולדיסלב ,בן  ,23וזיגמונט ,בן  .24אחרי שנפל עליהם החשד ,נערך חיפוש
בביתם ברחוב מלינורסקה  ,20נמצא רכוש רב מהגניבה אצל ארליכנרט ברחוב סיינקביצ'ה.
החנווני ,ה' ארליכנרט ,הוזעק מייד למקום והוא אכן זיהה שאלה הסחורות הגנובות .בנוסף מצאו
אצלם עקבות המוליכים לרצח הטרגי של השוטר .הרוצחים נמסרו למחלקת החקירות .כדאי
לציין כאן ,כי הרוצח ולדיסלב כבר נדון בזמנו לארבע שנות מאסר על גניבת סוס.

"הבימה"
סטודיו "הבימה" המקומי ,בהנהלת ה' קלוניצקי ,חידש את פעילותו ובקרוב יעלה מחזה על
הבמה.

ילד מת כדמי קדימה
ביום חמישי שעבר נכנסה לחצר ברחוב קוסטיושקה עגלת איכרים .צעירה נוצרית לבושה בגדים
אינטליגנטיים ובידה מזוודה קטנה ,ניגשה אל העגלה והעגלון אמר לה ,כי הוא נוסע לטוריסק.
בעיקבות זאת הציעה העלמה לעגלון שייקח גם אותה לטוריסק ,כי היא בדיוק צריכה לנסוע לשם,
אל קרוביה .לאחר שהשתוו על המחיר ,מסרה העלמה לעגלון כדמי קדימה את המזוודה ,באמרה
כי היא הולכת להביא את חפציה האחרים .עברה שעה ועוד שעה ,והעגלון עודנו ממתין לנוסעת
שלו .מאחר שהיא לא הגיעה ,איבד את העגלון את סבלנותו .הוא התייעץ עם עובר אורח והלה
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אמר לו שיפתח את המזוודה ,כדי לראות אם יש בה משהו שיעיד מי הצעירה והיכן אפשר למצוא
אותה .העצה מצאה חן בעיני העגלון .הוא פתח את המזוודה ומצא בה "עדות משכנעת" :תינוק
מת ,בן מספר שבועות.

היכרות שהסתבכה
גברת ש .הצעירה ,שאיננה מהמכוערות בנשים ,הזמינה שמלה אצל חייט נשים שבית המלאכה שלו
נמצא ברחוב ורשאבסקה .ההתאמה והמדידות של השמלה נעשו על ידי אחד מעובדי החייט ,ותוך
כדי כך הלך ליבו שבי אחרי גיזרתה והופעתה הכללית ועל כן נמשכה והלכה עבודתו על השמלה.
תוך כדי כך נוצרה בין הזוג משיכה אינטימית והעובד הצעיר נעשה קרוב ללבה של הגברת
הצעירה ,כמובן בזמן שבעלה לא היה בבית.
ביום שני שעבר ,כאשר הבחור יצא מיוזע" ,המסכן" ,מבית הגברת ,פגש אותו סוחר אריגים
מסוים שמתגורר באותה חצר .הלה שאל אותו מה הוא עושה כאן בדירת הגברת .הבחור לא איבד
את עשתונותיו וענה" :מה דעתך על כך? הנה הגברת הצעירה מדירה זאת תפרה אצלנו זה מכבר
שמלה וכנהוג אצל הגבירים בימינו ,טרם שילמה תמורתה ואני צריך לבוא אליה מדי פעם כדי
לגבות את החוב .עכשיו כבר אפילו עשיתי לה שערוריה!"
למחרת ,ביום שלישי ,נפגש סוחר האריגים עם בעלה של הגברת שחזר הביתה בלילה הקודם
ממסעות עסקיו .שאל אותו הסוחר מדוע הוא גורם ייסורים כאלה לאשתו בכך שאינו משלם
לחייט תמורת השמלה שתפרה אצלו וחייבים לבוא לתבוע את הכסף ממנה ואפילו להקים אצלה
שערוריות.
לשמע הדברים ,חש הבעל של הגברת הלא מכוערת אל החייט ושם התנפל עליו בצעקות בטענה
"לכם מגיע ממני כסף? הרי אשתי שילמה בעד השמלה מראש ,עד לאגורה האחרונה ,את כל
המחיר שנקבע ".החייט ניצב משתומם ורק גמגם כי אין לו לומר על כך דבר .אבל הבעל לא ויתר
והמשיך לדפוק על השולחן ...עד שקראו לעובד המתפרה הצעיר לבירור והדברים התגלגלו עד כדי
כך ,שהם מסכנים עכשיו את שלום הבית של הבעל והאשה.

רעיון של גנב
צעיר בלבוש נאה נכנס לחנות סדקית ברחוב ורשאבסקה וקנה כמה דברים קטנים בשני זלוטי.
הוא נתן למוכרת שטר של מאה זלוטי וביקש עודף .המוכרת נטלה את השטר והחלה להניח על
השולחן את העודף .לפני שסיימה ,מצא הקונה פתאום בכיס צדדי שלו שני זלוטי ,כך שלא היה
צורך לפרוט את השטר של המאה .הוא נתן למוכרת את שני הזלוטי וביקש בחזרה את השטר של
המאה .המוכרת עשתה זאת וכאשר החלה לאסוף בחזרה את העודף מהשולחן ,יצא הצעיר
מהחנות .רגע לאחר מכן הבחינה המוכרת כי חסרים בעודף  20זלוטי .היא מיהרה אל הרחוב,
אחרי הצעיר ,אבל לנוכל כבר לא היה כל זכר .המוכרת טוענת ,כי במשך כל העיסקה לא גרעה עין
מהצעיר ,אבל הוא היה כל כך זריז ומיומן ,שאי אפשר היה להבחין במאומה.
חנוונים ,היזהרו!
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שימו לב!

בערבי החורף הארוכים נותן הביקור

קובל!

בבית הקפה "וורסאי" המשופץ
(דרך לוצק )05

לציבור הנכבד את האפשרות

לבלות לצלילי

תזמורת יוצאת מהכלל

בניצוח המוסיקאי הנודע ה' גווירצמאן
במחירים זולים ובשירות טוב
בדרך ארץ ,ההנהלה
בואו והתרשמו!

גיליון  - 164יום שישי ,ה 30 -בינואר 1931
מכתב לחבר
חבר חביב!
אוי ,הדלות המרה! לאן כבר לא הזדחלה לה! לאיזה בית מסורתי נעים היא כבר לא חדרה!
אבל אף פעם לא הייתי מאמין ,שהדלות תוכל לחדור בכוח אל המוח של אדם שכיסיו אפילו כיום
מלאים וגדושים במזומנים ממש.
הנה ,שמע לך מעשה מסקרן שהיה:
אצלנו ,כמו בכל תפוצות ישראל ,קיימת חברת "מושב זקנים" .מובן מאליו ,כי היא טמונה תשע
אמות באדמה ונאלצת לטפל בגירעונות שלה כמוני וכמוך...
נו ,מילא ,במשך השנים היא כבר התרגלה שלא לראות אסון בכך שהמצב גרוע (ולחיות עם זה) .אבל
מה עושה השי"ת (השם יתברך)? הוא עושה כך שבניין המושב זקנים נוטה ליפול ויש בכך סכנת
נפשות .כאן ראו הגבאים כי אי אפשר לדחות את הטיפול לזמן רב ,שכן אם ח"ו (חלילה וחס)
יתמוטט הבניין ,לא יהיו יותר לא זקנים ,לא חברה ,לא גבאים ויהיה עליהם להקים (סתם איזו)
אגודת דיירים כדי לקבל איזה כיסא (תפקיד ציבורי כלשהו)...
ובכן ישבו הגבאים שלושה ימים ושני לילות וחשבו וחשבו והגיעו למסקנה :מאחר שאיש אינו
הולך לנשף (שמאורגן לצורך מגבית) ואין ממי לאסוף כספים ,נשאר בהסכמת כולם שהגבאים ילכו
בכבודם ובעצמם עם המטפחת האדומה (של מקבצי נדבות לטובת הציבור) לכל שמחה יהודית – תנאים
(אירוסין) ,חתונה ,ברית – ויאספו אצל האורחים כמה שאפשר ובכסף זה יתחילו סו -סוף לתקן את
בניין מושב הזקנים.
זמן קצר לאחר החלטה זו ,התקיימה חתונת עשירים ,שאחת מהמחותנים העיקריים בה היתה
סגנית נשיא החברה (של מושב הזקנים) .כאן ,חשבו הגבאים ,תהיה לנו התחלה טובה והעניין יזוז
במזל וברכה .לבשו הגבאים את קפוטות השבת שלהם ויצאו לדרכם בשעה מוצלחת.
הם נכנסו ,אמרו מזל טוב לאבי הכלה ותוך כדי כך אמרו לו לשם מה באו .הגבאים אכן פגעו
במטרה וקיבלו נדבה נאה .במצב רוח טוב ,המשיכו הגבאים לטקס אירוסין של נגידים (עשירים),
אבל שם נתקלו במענה לשון כזה" :אל תיטפלו ,יהודים .אל תפרו את השמחה" ,אמר המחותן
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העיקרי" .הרי אתם רואים שהאורחים שלי ,בלי ע"ה (עין הרע) כולם נגידים ואינני רוצה שאתם
תכעיסו אותם .הנה" ,אומר הוא תוך שהוא מכניס את ידו לכיסו" ,אני עצמי אפדה את האורחים
שלי" ...והוא מגיש לגבאים זהוב אחד שלם...
אז מה אתה אומר ,חבר חביב ,להבנה הקבצנית של יהודי גביר ידוע?
שימעו לי ,גבאים חביבים ולבביים שלי ,מוטב שתלכו לשמחות של יהודים פשוטים ,ביתיים ,ושם
יתנו לכם יותר כבוד ויותר כסף.
ככה זה ,חבר חביב ,מי שרוצה לתת אינו יכול ומי שיכול אינו רוצה .וכך נמצאים כל מוסדותינו
החברתיים במצב רע ומר .מתלוננים על כך "בית היתומים"" ,לינת הצדק"" ,תרבות"" ,תלמוד
תורה"" ,אורט" וכן הלאה .כך מתקיים הפסוק "כשל עוזר ונפל עוזר"...
ואם תאמר :ומה עושה העירייה שלנו? מדוע אין היא באה לעזרת מוסדותינו במצב מר כזה? ובכן,
יש סברה ,שהעירייה עצמה היא בבחינת נצרך .והרי מובן לכל ,כי (כאשר חסר לעירייה כסף) תרנגול
הכפרות הראשון הם המוסדות היהודיים וכפי שאני שומע ,כבר בדיונים הראשוניים על התקציב
החדש של השנה הבאה ,יקוצצו לא פחות מ 52-אחוז מהסובסידיות למוסדות יהודיים .אגב,
העירייה שלנו עסוקה עכשיו בעבודה חשובה מאוד כמו הרעלת עכברים .כלומר ,מאחר שחסרים
חתולים בכרך קובל ,הזמינה העירייה כמה אלפי קילו רעל ואלה יחולקו בין בעלי הבתים תמורת
כסף מלא ...ביטוי נאות למימרה" :פרנסה אתה רוצה? סם המוות אתן לך!"..
הקיצור ,חבר חביב ,המצב גרוע .כאילו לא היה די בהתאבדויות שהתרחשו אצלנו ,שולחת לנו
עכשיו העיריה את מלאך המוות הביתה.
אבל ליצני הדור אומרים ,כי אין צורך לפחוד מפני הרעל .אפילו העכברים יפחדו ממנו כמו השד
מפני הקטורת (של הכמרים).
היה לי איפוא בריא ,חבר חביב ,והלוואי שהשי"ת ישמור עלינו מפני שוחרי טובתנו ,כפי שמאחל

הכלבויניק שלך

לך

גיליון  - 165יום שישי ,ה 6 -בפברואר 1931
אזהרה! לתשומת לב ה"ה הרופאים והציבור!
נתגלו במכירה זיופים חסרי ערך של השוקולד לניקוי
(דרכי העיכול) דראסטין לובלסקי ,המוכרים זה 25
שנה ומומלץ על ידי רופאים .להווי ידוע ,כי על כל
חתיכה של השוקולד המקורי לניקוי מופיעים הכתובת
 Drastin Lubelskiוסמל מסחרי.
להשיג בכל בתי המרקחת .הייצרן הבלעדי :הרוקח י.
לובלסקי ,ורשה ,דלוגה .16
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גיליון  - 213יום שישי ,ה 21 -בינואר 1932
אל ההורים של בתי הספר "תרבות" הקובלאים
חברים הורים! אבות ואמהות של הילדים בבתי הספר העבריים של "תרבות"!
אנו פונים אליכם ,כאל אלה שמגלים את מסירותם לבית הספר העברי לא רק בדיבורים ,אלא
במעשים ,כשהם מקריבים קרבנות חומריים גדולים וכבדים.
אתם כולכם ,שוויתרתם מרצונכם על בתי הספר (שהלימודים בהם) חינם ,ומשקיעים מאמץ כבד
במצב (הכלכלי) הקריטי של היום ,ובלבד שילדיכם ילמדו בבית הספר העברי – הרי אתם עושים
זאת בוודאי לא סתם כך בגלל קפריזה טהורה ,מבלי לשאול מדוע!
אם אינכם מתחשבים בקשיים הכרוכים בלימוד ילד בבית ספר ,שלמרבה הצער אינו מקבל כל
תמיכה ממשלתית ,אם אתם נושאים בעקשנות על כתפיכם את העול הזה ,מן הסתם אתם בכל
זאת חשים ,כי רק בית הספר הזה נותן לילדכם את הסביבה המאירה והאוהבת של הגשמה
עצמית לאומית .רק הוא מקשר אותו עם ביתו ועם עמו .רק הוא מקנה לו ערכים אציליים גבוהים
ואידיאלים .השבת ,בבואכם לאסיפה הכללית של "תרבות" ,תגיעו לשם כשותפים חשובים מאוד,
פעילים מאוד ,בחברת "תרבות" ,כי מעשיכם למען הרעיון של "תרבות" הם הרי רבי המשקל
ביותר ,הממשיים ביותר.
איש מההורים אל יחסר באסיפה זו! הבה תישמע שם המלה הרצינית ביותר והמעשית ביותר של
ההורים!
לא צריך לנצל את האסיפה לטענות קטנוניות [שאי אפשר להימנע מהן בכל משימה גדולה] אלא
לביקורת שקטה ,מעשית ,אבל קפדנית.
אסור ש"תרבות" תהיה סתם "מוסד" המשמש כשדה פעילות של מספר עסקנים ,כדי להתבלט
ולקנות להם שם .הוא צריך להיעשות בית המלאכה של המאמץ העליון ,כדי שבזמן הירידה (השפל
הכלכלי) הכללית יציל את הפינה היקרה מכל ,ביתם של ילדינו.
פינה זו הם בתי הספר ,אבן היסוד העיקרית ,שממנה נובעים כל שאר ההישגים של "תרבות",
ובזמן קשה חייבת פינה קטנה זו קודם כל שידאגו לה ויחזקו אותה.
"תרבות" בקובל צריכה ועד שיבין היטב את המשימה הראשונה המוטלת עליו ויבצע אותה במרץ.
אנו קוראים לכם :איש בל יימנע מלבוא לאסיפה ,כי אדישותכם ברגע קובע זה עלולה ,חלילה,
לגרום נזקים גדולים לעניין הקדוש שלנו ,ואתם בלבד תתחרטו אחרי כן .סיוע נוסף ויוצא מהכלל
לבתי הספר! בנושא זה חייבים אתם כולכם לבוא לאסיפה ולהגשים אותו שם!

ועד ההורים של בית הספר "הרצליה"

קבוץ החלוץ קובל
שימו לב! הזמנות לביצוע כל סוגי עבודות קשות ,כחטיבת עצים וכדומה ,מתקבלות בקבוץ,
ווארשאווסקא  ,106בית ה' מאניש רויזען ,אצל ה' מאטל הערליך ,ווארשאווסקא  ,184אצל ה'
משה גיטעליס סטשעלעצקא  8ואצל ה' מאטל מלמד ,בריסקער .57
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גיליון  - 244יום שישי ,ה 16 -בספטמבר 1932
הודעות
יש לציין עובדה שערורייתית :בית הספר של "אורט" בקובל כמעט שנסגר .אני מדגיש "כמעט" ,כי
קשה להשלים עם המחשבה שבית הספר היהודי המקצועי היחיד בקובל ,אחד המעטים בווהלין,
יפסיק להתקיים.
בצניעות ובדממה הוא התקיים במשך שנים .ללא מנגנון וללא פרסומת ,הוא כבש מקום של כבוד
במשפחת המוסדות (החינוכיים) של קובל .בזכות עמלן של בנות יהודיות צעירות ,שעזבו את האושר
המעמדי שהיתוו להן אבא-אמא ,כדי להיעשות עצמאיות ויצרניות ,התמלאו חיים בתי המלאכה
של בית הספר.
לא עוד .החלודה תבלע עכשיו את המכונות וילדים יהודיים ייאלצו לעבוד בפרך שנים ארוכות אצל
כובעניות קפריזיות.
גרוע מכך ,אין את מי להאשים :הרי המורים רעבו חודשים כי לא קיבלו את פרוטות המשכורת
שלהם .הרי עסקני "אורט" היו תמיד במקום – מה ,אם כן ,נותר לעשות?
יש לגייס את כל דעת הקהל הציבורית ובשבע דרכים צריכה קובלע היהודית ללכת כדי להציל את
אחד ממוסדותיה השימושיים והיפים ביותר.
עם היד על הלב – ידינו לא שפכו את הדם הזה ,כי בית הספר "אורט" צריך ,חייב ,והכרחי
שיתקיים.
***
 אבל מדוע לא יקרסו מוסדות יהודיים ,כאשר חלק הארי של סיוע העירייה נמחק ללא רחמים?נראה כי שמים וארץ נשבעו ,כי אף אגורה מ 70-אחוז מכספי המיסים הזורמים (לקופת העירייה)
מכיסים יהודיים ,לא ינדדו בחזרה (אל היהודים) ,חס וחלילה .הבה נמסור את רשות הדיבור
לעובדות:
לתיאטרון הווהליני בלוצק הוגדלה הסובסידיה בלא פחות מ 3000-זל( .זהובים) בעוד שכל
התמיכות ליהודים עברו ניתוח קיסרי .מה ,איפוא ,המשמעות של כל אלה? אנו אוהדים מאוד את
התיאטרון הווהליני ,אבל האם צרכינו התרבותיים הם ברמה נמוכה יותר? או האם הם לא כל כך
נחוצים?
דווקא משום כך נאבקת שורה ארוכה של מוסדות יהודיים על אבטחת עתידם ואנחנו ידינו קצרות
מלהושיע.
***
ואם כבר מדברים על העירייה "האהובה" שלנו ,הבה נגיד משהו מעומק לבנו :אתם חושבים
שאולי (תעזור) הפחתת בעלי התפקידים היהודיים? [היו מצמצמים עוד ,אבל למרבה הצער כבר אין
את מי .]...לא! זהו קטע שאין לו כל קשר לחיסכון ,אלא להיפך .אולי הוא יביא רווח לקופת
העירייה .למשל" :אבי" עירנו אינו מוכן להשכיר את אולם הקולנוע העירוני לתיאטרון יהודי.
בשעה שאני כותב שורות אלה ,עדיין אינני יודע אם הערב אזכה לראות את אידה קאמינסקה .ומה
שחשוב :ההחלטה בשאלה זו תלויה רק בראש העיר שלנו .ואם הדבר בכל זאת יקרה ,כמה שעות
לפני ההצגה ,ויסכימו לתת את אולם הקולנוע העירוני ,כמה עוגמת נפש עוד צפויה עד שההסכמה
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תימסר (רשמית לידינו) .לכן הבה נשאל :האומנם אמנותם של שחקנים כאלה שהאל בירך אותם
בכישרון רב ,כמו קאמינסקי ואחרים ,תמזער את קדושת האולם העירוני? ומדוע לא יוכלו מבקרי
הקולנוע היהודים להרשות לעצמם ליהנות מאמנות יהודית באמצעות הצגה בקולנוע העירוני?
אכן זוהי שאלה חשובה ונציגינו במועצת העירייה חייבים להעלותה.
***
אלא שהתרגזנו מספיק .הבה לפחות נשמח במעט נחת 17 :חלוצים נוסעים לארץ ישראל .זאת
אומרת 17 :זוגות ידיים שהיו מונחות על המדף (הכוונה :מחוסרות עבודה) ,יזכו בתיקון .זה בלבד כבר
מספיק .שכן מגיפת הבטלנות כאן בגלות טורפת את השארית האחרונה של האנרגיה של צעירינו
ובימים אלה אין דרך אחרת .בפירוש אין!
על מה ,איפוא ,עדיין חורקים בשיניהם השונאים מימין ומשמאל נוכח פעילותנו הציונית? אולי
הם יכולים להראות דרך הגיונית יותר ,מטרה בטוחה יותר מאשר "פאלעסטינע"?! וככל שהמצב
כאן ייעשה גרוע יותר ,תתגבר היאחזותנו שם.
משום כך ,כל חלוץ שנוסע מכאן (לארץ ישראל) הוא לנו הצלחה ,אירוע .ועל אחת כמה וכמה –
(כשנוסעות) קבוצות שלמות.
(ברכת) היו בריאים לבבית לכל החברים הנוסעים!

ב .יקירי

(פסבדונים של יעקב בוראק ,עורך "קאוולער שטימע")

"חשמונאי"
ביום ראשון התקיימה במועדון הארגון ,האסיפה הכללית השנתית של "חשמונאי".
פותח את האסיפה הנשיא ה' מ .פערעל ,שמציג במילים קצרות סקירה על פעילות ההנהלה.
נבחרים חבר המועצה פנחס שיינבוים כיושב ראש ,ה"ה ב .פערילמוטער ,פ .פאנטורין כחברים ול.
כאזאן – מזכיר.
פירוט מעשי של פעילות ההנהלה מוסר מזכיר הכבוד ה' יעקב גראניטש .מדיווח זה נראה ,כי על
אף התנאים הקשים בצורה יוצאת מן הכלל ,התפתח המועדון .לאחר הפרסומת הרבה שהביאה
לבחירת (להתקשרות עם?) "הכוח" וינה ,באה ההתקשרות עם המאמן ה' זינגער מבודפשט ,שסייע
להתפתחות קבוצת הכדורגל .גם קבוצת משחקי הספורט (אתלטיקה?) זכתה בשנת  1931באליפות
ווהלין .ציון דרך חדש בעבודת המועדון נרשם ברגע זה כאשר לאחר מאמצים גדולים נפתח המבנה
הנאה השייך למועדון ,במרכז העיר .נראות אפשרויות להתפתחות טובה עוד יותר ,אבל חסר
מדריך מוסמך ומנוסה .במהלך העונה הנוכחית מגלה הקבוצה אמביציה בלתי רגילה ומבלי
להתחשב בהפרעות הבלתי רגילות ,בכל זאת מצליח "חשמונאי" להביס את יריביו הרציניים
ולתפוס מקום כבוד במחלקה (בליגה) "א".
ההנהלה יצאה עכשיו קשר עם אגודת "מכבי" העולמית ,כדי לגייס מדריך להתעמלות.
דין וחשבון על הקופה מוסר גזבר הכבוד ה' מ .גילדווארג .מדיווח זה ניתן לראות ,כי במשך
תקופת הדו"ח הגיעו הכנסות המועדון לסך  10,816זל( .זהובים)  56גר( .אגורות) .לאחר כל ההוצאות
נותר רווח נקי של למעלה מ 500-זל.
בשם ועדת הביקורת מוסר את הדו"ח היועץ ה' יצחק שאמעס .ניתן לראות ממנו כי הספרים
נוהלו בסדר מופתי.
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במהלך הויכוח שהתפתח אודות הדיווחים השתתפו :ה"ה ליבערמאן ,פוגאטש ,פרוזשאנסקי,
פלאט ,דאנציגער ,גאלפערין ,כאזאון ואחרים ,שהציגו את הצדדים הטובים והרעים של ההנהלה
הפורשת.
פה אחד התקבלו הדיווחים של ההנהלה לתשומת לב (האסיפה).
בחירות ההנהלה החדשה מביאות את התוצאות הבאות :ה"ה מ .פעריל ,מ .דאנציגער ,ד .גארין,
י .גראניטש ,גילדווארג ,י .ערליך ,אהרן ערליך ,ז .צין ,פ .פאנטורין ,י .ליבערמאן .מועמדים:
ה"ה ל .רויזען ופ .קאהן.
לוועדת הביקורת נבחרים :ה"ה פ .שיינבוים ,י .פרוזשאנסקי וב .פערילמוטער.
פה אחד נתקבלה ההצעה של ה' פלאט ,לדרוש מההנהלה החדשה לפעול בכל האמצעים כדי
להתקשר עם מדריך רב תחומי ,שיוכל לאמן את כל הקבוצות השונות של "חשמונאי".
ה' פעריל מודה לחברי הנשיאות על עבודתם המאומצת וכן להנהלה .ובשעה  1בלילה נועל היו"ר
את האסיפה הכללית.

 17עולים לארץ ישראל
בשבת בערב התקיים במועדון המקושט יפה של החלוץ הצעיר ,נשף פרידה חגיגי ,לקראת נסיעתם
של  17חלוצים מקומיים לארץ ישראל .האולם הגדול התמלא על גדותיו בקהל גדול של ציונים
ותיקים וצעירים ציוניים.
ה' וועווריק פותח את הנשף ונשיא ועדת קרן קימת המקומית ,ה' משה פעריל ,נבחר כיושב ראש
האירוע .הוא מקבל את המינוי בנאום היכרות משולהב .עולים צעירים שרים "אנו עולים ארצה".
מורשה הקק"ל ,ה' ישראל פרוזשאנסקי ,נושא נאום ארוך ,על הרגע החשוב של העלייה ,ומציין
שאנו הקובלאים זכינו זו פעם ראשונה בשמחה גדולה כזו של שיגור  17חלוצים מקומיים בפעם
אחת לבניית ארץ ישראל .כן מברכים נציג מרכז "תרבות" ,ה' געלמאן מוורשה ,נשיא ההסתדרות
הציונית ה' ל .פיש ,איש קבוצת "על המשמר" ה' קאלאמאטש ,איש "תרבות" ,ה' יצחק גיטעליס,
איש הליגה למען א"י העובדת ,ה' ווייסברויט ,ה' באריסלאווסקי מא"י ,מערכת "קאוולער
שטימע" ה' בוראק ,ה' זפראן ונציגים רבים של אירגוני הנוער הציוניים.
לפני הקהל הגדול מוצגים  17החלוצים-העולים כדלקמן :אסתר קאפיט ,רבקה גאלדשמיד,
חייקע פרייד ,מרדכי ערליך ,דוב גלייזער ,לייביש עפשטיין ,ברכה ארשטיין ,יהודית גראבער,
שרה היינעך ,לייביש קופערשטיין ,בלומע וואקס ,מלכה גארין ,יצחק פינקעלשטיין ,יצחק
בורשטיין ,בערל וואקס ,דוד קליקא ,יצחק פידעל .הציבור מקדם את פניהם בשירת "התקווה".
בעיני חלק גדול מהקהל אפשר לראות את מבטי הקנאה המביעים רצון להיפגש עם חבריהם
ומכריהם עד כמה שיותר מהר ,בארץ הנכספת ,ארץ ישראל.
ברוח מרוממת מבלה הקהל ליד השולחנות הערוכים .השמחה גדולה לאין שיעור .מרימים כוסיות
ברכה ושרים בזה אחר זה שירי ארץ ישראל ,בעוד קהל הצעירים תופסים ריקוד "הוירא" (הורה)
עד אור הבוקר.
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גיליון  - 259יום שישי ,ה 23 -בדצמבר 1932
הערת המתרגם :המאמר להלן נכתב ב .1932-איש לא חשב אז על השואה ולא ידע כמה כואבת תהיה דרכו של העם
היהודי למדינה עצמאית – אבל התחושה שהעם עומד בפני משימה היסטורית כבר היתה ברורה אז לכל והדבר
מתבטא במאמר זה.

חנוכה /ברוך אביבי (וולוולר)
הוי ,נרות דקיקים ,כמה אגדות תספרו לנו ,מעשיות רבות לאין ספור...
כמה זכורים לנו ערבי חנוכה ,בהם ישבנו ליד התנור החם ובהביטנו בנרות הדקיקים שנצנצו להם,
פרשנו את כנפי הדמיון היהודי שלנו .המראנו אז מהמציאות הגלותית ,בחלומותינו על אותם ימים
טובים של גבורת המכבים ואומץ ליבם.
פעם – היו זמנים של חופש ,של עצמאות ,של גבורה לאומית .ושלהבת קטנה היתה נדלקת בעינינו,
תוך שאנו אורגים את החלום ,שאולי יהפוך אי פעם למציאות.
כן ,עברנו זאת על בשרנו .ואכן כה רבת עוצמה היא זרועו של הזמן ,כמה רבת הפתעות היא אמא
היסטוריה! אותן עיניים מביטות כעת על המנורה הגדולה שאורה קורן על תל אביב החופשית,
היהודית ,מלאת הגאווה והיופי .והיא מספרת לא מעשיות חנוכה מפעם ,אלא מבטיחה שחר מואר
חדש של אומה משוחררת ,החוזרת אל ביתה.
מבט חדש יש גם לילדי ארץ ישראל על הנרות הדקיקים .הם אינן טווים חלום ,אלא מציאות
מופלאה.
אפילו הסביבון המסורתי שלנו השתנה .ובמקום נ.ג.ה.ש( .נס גדול היה שם) כתוב עליו עכשיו נ.ג.י.פ.
– נס גדול יש פה .לא היה הנס .הוא קיים גם עכשיו וכאן.
בניית הארץ המואצת ,הפרחת המדבריות השוממים והפיכתם לגן עדן – זהו הנס הגדול של זמננו.
הוא דומה לאותה גבורת מכבים ,ששאפה לדרור ולעצמאות ,אלא שהוא יושג בדרך אחרת – בזיעה
ובעמל.
ואנחנו כאן ,בגולה ,הפכנו השבוע את חג החנוכה לחג לאומי של גאולת הארץ .גאולת האדמה ,כל
האדמה של ארץ ישראל ,כדי שנוכל לקיים את חנוכת הבית האמיתית ,כדי שנוכל לחגוג את חנוכת
ביתנו הלאומי – זוהי משימתנו ההיסטורית.
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גיליון  - 387יום שישי ,ה 21 -יוני 1935
הוועדה לנטיעת יער בארץ ישראל על שמו של מרשל פילסודסקי

לכל יהודי קובל!
מותו של מרשל יוזף פילסודסקי ,משחרר פולין והבנאי חסר המנוח של מדינת פולין ,הציף את ליבותינו
בעצב עמוק .כאזרחים חופשיים במדינה שהוא יצר והפך למעצמה ,הבעתם עצב זה באין ספור אירועים
לזיכרו .כיהודים אתם חשים נוכח זכרו של פילסודסקי כבוד מיוחד ,שכן חייו התנהלו תחת כנפי המאבק
לחופש העם – אותו מאבק שהעם היהודי מנהל זה שנות אלפיים למען החופש שלו עצמו.
אבל כדי להביע את רגשותינו אלה ולגלותם לדורות הבאים ,אנו מוכרחים להנציח אותם במפעל שיהיה
ראוי לשמש כאנדרטה לשמו של מי שהמפעל מדבר בשיבחו .מפעל כזה אנחנו יכולים לעשות רק במקום
שבו העם היהודי יוצק יסוד איתן לקיומו ושולח שורשים עמוקים באדמתו .רק שם ,בארץ ישראל ,בארץ
התיקוות והעתיד היהודי ,יכולים אנו ליצור אנדרטה נצחית כזו למרשל פילסודסקי .אנדרטה שתדבר אל
ליבו של עמנו.
יוזמה בכיוון זה נקטה הקרן הקיימת לישראל בפולין ,שביחד עם מרכזי הקרנות הלאומיות בירושלים ועם
הוועד הפועל של הסוכנות היהודית ,הכריזה על מיבצע התרמה גדול ,במטרה לנטוע "יער פילסודסקי" על
אדמת הקרן הקיימת לישראל.
הבה תיקח האוכלוסיה היהודית בקובל חלק בהמוניה במשימה היסטורית זאת ,המביעה בצורה נהדרת את
תודת העם היהודי לפולני גדול זה .כצעד ראשון בפעילות זאת ,הכריזה הוועדה הקובלאית על הקמת
אירגון יער פילסודסקי ומקווה כי האוכלוסייה היהודית בקובל תקבל אותו בצורה מכובדת ותתמוך בו.
הנשיאות :משה פערעל (פרל) ,שלמה קלורגלוז ,לייב פיש ,ישראל פרוזשאנסקי (פרוז'נסקי),
אשר שווארץ (שוורץ).

ביום ראשון תם האבל
ביום ראשון ,ה 23-בחודש זה מסתיימים ששת שבועות האבל על מות מרשל פילסודסקי.
החל מיום ראשון אין איש חייב עוד לשאת סימן אבלות.

עזרת יתומים והגנת ילדים
החברה לעזרת יתומים והגנת ילדים בוואהלין מתכננת השנה מיבצע נרחב להבאת ילדים עניים ויתומים
למושבות (למחנות קיץ) .באמצעות החברה הוקמו מושבות מרגוע בהורודלץ (ליד קובל),

במיכאלובקה (ליד

דובנו) ובאוליאנובקה (ליד לוצק) ,לשם נשלחו במשך הקיץ  350-400ילדים .מלבד זאת נוסדו על ידי
החברה מחנות קיץ מישניים (כנראה הכוונה למחנות קיץ ללא לינה) ,בקטסטופל ,רוזישטש ,לודמיר ,וישניעבץ,
אלכסנדריה ,אליק ,מעזריץ ,האראכוב ורדזיווילוב .התחזית היא שבקיץ הנוכחי יסודרו במחנות המישנה
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הללו  1,500-1,600ילדים .יש לציין ,כי למחנות הח' (החברה) לעזרת יתומים והגנת ילדים נשלחים מדי
שנה בשנה הילדים העניים ביותר.
ב 9-בחודש זה נשלחו על ידי מרכז החברה לעזרת יתומים בוואהלין  16ילדים למחנה ההבראה
בצוכוצינק .לעונה השנייה מתכנן המרכז לשלוח  25ילדים .הילדים ייצאו מרובנה ב 8-9-ביולי.

אודות הילד היהודי האומלל
לפני שבועות ספורים כתבנו אודות פעוט יהודי עזוב ,שנמצא לייד בית יתומים והמשטרה מסרה אותו
למשרד האכראנקה (הרווחה?) הפולני המקומי .כאשר רב הקהילה ,ר' טברסקי ,התעניין בגורלו של
הפעוט היהודי הזעיר ,נודע לו מהמשטרה ,כי דתו של הילד הומרה וכי הוא כבר לא נמצא בקובל .כפי
שנודע לנו עתה ,נמצא הילד המשומד (כנראה שהוזכר בכתבות קודמות) שוב במשרד האכראנקה הפולני
ברחוב מונופולובה ועל כן מוטלת החובה על הקהילה הדתית היהודית שלנו ועל רב הקהילה ,להתעניין
יותר בנושא ושלא יאפשרו טיפול כזה ,כמו שקרה עם הילד היהודי הקטן וחסר הישע ,שנגזל ממקורו
היהודי ושזה יעבור בשתיקה .אנחנו מצפים למעשים בנושא מצד אלה שנועדו לכך ומי מתאים לכך יותר
מרב הקהילה והקהילה.

מת חזר לתחייה
כמו במספר עיתונים פולניים ויהודיים ,כך גם אצלנו נכתב לפני שבוע-שבועיים ,אודות מקרה נורא
שאירע לבנו של הנוטריון סקרופסקיס ,שהוכש על ידי נחש ומת כתוצאה מרעל הנחש .כעת נודע לנו
ממקור מהימן ,כי המת חי ובריא לחלוטין .מה שקרה איתו הוא זה :ברגע שנודע המקרה ,נשלח אליו
להצילו ד"ר שץ המקומי ,שהגיש לו עזרה ראשונה .מייד לאחר מכן נסע איתו ד"ר שץ לוורשה .תוך כדי
נסיעה ברכבת ,הזריק לו ד"ר שץ זריקות שונות נגד הכשה ,שהביאו לתוצאות המקוות ,כך שמוורשה הוא
נסע בחזרה ללודמיר ,אל בית הספר להנדסה (פאדמאראנזשע?) שבו הוא סיים בימים אלה את שירותו
הצבאי כצוער.

ספורט
"כוכב" – "הפועל לודמיר 0:2
בשבת התקיימה כאן תחרות הכדורגל על האליפות של ליגה ב' בין "כוכב" המקומית ל"הפועל" מלודמיר.
הפעם היתה זאת הראשונה בעונה ,שבה הצליחה ה"כוכב" להשיג תוצאה גבוהה כאשר קלעה שני גולים
וזכתה בתחרות .עובדה זו ראויה לציון.
"חשמונאי" – "סטשעליעץ" 1:2
ביום ראשון התקיים בין הקבוצות הללו משחק ידידותי שהסתיים בניצחון הנ"ל של "חשמונאי".
"חשמונאי""-עמוטורן" לודמיר 1:0
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אתמול ,יום חמישי ,התקיים כאן משחק אליפות של ליגה ב' בין "חשמונאי" המקומית ל"עמוטורן"
הלודמירית" .חשמונאי" המקומית לא יצאה למגרש עם השוער שלה עד כה .שתי הקבוצות ניהלו מאבק
מר שהוליך למספר תקריות ,למריבות ואפילו למכות .במחצית השנייה נחלה "חשמונאי" מפלה ,כאשר
ה"עמוטורן" הצליחה להכניס גול ובתוצאה זאת הסתיים המשחק.
ברוך ק.

ומה הלאה?
שאלה זו משתייכת כבר לקטגוריה של השאלות ה"סטריאוטיפיות" ,החוזרות על עצמן שנה אחר שנה,
אצל אבות ואמהות יהודיים בסוף שנת הלימודים .גם השבוע פנה אלינו אב ,שכבר ידע כי בתו ,תלמידה
בגימנסיה מקומית ,עמדה במזל בבחינות הבגרות ,והעלה את השאלה המרירה הזאת" :ומה הלאה?"
וכך אמר :האמת היא ,כי הצלחתי להעפיל על הר גבוה ,או מוטב לומר פשוט שעברתי קריעת ים סוף
והשגתי זאת ללא רתיעה ,ללא הפוגה ,ללא אבדן נשימה ,ככל שאפשרה לי יכולתי .הזדקנתי וראשי הפך
לבן במשך הזמן הזה .הבאתי גם הרבה קרבנות חומריים ,כופפתי הרבה עקרונות ,התנגשתי עם הסביבה,
עם קרובים שלעגו לי על כך שאני מקריב כל כך הרבה למען אותה פיסת נייר הנקראת "תעודת בגרות".
אבל אני לא שמתי לב לכל אלה והתגברתי על הכל – ואילו עכשיו לוחצת עליי השאלה הקשה" :ומה
הלאה?"
האם עליי להסתפק בפרוזדור ולא להכניס את בתי לטרקלין המדע ,האוניברסיטה? אינני יכול להחליט.
שהרי (אם התשובה שלילית) משמעות הדבר היא להשאיר אותה ניצבת באמצע הדרך ,לא לפה ולא לשם.
האם עליי להתאמץ עוד יותר ולהרשות לה להמשיך ללמוד? כי הרי שוב ניצבת השאלה הקשה ,האם
תעודת האוניברסיטה היא התכלית האמיתית של יהודי? מדוע נרמה את עצמנו .האם יש תקווה לרופא
יהודי ,או למהנדס ,תקווה לקבל מישרה ממשלתית או ציבורית? האם אין אנו קוראים יום יום על עודף
בעלי המקצועות החופשיים ,הגורם כבר לכך ,שרופאים ומהנדסים משכירים את עצמם לעבודה שחורה,
כדי להרוויח למחייתם היומית .אם עכשיו ,ב ,1935-אנחנו נמצאים במצב לחוץ כזה ,איך ייראה המצב
בעוד ארבע או חמש שנים ,כלומר כאשר בזכות איזה נס ,אוכל להכניס את בתי להיכל זה של המדע –
האוניברסיטה ,ושהיא אף תסיים אותה?
נמשיך הלאה( .האם) כפי שמייעצים לי כמה אנשים ,שאשלח אותה ללמוד מקצוע? הם מראים לי דוגמאות
של הרבה בעלי תעודות בגרות מקומיים ,שוויתרו על המשך לימודיהם כאשר מצאו כי זאת כבר לא
התכלית האמיתית ,ומוטב להם לפנות למלאכה ,כי "מלאכה היא מלוכה" .הייתי כבר מוכן להסכים לכך,
אבל בכל זאת מטריד אותי לחשוב למה הועילו כל המאמצים והטרדות ,כאשר ללמוד מלאכה הייתה יכולה
בתי גם ללא תעודת בגרות.
כאשר אני מתבונן סביבי ,לאחר שמונה שנים של עמידה בקפריזות שונות וניסיונות מבישים לקבל הנחה
בתשלומים ,אני רואה שזוהי טעות של הורים יהודיים ,במיוחד אצל אלה שאינם בעלי אמצעים ,לדחוף את
בניהם לגימנסיות .אם אין בכך חטא ,הייתה זו בוודאי קלות דעת מצידי ,שהלכתי עם הזרם האופנתי
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וראיתי את הדרך לעתיד המאושר של בתי דווקא בתעודת הבגרות .לפני שמונה שנים לא העליתי על
דעתי ,כי עכשיו תטריד אותי כל כך השאלה "ומה הלאה".
***
האב הזה איננו היחיד המעלה את השאלה והספק הללו ,המטרידים אותו כל כך .מכל מיגוון הבעיות
הלוחצות בימים אלה בשאלה היהודית הספציפית של גידול בנים ,היא זאת שאולי הכי קשה למצוא לה
פיתרון :השאלה "ומה הלאה".
א.ל.

קולנוע מייסקי

היום!

סרט קֹולִי במאה אחוזים ,המקסים מיליוני בני אדם

וּונדר-באר
בתפקידים הראשיים:

דולורס דל ריו
קיי פרנציס
ריקרדו קורטז
אל ג'ולסון

קצב יוצא מן
הכלל!
נעימות להיט
שנונות!

בואו ותתפעלו!

עיבוד לבָנים טולדו

עבודת יד
או עבודת מכונה
במחירים נגישים מאוד.
לפנות אישית כל יום

רח' וורשבסקה 62א
חצר ה' זיפקיס ,בית ה' פוגאטש

במהלך השבוע:
עונת המלפפונים
המסחר נכנס לעונת המלפפונים .מתחילה שורה ארוכה של ימים יבשים וחסרי פידיון ,כאשר המסחר
היהודי שרוי בשינה עמוקה .הסביבה היהודית תופסת לה בקלות נימנום בחנויותיה ומתעסקת בדיונים
אודות הפוליטיקה העולמית ותככים מקומיים ,או בסיפורי מעשיות של הזמנים הטובים מפעם ,כאשר
גמילות חסד עוד הייתה בנמצא .על פרנסה לא מדבר היום איש ,כי ראשית יודעים יהודים שזאת תפילת
שווא ושנית ,יהודים הצליחו לשלוט באמנות הגדולה של להחזיק מעמד ללא פרנסה .הסביבה היהודית
הייתה עוברת בשלום את עונת המלפפונים ובינו לבינו מטיילת לכל שבת לבית נופש בהורודלץ ,שם
הטבע נאה ושמי הלילה הכסופים הם נוחים ,לולי ה"הפתעות" שהנהלת העירייה שלנו גורמת להן
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בהוראותיה הבלתי צודקות וחסרות המטרה להזיז בתים ,בתי עסק ופארקים ,העלולים לפעמים להרוס את
האנשים הנפגעים .כך ,למשל ,לא ידוע מה יקרה עם הסוחרים של החנויות ברחוב קוליובה כאשר יהיה
עליהם לעבור ממקומם הנוכחי .האם הנהלת העירייה תספק להם חנויות אחרות סבירות? והאם בכלל
נחוץ הדבר? ואולי זאת סתם דרישה שהחליקה מחוד העט ואין לה כל קשר לשכל הישר ,ההיגיון והצורך?

קצת יותר אומץ
אצל כמה עסקנים יהודיים צץ הרעיון להקים אירגון בית לחם בעיר .אבל הרעיון המוצלח עומד לגווע
כמעט מייד לאחר לידתו ,בגלל חוסר נחרצות ואפשרויות אירגוניות .קל מאוד להבין את החששות
והספקות של היוזמים :הרחובות היהודיים עניים ,עמוסים באירגוני סעד ו ...הקומץ איננו משביע את
הארי .נוכח כל הספקות הללו צריכים להעמיד נימוקים חשובים יותר ,כי המשימות של אירגון בית לחם
חשובות ומשכנעות בהרבה מכל פחדנות .מלבד זאת יש למשימה ההומאנית של אירגון בית לחם כל
הסיכויים לזכות בתמיכת האוכלוסייה היהודית הטובה יותר .היוזמים של האירגון גם אינם מקבלים על
עצמם שום התחייבות להשקיט את כל הרעב של הרחוב היהודי המקומי וכל הישג ,הקלה ויוזמה בכיוון זה
יהיו שכרו וסיפוקו של האירגון ההומאניטארי שיכול לצפות הצלחה מסוימת .אגב ,היהודים מצטיינים
ב"לא להרשות" .יהודים אינם נותנים לפעמים לחיות ,אבל תמיד ובכל האמצעים הם פועלים כדי לא
להרשות למות.

על הפלאז'ה
על הפלאז'ה (גדות הנהר) מתנהלת תנועה .תנועת אנשים שכמהים למעט מים שאפשר לפרוש בהם זרועות
(לשחות) ,לנשום את הרעננות ולנוע בקצב על פני המים.
הטבע הוא כעת במלוא הדרו ,פירותיו וזוהרו ,ומעורר את האדם ביופיו ובמשיכתו .וכאשר האדם נכבש
על ידי הטבע ,נשמתו נעשית רכה ,נוחה ,רומנטית וזורמת כמו הטבע עצמו .אנשים טובלים בזוהר המים,
זרועות שזופות חותרות בצינת השטן וזוגות מחליקים בסירות על פני המים .בסביבה הקרובה יש תערובת
של בגדי ים שמזכירים בצבעיהם ובגמישותם את רבגוניות הקשת בענן...
מהסביבה הרחוקה יותר עולים צלילי שירה ומנדולינה ורק בתוך החבורה הצרה והשקטה יודעים לאתר מי
שר את הסרנאדה שלו והצלילים של מי הלכו לאיבוד במרחקים.
יעקבי

מפה ומשם
בחינות בגרות
בבחינות הבגרות של הגימנסיה המקומית "קלרה ארליך" עמדו  14מהניגשים :אלפרין (הלפרין) פרץ,
באום אסתרקה ,בורשטיין תמי-רייזל ,גיטליס חיים משה ,גובר אפרים ,וייגשטיין מלכה ,טוכשגייד
יעקב בצלאל ,יוגדיף (יונדוף?) חיים ניסן ,ליכט פייגה ,מיפניק מוטלה ,סליוור (סליבר?) משה ,צוקרמן
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לייב ,שוורץ מרים ליבה ,שרגל יעקב לייב.

מושבת קיץ של "טאז"
במהלך השבוע היה (סניף) "טאז" המקומי טרוד מאוד בהכנות לפתיחת מושבת הקיץ של "טאז"
בהאראדעלעץ (הורודולץ) .אתמול נסעה לשם ,בשעה טובה ,הקבוצה הראשונה של ילדים חלושים והיום
הקבוצה השנייה ,כך שכבר נראה שהמחזור הראשון של מושבת הקיץ של "טאז" יכיל למעלה ממאה
ילדים .כפי שמדווחים לנו ,עם פתיחת מושבת הקיץ של "טאז" יבקרו במקום העסקנים המקומיים
(מקובל) ,כדי לחגוג את האירוע.

הוארך המועד
( עם היווסדה של התנועה הציונית הוטל על חבריה מס חבר שנתי שנקרא "שקל" או "שקל ציוני" .מי שרכש שקל ,קנה את
הזכות לבחור ולהיבחר לקונגרס הציוני .לפי מספר השקלים שנמכרו בכל מדינה נקבע מספר הצירים שהייתה זכאית לשגר

לקונגרס .השקל הציוני בוטל עם קום המדינה).
בעקבות פניות ממאות ערים החליטה ועדת השקל ,בתיאום ובהסכמה של הוועד הפועל (הציוני) להאריך
את מגבית השקל עד ל 23-ביוני ,שהוא המועד האחרון למשלוח הכספים תמורת השקלים שהופצו .המועד
הוא האחרון ולכן חייבים לדאוג מייד לרכישת השקל .מספר השקלים שהופצו השנה ברחבי תבל עולה על
כל השנים הקודמות .בדרך כלל הודפסו בלונדון ,בין קונגרס ציוני אחד למשנהו ,בערך מיליון שקלים.
אבל השנה הנוכחית ,מייד לאחר שהשקלים נשלחו למדינות השונות ,הגיעו כל כך הרבה

בקשות (לקניית

שקלים נוספים) ,שהיו מוכרחים להדפיס עוד מיליון שקלים .גם ארץ ישראל הכפילה את מספר השקלים
(שנרכשו בה) ,במקום  200אלף שהיישוב לוקח בדרך כלל ,הפיצו השנה  400אלף שקלים .אצלנו בקובל
נראה שמספר השקלים שנמכרו הוא למעלה מאלפיים.

בעניין בית המרחץ העירוני
ועדת בית המרחץ העירוני הייתה באחרונה מודאגת מאוד לגבי גורל המרחץ ,בגלל התדירות הנמוכה של
המבקרים ,אשר באחרונה כמעט הפסיקו לבוא .הוועדה פתחה בחודשיים האחרונים בשיפוץ כללי ,שנדרש
על ידי הגוף המבקר ושבלעדיו היה בית המרחץ נסגר .השיפוץ הגדיל את הגרעון בתקציב ,למרות
התמיכה שנשלחה על ידי יוצאי העיר האמריקניים ,וכן הסובסידיה של הקהילה ( 033זלוטי) .משום כך
גדלה חובתה של האוכלוסייה היהודית לתמוך במוסד החשוב והחיוני כל כך ,הן מבחינה היגיינית והן
מנקודת ראות דתית.

נלכדו ושילמו
ביום ראשון בערב ,כאשר נמצאו ב"בר אמריקנסקי" תושבי המקום ה' זלמן צין מרחוב ליסטופדובה וה'
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שאמע וול מרחוב סינקיביץ ,נכנסו לפתע שוטרים ,שעצרו את השניים והוליכו אותם לתחנת המשטרה.
שם נערך עליהם חיפוש ומלבד זלוטי מצאו אצלם גם רובלים-זהב וסוגים שונים של מטבע זר .אצל ה'
וואל נמצאו במזומן למעלה מ 3,000-זלוטי ושטרות חוב בערך של  2,000ואצל ה' צין למעלה מ700-
זלוטי במזומן .המשטרה החרימה את הכסף ושניהם נאלצו בניגוד לרצונם גם לבלות את הלילה בתחנת
המשטרה עד למחרת .ביום שני בצהרים הם הובלו למשרדי האוצר המקומיים ,שם נרשם להם דו"ח
והוחזר להם עודף הכסף לאחר ניכוי – אצל ה' וואל נוכו על חשבון מס ההמרה לשנת  1934/35סכום של
 465זלוטי ועוד  25זלוטי "דמי שמירה" (סטרזשיעליעץ?) .ואצל ה' צין נוכו על חשבון מס ההמרה לשנת
 170 1935זלוטי ועוד  20זלוטי "דמי שמירה".

איסור
משרד הדואר הוציא תקנה ,שלפיה אסור בתכלית להניח במעטפה אחת שני מכתבים או יותר לאנשים
שונים .אסור אפילו לשלוח במעטפה אחת כל מכתב לשני אחים ,לאח ואחות וכדומה .לעוברים על התקנה
מצפה קנס אדמיניסטרטיבי וכן תשלום קנס לדואר של עד פי  50ממחירו של בול דואר.
לנוחות הציבור ,האריכה הנהלת הדואר בקובל מה 15-בחודש את שעות העבודה למשלוח כסף טלגרפית,
מעבר לשעות העבודה הרשמיות ,כלומר מ 12-בצהרים עד  3אחר הצהרים ומ 6-עד  8בערב .בימי
ראשון ובימי חגא (החגים הנוצריים) מ 11-בבוקר עד  8בערב ,בקופת חדר הטלגרף מס'  .9בעיקבות זאת
אפשר לשלוח טלגרפית כסף כל יום בכל שעה.

אדם השליך את אשתו לנהר
ביום שני בערב נשמעה לפתע ברחוב נאדברעזשנע שלאורך הנהר ,ליד השטיבל של החייטים ,זעקה
מפחידה לעזרה .השכנים מיהרו לרוץ לנהר ושם ראו גופת אדם נסחפת בנהר .כמה מהם נכנסו לנהר
והצליחו לחלץ משם אשה נוצרייה מעולפת ,שעיניה מכוסות במטפחת קשורה .כאשר החזירו לה את
נשימתה ,היא החלה לספר כי בעלה קשר את עיניה והשליך אותה לנהר ,אבל היא לא נשארה למסור
פרטים נוספים על המקרה.

אשה מקומית של שני בעלים
האשה גיטל ,שחיתה כאן עם בעלה יעקב גאניק (גוניק) ברחוב מאצייוו ,נעלמה לפני מספר חודשים וכפי
הנראה בעלה לא לקח זאת יותר מידיי ללב ,כי הוא בכלל לא חיפש אחריה .גיטל התיישבה בלובלין ,שם
הכירה אנשים וסיפרה להם מעומק הלב על תלאותיה ,שהיא סובלת מאוד מכך שהיא אלמנה ,שבעלה
נפטר בטרם עת .וכך היא מצאה "בעל רחמנות" שהיה מוכן לשאת אותה לאשה .וכאשר הגיע זמן
החתונה ,הופיע הזוג ברבנות של לובלין עם עדים שאישרו את זהותם ואישרו כי היא אלמנה .ועל סמך זה
היא נעשתה "לא אלמנה" והתחתנה איתו .אבל כפי שאומרים" ,אוזניים לכותל" ולרבנות הלובלינאית
נודע ,כי גיטל היא בכלל אלמנה חיה (כלומר :שבעלה הראשון בכלל לא מת) וכך היא נעשתה אלמנה של שני
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בעלים .הרבנות פנתה בעניין זה לרב הקהילה המקומי ,ר' טוורסקי ,שבדק את העניין ומייד הביא לידיעת
הרבנות בלובלין ,כי בעלה של גיטל ,יעקב גאניק בקובל ,חי ומחפש ,המסכן ,פרנסה .לאחר תשובה זאת
נאלצה גיטל "המסכנה" להיעשות לגרושה בלובלין מבעלה השני וכעת היא צריכה להתגרש גם מבעלה
הקובלאי.

מהיכן נובעת הצלחתו?
בנקאי ידוע ,שנשאל לסיבת הצלחתו המתמדת ,ענה:
"בעצם ,כל ימי חיי הארוכים אף פעם לא הייתי במצב כלכלי קשה ,הגם שנהגתי לעיתים קרובות להסתכן
מאוד .אני רושם זאת לזכות הטקטיקה הזהירה שלי :כל חיי נהגתי לפי הכלל ,שבאחוז מסויים מהכנסתי
והרווח שלי לא אשתמש ורק אחסוך אותו .בחסכונות אלה לא העזתי אף פעם לנגוע .זה היה תמיד הון
רזרבי עבורי ,שגדל כי השקעתי אותו באופן זהיר ביותר".
"והיכן אתה משקיע היום את הרזרבות שלך?" שאלו אותו.
"היכן ,אם לא בפ.ק.או( .הבנק הפולני) ,שהוא מוסד ממלכתי" ,ענה הבנקאי" .מוסד חיסכון ממלכתי נותן לי
את הערבות הטובה ביותר ,שהרזרבות הכספיות שלי יעמדו לרשותי תמיד במקרה הצורך".
(עם הסכם מולוטוב-ריבנטרופ ,ופלישת הרוסים לקובל בספטמבר  ,1939הולאמו הבנקים וכספי החיסכון אבדו)

תאונות ואובדן
לבית החולים הממשלתי הובא הפועל המקומי סרגיי גרובאביץ ,אשר נפצע קשה בשתי רגליו בעת שעבד
בהסדרת אפיק נהר הטוריה למען העירייה.
בימים אלה פרצה סערה נוראה באיזור קוביצ'ב ,שם נזוקה טחנת הרוח של הכפר .אדם אחד שנמצא
בטחנה בעת הסופה נהרג מפגיעת אחת מאבני הריחיים.
ביום שישי ניסה חייל בחיל המצב המקומי (של קובל) להתאבד מירייה ברובהו .החייל הובא לבית החולים
כשהוא פצוע קשה אבל המאמצים המזורזים להציל את חייו נותנים את התקווה שהוא יישאר בחיים.

לא לרחוץ בנהר!
כמה רופאים מקומיים דורשים מאיתנו להסב את תשומת הלב של האוכלוסייה המקומית לכך ,שלטובתם
לא ירחצו כעת בנהר ,כי התענוג הזה כרוך בסכנת מוות בגלל מחלה מידבקת מסוכנת .משום כך צריך
להימנע מהרחצה בנהר.

הצגות תיאטרון
בשבת בערב יעלה התיאטרון הפולני הווהלינאי בקולנוע העירוני את ההצגה הנודעת "האהוב הוא אני".
קומדיה בשלוש מערכות מאת ראימן ניטווירוביץ.
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ביום שני ,בקולנוע העירוני ,יעלה תיאטרון הרביו הנודע מלמברג מחזה הומוריסטי עליז בשם "על העננים
העליזים" 18 .תמונות בשני חלקים בהשתתפות הקומיקאי הידוע ה' אנטוני קוטשערובסקי.
ביום שלישי יהיו לקובל אורחים חשובים :אהובתנו אמנית הבמה היהודית אידא קאמיסקא ,עם הצוות
האמנותי והתפאורות שלה .היא תעניק לנו את ההצגה "האמהּות".

Wonder Bar
(זהו שמו של סרט אמריקני שצולם ב 1934-וזכה
לפירסום עולמי מכיוון שהיו בו סצינות נועזות,
שהביאו אותו אל סף איסור ההקרנה בציבור ,על
ידי הצנזורה המוסרית של הוליווד באותם ימים)

אפשר היה לחשוב ,כי מה שכבר ראינו
עד כה כהישגים רבים של תחום הפקת הסרטים ,הוא כבר השיא שאליו יכלו להגיע בתחום זה .אבל
למראה הסרט המעניין ,הענקי" ,וונדר באר" ,המוקרן עתה בקולנוע העירוני רואים ,כי עוד לא נאמרה עד
כה המלה האחרונה בתחום הטכניקה של הסרטים .סרט זה" ,וונדר באר" ,הוא באמת יצירת אמנות
מפליאה ,קומפוזיציה של אמנות ,טכניקה ותוכן כובש .הוא מלא חיים ,טמפרמנט והתלהבות ,הודות
למשחק הקצבי של כוכבי קולנוע מפורסמים בעולם כמו דולורס דל ריו ,קיי פראנציס ,ריקארדו קורטז
ואחרון אחרון ,האמן המוכר לנו זה מכבר אל ג'ולסון ,המציג את הטמפרמנט הלוהט שלו ברפרטואר עשיר
של להיטיו העולמיים .הסרט מושך בצורה בלתי רגילה ומשפיע עמוקות בהרכבו העשיר.
עורך ומו"ל יעקב בוראק

פיליטון

היא מרחמת על בעלה...
"לאן אתם נוסעים השנה?" שואל אני את השכנה שמתגוררת בדלת השנייה ,מצד שמאל.
"לאן אסע? אם אתה אדם נבון ,אתה צריך להבין זאת מעצמך".
"הרי אינני נביא" ,אומר אני" ,ואיך זה אדע בדיוק?"
"אני נוסעת להרים למספר שבועות".
"לבד?"
"כן ,לבד".
"ומה את עושה עם הילדים?"
"אותם אני משאירה לאמי .היא תשגיח עליהם".
"ובכלל לא תתגעגעי אליהם?"
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"מה אפשר לעשות? האומנם אתה חושב שאני כזאת אם גרועה? אני אוהבת את ילדיי בדיוק כמו כל
האמהות .אולי אפילו ביתר עוצמה וחום .אבל כשמוכרחים – מוכרחים".
"וכי למה זה? האם את חולה ,חלילה? הרופאים ציוו עלייך לנסוע?" אני ממשש את הדופק.
"אני חולה? תודה לאל אני בריאה ומוצקה כמו אגוז! הלוואי שלהבא לא יהיה גרוע יותר".
"ומה נשמע עם בעלך? גם הוא נוסע?"
"מה אתה מדבר שטויות! בגללו אני נוסעת!"
"אינני מבין אותך .את אומרת דברים שקשה להבין".
"נדמה לי שאני מדברת ברור כמו שצריך .אני אומרת :דווקא בגלל בעלי אני נוסעת".
"מה ,האם התקוטטתם?"
"מי התקוטט? מה התקוטט? כבר לא התקוטטתי עם בעלי כמות יפה של שנים .פעם ,פעם ,מייד לאחר
החתונה ,נהגנו להתקוטט; אז ,כאשר היו לנו דיירי מישנה ,שלא נדע .אני הייתי אשה נאה ,עם פנים בגון
דם וחלב ,עליזה מאוד ,בריאה .נהגתי אז לפעמים לעשות תעלולים איתם ,עם דיירי המישנה ,ובעלי לא
היה מוכן לסבול זאת ...הוא נהג להטיח לעברי תמיד ,שאני יותר ידידותית כלפי דיירי המישנה מאשר
כלפיו .בעיקר הוא לא היה מוכן לסבול את הדרך שבה הייתי לבושה .הוא נהג לומר ,כי אני מתירנית
מידיי עם השמלות שלי ,שאינני מכסה מספיק את הגוף שלי ...וסביב שטות כזאת היו פורצות בבית
מלחמות ושערוריות! אני נהגתי לטעון ,כי בדיוק בגלל המלבושים הללו דיירי המישנה מתגוררים אצלנו
ונמנעים מלעזוב .ואם ,נניח ,הייתי רוצה להעלות לדייר מישנה את שכר הדירה ,הייתי נוהגת ללבוש חלוק
שינה כחול ללא שרוולים ,שהחזית שלו גזורה כך ,שהחבר'ה לא היו יכולים להתקמצן על כמה זלוטי...
אבל אף פעם לא בגדתי בבעלי .הייתי נאמנה לו והלוואי שכך יהיה גם להבא .אבל מאז שאין לנו יותר
דיירי מישנה ,הכל אצלנו שקט ושלוו".
"ובכן מדוע זה את נוסעת לבדך להרים ללא בעלך?"
"כי הוא עובד ומביא חתיכת פרנסה והוא חייב לשמור על המישרה".
"כמה הוא מרוויח בשבוע?"
"שלושים זלוטי".
"ואיך את יכולה לנסוע להרים כאשר הוא מרוויח כל כך מעט?"
"אני מוכרחה ...אני מוכרחה ...אני עושה זאת מתוך רחמנות על בעלי ...אינני יכולה לראות איך הוא
עובד ,המסכן ,כל כך קשה ומר תמורת שלושים זלוטי בשבוע; איך הוא מזיע ,המסכן ,כאשר הוא חוזר
הביתה בקיץ ,בימות החום ,ממש נקרע הלב לראות אותו! עייף ,שבור ,מעונה ,מלוכלך ,מיוזע ,מאובק
ובקושי יש לו כוח לעמוד על הרגליים! בדיוק כך ,כפי שאתה שומע ,זה כמעט כל הקיץ ,כאשר קובל
נאפית ונשרפת בחום הנורא! אינני יכולה לראות זאת .פשוט נקרע לי הלב .הוא הרי בעלי עד מאה
ועשרים ...וכאשר אני נוסעת לכל הקיץ ,אינני רואה זאת ואינני מאבדת חתיכת בריאות .לולי הוא היה
מתענה כל כך בכלל לא הייתי נוסעת .אינני זקוקה כלל לאוויר רענן".
"כלומר שאת נוסעת לבית קיץ ,כי אינך יכולה לראות איך בעלך מתענה ,המסכן ,כל כך בימות החום?"
"כן .שלא אצטרך לראות זאת במו עיניי"...
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"ומהיכן את לוקחת כסף?"
"קצת ממה שבעלי מרוויח וקצת אני לווה אצל מכרים .פונים לאן שיש".
"עכשיו אני מבין".
והאשה נפרדה ממני וביקשה שאשים עין על בעלה ,שלא ישוטט מאוחר בלילה...

ב.ק.

חיים קובלאיים
תערוכת "אורט"
עם תום שנת הלימודים אירגנה חברת "אורט" המקומית תערוכה של עבודות (תלמידי) בית הספר
המקצועי "אורט" ,שהייתה פתוחה לכל בימים שבת ויום ראשון .ביקרו בתערוכה למעלה מ 500-איש,
שבאמת השתאו למראה התערוכה המרשימה ,אשר הראתה את תוצאות החינוך של התלמידים בשני
הקורסים של בית הספר המקצועי "אורט" שהתקיימו עד כה .המוצגים היו יכולים לשמש דוגמה לחייטות
נשים קלה( ,החל) ממשי אמיתי וצמר וכלה באריגים הזולים ביותר ,שמלות מודרניות ,חולצות ובגדי
ילדים .היה מרשים לראות את העיבוד המעולה של האפליקציות השונות בעבודת יד ,הקשורה למקצוע
החייטות .תשומת לב מיוחדת משכה אצל המבקרים הגלריה ,בה הוצג מספר רב של שירטוטי גיזרה
ודקורציה שונים ודגמים מנייר .והכל בדייקנות רבה.
כל אלה דיברו מספיק בעד עצמם ,כי קובל צריכה להיות גאה במוסד כזה ,שבו מקבלים למעלה מחמישים
ילדים יהודיים חינוך מקצועי בבית הספר המקצועי של "אורט" וכל אחד מהמבקרים התרשם מההכרה
אסירת התודה לצוות המורים החשובים ,שמאמציהם הביאו להצלחה גדולה כזאת.

נוער ציוני אקדמי
ההסתדרות הציונית המקומית לקחה את היוזמה להקמת אירגון מיוחד של הנוער האקדמי הלאומי בתוך
ההסתדרות הציונית .בשבת התקיימה זו הפעם השנייה אסיפה ,שבה השתתפו למעלה מ 30-אקדמאים וכן
יושב הראש ה' ל .פיש ,שדיבר בזכות הייסוד של אירגון כזה .לאחר דיון בנושאים אירגוניים שונים
הגיעה האסיפה להחלטה לארגן את הנוער הלאומי האקדמי המקומי בתוך ההסתדרות הציונית .לצורך זה
נבחרה מתוכם (מבין הנאספים) הנהלה זמנית ,בה חברים העלמה אסיוק ,העלמה ברוינשטיין וה"ה

(האדונים

הנכבדים) שמואל גילבערג ,דוב באס ,חיים פאלישוק .הוועד הציוני מינה כבר באותה אסיפה את נציגיו
בהנהלת האירגון – יושב הראש ה' פיש וה' גרובר.

קהילה
במשך השבוע התקיימו ישיבות של הנהלת הקהילה ,בהן נדונו ההתנגדויות הגואות של יחידים נגד מדידת
משאביהם הכלכליים (לצרכי מיסוי?) .כל מתנגד הוזמן אישית לישיבות ,שבהן ההנהלה דנה (התמקחה?)
איתו.
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בישיבת ההנהלה האחרונה ,שהתקיימה אתמול ,יום חמישי( ,גם) הוקצו הסכומים הבאים לתשלומים:
עבור מרחץ העיר –  300זלוטי .למושבת הקיץ של "טאז" בהורודלייץ –  100זלוטי .ולנטיעת  25עצים
ב"יער פילסודסקי" –  250זלוטי.

אודות חג השבועות שהופר
שעליו כתבנו בגיליוננו הקודם ,קיבלנו מראש הקהל ,ה' משה פרל את התגובה הבאה בכתב:
"למען האמת אני מבקש לקבוע כדלקמן :בערב שבועות הלכתי במיוחד לנשיא מועצת העיריה ,ה'
בדנרסקי ,בעניין חופשת חג לעובדי העירייה היהודיים .בשיחתנו נכח נציג בכיר של ראש העיר ,שהאדון
הנשיא הזמין כדי להגיע להסכמה עם מנהלי כל המחלקות בעניין זה .בחג השבועות עצמו נודע לי ,כי
הפקידים היהודיים לא קיבלו כל אישור לחופשה .ה' הנשיא עדיין לא היה בעירייה ולכן פניתי בעניין זה
אל המנהל ה' פעדין ,שמייד ציווה לשחרר את הפקידים היהודיים מעבודתם .לטכנאי המינהלה לקח מספר
שעות (לבצע את ההוראה) ועד שלפקידים היהודיים נודע הדבר ,כבר היה מן הסתם לאחר

התפילה (תפילת

השחרית של החג בבית הכנסת).
"בדרך ארץ" (בלשון ימינו :בכבוד רב)
חתימה ()-
גם בעקבות ההבהרה של ראש הקהל עדיין נותרת השאלה מי אשמים בהפרת עונג היום טוב של הפקידים
היהודיים בעירייה ,ואיך צריכה להיות התגובה כדי שטיפול כזה לא יחזור על עצמו ,בפרט מאחר שלפי
ה"למען האמת" (תגובת פרל) מתברר ,כי יש לנו הנהלה מרכזית כזאת שאינה מחייבת את בכיריה ,אשר
פעלו (בעניין זה) בצורה כל כך קלת דעת .האומנם כך צריך להישאר (המצב גם להבא)?

אזהרה!
לכל מי שרוצים לקנות או שיקנו את הבית בוורשבסקה  ,193השייך
לפנחס חאסיס ,המשועבד באורח פיקטיבי לזכות מישהו בשם יצחק
שטיינברג מלוצק ,עם כביכול מעבר דרך הסימטה שלי ,שהיא בבעלותי,
את המעבר הזה אין להם ,דבר שכבר איבטחתי ב 21-בחודש לפי החוק
בבית המשפט של העיריה המקומית .זה קרה פשוט מכיוון שהאדם חסר
הבושה הידוע כאן כפנחס חאסיס ,שגם כאן הלך בדרכו הנושנה ...משום
ש(לטענתו) הקמתי על השטח שלי ביקתה עם קיר (חלון?) זכוכית עורפי
ללא רישיון מהשלטונות ...ואכן העיריה רוצה להרוס אותו מסיבות
טכניות טהורות ,אבל אין לזה שום שייכות למעבר שחאסיס וחב'
(וחבורתו) אין להם.
בכבוד :שלמה מלמד

טבעת העצים של "יער פילסודסקי" בא"י
רשימת שמות התורמים בקובל לנטיעת עצים ביער על שם נשיא פולין המנוח .כל תורם כיבד שורת
אנשים בעיר בציון שמם על העץ שנטע.
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ה' משה פרל נוטע עץ וקורא אותו על שם ה"ה (האדונים הנכבדים) :א .צופרפיין ,ווילי פומרנץ ,ד .סגל,
ישעיהו טייטלבוים ,ב .שטיינברג ,י .גרייער ,ק .לווין ,ב .גרינברג.
ה' ש .קלורגלז נוטע עץ וקורא אותו על שם ה"ה :סנדלשטיין ,בוקסר הירש ,בוקסר פ ,.בוקסר י,.
פנטורין א ,.ליטווק ,אשכנזי ש ,.ד"ר וידרה ,דוד וידרה ,ז .ברוינשטיין.
ה' זאב צוריף נוטע עץ וקורא אותו על שם ה"ה :לייב פיש ,אהרון מלמד ,מ .רייסישר ,א .פרנץ ,משה
שוורצבלט.
ה' ישראל פרוזנסקי נוטע עץ וקורא אותו על שם ה"ה:
דירקטור פרנקפורט ,י .פינקלשטיין ,מ .גרובר ,ב .שרבוים ,ד"ר שוימשטיין ,ד"ר צכנוביץ ,ד"ר
אייזנברג ,ב .פרייד.
ה' מ .פוגץ' נוטע עץ וקורא אותו על שם ה"ה :ש .מלמד ,נח רבין ,א .גלמן ,ש .לרנר ,ברנדס-קופברג,
ל .שמוקלנד ,ס .גולד ,יונה פרלמוטר ,ב .ביק ,שלמה מנדל.
ה' ד"ר שוימשטיין גומל לה' פרוז'נסקי (על שציין את שמו על העץ שנטע) בנטיעת עץ וקורא אותו על שם
ה"ה :ד"ר ויטמן ,פבל בטשקר(?) ,משה גנדלר.
ה' לייב פיש גומל לה' צוריף בנטיעת עץ וקורא אותו על שם ה"ה :הרב טברסקי ,פנחס ויסברג ,גב' ב.
גנדלר ,גב' ד"ר בורזוך(?) ,ד"ר זיסקינד ,ד"ר א .שיינקר ,ב .דנציגר ,וולף

שניידר.

אוי ,ימות החום!
דממת מוות לוהטת ירדה על קובל הענייה והמסכנה שלנו .מוזר ,מלפפונים עדיין אין ,אבל עונת
המלפפונים כבר הקדימה והגיעה בשלום ומהחום הגדול נמסנו כולנו בבת אחת ,ביחד עם מוסדותינו
ועסקינו .יושבים ליד החנויות ללא ז'אקטים ,שרוולי החולצות מופשלים ומוחים את הזיעה.
נעשה שקט בקן הנמלים הגדול שנקרא קובל .האנשים-הנמלים כבר אינם סוחבים קני קש שלמים ורק פה
ושם משתרכת נמלה בודדה ,נדחפת על ידי הרעב ,עם גרעין קטן על הכתפיים ,כדי להביא מעט אוכל
לאשה ולילדים .לעיתים תכופות רואים שני יהודים ,האחד שתקן והאחר פטפטן ,שמשוטטים ומבקשים
נדבה עבור משפחה שאירע לה אסון" .אולי תתנו קצת אוכל "...והוא משקשק בכמה מטבעות שכבר
נאספו בידו ,כהוכחה שהחשבון בסדר וכי הנזקק יקבל את הכסף במלואו ,פרוטה לא תחסר.
מה עושים בימים ארוכים וחמים כאלה? איך מגרשים את השיעמום? משחקי קלפים – אין כסף "לכסות
את המגש" .לדבר שוב על פוליטיקה ועניינים של כלל ישראל – זה משעמם עוד יותר ,לאחר שכבר ,ברוך
השם ,הסתיימו כל המגביות ,כל הוועידות ,כל המשאלים וכל ההתפלגויות .הכל כבר חשוף כל כך ,פתוח.
יודעים כבר ,כי כל "המנהיגים" של הקבוצות השונות ,שהתפלגו או התאחדו ,ימניות ושמאלניות ,אומרי
לא ואומרי כן ,כולם הם חנוונים ,חנוונים פשוטים ,אלא שהעסק שלהם הוא צורה שונה של מסחר :במקום
חנויות ,הם שוכרים ועדות מרכזיות; במקום פרסומת – עיתונות; במקום ירידים – ועידות; במקום זבנים
– מזכירים; במקום שטרות – הצהרות; במקום מדפים – פרוגראמות ותיזות; ובמקום סחורה – אצבעות
משולשות כפול שמונה ...והגלגל ממשיך להסתובב .מתעסקים בהכנת מגביות חדשות ,כי אסור להניח
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לעסק לגווע .בכלל צריכים להמשיך לקיים את הירידים ,אוי ,טעות ,אני מתכוון לוועידות [אגב ,מתווכחים
שם הרבה יותר מאשר אצלנו בשוק] .אבל הנמלה שלנו הנידה בידה בעניין זה :כבר אין על מי לדבר! כך
שנותר רק מקום אחד שבו עוד יש מעט מהומה – אתם בוודאי כבר מבינים שבכך מתכוונים ל"פלאז'ה"
(גדת הנהר).
אינני יודע מדוע הופיע פתאום העורך עם האזהרה שלו (בגיליון הקודם של "קול קובל") ,שלא לרחוץ בנהר,
כי עלולים להידבק במחלה .אבל מי בכלל מקשיב לו? אגב ,המים מגיעים היום לא יותר גבוה מהברך ,אז
מה כבר יכול להזיק לשטוף מעט את הרגליים? בפרט שברחצה לא רואים כלל נהר ,אלא מאסה צפופה
של גופים מכל המינים :ילדותיים כפופים ,חזות שעירים ,עצמות וחלב...
במו אוזניי שמעתי מישהו אומר שהמים הם ...שמן (כלומר :מלוכלכים) .אבל זאת בהחלט גוזמה ,כי לאחר
הכל יוצאים הגופים מהמים בכל זאת קצת יותר נקיים .בגדת הנהר ,על החול השחור הנעים למדיי,
רובצים כנהוג בחורים וגם בתולות ומנהלים שיחה קלה בעיניים צוחקות ושיניים בוהקות .על מה הם
מדברים ולאיזו מטרה הם מדברים? – זאת אינני יכול לפרט לכם ,כי אינני אוהב להציץ לסיר של השכן.
אבל נראה לי ,כי אפילו אצל יצר הרע נחשבת הפלאז'ה שלנו לסוג ב' והשטן שולח לכאן את נער
השליחויות שלו ,כי את משרתיו הבכירים הוא שולח למקומות חשובים יותר ,עם פלאז'ות שיש להן יותר
מזל.
אוי ,כמה מתחשק לנסוע לשם ולחוות בפעילות הגנרלים שלו ולא של נערי השליחויות שלו .אבל איך
אומר הפסוק? – "עני חשוב כמת"...
אבל שא! (שקט!) על פני המים עם הגופים [בנהר הקובלאי] מחליקה סירה .שני בחורים עם שתי בחורות.
הבחורים יוצאים מעורם בחתירה ,כדי שזה ייראה עד כמה שיותר גברי ,כדי שיוכלו למצוא חן בעיני
ה"דולציניות" שלהם .והגברות מעיפות מבטים נסתרים ונהנות מהמזל שפקד אותן.
הלכתי מהפלאז'ה לחפש מקומות אחרים שבהם אולי מתרחש משהו .האם יש פועלים שמזיעים בסחיבת
לבנים ,בכריית תעלות? אוי ,כמה שהם היו רוצים להזיע – כל כך הרבה בעלי מלאכה מחוסרי עבודה
משוטטים סביב; אבל לא .לא מצאתי .הכל מת .שקט ושומם.
וכך חי לו קן הנמלים שלנו ,כשבראשו הנבחרים ,חברי מועצת העיר עם הנהלת העירייה .שם כבר עשו
הכל! התקציב אושר ,הראו אצבע משולשת למוסדות היהודיים ,שתלו פרחים ברחובות הייצוגיים ,שלחו
את הטפסים הצהובים של דרישות המס .עכשיו כבר שקט גמור והכל שרויים בשינה מתוקה.
רבי יעקב (כנראה עורך העיתון :יעקב בורק)
לשם מה לסבול

מזיעה והזעה!
כאשר קיים אמצעי בדוק
בבית המרקחת

ש .וואלאך ,וורש20 .
שנותן ערבות מלאה להצלחה,
עד כדי

החזר כספי העלות
נסו והתרשמו.
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תקריות והתאבדויות
אתמול ,בסביבות  11בלילה ,כאשר ה' בנימין גייער מדרך לוצק הלך ברחוב פרץ ,התנפלו עליו מאחור
עם מוט ברזל ופתחו לו את הראש .לפני שה' גייער הספיק להתבונן סביב ,הוא היה מוטל בשלולית דם
ואפילו לא יכול לראות מי התנפל עליו .לקול זעקותיו חשו דיירי הרחוב והכניסו אותו לדירתו של ה'
רויזען ,לשם הוזעקו רופאים שהגישו לפצוע עזרה ראשונה .בייסורים קשים הובילו אותו לביתו.
ביום שני ניסתה להתאבד הילדה בת ה 13-אולגה דמייעל ,הנמצאת בהשגחתו של יוזף מאלאשבסקי
מרחוב שראקט ,31
באותו יום התאבד בתלייה אומאניק מאיסיי בן ה 24-מהכפר מאקביצ'ה .ובכפר קשטשביטשה התאבד
באותו אופן טרופים קנדראטוק בן ה.43-
איגנאצי שומסקי (מרחוב) דזיקא  ,22ביקש להתקין בעצמו אנטנת רדיו .הוא לא היה זהיר מספיק
וגרם לקצר שכתוצאה ממנו נפל מייד פצוע קשה .בת דודו ,מאריה מאזיר ,שניסתה להצילו ,התחשמלה גם
היא ונפלה לצידו .היה הכרח להחיש את שני הנפגעים לבית חולים.

גיליון  - 412יום שישי 18 ,לדצמבר 1935
הגיליון המקורי של העיתון נמצא אצל עמוס פידל" :אבי עלה ארצה בשנת  .1933בשנת  1935נסע
אבי לקובל להתחתן עם אמי לאה .זה חלק מהעיתון מקובל אשר בו החברים מברכים אותם".
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גיליון  - 413יום שישי 25 ,לדצמבר 1935

אמהות,

אל תחפשו הזדמנויות זולות,
אלא דירשו תמיד בבתי המרקחת ובחנויות
לתרופות למען ילדיכן את שמן הדגים המרפא

הטוב ביותרGOLD MEDAL ,
שמן הדגים המרפא הנורבגי מתוצרת
MEDALהידוע בכל העולם מכיל כמות תקנית
של ויטמינים  Aו ,D-כלומר  500חלקים
ויטמין  Aו 250-חלקים ויטמין  Dבגרם אחד.
ובכן זיכרו כי רק  GOLD MEDALהמעובד
בחברת Oluf Holn A/S Ltd. Aalesund
) (Norwegiaבבקבוקים עם תווית כחולה.
GOLD

84

גיליון  - 454יום שישי ,ה 6 -בספטמבר 1936
ערב ראש השנה תרצ"ז
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גיליון  - 456יום שישי ,ה 30 -בספטמבר 1936
ערב סוכות תרצ"ז
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גיליון  - 462יום שישי ,ה 13 -בנובמבר 1936
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גיליון  - 481יום שישי ,ה 26 -במרץ 1937
ערב פסח תרצ"ז

קובל בערב פסח
התקוות שתלו במזג האוויר לא התממשו .השמש עדיין "מתעטפת בפרוותה" ("פוטער-פאס"?)
והדבר השפיע רבות על כך שגם המסחר ,בחנויות ובשוק ,יהיה "חורפי" .לציבור אין מאומה (אין
כסף) בשביל לקנות ,ואלה שעדיין יש להם מטבע ,ממתינים להשתפרות מזג האוויר .משום כך היה
ערב יום טוב ראוי לקינה .גם מאפיות המצה מתלוננות על עונה חלשה .מעט מאוד אנשים אפו
השנה אותה כמות של מצות כמו בשנה שעברה ,ומשום כך היתה ההכנסה מועטת ,וזאת למרות
שהשנה היו גם החג הנוצרי (חג הפסחא) וגם החג היהודי באותו תאריך .הסוחרים מתלוננים על כך,

89

כי אף שנה לא היה להם ערב פסח (גרוע) כמו השנה .אבל זה לא סיפק את האנטישמיים
המקומיים ,שביום הראשון הפיצו בעיר את עלוניהם השחורים (בהם קראו לנוצרים) לא לקנות אצל
יהודים.
פעילות פסח :כל הדלות היהודית והמחסור היהודי התבלטו במלואם בשבוע של ערב פסח( .משרד)
הקהילה היה כל אותו שבוע במצור של המון עניים ,ביניהם אפילו יורדים (מנכסיהם) שכבר השליכו
מראשם את כובע הבושה .בערב שבין יום שני ליום שלישי ,סיימה ועדת "מעות חיטים" את
חישוביה לגבי החלוקה (של כספי הסיוע לנזקקים) והכל התעצבו לשמוע ,כי הוועדה קבעה ,כי בגלל
מספרם הגבוה של הפונים (מבקשי התמיכה) שנרשמו ,יהיה בקושי קילו אחד של מצה לאיש .אבל
אין מה לעשות כנגד זה .בסך הכל נרשמו בקהילה מראש ,כדי לקבל מצה מ"מעות חיטים"765 ,
משפחות ,ומלבד זאת נרשמו ל"מתן בסתר" בערך  200משפחות .כך שלפי החשבון הזה יוצא ,כי
בערך  35-40אחוז מהאוכלוסייה היהודית בקובל נעשו עניים גמורים וחייבים לבקש סיוע.
במשך השבוע שולמו בבית הקהילה תמיכות כספיות לנזקקים ,במיוחד לפסח ,בערך  750זלאטעס
ומהעירייה וועדת "מעות חיטים" של ה"חול" קיבלו תמיכה מוגדלת בערך  200משפחות כמתן
בסתר.

בשר כשר לפסח
בקשר לכך שזה כבר השבוע הרביעי אין בקובל בשר כשר ,נקטה הקהילה בכל האמצעים ,כדי
שקובל היהודית לא תישאר בפסח ללא בשר כשר .משלחת מיוחדת ,שהורכבה מרב הקהילה ר'
טווערסקי ,ה' דוד שקאלניק ויו"ר מועצת הקהילה ,ה' ש .מאנדעל פנו אל ה' ראש העירייה ואל
הממשל המחוזי (בבקשה להתיר את השחיטה לחג) אבל ללא הצלחה .גם לאחר מספר פניות טלגרפיות
נותרה בעינה במלואה ההחלטה לא להרשות שחיטה כשרה ליום טוב .כתוצאה מכך ,כמובן
מאליו ,עלו מאוד מחירי העופות .רק אתמול ,יום חמישי ,בשעות האחרונות של ערב יום טוב,
נתקבל מהממשל המחוזי היתר לשחוט  7אחוזים מהמכסה החדשה ,כלומר  5600קלג( .קילו) בשר
כשר.

גיליון  - 482חול המועד פסח תרצ"ז ,ה 1 -באפריל 1937
ימי פסח הראשונים בקובל
שני ימי החג הראשונים היו דווקא בהירים ,אבל מאוד קרים .אנשים "התאוששו" מהקור ליד
תנורים לוהטים ובמלבושי חורף .הרחובות לבשו מראה של יום טוב והיו מלאים מטיילים.
סדרים שיתופיים אורגנו :הסדר בקיבוץ נערך בחגיגיות מרשימה .הגיע לשם קהל גדול מאוד של
חברים ואוהדים ,שמילאו את אולמות הקיבוץ הגדולים ,אשר קושטו במיוחד בתמונות שונות
והוצפו באור .כל חברי הקיבוץ ,שמספרם ,ללא עין הרע ,בערך  ,100היו במצב רוח חגיגי ומרומם
וישבו לפני השולחנות הערוכים בצורה נאה.
סדר הקיבוץ המסורתי נפתח על ידי ראש הקהל ,ה' משה פערעל ,שמציין את התפקיד הגדול
והחשוב של הקיבוץ בפרט והחלוציות בכלל .את תפקיד יושב הראש מקבל חבר הקיבוץ ,ה' צבי
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רבינאוויטש וה' מערסיק קורא את ההגדה ,המעוטרת בצורה אמנותית ,משובצת בהומור עממי
ונוגעת בבעיות יהודיות כלליות וקיבוציות ספציפיות ,ובקשרים של קובל היהודית לקיבוץ.
בהרמת הכוס הראשונה נישאות ברכות של קהל הנאספים ,ה"ה ד"ר ווידרע ,משה שווארצבלאט,
פרופ' רייזלער ,פרופ' פיינשטיין ,מורשה זאב צוריף ,יחיאל וואגשאל ,כשהם מלווים בשירת
מקהלת הקיבוץ .החלק האמנותי בוצע על ידי צפורה רובין ,שדיקלמה את "מסדה" ו"טירות";
גיטל רובינשטיין – "החיים החלוציים"; אריה גאלדשטיין – "בוקר וערב"; ישעיה ליכט –
"הוררא"; בן ציון פישער – "רחובות".
לאחר הסעודה החגיגית יצא הקהל בריקודי "הוירא" (הורה) עד מאוחר בלילה .ברוח מרוממת
נסגר הסדר הראשון (מתוך שני לילות הסדר שנהוגים בגולה) לצלילי "התקוה".
הסדר השני בקיבוץ עבר גם הוא בצורה מרשימה ,עם הרבה הומור ,שגרם לעונג חג .בידרו בשירה
את קהל הנאספים הגדול :העלמה צפורה ,מילא ,אריה גוטשטיין וה' קאפלינסקי ,שקרא
הומורסקה מוצלחת .לאחר ריקודי "הוירא" משולבים ננעל מאוחר בלילה סדר הקיבוץ השני,
לצלילי "תחזקנה".
אצל החיילים היהודיים :מרשימים היו הסדרים הקולקטיביים של החיילים היהודיים ,שלמענם
ארגנה הקהילה היהודית ובראשה ה' יחיאל אייבושיץ ,מטבח מיוחד באולם התלמוד תורה ,כדי
שלמעלה מארבעים חיילים יוכלו לבלות את החג בסביבה ביתית.
הסדר הראשון נוהל על ידי ה' אייבושיץ בעצמו .סביב שולחנות חגיגיים ערוכים ישבו כמעט כל
החיילים היהודיים מחיל המצב המקומי .ברוח מרוממת אומר החייל ראבינאוויץ "קידוש" נאה
ולאחר החלק הרשמי החל ה"שולחן ערוך" (החלק של ארוחת הסדר) עם מאכלים טעימים של פסח,
שהוגשו על ידי עסקנים חשובים :ה"ה נח אלשעצקי ,דוד גליק ,משה פלאם ,אשר השקיעו רבות
כדי לתת לחיילים היהודיים עונג יום טוב .הסדרים נערכו על ידי רב הקהילה ר' טווערסקי וראש
הקהל ,ה' משה פערעל ,שביקרו קצרות בכל סדר .באווירה חגיגית ויום-טובית בילו כך החיילים
היהודיים את ימי החג הראשונים.
בבית היתומים היו הסדרים (בערב הראשון ובערב השני של החג) מרשימים מאוד .חדר האוכל מקושט
יפה ,חגיגי במיוחד ,וליד שולחנות ערוכים ברוחב יד יושבים כל ילדי בית היתומים ,לבושים
בבגדים חדשים .מנהל את הסדר העורך (של "קאוולער שטימע") ה' יעקב בוראק ,המתאר לפני
הילדים את כל הפרטים של הסדר .בינתיים ,בעוד העורך ה' בוראק מבדר את הילדים במלוא
התנופה ,מגיע הנשיא החשוב ה' עפלבוים ,שתופס מקום בכורסת ההסבה המיוחדת.
יפות ומוצלחות היו הקושיות ששאל מאטעלע מלמד בן השש .כל הילדים שרים בעליצות קטעים
מסוימים של ההגדה וכאשר מגיעים ל"שולחן ערוך" נושא הנשיא ה' עפעלבוים נאום חג לפני
הילדים ,ולאחר מכן מוגשים על ידי העלמה רייצע לעווין ופאשע לייער ,בעזרת ה' אשר ערליך,
מאכלי הפסח הטעימים ,הגורמים עונג יום טוב אמיתי .לאחר חלקה השני של ההגדה ,שעובר
כסדרו בשירה ,יוצאים ילדי בית היתומים בריקוד משותף .רגליים ילדותיות קטנות מורמות,
ידיים קטנות מתנועעות בעליצות ,בשמחה ,דבר שנותן נחת אמיתית.
בכלא ,בו מוחזקים השנה כעשרים עצירים יהודיים ,דאגה להם הקהילה למאכלי פסח ,ובעקבות
יוזמתו של הנציג ה' אייבושיץ ,כונסו כל העצירים היהודיים בתא אחד ,שם נערך סדר משותף
ואפילו אורגן מניין (לתפילה) .בדרך זו התאפשר גם להם ,בתאי הכלא ,לטעום את טעמו של חג
החרות ,שנחוג על ידי כל העם היהודי.
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בית הכנסת הגדול היה מלא וגדוש בשני ימי החג והגבאים של בית הכנסת הגדול גרמו לקהל עונג
חג ,בכך שהזמינו את החזן ה' דוד ווייסבערגער ,שכישרונו האמנותי בתפילה נתן סיפוק רב לקהל.
המועדון האזרחי היהודי ,שפעילותו בתחומים שנטל על עצמו נעצרה באחרונה ,מילא גם הוא
לכבוד החג את המשימה שנטיל על עצמו והזמין במיוחד את שחקנית הלהקה היהודית
הווילנאית ,מרים אלעסקא ,שהגישה ביום ראשון ,ב' דפסח ,ערב קריאה (שפרטים על תוכנו ועל ביצועו
נמסור בפעם אחרת) ,וביום שני אירגן דאנסינג (ערב ריקודים) .בשני הערבים היה המועדון האזרחי
מלא על גדותיו בקהל ספוג אווירת חג.

הגליל והחּולה
בד בבד עם תחילתה של הפעילות המוצהרת שהמתינו לה זמן רב ,לגאולת הגליל והחולה ויישובם,
ייאספו בימי השביעי והאחרון של פסח ,בכל בתי הכנסת ,בתי המדרש והשטיבלעך (בתי הכנסת של

החסידים) המקומיים ,נדרים (תרומות בעת העלייה לתורה) למען קרן קימת לישראל ,לטובת גאולת
הארץ ,וייערכו אזכרות לגיבורים שנפלו בארץ ישראל.

גיליון  - 492יום שישי ,ה 11 -ביוני 1937
למען נפגעי בריסק
בעקבות הכרזת איסוף כספי הציבור בעיר למען נפגעי בריסק [בפוגרומים שכונו בשם "האירועים
החריגים" – המערכת] ,שיגרה בשבת ועדת הסיוע המקומית את נציגיה לכל בתי המדרש
והשטיבלעך המקומיים כדי להסביר את משמעות הסיוע לטובת האחים הנפגעים בבריסק .הם
ביקשו בכל בית מדרש לשגר שני נציגים לאסיפה ,שתתקיים ביום ראשון בקהילה (בבית ועד
הקהילה) כדי לטפל במשותף במשימה ולגרום לכך שהפעילות העממית הרחבה למען נפגעי בריסק
תביא את התוצאות הראויות.
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ביום ראשון ,בשעה  12בצהרים ,התכנסו בבית הקהילה כל
הנציגים שמנו למעלה מ 60-איש .ראש הקהל ,ה' פערעל,
פתח את ההתייעצות העירונית הגדולה ,שעסקה בתוכנית
למשימת הפעילות .לאחר מכן חולקה העיר לאזורים ,ולכל
אחד מהם הוקצו בו במקום זוגות של אוספים (אוספי
תרומות) .וכבר מיום ראשון ,גם במהלך השבוע ,אפשר היה
לראות את זוגות האוספים מבקרים אצל האוכלוסייה
היהודית ,שמקבלת אותם בסבר פנים יפות ותורמת לפי
אפשרויותיה לטובת נפגעי בריסק היהודים .אפשר כבר לראות בכך ,כי קובל היהודית תגרום
להצלחת הפעילות ,כראוי לה.
ועדת הסיוע המקומית למען נפגעי בריסק כבר שלחה השבוע לועדת הסיוע הוורשאית למען נפגעי
בריסק  3000זל' (זהובים) .הכסף נשלח על ידי סניף הפאלקסבאנק המקומי פ.ק.או ורשה ,אל
הכתובת של בית הבנק ,מ .שערעשעווסקי.

בעניין מושבת הקיץ "טאז"
ההכנות לפתיחת "טאז" ,מושבת הקיץ (קייטנה) לילדים בהאראדאלעץ ,נמצאות בהילוך גבוה.
בשבת התקיימה אסיפה מורחבת של ועדת הנשים ב"טאז" ,שהחליטה לערוך איסוף מוצרי מזון
בעיר לטובת מושבת הקיץ .כבר במהלך השבוע הנוכחי אפשר היה לראות זוגות של נשים כבודות
מהלכות ברחבי העיר ,שם קיבלו אותן יפה מאוד וקובל היהודית השתתפה כראוי במבצע איסוף
המזון.
כפי שמוסרים לנו ,החליטה הנהלת "טאז" ,כי מושבת הקיץ של "טאז" בהאראדאלעץ תיפתח ב-
 22בחודש ובעונה הראשונה תקלוט לא פחות מ 150-ילדים.

מה יכול לקרות?
האם הדואגת ליתומים הנודעת כאן ,העלמה החשובה רייצע לעווין ,שוטטה גם ביום שני זה ,כמו
ֵ
שהיא רגילה בשאר ימות השנה כולה ,עם הדאגה ליתומים ,בכל רחבי העיר ,עם קבלות חתומות
ביד ,כדי לאסוף כסף ומוצרי מזון לטובת בית היתומים .אבל בחנות ברחוב ווארשאווסקע ,דרש
ממנה שוטר אישור מיוחד לפעילותה – דבר שהעלמה לעווין לא נזקקה לו אף פעם עד כה.
כל הסבריה לשוטר לא עזרו והלה הפריע את מילוי משימתה ו"הזמין" אותה אל תחנת המשטרה.
כאן ,לאחר התערבות ראש הקהל ,ה' פערעל ,שוחררה מייד הגברת החשובה הדואגת ליתומים.
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גיליון  - 497יום שישי ,ה 16 -ביולי 1937
ח' מנחם אב תרצ"ז
 15000חלות חולקו בשנה לנזקקים ע"י "בית לחם"
ביום ראשון התקיימה בבית המדרש "פרוזשאנסקי" האסיפה הכללית השנתית של "בית לחם".
האסיפה נפתחת על ידי הנשיא ה' יוסף שוחט ,ובנשיאות נבחרים ה"ה :לייבל פרישבערג – יושב
ראש ,נחום ווערנער ,הערש וואלף לנדע – חברים; ישעיה גוטמאן – מזכיר .הנשיא ה' שוחט מגיש
את דו"ח הפעילות ,ממנו אפשר לראות ,כי במשך השנה נאספו בסך הכל  15000חלות ו 3000-זל'
מזומן .מקבלים (חלות לשבת חינם?) ישנם ( 300איש?) מדי שבוע .סביב הדו"ח התפתח דיון נרחב בו
נוטלים חלק ה"ה :חיים אברך ,יחיאל אייבושיץ ,נחמיה באר ,חיים לפידות ואחרים .הדיון
נתקבל לתשומת לב ולאחר מכן נערכו בחירות להנהלה החדשה ,בהן נבחרה כל ההנהלה הישנה
במלוא הרכבה עד כה ,בה משתתפים אדם (נציג) אחד מכל בית מדרש.

(נתוני מירשם התושבים בקובל)

למחצית שנת 1937
במחצית הראשונה של שנת  1937היו באוכלוסייה היהודית ,לפי הספרים הרשמיים 100 :חתונות,
ביניהן  31פאנאוונע ,כלומר רשמיות (שנרשמו במירשם התושבים?);  87לידות ,מהן  51ילדים ו36-
ילדות ,כולל  3שנולדו קודם זמנם; מתו  ,80מתוכם  44גברים 36 ,נשים ,כולל  9ילדים.

גיליון  - 492יום שישי ,ה 26 -בספטמבר 1937
הושענא-רבה תרצ"ח
ימי סוכות הראשונים בקובל
ערב יום טוב מזמן שמחתנו הורגשה תזוזה כלשהי בעולם המסחר ,וזה רק בחנויות אמצעי המחיה
(חנויות המזון) ,אבל בחנויות האחרות היתה המכירה חלשה מאוד .במקום זאת התלהט שוק
האתרוגים ,שנעשו מבוקשים בימים האחרונים .בעד אתרוג דרשו מחיר טוב .ייתכן כי הסיבה לכך
היא ,שסוחרי האתרוגים המקומיים ציפו לפדיון חלש ועל כן ייבאו מעט אתרוגים ,ולכן נגרם בהם
מחסור בערב סוכות .וכאן יש לומר שוב ,לבושתנו הרבה ,כי מה שסוחרי האתרוגים שלנו שכחו,
מחמת עסקיהם ,את תוצרת הארץ שלנו והשנה הצטיידו למכירה גם באתרוגים שאינם מארץ
ישראל.
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שני ימי הסוכות הראשונים היתה להם מעלה :מזג האוויר ,שהיה נאה מאוד .הכל ממש נהנו במזג
האוויר השמשי ויהודים חשו שהם מקיימים בצורה מצוינת את המצווה לישב בסוכה .הציבור גם
יכול היה ליהנות מעונג יום טוב בטיול בבגדי קיץ והיתה זו מעלה כפולה לאלה ,שעדיין לא הכינו
את עצמם עד כה לקראת החורף.
באופן כללי עברו התפילות בבתי המדרש והשטיבלעך בשני ימי החג באווירת יום טוב חגיגית ,ללא
תקריות מיוחדות של "זמן שמחתנו" ,פרט לבית המדרש "העירוני" ,שבו אבד אתרוג וסביב העניין
הזה התחוללה שם שערורייה גדולה.
בשטיבל של החייטים ,שאיבד את בעל התפילה (החזן ,שכנראה עבר להתפלל בבית כנסת אחר) ,נוצרו שני
מחנות וכל צד הוריד מהדוכן את בעל התפילה של הצד השני; ואכן היו שם ששון ושמחה .במניין
מסוים (במקום אחר) היה גם כן שמחת חג (בלשון סגי נהור) בגלל פיטם שאבד (פיטם הוא עוקץ האתרוג,
ואם הוא נעקר ממקומו ,האתרוג פסול) .מלבד זאת היתה בשטיבלעך מסויימים מהומה עם מחאות נגד
גבאים או נגד סתם יהודים נאים ,שהרשו לעצמם במצב הנוכחי לקנות אתרוגים שאינם ארץ
ישראליים .מסיבה זו פרצו בשטיבלעך אחדים ממש מהפיכות ,שהשפיעו כל כך על גבאים אחדים,
עד שהם קנסו את עצמם מרצונם בעד  5זהובים לטובת הקרן הקיימת.
בכלל בילתה האוכלוסייה היהודית בימים הראשונים של החג באווירה רגועה ולא היה מאומה,
חלילה ,שיפריע את אווירת היום טוב ,דבר שבמצב הנוכחי מהווה עובדה הראויה לציון.

בחירות בוועדת קק"ל
ביום רביעי ,היום הראשון של חול המועד ,התקיימה האסיפה הכללית השנתית של ועדת הקרן
הקיימת המקומית .פותח את האסיפה המורשה ה' צוריף וכיו"ר האסיפה נבחר ה' יוסף
מילשטיין .המזכיר ה' פאפע קורא את הדו"ח השנתי של הכנסות הקרן הקיימת בקובל במשך
שנת תרצ"ז ,שלאחר דיון קצר התקבל לתשומת לב (אושר על ידי האסיפה) .מורכבת ועדת קק"ל
החדשה לשנה הבאה ,באופן הזה :ה' זאב צוריף (ציונים) מורשה ,ה"ה אהרן ערליך (מזרחי) ,חיים
ברוינשטיין (ליגה) – סגן נשיא; יעקב בעקער (ליגה) – גזבר; חיים לייב פאפע – מזכיר; גברת חנה
פוגאטש ,ה"ה יוסף אינבערג ,יוסף מילשטיין ,אהרן צופערפיין ,יעקב מאלושקע וכן נציגי בתי
הספר :ה"ה לייער – גימנסיה "תרבות"; לעווינשטיין – "הרצליה"; טויב"-קלומל" – חבר
הנשיאות; המפקחים על מקורות ההכנסה השונים :חגיגות – יוסף אינבערג; נדרים (תרומות בעת
העלייה לתורה) – אהרן ערליך; תרומת-המטר – אהרן צופערפיין; בתי הספר – יוסף מילשטיין;
ספר הילד – גברת חנה פוגאטש; קופסאות (קופות התרמה) – חיים ברוינשטיין; מיבצעים שונים –
זאב צוריף; בוועדת הביקורת :ה"ה עו' (עורך העיתון "קאוולער שטימע") בוראק ,משה פוגאטש ,משה
שווארצבלאט ,מתתי' (מתתיה – יהודים דתיים אינם כותבים את צירוף האותיות יה בסוף שם) קערזשנער,
יצחק אטלעס ,שינדל והאסיפה ננעלת.
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גיליון  - 528יום שישי ,ה 18 -בפברואר 1938
י"ז באדר א' תרצ"ח
(מתוך הספר פנקס קובל -הגיליון חסר בספרייה הלאומית)

 – 1918יובל בית היתומים – 1938
(המתרגם :לא ברור מדוע ,אבל הקטע להלן כתוב בשפה מסובכת ומפותלת במיוחד)

השנה מלאו  20שנות קיום לבית היתומים המקומי וקובל היהודית תחגוג החל מיום ראשון הבא,
ה 19-בח.ז .את יובל ה 20-שנה שיוכרז על ידי העסקנים המקומיים החשובים של הדאגה
ליתומים ,שמארגנים חגיגות שונות לרגל הישגי הארגון ,המיוצגים על ידי היובל .קובל היהודית
בוודאי תיקח חלק במשימות של יובל ה 20-שנה לבית היתומים ,שלזכותו נרשמת הצלת חייהם
של מאות חיים צעירים ,אותם חינך ,נטע בהם דעת ,לימד והכניס אותם כאנשים טובים ,בריאים,
של החברה היהודית – ובכן קובל בוודאי כמו בעבר ,תעריך את יובל  20השנה של בית היתומים,
ותיקח חלק מאסיבי בחגיגות.

עצרת טרומפלדור
בהקשר ליום השנה ה 18-של (מות) יוסף טרומפעלדאר וחברים ,שנפלו בשנת תר"פ בתל-חי,
אורגנה בשבת בערב באמצעות חוג הנוער של ועדת קרן קימת המקומית ,עצרת אבל חגיגית
במועדון ההסתדרות הציונית .באולם מלא עד אפס מקום ,מעוטר בשחורים ,פותח את העצרת
המורשה ה' זאב צוריף ,וה' יעקב שליטא מופיע בנאום על חייהם ומאבקם של טרומפעלדאר
וחבריו .לאחר מכן מדקלמים בנושאי א"י ה' שער בעברית והע' (והעלמה) שרה גאלדפארב בפולנית.
הצעיר מאטל בעלאריי נושא נאום מוצלח מאוד בעברית ולאחר פרשנות של ה' מתתיהו
קערזשנער לגבי החיים של הגיבורים שנפלו בתל-חי ומשימותינו הנוכחיות בא"י ,ננעלת העצרת
בצלילי "התקווה" ו"תחזקנה".

הערץ גראסבארט בקובל
קובל שלנו כנראה שייכת לערים הנבחרות ,שבהן יופיע האמן הנודע ,המוכשר בחסד אלוהים,
אלוף המלים ה' הערץ גראסבארט .עלינו יהיה להודות למועדון האזרחי היהודי שלנו ,על כך שגם
לנו תהיה ההזדמנות לשמוע את קונצרט המילים של ה' הערץ גראסבארט ,שלגבי הופעותיו פוצחת
העיתונות היהודית בשירת תשבחות כה נהדרת .הציבור הקובלאי בוודאי ינצל את האפשרות
ויבוא להופעתו היחידה הערב במועדון האזרחי היהודי.

עליית הנוער
בקשר לתחילת עליית הנוער לארץ ישראל ,קיבלו בימים אלה אישור [סרטיפיקט נוער] לעלות
לתל-חי ובית-שאן ,חיים קרעל המקומי בן ה( - 17-מאירגון) "פרייהייט" (דרור) וברוך דוביצקי
וסאלצי זאפראן בני ה( – 17-מאירגון) "החלוץ הצעיר" ,שייסעו מקובל (ארצה) ב 21-בפברואר ש.ז.
(שנה זו) .כן קיבלו בימים אלה אישורי עלייה חברי "פרייהייט" נחמה זילבערבערג ולייב שוסטער,
הנוסעים מקובל ב 15-במרץ ש.ז.
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ייסוד "יבנה"
ביום ראשון התקיימה בראשות נשיא "מזרחי" ,הרב אפרים קערזשנער [אפרים דיין] ישיבה
מורחבת של "מזרחי" המקומי ועסקני "תורה ועבודה" ,בה נדונה השאלה של ייסוד בית ספר דתי
לאומי ,שיהיה משולב במרכז ההתאחדות של בתי ספר דתיים לאומיים "יבנה" בפולין .סביב
השאלה מתפתח ויכוח נרחב ,בו לוקחים חלק ה"ה ח.ל .לאנגער ,מרדכי ליכטענבערג ,יוסף
אינבערג ,מתתיהו קערזשנער ,יצחק גלייזער ואחרים ,והוחלט לכנס בזמן הקרוב ביותר אסיפה
רחבה של "מזרחי" ו"תורה ועבודה" וכן של ידידי מערכת בתי הספר הדתיים לאומיים ,בה תוקם
ועדת ארגון שתבצע את כל ההכנות לכך שבית ספר כזה כבר ייפתח בקובל.

יום שישי ,ה 3 -בפברואר 1939
(מתוך הספר פנקס קובל -הגיליון חסר בספרייה הלאומית)

פרק תנ"ך כל יום
בקשר לקריאה הנלהבת של מרכז "תרבות" לאוכלוסיה היהודית לגבי פרק התנ"ך ,נטל הוועד
המקומי של "אוהל ביאליק" על עצמו את היוזמה והחל בלימודי "התנ"ך היומי" .בשבת שעברה
בערב התכנסו באולם "אוהל ביאליק" מספר גדול של צעירים וה' מ .קירזשנער הבהיר בפניהם
את החשיבות של לימוד פרק תנ"ך כל יום ,ביחידות או בציבור .לאחר מכן קראה העל' (העלמה)
לובע טווערסקי ולימדה את ארבעת הפרקים הראשונים של "ירמיהו" .וכך כבר נמשך כסדרו
הלימוד של "תנ"ך יומי" כל ערב במועדון "אוהל ביאליק" מ 8-עד  9בערב .הכניסה חופשית ,אבל
צריך להביא תנכ'לע (ספר תנ"ך קטן).

ענייני בית החולים היהודי
ביום חמישי התקיימה בראשותו של הנשיא ה' יחיאל אייבושיץ ,באולם הקהילה ,ישיבה של ועדת
בית החולים ,בהשתתפות הרופאים המועסקים בבית החולים היהודי .נדון האופן של ארגון
העבודה בבית החולים ,בקשר להגעת מכשיר הרנטגן ,שבימים אלה בא במיוחד מהנדס מטעם
החברה שבה נרכש המכשיר ,כדי להתקינו .בסך הכל יעלה מכשיר הרנטגן עם החלקים האחרים
הנלווים אליו ,עד  15אלף זל' (זהובים) שמתוכם כבר שילמה הנהלת הקהילה בערך  4000זל'
והתחייבה לשלם את הסכום הנותר בתשלומים חודשיים במשך  30חודשים .הישיבה החליטה כי
בימים הקרובים תתקיים ועידה מיוחדת ישירות של רופאי בית החולים ,שיעבדו תוכנית
מדוקדקת לעבודה ויגישו אותה לאישור ועדת בית החולים.
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יום שישי ,ה 17 -בפברואר 1939
(מתוך הספר פנקס קובל -הגיליון חסר בספרייה הלאומית)

אצל הילדים בבית היתומים
הילדים מבית היתומים שלנו אירגנו גם חגיגת חמשה-עשר (ט"ו בשבט) ,שמחוסר מקום לא יכולנו
לדווח עליה בגליוננו הקודם .אבל בגלל ההצלחה של ילדינו החביבים והנחת הגדולה שהם גרמו
לנו ,אנחנו חייבים לחלוק את הנחת הזאת בגליוננו הנוכחי( ,אתכם) קוראינו .ערב חגיגת חמשה-
עשר פתחה בהצלחה גדולה שרהלע מעטער בנאום מעשי על חמשה עשר .מקהלת הילדים מבית
היתומים שרה בלבביות "על אדמת יהודה" ,ולאחריה הזאטוטים בני ה 4-וה 5-טעמילע ,טייבעלע,
הלל והירשעלע ,נושאים כל אחד בנפרד דקלומים ,והכישרונות הילדותיים הללו היו באמת
מפליאים וגרמו לנו הרבה .הגשה יפה מאוד היתה להצגה המוצלחת" ,תמונה של חמשה עשר",
שבה יאנקעלע ,מאטעלע ,מאלע ,אסתרקע וטעמעלע החביבים ביצעו את הצגתם יפה מאוד
ובהתלהבות גדולה קרא יאנקעלע את החלקים ההומוריסטיים .לסיום ,שרה מקהלת הילדים
החביבה את שיר "ראש השנה לאילנות" והילדים הוזמנו לשבת ליד שולחנות ערוכים שעליהם
פירות חמשה עשר שונים ,והקהל הנאסף נהנה מעונג גדול והרבה נחת.

הבעת תודה
ה' ד"ר פנחס זיסקינד הנכבד מאוד:
הנהלת "לינת הצדק" בקובל מביעה תודה ממעמקי לבה על מתן עזרה רפואית לחולים עניים
מ"לינת הצדק" ,ללא כל תמורה ,ובכך תמך בקיום "לינת הצדק".
בכבוד,
הנהלת "לינת הצדק" בקובל

ילד מביא את עזרתו למען ארץ ישראל
בימים אלה הגיע למערכת שלנו הילד בן ה 8-מטותל לרר ,מרחוב וורשבסקה ,תלמיד הכיתה ה2-
בבית ספר "הרצליה" ,שהחזיק בידיו הקטנטנות ערימה של מטבעות קטנים ,ואמר בלבביות:
קבלו ממני את הכסף הזה שחסכתי ,בסך הכל  2זלוטס ,ואני מבקש מכם שילחו את הכסף שלי
למען הילדים והילדות שאבותיהם ואמותיהם נהרגו בארצנו ,ארץ ישראל (במאורעות תרפ"ט).
נעתרנו לבקשתו והילד הלך מאיתנו מרוצה.
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קובץ מודעות שנת 1935
לשנה טובה תכתבו!

בני עירנו הקובלאים באמריקה ו(האירגון) החשוב
של הסיוע הקובלאי בניו יורק,
הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ,אנחנו מאחלים לכם
בשם יהודי קובל הסובלים מעוני ,שאתם תומכים
בהם בעזרה בזמן הקשה הזה

שנה מאושרת ,טובה ומשביעת
רצון!
ועדת העצים לעניים ומעות חטים בקובל

יודיל סופר פרידמן ,ישראל לנדו ,פנחס
גודיס ,מיכל רוזנבלט
----------------------------------נער ממשפחת סוחרים מהוגנת
דרוש לעבודה מעשית ,פרטים אצל
יונה הולצמן ,ווארש90 .

------------------------------

ספר תורה למכירה במקח השווה
אצל ר' יודיל סופר.
כל הקודם זוכה

--------------------------------

לשמוע אל הרנה ואל התפלה!

הנהלת בית הכנסת הגדול

התקשרה לקראת הימים נוראים וחג
הסוכות הבע"ל (הבאים עלינו לטובה)
עם מקהלה של  20איש
החזן הצעיר הנודע מווילנה

טוביה וויינשטיין

בהנהלת המנצח האהוב ה' צימרמאן מלובלין
ההכנסה נטו לטובת השיפוץ!

ושתהיה לנו כוח"ט (כתובה וחתימה טובה).

לסליחות כרטיסים מיוחדים בסך  50גר.

(גרושן = אגורות של זהוב)
דאגו לעצמכם בעוד מועד מקומות וכרטיסי כניסה ,שבלעדיהם

לא תורשה כניסה לבית הכנסת.
הגבאים
-------------------------------הסתדרות "תרבות" בקובל
גם השנה מאורגן באולמי "תרבות" (ברחוב) צירקובה 7

מניין
לימים נוראים וסוכות הבע"ל (הבאים עלינו לטובה)
כרטיסים למקומות חייבים להירכש מייד בהחלט.
מחיר מקום לנשים  01זל( .זלוטי)
הכרטיסים נמכרים יום יום מ 8-עד .0
לחברנו לעבודה החשוב

ל .חזן

ח' (חבר)
לרגל נסיעתו לארץ ישראל
איחולינו הלבביים:
עלה והצלח!
מערכת "קול קובל"
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תודתנו הלבבית
לוועדת הנשים הקובלאיות באמריקה

ולכל מי שנטלו חלק במשלוח ה 75-דולר שחולקו 25 :ד .לבית היתומים 25 ,ד .למושב זקנים ו 25-ד .לת"ת (לתלמוד
תורה) .בשמם (אנו שולחים כאן) לכם כולכם יישר כוח עם ברכות לבביות.
ועדת החלוקה בקובל יודיל סופר-פרידמן ,ישראל לנדו ,פנחס גודס ,מיכל רוזנבלט
ביהמ"ד (בית המדרש) שבעיר מוצאי יו"ט (יום טוב) ( 23/xה 23-באוקטובר) בערב ,בפעם האחרונה בקובל לפרידה
קונצרט דתי של ילד הפלא בן ה 12-יצחק זייאנצ'קובסקי
תוכנית חדשה ועשירה בליווי פסנתר.
בואו ויהיה לכם תענוג! (במילים אחרות :בואו ותיהנו)

מטפחות ,אריגים ,בדים

הדוגמאות החדשות ביותר – מבחר גדול
לקראת העונה ,של המפעל הנודע א .רפפורט

A. Rapaport i S-wie bielsko
במחירי מפעל זולים .בואו
ותתרשמו! באתר המכירה

קובל ,וורשבסקה 50

הקהלה העברית בקובל

בקשר לחג המתקרב ,מודיעים לאוכלוסיה היהודית בקובל ,כי כל מי
שבדעתו לשחוט עופות ליום טוב ,שיכין לעצמו פתק (אישור) בערב (ביום
שלפני) יום טוב ,אחרת לא יישחט העוף.
במשך היום טוב לא יילקחו שום משכונות בכל מקרה .ועדת השחיטה
בשפה פשוטה יותר :מי שרוצה לשחוט עוף בחג (שחיטה בחג מותרת ,כי
היא נחשבת ל"מלאכת אוכל נפש") ,צריך לשלם מבעוד מועד עבור
השחיטה כי במהלך החג אסור להחזיק כסף .מי שמשלם יקבל תלוש זיכוי
( voucherבאנגלית) ,ואם לא ימסור אותו לשוחט ,לא ישחטו לו את העוף.
וגם אם יציע משכון כדי להבטיח שישלם את המגיע לאחר החג ,הוא
לא יתקבל.

סלון מספרה ממדרגה ראשונה

"אוראדא"

קובל ,וורשבסקה  34מעמיד את עצמו לרשות

הגברות והאדונים הנכבדים
עם הביצוע הנאה והטוב שמכל הסוגים

במחירים זולים!

לשמוע אל הרנה ואל התפילה!!

גבאי בית הכנסת הגדול

מודיעים ,כי מלבד החזן הצעיר והכשרוני

ה' טוביה ויינשטיין

עם המקהלה מהמדרגה הראשונה והזמר האהוב ה'

צימרמן

בעל הטנור האופראי הגדול הם הצליחו לגייס לתפילת יום כיפור את
ילד הפלא בן ה ,12-תופעת הטבע

יצחק זייאנטשקובסקי

הזמר בחסד האל שישיר את קטעי הסולו היפים ביותר
שימו לב :כל הכרטיסים הישנים אינם בתוקף .כל אחד חייב לדאוג לעצמו לכרטיס
חדש ,שאפשר לקבלו כל יום אצל הגבאים ה"ה דונייביץ ,יוקלזון ופרידמן ,ובערב
יום כיפור ,במשך כל היום ,בבית הכנסת.

הגבאים
ההסתדרות הציונית בקובל

ביום ראשון ,ה 3/XI-בשעה  6בערב בדיוק

תתקיים האסיפה הכללית
השנתית באולם ההסתדרות וורשבסקה .20-g
כל החברים נדרשים לבוא!

הוועד
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חיינו
כלי ביטוי בלתי מפלגתי ,חברתי ספרותי ,עבור וואהלין ופולסיה
יוצא לאור בקובל בכל יום שישי .המחיר  10גראשן.
גיליון ראשון (מס'  4 :)1לספטמבר 1936
גיליון אחרון (מס'  25 :)143לאוגוסט 1939
רוב הגיליונות שיצאו לאור בקובל נמצאים בספרייה הלאומית בירושלים
ומצולמים במיקרופילם .העתק מהמיקרופילם מצוי בידי ארגון יוצאי קובל.
הגיליונות החסרים.127 ,126 ,112 ,111 ,88 ,53 ,52 :

תרגום מיידיש של הגיליונות נעשה בהתנדבות ע"י העיתונאי בדימוס:

בני גבירצמן
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הגיליון הראשון:
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גיליון  - 11יום שישי ,ה 5 -מרץ 1937
מארכיון קובל :איסור על עגבניות – בתרנ"ה
בדיוק בערב ראש השנה תרנ"ג ( )1892נפלה בקובל סנסציה מרגשת .ילדים ומבוגרים ,זקנים
וצעירים ,יצאו לקבל את פני גדוד הדראגּונים (הפרשים) ה ,7-הקינבורגי ,של חיל הפרשים ,שהועבר
מפודוליה לקסרקטין קבע בקובל .השמחה בעיר ,כמובן ,היתה עד לאין שיעור; לא כל כך בגלל
המוסיקה העליזה ,אלא מהמחשבה שהעיר זכתה בגדוד עשיר ,שממנו תהיה פרנסה .אומנם גם עד
אותה שנה לא יכלה קאוולע להתלונן על חוסר פרנסה ,שכן כמעט תמיד באותה תקופה הוצבו
בקאוולע שני גדודי רגלים ,שמנו בסך הכל  3,200איש ,ובנוסף לכך חטיבת ארטילריה ופלוגת
רכבות .אבל הציבור (היהודי) עשה לעצמו חשבון ,כי מגדוד הפרשים תהיה הרבה (יותר) נחת
(פרנסה) .שכן פרשים ,נהגו לומר ,הם בעיקר רווקים ,וכידוע יכול בחור להרשות לעצמו (הוצאה
גדולה) יותר מאשר חייל רגלי שהוא בעל-מטופל (בעל משפחה)…
לא אחד יעלה מייד ,מן הסתם ,את השאלה :מה שייך עניין בוא הצבא לאיסור על עגבניות?
חכו נא רגע ותשמעו ותיוודעו ,כי לולא גדוד הדראגונים ,בוודאי לא היתה קאוולע מודעת שיש מין
ירק כזה כמו עגבנייה .שכן אתם צריכים לדעת ,שמין ירק זה הובא (לעירנו) לראשונה על ידי
הדראגונים ,שבאו ישירות מחלק הארץ שמייצר את הפירות והירקות המשובחים ביותר (פודוליה).
מובן מאליו ,כי לקראת האביב המתקרב ,שתלו הקצינים גינות יפות ובתוכן (בין השאר) גם
עגבניות.
בסתיו הופיעו בכמה מחנויות הפרי עגבניות אדומות ,שה"שמשים" (משרתי הקצינים) מכרו
לירקנים .הציבור היהודי הכתיר מייד את מין ה"פרי" החדש בשם "תפוחונים זבי דם" ואף אחד
מאחינו בני ישראל לא העיז אפילו לגעת ב"מין הטרף" הזה.
אבל נמצאו צעירים שהירק הזה טעם לחיכם והם החלו לצרוך אותו בכמויות .בעיקבות זאת הלכו
מספר יהודים קשישים אל הרב וסיפרו לו שהיוונים עם הסוסים (הפרשים הרוסיים) החדשים זרעו
תפוחוני טריפה ,שצריך להשקות אותם בדם סוסים או בהמות אחרות ,כדי שהתפוחונים יאדימו
וצריך לדאוג שיוצא איסור עליהם (שיהיו אסורים במאכל).
אבל זמן רב לאחר שהעניין כבר הובהר סופית (שאין משקים את העגבניות בדם) עדיין נמנע הציבור
היהודי מלהשתמש במין העגבניות הזה.

"רש"י הקטן"
(פרסומת)

האמייל הטוב ביותר הוא

פארסא-פלעקס

פארסא פלעקס זהו האמייל היחיד המנצח שהתקבל בעולם המדע בעקבות בדיקות מעבדה שונות,
שיש להן משמעות מדעית .פארסא פלעקס מיוצר מחומרי הגלם המעולים ביותר והגיע לרמה
הגבוהה ביותר בייצור האמייל ,שעד כה לא ניתן להגיע אליה בשיטות המקובלות .במקביל ,אין
האמייל הזה פוגע כלל באטמוספירה (באיכות האוויר)
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מודעות נשואים:
מז"ט (מזל טוב) לנשואי בתי הדסה תחי"ו (תחיה ו?) עם בח"ל (בחיר לבה) מר ישראל ברודר .מז"ט
והצלחה .והשי"ת (והשם יתברך) יעזור שנשבע מהם רב נחת.
הסב מרדכי מנחם טננבוים וב"ב (ובני ביתו) ראב"ד (רב ואב בית דין) ב"ק (בקהילת) ויזבניק
(בעברית ):מז"ט ורב נחת לנשואי בננו מר ישראל ברודר עם מרת הדסה טננבוים .יבנו ביתם על
הרי ציון.
ההורים יעקב וריזל ברודר.
(בעברית ):לנשואי אחותנו גיסתנו הדסה טננבוים עם מר ישראל ברודר יחיו – מז"ט ורב נחת
ואשר .יזכו לבנות להם בית על הרי ציון.
יוסף וחנה אברך

גיליון  - 14יום שישי ,ערב פסח תרצ"ז ה 26 -מרץ 1937
ערב פסח אצל בעלי המלאכה
אצל החייטים:
החייטים בעלי המתפרות מתלוננים מאוד על ערב יום טוב גרוע (לעסקים) .כבר זמן רב מאוד לא
היה מצב כזה ,שבו  70אחוז מהחייטים יהיו מחוסרי עבודה.
הסיבות לכך הן כדלקמן :התייקרות אמצעי המחיה והסתלקות המוסדות והסוכנויות החשובות
ביותר בקובל ,כגון מפעל הטבק ,מונופול הספירט ובאחרונה גם קופת החולים.
כדוגמה למצב החמור שבו נמצאים החייטים יכולה להיות העובדה ,כי בכל ערב מגיעים חייטים
רבים לאירגון בעלי המלאכה ושוקעים שם בשיחות משולהבות ,המשכיחות את דאגותיהם
היומיומיות…
אצל הצבעים:
היו זמנים כאשר לצבעים היה קיץ טוב ,וכתוצאה מכך היתה להם פרנסה שהספיקה גם לחורף.
אבל השנה עברו הצבעים בקושי את הקיץ ובחודשי החורף סבלו הצבעים רעב וקור .עכשיו הגיע
ערב פסח ,אבל גם עכשיו אין להם שום תקווה להרוויח.
אצל הבנאים:
גם מצב פועלי הבניין הוא קטסטרופאלי .על פרוייקטים ממשלתיים ופרטיים אין מה לדבר.
הצילו מעט את המצב הקשה מכונות המצות ,שמעסיקות הרבה פועלי בניין ,אבל גם לא כולם
יהיה להם מספיק לצרכי הפסח.
אצל הסנדלרים:
מקצוע הסנדלרות ,חייבים אנו לקבוע ,הוא הכי אומלל ומצבם נראה נורא .רוב הסנדלרים
מחוסרי עבודה .כל התקוות להרוויח לקראת פסח נמוגו לחלוטין.
זוהי איפוא תמונת המצב בקרב היסוד היצרני של העם היהודי .והכל מעלים אותה שאלה :מאין
יבוא עזרי?
מ .ווינר

105

ימי ערב פסח בקובל
פסח הוא החג היהודי השמח ביותר .רוחם של יהודים בימי ערב פסח היתה תמיד מרוממת .כל
השנה הם סוחרים ,סרסורים ,חנוונים ,בעלי מלאכה ועוד .אבל בפסח כולנו בני מלך…
תחושה זו היתה פועל יוצא מהמצב הכלכלי ,שבו מצאו היהודים את עצמם .כדבר הפתגם:
כשעליז בכיס ,גם הלב עליז…
אבל היום ,התחושה היא אחרת ,כי המצב בכיסים היהודיים בכלל איננו ציפורי (שמח כציפור) .כל
השנה נאבקים במחסור ,וגם בימי הפסח היפים יהיה עלינו לשתות את כוס התרעלה .כמה
משפחות יהודיות ייוותרו בפסח הנוכחי ללא מצות?
משום כך משוטטים אחינו בני ישראל כמוכים .כמו מנחם-מענדל (דמות מסכנה מכתבי שלום עליכם)
הם מסתובבים בין האיכרים בימי השוק :הם מתבוננים בעופות ,בתפוחי האדמה ובמוצרים
האחרים ,אבל "אל תיגע בי" – בכיסים מצפצפת הדלות.
כל השנה עמלו בפרך ומכל "העסקים" אין מאומה לפסח…
אבל כל אלה אינם מספיקים לאנטישמים שלנו ,המפתחים תעמולת חרם כנגדנו בכתב ובעל פה.
הנה ,למשל ,חילקו השבוע ברחובות קובל עלונים בעלי תוכן של שנאת יהודים .אנו מביאים כאן
כמה ציטוטים:
"היה דוגמה לאחרים ,אל תקנה אצל יהודים".
"היהודי נוטל מאיתנו את העבודה ,מרמה וגונב ,מחריב את ארצנו ,חותר תחת הדת וגורם
לדמורליזציה".
"התעורר והילחם! אל תהיה שקט וסבלן ,רק הילחם ,כי הם יפשטו את עורך מעליך"…
עכשיו כבר מובן ,מדוע תוקפים ומכים יהודים.
האם מדווח לשלטונות על בריונות-העט הזאת? האם הם לא יגיבו על מעשי תעתועים אלה?

עם הפנים אל "נורדיה"
בשקט ובדממה ,ללא מהומה ,נפתח בקובל לפני מספר חודשים מועדון ספורט לאומי "נורדיה".
באותה דממה ,הוא גם החל לפעול ונוער הדוגל בלאומיות יהודית ,הצטרף לשורותיו.
הסיסמה" :נשמה בריאה בגוף בריא" לא היתה אצלם בגדר פרזיולוגיה פשוטה .הם חשו דחף
להגשימה .תורתו של מכס נורדאו על יהדות השרירים והצורך בחינוך גופני (של היהודים) הפכה
(אצלם) לאידיאה והוצבה על סדר היום.
ההנהלה ניגשה מייד לפעילות אינטנסיבית בכל התחומים .בהנהגתו של מדריך מיוחד נערכו
אימוני אגרוף והתעמלות .כן נערכו שיחות תרבותיות על נושאים ציוניים אקטואליים .במועדון גם
נפתח חדר קריאה וכן הלאה.
אבל כל אלה לא סיפקו עדיין את ראשי "נורדיה" .באחד מימי שישי בערב נפלה אצלם החלטה
לגבי עניין רב חשיבות .זה החל מקריאת מאמר שכתב ז'בוטינסקי ב ,1933-ושמו "על
הפריפעטשיק" (על תנור הבישול; שם של שיר אידי נפוץ) .המאמר המצויין עשה על הכל רושם אדיר.
(בעקבות זאת) הוחלט להפוך למציאות את שירו זה של ווארשאווסקי עם פירושו של ז'בוטינסקי
(תרגום חופשי; במקור השיר הוא בחרוזים)" :בתנור דולקת אש והרבי מלמד ילדים קטנים ,מלמד ילדים
קטנים בחשק רב ,כך אומר אני לכם ,מי מכם שידע ראשון אלף-בית – יקבל את הדגל" .אבל
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לאותם צעירים שנאספו באותו יום שישי בערב ,היה ברור ,כי האלף-בית הוא :חייבים ללמוד
לירות.
המציאות ההיסטורית אמרה למצפונם :אנשים צעירים ,לימדו לירות כל עוד לא מאוחר .על
כתפיכם תיפול האחריות לנקודת המפנה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלנו .בעקבות זאת אכן עברנו
למעשים .באמצעים כספיים עצמיים נרכשו שני רובים ובאולם מיוחד (אנשינו) לומדים לירות.
אני בטוח שדברים אלה יעלו חיוך על שפתיהם של כמה מהקוראים ,כי אינם חשים בשעה הרת
גורל זו לעם היהודי ,את תחושת האחריות .אבל הנוער הרואה עצמו כלאומי ,ההולך בדרכו של
יוסף טרומפלדור וכתלמידו הנאמן של הנשיא ז'בוטינסקי ,הולך לו בקו הדרך שהתווה לו.
גם אתם ,נוער קובלאי מ"נורדיה" ,לימדו בחשק גדול את האלף-בית – תורת הירי ,ואז תקבלו את
הדגל.
יעקב-ליב

גיליון  - 91יום שישי ,ה 24 -יוני 1938
סיום בבית הספר ע"ש ד"ר קלומל
בשבת בערב התקיים סיום חגיגי של הכיתה השישית בבית הספר קלומל ,במועדון בית הספר.
האולם היה מקושט יפה( ,וניצבו בו) שולחנות ערוכים נאים ,לידם ישבו התלמידים וכן מוריהם
והורי הילדים .פתח את הערב המנהל ,ה' קברינסקי ,שקידם את פני הנוכחים וגם את הילדים
בקריאה נלהבת ,לזכור את כל הידע שנזרע בהם במשך שש השנים שבהן בילו בבית הספר; שיהיו
בנים גאים לעם היהודי והדבר יעודד אותם במצב הנוכחי הקשה לעם היהודי; ושהם יעברו על פני
כל המכשולים הניצבים לפניהם בחייהם העתידיים ויסייעו בבניית המדינה היהודית .דבריו נאמרו
בעברית.
בשם ועדת "תרבות" בירך ה' פרל ובשם ההורים ,ה' משה יהודה חסיד .בשם התלמידים דיבר
בעברית תלמיד מהכיתה החמישית ,משה שפולין; הוא הודה למורים על החינוך הטוב שנתנו
ואיחל להם כי יזכו לנחת מתלמידיהם ויראו אותם בתוך השורות של בוני העם היהודי במדינה
היהודית.
התלמידים יוסף חסיד ,צבי צוניץ ,קרוזה ,מוריק ,השמיעו דיקלומים שונים בעברית ובפולנית.
בהתרוממות רוח ,בריקודים ובשירי א"י ,נחתם הסיום החגיגי.

אנו מוחים!
השבוע עבר עלינו בשורה של הפגנות מחאה ותעניות .בבית הכנסת הגדול בקובל נערך ביום ראשון
כנס מחאה ,בהשתתפות כאלף איש( .במהלך הכנס) הבענו לפני שלטון המנדט הבריטי את צערנו
ואכזבתנו כיהודים ,נוכח גזר דין המוות נגד שלמה בן יוסף( .שלמה בן-יוסף ושניים מחבריו בבית"ר ניסו
לנקום רצח יהודים בכביש עכו-צפת ,שאירע בתחילת  .1938ב 12-באפריל  1938הם תקפו ביריות אוטובוס ערבי בכביש צפת-ראש
פינה .איש מנוסעי האוטובוס לא נפגע ,אך שלמה בן-יוסף וחבריו נתפסו ,הועמדו ע"י הבריטים לדין ,ושלמה בן-יוסף נידון למוות.
הוא הועלה לגרדום בכלא עכו ,ב 29-ביוני ).1938

דבריו של ראש הישיבה שלנו עשו רושם גדול על הנאספים...
107

...בכנס ניצבו בשורותינו צעירים [לא ילדים] יהודיים בעיניים חולמות ,כשמבטיהם הספקניים היו
תלויים בחלל בשאלה :עד מתי נשוטט כך מדוכאים ומבוישים? כמה עוד יוכלו גווינו להיות
כפופים ואנחנו נזעק "על גבינו חורשים"?
מי לא קרא בעיניהם את ספקנותם( ,ולא ראה) שהן מלאות ברגש נקמה?..
(מודעה)

בגלל ריבוי ההזמנות ,נשאר כאן רק לעוד ארבעה ימים אחרונים המומחה הנודע

אורתופד א .כיליסברג

שלאחר נסיעת עבודה ברחבי פולין חזר לקובל.
מקבל הזמנות ומכין בו במקום חגורות אורתופדיות שונות לכל הבעיות עבור גברים,
נשים וילדים וכן כל סוגי חגורות בטן וחבישות טבור וכליות.
כל המחלות הללו נרפאות לחלוטין בזכות החבישות האורתופדיות המיוחדות שלי במשך  6עד 12
חודשים .הרבה מכתבי תודה.
הזמנות מתקבלות ב:
מלון "פאריז" ,חדר  ,1קובל ,רח' לגיונוב .19
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גיליון  - 113יום שישי ,ה 6 -ינואר 1939
סמבטיון

אדייה* ,עולם יפה ומואר
מכתב פרידה של השנה שעברה 1938
עולם יפה ,מואר!
שלחת לי את הדף האחרון של הלוח השנתי כצו גירוש ,ועל כן אני חייבת ללכת .אבוד .ככה זה
הגורל .כאשר מגיעה הזיקנה ,לא עוזרות כל תיאוריות גזעניות .מוכרחים לארוז את המזוודות
וללכת אל הנצח...
אני יודעת ,כי צעיר וזקן יעלוזו .לא דבר קטן הוא כאשר נפטרים ממני ,שנה של צרות .אבל האמן
לי ,עולם יפה ומואר ,כי לא כדאי כלל לחיות על אדמתך החטאה ואני בכלל לא מקנאה בידידתי
הצעירה ,1939 ,שתפתה אותה לבוא אליך בשפע של בילויים .הרי אתה רואה שאותו טא-רא-ראם
עשו גם סביבי בליל סילווסטר אשתקד .התזכור! אז עוד הייתי נערה צעירה ועיוורת ,כמעט
מלאכית ,בעלת עיניים חפות מאשמה ותלתלים ארוכים מסולסלים .ירדתי משמים כה עדינה
וביישנית .ואחרי שהייתי פה אצלך בסך הכל שנים עשר חודש ,נעשיתי כה מוכה ,כה שסועה ,עד
כדי בהלכי ממך אהיה כזקן כפוף בעל זקן לבן ארוך ,בעיניים כבויות ועם חבילה עמוסת צרות.
איך אוכל לשאת משא כבד כל כך .אדרבא ,ראה את עומס הצרות שיש לי:
מארצי (פולין) אני נושאת תרמיל גדול שנקרא "הגירה" .ברומניה יוסיפו לי עוד מזוודה עם חוקים
(אנטישמיים) חדשים ...בהונגריה יוסיפו למטען את גזירות נירנברג הרעות ...ובגרמניה אתה בוודאי
יודע בעצמך מה נעשה שם .מי יודע היום אילו שבעה מדורי גיהינום עוד אעבור אצל הגנגסטר
הברלינאי ...ובגבול האיטלקי ...ואחרי כן פלסטינה ,יפן-סין ,ספרד ,צ'כוסלובקיה – אני מאבדת
את כל הכוחות...
עולם יפה ,מואר ,אתה מגעיל!
איך אוכל לנוח בשלווה בקברי ,כאשר אני מוכרחה לשאת את חרפת ימי הביניים ...כל כך הרבה
ברבריות ורעיונות שפלים הרי לא נראו אפילו אצל טורקוומאדה (האינקוויזיטור מימי גירוש ספרד).
ואני? הרי חייתי ופעלתי במאה העשרים הנאורה .איך אוכל להראות את פניי לאבותיי מלפני מאה
או אולי אלף שנים?..
עולם יפה ,מואר ,אתה מגעיל! אדייה!
אני הולכת ממך במצפון שקט .כבר אין לי כל פחד מהגיהינום ,כי אחרי מה שעברתי בשנה
החשוכה  – 1938מה כבר יכול להפחיד אותי בגיהינום ,שלא נדע? גיהינום כזה ,עם הנהלה של
מלאכי חבלה ועם אנשי אינקוויזיציה מקצוענים כאלה שקיימים אצלך ,עולם יפה ומואר ,אולי לא
אראה אפילו שם ,בפמליה של מעלה .היה לי איפוא בריא וחזק ,עולם יפה ,מואר .במצפון שקט
אני הולכת ממך ,כי לעירי קובל הצלחתי לדאוג על ידי הקמת קהילה זוהרת.
שיהיה לך תמיד עליז ,ועתיד יותר טוב ,כפי שמאחלת לך
 1938שלך ,אדייה!
(*) – היה שלום ,בצרפתית
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חדשות מקובל
טעות מרה...
ברחוב ליסטופאדובה אירע ביום ראשון בערב מקרה מעניין :כמה חוליגנים התנפלו על יהודי עובר
אורח ורצו לחרוץ את דינו (להכותו) .אבל היהודי הצליח להתחמק מידיהם .מייד אחרי כן תפסו
החוליגנים מישהו אחר והכניסו לו היטב .אבל כמה גדולה היתה הפתעתם כאשר נתברר כי זהו
בכלל ארי (גוי) טהור.

נעלם שק דואר
בתחנת הרכבת המקומית נעלם באורח מסתורי שק ממשרד הדואר  ,ובו מכתבים רבים וכן סכום
של אלפיים זלוטי .בשק היתה גם כל חליפת המכתבים של העיירה הסמוכה ראטנע.
המשטרה מנהלת חקירה נמרצת בעניין זה.

בתי הספר ייסגרו אם הקור יעבור  15מעלות
משרד החינוך הורה כי בכל פעם שהקור יהיה מעל (נמוך ממינוס)  15מעלות ,חייבים בתי הספר
להיסגר .אותה הוראה נוגעת לגבי שלגים כבדים ורוחות ,גם אם הכפור לא יגיע ל 15-מעלות.

כתבנו לשעבר נדון לחודש מאסר
כתבנו לשעבר שמעיה גרוסמן הובא לדין בפני בית המשפט ברוז'ישט .הוא הואשם בכך שלא נשמע
להוראות של מפקד המשטרה המקומית שם .הלה פינה את קהל הסקרנים ממקום של דליקה
שהיתה שם ורק גרוסמן נשאר (בניגוד להוראות) .הכתב נדון לחודש מאסר .העירעור (שהוגש על גזר הדין)
יישמע ב 16-בחודש זה בבית המשפט המחוזי של לוצק ,שיקיים את מושבו בקובל.

איסור על לחמנייה שמשקלה פחות מ 5-דקא

( 50גרם)

השבוע עומדת לצאת הוראה ,שאוסרת למכור לחמניות אפויות שמשקלן פחות מ 50-גרם .בעלי
מאפיות שימכרו לחמניות שמשקלן פחות מ 50-גרם ייענשו קשות במאסר ובממון.

על הסף של שנת  1939החדשה
(הרהורים)
לעמוד על הסף פירושו להרהר מעט ,לעסוק מעט ביישוב הדעת עם עצמנו ,שהרי אנו עומדים
לפתוח דלת ,לעבור את הסף של בית זר ולהיכנס אי שם לשנה החדשה.
הבנה זאת צריכה להכניס בנו אינסטינקטיבית איזה שהוא מורא ,איזו הלמות לב אילמת ,איזה
רטט ,שמשמעותם כי צריך לערוך ביקורת קצרה :האם מביאה לנו השנה הזאת טוב או רע ,מזל
או אסון ,בפרט כאשר בשנה האחרונה סבלנו אכזבה מרה כל כך וספרנו את דפי היומן בחוסר
סבלנות כי כל כך רצינו להיפטר ממנה.

110

אדם רגיל אינו רוצה לדעת ,כי נוכח האירועים הרי-תבל הנוכחיים ,שנה איננה יותר מאשר פרק
זמן קצר עד גיחוך ובעל נשימה קצרה .משהו דומה לתקליט של גרמופון ,שמסתובב לו בהתמדה,
מסתיים ומתחיל שוב מחדש .במיוחד כך כאשר הסיכויים לאירועי השנה הבאה נראים כהמשך
לאירועים הגדולים שכל כך כרוכים זה בזה (מהשנה הקודמת) ,שאין לראות בהם לא התחלה ולא
סוף.
כמה חסר אונים ,כמה טראגי ,היה מאבקם של המדינאים האירופיים נגד הניסיון הקשה של
השנה שעברה! כמה מסכנים וחסרי ישע ניראו אותם לוחמי השלום שכביכול מחזיקים בידיהם
את גורל האנושות! מה לא ניסו! כמה התייעצויות קיימו ביניהם! כמה ביקורים דיפלומטיים
העניקו זה לזה! והתוצאה?
ציחצוח החרבות בזירה הבינלאומית נמשך ,גם אחרי שצ'כוסלובקיה הועלתה על העקידה ...יד
נעלמה ממשיכה לכוון את המלחמה העקובה מדם של יפן נגד סין ואת המלחמה (מלחמת האזרחים)
בספרד ...חזיונות הגדולה השוביניסטיים המנופחים של גרמניה ואיטליה עם התערבותם
הפוליטית בטוניס ובפלשתינה ,ועכשיו עם התיאוריות הגזעניות של חוקי נירנברג ,שבחוסר בושה
ציני מבוצעות בחיי היום יום (בגרמניה) ,שם חופש הביטוי מסכן את החיים; שם עיתונים אינם
יכולים להתקיים אלא כמידת שיעבודם לפאשיזם; החברה נעשית מפלגתית מיליטריסטית והנוער
מחונך ברוח האנטישמיות חסרת הגבולות .כל אלה כבר מראים לנו עד כמה ניטל הביסוס של
הכוחות המתקדמים באירופה ושל כל חלומותינו על דמוקרטיה ,קוסמופוליטיזציה והתקרבות
בין העמים.
קשה למצוא נקודת אור משמחת גם בחיים היהודיים הפנימיים .בכל מקום אנו חשים מאוימים
וזכות המקלט ניטלת מאיתנו וככל שאנו מביטים אל העתיד בעיניים חסרות תקווה ,יש לנו
תחושה גוברת והולכת של אי ידיעה אילו צרות נוספות צופן העתיד לקיום היהודי.
רק עתה ,לאחר הפוגרום הגדול בנובמבר בגרמניה (הכוונה ל"ליל הבדולח" ב 11-בנובמבר  ,)1938עם
האירועים שהתלוו אליו ,אנו מגלים איך מכל הצדדים זורמת הריאקציה החשוכה ביותר ,הפראית
ביותר ,איך מנסרים באוויר בעוצמה השוביניזם והלאומנות בצורתן הברוטאלית ביותר.
וכל אלה מתנועעים ,מתפרסים ,לא עומדים על מקומם .האירועים זורמים ,רודפים זה אחר זה.
האנושות אינה חשה איך אירופה כולה הולכת בצעדים נמהרים בדרך הקשה ,זרועת הקוצים,
במורד ההר!..
מהי שנה למדרון ארוך כזה? הפסקה לנשימה קלה ,אבן מיל בדרך הארוכה.1939 – 1938 :

י.

פ-ן (יעקב פישביין)
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לתשומת לב!
אם ברצונכם לבלות בדרך הטובה ביותר ,בקרו באולם הנהדר
של
מאפייה וקונדיטוריה

"לּוּבעלסקא"

הידועה

שם מגישים תה ,חלב ,קפה ,עוגיות טעימים.

רדיו.

עיתונים.

שירות סולידי.
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אורי זסלבסקי וצבי לב בקובל
השבוע יבקרו בקובל אורחים חשובים :אורי זסלבסקי מנהלל (א"י) ,ממייסדי מושבה זו ,וכן
העסקן הציוני הנודע צבי לב .האורחים באים לקובל כדי להשתתף במסע הפירסום של קרן היסוד.
ביום ראשון בבוקר יתקיים באולם "אזע" יום עיון נרחב על א"י ,שבמהלכו ישמיעו האורחים
נאומים על המצב בא"י.

התנפלות שוד חמורה
ביום רביעי ב 11.40-בערב אירעה ברחוב טושובסקה התנפלות שוד חמורה .כאשר העלמה בת ה-
 24רבקה ,אחותה של גברת שטיצר ממאפיית "לובעלסקא" שבה הביתה עם סבתה ,התנפלו עליה
שלושה אלמונים שהשליכו עליהן שק כדי להפחידן .הם גזלו מהן אלף זלוטי .המשטרה מנהלת
חקירה נמרצת.

נלכדו על חם
תושב הכפר ביילין במחוז קובל ,גז'גאז' ליסיוק ,הבחין בשני אנשים המציתים את ביתו .אחד
מהם נלכד מייד והתברר שהוא סמן טקשטשוק מאותו הכפר .הוא נכלא והמשטרה מחפשת אחר
השני.

סיוע החורף בקובל
המבצע לסיוע חורף למחוסרי העבודה בקובל בדצמבר האחרון הביא תוצאות נאות.
בדצמבר נהנו מסיוע החורף  264משפחות .בחגאות האחרונים [חג המולד וראש השנה הנוצרי]
חולקו חבילות מזון ל 13,000-איש .בסך הכל הוציאה הוועדה בדצמבר  6,200זלוטי.
הוועדה העירונית לסיוע לילדים פתחה בדצמבר במבצע הזנה .המבצע הקיף  800ילדים עניים
וההוצאה עליהם הסתכמה ב 2,500-זלוטי.
בחגאות האחרונים חילקה הוועדה לסיוע לילדים  350זוגות נעליים והעניקה למוסדות שונים
ולוועדי הורים  2385זלוטי לרכישת בגדים לילדים עניים.
תוכנית ההזנה תיפתח בקנה מידה נרחב בימים הקרובים והיא תקיף  2000ילדים.

ב 20-בחודש המשפט על האירועים האנטי יהודיים ברוז'יץ'
ב 20-בינואר יתקיים בבית המשפט המחוזי בלוצק המשפט של האירועים האנטי יהודיים
ברוז'יץ' ,שגרמו למותו של הקדוש משה פוגאטש ז"ל .בתא הנאשמים יישבו מצד הנוצרים
פנטקובסקי וליפינסקי ומצד היהודים שלמה גולדברג וח .גולדברג ,ו .רויטר וישראל טפר .המשפט
מעורר התעניינות גדולה.
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גיליון  - 120יום שישי ,ה 24 -פברואר 1939
אצל "אהל ביאליק"
בשבת בערב התקיים במועדון "אהל ביאליק" ערב דיונים רב משתתפים ,על שאלות ציוניות
אקטואליות .הערב נפתח על ידי הנשיא ,מה' (מהנדס) גזשעבמאכער (גז'במכר) .בתחילה מקבל את
זכות הדיבור ,כנציג (הארגון הציוני) נ.צ.א .בקובל ,ה' יוסף געלמאן (גלמן) ,המוסר סקירה מדויקת
על מצב הציונות הנוכחי .הנואם מנתח במיוחד את המדיניות של זאב ז'בוטינסקי ,שפתרונותיו
ורעיונותיו התממשו כולם.
בשם "החלוץ" מדבר ה' טוביה ווייסברויט ,המתווכח בחריפות עם מסקנותיו של ה' געלמאן.
ה' יצחק גיטעליס [ציונים כלליים קבוצה ב'] מביע סולידאריות עם מסקנותיו של ה' געלמאן.
כן מדברים נציג ה"מזרחי" וח' הערש וואל.
מאוחר בלילה ננעל הערב המעניין הזה.

אסיפה כללית של מרכז התאחדות הסוחרים הזעירים
האסיפה הכללית השנתית של התאחדות הסוחרים הזעירים המרכזית בקובל ,התקיימה במועדון
ההתאחדות .לאסיפה הגיע במיוחד נציג של מרכז ההתאחדות בוורשה ,ה' גראף .האחרון נבחר
כנציג לאסיפה.
הנשיא ה' דוד נאטקאווסקי פותח את האסיפה ומוסר את דו"ח הפעילות המתקבל בתשומת לב
(על ידי האסיפה).
פירוק ההנהלה המתפטרת מאושר ונבחרת (הנהלה) חדשה ,בהרכב הבא :נשיא – ה' דוד
נאטקאווסקי ,סגן נשיא – גוז חיים-לייב ,גזבר – גוטמאן שמואל ,מזכיר – שלום ערליך ,חבר
ההנ' (חבר בהנהלה) – זאץ אהרן .ממלאי מקום :שלמה לאנגער (לנגר) ופנחס באכאווער (בכובר).
בוועדת הביק' (הביקורת) :פיין הרש ,גראניטש מענדל ופנחס לאנגער.
ההנהלה ניגשה (מייד) לפעילות אינטנסיבית.

מבצע סיוע חורף:
מדיווח הוועדה המקומית לסיוע חורף עבור מחוסרי עבודה מתברר ,כי בחודש פברואר נהנו
ממבצע סיוע החורף בסך הכל  1,200איש ,ומלבדם הועסקו  64איש בעבודות שמומנו על ידי ועדת
סיוע החורף.

ספורט:
י.ס.ק( .יידישע ספורט קלוב – מועדון הספורט היהודי) "חשמונאי" קובל
ביום ראשון ,ה 28-במרץ ,מתקיימת בקובל תחרות על האליפות בכדור עף ובכדורסל .הזוכים
במקום הראשון יקבלו גביע כסף מטעם מערכת "חיינו"( .בתחרות) נוטלים חלק כל ארגוני הספורט
בקובל.
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האלו!

האלו!

הידעתם כי את

הדברים הטובים הכי טובים
משיגים רק בחנות הממתקים הלובלינית?
הידעתם כי את

המאפים הטעימים ביותר

מקבלים שלוש פעמים ביום במאפייה הלובלינית?
אם עדיין אינכם יודעים ,בואו והיווכחו

ז .שטיצער

לגיונוב  ,25סניף בלגיונוב 164
לתשומת לב :דרוש נער מתלמד
בן  15-16בחנות הממתקים

גיליון  - 131יום שישי ,ה 2 -יוני 1939
דין תורה מעניין
אצל רב הקהילה כאן ,הרב נחום משה טברסקי ,התקיים ביום שלישי במשך כל היום ,דין תורה סנסציוני,
שבסופו של דבר הגיע לסיומו לאחר (שהעניין נמשך) שנה .בעת הדיונים נכחו סקרנים רבים וביניהם שני
רופאים ,שהופיעו כעדים.
הסכסוך פרץ בין מישהו בשם אהרון קופר ממיילניצה ואסתר קופרשמידט מקופיצ'ב .השניים היו צריכים
להתחתן ,אבל ילד הפר את אושרם .אהרן טען ,כי הילד אינו שלו ורצה לבטל את השידוך .הרב דרש
מהחתן להישבע בנוכחות הרבי מלובומל .אבל הדברים לא הגיעו לידי כך ,כי לא הירשו .הסוף היה
שאהרן שילם לאסתר  700זלוטי ומובן מאליו שמהאהבה הגדולה לא נותר מאומה.
כל הציבור הקובלאי נסער מהעניין.

חדשות מקובל
על הבחירות לעירייה
ב 21-במאי התקיימו בחירות ב 22-ערים בווהלין .מכלל המנדטים קיבלו הנוצרים בני הדת הרוסית
קתולית  229מנדטים .כלומר למעלה מ 50%-מהמספר הכללי( .מפלגת) "אוזאן"

(" – OZNמחנה האיחוד

הלאומי" הימנית) קיבלה  179מנדטים ,בלתי מפלגתיים  ,107ענדעקים ( ,NDKמפלגה לאומנית אנטישמית) .13
פ.פ.ס( .המפלגה הסוציאליסטית הפולנית) .16
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באחוזים החלוקה היא" :אוזאן"  ,40%בלתי מפלגתיים  ,15%ענדעקים  ,1.5%פ.פ.ס.1.8% .
היהודים קיבלו  125מנדטים ,רוסים  51מנדטים ,גרמנים מנדט  ,1צ'כים .3
בהשוואה לבחירות של שנת  1934קיבלו הנוצרים  39מנדטים יותר והיהודים לעומת זאת  63מנדטים
פחות.

מועצת העירייה החדשה
חברי מועצת העירייה החדשה בקובל הם :צ'סלבה דאניש ,יוזף מאציוק ,מיקוליי מרקייביץ' ,קזימייז'
מיכאלסקי ,ולודזימייז' בוצ'ינסקי ,ואלריה פנקובה ,סטניסלב ולודרסקי ,מכסימיליאן נאייבסקי ,ולדיסלב
קרוקובסקי ,ד"ר הנריק סטאכורסקי ,עו"ד יאן זאדארנובסקי ,ליאון קונצ'קובסקי ,יאן קרופינסקי,
מתיאוש זארמבינסקי ,אדוארד גורנאץ' ,סטניסלב ינובסקי ,סטניסלב מולארצ'וק ,קרל ניימנטובסקי ,יוזף
זאקשבסקי ,יוזף פרוניק ,אלבין ריבארסקי.
מהבלוק הכללי (היהודי) נכנסו למועצה :יצחק גיטליס ,חיים אליהו ויינברג ,ד"ר שאץ ,פנחס
שיינבוים ,המנהל אהרון-שמואל קרויזה ,המנהל חיים הרש גוטווארד ,לייב פיש ולייב רויטר.
מה"בונד" (המפלגה הסוציאליסטית היהודית) :לייב שטיינמן ,שמואל מילשטיין ,חיים זינגר.

ישיבת פרידה מפרנס העיר (היוצא) שלנו
ביום שלישי ,ה ,30.5-התקיימה ישיבה של מועצת העיר בראשות נשיא העיר ,ה' בדנארסקי ,בהשתתפות
נציג שלטונות המחוז ,מהנדס פ .ואסילבסקי .על סדר היום היו כמה שאלות חשובות מאוד ,אבל הדיון
העיקרי היה בעניין הצטרפות עיריית קובל לקונצרן החישמול המוקם עתה מאיחוד כל החברות הקטנות
(לאספקת חשמל) ,שעליו תוטל המשימה לספק אנרגיה חשמלית לכל הערים ,העיירות והכפרים בווהלין.
יושב הראש קרא מספר נקודות מהתקנון וכן את נוסח ההחלטה שהיתה צריכה להתקבל על ידי מועצת
העירייה .התפתח דיון לוהט שהתמקד בשאלת ההיפרדות מחברת החשמל העירונית ,שתימכר לקונצרן
במחיר שייקבע על ידי ועדה מיוחדת .כן נדון הצורך של הנהלת העיר לשלם (לקונצרן?)  80אלף זלוטי.
כמבקרים חריפים לכל התקנון התגלו יושב הראש היוצא ,ה' פאנק ,והמהנדס קרוקובסקי ,שדרשו מהנציג
ה' ואסילבסקי פרטים מדויקים יותר לגבי נקודות שונות בתקנון.
כן דיברו חברי המועצה וייסמן ,בלוכר וגורנץ' .ה' וייסמן הציע להסיר את העניין מעל סדר היום ולאחר
מכן להעלות אותו בפני מועצת העירייה הנבחרת החדשה.
בנאום ארוך תיאר הנציג ה' וו( .וייסמן?) את המשימה של הקונצרן וגם כמה נקודות מהתקנון המיועד.
מאחר שהדיון התמשך מאוד ,העלה חבר המועצה וונסיק הצעה להפסיק את הדיון ולהעמיד את השאלה
להצבעה.
לאחר מכן קרא הנשיא מכתב משלטונות המחוז עם הודעה ,כי התקנון כבר סגור ולפי ההוראה של המחוז,
הוא חייב להתקבל ללא כל שינויים.
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בהצבעה שנערכה הצביעו  3בעד ונגד  14עם  7נמנעים .כך שהפרוייקט של הקונצרן נדחה ברוב קולות.
בכך נעל יושב הראש את הישיבה מבלי להתייחס לשאר השאלות (שהיו על סדר היום).

אסיפה כללית של קופת גמילות החסדים
ביום א' התקיימה האסיפה הכללית השנתית של קופת גמילות חסדים המקומית.
ניכר היה כי הציבור היהודי המקומי מתעניין מאוד במוסד החשוב כל כך ,כי אולם בית הקהילה היה דחוס
באנשים שונים :פועלים ,בעלי מלאכה ,סוחרים זעירים .רק הגבירים שלנו לא נראו.
ה' פנחס פרוז'אנסקי פתח את האסיפה וה' שניידר נבחר כיו"ר של הישיבה .לצידו הוזמנו

לשבת (ליד

שולחן הנשיאות) חיה אייבושץ ורוזנצווייק ,וכמזכיר נבחר ה' הרש לקח.
ה' פנחס קאגאן מסר את דו"ח הפעילות של ההנהלה .ה' גלוזמן השלים את הדו"ח .ה' סויבל מסר את
דו"ח הקופה שבו מספרים מעניינים מאוד ,דהיינו :בשנה הקודמת ניתנו  639הלוואות שהסתכמו בכמעט
 50אלף זהובים (= זלוטי) .כן נמסר כי הקופה חילקה (מאז ייסודה?) הלוואות של למעלה מ 65-אלף
זהובים .הדו"ח התקבל (ואושר) .ויכוח גדול התעורר לגבי בחירת הנהלה (חדשה) .נטלו בו חלק כמה
אנשים .הובעה תודה להנהלה (הקודמת) עם צוות העובדים ולפי הצעת ה' טויביטש ,נבחרה מחדש ההנהלה
הקודמת.

ה"כנר" היה גנב בינלאומי
כל קובל רותחת נוכח הסיפור הסנסציוני ביותר שהתרחש בימים אלה אצלנו בעיר והוא :המשטרה
המקומית הצליחה ללכוד אחד מהגנבים המסוכנים והמפורסמים ביותר בעולם ,אדם בשם סטניסלב נובאק.
הדבר קרה בנסיבות הבאות :במלון "פאריז" פנה אדון מסוים אל הבעלים ,מהנדס משה אסיוק ,וביקש
חדר .הברנש החזיק בידו מנדולינה וניגן בה ניגון עליז ,כשהוא מספר בדיחות לבעלים .הטיפוס שילם
מראש במזומן עבור החדר.
דקות ספורות לאחר מכן הגיעו למלון מפקד המשטרה הגבוה ה' סיימאש והסוכן החשאי ה' קאספשאק,
שעצרו את האיש ובחיפוש שערכו עליו נמצא אקדח .כשנשאל היכן "רכש" אותו ענה ,כי איזה בחור עני
מכר לו אותו בביליץ תמורת  20זלוטי.
הודות לתצלומו ולטביעת אצבעותיו התברר ,כי העצור כבר נדון שבע פעמים למאסר.
לבסוף נקבע ,כי נובאק הגיע מצ'כוסלובקיה ,אוסטריה ,גרמניה ושווייץ לפולין ,כדי "להתארח" .כן
התברר כי את האקדח הוא הצליח לגנוב בפולין ממנהל בית הספר התיכון הממלכתי בצחאנוב.
"הציפור" הושם בכלא המקומי.

לפני המוות גילה את שם הרוצח
בכפר זברודזיה ,במחוז קובל ,ירה אדם שזהותו לא היתה ברורה ,בעד החלון ,אל מיכל רומאניוק ופצע
אותו קשה מאוד .אף כי היה כבר במצב של גסיסה ,הצליח רומאניוק למסור את שם הרוצח ,והאשים אותו
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בביצוע הפשע .היה זה רועה מאותו כפר ,מישהו בשם דוד נארוד ,שהנרצח חשד בו מכיוון שבין השניים
שררו יחסים לא טובים.
ואכן המידע הזה התגלה כנכון ,שכן באותו יום נעלם נארוד מהכפר והמשטרה מנהלת חיפוש נמרץ אחריו.

מה מביא הכתב?

(במילים אחרות :מפנקסו של הכתב)

 במרפאת הכלא בקובל התיז האסיר קרול זייפרט חומצה על יאקוב סמטורן .האחרון נותר עיוורבעינו השמאלית .מתנהלת חקירה נמרצת.
 בכפר לובאכין במחוז קובל ,בעת ריקוד במהלך חגיגה כפרית ,נפגע תושב המקום סטפן מיכלוקמכדור ברגל .הסיבות לכך הן כנראה רומנטיות .מיכאלוק מאושפז בבית החולים היהודי כאן.

שלושה ילדים טבעו
בכפר יארביץ' במחוז קובל טבע סולם לאזארש בן  .4בטקובין ולדזימיירז' רודן בן השנתיים ובקריוולין
סטפאן רובין בן השנתיים.

ביקורת ב"בנק העממי"
במשך השבוע נערכה ביקורת ב"בנק העממי" המקומי .המבקר היה ה' מ .פולנר מוורשה.

נעלמו  5000זלוטי
אצל הדוור ה' חימוס נעלמה ביום חמישי שקית עם  5000זלוטי .המשטרה חוקרת.

ד"ר אלטמן בקובל
ב 11-בח.ז( .בחודש זה) תתקיים בקובל ועידה של הצה"ר (מפלגת הציונים הרוויזיוניסטיים) ,בהשתתפות
העסקן הרוויזיוניסטי והנואם המבריק ד"ר אלטמן ,אשר יישא הרצאה מפורטת.

הודעה.
החנות שלי הועברה
לבית החדש של גב' גולדשטיין

לגיונוב .5
בבית המסחר קיים מיבחר גדול של
אופניים ,מקלטי רדיו ,אהילים ,נורות וכדומה.
מה 1.6-עד ל 25-בח.ז .הנחות מיוחדות של .10%

בכבוד :ב .גרינבלאט.
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הופעת ביטאון אנטישמי חדש בקובל הביאה את "אונזער לעבן" לפרסם שלושה מאמרי תגובה בגליון אחד (להלן).

משבוע לשבוע

הפקר.
הפקר הוא הכבוד של היהודים אצלנו בעיר ,ואולי לא רק הכבוד בלבד...
כל אחד יכול לבוא ולכתוב עלינו מה שליבו חפץ ואיש אינו מגיב.
קביעה זו נוגעת לעובדה שגם עירנו זכתה כבר לחוברות אנטישמיות שעלולות לגרום לתוצאות רציניות
מאוד.
אדון מסוים הוא העורך של כתב העת שיוצא אצלנו בעיר בשם "אלארם קובלסקי"

("אזעקה קובלאית").

בעלון הזה מתאמצים להוכיח ,כי מספר יהודים קובלאים לא מילאו את חובתם לגבי ההלוואה להגנה
האווירית (בימינו היו אומרים" :מילווה מגן" או "מילווה מלחמה").
הצורה והתוכן של המאמר ושל עוד כמה קטעים בעיתון ,הם מתועבים ומעליבים מאוד .לא רק בצורת
האיזכור של שלושת היהודים (המובאים כדוגמה במאמר) ,אלא גם לגבי יהדות קובל בכללה.
בהעליבו את שלושת היהודים הנזכרים לעיל ,הוא מדבר עליהם כחברי קבוצה שרוצה בכל מחיר מלחמה
עם היטלר ,ובו בזמן רוצה להתחמק ממילוי משימות אזרחיות.
לפי החישובים של כותב המאמר ,היו יהודי קובל צריכים לתת למילווה לא פחות מ 7-וחצי מיליון זלוטי.
ידיעות נוספות (בעלון שבו מדובר) ממשיכות להעליב את יהודי קובל וביחד עימהם את כלל היהודים,
כאנשים חסרי מצפון .כלומר אנשים ללא כבוד.
כן טוען המאמר בהתגרות ,כי יהודים צריכים לשלם קנס מיוחד ,בסיגנון היטלר-לאנד.
(כותב המאמר) הנזכר לעיל אינו חוסך בדברי פלסתר לעברנו (ומה שהבאנו כאן הם רק) כמה פרחים מהזר
הגדול (של טענותיו) ...ונשאלת השאלה :האומנם אנחנו הפקר ,כך שכל אחד יוכל לבוא ולהעליב אותנו?
נראה כי האנשים הנפגעים ישירות ,כיחידים ,אינם רוצים להגיב .אבל היכן הציבור היהודי הקובלאי
בכללו? היכן הוא המוסד הגבוה של יהדות קובל – הנהלת הקהילה .מדוע היא שותקת?
כבודנו היה להפקר.

י .גלמן
ד"ר י .געללער

אזעקת שווא...
החוג האנטישמי בקובל אינו יכול להירגע באחרונה .זה מכבר היה שקט בעיר .באחרונה אפילו החלו
להיעלם חלק מהכתובות (על הקירות)" :אל תיקנו מיהודים" .זה מכבר לא מחלקים לאוכלוסיה עלוני
שיטנה; וכך (חושבים האנטישמים) זה לא יכול להימשך ,שכן להמשך שתיקתם עלולה להיות משמעות אחת:
שקיעה .ועל כן הם כיבדו אותנו בשבוע הנוכחי במתנה חדשה" :אלארם קובלסקי" ("אזעקת קובל") – כתב
עת קטן וחסר ערך בעל ארבעה עמודים בצבע אחד.
* * *
אבל אף כי ה"אלארם" הוא זעיר ואפסי ,הוא יודע לנשוך לא רע.
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אומנם הוא עושה זאת ברוח ההתחכמויות הישנות שלהם :שהיהודים אינם סוחרים נהדרים ,שאי אפשר
לחסוך אצלם ,שהם מרמים תמיד בסחורה גרועה ובלבד שירוויחו היטב בעצמם .ולפני הכל ,הטענה של
"אלארם" היא ,שהיהודים תרמו אך מעט לאירגונים פ.או.פ

ופ.או.נ( .מגביות לחיזוק הצבא הפולני .פ.או.נ.

למשל ,הם ראשי תיבות של " – Fundusz Obrony Narodowejקרן ההגנה הלאומית" – שהוקמה ב 1936-ונועדה לשפר
את היכולות הקרביות של הצבא הפולני .כל שכבות האוכלוסייה תרמו לקרן ברצון והתרומות הנדיבות הסתכמו בלמעלה

ממיליארד זלוטי – סכום אדיר באותם ימים).
המוחות האנטישמיים שלהם מבינים ,כי יהודי קובל תרמו רק  218אלף זלוטי ,בעוד שהיו צריכים לתרום
 7וחצי מיליון זלוטי!
יש שטויות שאפילו לא צריך לענות עליהן.
מן הסתם כותב האזעקה של המכתב הגלוי (המופיע בעלון האנטישמי ומופנה) אל ה"ה הרש ואיזאק בוקסר,
צופרפיין וגרייבר ,יענה על כך בפני בית המשפט .הכי סביר הוא ,שגם הנציגות היהודית שלנו ,הקהילה,
לא תשתוק.
איננו רוצים כאן להיגרר לשאלה לגופו של עניין ,למשל :האם ה"ה בוקסר תרמו מספיק או לא .מכל
מקום ,אנחנו יכולים להציג לעומתם נוצרים שבאורח פרופורציונאלי לא תרמו אפילו מחצית מהסכום
המוזכר לעיל.
רוב יהודי קובל תרמו מעל למספרם וליכולתם – ואפילו "מעל לנורמה" ,כפי שמעידים האישורים
המוצגים בחלונות הראווה של החנויות היהודיות בעיקר.
מחבר המכתב הגלוי האנטישמי מתמוגג נוכח "פרוייקטים" שונים (שלדעתו צריכים לחייב בהם את היהודים):
אולי להטיל עליהם מילווה מיוחד ליהודים ,או אולי להטיל עליהם קנס של מיליונים כמו במדינת היטלר.
וגם ,במקרה של מלחמה ,יש לו ,לאנטישמי הדגול ,עבודה עבורנו ,היהודים :חפירת תעלות מגן ועוד
שטויות .אי אפשר לספר לבשר ודם גס על

בוא המשיח (במילים אחרות :למי שאינו מבין עובדות פשוטות אי אפשר

להסביר דברים שברומו של עולם) .האמת היא ,כי מכתב התודה של גנרל ברבצקי (נשיא מילווה המגן) לנדבנים
היהודיים המרובים נכתבו בצליל של אהבת אחים ושביעות רצון .אמת היא ,כי היהודים אינם רוצים כלל
במלחמה ,אבל אם חלילה תפרוץ מלחמה ,יילחם כל יהודי ממוצע למען החופש הפולני בגבורה כזאת ,כמו
האנטישמי הנלהב ביותר.
אלפי יהודים שפכו את דמם למען תחייתה של פולין (הכוונה כנראה למלחמת  1919-1920נגד בריה"מ) ,בזמן
שבו גרמניה התנהגה למופת כלפי היהודים ואילו רוסיה התוססת היתה מסונוורת (מהמהפכה) ושפעה
הבטחות של חיים טובים לכל ,ללא הבדל דת וגזע.
אבל (למרות המובטח בארצות אחרות) יהודי פולין ,שישבו דורי דורות על אדמת

פולין( ,לא חשבו לעבור לארצות

הללו אלא) כמהו לפולין חופשית וביחד עם הצבא הפולני פעלו להקמת מדינה פולנית ריבונית ומשוחררת.
חייבים להיות עיוורים כדי שלא לראות זאת ואטומים כדי שלא להבין זאת.
* * *
ובכן ,האזעקה של "אלרם קובלסקי" היא נבובה ומזויפת.
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אנו מקווים ,כי האוכלוסייה הנוצרית תכיר בקלות ,כי צלילי החצוצרות והפעמונים הללו מזויפים .איש לא
יתחיל לרוץ בגללם (למקלטים) ,כפי שקורה בעת אזעקה אמיתית .כל אדם יישאר רגוע בביתו ,בתפקידו,
ולא ישתתף בהטמעת דיסהרמוניה ופיצול בין חלק אחד של האוכלוסייה לחלקה האחר.
כל אדם בר דעת הגיונית יבין ,כי במיוחד עכשיו לא רצוי כל פיצול.
כלומר :חזקים ,נחושים ומוכנים חייבים אנו להיות.
אזעקות שווא מרעילות את הלבבות בנטיות פיצול ודיסהרמוניה .היה כדאי שהגורמים האחראים יתעניינו
בכך.

סרט הקולנוע שלנו
קובל נמצאת כבר לאחר האירוע ההיסטורי הגדול שלה .הבחירות לעירייה כבר עברו.
חברי המועצה החדשים שנבחרו כבר משחיזים שיניים לקראת הישיבה החגיגית הראשונה של מועצת
העירייה ,שעומדת להתכנס כבר בשבועות הקרובים.
כפי שמודיעים לנו ,מתכוננת במיוחד סיעת ה"בונד" (המפלגה היהודית סוציאליסטית אנטי ציונית) .היא תנהל את
מאבקה הן בתוך מועצת העיר והן מחוצה לה ,בצורת האות היהודית המודפסת.
ה"בונד" עושה מאמצים להוציא שבועון ,כדי להרחיב את ההיכרות של יהדות קובל עם פעילותם.
אם העלון החדש הזה ייצא לאור נקדם אותו ,מצידנו ,בידידות רבה .אבל איך תקבל האוכלוסייה
הקובלאית את ההוצאה ,יבהיר העתיד.
הבה נשאיר את ה"בונד" בריא וחזק עם הבחירות למועצת העירייה ונטפל בעניין אחר – כאוב מאוד.
יהודי קובל הועלבו בצורה מאוסה ומתועבת מאוד .עשה זאת עלון "אשר יצר"

(תפילת "אשר יצר" נאמרת

אחרי שמסיימים לעשות את הצרכים .איזכורה כאן מהווה אמירה ,שהעלון הזה הוא נייר לבית שימוש) ,שהשליך זוהמה
על עסקני ציבור (יהודיים).
"הקולנוע שלנו" מזעיק נגד אותו "אלארם" בשם הנעלבים.
אנחנו חיים במדינה פולנית חופשית ,שבה שולט הצדק .משום כך חובה לתבוע לדין את המחברים של
העלון הזה.
היושר והצדק בוודאי ינצחו.
לפני נעילת "הקולנוע שלנו" פנה אל כותב שורות אלה נשיא הצוענים הפולנים אנדזיי פוטשקובסקי,
שהגיע לקובל לרגל ה"הכתרה" של מלך הצוענים החדש .אדון זה הוא המועמד הבטוח ביותר לכיסא
המלוכה.
"הקולנוע שלנו" איננו מתכוון ברגע זה לנהל תעמולה למען הנציג הזה .אנחנו מזכירים אותו לקוראינו,
רק מכיוון שבגיליון הבא יודפס מאמר נרחב של ה' פוטשקובסקי אודות חיי הצוענים.

יפ"ה
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גיליון  - 132יום שישי ,ה 9 -יוני 1939
מן הצד.
מדוע התירו זאת?
מפלגת ה"בונד" (המפלגה הסוציאליסטית היהודית האנטי ציונית) אירגנה בשבוע שעבר מסיבת תה לפעיליה
בבחירות למועצת העירייה .הם רצו להביע בכך תודה והכרה לאותם אנשים רבים שסייעו להם במבצע
התעמולה לבחירות.
המקום שבו התקיימה החגיגה הזאת היה לא אחר מאשר ...בית הקהילה היהודית.
הכל היה יכול להיות יפה מאוד ונסבל ,לו החבר'ה של ה"בונד" לא היו פוגעים בכבוד בית הקהילה שלנו
באכילת טריפה (מכל מקום ,ידיעות כאלה עברו ברחבי העיר).
אם השמועות הללו יאושרו ,חייבת הנהלת הקהילה לצאת בנחרצות ולנקוט בעמדה הדרושה נגד התנהלות
זאת.
הקהילה חייבת לחקור את העניין ביסודיות ,כדי שלא להרשות להבא מעשים מביישים כאלה.
אבל אנחנו שואלים מן הצד של נקודת מוצא אחרת ,מדוע בכלל הירשתה הנהלת הקהילה ל"בונד" לקיים
אירוע כזה אצלה בבית?

יפ"ה
מן הצד
האורח
הוא בא מארץ ישראל .אצל הוריו הוא אורח חשוב ,אבל קובל היהודית אינה מחבבת אותו ומשום כך
כאשר הוא אך מראה את עצמו ברחוב ,פורצת תיכף המולה סביבו...
בא"י עבד במקצועו בדיוק כשאר היהודים ,אבל בהבדל קטן אחד .הם איכרים ,פועלים ,בעלי מלאכה
ועובדים חרוצים ואילו הוא מלשין .זהו מקצועו.
בא יהודי מפולין או ממקום אחר לא"י באופן בלתי חוקי – הולך הוא ומלשין עליהם לפני המינהל
(השלטונות הבריטיים) של א"י.
מתארגנים להם יהודים בגופים צבאיים סודיים למאבק נגד הטרור הערבי – והוא מלשין שוב.
א"י היהודית שותתת דם והוא מרוויח מכך .הפרטיזנים היהודיים נלחמים בגבורה נגד האויב השטני,
הערבי והאנגלי ,והוא מגיע ומכניס סכין בגב.
הוא מרוויח היטב ,מהראש וכדומה .עכשיו הוא הגיע לנסיעת בילויים" ,להתרגע" אצלנו .לשונות רעות
אומרות ,כי הוא נאלץ לעקור מא"י ,כי נעשה לו צר שם ...על מצפונו יש לו שני קרבנות קובלאים בבתי
הכלא בא"י.
משם כך מובנת קבלת הפנים הספציפית שהוא מקבל בכל מקום שבו הוא נראה ברחובות קובל.

יוסיפוס

הכל מצביעים באצבעותיהם :הנה הוא הולך...
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(הסבר לתוכן המאמר מטה :חסידות חב"ד שמה דגש על הבנת הדברים ומקום מושבה היה ברוסיה הלבנה .חסידי חג"ת שמו
דגש על עבודת ה' ברגש הלב ומקום מושבם היה בפולין).

אצל העילוי מסוסנוביץ
פגשתי את הבחור הנפלא הזה בשטיבל הנסכיז'י .שקוע בבחירת הדסים ללולב ,הוא אפילו לא הבחין בי
כאשר ניגשתי לשולחנו .כאשר הבהרתי לו את מטרת ביקורי ,נשא את עיניו הגדולות וענה לי בזריזות:
"אינני נותן כל ראיונות עיתונאיים ,מכיוון שאתם ,אנשי העיתונות ,הופכים הכל עם הראש למטה .כפי
שעשה איתי אב .קאהאן ,שכתב עליי סידרת מאמרים ב'טאג' הניו יורקי וד"ר וויינרייך ב'צייט' הווילנאי.
אני מבקש מכם מאוד" ,הוסיף העילוי" ,לא להדפיס (את הראיון איתי) תחת כותרת שתישא אופי של
פיליטון .זה יהיה עלבון עבורי".
הבטחתי לו למלא את בקשתו ושאלתי (וביקשתי שיספר) על תולדות חייו.
הוא החל לספר בקצב מהיר ,חפוז ,את עיקר הקורות אותו.
"שמי הוא אלתר מאיר דוד שוורצבארד .נולדתי בסוסנוביץ בשנת  .1922בגיל  3התחלתי ללמוד ב'חדר'.
בגיל  – 5גמרא .תוך שנתיים ידעתי בעל פה  1000עמודי גמרא ".מאז ואילך הוא נודע ברבים כעילוי.
בגיל  8הוא עזב את סוסנוביץ ונסע לחצר הרבי מגור ,הרב ר' בינם אלתר ,שם ישב כמה שנים על התורה
ועל העבודה.
בגור לא יכול היה למצוא תיקון לנשמתו הדואבת .מוחו החריף לא נתן לו מנוח .הוא חיפש דרכים חדשות
שירגיעו אותו .לאחר הרבה ישוב-הדעת ,בחר לעצמו בגיל  12את דרך חסידי חג"ת [חסד ,גבורה,
תפארת] ,שיש בה  26שושלות (של רבנים?).
הוא נסע אל הרבי הקוז'ניצאי המפורסם ר' אהר'לה באוטווצק ובילה אותו זמן רב בויכוחים מלומדים ,אבל
אפילו אז חש כי משהו חסר לו ,כדי להרוות את צימאונו.
העילוי ר' אלתר נסע בעיקבות זאת בארצות רבות ,ובמהלך שלוש שנים ביקר  200חצרות של רביים .זמן
ניכר הוא בילה אצל הרבי ממונקאטש .לאחר פטירת הרבי ,נפטר גם הנשיא של חסידות חג"ת ,ר' ישראל
ליברזון ,באמריקה.
כאן התלהב העילוי מאוד ובקול גדל והולך אמר:
"רק באותו רגע מצאתי את התיקון האמיתי שלי .קיבלתי על עצמי את הנשיאות העולמית של חסידות
חג"ת".
נעשיתי סקרן מאוד ובתשומת הלב הגדולה ביותר בלעתי כל מלה שנאמרה.
"מה היא הדרך של שיטת חג"ת?" שאלתי.
"העיקר הוא ביטול היש ,התבוננות המחשבות ,הלב והמוח .אהבת רעים".
בדחף בלתי רגיל החל העילוי להציג בפני את דרך חג"ת ,כשהוא שופע עמודים שלמים של תורה ,תלמוד
וכדומה.
"על השיטה שלי ,על מטרתנו תמצאו בחיבורי שעומד לצאת בקרוב' ,מנחת אביב' שמו .כן נמצאים בדפוס
הכללים שלי לגבי הש"ס והפוסקים ,בשם 'ארזי לבנון'.
* * *
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הטיפוס הסוסנוביצי הנדיר הזה נחשב לגדולי הגאונים בעולם .בקיאותו בתלמוד מגיעה למרומי הפיסגה.
הוא ניהל ויכוחים רציניים עם גדולי לומדי התורה ובכל מקום הוא יצא מנצח .העילוי מבקש עתה
להתיישב באחת מעיירות ווהלין הקטנות ,שאותה הוא רוצה לקבוע כנקודה העיקרית של פעילותו.

י .פ=ביין( .יעקב פישביין)
חדשות מקובל
חגיגה גדולה
ביום ראשון בשעות היום התקיימה בבית החולים היהודי כאן מסיבת-תה חגיגית שאורגנה על ידי ועדת
בית החולים בקשר להשקת מכשיר רנטגן חדש.
למסיבה הגיעו הרבה מפרנסי הקהילה ובראשם ראש הקהל ה' שלמה מנדל ויו"ר מועצת הקהילה ה'
אינגברג .כן נכחו כל הרופאים של בית החולים היהודי ובראשם ד"ר

יאבורסקי (אוקראיני ,לעתיד צורר

יהודים).
במיוחד הגיע גם רב הקהילה ,ר' נחום משה טברסקי.
ברוח מרוממת פתח ד"ר פנחס זיסקינד את המסיבה .הוא עמד במיוחד על התפתחות בית החולים היהודי
בשנים האחרונות ,שהתרחבה עכשיו הודות לכך שנרכש מכשיר הרנטגן החדש ,שהוא מהחדישים ביותר.
ערכו של בית החולים היהודי עם האינוונטר שלו וכל המיתקנים עולה כיום על  130,000זלוטי והוא
תרומה חשובה לקובל היהודית.
לאחר נאומו של ד"ר זיסקינד ,התאספו כל האורחים בחדר שבו הותקן מכשיר הרנטגן .הד"ר חסיס
הסביר לנאספים את המיתקן ואת השפעתו .תוך כדי כך נערך שיקוף לניסיון ,לה' המנהל משה פרל.
לאחר מכן נאספו כל האורחים לשולחנות ערוכים יפה .הרב נחום משה טברסקי נשא נאום עשיר בתוכנו
והדגיש בעזרת מאמרי חז"ל את החשיבות של המוסד המרפא.
ראש הקהל ,ה' שלמה מנדל נשא גם הוא נאום נאה .כן דיברו ד"ר צכנוביץ ,המנהל משה פרל ,שמואל
מילשטיין ,א .גלז ,פסח גוניק ואחרים.
באווירה חגיגית נעל ד"ר זיסקינד את המסיבה.

התנפלות בריונית
בשבת שעברה ,בשעות היום התנפלו שלושה בריונים על עוברים ושבים יהודיים ברחוב מיצקביץ' ,והיכו
אותם מכות רצח .אחד העוברים ושבים ,המנהל הנכבד של בית הספר היסודי מס 7 .נובוסיילסקי ,ניסה
לעצור בידי הבריונים וברוגז רב גינה אותם על מעשיהם .אבל החוליגנים המשיכו בשלהם .לצד הבריונים
ניצב הפרופסור למוסיקה ה' לושצ'נקה ,מרחוב הנדישצ'נסק ,שמנע מה' נובוסיילסקי לעצור בידי
החוליגנים.
השומר (שוטר?) ה' יוסינסקי הפסיק את התיגרה ועצר את כל החוליגנים.
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עיתונאי בלגי בקובל
בשבוע שעבר בילה בקובל מספר שעות העיתונאי הבלגי הידוע ,הכתב המלחמתי (הצבאי) של "טיימס",
רוברט לרקווין ( .)Robert Leurquinמתוך  20כתבות (שהוא מכין) על פולין ,יקדיש לרקווין  3לווהלין.

במקום את יריבו ,הרג את חברו
בכפר הורודישטש ,ליד קובל ,פרצה תגרה רצחנית בגלל סיכסוכים אישיים .על סטפן דודינץ התנפלו שני
איכרים ,אנדז'יי רסציינציק ויאן לווריניוק.
בעת הקטטה רצה אנדז'יי רסציינציק להרוג את דודינץ אבל בגלל החשיכה ירה למוות בלווריניוק.
לווריניוק היה פושע מסוכן ומבוקש על ידי המשטרה.

הפקרות ב"ויילקאפאלאנקה"
כל קובל נרעשת נוכח המעשה הבלתי רגיל שהתרחש במועדון הבילויים הנוצרי "ויילקאפאלאנקה" .ביום
שני ,מאוחר בלילה" ,הזמינו" בעל המועדון ,פרופ' בוכניק ומנהל "בית פוזננסקי לבגדי נשים" ,ה'
ווקובסקי ,אל המועדון ,את אשת הרחוב נדזיה ק .ובילו איתה עד הבוקר.
לאחר הבילוי דרשה האשה כסף .האדונים סירבו ובעיקבות זאת פרצה מהומה גדולה .כולם היו בגילופין
ועל המרפסת התרחשו סצינות קשות .אשת הרחוב ,שהיתה עירומה לחלוטין קראה לעזרה את המשטרה.
השוטרים שהגיעו עצרו את כולם ורשמו להם דו"ח.

עלבון לראש הפ.ק.או.
פקיד עיריית זלוטשב ,סטניסלב פריסטשינסקי ,שלח לראש הפ.ק.או.

( ,Polska Kasa Opiekiהבנק הגדול

ביותר בפולין) בקובל מכתב מעליב ,שבו הוא כינה אותו "גונב האגורה הציבורית".
המנהל מסר את הטיפול לתובע הכללי וכתוצאה מכך התקיים בבית המשפט כאן משפט נגד פריסטשינסקי.
בדצמבר  1938נדון פקיד העיריה לשלושה חודשי מאסר ללא תנאים (ללא הקלות?).
לאחר המשפט הזה המשיך הנידון לכתוב מכתבים דומים .בעיקבות זאת הוא הובא שוב לדין ונדון מחדש
לעשרה חודשי מאסר.

חולת נפש שפכה על עצמה נפט
בכפר צ'רווכה ליד קובל ,שפכה חולת הנפש בת ה 48-ברכה וורבה על עצמה נפט והציתה את עצמה.
בגלל הייסורים הנוראים מתה חולת הנפש.
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אוטוסטראדה תקשר בין מחוזות קובל ולודמיר
שלטונות מחוז קובל ,ביחד עם אלה מלודמיר ,סוללים כבר מספר שנים אוטוסטראדה לאורך  80ק"מ,
ברוחב של  10מטר ,שמקשרת בין שני המחוזות .הוצאות הסלילה מגיעות ליותר משני מיליון זלוטי.
כפי הנראה תסיים קובל עוד השנה הנוכחית את הקטע שלה ,באורך  40ק"מ .לדרך הזאת ,שתהיה קשר
חשוב ,תהיה לא רק משמעות כלכלית אלא גם אסטרטגית (צבאית).

התנפלות רצחנית של שמאלנים על בית"רים צעירים ברוז'ישטש
כל רוז'ישטש נמצאת תחת הרושם המזעזע של ההתנפלות השפלה של שמאלנים על בית"רים צעירים.
בשבת התקיימה הרצאה של שליח קק"ל .בית"רי שאל את המרצה שאלה .מייד התנפלה כנופיה של
ביריונים שמאלנים על בית"רים צעירים והיכתה אותם מכות רצח .הבית"רי שמעיהו קופיט קיבל כמה
דקירות סכין .התקיימה חקירה מעמיקה .כפי שמדווחים לנו ,הסתלק שליח הקק"ל הנזוף מרוז'ישטש ,כי
רוב היהודים בעלי ההכרה התנערו מלתרום לקק"ל (בגלל התקרית).

ד"ר י .ווידרע
עבר
לביתו הפרטי

ב(רחוב) מיצקייביץ מס' 32

מודעה.
תימכו בועד הישיבות ,שמקיים  80ישיבות עם  4000תלמידי
חכמים באמת.
בשבת ,פרשת שלח ,בשעה  5יישא נציג ועד הישיבות ,הרב
הגאון מר אברהם יצחק גינזבורג ,דרשה מענייני דיומא בבית
המדרש של החולות .בואו ויהיה לכם עונג השבת האמיתי.

סיפור אמיתי
לקראת המגבית של "ועד הישיבות"
הרב של קובל זצ"ל נסע פעם לפרנקפורט .בעל המלון שם ,יהודי אורתודוכסי אדוק מאותם ימים הציג
בפניו את בנו היחיד (ואמר כי) הוא סטודנט רפואה ,זמר גדול וספורטאי מצטיין ...הרב חייך קלות (ואמר)
"יפה מאוד".
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בשבת ,השכם בבוקר ,שמע הרב קול תורה (מישהו לומד תורה) יפה .הלימוד היה בניגון כה מתוק ,ממש עד
כלות הנפש.
בשתיית הקפה (בשבת בבוקר לא נהגו יהודי מזרח אירופה לאכול ארוחת בוקר ,אלא רק משהו קל כמו קפה ועוגה) ,זרק
הרב שאלה אל בעל האכסניה" :מי הוא זה שלמד תורה כל כך יפה היום לפנות בוקר?"
"בני" ,השיב בעל האכסניה.
"מדוע לא אמרתם לי שהבן שלכם יכול גם ללמוד תורה?" שאל אותו הרב.
"מה ,תלמוד? איזו מין שאלה זאת? הרי ברור שהוא חייב לדעת תלמוד" ,השיב בפליאה בעל האכסניה.
* * *
לפני שלוש שנים ישבתי במסעדה בבריסק .פגשתי שם את מנהל ישיבת קמיניץ-ליטובסק ואחד מתלמידיו.
ממיבטאו הבנתי כי הוא מגרמניה ואכן הוא היה מלייפציג ושמו היה גרוסמן .בין השאר הוא דיבר על הרב
דוקטור הרץ ,רב הכולל של לונדון .תוך כדי כך אמר לי "סיימתי לימודי משפטים בלונדון"...
כן ,עדיין יש לנו כאלו ישיבות בליטא ,שבהן לומדים משפטים ,רפואה ,כימיה ובאים אלינו ללמוד .יש
הרבה ישיבות כאלה בין  80הישיבות ש"ועד הישיבות" מקווה היום להשיג להן אמצעים וזהו חוב של כל
אחד מאיתנו לתמוך בהן" ,כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים".

ח .אברך

תוכניות הקולנוע:
קולנוע "שוויאטוביד" ("עולמי")

גונגה דין.

תוכנית אחר הצהרים:

? ? ?

קולנוע "אואזה" ("אואזיס")

אשה צודקת.

תוכנית אחר הצהרים:

? ? ?

הודעה
אגודת הקצבים מודיעה ,כי החל מיום א' ,ה 11-בח.ז( .בחודש זה) תתקיים בכל יום
א' בערב ,בהיתר של העירייה ,שחיטה ,כדי לספק לאוכלוסייה היהודית בשר כשר
טרי ביום ב'.
הנהלת הקצבים הכשרים בקובל
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ביום ראשון ב 10.30-בבוקר
בקולנוע "סוויאטוויד"

עצרת גדולה על א"י
בהשתתפות ד"ר אלטמן
מארץ-ישראל
והנציב (של בית"ר בפולין)

מ .בגין.
יוסף גלמן

ברוך הבא!
(לקראת הוועידה של הפרלמנט הציוני ב)11.6-
ברכות לך ,המנהיג החשוב של בית"ר פולין ,חבר מ .בגין ,לרגל בואך אלינו לוועידת הפרלמנט הציוני.
למושג "מנהיג" (ביידיש :פיהרער ,בדומה לכינוי של היטלר בגרמניה) ,יש ריח לוואי מסוים (גרוע) בציבור
היהודי .אומנם המלה "מנהיג" נוצרה ושימשה כדי להגביל את החופש האנושי במדינות מסוימות .אבל
כאשר אנחנו פונים אליך כמנהיג ,אנו מתכוונים למישהו שבורך בתכונות התרבותיות והנפשיות שעושות
אותך ראוי לנהל ולהוביל את הנוער החלוץ של התנועה הלאומית – בית"ר – בשעה זאת.
הוועידה שבה תיטול חלק תהיה בוודאי ברוכה בתנופה וברצינות המתאימים לרגע הנוכחי.
היו ברוכים נציגים חשובים ועסקנים של תנועת

הצה"ר (ברית הציונים הרוויזיוניסטים ,תנועה שהוקמה על ידי

ז'בוטינסקי ב 1923-וחלק ניכר מכוחה בא מיהדות פולין) באזורי הפרובינציה ,על השתתפותכם בוועידה.
* * *
היום היא שעה הרת גורל לציונות ולנו בכל מקום ,הן בא"י ואפילו בפזורה הגדולה שלנו ברחבי תבל .אם
תיכשל הציונות ,עדיין לא תקטן התקווה בת עשרות הדורות לשיבת ציון ,לתחייה של קיומנו הממלכתי
בארץ ישראל ,אלא שהדבר יגרום להחלשה גדולה של מצב הציבור היהודי בכל מקום.
הכל החלו עתה בהתקפה מרוכזת ,כדי לגזול את זכותנו על א"י .לא רק הערבים ,שפורעים בנו ללא
הפסקה זה למעלה משלוש שנים (הכוונה למאורעות תרצ"ו-תרצ"ט) ,לא רק האנטישמים המושבעים מכל
העולם התאחדו כנגדנו ,אלא גם אנגליה "המתקדמת והליברלית" רוצה להנחית עלינו מהלומת מוות
במקום הרגיש ביותר לקיומנו בעולם הזה – בארץ ישראל.
בזמן שהיהדות מוקפת שונאים וכאשר האנטישמיות פורשת את כנפיה יותר ויותר ,נטפלה האימפריה
הענקית הזאת אלינו ורוצה במכה אחת להפוך לאין את הציונות ואת התקומה של המדינה היהודית.
הצה"ר היא התנועה היחידה ברחוב היהודי שאינה שוקעת בייאוש ,אלא קוראת להמונים היהודיים
להתגבש ומבטיחה מאבק חסר רחמים בכל ניסיון לגזול את זכותנו על א"י.
העלייה הבלתי לגאלית ,הכוח הגובר של האירגון המחתרתי הצבאי (הכוונה לאצ"ל) בארץ ישראל הם
שלבים במאבק להפוך לאין את ביצועו של הספר הלבן.
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הפרלמנט של יהדות מזרח אירופה צריך לספק את האמצעים לניהול המאבק וצריך להתוות את דרכו של
הגוף שידבר בשם מיליוני יהודים על א"י כלפי העולם החיצוני.
הוועידה המתקיימת ביום ראשון הנוכחי מכוונת בדיוק למטרות אלו.
אנחנו מקדמים בברכה מעל במה זו את כל מי שרוצים לסייע לנו בעבודה הקשה והקדושה למען הציונות.

גיליון  - 133יום שישי ,ה 16 -יוני 1939
נאום פוליטי גדול של הנציב מ .בגין
ביום א' ב 11-בבוקר ,התקיימה בקולנוע "סוויאטוויד" ,שהיה מלא וגדוש בקהל ,הפתיחה החגיגית של
ועידת הצה"ר (המפלגה הרוויזיוניסטית) במחוז קובל.
באווירה חגיגית פתח את הוועידה יושב הראש מטעם הצה"ר בקובל ,ה' גלפנד.
לאחר תשואות ממושכות ,פתח את נאומו הנהדר (נציב בית"ר בפולין) מ .בגין .הוא החל את דבריו במצב
היהודים בעולם.
החלק הבא של הנאום הוקדש על ידי ה' הנואם למצב הציונות.
בצורה נהדרת ניתח הנואם את הסיבות שגרמו למצב הנוכחי :מדיניות ה"הבלגה" המזיקה של הסוכנות
היהודית; ההסכמה לתוכנית החלוקה.
הוועידה הלונדונית היא אשר גרמה למצב הנוכחי העצוב.

(הכוונה ל"ועידת השולחן העגול" שנערכה במרץ 1939

בלונדון .בעקבותיה הגיעה ממשלת בריטניה למסקנה שאין סיכוי למדינה דו לאומית בארץ ישראל ולכן יש לחלק את הארץ בין

היהודים לערבים .מסקנות אלה כלולות ב"ספר הלבן" שהגביל מאוד את הפעילות הציונית בארץ ישראל).
נאומו של הנציב נקטע פעמים רבות בתשואות סוערות.
חלקה הראשון של הוועידה הסתיים בשירת "התקווה" .הוועידה נמשכה בשעה  5אחה"צ במועדון
ה"חשמונאי".
כיו"ר נבחר ה' גלפנד ולצידו ישבו ליד שולחן הנשיאות ה"ה יוסף רויזן וחיים ויינברג .כמזכיר (נבחר)
שלום קלימבורד (ממלניצה).
הנציב ה' בגין פירט את המשימות של הוועידה הנוכחית ,שכונסה בקשר לאירגון הפרלמנט של יהדות
מזרח אירופה.
לאחר הנאום התפתח דיון שבו לקחו חלק ה"ה ויינברג ,גלפנד ,בחובר ,גרויסר ,הקצין וורבה ,רוקח,
מיטניק והעורך (של העיתון "חיינו") פישביין (קובל) ,שלום קלימבורד (מלניצה) ,ריקל (מאצייב) ,רידיר,
מריל (רוטנה) ושפירא (לובומל).
לגבי כל הבעיות שהמשתתפים בדיון לא נגעו בהן ,ענה הנציב בגין.
בסוף (הישיבה) נבחרה מזכירות מחוזית שתצטרך לנהל את אירגון ה"ציון סיים" (הפרלמנט הציוני) .חבריה
הם :גלפנד ,ד"ר גלר ,מנהל נאטוורט ,פנטורין והקצין וורבה (קובל) ,קלימבורד (מלניצה) ,ריקל
(מאצייב) ,ריטר (רוטנה) ספירער (לובומל).
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ברוח מרוממת נעל ה' גלפנד את הוועידה .בערב נערכה מסיבה למען האורח החשוב (בגין) ,שהותיר רושם
אדיר על כל הנוכחים.
הפואמה הקצרה להלן נכתבה על ידי עורך העיתון נוכח סבלם של יהודי גרמניה מידי הנאצים .באקרוסטיכון (קריאה מלמעלה
למטה של האות הראשונה בכל שורה) כתוב" :היטלר גרמניה" .יהודי פולין לא יכלו אז לדעת שהרעה הזאת תכלה גם עליהם.

דם  /י.מ .זילבעררייך
דם טרי ,לוהט ,שאינו יכול להירגע.
נשמות יהודיות עפות ,מתרוצצות
מבולבלות ,מבוהלות ושואלות:
הסבירו נא ,על אילו חטאים רעים
הוא שחט את אבא ,אמא וילד.
רוצח! מדוע כילית אותנו ,הרגת.
שחטת אותנו גדול וקטן
וקודם גרמת לכולנו צרות גדולות וייסורים.
בתי ספר יהודיים שרפת ,השמדת ספרים
חיים צעירים יקרים חיסלת.
על כך יחסלו גם אותך
תמיד ייפלו עליך צרות ,רעב ,מחסור.
בשורותיך לו אך ישלטו מגיפות ומוות.
איננו עם נוקם
אך בכל זאת מפלתך תהיה נחמתנו.

דרישה.
ה' אברהם שטיינברג .בשם ועד "נורדיה" אנו דורשים מכם לענות על
מכתבנו מה 10.6-השנה .במקרה שלא ,נבהיר זאת בפני הציבור.

הוועד.

חדשות מקובל
בחינות הבגרות
ביום שלישי הסתיימו בחינות הבגרות בגימנסיה "תרבות" המקומית.
קיבלו את תעודת הבגרות :קיווק נעמי ,רובינשטיין עדינה ,נוניה מילשטיין ,וולק לאה ,רזניק פייגה,
מנדל לאה ,לנדוי בבה ,הינוך חנה ,גרויס חיה ,גולדשמידט הדסה ,מנדל שמריהו ,זלצהנדלר ברוך,
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פילקרייץ שלום ,טנר ירחמיאל ,כ"ץ לייב ,וויינר יהושע ,מלמד ישראל ,רדומיסלסקי ישראל,
ושוורצבלט אלעזר.

נגנב הדגל הבית"רי
כל קובל רותחת נוכח הפרשה שאירעה ביום ראשון ב 7-בערב :באחד מאולמות ה"חשמונאי" נגנב אחד
מדגלי בית"ר .נערכת חקירה נמרצת.

סוף סוף :ר' יענקלה בוראק מובא למשפט
ב 22-בחודש זה יתקיים בבית המשפט המקומי המשפט שמצפים לו זה מכבר ,נגד "העורך הנודע" של
"קאוולער שטימע" ,ר' יענקלה בוראק.
האיש עומד לדין לפי סעיף  151של קובץ החוקים הפלילי .שורה ארוכה של עדים יעלו על דוכן העדות
והם יחשפו לפני השולחן הירוק הרבה סודות על פעילותו "היפה" של בוראק.
ההתעניינות במשפט היא גדולה ביותר.

הודעה אישית
עורכנו עד כה ,ה' יעקב פישביין ,עוזב השבוע את קובל ונוסע לוורשה שם קיבל מישרה באחד
מהעיתונים הלאומיים (הכלל-ארציים?) .אנו מודים לו בלבביות על עבודתו הפורייה עד כה לטובת עיתוננו
ומאחלים לו הרבה מזל והצלחה בדרכו החדשה-ישנה.
העיתון ("אונזער לעבן") יופיע כמובן גם להבא כרגיל ,כשהוא ערוך על ידי צוות המערכת.

הרגה את בעלה
בכפר מירין ,במחוז קובל ,הרגה תושבת הכפר אנה ביליץ ,ב 2-בלילה ,את בעלה איבן בגרזן .הסיבה
שבגללה היא ביצעה את הפשע היתה שהבעל בגד בה.
הרוצחת נעצרה בהוראת שופט חוקר.

הקהילות (היהודיות) חייבות לשלם מס מחזור על השחיטה שלהן
משרד האוצר שיגר לכל סניפי גביית המיסים חוזר ובו מצוטטים שני פסקי דין של בית המשפט המינהלי
העליון ,לגבי מס המחזור המוטל על בתי המטבחיים של הקהילות.
הקהילות היהודיות בגליניאנה ובבלז עירערו כבר ב 1937-על הדרישה לתשלום מס מחזור של בתי
המטבחיים של הקהילות .נציגי הקהילות טענו ,כי לפי החוק הן חייבות לספק לאוכלוסייה היהודית בשר
כשר והן מנהלות את בתי המטבחיים שלהן שלא למטרת רווח ,אלא כמוסד לטובת הכלל .הקהילה
בגליניאנה אף הדגישה ,כי היא ממלאת למעשה את מקום השלטון המקומי ,מאחר שהיא מנהלת את בית
המטבחיים עבור כל האוכלוסייה במקום וגם זאת רק כמוסד ציבורי ולא כעסק מסחרי.
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הסיכסוך הגיע עד לבית הדין המינהלי העליון שהכיר בעמדת שלטונות המס ופסק כי הקהילות חייבות
לשלם מס מחזור עבור בתי המטבחיים שלהן.
בהקשר לשני פסקי הדין הללו יש להזכיר ,כי בית הדין העליון שבפניו הובאו משפטים דומים הוציא פסקי
דין הפוכים ,כך שההחלטה הנוכחית אינה צריכה להיראות כסופית.

כל העצירים חייבים לקבל מזון על חשבון המדינה
המפקד העליון של המשטרה ,גנרל קרפיאן-זמורסקי ,הוציא הוראה מחייבת הקובעת איך להאכיל את
האנשים שנעצרו זמנית על ידי המשטרה.
לפי ההוראה ,חייבים לתת לעצירים על חשבון המדינה לאכול שלוש פעמים ביום .על (מזונו של) כל עציר
צריכה להיות הוצאה של  45עד  60גרושן (אגורות של זלוטי).
כדי להכניס לעצירים מזון מהבית חייבים לקבל רשות מיוחדת מקצין האפסנאות במשטרה (המקומית).

ידיעות שימושיות
ראשי עירייה יוכלו להרשות לחלק מהחנויות לפעול בימי א'
מיניסטריון המסחר יודע כבר במדויק את התוצאות של המשאל שנערך בין הארגונים הכלכליים ,לגבי
דעתם על שעות המסחר (שעות פתיחת החנויות) .על סמך התוצאות הללו עיבד מיניסטריון המסחר פרוייקט
של הוראות לגבי שעות המסחר ,שמשנות מעט את הנהוגות עד כה.
כך יוגדל מספר שעות הפתיחה בערבי ימי א' (כלומר בשבתות) של חגא (כלומר בימי א' שחלים בחגים נוצריים),
שכיום הוא מ 1-עד  6בערב ,ויהיה מ 12-עד  .6לגבי איזה ימי א' בדיוק מדובר ,עדיין לא ידוע.
עוד החליט מיניסטריון המסחר למסור בידי השלטונות האדמיניסטרטיביים ,כלומר העיריות ,את
האפשרות להרשות לסוחרים הזעירים ,שאין להם עובדים ,לסחור בימי א' בשעות מסוימות .העיריות
יחליטו בעצמן מתי ומדוע לתת היתרים כאלה.
באחד הסעיפים האחרים של החוק החדש ייקבע כי בשבתות יישארו שעות המסחר מוארכות עד  9בערב.
כידוע ניסו חוגים מסויימים להשפיע על ביטול ההארכה ולישכת המסחר של פוזן אפילו דרשה להפעיל
את מה שנקרא "השבת האנגלית" ,כלומר שהחנויות יהיו חייבות להיסגר ב 1-בצהרים .הפוזנאים רצו
בכך לפגוע בסוחרים היהודיים ,כדי שלא יוכלו בכלל לפתוח את חנויותיהם בשבת בערב .אבל מיניסטריון
המסחר לא שעה לפרוייקט הזה וקבע את ההארכות הנוכחיות לשעות המסחר בשבתות.

שטרות של  20זלוטי הוצאו מהמחזור
השטרות של  20זלוטי שהוצאו מהמחזור יוחלפו בקופות של בנק פולסקי רק עד ל 30-ביוני .השטרות
הללו הם משנת ( 1926האחד במרץ) ו( 1929-האחד בספטמבר) שעל צידם הקדמי מופיעות תמונות
אשה קוצרת ומרקורי ("שליח האלים") .לעומת זאת יישארו במחזור השטרות מ 21( 1931-ביוני) עם ראש
אשה ומדליון בצידו הימני של השטר וכן

השטרות מ( 1936-ה 11-בנובמבר).
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 50אחוז הנחה ברכבת למחוזות המזרחיים
בקיץ יוענקו הנחות ברכבת במספר מקומות שנמצאים במחוזות המזרחיים של המדינה .צריך לקנות
כרטיס רגיל עד לאותו מחוז שאליו רוצים להגיע (ולהמשיך משם אל היעד) בלי להוסיף למחיר.
הנחות הרכבת תקפות מה 20-ביוני עד ל 30-באוגוסט והן חלות על האזורים הבאים :החלקים הצפון
מזרחיים של מחוז ביאליסטוק ,מחוז וילנה נובוגרודק ,פולסיה והחלק הצפון מזרחי של מחוז ווהלין.

גם משרתות יקבלו חופשה
כפי שנודע לסוכנות "אמניה" ,עומד המיניסטריון לעזרה סוציאלית להוציא בקרוב הוראה ,שתסדיר את
שאלת החופשות למען משרתות הבית .כפי הנראה יכיר המיניסטריון בכך שלמשרתות כן מגיעה חופשה.
באחרונה אירעו מקרים שבהם מגיעות משרתות-בית אל משרד מבקר העבודה בתלונה נגד בעלות הבית
שאינן מוכנות לתת להן חופשה .אבל לטענות הללו אין כל משמעות ,שכן כאמור עד כה עדיין אין כל
הוראה הקובעת שלמשרתות הבית מגיעה חופשה.
יוסף גלמן

יום השנה הראשון
מחר תמלא שנה מאז עלתה נשמתו של הבחור הלוצקאי שלמה טבצ'ניק ,על הגרדום בעכו.
מחר הוא יום השנה הראשון שלו .ביום זה רבים מאיתנו ,שלא רק זכרונו יקר להם ,אלא גם המעשה
שבגללו הלך לתלייה ,יתנו לעצמם דין וחשבון וימתחו קו סיכום תחתיו .רק למען חשבון הנפש ,יכופף כל
אחד מאיתנו באורח אינטימי את ראשו באבל עמוק ובצער על כך שהוא הוכרח ללכת מאיתנו כה מוקדם.
לפי המסורת היהודית ,יום השנה הוא יום של צער [לא כמו אצל החסידים ,שאצלם הוא יום של שמחה]
ומשום כך יתאבלו עשרות אלפי צעירים ובני השכבות הלאומיות של היישוב (כלומר בארץ ישראל) ובכל
מקום ,לכבוד ולזיכרון של נשמתו הנעלה.
אבל ביחד עם האבל גם ניתן לעצמנו דין וחשבון .כל היסודות הלאומיים ,הן אלה שמשרתים כיום באומץ
בשורות הצבא היהודי בא"י (הכוונה לאנשי אצ"ל) הן תומכיהם והן אפילו אותם חוגים שדנו (לחובה) את
המעשה שבגללו נאלץ שלמה בן יוסף ללכת לתלייה.
דין וחשבון זה חייב להיות ישר ,כי על ידי סתימת הגולל ,כאשר האדם עובר מהעולם החוטא ,נעלמות כל
המחיצות שהפרידו בינו לבין שאר בני האדם .הגוף הופך לעפר ונותר רק המופשט ,הבלתי מציאותי,
שבאופן אינסטינקטיבי יש לנו דרך ארץ בפניו.
ואכן תוך יראת כבוד אנחנו מהרהרים :מדוע הוא עשה זאת? ותוך כדי הרהורים אלה ,אנחנו נזכרים במצב
בא"י ,שמתואר בדרך כה מיומנת על ידי המשורר אורי צבי גרינברג ב"ספר הקיטרוג והאמונה" שכתב.
אני מצטט מן הזיכרון:
"...כל יום לוויות ,בבוקר ובצהריים ...הרשות אינה מתירה לקבור את המתים בכבוד ,אלא מחייבת
שלפנות בוקר יגיע רק מספר מצומצם של אנשים לקבורה".
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"...אני רואה בחורים בריאים ,שיכולים לשאת נשק ,שריריהם כפלדה ,נושאים באלונקות שחורות מתים
השכם בבוקר – ולפנות ערב הם לועסים משהו כאילו לא אירע דבר...
והערבים ,חולי העיניים וה'מתקוממים' ,מה הם עושים? הם הולכים

להרים (וממשיכים בהתקפותיהם על

היהודים) .ו'המוסדות הלאומיים' מרגיעים ומצווים להבליג ,לעצור בעצמנו .עוד דונם ועוד דונם ועוד עץ...
רק אלה יעזרו לנו".
ובכן ,הבחור הלוצקאי הזה עשה בעצמו את החשבון ואמר כי אי אפשר לתת לעניינים להגיע עד כדי כך,
והחליט לצאת אל ההרים ,בדיוק כמו הערבים.
הוא הבין ,כי אסור לשחק בהגינות ובהומניזם .אסור שייווצר הרושם ,כי הערבים בלבד הם התוקפים .רק
הם עצמם מקריבים את חייהם למען הארץ .גם יהודים חייבים להראות זאת ,אם אנו רוצים את הזכות על
הארץ .הוא הבין כי לא ברכישת קרקעות ובמכירת בתים כובשים ארץ .ארץ כובשים בדם ,במאבק .הוא
הבין זאת יותר אינסטינקטיבית ורגשית ,מאשר דרך תיאוריות מתוחכמות שונות ו"ניירות עמדה" ומשום
כך הוא יצא אל ההרים...
אלא שלפני שיצא להרים הוא ידע ,כי השאיר אם זקנה ,ענייה ,בלוצק ,ללא אמצעי מחיה .כי הוא עצמו
עודנו כה צעיר ,הוא עוד יכול ליהנות מהחיים – ובכל זאת הוא הלך אל המוות...
הוא רצה להעיר במעשהו את הנשמה היהודית המשועבדת של היישוב למאבק ותחושת אדנות על ארצה.
וכדי להשיג זאת ,חייבים להיות מוכנים למות...
***
שנה עברה מאז כרך התליין את החבל סביב צווארו .האם השנה שחלפה מאז הוכיחה את צדקת דרכו?
נראה שלאיש כבר אין כל ספק ,כי דעתו של שלמה בן יוסף היתה נכונה .בפרלמנט הבריטי נותנים לנו
שבחים על הגינותנו – אותו פרלמנט שמעניק את הארץ לערבים דווקא מכיוון שהם אינם הוגנים.
***
בלוצק ,ב"דולינה" ,מתאבלת אם בודדה על בנה האהוב .ביחד עם האם יתאבלו גם אלפים מאיתנו .ובכל
זאת יש באבלם של אלה משהו שאינו משתלב בזיכרונו .רבים ייזכרו כי הם סייעו בעצם ,ואולי הם עושים
זאת עתה ,להיאבק ולהשמיץ את הרעיון שבגללו נאלץ שלמה בן יוסף ללכת לתלייה ...ובהיזכרם בכך
יורידו את ראשם בבושה.

מיפגשים עם בן יוסף
(זיכרונות)
היה זה בשנת  .1933בתנועת בית"ר נוצר לחץ גדול על נקודות

ההכשרה (בהן הוכנו אנשים לעלייה לארץ

ישראל) .הוקמו הרבה קיבוצים ("גרעינים") חדשים .אחד מהם היה בעיירה רוז'ישטש.
הראשון שהגיע לרוז'ישטש כדי לעבור הכשרה היה בן יוסף הי"ד (ה' ינקום דמו) ,ביחד עם חברו הטוב
פבריקאנט [שבאחרונה ,על פי בקשתו של בן יוסף ,עלה לא"י].
בתחילה היו תנאים קשים .ממש לא היה די לחם לאכול לשובע ,כי קשה היה למצוא עבודה.
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כותב שורות אלה היה מיודד מאוד עם בן יוסף ,איתו נהג לבלות כל ערב במועדון הקיבוץ.
אני זוכר ערב חולין אחד ,כאשר ישבתי עם בן יוסף על מיטות העץ ושוחחנו על מצבו המדכא של הקיבוץ.
"אבל אל דאגה" ,הבהיר בקול בטוח" ,אנחנו נתגבר ,כי אין זה דבר של מה בכך :בית"רי צריך להיות
מוכן לכל ,לא רק לשאת רעב ומחסור ,אלא גם למסור את החיים ברגע המכריע".
הוא אמר מילים אלה בפשטות וברגש גדולים כל כך ,עד כי הביאו אותי לדמעות.
הוא לא בגד במילים הברורות הללו ,שנאמרו מעמקי נשמתו...
בינתיים השתפר מצב הקיבוץ והגיעו חברים חדשים .בן יוסף ,כחבר ההכשרה הראשון והמתאים ביותר,
נעשה למנהל עבודה .אבל הוא לא ניצל את מעמדו לטובתו האישית .תמיד עבד קשה מאוד.
לאחר שנה בהכשרה עזב בן יוסף את רוז'ישטש וחזר ללוצק .שם הוא נעשה צלם .כל היום עבד במקצועו
ובערבים היה בא לבית"ר.
ביקרתי תכופות אצלו בלוצק .באחת משיחותינו בענייני עלייה הוא אמר לי" :אני אגיע לארץ ישראל בכל
דרך שהיא .בכל האמצעים – חוקיים ובלתי חוקיים – אתאמץ להגשים את חלומי .הדרכים לציון ,ככל
שהן רחוקות וקשות לפריצה ,לא יעצרו אותי מלהגיע ליעדי ,תקוותי היחידה".
ועוד אמר בן יוסף ,כי א"י לבית"רי היא לא ארץ של מטרות אנושיות ,אלא מקום שמשתוקקים בו לחיות
ולהילחם לטובת המולדת.
ואכן זכה בן יוסף לשעה המאושרת שבה נסע לא"י בעלייה הבלתי לגאלית.
מייד עם הגיעו ארצה התייצב לשירות התנועה .וכאשר הגיעה שעת המלחמה מילא את משימתו עם נשק
ביד.
***
בחור פשוט ,צנוע ובלתי ידוע היה שלמה טבצ'ניק מלוצק .הוא לא נשא נאומים ,אבל אהבה עמוקה לעמו
לארץ היתה טבועה בנשמתו.
לוצק היהודית צריכה להיות גאה בבן עירה הגיבור בן יוסף ,שנתן את חייו לשחרור המולדת.
בן יוסף הגן בצורה כה ראויה על כבוד עמו ,שראוי כי אוכלוסיית לוצק היהודית תכבד את זכרונו של
גיבורה.
האנדרטה הנהדרת והמתאימה ביותר לבן יוסף תהיה הקמת בניין על שמו ,שבו יישמרו כל מכתביו ,כתבי
ידו ,צילומים ,מאמרים בעיתונות וכדומה.
בכך תמלא לוצק כראוי את חובה הקדוש למען בן עירה הגיבור.

י .פ=ּביין
לתשומת לב.
פסנתר קטן
טוב ,לקנייה בזול.
לפנות אל "ורסל".
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(יעקב פישביין)

גיליון  - 134יום שישי ,ה 23 -יוני 1939
רק כמו שז'בוטינסקי מציע ליהודים
הלל צייטלין ,מאמר ב"מומענט" מה 9-ביוני 1939
בגלל חשיבות המאמר ,אנו מעתיקים אותו לכאן -המערכת

כאשר סנחריב וחילותיו שמו מצור על יהודה ,ציווה חזקיהו לקרוא את דברי הנביא ישעיהו בן
אמוץ" :באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה" .כל העם היהודי נמצא עכשיו במצב דומה :חייב
להיוולד משהו גדול וקדוש; ייסורי הלידה נמשכים כבר עשרות שנים ובארבע-חמש השנים
האחרונות גדלו והתחזקו כאבים אלה עד שאין לשאתם עוד .ייסורי אמנו ,כנסת ישראל ,זעקותיה,
יבבותיה ,מגיעים עד כסא הכבוד – ולידה עדיין אין.
בשעות של חולשה; בשעות של היסוסים; בשעות שהמרה השחורה אופפת אותנו בזרועות ברזל;
בשעות שאדי עופרת יורדים על פני האדמה כדי לחונקנו והקרקע בוערת מתחת לרגלינו ואין לאן
לברוח והיכן להציל את נפשותינו; בשעות כאלה אנחנו מוכרים להתלונן כדברי הנביא" :הרינו,
חלנו (כאבנו) ,כמו ילדנו רוח"...
הסתפקנו אז במחשבה כי יש לנו רק ייסורי לידה – בעוד שאין לנו כל עובר ללדת .אנחנו נושאים
רק רוחות ולא נפשות חיות.
אבל כאשר נשתחרר מחלום הבלהות החונק הזה; כאשר לזמן מה יפוג הערפל האפל מסביבנו;
כאשר יתאפשר לנו לראות ברור ובולט יותר כל מה שמתרחש סביבנו ,רואים אנו כי כנסת ישראל
אינה עוסקת כיום ב"רוח" [כמו ,למשל ,בימי שבתי צבי] ,אלא אכן ילדים חיים ,בריאים בביטנה –
לא עוד "כוח אין ללידה" .הכל בשל ,הכל גמור ,רק חסרים הכוחות הפנימיים ללידה.
במשך הגלות הארוכה עייפו והתישו את כנסת ישראל ובמשך ארבע-חמש השנים האחרונות,
כאשר חלק גדול מהעולם החליט להשמידה ,היא נמצאת באפיסת כוחות מוחלטת...
"קול בת ציון תתייפח תפרוש כפיה ,אוי לי ,כי עייפה נפשי להורגים"...
במצב כזה צריכים להופיע "מושיעים"; חייבים לקום אנשים בעלי עצה רבה ויד מעשית חזקה;
צריכים לקום אנשים בעלי מוחות מזהירים ונשמות גדולות שינחמו ,יביאו אומץ ,יחזקו ,יארגנו,
יאחדו ,ירחיקו את המזוייף ,הקטנוני והמזיק וישפרו ויחזקו את לשד החיים שעדיין קיים בעם
המעונה והעייף.
צריכים לבוא אנשים שיוכלו לזעוק בפני כל העולם את כאבנו ,הכאב של עם שגזלו ממנו את ארצו,
שרדפו וגירשו אותו מכל הארצות וגם עכשיו הוא נרדף ומגורש מכל המדינות הללו ,למרות שהוא
תרם להן במשך דורות רבים את כל כוחותיו הרוחניים והחומריים ,שהקריב על מזבחותיהם את
ילדיו הטובים ביותר ויצר להם אמנות ומדע ,תעשייה ומסחר ,מלבד זה שתרם להם את הטוב
ביותר והקדוש ביותר בתרבותם – דת ואתיקה.
צריכים להימצא אנשים שיוכלו להשמיע זעקה שתרעיד את האדמה .לא לשאת נאומי-פרלמנט
רגילים ובוודאי שלא דרשות פושרות כמו בקונגרס היהודי העולמי ,אלא דברים שנאמר עליהם
"הלא כה דברי באש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע".

135

"הנח להם ,לישראל .אם אינם נביאים – בני נביאים הם" ובכל מקום שבו נאמרת מלה קשה,
חזקה מאוד ובעלת עוצמה ,שורה רוח הכל יכול (האל).
לא קונגרס יהודי עולמי צריכים לכנס עתה אלא דווקא כמו שז'בוטינסקי מציע ,פרלמנט של
יהדות מזרח אירופה .חייבים לבוא אלה שחשים על בשרם את כל הכאב ,האומללות והייסורים
של העם.

בר-אלי
נחמתנו
לזוללי היהודים הביתיים שלנו (האנטישמים הפולניים) אין מרגוע .עד לא מכבר הם קיבלו את התורה
ההיטלרית (נגד היהודים) במלוא ה"נעשה ונשמע" .ללא כל הסתייגות .זללו שני יהודים לתיאבון
לארוחת בוקר ,כמה עשרות לתיאבון לארוחת צהרים וכמה לקינוח .הכל היה כדאי ,הכל "התקבל
יפה" .השליכו את היהודים מגרמניה (הכוונה לגירוש יהודים בעלי אזרחות פולנית מגרמניה בשנות ה– )30-
יפה מאוד .החריבו את עסקיהם של יהודים פולניים בדאנציג ובגרמניה – טוב מאוד .צריך לעשות
כך גם אצלנו בפולין .ואכן עשו כך עד ...שהחלו (הנאצים) להשחיז את שיניהם על גבולות פולין
(הכוונה לדרישת גרמניה לחבר את מזרח פרוסיה עם מרכז גרמניה דרך פרוזדור דאנציג) .ואז מתחילים
(האנטישמים הפולניים) מעט להתגרד .לפתע רואים לאן הרוח נושאת אותו ,את צלב הקרס .באים
במבוכה.
אבל רק לזמן מה .כעת מתפשטת תורה חדשה" .אמת ",אומר לו סטרונסקי [כמדומה] ב"אבצ"
(שם כתב-עת פולני אנטישמי) ,ומחרים מחזיקים אחריו ולועסים זאת בשאר עיתוניהם" :היהודים
כיום אנטי גרמנים ,אבל רק לגבי גרמניה ההיטלריסטית .ברגע שיגיע לשלטון מישהו אחר ,מיריבי
היטלר ,הם יהפכו לידידי גרמניה ולמתנגדינו ,בעוד אנחנו תמיד מתנגדים לגרמנים! וזוהי טעות
חמורה וכפולה .סטרונסקי וחבורתו יכולים להיות רגועים .אפילו ינצח ויגיע לשלטון (בגרמניה)
מישהו (ממתנגדי היטלר) ,הרי הנוער הגרמני נגוע כל כך בשנאת יהודים ,בשנאת פולנים ,בשנאת
אנגלים ו...שנאת אדם בכלל ,שהם יהיו מזוהמים למשך עשרות שנים .משום כך אין זו לא רק
מפלגה פוליטית .משום כך הנאציזם הוא ריקבון שמתפשט בכל הגוף של העם הגרמני והנשמה
הגרמנית .משום כך זוהי מפלה גרועה עוד יותר מאשר בשדה הקרב.
אבל בפולין לא חסרים מוחות נאורים שיש להם הבנה פוליטית בשלה וחדה ובהירה .ותודה לאל,
חלק מהם מחזיקים בהגה הפוליטיקה וחיי הכלכלה שלנו .הם אינם נובלים בבתי הכלא ובמחנות
הריכוז .הם מחזיקים את השלטון בידיהם בחוזקה והודות למחשבתם הפוליטית הרגישה הם
אינם מאפשרים להיגרר אחרי פרובוקציות ולחרוק את השיניים ב"טיעון היהודי".
אנחנו מאמינים ,כי בראותנו איך הנאציזם כורה לעצמו קבר ,הם לא ירשו שהחיים הפוליטיים
בפולין יהיו נגועים בהתגרות ביהודים ,או (שייווצרו בפולין) מרכזים של אי שביעות רצון בזמנים
אלה ,כאשר מצידו האחר של הגבול (כלומר בגרמניה) מנופפים חרבות ללא הפוגה ,כאשר נדרשת
החלטיות מאוחדת ,נכונות להקרבת דם ורכוש.
ותודה לאל ,הם התעוררו בזמן.
תודה לאל ,ש"הטיעון היהודי" מתגלה כחרק מסוכן ,מין כינה ,שעקיצתה בגופו של בעל הבית
שלה מביאה מחלה מסוכנת ,שבה השיגעון בא יחדיו עם ביטחון עצמי מופרז ,עם טיפשות
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פוליטית ,עם התעסקות שפלה ,במקום טיפול נאות באינטרסים האמיתיים ,החשובים ,החיוניים,
של המולדת.

בת קול  /י.מ .זילבעררייך
ממזרח למערב ,מצפון לדרום
רעש ,שאון ,המולה.
כאשר נעשה שקט נשמע קול:
"ישראל התחזק ,אל תאבד את האומץ".
זועק ישראל ,בוכה בקול גדול:
"אויה ,כבר אין לי עוד כוח
לשאת בעינוי הזה -
להיות תמיד נע ונד מביתי.
אינני מסוגל עוד לשאת
מראה שדים בדמויות אדם".
"ישראל!" נשמע שוב הקול בגערה,
"צרות היהודים מוכרחות יהיו לעבור
ולמענים את היהודים יהיה אוי ואבוי.
כל דם יהודי חף מפשע שנשפך
לא ייוותר ללא תגובה.
כל מי שעשה ועושה רע ליהודים,
יבוא עליו חורבן לנצח.
או אז יבוא הסוף לצרות ישראל.
מאז תחיה תמיד בשלום".
(מודעה)

הבהרה.
מאחר שמתהלכות בעיר שמועות שכאילו היכיתי את ה'
פייער אני מבהיר שזוהי רק פרובוקציה של ה' פייער כדי
להרוס את קיומי .משום כך אני מציין ,כי ה' פייער כבר נקט
כמה פעמים אמצעים כאלה נגד חייטים אחרים.
ישראל ערליך חייט גברים.
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לתשומת לב
חובבי המוסיקה!
הרוצים אתם להיות מוסיקליים ,להכיר היטב תווים?
הרוצים אתם להיות בעלי קצב טוב ולדעת לנגן ברמה
בסיסית?
הרוצים אתם לשלוט בכינור או במנדולינה?
(אם כן) אתם צריכים לפנות אל הפדגוג הטוב והעדין

ש .שווארץ

קובל ,ליסטופדובה  19דירה 3
גם מתקן כלי נגינה שונים.
עבודה סולידית .בבקשה להיווכח

מיברק!
בקרוב מגיע לקובל

אלעקס שטיין

עם להקת התיאטרון שלו ,להצגת

"אל ,אדם ,שד"

מחזה מחודש מאת יעקב גורדין בבימויו של מוריס
שווארץ.
פרטים במודעות.

עכשיו לכל אחד
רדיו טלפונקן

(מופעל) בסוללות –  115זלוטי
(מופעל) בזרם חילופין –  136זלוטי

חדשות קובל
עצרת אבל
ביום ראשון ,א' בתמוז ,יום השנה לשלמה בן יוסף ,התקיימה בבית הכנסת הגדול עצרת אבל.
בשעה היעודה היה בית הכנסת מלא וגדוש בקהל.
פתח את העצרת היו"ר ה' גלפאנד ,המבקש מהחזן של בית הכנסת ,ה' מ .קוציק ,לשאת את
תפילות האבל.
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החזן מקסים את הקהל בזמרה נהדרת של שני פרקי תהילים .עכשיו נוטל את זכות הדיבור ה' נתן
צוקרמן .נאום האבל שלו ,העשיר בתוכנו ,הוא מביא את הקהל עד דמעות .לאחר מכן דיברו הח'
ב .אהרונזון וב .וורבה ,שתיאר במילים פשוטות את דמותו הנאה של גיבור העם הגדול שהלך
לעולמו וקרא לבית"רים לקחת ממנו דוגמה וללכת בדרכיו עד לניצחון הסופי.
בסיום משמיע החזן ה' מ .קוציק בחגיגיות (את תפילת) אל מלא רחמים ומקסים את הציבור.
נשמעות בכיות של נשים .בשירת "התקוה" ננעלת עצרת האבל.
כדאי לציין ,כי מנציגות הקהילה שלנו וגם מקרב הרבנים ,לא מצא אף אחד הכרח לבוא .נראה כי
זה לא חשוב להם במיוחד ובמילא הם היו אורחים לא נחוצים .טוב שהם לא הגיעו.
(שלמה בן יוסף נולד בלוצק ב .9190-ב 9101-עלה ארצה והתיישב בראש פינה שם הצטרף לקבוצת עבודה של בית"ר.
ב ,9101-לאחר כמה התקפות של כנופיות ערביות ,שבהן נרצחו באכזריות מספר יהודים ,החליטו בן יוסף ושני חברים
נוספים בפלוגת בית"ר בראש פינה ,בניגוד לעמדת מפקדיהם ,לנקום בערבים .ב־ 19באפריל  9101תקפו השלושה
אוטובוס ערבי בכביש ראש פינה – צפת ,אך הרימון שהוטל על האוטובוס לא התפוצץ ואיש מהנוסעים לא נפגע.
השלושה הסתתרו במערה סמוכה (הקרויה עד היום "מערת שלמה בן יוסף" ,ובה יש עתה מוזיאון קטן) ,אך רועים
ערבים שרעו באזור גילו את המסתתרים והם נתפסו על ידי המשטרה הבריטית .כנגד השלושה הוגש כתב אישום
באשמת החזקת נשק ובכוונה לגרום מוות באמצעות הנשק שהחזיקו .העונש המנדטורי על עבירות אלו היה מוות .בן
יוסף הוצא להורג בתלייה בכלא עכו ב־ 11ביוני  .9101הוא נקבר בראש פינה ,בטקס בית"רי מלא .בן יוסף היה בכך
לראשון מבין עולי הגרדום והוצאתו להורג גרמה לגל מחאות והפגנות בארץ ובעולם היהודי).

"אורט"
("אורט" היא רשת חינוך מקצועי שהוקמה ברוסיה בסוף המאה ה 19-כדי לאפשר ליהודים להתפרנס ממלאכות
שונות .הרשת קיימת עד היום והיא פועלת גם בישראל).

ביום שלישי הסתיימו הבחינות בבית הספר "אורט" בקובל .הבחינות התקיימו בבית הספר
המקצועי הפולני בקובל ,בנוכחות מדריכים מוורשה .בעיקבות זאת חולקו תעודות ל 29-תלמידות
מהקורס השלישי של בית הספר "אורט".
כפי שאנו רואים ,עבודת "אורט" פורייה מאוד .היה רצוי שיתעניינו מעט יותר במוסד חשוב כל כך
כמו "אורט" ולאפשר במהירות הרבה ביותר להקים בית ספר לנערים ,כדי למלא את רצונם של
מאות הורים.

מושבת הקיץ של "טאז"
היום יוצאת להורודלץ הקבוצה הראשונה של  150ילדים .הילדים יהיו כל הזמן תחת השגחה
רפואית-סניטארית .המושבה תימשך ארבעה שבועות.
מותר לבקר אצל הילדים רק בשבת ,יום ראשון וחג ,מ 2-עד  5אחר הצהרים .זאת ,בתנאי
שהאורחים ימלאו בקפדנות אחרי ההוראות המיועדות להם .במקרה של מחלת ילד ,יקבלו
ההורים הודעה .דיווח מפורט ניתן בשבוע הבא.

האמן שלנו איזאק הערליך למען ל.א.פ.פ.
ביום שלישי שעבר התקיים בקולנוע "אואזה" (אואזיס) רסיטל צ'לו של בן עירנו ,הבוגר בהצטיינות
של הקונסרבטוריון בוורשה ,איזאק הערליך.
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הקונצרט עורר התעניינות מרובה אצל אוהבי התרבות האמיתיים .יש לציין במיוחד את "תפילה
יהודית" של סטוצ'בסקי ואת הרפסודיה ההונגרית של ד .פופרס.
ליוותה בפסנתר אשתו (של הצ'לן) ,פופייל.
הקונצרט עבר בהצלחה.
ההכנסה נטו מיועדת עבור ל.א.פ.פ .לאחר הקונצרט הודו לאמן הערליך נציגי השלטונות.

התנפלות ומהלומות
ביום שישי בערב התנפלו שמחה ושרה טרכטנברג וגיסם ,ברוך שווארץ ,מסיבות בלתי ברורות ,על
משפחת גולדברג ועל יחזקאל גולדברג ברחוב פבריצ'נה ,והיכו אותם מכות רצח .המשטרה
שהוזעקה למקום רשמה דו"ח נגד התוקפים.

מבית המשפט
אתמול נפתח המשפט שציפו לו זה מכבר ,נגד העורך (של השבועון המתחרה "קול קובל") ה' יעקב
בוראק .הוא מואשם לפי סעיף  251על סחיטה .מאחר שהנתבע הזמין עדויות חדשות ,הוא הצליח
לדחות את המשפט.
הידיעה להלן עוסקת בתוכנית לשיפור בתי העיר (אורבאניזציה; עיור) קובל ,שהיתה כרוכה בהריסת עשרות בתים,
בהם התגוררו כאלפיים יהודים.

קובל היהודית – והעיור
ביום ב' ,ה 19-ביוני ,במשרדי הקהילה ,נערכה אסיפה של הנפגעים מהעיור .כן השתתפו באסיפה
ה"ה הרב טברסקי ,ד"ר שאץ ,עורך הדין ברזה ,חבר המועצה ווייסמן ,הנציג בבית הנבחרים
האזורי שיינבוים ,מילשטיין ,שטיינמן ואחרים.
לאחר דיון ממושך שבו לקחו חלק כל הנוכחים ,התברר כי עדיין צריכים להרוס בימים הקרובים
 80בתים ,וכתוצאה מכך יהיו חייבים כאלפיים יהודים להיזרק אל הרחוב .כדי למנוע זאת הוזמן
המהנדס ויקטור ליברוביץ מלוצק ,שכתב חוות דעת ,כי רוב הבתים עודם במצב טוב ואין צורך
להרסם.
בעיקבות זאת הוחלט באסיפה לשלוח משלחת לוורשה ,כדי לדרוש דיון מחדש בהחלטה להרוס
את כל הבתים הללו.
במקביל הוחלט לפעול בעירייה כדי למצוא קורת גג לקרבנות היהודיים של העיור.
לאחר מכן התקיים דיון לגבי הדרכים למימון המשלחת לוורשה .הועלו הצעות שונות ,אבל מאחר
שכולן לא היו מעשיות ,נסגרה האסיפה ללא החלטה.

בושה לנו ,בעלי המלאכה
לאן כבר הגיעו מנהיגינו המורשים

אל הציבור!
בבואי לקובל כחייט נשים השגתי הודות לידע המקצועי שלי חוג לקוחות טוב ומתברר ,כי אצל
"המנהיג המורשה של האיגוד המקצועי" זה כמו עצם בגרון .אך מכיוון שאי אפשר היה לקחת
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ממני את הלקוחות ,הם הלכו "בדרכים אחרות" ...וכך לפני כשבועיים הזמינו אותי אל המבקר
פראצי כדי שאבהיר אם עובדים אצלי (ללא הסכם כנדרש) מספר אנשים שאינני יודע עליהם .אבל ב-
 20בחודש זה קיבלתי מהמבקר פראצי דו"ח שבו נאמר כי ה' רב משה'לה לדרמן סגן המנהל
ואחרים מהאיגוד המקצועי מאשרים ,כי התלונה נגדי נכונה.
שום הסברים אינם נחוצים .אני מאמין כי בעלי המלאכה יגיבו כראוי ושציבור בעלי המלאכה יידע
מי עומד אצלם בראש.

בכבוד שמחה חייט.

מן המערכת
בקשר לכל ענייני המערכת נא לפנות אל העורך י.מ .זילבעררייך ,המקבל כל היום אצלו בבית ,רח'
לגיונוב .51

משבוע לשבוע

ומה הלאה?
בימים אלה הסתיימה שנת הלימודים של בתי הספר ,בתפילות חגיגיות בכל בתי התפילה של כל
הדתות ,באירועים עליזים ובילויים.
הנוער הלומד ,שבמשך כל השנה היה בלחץ לא קטן ,אכן הרוויח ביושר את מנוחת החופשה .אלה
שעולים כיתה עזבו מאושרים את כותלי בית הספר בתקווה לחזור אליהם בעוד כחודשיים
ולהתיישב שוב בכיתות הלימוד כדי להמשיך בלימודיהם עד סיום בית הספר התיכון וקבלת
תעודת הבגרות.
ההורים מתענים כל חייהם וחוסכים ממש מפת לחמם האחרונה ,כדי שילדיהם ילמדו ושהדבר
יביא אותם למטרה מסוימת .משום כך אין פלא שכאשר הבן מקבל תעודת בגרות ,נעשה הדבר
ליום חג גדול מלא שמחה ותקווה.
***
אלא שאחרת לגמרי נראה המצב אצל ההורים היהודיים העניים שלנו .לא מעט כאב צריכים
הילדים לסבול כל זמן לימודיהם .בכל מקום דוחקים בתלמידי בית הספר היהודי ובכל מקום שבו
יוצא להם להיפגש עם תלמידים נוצריים ,הם שומעים את המלה הגורמת עצב כה רב" :ז'יד".
ובאווירה מדכאת זאת חייב הילד היהודי ללמוד .אף כי למרות כל ההפרעות הללו ,התלמיד
היהודי הוא תמיד הטוב ביותר.
הרבה יותר עצוב המצב ,כאשר לאחר שנים רבות של מאמץ וייסורים מקבל (הנער) היהודי האומלל
את תעודת הבגרות ורוצה לתכנן מה לעשות להבא ומה יהיה בעתיד ,בעוד ההורים היהודיים
האומללים רוצים שבסופו של דבר יגיע ילדם שלהם לתכלית כלשהי ,ומבלי להתחשב בתנאים
החומריים הקשים ,שולחים את הילד לאוניברסיטה .וכאן דרכם חסומה.
ליהודים אין מקום בחינוך הגבוה .וכאשר אחד ממאות (הפונים היהודיים) כן מתקבל למוסד
לימודים גבוהים ,אין עמיתיו שנותרו בבית צריכים לקנא בו .שכן כאן מתחיל להישפך עליו הגורל
המר באמת .כאן הוא כבר מקבל במקום מילים ,משהו ממשי :הוא סופג מהלומות בשפע ולעיתים
קרובות ,בקטטות כאלה הוא מאבד את חייו ,כפי שכבר נוכחנו במקרים העצובים בבית ספר גבוה
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בלמברג .וגם אלה שכבר מסיימים ומקבלים את תעודת הדוקטור ,מהנדס או עורך דין ,נותרים
ללא כל סיכויים לעתיד ,כי בכל מקום הדלתות נעולות בפניהם.
***
עצוב הוא גורל הנוער שלנו ועצוב עוד יותר הוא הגורל של ההורים העניים שלנו.
***
אבל אשם בכל כל אלה הוא הנוער עצמו .תמיד היה לו מוצא ואותו מוצא יהיה גם בעתיד .נוער
יהודי לאומי ,התייצב לשורות המאבק של אחיך ,הלוחמים למען עם יהודי חופשי ולמען מדינה
יהודית חופשית בארץ ישראל משני צידי הירדן .התייצב לרשות מנהיגנו (הכוונה כנראה לז'בוטינסקי),
שיוליך אותך לחופש ולכבוד ויאפשר לך להגיע ליעד הסופי :חיים באווירה משלנו ,בבית ספר גבוה
שלנו ,שם תחוש חופשי ומגיניך יהיו מדי בית"ר והדגל הכחול-לבן.

מ .רויזן

גיליון  - 135יום שישי ,ה 30 -יוני 1939
ד"ר י .געללער
במושבת הקיץ הנהדרת של "טאז" בהורודלץ
אירגון

"טאז" :הוקם במלחמת העולם הראשונה כדי לשפר את בריאותם של יהודי מזרח אירופה ,שנפגעה

קשות בגלל המלחמה .האירגון ,שזכה לסיוע רב מאירגון ה"ג'וינט" של יהודי ארה"ב ,דאג במיוחד לשכבות העניות של
היהודים על ידי חלוקת תרופות חינם ,בדיקות רפואיות חינם ,הרצאות על היגיינה ואירגון קייטנות קיץ לילדי
העניים ,כדי שיקבלו מזון בריא ויתחזקו פיזית.

ביום ראשון שעבר הודיעה הנהלת "טאז" המקומית ,באמצעות הזמנות מיוחדות ,כי בקשר
לפתיחה החגיגית של מושבת הקיץ (הקייטנה) ,היא מארגנת סיור מיוחד ונשף ריקודים בהורודלץ.
בהזמנות דובר גם על מוסיקה סלונית ,מזנון מיוחד זול וקשר אוטובוסים נוח ,שייסעו מקובל
למקום הסיור – הורודלץ.
***
ביום ראשון בבוקר סייעה אמא טבע להצלחת האירוע .היה זה יום קיץ נאה ובהיר .מפעם לפעם
נשבה רוח צוננת קלה .נסענו באוטובוס הראשון בשבע בבוקר.
כבר בכניסה ניצבנו מלאי פליאה .מסרו לנו כי המושבה מאורגנת יפה ,אבל ליופי כזה לא התכונן
אף אחד מאיתנו...
***
השטח של "טאז" ביער היה מוקף גדר חדשה ויפה מאוד .בכניסה הראשית הוצב שלט מעוצב
בטעם" :מושבת הקיץ של 'טאז'" .מרחוק נראה הדגל הלבן-ירוק של טאז מתבדר ברוח ,מעל תורן
גבוה.
פותחים לפנינו את הכניסה הראשית .שביל בטון צר מוליך את מיבני הקיץ .משני הצדדים –
פרחים נאים .פה ושם ,על לוחות פח ,כתוב ביידיש ובפולנית" :שימרו על הפרחים".
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מהצד ,בנקודות שונות ,ניצבים סלים לפסולת .לפני הכניסה לבניין המרכזי מפנה בעל השמחה,
ד"ר זיסקינד ,את תשומת ליבנו ללוח שעליו כתוב בפרחים:
כל יום מחליפים את התאריך בפרחים חדשים.
***
אנחנו נכנסים לבניין המרכזי .הניקיון קורן .אותיות דפוס על שלטים קטנים מיוחדים אומרות:
חדר שינה לילדות ,חדר שינה לילדים ,חדרי הצוות ,חדר בידוד ,חדר רופאים .הכל כל כך נקי,
נפלא .בחדר השינה הגדול והמואר בקרני השמש ,כלי המיטה המכסים את המיטות הקטנות
צחים כשלג .לכל ילד אותה כרית ואותה שמיכה .לכל ילד ממתינה הפתעה נעימה :כותונת לילה
חדשה לחלוטין שהוכנה למענו.
בחלונות הגדולים מעמעמים את האור וילונות ירוקים גדולים.
כנים חדשים שעליהם יתלו הילדים את בגדיהם בלילה ,ניצבים בחדר.
גם בפרוזדור נמצאות מציאות רבות .לכל ילד יש כאן ארונית לחפציו וארונית מיוחדת לנעלים.
הקירות מקושטים בתמונות חינוכיות לילדים.
***
אנחנו יוצאים מהבניין המרכזי והנה לפנינו המרפסת המכוסה בסככה ,שזה אך נבנתה ובה ינוחו
הילדים לאחר הארוחה ,או שבה ישחקו .המרפסת תופסת את כל אורך הבניין המרכזי ורוחבו.
חלקה הקדמי פונה אל מגרש משחקים של הילדים .הוא מצוי באולם השמש .כאן ניצבים כסאות
נוח שעליהם יכולים הילדים להשתזף.
קירות המרפסת מלאים בחלקם העליון בווילונות ובתמונות .ובחלקם התחתון בפרחים
ובסיסמאות ,כגון" :טאז מכריזה על ניקיון ,אוויר ובריאות".
היום מלאה המרפסת בשולחנות ערוכים מכוסים במפות לבנות .כאן יקבלו ויאכילו את האורחים
הרבים שיבואו כדי להתפעל ממושבת "טאז".
***
מראים לנו עוד את בניין המקלחות הקרות המיוחד לילדים .את המטבח המשופץ .את האולם
הגדול ,המלוקק והחגיגי שבו אוכלים הילדים.
שוב מתנועעים כאן ברוח וילונות נאים .שוב תמונות יפות .שוב סיסמאות חינוכיות המשתרעות
לאורך מטרים רבים" :הפרח הזקוק ביותר לשמש הוא הילד"; "רוח בריאה בגוף בריא".
בכותל המזרח ,מעל ללוח סדר היום המיועד לילדים ,תלויה סיסמה גדולה" :ילדים היו בריאים".
היום אין שולחנות אוכל באולם האוכל הגדול .היום ניצבת בו במה מיוחדת ,מקום לתזמורת,
והריצפה מבהיקה מסבון ושעווה .היום ירקדו כאן האורחים .כאן יתקיים נשף הריקודים הגדול
של "טאז".
***
וזה עוד לא הכל .אנחנו נמצאים במגרש המשחקים של "טאז" .מלבד מיתקני ספורט ומשחק
שונים מצויה כאן גם מגלשה ,שהילדים גולשים בה בשמחה מלמעלה למטה ,אל החול הטובעני.
פה ושם מצויות פינות שקטות בסוכות עם כסאות ישיבה לילדים .הכל מוקף בעצי אורן צעירים
ותמירים של יער האורנים בהורודלץ.
***
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ביום שני השבוע נפתח השער המרכזי של מושבת הקיץ "טאז" ודרכו נכנסה קבוצת הילדים
הראשונה לחודש הראשון של העונה 160 .ילדים בגיל  7עד .14
למענם – למען העניים ,החיוורים ,הרזים ,רובם דיירי המרתפים משכבות האוכלוסייה היהודית
העניות ביותר ,לשירותם ניצבים כל המיתקנים הנהדרים של מושבת הקיץ "טאז" .ילדים
מורעבים ,של הורים מורעבים ,יקבלו כאן לשובע ,במשך חודש שלם ,ארוחות ממדרגה ראשונה.
דיירי מרתפים בעלי פנים חיוורים ישתזפו כאן ויאדימו.
ילדים חסרי ישע של הורים טרודים בדאגות פרנסה ילמדו כאן אצל מורים ומורות מיוחדים.
ילדים חלושים יבקרו כל יום אצל רופא ,ואחות מוסמכת מיוחדת תטפל בהם ותחזק אותם בעזרת
התרופות הרבות שהמושבה עשירה בהן.
***
מהיזם העיקרי והיו"ר של הנהלת "טאז" ,ד"ר זיסקינד חסר המנוחה ,נודע לנו כי כל אלה עדיין
אינם ממצים את כל הפעילות של עבודת "טאז" :לילדים העניים הצעירים מאוד ,בגיל  4עד 7
שנים ,אורגנה בנפרד מושבה למחצה (לחצי יום?) ,הנמצאת בגינה במרכז העיר קובל .שם ניזונים
(מקבלים ארוחות) עוד  150ילדים מן העניים שבעניים.
***
אידיאה ואידיאל הם יחסיים .לגבי אנשים מעטים ,מעטים מאוד ,אפשר לומר כי הגשימו את
האידיאלים שלהם במהלך חייהם הקשים .לבודדים אלה משתייכים גם חברי ההנהלה המקומית
של "טאז" ובראשם היו"ר ד"ר זיסקינד ,שנתן דוגמה מהשורה הראשונה ,כיצד אפשר וצריך
לפעול בעבודת השדה של "טאז" על פי האפשרויות הכלכליות והחברתיות ,במצב התמיכה
הנוכחית של האוכלוסייה הקובלאית.
מי יודע איך היתה נראית פעילות "טאז" אילו האוכלוסייה היהודית של קובל היתה תומכת ביתר
חמימות במילוי משימותיה של "טאז".
***
בהזדמנות אחרת בעבר כבר כתבתי אודות "טאז" ,כי "שנה הולכת ושנה באה והעניים מתפללים
להצלחתה של 'טאז'.
"הורים רזים ,רדופים על ידי חוסר פרנסה ואחוזים מרה שחורה ,מברכים את מנהיגיה החברתיים
של 'טאז' על שהם מביאים לחיי ילדיהם העניים חודש אחד בשנה של שמחה ובריאות".
דברים אלה כתבתי לפני שנה ,כאשר המושבה עדיין לא היתה כה מוצלחת.
היום הייתי צריך לכתוב הרבה יותר סופרלטיבים...

י.מ .זילבעררייך

הבט משמים וראה!
הבט משמים וראה איך היינו ללעג וקלס בין העמים.
דברים אלה מתאימים כל כך לימינו ,כאילו נוצרו במיוחד בשבילנו .אם ננסה לנתח את העניין
נתרשם מייד ,כי ה(פסוק) "נחשבנו כצאן לטבח יובל" ,הוא אירוע יומיומי( .הפסוק) "להרוג ולאבד
ולמכה ולחרפה" גם הוא אינו שייך לעבר .מילא ,אצל שונאינו זה הרי כבר מוחלט .אלא שאפילו
אצל ידידינו לכאורה אנחנו ללעג וקלס .לו היינו בוחנים זאת ,היינו משתכנעים מייד איך אנחנו
נראים אצל ידידינו לכאורה .מקום ראשון ברשימה זאת תופסת ,כמובן ארצות הברית .הם
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מפיצים בכל העולם את דבר ידידותם כלפינו .אמת! אי אפשר לומר כי לא .אבל הבה נבחן היטב
האם זה מ"שנאת המן" או מ"אהבת מרדכי"? אנו מאמינים כי זה יותר "משנאת המן" ,כי אנו
יודעים היטב שגרמניה היום היא כעצם בגרון לאמריקה .קודם כל היא מציפה את השוק העולמי
במוצריה ומתחרה בארצות הברית במחיריה הנמוכים .כפי שמגלים התעשיינים האמריקניים
הגדולים ,נציגי החוגים הפיננסיים ,נמצאים האינטרסים הכלכליים של אמריקה בסכנה בגלל
ההיטלריזם ולכך מסכימים ראשי הממשלה הוושינגטונית והם מצביעים על הקשיים
שהאמריקנים צריכים לעמוד נגדם בגלל ההיטלריזם.
זה בעניין הכלכלי .מבחינה פוליטית גם מלחמת יפאן-סין איננה גורמת לאמריקנים להיות חברים
טובים של גרמניה .ממילא משתמשת אמריקה בהזדמנות זאת כדי למחות (נגד רדיפת היהודים
בגרמניה הנאצית) ...אבל האם יש משהו מוחשי במחאות האמריקניות?
ועוד אחת מידידותינו ,אנגליה הצבועה .הנה הם מוחים ודנים בשאלה היהודית .צצים רעיונות
ליישב יהודים במושבות האנגליות .מובן מאליו שבאמצעות הון יהודי ,באמצעות הלוואה
בינלאומית ,מובן שעל ידי בנקאים יהודיים .האין זה הכל כדי לעשות צחוק מאיתנו ,היהודים?
אילו היתה אנגליה חושבת על כך ברצינות ,היא בוודאי היתה פותחת את שערי ארץ ישראל ,שכן
זוהי הצלתנו היחידה ,שתפתור את בעייתנו הכאובה :הגירה חופשית לארץ ישראל .מובן מאליו כי
אמריקה וצרפת היו מצליחות להשפיע בעניין ,אבל כל הקורה ביניהם ,כולל "הספר הלבן" הידוע
לשימצה ,מבהירים לנו ,כי רק צוחקים לנו ובכל המחאות של המדינות הנ"ל אין כל ממשות.
כל המחאות נובעות רק מהלחץ של המצב המתוח בזירה הפוליטית .כך שאנחנו רשאים לומר
בצדק :הבט משמים וראה ,כי היינו ללעג...

הבהרה
בקשר להצהרה של ה' שמחה חייט שפורסמה בשבועון "אונזער לעבן" ביום שישי ,ה 23.6-השנה,
גליון  ,22תחת הכותרת "בושה לכולנו בעלי המלאכה" ,מבהירה הנהלת התאחדות האיגודים
המקצועיים היהודיים בקובל את הפרטים הבאים:
אין זה נכון שהנהלת האיגודים המקצועיים מנהלת פעילות מזיקה מיוחדת נגד ה' שמחה חייט,
במטרה "לקחת" מהנ"ל את הלקוחות .לעומת זאת נכון ,כי האיגוד המקצועי העביר את הנ"ל דרך כל
הצעדים הפורמאליים הדרושים וסייע (לו) להפוך לחוקי ולארגן (למענו) בית מלאכה עצמאי בקובל.
אמת שהנהלת האיגוד המקצועי ,בהסכם עם המעמד והסידורים מטעם לשכת בעלי המלאכה
במחוז ווהלין ,פועל בכל בתי המלאכה במטרה להכריח את בעליהם לחתום על חוזים עם
השוליות ,לשלוח אותם להשתלמויות בבתי ספר מקצועיים ולהקפיד על כך שרק מנהלי עבודה
מדופלמים (בעלי דיפלומות) יהיו רשאים להעסיק שוליות.
הנהלת האיגוד המקצועי ,על ידי ביצוע תפקידיה ,דואגת לכך שדור העתיד של בעלי המלאכה יהיה
חוקי (יועסק על פי החוק) כדי שלא ייגרמו להם שום קשיים.
הפעילות אצל ה' ש .חייט וגם הצעדים הנוספים ,בוצעו בידיעתה ובהדרכתה של הנהלת האיגוד
המקצועי בענף החייטות וח' משה לדרמן ,סגן מנהל האיגוד ,שאין לו כל חשבונות פרטיים עם ה'
שמחה חייט ,רק ביצע את שליחות האיגוד.
בכבוד ,הנהלת האיגודים המקצועיים היהודיים המאוחדים בקובל
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לתשומת לב!
המצבעה והמכבסה
הכימית הוורשאית מהמדרגה הראשונה

בעלת  50שנות ניסיון
מודיעה כי מה 10-בחודש זה פתחה

סניף בחנות הסדקית של משה שיק

קולייובה מס'  1פינת לגיונוב מס' 2

נ.ב.

הנחת פירסום של  20%תינתן בחודש הראשון לפתיחה

לידיעת הציבור!
הננו מביאים לידיעת כב' הלקוחות,
כי מהיום ואילך יוצאות כל יום באמצעות משרד השילוחים שלנו

משאיות תקניות מוורשה
לקובל וסביבתה.

אנחנו מקבלים כל סוגי סחורות למשלוח .מחירים סבירים,
שירות סולידי ,גביית חשבונות בדייקנות ובמהירות .בואו ותיווכחו.

משרד משלוחים "טרנספורט וורשבסקי"
גסיה  ,14טלפ.11-06-32 .
הנציג בקובל וסביבתה

מענדיל וויינשטיין ,קובל
לתשומת לב הלקוחות
הנכבדים בקובל.

מה 13-בחודש זה אין מייצג אותנו עוד מי שהיה נציגנו עד כה,
ה' מענדל וויינשטיין ואנו מבקשים מהלקוחות הנכבדים להקדיש לנו
גם בעתיד את אמונם ולפנות אלינו בהזמנות ,שיבוצעו בדייקנות,
מהימנות ומהירות.
טרנספורט ווהלינסקי וורשה ,פרנציסקנסקה 30
טלפון 119330

בכבוד :בר .באסס

גיליון  - 136יום שישי ,ה 7 -יולי 1939
חדשות מקובל
מהתערוכה ב"אורט"
("אורט" הוקם במקורו ברוסיה במאה ה ,19-כרשת לחינוך מקצועי של הנוער היהודי)

בשבת וביום ראשון התקיימה בחברת "אורט" תערוכה של עבודות שתלמידות בית הספר עשו.
הוצגו כ 30-שמלות ,בגדים מעוצבים ,חולצות ,מטפחות ,מעשי ריקמה ,דגמים של מלמלה ועוד,
שנעשו בידי התלמידות בכל שלושת הקורסים ,בעזרת מוריהן.
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המבקרים התפעלו מהעבודה הנהדרת של תלמידות "אורט" וגילו עניין רב בהן .המבקרים היו
מכל השכבות החברתיות ומספרם היה גדול מאוד.

הנחות ברכבת לאלה שנוסעים לים
מיניסטריון התקשורת מנהיג מה 1-ביולי עד ל 30-בספטמבר  50אחוז הנחה לנוסעים אל אזורי
הים הפולניים (הכוונה לאיזור דנציג).
כל הקונה כרטיס רגיל ושוהה לפחות שישה ימים ליד הים ,נוסע בחזרה לגמרי בחינם.

הוראה של מיניסטר המשפטים
לפי ההוראה השנתית של מיניסטר המשפטים ,מקבלים כל השופטים והפקידים במערכת המשפט
חופשה החל מה 15 -ביולי עד לסוף חודש אוגוסט ,כלומר למעלה משישה שבועות .משום כך לא
יתקיימו בתקופה זאת כל משפטים אזרחיים פרט לדחופים .לעומת זאת כן יתקיימו המשפטים
הפליליים ללא הפסקה.

אודות קרן תל-חי
(קרן תל חי אספה ברחבי העולם היהודי תרומות למען המפלגה הרוויזיוניסטית)

ביום שני התקיים בקובל יום פרח (יום סרט) לטובת קרן תל-חי .כל האוכלוסייה הקובלאית הפגינה
עניין גדול לטובת הפרח ונאספו  107זלוטי.
לרגל הצלחת הביצוע של יום הפרח הביעו ועדת קרן תל-חי וכן הנציג המוסמך של המרכז ,ה'
ויינברג ,תודה לבבית לכל המשתתפים ביום הפרח.

אסיפה כללית של בעלי המלאכה
ביום ראשון ,ה 25.6-השנה ,התקיימה האסיפה הכללית השנתית של התאחדות האיגודים
המקצועיים היהודיים בקובל ,בנוכחות למעלה מ 150-חברים .האסיפה נפתחה על ידי זקן
האגודה ,ק .גאליידה .לאחר מכן ,על פי הצעתו של ה' מ .וויינר ,כובדו בעמידה הנופלים בארץ
ישראל ובעלי המלאכה שנפטרו.
כיושב ראש נבחר ה' חיים לייב הערליך ,המזמין כאנשי ביקורת את החברים א.מ .נוט וש .גארבר.
דו"ח הפעילות המסר על ידי זקן האגודה ,ק .גאליידה וסגנו מ .לדרמן ,שהציגו את הפעילות
הפורייה של האיגודים המקצועיים היהודיים המאוחדים בקובל.
את דו"ח הפעילות של הקופה קרא המזכיר ,ה' גראניטשטיין.
חבר יחיאל שטיין ,כיושב ראש ועדת הביקורת ,קרא את הדו"ח של ועדת הביקורת ,שקבע
נחרצות כי הנהלת הספרים והניהול בוצעו בסדר מופתי והביע תודה למזכיר על פעילותו למען
האיגוד המקצועי.
בדיון אודות הדיווחים נטלו חלק החברים ש .ש.ש ,ח.ל .הערליך ,י .פאל ,מ .לדרמן ,י .פאייר,
ולאחר דבריהם הוחלט פה אחד על קבלת הדיווחים על ידי האסיפה ומתן אישור סופי לפעולות
ההנהלה הפורשת.
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(לאחר מכן) נערכות בחירות להנהלה .כזקן האגודה נבחר פה אחד ח' ברוך קאגאן .שסגנו משה
לדרמן .כחברי ההנהלה החברים :מזכיר חיים לייב ערליך .גיזבר מוטל קוואשניק ,מנהל כלכלי
חיים שויב ,אברהם יצחק קוט ,אברהם משה נאט (נוט?) ,אברהם קושניר .מקום אחד בהנהלה
הוקצה לסקציית האופים.
בוועדת הביקורת ,החברים :יצחק פאייר ,שייקה קאגאן ואפרים ווידרא .בממלא מקום נתן
אקרמן.
האסיפה הכללית דנה גם בהצעה של ההנהלה לגבי סילוק חברים מהאיגוד והחליטה ,כי ההנהלה
החדשה זכאית לטפל בכל עניין אינדיווידואלית לחברים שבהם מדובר ,על ביטול זכות החברות
שלהם.

תקריות ומהלומות
ביום ראשון ,בעת תחרות הכדורגל בין ק.ק.מ .קרמניץ עם "חשמונאי" מקובל ,הותקף על ידי
חוליגנים מרדכי אינגברג בן ה 18-מקובל .המותקף נדקר בסכין ליד ליבו .הפצוע הועבר מייד אל
ה' ד"ר שאץ ,שם קיבל עזרה ראשונה .החוליגנים נמלטו .מצבו של הפצוע אינו מסוכן.

הותקף חברנו לעבודה
בהקשר לידיעה שהופיעה בגליון הקודם של "אונזער לעבן" ,כי מישהו בשם ברוך שווארץ היה
מעורב בקטטה שאירעה ברחוב פאבריטשנע (פבריצ'נה) ,התנפל האחרון במילים מגונות ובקללות על
עמיתנו משה קערפעל ,שהתלונן על כך במשטרה ,אשר כבר העבירה את העניין לבית המשפט.

הודעה מטעם אגודת בית לחם
ועדת בית לחם מבקשת ,כי כל הנוסעים לקייטנות ,יזכרו את המחסור והרעב של יהודים נזקקים
וישאירו את תרומותיהם לבית לחם.
הוועדה

רעמים
בשבת שעברה ,בין  4ל 5-אחר הצהרים ,בעת סופה גדולה שהיתה מלווה ברעמים וברקים ,הלם
רעם (צ.ל .ברק) בביתו של ה' אליהו ראזוכובסקי בעיירה טשורטשי .הרעם הרג בבית סוס והבית
החל לבעור .השריפה כובתה לפני בואם של הכבאים ורק הגג נשרף.
בכפר רוסורי פגע רעם באיכר שחזר לא מכבר מאמריקה והרג אותו עם שני ילדיו הקטנים.

ספורט
"חשמונאי" (קובל) – ק.ק.מ( .קרעמעניעץ) )0:0( 1:0
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המשחק על אליפות דרגה  Aוהכניסה לליגה המחוזית הווהלינאית ,הסתיים בניצחון ראוי של
שחקני "חשמונאי" הצעירים ,ששיחקו באמביציה גדולה כדי לנקום על המפלה הקודמת שלהם
בקרעמעניעץ.
האורחים התגלו כנבחרת חזקה פיזית ושיחקו בברוטאליות יוצאת דופן עד כדי כך ,שהשופט ה'
הייקובסקי מלודמיר סילק מהמגרש שחקן אחד ורשם הערות לשני שחקנים נוספים.
בסוף המחצית היתה התוצאה .0:0
לאחר החלפת השערים ירו ה"שמונאים" בדקה ה 16-את השער היחיד .שחקני קרעמעניץ החלו
לשחק בברוטאליות מסוכנת עד כדי כך שהשופט היה חייב להגיב .שמונה דקות לפני הסוף אירעה
תקרית בין קפטן האורחים לשופט ,שציווה עליו לעזוב את המגרש .מאחר שהלה סירב לבצע את
ההוראה ,שרק השופט לניצחון של  3:0לטובת "חשמונאי" .עד היום נרשמו ל"חשמונאי"  3נקודות
בטבלה.
ביום ראשון הקרוב יתקיים בקובל משחק נוסף במחזור הזה ,בין "חשמונאי" לוו.ק.ס .רובנו שבו
ישחקו בין השאר השוער המפורסם של "מכבי"-קרקוב ,ה' פעמסער והשחקן המצטיין של
"חשמונאי" הקובלאי ,ה' וואזה ,המשרתים כיום בצבא ברובנו.

ד"ר י .גלר

עמדת תרומות דם בבית החולים היהודי בקובל
המנהלים הרפואיים של בית החולים היהודי המקומי פתחו בצעדים לקראת אירגון תחנת תרומות
דם בבית החולים היהודי.
בזמנו כבר כתבנו על המצב הטוב ועל התנופה וההישגים של בית החולים היהודי .מיום ליום
מגיעים אליו יותר חולים ,גדל והולך מספר הפציינטים של המרפאה ,בדיקות המעבדה ,שיקופי
הרנטגן .לקובל היהודית יש כבר עכשיו אמון מלא בבית החולים היהודי שלה ,ואם מישהו צריך
לקבל סיוע רפואי ,הוא מגיע לרוב אל בית החולים היהודי.
תדירות ביקורי החולים גדלה מאוד באחרונה .לפני כשבועיים היה בית החולים מלא עד כדי כך,
שבמשך כמה ימים לא נתקבלו אליו כל חולים חדשים.
מוסד בריאות שכה רבים מבקרים בו ,חייב שתהיה לו גם תחנת תרומות דם .קביעה זו היתה
הגורם העיקרי שנתן את הדחיפה להפעלת החידוש הנזכר לעיל .תוקם קבוצת תורמים מתמדת,
אנשים שכאשר יהיה בכך צורך ,יתרמו מידי פעם את דמם עבור חולים קשים .מכיוון שאנשים
תורמים אלה חייבים להיות בריאים לחלוטין ,הם יעברו בדיקות שונות ,והראשונה בהן אם אינם
חולים בעגבת [תגובת הדם ואסרמן] ,שחפת וכן הלאה.
אצל תורמי הדם ייקבע לאילו קבוצת דם הם משתייכים [לא מכל אדם יכולים להעביר לכל אדם
דם .זהו מדע מדויק מאוד ,המבוצע בשיטת לנדשטיינר ,דקאסטלי ויאנסק בשיטת איזו-
המוגלוטינין אגלוטינאבל לפי כמויות האגלוטינין (בדם) שלפיה קיימות ארבע קבוצות,B ,A ,O :
 . ABאנשים מקבוצת  ,Bלמשל ,יכולים לקבל תרומת דם רק מקבוצה  Bאו קבוצה  Oאו לתרום
דם לאנשים מקבוצות  Aאו .AB
[הטוב ביותר הוא ,כאשר התורם משתייך לאותה קוצה כמו מקבל התרומה .אלה ,כמובן ,רק
מילות מפתח למדע מסועף מאוד שלא כאן המקום והזמן לעסוק בו ביתר הרחבה].
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עמדת תרומות הדם תהיה שיפור חשוב בבית החולים היהודי .במקרים של איבוד דם פתאומי
וחמור ,באיבוד דם כרוני מחמיר כמו למשל במקרים של סרטן הקיבה ,או פצעים בתוספתן ,בכבד
או במעיים ,משתמשים בהצלחה רבה בעירויי הדם.
עמדת תרומות הדם חשובה באופן יוצא מהכלל בימי מלחמה .לעיתים קרובות אין אפשרות אחרת
להציל פצועי מלחמה או מורעלי גז ,מאשר לתת להם עירוי דם .גם זאת היא סיבה חשובה לארגן
עמדת תרומות דם בקובל.
כדאי לשים לב בהזדמנות זאת לכך ,שתורם הדם אינו נפגע כלל מתרומת הדם שלו .לוקחים רק
את הכמות שלא תפגע בבריאות התורם .תמורת תרומתו מקבל התורם שכר גבוה מאוד.
התוכנית להקמת עמדת תרומות הדם עודנה כרגע "בחיתוליה" .היה רצוי שהיא תיהפך למציאות
במהירות הרבה ביותר.

מסמך מלומד בשפה הצרפתית מאת בן עירנו
ברגעים האחרונים לפני נעילת הגיליון קיבלה המערכת שלנו מפאריז בשורה טובה אודות עמיתנו
החשוב ,בן עירנו קובל ,ה' גרשון יגודניק ,כי לאחר חמש שנות לימודים קיבל את הדוקטוראט
ונעשה מהנדס-אגרונום .במקביל לידיעה זאת קיבל גם העורך שלנו ,ה' מ .רויזן ,מידידנו יגודניק
ספר של עבודת הדוקטורט שעשה ,עם ההקדשה" :ידידי רויזן ,עורך 'אונזער לעבן' ,למזכרת"
בחתימת ד"ר ג .יגודניק .21.6.1939 ,Nancy ,הספר ,הכתוב בשפה הצרפתית ,נושא את הכותרת:
"."Hygienia Rendement et Fonctionnement de la machine a traitre

כפי שמדווח לנו מהעיתונות הצרפתית ,עשתה העבודה המלומדת של ידידנו יגודניק רושם גדול על
החוגים המלומדים הצרפתיים .במיוחד התבטא לגבי העבודה אחד מהפרופסורים שלו ,שנכלל
בחבר השופטים .הוא אמר ,כי כל צרפתי היה מאחל לעצמו לכתוב עבודה כזאת בסיגנון כה נדיר
ויפה של השפה הצרפתית .גם העיתונות בפאריז שיבחה את העבודה.
אנחנו ,מצידנו ,שולחים לעמיתנו וידידנו ,מהנדס ד"ר ג .יגודניק ,את איחולינו העמוקים להמשך
צעדיו בתחום זה.
בעמוד הראשון של הגיליון פורסמה שורת מודעות ברכה לגרשון יאגודניק ,לרגל קבלת
תואר הדוקטור-אינג'נר בצרפת.
וזה תוכן המודעות:

לבננו ואחינו האהוב גרשון יאגודניק ,עם קבלתו את הדוקטוראט ,ברכותינו הלבביות.
אמא ,אחיות ,אחים
לאחינו וגיסנו ,לרגל קבלת הדוקטוראט ,הרבה מזל והצלחה בדרכו הלאה.
צילא ,ליפא ,הנייק יאגודניק
ידידנו יאגודניק ,איחולינו הטובים ביותר לרגל קבלת הדוקטוראט.
מערכת "אונזער לעבן"

איחולים לבביים לך ,גרשון ,ביום קבלך את התואר דוקטור .הוה גאון לעמך ותפארתו.
שולמית וקלמן לדרשנידר
בלודמיר
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לחברי יאגודניק לקבלתו את הדוקטוראט .הרבה מזל והצלחה בעבודתו לעתיד.
ד"ר מ .וייסברג
לחבר אינג' .יאגודניק ,לרגל קבלת הדוקטוראט ,הרבה מזל והצלחה בדרכו לעתיד.
יוסף מרמלשטיין סטוד .מד( .סטודנט רפואה) ווארשה.

גיליון  - 137יום שישי ,ה 14 -יולי 1939
הקטע הפותח את המאמר מתייחס לשיחות שהתנהלו ביולי  1939בין בריה"מ לצרפת ולבריטניה ,שבהן ניסו מדינות
המערב למנוע קשר הדוק בין בריה"מ לגרמניה הנאצית .ניסיון זה נכשל ובאוגוסט  1939נחתם הסכם ריבנטרופ-
מולוטוב ,שאיפשר לנאצים לפלוש לפולין כשבוע בלבד לאחר החתימה.

ד"ר י .געללער
הפקעת המסובכת של הפוליטיקה העולמית
הודעה רשמית סובייטית מסרה ביום שני השבוע" :שיחות מוסקבה לא הביאו כל תוצאות
מעשיות".
הנציגים הדיפלומטיים של אנגליה ,צרפת ורוסיה הסובייטית עדיין ,כלומר ,בינתיים ,לא הגיעו
לכלל הסכם .ובכן שוב ניצב העולם לפני סימן שאלה מעורפל :התהייה מלחמה או לא? ועוד יותר
נמתחת כיום קשת "מלחמת העצבים" במתיחות נוראה .עדיין איננו יכולים לנשום בחופשיות
ומטען כבד רובץ על מוחנו :מה יביא לנו המחר ,מלחמה או שלום?
--במבט מרפרף מתברר ,כי הכל תלוי בשאלה ,אם תקום ברית אנגלית-סובייטית .אם יושג הסכם
בין השגרירים האנגלי והצרפתי עם הקומיסאר הסובייטי למדיניות חוץ מולוטוב ,יכולים אנו
להיות יותר מבטוחים ,כי לא תפרוץ כל מלחמה" .הציר" ברלין-רומא לא יעיז להצית את העולם
באש .אבל להכעיס ,קשה מאוד להשיג הבנה עם מוסקבה .קשה כמו לידה קשה.
רוסיה אינה מאמינה לצ'מברליין ,שבצעדו העצוב במינכן נתן לגרמניה יד חופשית לכבוש את
אוקראינה .רוסיה זועמת על כי נגיד הבנק של אנגליה מסר לגרמניה את הזהב הצ'כי שהיה מופקד
בבנקים הרשמיים של האוצר הבריטי.
רוסיה היתה רוצה לראות את פיטוריו של צ'מברליין ושבממשלה הבריטית החדשה ישותפו
צ'רצ'יל ואידן.
בידי צרפת מצויים מסמכים המעידים ,כי רוסיה משתפת פעולה עם המדינות הפאשיסטיות.
צרפת הוכיחה ,כי רוסיה מסרה לאיטליה הפאשיסטית תוכנית לבניית ספינת מערכה מודרנית
משוריינת .וכך הם מאשימים זה את זה .עתה ממתינים לכך שהשליח האנגלי סטרנג יעזוב את
מוסקבה ואז יתברר איך נפתרה הבעיה של ההסכם האנגלי-סובייטי .אז אולי יובהר המצב
הפוליטי.
--בינתיים מתרחשת שוב מלחמה במונגוליה( .ה כוונה למערכה שניהל באותה עת הצבא האדום נגד הצבא
היפאני שניסה להשתלט על שטח שנמצא בתוך גבולות בריה"מ .בפיקודו של גנרל ז'וקוב ,מי שעתיד היה לכבוש את
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ברלין בסוף מלחמת העולם השנייה ,ספגו היפאנים תבוסה מידי הסובייטים והמערכה הסתיימה ב 31-באוגוסט 1939
– יום אחד לפני פלישת הנאצים לפולין).

המונגולים והסובייטים הציבו נגד היפאנים צבא ממונע של  40אלף איש .לפי הודעות יפאניות,
נפלו עד כה בידי היפאנים  250טנקים סובייטיים וכמאה שבויים.
אנגליה כמו אנגליה ,משחקת גם כאן משחק כפול .למראית עין היא אינה מפריעה ליפאן
בפלישותיה ,מתוך נאמנות למסורת של יחסי האחווה הטובים בין היפאנים לאנגלים .אבל בסודי
סודות היא מסייעת לאויבי יפאן.
על המשחק הדו פרצופי הזה הגיבה יפאן כבר לפני מספר שבועות בפרשת טיינצין ואיימה להצטרף
ל"ציר" רומא-ברלין.
("תקרית טיינצין" אירעה כאשר הבריטים סירבו להסגיר לצבא היפאני ,ששלט בחלקים נרחבים של סין ,מספר
חשודים בהתנקשות בקצין יפאני .היפאנים הגיבו בהטלת מצור על מובלעת טיינצין ,שהיתה בריבונות בריטית לפי
הסכם עם סין מאמצע המאה ה .19-הבריטים אולצו להיכנע ומסרו את המתנקשים ליפאנים ,שהוציאו אותם להורג.
המשבר הגיע לסיומו באוגוסט .)1939

כיצד ייגמר כל זה עדיין אין יודעים .במידה רבה תלוי הדבר באמריקה ,שצריכה לנקוט עמדה
ברורה כלפי יפאן.
--בעיקבות שובו של סטרנג ממוסקבה תצטרך גרמניה ההיטלרית להחליט על דרכה הפוליטית
בעתיד .ההחלטה תיפול בסוף השבוע הנוכחי.
בימים אלה צריכה ברלין להחליט גם מה יהיה עם מה שהיתה צ'כוסלובקיה .שמועות אומרות ,כי
היטלר בכלל רוצה למחוק את המושג "פרוטקטוראט" ("מדינת חסות" – מעמד שניתן לצ'כוסלובקיה
לאחר השתלטות הנאצים עליה) ולספח את כל המדינה לגרמניה .לפי יודעי דבר ,עלול הדבר להתרחש
כבר ב 16-בחודש זה .כלומר ביום ראשון הקרוב.
בינתיים כבר הוכרז בגרמניה גיוס חלקי .למעלה מ 200-אלף איש נשלחו לעבודות שדה במזרח
גרמניה.
--בעניין דאנציג הגיש חבר הפרלמנט השמרן מרקיז קלייסדייל בלונדון הצעת החלטה ,שלפיה יפנה
צ'מברליין בהצעה להיטלר לפתור את הבעיה של דאנציג באותה דרך שבה נפתרה בעיית
האוכלוסייה בדרום טירול ,ובדיוק כמו שהאוכלוסייה האיטלקית בטירול הועברה לאיטליה ,כך
יועברו התושבים הגרמניים של דאנציג לגרמניה( .העילה לפלישת הנאצים לפולין היתה הדרישה הגרמנית
לבטל את השליטה הפולנית בפרוזדור דאנציג ,שהפריד בין פרוסיה המזרחית לשאר גרמניה).

היום ,בעוד אני כותב שורות אלו ,הקשיב כל העולם הפוליטי להכרזתו של ראש הממשלה
צ'מברלין אודות דאנציג.
צ'מברלין שוב הודיע כי "אנגליה תבוא מייד לעזרת פולין ,כאשר פולין תראה לנחוץ להתנגד בכוח
הנשק לכל ניסיון פגיעה בזכויותיה החוקיות בדאנציג ,מבלי להתחשב בכך שהניסיון יבוא מבחוץ
או מבפנים".
(במקרה הזה אכן עמדה בריטניה בהבטחתה .כאשר פלשו הנאצים לפולין ,הכריזה בריטניה מלחמה על גרמניה – וכך
פרצה מלחמת העולם השנייה).

היום גם התחדשו הדיונים בדבר הלוואה אנגלית לפולין .השגריר הפולני ראצ'ינסקי חזר ללונדון.
---
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ובכן ,מצד אחד אנו רואים מדינות השואפות לשלום ושלווה ,הנוקטות בכל אמצעי כדי להתנגד
לכל ניסיון מלחמה ברברית ,שרוצות לנהל חיים עצמאיים וסוברניים ולתת גם לאחר לחיות .מצד
שני מאיימת מעצמה ברברית שתלטנית ,שעבורה "עולם ומלואו מעטים מידיי".
מה יביא לנו המחר איש אינו יודע .היה רצוי ששוב תבוא אריאדנה ,בתו של מינוס ,עם פקעת
החוטים שלה אל תזאוס – הדיפלומטים שלנו – והם יוליכו אותנו החוצה מהמבוך הפוליטי...

הזמנה

מודעות בעמוד הראשון:

איגוד הלוחמים (החיילים המשוחררים) בקובל מזמין את כל המוסדות היהודיים ,הארגונים וכל בתי
הספר היהודיים ,לקחת חלק
באזכרה חגיגית
המתוכננת ליום א' ,ה 16-בחודש זה ,ב 10-בבוקר בבית העלמין היהודי
בקשר עם הצבת מצבות והסרת הלוט מאנדרטה לחיילים היהודים שנפלו ומתו.

תיאטרון "שוויאטֹווויד"

קארל צימבאליסט
מציג
לאחר סיבוב ההופעות הגדול בפאריז ,בלגיה ,לונדון ,ארגנטינה ,ברזיל.

רעגינע צוקער

הרוקדת ,שרה ,עוקצת ,קופצת עם השחקנים הוורשאיים הראשונים
במעלה :צימבאליסט קארל ,פישער יעקב ,פישמאן משה,
הוכנברג יעטא ,מלמד מניה ,נוייוורט יוסף ,רוזן פסיה,
ויינטרויב שמחה ,ז'אק שפעטעל.
היום ,יום שישי ,ה 14-ביולי בשעה  9בערב
האופרטה הגדולה והיפה

"אשה לשעות היום"
בשתי מערכות עם פרולוג מאת י .מייזל.
 16להיטי שירה וריקודים מקוריים

באותו עניין מופיעה בעמוד הראשון של הגיליון ידיעה עיתונאית בזו הלשון:

כזאת עדיין לא ראתה קובל
הידיעה כי מגיעים לקובל רגינה צוקר ,צימבליסט ולהקת שחקניהם עשתה בעיר רושם עמוק.
ביום חמישי בערב הראתה אמנית הבמה היהודית ממש נפלאות :היא הקסימה את הקהל הגדול
בכישרונה .האופרטה העממית "גיטל קראטשיקראק" עם רגינה צוקר בראשה תישאר זמן רב
בזיכרון של קהל אוהבי התיאטרון.
רגינה צוקר אישרה במשחקה ,כי הבמה העממית היהודית יכולה לתפוס את המקום המגיע לה
במכלול התיאטרון הכללי .מ.ר.
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הערת המתרגם :רגינה צוקר אכן
היתה אחת משחקניות התיאטרון
היהודי הידועות בוורשה .היא
המשיכה להופיע גם בתקופת
השואה ,על במת תיאטרון
"אלדורדו" בגטו של ורשה .לא
מצאתי מידע על גורלה ,אבל באורח
מפתיע ,צץ שמה בדיווח מאושוויץ
על מקרה יוצא דופן ,שבו שורבב
שמה .לפי המסופר ,הגיעה אשה
בשם רגינה צוקר לאושוויץ
באוקטובר  .1943היא הובלה לתאי
הגאזים ,אך ליד התא התנפלה לפתע על קצין ס.ס .בשם שילינגר ,חטפה את אקדחו ,ירתה בו למוות ,פצעה שומר –
ואז ירתה בעצמה .אם אין זה רק מקרה של שמות דומים ,הרי שבאקט הירואי זה באו לקיצם חייה של השחקנית
הוורשאית הנודעת.

ב .ג .
בתצלום :רגינה צוקר מופיעה בגטו ורשה ,בהצגת האופרטה "רבקה'לה של הרב" (מאי )1941

חדשות קובל
אל תניחו לילדיכם לרחוץ בנהר ללא השגחה!
בשבת טבע בנהר טוריה ,בעת רחצה ,הילד אברהם שוסטר ,בן  ,9מרחוב וייסקה בקובל.
הילד נלקח אל הרחצה על ידי שכנה ומחוסר זהירות הוא טבע .הלוויה התקיימה ביום ראשון
בבוקר לקול בכי משתנק של ההורים והקרובים.
ביחד עם הטובע טבע גם מוטלה שאמעס (שמוס) בן ה 12-אבל הצליחו להצילו.

ילדה יהודיה כמעט טבעה
בלוצק ,בשבת זו ,התרחשה לעיני המבקרים בפלאז'ה (על גדת הנהר) סצינה מחרידה .מן הנהר
נשמעו קולות של אשה שקראה לעזרה .בקרב המבקרים פרצה בהלה גדולה ומכל עבר נשמעו
צעקות ובכיות ,אבל ...מי שיציל את הטובעת לא נראה .ואז התפרץ יחזקאל פינטשוק ,שהשליך
עצמו למים והציל את העלמה ממוות בטוח .התברר ששם העלמה הוא עלמן (הלמן?).

ברק פגע בכנסייה בעת תפילה 37 .נפצעו
מקרה אסון נורא פגע בכפר גראוז'ישקע .בעת הסופה שלפני שמונה ימים פגע ברק בכנסייה של
הכפר המוזכר ,שהיתה מלאה באנשים 7 .נוצרים נפצעו קשה ושניים מהם הובלו לבית החולים30 .
נוצרים נחבלו מהברק .שלושה רופאים הוזעקו למקום והגישו עזרה לקורבנות הברק.
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רישום הלידות יימסר לקהילות היהודיות
בזמנו פנו הקהילות היהודיות למיניסטריון ההשכלה והאמנות בבקשה שתעודות הלידה של
האוכלוסייה היהודית יכילו את הפרטים המתאימים לקהילות היהודיות .המיניסטריון הבהיר ,כי
בעיית תעודות הלידה עומדת להיפתר באופן כזה ,שכל העניין (הטיפול בנושא?) ירוכז במשרד מיוחד,
שיוציא תעודות לידה אחידות לכל האוכלוסייה ללא הבדל דת ולאום .פרוייקט זה התבטל .לכן
חידשו שורה של קהילות את השתדלותם במיניסטריון ההשכלה להעביר לידיהם את ניהול
רישומי הלידות של האוכלוסייה היהודית .כפי שאומרים ,צפויה הפעם הצלחה והשאלה תיפתר
במהרה בצורה חיובית.

הודעה חשובה הנוגעת לכל משלמי המס
בית הדין המינהלי הגבוה פירסם עכשיו הודעה חשובה בנוגע להצהרות המס .בית הדין הגבוה
הכיר בכך שהמידע שבידי שלטונות המס לגבי משלם מס אינו מספיק לקביעת גובה המס .המידע
יכול לשמש נגד משלם המס רק כאשר אינו יכול להסביר את ההבדל בין הצהרת ההון שלו
לאינפורמציה שבידי שלטונות המס וכל עוד שלטונות המס אינם נותנים בידי משלם המס את
ההבדל הזה ,לא תוכל שומת המס להתקבל כנכונה.

משרד הדואר
משרד הדואר יקבע בימים אלה תעריף מיוחד להעברת מכתבים וחבילות באמצעות דואר האוויר
של אנגליה וצפון אמריקה .הדבר קשור בכך שכבר נקבע שירות נוסעים ודואר דרך האוקיינוס
האטלנטי על ידי מטוסי ענק .מכתבים מוורשה יגיעו לניו יורק ,הודות לקו זה ,בארבעה ימים
פחות מכפי שהיה עד כה.

ספורט
"חשמונאי" (קובל) – וו.ק.ס .רובנו )3:1( 9:1
משחק זה ,שקבע את הקבלה לליגה האזורית ,הסתיים בניצחון ראוי ,אף כי גבוה ,של האורחים
שהתגלו כנבחרת מבריקה ומגובשת ,העומדת מבחינה טכנית וטקטית ברמה מהמדרגה הראשונה.
חברי "חשמונאי" שיחקו באמביציה גדולה ובוודאי היו מגיעים לתוצאה טובה יותר ,לולא השוער
החולה שלהם מאטביצקי (פולני?) ,ששיחק כשהוא סובל מחום של  38מעלות.
לפני המשחק התקבלו האורחים בברכת מזכיר "חשמונאי" ,ה' גראניטש ,שהגיש לאורחים זר
פרחים נהדר .שופט המשחק היה ה' בייטשאק ששפט היטב.
(גרמניה הנאצית דרשה בסוף שנות ה 30-מפולין לבטל את השליטה הפולנית בפרוזדור דאנציג ,שהיה המוצא היחיד
של פולין אל הים ,ולמסור אותו לידי הגרמנים .הסיבה :הפרוזדור הזה ניתק את פרוסיה המזרחית מלב גרמניה.
פולניה סירבה ואירגנה בין השאר את "יום הים הפולני" כדי לגייס את תמיכת האוכלוסייה בהתנגדות לדרישת
גרמניה .תוצאת הסירוב הפולני היתה ,שהיריות הראשונות של מלחמת העולם השנייה נורו על ידי הגרמנים בדאנציג).
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החג של הים הפולני
ימי החג של הים הפולני החלו אצלנו בקובל כבר במוצאי השבת שעברה במצעד חגיגי של
התזמורות המקומיות שעברו ברחובות .ב 8-בערב התקיימו הטקסים המסורתיים של מפגני
שחייה בנהר טוריה .איצטדיון השחייה קושט יפה ,בשורות שלמות של דגלונים לאומיים ונערכו בו
מופעים של ל.מ.ק .ופ.או.מ( .אירגוני ספורט פולניים?) .ביום ראשון ב 9-בבוקר התקיימה בכנסיית-
האנדרטה תפילה .בשעה  10עברה תהלוכה גדולה בה נישאו דגלי הארגונים השונים בקובל .לפני
בניין העירייה הקשיבו משתתפי התהלוכה וכן המוני אנשים לנאומים .הנואמים ,ובראשם פרופ.
קרקובסקי הצביעו על פרטים רבים של הסכנה המאיימת מצד השכן הברברי (כלומר גרמניה
הנאצית) .אלא שפולין חזקה מספיק ואינה נבהלת משום איום .פולין לא תוותר על אף שעל
מזכויותיה .כולנו ,צעיר וזקן ,גבר ואשה ,נתייצב אל מול האויב .פולין זכתה בעמדתה הגאה
להכרת כל העולם הפוליטי .פולין לא תיסוג בשום אופן מהים.
דבריהם של הנואמים שוסעו תכופות בקריאות ספונטאניות ובמחיאות כפיים .תמימות דעים
היתה גם לגבי ההחלטה הקובעת ,כי פולין לא תוותר על שום פרט מינימאלי מזכותה לים הפולני.
מאוחר יותר התקיימו אירועי ספורט שונים ,כגון תחרויות שחייה ותחרויות ריצה.
ב 4-אחר הצהרים התקיים בפארק העירוני של קובל נשף ריקודים.
לכל אורכו של יום ראשון התקיימו ביקורים (במועדון) ל.מ.ק .וכל הבניינים היו מקושטים בדגלי
הלאום.
מזג האוויר הטוב והשמש הזורחת סייעו להצלחת החג.

אודות אגודת הלוחמים היהודיים בקובל
בקשר לאירוע העצוב של הקמת אנדרטה ולהצבת מצבות על קבריהם של החיילים היהודיים
שנפלו במלחמה ,העומד להתקיים ב 16-בחודש זה ,התקיימה במועדון הקהילה היהודית ישיבה,
בהשתתפות פעילי כל הארגונים והחברה .הוחלט כי כולם ייקחו חלק באירוע שיתקיים בבית
העלמין היהודי של קובל ,בקשר לנזכר לעיל.

"טאז" של קובל איננו "בונדי"
ביום רביעי בערב ,תוך כניסה לתיאטרון ,הכחיש ה' אגרונום ביק באורח הפגנתי ,כי בעת יום סרט
לטובת "טאז" (האגודה למען בריאות יהודי פולין) אמר ש"טאז" הוא "בונדיסטי" (ה"בונד" היתה מפלגה
סוציאליסטית יהודית גדולה מאוד ,שבין השאר התנגדה נמרצות לציונות).
בקשר לכך מדווחים לנו אישים בולטים ב"טאז" ,כי ל"טאז" המקומי אין כל קשר למפלגות
פוליטיות ופעילותו מתקיימת במסגרת תוכנית עצמאית .לכן אין כל בסיס להאשמתו של ה' ביק.

שוב ה"אזעקה" הכוזבת
השבוע שוב יצא לאור (כתב העת) "אלארם קובלסקי" האנטישמי ושוב יש בו שקרים מומצאים
והתקפות חוצפניות על יהודים .במאמר המערכת שלהם הם כותבים" :איננו רוצים שלום (עם
היהודים) .אנחנו רוצים מלחמה עד חורמה ,עד אשר יעזוב היהודי האחרון את פולין כעני ואביון
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ובידו מקל הקבצנים"" .היהודים לא תרמו (לפולין) אפילו פירור" ועוד שקרים מצוצים מהאצבע
כאלה.
האם קהילת הנציגים היהודיים החשובים ביותר שלנו תשתוק לכך עוד זמן רב?

 12שנים בכלא על ניסיון רצח
בכפר מולטשודזה התנפל איכר על שני שוטרים .התקרית אירעה בנסיבות הבאות:
השוטרים באו כדי לחפש תבואה גנובה .כאשר מצאו את הגניבה ,התנפל עליהם בעל הבית ופצע
אחד מהם קשה .בשבוע שעבר נערך המשפט והתוקף נדון ל 12-שנות מאסר.

פסק דין של ביה"ד המינהלי הגבוה לגבי עדות במשפט מס
במקרה מסוים נדרש בית הדין המינהלי הגבוה לבחון בעיה מעניינת :נישום עירער על החלטת
פקיד מס והביא עד לטובתו .אבל שלטונות המס לא שמעו את העדות ,לאחר שנקבע כי העד אינו
מתגורר בכתובת שמסר.
העניין הגיע עד לבית הדין המינהלי הגבוה שהחליט לגבי השאלה בצורה הבאה :אם דוור כותב על
ההזמנה לעד ,שהנמען אינו מתגורר בכתובת הרשומה ,עדיין אין די בכך כדי שלא לשמוע את
העדות .רק אם התביעה תוכיח ,כי לעד אין כל כתובת אחרת בעיר ,כלומר שהוא לגמרי בלתי ניתן
להשגה בשום מקום ,רק אז אפשר יהיה להכריז עליו כמישהו שאינו ניתן לאיתור.

חשמונאי קובל – סטז'ליעץ קובל 3:1
בשבת ב 5-בערב התקיימה תחרות כדורגל בין חשמונאי וסטז'ליעץ ,שהסתיים בתוצאה של 3:1
לטובת סטז'ליעץ.
ראוי לציין ,כי השופט ה' מאריאן הירשה משחק ברוטאלי מצד סטז'ליעץ וכתוצאה מכך סיימה
קבוצת חשמונאי את המשחק עם שמונה כדורגלנים בלבד וכל השאר היו פצועים .קשה במיוחד
נפצע שחקן החשמונאי גייער .כך שהנצחון של סטז'ליעץ אינו צודק.

מהקרקס
כל קובל אומרת ,כי זה מכבר לא בילו כאלו שעות נעימות בקרקס .בקובל כבר עברו בקיץ זה שני
קרקסים ,אבל אין מה להשוות אותם לזה של עכשיו .אומנם הקרקס הקודם היה עשיר מעט יותר
ממנו ,אבל כזו להקה מעולה ולכזו רמה גבוהה לא הגיע אף קרקס קודם .במיוחד חייבים אנו
להזכיר את המנהל טושאסא ואת הבמאי שלוקחים חלק בכמה קטעים וממש אין מילים לתאר
איזה תענוג הם גורמים לקהל בתפקידיהם .מובן מאליו כי איש לא יחמיץ הזדמנות כזאת והכל
יבקרו בקרקס טז'וסאלסקיך.
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גיליון  - 138יום שישי ,ה 21 -יולי 1939
הכנות למלחמה.

המתיחות הגוברת ביחסי פולין-גרמניה בקיץ  1939מתבטאת בגליון זה בשתי ידיעות

נפרדות ,לכאורה ,העוסקות בהכנת האוכלוסייה לקראת מלחמה אפשרית.
בעמוד הראשון מופיעה הידיעה הבאה:

איך צריך להיראות מלאי המזון לשבועיים?
ועדת האספקה הפולנית פירסמה כרוז הסבר ,אודות המלאי המינימאלי של מוצרי מזון למשפחה
של חמש נפשות ,לשבועיים:
קמח –  30קילו ,שעועית –  5קילו ,סוכר –  3קילו ,שמן –  1קילו ,שומן –  2קילו ,בשרים מעושנים
–  1קילו ,קפה –  0.5קילו ,עגבניות משומרות –  1קילו ,מלח –  1קילו ,ירקות –  10קילו.
מי שיש לו אפשרות צריך להכין גם חמש קופסאות חלב משומר במשקל  400גרם הקופסה.
המלאי הזה צריך לעלות בערך  50זלוטי .אפשר לעשות שינויים שונים בעת הקנייה ,לפי המצב
הכלכלי של הקונה ,או לפי העדפותיה של המשפחה שבה מדובר.
בנוסף יש לשים לב לכך ,שרכישת מוצרי המלאי שבהם מדובר אינה חייבת להיעשות בבת אחת.
אפשר לבנות את המלאי בשלבים ,עד שמגיעים לכמות המלאי המלאה.
אם משתמשים בחלק מהמלאי לצריכה שוטפת ,צריכים לרכוש במקביל מוצרים טריים ,כדי
להשלים את המלאי .בדרך זו המוצרים לא יתקלקלו אף פעם.
וידיעה המתפרסמת בעמוד האחרון של אותו גיליון:

מנהרות הגנה וחפירות הגנה לציבור חייבות להיבנות עד ל 4-באוגוסט
משרד הפנים פירסם חוזר אודות מנהרות הגנה לציבור (מקלטים) מפני תקיפות אוויריות .החוזר
מטיל על השלטונות המינהליים (העיריות?) את החובה לפתוח מייד בעבודות ההכנה הדרושות.
רשויות הבנייה לא יתנו כל היתר לאכלוס בתים חדשים כל זמן שלא יושלמו במלואן מנהרות
ההגנה.
כל הבניינים המצויים כעת בבנייה חייבים להכיל מרתפי הגנה .כל בתי המגורים הפרטיים שנפחם
 2500מטרים מעוקבים ייבדקו על ידי ועדה שתקצה לדיירים דירות הגנה .כל בניין ייבדק וייקבע
אם המרתפים יכולים לשמש לצורך זה .במקרה של מרתפים המכילים כיום פחם ,ירקות וחפצים
שונים ,שאי אפשר להפסיק את השימוש הכלכלי בהם ואין אפשרות אחרת להתקין בהם מיקלט,
יוצא מייד צו לבעל הבית לבנות מקלט מיוחד ,תוך שימוש בבורות ,מוסכים וחנויות .בעלי הבתים
יוכרחו לבצע את העבודות בזמן הקרוב.
במקביל למבצע זה ,שיוטל על בעלי הבתים ,מוטל על הנהלת העיר להכין מייד מקלטים תוך
שימוש בפארקים ,מנהרות תת קרקעיות ,תחנות רכבת ,בתי מסחר ואחרים.
בפארקים ובשטחים שאפשר לבנות עליהם ,חייבים להתקין חפירות הגנה מהתקפות אוויריות.
העבודות צריכות להסתיים עד ל 1-באוגוסט.
ראש הממשלה סקלודקובסקי מודיע ,כי לאחר התאריך הזה יבדוק הוא אישית אם הכל בוצע.
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מיברק!
יום שלישי ,ה 18-בח.ז( .בחודש זה)
האמן הנודע

סאמבערג עם להקתו

ב(אולם) "שוויאטוויד" ("עולמי")
פרטים במודעות.

דבר תודה.

אני מביע את תודתי הרבה ביותר
לד"ר ניימארק ולאחיות פעלע
ונארינובנא על שריפאו ועשו
אותי בריא.

איסר וויינשטיין

ההודעה להלן מצטרפת לעדויות רבות אחרות ,על כך שהקיץ של  1939בפולין היה רצוף אווירה נינוחה של חופשה
וקיט – שהתנפצה בבת אחת עם הפלישה הגרמנית ב 1-בספטמבר של אותה שנה.

איך צריך לנהוג עם מכשיר הרדיו בעת יציאה לנופש
בקשר ליציאה ההמונית למקומות הנופש מציינים אנשי הדואר ,כי מי שיוצא לחופש ואינו יכול
ליהנות ממכשיר הרדיו בביתו בעונת הקיץ ומשום כך אינו רוצה לשלם (את האגרה) תמורת תקופה
זאת ,צריך:
 )1להוריד את האנטנות ואת כל המיתקן )2 .להודיע זאת מייד למשרד הדואר או למשרד הרדיו.

גיליון  - 139יום שישי ,ה 28 -יולי 1939
חדשות קובל
אירועים
ברחוב וולודזימיירסקא  7הרכיב יענקל קמינר בן ה 12-בכוחות עצמו מקלט רדיו .ביום ראשון,
בעת הגשם הסוחף ,נקרעה האנטנה .יענק'לה טיפס על הגג כדי לתקן את האנטנה .מחוסר זהירות,
הוא נגע בחוט חשמל שחישמל אותו והשליך אותו ארצה ללא סימני חיים .אחיו משה בן ה,24-
ניסה להציל את יענקל'ה וגם הוא התחשמל ונשאר שוכב על הקרקע .רק לאחר מאמצים רבים
הצליחו הרופאים ד"ר גורפינקל-חסיס וד"ר שץ להחזיר אותם להכרתם.

קורבן האורבאניזציה!
ביום רביעי פינו ברחוב וולודזימיירסקא  ,25על סמך חוק האורבאניזציה ,את ביתו של העני יוסף
בלושטיין ואשתו ההרה( .כדי למצוא לעצמם קורת גג) הם פלשו בעד החלון לבית המדרש.

ענישה על משקל מזוייף
השלטון המרכזי שוקל הוצאת שורה של תקנות מחמירות ,שנועדו לשפר את ההגינות במסחר.
התקנות הראשונות נועדות למנוע מסוחרים לרמות את הקונים על ידי משקל מזויף .לפי ההוראות
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החדשות עלול בעל חנות שאינו ישר בנושא זה לקבל קנס ואם הפשע יחזור על עצמו עלולים
השלטונות לסגור בכוח את העסק.

צעירים יהודים ופולנים הענישו היטלריסטים חצופים
כמה צעירים גרמנים ממושבה ליד קאסטופאל ,החלו להתפרע ברחובות ורצו להרוס בגרזן דוכן
של יהודי .כאשר הצעיר היהודי צ'פצ'ינסקי העיר להם על התנהגותם ,החלו הגרמנים לקרוא
בשמו של היטלר ולהשמיע דברים בוטים נגד פולין ,פולנים ויהודים.
תוך כדי כך עברו במקום כמה צעירים פולנים ,שביחד עם הצעיר היהודי התנפלו על הפרחחים
ההיטלריים ,היכו אותם קשות ומסרו אותם לידי המשטרה.
נגד הביריונים ההיטלריסטיים הצעירים נפתחה חקירה והם יועמדו לדין.

מידה כנגד מידה!
בשבוע שעבר החליטו השלטונות ההיטלריים לנצל את הרדיו שלהם להשמעת תעמולת זוועה נגד
פולין בלשון הפולנית .השלטונות הפולניים הגיבו בשידורים בשפה הגרמנית.
השלטונות הפולניים גם הגיבו על הפרובוקציה של השלטונות הגרמניים ,שדרשו כי העיתונים
הפולניים היוצאים לאור בשלזיה העילית ישאו תרגום גרמני מתחת לשם העיתון .השלטונות
הפולניים דרשו בעקבות זאת אותו דבר מהעיתונים הגרמניים בפולין.

בשר משחיטה מכנית מתקלקל ביתר מהירות
עיתוני וורשה הביאו בזמן האחרון את הידיעה המעניינת הבאה" :התרחשות אופיינית אובחנה
בימים החמים באטליזים הכשרים של וורשה :זה כמה שבועות שמו הקצבים היהודיים לב לכך,
שכמעט כל יום מגיעים אליהם נוצרים הקונים אצלם כמויות גדולות של בשר כשר .התברר ,כי
הקונים הם קצבים נוצריים ,מכיוון שבגלל החום ,מתקלקל הבשר מהשחיטה המכנית (הלא כשרה)
במהירות רבה .לעומת זאת הבשר הכשר ,שהדם הוקז ממנו ,מחזיק מעמד זמן רב יותר ואינו
מתקלקל כל כך מהר".

קרקס טרזאסאלקיך לפני נסיעתו מקובל
 12יום שהה אצלנו קרקס טרזאסאלקיך .כבר בגיליוננו הקודם כתבו רבות על רמתו הגבוהה של
הקרקס ,אבל אנחנו מוכרחים להודות ,כי ככל שהרבינו לכתוב ,עדיין אין זה מספיק לעומת מה
שמגיע לקרקס שיכתבו עליו .משום כך אנחנו עושים זאת שוב ומציינים ,כי קרקס טרזאסאלקיך
הרוויח ביושר שאנחנו נזכיר אותו לטובה ,אפילו לקראת נסיעתו.
אנחנו מדגישים שוב ,כי שחקנים ואמנים כאלה כמו מנהל הקרקס ה' ק .טזשאסא וקיירובניק
מאציאנג-מורסקי ,נדיר למצוא בצוות של קרקס .במיוחד אנחנו חייבים לציין את האמנים ה'
נאוויצקי ואשתו ,ולשבחם נדמה שאין כל מתנגדים.
די לראות את הקטע המבוצע על ידי ה' נאוויצקי כרופא ואשתו כפאציינטית ,או את קטע הסיום
המבוצע על ידי ה' המנהל טזשאסא וה' נאוויצקי ,כדי להבין שלפנינו אמנים ברמה גבוהה.
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מובן מאליו ,כי כל הצוות נבחר בקפידה ושקרקס טרזאסאלקיך יישאר בזיכרוננו עוד זמן רב.

י.ל .שניאורסון ברוז'ישטש
בשבוע שעבר ביקר אצלנו האורח החשוב מארץ ישראל ,י.ל .שניאורסון .ביקורו היה קשור עם
מיבצע ההתרמה של "המפעל המיוחד ,אירגון צבאי לא"י" (הכוונה כנראה לאצ"ל) .ההתרמה הוכתרה
בהצלחה.

מועדון "נורדיה" ברוז'ישטש
ביוזמת כמה מחברי בית"ר הוקם אצלנו מועדון "נורדיה" ,המתפתח יפה מאוד .במועדון כמה
סקציות :כדורגל ,שהנבחרת שלו טובה מאוד ,כדורסל ,שחייה ,פינג-פונג ורכיבה על אופניים.
חברי הנהלת המועדון הם :מנהל הספורט ד .גאלאמקע ,שהוא קפטן הנבחרת ,ש .שמויש גיזבר,
ב .גלר ,מנהל נבחרת הכדורסל וש .גרוסמן.
ביום א' ,ה 16-בחודש ,התקיים במגרש הספורט המקומי משחק ידידותי בין נבחרת "נורדיה"
המקומית ,לקבוצת "שטזשעלעץ" המקומית ,שהסתיים בניצחון  2:0לטובת "נורדיה" ,שהגיע לה.
כדאי לציין ,כי השופט ה' טראציוק איפשר משחק ברוטאלי מאוד .השערים הובקעו על ידי י.
הרליכגרכט וי .שוכר .הצטיינו החלוצים גאלאמקע ושנאיירמן והשוער ש .שמויש.

לתשומת לב מעלניצא
היום ב 6-בערב בא אליכם העורך י.מ .זילבררייך ,בקשר לשליחות מטעם ה"טאט"(*).

לתשומת לב מאצייב
ביום ראש בשעה  6בבוקר מגיע אליכם העורך י.מ .זילבררייך בשליחות מטעם ה"טאט"(*).
(*) העיתון "די טאט" ("המעש") יצא לאור בוורשה בעריכת נתן ילין-מור ושמואל מרלין .היה זה ביטאונו של האצ"ל
והגיליון הראשון יצא ב 14-ביולי  .1938העיתון היה מיועד להמוני בית ישראל ופורסמו בו פרטים מפעולות האצ"ל
בארץ .העיתון זכה להצלחה רבה וכך הופץ דבר הארגון ברחבי פולין( .עפ"י פרופ' יהודה לפידות)

דבר תודה!
הנהלת "מושב זקנים" וכן הגימלאים
מ"מושב זקנים" מביעים תודה לבבית לגברת
סוניה קאדעץ (סוניה קדיץ) מארץ ישראל ,על
 100הזלוטי שהיא שלחה ל"מושב זקנים" בקובל.
בהוקרה ההנהלה

דבר תודה!
הנהלת "בית יתומים" וכן היתומימ'לך

שנמצאים ב"בית יתומים" מביעים תודה לבבית
לגברת סוניה קאדעץ מארץ ישראל על 100
הזלוטי שהיא שלחה ל"בית יתומים" בקובל.

בהוקרה ההנהלה.
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גיליון  - 140יום שישי ,ה 4 -באוגוסט 1939
ירה באשתו
ביום ראשון ירה עובד הדואר (בקובל) יאן פטבר באשתו באקדח ,כאשר היה שיכור .הכדור פגע
בראש האשה והיא נפצעה קשה.

מעשה נאה של תושבת קובל לשעבר ,סוניה קאדץ
סוניה קאדץ (קדיץ) ,תושבת קובל לשעבר הנמצאת כעת בארץ ישראל ,שלחה השבוע  100זלוטי
לבית היתומים ו 100-זלוטי למושב הזקנים.

פאס (פנקס הנחות) לטיולי חו"ל ב 20-זלוטי
משרד הפנים הוציא הוראה לגבי פנקס הנחות לטיולים בחו"ל .בהוראה מפורטות המדינות שאיתן
נחתמו הסכמים בענייני תיירות ,כגון :יוגוסלביה ,בולגריה ,רומניה ,צרפת ,איטליה ,סלובקיה
וליטא .פאס לחודש יעלה  20זלוטי והוא יוענק לכל מי שיש לו היתר להוצאת מטבע זר.

אנאלפבתים לא יקבלו אישורי עובד
בעקבות ההוראה לארגונים המקצועיים ,שאין לתת לאנלפבתים כרטיסי עובד ,הוחל באחרונה
בבחינות מקצועיות כתנאי לקבלת הכרטיס .הרבה מהמועמדים שניגשו לבחינות הללו נדחו,
מאחר שלא יכלו לקרוא או לכתוב פולנית ולא לעשות חשבון.
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ההוראה פגעה בהרבה בעלי מלאכה מבוגרים ושוליות ,המבקשים לעבוד כעצמאים .משום כך
מתכננים עתה איגודי בעלי המלאכה והסוחרים הקטנים לפתוח קורסי השתלמות ,שבהם יוכלו
ללמוד מועמדים שרוצים לגשת לבחינות.

מוות פתאומי
העיירה מלניצה נמצאת תחת הרושם הקשה שגרם מותה הפתאומי של תושבת העיירה ,חייקה
גרמן ,בגיל  .50ביום ראשון בערב היא אמרה כי היא חשה ברע ולפני שהרופא הספיק להגיע ,היא
כבר היתה מתה .מאחר שהיה צורך להמתין לבואם של ילדיה מוורשה ומלודז' ,נערכה ההלוויה
רק ביום שלישי וכל העיירה נטלה בה חלק .הנפטרת היתה עסקנית ציבור ונדבנית.

ברד כבד
בכל סביבות מלניצה עברה ביום שני סופה חזקה ,מלווה בברד כבד ,שגרם נזקים גדולים.
במלניצה גופה שבר הברד את כל החלונות .אצל (הבניין של) ה' דמב שבר הברד כמה עשרות חלונות.
במקומות אחדים בעיר נותק החשמל .בכל הסביבה פגע הברד בשיבולי התבואה בשדות והשכיב
אותם ארצה .הוא גרם נזקים גדולים גם לתפוחי האדמה .בבזשוכוביצה עקרה הסופה מהשורש
אילן זקן .כך שהנזקים היו גדולים מאוד.
יש לציין ,כי גרגירי הברד היו כה גדולים ,עד כי במספר מקומות השתמשו בהם כקרח וקיררו
עליהם מי סודה ולימונדה.

גיליון  - 141יום שישי ,ה 11 -באוגוסט 1939
חדשות מקובל
התנפלויות של חוליגנים
ביום שני ,בשעה  7.30בערב ,נסע ה' אהרון אפטל ,פקיד בקהילה היהודית ,להאראדעלעץ (הורודלץ)
בענייני עבודתו .בנוסעו דרך רחוב ולאדזימירסקא (וולדמירסקה) ,הבחין כי מכים אדם מכות רצח.
הוא ניגש אל המכה ,אלברט קוטשיול ורצה להפריד בינו לבין המותקף שכבר היה מוטל ללא
הכרה בשלולית של דם .אבל הבריון ,במקום להירגע ,התנפל על ה' אפטל ביחד עם בריון שני,
טאמעק מיכאלסקי ,והשניים היכו אותו מכות רצח ,עד כדי כך שהוא נפל מחוסר הכרה.
לאחר שחזרה אליו הכרתו ,הוא היה מוכרח לקבל טיפול רפואי .המותקף השני התגלה כה'
פרישברג מרחוב ולאדזימירסקא.
המשטרה פתחה בחקירה.
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מקרי מוות פתאומי
ביום שישי חש לפתע ברע מוטל וואסר ,בן  ,36מרחוב ולאדזימירסקא .שני רופאים שהוזעקו אליו,
ד"ר שץ וד"ר חאסיס-גורפינקל ,קבעו כי הוא סובל משטף דם במוח .הוא הובא לבית החולים
ולמחרת ,בשבת ,החזירו אותו הביתה ,שם נפטר בלילה .המנוח הותיר אחריו אשה וארבעה ילדים.
גם בראטנא (רטנה) נפטר לפתע ה' שכנא שטיינברג .המנוח היה ביום שלישי בקובל .בערב שב
לראטנא ובאותו לילה נפטר .המנוח היה בן  34והשאיר אחריו ילד קטן ,שגם אמו נפטרה השנה.

מעלניצע

(מלניצה)

בשבת שעברה בילה אצלנו העורך י.מ .זילבעררייך ,שהשמיע הרצאה מוצלחת במועדון בית"ר.
העורך זילבעררייך ביקר אצלנו בשליחות של אירגון "טאט".

"תרבות"
ביוזמת המנהל (של "הבנק עממי") מ .פערל (משה פרל) מקובל ,שביקר בעיירתנו בקשר לאירועים
של "תרבות" ,נערכה אסיפה בחצר ביתו של ה' גאדעמיצער ,בה נבחרה ועדה בת עשרה חברים,
שנטלה על עצמה את המשימה לאסוף כסף כדי לפתוח בית ספר בתחילת שנת הלימודים.
מייד שכרו מיבנה תמורת  1000זלוטי לשנתיים ,לבית ספר בן שתי כיתות .במקביל נרכשו
מיתקנים שונים תמורת  400זלוטי .המנהל מ .פערל הוסיף למטרה זאת מטעם המרכז (של
"תרבות")  500זלוטי .גם העיירה (הציבור בעיירה) התגייסה בחמימות ועד כה כבר נאספו  600זלוטי.

ד.ר.

מאציעוו

(מצ'יוב)

ביום ראשון שעבר בילה אצלנו העורך י.מ .זילבעררייך ,בקשר לשליחות מטעם "די טאט".
מאציעוו היתה פעם העיר הכי עברית במחוז קובל ,שכן היה בה בית ספר (עברי) לדוגמה ,שבו למדו
נערים לא רק ממאציעוו עצמה אלא גם מכל הסביבה .אולם מחוסר מיבנה משלו ,בית הספר גווע.
עם זאת ,באחרונה ,כאשר החלו לנשוב בכל מקום ,ובמיוחד בבתי הספר ,רוחות (האנטישמיות
הפולנית ,המושפעות) ממערב (מהנאציזם הגרמני) ,ניצבה בפני ההורים של ילדים בגיל בית הספר
הברירה :למנוע מהילדים כל חינוך ,בגלל התירוץ השגרתי של מנהלי בתי הספר (הפולניים) כי
חסרים מקומות לילדים בכלל ולילדים יהודיים בפרט – או להקים בית ספר משלהם ,שבו יחונכו
הילדים ברוח העברית ובאווירה חמימה ,בהשגחת מורים ומדריכים יהודיים.
תודות ליוזמתם של חבורת עסקנים ב"תרבות" ,הכוללת את האדונים דוד גנצמן ,יוסף בורשטיין
ומרדכי צ'רניאק בראש ,ובסיועו החם של ה' פערל ,מנהל הפולקסבנק ("הבנק העממי") בקובל,
הצליחו לייסד בית ספר של "תרבות" ,שכבר בשנה הראשונה לקיומו הביא תוצאות מזהירות.
תודות לעסקנים הנ"ל וכן בסיוע המלא של מרכז "תרבות" ,כבר הצליחו לרכוש חלק גדול מחומרי
הבנייה הדרושים להקמת בניין מיוחד לבית הספר ,שייבנה בקרוב על מגרש פרטי שנרכש זה מכבר
באמצעות חברת "תרבות".
אנו מאחלים לעסקני "תרבות" הצלחה בעבודתם הלאומית .יישר כוחכם!
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גדול המעשה יותר מן העושה
המשמעות של מאמר חז"ל זה מוכרת לכל מי שאסף אי פעם כסף למטרה לאומית מסוימת .לא
פעם נפגשים המתרימים עם כאלה "בעלי דברים" שלא רק שאינם תורמים מאומה בעצמם ,אלא
אף פוגעים ברגשות הכבוד של אוספי הכספים ,התורמים מזמנם וממרצם לענייני הכלל ,בהשפעת
המצפון הלאומי והאידיאלי שלהם.
באחרונה קרה במאציעוו ,הידועה כעיירה המוכנה לתרום ,שאדם מסוים ,א.ג ,.העליב את
המתרים למען קרן עלייה (לארץ ישראל) עבור אדם עני מאוד .האיש שאליו פנה המתרים ענה לו
שאינו יכול לתת בביטחה את הפרוטות המעטות שלו לאנשים שבאו אליו כדי לקבלן...
אנו מביאים את ה' א.ג .למשפט של דעת הקהל במאציעוו ומקווים שאיש מכל אותם עסקנים
נאמנים לא יושפעו מההאשמות נגד ה' א.ג .ושימשיכו לעשות בשלמות את עבודתם האידיאית.
נראה כי חכמינו נתקלו כבר בזמנם באנשים כאלה כמו א.ג .ולכן הם אמרו "גדול המעשה" ,כדי
שלא יינטל מהמתרימים החשק להמשיך ולאסוף כספים.

ב.ד.
ד"ר י .גלר

המיצעד אל החופש...
ב 6-באוגוסט  1914יצאו הליגיונרים הפולניים בפיקודו של בריגדיר יוזף פילסודסקי מקרקוב ,כדי
לקחת חלק כיחידה אוטונומית במסגרת הצבא האוסטרי ,במלחמת העולם (הראשונה) שאך זה
פרצה.
בראש הצועדים הלכה יחידת הליגיונרים של פילסודסקי .דל היה מספרם וציודם היה גרוע ,אבל
בכל אחד מהם פיעמו נשמה אצילה וכוח רצון עז כברזל .כל אחד מהם היה מוכן להקריב את עצמו
לטובת התקומה של העם הפולני .מוכן לקרבנות הגדולים ביותר ,לתת את חייו למען תחיית
המתים של פולין שלהם .הם הלכו לקרב – לניצחון או למוות.
הם לא רצו ולא יכלו לחיות כעבדים ומנודים .לכן יצאו למערכה ,להתגבר על המוות ולכבוש את
החופש.
החופש לעצמם ולמען ילדיהם ,למען קרוביהם ולמען כל העם הפולני לדורותיו.
--הצעדה אל החופש ב 6-באוגוסט  1914נעשתה לסמל בפולין העצמאית המשוחררת .עברו כבר 25
שנה מאז .הרבה השתנה במשך הזמן .מיום ליום התחזקה פולין הן מבפנים והן בפורום המדיני
העולמי .תודות לנכונות ההקרבה וההבנה של כל האזרחים (הדגשה במקור ,כדי להבהיר שההגדרה כוללת
גם את היהודים) ,נעשתה המדינה הפולנית שלנו למעצמה אירופית ,שכל מדינות העולם מכירים
בעוצמתה ובמקומה בשורה הראשונה במעלה.
דווקא עכשיו ,כאשר המצב הפוליטי שוב מעורפל ,כאשר זרועו הברברית של שכננו המפלצתי
(כלומר גרמניה הנאצית) שוב מחפשת בשקיקה איזה שהוא קורבן כדי לשעבדו ומסכנת מחדש את
שלום העולם ,מקבלת המדינה הפולנית שלנו משמעות ראשונה במעלה במדיניות העולמית.
משמעות של מיבצר .מצודה חזקה שאינה ניתנת לכיבוש ,שאליה יתנפצו כל המדינאים
התאוותנים והקדחתניים ויישבר עורפם.
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--בהקשר לחגיגות הגרנדיוזיות הנוכחיות לכבוד שנת ה 25-למיצעד הלגיונרים ,הכריז מפקח הצבא,
גנרל קזימייז' סוסנאקובסקי ,בין השאר ,כי "המיצעד טרם הסתיים" .ומרשל רידז שמיגלי
(מיניסטר הצבא הפולני ואחד מהשלישייה השלטת בפולין ב )1939-הכריז" :אנו נכה בכל כוחותינו ואמצעינו
ונחסל כל ניסיון ישיר או עקיף לפגוע ולהזיק לזכויותינו או לקיומה של מדינתנו"...
מיניסטר אולריך ,המנהיג הראשי של אירגון הלגיונרים פירסם (בכנס האירגון) שבועה ,שכל הציבור
חזר עליה מילה במילה:
"כדי להבטיח את עוצמתה הנצחית של פולין נשבעים אנו שאם תפרוץ מלחמה נילחם עד לניצחון
ובימי שלום נאחד את מאמציהם של כל האזרחים לפעילות משותפת אינטנסיבית וסולידארית.
הקהל (שהשתתף בכנס) נשבע להילחם עד לניצחון ,מעליו התנופפו הדגלים הלאומיים הנושאים את
סמל הנשר הלבן ,הגאה והחופשי ,וכל אחד מהמשתתפים החליט לעצמו להיות גאה וחופשי ,גאה
וחופשי כמו הנשר הלבן...
--בקורבנותיהם העל-אנושיים החלו הלגיונרים הראשונים לחשל את החופש המוזהב של המדינה
הפולנית .הם חישלו אותה לכזה חוזק ועוצמה ,שכל סופה עולמית אינה מסכנת את שלמותה.
כל כוח ברברי ייהדף על ידי הכוח הנחוש שבשום אופן לא ירשה לפורר ולהרוס .שכן זאת לימדה
אותנו אותה יחידה ראשונה (של הלגיונרים) :להילחם ולנשום בחופשיות.
להילחם כשחייבים ,עד לטיפת הדם האחרונה ולנשום בחופשיות במלוא החזה.
אצל אנשים בעלי רוח גדולה ,בעמים חזקים ואמיצים ,אין חופש מוגבל ,אין חיים על הברכיים.
אין הבלגה!!!
כולנו יחדיו ,ללא הבדל של דת ,גזע ,אומה; ללא הבדל מפלגתי ,נעמוד כולנו נגד כל ניסיון לחטוף
משהו מאיתנו.
ומכיוון שהצדק איתנו ,מקווים אנחנו כי הנשר הפולני החופשי הלבן ירחף גם להבא בגבהים ושלא
תיפסק תעופתו הגאה.
--ב 6-באוגוסט לפני  25שנה החליטו קומץ של אנשים צעירים ומסורים להקריב את עצמם למען
המולדת הפולנית הקדושה .רבים מהם נפלו בקרב ובדמם השפוך השיגו לנו את החופש .את
המעצמה החופשית והעצמאית פולין .כיום ,משולבים כולנו יחדיו ,אנחנו חזקים מספיק להגן על
החופש שלנו .אנו מביטים בשלווה על עתידנו ההיסטורי ,ובעוד אור השחר ממשיך כתמיד להאיר
את החופש שלנו אנו מקבלים בביטחון מלא את היום שלפנינו.

הפינה הספרותית
יצחק ארונסקי

הסמובאר והקומקומון

(משל)

אל סמובאר רותח
ניגש קומקומון פוחח.
התיישב בהרחבה באמצע השטח
ומפיו הצר זרמו מילים בשפע:
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רציתי לדעת ,ככה סתם,
מה אתה צריך את כל הטא-רא-ראם
של רתיחה ,בועות ושריקה?
קח ממני דוגמה מבריקה:
גם אני שופע תה להמונים
אבל הרבה יותר בנחת ,בנעימים.
לא כמוך ,בזעקות עד לב השמים
 וכל זאת למען קצת מים.הסמובאר החל לרתוח ,אכן
והתפרץ בזעם על ידידו השכן:
אתה גרוע כמי שבא אל המוכן
ובוחש בכל חיסרון ובכל פגם.
לו גם אותך צרבו,
בך גחלים לחשו,
היית יודע יותר
להתייחס לסיבלות האחר.
אבל אתה יונק ממני את מימיך
כדי להשתחרר מכל תלאותיך –
ובכל זאת יש בך חוצפה
לטעון נגד מי שעושים לך טובה...

גיליון  - 142יום שישי ,ה 18 -באוגוסט 1939
באוגוסט  1939כבר היה ברור לכל ,כי גרמניה הנאצית מתכוונת לפלוש לפולין ולכבוש אותה .אבל למרות שהכתובת
כבר היתה על הקיר ,עדיין פיעמה בלבבות התקווה שהצבא הפולני יתגבר על כל איום מצד גרמניה .כמה עצוב
לקרוא את הפרשנות המרגיעה שהופיעה בגליון "אונזער לעבן" מה 18-באוגוסט  1939ולנוכח מה שקרה במציאות,
כשבועיים לאחר מכן ,לומר לעצמנו" :אוי ,כמה הם טעו"...

משבוע לשבוע
שלווה היא נשקנו
אל תניחו לעצמכם להיסחף לפרובוקציות
אנחנו עוברים באחרונה ימים של מתיחות גדולה ביותר; ימים של סכנה ,של לבה עצורה לוהטת,
העלולה ברגע מסוים להתפרץ ולהרוס את כל מרכז אירופה ולהשמיד בהרף עין את כל ההישגים
התרבותיים שנאגרו במשך רבע המאה האחרונה ,תקופת הפעילות התרבותית הגדולה ביותר
(בתולדות העולם).
איננו רוצים בכלל לחשוב על השוואת ימים אלה לאותם ימים עצובים ,שלאחריהם אירעה
הקטסטרופה הנוראה והאיומה של העולם (הכוונה לימים שקדמו למלחמת העולם הראשונה).
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ההיסטוריה חוזרת ורוצה הגורל שגם הפעם יהיו אלה שמציתים (שמנסים לחסל) את השלום ,אותם
אלה שהוליכו לאסון של שנת .1914
אלא שכיום קיים הבדל גדול בין הכוחות המנוגדים ,בהשוואה לאותם זמנים .דורנו עוד מוקסם
מהגבורה של הלגיונות הפולניים המעטים ,שבפיקודו של מנהיגם הדגול ומשחרר פולין ,יוזף
פילדסודסקי יצאו לקרב בידיים ריקות וללא כל אמצעי קיום ,כדי לנצח שונאים כה רבים( .הכוונה
למלחמה נגד ברית המועצות ,ב ,1919-20-שבעקבותיה נכללו מערב אוקראינה ומערב ביילרוס בתוך גבולות פולין).
רק באומץ רב ,רצון ונחישות פילסו הלגיונות הפולניים דרך לחופש ובכידוניהם ודמם היתוו את
הגבולות של פולין הגדולה כיום.
עתה ,כאשר פולין נחשבת לאחת מהמעצמות הגדולות ,כאשר הצבא הפולני נחשב לאחד מהטובים
באירופה ,אנחנו כבר הרבה יותר בטוחים מאשר באותם ימים עצובים .גם אויבנו הנורא ,החותר
לשלוט על כל העולם בשיטותיו הימי-ביניימיות ,כבר עושה לעצמו חשבון ,כי עומד נגדו היריב
החזק ביותר ,שבוודאי ינצח אותו גם ללא סיוע ממדינות זרות שיש לו בריתות עימהן.
מכל התוכניות והחלומות הגדולים שלו לא יצא מאומה .אפילו שיטות ההפחדה שלו לא סייעו לו.
כעת הוא כבר יודע ,כי כל העניין של דנציג נמצא על חוד התער וכל צעד נוסף ייתקל בהתנגדות
עזה של החרב הפולנית המנצחת( .התירוץ של הגרמנים לתקיפת פולין היה ביטול פרוזדור דנציג ,שהפריד בין
גרמניה המרכזית לפרוסיה המזרחית) .כל מעשה אלימות ייהדף באלימות [כדברי מרשל שמיגלי רידז
(מיניסטר הצבא הפולני ואחד מהשלישייה השלטת בפולין ב.])1939-
עוד יותר בטוחים אנו בניצחון פולין ,מאחר שאנו יודעים כי כל העם מאוחד סביב מנהיגו הגדול,
מרשל שמיגלי רידז ,שהוא היורש של המרשל הדגול המנוח יוזף פילסודסקי.
בשלווה ובנחישות מאוחד כל העם הפולני ,וביחד איתו גם אנחנו היהודים ,המבטיחים כי אנו
מוכנים לכל קרבן ,ממש כמו אחינו שנפלו בשדות הקרב של מלחמת העולם (הראשונה) למען שחרור
פולין .בכל אמצעינו ובדמנו נילחם נגד האויב עד לניצחון המלא.
בינתיים חייבת המהומה של הרחוב להיעלם .אסור לשום היסוס להרשים אותנו .אל תיתנו לאויב
להסעיר אתכם ,שכן שלווה ואחדות – זהו נשקנו.

מ .רויזן

חדשות קובל
אל פחד מה"קונסקי ולוס"
נוכח החשש של רבים מרחצה (בנהר) בגלל (תולעת) ה"קונסקי ולוס" ,שכאילו התפשטה בכמה
נהרות ,פירסמה התחנה הביולוגית הפולנית ) (P.S.Bהבהרה ,כי ה"קונסקי ולוס" (Gordius
) aquatucusאינה מזיקה לגוף האדם.

אבוד
בבית הקפה "ז'מיאנסקה" ,שבבעלות ה' ליפלבסקה ,ישב בנוח בשבת בערב ה' זיסיה בוקסר ,אכל
ושתה כוס בירה .ברגע מסוים נכנס לבית הקפה אדם אחד ,בנאי במקצועו ,ניגש אל ה' בוקסר
וללא כל הסבר תקע בו סכין .במזל ,פגע הסכין מתחת ללב ,כך שלא נשקפה סכנה לחייו של
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הנדקר .מייד העבירו אותו לבית החולים היהודי לטיפול רפואי .הדוקר נמלט ,אולם המשטרה
לכדה אותו מייד והוליכה אותו למעצר .למחרת בבוקר ,לאחר חקירתו ,הוא שוחרר.

דליקה מברק
ביום שלישי ,בעת הסופה ,גרם ברק לדליקה בדובובה שליד קובל ,בה עלה באש בית מגורים עם
כל תכולתו .איש לא נפגע .מכבי האש מקובל ,שהוזעקו למקום ,בודדו את הדליקה ומנעו את
התפשטותה.

הרכבת ציפצפה על מר בוראק
ביום שני בערב נסע ה' ק .בוראק מקרקוב לקובל .בדרך ,בתחנת ז'ז'וב ,כאשר הרכבת עצרה ,נכנס
ה' בוראק אל המזנון כדי לשתות כוס מים .תוך כדי כך נסעה הרכבת וה' בוראק נותר בתחנת
ז'ז'וב ,כשהוא משאיר ברכבת את הז'אקט שלו ומצלמה .ה' בוראק הזעיק את האחראים הנוגעים
בדבר ואלה סידרו בשיחה טלפונית שהחפצים שלו יילקחו מהרכבת בתחנת רוזוודוב .ה' בוראק
הגיע לקובל היום ,יום שלישי.
ה' בוראק! ה' בוראק! בפעם הבאה אהיה יותר זהיר!

ניתוח נדיר
בבית החולים בראדום נערך בימים אלה ניתוח נועז שטרם נעשה כמותו :פועל חולה מפיאנקי לקה
בקיבתו ובריאותו נפגעה מאוד .הקיבה היתה רקובה ושום אמצעים רפואיים כבר לא הועילו.
משום כך החליטו הרופאים להוציא את קיבתו ולהתקין במקומה קיבת חזיר.
הניתוח היה מוצלח לגמרי ומצבו של החולה משתפר מיום ליום.

קנסות כבדים על עבודה מחוץ לשעות המותרות
משרד הפנים שיגר חוזר לכל ראשי הערים בקשר למסחר או לעבודה מחוץ לשעות המותרות.
בין השאר נוגע החוזר בנקודה ,שאם תופסים מישהו סוחר או עובד מחוץ לשעות המותרות ,ואותו
אדם מעסיק עובדים ,חייבים להאשים אותו בשתי האשמות :האחת על המסחר והשנייה על ניצול
עובדים ,אותה יש לשלוח למפקח על העבודה.

(מודעה)

לתשומת לב יצרני הלימונדה ,מפעלים
ואחרים!

אם ברצונכם משקאות ממדרגה ראשונה ,דאגו
להשיג תרכיזים ותמציות באיכות המפורסמת ברחבי

תבל של חברת "פרדס"

הידועה לכל.
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גיליון  - 143יום שישי ,ה 25 -באוגוסט 1939
פחות משבוע לפני הפלישה הנאצית לפולין
בכמה ידיעות ,המפוזרות במקומות שונים בגיליון ,נשמע הד למתיחות הגואה ביחסי פולין עם גרמניה הנאצית,
שגרמה באותם ימים לגיוס המילואים של הצבא הפולני והגיעה לשיאה בפלישה הגרמנית ב 1-בספטמבר .1939

הוקמה ועדה זמנית לסיוע למשפחות אנשי המילואים
ביום שלישי ב 7-בערב התכנסו בבית העירייה כל העסקנים החברתיים כדי להקים ועדת סיוע
למשפחותיהם של אנשי המילואים.
כיו"ר הוועדה נקבע סגן הנשיא (סגן ראש העיר?) מר זאבודסקי וכחבריה נבחרו מר י .מיצעלסקי ,מר
שובראנובסקי וגב' יאנינה פריינובה.
הוחלט לכנס אסיפה כללית ב 28-בחודש זה ,בהשתתפות כל האיגודים של בעלי המלאכה
והסוחרים כדי לארגן את פעילות (הסיוע) לפי התחומים הבאים :כספים ,החזקת הבית ,ייעוץ
וכדומה.
מתברר ,שכמה ארגונים כבר הקימו ביוזמתם העצמית ועדות ייעוץ המגישות למשפחות אנשי
המילואים עצות וסיוע כספי.
הוועדה הזמנית קיבלה על עצמה את היוזמה לתאם בין כל תחומי המיבצע.

הנחות לבוגרי תיכון שגוייסו לצבא
האוניברסיטאות קיבלו חוזר ממשרד החינוך ,לגבי מתן הנחות שונות לבוגרי התיכוניים
שמתגייסים לצבא .בקשר לכך אירגן המשרד שהבוגרים יוכלו להתקבל לכל פקולטה
באוניברסיטה וכאשר יתחילו לשרת ,יקבלו חופשה (מהלימודים) .כעת אין הם צריכים לשלם כל
דמי הרשמה .את זאת יעשו בשנת הלימודים האקדמית החדשה ,כאשר יחזרו מהצבא .או אז לא
יצטרכו להתייצב בפני שום ועדה רפואית וגם יהיו משוחררים מהתשלום של  10זלוטי עבור
הבדיקה הרפואית.

איסור לצלם ליד הנהר
האיסור כולל את כל נהרות המדינה.
על פי דרישת השלטונות המינהליים אסור לצלם ליד הנהר ,אם מיתקנים צפים ואם את הגדות.
כל העובר על כך ייקנס קשות והמצלמה עם הפילם (סרט הצילום) יוחרמו.
האיסור החדש נוגע לכל הנהרות בפולין.

בחור יהודי הציל שלוש נשים נוצריות
שלוש נשים נוצריות צעירות שטו בסירה על הנהר ליד סקערניעוויץ .לפתע התהפכה הסירה וכל
שלוש הנשים החלו לטבוע .בקרב האנשים שניצבו על הגדה פרצה מהומה גדולה ואיש לא העיז
לקפוץ למים כדי להציל את הנשים הטובעות .ואז התפרץ הצעיר היהודי י .לבקוביץ ,שלא היסס
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לרגע ולא שעה לסכנה הגדולה ומייד קפץ לנהר .לאחר מאמץ קשה הוא חילץ בזו אחר זו את כל
שלוש הקרבנות ,שכבר היו מחוסרות הכרה .מייד הזעיקו את הרופאים ולאחר מאמץ ארוך וקשה
הצליחו להציל ממוות את כל שלוש הנשים.

משפט פוליטי נגד בחור יהודי עיוור
בבית המשפט המחוזי ברובנו נערך משפט נגד הבחור המקומי שמעון ברונפן ,שהואשם
בהשתייכות למפלגה הקומוניסטית המערב-אוקראינית ובהתעסקות בתעמולה קומוניסטית
ברובנו.
הנאשם ברונפן הוא עיוור למחצה והמשפט עורר התעניינות גדולה.
גזר הדין היה שנתיים מאסר.

הצפה
אתמול בבוקר שוב הציף גשם זלעפות מספר רחובות אצלנו בקובל .למרבה המזל ,לא נמשך הגשם
זמן רב ולכן לא גרם סבל כה רב כמו בפעם הקודמת ,שבה נאלצו אנשים להמתין כמה שעות לפני
שיכלו לחצות מצידו האחד של הרחוב לצידו האחר.
הידיעה הבאה כתובה במקורה בצורה מסובכת ולכן היא תורגמה כלשונה ,ללא כל עריכה:

מגרשים כבר גם מבית העלמין
בערב ראש חודש אלול אירעה תקרית בין החזן מהזאמד (חולות ,העיר החדשה) ,מר זינגר ,לבין
האחראי לבית העלמין ,מר יחיאל ווגשל .כאשר החזן מר זינגר הגיע לבית העלמין עם אחד
המתפללים (בבית הכנסת שלו) כדי להציב מצבה על קבר ולאחר מכן ,כאשר מר זינגר רצה להישאר
בבית העלמין כדי לערוך אזכרות ,ביקש ממנו מר ווגשל לצאת מבית העלמין ,בטענה כי ללא
רישיון אסור לעשות אזכרות.
מחוסר רצון לצאת למאבק נגד פקיד הקהילה ,כי מר זינגר מקבל חמישה זלוטי שלמים לחודש
מהקהילה ,וגם כך עברו כבר שבעה חודשים שלא שילמו לו אותם ,על כן הוא עזב את בית העלמין
והיה מוכרח להיפרד מהזלוטי המעטים שהוא מחכה להם כבר כל השנה.
הערת המתרגם :כנראה שמדובר במנהג שבערב ראש חודש אלול ,הוא חודש הסליחות ,עורכים אזכרות לכל
הנפטרים .החזן באזכרות אלה מקבל תשלום כלשהו מכל מי שמגיע לערוך אזכרה ליקיריו והוא מצפה להכנסה הזאת
כל השנה .הפעם ,בגלל האחראי לבית העלמין ומחשש שלא יקבל את המשכורת שלו מהקהילה (שהתעכבה כבר שבעה
חודשים) ,נאלץ החזן לוותר על ההכנסה מהאזכרות.

פינת הבדיחה

נעשו חרשים ,המסכנים...
בעת הסופות החזקות שאירעו באחרונה ,היכה ברק בבתיהם של הגבירים וראשי הקהילה בקובל.
מרוב בהלה נעשו כולם חרשים .אומנם כאשר אומרים להם "הרי לכם" (כלומר :קחו) הם עוד
שומעים משהו ,אבל אם אומרים להם "תנו" למושב זקנים ,לבית יתומים ,לתלמוד תורה ,הם כבר
לא שומעים מאומה.
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(הודעה)

ב"ה

להסיר מכשול
מודיעים לאוכלוסייה היהודית בקובל ,כי נקבע שדוד רבין,
המתגורר ברחוב הלגיונרים (וורשבסקה)  ,40מכר בשר טריפה
כאילו הוא כשר .זאת כדי שכל מי שחשבו כי קנו אצלו בשר
כשר ,יגישו שאלה (לרב) בעניין הכלים (כדי לקבוע אם הכלים
שלהם אינם בחזקת טריפה ויש צורך להכשירם מחדש).
ועד הרבנים של קובל

מודעה)

הדרך המהירה ביותר לארץ ישראל!
מידע אצל

WIDZIAL WYCIERCZKOEY TRYBUNY AKADEMICKIEJ

וארשה ,רחוב מרשלקובסקה 147

להתכתבות יש לצרף בול דואר
לתשומת לב! בקובל ובמחוז מוסר מידע בחינם עורך "אונזער לעבן" י.מ .זילבעררייך ,קובל ,רחוב לגיונוב  ,51תיבת
דואר .106

משבוע לשבוע

בעניין הכשרות
כתבנו כבר רבות על ההפקרות השוררת אצלנו בקובל בנוגע לכשרות .פעמים רבות כבר הוכחנו
מעל דפי עיתוננו ,כי הקהילה וגם הרבנים שלנו אינם עושים מאומה בכיוון זה .עכשיו אנחנו
מוכרחים לנגוע שוב בעניין.
השבוע הגיעו אלינו כמה אנשים [שמותיהם שמורים במערכת] וסיפרו לנו את העובדה הבאה:
בימים אלה הביאו לקצב שכאילו מוכר גם בשר כשר ,עגלה ובה גם בשר כשר וגם בשר טריפה.
לשאלה איך הוא יודע (להבחין) מהו בשר כשר ומהו בשר טרף (במטען שקיבל) הוא ענה ,כי (זה לא

חשוב ,מאחר ש)ממילא יאכלו את הכל...
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נוכח עובדה זו ,שהיא רק חוליה אחת בשרשרת ההפקרות הארוכה ששלטת בעניין הכשרות ,אנו
שואלים שוב היכן נמצאים הגורמים הממונים שעליהם מוטלת ההשגחה על הכשרות בקובל .האם
הם אינם יודעים על כך? לא .איננו יכולים להיות נאיביים עד כדי כך שנאמין כי אינם יודעים מכך.
ולכן תמה כל אחד מאיתנו לדעת מה הסיבה לשתיקתם .מדוע הם לא יוצאים בגלוי נגד התופעה.
מדוע אין הם מגנים בגלוי הפקרות כזאת.
אומנם אי אפשר לעשות מאומה נגד מי שרוצה לאכול טריפה ,אבל בכל זאת הרי מוכרחים שלא
להרשות טיפול שערורייתי כזה מצד הקצבים ,שמציגים בשר טריפה כבשר כשר ועוד בזמן שרוב
האוכלוסייה הענייה משלמת ביוקר ,בכספים שהרוויחה בעבודת פרך ,כדי לאכול בשר כשר .האין
זה הפשע הגדול ביותר ,הן מבחינה דתית והן מבחינה מוסרית ,לתת ליהודי כזה במקום בשר כשר,
בשר טריפה?
הגיע כבר הזמן ומוטל חוב על הקהילה ,הרבנים ואחרים ,לשים קץ לבעיה הכאובה ,לשים קץ
אחת ולתמיד להפקרות הזאת ולחקור לעומק בכיוון זה ולפרסם את התוצאות בכל בתי הכנסת;
להכתים את כל אלה שמאכילים טריפות ביודעין ולהטיל את העונשים הקשים ביותר על אלה –
עד כדי העמדתם לעמוד הקלון ,כדי שיידעו אחת ולתמיד כי תורתנו הקדושה ציוותה עלינו "ולפני
עיוור לא תיתן מכשול".
אנו מצפים בחוסר סבלנות לתוצאות החקירה בעניין .אנחנו מאמינים כי כבר הגיע בהחלט הזמן
להתייחס ביתר רצינות לעניין השערורייתי הזה.

י .מ .זילבעררייך
י---ל

טינופת ביתית
(פיליטון)
אתם מכירים בוודאי את ההלצה הארמנית:
סביב-סביב גאזה (אריג-רשת לבן) ובפנים כולירע .מה זה?
 אשתי בהינומת כלה.ואם סביב סביב כולירע ובפנים גאז?
 זאת אשתי שותה לרוויה מים מוגזים.הבדיחה הזאת גמישה מאוד ואפשר להשתמש בה לעניינים שונים .למשל:
בחוץ מתחוללת מהומה ובפנים – שממה( .מה זאת?)
 זאת היא החבורה הציונית הישנה עם הקונגרס האוי ואבוי האחרון שלה.רבים מהקובלאים שלנו יחשבו ,כי המימרה ש"בחוץ מתחוללת מהומה ובפנים [בקופה] שממה",
מכוונת לקהילה (של קובל) .ייתכן.
כן ,א-פרופו הקהילה שלנו קרה בשבוע שעבר מעשה שכזה :התלמוד תורה נגד הקהילה.
הקהילה חשה ,להבדיל ,בדיוק כמו אותו בעל עגלה ,שבדמעות בעיניו ביכה את סוסתו שזה אך
התפגרה" :הוי ,איזו סוסה זו היתה; זהב ,תכשיט פאר .כל יום לימדתי אותה לאכול פחות ובדיוק
כאשר היא כבר למדה לא לאכול מאומה ,היא הולכת ומתפגרת לה".
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ומעשה שהיה כך היה :מצבו החומרי של תלמוד התורה המקומי התדרדר והלך מיום אחד
למשנהו והקהילה לא סייעה לו במאומה .באחרונה התדרדר המצב של תלמוד התורה עד כדי כך,
שהחליטו לסגור אותו לגמרי .אומרים ועושים  -נעלו את הדלתות ואת החלונות והיידה ,העבירו
את המפתח לקהילה .לו היו המפתחות עשויים מזהב ,היה נמצא להם כיום בהחלט שימוש
בקהילה הענייה שלנו .אבל מכיוון שאלה בסך הכל מפתחות מברזל פשוט – שלחו אותם בחזרה
לגבאים של התלמוד תורה.
זה שולח את המפתחות לכאן וזה שולח את המפתחות לשם ובינתיים שמח בעיירה...
אבל על פי השמועה ,לא תימשך השמחה עוד זמן רב ,שכן (על מנת להשיג כספים להפעלת תלמוד התורה),
עומדים ראשי הקהילה להתאסף ולהחליט על הגדלת מס הקהילה .ואז ,כפי שאתם רואים ,כבר
בכלל לא יהיה שמח.
ואם אני כבר חולק איתכם ,קוראיי האהובים ,את כל החדשות הטריות שלי ,אספר לכם גם על
עניין ה...שינקע (בשר חזיר)[ .ש' כמו שלימזל ,י' כמו יידישער רעדאקטאר (העורך) ,נ' כמו
ניאופלאזמה ,ק' כמו "קול קובל" ,ע' כמו עם-הארץ] (הכותב מנסה להתנגח ב"קול קובל" ,שבועון
המתחרה ל"חיינו",שבועון זה).
מישהו הפיץ את השקר ,כי מישהו ,שלומד כל יום את הדף היומי (כלומר יהודי דתי מאוד) ,שלח
לנשיא עירנו ,כטובת הנאה ,נתח שינקע טרי .מובן מאליו ,כי התברר שהמעשייה הזאת לא היתה
ולא נבראה .יש אומרים ,כי כאשר מגלים דבר כזה יש לצלם אותו (כדי שתהיה הוכחה לאמיתותו) ,או
שכותבים את הסיפור במלואו ,על כל פרטיו ודקדוקיו (ולא בעילום שם כפי שעשה כנראה השבועון "קול
קובל") .ואילו ליצנים אומרים :מה יעשה זה שראה מה קורה ,אבל איננו יכול לכתוב ולא לצלם?..
ויש לי לספר גם על הדאצ'ה (מעון הקיץ) בהאראדלץ (כפר הנופש הורודולץ הסמוך לקובל) ,שגגה מלא
חורים ושכאשר יורד עליה גשם ,חשים כאילו נמצאים במקלחת.
אכן מקלחת כזאת ,ועוד בחינם ,קיבל אחד מאנשינו ,שהתחשק לו השבוע לנשום מעט אוויר
האראדלצי רענן :המסכן נרטב והצטנן .עכשיו הוא שוכב במיטתו מנוזל קשות .מעכשיו ,כך הוא
אומר ,כבר לא ייסע עוד להאראדלץ .אלא שבעניין זה ובעניין תעלות הניקוז שמתחת למיטות (כדי
למנוע שלוליות של מי גשם) נכתוב לכם בפעם אחרת.
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הגיליון האחרון של "חיינו" שהתפרסם בקובל
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(:)25.8.1939

קדימה
עיתון חד-פעמי
עיתון בית"ר קובל .הוצאה לאור :ינואר 1932
החוברת המקורית נמצאת בספרייה הלאומית שבירושלים.
העיתון כתוב בעברית וביידיש .תרגום מיידיש :בני גבירצמן
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יאנוש (יעקב) יונדוף

ההכשרה העבודתית שלנו
"ברית תרומפלדור" (בית"ר) היא תנועה צעירה( ,הקיימת) בסך הכל שנים ספורות בשדה הציונות .התנועה
שואפת למלא בנאמנות את משימתה ליצוק תוכן בנוער היהודי ,לומר לו שינצל את חייו ואת הטמפרמנט
שלו למלחמה למען מטרתו הראשונית.
החלה אצלנו פעילות נורמלית ,יומיומית .נוצרה אצלנו ההכשרה העבודתית.
בתקופה הראשונה עשינו בגדודי ההכשרה שגיאות רבות ,אך כתוצאה מהן למדנו לשפר את פעילותנו
ואכן הרבה כבר שופר.
מה הוכיחה המציאות של ההכשרה שלנו? כי בעוד שאצל מתנגדינו (כלומר תנועות השמאל) ההכשרה היא
אמצעי להרגיל את חבריהם לחיים קולקטיביים ,מהווה ההכשרה שלנו בית ספר לחינוך בנאים נאמנים
למען ארץ ישראל (כלומר :אנשים שיקדישו עצמם לבניין הארץ) .אחינו עובדים במסירות הגדולה ביותר.
באהבה אנו מתפרצים לעבודה ,כי אנו מבינים מה אנחנו יוצרים ומעצבים ,לקראת מה אנחנו מתכוננים
כאן ומה כל אחד צריך למצוא בתוכו עצמו .אחינו מבינים את משימתם כחלוצים שחייבים לפלס דרך
למען העם היהודי.
--מה היא הכשרה כזאת? לקראת מה מגיע האח להכשרה? האם הוא בא כדי ללמוד לעבוד? לא .הוא בא
להכשרה כדי להתרגל לסבול למען ארץ ישראל ברגע הדרוש .כדי להתרגל לעבוד בשקט ,ללא מהומה,
אפילו כאשר הוא רואה את המכשולים הגדולים ביותר בדרכו .הוא לומד כאן להתקדם בעקשנות לקראת
המטרה .בהכשרה חייב האח לעמוד בסבל ובמחלה למען התנועה .ההכשרה היא מסננת ,שבה מסננים
בנאים למען ארץ ישראל ,בוני המדינה היהודית .כאן ,מנותק מהסביבה שבה האח התחנך ,מנותק
מהאנשים שחינכו אותו ,חייב האח לכבול את עצמו בשלשלת ארוכה של עבודה סבלנית; לא לבנות את
עתידו על ביתו (אוליי הכוונה :לא לחשוב על עתידו הפרטי) .לעיתים תכופות הוא חייב לשכוח מזה ולזכור רק
דבר אחד :הוא אינו משרת איש חוץ מהתנועה .הוא אינו חייב להתחבב על איש מחוץ לתנועה ולראש
בית"ר.
הוא חייב להיות בעל אנרגייה וסבלנות ,לעבוד ולעבוד ,אפילו כאשר אינו רואה תוצאות חיוביות מכך.
לשאוב מתוכו עוצמה רוחנית ,כדי להזין את הגוף התשוש בתקווה ,אומץ ואמונה בעבודה .העיקר הוא
שהאח יגלה ,כי מצא בתוכו את השיכנוע הנפשי הפנימי ואת הסיפוק מכך שהוא כבר מסוגל לסבול למען
ארץ ישראל.
--ההכנות הראשוניות הבלתי מספיקות להכשרה שלנו הפריעו מאוד להתארגנותנו בארץ ישראל .מתן יד
חופשית לבית"רים שלנו בארץ ישראל להתארגן בעצמם ניפצה את בסיס הקיום שלנו .ועידת דאנציג (ב-
 1931התקיים שם הכינוס העולמי הראשון של בית"ר) הכירה בשברירותנו ובפיצולנו והחליטה ,כי כל בית"רי
חייב להיות חייל בפלוגה במשך שנתיים ושחייב להתבצע איחוד כוחותינו .הבנו כי נגד פוליטיקה נלחמים
בפוליטיקה ,אבל נגד עבודה נאבקים בעבודה.
הנה לא מכבר עדיין חשבנו ,כי הסתדרות העובדים היא אירגון מקצועי טהור ,אבל ועידת דנציג הוכיחה
לנו ,כי אנחנו נמצאים במצבו של האדם שיורקים בפרצופו ולאחר מכן שואלים אותו מדוע הוא בורח.
ההסתדרות רמסה ברגליה את תחושותינו הקדושות ביותר ,הפכה למאומה את חלומנו היפה והעמוק
ביותר – ואחרי כן רצתה שנעבוד ביחד איתה.
אנחנו יצרנו את האירגון שלנו ,שיטפל באינטרסים של עובדינו.
המאבק עם מתנגדינו בארץ ישראל הוא קשה .אנחנו חייבים לשלוח לארץ ישראל אחים מוכנים היטב.
חייבים להשקיע בכך תשומת לב רבה ,אם ברצוננו להשיג את מבוקשנו.
אם אנו יוצאים למאבק ,אנו חייבים לנצח בו ,כי האמת חייבת לנצח תמיד.
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אברהם אקסלרוד

לעניין העלייה המעוכבת
ובכן ,התשובה כבר כאן .לאחר שהתבקשה הממשלה האנגלית לאשר  1720סרטיפיקטים (לעולים מפולין),
הוקצו לא יותר מ[ 350-ואפילו במספר קטן זה איננו בטוחים עדיין].
לא יהיה זה מוגזם לומר ,כי הידיעה על מספר קטן כל כך של סרטיפיקטים פגעה כרעם באחינו ואחיותינו,
שסיימו את ההכשרה שלהם .ובאמת אין זה פלא .אנשים קרעו את עצמם מבתיהם ,ניתקו את עצמם
מהגלות ולעיתים עשו זאת בעוצמה רבה כל כך שיהיה זה באמת קשה מאוד לחזור ולהתרגל לאותם חיים.
יכול להיות שהכל ישפיע לרעה על עבודת הקינים (המועדונים) שלנו ,שברובם הגדול כבר מצויים כיום
אחים ואחיות שסיימו את ההכשרה שלהם.
ה"מסיימים" ,כפי שנכנה אותם ,יאבדו את האומץ ולעיתים קרובות לא רק שלא יסייעו לעבודה בקינים,
אלא אפילו יפריעו לה.
אמרתי שאין בכך פלא .ציפיותיהם של האנשים נופצו .תוך כדי הפיכת חלומותיהם ארוכי השנים
למציאות ,הם נחבטו לאחור באורח ברוטאלי .זה מוכרח לגרום לריאקציה.
אבל האם הריאקציה מוצדקת? על כך אנו חייבים להשיב בנחישות – לא! אם אירגוני השמאל הציוניים
מאבדים את האומץ ומאוכזבים ,הרי זה ברור ומובן .הדחף שלהם לעלות ארצה אף פעם לא היה מטופח
על ידי אידיאלים גדולים .להם ארץ ישראל אינה יותר מאשר מקום עבודה ,ובנוסף לכך מאוד נוח ,על
חשבון כל העם היהודי ,כדי לעשות ניסויים שונים.
אבל לנו ארץ ישראל היא יותר ,הרבה יותר מאשר ארץ הגירה רגילה .העלייה שלנו שונה בהרבה
מהגירה רגילה .משום כך אין לנו כל יסוד לאבד את האומץ אפילו לרגע אחד.
לא אנו אשמים בכך שהממשלה האנגלית הקצתה כמות קטנה כזאת של סרטיפיקטים .זוהי תוצאה של
"מדיניות וייצמן" האומללה ,ביחד עם האירועים האחרונים בחדרה .הרי זה מגוחך לדרוש מהממשלה
האנגלית סרטיפיקטים באותה עת שבה נאבקים ברחובות חדרה על עבודה (כנראה הכוונה למאבק בין חברי
בית"ר לחברי ההסתדרות על מקומות עבודה בחדרה) .האם לא מוטב היה להגיע להבנה שקטה עם המתיישבים
(נותני העבודה בחדרה?) .זה היה מביא תוצאות הרבה יותר טובות ולא היה משמש כמכשיר למשרד
המושבות (הבריטי לפגוע בעלייה).
אבל לך דבר עם אנשים שמציבים את הפוליטיקה ואת האמביציה המפלגתית שלהם מעל לכל .נותר לנו
רק עוד אמצעי אחד :אותו מאבק שאנחנו מנהלים כבר שש שנים עם ה"ווייצמניזם" אנחנו צריכים לפתוח
בו גם עם ההסתדרות בארץ ישראל .לא עם העובדים הארץ-ישראלים אנחנו נילחם ,אלא נגד הורסי
הציונות.
את מאבקנו לא ננהל בפוליטיקה וגם לא בעיתונות ובחוברות .עבודה נגד עבודה .זה יהיה מאבקנו.
והיום ,כאשר שוב אנחנו נושאים בעול בגלל היסודות המוזכרים לעיל ,אנחנו חייבים להתחזק כפליים
במאבקנו .מוכרחים להקים בעתיד הקרוב ביותר כמה שיותר גדודי הכשרה ולגייס כמה שיותר אנשים
להכשרה .או אז נשיג את מטרתנו!
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לקט מודעת מהעיתון:

מיבחר גדול של שמיכות צמר גפן ופוך ,מיוצרות מהחומרים הטובים ביותר ,כגון :משי ,בד דמשקאי,
בעק ,ליבערטין ,סאטין וכולי ,וגם מצמר הגפן הסיני האיכותי ביותר וצמר גפן צמרי לפי הדוגמאות
הפריזאיות האחרונות ,במחירים הזולים ביותר .להשיג רק במפעל הידוע של חברת דילבורד קובל,
ורשאבסקה ( 82מול גימנסיה "תרבות")
שימו לב! גם מעבדים (הופכים) שמיכות ישנות לחדשות.

...כן ,אבל את הכובעים הטובים ביותר
משיגים רק אצל

הערש געללער
קובל ,וורשבסקה 38
הנעלים הטובות ביותר לגברים ,גברות וילדים
להשיג אצל

הערש פוגאטש
קובל ,וורשבסקה 129
מכבסה כימית ממדרגה ראשונה

אברהם באטער
קובל ,וורשבסקה 4
מטפלת בצווארונים ,חולצות וכדומה במהירות ובזול
הכריכייה הוותיקה של

יצחק שטערן
קובל ,קרוליובה באנע 4
נפתחה מחדש .מחירים תחרותיים
אם ברצונך לקבל צווארון נקי והיגייני עם ברק פריזאי מעולה,
תמורת  25גרושן (אגורות של זלוטי) בלבד
לך למכבסה הכימית הטובה ביותר
"פדאנטריה" קובל ,וורשבסקה .28
מוצרי הקוסמטיקה הטובים ביותר וכן משקפיים בעלי העדשות
האופטיות הטובות ביותר מציע בית המרקחת
קובל ,קוליובה .48
ליפא חייט
חנות ברזל
ש .גוטמן קובל ,ורשבסקה 27
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בית מרקחת

ישראל פינקלשטיין
קובל וורשבסקה 120
סחר אריגים

ישראל גרייעווער
קובל ,וורשבסקה 197
עסק של ברזל ומוצרי ברזל

מנחם רייסישער
קובל ,וורשבסקה .165
בסיטונות ובקמעונאות מחירים תחרותיים
ממתקים ומוצרי מזון במחירים נוחים
מקבלים רק בחנות של

פנחס שוורצבלט
קובל ,סינקייביץ' 2
סחר כלי אוכל

רפאל צימרינג
קובל ,וורשבסקה 122
מיבחר גדול

מחירים זולים

קונדיטוריה "וורסאל"
קובל ,מיצקייביץ' .4
כל יום קונצרטים מהרדיו
מחירים נוחים
בית מסחר למוצרי מכולת ,מיני מתיקה
ודליקאטסים

פיש ולרנר
קובל ,רחוב קולייובה  ,2טל40 .
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יובל

העשר לבית הספר "הרצליה"

החוברת נמצאת בספרייה הלאומית בירושלים.
דפים נבחרים מתוך החוברת:
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21.6.1929 -
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גימנסיית "תרבות" -חוברת חיינו
אפריל1934 -
החוברת נמצאת בספרייה הלאומית בירושלים.
דפים נבחרים מתוך החוברת:
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עיתונות נוספת שיצאה לאור בקובל
 עיתונאים קובלאיים:עיתונאים קובלאיים כתבו בעיתונים בתפוצה ארצית .בינהם המשורר זישה ווינפר שהיגר
לארצות הברית ויוסף-חיים זגורודסקי מראשוני הסופרים הקבועים בעיתון "מאמענט"
(מומנט) בוורשה.
 פרסומים עיתונאיים:

"חיי קובל"

בשנת  1919הופיע בקובל השבועון הראשון בשפה הרוסית בשם "חיי קובל".
העורכים והמוציאים לאור היו סטודנטים מבני העיר .העיתון החזיק מעמד שנים ספורות
בלבד.


"השומר הצעיר"

בקן תנועת הנוער הציונית הגדולה בעיר – השומר הצעיר -היה יוצא באופן סדיר עיתון
קיר )בין השנים  .)1929-39תקופה מסוימת פורסם בעיתון "קול קובל" ) קאוולער
שטימע ( דף בעברית ערוך ע"י חברי קן" השומר הצעיר".



"על המשמר"

ירחון "על המשמר" ,מטעם תנועת "השומר" בעיר ,יצא לאור בקובל כבר בתחילת שנת
 1922עם תחילת השלטון הפולני בקובל.
הירחון" :כלי מבטאה של המחשבה הלאמית הצעירה" ,הודפס בקובל ,רח' לוצק מס'
( 156הרחוב לפני שחולק גם לרחוב וורשבסקה) .עורך העיתון ישראל בוים .הירחון יצא
לאור פעמיים בלבד .בירחון זה פרסם המשורר הקובלאי קלמן ליס את שיריו הראשונים.
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