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 הסתתרו או ,ם,Tמכד האבר־ם בכתי יהודים הרכה התחבאו הפרעות בשעת
בעירות.

 שהבתים בחשבם ובבית־המרח־ן, ככתי־התפלה התחבאו •הודים הרבה
 מעם את וחבשו הללו הבתים אל גם חדרו הפולנים אך הדליקה. מפני בטוחים הללו •

 ויהיו הדליקה מפני נצלו לא האלה הבתים נם האלה. האמללים בידי שנשאר הכסף,
• אש. למאכלת

 יולי׳ 1* ליום אור בלילה העיר. את לעזוב הפולנים התעתדו יולי 12 ביום .
 עעו כך מהעששיות. הנפט את שהריקו מקרים היו נפט. ואספו לבית מבית עברו

 הרבה בנזין, rלק בהפשיק אתרים. בתים בהרבה ונם קנטורובי׳ן מירקה של בביתה
 את לבבות נשו אחדים יהודים כאש. הבתים את הציתו החילים כאשר ראו יהורים

ככידון. דקרו אחד יהודי אותם. גרשו החילים אך השרפד,,
בתיכם באש. נכחדו בתים ואחד ארבעים אמידים. היותר היהודים נזוקו בשרפה '

 חנויות עשרה שלש נם המוקד, על עלו בתי־תפלף. שני נם דופי. של אחד בית גם
נשרפו, בנינים ושנים וארבעים .

).1920 אויגוסב 2־1 של החקילה (חוצאוס

אולגופול
חרסזן). (סלך

 I התנפלו בפעם פעב .191# שנת פברואר, כחדש התחילו באולניפול הפרעות
 העיר שנכבשה עד המצב נמשך כך היהודים, בתי את ושדדו וחמשו העירה ההידמקיםעל

 , האדום החיל וכאשר ימים, האריך לא המועצה שלטון אך המועצה. חיל ידי על
 ■ ׳1919 שנת מאי, 14 כיום אולגופול. ליהודי רעים ימים התחילו אחור, לסגת אלון

 את שדרו ימים שני ובמשך ניםותיד» עם יםשלי '!בוליטני האטמנים העירה פרצו
 ביניהם נפשו!/ עשרים אז נדרנו לידם. שנפל מי כל את וחדנו אחדות נשים אנסו העיר,

אלד מלבד שנה. שמינים p זקן נם שנה. עשרה ארבע בת נערה שוקם, דרב של הילדה
 שבאו מברשד, יהודים שלשה היו הדרונים בין מפצעיהם. אנשים ששה כך אחר מתו ,

 ינ׳י לכל כעלי־מומים נשארו מהנפצעים הרבה א^גךקברם, פח ומצאו לאולנופול
 שד,סיקריקים מקרים, גם )1ד,י אך בכשף, חפשתש את יו ד,צליחו מדם כמה חייד.ם.
קרבנותיהם. •׳את כך ואחר נפש כשר קבלו

כשם כאולניפול עתון וערך פטלורי של מיםודו ו״סמוםטיניק״ לעם מורה היה טשאלי י
 העיר, תל החידמקים התנפלו כאשר ואפריל, פברואר כימי פרןדות. הוציא נם .כוליהי,, .

 יהיו לא בעיר יהיה שד.וא זמן שכל להם, והבטיח היהודים על להגן תמיד הוא יצא
t זכילופני• עם ביחד בעצמו, כאשד.הוא כך, אחר פרעות. t v אמר, בעיר, פדעית 
 המועצד-. של דרשות אל מתחברים שהם מפני ביהודים, מתנקם שהוא טשאלי,

 אחדות פרסאות במרחק ליובומידקד,, הכפר אל הסמוך כיעד חנו וניסותיו זבולוטני
 לבנים מגשים, אכל, בצרכי ,שונות, דרישות היהודים אל שלח יום ובכל העיד, מן

 זבילוטני רעין כך בדיוק. דרישותיו את פעם כל למלאות נאלצו והיהודים ובגדים,
. . ׳ , ■ י הקי׳ן. כל במשך היהודים את

 יש היד,ודים. בתי את וחמסו חדשות כנופיות העירד, פרצו כפור , ביום
הרגו ד.ם ;חילים בבגדי שהתחפשו ליובומירקד, אברי היו שהסיקריקים אומרים,


