השואה בתיעוד
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עונש מוות על סחר  -חליפין

. 175
דו " ח

של מפקד מחנה הריכוז היהודי בדווינסק

אל מפקד אזור
ב 19 -

במחנה ריכוז

מס '

1

דווינסק

של משמר הביטחון בדווינסק

19

בפברואר

1942

בפברואר שנה זו  ,נעצרה במחנה היהודי היהודיה חיה מא ? ירובה  ,שנת

לידתה

, 1893

על שהחליפה חתיכת בר בשני ק " ג קמח בערך עם פועל * העוסק

בשיפוצים במחנה הריכוז  .בהתאם להוראה של משטרת הביטחון הגרמנית ,

הוצאה להורג בירייה היהודיה מאיירובה היום

בשעה סו בחצר המחנה

בנוכחות שאר יהודי המחנה  .הפועל  ,שהחליף את הקמח בבד  ,לא
מצורף

;

נתגלה .

השקית עם הקמח .

 . 184ק My Obviniayem, Riga , ! 976 ,

.

הכוונה לאזרח לא

. 176

יהודי .

סניור של קובה  ,נציב המחוז בילורוסיה  ,אל לוהזה בנוגע
למצבם של יהודי הרייך במינסק

נציב המחוז

Generalkommissar

בילורוסיה

Weissruthenien

מינסק  16 ,בדצמבר 1941

אל
נציב הרייך  Reichskommissarאוסטלאנד
גאולייטר היינריך לוהזה

Lohse

ריגה
עניין ממלכתי סורי
היינריך

היקר ,

אני מבקש ממך אישית הנחיה רשמית בקשר להתייחסות הממשל האזרחי

לגבי יהודים ששולחו מגרמניה לבןלורוסיה  .מצויים בין יהודים אלה לוחמי

ברית  -המועצות
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חזית עם צלב הברזל בדרגה ראשונה ושנייה  ,פצועי מלחמה  ,אריים למחצה
ואף שלושה  -רבעים אריים  .עד עכשיו הגיעו הנה רק

- 6 , 000

7 , 000

מתוך

שעליהם נמסר  .לא ידוע לי היכן נותרו האחרים  .במשך ביקורי

25 , 000

החוזרים ונשנים בגיטו בתוקף תפקידי נוכחתי  ,שבין יהודים אלה  ,הנבדלים
מהיהודים הרוסים גם בניקיון אישי  ,נמצאים עובדים מיומנים שתפוקתם ביום
היא פי

5

מזו של היהודים הרוסים .

היהודים האלה כנראה יקפאו או יורעבו עד מוות במשך השבועות

לנו הם מהווים סכנת מגיפה

להידבקות
הרייך

מ 22 -

עצומה ,

הבאים .

כיוון שבאופן טבעי הם חשופים

המגיפות הנפוצות בבןלורוסיה בדיוק כמונו הגרמנים מן

) . ( Reichsdeutsche

שום חומר חיסון לא עמד

לרשותם .

על אחריותי אינני נותן לס " ד הנחיה בנוגע לטיפול באנשים אלה  ,למרוה
שיחידות מסוימות של הוורמאכט והמשטרה כבר כעת שמו ידם על רכוש
היהודים מהרייך  .הס " ד כבר נטל בלי לשאול

400

מזרונים מיהודים מהרייך

ובנוסף החרים מכל הבא ליד  .אני בוודאי קשוח ונכון לסייע לפתרון השאלה
היהודית  ,אך אנשים הבאים מהחוג התרבותי שלנו הרי שונים מהעדר החייתי
של המקומיים  .האם יש להטיל על הליטאים והלאטבים  ,שגם האוכלוסייה

המקומית דוחה אותם  ,את [ ביצוע ] הטבח  .אני לא יכול זאת  .אני מבקש ממך
מתוך התחשבות במעמד הרייך והמפלגה שלנו  ,לתת הוראות חד משמעיות

הקובעות את הפעולות [ ההכרחיות ] בצורה האנושית ביותר .
בברכה מכל הלב
הייל היטלר
שלך
וילהלם קובה

5 - 3665ק

Kube

