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פערטהייידיגער. אונד אנוואלט - שטאאטס
— אנטי.םעםיטענ.קואוואלל.פואצעססע• פעכטער אים —

 פאללע אונטערדבונג דעססען פ־אצעס, דיעזער
 -6בעשע נאהם, אנשפרוך אין טאנאטע ן ה ע צ

ק ט־גטע  פאללע געריבטשהאף בודא.םעםטער י ד
 לעטצ־ דער פערהאגדלוגגען דיא טאגע. ן ה ע צ

 גע- ד־א געבאטען. נ־יעש וועניג האבען טאגע טען
 דארשטעל- קלארע א־־נע פ־גדען לעזעד שעטצטען

 דעם אין געריכטש-פערהאנדלונגק דיעזער לונג
 וואללק היער נומטער. דיעזער שלוש.ארטיקעל

 דעש רעדע האב-אינטערעששאנטע ד־א בלאש וויר
 דיא ארך ודא ל, י י ה דר׳ שטאאטש-אנוואלטעש.

 מאששעג. דעי פערטה־ידינער דער רעדק שוואכען
 הדפט-אינהאלטע איהרעש אנגעקלאגטען, האפטק

 הייל די׳ שטאאטש.אנוואלט לאששען. פאלגען נאך,
 .טען2<ז פאם געריכטש-פעדהאנדלונג דעי א־ין נאהש

:זאגטע ע־ א־גדעש ־־ארט, דאש צוערשט דיעזעש
 שאל- ׳. גער־בטשהא־ קאניגליבער ״לאבל־בער

 ודע. אוגד אונטעיזוכונג, דיא האט מאנאטע 10 לע
 פערהאנד- געריבטליכע ד־א טאגע 10 פאללע דער
 שט־אשענ.ךרא- אנטי-שעמיטישען דיעזעש לונג

 איין אום ד,יעי דך האנדעלט עש !געדדע־ט וואללש
 איין לאנגע :אך וועלשעש עיאייגניש, טדויריגעש

 געשיכטע דעי־ אין ט ט א ל ב ש ע ל ק נ ו ד
 אוג. געשישטע דעי אין אונד הדפט-שטאדט דער

 שדעיליכען דיעזע ודר ווענן !ווירד בילדען :אינש
 צ־טטערנד ודר ם־ששען זא בעט־אשטען, פארפאללע

א ג דאש ווירקליך דענן אב :פראנק  פעי־ ב י
 גערעבטיגק־יט אינד יעכט וועלשעש אץ איזט, טי:

 רייבע־- דאש דאט־ט זאללק, ווערדען פערשאררט
 דעי אין העררשאפט אונבעשרענקטען צור טרום
 ד־א אינדעש מיר איך בעטראכטע געלאנגע!- וועלט
 מאם- זא גער־כטש-זאאלע איש היער וועלשע לייטע

 טוש זא ערשיינען. .אנגעקלאגטע־ אלש שענהאפט
אבק פ-אגען: וויעדער טיך איך ה  או:- דיעזע דענן .

 נעהאג- זעלבשטשטענד־ג טענשען בעדייטענדען
 רובלאזער פאן פיעלמעהר ניבט זיא זינד דעלט?

 פערברעכערישען דיעזען צו זייטע באזהאפטעי־
 העט. ן געווארדק פערהעטצט פערל־־טעט, טהאטען

 בעלעב. דען אין געהאבט, מיטה דען דיעזע טען
 אין פאשט ה־־פטשטאדט, דעי־ שט־אשען טעשטען

 אש פאליצי־א-געבי־דעש, דעש נאבבא־שאפט דער
 פ־־עדליבער געשעפטע דיא טא;ע, העלל-ליבטק

 שטונדע איינער ביננק אוגד אנצינרייפען קדפל־יטע
 גול. 12,000 ם־נדעשטענש פאן ווערטהע איש ויאאדען

 טה־ע. טיט טהיילש פערשלעפפען, צו טהיילם דעז
״— ? פערניכטען צו וואוטה רישער

 ווירקלי- דא ניבט דנד דא ע ז ע י ד ,ניין!
 .ווערקצייגע־ דיא בלאש זאנדערן פערברעבער, בען

 טענגע דיא ל־ידער דיא מענשען, רוכלאזער זארך
 אבער דאנן פערהעטצען, נעוואלט.טהאטען צו נויר
 צו אונגעשט־אפט איש צוריקציעהען, איילענדם דך

 עש דאש בעדדערן. טיעף עט טוש איך !בלייבען
 געלונגק׳ ניבט אוגטערדבונג -טאנאטליכק10 דער
 י- ' ל אוני ר ע ב ע ה ר ו א אייגענטליבען דיא

 דיעזע אוש ערודשען, צו קראוואללע דיעזער ר ע ט
 א־בערליעפערן. צו גע־עבטיגק־יט שטראפענדען דער
 אין ק־איואללען אנט־-שעם־ט־שען אללען בייא ודא
 דער אין היער ארך א־נש וויר טיששען שיאודנין, דער

 דא. בעהייערן גראשטען מיינעש צו הויפטשטאדט
 לעהר. האנדווערקש-געזעללען. אייניגע בעגניגען, טיט

 טענשען אונבעדייטעגדע דערגלייבען אוגד יונגען
דיעזע האבען עש ווערפען. צו קערקער דען אין

 גור דאך טהיילנענאמטק, פערברעבען אש וואהל ן
 אג. דיא וועהרענד ווערקעייגע. אונוו־סשענדע אלש

 אנ_ זאלבעד לייטער אוגד אורהעבער שטיפטער,
 אוגד פעירזאן דער זיבערהייט דיא געגען גריפפע

 שערפערע אייגע דאך וואהל אייגענטהומש דעש
 טאן טיטטע עבען ן ע ז ע י ד פערדיענען! שט־אפע

 פערברעבענם״ שעגדל־בען דעש ״בראנדמאל דאש
—!״דריקען שט־רנע פרעבע דיא או־ף

 מאגטע דאראן שולד א־זט ר ע ו ו .אוגד
 דיא דאש ווי־טער), ל י י ה דר׳ שטאאטש-אגוואלט

 פערברעכערישען דעה אנשטיפטער רובלאזען
 ?- געבליעבען אונענטדעקט שטראשענ-קראוואללע

 אדש יא! י צ י ל א פ ד־א אלש אנדערער, נ־עמאגד
 אבער-שטאדטהדפטמאננעם דעש א־־שזאגען דע]

 מיששען. ערפאהרען ליידער עש ודר האבק זעלבטט
רויב. צ־־גטע, אונפעהיג ז־ך פאל־צ־יא דיא דאש  דען.

 רעבטצי־טיג הדפטשטאדט דעה אין מיטטע; צ־גען■
 ר ע ב ו ר ג נ י י ו ו הערר !טהון צו אי־נהאלט י

 צור קאפפ.בעדעקוננ־ ״אהנע אגגשט ז־־נע־ אי; איזט
 זיין פיר זובען צו ה־לפע אום געלויפק, פאליצייא

 גאטטהויז! בעדראהטעם ראטטע ווילדען איינער פאן
 ער - ? אגטדארט צור דא ער ערהיעלט וואש אוגד

 פא- .דיא :וואדטען דען טיט אבגעודעזען וואורדע
 געפאה־ דיא ווענן א־־גשרי־טען, גור ראגגע ליצייא
. ד זאללטע דע־דק ע ר ע ם א גיר אייגע . . 
 איים. ניבט אירהעבער דיא אויך טאן האט אלל״ן
 מעה־מאנאטל־בע דיא האט זא געטאבט, פ־נדיג

ב. ע ג ר ע וו־כטיגעם איין דעננאך אונטערזוכונג
 - א־זט דאש אוגד !געפארדערט טאגע צו ם י נ

 פערברע. שאנדליבק דעש ד נ ו ר ג דער דאש
 סאן !וואר ״אגטי.שעם־טישמוש״ דעה בלאט בענם
 ן ע ש י ט י ל א ם קייכער טיט היער י עש האט

 זאציאלען געוואהנליבק קיינער טיט בעוועגונג,
 איינעד טיט איינפאך גאנין זאנדעדן טהרן, צו פ־אגע,

 ע- י נ פע־שטאשענדק שט־אפי-געזעטין דאש גענען
; ט ב א ר ט ר ע  ניבט גאר היעריבער וו־לל איך ד

 ״אגטי- הער דאש איבע־־צייגט, בין איך שפרעכען. פיעל
 עהרלי- יעדק איינעש ברושט דעה אין שעמיטישטוש״

 גע. נור טענשען דענקעגדען רעבטליך אוגד בען
 אבש־־עס טיעפשטען דעש אונה עקעלם דעש פ־הלע

 יעדעם !טעררוו־רד־ג איזט עש - !טוש ערוועקק
 קראוואללק דען צו פ^רבער־־טונגען דיא ווארען

 איבער וועלבע שאל־צי־א. דיא נור ט, נ נ א ק ע ב
 פאן זז$ללטע,ודלל דעררוהעוואבק דיאערהאלטונג

 פיע. ז־־ט !האבען געהאבט אהנונג ק־ינע דעם אלל
 געגען לאנדע גאנצען איש וואורדע מאנאטען לען

 געהעטצט! אוגד געוויהלט קאנפעששיאך •גאנצע אייגע
 ניר. אין וואורדע צ־יט אללצולאגגער ניבט פא־ יא,

 פערהאנדעלט, שקאנדאל-ם־אצעם איין עדיהאזא
 ״העקםענ.פרז*צעםםע״ זאגענאננטע; דיא אן וועלבער

 וס^דבער אונד עראיננערטע, ם־טטעל-אלטע־ם דעש
 ן ע נ י ו ט ש אי־ראפא געבילדעטע גאנצע דאש

.ם־שטע!  וואורדע קראוואללען פעשטע־ דען בייא .
 דאש אוישגעגעבען, ניבט ״לאזונגש-־וארט׳ דאש ו־^הל

 אל- !נילט יודען־ ד־א נעגען ״רךיענם.צונ א־ינען עש
 פליג. דער רופע ד־א ט־אטצדעש קאנגטע מאן ליין

 יודע!־״ איין וואהנט היער ״אויך פערגעהטען: דערער
 פער. גאנצע ד־א דאם גענוג, בעווייז ד^ך איזט דאש

 אנטי-םעמ־ט־שען א״נען בעוועגונג ברעבערישע
 דיא געגען אויטשליעשליך אונד געהאבט בא־אקטער

ן ע ד ו  דיא האטטען פרייליך 1 וואר געריבטעט י
 בייא יוואפפעך א״גענטליבען קיינע או־פשטענד־שע

 טאן דענק טיט .שטייגע*. דענן זינד אלליין זיך.
ט^דטשלא. מענשען אונד צערשטארען וואהנונגען

- נעפעהרליכק קיינע עטווא קאנן, גק ז ק פ פ א ו  ו
אנע געריכטשה^ף דער דאהער: בעאנטראנע איך  מ

 גאנצע איינע ווירד (היער אנגעקלאגטע; פאלגענדע
 נעוואלט. וועגען אויפגעצאהלט) נאמען פא; רייהע

ע. העהלערייא אונד דיעבשטאהל טהעטיגקייט,  ב
ע. צו איינערזייטם איך, ב־טטע דאך שטראפען׳  ב

ע ג נ א דעי טעהרערע דאם ,ריקזיבטיגען
 שולדק צו ז־ך עטוואם ניע ביזהער ן ע ט ג א ל ר,

א וועשהאלב ליעשען, קאמטען ל. י ט איינע זי
 אנדע. - 1 פערדיענען בעשטראפונג ע ר ע ד

 דיא איבדינק דען בייא דאם אבער, רערזייטש
 זיא דאטיט ז״א, שטרענגע רעבט א״נע שטראפע

 זיכערה״ט דיא דאם וויששען, אללעמאל פיר איין
 פריעדליכער איינענטהוטם דעם אונד פערזאן דער

 אנגעטאשטעט האנד רובל^זער טיט ניבט בירגער
 ער. דיא וועלבער אדף פאהנע, דיא !דירפע ווערדען '

 ברי. אונד גלייכהייט ״פר־־הייט, :וו^רטע האבענען
 פאן ניבט דארף שטעהען, נעשד־עבען דערליבק־יט־

 בע_ אונבעשטראפט לוטפענ-נעז־נדעל זאלבעם
.ווערדק בעזודעלט אונד שטוטצט . !

 טאבטע שטאאטש-אנוואלטעם דעם רעדע דיא
 זיינע נאטענטליך איינדרוק. ט־עפען זעהר איינען

פאנ. ״אנטי-םעטיטישמום׳׳ דען געגען אוישפיהרונגק
ק :  אייגע פערטהיידיגעד דער ז־יטענם זעלבשט ד

 דיא נאד,טען היערדף - או־פנאהמע. ב־יפאלל־גע
רט. דאם רעדען קורצען זעה־ צו פערטה־ידיגעד וו̂ז

 נע. ׳,לאבליבער :זאנטע ר ע ה ט נ י ג דר׳
ע. זעלבשט שטאאטש-אנוואלט דער 1 ־־בטשהאף  ב
 אננע. שטעהענדען היער דיא ניבט יא טדאבטעט

 זאנ. איינענטליכקפערברעכער, דיא קלאגטקאלם
 דיא נעטליך וועלכע פערזאנק, אנדערע גאנ׳ן דערן

אבק! אנגעשטיפטעט קראוואללע  עם מום איך ה
 איינעם פאן איבערהויפט היעד דאש בעשטרייטען,

 דיא נאכדעם קאננע, ז״ן רעדע דיא ״אויפרוהר׳־
 קיינע זינד שטיינע ווארען. בעוואפפנעט ניבט לייטע

 היער דאם בעשטרייטק, איך מום עבענזא וואפפען.
 דיא 1 וואר שם־עלע איש ״אנטי-שעמיטישמום׳׳ דעד

 נייניערדע אויש בלאם זיך פערזאטמעלטען לייטע
 דיא ודיל שוואך, ויישק ״צום נאשטהויזע דעם פאר

 דארט ף ר א ש טאר־׳ן דאם מעלדעטען, צ־־טוננען
 נאז.לא. דיא שפאטער דאם ז־־או אבגעשטיעגען

ק ליעפערט ,וואורדק איינגעשלאגען טערנען  ד
 אנטי- קייגען קראוואללע דיא דאם בעווייז, בעשטען

 וואורדען פרייליך האטטען! באראקטער שעטיטישען
ן צופעלליג וועלבע ערבראבען. געוואלבע ע ד ו י  

 ניבט. אויך ניבט אב ווייס, וועד דאך !נעהארטען
 ווענן ווארדקווערק, צערשטארט געשעפטע יידישע
 עקשישטירט איבערהויפט נעגענד יענער אין זאלבע

 אננעקלאגטען דיא דאהער, ביטטע איך !העטטען
 דער אונד אויפרוהרם דעם פערברעבען דעם פאן

ו וואללק צו פריישפרעבק געוואלטטהעטיגק״ט
 האט ״טיך :זאנטע י נ א ל א ם געזא דד

 פערבליפפט. שטאאטם.אנוואלטעם דעם רעדע דיא
 דאם נעשילדערט, נרו־ענהאפט זא אללעם האט ער

 קאננטק דא לייטע פאאר דיא מ־שטע, נלויבען מאן
 צער. טאגע איינעם אין שטאאט אוננארישען דען

 ״אנטי-שעטי- דער דאם וואהר, א־זט עם שטא־ען.
 דעד פאן איזט, א י י ר ע ק ר ו ש איינע ט־סמום״

 אב. זיך אבשייא טיט טענש אנשטאנדינע יערער
 דיא א י טאנן טישטע דאנן אלליין טוש. ווענדען

 ציב. קראוואללע דיעזער שטיפטעד א־־נענטל־בען
 אונוויששענדען ארמען, דיעזע אבער ניבט טיגען,

 אונ- אייגענטליך וואם ודשסען, ניבט גאר דיא מענשען,
. !׳׳.זייא פערשטעהען צו ״אנטי-שעמיטישטוש״ טער .



קראוואללע. אנטי־סעמיסזישע בודאפעסטער
— .טאנ.0ע־ו!אנדלוננ6 פיע־טע' —

 פארלא- ז״א בעשליעסט געדיכטסד^ף דעד
 אונד טהאים $בער.שטאדטהדפטטאננעם דעם דונג
 דאס אן צושר־שט ערוועהנטען דעד אבזענדונג דיא

מיליטער.קאטטאנם*.
 שעטער דעס פערנעהטונג ד־א נון שאלנט עם
 געלענענטלץ וואורדען דעטזעלבען בי־א צאקזןפף.

 מאנשעטטען, נייע שט־ק 48 פערהאפטונג זיינער
 גע. ט־ש.טיכער אונד קנאששע זאקטיכער, מעהרערע

 דאם אלם לעטצטערען ד־א וואורדען אוגד פונדק,
ערקאננט. ווייננרובערם אייגענטהום

 8. אם ער דאש אן, ניבט אנגעקלאגטע דעד
 קערעשעשער. דיא אדף נייג־ערדע אדם אויגוסט

 אננעלאננט, דז$רטזעלבםט ד־א. נענאננען שטראשע
 אללען6 ב־נדעל איין טאנן איץ ודא ער, בעטערקטע

 וויססען, צו ז$הנע ארף, דאסזעלבע האב ער ;ל־עס
 ריעף ער ;זייא ענטהאלטען דעמזעלבק אין וואם
 דאך נאך, ודעדערדאלט שערלוסט-טרענעד דעם

 נעדדעננע, נראסק דעם אין דערזעלבע א־ד,ן הארטע
ך דאם  בראבטע נאבט ד־א ניבט. העררשטע, ט ס

 ער ־־אזעלבשט צו, וואנען א־־נעם א־ן האשע אים ער
פשלענטע. איבערנאבטען צו שאן פד־הער או־ך

 טאנלאהנער, קרעטשאק, יאזעף אנגעקלאגטער
 - ציינען טעהרערער ארסזאנע נאך - ערבראך

 ש־־עד, ארם־ן נאלדארבייטערש העם געוואלבע דאם
והרד. נעשטעללט אברעדע א־ן א־הם שאן וואס

 דאנקאפסקי צ־וויל-קאטם־ססער ודרד היערויף
שעדנאטמען. נאכטאלם

י. א־־נע ז־א ״האבען :שטאאטס-אנוואלט י ו ו
 בע- א־־ן ז־א דאם ערהאלטען, דאריבער ג נ ו ז

 זאללען• האבען יענע אויף או־נענטערק זאנדערעס
 אנט־.םעטיט־שען דער .אנש־הרער ד־א פיר טא; ד־א

 דיעם נילט נאטענטל־ך קאננטע, האלטען העטצעך
דעם•פ־ננעטלענשעג?" ט־טארב־־טער דער בעציגל־ך

 נ נ ו ז י י ו ו זאלבע קיינע האבע .אץ :צייגע
ערהאלטען.־

 א־נ. ־ענעם ז־א .קעננען :שטאאטש-אנוואלט
ה־עלט?* רעדען העטצערישע וועלכעם ד־ווידואום,
 יוליאום דען בלאם קעננע אץ .ניין! :צי־גע

ווערהאווא־.״
 טא- האט דעננאך .א־נד :שטאאטש.אנ־ואלט

ס ריין י י ו  אדן* נאבם־טטאנם דאמאלם ז־א ו
 דער נעטאבט, או־פטערקזאם טענשען יוננק איינען

 פא־ אונד וואר, .פיגנעטלענשעג* דעם טיטארב־יטעד
אבגינג?* אונד אויף. נעוואלבע דעם

ס :צ־־נע י י ו ו  ניעטאנדען ארף טץ האט •
געטאבט.* ארפטעדקזאם

 ט־טאר. דיא ן־א .קעננע; :שטאאטס-אנוואלט
שערזאנלץ?״ .פ־גגעטלענשעג* רעם ב־יטער

,נין.' :צייגע
 אבער- דעם פערהא־ אינטערעססאנטע דאש

 פאלנענ. זץ געשטאלטעטע שטאדט.הויסטםאננעס
:דערטאסען

! דער .א־ינער ל: יי ה דר׳ שטאאטש-אנוואלט
 : טאלטאש שטאדט.הו־פטםאנן דאם זאנטע, צ־ינען

 ; אי־נ- ניבט עהער וועידע שאליצי־א ד־א ערקלערטע,
 א־־נטדיטט. נעפאהר ערנשטערע ב־ן אלם שר־־טען,
 אוץדאה־ןנעאייסערט דערזעלבע זץ זאלל שערנער
 ווערדען. בעצאהלען שאדען דען ז־א דאם האבק,

 אי־נע ז־א אב :ש־אנע ד־א דאה,ער שטעללע אץ
 : דורך האבען, ערלאששען פערארדנונג דערארט־נע

 ; א־יגער פא; שאל־צ־־א דער אי־נשר־יטע; דאש וועלבע
 געטאבט אבהענניג רוהע.שטארוננ' .נראסערען

 ן פעי- שאדענ.ערזאט*ן א״נען דא אב אוגד וררד,
?״ שפראבען

 •א־־נע :ם י א ה ט אבער-שטאדטהו־פטטאנן
 י ערלאם. נ־כט א־ך האבע פערארדנונג דערארט־נע

 געשאהען אונרוהק דער פערהינדערונג צור סען.
 האבע שאדענ.ערזאט׳ן א־ינען פע־פ־גונגען. אללע

 איינעם צו אץ דא שערשפראבען, נ־עמאנדעם אץ
 פערפפליב. נענענא־בער נ־עטאנדעם ן ע כ ל א ז

ב־ן.' טעט
 נעפעלל־גסט ז־א .וואללען :שטאאטס-אנוואלט

 טי. שאן בער־־טשאשט-האלטונג צור אב אנגעבען,
 אוגד וואורדע, נעטראפפען שע־־פ־גונג א־־נע ליטער

 אין ניבט ם־ליטער דאש דאשש א־זט, וואהר עם אב
 1 בעאנ. הילפע דעסשען אלם וואר, בער־־טשאפט

וואורדעו* שפרוכם

אוג. .דיא :טהאים אבער.שטאדטהו־פטםאנן
 פאם־ליע דער אנקונשט דער טיט האבען רוהען

 אץ זאבאלד בעגאננען. בודאפעסט א־ן ף ר א ש
 פאט־ליע שארףישק דער אנוועזענהייט דער פאן

 ף ר א ש יאזעף א־ך ליעם וואורדע, פערשטענדיגט
 טעל- צו טיר ב־יא אונפערצינליך זץ אויפטראגען,

 נאבטיט. אוד,ר 4 בין איהן אויף ווארטעטע אץ דען.
 ניבט שטונדע דיעזער צו ביז ער דא אונד טאגם,

 וויינגרובער, צו פעיזאנליך ט־ך א־ך בענאב קאם.
 או־פ. מי־נער שארף וועסהאלב ערפאהרען, צו אום

 ווינגרובער האט. ענטשפראכען ניבט פארדערונג
 וואהנע שא־ף אנטווארט, צור דאמאלם סיר גאב

 ווא. נ־כט, או־ך וויסשע ער אוגד דארט, טעהר ניבט
 קאם אבענד זעלבען אם - זי־א. נענאנגען ער הין

 צו דא אונד שאר, רוהע.שטאדונג קל־־נערע א־ינע
 רוהע.שטארוננען ד־א דך דאס שטאנד, בעפירכטען

 ניבט פאל־צ־־א-טאננשאפט דיא וו־עדערהאלקאונד
 נעבשטען אם אץ פערש־גטע זא ווערדע, געניגען
 ערפאל: מ־ט או־סשרייטוננען נראסערען אום טאנע,

 פלאטצ-קאטטאנדא דאם דאשם קאננען, צו בענעגנען
 אננענאננען ט־ל־טער.הילפע דער ביישטעללונג אום

 או־נושט ן .טע 8 שאם א־זט צושריפט טיינע ווערדע.
 א־ן ערזובט, דערזעלבען אין ווירד עם אונד דאט־רט,

 ■ע אוללאעל-קאסערנע א־נד קארלס-קאשערנע דער
 בער־יטשאפט א־ן א־גפאנטער־ע קאטפאניק צוו־־א

 בע. אללע אן אץ ליעם או־סערדעם האלטען. צו
 על. וו־יזונג ד־א צירקס-שטאדט-הו־פטטאננשאפטען

 א־־ף או־גע וואכזאמעם א־־ן גאבט אונד טאג נעהען,
 אוגד האבק, צו נעב־עטעש א־ד,רעם פארגענגע ד־א

 נאכדרוקע נ־אסטעם טיט רוהע-שטארונגען ב־־א
 פלאטצ.קאט. דאם אן צושר־פט דיא איינצושרייטק.

 ן אוהד 2 ביז אויגושט י.טען אם נאך וואורדע טאנדא
עקספעדירט.־ טיטטאגם

 זא- צו טיר ביטטע, ״אץ :שטאאטש-אנוואלט
 פערטררליכעם א־־ף נ־בט פאל־צ־יא ד־א אב נען.

 דערא־. א־־נע דאם וואודדע, פערשטענד־גט ווענע
 אדע־ ווירד, פא־בע־י־טעט רוהע-שטאדונג ט־גע
 "אונר ף ד א ש פאטיליע דער אנוועזענהי־ט ד־א

 או־פל־יציננעך צו.יודענ.פ־ינדליכען נאטען דערען
 בערו. ניבט פאל־צייא ד־א זץ פאנד ? ביעטע אנלאש

 ששע. א־נד א:ט־.סעם־ט־שםים דעש ש־הרער דיא שען,
 אונ. ״פיגנעטלענשעג־ דעם פערזאנאל דאם צ־עלל

ד האלטען צו אויפזוכט טער
בעווע. ,ד־א טהאיס: אבער.שטאדטהו־פטםאנן

 אנט־.םעם־ט־שע א־יסנעשפיאבען קיינע האטטע גונג
ק שאם רוהע.שטארונג ד־א דענן ריכטונג, ט  א־י. ל.

 ב־ישען יוננע־ נייג־ערדע ד־א דורך וואורדע נוסט
 איין! נ־בט טראף אנציינע א־־נע הערפארנערופען.

 אץ ווים זא בעטר־פפט, דען.פינגעטלענשעג' *־אם
 יודענ-פרי־נד קין עבען ווערהאווא־ דאם צוואר,
 לי־בט נ־בט א־הם וואד אבנעארדנעטער אלם איזט,

 ק־־נער ווא־רדע וו־הלערן דען שאן ביצוקאטמען.
אננעצ־־גט. פאל־צי־א דער

 אבער. .הערר :נינטהער דר׳ שערטהידיגער
 | דאפאן, א־בערצי־נט ז־א דנד י שטאדטהרפטטאנן

 ווערען, פאדגעקאטטען נ־בט אונרוהק דיא דאם
ן ווענן ׳ י ר א וש ט - א  בודאפעםט נאך ניבט ש

ך קאטטט
אץ טהא־ש: אבער-שטאדטה־־פטטאנן מאב. .

 נעהע־ע אץ נערנע נ־בט דיעסבעצ־גלץ ם־ך טע
 א־בר־נענם וואד א־ך א־ינלאסשען, עראדטערונגען

 עקע דעד אן טערזאנל־ך טוטולטעם דעס וועהרענד
 צוגענען נ״ע.וועלםנאםשע אונד האטוואנער. דער
 דאה,ער קאנן עם פערפינונגק. אללע טראף אוגד

 וועד. בעש־לדיגט פערז־־םנ־םםעס א־־נעם ניעטאנד
 א־־נעם צו ערפיללט. פשל־כט ד־נע האט יעדער דען,

 אנלאס, בעגר־נדעטע־ קין דך באט א־־נשרייטען
 בו. פאן נור אנפאנגם וואר שפעקטאקעל דער דענן
או־סנענאננען.* בען

 פאליצי. אים ב־טטע, •אץ נרובעד: דר׳
 טוש פאל־צ־־א ,ד־א א״סדריקלץ: עש ה־־סט געזעט־ן

 פער. נאך טאגליכקי־ט דער שאדען עווענטועללע
היגדערן.־

 מאג. .נאך :טהא־ש אבער.שטאדטהו־פטםאנן
 !אוטשטענדק אללען א־נטער נ־בט אבער ליכק־־ט,

א איך ווענן ש א  וו־סטע ווערע, בודאפעשט פאן ש
 אבער ;אנצו-ווענדען מ־טטעל אנדערע פרי־ל־ך איך
 דא־ף אוגד בעאטטער קאנשטיטוציאנעללער בין אץ
א־בערשרי־טען. ניבט נעזעטצע ד־א

 אבער. דעם פערדאר דאם וואר דאם־ט
בעענדעט. שטאדטהו־פטטאננעס

אננעקלאג. ריאפערנעהטוננדעם פאלגטע עם
 פערקו־פטע דערזעלבע קאטטערטא־ער. יאהאנן טען

ק אן שטוקגענענשטענדע טעהרערע  קעללנער ד
 אלם נעגענשטענדע וועלכע ני־טאנן, שערד־נאנד
 האפפטאנן אדאלף ־־.וועליערם דעם איינענטהום

 בעהרפטעט, אנגעקלאנטע דער וואורדען, ערקאננט
 נעהע דער א־ן אויגוסט 9, אם נעגעגשטענדע ד־עזע

האבק. צו נעפונדען ראכום.שפ־טאלעם רעם
 עם ער דאם אן, נ־בם בראנדט א־ננאין צי־גע

 שענסטער דיא קאטטערמאיער אלם אנזאה, מ־ט
 טאר־א-טהע־עדא-גאשםע דער אין 2 נד הו־זעם דעס

אלנט.)6 אלטועטצוננ6( אי־נשלוג.

3  דעי אדם־סטלאצ־אן אונד רעדאקצ־אן דיא ־1
 דעי א־ן דך בעשינדעט צ־־טונד פעסטעל י־ד־שזון •נ״ען

 בורא. אץ ן א י ר ו נ מא־־ץ הערץ דעס נובדרוקעד־־א
 אד־עס. צו דענדומק אונד צ־של־שסען אללע וואה־ן שעסט,
אדדעססע: ד־א דנד. ס־רק
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 נעצ״ננוננ גענויערע א״נע א־זט אונד שאללקאטמען, גענינט
אונגאטה־נ. דורכאו־ס אדדעססע דיעזער
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 געגענאיבער טאבאק-גאססע, בודאפעסט, :
טעטפעל. א־זראעליט־שען דעם 1
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 ! ציט. אונד דדטבערזאפט :שערנעי <ןששע-־־ע ן111
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 ! בעם־ ווערדען נ. נ ו ד ל ץ נ ר ע פ טער 5
או־סגעש־הרט. טענם 22
 נעששעלט.) א־וט ירט אונו שנת (אס £

( א א א א א א א א א א א א א א א א
אני1'111נ! 11.! '1 1 8 *0ז111011: 91 £ 1 ▼1׳ 8)1*01100 מגז• א1'י11ז )116 0 .1 1'£1' 1(8א£ 0 £ ? ל.1 , 11011*81 1(110 001111110*£1 .1 884 !681[> 111(811



 דאם ק־נדינטען אנצייכען אללע אונד שודל וואר
 שניטטער דיא אן. נעוויטטעים איינעם דעראננאהען

̂ר6 נאך אום דך. איילטען פעלדע דעם ארף  דעם ז
 ברינ. צו שיינע ד־א אונטער גארבען דיא וועטטער

 בליטצ.שטראהל א־־ן פלאטצליך וד,ר6 דא ;ען,
 א־ינע לאג אוינענבל־קע נעכסטען א־ם אונד :•ערער
ק ד־א שניטטערן, פאן גרופפע גאנצע ב  בייזאממען ע

 נעטראפפען, בליטץ דען דורך ווארען, געשטאנדען
 איה. איילטען שניטטער איבריגען דיא בזןדען. אם
 איה. געלאנג עם אונד ה־לפע. צו קאמע־אדען רען
 צור אהנטאבט דער ארם צוואנציג דעיען ארך, נען

 אבער ווא־ען טעננער דרייא ;ברינגע; צו בעזיננונג
 פער. לעבענסגעפעהרליך אנדערע פ־נף א־נד טאדט

 אומנענענד גאנצע דיא האט פאלל דער לעטצט.
פערזעטצט. ט־רעי אונד שרעקען א״ן

 ם • א ן ע נ נ ו מ ט ן ו ו ש ר ע ב י וא י
א ט.) א ט י מ א ק ר ע ר א מ ט א ם  ארסגע- ד

 אונד טור טרדם, באטאש, פל־ססע טרעטענען
אבק קראסנא  פאלל- ארטשאפטען צאהלרייכע ה

 אופער רעכטען 'אם גער־בטעט, צוגרונדע שטענדיג
 שטעל. אבט אן דאמטע ד־א וואורדען שאמאש דער
ק  שט־א- ריססע ד־עזע דורך דאם א־ינגעביאכען. ל

 דא־א, פא; געב־עטע ד־א האט וואססער מענדע
 הער. צענאלד, טאטא־פאלווא, ש־טא, טאטפאלו,

 רןש.םע. דארנוי, מא־ליש, טשאשלוי, טרק, מאנסעג,
א־. מאנד, זשא־אליא, נאדי.סעקערעש, קערעש,  ב

 קאטא־א, אינד פעהעד-דיארמאט פענניגע, זא־יא,
 פערניבטעט. פע־שם־אבען, ערנטען רייכע ויעלבע

 וואם. אונטער ארטשאפטען 1וי האט טור דיא א־־ך
 סא. דער אופער ל־נקען אם ארך נעשטעללט. בער
 געריסםען, א״א־י ב־־א דאטם דע־ א־זט מאש

א  דנד געביעטע טשעננערער אינד אווארעי -
 ״אם. דאם בעדעקט דעסנלייבען א־בעדשוועטטט.

 טשענגער- =אטאש.דאב, א־טשאפטען דיא םער
 נ־אש. דאמאהידא, טירקאד, אורא, איפאלו, באנאש,

 קא. ד־יא־טעלעק, עטשעד, קליינ-מאיטעני, אוגד
 אינד סאטאששע: אפאלי, מאטעסאלקא, טשארד,

 היי, אבגעטעהלטע דאם ווייצענ-פעלדעד', ־־־בע; ־־א
 מאים בעגריפפענע וואבטען א־ם דער רעפם, דער

 דיקען.שלאטם. א״נעם א־ן א־זט אללעם זקוקורוין),
 נור ז־נד לאנדשט־אםען דיא בעג־אבען. מעער־

 טעלעג־אפעג. הע־פא־־אנענדע א״נצעלנע ד־רך
 איבעי. דער בע״אהנער ד־א קעננטליך. שטאגנק

ע־. נ־אשטען דעד אץ דנד געגענדען שוועטמטען  פ
 דער אונטערשטיטצונג דיא ווערדען אונד צ־ד־פלונג
 דער ד־א א־נד פא־לאטענטם דעם אונד ־עגיערונג

 נעהמען אנשפרוך אץ פ־־וואט-טילדטהעטיגק־יט
ט־םםען.
ר • ע ב ־ א א ( י ן א ר ע ל א ב ד י א  

א;. דיא א־טטע־ נאך דך שטרייטק ן) א ל ו ט פ־

 איך ? נעטערקט איה־ אין נעזיןנדערעס עטוואם שיןן טאנד
 מיד דאם נור, ודיס איך . . . ! ס ט נ י נ טי־נערזייטם

 טעם. שארפע צווייא וו־א פוןדקיןמטק, זין אוינען א־הדע
 אוג. מיר וואורדע דעדעטע איה־ טיט איך ןפט1 זין סעי.

 ליינע אים אללעס מיד זיך האם פיהלטע, איך הייטליך.
 האט בליקע, איהרעם אין עטוואם האט זיא הערוטקעהרטע.

. אינערם. איינעם . *.
 פאשט נ!ןלד טיט היא (ערווידערטע !נעווים !״נעודם
 איהיעד נ> ר ע נ ם ל ע נ י י 6 פ־ויא אינערלאדענע

 ני:ט פריידננערס הויז דאם גראף דעד האט ווענען שאנהייט
 ניןטטזע. מיץ איין, עטוואם מיד פאללט ך דין !או־פנעזזנט

ק דאש ערצעהלק, צו פפלענטע פאטער לינער  דיא ענ
 פין־. אונד פעלדהע־דען נעוואלט־נסטען העדרשער, האנסטען

 ״נעהי־מניש. דען טיט נערנע צו גאר דך טאננאטען נעהמען
 דיע. צו דאהעד זונען ז־א בעשעפטינען. צוקונפט״ דעד סען
 ־אבני. נעריהטטעסטק דיא הייטליך, ם־ייליך צוועקע, זעש
 עדפאהדען, צו .קבלה• היילינע דיא דורך אום אויף, נעד
 רודיןלף קאיזע־ האט זין ורדד, בדיננען צוקונפט דיא וואס

 או־פנעזונט, ם־א; אין ב י ל ר׳ רבי האהען דען זיינעדצייט
 ביידק דיא וואם נינט, וועלט דיא ווייס הייטע נאך אונד

 נע. א־־נאנדע־ טיט צימסער אננעשלאששענען איינעם אין
 רודאלף דאס אללנעסיץ, עם היעש דאמאלם שפראנק!

 נאלד.םאנע. דעד קונשט דיא אויך וואונדעד.רני יענעם פאן
 פדיי. יצחק ר׳ אונזער נון, . . .זאלל האבען ע־לעמט רייא

 יעדאך ער דא ״מקובל״, קיין נאד פיעללייכט איזט זיננער
 טיינען, וואוזל נדאף דעד געהט,דירפטע נעקלי־דעט פאלניש

 נקאב. הקבלה״ ״סודות דעד נעזיטצע איש דערזעלנע דאש
יא דאס אלוא, מאנליך זייא. נעה״טניסשע) באל־סט־שען

 זאגע. דיא דיעזעלבע אב הערום, ארצטע צאז־שען י
 אבער, אדער איזט, באלע־א" ״אדאטישע נאננטע

 דער פאלגע אין נור מילאן אין קראגקהייט דיא אב
 !ענטשטאנדען שטאדט דיעזער אץ אונרייניגקי־ט

 א־ינשלעפפונג א־ינע ווערע פאללע לעטצטע־עם אין
 איב. בעפירבטען. צו ווענינער קראנקה־יט ד־עזער
 עסטעררייכם רעגיערונגען דער זייטענס זינד רינענם

 פערפינונ. נאטהיגען דיא בער־יטם א־נגא־נם אונד
 איינשלעפ. עטוואיגען א־ינער אום נעט־אפפען, גען

 קאט. פראנקרייך או־ם ד־א דורך כאלערא דער פונג
 פעסט אונד ורק אין פאי־צובייגען. ש־פפע מענדען
 וואהנוב. דער ריינהאלטונג דיא נאמענטליך וואורדע

 ב־זהער נאטטלאב א־זט איבריגענס פערפיגט. גען
 רייג. פא־האנדען, בעאונרוהיגונג צור גרונד ק״ן

 אונד וואסשער געזונדעם וואהנונגען, דער האלטונג
 יע. הייטע מאנע ה־עהו־ף - לעבענס-ווייזע טעם־גע

!לענען נעורבט נראשטע דאם דער
ר * י פ ) ו ר ע ט ט א - נ ע ק י ד ט א מ

 ריהטל־בשט שר־פטשטעללער אלם ארך דער האט
 אברהם הערר בעצירקס-דאבבינעד, בעקאננטע

 פ־אקטי. אייפערסט איין ווא־.פאלאטא, איים ני׳ זיננער
טיטעל: דעם פעראפפענטליבט,אונטער ווערק שעם
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 נע. זעטטטליבע ענטהאלט בוך דאם ¥8?־ז81018.וז
 ט־ניםטעריאל.ערלאש- אונד פע־ארדנוננען זעטצע,

 ד־א שפ-אבע, דייטשער אונד אינגא־־שער אץ סע
 עהע.שליע. ארף מאטריקענ-וועזק, דאם אויף זיך

 עבענזא בעע־עהען. או׳ז׳וו׳ שיידונגען אונד סונגען
 אונד שטעללונגם. פיר הי־ראטהס-נעזעטצע ווערדען

 האנוועדם ד־א פי־ אייך וויא מ־ל־טער-פפל־כט־נע,
 שאנדא־טע־יע אונגארישע קאנינליך דיא אונד

 בע- פערוואנדטער אנצאהל נ־אשען אי־נער נעבםט
 מיטנעטה־ילט. נאך ווא־טלו־טע דעם שט־מטונגען

 טרעפפליבען דיעזעד ווערטה דער ווירד ערהאהט
 ער. קלארען אונד ל־בטפאללען דיא דורך זאטטלוננ

ק פע־פאששע־ הערר דער דיא לייטערונגען,  טיט. ד
 אונד געזעטצע דיעזער ארסדר־קען דונקעלן אונטער

 טיט איזט גאנצע דאם ביינעפינט. בעשטיטמוננען
 צ־זאטמענגע. פאב.קעננטנ־ם אונד זאב. פיעלער

 אונד דאבבינער יעדעם געווים וררד אונד שטעללט,
 דיענסטע וועזענטל־בע זעהר טאטריקען דער לי־טער

 צוזענ. פ־אנקא טיט קר׳. ׳׳•9 גדלדען 2 פ־ייז לייטטען.
 ז־נגער, עד׳ פאן בעציעהען צו קר׳. 70 נולדען 2 דונג

שטוהל-ווייסענבורג. אץ בוב.הענדלער
אויגענ. דיעזעם אין 0 ה ב ו ט ה ר ו ש (ב *
 בא. ד־א דאם איין, דעפעישע א־־נע ט־־פשט בליקע
 !א־זט בערגריפפק ע־לאשען א־ם טדלאן אין לערא

!הי יתן בה

 ן יוג. איין זין וואד. בעזובעס נאנצען דעש צוועק דעד עטוואש
 אלם מעהד פערשליידעדן, נעלד פיעל נאי קאנן העיר נעד

 פיעללייכט . . .הינטע־לאששען איה,ם עלטעין רייבען דינע
 | נוןלד.סאנעדייא דיא ״חזן" אונזערם נייא עד, נלויבט אלזון

.* . . !קאגנק צו ע־לעדנק
 יעדעם אונד אללעס אינע־ קאננעט איהד ״אבע־

 1 !צוזאטסענפלוידעדן אונזינן נרייטען אונד לאננען איינען
 [ ש. י ט לאה חיה ראנבי;ערס.וויטווע אלטע דיא (ואנטע

 רני דעד טאנן, מיין פיןררעדנערין) דע־ צו ץ ט י נ ע מ
 דורנוואבטע עד היילינעד. איין נעוויס וואד לברכה, ונדונו

 | ״קבלה־ דעד מים אויסשליעסליך דך נאכטע, אונצעהלינע
 ! דאם עיוועהנט, ניע סיד ער האם ד!ןך אונד בעפאפסענד.

 .קבלה״ דע־ וויססענשאפט הי־לינען דע־ הילפע טיט מאן
 !וואהנדנן ריינער איין איום דאם קאננע. פאנריצידען נאלד

 יאהרהונ. אללער מקובלים״ ״נעלי נ־אסטען דיא נעדאדע
 | פדעמדער פאן מוסטען אונד בעטטעל_ארס ווארען דערטע

 נאלד.מא:עדייא דיא יעדאך וועד לעבען. מילדטהעטינקייט
 לאם. אנקאטטען ניבט ה־ערויף דאך עס ווידד פעדשטעהט,

ת פאם־ליע זאטמט עד דאס סען,  ניטטעדסטען דע־ טיט עו
, . !מיפסע קעמפפען נאטה  עדצעהלט, אויך האט מאן .

 נעשאפפק ״נולם״ איינען ב י ל ר רבי האהע •ענעד דאס
 נאלד.םאכער, איין נלאס ניבט אלזא איוט ע־ ! ואלל האבק

 נעוועזען, ״שאפפעד״ איין זאגאד נעוו־פשערמאפען זאנדעדן
 ״נולם״ לענענדיגען איינען לעהם אונד קאטה אויס דעד

. 1 האט העדנעשטעללט .  א־וט ביידעם אבער, ואגע איך .
 נאלד. ליב׳ס ד׳ אן וועלנעד דעריענינע, נור ן אונוואה־

ק אללערדיננם פערדיענט רעד נלויבט, מאיערייא  נאטען ד
.' • • !נולם״ ״לענענדינען איינעם

קראוואללע. אנפזי־סעמיטישע בודאפעסטער
- פע־ד,אנדלוננס.טאנ. יי• אונד 7. 6. 8. —

 פערהאנדלוננס-טאגע פיער דיעזער וועהרענד
 דיא פא־נעקאטטען. או־פפאללענדעם נ־כטם איזט

 נאטירליךא־ה־ע זובטען אנגעקלאנטען פערהארטען
 צו אברעדע אין פערברעכען אם טהיילנאהמע

 וויבטינסטע דאס דאהער וואללען וויר שטעללען.
 פאלגען היער צוזאטטענפאםסונג קנאפפער אין

:לאססען
שניידערגע. שילליק, אנטאן אננעקלאנטער

 שטע. צ־ינען דער אויסזאגע דער נאך איזט הילפע,
 נאטטץ, דעסםען אונד קנאפפ אלין־ם צאללנער, פאן

 דער צייט דער וועהרענד וואהנטע, ער דענען בייא
 נאבהרזע מ־טטע־נאבט״ ״נאך שטעטם ק־אוואללע
 נלאז. ער בראבטע אוינוסט *.טען אם געקאממען.

 אםטערר־י. ״קאפפעע דעם פאן וועלבע טיט, שט־קע
 דאט־ט, זין־ בריסטעטע אונד הערריהרטק, בער״
 אנטהייל ן ע ג ־ ט ע ה ט איבעראלל ער דאם

 ש־לליק פע־לאננטע א־בע־דיעם !האבע נענאטמען
 ״ווענן :י־ין־טען דען טיט שיעם.םולווער קנאפפ פאן
 וועידען 'דאנן שיעשען, אונם אויף פאל־ציסטק ד־א

 וואר ש־לל־ק - צוריקש־עסען.' ז־א אויף ורר אויך
 דן$ך האטטע אונד א־בי־ט אד,נע לאנג ייאבק זעבם

נעלד. א־ממער
 יאה־ע טשאנקא, יוליאוס אנגעקלאנטע דעד

 אויגוסט .* אם וואורדע דרעכסלערגעה־לפע, אלט,
 אם קזןנשטאבלער איינען דורך ק־אוואלל ביים

 אם גיננ אונד ענטקאם ע־ פערוואונדעט. אוינע
 פאנד דארט ראבום.שפ־טאל. אינם טאנ נעבםטען

 פאם וועלכעם ״בראצעלעט״, איין א־הם בייא מאן
 בע. אננעקלאנטע דעי - הערשטאטמט. ב י ו ר

 פפ־י- דער עקע דע־ אן ב־אצעלעט דאש הויפטעט,
האבק. צו ן ע ד נ ו פ ע ג פע־נאטשע
 יאה־ע !7 לזןווץ, יאהאנן אננעקלאנטע דע־

 איינשלא. יביים וואורדע שוהטאבעד-געהילפע, אלט,
 פאן פ!ןלל טאשען טיט אינד לאטערנען דער נען

 ה־יטע, ל־יננעט ציעגעל.שטיינקפערהאפטעט.-ער
 נע. אונטערזובוננס-ריבטער דעם פאר ער אבשאן

וואר. שטענד־נ
, ווינצענץ אננעקלאנטען דען ם ר ו ט ש  
 פענם. ע־ דאש גלי־בפאללס, בעלאשטעט טישלער,

ע אייך ;האט א־יננעהרק לאטעדנען אונד טער
לייגנעט. !

־, נ א ר פ א ם נעזן־נ אננעקלאנטע דער
 בעז־טצע איש וואורדע קוטשער, אלט, יאהדע 25

 ורינגיו. או־ם דאש געפונדען, טיש.טובעם א־־נעש
 אננע. דער - וואורדע. נערויבט נאשטהו־ז בער׳ם

 נאששע דער אייף טישטוך דאם אן, ניבט קלאנטע
נעבטען אש עש וייןללטע עי האבען. צו געפונדק

 ווין־טע דיעזע זאנטע ־אבבינע־ס.ו,"טווע נדייזע ד־א
 נ־־סטעם. זיןלבעד אונד זעלבשטנעוואושטדץ זיןלבעם טיט

 זעלנסט דך פי־געלסנע־נ פ־ויא דאם איבעדלענענה־יט,
 לעעדק זיןלכען אוינעננליקע א־ינינע פיר נור ארך שעטטע,

 צו נעשענקט נלויבק פיןלקש.ואנען איבעדטד־ענענק אונד
 פיעל זיא דא אונד אלסבאלד, דך פאפטע דא דיןך האבק.

 זעלבסט דך אינעד זיא, זאנטע בעזאם, םוטטע־.וויטץ
:לאבענד

 דעד !רעבבעצין פ־ויא האבען, רעבט וועדדען ״זיא
 קיינע נעווים פדייז־ננער יצחק ר' אונזעדם בייא האט נדאף

 נעטיינדע דעד פוןן דעד טענש, איין געזובט• נזןלד_נ־ובען
 אבע־ ! ניבט ג!ןלד.טאכע־ייא דיא נעוויס פעדשטעהט לעבט,

 הרוע א־ם בעזונע זיינעם בייא גראף דעד מאג ר ע ב ל י ז
 דנ?ה דענן האבק, נעווכט דוןך דענן ״חזן׳ס* אונזעדעס

 העלל זין .זילנער.שטיםםע* פיינע איהדע הייפיג לאסט
 סעד. דאש טוס, זאגק פאשט מאן דאס עדטאנק, לויט אונד
!* קעהלע דער אין דלנער האנע כען

 דויא6שטש. דיא (פיעל 1 פיינעלםנעדג פרויא ,יעטצט,
 ניבט זיא האבק יעטצט איץ) ע ל ע ס י ל ב מדים

 איך נעשפריןכען. רינט־נ נאנץ או־ך זיןנדערן וויטציג, בל*ןם
 דעס. נראף דעד דאם בעשטיטטטהייט, טיט נעטליך עם ודים

 וואונ. דעם פוןן דך עד וו״ל נעטאבט, נעזוך זיינען האלב
 נעצרנע־ט ודא דבקה קליינק דעד נעזאננע דע־פיןללען

 איש שטימטע ע נ ל ין ז איינע דאש ואנטע, עד פיהלטע.
 ודלל עד !פין־נעקיןטטק ניע ניןך קינדעם איינעם מונדע

 זיא ודלל ער זיןדנען. דבקה׳ם ערציעהונג דיא פיר דאהער
 נאך זיןנאד שפעטער אונד נעדלין נאך קיןסטען ויינע אדף

פיןלננג) (פין־טזעטצוננ זענדען. איטאליק



 *־'ז ,,א'ם זאנטע: ר ע ב ו ר ג לודודג ,דר
יאיראוק אי' קאננען נעזעטצע אונזערער  יעי

 ווערדק. בעהאנדעלט ״אויפרוהר* אלם ניבט ארם
 יוייטטק ש־לדען עז פיעלעם דך האט שאל־צ־־א דיא

 פלאשצע׳ דעם אז־ף שפאט צו ערשיען ן־א לאססעי,
 א־־נ. דען וועלכע פערזאנען, יענען עם וועסהאלב

 דע־ דך קאננטע, געליננען האבען, פעראיבט בהוך
 ב״א ענטציעהען. צו שטראפע וואהלפערד־ענטען

 פאן שפיר קיינע איזט היער אנגעקלאגטען דייעזען
 הא־־*־ זאנדעק ענטדעקען׳ צו אנטי.םעמיטיםטום

 ט- נ ע ג איי איבערטזטה.ד־א אונד נייניערדע טענם
ן ע כ י  טומי,ט דען •א האטטען פערברעבער ל
ענט- צו בעשטראפונג דעה דך אום בעניטצט,

*״- ציעהען
̂ך שש־אבען זיננע גלייבעם א־ן - פ< דיא נז

׳ ק׳ א י ג ם ו ר ,דר טהיידיגער ק י ט  ט ו ק ש
 א ד געריבטסהאף דעה ווארויף ש, ט ע ד, אונה

 (געש־ 26. דען או־ף אורטה־־לם דעס פערקינדיגונג
אנבערוימטע. מיטטאגם, טערן),

ס א ל. ד ד ד ט ר או
 אוה־ דדייא (געםטע־ן), דיעזעם .טען26 אם

 בודא.פעםטער דער פערקיגדעטע נאשמיטטאגש׳
 - אידטה דאם קאניגש דעם נאטען א־ם נעריבטשהאף

 ב־דא.פעםטע דעם אן טהיילנעהטער ד־א געגען
 ר־ ע 6 שיע יועגק - אנטי-םעמ־טענ.קראוואללע.

 ־נ צ ע ה ט ט ל א ו ו ע ג העד ם נ ע ב ע ר ב
ט י י  *־׳ני יואור־ק פ־־וואט.םערזאנען געגק ק

 אי־נע־ קעדקער׳ •אה־ע איינעם צויע טהיילנעהטער
 מאנאטק 6 עי א־ינע־ ודעדער איגד טאנאטען 9 צו

 1ז' וואוריק פע־נע־ - פעראורטה־ילט. קערקעה
נ ט ע ה ט ט ל א ו ו ע ג וועגען פערזאנען י

, ק  טאנאטע; !׳.ביז געפענגניש וואבען * פאן ט' ,
 3 וואורדק ענדליך - פעראורטה־־לט. קערקער

 איכד פאל־ע־יא דע־ בעליידינונג ווענען פערזאנען
 געפענננים טאנען 14 פאן שטדאפען צו העהלער־יא

 אננעקלאנטען איברינען אללע - פעראורטהיילט.
 פע־איד. דעה מעהדערע פ־ייגעשפיאבען. וואורדען

 שטאאטם.אנ- דעי ארך אפפעללירטק. טהיילטען
 בעדויערן׳ ורה - אן בערופונג דיא טעלדעטע וואלט

 א־־נטאל נאך אנגעלעגענהייט האשליבע דיא דאם
 אי־פנעווא־טט והרד טאפעל קאנינליכען דער פאר

 זאשען אינע־קוויקל־שק זאלך מיסםען. ווערדען
ויערדען! נעטאבט ענדע איין ראש טאנל־כםט זאללטע

;ייאיגקייטק. פערשיעדעגע
ע ט ש ב א ה ר ע ל ל א ) • ( . ע ד נ ע פ ש

 איבערשו־עטמטע; דיא פיר האט מאיעסטעט דינע
געשפענדעט. גולדען 003̂ שלעזיען אין

ן י י א ) ם ט ר ן* ו ו * ע ש.) ג י נ א ק ה
 רעזערוויסט א־זט מאיעסטעט ז־־נער לי־ב.יאנעד איין
 וואורדע אונה אינפאנטעריע-דעגיטענטם .טען48 דעם

 וואפפענ. צוויי.וואבענטליבען צור הייער דערזעלבע
 אונזערעם אבער וואר האם איינבערופען. א־בונג
 דאהער דך מאבטע ער ;רעבט •ן נ נא ניבט מאננע

 הער טיט קאניג דען פאר ט־אט אונה הע־ין איי;
 אל- וואפפענ-א־בונג דיעזער פאן א־הן הין, ביטטע

 קאניג דער :ויאללען צו בעפר״ען לערגנעדיגשט
 1 ליעבער ״ם־ין :לעכעלנד זאנפט ערווידע־טע׳ ■עדאך
ך ארך !איין בור ז־א ריקען י  סאלראט, יא בין א
 — ד טהון פפליבט זיינע טוש שאלדאט איין א־נד
 דעש אויש בעשאטט דך שליך לייב.־אנער דע־

או־ד־ענצ-זאאלע.
ן י י א ) ר * ע ט פ א ר ט ש ע . ב י ט נ א

 פ־־יען ״גייען דע־ ר.) ע ט ק א ד ע ט-ר י מ ע ם
 בע- (דייטשלאנדו אייזענבאך אוים ווירד פרעששע״
 גע- אי־נע היער פאנד דיעזעש .טען21 אם :ריבטיעט

 רע- דען נענע; שווארנענ-געריבטש.פערהאנדלוננ
 א־ן ״פולדא-עייטונד זאנענאננטען דער דאקטער

 ״דער :א־ט־קעלש א־ינעש ווענען קאלטענ-נא־דה״ם
 ד־ע. אין יודען*,שטאטט. דע־ נעזעטצ.בוך דאש תלמוד,

 א־זט רעליניאן יידישע .־•א עש: הי־סט ארט־קעל זעם
 יודען דען תלמוד דער דא פערברעכערישע, איינע

 אי־נשערפט:* בריסטע; אן דיעבשטאהל ה־ימל־בען דען
 רע- דען נענע; ע־האב שטאאטס-אנוואלט דע־ -

 נענע; אייפ־־־צ־ננ ווענען אנקלאנע ד־א דאקטער
 זאכ-פערשטענדי- יידישער איין קאנפעששיאן. א־ינע

 דער ערסטענש דאש נאבוו־ץ, דען ל־עיפע־טע נער
ק ,ענטנענעננעזעטצטע״ דאש עבען תלמוד  יודען ד

 תלמיד דע־ דאש אבע־, עוו־־טענש אנבעפיעהלטו
 אננע- נעזעטע-בוך א־־נענטל־בעש אלש אונטאנליך

 יודען 5•,׳״י ,>0 דען אינטע־ דא קאנן, ווערדק זעהען
 תלטוד-עקשעט- איין יע 20׳ 0 קיינע ד־־טשלאנרם

 ריעזענ- דיעזעש איינצינע־ נעזעהען׳אינדק־ין פלא־
 רעדאקטע־ דע־ - :האט דורבנעלעזען ווערק

 ע־- צום א־נד געפעננניש טאנאט איינעם צו וואירדע
 פע־אי־טה־ילט. קאשטען . ש־אצעש דער זאטצע

 זאב. דעש גוטאבטען דאש איטטערה־ן איזט (קאט־ש
 נעלעה־זאט. תלטיד־שע דיא איבער פע־שטענדיגען

:) ד־־טשלאנד אין יודע; דע־ ק־יט
ם. י ו נ י ה - נ״ ע ש נ ע ל ט ע נ נ י י(״פ

 נאצי. ט־שקאלצע־ דעם אי־ש ן!) ע פ ר א ו ו ע נ
 טיטזאטטט ״פ־ננעטלענשעד וואוררע אנאל-קאם־נא

 ״אשטאקאש״ וו־טצ.בלאטטע אנטי-שעטיטישען דעם
 אי־ש ויע־האיואי ויאי־דע ע־שט ה־גו־שנעווא־פען.

 ״פיננעט. זיין ייאורדע נון אינד אבנעשאבען. טאקה
 הינו־שנע- נאציאנאל-קאם־נא דעם אויש לענשענ׳י
 אנטי- דעם טיט געהטש שיינט עם וויא !.־•א־פען

!אבווע־טש ראש ראך ענדליך שעטיט־םם־ם

ם * ו צ  ד ר )1 נ.ה ע ס ם א נ.ט ע ד ו י (
ן י  והרד ניש־-נאוונאראד ארם ד.) נ א ל ם ו ר א
 קרא. דען .בייא טעלענראפירט: דיעזעם .טען2<ז פאם

 נע- יודען אבט וואוררען ד־עזעם !.טען9 אם וואללען
 איזט זייטדעם פערוואונדעט. ן י י נ אונד טאדטעט

 אינטער- שטרענגע דיא 0 דאם היבש (רעכט רוהע.
 פאלקע דעם אונטער דאם דאשם ערנאב, זופונג

 אי־- אבשלאבטונג דע■־ פאן נעריכט פעי־ברייטעטע
 גרונדל^ז נאנין יודען דיא דורך כריםטענ.קינדעם נרם

ארד-  יעדאך האבען וואש דעפעשע. ד־א ווייט זא וו
 יודען פע־וואונדעטען אדער ע־טארדעטען ד־א

 אונטערזוכונג שטרענגע דיא דאם דאפאן, יעטצט
 בלוט־בע. דיעזער נ־ונדלאז־נק־־ט דיא נאבט־ענליך

 פערש־ע. דען אי; האט! פעשט-געשטעללט שולדינוננ
 פעילא. ד־א יא זיך האט יאהרהונדערטק דענען

 וויעדערהאליט בעשולדינונג פ־עשען דיעזער גענהייט
 דאך אונד - הערויסנעשטעללט קלא־סטע או־פש
 נייעם פ^ן אימטער אונד איטטער דיעזעלבע טו־כט
 דאש זאנען, גערנע מאבטען וויה !וואהרליך א־יף.

 פז^לק רום־שען דוטטען דעם אונטער נור זאיעטוואם
 עבען האטטעךוויר קאקליירער פ־נדען נלויבען נ^ך
 טרוירינע דיא צ־יט לעטצטערער א־ן איננארן א־ן

 שאבעל א־בעראלל ל ע ב א פ דאש ערפאהרונג,
 רום- שקלאוו־שען דעם אין אב נלייבפיעל בלייבט,

 אוג- דער אוננארן. פר־יה־־טליבען א־ם אדע־ לאנד,
 דער פערהאלטען אים בלאם זיך ציינם טע־ש־עד

 עבענ. רעגיערונג רוס־שע דיא וועהרענד רעניע־ונג.
 ניבטש דאהער א־נד נעהארט פאבעל צ־ם פאללש
 דעם פא־ רעבטצי־ט־נ נאך יודען דען א־ם טהוט,

 צו שוטי; אוישרייכענדען נעזינדעל פעדהעטצטען
 דאך רעניערונג אוננא־ישע דיא דך ווא־ ביעטען,

 ווע. ש־־טט אונד בעוואושט פפל־בט א־ה־ע־ טעה־
 י־דישע; דיא בלאש אלש איין, דאמאלם נינשטענם
 ה־ע יודען אייניגע אונד אוישנעפל־נדערט נעשעפטע

 איינע או־ף וואורדען. געשלאנען בלוט־נ דא אינד
 ניבט עם לאשט יודע; דער םאששענ.ערטארדונג

 דיעזע־ אנקאטטען. ט־עפא־ט טינישטע־ איינטאל
 ווענן ציינען, ננאד־גע־ נאך פיעלל־יבט זיך דירפטע

 איה. אינד פאלנען ראטהע .יוייזעך זיינעש יודען דיא
 זיי- נעשטאקע דעם נאך ניבט דיא .נעברייכע״, רע

 וואלל- ״בעז־יטינעך ענדליך ז־גד, עקשצעללענץ נער
 דושלאנד אין נלו־בענש-נענאששען אינזערע טען!
 נאנ׳ן ניבט עבען זינד ר י ו ו אויך ;בעדויערן צו דנד

בעני־דען! צו
ן י י א ) * . נ ע ש ם א ם ם ל א ן * ט י ל ב

 :בער־בטעט וו־רד פינפק־רבען אויש ר.) ע ד ר א מ
 .טען21 אש האט דא־אצי-האלטא פישטא דעה אויף

 שדעקלי־ע איינע בליטצ-שט־אהל איין דיעזעס
 טהירט. גאבם־טטאנ אם אנגער־בטעט. פערהעערוננ

לופט דיא ;צוזאטטען געוואלק שווערעם דך טע

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא אונד גראם־עלטעדן מיינע

ן. נ א מ ט ר א ה ט׳ דר. פאן
פארטזעטצונג.) .טע8(

 יצהק ר׳ וה־6( !גליק אונערווארטעטע דאם ״אינעי
 פאן איבעררויפט דא שפיייבט וועד אויף) ווילה פלאטצליך

 דעד אך! ! ק י ל נ נ ו א פאן נאך עהער ק, י ל נ
 האנע איך וועננעהסקו קינד איינצינ מיין יא סיר וו־לל גראף

 טוטטע ם א ד אונד ודלל. עי וואס פערשטאנוען, גוט עם
 טהיירעם מיין סיר האט נאטט ליענע דער 1 ערלעבען איך

 איבער איהל או־ך נינט דאמיט וועננענאממען, פ־יה ווייב
. ניעכע הערץ דאם אוננליק דיעזעס . *.

 קאפפע דעם טיט נייע־דיננס יצהק ר׳ זאנק יעטצט
ב־טטע־ליך. וויינטע אונו טיש דארטען דען אויף

 איננערער פאר ציטטעיטען רנקה׳ם ליפפען דיא
 שטיאהלטען אוינען שווארצען נראסען איד,*ע ;אויפרענונג

 איים, פייער ווילרעם איין זאנדערן ם־לדעס, קיין דיעסמאל
 פא. א־ה־עם מיט מיטלייד קיץ ׳עטצט נעמל־ך האטטע זיא

 אנ. דען עד ראם פיעלמעהר, זיך ארנערטע זאנדערן טער,
 ענטנע. ענטציקונג פריידיגער טיט נ־כט נראפען דעם טראג

 איהרען אונד שפלענען וואללטע זיא האט. נענ.נענאםםען
 פעראנלאשסען, אנזינטען זיינער אנדע־ונג איינער צו פאטע-

ם ברוך דאך א  האנד נרייטע זיינע שנעלל איהר לענטע ב
:צו איהר פליסטערטע אונד מונד קליינען דען אויף

! ווארט קיץ איהם טיט היע־יבער הייטע ,שמריך
 יעטצט יא עם ע־ט־#:ט ער !ווארט אי־נצינעס קיין אבע*
קאטטען, שטונדע היא אונד צייט דיא שאן ווירד עם !ניבט

 א־ן נאטט איהם ראם ד־רפטע, ווערדען קלאר א־הס עם ווא
האט.,״ בעשעערט קאנאריענ.פאנעל איינען דיר

 איינע זאנדערן ״קא;אריענ.פאנעל״׳ קי־נען ניץ! ״ניץ!
 אהנע ט־אטציג. פאסט רבקה יעטצט ריע־ — ,נאנטינאלל'!

 ענטפע־נטע ק־םםען, צו האנד דיא פאטע־ רעם זאנ-ט, וו־א
 פלאנע דיא .ציממע*.5שלא איהד א־ן א־ילטע אונד ז־ך זיא

 בע. זעהר זא קאפפבען יוננעס א־הר האטטען נראפען העם
 עהרפורכט קינדלינע דיא הערצען איהרעם אין דאם טייבט,

 שטאם שטארקען א־ינען יידישען.חזן״ בעשיידענען רעם פאר
 ס־נאנאנענ. אנשפדויפלאזע דיעועד יא אבגלייך עיליטט,

 אום עבען הערץ דעססק ווא־־, פאטע־ א־הר פא־בעטער
!... בלוטעטע אונד צוקטע שטעיצליך זא גליק ר ה י א

 טאנדעספסה. דערערסטע טאנע׳וועלכער אנדערען אם
 וי־נעס טיט פ־ייזיננער יצחק ר פוננירטע ווא־, פעסטעם

 נ־אסען דעי א־ן פא־בעטע־ אלם נעוואחנליך, ודא ס, א ב
 קינסטליבען ד־א וואללטען דיעססאל אלל־־ן סינאנאגע.
 פאפט, שטאטטע־טען זאננער ב״דע געליננען. ניבט ט־יללע־

 שטע. האלוע אים ,םסה.קנאדעל״ א־יג־גע העטטעןדא אלם
 רעם ״ם־אםקא* זאלנעם א־ין ווירדע אנדערעסטאל איין קען.
 פיר נעשפ־ענעם רעם נענענשטאנד דען באם* אונד .חזן

 האבען. נעבילדעט פ־אנקפודט נאנין אץ מאנע טעהרערע
 ; הער א־ן ד־א לייטע׳ דיא זיך בעננינטען יעדאך ד־עסטאל
 שפאטט־שען אי־נ־גען טיט ווארען, פעיזאטטעלט סינאנאנע

 אנדערען גאנץ א־ינעם פאן א י ז אדך דא בעטערקוננען,
 [ דעם בעזוך דער האטטען. פערהאנדעלן צו ,ערא״נניססע״

 1 ם־אנקפו־. דע־ אין וואו־דע ״סדר.אבע;ד* ע־סטען אם נראפען
פערב־״טעט. שנעלל לוים.פי־ע־ איי; ודא יודענ.נאםםע טער

 ם־ט ״עראייננ־ם* ד־עועס איבע־ דאנסע איינצעלנע יעדע־
 וואהל ראם ה־עפאן ווירדע אלם נאך, מיענע ערנסטער זאלך
 טהאט. אבהעננען! ■ודענ-נעטיינדע נאנצען דעל וועהע אונד
 פראנקפורט, א־ן יודע קיץ נאך ביזהער ראם עם, וואר זא:ע
 דער האס קאננטע, ריהטען דך נ־נט, דיינסטע דער אויך
 אונד !האבע בעעהיט בעזונע איינעם פיט הדו זיין נ־אף

 טאננע איינעם טאננאט׳ האד,ע דיעזעד ראם עם, נעיצאה נון
 ,חזן* בעדיהסטער איין וואהל דעל ערודעזען, עהרע דיעזע
 בעטראב. טאנן א־טעל אלם נור ראך ענדליך אבער איזט,
 . . . !לעבט נעטיינדע דעד פאן דעל מיפסע, וועלדען טעט

 טיט. אללע לעבהאפט זעה־ בעשעפטינטע נעדאנקע דיעזע־
 אנוועזענד ם־נאנאנע דער א־ן דיא נעטיינדע, דער נליעדער
— וואדען."

ער. ד־עזעס דאס זעלבסטפערשטענדליך, איזט .עם
 א־נ. נ־אסערעם נאך טיט ״ודיבער.שול* הער אין אייגנים

 פארטליך עם וואנטע דא וואורדע. בעיטפדאנען טעדעססע
 זעלבסט דודכאיינאנדעד. ב־ענענ.שווא־פם א־ינעס א־ן וויא
 פעםטםטאנ. איד,רען א־ן וועלבע פיויען, שטאלצעסטען דיא

 פאמעהטסטען דיא האלז.קעטטען גאלדענען אונד קליידעדן
 בע. איהלע קאננטען א־יננאהסען, ״ניטטעי״ אם פלאטצע

, איד,רען בעספער ארעד וואונדערונג, ד י י  אוב. ניבט נ
 ביזהע• זיך דיא או־ף חזן׳ם״, דעם ״רבקה דאם טערדר־קען,

 בערייטונג זאלבע איינע פלאטצליך אוטנעזעהען, נ־עטאנד
 נראפען רעם אויפטערקזאטקיים דיא זיא א־נדעם ע־ה־עלט,

!״...נעצאנען דך אדף
 דייכע דיא (ליספעלטע וו־םםען, נוד פאנטע ״איך

 דיעזעם פאן נ־אף העדר דע־ דענן וואס קאדפונקעל) ם־ויא
האט !ודלל האבען טעדכען האפליכען אונד שטוטצינען


