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טיסא. לודוויג גראף
— יודענטהום. אוגד יודען איבער אנזינט זיינע —

 טיסא, לודוויג גראף עם א־זט בעקאננטליך
 וועלבעם רעדדעכטק,6טיניםטער. אוגזערעם ברודער

 ער-6 איבערשוועממונג פורכטבארע אייגע דורך ראם
 וויעדער.ערשטעהונג ץ־יגע ן י ד ע ג ע ם ניבטעטע

 רייכע־ בודא-פעסטער איין האט. פערדאגקען צו
 ״נייק דער פרי־נד בוי-אונטערנעהמער, יידישער
 .6וויעדער.איי ביים דע־ צייטונג״, פעסטער יידישען

 הערפארראגעגדע אייגע סעגעד־ן שטאדט דער ברא
 דעם טיט דעםהאלב אוגד ענטודקעלטע טהעטיגק־יט

 פער. רעבט ארף זאצוזאגען טיסא לודוויג ען6גרא
 נאבפאל- אינם זעגדעטע שטעהט, פוםע טרויליבעם

 וועל- צו. פעראפפעגטליבוגג צור שרייבען גענדעם
 אלם מ־טטהיילען, בערייטווילליגער זא אים וויר בעם
 אויסגעצ״ב. דיעזעם אגז־בט דיא דעטזעלבען ארם

 יורעג־ אוגד יודען איבער שטאאטם.םאגגעם געטען
 געא־יג. איבערדיעם אוגד הערפארגעהט. קלאר טהום
 אגגע. גלויבענס-ברידערן אוגזערען ערשייגט, נעט

 שט־א. אגטי.םעםיט־שען געגעגווערטיגען דע־ זיכטם
 ד־עזעם פע־שאפפען. צו בערוד:*גונג אייגיגע טוגג

:לרטעט שרייבען
׳. רעדאקטער הערר געעהרטער ״זעהר

 א־גגארנם יודען דען אוגטע־ העררשט עם
 רעגיערונג דער האלטונג דיא איבער געגענווערט־ג

 אייגע געגעגאיבע־ וויהלערייען אגט־.םעטיטישען דען
 ם־ט- א־יגיגע שט־מטיגג. גיגםטיגע גאגק ניבט עבען

 ״אגטי- אלם אפפען ווערדען ־עגיערונג דע־ נליעדער
<־ ב א בעצי־בנעט. אגגעק־אנקעלט״ סעטיטיש
 אין ע־פאה־ט ט־םא רעדדענט6מיניםטער. זעלבםט
 בעאו־טה־י- שארפע אייגע קר־־זען יידישען טאנבען

 אלם ער, דאם בעהרפטעט, געטליך ווירד עם לונג.
 בע. אנט־-סעמיטישע דיא א־גגע־ן, דעם טיגיסטע-

 איגד ערדריקען העטטע ר,ייטע אים ל־־בט וועגונג
 אייגע ג־בט דאם קאננען, וררקען דאה־ן נאטענטל־ך

 ר־יבםטאג דען אין אגטי.םעם־טען פאן שאא־ גאנצע
.האלטען א״נצוג א־הרען דעפוטירטע אלם . . ! 

 ט־םא, לודורג ג־אפען ביים איך טאבטע טאגע דיעזער
 אין םיניםטער.ם־עז־דעגטען׳ א־נזערעם ברודער דעם

 ארפיוא־טוגג. מייגע געשעפטם-אגגעלעגעגהייטען
 אוגם צורשען ה־עבי־א אבער זיד עגטוויקעלטע עם

 יודעגטהים״, אוגד ,יודען איבע־ געשפרעך איין ארך
 פער. פ־־ינדל־בען צור ה־עם־ט איהגען איך וועלכעס

 גע. ראם שטעללע. פע־פיגונג צור אפפפענטליבונג
:פערלרף פאלגעגדען נאהם שפרעך

 וו־־לטען גראף, הערר גנאדיגער זיא, :איך
 טהע- איהרע דורך זיא וועלבעם סעגעדין, אין לאנגע

 טוסטען ז־א ערוועקטען. לעבען נ־יעם צו טיגקייט
 ארפגאבע האכורכטיגען איד,רעד אינטערעסםע איס

 פערקעהרען. יודען דארטיגען דען טיט ו־יעדערהאלט
 אויף דיעזע א־־גדרוק וועלבען וויססען, מאבטע איך
!האבען געטאבט ז־א

 גלרבען זיא :(לאבעלנד! א ם י ט גראף
 דאם סעגעד־ן אין עטווא איך דאם ניבט, דאך וואהל

ן טיט ערסטעמאל ע ד ו  געט־ע. פערקעה־ אי; י
 קאטיטאט, ביהא־ער דעם ארם יא בין איך בין! טען
 דיא יא, איזט. בעפאלקערט שטארק יודען פאן דאם

 נעמליך קאמיטאטם, ביהארער דעם הויפטשיטאדט
 דער צאהל דער פערמאגע פערדיעגט, גראסווארדיץ,

 יערוזאלעם־ .קל־ין טיטעל דען אי־ג־יאהגער, יידישע
 איך דאם דא, איך פעחיבערע דאך אוגד פיהרען. צו

ק מיך ב  הייט־ש רעכט •ע זייט גראסווארדיץ אין ע
לעבען פאם איטטער האטטע איך האבע. געפיהלט

וואונדער. איהרער פאן יודען, דעי שט־עבען אוגד ן
פערקעהר, האנדעלאונד אים בעוועגליבקייט בא־ען 1
 פערווענדבארקייט אונפערגלייבליבען איה־ער פאן !
פארטהיילהאפטעס. דיא אוגטעדנעהטען יעדעם בייא ן
ט־־נונג. טע ]

: ך י  פ־הלע איך !גראף הערר גנאד־גער א
 איהר פיר פערפפליבטעט דאנקע ט־עפםטען צום מ־ך |
 אור. מאסגעבעגדעם האבסט געווים אוגד גיגסטיגעם |

ליי דיא גלויבענם.גענאסםען, מייגע א־בער טהייל
(פאר. דורך צייט לעטצטערער אין גאמענטליך דע

 ליידען צו פיעל זא באזווילליגמייט איגד אורטהייל 1
 אונגארישע דער דאם געשטעהען, מום איך האבק!

 דיא אוגד בעט־יבט זעהר מיך אגט־-סעמיט־םמום
 אגגסט אוגד פו־בט אין לאנדעס דעם יודענהייט :

!האט פערזעטצט
אוגרעבט, אוגם טרק זיא :א ם ־ ט ג־אף

 אגטי-םעטיטים- ״א־נגא־־שען א־־נעם פאן ז־א ורענן !
 ניבט א־זט אגטי.םעמ־טיםטוס דער !שפ-עבען מום־

 ענט. אינגא־נס באדען פ־ייהייטליבען דעם אויף 1
 צום וו־א איהם, טיט דך פערהאלט עם שטאנדען.
 | ווירד דיעזע באלערא*. דער״אזיאטישען טיט ביישפיעל

 גרי־פט אוגד פערשלעפפט ארםא־גדיעןנאךאייראפא
 אייגע פי־ וועלבע אן, פע־זאגען ע ב ל א ז היער ן

 אללע זיגד. עטפפאגגליך קראגקה־־ט דערארטיגע
 פעםט באזארטיגען דיעזער פאן בלייבען א־בר־גען

 ארך דך עם פע־האלט זא גאני־ן - !אונבעריהרט
 די־טשלאנד, ארס דער ,אגטי.םעטיטיםמום״, דעם טיט

ק. אייגע־ גלי־ך רומעניען איגד רוסלאנד  באזקקראנ
 זאלבע היער איגר ויא־־דע א־־גגעשלעפפט ה־יט

 טא. איה־ע־ פע־טאגע ד־א אגשטעקטע, פע־זאגען
 ווא. עטפפאגגליך היעפיר פערקאטמענהייט ראלישען

 גאציאן אונגארישען דע־ קערן געזונדע דע־ רען.
 עם געבליעבען. פר־יא ק־אנקה־יט דיעזער פאן איזט
 אנטי-סעמי- ,אוגגא־־שען אייגעם פאן ־אהע־ קאגן

 מום איך ■א, !זיין רעדע קיינע דורכאוים ט־םטום״
 איגטערעססע א־ם בענעננונג זאלבע אייגע געגען

 | :..פ־אטעסט־־ע; פ־יע־ל־בסט איגגא־נם עה־ע דע־
 אוג. א־טמע־הין מיר בל־־בט עם אבער :איך

 ן בלוט- ד־א אוגגארן אין עבקהיער דאס ערקלערליך,
 גע. האבסטע ארפם יודען ד־א געגען בעשולדיגונג

 איין א־נגאר; אין עבען ראם איגד וואודדע, ט־־עבען
 1 א־בער. ט־םא.עםלארע־ דער וויא שקאגדאל-ם־אצעם

 ! רעגיערונג דיא דענן העטטע !וואר טאגליך הי־פט
 ' גלייך ניבט שווינדעל פערברעבערישען גאגצען דע;

? קאגנען אונטערדריקען ענטשטעהען ביים
 ענט. איהרע בעגרי־פע איך :א ס י ט גראף

 צוגעבען דאך וואהל ווערדען זיא אלל־־ן ריסטונג.
 1 עבען בלוט-בעשולדיגונג ד־א ארך דאם טיססען,

 רויבזיבט־געם ! א־זט ערפיגדונג* אינגא־ישע קיינע
 פ־רסטען רעגיערענרע ארך ווארונטער געזינדעל,

 וואהל האט׳ם וררדענטראגער, קירבליבע האהע אוגר
 געגע. טעהד גאך יאהרהונדערטען פר־הערען אין

 ארם. יודען דיא מאן אפט זא הייטצוטאגע. אלם בען,
 אונבעוועג. אוגד בעו־עגליבען א־ה־עם ז־א פלינדע־ן,

 לאנדע דעם ארם אוגד בע־ו־בען פע־טאגענם ל־בען
 פאל. דיעזער ז־ך מאן בעדיענטע דא וואללטע, יאגען
 געגען וואפפע וררקזאמםטער אלם בעשולדיגונג שען
 טי־נער אץ ע האב איך בעפאלקערונג. יידישע דיא

 קאנן איך ;שטודירט ג־־נדל־ך געשיבטע דיא יוגענד
 ק־־נע איזט בלוט.בעשולד־גונג ד־א :זאגען דאהער

. קי־נע א־בערהויפט אוגד אונגארישע י ל ט ס י ר ב  
 ערם. דען אין 1 געגעגטה־־לע א־ם ערפינדוגג. ע ב

 גע. עבען היידען דיא האבע; יאהרהונדערטען טען
ע־האבען. בלוט.בעשולדיגונג ב־יסטעןד־א דיא גען

 דיע. פאלגע אין איזטדאמאלם ב־יםטענ.בלוט פיעל
 יעדאך אלם געפלאםסען. ערד־בטונג ט״פל־שען זער
 גע. העררשאפט צור שפעטער בריסטענטהום דאם

 געדכערט פערפאלגונג יערער פאר אוגד לאנגט
 בלוט. דיא דאם זיך, עם עראיננערטע דא ווא־,

 דיא געליטטען, זאפיעל עם דיא דורך בעשולדיגונג,
 געגנער דער בעקעמפפונג צור וואפפע ז־בערסטע

 דען אין אבער ערבליקטע בריסטענטהום דאם !דיא
 יודענטהום, א־ם עבען ן יאהדהונדערטע פ־יהערען

 אונפער. זיינען הערפארנינג, עם שאם דעסםען ארם
 .6ווא דיא דאהער וועכדעטע עם געגנער. זאהנדכסטען

 דאם יודען.- ד־א גענען בלוט-בעשולד־גונג דע־ פע
 ערבליקט יאהרהונדערטס אונזערעם בריסטענטהום

 אונפערזאהנליבק ק־ינען יודענטהוטע א־ם מעהר
 בונדעם.נענאםםען טר־־ען א־־נען זאנדערן געגנער,

אוגד מאראל' אללגעמיינען דעי פערבר־יטונג צור
אלל״ן_____טענשה־יט דער אינטער קולטו־ דעי

 אנטי. דיא קולטור, אוגד מא־אל דע־ פ־יגדע ד־א עבע;
 ד־א אום יודען, נאךדיא הייטע פע־פאלגען סעמיטען,

 מיטטעלאלטערליבע ד־א אין טעגשה־־ט געזאטמטע
!צוריקצושטאסען פערווילדערונג אוגד פינסטערנים

: ך י  ווארוסיבאט א'זט, זא דעם ווענן נון, א
 דען אום ארף, אללעם ניבט רעגיעדונג האהע דיא

 ליעם וואמם !אונטע־דר־קען צו אנט־-םעמ־ט־סמוס
 שקאג. איינעם צו שווינדעל ט־םא.עםלארע־ דען זיא

 זיא טהאט ווארום ערוואבסען? דאל.פראצעםםע
 ניבט קערלע 20 זאלבע דאמיט ניבטם, פע״נע־

 איינצוג איה־ען רייבםטאג דען אין טר־אוטפידענד
? קאננען האלטען ,געזעטצ-געבע־■ אלם

 קעננע איך !יאך ז־א הארען :א ם י ט גראף
 ארג. איך ;בוי-אונטעדנעהטער געוואנדטען אלם ז־א

 דיא אלליין ניבט. פאהיגק־־טען ד־עזע טע־שאטצע
 הא. צו שט־ד־רט ניבט זיא ש־ינען ,טענשענ-נאטור*

 א־יןהע־צ- דענןאוץ זיא ווערען דעסהאלב אוגד בען,
 אגט־-פעטיט־ס. דער שטאאטסמאנן. שלעבטע־ ליד
 פער. איין ק־אנקהייט. א־־נע וויאגעזאגט׳ א־זט. מום

 פע־זוך דען ניבט גאה יעדאך ווירד א־צט נינפטיגער
 דער אץ יךאנקהייט ענטשטעהענדע אייגע טאבען,

 טענשל־בען א־ם זיא דאם אונטערדריקען, צו וו־יזע
 צער. טהי־לע איננערען ד;א אוגד בל־יבע קארפע־
 שט־עבען, דאהין פ־עלמעהר מום ער ;שטארע

 ,פערשאפפע צו אדסוועג איינען קדאנקהייט דער
 פאן קארפער-טהיילע אנגעגר־פפענען דאט־טדיא
 פאללקאמטע אוגד ווערדען בעפדי־ט דערזעלבען

 דעם קראנקהייט דער אויך מאן מוס זא געזונדען.
 דאם־ט לאססען, אויסוועג איינען אנטי-סעט־טיסטום

 געזעללשאפט דער טהיילע עדלען או־ךד־א ניבט ע־
 אללעם שאן איהנען וו־רד יעטצט אוגד אנגדי־פע.

 שוויג. טיםא.עםלארעד דען מאן העטטע זיין. קלאר
 זעלבסט וררדען זא אונטערדר־קט, געוואלטזאם דעל
 גע. דען או־ף נאציאן דעה טה־־לע בעזאננענען ד־א

 עטוואם דאך זאבע דער אן דאם קאמטען, דאנקען
 מאן וויא דאהער, עם ליעם מאן מיסםע. זיין וואהר

 אנקאט. פראצעס״ ״א־ינען אויף פפלעגט׳ זאגען צו
 בע. דיא ערקלעדטען א־גשטאנצען דרייא אללע מען.

 אין אונבעגרינדעט, פאללקאטטען אלם שולדיגונג
 גאג. דען מענש פערנינפטיגער קיץ דעססען פאלגע

 אייגע פיר אלם האלט, מעהר פיר ה־יטע פאלל צען
א־זטעסאלזא שווינדעל-קאמאדיע. ערבארטליכע  

 פאדטהי־להאפ. ניבט לאנדעם דעס יודעגה־יט דער
 ,ר־כטערלי. דורך וויהלער־יא גאגצע דיא ווענן טער,

 בעצייכנעט טרוג אוגד לוג אלם ארסשפרוך כען
 אונטער. א־יגפאבע א־־נע בלאס עטווא וויא וואורדע,
עבענזא אוגד - !אנקלאגע פאלשען דער דריקונג



 בעשטעהט אונטערשיעד
ע ט יי צ דער רענהייט

 1 פערשיע. דער אין בלאם
; בא- דיעזע וועלשען אין ן,

 גור רעדיגער-אםט6.8ה* דאס ד־א מענשען, זען
 געגען געהעססיגק״ט ריכלאזע איהרע שענדעטען,

 17. א־ם וואללטק. בר־נגען געלטונג צור יודען דיא
 גראף הא*.פרעריגער דעם עם וואר יאהרהונדערטע

 יודען דער אויסטר״בונג ד־א מאגליך, קאללאניטש
 ערווירקען, צו ניעדער-עסטעררייך אוגד וויען אויש

 ענדע אם זאשען דיא יעדאך זיך האבען אנדערם
געשטאלטעט. יאהרהונדערטם י.טען9 דעם

פאלנטס (פא־טועטצוננ

ג. א ר ט כ א :
— שטיכוואדלענ-ערנענניססע. —

אלגעם־י. אים ר־יבשטאגס-יואהלען ד־א דא
 מאן האט זא ר, ע ב ־ א ר א פ בערי־טם נען
 זאגענאננטען דען מ־ט נאך גור נאכטראגל־ך עם

 זאלבען טיט ה־יסט דאם טהון, צו ,שט־כוואהלען■
 אוב- וואהלגאנגע ערסטען ביים וועלכע ויאהלען,

 אונענטשיע- דיעזע דנד. געבליעבען עגטש־עדען
 קאג. ב־ידע ב־ישפיעל צום ווענן ע־פאלגט, דענהייט
 ע־ה־על. שטימםענ.אנצאד,ל גל־יבע א־ינע ד־דאטען

 אי־£- קאנדידאטען 1 אדע- 3 ווענן פערנער ;טען
 א־־נציגער קיין וואב־יא דגה, ווארדען געשטעללט

 פא־האגהעגע; דע־ טאיאר־טעט אבסאלוטע ד־א
 איש האט דיעזעס !.טען אש - ערה־עלט. שטיממע;

 קאטיטאט) (שאטאד־ער בעצירקע :אד־.אטאדער
 איישע־שט-לינקען דעם צווישען .שטיבוואהל־ ד־א

 געטעשיגטע; דעה דעם איגד א ל ר א ב יאהאנן
 יוליאיש קאנדידאטען אנגעהאריגען אפפאז־ציאן

 בא־יא יאהאנן שטאטטגעפונדען. ן א ■ ל ל א ט
 שטימטען !22 פאן טא־א״טעט אייגע־ טיט וואורדע

 גינג וגעםטערן) ד־עזעם .טען6 אם - געוואהלט.
 יזיע. סאראש-וואשא־העל־ אין .שט־בוואהל* דיא

 קאג. ליבע־אלען דעם צורשען זיך פאר בענב־רגען)
( באללאג־ ן—טא פ־אפעשכא־ דידאטען,

 אייגע וועסהאלב שט־מטען, אבגעגעבעגען דער
 ט־סא. אין - מום. ווערדען פארגענאמטען שטיכוואהל

 קאנדידאט ליבעראלע דער געסטערן וואורדע לאק
 דעפוט־ר. צום א־ינשט־מם־ג ש א י ם א ם קארל

געוואהלט. טען
 דיא דאס נעזאנט, פ^״אדש איש האבען וריר
 אוג. אונם פאפפער אוגר שוויינער צודשען דועלל־נעשינטע

 בלאט־ ן ע נ י ט י י ה דען אין — ערש״נט. נלוינווירדיג
 נינט דך ער ראם פאפפעי, דר׳ ודרקליך עדקלארט טערן

 בעשולדיגונג ע־האנענע איד,ן נעגק דיא !ווערדע מעלל־רק
ווידערלענט. ט נ י נ אינדעם ווירד ״דענונציאציאך דער

גאב־־אללינקען . אייםע־שט דעם אוגד בלאך>
 שטיט. אייגע־ גור טיט וואורדע ד־עזע־ ן. א ר ג ו א

 גע- דעפוטירטען עיש ט ע ט י - א • א ט טע
 ביאטט דיעזעש ו־עה־עג־ יטאגטאג) וועהלט-הי־טע

 אין געהט בעפיגדעט. דך פ־עששע דע־ אונטער
 אייגע קאם־טאט) (יאם.קונ.סאלנאקע־ מעזא.טור

 עם דך. £א־ ״שטישיואהל־ האכ-אינטערעשאגטע
 שטיבוואהל-קאמפף דע־ נעטל־ך היער דך דרעהם

 ביים קאגדידאטען, 4 אלם וועגיגע־ ג־בט אום
 ״אהל. שטאטגעהאבטע; יוגי .טען16 אם ע־סטען.

 וזאהן טישא פאן לאדישלויש נעטליך ערהיעלט גאג;
 הער שטיטטען! 531 םיניםטער-פ־עזידענטען) דער

 (רעדאקטער טשאויאלשק• לודורג ליגקע א״סערפט
 ודטהעג- דער שטיטטען; 543 ״עדיעטערטעש•) העם

 איגר שטיטשע;, 51״ אגא־י געזא אגטי-םעטיט דע
 י♦! י נ א ג ד ו ט לודו־־ג ליגרע איישע־פט דער

 קאג־ירא. פ־ע־ דיעזע־ א־־נציגער קיין שט־טטען.
טא־א־יטעט דיא דאטאים אלזא ערהיעלט טען

ג. נ ו ז א ל ר ע ם
 איי לאזע זאלצבודגער דער ציעהונג דער בייא
 פיעל ציעהונג פא־גענאמטען דיעזעס5אם. זאלצכורג

 לאז. ארף גולדען 10.00,׳ טיט הו־פטטרעפפער דער
 1000 טיט טרעפפער צוו״טע דעד ,22335 נומטער
 גע. גולדען 50״ יע ; 28.904 לאז-נוטמער אויף גולדען
 יע ;72.719 איגד 81־.228 לאזנוטטערן דיא וואננען

 ,14.306 לאזגוטמערן ד־א געוואננען גולדען 100
.67,570 אוגד 65.239 65.062 ,56.864

ע ■א •(ד ט נ ר ט ע א ן ה י ע. י פ א
ן ע ) ל ן ע ט א ט י מ א  ג־נסט־גער אונטע־ ק

 גענאטטען. אגפאגג איהרען כערייטם ורטטערוגג
 זאטטע־-זאאטען היא איים וייגטע־., היא זא־ואהל
 פע־שם־ע. איגד ג־ט אללגעט־יגען איש שטעהען

 קא. אי־גיגען אין טיטטעל., אייגע מ־גדעסטעגש כען
 - ערנטע. ע ט ו ג רעבט אייגע אייך טיטאטען

 יאך פער קאם־טאט טשאגאדער א־ם האט ש פ ע ד
 קאט־טאט קאטא־גע־ אים קילאג־אטם, 300 ב־ן 250

 קאט־טאטע טעטעשע־ איש העקטאליטער, 6 בין 4
 גע־שטע׳ געגעבען. טעטע־-צענטגע־ 4 2 גי־ יעדאך

 קלעע. איגד ־־בען ערד.אפפעל, רןוקורוין, האפעה,
 ג־טע אייגע אללגעטיינען איש פערשפרעבען זאאטען

 גור עש ר־רפטע א ■ י ה פאן - מ־טטעל.ערגטע.
 ווי־נ. היא געבען, ם־טטעל-ע־נטע שו־אשע אייגע

 אששט.ע־גטע היא דאךשייגט גוט. גא־טקשטעהען
 איג־ רייפע; פיעלען דע־ ייעגען ■אה־, ד־עזעש פי־

זיין. צי פע־לא־ען צ־עטליך זא םאי.ר,אפער,

ט ש ע ג כ י ר ע ב ש ט פ ע
ע. ז • י ־ פ . ־ ע ט ש ע פ

 דע* אנפאנגט ווא״ נעשעפט דאם ן. ע צ י י ו ו
 אוגד לעבדאפטעט ציעטליך איין נאך זואבע פע־נאננענען

 ווים. נעבעססעיטען דך דע- פאלנע אץ •עדאך פעסטעם.
 קדאל.—צ זעה־ עד6קי* ויא־ען טע־וננם_פערהעלטני־טע

 נייא ק־׳ 1' ניז 35 טיט פ־״זע ד־א דך וואחרך טענד,
 בייא קרי 45 ביז 40 טיט זא:א־ אונר טא־טע; נעססע־ן

 נע. דיעזען צו דריקטען. שא-טען, לי־גטען אונד ט־טטלעדען
 ציעטל־ך איין פע־קו־ף דע־ •וא־ זעלנסט זען—פ ד־־קטען

 דע 800,0׳ 0 צ-קא וואורדק אונד שיויע־ינע־
אננעזעטצט. קוואליטעט בעסכערער

 ארטנענאטה, שיואגעם ט־אטץ ן• ־ א ק
נענען קר' 15 ביז 10 טיט דו־גשניטטליך

 ר־א דנר
פא־. ■יא

 נאך יע נעצאדלס וואורדע אוגד צוייקנענאננען וואנע
נולד. 8.70 8.50 קוואליטעט

פוטטע־ אין נלאס קויפלוסט. שוואנער ע,נ״א ט ם ר ע נ
נולד. —-------םאלצ.וואארע — נולד. 8.—7.60 וואאדע

 וואורדען פערקויפט נעשעפט לעבהפטעס ד. ע פ א ה
נולד. 8,25—7,80 פאן מעטעי-צענטנער 4000

 םעטער.צענטנער 20/00 וואורדען ץ ו ר ו ק ו ק
פערקויפט. נולד. 6.55 האכפרימא ,6.45 צו

ן ע צ י י ו ו _ ם י ד א י ה י ר נולד. 9.85— 0,83פ
י ו ט.ו 0 נ ר ע וו נולד. 9.46-9.44 ן ע צ י
נול. 6.50-6.48 טא'.יוני פער ץ ו ר ו ק ו ק
נולד. 6.67—6.65 ר ע פ א ט.ד ם נ ר ע ה
ד--------13. - אוינוסט-סעסטעסבער פער ם. פ ע ד ל ו נ
נולד. 14—13.50 ן ע ם א ז נ י י ל
נאטינעלל. נולד׳ 41 צו נעד־נג נעדארף דער ל. א ב י ד
באהן. אב פד״א נולד. 6.20 ן ע נ ו ס.ק ם ע ר
 קו־ו.נע״כט דעם אדם דנד ע ז י י ר ל.ם ה ע ם

נולד. 4.40 קל״ע נראבע נולד׳ 6.10 קל״ע פ־ינע עדזינטליך.
: ע ט ב י ר פ . נ ע ז ל י  אוננארישע ערבסען ה

 ווייטע ניאסע פיזאלען נול. 18 12.—לינוק נולד. 11—9.—
 נולד. 11.50—11. צווע־נעל.בארנ״ן נולד. 9.50 9.—

 נולד. 13,50—12.50 בר״ן הידוע נולה• 8,25 הידוע ראהע
 נולה. 28 קיטמעל נולה. 31 בלויע־ נולה. 27 גרויעד דאהן

 נולה. 7.50—6.50 ן ע ק י ו ו נולה 8 טאהא־-לאדען
קילא.) 100 פע־ (אללעם

 וואכע דער לויפע א־ט ע. ל ל א ו ו .פ א א ש
 א־נסנע. זינה א*נ־ אננעלאננט קייפער פיעל ציעטליך דנה

 ־טען א ט פערשיעדענעד דעטערצענטנער 6 00 צירקא ואדטט
 אין — ווארדען. פערקויפט פר־יזען פא־וואקענטלינען צו

 166! !1 צידקא וואו־דען וואללען נעוואשענען פאב־יקט.דעטינ
 2 - פאן פ־ייזע צים ■עקנוננ ענד־שע א־נל פי־ קילאנ־

פעיקדפט. קילא:־. פע־ נולה׳ 3.90 ב־ז
 וואוררע שאפ.פעללע אונה יינדס אין ע. ל ל ע פ

 פע*. עבענוא אבנעשלאס״ען. נעשעפט בעלאננרייגעם קיין
 דאטט. זעהר לעדע־ פ־ר נעשעפטט.יוא:ע היא ליעז

נולד. 47—46.— (הלב) ט ט י ל ש נ ו א
נולד. :34-83 געל״טערטער נ י נ א ה
 — 18.30 זאק אין באטנישע ן. ע ק ש ט ע ו ו צ

נזלדען. 18.92 דיטטינל״״אאיע נולד. 17.42 טע־בישע
ראוענויע־ פא־לאטה. וועניג אידדע־ נאך ם, : א ו ו

נולדען. 146—144 צו
ע א נ ק פ .18.60 פ־יטא אוננאיישע ן. ד פ  נולד. 19-

טעה־ע־ע דנד נולדען 17.50—17 פאן טיטטעל.וואא־ע
- 12.50 נעריננע ויא־דען. פערקויפם צענטנער .14
קוואליטעט. נאך ■ע נול. 67-66 ן י י ט ש נ י י ו ו
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.18״4 יולי .:ז פאם לאטטא-ציעה־גג
52 76 57 70 51 ם ם ע פ א ד ו ב
.•ן נ י ל . . 18 38 71 21 73
77 21 37 80 71 8 0 צ י ל 8

ל. עה־עגטהי־ ,ם :ירעראקציאן ריא פ-

. ע ל ל ע ב א ט ־ ז י י ר ם ־ ל ה ע ם _ ד מ א ־ ט כ ו ר £
■ל. קי ז ר ו ק - ר ל ע ג 1 קילאגיים■ 100

̂וווול*פעפ  
י??י*ל. •י. ע ט כ י ר ם

•זי
̂•לאגיאםס 100 §י.יזק.*ל.קיי״ל׳•׳•

1ו*> ••לגלי־־איאיא 8 50 - 8 71) 70-72 .................. ק?־ז 75
!, 70 . . . (םינידוקא■-!) ריקא•*? 8 75 9 25 64—66 סאל׳ן נדיסזע 9.25— 9 30 76
5 72 . (ווונדרוק**זן) י:״< 7.70— 8 .- 62-61 *יייזי * 9 30— 9.35 77
9 67 נאלי־יפז־יז גיידלן ״ -אונג. *5? 7.90 - 8 15 39-41 זי6רא 9 40 - 9.45 76
9

11
67 . 
96* .

 •יאנקס) 20( נאנואילאניא־
. . גייייק־׳ישיקע :,זייאג*

6 55 - 66 1 
6.50 6 55

75
73

 ניניייזי קיקיייץ
אניזיע

9 50 -  9.55 
9.60- 9.65

79
80

9 96 . . . אינוסעייאל ריסישע 7 75— 8 25 יייז? 81

75
76
77
ז8

79
80
81
76
ז6
.7

78
79
80
81
זז
17

!11
71

84׳
81

9.50 9.55
9.60- 9.65 
9 70 — 9 75 
.9.85- 9 90 
9 .9 5 -1 0 -

9.60- 9 65 
9.70 9 75

 9.80 - 9.8ר
9.96 - 90 9 

15.(10-----.10

;55 9 -9.50 
.65 9 -60 9 

9.75 -9.70 
9.85 -90!).

9 95 10.—י

ווייצען ר!

וץ קוני ! 19
נע־״פטע ״•)

םריה.יאד.י
יורי-א":

יוני-יולי
העי־בשט
הע־בשט

אדג.סעםט.
3־

1

ל ד. ע ם ר א ז י.) -__

זאק :י
. 100

אהן. ב *"א6

0'
1
ג
3
4 
6 
6
7
8

,47■

ע ל ל ע ג א ט ־ ז י ו ט6 ק 5, א

?111: 816 86>1ג041מס ע6ם*ז1 זי\0ז411611: 31. £3א£א1־8£1.,ז



 נאטה-ל־ידענדען. אונד הארטגעדריקטען דער גען
 ורר. איזט לעטצטערען ד־עזעי עבען זעגק דער

 עלי אובד .ברכת זאגש: איוב שאן וויא קונגשפאלל,
 אונטעיגע. פערלארענען, דעם זעגען דעי !תבוא

 (איוב געהען!" ערפיללונג אין טיר אן מאגע הענדען,
*ג.)* ־ פסוק בטי קאפיטעל

. ן ע ג ע ג י ק ם ל א ו ו א ש ט ( • א  ל
ם י ו ל ס י ן ד א ט פ י  שאן האבען וויר א.) ט

 דאש געטעלדעט, מאנטאג-בלאטטע אונזערם אץ
 האבאיגטע־עש. א״נע סעזא.טור אץ מאגטאג עבען

 אויך דא־ט דא געהע, זיך פאר ״שט־בוואהל' סאנטע
 נעט. טינישטערפרעדדענטען, אונזערעם ברורער איין
 קאנד־דאט אלם טיסא, פאן לאדישלויס הערר ליך

 קאטפ. ה־־סען רעם טראטץ !וואורדע א־יפגעשטעללט
 דאש פערלויף. רוהיגען איינען וואהל ד־א גאהם פעש

 לאדישלוים ,927 טשאוואלשקי דאש וואה ע־געבנים
 טשא. האטטע. שט־מטען 6־26 נור דאגעגען ט־שא פאן

 ם־נ־ש- דעש ברודער דען געגען אלזא וואלסקי'דעגטע
 לוד_ הערר 1 שטיטטען 301 ט־ט טער-פרעדדענטען

 מ־טגליעד העיפא־ראגענדעם א־ץ טשאוואלשקי, וויג
 דעדאק- בעקאננטליך א־זט אייםערםט.לינקען, דע־
 וויר ״עדיעטערטעש■• יודענ.פריינדליכען דעם טער

 א־ב. ז־עג. דיעזען אייפ״בטיג דאהע־ א־הש גאגנען
 אהנע נ־בט ט־שא פא; לאדישלוים העדר ווירד ריגענם

 גי־אף ברודער. זיין בלייבען. דעפוט־רטענ-שטעללע
 גע. בעצירקען צווייא אי; ■א וואורדע טישא, לודוו־ג

 אוגד םענט.םא־טאן(זיעבענבידגען) ד׳ אץ וועהלט,
 ר־יבשטאגעש נאךע־אפפגונגדעש שעגעד־ן. אץ איגד
 ד׳ אץ ט־שא פא; לאדישלדם הערר וואהל וו־רד

 ווערדען. געוועהלט דעפוטירטען צ־ם םענט.מא־טאן
 ל־בע. דיא פערנער ערש־־גען געוועהלט דאפפעלט -

מא איגד ש י ד ע ג ע ה אלעקשאנדע־ ראלען
 ג. ו א גאב־יעל אי־שע־שט-לינקע דע־ יו־קאי, ןר
 גע. אפפאזיציאן געטעשיגטען צו־ דע־ איגד ; א ר

 עש - י. ל א ־ א ק אלעקשאגדע־ ג־אף הא־־גע
 ר־־בשטאגעס דעש עדאפפגוגג נאך אלזא ויערדען

 פלאטצ- א־ץ טאגנע־ הע־פא־־אגעגדע א־־ג־גע גאך
!קאגנען פ-גדען פא־לאמעגטע איש בע;

ן ע ו י(ו ן ג א ן מ ע ג י י - א ש י ג י  ש
ע ם ר ט ו  !)ט א ד ן ע ט ר י ט ו פ ע ד צ

ט ט ר א פ ע ר ט א־גטערריבטש-ט־נישטער א  ה
 פ־עשב־רג פאן בירגערט״שטער דען א; ד׳ 6. אם
 שטעל. פאלגענדע ״•־ דעם געריבטעט, שרייבען איין
 ווא- צוו״א יעטצט עבען זינד ״עש :עגטגעהטען לען
 דא־ט איך גאבדעם פ־עשבורג, אץ אץ זייטדעם בען׳
 פ־אג. ם־גע וואו־דע, געוועהלט דעפיט־רטען עיש

 ער. אץ האבע טיששלע־י־־ילע ה־עלט. ־אמש.־עדע
 איגגא־גש שטאדטען אללען א־נטער דאש פאהרען,

 דע־ .אי־שמאש ג־אשטע דאש פ־עשבי־ג עבען
א״נען טץ א•־־ האט דאש צ״גט. שטערבליכר״ט'

 ן ערזובטע איך געטאבט. א־ינדרוק בעטריבענדען
 אונ־ווערזיטעטם.פ־א. קלויזענבורגער דען דאהער

 י, ד ע ה א ש ז א ר אלאדא־ דר׳ העדרן פעששאר,
 אור. דיא אום בעגעבע, פ־עשבורג נאך זץ ער דאש

 ערפאה- צו שטערבליכקייט גראשען ד־עזער זאבע
 וואללען טהון. צו איינהאלט איבעל דעם אוגד רען,
 בירגערמיישטער, הערר געעהרטער דאהער, זיא

 הילפם- אללע פראפעששאר העדרן גענאננטען דעם
 נאך ער דאם־ט שטעללען, פערפיגונג צור מ־טטעל
 זא גור !קאנגע ודרקען זעגענשריץ ריכטונג דיעזער

 ערשטע דיא בודאפעשט, נאך גלייך פ־עשבורג, וררד
 דיעזעם - ד קאננען ב־לדען לאנדעם דעש שטאדט

 בעציג. קולטוס-טיניסטערם הערק דעש פארגעהען
 שטאדט דער אץ געזוגדהי־טם.םפלעגע דער ליך

 אנערקעגנענשומרטה. זעהר געווים איזט ם־עסבורג
 טדעפאי־ט פאן הערר ווארום בלאם, זץ פ־אגט עם
 ענטשלאששען שריטטע דיעזעם צו פ־יהער ניבט זץ

 אין שטערבליכקייט״ .גראשע דיא אבגל־יך האט,
 זץ צ־יט נ־יערער אץ ערשט ניבט געורם פ־עשבורג

 רעגטע פרעשבורג פיר צארטליכקייט דיא :צייגטע
 ערשט, טינישטערם העה־ן דעם ברושט דער א־ן זץ

 געוואהלט דעפוטירטען צום דאדט ער ז־יטדעש
 פאן א־טמערהין עם דאש אלזא, ז־עהט טאן !וואו־דע
 דע. צום מינישטער א״נען מאן ווענן א־זט, נוטצען

 א־טטער, עםזייאדעםאבערוויא - האש! פוט־רטען
 מעהר שריטט דיעזער דאש זאפיעל, איזט געווים

 ודר ד־א םראג־אטש.רעדע, ז־־נע אלם איזט, ווערטה
 צייטונג״ פעשטער ייד־שען ״נ־יען דער 21 נוטמער א•;

 אג. איבעיפל־ששיגע גאג׳ן דיא אוגד מיטגעטהיילט,
!עגטה־עלט יודענטהום דאש געגע; ג־־פפע
 ר ע ש י ם ו ר ג נ ו ר ע ד ג א ו ו ש י ו (א *

( . ן ע ד ו ק7 פאש ודרו־ קראקד א-ם י ט  דיעזעם .
 20 אונגעפעהד פאשם־־טען .,ה־־טע בעריכטעט:

 אטע־־קא נאך ד־א ־ושלאנד, או־ש פאט־ליען י־דישע
 קרעפ. דארונטע־ ז־נד עם שטאדט. א־נזערע רייזען,

 האנדווערקם.שטאנדע דעש וועלכע לייטע, לנגע ט־גע
 היי. רוים־שען איהרעד א־ן וואורדען ז־א אנגעהארען.

 עלענד גראשעם אי; טישטען א־נד פע־פאלגט טאטה
 רייזען 'איגד פערקו־פט אללעם האבען ז־א לעבען.
 פ־עטדע יעדע אהגע קאשטען א־יגעגע א־־ף דאהער

 זץ דירפטע ש־ינט, עש וויא - אונטע־שטיטצונג."
 .־ורענ.פ־אנע־ זאגעגאנגטע ד־א ענדלץ רושלאנד א־ן

 אוגד נאך ווערדען יודען ד־א לאזען. זעלבשט פאן
 זא אוגד פע־לאששען, געביעט רושישע דאש גאך

 יודעג. קיינע מעהר נאט־רל־ך ־ושלאנד אץ עש וו־רד
 גרופפעג. דיעזע אונם זאגט איבד־גענם געבען! פ־אגע

 מאש. א־יגע אלש צו, בעששער א־־שוואנדערוגג ווייזע
 אויף פאט־ליען אייניגע גור ווענן שעג-אוישוואנדערונג.

 1 זץ ז־א קאננען אגלאגגעז, אטער־קא אין א״גטאל
1 זא. אום גרינדען, ״עקםיםטענ*ן״ אייגע לי־כטעד דא־ט

 א הילפריץ א־ינטרעפפענדען שפאטער דען דאגן
 םאםםענ-אוים. איינער בייא געהען. צו האגד ד־א

 אטעדיקא אין אוץ אבער עם פאללט וואנדערונג
 פער. צו אונטערקונפט אייגע זאגלייך אללען שוועה

 יאה. לעטצטערען אין עבען יא האט טאן שאפפען.
 מאששענ-אוישוואנדערונגע; זאלבער בעציגלץ רען
 געמאכט. ערפאה־ונגען ביטטערע אטעריקא נאד
 דעד״אלליאנץ, אונטערשט־טצונגען אוישגיעביגען דיא

ש ן א ר א ב דעם אוגד ראטהשילד׳ם דער ר י ה  
 אישוואג. צאהלרייכען דיא אום אויש׳ ג־כט רי־כטען
 פא־ אטעריקא אין אנלאנגען איה־עם נאך דערער
,שיטצען צו אונטערנאנג אוגד נאטה

 10 אום הייטע ל.) ל א פ ם ק י ל ג נ ו (א *
 רוהע עוו־גען צור היער וואורדע פארמיטטאגם אוהר

 אפפעגט. ם, י י ו ו טהעאדאר הערר בעשטאטטעט
 פירנוא בעקאננטק דער געזעללשאפטער ליבער

 וואללטע וריש הערר קאטפ.״ עט שפיטצער .געחאן
 פפערד איין וויען בייא בארק אין דיעזעם .טען5 אם

 אוננליקלץ זא יעדאך ער וועלבעם פאן בעשט־־גען,
 דאשערזא. וואורדע, געשליידערט פעלזען איינען אן

 ווא־ פערבליכענע דער או־פגאב. גיישט דען גל־יך
 טהייל. ד־א אוגפערה־יראטעט. אלט, •אהרע 29 ערשט

אללגעם־יגע. א־ינע א־זט נאהטע
ר ם י ו א ד ר א ט ט ש ב ל ע גז * י ר. א

 קו־פמאננש.פרויא, אייגע שפיאנג געשטערן ן.) ג י ז
י ד ראזאליע נאמענם  פאב אדאג־ ב־־א ש, ט י

 שפור. פערשוואנר איגד דאגו• ד־א אץ דאטפפשיפפע
 איגגאטין הערר מאגן, א־הר וועללען. דען אין לאז

 גי־םטעש.שטארוגגען אן ז־־נע ו־אללטע ש, ט י י ד
 צו הויפששטאדט דער נאך עבען פ־ו־א ליידעגדע

 ליידער מאבטע ד־עזע דאך ב־־גגען, א־צט אייגעם
 לעבען א־הרעם או־גענבליקע אונבעוואבטעש אץ
פלוטהען. דיא אין שפדוגג איינען דורך עגדע איין

! א ־ ד ר ־ ו ו ן ע ג א ל ״ש ( * ן ע ד ו י
 אונזע. ס ן ע ר ר ע ה א י ר״ד י ו ו ן ע ג א ל ש

 ערא־נגע־. או־פ־והר דע־ נאך ד־־פטע לעזע־ן רען
 אץ מאגאטם פאר־גע; .טען8 אם וועלבע־ זיין. ליך

 דע־ אגלעשלץ קאט־טאט) יפעשטע־ וואדקערט
 דא־. דען פאן פ־אגראמש-רעדע א״גע־ אבהאלטוגג

 ווירד גון וואורדע. געשטיפטעט אגטי.שעמיטע; ט־גען
 אדווא. א־־געם אין פאלגענדעש פאלל דיעזען איבע־

 קאלאט. פאש .דער געטעלדעט: קאטענ-בלאטטע
 אונטעדזובונגם. ענטזענדעטע געריבטשהאף שאע־

 דע־ אץ א־גטערזובונג ד־א בערי־טש האט ר־בטע־
 פארגעפאללע. וואדקעי־ט אין דער אנגעלעגעגה־־ט

 200 נאהעצו וואורדען עם בעענד־גט. אוגרוהען גען
 שטאאטש-אגוואלטשאפט דיא פע־הא־ט. צ״גע;

 אוגטער. ד־עזע־ גדונד-לאגע אויף בעאגט־אגטע
 בע. ,.או־פשטאנד אלם אונרוהען דיא דאש זובונג,

שט־אפגער־בטליבע וו־־טע־ע דאש איגד צ־יבגעט

 דאש קאסטפרדא, צו:!־•נע- ע־ זאגטע וואללטע, פע־נען
- דא  דאשלעלנע אוגד קויפע קלייד ליידענעס נייעש איין מ
 ודיש איך שאגע. העררישטע; הע־רלישסטע אויפם טיך פיר
 נעקאטטען ליפפען מייגע איבער עש ודא נישט, זעלבשט עש

 זאנטע דא הא-טע, אנטראג דיעזען איך אלש אלליין א־זט!
 וואללען׳ קויפק עטלאש מיד זיא ווענן !נ-אף ,הערר :איך
 איך דעש גאך זיין, קל־יד זיידענעש קיץ דאך ד־עם מאנע זא

* טייאנע טע־לאננען קיין גא־
 נאנטינאלל?" קליינע דוא דענן, דוא ודנששט ״וואט

טאנע. צא־טלישעש אין נ־אף דעי ט־אגטע
 דאבען, געבעטבוך העב־עאישעש איין מאכטע .איך
 הויזע צו זאלנעש איין איך וויא שישסערן), איך (עייווידעוטע

דאטטע.'
אז ,דע־  בליקען דורנדרננענדען מיט נון מ־ך זאה ני

 דוא נרו־כסט ״וואצו :דאגן זאנטע אוגד אן טינוטען א־־נינע
 וואונש, דען עטווא דוא האשט ? גענעטבוך העב־עא־שעש איין
 נעטען בייש פאטעי ד־־נעש ם־נאגאגע טראנקטויטעל דער אין

?" צוצוהאלטען
עמוידעיטע: אוגד שטאטט דען טעישטאנד .איך

 פ־ויעג. •א דייפען יודען אונס נייא !נראה הערר ניין, *ניץ,
 איך ווענן אלליין, ויגנען. נינט סינאנאנע דער אין צימטער

 דא קאגנטע, לעלק נענעטנוכע הענרעא־שען איינעש אויש
 סיר ווידדע איך זיץ. העדין אומס ליישטע־ סי- עש ווירדע

 נאטט מיט נלאם ני:ט געבעטנושע דאסא־ךאיש א־ינריעדען,
 אוגד טאשע־ ליענען מיינעס מיט אוץ זאנדע־ן שט־ענע,

 הי־פ־נ איך נעמ״נשאפטל־ך וועלכען מים אנקעל, מיינעם
ק איינעם אויש אלנ ראנע.* נעזוננק נענעטבוגע היילינען ז

דיעש איך ודא אדף, איט זא ניאף דעי■ לאנטע דא

 זאנטע דאגן האטטע. וואה־נענאממען ביוהע־ ניע איהש :־־א
 איין איה־ !•א קויפען ״אלזא : קאסטט־ו־א מיינעד צו ע־

 נעשעטשוך. העב־עאישעש איין או־ך אוגד קלייד דידענעש
 ען6קוי צו לעטצטערעש מאן ווא דאך, וואהל וויסשען זיא

בעקאממט!"
 איך ששאטטיש. פ־דא דיא אדך אבעי לאשטע ״דא

 מיץ !זייא לאשען צו דא־יבע־ דעגן וואש ניבט, וואושטע
 היי. רעכט דאך א־זט נעבעטבוך העברעא־שעס איין !נאטט

.לאכען יעמאנד דא זאללטע וואיוש ליג. . . !
 קאשטטרו־א מייגע מיך נאהס שטאטער שטונדע ,אייגע

 ווירזינד מיט. שטאדט דע־ אין שטאציערנאנג א־ינען או־ף
 שמוטצינע עננע, אייגע אין ודר ביז נענאננען. ווייט ווייט,

 :ט־־־א דיא סיר צו זאנטע דא ווארען. נעקאממען נאססע
 היעד, ;.םאנדלע־.נאשסע■ זאנענאננטע דיא איזט דא ״דאש

 • • . !״אנועהען לייטע״ ״דיינע דיר דוא קאננסט רעבעקקא,
 דאס מיר, דאשטע איך שמיך. דיעזען וואהל טע־שטאגד איך

 ווא־ום אוגד ורט,6־אנק6 אין אוץ •א הע־רשט ,רשעות״
 אייגע. מיינער א;6 ערטראנען, ני:ט היער עש איך זאללטע

 יעל6 דולדען, פיעל יא קאננען יודען ודר ׳ קאשטפ-דא נע;
 יה־.6 נאג־אגטע, זא הע־צען איש איך א־נדעס !ע־טיאנען

 מיט היניין נעשאפט קלי־נעס איין אין פרויא דיא ס־ך טע
 בעקאמ. נעבעטנוך איין דוא קאננסם •היער :ווא־טען דען
■ . :•מק

 ווענן !אנקעל נוטער ! פאסער מה,־ידעי ,ל־עבער,
 מאגן אלטער איין 1 ווע־עט נעוועזען מים דא נו־ איהר
 אונם קאם האגדען ציטטע־נדען אוגד קאטפע וואקעלנדעם מים

נ&דינען?״ דיא ווינשען .וראם :פ־אנטע איגד ענטנענען
איך.״ ווינשע ענעט.נוך נ .איין :זאגשע ״אץ

שטאטטע־טע - ז נעבעט״בוך איין פי־ .וואט
גדייו.״ דעי

!*נעבעט.כץ ר ע ו נ ו ״א :ע־ווידע־טע .איך

ש איין עטווא ז־א ״דנד י ד י  ט־אנטע — ? קינד י
פע־וואונדע־ט.״ אלטע דע־

 אילט אוגד פ־־ידננער יצחק ד׳ הייפט פאטער ״מיין
קורץ. אץ לאנטע .״ . . ס־נאנאנענ.פא־בעטער

 וואודדע מאננעש נדיילען דעס אגטליטץ בליינע דאס
 שיממע־ ראטהק א־ינעש פאן אוינענבליקע דיעזעם אי;

 פא־נענאננען איננערן ליינעש אין מוש עטוואש פע־קלא־ט.
 ע־ הא־טע. פאטע־ם טהייע־ן דעש גאמען דען ע־ אלש ליין,

 פ־יידינע־ מיט מיד א־בע־נא: לאנדע־ן ווא־ט, קיץ שפ-אך
 קאסט. מייגע אלם—נעבעטבוך. העב־עא־שעש איין או־פ־עגונג

 בייט ער שוואור דא וואללטע, צאהלען היעפי־ איהש פרויא
ק ענ  חעללע־ ק־ינען קינדער, ויינער אוגד ודיבעם דינעם ל

 דא עגטפע־נטק, אונם דיר אלש — וואללען. צו אננעהמען
 ״מאגד. עננע דיא ודד ביל נאך, מאג; נריילע דער אונש לאה

האטטען. פערלאסשען לער.נאםשע*

 עש אילט האבע, נענעטבוך דאס נון איך לייטדעם
 איך ודדרע אלש אנקעל, גוטעד אוגד פאטע־ טהיירער מיר,
 ליננע מאנשמאל ־עדען. אננעז־כט צו אננעז־נט פאן אייך פיט
 נעמיינשאפטליך אי־נשט ודר דיא נעלאננע, אלטען ד־א איך

 שטיללע, דער אין נור איממע־ דיעש געשיעהט דאך נעווננען.
 איה. אץ דילל איך הארע. ני:ט מיך קאשטפ-ו־א דיא דאמיט

 ניכט ,־שעות• ע ד נ ד ע ם פ ו ל ש דאש נולען רעם
אויפוועקען.

פאלנט.) (פא־טלעטצונג



\
 דער הי־שטלינגע דיא דאם עם, א־זט פארטהיילהאפט

 שא־לאטענט איש זיטצע אייגעם צו אנט־.סעט־טען
 אג- א־ה־ע דורך אנשטאטט וואורדען. ■צוגעלאססען

 או־פצור־־צען, שאלק דאם •ודען ד־א געגען קלאגען
 £>)־- רייכשטאגע א־ם אנקלאגען דיעזע דא זאללען

 גע■ נאט־רל־ך בעשליעסט מאיא־יטעט דיא ברינגען.
ק ! דנד דא אוגד אנט־-םעם־טען, דיא ג ט ג ע י ז ע ב  

 געלעגענהייט׳א״נצוזעדען. היעדורך פאלקהאט ראם
 געגען אגקלאגען איהרע טויל.העלדען דיעזע דאם
 באז. ארם אדעה בלאח־גן, ארם ענטוועדער יודען דיא

 דך ווענדעט איגד האבק, ערהאבק ודלליגקייט
 ״א־נורר* זאלך אן6 ששעטער אדער פריד,ער דאה,ער

1 אב גאנצל־ך פיהרערן־ דיגען
: ך י  ארםא־ינאג. שטאאטסטאננישע דעזע א
 פאללקאטטען מיך האט גראף, הערר דערזעטצונג,

 אונבע. ראך מ־ר שיינט עם אלליין ריעדיגט.6בע
 עויגען דען טיט לייטע דיעזע דענן וואם נרייםליך,

!וואללען ערציעלען .תלטוד־ דען געגען אנגייפפק
 ווירד .תלמוד■ איהר אויך :א ם י ט גראף

 א־ינעם £אן צוערסט ער דאס קאנגען, זאגען גיכט
 בעז־טצע איך ווא־־דע. אנגעגר־פפען ר א ג נ ו א

 יודען״ דער ,געשיכטע ד־א ביבליאטהעק מייגע־ אין
 ווערקע איגהאלטםרייכק ד־עזעם ארם גראטין. פאן

 דער דאס ערזעהען, צו געלעגעגהי־ט, איך האטטע
 ש־יטע־הו־פען צים יאה־ען 600 פאר שאן ,תלמוד■

 וואו־רע פ־אנקרייך אין וואורדע. פעראורטה־ילט
 ד־א ארסגעפיה־ט. אייך אורטה״ל שאנדליכע דיעזעם

 גיבט צאגען טהאטען, ד־עם וועלכע ״טאללהייזלער״,
 מאם. אייגע גי־ א־יגענטל־ך ז־א דאם איןיערוואגוגג,

 פע־וואגדלן אשעכ-הויפען א־ינען אין שאשיער סע
 איים תלמיד״ רעם •גייסט דעי וועהדענד קאגנטען,

 עמפא־. לעבען נ־יעם צ• פלאטמען לאדע־נדען דען
 טענשענ-געוואלט דורך ז־ך דאשט דעי־,גייסט״ שטיעג.

 איב. פע־נ־בטען ניסמער מענשענ-דוטטהייט אוגד
 צו ווערקע ערוועהגטען דעם איים עבק א־זט ריגעגם

 וועלכע ייא־ען, עם יורק־ ״געטויפטע דאם ערזעהק,
ק געגען  צייגקאי־פ. בעלאסטעגדע אלם .תלמוד־ ד

 ז־ך מאן האט צייט דאמאליגען דע־ אין טדאטק.
 •גע- זאלך עבען האגדלונגען שלעבטען אללען צו

 הייטע - י. בעד־עגט איבערלייפער־ ורססעגלאזער
 דע־״תלמוד־אי־ן.זאםםעלתערק־ ראם ייעדע־, שאן וריס

 ■אה־הונדע־טע מעה־ערע־ וועהיעני דאם בילדעט,
 אין דאהע־ דך שפיעגעלט עם ;א־זט ענטשטאנדק

 פע־שיעדעגען דע־ גי־שט דער עבען דעמזעלבק
 דא־ין יאממע; עש אב. געטרי־ליך צייט-אבשג־טטע

 איזראעלם בעדריקער דיא געגק א־יםפאללע או־ך
 עגט- פע־א־געך עטויא דיעש ןאללטע ווער אוגד פא־.

 איים. ר,ייגע א־נגא־גם געשיכטע דיא עטייא הא־יט
 דען אין גאציאן אינזערער פ־־נדע דיא נעגען פאללע

עש א־זט א־בע־ד־עש צייט-עפאבק? פערש־עדענען

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא אי;ד גראם־עלטערן מי״נע

ן. נ א מ ט ר א ה מ׳ דר. פאן
פוןרטזעטצו:נ.) .טע 1:1(

ט נ־יך וויטצתע •יער א  דיעזעי ב־יא יו־גטע נ
 נע. מ־עפפל־גע פוןלנענדע שוואנע־ זיי:עפ פעראנלאססוננ

̂ך איזט ,עם :ארי אינם מע־קות  ני־ש !סע־קת״דינ ד
 איין, נייסטען קיינעם עם פאללט .סצות״ דיעזער נענוססע

 געי־יטעט ״נ־־פטענ.נלוט• טיט פיערלייכט דא דאס
 נור לייטען נוטען דק פאליט דאס נ־ין! אך וואוידק.

 אי־נעי דויכפיהיונג דיא אום אידנען זיך עם ווענן איין, דאנן
!...״האנדעלט יודענ.םלינדערוננ קליינק

 האטטע, ענטפע־נט דך םוןסט.נוןטע דעי .אלס
 טיט נאם דעם ב־יעף דען פיייויננע־ יצחק ר איבעמאב

ייש דיעם דוןך טיר ליעז דיך, נ־טטע .איך :ווון־טען דק
 או־פ. זעהי צו נין איך ,פא־ ד,ערצענס.קינדעם סיינעס נק

 זעהען דאם טי־ דא לעוען, נ־נ■ עם קאנן איך נע־ענט.
!* א־זט פע־נאננען או־פדענד,נ פון־

 דע־ועלנע פ!ן־. נריעף דען לאו נאם נרוך אונד
:לו־טעטע

!יאהרק הונדע־ט צו ניז פאטע־ ,העיצ.ליענםטעי
̂נקעל העיר טהיירער נוטער, !ז

 האנס דא אנקלןטטט, אייך נייא נריעף דיעזעי ווענן
 נע. האנע איך טהון, צי .שד־* דעש טיט ענק נעורים איהי

 דא. או־פצונענען, ש!ןשט דע־ נייא )1ו נריעף דק יעמעט,
̂לל עש ט־עפפע. ,סד־.נענען* ניים אייך עי טיט  דאם ז
ויט. אייך אונטע־ נינם איך דאש זיין, דאפיד ע־ואטץ איין

 ווא אין״באב־לזןך, דאם ערוויעזען, געש־כטליך ארך
 בי־סטענטהום דאש וואורדע, רעדיג־רט ״תלמוד* דע־
 ״תלמוד' א־ם דיא תא־. בעקאננט וועניגשטק אם

 קאגגען אנשפיעלונגק פ־ינדליכען פא־קאטטענדק
 גער־כ. כ־יסטעגטהום דאש געגק איגמאגל־ך אלזא
 פאשט יודען באבילזןנישען ד־א דעם טיט זיין, טעט
 אוגד - !געשטאגדען בעדיהרונג אין גיבט גאר
. 1 דאגן  פאם •א וויססק יודע; הייטיגען אונזע־ע .

 שלעבטיג. אייגע עש דאש בלוטוועגיג, זא .תלמוד־
 פעראגט. אינהאלט דעשסען פי־ זיא ווערע, קייט

 בלוט.בע. דער טיט וו־א גאגין - !מאבען צו ווארטליך
 בע. ״תלמוד־ דעם מיט ארך עם א־זט שולדיגונג.
 בלאם טעגשען באזורלליגען בי־דעדיעגען שטעללט.

 דיא בעקאמפפק. צו יורק דיא אום ראפפע, אלם
 בלוט- ד־א אן תערער גלו־בען זעלבשט אנגר־יפער

 דעם שאדליכקייט ד־א אן עטייא נא־ בעשולר־גונג,
״תלמוד.״

: ך י גראף׳ הערר בעלעזעגהייט, איהיע א
 פע־זעטצט פאלקעש אוגזערעם נעשיבטע דע־ אין

 א־ן האבע איך שטייגען. אנגעגעהמעש איין אין טיך
 שט־די־ט, .תלמיד״ יא צופאלליג יוגעגי מייגע־

 ויע- איך בין •ודק־ דע־ ״געשיבטע דע־ אין ןך1ד
 איך אללי־ן י. גגאדען א־־ערע אלם בעוואנדע־ט, נ־גער

 רע- האהע ד־א ווא־ום ניבט, איטמערהין בעגרייפע
 גאציא- דיעזעש געגע; העטצק עורגע דאש ג־ערוגג

>■ דולדעט שטיללשתייגענד זא יודען דער נאל.וועדק
ק א:' ס ־ ט נ־אי־ א־  גאגנע איך דאך; דא ה

 ״גלייכבע־עבט־גוגג■ דיא גלרבענם.גענאםשען איה־ען
 איין אייך אבע־ ניבט הע־צען, פזןללעם איים געווים

 דענן מאן העטצט דאך, מיד ז־א זאגק ,׳פא־רעבט־.
 רעגיע־ונג ד־א געגע; א־גפע־שאמט עבענזא ניבט

 !:•בטש :דאנעגען זיא טהוט תאם אוגד ? זעלבשט
 איגד דוגשט אין העטצע־ייק זאלבע דאש וריש, ז־א

 :געזאגט שאן איהגען האבע איך אויפגעהק. ררך
 אינטע־ד־־קט געי־אלטזאם דא־ף קראנקה־יט קייגע

 ־עגיע. דיא ודלל נון גרונדע דיעזעם איים !וועררען
 •ודעג- אוגד יודע; געגען העטצע־ייען דיא אייך רוני,

 ציר מעטהאדע ד־עזע ת־יל אוגטערדדיקק, ניבט טהוש
 געפאהרל־ך האששט קראגקהייט א־־נער עגטפערגוגג

 רע־. העטצע־ ד־עזע בע־והיגט: דזןך ד־קדא איזט.
 ווע־דען זיא ;שטירצען ניבט רעגיערונג דיא רען

 ■ודעגטהום טעה־.טרזענד.יעה־יגע ראם עבענז^וועניג
!...־איהגע; טיט גאטט !ברינגען שתאגקען צום

 ג־אפק דעם טיט אונטערהאלטונג מייגע ווייט זזן
 דאש זאגען, קאג; איך יידעגטהיש. איגד •ידען איבער
 שטיאאטם. הוןהע; אייגע־ פא; ד־א א־־שע־־גגען, דיעזע

 םיךבערוהיגענד.ע־הע. א־־ף צ־יגען, יר־זהי־ט טאגגישען
 א־ה־עש דיעזעלבקאי; זיא יייזללק גע־־ירקט. בענד

 לעזע־-ק־י־זע ווייטק איינעם בלאטטע געשאטצטען
■•.1פא־־ גאמען בעש־־דענען מייגען איג־ ציפיה־ע;

 דאם אידמע־ דיך פי־ ווא* .פשד.£עםט־ דאם קאנן צק
 פא־, אידדע־ :־•:טע איש די־ שטעללטע איך טהייע־שטע.

 •אגע עניפטישק פאש פז־ואנל־ך איך אייך ווי־דע אלם
 איש דאש עם, נעשטעהע איך אנע־ ויין. ווא-דען נעפ״יט

 שט־ענט, ע- האהע־ יע רעג־פ, ■עדע־ ממק :עגון נ־ונדע
 ווע־דען טהיילדאפש־נ פ־ייהי־ט דע־ ע־ ווענינע* דעשטא

 איך טוש דאך וועח־ק. קינשטלעדין וואללטז איך קאנן
ת. אונד ערט־אנען שקלאווענ.יאך מעה־״יעה־ינעש איין  א

 זא ע־רי־נע. האהע דיעזע איך נעפאד א־נייטען, ע־מידל־ך
 לאש. נעפאללען לעהרעד א • י ר ד יעטצט מי־ איך מוס
 אנ- דעד איטאליעניש, סיך אונטעיריבטעט אייגע דע־ שק.

 .דעק. איך ותא מי־, ציינט דדיטטע דע־ אוגד דייטש דע־ע
 ווארטע דיא ניהנע דעד אויף מאן דא זאלל, לאמי־עך

 איש אלש מוס, או־סשפדענק שאגע־ אונד דייטליכעד פיעל
ק, נעוואהנלינען ענ ק אונטע־ ל  פ־אנקפורט. אין יודען ד

 איך דאש איממער, איך נלוינטע וואר, צוהויזע איך לאננע זא
 !איריטהום וועלנע־ !נאטט מיין ! שפרעכע ש ט י י ד

 אין ע־ וויא .שפ־א:ע:.מ־ש.מאש״, ד־עזק איך מוס •עטצט
 תידד, נעשפ-אכק ני־נציינם.מא־קט דעש או־ף פ־אגקפו־ט

 אלם איטאליעניש, ליינטע־ לעדנע איך יא, אנלענק! נאנין
 ק־ינע נא־ פ־־העי איטאליענישק פאש איך ותיל דייטש,
 דעד אויששפרעכק נייש מיד תעה־ענד האטטע, אהנונג

 סונדע דעט אויש עטוואש הי־פי: ווא־טע ן ע ש ט י י ד
 ניע דיא קאללעניננק, מ־יגען פאן איך וואיינע־ קאממט,

 ווע־דע... פע־לאגט הע־צלינשט נעהא־ם, ווא־ט יידיש איין
 דיא קלאוויע־.שפיעלען אונד זיננק דאש איזט אינדעש

 אללען אויש איך לענטע טאנק אייניגע; פא־ הרפטזאגע.
נ־אז דע־ אנ שייפת: אפפענטל־נע איינע גענענשט$:דק

 נור ל א ם ס ע י ד איך איגדעם פערשוריגק, פ־ג
ע, נ כ י י צ

ם ב ת ו ל י ש נ ו ך.״•) ב
 וויר איבערגעבען גענוגטהואונג פריידיגער טיט

 דאם פובליקים, געעהרטען דעם שרייבק אבינעם
 פע־אפ. צור פערפאשסער פאם פערזאנל־ך אונס

 איזט דערזעלבע וואוררע, איבערלאששען פענטליבוגג
 דער שטעללונג, זאציאלער האהער פאן איין.מאגן

 יודענטהוטע דעם אללדעם אוגד ט־אטצדעם אבע־
 אדם ודא אוגד, אנגעהארט זעעלע אוגד לייב טיט

 נאך הי־טע ארך ערזיבטליך, א־גטערשריפט זיינער
 שש־א־ע העברעאישע דיא ל־עבע בעזאנדערער טיט

!בישראל ירבו כמוהו פפלעגט.
עהרענטהייל. ם׳

—

נייאיגקייטען. פערשיעדענע
ם ט י י ק ג י ל ע ז ט י י (ל * ע ר ע ז נ ו א  

 פאלא אין פ־נדעט טאגען א־־גיגען זייט ם.ז ג י ג א ק
 פלאטטענ.םאנא- איין טעערע) אדריאטישק (אם
 האפענ-שטאדט דיעזע־ ארם ודרד נון ש־טאטט. ווער
 וועגע דעם ״ארף :טעלעג־אפירט דיעזעש ז.טען פאם
 מאג. דעם פא־ זיך ליעם עקסערציע־-פלאטצע צום

ק ב  ג־עדער. קגיע דיא אויף פ־רא גר־יזע אייגע א־
 אוגד צו ד־עזעלבע ארף ט־אט מאיעשטעט זייגע

 האגד דער ארס קאפפ.ניקק פריינדל־כעם טיט נאהם
 אייניגע - ענטגעגען. ב־טטש־יפפט אייגע גדייזין דער

 מאגן, אלטער איין וויעדער קניעטע ווייטער שריטטע
 דער קאג־ג, דער דא מאט־אזעג-אגציגע. בלרען איש
 בע. שטאטטהאלטע־ דעם ם־ט געשש־עבע א־ם

ק •יא־, ג־־פפען  בעמע־קטע, ניבט קניעגדען ד
ק מאבטע אוגד הערבי־א ־־אגש־יגין דער א־ילטע  ד

ק אי־ף מאגא־בען  וועג- -אש אייפטערקזאם. מאג; ד
 ביטטשטעללע־, דעם צ־ קאגיג דער זיך דעטע
 איהם מיט שפדאך ערהעבען׳ זיך דענזעלבען, היעם

 ביטטש־יפפט דעסשק נאהם איגד סעקונדק אייגיגע
 - ענטגעגען. פע־זיבע־וגגען־ ״בע־והיגענדק טיט
 ד נ ע נ י י ו ו גון דך ערהאב ב־טטשטעללער דער
 ד ג ע נ ג ע ז ודא א־מע זיינע שטרעקטע איגד

 מאבטע צושדער צאהלרי־בען ד־א אי־ף - עמשא־.
 א־ינדרוק.״(א־נזע־ ט־עפען זעהר אי־נען גאנצע דאש

 זעגען דען געווים פערד־עגט דאגיג האבהערציגער
זע. דען אבער נאמעגטל־ך פאלקער, זיינער אללער

 רעדאק. זאלאננע נל־־נט נאמע נעעה־טע־ איה־ •)
 עי. אננעמעסשען פיר נינם עש זיא אלם צ־))נש.נעד.י־מנים,

טק  נעננק. צו פונליקום דעש פון־ זעלנשט דך וועדדען, אנ
 איישע. דיעזען נאמע הזןננעאנטעטעד איי־ ווי־דע פ־י־ליך

!פעיל״הען תע־טה ע־האהטען ש פעל פ דון אייגען דוננק

דעדאקציוןן. דיא

. דך ענטפעינטע אונד - צזנעגען ווא־ י י ו ו ש
״ . . ד נ ע נ

. 1 ד נ ע נ י י ו ו .ש .  הערץ מיין שיד וואר דאס .
 ניאף דעד מי־, דאנטע איך שלאו. פע־נ־נטענדעי איין
 גאכטס דעש ציפ-עדק. ניגט פא־ט־פ־יטטק מיינע; מ־ט דיא

 אלם נ־טטערליך, וון תיינטע איך שלאפק. נינם איך קוןננטע
 אונפעותעשלינע מ־־נע ד► שט־נדע, פ־־גטנא־ען ■ענע־ אין

 נעטיאנק נ־אנע צו ז־א, רוהט עדן״ ,גן איש מוטטעי,
.* . . וואורדע

נעקוןמ. סיר צו ניאז דעד א־זט טאנע אנדע־ען .אש
 האנע. אויגען פעדווי־נטע איך דאש עם, סעיקטע ע־ מען■

 דיינק פיט תא־ איך !״יענעקקא :מי־ צו ער זאנטע דא
 ד״נעם טיט גור ;צופריעדען אללנעמי־נען איש לייסטוננען

 ליעד דאש דוןך סי־ זיננע נוט. נינט נוןך עש שטיגהט דננק
א־תמאלי...* :וןך פ־יפונג נעשט־תען דע־ פוןן

 הערויף הערצק פוןם מיר איזט תוןרטען דיעוען •ני־א
 ש שטון איין יו־א תא־ עש נעשטיענען. ע6ק*ןפ צום עטוואם

 איך דאס א־ט, העפטתער וון וןן6 ציוא־ אונד שלאג, אונד
 מ־ינען אויש נל־טצע וו־־דק אלם דאטטע, נעפיהל דאש

 מיס. שטעקען ניאנד אץ זעלנשט מיך דיא פאה־ען, אותק
 זאנג איך אלשנאלד. אינדעש סיך אםטע6 איך • ■ • • טען

 נדאף דעד האט דא אונד ליעד, נעוו־נשטע דאס נייערדיננס
 ע־ או־שנעזעהען, פ־יידע א־ננתע־ אויש פע־קלא־ט ודא

 :ואנטע אונד קוןפף מ־־נק ז איי האנד ד־נע צא־טל־ך לענטע
נאגשינאלל:■ קליינע אי־נע דוןך ניזט ״דוא

■ע. ווענן אלם מעהי, טיך ־י6 וואיע; ווון־טע •ד־עזע
 לוןנעש.ע־הע. מים טא: נאנצען איינען שיך אנדעיע־ שאגד

דךענט. נ־אף דעי אלם - העטטע! א־נע־שיסטעט נתנע;


