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 אונזע. קוואליטעט גערינגען ה״ריגען דער ב״א דק.
 שטאאטק ערוועיהגטק ד־א ווערדען וואארע רע־

 לאנגע זא מאשען, ע6א־־נרך אינש בי־א שווערליך
 צים אלם שטעהק. ד,אדע־ פיעל פ־ייזע אונזערע

 ביזהער - ן. ע ש ־ נ א ק י ר ע ם א דיא ב־ישפיעל
 ודיצעגם נייק אונזע־עש זע—פ דיא דאהער דנד

 פ־ייזע דיא אבער בעג־יפפק; ריקגאגג איס ווירקליך
 וויי ויענן זיגקען, ט־עפער בעדי־טענד גאך מיסטק

 טאבק געשעפטע א-שלאנדע דעם טיט וו־רקל־ך
יייזללע;.

 אין אר^נאטק ד־א אבער דך ראבען ל״דער
 ענטשל־ע. דא געוואהגט; פ־״זע ראהע אן א־ננא־ן

 הער. ב־לל־גע־ ייאא־ע א־ר־ע יוער. •ג ניר דך שען
 בע־־יטם ודא קווא־ייטעט, ד־א אבגל־יך צוגעבק.
ק אין אלש א־זט, געריננערע פיעל אייגע געזאנט.  ד
 פע־פיע- שפעקולאנטען דיא אייך יאר־ען. מייסטק

ק  אבער פע־נעששק זיא פעהלע־. גל־יבק דע; אין ל
נאך אי־שפיה־ דען דדעדורך אינם ודר ראש דאב״א,

פערשיעדעגע
י *נ א ק ר (ד'ע *

נייא־גקיטעז.
פז$ר. ד.) א ר א ן

 אראדער דעש אבע־-געשפאן דע- האט נעשטערן
ק קאטיטאטש  ין. א ל א ש העדרן ב־רנערמ-יבטע־, ד

 דער טא־עשטעט דינע דאם פערשטענדיגט, אטטל־ך
 ווירד. א״נטרעפפק א־אד אין ד־עזעש 20. אש קאניג
 פא-בעי־י- נאטהיגען דער פעשטשטעללונג וועגען
טאיעשטעט זיינע- עמפפאגגע פי־ערליכק צום טוגגען

 ,-עפ-עזענטא: ד־א ודרד
זיטציאיינעו

טאיעשטעט דינער בעגל״טונג אין

 צו או־ג־שט 2.ן
 איינבערופק. :נ

עט- ז־ך זערדק

:!טא:
 דירפטע זא

ישייגליכרדט

געטריידע-עקספאלט־אויסדכטען. אוגזערע
 ״לא־נ-ייאללע•' נודא.פעספעי דער נעאטטען א-נעם אן6

 לעטצ־ רען אין ויעלבע ע-נטע.בע-'בטע, דיא
ק אנ ט ק  א״ג- לאנדעש העש :עגעגדען אדשאללק ט

שערייטש ב־עטען לייפק,
שפאללאיד? א־בע־ שלוש

 קלא־ ציעטל־ך
דאש אינד

א־־פ- ן
..״••יש

רא: טא;פעבשי:דע־
 ציעטל־בע טיט שאן הייטע

בעצי אייששפ-עבק: :עגדעש
 ט ע ט ־ ט

בלאט אלש
אינגא־ האט ט

ייאש ;מיטטעל-ע־נטע

 פאל- בעשטיטטטה״ט
 נ־ א ו ו ר! דע־ ,ל־ך
 ר ה ע ם איינע •יער

ד־א ■עדאך

יוער. י־י״'י״ינעט
ל

ע־

 •ע־ פעדש־עדעגען דער ט ע ט י ל א ו ו ד
 איש קוים דיעזעלבע קאנן זא אנבעלאנגט. ארטען

ע אי־נע ג י ש ע ט ל ע ט ט י  בעצייבגע! מ
ק  ט צוש גור איזט טהאטזאבע דיעזע !ד

גע פיעל ציעטליך א־בע- וואהל ודר דא ע־פ־ייליך,
 אין דיעש וייא גיבט, דאך ווערדען. פערפיגען ,,...-״

 ע- ג ש • ו א א־בע- פאלל, דע־ •אד,רק אגדע־ען
 דעגן איזט דעשהאלב גאטטונגק. ע ט ע נ ב י י צ

 דא פעשט, אנהאלטענד ווייצען ־ ע ט ל א אייך
ינ וועהרעגד א־זט, רייאליטעט בעששע־ע־ פאן ער
!שטעהט א י ו ל פ ציעטליך ייייצק -

 נ״ען דעש פרייזע דער פלו־הייט דיעזע אוגד
 פיר הייער וויר דאש הין, דא־דף יטעט

 אייגק פי־ :היישט דאש
 אדשלאגדע׳ דעם נאך אי־שפיה־ טאששענהאפטק

 דאשעך איישדבטק גיגשטיגק זאנדערליך ־,־יגע עבק
 טיט אללגעסיינען איש אונגארן קאנן טהאט דער אין

 גע- רען אינטע■ א־נדיק. אוגר רושלאנד אטע־יקא,
 ייעלט־ דעם אויף פערהעלטגיששק, גענווערט־גק

 אויפגעהטען קאנקודרענ׳ן דיא שוועד גור טארמטע
 האט אונגארן ערמאלג. אלף ארשדבט אייניגעד מיט
 געטרי־דע דינעם טיט ארשזיכט, אללע6 העש אין גור

ק אדף  אי־פ. ע־פאלגר־יך פלאטצען אוישלעגדישק ד
 האבפיי- פאן וו״צען זיין ורענן קאגגען. צו טרעטען

ק קייפע־ דיא צ־עהען דא ! איזט קוואל־טעט נער  ד
 וו אונגארישען

א פאר. ודיעען

שט אדשלאגדע רעם ! אינמאגל זעלב
 אייג א־ג׳ש דיעם אלל סאן פאשט

 ווא אללער ד,״ער עקשפא־ט אוגזעד
̂ש זיין. גערינגערער איין נאך  זאגסטייגען אין ער אי

 ניבט נאטענטליך רא־ף סאן דא־! •אה־גאגגען
 א־בע־ עבען הייע־ ארשלאנדע איש ראש פע־געששען,

 — קאנן. ווע־דען געקלאגט ניבט מים.ע־נטע אייגע
 אללגע. איש ערנטע-בע־יכטע ד־א לו־טען דא־ט אייך

 הייפט. אלש עשטע־־יי־ גינשטיג. ציעמל־ך מייגען
 דיעשטאל האט עש.—געט־ אוגזערעש אבנעהמע־

 רוטעג־ק עיציעלט. טיטטעל-עדנטע ג־טע אייגע
 קוואליטעט. פא־צ־גל־בע־ פאן והיצק האט

 הייע־׳ עש ראש אגגעצייגט, בערייטש האט פ־אנק־־יך
 א־זט, גינשט־גע אייגע ע־נטע היא רא־ט ארך דא

 גע- פ־עט־ע־ פיעל ודרו/ זיין אנגעוויעזען ניבט
 עבענזא - ם־ששען. צו לאששע; אייגפיהרק ט־יירע

 גע- אוגזעד אויף ענגלאנד או־ך אבער •וירד וועניג
 איים אטע־יקא פאן עש דא זיין, אנגעיייעזען ט־״רע

איב פא־טליך געט־יידע ב־לל־גערעם פיעל טיט

 אגווע. דער וועה־עגד בעפיגדען. פערזאגען !3י> ווא
 קאטיטאטע ד־א ווערדק טאיעשטעט זיינער זענה־־ט

 וויא זא קראששוי-שארעני, טא־אנטאלאונד טעטעש,
 פאג. א־ג־ ייע־שעטין טעטעשווא־, שטעדטע דיא

 - ענטזענדען. הולדיגוגגש-דעפוטאציאנק טשאו־א
 גון א־זט עש :בעריבטעט ווירד טעטעשויאר ארם

ד טאיעשטעט זיינע ראש בעשט־טמט, ענדנילטיג  ־
 אוגזע־ע הע־בשט-טאגא״ע־ דע־ וועדרענד קאניג

ט בעזושע זייגעס טיט שטאדט ב י  בעעה־ען נ
 וועהרעג־ •עדאך טאיעשטעט זייגע גאשדעם ווערדע.

 איגזע. נעהע איגטיטטעלבא־ע־ אין טאגא־וע־ דער
ך שטארט רע־  געביעט ראש אייך אוגד בעפינדק ז

 •יא•־. זא ודרה בעט־עטען קאמיטאטעש א־נזע־עם
 יר■:. ד־טעגש טאיעשטעט זיינע א; בעשלאששען׳ דע

 הילדיגיגגב- יאטיטאטש רעש איגד שטאדט זע־ע־
ק יעדאך דיא ענטזענדק, צי דעפיטאציאנק  קא. ד

•יא א־אר, שצארט דע־ ין
זאללען. בעג־־שען וו־רד, ע;
 ן ע י. נ ו ל : ס א ז ע

־ ע ־ א ל ש א : נ ־ ש
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 ווייצענם
געטריידע-עקשפא־ט, רען

רושלאנד אי;
 ענטנענעננע- ע־נטע נוטען אייגע־ יעשטאל

 האגעל- פאן געב־עטע טאנבע אבגלי־ך זעהק,
 דירפטע ראם אלל—האבק. געליטטען פיעל •טא־ע;

 א־ינען אלשבאלד געטדיידע-פה״זע איגזע־ע אייף
 רען פיר בלאם אדשאיבק. רהוק שטארקען זעה־

 אד־ניגע פ־עלל״בט איגגא־ן ראננטע אויגענבל־ר,
 דא קאננק, מאבק .געשעפטש-של־ששע־ ג־אשע־ע

האט׳ בעגאנגען קוים גאך ע־גטע היא אנרערווערטש
נ ע ע ב בער״טש אונם בי־א זיא וועד,העגה

א־זטד... ט ע ד
 ד־עם- אינזערע איבער אנזיבט היא ווייט זא

 ז־־טענש יעהריגען.געט־־־דע.עקשפא־ט.אויםדכטעך
 בודא- דע־ בעאטטע; געאבטעטען זעהה א־ינעש

 האם איזט, טהאטזאשע ״קארנ.האללע■. פעשטער
 נוטצבר־נ- ערנטען זיינע דאגן גור וררקל־ך אונגארן

 איין עקשפארט דעה ויענן קאגן, פערווערטהק נענה
 אדשלאנדע איש אויך אבער דנד א־זט. בעד״טענדעי

 דעסשען פאלגע אין א־זט אוגד ערנטע; גינשטיגע
 אייגע אויף קאנן דאגן גער־נגער, א״ן בעדארף דעי

ווערדען. גערעכנעט זא גור ״אדשפוהר־ רייבליכע
ק  זא נאמענטליך זינה האך ניבט פרייזע היא ווענן ; אטעריקאגישען ל״בטען העם צ

ל־ידער דיעם ודא ווייצענם, דעש קוואליטעט היא אוגנאר־שק העם פר־יזע דיא ,ליין■

 קא־־עשפא:. .בי־א-פעשטע־ אטטש-בלאטט האש
 לא:דעט-קאגצ- א־ז־אעל־טישע ,היא :דענץ׳ש־־־בט

 קיל. ־אש אן יאה־עש דיעזעש אנפאנג צו האט לייא
 אגזי. האש איגטע־־־בטש-טיגישטע־יאיש איגד טוש-
 וויעדעד-הערשטעל. צי־ היא האש :געשטעללט שען
 טישא-עשלא־ע־ צע־יטטא־טק טה״לוו־־זע דעי לונג

 פאג־ דעם איים גילדען ׳'•ג0 י :אטה־גען ם־גאגאגע
 דייכם- פאם וועלבע־ טאגען, ווערדען אגגעוויעזען

 בע. קולטוש-צויעקען■ ״יידישק צ• בעקאגנטליך טאגע
 שטע- דעדע אין דע־ יעדאך דא !•יאורדע שטיטמט

 ע־שאפפט שא• יאה־ דיעזעש פי־ פאגר העגדע
 דענגאך קולטוש-ם־גישטע־יאיש ראש האט זא א־זט,

 איבע־. איגד געטאכט, פליששיג זאפא־ט גולדען 3•<*
איז־אעליט־שע היא אן עהלאששע אי־נעם' אי; דיעם

 ,שנא ענטודרדינענדען עורגען, הער גענאננט פארציגליכע קיינע עבען פאלל, הער ה,״ער ; ־ודם מיטשק וויר זינה. האד,ער בעד״טענד ווייצענם
יועררע^ נעטאבט ענדע | ךעןךארף!רץע ריא שודיץ דיא אונה פראנקרייך עגנלאנד. האס שק,

ססעג גע״ פאן געלדער-זאטטלוננען ן נעטריידעביל- ד.דפט.אבזאטצ-נעביעטעפ־ראונזעד

 -אש ע־טהי־לט, פעי־ז־שע־ונג היא לאנדעש-קאנצל״א
 גיל. !3׳ ״ פאן האהע דעה אין רעשט-בעט־אג דע־
 ידע- צור פאנד נעבשט-יעהרינען רעם אויש שאן דע;

 ם־נאגאנע טישא.עשלא־ע־ רעד דער.הערשטעללונג
 בראא״נ- ד־עזק פיר דיא ווירד. ווערדען אננעוויעזען
 פאללקאטבק דאהער ז־נד זאטטלונגען נעל־־טעטען

 בעקאננטמאבונג דיא ידיט זא - איבע־פליששיגד
 גער״כט אינם אטטם.בלאטטעש. ■עהנטק ע־ רעם

 נענוגטה־אעג. או־פ־יבטינען צור טהאטזאשע דיעזע
 דארו־ף נאכדר־קליך קורצעם פאר ערשט האבען ורר

 יידי- אייגע־ אין ווענן ראם געטאכט, אויפטערקזאם
 פארהאגדען, בעדירפנים אירנענדא־ין נעמ״נדע יטען

 דאצו עבען ך ע י י ל צ נ א ,ק דיא יא זינד זא
 היל. ודיזע ע ג י ד ר י ו ו אייגע אדן* זיא האש דא,
 דאם־ט פע־שאפפען, אונטע־שט־טצונג אוגד פע

 איין שנאררערי־א״
 זאלבע ל״דער

טענשען לאזען



 אייף ער דאט־ט ניעדער.עםטעירייך, אין ם ל ע ו ז
 בע. אין אונד ערריבטע #אבריק איינע דעמזעלבען

1 זעטצע טריעב
 יאזעף קא־זער בייא א־זט צוג שאנע־ איין נאך

 ניבט עם וואר צייט ■ענער צו העדפארצוהעבען.
 וויססען אהנע ק־גדערן׳ יידישען אן ראם זעלטק,
 פאדנענאמטען צוואננם-טרפק עלטעדן, איררער

 כריסט. רען פא; צומייסט דיעם נעשאה עם וואורדען.
 פאנאטישען דען פאן היעצו דיא טאגדק, ליכען

 ער. עם יא, וואורדען. או־שגעטונטערט נייסטליבק
 העב. איינע ראם פאלל, דער זאנא־ ז־ך אייננעטע

 מעה־ערען בי־א (גאל־ציען) ג־אדעק אין אטמע
 אין שאדנאהם. טויפע דיא היימליך קינדערן יידישען
 דיע. ;־־סטליבקייט קאטהאלישע ד־א דעשסק שאלגע

 עלטע־ן יידישען איהרען געוואלטזאם ק־נדער זע
 ארך פע־פ־גטע ^,1 קארל גלייך ליעם. ענטרייסען

 על- דען קינדער דיעזע סאן דאם ,11 יאזעף קאיזער
 ״ווענן :זאנטע עי צוריקגעבע. אונפערצינליך טערן

 ער איזט זא ווירד, געטויפט ד נ י ק אלם יעמאנד
 דעםהאלב פע־שטאנדע, ריישעם בייא אלטער, אים
 בערייטווילליג אייך ניבט ער וועגן בריסט, קיץ נאך
 !״ודלל אנשליעשען זיך דעליגיאן כריסטליכען דער

 א;. פילאזאפישק דעד פאן ציינט אנז־בט דיעזע
 פאן דע־ מאנא־בק, אויפנעקלערטען דעם שויאונג
 דא ייאללטע, וויססען נ־כטם צוואנגפ-טויפע איינער

 ווע־. אייפנענאטהינט ־עליגיאן איינע ניעמאנדעם
 איננערע איינע גור ב־לדעט רעל־גיאן דיא קאנן. רען

 ״ראש. ב־םבען איין דורך ראך מאן דיא איבערציינינג,
!קאנן איינפלאשק ניעטאנדעם סער'

 בעשטרעבונגען דיא שפעטער יודען דיא ראם
 צייגטע דאם וואושטען, ויירדיגען צו קאיזערס דעם

 ם־נא. אללע; אין הינש־ירענם■ זיינעם אנלעסליך דך
אנק  גע. ט־ו־ע־-־ע־ע; וואירדען טאנא־ביע דע־ נ

 זא טאד רעססען איבעד ערשיענען אונד האלטען,
 שש־א. העברעאישער אין ט־רע־-נעדיבטע פיעלע

 הערר. איינעם הינשיידען ביים ניע פריהער וויא כע,
— 1 שערם

בעצי: אי; ט־אט 11. יאזעף טאדע דעם נאך
 אינדעם דע־ איין, שטיללשטאנד איין יודען ד־א אויף

 א־נמיטטעלבא־ע; זיינעם דעגיערוגג דער וועהרענד
 דך ד. ל א פ א ע ל קאיזע־ם דעם נאבשאלגע־ש,

 גע. אנדע־ם טאבטע. עמפפינדליך שטארק ניבט
 קא־זער אינטע־ דינגע דיא יעדאך זיך שטאלטעטען

 גאנין אין וויא ק־אנלאנדע־ן, טאנכען אין ין. נ א ר פ
 שטאדט דע־ אויסנאהטע טיט ניעדע־-עשטע־־ייך.

 ק־א׳; א־נד קא־גטען אבע־.עםטע־דייך, אין באדען,
 ה. א ו ו ט ב ־ נ ־ א ג ן ע ד ו י דיא דודפטען וד ז־ או׳

 ויא. וד ז׳ אי׳ שלעדען באהטק. א־ננא־ן, אין ן. ע ;
ק איים דא רען  בערג.שטעדטען זאנענאננטק ד

 דורפטען שטעדטען פיעלען אין אייטנעשלאששק.
 (״נהעטטא׳ש״) •ידענ.גאםםען אי־געגע; אי; נוד זיא

ט וואהנק, ב י  דער איננע־ן א־ם אייך אבער נ
— שיטאדט.

פאלנט.) (פאלטזעטצוני.

ג. א ר ט כ א ;
- אינשטאנץ. צווייטע־ אין יודענ.פלינדע־ע־ —

 קאניגליבען דע־ בייא היער וואו־דע געסטע־ן
 •ודענ-פלינדערער ד־א נענען שראצעם דעד טאפעל

 נאוועטבער אם.ז - פעדהאנדעלט. זאלא-יאו־א אין
 ג* עטו־א נעטליך ז־ך ־אטטעטען יאהרעם פא־ינע;

 וועל. א, ו ו א ל פאן אוטגעבונג דער ארם בייעדן
 דיא ארף אנג־יפף איינעם צו פא־העד בערי־טם בע

 ציזאט. פריעדהאף א־ם וואורדען, א־יפגערי־צט יודען
 טיט גאבטם, אוהד 1! אום בדאבען אונד זאטטען

 אין בעויאפפנעט, פלינטע; שטאקקאינד קניטטעלן,
 הויז ראם זיא גריפפען פארערסט איין. זאלא.לאווא

 רע. טיט אבע־ זיא וועלבער אן. דייטש יאזעף דעם
 אי; ר־קטע ויאבע דיא - עטפפינג. דאלווער.שישסען

 ; ויאה. איין ענטשטאנד עם אונד ארס, דעססען פאלגע
 דער דיקצוג דעם טיט דאם קונעל-נעפעבט, רעם

 דא־ונ. איהנען, פאן צוריא - ענדעטע. פלינדעדער
 טאדט בל־עבען סאבו־. יאהאנן אנפיה־ער דער טער

 נע. בודא-פעסטער ענטזענדעטע דאם פלאטצע. אם
 וועל. רעדעלם.פ־הרע־, דיא פעראורטהיילטע ר־בט

 ״ניעדערטעטצעליננ ריא ארך ערוויעזענערטאםען כע
 א־־פ. פערזובטען ווענען בעשלאששק, יודען' דער

 פערבינדונג פערברעכערישען דע־ אונד שטאנדם
1 צו ביטשאק עטעריך !צוואר אונד טארדע, צים

 יאהאנן אינד זעכם, צו האלאם לאד׳ זעכסטהאלב,
 איברי. דיא צוכטהרז; יאהרען צווייא צו הארוואטה

 טאנאטען ן ה ע צ כ ע ז צו אננעקלאגטען גען
 נעפענג- מאנאטען ם כ ע ז צו א־־נען קערקערס,

 צווייטעא־נשטאנץ, אלם קאנינל׳טאפעל, דיא - נים.
 טינדע־טע אונד א־ם אורטהייל דיעזעם אניעדטע

 האלאם דעס דרייא, ארף ביטשאק׳ם שטראפע דיא
 שטדאפ-אוים. דאם אונד צובטהרז, •אהרע פינף אויף
 איף טה־־לווייזע אנגעקלאגטען א־ברינען דער מאם
 יענען, רעכנעטע אינד העראב, קערקער יאהר איין

 בעלאסםען קעיקער-האפט דערען!״.מאנאטל־בע
 אונטערןובוננם. ״.טאנאטליבע ב־ז .4 אייניע וואורדע,

איין. שט־אפע ד־א אין האפט
 -- ענספיה־ט. הייש בא־אן דעס ״דאלטעטש' דער —

 25. שאש וו־רד (טירקי־א) פ־ל־פשאפעל אויס
 דער ר, ע ד נ י ב ״הערר :געמעלדעט דיעזעם

 עדעלדננינען וועלטבעקאננטען דעם דאלמעטש
, בא־אנם יידישען ש ר י  טירקישען פאן א־זט ה
 א ו ו א ל ע ב ב־־א קאנצל־־א דע־ אויס רי־בער;

 1000 נץ שא־דעד; רי־בעד ד־א ווארדען. ענטפיה־ט
 א־בער פאנד עם לאזע-נעלד. אלם שטערלינג פפונד

 טי. איין קאנסטאנטינאפעל אין אננעלענענהייט ד־א
 בעשלאששען, וואורדע אינד שטאטט ניסטערראטה

 ערוו־שען. צו רייבער דיא אים פא־צונעהען, ענע־נ־ש
 אונ. עםטערר״ב־שער ר ע ד נ י ב הערר דא

 עסטעררייכישע דע־ אייך האט א־זט, טע־טהאן
 דען אים נעטהאן. ש־־טטע נעא־יגנעטען דיא קאנזול

 בע. צו רייבער דע־ האנדען דען איים אונגליקליבען
ע בינדעד הע־ר ואב - ד שדייק ד ו  ווים. א־זט, י

 ד־עם אונם שיינט דאך בעשטיטמט, ניבט ודר סען
וואהדשיינליך!) פיר טינדעםטענם

— בע־לץ. אויט לופען דע• אויסווייזוננק —
 ר־יבעם ד־יטשען דעם הרפטשטאדט דעי איים

 דיא טעלעגראפירט: דיעזעם .טען2ו פאם וו־רד
 1 אונא־־פהאדל־ך ווערדען ד־םםען פאן אויסווייזוננק

ק נאך פא־טנעזעטצט.  פארליענענדען יעטצט ד
 א־־שנע- שא; דע־ צאהל דיא ד־־פטע נאב־יבטען

 | עם - געהען. ע ד נ ע ז י ו ט ־יא אין וויעזענק
־ איישנעוויעזק ווע־דק ר , אונד ן ע ט ס ב ודען י  

 וואהל- איגד ארטע קינדע־, א־נר ש־ו־ק טעננע־,
 האנדווערקער, ק״פל־יטע, שטידענטען, האבענדע,

 זייט דיא זאלבע, יעלבשט געשעפטסל־יטע, אויך
 ן ע ש ט י י ד טיט אנזעשם־נ, היעד יאה־ען צוואנציג

 נעבא־ענע היער אונד זינד, פעדה־י־אטעט פ־ו־ען
 | ״ארדגוננשטעסינע־ בעזיטצע־ ארך האבק. קינדע־

 ארשווייזוננען ד־א איישנעוויעזק. יוע־דען שאששע־
 ה־־סט: ראם איין, פאט־ל־ענ-מיטנליעדע־ דיא שליעשק

 | טיט. שאטיליע זיינע רוםע א־־שנעוויעזענע דע־ דאם
 רוסי. דע־ אינטע־ א־פ־עג־נג ־־א ז טישסע נעהטע;

 (ייאש איטנעהייע־. א־זט בע־ל־נש בעפאלקערונג יטען
 ויאה,־- טאג? דין אוישוריזונג דיעזע־ אי־זאבע דיא

 רום*. דער פערלאננען ארף דיעש געשיעהט ש־ינליך
 בער. נאך ניודלישטק ארך ז־ך דא ־עניע־ינג, שען
 !ענטגעהען צו שטראפע דער איש געפליבטעט, לין
ק ד־א ט ן רוסישק א־ ע ד ו  צו דאשפעלט דנד י

 איים. בערלי; איים עבענפאללש וועלבע בע־רע־ן,
!>י־ע־דען נעורעזען

- קאנפע־ענץ. לאו־אנע־ ד־א
 דאש דאהין, ל־יטען טעלדוננען נייעסטען דיא

 ; בע־ייטש קאנפע־ענ׳ן ד־עזע־ אן טה״לנעהטע־ ד־א
 | יש. א ע־פאלג אי־נק א־־נענר איי־ האששנינג •עדע

 הע־אב. א־־נע אץ פ־אנקרייך דא האבק, גענעבק
 שטאאטש. עגיפטישק ד־א פי־ צ־נזען דע־ מינדע־ונג

 קאנפע. נאנצע דיא ודלל. ורלל־גען ניבט ש־לדע;
 פפלענט: זאנק צו טא; וו־א ב־אם, אלז̂ז ״א־ ־;•נין

!' ניבטש איש לא־ם ״פיעל
 - !שאםט.דיענשטאד.ל איין וויעדע• —
 איננא־ייטע דיא זאנדטע טאנען א־־ניגען פא־

ס0 שטאאטש-קאששא /  :א. ״אבנעניטצטע' נולד׳ 64מ
 לאננטען געשטע־ן איטט־ישע. צום ורק נאך טען

אטק ״איטנעטיישטען• ד־א היער  אייזענבאהן פער נ
 אל. איין. קישטעך ״דעבען אץ שאשט-זענדונג אלם
 דעב. דאש יעדאך מאן אלם א־דנינג. אץ וואד לעש
 גולדען 30,00;׳ וועדבעם ע־אפפנעטע, קישטבען טע

 דך בעפאנדען זז^ללטע, ענטהאלטען א־ינזער-נאטען
 - צ־ענעל-שט־ינע״. ״דרייא בלאש דעטזעלבע; אין

 אטטש., דעם טיט ניבט אויך וואורדע ק־שטבען דיעזעס
דעד נעשלאששען. ז־ענעל פרעטדעם טיט זאנדעדן

 עקספע. דער וועהרענד נור קאננטע דיעבשטאהל
!ווערדען ארשנעפיהרט ד־צ־אן

- דאנקרייך.6ז־ד. אין כאלעלא דיא -
שנעל. איין טעלדען דעשעשען נייעסטען ד־א

̂ך נור קאממען עם קראנקהייט. דער זינקען לעם  נש
 א. ר ד דר׳ - פא־. ערקראנקוננם.פאללע ווענינע

 נייער. דעששען פאילגע אין ששריבט וויען אין ע ש
 עשטעררי־כ. דאם או־ם, איבערציינונג זיינע דיננש

 נאשטע אונהייטליבען ד־עזעם זק.ן6 דיעשמאל אוננא־ן
 זא אום דיעם אונד ד־רפטע, בלייבען פערשאנט

 ז־ד. אין כאלע־א נעגענווע־ט־גע ר־א •א אלם מעהר,
 זיא צייגט. ״וואנדער-לוסט' ק־־נע גאר ש־אנקרייך

 בעשרענקט, א־טשאפטק ווענינען ד־א או־ף בליעב
א־זט. או־פגעטויכט איינענטליך זיא וועלכען אץ

— !ארסדעדט ד,"טע ליידע־ עם וויא —
 דאם געפ-ייט, ז־ינערצי־ט אינם האבען ודר

 ״פעשטער דעם ם־ט.א־ב־־טער ־, נ ע ם ע נ הע־ר
 נע. דעשיטייטען צ־ם סילאדי-טשעה אץ ללאיד״.
 ״ראב. איינער פאן דערזעלבע ודיל וואורדע, וועהלט

 ראבבי- פעטצעלעד אבשטאטטט. בינע־-£אםיליע״
 ראב. וועה־ענד נ־אשפאטער, זיין נעטליך ויא־ נע־

 אינד טא־אש-יואשא־העל■, ארם ז־ל פידסט בינער
 די. בעקעש-טשאבא אונד לעווא צו ראבבינען דיא
 לעבען זיין אלל וואר שאטע־ זיין !ז־נד אנקעל נע

 אויש ווירד נון ״משועבד*. פדאמטער איין הינדורך
. איין דאם נעטעלדעט, ליפטר-סענט-טיקלויש ו ר ב  

־ ע , טאר״ן נעטליך י׳ם, נ ע ט ע נ ד ן נ א ט " נ  
 ט פ י ו ט ע נ ז־ך א־זט, שול.לעהרער דא־ט דעד

 עד העטטע זיין. צו שול.לעהרער ו־אהרליך,א־ם האט!
שפא־ק לייבט טייפען דאש דך  וועניג זא קאננען. ע־

 פיר יוגענד ה־יטינע ד־א ליידע־ בעז־טצט ש־עטאט
!פא־שאה־ען ה־ימנענאנגענען איהרע

 ע־.6 וועזעגטליכק קיינע טאנטאג וייט קורזע דיא דא
 דיא.קו־ז.טאבעללע* ד־יטע ווי• ליעטען ע־ליטטען, ענדע־וננען

 לעזעשטאפף טעהר אנאנגעגטע; נעשעטצטען דען אום ווע!,
______________________________קאננק■ צו טעןניע

דאנייא. דעד וואששע־-שטאנד
דא. ,3 57 בידאפעםם ,3.33 קאדא־ן ,3.93 ם־עסבו־נ

..1.00 א-ש!ןווא ,2.39 פאנטשאווא ,4.35 נ־יזאט׳ן ,4.53 האטש

ט כ י ר ע ב ם ט פ ע ש ע נ
י ע נ ר ו נ ס ע ר ה* ע י פ . ט כ א ל ש פ

 שלאנס. פרעטניינע־ צום אויפט-עב דע־ ט. לק א מ
 דאפאן שטיק. 160* נעט־־, יולי 23. אם יעד..טארקטע6

 דיא נאליצישע. *13 ד־יטשע, 242 אוננא־ישע, 1139 ווא־ען
 נולדען, 61—*3 פ־יםא.וואאדע אוננאלישע ווא־ען: פ־־־זע

 61 •ואא־ע פאלנישע נולד׳ 63 -62 פ־־דא״ייאא־ע דייטשע
?לא• 1<ו0 סע־ אללעם נולד• 65 ביז

ם ד ע נ ע י ו ו ק ל א ם . ד ע י פ . ט כ א ל ש  
 אם שלא:ט_פיערנוא־קטע וויענע־ דעם אייף אויפט־יעב דע־

 440 : ווא־ען דאפאן שטיק. 1*95 בעט־ו: יולי .טען23
 פ־ייזע ד־א דייטשע. 275 אי;ד פאלנישע 6״; איננא־־שע,
 דאנט. אוננא־ישע נ ק־לאנ־אדם 100 סע־ דך שטעללטען

 נולד. 65-61 פאלנישע נולד■ 65-68 יאנפ-יטא א:םען
.56 דייטשע אונד נולד. 66-

עהדענטהייל. ם׳ :פע־אנטווא־טליך לעדאנציא; ד־א פי־
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 ד״א יודען. מ־טטעללאזען אללע 1 ווערדע נעריססען
 בעהוי. שטוטציגק ד־עזען אין יאהרען פ־עלען זייט

 ניכט נון דיעזע וו^ללען האבק, געווקעט זונגען
 זעהר א־ינעם פאלגע אין דאפיר ז־א ווייל פערלאששק,

ק ערלאששעם פאפשטליבען אלטק  גערינגסטען ד
הלק מיעטה.צ־נז א  גאשכען אונזו־בערען דען אין ע

 יעהר. א־ינק פאטיליק איזראעליטישע גאנצע האבען
 ענט- צו ציממער איין פיר לידע 5 פאן צינן ליכען

 לידע 2 ! האבשטענם אדעה !0 צאהלען זיא ר־בטען.
 דער וועגק ווירד נון שטאקווערק. נאנצעם א״ן פיר

 ״גהעטטא״ דאם טיבער-איבייטק ערוועהנטען שק
 בעוולה. דיא אונד ניעדערנערישסק, ג־אשטענטה־ילש

אבק נעה  אימצו. קווארטיערק אנדערק נאך זיך ה
 קז$ם. מעהר פיעל זעלבסטפערשטענדליך דיא זעהען,

 האבק דעפיטאציאנק א־ז־אעליט־שע ווערדק. טען
 בעגע. ב־רגערטייסטער אינד ם־עפעקטק צום זיך

 אונד אינטערשט־טצונג דיעסבעציגליך א־ם בען,
 צו ווערדע עם גלו־בט, מאן ערלאנגען. צו אבהילפע

 מאן זאבאלד מען׳ קא אייפטריטטק ן ע ט ם נ ר ע
 .גהעטטא־ דעם נ־עדעררייסק דאם אן טהאטזעכליך

י ווירד געהען
ר ר א ט ק ע ר י ד ר ע (ד • ע . ד א ד ו ב  

ר ע ט ס ע  ע>) י ם ע ד א ק ס-א ל ע ד נ א ה פ
 א־ם פא־נעשטעין א־זט ן, י ו ו ע ל יאקאב הערר

 טהי־ל. דיא געשטא־בען, יאהרק 56 פאן אלטע־
 או־סנעצייכנעטען דיעזעם פערלוסט וועגען נאהמע

 זעהי א״נע ק־י־זען אללק אין איזט שיל-מאננעש
 דעי אדם צאנליננע יידישער טויזענדע לעבהאפטע.

 אונטעד האבק פ־א־־ינין דע־ א־נד הייפטשטא־ט
 א־ה־ע פאדאנאנק טרעפפליבען דיעזעש די״טו;;

 ארך איגד קדפלייטע אלם אדשבילדונג האהערע
 באנק-געשעפטק אי; נאמענטליך בעאמטע, אלם

 איהם שטא־ב ק־דצעם פא־ ערהאלטק. וו׳, ן׳ אוי
 דאפפעל- וועלבער טאבטע־, אייגע אינד פ־־־א דינע

 קא־פע־- שייעבל־בע אהנעה־ן דיא או־ף פעילושט
 צער- מאננעם שט־עבזאטען דעש בעשאפפענהייט

 אי־נע בלאש ה־נטערליעש ער רט.—איינגע שטא־ענד
 ווער- שילע־ צאהלרייבק ז״נע טאבטע־. א־־נציגע

!בעוואהרען אנדענקק דאנקבא־עם איין אירש דען
ש ע נ ע ב א ה ע ב נ ו א 1 • ו ד ־ ה״.) ״

 מעהר צ־־ט צור דגד ארביוו הו־פטשטעדטישק איש
 נאך דיא אי־פבעי־אה־ט, ״טעשטאמענטע׳ אלם
 דע־ען איגד ז־נד, ייא־דען ט ע נ פ פ א ר ע ניבט

 ערש־ינט, ט נ : א ק ע ב נ ו א זאם־ט אינהאלט
 פיר פע־פ־ג־נגען לעטצטויילל־גען דיעזער פיעלע דא

 לעב. פא; קא־פע־שאפטק נאנצע א־נד ם־יויאטע
 א;. דע־ וו־רד קאננק, זיין אינטע־עששע האפטעש

 זא. טעשטאמענטע, ד־עזע אללע געשטעללט, ט־א;
 ע־. דער ט ק נ ו ם ט י י צ דען איבער פערן

דורן א־זט, פעיפינט א־־שד־יקליך ניבט אפפנינג

 ואנשע קאננטע, שפרעבק נאך יעדאך ע־ עד,ע אדף. ליך
:ווייטער קאפפעלמאנן חיים ד׳

 וואלל- שני) (בית טעמפעלס צווייטק דעם צי־ט ״צוד
 נעוואלטואם יודען דיא קאניג נריעכישער באוע־ איין טע

 אנהאלטען. נלדנענס ה־ילינען איד,־עש אויסאיבוננ דע־ פאן
 המקדש) (בית טעמפעל היילינען איש ניעמאנד דורפטע עס

 נריע. ד־א דא דאדנדיננען, אפפע־ איין אללמאכטינען דעש
 וואורדע עש אטפעדסען. נאטצענ-בילדע־ן איהדען דא־ט כען

 אוב. צוי וועלנעס אל, דאש זעלבשט פעראונד״נינט, אללעס
 היילינען איש תמיד) ליבטעס״(נר •עווינען דעס טע־האלטונג

 פע־. נ־יענען דען פאן וואורדע וואר, בעשט־ממט טעמפעל
 ע־איי. ״מתתיהו■ פ־־עשטע־ האהע דע־ אבער אונייינינט.

 קעמפפטע אונד נאטטעש זאכע הייליגע דיא פיר דך פערטע
 שאא. צאהלרייכען ד־א נענען הייפליין קליינען איינעם ם־ט
 דא שטא־ב, דיעזעד אלם אונד נדיענען. מעבט־נען דע־ רען

 אנדעדען דעש נאך אי־נער וועלנע זאהנע, זיינע עם ווארען
 דקפיינד נענען אונד ענטפאלטעטען פאהנע גאטטל־כע דיא

 — עררוננק. זיעג נלענצענדשטען דען ז־א ביו קעמםפטען,
 קליינעש איין פע־שטעקע איינעם אין זאדאנן פאנדען זיא

 נריעבען דען פאן דאס ענטהיעלט, אל וועלנעם קדיענליין,
 פעראונדיינינט ניבט דאהע־ אונד נעבליעבען אונבעדיהרט

 איינענטליך וואד אל קריענליץ איין זא קאננטע. וועדדען
 אללמעב. דעד טהאט דא נענינענד. נאדט איינע פיי נור

 אנט פיר אל ביזבען דיעזעם דאם ״נס״, איין יעדאך טינע
 "ינעם נ״עם מיטטלע־וו״לע מאן דאמיט אדסרייכטע, נענטע

 בערייטען טעמפעלם היילינען דעס בעלייבטונג צור אל
.קאננע■ . .

פריידינ) משה יוננע דע־ (ואנטע 1 לעבען ״פאטער

ק  אונד עראפפנען נעריכטשהאף־ ״בודא-פעשטער ד
ק  אל. דאש - לאששען. צו פערקינדק אינהאלט ד

 אויש נאך שטאממט טעשטאטענטע דיעזער טעשטע
 א־זט טעשטאמענט (דיעזעם - .1735 יאהרע דעש

 בע. דירפטק דא אלט. יאהרע 149 בערייטם אלזא
 אור.ענר,על אונד ענקעל דיא קינדער, דיא רייטם

 אל. זיין׳ געשטא־בען טעשטאמענטם.מאבערם דעש
 דיע. ע־אפפנונג דיא נונמעהר דירפטע לענפאללם

 ם־אקטי. איינק אירגענד קוים טעסטאמענטס זעם
האבק!) צוועק שען

ג (דיא * נ ו ד י י ש - ע ה . אין ע ק נ א ר  פ
( . ך י י  זיי. בערייטם לעזערן אונזערען וו־ר וויא ר
 פראנק. אין ביזהער דורפטע מיטגעטהי־לט, נערצייט

 ״עהע-שיידונג• א־ינע קאנפעששיאן ק־ינער בייא רייך
 געזעטצליך ד־עזעם דא ווערדק, פא־גענאממען

 וואורדע נון וואבק וועניגען פאר ויאר. פע־באטע;
 קעמפפק פארלאמענטארישען העפט־נען אונטער

 ביז וועלבעם געשאפפען, עהע.ש־ידונגם.נעזעט*ן איין
 געט־עטק לעבק אינם ניבט נאך יעדאך הייטע
 פ־אנ. דאש :בעריכטעט פאריז איים ווירד נון א־זט.

 לויפע איש ווירד עהע.שיידוננם.געזעט׳ן צאזישע
 גע. בעקאננט אטטם.בלאטטע איש וואבע ד־עזע־
 פעראפפענטליכונג דע־ זיעהט מאן ווע־דען. מאבט

 ענטגע. שרעקען נעה־יטק מיט נעזעטצעס דיעזעם
 2000 ליעגק שאן וואכע ערשטע דיא פיר - גען.
 זאנאר א־זט עם פא־. ש־ידונג איש נעזובע 30׳׳0 בין

 נעריבטם. ״בעזאנדערק אי־נען רעדע, דיא דאפאן
 זאלבק מיט נור זיך וועלבער א־־נצוזעטצען, האף״

 לוי. זאנשט דענן :העטטע בעשאפטיגען צו פאללען
 יאהרע איינינע נעפאהר, בעטהיילינטק דיא טען

 ערלע. אייגע געזובע איהרע ביז מיסשען, צו הא־רען
 נאנצע דאש שיינט איבר־נענש ווערדען. פ־נדע; דינונג

 איינע פ־אנק־י־ך אץ יעטצט ב־ז דא איבע־טריעבק.
 ז־ך דראננען דא ,ווא־ אינמאנליך עהעשיידונג
 הע־ב־־א •ענע אללע א־־נמאל אייף אינד פלאטצליך

 איננל־ק. אץ וועלבע ש־ידונג, אייגע־ ערווידקונג צור
 זאלבע־ איין קאנן צוקונפט אין לעבען. עהע ליבער

!שטאטטפינדק מעה־ ניבט אנד־אנג
א ר •( ע ב ן י ע ל ד ה א ט ש ב ע י  ד

ש י ע א ג א ר ט ע ן ב א  ן) ע ד ל ו ג 30,000 פ
 פא־ינען א־נזע־עש ,,נאבטראגע־ איש וו־ר האבען

 ווע־דען נאבט־ענליך בע־יבטעט. קורץ בלאטטעש
 נעטעל. א־־נצעלהייטען פאלנענדע נאך ה־ער־בע־

 קא־זע־-קאנינלי- וויענע־ דעד זייטענם ״ד־א :דעט
ק  איננא־־שע דיא א; שטאאטש.צענטראל.קאשםע ב

 640,00(׳פאן זענדונג אד־עשם־־טע צענט־אל.קאםשע
ק אין יולי, -טען28 אם וויען אי; וואורדע נולדען  ד

 דעש צווא־א־ף אינד אייפנעגעבק, אבענדשט־נדען,
 שטאאטש. עשטע־רי־בישק דע־ באהנ.פאשט.אמטע

פאשט-בעאט. דעש פאן ויא-דע זענדונג דיא באדן.

 לע־נען ניבט עבען איך ודיל איך, דאש נאד, נלויבשט דוא
 בין, (איננא־אנט) האדץ״ ״עם זאלכעד איין נא־ וואללטע,

 דע־ א־ן ע־א־ינניש נראסע דיעועם איינמאל ניבט איך דאש
קעננע?״״. מעהד יודענטהומם דעס נעש־בטע

 רעבעצין דיא (זאנטע !מאנן פהיידעד דוא, ״דעהשט
 ק״ן דאך א־זט לעבען משה אונזעד טאנע) צא־טליבעם אין
 ע־ אבע־ נעלעדנט, ניכטס ליידעד האט ע־ ;האריך ״עם
 ווים. עבען יודע ד ע ד ע י איין וואש זאפיעל, דאך ווייס
מום״... סען

נ־־עם) פאן קאפפעלמאנן היים ד (בענאנן !נון ״נון,
 משה דאם נעצווייפעלט, דאדאן נינט נאד יא האבע איך

 דאדויף נור האבע איך אבער קעננט בענעבענהייט דיעזע
 נעשע. דעסהאלב נדד ■נם״ דיעזעס דאש וואללען, הינווייזען

 וועלנע האטטע, לאהנע זאלבע ״מתתיהו־ ווייל קאננטע, תען
 נאטטעם. בענאננענען איהם פאן דען טאדע ו־ינעם נאך

 ליידער שטעהע איך דאך . . .פיר,־טען ווייטעד קאמפף
. .אללי־ן  דאנב־נאטש.שטוהל טיינען א־ינסט ווירד וועד .

 צו נאטטעם לעד,רע דיא היער אום אייננעהמען, קאלין אין
!■.-.פערקינדען
וואר. דיעוען ב־יא פלאם טה־ענען פאן שטראם איין

 פראממען דעס אנטליטץ עהרווירדינע ראם איבער טען
 פאר טאשענ.טוך דאם היעלט פ־ויא ויינע ראבב־נע־ם.

 עררענונג ט־עפע דיא ניעמאנד דאם־ט נעזיכטע, איהדעם
 ווארד... ע־נ־יפפען נעמיטה ריינעס איה־ דע־ פאן מערקע,
 נא. וייטע, צור ״ט־אנדערל״ ראם פשה אבער לעגטע יעטצט
:זאנטע אונד עלטע־ן ויינק ויך הערטע

 איך ועד,־; מ־ך בעטייבט עלטעדן, טהיידע קוממער, אייעד
קיין איד דאס נעציינט, מינוטען ווענינען פאר ערסט אייך האבע

 אונד א־בערנאטטק ווייזע טקאיןאדדנונגשמעםינער
 אוישגע. עטפפאננש-בעשטעטיגונג דיא היעדיבער
 קישטען. !0 אין דך בעפאנד נעלד דאם שטעללט.

 צווייטע א״נע גולדען, *00׳, ענטהיעלטס׳ קישטע איינע
ע קישט דריטטע איינע אונד גולדען 100/100 קישטע
 בע. קישטען זיעבען איבריגען דען אין גולדען. 60,000

 ״איינזער. לויטער אין גולדען 30,000 יע זיך פאנדען
 טראנשפא־ט דער דענען אין קישטען, דיא נאטעך.

 קא־זעד-קאנינלי- דער זי־טענם געלדזענדוננען פאן
ק  ערפאלנט, וויק אין שטאאטש-צענטראל-קאששע כ
 דאך נעאי־בייטעט, גלייכארטיג ץ ל א ה אויש זינד

 פערשיעדע. פאן זענדונג דער נראשע דער נאך יע
 א־ינע איזט געלדער דער פערפאקונג דיא פארם. נער

 ווירד קישטע דער דעקעל דע־ איינפאכע. מאנל־כשט
 דאנן פעשטגעמאבט, שטיפט-נאנעלן מיטטעלשט

 ״א"זענ. שטאלעד איין ק־שטע גאנצע ד־א אום ווירד
 פעשטנענא. עבענפאללם אוגד נעראללט רייפען״

ערפאלנט. זיעגעל.פערשלוש דער נאך ווא־ו־ף נעלט,
 אין געלאנגטע זענדונג או־פנענעבענע וו־ען אין דיא -

 ברוק. דע־ אי־ף דעש פאשט-אמבולאנצ-וואנק דען
 דער פאשטצונעש פערקעהרענדען ליניע אוי-סאניער

 זיך וועלבעם אין שטאאטש-באהנק, אוננארישק ק׳
 פאשט-בעאמטע צווי־א ,פאעף אבער.קאנדוקטער

 נא־ זאפא־ט וועלבע בעפאנדק, דיענער איין אונד
 ארד. דער טיט ודק אויש צוגעש דעש אבנאננע דעם
 פאשטזענדוננע; אינד ב־יעפע צאהלרייכען דע־ נונג

 אונאונטערב־אבען א־ב־יט ד־עזע אינד בענאננען
 פא־ט. בוראפעשט ב־ז ה־נדורך נאבט גאנצע ד־א

 פע־. איינע־ טיט צוג דער קאם אפק אין זעטצטען.
 - אן. מינוטק 13 אונד שטונדע ! פאן שפעטונג

 פאשט. זאטטטל־בע וואורדען דדבאהנ-האפע דעם אי;
 א־בד־בק דע־ בעאבאבטונג אונטע־ זענדוננען

ק אץ פארז־כטשטאשרענעלן  דאם. א־־נעם טיט ד
 נע. פע־זעהענקפאשש-וואנק פערשלוששע פעלטען

 נאך 'בעאטטען איינעש בענלייטונג אין אונד לענט
נעב־אבט. פעשטונג אפנער אץדע־ פאשט.אטטע דעם

 צו־ דיא ערש־ענען פא־טיטטאנש אוהד 10 אום -
 בעשטיטטטק נעלד-זענדוננק דעד איבע־נאהטע

פאשט-אטטע. איש צענט־אל-קאששע דע־ בעאטטק
 וואו־דע דע־זעלבק עטפפאנג ריבטיגע דע־ -

 נאך געלד-קישטען דיא היערויף אינד בעשטעטיגט,
 צענט־אל-קאששע דע־ אטטש.לאקאליטעטען דען

 פ־נאנצ-ט־נישטעריאומש דעש נעביידע זי.ים זיך וועלבע
 וואורדען דארט בעפא־דע־ט. בעפינדען, אפען אין
 עש ע־א־יננעטע ה־עבייא ע־אפפנעט. קישטען דיא
 ז־עבען דען פאן איינעד אן ז־עגעל ד־א דאש נץ, ז־ך

 ענט. פל׳ 3,״סס׳ פאן בעט־אג דען וועלבע ק־שטען,
 בייא אייפ.פ־על. בעאטטען דעם זאללטע, האלטען

 דאש וו־רקל־ך, זיך צ״נטע בעט־אבטינג נאהערע־
צענט־אל-קאם. וו־ענע־ דע־ זיענעלם דעם שטאטט

 וואללען. לערנען האבע ניבט איך אבנל־יך בין, הא־ץ■ ״עש
 פא. טהיי־ע דעד דאש או־ששם־עבק, אפפען עש איך מום נון

 דאם דאבט, וא־נען דא־יבע־ דך נרונד אללען אהנע טעד
ן ניבט א־הש י י  ■אבבינאטם. דעש אויף ן ה א ו ו

 ? דיעס טהוט וואס אונד ווירד. פאלנע; קאלץ צו שטוהלע
 יע. אי־נענד נונמעהד דאס פי־כטעט, פאטע־ ל־עבע דע־

 פאטע־ ויין ער, וואם אללעם, דער דירפטע, קאממען מאנד
 קא. אין בעציעהונג •עליניאוער אין נ־אפפאטע־ ויין אונד

 .קאננטע! נ־עדע־ר־ישען האנד פ־עבער טיט א־־פנעבויט, לין
 ליעבען דעם ניבט נענאממען נדונדע איש איום ראם נון,

 ״הייליגע דיא דאש זאמע, נאטטעס ואנ־ע־ן פאטע־ס,
 ־ ע ט א פ ליעבע דע־ בלייבע! ערהאלטע; יא תורה״
 :ם ע ט ם י י ל ע נ בענוג בעציעהונג דיעוער אין האט
 קאנן דאש ,וועח־ען מאבען נאבקאממען דיא וואס

 ב־לדען. מענשען פעמאננליבען א־־נעס וא־נע דיא ניממעד
 או־פט־א. אים השלום עליו רבינו משה •א האט איב־יגענם

 דיעוע־ שאן אונד גענעבען, תורד, דיא אונם נאטטעס נע
 ואהן ויין טאדע ויינעם נאך דאס ניבט, נליק דאס האטטע

 דאך אונד !העטטע פא־טגעועטצט או־פנאבע היילינע דיעוע
 א״. רעסווענען רבינו משה דאס פא־, נירנענדם דך ם־נדעט

 נעשיבטע ד־א העטטע! עמשפונדען קוממער טיעפען נען
 אונם וועלנעד דעריענינע, שאן אבנלייך דאם אונס, לעהרט

 קיינען האטטע, פע־קינדעט מאלע ע־סטען צום תורה דיא
 פא־טועטצען אויפנאבע היילינע דינע דער צוריקליעס, ואה,ן

 דעננאך נאטטעס.לעהדע דיא וואורדע זא ואללען, העטטע
 אויף ביו לדור) (סדור נענעיאציאן אויף נענעראציאן פאן
 יעדע אהנע פערםפלאנצט, א־דנוננסמעסינ נאנ׳ן הע־אב אונס

פאלנט•) (פארטועטצוננ אונטע־ברעבונג.



 •א אונם האט היעריבער - ווערדען מ־סב־ו־כט
 -,ש׳-א אץ דאם בעלעהרט, שאלל איין ■יננסט ערסט

 וואורדען׳ טעט6ערהא6 יודען צייא ליידער א-העל־
 זאלא-עגערסעגער געשלינדערטען ד־א שי־ וועלכע

 הא. וויה א־ינלייטעטען. זאטמלונגען שם־ם* ״לשם יודען
 ק״. ביויכט יודענטהום האם געזאגט, בעןאויךדאטאלם

 ק״נעטשאנגר.נעלדער.באנקיערם, ווערה^ווא״ם, נע
 בעדרא- השם״ ״חלול א״נעם ט־ט בלאם אונם היא

 טאנ- נאך פונקט דיעזען א־בער קאננטען ודר הען.
 זא אונם, ע־שאשט עקעל דעי אבע־ זאנען, כעם
 אוננליק גראשטע האם או־ך דאם זעהען, וו־ר אשט

 שוו־נדעל־יען נעט״נען צ) שע־זאנען ניעדר־גען א;6
 האם איזט, ה־עב־־א טעירןוו־רד־ג !ווירד בעניטצט

 ,או:£עי- זא וועלבע נעשטאלטעך, ״ט־ו־י־גען ד־א
 זאטם. א־־נעי שפיטצע ז־ךאןד־א ווארען, ש־ארעך

 צי שינאנאנע ט־שא-עסלארער דע־ נ־נםטען צו לונג
 ד־א בראכטען, בעהו־שטינג ד־א או־ך - שטעללען,
 שע־מיטטעלונג ע ר ה ־ א או־ף האבע רעג־עהוננ

 נולדען,געצ״יכנעט״! 2״0 רעדען!) צו רעששעקט (ט־ט
 .נעצ״בנעט", נולדען 20!) האט יענ־ע־ונג ד־א אלזא
 ״ט־רר־גק דיעזע ז־א, !.׳.עששענדעט־ ה־סט דאם

 דא£אן 1א״נמא־ געשטאלטעךנעםליך,האטטקנ־כט
 ידי- צו £אנד א״; איבערהוישט האם אהנ־נג, א־ינע
 בל!*ם האבען ז־א שא־האנדען! קולטוש-צוועקק שען

 נול. סווג קולטוס-ט־ניסטער־אום ט,דאסםדאס י א ה ע ג
 אונה - געמאכט שלישם־נ צ־ועקע ד־עזעם צו דע;
 א, י ז האם ודנדס, וועלט ד־א א•; דא ה־עשען זא

 ווארען, עש נעמליך, נעשטאלטעך ״טדו־ד־נען היא
 גולדע; 20. שעדאנלאשט, ■עג־ערוננ ד־א וועלכע

 .ציכנעך־ צו ט־םא.עםלאי א־ן ם־נא:א;ענ.כיא צ־ם
 בלא- זעלבשט וועלט זיךשא־אללעי האבעןדא זא

 נענענ. האשליבק ד־עזען וואללטען ודר - !טירט
 אטטם- האש בעשא־ בער־ה־ק, ניכט שטאנד
 איבע־ וועלט דע- מיטטהילונג ז״נע דורך בלאטט

 האט! נעאששנעט א-נען ד־א אנגעלענענהיט ד־א
 איבער ע ל א ־ ט נ א ק ד־א הענן האט וועד
 )■ ששענדען א״נלרוענדען דע־ ״טאניש־לאצ־אך ד־א

 ששא־. א־־נע־ א־־נענד אי: ש־טטק ד־א ווע־דע;
 וועד. איך - ה־נטעדלענט? צ־נז-ט־אנענד קאששע
 זיע; טשאננד-געלדער דיא •א, בעהדשטעטע דא־וא׳

 ז־נד דאך א־נר !ה־נטע־לענט שע־צענט־ ״* אדף
 צ־־טען ע ל ל א שי־ שע־צענט״ א־נד ״יאש־טאל

 א־ם ד־עשטאל ט־םטע; ודד - !שע־שיואונדען
ע ס ס ע ו ע ט נ ־ ם דעש א ט ו ה ט נ ע ד ו  ־

 £אן דאך עש דאט־ט ע־העבען, שטיטטע א־נזע־ע
 נליך.שע־שדל- דיא, טענשען, אינבע״שענען נאנין

 א־נד שוו־מטען■ אבע־שיאכע דע־ אן אששעלך, טען
 א־־שיע־שען, דך ידענטה־םש״ דעש .־עטטער א־ש

 ז י י ד !לאששען ש־ה־ען ליבט הינטערם נ־כט 7 ז
איש נענוג, בעשידען לעבענש ז״נעש ויעהרענד ראר

 מאננער שיד וואש אונטע־נעהטען, צו עט-ואש נ־כט
 נאב- זינע אלליין שאשט. שטעללונג האהערער שאן

 שנאששען ד־עזע נון, - טה־אנע דעם אדף שאלגעד
 ״באדענלא- א־הרעד ביא אום ז־יטען, אללען נאך
 זאלכעם אין דורך וועלט ד־א אוגשעהיגק״נז׳־ זען

 ״א־מען דער ראטהען ודר בלענדען. צו טר״בען
 אנגעלענענהיטעך ״הייזל־בק איהרע או־ף זיך וו־טווע״,

 העלשערש-העלשערן א־ה־ען אונד בעש־ענקען, צו
 .בעשידענ- עטוואש הע־ץ, אנש ו־א־ם ודר לעגען
 וועניג.שריבען־ אין אונד ״אנשטאנד* טעהד היט,

 טישטען בעדדע־ן, זעהר עש וררדען ודר !לערנען צו
 צוריקקעה. אינטאל נאך קאשיטעל דיעזעם או־ף וו־ר

 צו עשוואם דאנן ווירדען בעטדעששענדען ד־א רען.
 ק־ינען געוו־ם אינש זיא וואש־ר בעקאטטען, הא־ע;

!ודרדען וויששען ק נ א ד
- ע ל ל א £ ש י נ 8 י י ה ע וג ־ ר א מ ד ע  

ו נ נ ו ד ע נ ״ ) י ו ר £ ן ע ש ־ ד י י א  א.
 2.״ שאם וררד קאט־טאט! סעשטעד אפאשטא; איש
 אי. שיעל ש־ויא יד־שע יונגע אינע :געטעלדעט יולי
 אששע־, ציס שע־ב־עבען נעהיטנ־ששאללען נעם

.1שא־ ביזהע־ עדקלעדונג א־נד אודהעבער דעששען
א. ״אכען א״נינען שא־ דנד, א־נבעקאננט ל־נ 1  הי־

 דונא. איש ־וננקטאנן אינען ש־ו־א •וננע ד־א טעטע
 דאש ר. ע ש י י ל ש ף ל א ד א נאטענש שאטא־,

דע דונא-שאטא־• אץ וואהנטע עהעשאא־ גל־קל־כע [
 בו. נאך ריזטע ש־אדוקטענ-האנדלע־, אין גאטטע, !

 בל־עב. צוהדזע ש־דא ד־א וועהרענד -א.שעשט,
 שאלק. איש ז־א עדדדעלט ם־טטו־אך דאכע שא־־נ::

 ן שט, אינטע־ש־ אהגע שדיבען א־ץ שענט-טא־טא;
 ; ודרד. נענאננט ק־נד״ ליעבעש .טין זיא וועלכעם אץ
 | •ע. שא; יא ש־ יונגע ד־א וואורדע דעטזעלבען אץ

 געשעשטש-אנגעלענענהיטען אץ ע־דכט, טאנדעם
 ב־־עש. רעד דא ווא צוקאטטען, ד־נא.שא־דו־א־ נאך

 דעה נל־־בטע, ש־יא דיא ודרד. ע־ו־א־טען ש־יבער
 אהנ_ ז־א !הע־ טאננע א־ה־עש שא; ד־ה־ע ב־־עף

 נעשעה־ל־בען א־־נע־ ט־ט עש דא דאש נ־בט, טע
 טאנן א־הד טינטע׳ ז־א האכע. טהון צו שערלאקונג

 שאלק. אץ ב־דא-שעשט אויש ר־קוועגע דעם א״ף ז״א
א שענט.םא־טאן י ־ • ב ד א ע ר ,  ר ע ט ט ו ם ד
 דונא. נאך דא שאן עד דאש א־נד אינגעקעה־ט,

 ע־״א־טק. צו ז־א א־ם ווערדע, נעהען שאלדדא־
 בעאבדכטינטען, נעהען צו ש־־הע־ שאן דא ■יאהץ

 איבע־. ז־א - !ע־אששנק צו נעשעשט אין דא א־ש
 נאטענש נאשבא־, אינעש ל ע ש ם י ל ש־ ד־א כאב

ק א״ף דך טאכטע אינד ין, ד א ו ו ש  נאך ווענ ד
 ש־ששס-שטא- ד־א א״ש ה־עד שא; איש ש, א ד ־ א

 א־טע ד־א ערדי־כען. צו דינא.£אלדדאר אי; ציאן
 ״לעטצטע א־ה־ע דיעש דאש אהנונג, קינע האיטטע

 שר־יטאג אם - - !זאללטע ווערדען לעבען איש ר״זע״
אונד היזע, נאך בידאשעשט אויש טאנן דע־ ךאש י

 שרו־א דער שאן דיא אידם א־בע־נאב נאכבאד דעי
 לייכט דך רןאק סאן שליסשעל. צוריקגעלאששענען

 אלם שא־שטעללען, מאננעם דעש איכערראשוננ דיא
 ער. קעננטנים בו״עשע* דעם.שערדעכטינען שאן ער

 דונא-שאלד- נאך דך ער בענאב זאשא־ט היעלט.
 ער ר״זטע דא שאן זוכען. צו ש־דא זיינע אום וואר,
 וואושטע אבע־ נ־רנענדש םענט.םא־טאן,דםאלר נאך
 שאן נאך בריעשע, דעם שאן וועדער עטוואם, מאן
 ש־ששש-שיטאציאן א־דאשעי דע־ ב״א שדויא. דער

 וואורדעדאזעלבשט עם יא נעזעהען, ניבט ז־א וואורדע
 העטטע אידאש א־ן דא וועלכעם אן טאנע, דעם אן

 ש־ששש-קא־טע אינע אינטאל ניבט מ־ששען, זין
 נאש. 2.׳ אם אדשנענעבען. דונא-שאלדווא־ נאך

 דער ליבנאם דע־ וואודדע אוהד, 4 איש מיטטאנש,
 דאנוי דעי אדם אדדאש אונטע־האלב ש־רא יוננען

 זעלבסט.טאר. אינעם טאנליבק־יט ד־א - נעצאנען.
 שע־בדעכען אין דאש אדשנעשלאששק. איזט דעש

 בר־עף, דעי שש־יכט דאשי־ וואודדע, שע־איבט
 שע־הענננים- דען או־ף א־ננליקליבע ד־א וועלכע־
ק אץ דא ז־א דאם־ט לאקטע, שלאט־ן שאללע;  ד
 געהימניששאל- דער - ש־נדע. טאו־ איר,רען וועללק

 ה־נטעד. שטוהלריכטעד כ״ם וואו־דע בריעף לע
 א״ננע. בע־״טש איזט אונטע־זוכוננ דיא - לענט.

 דונא-שאטא׳ איש ב־־ע־ץ איינע ווא־דען. ליטעט
 אננעבליך זאלל ז־א שעדהאשטעט, בע־״טש ו־או־דע
ק צ־דשען  העדויש. א־ישע־זובט דיא עהע-נאטטען ד

 ודרדיעטצט ד״הע אץערשטער האבק. בעשוואיען
 דע־ וועלבע־ געשא־שט, ן ע ט א ב רעם נאך

ק ש־״א אוננלייליבק א־בע־בראבטע. ב־־עף ד
ן א״ ט ט ע ד. ,נ ש א <ד * י ) א . ם א ר  

 איטא. אץ •ודק דעי נל״בשטעללונג דיא נאבדעם
 •עדעם אץ שאשט ש 1א־ נל־קליכע־ לאננע שא; ליען

- שטאאטע אנדע־ען  איזט, נעלאגנט דודכשיהדונג צ
 אנ. דא־דף טעה־ ניבט נאט־רל־ך יודען ד־א דנד זא

 ״־ודענ-שיע־טעל״ א־ע־ ״נהעטטא״ איש געוויעזען.
 ־עזידענצ-שטאדט ד־א נ־נטעה־ ־אש ־א וואהנען. צו

 נא. דירשען זא איזט, יאנינש א־טאליענישען דעש
 •ע. אין שטאדט דיעזער אי; א״ך יודען דיא טי־ליך

 בע. •עדעם אדף אונד שטדאשע בעליעבינע; דע־
 זעה־ בליעבק דאך אינד ו־אהנען. שינקטע ל־עבינק

 דארט ודיל צו־יק, ״גהעטטא״ איש יודע; צאהל־יבע
 א־מען ד־א דנד. ב־לל־נ א״שע־שט ״אהניננע; ד־א

 קאשטען ד־א שטאנדע, איש ניבט עבען זינ־ יודען
 עדשוו־ננען. צו שטאדט דע־ אץ ״אהניננ א״נע שיר
 א־- דעי .ווענען נעטעלדעט: יאש אייש •ו־־ד נון

ע דעש רענול׳־יננ צו־ ב״טען ב י ט ,  ד״-שלושעש .
 בא־אקען א־נד היזע־ קל״נען דיא איך נו; ווערדען

 דער ווערדק. ניעדע־-גע־יששען ״נהעטטא■ איש
 נייען דעד ר־אשט דאש שע־ש־נט, האט שדעשעקט

ניעדעי. אילינשט ״״דעג.שיערטעל״ האש בר.ארדנונג

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא או;ד ;ראס-עלטערן מיינע

ן. נ א ם ט ר א ד, ם׳ דר. £אן
פא־טזעטציננ.) .טע23(

עלטע־ן, סהיי־ען זיינען דשה דך נעהע־טע לאנגלאם
 י שטיל. אונה א״נפאבה״ט איה־ע דו־ך דיעסמאל איד,ש דיא
 1 — שריד,ער. יע אלם אימפאנירטק. דעה־ פיאממינק״ט לע

 ! דע־ דעדאן, פאשע־ ז״נען אן צוערסט ע־ ט־אט שינטע־ן
ק עבען נ י ק פאן .טלית״ ז  | שטי־נע דיא אינע־ ארנק ד

 : טאסיע־. ד־א דעדזעלבען איבע־־״כטע אונד שאב, הינרף
ק מים ראללע  פאטע־ א־הנק. דאנקע ״איך ווא־טק: ד
 שפאננונג ג־אסע* סיט עדצעהלונג דיא האבע איך !לענק

 קו. פאללקאממק ק־אנקדי״ט ט״נעד אן6 בין איך נעלעזען
.רידט .  איבעד. וועדדע איך שו־.שםיעלע־, קיץ ווע־דע איך .

*ווערדק קינסטלעד ק״ן דרפט . . .!
 ד־א זאהנע ז״נעש נון רייבטע קאפפעלדאנן חיים ,ר

 קיש. ה״סען דיס דיעזע־ וועלכע נ־וסע, צום שר״נדליך האנד
 רעבעצץ דיא אויך דאטטע סיטטלעדווילע בעדעקטע. סען

 צונע. ,ק־נן.םנחה.סדו'״ דק שע־לאססען, דט*ן א־ה־ק
 צא־טליבד־ט דיטטעיל־בע־ ם־ט לאדן א־ה־ק אונד שלאנען

נעשלאססק א־דע דיא אץ
 דאב. פראדטע דיא (בענאנן !ק־נד סין דוא, ״ליעדסט

 אטע־,6 דיינעם אן6 דוא וועלבע עדצעהלונל, דיא נינערץ)
 האסט, ע־האלטען דו־בלעוען צום לענק, זאלל צדיק, דעם
 גאנץ דך האט דא !ראה־ א־לט זיא ע־דיבטוננ, ק״נע אילט

 א־לט. נעשילדע־ט ט6ש־י ד־עלע־ אין ודא עדאיננעם, יא
נאך ן א ו ־ ע ט.פ פ • ו ה ד־א דאהע־ דיר קאנן איך

 א״נענט. דך ע־צעהלונג דיעלעי אין וועלכע אום צ־ינק,
!*ד־עהש אללעס ליך

קאפפעל. ה״ם די דא (אונטע־נ־אך !שאה י. .שאה
 האנד פלאיק ליינער ם־ט עד אינדעס געשם־עך, דאס טאנן

ק •עבעצין פ־אפמק ל״נע־  !שאה פעידעקטע) מונד ד
 •עטצש האט לענען משה אינלע־ !■עטצט שוו״נע 1 יצאה
 איך ;זעהען ניבטס נאך עד כזום ■עטצט 1 נעלעלען גענוג
 . . . יצא:ק א־ננליק דאש מוס מאן ;טהון ;•:ט דאש דא"

!"רענעצץ דאך, מיך פע־שטעהסט דוא
 אינער אונד א־בער ווא־ד יאבבינערץ פ־אממע דיא

 ליא ;שראטצהאפטינק״ט איהרעד ווענען שאס פאי -אטה
:דאהעד לאנטע

 נוד האבע איך שאנן! טה״־ער ■עבט, האסט ״דוא
״. אבש־עקענדעש אלש עטיואם לענק משה אונלע־ם  נ
 הקדושים״ .הבמים אינלע־ע דאך וואללען. פא־פיה־ק שפיעל

 איהדע או־ם־יבט־נ דיא .׳ענע, :יא לאנען וו״לען) (היליגען
 דעש נאשט, פא־ נעהמק תשובה) נע־״ען(נעלי לינדען

 א״נען נאמע, ה״לינער ז״ן ל״א נעלאבט אללמעבטינען,
 ד־א פ־אממען, אורשם־־ננליך דיא אלם א״ן, דאננ האהעיק

. ף לאססען קאממען שולדען צו האבק עטוואס ניע דך . . 
 אנשרעקענדעם אלם ניבט נעווים לאלבע אלזא דאיף מאן

 איהרע היעדויך יא מאן דא פא־פיה־ק, •עמאנדעס ביישם־על
. !ורלדע פע־לעטצען עה־ע . אינע־ אללא ודלל איך .

ה אונלעד נאטה־נ. ניבט ארך יא דיעס וועיע ש  לאלל מ
 נים. עד דאם ערקלעים, אהנעה־ן לאענק יא האט לענען,

קינסטלע־ אי־ן אינע־הדפם אדעי יעלעד,0שוי.ש א״ן מע־
. ■1 ודלל ווע־דען . .

ק אינע־ נעשפרעך דאש פא־ל״פינ נאהם היעמיט  ד
 נאך ניבט קעה־טע משה ענדע. א״ן נענענשטאנד נאנצק

ק פי־ לעלבשם יא האשטע ע־ ;צו־יק פ־א:  טהעאטעי. ד
 לי■ אליך רענן ע־ לאללטע וואצי מעי.־. ליקט ק״נע נעליך

ק  נ״נוננק ליבטדננינע לאלבע די־ך עלטע־ן פ־אדמק נ
 היילע צו נל־עב ע־ !פע־אי־לאבק פעדדרוש אינד קוממע־

 .נמרא״ דיא אץ ארך אלל״ן ניבע־ ד־יטשען קינע לאל אינד
 ע־ ה־נ״ננליקען. ניבט דו־נאיים ששה •ונגע דע־ ויאללטע
 ענט. אייגע קינדה״ט פ־יהק ל״נע־ ל״ט א־ינמאל האטטע

 אננ״נוננ דיעלע ״לע־געף. דאש נענען אבנ״נינל שיעדענע
 מאנב. איך דיעש ע־ לעה־ ודא נעזיעגען, ניבט ער קאננטע

 לא העשטע. נעטר,אן ליעבע צי עלטע־ן טה״ע־ן דינען מאל
 ״ניבטש מיט דין משה דיא מאנאטע, אינד וואבען פעדניננק

צלנלאבטע. טהון״

דיע. אן .הניבה״. דעס אבענד עדסטען אש וואר עש
 שטודיע־. דץ קאפפעלמאנן ח״ם ־' שפלענטע אנענד לעם

 ק־ייוע איש דעני. א״ן דך איש פע־יאששק, צו ציממעדבען
ז. דיעלער בייא אינד אינטע־האלטען צו פאמיליע ל״נעל  נ

 נעהאל. פאמיל־ענ.־אטה א־ץ נלייבלאם וואודדע לענענה״ם
 ענדליך דך דער משה, ־.־נגען דעש צוקינפט ד־א א־בע־ טען
 א״נסט דך אוש מיסשע, ענטשליעסק עטוואם פיד דאך

נדינדען צו עקסיסטענץ עה־ל־בע א״נע

קאספעלמאנן) חים ־׳ ונענאנן !הן לא מיץ .משה,
שיעדן?״ הנבה■ ״נס דאש הייטע ורד ווארום דוא, וו״סט

ק מיט דע־ משה, יוננע דע־ נ י  נאנין שוועסטע־ן י
סלאטצ. בליקשע לאס, ״ט־אנדעדל.שם־על* בייש נעמיטהל־ך


