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סטערעני. געגען שארקאני דר׳
— סהערענ״ס. פעוווארפמהייט רון-אלישע דיא —

 פא־־גק דעי פעשעראט-ב״לאנע דע- אין
אבק נוטטער  דאש אננעדייטעט, בערייטש ודר ה

 בעצירקם- בודא-פעשטער דעש ש־עס-שראצעס א״ן
 ־אז״ף דר׳ העדרן שט-אש.זאבק, אין ר־בטערם

ק געגען י, נ א ק ד א •ט  אנטי-פעטיט- נעטר*טען. ד
 דיעזען י, נ ע ר ע ט ש זאהן . ראבב־נערם טישק

 ודר ודרד. געלאננק שע-האנדלונג צור זאטשטא;
 קורצעש פאר דע־ דאש אפשק, עש געשטעהק

 ראזענדער דעם ש־עש-ש־אצעש שטאטטגעהאבטע
ר דיבטערם א ק י א ק געגק ב  אנגעהענדען ד

 וועניגער אינם טאשקאוויטש אדוואקאטק יידישק
 ש־עש.פ־א- דעי אלש שערזעטצטע, אדשרענוג; אץ

 געגען שארקאני ריכטערם בודא-פעסטער דעש צעש
 דאש נעשאשט, ווארק ודר שטעדעני. נעטוישטק דען

 שערקאט. גאנצליך כא־אליש אונדנניגע, דיעזער
 דאצי אדך נעלעגענהייט ד־עזע ״טיישלינד מענע

 ;׳שט-נעשיואללע- ד־נער טיט איש ווירד, בעניטצען
ק  ־־'-6 בעזורעלן• צ־ יודענטדום או;ד יודען נאללע נ
 אלש עיהאבענער, ודט יודענטה־ש דאש שטעהט ל־ך

 דטטל־ך וועלבעש א־נדיודדואום, איינעם שאן עש -אש
 א־בערה״שט איזט, געזונקק ט־עף זא טא־אליש אונד

 זינד א־טטערהין איל־־ן !קאננטע ווערדק בע־יד־ט
 אייש יודענטה־ם דאש געגען א״טערונגען ש״נדליבע

 אלש וועלכעם אינדיודדואוטש, נעם א׳ טונדע דעש
, ודע ׳ א״נעש זאהן דע- אלש י ם - ע נ י ב ב א ר  

 אנש•- גענענווא־טינק דער ב״א וואורדע, געבא-ען
 אינע-קידיויז׳ גור ניבט שט-אטונג׳ שעמיטישען

 שאל. אץ וואללק דיר בעדענקליך. נאנין זאנדע-ן
ק אינד געגענשטאנד דע; גענדעם  דעש גאנג ד

 ווענן א־הייט,1-־ מאגליבשטע- אץ ש-אצעששעש
דא-שטעללונג ציר שא־שינג, קורצער אץ ;לייך

י געטדשטע דע- נ ע ר ע ט  נעט- האטטע ש
 שמוטצ-בלאטט- אנט־-שעטיט־שק דינעש אין לץ־
ק נעגק ״א־-שעשט״ בען  דיבטער ערוואהנטק ד

ש״עבק: שאלנענדעש  אינשדאשא; האבק ״דיר נע
 שאי־ יאזעף ריבטער דעש שא- דאש איבערצייגט,

 דעי קא״ן׳ ערהאלטק רעבט דע־יעניגע נור קאג־
־ ז  ריש- צו לייטע זאלבע ע-נעננט טאן האט׳ ;על
 אינד ע־שא-שונ; דיא איש ניבט עש דענק טערן,

 ־;ז^ טר״ן צי דאהרהייט דע- שעשטיטטעלל׳;;
 צו ד ל ע ג ש־ייז יעדען איש דא־וש, בלאם דע-ן

 דבע-ע ארך דענן האבען ודר :ן ע נ ע י ד ר ע ש
 טאבען אי;טא;ליך עש וועלבע הא;דען, אץ בע״ייזע
*א ק - א ש דר׳ דאש ״ערדק, ̂ך ;  רען לא;;ע נז
א אונד שאשטען  א״נ. ר־בטערש איינעש ודרדע ד
 דאש צולאששק, ניבט עש דא-ף מאן זאלל! נער,טע

 דער שא־קאני ד־עזעש שלא;ע שאש טענשען דורך
 וועידען בעשטוטצט שטאנד ריכטערל־בע נאנעע

. !״זאלל .  שאן מ־שטע שטאאטש-אנוואלט דע- .
 י נ ע ר ע ט ש נענען ש-עש.קלא;ע ד־א .אטטשווענען־

":א ייע״נז ע־־העבען
 טין א א <- י י - < ׳ טע־קיו ר־בטע־ש. איינעש ד־גונג
 דיעזעב שע־טהיידינונג ד־א אדוואקאט ריין דאש

 ט־־גע- אינשע־בעששע-ל־בען, האלב-שער־־קטק
 דעד זעלבשט - וואללטע. איבערנעהטק נ־בטש

א ד א ד נ א דעשוטירטע אנט־-שעט־ט־שע נ ד א ־  ׳,ו
 א־שטו־צ־ וו־קטאר דען דנע־־צ״ט בעקאננטליך דע־
 בעש־טפשונג ווענען ש־עש-ש־אצעששע א־ינעש אי;

 וואללטע שערטהיידנטע, יודענטהוטש דעש
אננעקלאגטע דע־ ודששק. ניבטש י נ ע ר ע ט ש

 ן שערטה־ידינונג זיינע ט ט ב ל ע ז אלזא טובטע
שיה-ען.

 ווענען נענענווא־ט־נ אויך בעקאננטליך דעי
 קאטמיש. א״נעש אונד ש־דא איינער מ־שהאנדלונג

 שטע. בעפינדל־כע ט6אונטערץוכוננם.הא אץ פא-ם
 שע-האנד• דען אין בעווא־ונג אונטער וואורדע דעני

 יודענ-שיינדליבקייט דינע אום נעשיר,רט. לוננס-זאאל
 נעשווא. יידישק אללע זאנלייך ער ודעז צייגען, צו

 נעשיו^רע. דאש דעשסען שאלנע אין צור־ק, רענען
 צו. בירנערן כריסטליכען לויטער אויש נענ-נעריכט

 בע. ערשאלנטער נאך וואורדע. זאטמעננעזעטצט
 אננעקלאנטע דער ;אב ;עשוו^רענק דע־ א״דיגונג
 ראטיש-קאט. אלט, •אה־ע 2< ז־יא ער אן, שטערעני

 דין דוא לענדיעלטאט׳ אויש ךאנשעששיאן, האל־שע-
 רעדאק. אינד נעבירט־; וואר), ראבבינער £אטע-

 - ״אי-שעשט•: בראטטעש אנט־-שעטיטישען דעש טער
 א־־נ;עב־ל. נעטל־ך דך ודרד נעזעללע זו־בע־ע דער
ק דעט ב א  געשוואדענק בדישטליבען דיא דאש ה
 וו״ל ווערדק ש־״שש־עבק דעסהאלב שאן איהן

איבערניננ. קירכע ראטיש-־אטהאלישע; ציר ער
 ;עריבטפ-ש־אדדענטען העש ש-א;ע דיא אד-

 שע־שאש. דע- ער דאש י, נ ע ר ע ט ש ערקלארטע
ק בער״טש דער סער ב  שמאהליבק עדוואהנטק א

ק גע;ק אנגר־ששע י דר׳ ריבטער ד נ א ק ר א ש  
 שעראנטיוארטונג שאללע ד־א ארך ער ״אשי- איזט,

 אנ;עקלא;. דעש שע־לאננען א״־ - א־בע־ניטטט.
 שמאה. א־ץ אדך וואורדע זעלבשט, סטערעג־ טען

 ארטאבער 6. שאב ״אי-שעשט״ רעם א״ש ארט־קעל
 :היישט אנדערם אונטע- עש וואיין שערלעזק

 דעם שאן יודען, באזע אונד ט־זעראבלע ״זעבש
י דר׳ .,עהרענ״יודען* נ ו ל א  האבען שע-טדעטק ש

 נע. עהרענ-בעליידינונגס-שראצעם א״נען מ־ך נענען
 דאש קאננטע. נאביו״זק עש איך אב;ל־יך •יאננק,

 אונד בערודטק וואהרהייט א־יף בעהדשט־ננען מיינע
 דיטענם אננר־ששע דיעזע שיר בער״טש איך אבנל״ך

 וואורדע. בעשטדאשט בעהא־דע שאליט־שען דער
 בעשטאנד עהרענ.בעליידינונגס.םראצעם נאנצע דע־

ק נענק ודצע-נעששאן דען אן איך דאש דאר־ן,  ד
 ניי. צו קולטוש-נעט״נדע ״דישען דע־ שא־שטאנד

 נאב. איך וואדי; ריבטעטע, אייננאבע איינע שעבט
 נעמיינדע-נעלדעד דיא שא־שטאנד דער דאש וויעז,

 שארשטאנדעם רעש מיטנליעדע- זעבש שעראונטרייע.
 ביים טיך נעגען ן ל ע צ נ י י א היערויף עדהאבען

 צו מ־ך דער אנקלאנע, דיא י נ א ק ר א ש ריכטער
 נולדען, 21״ צו אינסנעזאטטט אלזא נולדק, 35 יע

 זאללטע, בעצאהלק ניבט נעלד איך דאש ווענן אדע-
 דאם - !״שעראורטהיילטע נעשאנגנים טאנק 42 צו

י ר ע שט וועשהאלב נדונה דער אלזא וואד  ענ
ק י דר׳ ריבטער ד נ א ק ר א  אננע. הא-ט זא ש

:האט נריששע;
ציי. דער שע־הא־ האם היערויף שאלגטע עם

 ניבטש איהנק האש זאנטען, אללע אבע־ דיא גק,
 ווא־ע בעשטעבל־ך שא־קאנ׳ דאש ז״א, בעקאננט

האטטע. אננענאטמען נעלד יעטאנדעס שא; אינד
ש שטאאטש-אנוואלט ערנרישף נון א ק א ב  

 ״האהער זאנטע: אנדערם אונטער דער ווארט, דאש
 -אטהזעל א־־נעם דא שטעהען ודר ׳ ;ער־בטש.האף

 צ־־נען דע- או־שזאנען ד־א האבע איך נענענאיבע-.
 קאם עם אונד צ־נעהא-ט, א״שטע-דזאטר״ט טיט
 וועלכעם אדם שארש״ן, צ־ש שונקט א״נצינע- ק״ן

 דער דאש קאננטע, ענטשטעהק שערדאבט דע-
י ריכטער נ א ק ר א  דעי ד־א' ״בעשטעבל־ך ש

 שער. ״נעבא-ענעד איין א־זט שטערעני אנ;ערלא;טע
!ווענן שערל״מדעט, דאטאלם אדך דע־ לייטדער׳,

 שא־האנ. ניבט אנלאם ;ער־ננשטע דער אדך ה־עצו
ק׳  שערל״טדער שטאהליבער אלם עבען א־זט ער ד
 ריי־ק איינק האבע איך נעקאטטען. וועלט צור

 אשטעדם דך וועלכער געקאננט, נרונד-בעדטצע־
 אבגלייך ליעם, קאטטען שולדען צו דיעבשטאהלע

 דורב- שטעהלען דאם ר״בטהוטע דינעם ב־־א עד
 ער טהאט ווארום אונד האטטע! נאטה׳; ניבט אדם
 אונד נעבארען שטעהלע; צום עבע; ער ודיל ?׳ דיעם
 (הייטערק־יט.) !וואורדע נעצאנען ;.-אש דיעב אלם

 עוד. זיינק טיט סטערעני עסאדך זא_טאבט ;אנין
 ■ רען נענען״ האטי- י פטערעני !שעללייטדער־יען נען

 וועל. ערהאבען, בעשולד־נונ;ען שא־קאני ריבטער
 םינדעם.< ריבטער רעם ווארק. וואהר זיא ווענן בע,

 איינ. צוכטהדז-שטראשע מעה-אהר־נע א־־נע טענם
 ש-אשעם. שאן א־זט סטערעני האטטק. ;עטראנען

 בעסשעד האטטע ער שוסטער. נעלערנטער ם־אן
 אלם בלייבען, צו לי־סטען־׳ ד־נען ״ב״א נעטהאן,

 שערלי־טדערישעם איין אונד נריישען צו שעדער צור
 אין לי־טע ד־א !הערויסצונעבק שטוטצ-בלאטט

 האט. ז־א ;בא־.שיש ניבט אדך •א נער,ק נ־י.שעשט
ק טען  בעשאש. גוט שושטער;אנין אלם סטעדעני ד

 האט ער הייטעדק׳״ט.) (אללנעט״נע !קאננען טיגען
 עהרענ-בעלי־די. ווענק ן ר ע ט ש נעודששק איינען

 אי־נען.נעטו־ש. א־הן דיעזער ודיל אנ;עקלא;ט, גונג
 בעליירי. א־ינע ווירקליך דיעש אב היעס. יודען־ טען
 זאבע. צור ניבט היער וואהל קאטטט דאש ז״א, גונג

 ניבט סטערעני דאש אבער. עם איזט טהאטזאבע
 זאנדערן וואורדע, נעבא-ען ראטיש-קאטהאל״ש אלש
 יודענ- שאם קורצעם שא- ערסט דערזעלבע איזט

 — !איבערנעטרעטק כריסטענטהוטע צום טהוטע
 נענען עהרע, דיא איך האטטע טאנק ווענינען שאר
 אויש. מאשקאודטש אדוואקאטק אננעהענדען דק

 אין ריכטער ראזענדער דען וועלבער צוטדעטען,
 נומטער (זיעה,ע ׳. האט בעשיטששט צייט־נ; איינער

 דא. נץ, צייטונג") שעסטער יידישען ״ני־ען דער ״5
 ראזענדער דער דאם צי, זעלבסט איך גאב מאלש

 דיא וואדודך בעדטצט, טאניערען״ ״-ארע ריבטעד
 בעלי״. לייבט דך שא־ט״יק ערשיינענדען אירש בייא
 ריב. דער דאך ׳ קאננק שיר,לק נער״צט אונד דינט
 שדיינדל״. האשליבער, איין איזט שיא־קאנ׳ ,דר טער
 עה־ע דינע אויף אננ-שף א״ן וועסהאלב מאנן, בער

 ביטטע איך ז איזט שטראשודרד־נ דאששעלט נעו״ם
 שער- ווענען סטערענ׳ אננעקלאנטען דען ראהער,
 שש־ע. נ י ד ל ו ש עהרענ-בעליידינונג אונד לייטדוננ

:״וואללען צו בען
 אבהאלטוננ צור נון דך ערהאב י נ ע ר ע ט ש

 נור א״נענטליך דיא שערטהיידינונ;ם.רעדע. דינער
 יודענטהום אונד יודען נענען בעשימששוננען לו־טער

 ער. .איך :אנדערם אונטער זאנטע ער ענטהיעלט.
 רע. יענע שטאלין, האבשטען שיינק שיר עש אבטע
, דיא נעטליך ליניאן, ע יש ד י  אללעס וועלבע י

 בענריישט, דך אץ שלעבטע אינד באראקטערלאזע
 ער. ש־אזידענט (דער !־האבק צו ווענגעווארשק

 שא-שען איינען היער טענישען ש-עבען דעם טה״לט
 נענען איזט, נעשטאטטעט ניבט עש דא שערוד־ז,

 זאלבע קאנשעסם־אן אנערקאננטע ;עזעטצליך א״נע
 וויי- זאנטע שטערעני - 1 נעברדכען צו אויסדריקע

 מ־ך בעצי־בנעטע שטאאטש-אנוואלט דער 0 טער
 דאש־ר 1 נוט שערל־־טדער״. ״נעבארענען אי־נען אלש
ק אבער איך טים  אלם שטאאטש-אנוואלט העדרן ד

 ערקלא. ״רעבטם.שערדרעהער■ נעבא־ענען א״נק
 נעדננונג, רעבטל־בער שאן מאנן איין ער ווארע רק.

 שאר- שריישש-עבונג מ־ינע זעלבשט ער טיסטע זא
דען ודלל איך ה״טע־קי־ט.) ואללנעמ״נע 1 דערן



 געגעג- וועלבע ן, ע ט ם ר י 6 דו־פטזאכליך דאך עם
א ־ פ וואדט־ג  .,צ שטאכפאללע זא א־ב־־טער -

 דייטשע ד־א !ערהאלטען או־פ־עכט שטאנדע
 דע־ געגנערין א־־נע א־זט אנארב־שטענ-פא־ט־־א

 פאל־ט־ק נ־עדע־ט־אבט־גען העררשענדען ־עטצט
 א:א־כ־םטענ- ד־א !זאצ־אל־שטק דייטשען דער

 יעטציגע דעי ב־ז ווא־טען, ניבט ודלל פארט״א
 ענטודקעלן זיך נאטורגעטאש צ־שטאנד זאצ־אלע

ג זעלבסט ודלל דא ;ווירדע י ט פ א ר ק ט א ה ט  
 געפיהל, פאטר־אט־שעש בעדטצט אונד א־ינגר־־פען

 זעלבשט א־־ג־נג זאציאלען דע־ אוטגעשטאלטוגג ד־א
ק דאםאיךב־־אדיעזעםקאםפפע !דע־ב־יצופ־ה־ען  ד

 ט־־נע :גלי־כגילנרג א־זט ע, ד ע י ל ר ע פ ף ש א ק
 - ד־ן דעג־ייך דאך שליעסל־ך ודדד פא־ט־־א

 א:- ציר פאקט־ם דאם דא •דא :ט נ ע ד • ז א ר פ
 אטטענטאטע ב צ ק־כלע־׳ם אונד ר־פש שטיפטונג
. - ?-שולד־ג דך דא בעקעננען זא צוגעבען, ע ; ; א  

: גט א קל  ״מאשט- א־־נע א־זט גאנצי .דאש ער
 א־מעע- א־־נ־גע פא־ט־יא אונזערע האטטע פ־אגע״;

 ־־ע־ ניבט א־ך שט־נדע זא פערפ־גונג, צור רא־פם
 א־ד,רען געדולדיג א־ך מום אבער זא איהנען. פא־

 ע ב ע ־ פ זז$לבע (אי־נע ר עדטראגען אדסשם־וך
 געמאבט אנא־ב־םט איין יע קדם ד־רפטע אויסזאגע

 ה־יט־גע ד־א ל־ידע- ש־ינט טדאט דער א־ן דאבען!
 פע־ב־עבע־ן אנארכיםט־שען דען פאן געזעללשאפט

 געק־אנטע זעלבסט דאם זק, צ• אונטערודהלט זא
 נ־בט לעבענש א־ה־עש טהראנע דעש אד־ ה־יפטער

זינד!) ז־כע־ מעהר
א ) ־. ע ב ;ע ג ע ג ש ע צ א ־ ש.פ ע ־ 6 ן י ־ ׳

א ט ל ר ט ם ן א  חאטש- מא־גען ־ קאמט נ־) ע ע
 ־ נ ע ־ ע ט ש געטדפטע דע־ פעדדאנדלוגג. צו־ טאג)
 א:ט־.שעם־ט־- דעש רעדאקטע־ בעקאגנטלץ א־זט
 (,נ״-פעשט־), !א־-פעשט־ •־אבענ.שלאטטעש שען

 א־ש געג־־נדעט, צ־־עקע דעש צו נ־ר ע־ וועלכעם
 צו בעזודעלן שמוטצע־י־ען ז־־נען ט־ט וועלט אללע

 בע־־־טש ד־־פטע קע־ל ד־עזען ־ פ אדך קאננען.
 אט ־ ע־ דאבען. געשלאגע; שטונדע לעטצטע ד־א

 א־־ש- צ־עסליך ־אללע טדדריגע ז־־נע פא־ל־־פ־ג
געשש־עלט.

) ר ע ד ע י ו (ו * . ן ע ט ש ־ ב ר א נ לאג. א־־ם א
 א־־־ טעלעג־אפ־־ט: דאט־ם זד־טיגעב פא; ודרד דאן

 דאמפפ. אגגעלאגנטען אמא־־קא א־־ם זאעבען א־־געם
 ״על. ענטדעקט■ ק־שטע; מעד״-ערע וואורדען ש־פפע

 ט־־. ק־שטען ד־א ענטה־עלטען. ט ־ ם א :־ ד שע
 ג־אשעש ן אי ״א־ עש .צ־נך. :א־־פש־־פט ד־א גען

 ־עבט. גאך דינאם־ט-שםוגגעל־־א ד־עזע דאש גל־ק,
 :־אשק זא ט מ מא; יא וואורדע, ענט־עקט צ־־ט־ג

 לאגדאן שטאדט דאיבע ד־א ד־גאש־ט פא; מאששען
 דע; ; א דאגגק. שש־עגגדן דאטטע ל־פט ד־א א־ן

 עקשעם- ״י״! עט־־א א־־ך דך בעפאנדע; ק־שטען
 ט־טעל דעב א־גטע־ ב־אש־־ע א־־נע־ פלא־ע

 ־־א • ־על־ג־אגש-באלע־א א־גד פעשט ..;אטטעש
 ד־א בלאש נ־בט פא־מל־ך ו־אללען אנא־ב־שטען

בעקאמפפען! ט ט א : א־־ך זאנדע־ן מעגשען,

ן ט־.׳ שאנס ד־א

ץ ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א נ
מאנטערל. אונד פרוכת אויף

ד ק. ל א ו ו נ י ר ג
בודאפעסט,

שעש לאנדשט־אשסע  ד,־־ז), (תסאר׳
 פ>ן־- אללע־ אנפעדט־נונג צור דך עמפפיעהלט

קאססענדען
׳ ן ע י י ר ע ק י ט ש ט ס נ ו ק ־ ד ל א ג

 נאך אלם אלצען, נאך טעספעל ״ר6 זאוואחל
 •אד,יען 38 ד־ט דעססע; נידגט אונד ריטוש, נ־־ען

 אדן ודא ■וף, וואהלפע־דיענטער ע־ווא־בענע־
 מ־שקאלץ וו־ען. פעסט, אין טעמסעל דען י־6

 צור נעמי־נדען ניאסע מעהוע־־ע נאך י־6 אונד
 אר- אויסנעפיה־טק ציפריעדענהייס אללנעסיינען

 יי6 — פא־ליענען צ־ינניססע ווארינער — ב״טען
עפפעקטואירונג. נעסטע אוגד סאל־דע

 צו־ ליענען אויסוסירל ניאסטער אי; צי־ננוננען ן
או־ף. א־־נזי:*

.*-י

 קליידער - הנאבע: אונד העררע;־
לאגער

ט׳ ם ע פ א ד ו ב
 קא־לשקאששערנע. לאנדשטראסשע׳

לאנער וואהלאסכא־טיוטעס ז״ן עמפפיעהלט
*או

העיבםט־אנציגע אונד זאמטער- (ד
 וויג. אינערצ־עהע־! נ־ללעטם, ראזען, או־ך זא וייז
ח  םעקם־קאנע־, האוועלאקס, טער.פאללעטאטס, ׳

ואוו־א רייזעיפעלצע אוגד שטאדט. רץ

ר ע ד י י ל ק ז ע ב א נ ק $
שעטנז) חשש (בל־ ^

ם־״וען. ב־ללינסטען רען צו פאואן ני־עסטע־ נאך

ווערדען מאאם נאך נעשטעללוננען =— ^
 7■ ׳טבת אז5 אדסנאהסע ם־ט שטונדען, 24 נ־ננען
אננעפערטינם. ־ו״ט אוגד

¥
מוגדוואששער, ־

פראסטבאלזאם ראפטאקער
 ם־טטעל פא־צ־גל־בעם אנערקאננטעש

* ג א א געפראר נעגען : ץ  3־
ב־־א הדפטג־עדערלאגע

דעטשיני פריעדריך
קרייטעי-דאנדלונג אוני דיאנען.

ם ו ״ ן ע צ ר א ו ו ש ״צ ד ג ו ה

בודאפעסט.
מאראקקאנערהדז. וואיטצנערבולעווארד,

־1 ף

צאהנפולווע־._ ___דאמענש־לווער. || י

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ס § ו ק ר א יטש מ די

כ־דאפעשט אץ
ה־־שן. (שענעדינער 1 •ש׳ נ מעלנאששע

ן 1 גאטטוננען •קש-לאגעראללע־ פאנ־ ו־־ן לט
צינדהאלצכען,

י ז^ודא
שוועפעל

־נע6־אטר,קאפ אוגד אלאן : גע־־פפטע,
צ־נדהאלצכעז, קאקאש

- •*•••*••י••*•** ״ * • י י ■ ■ • * >■>•••• ס < -* 1 <•״7 . £ יי•*׳ •■**-יי. ** *' י*״
ש 0 ־ ו ט . ש ר ע ד נ י צ
פאן לאנע־ נ־אםעם 0
פראנצאז־שע; א־גד א־טא־־עג־שען 0

1*־׳ -)׳*■־־אב:
 0 א־ט־קעל שלאנענדע־ פאך ד־עלעם אץ אל־ע

0 3 א פאנ״קשפ-־־זען. צ־ ־0 0 ר

ססססססססססססססססס
ססססססססססססססססס
2
:

 ז-

ד*א

מצבת
ד ל א נ ל ס א אד־-ן 0 ק 1! 

נראבשטייץ־לאנער׳
 14 •ו־־טצנערשש־אסשע ב־דאפעשטי

דאדיאלשטיאססע, דער נענעגאינע*
הויזע. א־צ־שען א־ם לאנושט־אפסע אוגד

א ־־עלבע ■ענק, אללען דך עמפפ־עחלט - 
 זעט- ג־אבשט־־נ דעם פפל־בט גע—ט

 שאגע זעהר־ האבעי. ע־פ־רלען צ־ צענם
 ג־אג־ט א־נד מארמא־ או־ם ג־אבשט־ינע

 גיא- קאררעקטע א־־ש־־אחל. ג־אשטע־ אץ
 עב- ט־ט ש־־פטע; שאגע זעתר ודר־נגען,

 געם- ווע־דען ג, נ ו ד ל א ג ר ע פ טע־
אדסגעפ־הרט. טענם

נעשפיו־ט.) א-זט ־ו״ט א־נד שנח (אש ט

נ ( * * * * * * * * * * * * * * * *
1(11114 .׳\ >!111*1:111 8ווו1ק*0.)

מעססערשמיעדע־וואארעץ־
;*עדערלאגע

*אז

101(81111 ^8 0 1 1 1 1 1 6 1
.7 נר׳ קאג־נשגאששע כודאפעסט

 פאן לא:ע־ אששא־ט-טעש א־ד,־ עלפש־עדלט
•טטארל, פ־־נשטעש או־ש שעששע־שש־ער-א־נ־־טען

:פ־־־ז־ען נאגששעהענרען צו נאדאנצ־ע א־נטע־
 •ז ב פאן

1.10 1 ־,— פ־טע־אל ואד־ט הענדעלרעששע־ 1
.? 1מ.0 ״ ״ שאפמעששעד 1

3• 0 2.סי ״ ״ קאלבעדדעשסע־ 1
7.— י 1.50 ״ אנפענטעשסער קל־־נעש 1

. ש נ־אששעש 1 ל ח ״ ״
1.5) . . 
3.— . .

 . מעששער ל ד, ו ט בעשג־־דוננש 1
. . . ז־לנע־שט־על ט־ם רעטטא

 ט־שבע- א־:ד שט־־־בע־ ש־אטט.מעששע־,
 האקקען נאטטוננק אללע וא־דא שטערדע,

 שלאנעג- שאך ד־עזעב א־ן יאגסט־גק אללעד אוגד
א־ט־קעלז. דען

 פל־־שהדעי- נאטט־נגען אללע ז־נד אוץ
 שא־- אללע ודא טאשענ-טעששעד, אונד ווע־קצ״נע

 א־נד התנעברדך, אוגד שג־־ד־ע־ פ־־ שעע־ען טען
 האבען. צו פ־־־וען נ־לל־נשטען רען צ• ראז־ע־מעששע־

נ־אט־ש. פע־לאננק א־־ז פ־־־ז-קודאנטע

ססססססססססססססססס



ד ח  ג. געאי־ איין דענזעלבען וו^תנען, יודען דרייא א
 יידישער אלם פערווענדונג צור פלאט׳ן נעטער

!)ווערדע אנגעוויעזען גראטים פ־יעדהאף
ן ג נ ו ג י ט ם ע פ ע ב ע נ י י (רן • י  א

 אוגלאגגפט האבק ודר י) ן ע ג ר י ב נ ע ב ע ־ ז
 אי־פ. ד־א בלאטטערן הויפטשטאדט־שק רען נאך

 ד־א ראם געבדאבט, מעלדוג; עררעגענדע זעהק
 שאם. אוגד מארץש.־ואשארהעלי דעעש, שטאדטע

 דיעזע זאללק. ע־האלטען בעפעסטיגונגען בורג
 בע. אייגע ק־״זען פץל־טישען אין ריעף נאב־־בט

 פא־בע. דיא אויף ד־עזעלבע ראם הע־פאה דעגונג
 ראם שיען. דייטק צו ק־יעגע איינעם צו רייטינג

 מאן ראם גון, ערקלא־ט אטטם.בלאטט געסטריגע
 בע£עסטיגונגען זאלבע אן רעג־ערונגם-ק־ייזען אין

 געגענווא־- א־ם •אלבע דא האט, געדאכט ניבט גא־
 איבע־. נאנצל־ך פר־עדעגם.שטאנד טיע£ען טיגען

!ווא־ק פל־פם־ג
ק *(ב ר א מ ס ן ־ י ) א ! ז י ר א ק ודא פ  עב

 דייטשע דער געהט ודרה טעלעג־אפירט בערל־ן אוים
 הויפט. דער נאך יעננער מיטטע רייבס.קאגצלע־

 וויי. טאגע טעהרערע ער ווא פ־אנק־־־כם, שטאדט
 בע. דיא א־זט, ר־יזע דיעזעד צוועק דער ודרה לען

 צווי. פערהאלטניססע פ־יעדליכען דע־ £עםט־גונג
 ביסטא־ק הערר פ־אגקר״ך. איגד די־טשלאגד שען

 ווענן ;גדינדליך רעבט געשאפט זיין פערשטעהט
 ראבע-געל־סטע פ־אגצאז־שע געגען ד־־טשלאנד

ק געווים עם בילדעט דאגן איזט. געז־כערט  מאב. ד
וועלט. דע־ שטאאט טיגסטען

ע ך ץ ♦(נ ג י י ) א ! ג נ ו א ־ י ר ט נ ו א ר ע פ
 אי; :געטעלדעט ודרד (דייטיטלאגד) ן ל א ק איים
 איי; א־זט רעגיערונגס.הויםט.קאםםע ה־עז־גק דער

 ענט. מא־ק ־מאלהונדעי־ט.טו־זענדיצוו פא; אבגאנג
 ויאיר. יאה־ע האלבען אייגעם £א־ ווא־דען. דעקט

 רעבנונגט-־אטה רעג־ע־וננם.םעק־עטאה דע־ דע
 פ״־. א־גטעו־ אוגד עה־ען אללען טיט ן, נ א ט י ■ ב

 פעגזיאנירט. אדלע־-א־דענם ראטהען דעם ל־יהונג
 איג. ג־א־ע אד־ זאפא־ט מאבטע נאפפאלגעי זיין

 אייפמערקזאם, ב־ב־נגען דען אי; רעגעלםאם־גק־־טען
 ט. ג ע וואורדע איגד גלו־בק, ק״נק אבער פאגד

 קלאד א־נדעם דך עם האט יעטצט ן. ע ם ס א ל
 איג. יאהרען פ־עלען ד־ט דאם הערדסגעשטעללט,

 בע. אין א־רקונדענ-פאלשונגען איגד טערשלאגונגען
 בויטאנן זינה פא־געקאטמק א־טפאגגע ד״טעג־עם

גענאממען! האפט אין א־זט

ק. אין מילליאנענ-פע־א־נטי״אוננ ד־א וזי
 ודר האבק ניטטע־ פ־יהערק איגזע־ע־ אין
 קאם. דער דאם געב־אבט, סעלדונג דיא בערייטם

עש. .ניעדעד-עסטע־רי־ב־שען דער םא.דירעקטץר

 דיא פלאטצל־ך דך אלפ אדפקיאטצען, אוינען ד־א וועניג
ל אפפנעטע. נאפפענ_טח־־ע ח  נע. א־ה־עם :!•ט :!־אט י

 איין, דדז.פלא־ דיא אץ ייאבעלן ם־יינדליכק דארנטען
ה איני ל י  צודיק, בע׳טאמט האני דראדענדע דיא צא: ב
 מים ווא־ע פא־נעפאללק אייט־ענענדעם ניבטט ווענן אלפ

!וחל צו דאחער זיא זאנטע דוחע נעצדאוננענע־
 מיטטע־ צו־ ה־ניבעמעהען טיט ניבט תא .וויללסט

 אלטע דיא עבענפאללם דאך זאללטעפט דוא ? פעדואים
ח נוטע א 'בעוובען ל !

 •חל (ע־ווידע־טע !חיניבע־נעחען איך דילל ל־ך—6.
 פ־דא ערנסט, איחר אבעו עם איזט טא:ע) פ־אהליבעם אץ

 בעזובען פ־ויא עהיווירדינע דיא זיא אויך דאס טאנטע,
. ?״ ויאללען .

ה ועוווידעדטע נעשפאפט נור האנע ,איך ל י ב  
ללטע וואס ;לאבעלן) אניוידע-נדען איינעם טיט  איך דענן ז̂ז

 ה־ניבע־צונע. ניבט דיר, אדך •אטד,ע איך מאבק! דדיבען
 ז*£לל ד־ן;דא אנשטעקענד קאנן ק־אנקהי־ט איה-ע חען;
. . א־צטע דרי־א . . ליענק דא־ניעדעד נעפאהרל־ך זעחר

 לדט רחל, (ערווידע־טע !טאנטע פ־דא ,אנעל
 צוואם. אללעס דא דענן זיא שפיעבען וואס או־פלאנענד)

 דרי־א אן6 אוני ק־אנקחי־ט געפאד־לינען איינע־ פא; מען
 האט זיא ם־נאנאנע. דעי אין חייטע יא דאי !יא !איצטק

 לאננען פאם זיא ודיל נעלענט, זאפא דאם או־ף בלאם דך
 עהרוייי. ד־א איזט. ע־ם־דעט פינאנאנע דעי אין שטעהען

 אין ודרדע דא ;פ־אמם צו עבען א־זט פ־יא אלטע דינע
 דך ם־ייז ק־ינען אום אנדאנט דעי וואהדענד סינאנאנע דעו

 פעסט. איינעם אן דא דאם עם, קאממט יעפהאלב זעטצען.
נע. איינעם אן אלם איזט, עושאפפט סעחי איממער טאנע

, הערר קאמפטע-באגק', נער י ו  דץגנערסטאג י
 אין א־זט, פערשוואוגדק וויען אוים פא־מ־טטאג

 £א־. קאםםא-־עיויז־אן אייגע זאגלייך דעססען פאלגע
 מעה. £אן אבגאנג דער וואב־־א וואו־דע, גענאטטק

 קוים אבער הערדסשטעללטע. ז־ך מ־לל־אנען רערען
 היער געגעבען,אלם פא־ט צור בלאטט אונזער ווא־
 ירנער דאם א־ינטראף, נאב־־בט טעלעג־אפישע ד־א

 גור דאך וואורדע, געבראבט שטאנדע צו בער־־טם
 האט מאגן ל־־בטז־נניגע דע־ !ע כ י י ל אלם -

 וואר ע־ געביסט. לעבען דעם טיט פע־געהען זיין
 דעם טיט אוהר 2 האלב אום פ־ייטאג געטליך

 פאן געפאה־ען, קלאסטערנייבורג נאך שנעלל-צוגע
 געלעגענען אבז־יטם דעם נאך £־ם צו דאגן ע־ ווא

 דא־- דעס ג־אבע; אם גינג. ג ג י ל ר ־ ק דא־פע
 קוגעל אייגע ז־ך ער יאנטע פ־יעדהאפעם ט־גק

 אוננליק. דער דעססען פאלגע אין געהירן, דורכים
 בייא פאנד מאן צוזאטטעגזאגק. טאדט זאגל־־ך ליבע
 איגד באא־.געלד גולדען 24 אלם מעהר ניבט איהם

אגגעהא־יגק. ז־־נער £אטאגראפ־ען ד־א
ר בעפא־ ע נ י ו וואור. אויפגעפינדע; יעדאך י

 אור. א־־גענטליבק דק בערייטם מאן האטטע דע,
 האבגעשטעלל. דיעזעם פע־ב־עבע• אללער העבער

 איזט עם געגאטטען. געוואה־זאם אין בעאטטען טען
 שוו־נ. איין ר, ע ל פ פ ו ק געוויםסער איי; דיעם

 וועל. וואובע־עה איגד וועכםעל.אגענט דעלהאפטער
ק בער  £ע־. באזק אללעם צו ידנע־ גוטטיטהיגק ד

ק נעמליך וואיסטע ער האטטע. לייטעט  ער נ י יו ד
 ע־ דאם בעאי־נ£לוםםען, צו זא שוו־גדעל־יק דורך
 ג־אסע וועכסעל ווערטהלאזע גאנץ נעגק אידם

 פעראבפאלג- באגק דע־ קאסבא דע־ איים סוטמען
 דעם נאך גל־־ך דאהער, ז־ך בעאיילטע מאן טע.

 מעגשען, גע־יעבעגען דיעזק יוינערים פע־שי״גדען
 מאג. האכגעשטעללטע איגצאהל־גע בע־־־טם דער

 שלאם ה־נטע־ געשטירצט, פע־דע־בק אינם נאטק
 קליידער דיא מאן אלם ב־יננק. צי ר־עגעל אוגד

 טאשע אייגע־ אין מאן פא:־ אוגטערזובטע, ירנעד׳ם
ק מיט פאפיע־-שט־י־פען איינק ארך  :ווא־טען ד

 גע- פע־ב־עכע־ צום מיך האט ר ע ל פ פ ו ״ק
 ב־־א הדז-דו־בזיביגג דער אגלאפליך - מאבט!״

 פא־געפוג. נעל־ באא־עם ויעני: וואו־דע קופפלער
 ווע־טהיי. זיינער א־ן מאן פאנד אבער ויאהל דען,

 מילל־. 2 פאן האהע דער אץ ייעבםעל טע־.קאםםא
אגקגילדען•

ציי. וויענער איינער נאך היער, וואללק ווי־
 ביידק ד־עזער כא־אקטער-בעשרייבונג ד־א טוגג,

 דעם אוגד ידנער דעם נעמליך פע־זאגליבקייטען,
 פ־עם. פ־־יע ״נייע דיא לאסםען. פאלגק רופפלע־

פאלגט: וויא ביידע ז־ךאיבע־ אייבע־ט בעיי
 דעד אייגע:־ איים שטאממט ר ע י • • י .ליקאש

אייגע ע־האטטע ודענם. פאמיליק אגגעזעהענפטק

 אדע־ פאנבאטה. איינעם אן אוני ווא:ענ.טאנע, דאדנל־בען
 אלזא ז־א יאמפען אויפנעהט■ זעלטען ניר או־ך עםט.טאנע6

לאח אלטען נוטען, דיעזע־ צו טאנטע, ליעבע טיט,
 (ב־ומטטע :לי־טען ן ע כ ל }1 ז צ• ניבט נעחע ״איך

 איוט יא עי פ פאמיליע דיעזע ■•;יפל-ך) ע־ד־6 בילה ׳עטצט
 אללע פעיזינדינען, ניבט מיך איך איייגעבלארט! יא

 •עטאלי; יען בעדטצט פעדיא״פא־יליע דע־ טימנליעדע־
 ודא שטאלץ לא א־ינער א־זט יא (יובעסו! יעיאבעאם פאן
 אדפנעבלאח. דיעזע־ קיינעם פאן מאג איך !אנדעיע דע־
. . !*וויפפען עטויאם לייטע טען

ה טאנטע א־ה־ע עיפט ע־שטדנט זאה יחל ל י ב  
 דע־ וואם ניבט, יא וואופטע דא קאב־ן, דיא דאנז אונד אן,

 שפי־נצעלע !בעד־־טע א־־נעגטל־ך טאנטע א־חועי צא־ן
 פליפטע־טע אוני פע־שמיטצט חאבפט ח־בי־א לאבעלטע

!צו נוא־בען ערשטדנטען דעם
 נענען א־זט טאנטע איהדע !פ־י־ל־ץ זיא, ״וויפטע;

 דעו. אדם איינע־ ודיל אויפנעב־אבט, פעי־א פאטיליע דיא
. . '1 חאט בעל־יד־נט זיא ועלבען

 אונד טאנטע איהיעו צו וחל דך ווענדעטע יעטצט
 זא. ביטטע, איך ? בעל־־ד־נט יעטאני האט א י .ז :זאנטע

.דאם?״ דענן ווא־ וועד דאך, מיד ז־א נען .
 פת. צץ־נ־נ טיט בילה ■עטצט אנדערעי(ייעף ״ווער

 נעלעחיטעי אונזע־ אלם אנדעועי, ווע־ אוינען), קעלנדען
 דאך, . . . !פעדרא פאט־אן שטאלצע דע־ !צ־םסער.חע־־

 דאיף אונבעשטיאפט !ם־דא א־ינע בץ איך !נעדולד נוי
 פעד־ץ טויזענדמאל עי ווענן אונד בעליידינען, ניעמאנד מיך

 אלם איוט נעלעהרטער צעהנטו־זענדמאל :אך אוני חייפט,
ק ווע־דע איך !ע־ ראבע עהוע פע־לעטצטע מיינע פיר ש

 ערפריימע אוגד גענץפפק ערציעהונג טרעפפל־כע
 בעליעבט. אוגד אבט־גג אללגעט־יגסטק דער זק

ק הייני• ק אלטער א־ם יוגענה ז״נער אין ש  17 פ
 עשקאמפ. דער דיענפטע ד־א אין ער ט־אט יאה־ען

 רעכניליכ. ז־ינע דורך זיך וואוסטע אוגד נזע-באנק,
 פער. ארסגעצ״כגעטע זיינע אוגר אייפער ז־־נען ר״ט.

 פע־ט־ויע; דאם געוואגדטהייט אוגד יאפליבקייט
 ער. צו מאסע הץהעם אין פץ־געזעגיצטען זיינער

 נעטליך ו־א־רדע ער ראש, א־ואנש־־טע ער ווערבען.
 ד־רעקגיץ־. אלסבאלד דאגן אוגד הרפגי-קאפפיעה

 באגק דער .פ־ץר־־א דיא שניעלל.פערטרעטער.
 פערזץ:. לי־טענדע אללע פ־־העה שא; ער פ־הרטע

 פער. רעם ט־טגל־עדע־ ד־א באנק, דער ליכקי־טען
 (וועלכע .צעגזא־ק־ דיא איגד וואלטונגפ-־אטהעם

 צוריק. ץדער אננאהמע הא א־בע־ בעקאנגטליך
 ענטש־ידען), וועבפעל איינגע־י־בטען דער ווייזומ

ק ערקלא־טען  ט־כ. דע־ א־־נען פיר ר ע נ י ו י ד
 דעם. אין בעאמטען, בעפאה־גטעסטק איגד ט־נסניק

 ניעמאנד קא־רעקטה־יט איגד רעכטל־בקי־ט סען
ק אייך  יעדע־ ב־־א זעטצטע. צוו־־פעל לייזעפטען ד

 פער. א־גבעד־נגטע ד־עזעם זץ מאבטע געלעגענהי־ט
 בעציעהונג אין אייך ע־ה־עלט א־נ־ געלטענד ט־ו־ע;

אייפדרוק. גלאגצענדען נעהאלטם.ע־הא־,ינגען פאן
דע־ ערפיללונג דע־ אין ע־ ווא־ שט־ענג זא

 נ. א ו ו צ ז־יט ע־ דאם פפליבטק, אבל־עגענדען איהם
 וואה. טאגע, אייםגאהמע:וועגיגע־ טיט יאה־ען, ג ־ צ

 געפעפפעלט ק־אנקענ.לאגער אג׳ם ע־ דערק רענד
 דאם איגד פע־זי־מטע, בא־זעג.טאג איינק ניע וואר,

 איינק גיעמאלם צייט גאגצען ד־עזער וואהרענד ע־
 א־בייט, שדע־ען דער פאן ע־האלוגג ויעגען אורלויב

 פע־ה־־רא. יאה־ען צעהן £א־ האטטע. פערלאגנט
 סץ. געיויםפען גע־ א־ ם־ט ־ויגע־ הערר זיך טעניע

 פער. גליקליבפטער אץ ע־ דער מ־ט ר, ע י ו ב £־ע
 דא־וגטער קינדעה בליהעגדע פינף לעבטע. א״גיגוגג

 עגט. עהע דיעזער ווא־ען צ־יילל־:גם.םאא־, איין
 פאמיל־ע ז־־נע־ ק־ייזע א־ם פיה־טע ע־ שס־אפםק.

 לוקפו־־אזעס קיינעפיועגם אבע־ בעהאגייבעם, א";
 בעשיידענע אן איממע־ ווא־ זעלבפט ער לעבק.

 פע־זץגק, •ענע אלל געיואהגט. פע־העלטגיפפע
 ו־א־ען פע־קעה־טען, איהם טיט •אה־עלאג: דיא

 בעדייטעגדעם א־ץ דע־ יתעה דאם טייגיגג, דער
 פער. געזיבע־טק אין אייך זיך בעצאג, א־־גקאמגען

בעפינדע. האלטניספק
פע־קעה־ פע־ט־דליבק דעם איים זעלבפט

 ויאהל. דעם איים איגד ־ ע ל פ פ י ק ה־־ג־יך מיט
ע י וועלבעס ויאללען, ג י  ג־אפא־ט־נ העזעם ר ו

 מאבטע 'בעצי־גטע, ר ע ל ד נ י ו ו ש אגגעלעגטען
 פע־. מאן פא־וואי־ף. ערגפניק קיינק איהם מאן

 אייגע א־ם ווייטעה ניבטם דאהינטער מוטהעטע
געשאפטל־כען דיא אדף דיא לוינע, פע־זאגליבע

.פע־שאפפק נזנונטחואונג אי־נע פי־ ווע־דע איך איבען! . 
. איך . .איך• . . .

 (פ־אנטע ? בעלי־דינט יענן דא עי האט וץ .ודע
, יעטצט ל ח  ע־־ענט. אוננעדאחנליבען ד־עוע־ בי־א דיא י

 נעפיהלע בזשטימטטען א־ינעם פאן טאנמע איה־ע־ חייט
 וד־לע וועלבע אדף ווא־ד) בעשל־בען באננינקייט איננע־ע־

 פע־_ טיעז וץ גא־ דענן דא ציממע־.ד,ע־־ אונוע־ יאננטע
.לעטצען?* . .
 בלאט אלם בעלי־דינט, בלאם אלם מעה־ וואי •עפ
 ע. ב וואיטהו פא־ דך אדסע־ בילה (ייעף !פע־לעטצט

 חע־דםנעדא־פען אייפנעלאבט, מיך ע־ האט ט פ ם מ • ש
 הדו. דעס שוועסטעד ד־א איך, . . !ציממע־בען זיינעם אדם

 דע־ או־ם מענשען אנטאסענדען ד־עזעם פאן בין העי־ן,
 הינדסנע־אנט ש־מפפליך ב־ודע־ם איינענען סיינעם וואהנונג

 איך . . געדולד! נוי . . נעדולד! נוד אבעד . . וואודען!
 אללעס פיר קאדסט עם !ע־לעבען ראבע ם־ינע שאן ווערדע

. !״ צייט אי־נע . .
ה ל י  נאך פיעללייכט א־נע־ איח־עם אץ ודרדע ב

 דיננ.ניי. יוננעם, איין דאך דאבען, פא־טנעשימפפט וו־יטעו
 דיא וואדויך אינעיווא־טעט, גאנין עישיען מאננבען נ־נעס

 אונטע־ב־^כען צ^״נעס-אויטבייכען איהיען אין *ויא6
 קאטישע ציעמל־ך איינע בילדעטע סאנננען דאם וואורדע.

 נ־אפע, .דיקע איינע נעסליך האטטע מאנניען דאס פינוי
 איינע פע־נעי ;אינטע־-ליפפע העיאבהאננענדע פאסט

 נעקיייזעלטען שווא־צען, פאן ד־א, שטיין, ודנצינ-קל־־נע
 אנווידערנד וואר■ זיבטבא־ ניבט נאי בעדעקט, חאאי.לאקען

 י . . נאנג. טאנצעלנדעי עוויג זיין אויך וואר
פאלנט.) ופא-טועטצונג



 א־נגע. דעם שאן ר*זענ.גא־טעןני־-שעשט שאנעל
 אוגד דננפזע א־דנוגג, ודלל איך ;זייבערן ציעשער
ק שאן וועלכע אייגש־הדעך ודעדעי■ טא־אל  יודען ד

 ערטאהנע איך (שראז־דענט: וואורדען! שעדגיבטעט
 ב״א !געב־דכק צו ניבט .יודע' אדסדרוק דען ץ־א,

 א'״- קיינק גיבטש ערהאנדלונג6געריבטש. איינער
 יייע- י• נ־בני-־ודק אונד יודען צווישען טערשיעד

 : סטע. שא־ט־יק!'- ־ד,רענדע6.ש־ןןצעם. גור נינטש
 אויש. דען •יילל איך :>ווי־טער יעדאך לאנטע דעני
 שא־ט־־ען וריל געב־ו־כען, נ־נט ״שא־טייק״ דרור

̂זדל איינאנדע־ ל־ך  איך ;קאגנק שערשטעלצק ודז
ק טיט ע־ נ א טיך טא; ן ד ע ד ו  ! שע־שמעל- ניבט י
ק אוגטע־ הייטע־מ־יט (ג־אשע עק!  אנוועזענדען ד

 א-פטרעטק מיין דרך וואללטע איך ציהא־ע־י.)
 דאש ק־נשט־גהין ריכטע־י יערער -אש ערעיעלען, גיד

 איך הייטערקייט.) (שטידטישע טע! כ א נעזעטין
 וואה־ה־יטל״טאן דער אשפע־ בלוטינעש איין בין

 ראטש- ו־אה־ה־יט דיא שי־ איך ודיל מ־ך, פערפאלנט
 אייגע־ ע־טא־דק! שאן יא ם־ך וואללטע סאן פע:
 צ־הא־ע־ן דע; אונטע־ ה־ע־ ז־טצט טא־דער דער
 (אדלנעם־־נעש !אן שאדעגש־אה מ־ך גרינזט איגד

ק ערמאדנט ש־אדדענט דע־ לאכק. אונד צ־שען  ד
 בעשיטששק ״טא־דע־" אלם נ־עמאנדק רעדנער,

 ב־־א האלט שטאאטש-אנוואלט דעי וואללק.) צ־
ק , נ־-שעשטער ד ן ודע  היער מאן דא אדע־׳ י
 א־ז־א- דען נייא דא־ף, שש־עבק גישט .יודעך שא;

 גאנצע דיא נ־י.שעשט! פאן ט־טבירגע־ן על־ט־שק
 העללע־ קיינק א־זט א־ננא־ן אי; רענטש.פשלעגע

 אלל נאך געשי־א־ענק העררק דיא ווענן וועדטה.
 - איינזעהק :־שט איטטער נאך רענט ם־ץ דעם
 פערא'־- גאטטעש נאטק איש ם־ך זיא שאגע; דאנן

!•טהי־לע;
היע. ערורדעדטע באקאש שטאאטש-אני־אלט

 גענא- איי; נינטבלאש א־זט .שטע־עגי קורץ: ד־יף
 געבא־ענע־ אי־ן או־ך זאגדע־ן פערלייטדער, דענער

 שעשטע־ יידישע ,:•־ע דיא האט וראש !י ר א נ
ע. זאהך אינד טע־ שאן.פא יאגגשט שאן צייטינג־  נ

 ע. ט ש אלבע־ט ־אבב־נע־ שאן נעטל־ך היישטעט,
י נ ע  בע־טאלאן זאהגע געטוישטק דינעט איגד ד

 ורנד- געגען ער דא נא־־, איין איזט ער שטערעני!)
 שלענטער איי; וואר שטע־עג■ קאטששט! מיהלק

 שלעכטער עבענזא איין נונטעה־ רידד איגד ירע,
 .ג־־ע דאש דאך ע־ זאללטע ב־־שט אלש !זיין כ־ישט

 אויששש־וך דע־ ויעלנעש אי; קעננק, טעשטאטענט'
 לע- צו ־עליגיא; כ־ישטל־כק דע־ שט־פטע־ש ־עש
ק  בין ,-איך לדטעט: שאלגט וויא וועלכער א־זט, ז

 א־ט- געזעט־ן מאזא־שע דאש איש נעקאטטק, ניבט
 צו א־יש־עבט דאשזעלבע איש זאגדער; צושטאשק,
*-ע־האלטק  א־גזע־ער שטישטע־ שש־אךדע־ זא !

אינד שטע־עגי איי; קאטטט נו; אינד - !־על־גיאן

 פע־לאש. טאזאישערעל־ג־אן דיא האבע ״איך זאנט:
 אוגטא- ש־עקליבשטק, א ד דיעזעלבע ווייל שק,

 האט היעדורך ר עגטהאלט דיננע ראלישעשטק
 אוגד מאיאישן דיא וריזע גלייכער אין שטע־עני

!•בעלי־ד־גט רעליגיא; בייסטל־כע ד־א
 1 ווארטע, צום י נ ע ר ע ט ש ג־ישף א־יגטאל גאך

 אינד שילדע־ן צו •ודעך דע־ ״שע־ב־עבק ד־א אים
 אנ־ דען זעלבשט עש דאש ווייזע, איינעד אין ציואר

ווא־. פיעל צ• בערי־טש געשויא־ענען טי-שעטיטישק
 סטע־עני א־בע־ שש־אבען געשווא־ענק ד־א

 ן דעד ווזןררף אויש, ״שולד־ג' וואהלשערדיעגטע דאש
 מעג- אונשערבעששע־ל־כק דיעזען געי־כטש״דאף

יער צי שען  אייגער צו געשאגגנים, טאנאטק ש
 טראנונג צו־ א־נ־ גולדען 180 שאן געלד-שטיאפע

 נולד■ 4״ שא; האהע דע־ אין ש־אצעש״קאשטק דער
פעראו־טהיילטע.

 געשייא- דע־ אייששש־וך דע־ ויא־ דיעשטאל
 ריב- דאש ו־א־־ענד גע־עכטעי, איי; געוויש רענען

 ע ד ל י ם צו פע־האלטגישטאשיג א־־טהי־ל טערליבע
 י- בעג־ אייש־עג־נג דיא וורד טא; אלליין ערש־ינט.

 היישט- דע־ קרי־זען י־ד־שען אללק אי; וועלכע שען,
 טרו- דאש •א דא האטטק וויר הע־־שט. שטא־ט

 דער יודע, געבא־ענער איין דאש שרשש־על, ריגע
 •ודעג- איגד יודען געגען -אבבינע-ש, אייגעש זאדן

 אישטויצי, זעלבשט אלש וויטהעטע, העשטיגע־ טה־ם
 י־א וואללטע גיעטאנד :■יאדנאי א־ע־ ווע־דא־וא■

 איבעד. טענשען שע־־־א־שעגק דיעזעש פערטהיידיגונג
 גלייבעגש-נענאששק, ש־יהע־ען ז־ינע דער נעהטק,

 וו־ל- א־יז י־־א שטאטטעש-ביידע־ אייגענען ד־א דע־
 ליידע־ טיששען ודר איבע־פאללט. ר ע ג י ט דער
 טה־שיךיטח־ביך אויששש־עבען: הנביא ישעיה־ טיט

 וויטהענדשטק דיא ז־נד פיינדע יענע !יצא־ מטך
 איג. ש אי ליידע־ י־ע־יבע אינשע־זאהנליבשטק, איגד

- :הע־פא־געהע; ם־טטע אייגענען זע־ע־

נייאיגקייטעץ. פעישיעדענע
ד א ס י ט 1 * נ ו  דיעזע ׳) י ד א ל י ם א

 שא- אללע טאגק זייט בעשאשט־גען נאטק צווייא
 הו־שטשטא־ט, דע־ בלאש ניבט ק־־־זע ליטישען
 נעטל־ך, ה־־שט עש לאנדעש. גאגצען דעש זאגדע־ן

 דעז־דע־ הע־־ן טיבא ם־ג־סטע־-ש־אזידענט דאש
 פיה. געגענייא־ט־ג בעקאנגטליך וועלכער ם־לאדי,

 אששאז־צ־אך ״געטאשיגטק זאגעגאננטק דע־ רעד
 דיא דיעזע־ דאש האט, געוואננק ־אשי־ א־זט,

 :רדד אנגעהטען יושנרצ-טיגישטע־ אלש שטעללע
 שע־טיג געזעטין דאש בין בלאש. ו־א־טעט מאן

 םינישטע־־.זאבאלד דער .שעכדאני־ונג וועגק א־זט
 שי*. זאלל נעלאגגט, אגנאהטע צי־ נעזעטין דיעזעש

שי- דעזידע־ וועה־ענד ווערדק. .שענז־אגירט־ לער

 אי. יוסט־צ-סיניסטע־יאוטש דעם לייטונג דיא לאדי
 גע. שוילער העדרן ווירד עם - ווירד! בערגעהטען

 א־זט עש נאכור־נען. טהראגע אייגע נ־עטאנד ווים
 בע. נעהע! ער דאש צייט- דע־ אן האך בע־־יטם

 .טאקט• שייגע דעי א־נדעם איזט וואונדערנשווירד־ג
 צו געגנער געשאה־ל־כק ז־־נע אללע דער טיסא׳ם,

 ער האט ע־בט פערשטעהט. היניבע־צ־ציעהע; דך
 ווירד נון אוגד געטאבט. אונשאדליך שענגיעי בא־א;

 ש־י־גד אלש י ד א ל • ם אי־נפלושרייכע; דען ארך ער
!פעששעלן זץ אן

* ( ! ט ר ע פ ע י ל ע ג ס י ו א  זאטש. דער אין (
דק ר־־בשטאגעש דעם טא;.ז־שצ־נג א-  שאלגענדע וי
 דער :אי־שגעליעפע־ט געדיכטע דעם דעפיטי־טע

 טישהאגד. וועגען ■טימאג־ איראן אגטי-שעטיט
 דרי גאטעגש ש־עשבו־נ, אי; א־צטעש אי־געש לונג

 אלעקשי- אבנעא־דנעטע דער דאג; :ט ב ע ר ם ו ר
 נאך ארך ענדליך איגד בעט־וג, וועגען שאש איש
 קאלא. איגד א ש ־ ט לאדיסלרש דע־זוט־־טען דיא
 דועללע א־ינעם בייא ז־א ווייל ־, ש ש ע ש דע מאן
האבק! געלייסטעט הילשע שעקונדאגטען אלש

ן א י וד * ע ש י ד י ) י . ע ש א ה ד ע י ר ש
 טאגע דיעזער האט איגנע־ן דעש טי.־שטע־־אים דאש

 ער. איינען לאגדעש דעם בעהא־דע; זאטטטל־בע אן
 א־ישצו. ־אבב־נער דיא ייאגאך שערזעגדעט, לאש

 געטיינדע, י־ד־שען יעדע־ אין דאש ז־נד, שא־דער;
 •ידי. אייגענער א־־ן צאהלט, מיטנל־עדע־ ״יז וועלבע

-טאגע ווע־דען ע־ר־בטעט ש־יע־הא־ שער  גורר !
 ע־לאששעש, דיעזעש ג־ונד דען וואהל פע־שטעהק

 ע־. א־בע־של־ששיג שאללקאטטען אלש יע־אך דע־
 פאלל, דע־ הי־ש־ג זעה־ נעטליך א־זט עש שיינט:

 ראהגק, דא־שע־ן דע; אין ורעלבע יודען, בי־א דאש
 שא־האג. ניבט ש־־עדהא־ ירישער איין דא־ט דא

 גע. י־ר־שע בענאבבא־טע אייגע אי; לייבע דיא דק,
 דיעזעלבע איש מיש, ווע־דען א־בע־פ־ה־ט געם־־נדע

 בעשטאטטק. צ־ פ־יעדהאפע יידישען א־ינעם א־יף
 טיט איטטע־הין איזט ל־יבעג-א־בע־שיה־־גג דיעזע
*א -לען׳ • ׳- ׳יי -א-׳׳
 שטיהל־־בטע־ש דעש בע־יילליניגג ד־א אללעם פא־

 אייש בע־ריעש א בעשטעהע• איגד ז־יא. א־ינציהאלע;
 שא־. בעשט־טטטע ה־עשי־ שאניטאטש-־־קדבטע;

 ע־. קאשטק בעדייטענדע; טיט ניר דיא שרישטען,
 שיייע־ינקי־טק דיעזען איש קאגנק. ווערדק פ־ללט

 א־ינע יעניע־ונג ד־א ורנשט טאבען. צו ענדע א־ץ
 ד*ך א־ג־ ש־־עדהאשע.- י־ד־שען דע־ פע־טעה־ינג

 ניטצלז^ז, איגד איבע־שיי־ששיג ע־לאש ד־עזע־ א־זט
 טיט. 80 וועלכע געטיינדע, ייד־ישע קי־נע גע־ייש דא

 שא־האגדק. לאגדע גאנצען א־ם צאהלט, גליעדע־
 זזזלל. בעזיטצען פ־יעדה^ף א״נענען קיינען ויעלבע

א־. דאשיר פ־עלטעהר טישטע רעגיערוגג דיא ז טע  ז
צווייא נור ־̂־ א־טען, ז^לבען אן א״ך ראש גען,

פאלליעטאז.
פילאזאף. כעקעהרטע דער

 — יאררהונדערטע. 1.ז דעש אויש עוזנאדלונג איינע -
פ^־שזעסצוננ.) .-ע2(;ז

 אטם. אין נל־ינען קיין סעד,ר עם גאב פעדי!ן פיר
ק זיין דאש פידלשע, עי טערדאם.  נע. )}־דענפליך לענ

 שפאיש דיא עי ן:נשע1ק ווייזע נל־קל־נעי זי־א. ד-וןד.ט
סע וןי:ע פע־לאססען,  פיעל >ןהנע אונד אנשטיעמזנג נר̂ו

ע־יענען. צו אויפזעהען
 פיר איטשע־ ך נון שוואימטע ס ר ע ד נ א ס מ־דני

 אנ. פ־אנס יודען דיא וועלנע ״נוןלד.קלוטםען״, ניוןסק ד־א
 קאיזערלי. אם נוןלד.מאנערן נעלעהרטען דען פון; נענליך

 פאפטע ער ע־האלטען. שפ!ןטט.ם־י־זע אזש ד.!ןפע שען
 אננעהון־ינען זיינען אלל ם־טזאטטט ענטשלוס, רען דאדער

 נון אלם אונד צודיקצוקעהרען. הי־סאטס.שטאדט זי־נער אי;
 פ־אנ נאך ענענפאללס נעאי־סעיט, וואונש ז־ינען פעדרון

 ענט. פון־ זיך אויסעי פאנדע־ס וואר דא אינע־זיעדעלן. צו
 נינש ד.וןפפנ־ננ דיא איטמער נ*ןך ד*ןך ער דאטטע ציקען.

 נעהי־דען דיא נעלעדרפען •ונגק רעם שוןן אויפנענענען,
 נוןלד.דא. דיא הילפע דעיען טיט ע־פאה־ען, צו ט־טטעל

 יוננען רען אום אונד קאננע. ווע־דען נעטריענען נערייא
 פאנדעדם דך נעמיד,טע פעפפעלן, צו פיאג אן נאנץ מאנן
 דעי נאך דיעזע ארך ראם ה, א ל מוטטער דעפפען נ־יא

 אלם.עד,מררדינע איינע ראך דיא דויפטשטאדט, נאהמישען
 א־נעיזיעדעלן. צו נעהערנערגט, נעמיינדע •ידישע נער־הפטע

 סעהר שפ־אך שנועות.פעכטע רעם נאך וואכען 6 עטווא —
פ־אממען דע־ פאן פעד־א, פא; ניעמאנד אדפטע־דאש אי;

 זיא ;ד.רז.לייםע; זי־בען אונד פאנדע־פ מרדני פאן לאה,
 דרע־נד דך זיא ווא ש־אנ, אין אללע יא דך נעפאניען

 דאש זא־נען, צו דאפי־ ויאיפטע פארע־פ ניעדע־ליעפען.
ק א; פעד־א,  קניפפטע, האפפניננען נ־אפע זאלנע ■א ע־ ד

 צ־מ. נעזאנדע־ען איינעם אין אידם, נייא פראג אין ארך
!נעהפע וואהנונג טעינען,

פע־שטר־נען. מיטטלעיוויילע ווא־ען ׳אה־ע צווי־א
 ם־אנעי דעם נאפכק אונד נאפפען ענגע; דען אין

 יוהע. פייעיטאנלינע טיעפע, העיישטע יעיםעלם5יודענ.
 דיא םפיננםט.פעפטעפ דעם טאג ציריטע דע־ ווא־ עם

 מאנטק, שטאדט.םיע־טעלס דיעזעם נעוואהנע־ יידישען
 םיטטאנס.שלאפנק, איה־ ע־שאפפט, היטצע דעי פאן

 אין קליידע ליינטק אוננעוואהנל־ך איינעש אין זאפע; איעי
 אונטעיה־על. אונד ני־ואממען הדז.פלו־ען שאטטינען דען
ך דך טען איינאנדער. ם־ט נעשפיאנע פעישיעדענע מי

 נעמליך פאנדערם, מידני ר׳ דעם שוועפטער דיא או־ך
 ע ל ע צ נ י ר ם ש קאנין ד־א אונד ה, ל י נ וויטווע ד־א

 פאן וועלנעם הויזעם, רעם שלוי שמאלען דעי אין זאפען
 דיעם. ווארען ניידע ווא־. נעוואהנט פאנדעים פאמיליע דע־

 אויפנערענט. נ־יפט־ג זאנאי יא, נעיטאפפיגט; זעהד מאל
 ם־ויען אללע־ קליידע־ דיא נעניג נינט דאך דא קאננטען

 פי. דע־ אין פא־מיטטאנם הייטע דא וועלכע נעקייטטעלן
 וואורדק שם־־וען ד־א אויך האטטק. נעמע־קט נאנאנע

ק נייא וועלנע נעשם־אנק,  דעם עד,דק צו נאננא־ן ד
 א־נטערעססאנטעיער א־ץ וואורדק. נע־ייטעט םעפט.טאנעפ

 ם־ויענ-ציממער ניידען דיעוע פיי ווא־ נעשפ־אנפ.שטאפף
פיעלעם מיט דאהעד ז־ך ע־פיייטען ניידע דענקנאד. קוים

 איהנע דע־ פייע־-טאנעם, הייטינק דעם נעהאנען אינניגעם
נאש. אינטע־האלט־ננ צו־ נענענשטאנדע פע־שיעדענע זא

אינע־ שפיינצעלע קאכין דיא ניישפיעל צום ווענן
 שפאש. נאננאים •ענעם אדע־ דיעזעם מיםטאנפ.עםםק דא.פ

ל נ דך ש־טפעלטע דא מאנטץ, נעסעיקוננען טישע  ד י
 דע־ אוים נאלד זיא ראם לאנען, פא־ זעה,ר זא היענייא
 מים נילה וויעדע־ אנע־ נאהם היעירף פיעל. הרם איינענק

 ם־רא, ״דיא זאנטע: אוגד ווא־ט דאם סיענע ע־נפטעי
 נאהע נאנפשען מיינע־ אין פינאנאנע דע־ אין הייטע וועלנע

 זא האלזע, אם פע־לע; פאן יייהק מעה־ע־ע האטטע ואם,
 פא; ייננפט האם דא ן. ע פ נ ר ע נ־אסטען דיא ודא נראם

 מאנן איה־ נעע־נט. מילליאן א־־נע אינעי פאטע־ איהדעם
 איהם דאס אנטונג, האהער ואלך אין האפע נ־ים שטעהט

 אויש. טה־רע דיא זעלנפש אידמע־ נויג דעי אין קאיזער דעד
. . !״אנלייטעש דא־ט ער ווענן מאנם,

דיע. ווענק זיך קאגנטע שפיינצעלע נעד־ענענע דיא
 ינק6צוננענ.נעליי דע־ שילדעיוננען אינע־טי־ענענק ועי

 ענטהאלטען. נינט לאנעלנם שפאטטישק איינעס ה ל י נ
 !ארם וו־טהענד פאפש נ־לה ־יעף נע־ייצש, היעדו־ך —

 פעילען דיא דאם א־־נמאל, נינט סיר נלוינט מאן !נוט ״נץ
 ווילי ■עטצט ן וינד ערנפען דיא וויא נ־אם זא פיויא יענער

 פעדלק דיא דאם שוואיען, טוני ״יום היילינען ני־ם איך
!״האזעל-ניפפע דיא וויא וינד, ניאס זא

 לאנען לרטעס איין אין נדאך קאנץ שפרינצעלע
 אץ אוננעצאנענהיים ד־עוע א־נעי נעייעטה נילה ארם.

ק אונטע־ וואיע עם או־ם־ענוננ. פו־גשנא־ע  ניידק ד
 נעקאממען, טהאטלינקייטען צו פיעלליינט ש־רענ״ציממע־ן

ק וואללטע ד, ל י נ רענן קליץ איין קאנץ קעקען דע־ ענ


