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 סרענומעראציאנס• דיא או־ך וואהץ
דנד. וענדען צו נעליע.־
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ארדנונגז אוגד רוהע

וואר■ בעדייט־ננששאללע צ־וייא ד־עש דנד עש
 שרעסבור. א־ם יודענר־א־ואללען דעז וועלכע טע׳
 בע־־יטעטען. ענדע שנעללעש א"! קאט־טאטע נע־

ענטשטאט. דא־טע בעיייט-ננטשאללעז ־א צ־ דיעזע
נעי אלנזע־עם מא־עבטעט. ז־ינע־ -ע־ט ד־ מען

קאנינע, ען ,האבהע־צי; א־נד ־־אבענען ע טען
שא־נ דען שאן ־אני: א־נד;־ יעשטעט טא ,ל

ע ל־עש , ̂̂.4• — •̂• -■י•••-*•••• *••*•—•• • ש־ אץ
<׳— 1< 1 ־״ 1̂*• ••יי • ־עניע־וג ננא־ישע א ד־א אן ־ש שא

ם ע־געדען א ע ד*א - ה ד דו א אונ כעד- די  זי
ד ט דד ע ל ל ר א ע דג ס בי ע ם ד ע ר״כ אניג  ק

ע עד יעדען אהנ שי ־ אונטער ע  ו־עליגיאן ד
שרעכטערהאלטען בע. או־ בליי

ינ ־.־עם־ט ־־,אט —שאנא נעל־בטע־ א־:־ע־
 ד־נעד שאן בע־וייז ;יענצענדען א־־נע• :גש—ע

 אל• עי וועלשע נענעבען שידזא״נע שאטע־ריבע;
 אהנע לאשש ■רען אנגעד א־נטע־טדאנע; ד־נע; לעז

 ווא צ־־טען, דעי אץ ־על־ניאן. ־ע־ אוננוע־־שיעד
 אנ_ דעז ט־ט צ־זאששענרעבע; ש־יעדל־בע -אש

£ 1 / ׳ _ - . י״
 וו־־קונג. ד״לזאשע־ שא; געירש ־•רע; א־נש ש*־ דש

 צל קאדגש רעש מ־נרע דעש א־־ש ״א־טע זאלדע
שלשין אללע־דאבששען רען אינם ״עלשע דא־ען׳
 נלד. ע גזע־ ־ א ־ ש ״א־ שעשט ב־ב־ת ראשז־רע־ז•

 ר לידע קאש־שאטע ש־עשב־־גע־ אש בענדב־-ע-
אננשט ־־ע־ שעשט א";

• ■•••> *•ו! •<-41 *••י •••■• — • < <״ א , ̂ , • <.ן .
-דענשע־ עאטטנעש־נ־ענען

̂■-• •י-"* ■4• •■••*••.4)4^ • •> •••4•* • • <1' ־ - ״ )
ד־א נ־כט ־א־ דך לאשט זא

 מעל. א־ינגעלאנגטעי אקטאבער .1 אם גראשישער,
 אדט אן בעצירקששטוהלריבטעד דעי א־זט דונג

 דאם זאשא־ש פאלגטע איהש אונדשטעללענעאי־לט.
 דורך נאך ששעטע־ ולעלשעש לשע6 אם מ־ליטער

 דיע. בייא ולאלרדע• שעדשטערקט ט־לששען איינינע
 איע• ס־אוואלטאבע־ 12 ללאודדען געלענענדדיט זעד

 דורכנעגאנגען דנד שע־זאנען ״ אלנד נעשאנגק
 ן שאדע א״נבעקאנטע דע־ געזושט. אבעי ללע־דען

גללדען. 1966 בעם־עגט
 אדךאץא־ולאני גאבעש דערזעלבקנאבט אין

 שט־דל. דען ד־־ך דא ־•או־רען דאך עקסצעששע.
 הער. שאנדל־ען ט־ט לועלכער ד־כטערש-אדילנקטען

איינגעשטעללט. בי־א״לטע.
א־בעד־ אי־נע ערפארגטע -אטצענדארף א-

דיעזעל- !.אקטאבעד, נאשטשאש ־ע־ 11 <״* ״■*
שלאגע; אי־נ ־אש א־ה אבער ד־ בעש־ענקטע בע

 שאם דאש ־א־־־ף א־נ־ ענשטע־ש6לאדענ אי־נעם
 געט־ענק ־נינעש א א־נד צ־גא־רען ל־ידענבעזיטצע־

 האט דערהליפט־עדעלששיה-ער ללאל־דע ש־עשט ;
געזוכט. לוידד א־נד כעשל־בטעט •י

 ווארטבערג אץ דג־ נאשטש אקטאבע־ 1. אש
 טיט ולעלשע ארשגעב־אשען, ק־א־־אללע באדנג ונד
 צלעדשט ענדעטען, שענסטע־ן אן6 א״נשלאנק דען
 דא. דיא דלי־ך שפעטעד א־טשבעדא־דע דע־ שאן
 בע. ללאששענגעלואלט ם־ל־טע־־שע בעא־דע־טע דדן

 אין דנד ״ען א־־שש־״ט קד־נע "אירדען. צאהטט
 שטאמששען נאד־שאל־־א־, העדיט־ר, שאש, ד־אשע;

 שא־נעקאטטע; צא־,א־ א־נ־ נאדאש נאד־דע-א־ר,
 בע. ־1דע שע־ט־טטללנ; דודך קאננטע; דיעזעלבען
 ט־. •לע־דען. א־־נגעששעללט א־נאנע הא־־ריבע;
 ט־־נרא אץ גאך א־ ל וואששעננע־ואלט ליטע־־שע

 טאשהג־־אב אץ נאט־ד־ענד־ג. טא־יא־בעל א־נד
 ז־נד ע־ש־עשט, ״־■ן ק־א־לאללטאשע־ א-־ ־.אבען
 צע־שט־״ט לא־א־נע־א־־ע דע־ שא; דאנן אבע־

 דנד, נע צ א־ש א־נטעדדשינגען ־־א ־א ־־א־׳־ען.
 א־־נגעשאנגע; ש־עלע ודא דא־־בער, א־ך קאנן

 דנד. שילדי; דא טאשע •לעלשעם אי; איגד ••א־־דען
זא ט־טטהיילען. אי־נצעלה״טען נעהע־ען קי־נע

״׳*■ו

 זאנ ־ענשעשט,—ש ץ־־;
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 אדגע
א•:־ כעשישששט

יין•■■אאישנעשלינד
־ אבע־געששאן, דער א ־  ן א ש ע ט ש נ

 קאם- לאניגל-שען צלם וואורדע י ז א ה ר ע ט ש ע
 ע־נאננש קאט־טאש ש־עשב־־נע־ אש—ש ם־םשע־

ט־טשעל שש־ענגשטע; ־־א זאשא־ט א-ך ־אט א־נ־
•4* ••41<ו • • • • • - *••  ׳־!#ן• י מ

ט׳—שבל־צ ניבט :א־יאי־  שטאנד־עכט ־אש
א דא  וליע־ע־האלטען טעה־ גישט דך א־נ־להען -

לב טעה־ ניבט ש־עלל־יבט עש ■לירד זאש־ט אינ־
<|• 1 < -* •י

 דיעזעס ג אש האט שאטט לליצעגעששא; ־ע־
 ־יא איבע־ יששיש טאטש.שע־״אלט־נ:ש.א ־אט ־עש
בע. שאלגענדען א־נד ־עשע־י־ט אללע ענ־־א-—

ט . 4 * • > 1
 א־נזע־עש אי; ז־נ־ שעשטעטבע־ טאנאטע א־ש

 א־ישגע. בעלועננגע; ענש״נדל־בע— טאטע ־אש
 שט. א־נדני־שט .;עא־גע שט אץ צ״א־ א־נד ט״שט

 סאן דענען נאששענק־אייאללע. ־־עש ••א־ען עש
 א-־ך דאהעד ב־ילענטע, בעד־יטלנג ק־־נע אנשאננש

 נאטה־ג.־•אד. אששענגעוואלט ל ט־ר־טע־־שע ק־ינע
 ד־א נאהש נאכטש סעשטעטבע־ אש שא; אלל״ן

 ר־בטלנג זאלכע א״נע .נעא־נען שט אץ בעלועג־נ:
 6ללא ם־ליטע־־שע טא; דאש אן, שע־ב־״טלנ; א־נד

 א,ינ־ ט־שטע ב־־ננע; אנללענדלנג אץ שענני;,••אלט
 צל־אלף טיט הלישט־עדעלםפיה־ער דער ולא-רדע

אי־ננעפאננען ששיעשנעזעללען
 שע־ ד־א טלונען נאבטש שעשטעטבע־ ״צ• אש

 לנד א אליף לאנע־ איה־ לאנש־טין אי; •וא־שענע;
 א־זראעליט־■ ש־נף ב״א זיא א־נדעש דא־ט׳ הדוטען

א שע־קל־ששי־א־ען, ד־א שאטיל••;; שען  עץ״ ••אה; -
טעלע. ע שאל; אין שלינדע־טען. קעללע־ דיא אלנד

א דאש טהאטזאבע א־זט שיעל  דע! דובלאדג־י־ט -
 ג־עללשטע־ א־ן דאטיטאט דאש לאנשיטין נדע נעט־
 דעה דך האט אנדע־טלוא טט־־טע. ־אטש־אט -יזע

 שאן א־־נללאהנע־שאשט ־ע־ טה״ל אבע־ליענענדע
 זאנדע־ן צי־־קנעהאלטעז, נלד ניבט טהעטד־בק־־טען

 שייער. דען ט־ט שע־א־ינע א־ם נאטענטל־ך שאט
 שע־שיג-ננען בעהא־־ל־שען דען ילעה־-שערא־־נעז.

 ינער. א ניבט ך א־ קאנן שע־נע־ האנד. הילש־ייבע
טיליטע־-קאטטאנדא דאש דאשש לאששען. עהנט

ט־אנש. ראשען אלנדבעשא הינדבטל־דדער
 ם־ליטער־שען ־־;־ שטעלליע א־נ־ א־ט אן שעד־רלננ

 טאנלי. ט־ט •נד א בערי־ט־רלדנשט •לאששעננעלואלט
 שערש־נ־נ. נאשטצ״ט ־ צ נאך נעשלדנדינקייט בעד
 ניבט האט ־עניע־לנג האהע ד־א אייך ט־אף. נע;
 שאש־ענעלן ענטשש־עבענדען דע־ אנלוענדונג ד־א

 אביע־ ה־;־־; דע; האשנעבא־ע; ז־• אלנד שע־ד־טט
 ;א. ע־נאננט, רעניעדלננםקאטטישםער צלם נעששאן

 טאנאטש א־־נעם דויע־ שיר שטאנדדעבט דאש לליא
 צי. ש־בל דיא אננעא־רנעט. טאט קאט א־נזער שיר
 צ,־ריק. שא־לייש־נ א-זט שטאנד־עבטעש דעם דלנג

 דיא האששענטל־ך וריד אלנד לוא־דען געהאלטען
 טיטטעלם או־םעדא־דענטל־בען דיעזעם אנלוענדונג

 האבען ביזהע־ דענן א־־נט־עטע;, ניבט נא־ ארך
ודעדע־האלט. ניבט קדאוואללע דיא דך

 שטעדטען א—ז אי; קאטען א־נשנעזאטטט
 שאר. אל־שש־־־ט־ננען. נעטי־נדען ש־ע־צעהן אלנד

 ד־־־א אץ יוא־־דע ללאששעננעללאלט ם־ל־טע־־שע
אין ;אננעלוענדעט נעט״נדען דר״א א־נד שטעיטען

 בעהארדליכע דורך אידנונג דיא איזט נעמיינדען 11
 איינוואה. דעד שע־ם־טטמננ דודך אלנד אדנאנע

 דען אין ווארדען• אויש־עבטערהאלטען נערשאשט
 קאטיטאטעם דעם שטעדטען <ז אונד נעטי־נדען 300
 17 אן אונרוהען געריבטעטע יודען דיא נענען דנד

 אונדוהען דען טיט אונד אליסנעבראבען שלעטצע;
ע אויך דאמען ט ש א ה נ ע ס ס א  אויסשריי- מ
שא־ טיננען

 נון וויצענעששאנם. דעם דערבעריכט זאילייט
 שאל. עסטערהאזי גראף אבע־נעששא; דע־ זאנטע

 אבער שטעהט בע־יבטע דיעזעם ט־ט :נענדעם
 אונדאלננערעבטע ערדדעהטע6 נעלוישסענלאזע, ד־א

 וויעדער- אים בלעטטער דע־ ננ בע־יבטעדשטאטט
 האבען׳ נעשריעבען דיננע זאלבע ילעלבע שש־ישע.

 עם שטעהט. שטיללע שע־שטאנד דע־ אי־נעם דאם
 אנדעדע וואש דאש. דאשש בעדל־ע־נשט״ע־טה, אילט

 ע־נטען אונדאונריבט־נעםזייען,אנדערע ש׳עבטעש
 ווע. טאגען שע־נאננלנען דען אץ איזט עם מ־דשען.

 נעשעה־- יעטאנדעם א־דנענד שאן לעבען דאש דעד
 געבראבט נעשאהד אין יעטאנד א־זט :אך ־עניי

 ששעקטאקעל. דיא ללאם נ־אשטע■ דאש ולא־דע;•
 דא דאש דארץ, בעשטעהט האבק׳ נעטהאן טאבע־
 טהירען א ד ם־טהאקען שע־בר־־טעטקאלנד של־בט

 לועל. צלשטענדע ש־ייליך נלן דאסדנד נשללנען. א
 קא. דיא אלנד ד־דשען׳ ללע־דען נע.־טטען ניבט בע
 שע־הינדערונג בעה־שש האט טאטששע־ללאלט־ננ ם

 גע. טאשנאהשען ׳איה־ע שאדקאטטנישנע יאלבעד
שא דע־ל־־א ז־ך דאש עש, נעבע גאטט ט־אששען

 ודר, האששען אלנד לו־עדע־האלען. ניבט .לע ;ש
 ודרקען׳ צל דאהי; ווירד. געלינגען אינש עם האש
 נעשעה־דענ- ז־בע־ה־־ט אששענטל״בע ד־א ד־עזע דאש
 לעטצ. דנד ודעדע־האלען. ניבט דך א־נ־להעל דען

 נאטהללענדיגקייט ד־א דא דאש דע־א־ט. טע־ע
 דאנן שליעשען, דך אץ ־עשא־ש איטטע־ י־עלבע־

א לט א  נא־אים אץש־עשב־־נ. ללעדע־ יאדננ -
 ד־עזדעןצוזי־בען. אדע־ בע־לין אין נאך ראט־טאטע.

 רעד. אלנד הוישט. דער בידאשעשט, אין זאנדע־ן
דענצשטאד.

 זאבע דינע האט ג־א־י הע־ר עדלע דע־ נין
 אלנד דיארוהע ע־ ללענן נע־טאבט. שלעבט זע־

 נ־־ט עי ד־־שטע זא לדלל, ע־האלטען א־־נלנג
 בע- העטצע־־יען א־ה־ען אץ אנט־שעט־טען ד־א

יודענש־אגע ק־־נע איבעדהל־שט אילט עש שטערקען,
בידאפעסט. אין נאך בעדליך אי;  לועדע לאזען, צל

 דאם אלנד יודענישראגע קיינע קעננט ־י־בשטאג דע־
 יודענ- אלם - שטערצען אנדע־ע האטנאנין שאלק

שעדאנשאלטען. צל העטצען
 איינינע רעניערונג. דע־ ששליבט איזט עש
 טא. נעשעשט איין דעיזאבע אלים דך ד־א ש־־יעד.

 אונד רוהע לר־ד דאנן טאבען, צ־ א־נשעדל־ך בען,
 הוישטהעטצער ד־א זאלאננע אלנד - דין א־דנונג

 איטטע־ עם והרד הערלטללישעז. שום ש־״ען אל־ף
 שאן הע־ר ולירד דאששענטליך נעבען. קראללאללע

 הדשטהעטצע־ דיא אינד צ־־נע; מאבט זיינע ט־שא
 ש־על- א־זט אדער - ציעהען, שעראנט־לא־טלנ; צל־

1 נעשלאשסעף בלוט לועניג צל ל־־בט

נייאיגקייטען. פערשיעדענע
ס א ם י א ע נ א ר ש נ ע ד ו י א ־ ;ד ♦

 ם אי ע.) ג א ט ד נ א ל ן ע ש י ב י י ר ד ע ט
 שע איינע קאם לאנדטאנע ניעדע־אשטע־־־־ב־שען

 דער אונד ורענם בעללאהנער טעהרערע־ ט־צ־אן
 צור יודענשראגע דער רענעלונג אום שא־א־טע

 דר׳ נאטענם אבנעא־ז־געטע־, איין שערהאנדלונג.
 צו ארףאיבע־נאנג שטעללטעדעןאנטראג וריטלאף

אועע שעטיציאן, דיעזע א־בער טאנעשא־דניננ דער



ע.4 י י .״¥! 4.נ. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י נ

 לאש. לייטק ודאבען טדינונג פאלשען איינע־ פאן
 נ א #הנע ציריקגעטרעטען. קלאנע דער פאן סען׳
 דיע: נאכדעם א-נד אבצו-ווא־טען. א-רטהייל זער

 אונם. פ#־ ־ודק ד־א דך בעקלאנטען נעישעהען,
 אלם טיינונג. אללנעט־־נק ־ענע־ וועגען דא דאש
 ברישטענהינדער בירכענה כריסטענבלוט זיא• אב
 אונטערשיעדליבע טאדטעטע;, א־נד ל#־ען דך אן

 בע. אונד באטען ד־־ננענד דולדק. פע־פ#לניננק
̂רען  סענאטאיק׳ אונזערער טאנבע ארך אונם שווז

 זעשצק׳ ענדע איין אונד דאטם א־־נען דעם ודד דאם
 פערל־יטדונג׳ קי־נע דעסווענען יודען דען דאט־ט

 ורע- אוננערעבט־גק־־ט אנדערע #דער פערפ#לגוננ
 בעשטימטטען בעוו#גק, היעדודך - דעופאה־ע•

 דעם נאך א־נד איבערציינונג א־יגענער נאך ודר
 ניעטאנדטעהר דאש שענאשא־ק, אונזערער ־אטהע

 ״־דע־. יודען אנזעששיגען לאנדען אונזעדען אין
 פא־ווע־. ק־נדער ב־־שטל־בער טאדט־נג רעבטליך

 ארך אונד פע־לי־טדע נ־בט דעסוועגען ז־א אונד ע6
 וועד געט־ויע. דך אנצוקלאנען גע־־בט פא־ ניכט

 אונ< א־עע ז#לל זאללטע. א־נטערנעהטען ז#לבעם
 אונ־ ו.ר#םען צו דיעם דא שטאנדעם. דעש טערשיעד

 פערדעב- יודען ד־א ע־ ווענן ניבט, אנלאש רוהען
דא••טדע־£ע־לי אלם טי;ט  געגען ע־ ווענן אונד
 דע־,ם#ענא ט־ט פיה־ט• הו־פטקלאנע געריבט פא־

 געשטראפט האלזע אש הי־שט: דאש טאלי#נ־ש״,
.וועדדען. .  דעש 5. אם ווארש־יא, אין גענעבען .
.״1570 •אד־ע איש ־ולי. מאגאטש
 א י ד ן ע ג ע ג ם ע צ א ר פ ן י י (א *

 שעפטעטבער -טק27 אם ן.) ע ט י ם ע י.ם ט נ א
 נע־יבטם- אפפענטליבען אי־נער ;,א ודק א־ן עש קאם

 באנ־ע. אנט-שעם־ט־שע א־־נע נענען האנדלונג
 ״פאשקודללע־ בעשעפט־נטע דאט־ט ז־ך וועלכע

 יו. ד־א געגען דענעל.טא־קען פאן פא־ם דעי אין
ק  ־א אדך ז־ך שטעללטע עש פע־בר״טען. צו ד

 לוי. באנ־ע דיעזע־ ם־טגל־ע־ע־ ד־א דאם הערויש,
 טעה־ע־ע דענק פאן דנד, טענשען נעם־־נע טער

 אבנע. פע־ביעבען פעש־עדע־ וועגען בע־־־טש
 היעל. נעלענענה״יט דיעזע־ ב״א ׳־א־ק. שט־אפט

עי אייך טען  לאנדעש דעי א־נד שטאאטשאנראלט ־
 דאש גענעז רעדען שא־פע זעה־ גע־יבטש־אטה

הי־סט רעדען ט־־־בע;דע־אנט־שעש־טק.א־ןד־עזען
ע־ן:אנדערם א־נטע־ עם איננ נעם אי־ אן ע־

ןיאזעף
א־־נע גענען קאטש־ ,

 פ־אנ• קאיזע־ש א־נזע־עש א־־ששפ-וך עדלק
שטאאטע ד־נען א־ן דאש

 אץ דא ד־־פע. ענטו״־עלן ניבט זיך קאנפעשש־א;
 בע ־עבט נלייבעש בירנע־ אללע שטאאטע דינעם

 אינטע־ ייאי־דע ז.־עטצט ב - קאננק אנשפ-ובען
ק  געפיה־ט־ קעטפפע צרייעדלי־א מענשען ד

(ירא ־אטפי נאציאנאל־טעטענ דע־ ע־שטענש,

 נעגען־ דייטשע דער קאמפף דער ביישפיעלוו־יזע
 זאצי. דעי צווייטענם אינד נאציאן), שלאורשע דיא

 אי דער קאטפף דעי :ה־ישט (־אש קאטפף אלע
 קאפיטאלש-בעדטצער׳ ד־א געגען איבייטע־ מען

 רייכק.) דיא ארטעןגעגען דע־ קאמפף דע־ אדער:
 באם- א•־; ודא נץ א־זט קעטפפען ציר־א דיעזען ארם

 נענע; אנטיסעמיטען דער קאטפף דעד יטטזר> טארד
 גע־ אנטישעמיטען דיא ענטשטאנדען. יודען ד־א

 דאם אדשרעדע. לעבערליכע דיא ה־עב־יא ב־ו־בען
 זאנדערן דנד, יודען איינצעלנע דיא געגען ניבט זיע

 לעבער ודא געזאטטט.־ודענה־יט. ד־א נענען בלאם
 עמפפינדונג קיינע האט געזאטטטה״ט דיא !ליך
 נור פערלעטצען אונד ט־עפפע; העטצערייען ד־א
 פ־הלט א״נצעלנע יעדער יודען, איינצעלנען דיא
 באש דיעזער איזט דעשהאלב אונד געטראפפען דך

 דעם קאמפף דע־ פע־ווע־פק■ צו טארד.קאמפף
 זאציאלע־ געט״נער איין איזט אנטישעטיטישמיש

 ניד דאיט :אייך הער־שט זא דא, ודא זא קאטפף;
 וואורדען פעשט אין היער (אדך נייד אונד מישנונשט

 א־־נינע ״•:.טען דען -טעןאדף29םנאבטפא דעם אי;
 שקי. ״פא זאלבע וועלבע שטודענטען׳ ב־־שטל־בע

 פער. דענעלמא־קען פאן נעשטאלט אין ורללע״
 ב־־שטלי. איין דו־געפ־־געלט. טיבטי: ביי־טעטען.

 ז־עגעלטא־- זאייבע *00 וועלכער טעד־צינעד. בער
 איינעם פאן זאנא־ וואודדא האטטע, ב־יאז־ד קע

איינגעפיהרט.) קאנשטאבלעי

. ט כ י ר ע ב פ ט פ ע ש ע ג
ש־־יזע. פעשטע־

 ווא־ ן ע צ יי ו ו פאן ט. 6 ע ש ע נ - ע ד <־ ד ט ע נ
 ״א־ פעיקויף דע- נעב־אבט, טא־קטע צו מעס־נ געטטעיץ

פע־קדפט■ וואורדען טעט־צ* 35000 ;•ט.
נילדען■ 600-6.60 •ן(:־•עט) א ק
 טאלצ נול. 6,20—5.80 פוטטע-־אא-ע ע ט ס ־ ע נ
נול. 8.—7.20 ••אא-ע

נולד. 8.—7.50 •ן ו * ו ק ו ק
נולד. 612-6.10 ר ע פ א ד
נולד. 12.75 קאד,ל ט ם ע ד
 ק־לאנ-אטט 100 צל כאללען פער וע—ל-ם ה ע ם

!נוט' בודאפעסט, אב
8 7 6 5 4 3 2 1 0, '8 

20,50 — 20 19.50 18.80 18.40 17.40 16.30 56 14 12.50 9.50 
נולדען•

, נ־אבע נול. 3,50 פ־־נע ע י ■ ל ק נ־ל. 4-
 30 75 קל־־נען א־ט סעטהאדע נ״ע ט • ט י ־ • פ •ט

 פע־ נולד. 33.25 - 33. טעסהאדע אלטע נ־לד. 31.—
פע־צענט. ל־טע־ 10000

 45—35 דעקטאליטעד פעי ץ. י ו ו א ו ו • ל •ט
קוואל־שעט. נאך ־ע נול. 75—60 ט־־טיעד אלטע־ נ־ל.

נול. 50-49 (חלב) ט ט • ל ׳ט נ ו א
 אק־ שיל־ פאס־וואארע סערנישע ן, ע ק יט ט ע ו ו צ

נול. 25.——24.50 טאבעד-נאויעמבע־
 100 פער נול׳ 37 ראפפ-נ-ט דאפפעלט ל א ב י ר

ק־לאנ-אטם•
נול. 23.76 ט ו א ע ל א ו ט ע פ
 8000 ווא־ידען וואנע פאדינעד אין ע, ל ל ע פ-פ א •ט

 צוואי אונד פע־קדפט. נאטט־ננען פע־יט־עדענע שט־ק
 בא.שקעי פאא־ פע־ נול׳ 2.90—2 40 ד״טשוואללינע

 טאצעדאני. אונד ט־רק־יטע נולד. 155-140 באנאטער אונד
 באט־ אונד ק־אאט״טע נול. 130 סע־ב־יטע נול• 50—49 ■טע

 2 פע־ (אללעט - ק־לא 56 פע- גולדען. 49-48 נייטע
פע־צענט)

ט א  נול. 60 60 ד״טשוואלל-נע ע. ל ל ע ט-פ ל
 (אללעט נולד. 95-85 ל-בטע באנאטער אוי.ד באט״טקער

שטיק.) 102 פעי
אוננא־־׳טעקוזז־ ק׳ 100 פע־ נאט-ען ודר ע, ט ד•־

 נ־ל. 115 105 ט־אקענע אבטענד־־טע נול. 112-108 ד״טע
 אדנעלאפפע קאלב-פעללע נולד. 10.50 10.—ע שד,••ט -א

קילא. 100 פעל נול. 215—208

רעפט• 30. פ#ם -ציעה־ננ#1ל#טנ
 אפען
 לינץ

טר־עטט

63 60 7 22 59
46 15 50 63 83
71 85 2 55 10

■ יעדאקטע־ פע־אנט־וא־טל־בע*
ר ע ר ע ד ע ל י ו ל ה א׳ ת ו ק

ערפינדונג נייעסטע דיא
 פ־אפעטא־ נאך דאש א״ט

:••- אטע־־קא ארס באנאנד

א־נע איוש בעט
קאנשט־־א־־ט ק־נשטל־ך נ־טט• ־••:עט א״ט פע־ע־ן

א ועלבטט עט -אט צ־ועק, יען ־אט  פע־אלטעטשטען -
א ;א צ-ט צעטטעד—ק אין ב־־בע ט. לאנע נל״בע - ב-ננ

: ע ו י י ־  א״נפאבע פ
- נ־ל־עז 15-10 פאל פ

6 פאן -7 
אש ;•נדע־

 ־אפפעלטע ל־ען, :
לב דאלפטע ־•א

 ־'■פט-פא־טטע*. טיטטע־ישפ־יטצען, ;
 ניט•־ אללע־ א־ג־ •טטי-שט־־טפפען

 אנצוגע ביטשע ־•בבענדע־ ב-א
א ד• —א •א דאפפעלט. ע־ א־ •נקט1

 א לאנע־ נ־אטעט
 : בעטט-א״נלאנען,

 יואא־ענ־א־טיקעל.
 י ־עבטש, בע;

ל״ב־ו־־טע.
א 1*01.11.א:■!/ .<! 11. ,!*:*״!.״#א ו ו זו0/

11יוו1א־י(|״1, 1-/וו*וו'1̂י<14 1.*>יי.יאז

אקט. 2, שאם כאחענקודזע בודאפעטטער

ע. ז א ל
 שטאאטטלו^וע פע־צענט־:ע4 ע-1864
 לאוע נאנצע . ע־1880
. . פ־נפשעל . ע־1860
־1664  נולדען 100 צ• שטאאטשלאוע ע
60 צו . עט1864

קרעד־טלאוע

פי* ק־

 . ד#נד-דאטםפש־פפאד־טט-ל#זע
 נולדע 100 צו פ־אש־ענ-ל^וע אוננא־.

.נולדען 50 צו דאלבע
.......................טהישטד.אל־ל#וע

 . . . קאטטונאללאוע וו־ענעי
 נולדען 100 צו ט־־עששע־יל^וע

. ־ענטאנשי־נע קאטא . . .
..........................., ט־־קענל?וע
. ליזוע א־נטב־וקע־ . . .  

 נולדען 40 צו לאוע קלא־י
. 10 . לאוע קענלעוו־טש

״ 20 . לא-ע ק־אקו־ע־
״ ׳10 . לאדע ?טנע־

̂וע פאלספי . 40 . לו
, 10 ״ -ודז^לפטלאוע

. 40 . ל*וע שאלם
״ 20 . ל$וע ואלצבוינעי

̂וע )־ש1נענ שט. ״ 40 . לו
̂וע ויער סטאדט . 20 .לו

, 20 , לאזע וואלי״טט״;
״ 20 ״ , ווינד־שנ-עט־ן

, 20 . לא־ע לא־באבע־

120 50
130 50
131 — 
170 —

 139 "י!
 175־
-109 
25 118 

118 
50 110 
75 125

— 127
— 34
— 24
— 24
— 41
— 19 

75 19
— 40
— 38
— 20
— 53

— [24
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ע\ז0 5. י י ע ג ש י ד י .3ג♦ ג ו ט י י צ י

 ־ענט־אלש־נג ד־א זאוויא ט,0א6רייהייטאומ6 ש־;ע
 ד<־ רעכטשגלייכהייט, דער נאראנציק אדלעד

 א־נטער *דייחייט. פערזאנליכען אונד ב־תערליכק
 אונאבהענדנקייטספא־טייא דער ש־טגליעדערן דק

ק אונטער ודא אנטיסעטיטק עם גיבש  א־בר־גען ד
 יאה. דיט יא בעטרייבט אישטויצי אבע־ שארכוי־ק

ק  ע נ אה העטצע־י־ק בעקאננטע ווייטהין •יינע ד
 איינע רעגיערונגסשא־ט־יא דיא דעשהאלב דאם

 דיך ביטטע איך וררדע. גענאננט אנטישעטיטישע
 היע־יבער בעטרעשפענדק ד־א פ־ייכד, ליעבער

 לודידויג ש־י־נד א־יש־־נטיגע־ דיין אוישצוקלערען.
טאטיטארי.

 ן ע צ ט ע ה נ ע ד ו י א י ד ר ע ב ־ (א *
ן י  געטעלדעט דא־ט שאן וו־רד א.) י ו נ ר י ט א
 דעד שאן ווא־י־דע לוישער קו־שטאנן יידישע דע־

 עם אגגעששוקט. א־נד בעיט־טשט הויזמייםטער־ן
ע־ דאם שע־רא־נדע־ן, צי ניבט ־אהע־ א־זט  אהנע• י
 ששאנישען איינעם טיט ע־6ליי ל־ירענשאשטלינע הין

 דודנש־־געל■ וריב הערדששא־דע־נדע דאה ־אה־ע
 ;אספק ד־א דו־ך ליעף ;עש־־געלטע ד־א טע

 דע־ דאם געש־־־א ל״טען או:טע־ ערצעהלטע אונד
 ד־עסוואר האטצע. געשלאגק טא־דערל־ך זיא יודע
 שע־. ו־או־דע לוישער אונדוהען. דער אודזאבע ד־א

 גע־ואהנ. א־ינע א־ם בלאם דך עם דא האשטעט.
 בע. דיא איהן ויאללטע האנדעלטע, ש־יגעל־-א ליבע

יודען ד־א אגע־ ש־יילאששען. וויעדער הא־דע
 בעהאל, האשט אין אידן טאגע טא־ באטען■ זעלבשט

 צו אוג־והען נ״ע־ן צו נעלענעגהייט קיינע אום טען,
שאן נאבט דער אין צאגען זאטערי־ן אין - געבען.

נע-האנדווע־קע־ א־־נינע דיענשטא; אדף טאנטאג
שטאאטשבעאט קאניגליבע; אי־נעש טיט ה־לשען,

דוד:
ון

ייא
 לארטענד איגד יאהלענד ששיטצע

שעכשטעד ד־א שלוגען איגד שט־אשען
 בלו־א, אהנע־ א־ע יידישען דעד

 איין. וועללנעד אונד שאנשעלד
 ״ . א״ך נאבט גאנצע היא ווא־ טע־
 צו עש איזט טאש־עגעלן ענע־גישען זיינע; אונד

 שער. ק־א־־אלל גראשע־עד א״ן דאש שערדאנקען,
 שטאאטש• קאניגל׳ דערע־יועדעטע וואודדע. ה־טעט

 שע־. וויעדערזעצטע, דך ע־ -א וואודדע בעאמטע
 דיע. אש עש קאש שע־עד וואג אי; - האשטעט■

 ב־־שטען צודשען צוזאטטענשטאם א״נעם צו זעש
 שא־שטע. דע־ א•;־ שאלאטש ששא־־ער יודען. או:־
 ווירשניג ־—ש־־ע: א־נד טאטאזע־ יאהאן העד

 אללעש געט־טהע־ דע־ בערוה־;־:: צוד האבק
ט־ל־טע־ שא; א־זט אי־טשאשט ד־א אדשגעבאטהק.

 אין קאם־טאט. ויקעלבי־געד אין ארך בקעצט.
 ארשש־ייטונג עם :אב קא־לסבוד: או:ד קיטטזעע

ק ק : ע: יודען. דיא :
) ע ק א ט ש ן ע ג ע : ר ע ט ב י ד * י

 ריבטער העי־ר דעשוטירטע יודע:שר־י:דלינע דער
 א־. שטאקע־ האשש־עדי:ער דען האט בערלי; אין

 רע- א־ינע־ אין שטאקער ווייל :עוואשען. דע:טליך
 שעד. זיך ע־ אי;דעם שטעללטע. ש־ינהיילי; זיך דע

 צו טהון צו יודע:העטצען דען טיט :ינטש וואה־טע,
 אבגעא־ד. :עמליך א:טוואיטעטע דארויף האבען.
 דען י :ע:ען זיך דעד שטאקער, ;־יבטער :עטער

 דעד זייא שעד־־אה־ע, יודע:העטצע דעד שא־ו־אירף
 קיין אום א־:ד העטעערי־ען דיעוער אנשט־שטעד

 קי־אוואלל. אונגא־ישען ד־א אלם בעששע־ האא־
 דעד זאנדע־ן שטאקער, הע־ר; :יבט או:ד טאבע־,

 עם דיא שאלקעם דייטשען דעש א־י:זיבט בעסשעדק
 :אך רי־טשלאגד אין העטצע ;־י:ע דאם דאנלען, צו

 או:. א־ן ודא האטטע. שאלגע; ט־וי־יבע :לייך :־בט
 או:. שאן אונם אונטערש־ידע עטוואש :אך :אדן.
 זאלבען איינער טידסטע־ קיין וו־רדע דא־ט :;א־ן

 ש-־-לןאט. <וויא האבק ביי:עוואה:ט העטצ־עדע
 אינגע־ן). דעם מ־נ־שטער שר־יסישע דעד טע־,

 הא. ד־א אויף ז־ך קעקה־יט׳ דיא האבע שטאקע־
 איין :ע־אדע אבער ;בעד־שע; צו הענצאללערן

 האששנו:: דיא אונד שטאלין דעד האהע:צאללעד,
 ש שטאקע־ האבע ק־א:ש־י:ץ), •דעד ד־־טשלאנדם
 רייטשען:אציאן דעד שטאך איינע שי־ העטצערייא
 אנט־שעמי. הע־רען דע־ טא;ע ד־א :ו;, ע־רלע־ט.

דנד ;־ט. אללעש נוט, ע:דע :עצעהלט. טק'
- ך ע : י ו א ד ר י ו ן ע ן * י י (א ו ו

׳׳־ענק"א־־אד. א־בער גע ד־א ט.׳ צ ש י* ■ < ר׳
דא. ־:ד ורע! א־ן הי־ז זעבש ־ אי; ם־;£ה־־ז אין
א־נד רען * • ־״<- י ־עיען6 א; דאש '1< י 6־ו* 1,1 ר,־־־•

״שאד : ־*טען אעש־ 1ט־. צעטטעל שטראשענעקק
עקלעבט א;; !• יידיזל •ד ״ן ;׳ <! ד טיט < <י ״* ■ <| ״ דע•

 בעניטצק בלעטטעד טשעש־שען ־־א וואדען.
 צ־ועקע. נאציאנאלען א־ה־ע שי־ יודענהעטצען דיא
 :שי־ייבט אלמיטין אייש בלאטט טשעבישעש איי;
 שא־ טעה־ען אי; יודען ־ע־ דבע־הייט איינצינע ד־א

 טיט דך ליא דאש דאר־ן, בעשטינדע שע!־שאל:ו::
 ד־עזק שע־א־־ני:ען. שא־ט־־א טשעב־שען דעד

 בע זא־;שעלט־:ע־ זא איש יודע; דיא טא;ען ־אטה
:א טעה־ק :אך ש־עשבי־: שא; עש אלש אבטען.

אילט ווייט :ובט ו
טין.) י : מ ו ל ן י א ע צ עט ה : ע ד ו (־ *

דיעזעש 4. אב קאטען קו •טעה־ ד־טדט־ן אין ארך

 יודען דיא שאר. ען אויסשדייטו:: אנטישעמיטישע
 שאן שערליעשען, םי:א;א;ע דיא זיא אלם וואורדען,

 בעדראהט. אוגד בעש־טששט א־ב־יטער שאא־ אמעד
 באלדוויע. שאנדא־טעדיעשטעללטעדיארוהע ד־א

 דאךוועדדקווייטערעאו:רוהקבעשירכ- הער, דעד
 בעצירקם. דעד ערהיעלטשאן בעהארדע דיא טעט.

 אויש. יעדער ו־ייזונג, שטרע::ע דיא היישמאנשאשט
 ע:ט:ע:ע:. מאם־ע:עלן ע:ער:ישען טיט ש־ייטו::

צוטרעטען.
:ו ב ע ה ש י ו א א י (ד * ע : ש א ק ר ד

 אדשזיכט אין ווירד ר) ע י י ט ש ט ו ז : א ע-ק ש
 איי■ מיניסטער דעד וו־רד דעם:עבםט :עשטעללט.

 דער אוישהעבו:: דיא איבער געזעטצענט־ואודף נעז
 שערבינדו:: אין ;שארלע:ען קאששע-קאנזומשט״ער

 צוקער דעד ערהאהו:: :ערי::ע א־ינע זאידל דאמיט
 קאששע. דיא שלאטצ:ריישען. ביע־שט־יער אונד

 צאללערהאהו:: דעד ווע:ען מים לןאמומשטייער
 אוישהע. דיא קאננטע דאך ווערדען, אויש:עהאבען

 :יבט :רו:דע דעם אויש יאהרע לוישענדען איש בו;:
 שעכטעדן דען טיט שערטדע:ע דיא ודיל ע־שאהגק,

וואודדק. אבבעשלאששען יאהר :א;צע דאם אויף
יש * ו א # ע נ י ס ■ ש א ד א ט ו א ם (

 ״או;. :טעלע:ראש־רט ;אשלא״ ״שעשטי דעש ווירד
 יודע:שער. ש־עשבומעד דעד איינדרוק דעם טע־

 בעקלאנענם׳ זעה־ או:ם בייא ארך ד:ד שאל;ו;;ען
 אין שאמעקאטטק. דעטא:םט־אציא:ען ווע־טהע

 ם׳.םי:עט ב־יא ;עטי־נדע א־י:עד שעהערעדיהאזא
 א:. יודען דיא בויערן עשטאבעלטע אויש דיא האבע;

 וואה:ו::ען צע־שטא־ט, הייזער טעהיערע :קריששעי,
 בויערן דיא או־ם:עדויבט. ;עשעשטשלאדען א־:ד

 איה. וואם אללעם, שע־וויסטעטק או:ד צערשלוגק
 וואורדע; םי:א;א;ע רעד אין קאש. הע;דע ד־א אין :ען

 אויש- דיא א״;;עשלא:ק. טהי־ען או:ד שע;שטע־
ע קו  שליבטעטען:אך יודע: דיא ;־אם. זעה־ איזט ר

 אויף ״:עטזעט״ ווירדשאם דיעזענאב־יבט ט-־ם־געט.
קאטשע- שאן טעלדו:: טעלע;׳־אשישק איי;עד :רו:ד

 בע- או:בע;רי:דעט אלם טהי־לם ז־יטע טע;טער !
איי דיא ניבט האט שעהערעדיהאזא אין צ־יבנעט. !
 בעציע. עקשצעדירט, אייניואהנערשאשט גענטליכע 1
 דאש זאנדערן איבע־שאללען, יודען דיא הועשווייזע ;
 צוריקצושיהרען, עקשצעש איינען ארף א־זט :אנצע 1
 עהיען צו דך זיא נאבדעם בורשען, יוננע צ0 דען י

 בראנ:טווי':;ע:וםשע רי־בליבען דעש זא;;טא;ש דעש
 נ־ייזלעדלאדען איי:עם אין האטטען דיעענעבען |

 דיא זיא אינדעם האטטען :עזעטצט שצענע אי;
ה־נווסוואר- ;אששע דיא או־ף אייני־בטו:; :ע־יעע 1

א:  האבע ע־ש־ללען צו איישגאבע שווע־ע א־־נע ;אך א־ך י
נעו־א־ליאנש■* נא־ א־ך זע— פייר. טארגען

.¥111
שיעבע־. נעלבע דאש

[ פעלי א ד־ צא; הע־רלינער שאגע־ איין ווא־ ד־דשע;
 י פא: ;דיא פ־א:: פאללששע־ א־; בל־הטעו ב■־:•; אונד דע־

 •א::ע ד־אגל־דעגדע שט־א־לשע בלדען־.יםםעל ג־;:ט־נען
 ן א״־ ־־א::אנ: דען א־ן ד־א אבע*, פע־ואנען ד־א הינינטע־.

 | פי־־, א;: געדא־ל ;א־ דע־ ואשען, א״זענבאהנצונעש געז
 ! יעדער בעטע־קען, צ• ני;ט ;א־ נאט־־שאג־״שע; דיא •צ־;נע;

 ט־ט שלאטצע זייגע: ••ף א ׳ציי״ניענ־ א־נ־ •טט־לל זא:
 פיע- נעלבע דא: סיענען. בעם־יבטען זעלבשט יא ע־נשטען.

 פלאטצל־ך ״א־ נאטטעש •טט־אפע ש־עקלינע דיעוע נע־.
 דיעזע א־י:נע:־א:ען לאגד ־־עשטל־כע נאנצע דאש א־:ע־

 אג■ שא־דען צ־ טא־.ען איינינען ו־־ט ע־:ט ־.אט ק־אנקדי־ט
 •ונגע פ־עלע דא־ונטע־ הונדע־טע. ■טאן אנע־ נעפאגנען,

 נעפאללען. אפפע־ צו: א־ד* ז־:־ שענגעד, קיעשש־נע א־גד
 קראגקה־־ט דעד פאן ארל־אנש נע ששא־ט ־־א ־־א־ נאך
.א ואדדען אנגעשטעקט נ־נט .  ... .״״״״״., ס,פ,)..א .
 דא־ט■ דער־ששע, ק-אגקד־ט ד־עוע ו;א נענעגדען, רען פאן
 פאן נע:, א־־זעננאדנצ דעש ־״וענדען דען א־נשעל הין.

 "די• דע־ או־ך ו־ך :עש־נ־עט שפיעכען, עבען וו- עלכען ו
 פא; •ידע דע- וועדיענד געצוואוננען, וואד ע־ מ־ו־יער. יצע

 שטעדטע פעד־ע־ע א־ן ;•ך נע־ו^־ל־אנש נאן נאלטימא־ע
 פערקויפען וואאי־ען ו־־נע או: א־יפעיו־אלטען, איטע אוגד

 נעטאג־ נעדדמיטטעלן אן זאנטט א־דש ע: דא קאגנען, צו
־,עטטע. געלט

 ייאי בעפאנד׳ דך טאקש וועלנעש אין וואגען, דע־
 נענענאינער איהם אננעש־ללט, פע־ואנען א־גגעשעד־סל טיט
 שוואיצע אין נאגין דאטע, בלאסשע שאגע •ונגע א״נע ואז

נערי־ללט■ ;־ו־ערקל־־דער

א־נטע־־ פ־ע־ ט־ט דאטע דיא בעט־אנטעטע טאקש
 א־גי אנגענעד: ־־א־ נעו־נט וו־ישעט •געש פ א־־־ רעששע

 וועל- ש־ו־רינקיש, טיעפע־ שאטשען אי־ן א־גד פ־״גדליך
 אג- גאך עט טא:שע לא:, ־.עו־נט־ע שאגע; ־עש אי־־ז :ע־

/*־
 דיאנל״נעדאמע ודא טאקט, נעטע־קטע פ־אטיגל־ך

ל פיעל נאך  רעפי אן פ־נג ב־ו:ש א־ד,־ע ״א־־דע, אשפע- :
 שטארק, אוגד לו•: אטהטעטע ־•א בע־וענען, צו ו־ך ט־;
 צא־טע יגע קל א־ד־ע פ־עשטע א־גד צ־טטעדן צו נענאנן דא

א א״־• דעגדע שש־דגע• -
 פ-״ל-ן א־דנען א־־ט וואט •ו־ללען! נאטשעש ״א־ט

 או־פ- ו־טצע דינעש פאן עדש־אקען העפט־נ טאק: פ־א:טע
שפ״יננעגד.

נ־:ט, !דיש א־ך — . . . שלענט וא איוש סיר ״אה!
 ד־א שטאטטעלשע *1 נעקאטטע; ך פלאטצי וא וט א ע:

 הא־יא־ען קי־ש נדען, צ־טטע שטא־ק א־־געד ט־ט דאטע
 בלאט- א־טטע־ ו־א־טע יעדעש :־־א ו־א א־נדעש שט־טטע,

וואורדע. גלאששע־ אוגד סע־
 ק־אנקע ד־א אויף דנד רי־וענדען אגדע־ען ד־א או־ך

גע־וא-דען. אדשטע־קזאש
 פע־- !׳׳פ־ענעי געלנע דאש !ש־עבע- נעלבע ״דאש

 נאג- דען דו־ך ש־עקענם־וף דע־ פלאטצליך דך נר־יטעטע
 אין אום או־שנאגנע, צוש דך דרעגנטען אללע וואננאן. צען
היג״גצוקאשטען. •ואגנאג: אגדע-ע ד־א

שאששטד־אק־אנקעהעידש!׳׳ !אנדאלטען צ,ג ,דען
דו־נא־־נאנדער• לייטע ד־א ש־־ען

 רע- דע־ אוגד לאקאטאט־ווע דע- נער־־ש דאש אבע־
 דא: א־נע־טאגטע א־־וענבאדנצונע: טעכט־נען רעם דע־

 צו: דעי הע־דשדרענגטע. וואננ^ן רעם או־ש -א: געשרייא,
־ וד־טע־, פור,ר  מענשען, פאן לעער ו־אי .־־אכגאן דע־ א:;

 דיא גענליעבען, דעטועלנען א־ן דנד פע־ואנע; צוו״א גור
הויוירער. י־ד־שע דעד אוגד קואנקע

צוגעלאסשען, נ־:ט עש האט הערץ נוטעם כע־נע־ש
 נעשאהי איד,רעד א־ן דאטע יוננע א־ננליקלינע היא ע־ ראש

ואלד- לאססען אלליץ
 איה- דעד דורננערססען, נ־־שעל דען א־־,־ האט ע־

 נאנק ד־א או־ף דא לענטע ער ציואשטענפ-עשטע. ל״: רען
 אוגד האלו דען שט־־נע, דיא ויאששע־ טיט א־ד־ האט איגד
 סלאשע, קל־ינע א״נע דאגן גאדש ע־ נעוואשען. פ־שע דיא

 דאד, נעם־דלט פליססינק־יט נ־ו־נען אייגע־ ט־ט וועלכע
 דאפאן ש־אששען א־יג־גע א־ה־ גאש אוגד טאשע דע־ אי־ש

 דענן טהון, נעוואלם ט־ט עט טושטע ע־ סוגד- דע; ן א
 צעד- א־הרע אוגד נעשלאששען שעשט ווא־ען ל־פפען איד־ע

צוואטטעננעב־ס־ען. נע
 דא ם־הלען. צו ליינטער עטוואם ז־ך דא ש־ען ענדליך

 ששיינעל שווארצען א־ינעש ט־ט ד־א לי״פען, ד־א אפפגעטע
:ליידע נאנץ שפ-אך אוגד •וא־ען בעדעקט

 עט- שיך ם־הלע א־ך 1 הערר נדן א־הנען דאגקע ״א־ך
 דא ועטצען אלל־־ן, יעטצם טיך ן־א לאששען ל״נטע־. וואט

 צו אננעשטעקט עשענפאללס אדש, נעפאדר דע־ נ־:ט דך
ען.' וועדה

 וויעיעי ע־טאנטע יאשטע-געשד״א שרעקל־נעס א־ין
קטע נעלנער טאקס וואננאן. אנדערן דעש אויש  האס שט̂ו
 טע:טינ• וו>ןרטעס ק״נעם ו־א־ עד ;אדערן דען אץ בלוש

 אגדע־ן רעם א־ן אגנשט-נעשר״א דא: דאש וואושטע, ע־
האבע• נעד״טען צו וואגגאן

 האט מאגן יוגנע סוטהינע אוגד :־אווע דע־ אבער
 פרויא •ונגע ד־א האט עי פעדלא־ען. ט :,נ בעויננונג ד־נע

 אץ שגעלל א־־לטע אוגד בלייבען צו ליעגען ־וה־נ נעבעטען
 געהאיט, אוגד נעועהען דא־ט ער וואש וואננאן. אנדע־ן דען

 א־וט, שטאנדע א־ש פעדע־ קיינע דאש ש־עקל־ך, זא וואד
בעש־־־בען• צו עש

פאלנט■) (שארטזעטצוג:
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 *י־ סשע ארסש איינעם איבערהרפט דיעזעלבע דאם
 דיא אייא ווערע זדעטיט ז*ללע. ווערדען נעוויעזק
 נון געלענט• זייטע בייא א־ינפאך גאנ*ן פעטיצי^ן

 אב־ אנטיסעמיט■ בעקאננטע דע־ אבער ז־ך עייהאב
 £*ל;ענדעם: זאנטע אונד שאנע־ע־ גע^ח־נעטער

 דען איבער אשט איבערו ניכט דו־כאוים בין איך
 אום א־זט. וו*־דען געשטעללט היער דע־ אנט־אג,

 מאן׳ ווידד בעווייזען, עו יודענפ־־ינדליכק־יט זי־נע
 ריקז־בטש. דען צו ערפאהרונג, ארם איך וריס דאם

 דער אינהאלט דער גרייפען. מיטטעלן ל^זעסטען
 ניע• £^ן איזט פעט־ציאן איבעררייכטעז סיר אן6

 בעפאלקע־ דיא ווענן בעאנשטאנדען. צו מאנדען
 וועג געזעטצליבען דען רא;ע6 דעזער אין רונג

 הינדערן׳ היעפאן ניבט ז־א מאן ז*לל זא בעטר־טט,
 רענינשטענש ווינשע בערעבטיגטען א־ה־ע זזןנדערן

 ד־עם הע־רען. מ־ינע ז־א. רענן ש־יפען. אי־נגעהענד
 נעה־ וואונדעי ניבט זיא עם דא־ף דאנן טהון, ניבט
 נע. אין נלייבפאללש בע£אלקעדיננ ד־א רענן טען.

 £־אנע דיעזער לאזיג; דיא ווי־זע וואלטטהעטיגער
 אהא. (שטירמישע ניטטט. האנד ד־א אין זעלבםט

 בא. לאנדטארשאלל דך ע,־ה*ב ה־ערויף - רו£ע.)
 בעדענ. צו ביטטע, איך :זאגטע אונד £עלדעד ר*ן
 געזעטצנעכע■ א־ינער אין ווא־טע ז*לבע דאם קק,

 ווע־דען נעשם־אבען ניבט קאדשע־שאפט רישען
 שאנע אננעא־דנעטע־ - (צושט־טטונג). זאללען.

 - (ה־־טע־־י־ט.) זיין! זא ד*ך ור־ד עם :■ו£ט ־ער
 דיא נון, ב־טטע איך - וו־יטלא דר■ זאנטע היע־רף

 .הא־ ־ לויטעט דיעזעלבע ערלעזען.6 צו טעטיזראן
 זאציאלע, טיע£:עהענדע יענע לאנדטאג: הער

 ־עם אינטע־ רעלבע בעוועגונג, וו*רטהשא£טל*בע
 צייט גע־ו־טער ד־ט שא; יודענ£־אנע דע־ :אטען

 .,אבטל דע־ אי; אינד נאבבא־שטאאטען צרייא אין
 אינטערעססען ורבטינסטען ד־א רייבםהעל£טע בען
 דא א־נד בע־־ה־ט בעפאלדע־״ כריסטליבען דע־

 נע• בעשע£טיגם אויפשערקזאמקייט א££ענטליבע
 רייבם־אטהע איש דע־ נעביעטע רעש אץ ארך וויננט

 טאנ פא; לענדע־ א•;־ קאנינ-ייבע שערט־עטענען
 בע א־נטע־צייכנעטען דיא בעדייטונג. א; טאג צו

 דע־ פא; ז־נד שא־א־טע דע־ אונד וויענש וואהנער
 דע־ רענעלוננ ד־א דאש דורבדרוננען, איבערציינונג
 דער נעבאט א־נאב־ו־יזליבעש איין יודענו־אנע

 רען א; דאהע־ שטעללען דא ז״א. נאטהווענד־נקייט
 וואללע דע־זעלבע ביטטע, דיא לאגדטא; האהע;

 רענע- ציר ££א־־ע־ן אי נ; שטאאטש־עגיע־ דיא
 אינשע־צ־נ. אשטעררייך אין יודענ£־אנ דער לינג
אב ט־ע££ען.״ צו נז־־טטע געאי־גנעט דיא ל־ך

 ניבט ב־ויבע איך :זאגט ו־י־טלאף דר־ גע^רדנעטע־
 דיעזעד דעראינהאלט ניבט עש דאם ?'בערן, פער צו

 ! י־יעזע ייענדע• ט'ך איך דען געגען א־זט, פעטיצי^ן
 טעננעקקיינע בי־אע־נשטען אבער קאנן פעטיצי*?
 דיא ז־נד אוטשטענדע אייסערע שינדען. ווירדגונג
 מום עש אבצולעהנען. פעטיציאן דיעזע נרינדע

 צ־־ט. איינע־ אי; רענן עררעגען, אונוויללען דען
 ה־נ- דע־ נ־עדע־אשטע־רייבש ני־ענצען דען אז ווא

 קאנ£עםשיאנען דע־ £ע־שיעדענהייט דיא אויף ווייז
 £עטענ דע־ א־־שדרוקשור־זע דע־ מ־ך איש ארעי־,

 דער שערשיעדענהייט דיא בעד־ענע;. צו טע;
 יהי־6 נעוואלטטהאטע; עטפא־ענדען צו שטאטמע

 גע- צ לאנדטאנע דעם צי־ט ז*לבער אין רענן טע,
 צוצושטיטטען, שעטיציאן איינע־ רירד, טוטהעט
 א־־נע £אששינ; אללנעטיינע; איר,־ע־ אי; וועלבע

 איינה־ימישע דיא אין בע־ועגונג נעוואלטטהעטינע
 י לאני א־ש זאלל עש זץלר. ט־אגען בע£אל־ע־וננ

 אונש בייא דאש ווערדען. איישגעששראבען טאגע'
 בע־ דען טע; צוו־ א־י£העטצ־ננען £־־ באדע; קיץ

 דאש א־נד א־זט פ*־האנ־ען וננפש־בטע■ £אלקע־
 שט־ענג £ערזיעע ז*דביע נענען לאנ־טאנ דער

 דיא ארך איזט £ערראטטען צ־ ו,־־־ד. אר£ט־עטען
 האנד־ עם טאבט, נלויבען טאן דע־ טיט מעטהאדע

 טהשא£טל־בע—י■ אינד ז*ציאלע דא־יש זיך לע
 בעד־ר£ען בעשט־עבוננען א די הי־לען. צו שעדען

 אינד £א־בע־אטה־;ג לאנגען ק־־נע־ יעה־ אב צור
 א״נע קיינעשיוענש איזט עש אינד איבערלענוננ,

 י־א־רדע, נעזאנט היע־ ו־יא דיקדבטשל*זינקייט,
 טי־נוגג א־יניע־ ד־ננען ד־עזעז איי דיא טעננע־ רענן
 זאלבע א־ינע א־בע־ נעהען. ־א־אי זא£א־ט זינד,

 דיעזע א־ישצושש־עבען. אי־טהייר איה־ פעטיציא;
;־ ר א ט .,ש דיא נו־ ז־נד בעשט־עב־ננע־  רעש ;
 נער. דיא האטטען ד־עזע שי־ אינד הויז£־יעדענש־,

 אהנרוני. ראשע א־־נע שטעצש £אלקע־ טאנישען
 נון נעלאננט עש .!ב־יפאלל נע־יאישט■ £־נ־ע צי

ע. אבשט־טשוננ. צי־ ־אנע6דר־ננל־בק־־טש. דיא  ד
ד זעלבע -  שטיטטע; צ נענעו ן, ע ל ל א טיט י

אננענאטטען. פיינד־אנין אינד שאנע־ע־ (נעמליך
 רייטע־ זאנט ו־־יטלא־- דר אבנעא־דנעטע־

י אבשטיטט־ננ ד־עזע־ אננעזיבטש ל  ניבט איך -
 וועלבע אי־נגעהען. פענזיציא; דיעזע־ ט^ץ דע; אייף
 דע־ פ*ן שע־ען זאציאלען אללע־ ודיל־״ ד־א

 בעשטיממט ם־ך פע־לאננט. רעניע־יננ ריי׳דיטדע־
 אבלענען ציינניש וויר דאש נעדבטשש־נדט, דע־

 דע־ א; פעשטהאלטען ט־י־ע דאש £־־ ז*ללע;
יע פאלדששטאטטעש. אינזע־עש קילטו־טישש־א;

 הע־אנטריטט׳ א־נש אן ועגונג בע ד־א דרינגענדע־
 זיין.אןדא אבלעהנונג דיא מום שטרעננער דעשטא

 דארף שטאאטשבירגער דעד נלייבבע־עבט־נוננ
 אננריפף ווירדאיין היער ווערדען. נער־טטעלט ניבט
 שטאאטשבירנער דער נלייבבערעבטיניננ -־יא איי־

 דאש מיש £ע־זוך דיעזען א־בע־ א־נד נע־יבטעט■
 א־בע־נאנ. דעש ־עבט שטאנד פא־לאמענטא־־שע

 נעלאננען. אנווענדינ צור. טאגעש^־דנונג צור נעם
 דעם בעצייליך אבשטיטטוננ דע־ ב־־א (ביי£אלל.)

 אב. פערלאננט טאניעש*־דנונ; צור איבערנאננעש
 דעש ה*נשטאנרדונ: ד־א שאנע־ער גע*־דנעטעד

 בא. לאנדמא־שאלל - שטיםםענ£ע־העלטנ־ששעכ.
 טיט אנט־אנ דער דאם קאנשטאט־־ט, £עלדע־ ר*ן

 אבנעאי־דנע. דער שטיטטען ד־א גענען ן ע ל ל א
א• אננענאטמען פירנקראגץ אונד שאנע־ע־ טען
 טאנעםא־רנוננ צור דאנן נעהט הרז דאש - דע,

א־בע־.
 ם. ט י י ק נ י נ ע ה ב א נ ו א א י <ד •

א י י ט ־ א ד ש נ ו ־ א ע  ע ם ־ ט נ א ד
 א־נאדהענ■ דע־ ש־עזידענט דער ם.) ו ם ש י ם י ט

 קארל א; האט ם))טשא-, לודר־נ נ־נ־ננששא־ט־יא,
 אינאבהענגינק־יטששא־- דע־ פ־עזידענטען קארע־׳

 נע־־בטעט: ב־יעף £אלנענדעז א־אד, אין טייא
 אייך האט ש־י־בשט, דוא ודא ■י פ־־ינד נעעהרטער

 נע£־נדע; פע־ברייט־ננ ד־א אנזיבט דיא ־אד א אין
 אנטי. א־ינע אינאבהענניגקי־טששא־ט־יא תא ־אש

 א־נאב- ־ייבשטאניגע דיא דיא. שא־טייא סעט־ט־שע
 יודענ£־יינדליך וועדער איזט העננינק״טשפא־טייא

̂־  ניבט ה־נז־בט דעזע־ אין האט זיא ;יודענפי־נדליך נז
 נרונדע א־־שדעש פא־אללעם געני^טטען, שטעללרנ

 נ*טהווענ- דיא וועדער ביזהער דאצו •דיל ניבט,
 ז־א •יאה נענעבען נעלענענהייט ־־א נא־ ד־נקי־ט

 רייבששאנע א־ם ביזהע־ דייל גענעבען׳ ניבט יוא־
־ ה־נדבטליד ע  אנט־אנ קי־נע־לייא י־־ענ£־אנע ד

 העט שע שעשיט אנט ד־א איזט. •יא־דע נעשטעלדט
 דאודן קיינעב־וענש נאך ד ע ה ז י ב איזט צע־־יא

 צו בעש־עב־ננען א־הרע־ צייע־ דען נעלאננט,
 פ־עשבי־ דיא זיא ידיזט אנ־ערזייטש פא־ט־ל־־יען;

 קאני דרעזדענער דעש אייי־ מאן וו־א א־ע־ גע־
 ם־טטעל ־ים־שען.ענערגישען־ דיא זאנטע- נ־עששע

 דער צ־ר־קנאהמע דיא ־־־בשטאנע איש רענן צ־־יק.
 ווע־- בעאנט־אנט ה־ילט־טטעל אלש עטאנציזאציאן

 ודרד דא־אן, ניבט צ־־ייפלע איך דאנן, זאללטע. דען
 פ־אנ־אש איהר פאדט־יא אונאבהעננינדי־טש דיא

 ליבע. ודרקליבען דע• וועלבעש פעינעששען. ניבט
£ער£אששיננשמע• אונד נאציאנאלע תא ־אל־שט־ש

־־־;־,6 .ען וי פי* א ו ־אלטע אך קאפיטעןי .ניט א צ יל ' ל ל א פ
טעלענ-אס־רען אנםע־ט־ו־ען. אייונען עט איך קאנן וא אוני 1 יי

ד ע ע ד ש י ד י . י ר ע ר י ז י ו ה
פא-טועטצונג.) -טע5<

 מאנן יוננע דע־ (זאנטע נ־נטט! ו־א פי־נטען ״אד.
 שיפפט-ציטדע־ דא־ אין אידן דע־ טע־־״אן, קאפיטען צום

 - ד,אפ ־עט פ־״:־ע איינעט פא; נין איך הע־ונטע־פיד־טע)
 נאט־ינט ו״טט־נע א״נע א־טא־דט נעשיקט, זעעבאלד טענס

 אליעט אי־ דאט גער״וען צו א־דנען א־ט בדיננען. צו
 איין א־ק :עיי■ אי; ע־ ־אט יאנע׳, אילנעז איך וילל ווייט,

■אט.־׳ נעב־אנט •ט־.'? א׳־.־ ף או פ•־־;נצימטעי
ייטע;. גל צו ענדליך א-־.ט ש־ק קאפיטע; דע־

 ץ^טטטט•״ דוא דעט פאן ם־־•;־, דיעוע־ איום .רע־
ער. פ־אנטע

״ א״ד־עאט פאטע־ ארט .עט
 דוא ד-אטט ;אנד־נט הינטיגע אייגע פיר וואט ״אוגד

ב־יננע;?־ צו איהט
יאגען.׳■ אלליין אידט ניד איך קאנן ,דאט
 נינט ארם עד דענן ניבט, דוא קאננטט דאט .ניין׳

היער•׳־ טעד,־
 אינער- נאט־ינט דיעזע איבעד ען ש טאג; •ונגע דעד

ז־ץ. צו ־אשט
געפאד־ען." ע־ איזט א־ין ״ו

 דעד פראגטע וו־טטען דאט אויך דוא .וויללטט
טיסט־ויאיש• קאפיטען

ב־יג- נא:״:ט ווינטינע ־■א אידם איך דאמיט ״נין,
קינן•* נען

 ואגע !שיססען פאליען וו*יט דוא דירדעסט דא ״יא,
 יוערדע לא לה,יא ודבטיג דא ולענן אלנד נאכרינט, דיא מיי
טעלעגראפירען.״ איד,ם יא1 איך

 שווענט. נעפא־־ נ־אטע־ ועד־ אין ע־ -אט אידט• ויא
 ־אט טעדנען, ־אט ווענען נעיי-יא־ק פ!ןן א־ו-ן טאן ודל

 שי־עטטע־פעי- נעטאטטע עבלינד—א איגד ט—ע.טפ ע־
דן.' פא״ינטיג ואלל ע־ פאלנט.

 -אט עט, -אטטט א י אגע־ ז נע־טע־ק ואלל .עט
?• ניוט נעפאללען פאליצ״א דע־ דענדע דיא אין דוא

 איך ־אטע נין, געקאטטע; נעיו-יא־ק פא; איך א ,י־
 טיט- אי־נען אויך אטע־ נע־אטט, טי* יא נ ד!ןלדא־ 2 גאך

 ט־יג- ריין גיא איין נענאננען אל־א :־; איך דו־טט טיגען
 געייא־- על פ זא זיגד ריין נלאו א״נען דעט פאן אינד קען
ר דען, נין.״ ניעדע־נעפאללען טע־וישט איך נ

 פ-א:- נעשע־עןז״ ד־טדי־ יעטצט 'אלל וואט ״א־;ד
קאפיטינן■ דעד טע

 אלט מ־ך ויא דאט נעדייטפוףלשיטטען, ־עט ו־א ״זאנען
וע;  נייוו- נאך איך וועדת נאטט טע דיי א־נד נעהטען, :׳אט־̂ו

צודקפא־־ען.־ ■א־ק
!*קיןטט אלוא 1 ,ניט

•6ש־ דעם פע־דעק דאט אויף וו־עדעד ניננען דא
צודק. פעט

בל־־נען•״ טאט־איע אי*ט טי־ טייא ־א:י .־עי:־־סי:
נע־רדפוןליצ־טטען. ציט קאפיטע; יע* ואנטע

 פא- דיא אויף נ!ןך איהן טוס איך אטע־ !ניט ״ועד־
 ם־על- ניטט ע־ א: נאטצרעדען, איש קפי־־ען,—צ ל־צ־יא
 איך ווי־ד. פע־פיןלגט פע־טדעטענט אי־נעט ״עגען לי־טט
אידנען.' צו וייעדע־ דאנן אי־ן שקע

'1 וו>ןללען ויא ״וויא
דע־ונטערנעלאטטען. וו־עדער וואורדע לייטער דיא

 •שף ש קליינע ־אט אץ ורעדער שטיענען טעננע־ ניידען דיא
 ווא־ט, קיץ איינאנדע־ טיט שפ-אטען ויא רע:• פוהדען אינד

קאטען. לא;ד דאט או־ף ויא נ־ז

 •1 בע־גע־ העד-־ אייטנעריטטעט. •יא האבען ״א־ ,:•ן,
 דען פ־י־נד, אונוע־ן נעד-־יטפ^ליציטט דע־ דאנן ם־אנטע
 ער- שאןם־יהע־ ווע־דע; אינזע־עלעוע־ *ע־. דור• ••דישען
 טאט־אוע פאלשע דע־ נעטליך ־ ע דאט דאטען, ראטדען
אייט נעיועיע;

 עיפאד- ע־ יואט טיט, אללעט אי־-ט טדיילטע טאקט
דאט ־ען

 טעלעג־אפענ-אטט דאט אין נל-ך •וי־ ט־טטע; ״יא
צ־־־קבע־איי דעפעשע דיא טא; דאט זאנען, א־נד נעדען,

:אלל.' טען
 טעלעניאפע:• ן א״ ט־אטטע שפעטע־ שטונדע א־־נע

 באלט•• פא; פאלש״א-טיפע־אי:טע;דע;טען צוט נעאטטע־
 וועגשי- צוט טאט־איע א־ץ דיא דעפעשע, שאלנענדע טא־ע

:־-אט נענראטט קען
נאט• ט. *דענ־י.:פד■7 נעווא־ליאנט, דע־ריט. ,דערדן

 - פא־ויטטיג. דייא אונדוה־נ, )־ק1נעיו-י ע־ד-אלטען, ־•:ט
ןן.'1טא־־ר

 דעד ואנטע דע:•' ניטט דעפעשע דיא ויא ״שקע;
טעלעניאפענ-נעאטטען. צוט שעף פאל־צייא
 דיעועט אין צ־טטעי, צודטעט א״; אין דאנן נינג ע־

נעד-״טפיזליציטט- דע־ אינד טאקט •אטען
(יאג•1ווןןללען ודר ויאט אללעט, ורד דאבען ״דיע־

̂ן אד־עטטע דיא ע־) טע  67 נעווין־ל־אנז, :א־וט זעעבאלד פז
 וועד- איך העררים. -ון־ט ז־ך נעננט ע־ אוגד טט־־ט, העני־
 א־־ע• אידן טא; דאט טעלענ-אפירען, נעוו^־ליאנט נאך נלי־ך
־ט עד ווענן וזףלל, טי־ען  בעד• העי־ ווי־ד אנק^טטען ד̂ו
 ם־אטין רנד ויא ק^טפליטענט, ט־־ן א־ד-נען מאטע איך נע־,

 ־•*ללק׳ ויא ויעני א־נד טאנן, קלונע־ איי; •ונענד איד,־ער
 נעה״טפ*ליציסט אלט אן מיד טייא נלי־ך ו־א איך שטעללע

נעהאלט.״ דאללא־ 2000 טיט
 !פ*ליצייא-שעף הער־ בעטטענט, איהנען דאנקע ״איך

ד*ך, •א וויסטען זיא אטע־ נע־נע־) מאקס (אנטוו*רטעטע


