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לדפע א י ד
טאלע■ אגג־ששט שא; ודא עש• בט גי •אי־־אשא אין

פ״ שע ־אשען : א— געשליך זיג־ ־אש ;ג־אשמעבטע ש־גף
* <׳״■ , * מ- ̂ ׳< ן.* א״־ ד־א שאגא־ביע;

אשטע׳ דאבען• א״גפליש

 אים דדרלאש־ ״פעשט־ צי־טוני. ד־א האבק זיא
 רו־עדעדה^לטען צו טאנאטע לעטצטען דע־ לישע

 איכטערעם- אויש עם אב אלם פע־דעבטיגט מאלעז
ווירדע. ע־ג־י־שען שא־טי־א ״רע; דיא פי- סע

נערנעלייען פא־ט״עד־ענדען א ד :אבען

גע״א־דען. ש-־יב־וא־טע צ־ם נין איזט עש
 בעשטעהט, ג־אששאבט זעבשטע איינע :אך -אש

 ציי. ־יא שא; ״א־ינטע־ ד-־עששע אונדצייא־.דיא
 צ". א די דאש עש, א־זט ״אד־ פע־שטעדט. טונגען
 שאבט, אייגע אויבאיבע; טאבט ג־אשע אייגע טרנגעץ

 אדע־ ניטצען לאנדעש־עגיע־־נ: דע- זעלבשש דיא
 טונגשש־־י. צ׳ עד־ליבען ;יטען, דיא קא;:. שא־ען

 בעאש. דיא דאש געזעטצע. ד־א איבערוואבען בעד
 פ. א ניבט זיא •וענן טדון, שולד־גקייט א־הרע טען

 דע־- ;עמאדגט ששליבט איד־ע א; ך י ל ט נ ע פ
איזט איג־עבט שאגבעש שאן איג־ וואללען. דע;

 דא בעשש־אבע;, ע
שא איגטערעששען

 בלאטט ,׳:זע־עש
אפשענטל־בען ״א

איגד ״׳־דע שיט ד עמעז ־ י י ען״
ג א ״ יע + ״א ראש *לא״שטען,

קאג. ,־ע! ,אלעש א״,

ז שא: שא;• 1׳״א־ געטיאשט גוט ־ט א עזעא
 אדער שעשט־אפט איזט בעאשטע בע־גאבלעששיגע

 צ״טיגגשבלעטטער דיא ו״יל ״א־־על. ;עגטלאששע
ע. א״פשע־רזאש איג־עגעלשעש־גק־יט דינע א•״: ; 
דאבען. שט שא

׳ ן זעגע- ,זע! ״ן<| וו״ -עןצי־טינג ״טען יא
 -א אשפענטל־בך־יט. דיא אן אללעש ב־יגגען דא

 זא שלי־בט. ש־גשטע־ן איש ני־ באזע דאש אשע־
טאגיייבט. ־עש שא־ בעשטעדען ;־בט עם קאג;

 זאשעג. אשט קא־ן דע; איגטע־ אבע־ ודא
 :יש זאגא־ יא שישען ד־ איגקי״ט שא; קא־;ע־

 ־ע־אד. צ״טיגגש ־יא א־גטע־ דך דאבע; זא טיגע.
 ״על=ע א״נגעשליבען. בובען באזע או־ך טע-ען

 בע- ל״עג־אשטע א•:־ פעלשען, וואד־דדיט דיא
 ען דעטציע בעל״ד״״כג*;, - עד־ע: שילד״ג״גגען׳

״ע־דא״א׳, בעט־אשטען. א״פגאשע א־די־ע אלש
ה־יטיגען דע־ אי; ז־נד דא גען. ביבע זאדבע־ ;א׳ א־זט פבאלד— בעזאשפעגע

״שעשט בעשט־עבט, בלאצטעש  שעג. •עדען א״ף שישפפט יצאגדבלאטט די;
£ ,<<! ̂ א ז ■ ששש,! צהעשש■ די; א״ א״גשטיששט טיטאידש ניבט דע־ , >

א־געד־בא ־ע־ שאגאגאטיבשיש. אר., ! א א א. צ יי..׳; , ■ י< ־ יצא״ ז
י יז א^^ ש, ״ בן א  דע; שא; איש ־אגן. א״ששאבע׳ ש״ל בישש־גע

1 אגהלאגען ־׳א :בלאטטעש דעשבלוטג־ע. ז בליט ב־־יבע; דא בעדדשטען, צ־
איג־ שע־זאן, שייגע ־יידע טע־ יצא; ע־ דאט טדי־, ודלדעש איי• ו״א אלש ־

דיעלטען. אייגע;
שו״עגען

— -------1- - - - - *" י ׳׳״ + 1
לעבען. שךא:־אלע פאן ;•־ דא אי;־ :ע

 א־בער א־ך וואללטע בעט־־פפט שיך ו־אש
 געלאגגטע קאששען. איגש־י־גע טדאטען א־ד־ע
 שע־ איין ־אש דעזילטאטע, צידעש איששע־ יעדא־

בע־עבנעטעם זא שיט איגשאגליך שע;ש ־יקטע־
מ*•* ••• ♦••*■י**••**♦•* **״?•*•9י ״׳<רי<ן,•-< ̂ <ן ׳!< 1 ״* ׳*/< 1׳ •א ן {**י~*1 אג
 צי־ט לעטצטען ־ע־ אין זיא אלש ז״א. שטאג־ע איש

בעגאנגק.
■ע־א; שידע; אי־

גא: ־ע־ א"־ 7א־ ',י

אי:

 "א "יא זאד. דע־צע;
 י א צ־וע־ע איד־ע שי־

 פ־יע. דע־ איגד דאששעש דעש דע; דע; י־ א שאשט
ל״טעטען. דענסשצא־ונג

א א־זט בעגעדען. אי:־ בענאנגק זיא ״אש
אי״א־ישע ד־א געגען —שאיעשטעטש.בעל גע

 דעה. שיך ששע־צטע דיעש געשטעדל. אי־ :אציאן.
שיישטען. אש שד״געגש ש״;עש רעגד

מי• ••***>*• * ■ ■ מ •*•■מ• סי ■ סיייי* *•יימס■ •• - ״יי י ̂ •?ן <• ן ׳<■■
איד־עש :שער

1 א 1׳

 ד־א ;עפא־דע־ט. דועלל צום עדשטגעגאנגטען דען
 רייכשטאגשאבגעאדד־ דיא ז־גד ווע־דא־ואיים צ״גען

 וועל■ שאלאגי, געזא דר׳ אוגד קאשיאטד בעלא טען
 קענעדי בייא איה־ 7 איש אבעגדם געשטע־ן כע

 דערויששא-דעלוג; דיא אידם איגד פא־שש־אשען
 ציי■ די;ע עיקלע־טע -עגעד־ דדי איבע־ש־טטעלן.

 וו־רד, שאשען ;אשדאפט גאבט־עגליך ע־ ד״א גען,
 טיט דך אוד־ 10 פא־טיטטאגש שאגטא; ווערדען

 א־יג- א־:ש דיעשבעציגליך ווע־דא״אי׳ש צ־יגע דען
 ;עודם וו־רד קענעדי (דעדי זעטצען. פע־געדטען

 גאששע;יו;;ען א־־גק טיט קידיזען,—צ דועלל דאש
!)דיעללי־ען גיבט ע־ שיש

אי; דיא שליעש. שידלט שעגש ־ע־ ־•
טא־־עש בעדיה־ונג דע־ פא־ זשע

דעש דגד איש עקעל• ג־אשטע; ־ע; ג;
יציבל״ש: !לעבען פשעגטדיבען

ווי־טע; בעש. ־ע־ איגד אי־ טצדעש
האוואש בלוטעגדעם שיט שי־■ טיט

שלושפע־ 22*!—* * — ט ט אט

שטאאט: ל־ידענ. טיט אונד שגיטצען

נייאיגכךיטק. פערשיעדענע
־ י צ ) ע. ג ; א ר ע ־ א ל ש א.ע ש י ט *

 שעלדעט ״עדיעטעי־טעש״ דע־ ט.) י י ד ; ע ג ע ל
 ע־. קוועללע גלרבוד־דיגע־ אדם אלגע;דעש:6

 •צטאאטשאגוואלטשאפט לא; דיא ־אש ווי־
דעש דע־ א;ךלא;עצושטא;ד.שע־זעטצו;ג

פא

 דאט אגט־א;
אייגגעב־אבט.

ע־ —ז שא־דעש, שא־. ד
 טאטי. א־־גגעהענד דע; .

 עשע־־ך שטאאטש־אגדאלט
דעל יא ש־ אייך ווי־ד ע־

א <ן׳1י״\ו£. /1• ם • יד ג
,2כעאר־״£ע שטעקק טיט ; 

 די, וו־עדער ע־ דאט ;עשטע־ן
 ה־דל .שעשסר דעש דאקטע־

געשא־דע־ט.
 דאבו אנפרשעם־טק דיא

דאש ש־עששע, דיא דודך זיא

 שע־שיה־ט ל־יבט דיעזעש ודיל קאגגען, ודרקען טע;
 ווענן בעזאגדע־ם קאנן, ווע־דען שעדדעטצט אוגד
 ודר ;יבט. טרינקק צי שיגאששש ;אך אידם שאן

 ;ע- ״אשפע; דיעזע ליידער פע־גאשלעששיגע; אבעי
 זאללטען ודר געב־י־בען. צו שי־גדע אוגזעדע גען

 .—איגטערז צו ששאב-בלעטטע־ זאלבע ט־אבטען,
 טהון דיעזעם אונטע־שטיטצען. צו ניבט אוגד קען

 זאלבען אגקינדיגונגע; איה־ע דא וועגן אבער, י,ידען
 בלעטטעד זאלבע א־נד א־בערגעבען בלעטטערן
 לו־טעד ״ש־גגעטלעגשעג״ דעי האט זא אבאג־דק.
 דאדו־ך געשעפטשלייטען, יידישען שאן אגגאגצען

 בעשטע. זודעלבלאטט זיין דאש העלשען, אידם זיא
קאנן. הען

 קע- דד• דאט בלעטטע־ן ה־־ט־גען דען אין
 נאבשאל. די־לאש״ ״שעשט׳ דעם רעדאקטער נעדי

לאששען: ער׳שיינק ערקלערונג געגדע
 דען ווערדאוואי, ־וליאוש א; שרייבען אפשעגעם

..שיגגעטלענשעג״. דעם רעדאקטע־

געליבט. אינם אירגע; אגקלאגען לעדיא א״; ודא
זאגע. יעטצט א־דגען איך •ואש דאש, גד א ־טט ע א ע!׳

אייך דעג; ודא עד־, ש גע,יודעגש־אגע׳ *7 איזט ו־ענדאפטק
טט. ענטגעגענטדי יעטצט אירגע; דע־ א־זט, דע יי לין ל ל ו צום ע ד
ט״; שדאגען, קאשיטאל • *•מ •ייי״״ס* •יי 1 ׳) מ י 1 יי* יש • • י י ^ה7ד•

• 'ררי< ־אש ׳<!׳***•••סי •י•
״א אללעש. דאש ־ודין, א^זא < ע -׳״<!
לי• געש־ינע בעשולדיגען ד־דלאש״ ״שעשט* א ז טיט עב- ב אש פי^לק ע

 זאלך• איין נון דע־ צי איזט, שעדלי־שדוג; איג־ נע
 - דעש דא אלש איזט, שעדי; שעגש ענטעד־טע־

 דאראנשקי אבגעא־דנעטען דעש ווא־טע א ד־ איש
 בעדינגונ־ אללע - געב־ויבע; צו אנדע־ער אונד
שעהלען. אנשטאגדעש דעש נעץ

 אגגעלעגענהייט דיעזע איך דאבע דיעשיט
ע־לעדיגט. אללעשאל שי־ א־ינ.

 דען .דידא״ הונדע איה־עם ז־א איבערגעבען
 ז־א גענעהג־ינען אינד האבאבט־נג טיינע־ ארשדרוק

 שער. אויפ-יבט״ען טיינער אוישדרוק דען ז־ך שי־
 ג־א■ דערהאוואיים ריבט־גע, א־זטדאש ידאש אבטונג.

 ל־יב, איש עהדע שעדר וו־רקליך האט הונד שער
 א ל ע נ דר׳ - העדר.) ניבטשוד־דיגער דין אלם

 דעם רעדאקטער שע־אנטווא־טליבעד י׳ ד ע נ ע ק
 קא- שעשטעד דעם שישקאל א־נד ד,•־לאש־ ״שעשט־

טיטאטעש.
דעדאק־ דעש ערקלערונג דיעזע־ שאלגע אין

ווע־דאווא׳ יוליא־ש דאט קענעדי, געזא דיי טע־ש

 א־־יטש־יגגליך וואללטע י.לט־צאשט
 בע. ש־אצעששע־פאד־עגש דעש אייגיצטעללוג; דיא

 טהייל ;־אשען אייגע; שא; דאטטע א■;־ אנט־אגע
 שא; אלש שע־טיג, בעג־ינדיגג ד־עדבעציגליבען דע־
 שיששע עש קאש א״שט־א; דע־ ־עדע-־נג דער

 אגקלאגעצו. ־ע; אי; שע־זעטציג; א ־ איגבע־יגגט
 ודבטיגע־ זא איין ־א ווע־דען, בעאגט־אגט שטאגד

 שלוששעדהאגד■ אייגע דודך גי־ ק־־שיגאלש־אצעש
ק געגען קאגנע. •וערדק בעענדעט לוג:  א-לגיא ר

 אששעל ניבט שע־טה־ידיגע־ *־א ויע־דען געבעשייד
 שי־ שלוששע־האגדלונג ד־א קאנן זא איגד לירק

 דיעזען ווע־דק. ע־ווא־טעט דעצעשבעד אגפיאגגש
א ש־״בט געגענא־בע־ גאב־יבטען  ״געש. יטיגג צ -

 ד־יטע ״עד־עטע־טעש״ ודא ־ שאל.עגדעש לעט־
 שטאאטבאגדאלט. קאניגליבע ־יא זאלל שעלדעט,

״ י "א ע ע דיא האבען, בעאגט־אגט שט יצא
 א; אי; שא:ק שע־־עבטיגטע; שאלישאש־ש עבטע־

א דאב אגד ווערדען שע־זעטצט קלאגעצושטאגד - 
 שאש דעבבעציגל־ך אבע־יצטאאטשאגיואלטשאשט

 האבע. ערהאלטען ודיזונג אייגע ־ושטיצשיג־שטע־יאום
 דאש ג־ונדלאם. שאללקאשאען איזט נאב־־בט ד־עזע

 שטאאטבאגויאלט. דע־ האט ש יושטיצשינישטע־
 דער איזש אוגד געגעבק וריזונג קיינערדיא שאשט

 געגעג. געדיבטשהאף קאניגליבע נירעד־האזאע־
 אייניגע־ שד־ילאששונג דער ש־אגע דע־ שיט ווע־טיג

 קי־. נאך האט הא־ואש בעשעשטיגט. אגגעקלאגטק
 -אך בישהער זינד אונד אי־נגע־־יבט אגט־א; נען

 אבע־שטאאטשאג. ד־א אן שר־שטען קיינערל־יא
 נייעיען ש^ן נאבר־בטע; דיא געלאנגט. וואלטשאשט

̂ן6< ם שט־ל^ידטיצ יאנקעל געיצטענדניששע;  וועל. ז
 דנר וואושטע) עדצעהלען צו שיעל ז̂ז ׳.שיג;.׳׳ בען
 לדטער דיעם ז־נד עם נעגדיששען. לושט דע־ אויש

 ב־יא דער .קליידער דער אונטע־זובונג דיא ליגען.
 גע- דעז דורך ל־יבע אוישגעשאגגענען טישא-דאדא
 אוניווערזיטעטש. דען אונד גליק דר׳ ־יבטשא־צט
 בעעג. בערי־טם איזט בעלקי יאדאנן שראשעששא־

 שלע• דיא דאש שעשטגעשטעללט, וואו־דיע עש דעט.
 הדש לייבע אדשגעשאנגענע דאדא בי־א דיא דא רען,

 אגדערען איינע־ שאן ־ןוא| •יאששע- איש טאגע 10
 איבע־גאגגע שעדוועזוגג ד^בג־אדיגע בערייטשאין

ר^גג- בליטשלעקע; ש־ששע;. הע־־־ה־עז ל־יבע נע;
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 נעשווייגע אויספידדען. מאד; אונזעדען געגען זוך
 בעהוים. דיעזער - זעלבער!״ איטאליק אין דענן
 טיסא פרעזידענט - מיניסטער וויעדערפשראך טונג

 נ־ונד פיערזאנליכע־ זאלך ״איין :זאגטע ער אינרעם
 בעשטעהט ערוועהנט, העררטשערנאטאני איהן ודא
ע פיר  מאיעסטעט ד־נע וואם ניבט.' טאיעסטעט דנ
 פ־ת־ט דאם מאלט גאטה־־ענד־ג אינד ־יבטי: פיר
 ריקדבט פערזאן אייגענע זיינע א־יף אהנע איים׳ ער
 ארם. דען נאך טאן אגטע ו6 דאנן - ד נעהמען צו

 מא;־ דאם א־זט. וואר ראם אב :ם־דסטער ווערטיגען
 געגענא־בער פ־־נדליך א־;ם א־ממער נאך טענענ־א

 או: ז־דען א־ם רעוואלוציאנערע דיא אוגד שטעהט
 טינישטעד א־נטע־שט־טצטזדער מאגא־ביע זערער

 •אד. פא־־גען א־ם ע־ ראם דאסזעלבע׳ אנטווארטעטע
 ירםט6 אונדדער רעגיערונג ״דיא :רעגעאנטווא־טעט

 ד־א נור אוגד פ־י־נדריך, אינם זינד מאנטענעגרא אן6
 זוכען טאנטענעג־ינעד אונבעצעהטבא־ען ווילדען

 אונטערשט־ט- צ־ פליבטל־נגע הערצעגאוויכישען דיא
 הערר ינאנצמ־ניםטער6 :עמיינזאטע דע־ - *1צק

 זי. אים ־־־זע אייגע זעלבםט וועלבע־ קאללאי׳ אן6
 נאך בעמערקטע טאבטע. טאנא־ב־ע א־נזע־ע־ דען

 רעוואליציא. רען מ־ט האבע זעלבער איך •י הינע־
 וויא איך. זאד שטייגען טיט איגד געשפראבען נערען
 ווע־רען. געפיד־ט איר־ע דעטצע־ן רען £אן דיעזע

 איי. אללע דך ראם געוויסה־יט טיט בעה״פטע; זיא
 באם. איגד אננעהטען איד־ע־ טעבטע ראפעא־שען

 -אונגא־ן אםט־־־ב £אן הערצענאורנא אונד ניען
 וויע־ טאנטענעגדינע־ דיא - יוע־דען. וועגנעהטען

 הע־צעגאירנא ריא דאם אי־;׳ דך בילדעטען דער
 ווי־ ווירד. אנגעשלאםסק טאנטענעג־א אן באלד

 דערםאנטענע.ר־נישען;־ענצעפא־. א; נון ווע־רען
 ראם ראט־ט טיששיע;, אנווענדען דכטם.טאם־ע:עלן

 אי־פ. ה־ניבע־לי־פען א־נד דע־. פא־טוועדיענדע
 ויע־דען פליבטל־נגע דע־צעגאורנישען ריא !דא־ע
 עבען ווייל צודיקקעה־ען׳ טאנטענעג־א ארם באלד

 ריעזע א־ם דאט. ;על־ פיעל זא דבט מאנטענע;־א
אייסצודאלטען.״ פליכטלימע

ע נ י י א ) ר נ נ ו נ ־ ט ס נ ־ ; ע נ • י  פ
) ע ש י ם ו ר א ־ ד . ן דע ו  פעטע־םבור; איים י

 ;עםטערן איי:עם פא־*;•; אי; :פזעלעג־אפירט ווירד
 בע־זא. א־ם רע; ר—־ א־קא-רעש *ערא*פע;טלי:טע;

 א;. ;יבע־נ־עטענט •עקאטע־ינאםלא־יע־ אונד נע-
 בע־יננונג, רע־ אינטע־ פא־טא; יודע זעשם־גען

 בעט־־־בע; זעלבשט יי־טשאפטלאנרי דיא דא ראש
צ־נעדטען. א־ןפאבט ג־ונדשט־קע געשטאטטעט

ן א י וד • ע ד ו ן י י  אייש ו•) ו ע י ק א
 ט־אטצ. :טעלעגיאפ-ט פאלגענדעש וירד קיעוו
 ודע־דע־ פליבט־יננע יידישע פייעליע ורעדע־ דעש

 דיעליגען רע־ 1אנצאד־ ר־א דאט צ־דיקנעקעד־ט
 יאד צייייא פא־ אבנענאששען. איש^•־״ דאך יודען
 י־ד־שע סייססז ד־ יעטצט ,130״!* דיע- רא־ען רען

- זעעלען•
 א־זט אינלענגשט ד.) ר א ם ט ש ב ל ע (ז •

 רייך שאטיעל פ-ארוקטענדענרלעי דע־ ורען אי;
 דאדע דער אין •ויעםם־עלפעלשונג פיעראבטע־ נאד
 איני- פא־ נעוואדרען. פליבטי; ;■לרען 140000 פען
 ריא ראש תעו־רם, ז־ך עש שטעללטע טא;ע! נען

 טאננעש איד־עש פע־ב־יעםיען רעש פא; פררא
 אין נאך זז^נא־ אידם טיט אינד דאטטע קעננטניש

 דעשדאלב וואורדע זיא שטעדע. בריעפווענשעל
 שרעש. אלטעשטע ד־א אייך נין אלש פע־דאפטעט

 פא־ א־ינע פא־ניעשטיע-ן רייך שאטועל ד־עזעש טער
 ע־ד־עלט א־נטע־זום־ננש־־בטע־ רע; פא־ לאה־נ;

 בעפי־ב■ פעוידאפטונג ד־א עבענפאללם דיעזע אונד
 ד־יט• רעש פענשטער שאש זיך זיא שטי־צטע טענזע.

 רא דינונטע־, שטראשע ר־א אי־ף שט^קעש טען
 ששעץרא צע־ששעטטע־טעש טיט אונגל־קליבע דיא

בליעב. ליענען
 ניי. או־ש1ע.) ל ל א ו ו א ר ק ע ש י ר 1( • _
 :טעלעג־אפי-ט דייט־געש אינטע־ וירד זעע אש דעדל

 פע־ בעדענקלישע ודעי־ דאבען יודענדעטצען דיא
 איש נילאש אין ז־נד געשטע־ן געפינדען. ב־־יטונ;

 טלינדע-וג. פ!)• פאללע צווייא בעצייק נייזיעדלע־
 •*יל- שטיינערוואורדע מקריין ;עןפ*זר;עך^םטע;

 שיואננערע דאך רעששען אי־שגעררבט שטענדיג
 דיל. שנעללע נ־:ט ויענן ע־שאששען. וואורדע פ־־יא

 איני נ־אשע־עש פיעל איין נאך ז^איזט ק^טטט, פע
בעפירבטעך צו נאנצעןגעגענד דע־ אי; ;דק

 דעיר דאט ;עשטערן ג.) נ ו ב א ל ־ ע <פ *
 דיוחשין שלשלת דמפל; דבחור פאן פיערלאבונג דיא

 עקיבא טד*ו רעש זז*הן סופר. משד טד*ו בנש׳׳ק
 רעש טאדטעד דע־ טיט טיאיוא ארם ש־ייבע-

 דק־־ק רודק דאלפע־ן נפתלי מדדו דטפיא־ הקצין
שטאטטגעפונדען• שינעט

פרעגומעראציאנס-איינלאדונג.
 וו אב^נעטענט. נייעש א״ן :עניננט נאוועטבע־ .1 טיט
 דע־ע אשאננענטען, הע־־ען דיע־ענינען האפליכשט ערוונען

 ט נע־ ענדע צו נאיועטבע- -טען1 טיט ם־ענוטע־א־ציאן
 איוט) ע־זערען צו דיישליך אד־עש-יטל־פע דע־ אויף דיעש (יו־א
 דע־ א•; ■אטיט וואללען צו א״נוענ-ען נעט־א: דען אינש

אינט־עטע. שטא־וננ ד,״נע בלאטטעש דעש צוזענדונג
 אוישטע־קואש רא־רף נאכטאלש טאשען ווי־ ^״0

 •־ד״: נ״ען דעש טיט א•'׳ד. וואנע נעכששע דיא וריר דאש
נעניננען• ראטאן זנישטא־״טען

דע־ אדט־נישטראציאן דיא
צייטונד, י*ד*שען *דיען
0 £-ימאנ;ס:אששעיש בודאפעפט,

ארט• 31 שאם לאטטא-ציעד־נג
11 58 47 80 71 דעידטאנניטטאדט

28 50 40 81 44 שדא:
65 64 39 68 90 לעטכע־נ

ו א• י ת ו ק ל ד
■עדאקטע־

ר• עע ד ע ל

ערפינדונג נייעסטע דיא
 ם־אפעשא־ נא־ ־אש א־וט

א;־ אנ 1 נ••- אטע־־קא א״ש :
, עלאשטישע פע־בעששע-טע / 

 פאייליט- פא; בתבבאנד
- •אי־ארל צע־  דע־־ען פ
- אייך א־ש  אדנע איוש ועלבעש ;ק־נ־ע־ אינד ־אטען פ

 א־נד קאני&ש־יאי־ש קינשטלי־ ניטט• ־״נעש אויש פע־ע־;
א ועלנשט עש -אש צוועק, דע; ראש  פע־אלטעטששען -

ע ד־א אי; צ״ט קי־צעשטע־ אץ =־־:;־ ל״: ש. לאנע נ ; ;- :
י ם : •ו י ען, 6—7 שאן א״נשאנע ע לי  דאפפע־טע ;.
א איש קינדע־ ש- :•ל־עז. 15-10 פא•  :■ל- האלפטע -

לינע־.
 פאישטע־, לושט שש־־טצע;, טיטשע־ לאנע־אץ נ־אשעש

 נושי־ אללע־ אי;ד ניטטי-שט־יטשפען נעשט-איינלאנעז,
 אנצונע שיטטע ■ו״ענדע־ :•יא — ״אא־ענ-א־טיקעל■

דיא אייך וא דאפפעלט. א־ע־ לינקש ־ע:שש, א: בען

 31011117. 1־01.117.11.) 11. 14. 80)ת1״8191,
1)114111 וץ ,)א 1־,1ו־1-*מ1><,414*י*י*ז|0.

 איננא־ן ם- רויפטניעדע־לאנע ט־נע עטפפע־־יע איך
שע־טינען אי;

שאלטענ-שטמגשעלן באהמישק

 תסיש-דכטענ-שאשטע געוואלקטע
 ;עטזען. שאג־ין. פא; פאב־יקםדעדע־לא;ע

 ראםם_ קוד.ד־־טע. שווייסלעדער. קאלבדעדער,
 ב־אנדזאד. שפאלטלערע־, פיטטלינגע. דייטע.

 פלעקלעדער אינד ליען
ניעדע־לאנע

זאהליילעדער-שאבתק בריננער־ דער
שידמאדע־: פיד צונעדארע אלליע פיערנע־

יעטצי. קלעבער. גאקן. פ־י־ן■ צוג. ,
בידאפעסט, פלעטם׳ לעאפאלד

?4 ניט׳ קאניגם;אםםע
־.־אשיש. איך וענדע פ־־יוק־־אנטע :ע

אלע. אעטהערישע
קאלע־רם אינד אעטדע־ם עשםענצעי.
ע״ציינונג צור .

נעט־עגקען. גייסט^גען אללען £אן

טרעבעד שליוואוויץ■ רום. ליגערע׳
 אפפא־אטע, אדנע וויעגע קאלטעם אייף

דעש פאש־יק ד־א עטפפיערלט

ד אל רנ ך א ערי ט ט א וו
בודאפעסט.

טעמפעל איזי־ דעם איורם ווים טאבאק;אםםיע.
 ווי־נ• צו־ אללע א•::־ קא.־קע וויננעטטען, פערנער

 וו־־נפא־- -אטרע א־טיקעל. נאשדינע; פע־שעששע-וננ
 נלי• הייוענבלאוע, יוי־נבושעטט, ש־ללערפא־בע, בע,

 צוד י*־שצ. קלערוננשפולווער, ווי־גיטפ-יטט. צער־ן,
ווי־נטאניפולאציאן.

ורינשערמעהרונגםקאמפאויציאן ■ ני־א
נ־אט־ש• פדייזקוראנטע אונדטאניפולאציאזשבוד

דעטאיל ע; עט נ־אש ען

 וואססעיהעלל פ^לרקאטטע;
גערוכל^ז

 נ־אד 48 •א ב ע־סש
ענטצינדבאי.

4^
•׳>

•2-0

$

 איינציג
אי; אלליין א־נד

דיטמארים ר.
נואפעשם. אין ניעדז־י^אנע

פאלאט־נ;אםםיע. באד! דע־ יעדע
פעשט. אץ צייזוטעלרונג פ־־א אייפויע־טש קי <■ פאן

*י•*״•**'*״ >* >**,;]״ >־*״•*׳**** £י
1

גראבשט

| מצבות.
'1 קאהן־ם אדנאלד

ל בידאםעסט׳ אנער1
נ! 33א1)2-זי>וו1)0ם1>חאץיי1 <1• 5.

- !געשפע־־ט. ידט איני שבת (אן
 4 דיא רעלניע י״נען. אללע; דך עטפפיעדלט

* ג־אבשטי־נ-זיעטצענם דיעש פפלייבט ריגיע—ט
$ דאנען• ע־פיללע; צ־

 איכרי* טא־טי)־ איים ג־אבשט־ינע שאניע זעת־
* א.—פא איישי־אדל נ־אשטע־ אי; דנד נ־אניט

 * שאנע זיעתי ג־א־־־דינגען. קא־־עקטיע טדיג• *
 ? •יעידען פעי־נאלד־נג •עדטע־ טיט ש־יפטען י
ז ארסנעפית־ט. בעשטענם ^
0 •£( <( •( *נ 5-*4ו.'3

!)״ז* מסס 3א0)ז114 ,)}*(!()!)מ* 14.

אללנעט־ינע אשטע־־״שי־טע ע־שטע
ל ל א ש נ ו . . א

געזעללשאפט - פערדבעדוגנס
ויען• אין

 נולדען. ם־לליאן א״נע פאללאייננעצא־ייטנטקאפיטאל
 י א: של־עטש נעדעיילשאפה ־יא
א־־נצעל.א־נפ.זלל.פע־דדיע־וננען )1

 פעדדכעדטען דע; ויעלנע אינפאללע. קא־פערלינע נענען
 ־•יוק יף א א וי דאד־יט בע־ופע, ז״נ״ט שע־ א־ איני ; א

קאננען■ ט־עפפען
 ני־עאר-נע- אדיואקאש, א־צט. באנקיע־, יאיץ ב־ישפ־יעל:

 5אויף דעיאביטלוש ויענן 'אנן. '*יםצ׳ אטטע־
 ס״ססו פאן פע־דנעדונג איינע ע-פאיינט, •א־־ע

 בעצאר- נענען אינוואליד־שעט אונד טאד אייף
ע יע־־לינע; א־־:ע־ לו;נ טי ן פ־ע גול. 1• פ̂ז

 בע־ופע נעפעריל־ע־ע פי־ אב־צל־עשען
רארע־ ענטשפ-עכענד פ־עטיע ד־א אייש

 פערדבערוננען .קאללעקטיוו )2
 ועטשטלישע וועלנען פאן אינפ^ייע. קא־פע־ל־נע נענע;

 געט־יענשיאונ• ואנסשינען א־ינעש אדע־ פא:־־ק איינע־ אץ
איד אויטאיכונג ;״א פע־ויןנען נעיטעפשינטע; טע־נעהטען

קאננען. ווע־דען בעט־אפפען בע־ופשא־בייטען י'*'
א אונגארן: שיר גע:עראל-א:ע:נדטאשט ת

.10 נר• גאשםיע ־>!טד־עא1ד> ב־דאפעשט,
4̂10116041)41 1101• 0410111100411. !)(400414111. $01( 4404141
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 איוואן האלטע. פפליבט טיינע פיר פארצוברינגען
אבנעארדנעטער. שימאני. ׳6

ן א י ד ( * ע נ נ ו ־ ע ד נ י ל ן פ י  א
 דאננער. אונזערעד אי; האבק וויר ש.) א ל ו י נ

 ג־ייל- ייא איבעד טעלעגדאטש דאש נוטטער סטאג
 *יזן בעוואהנעח יידישען דען אן וועלכע טהאטען,

 ל־עגען הייטע געב־אבט. וואורדען פעדיבט ניולאש
 וועל. פא־. בער־כטע ארספיהרליגע בערייטש אונם

 | דיא אויף ל־כט טרויריגעש איין זעהר ליידער בע
 ן בעהארדק דא־טיגען דע־ צושטענדע דוססישק

 בעניידעטע ורעזעלבורג קאמיטאט דאש ווערפק.
 יודענהעטצען דער רוהם ;ען—ט־ו דען אום פרעסבורג

 אין דאש א־בעדט־אפפען, א־גזא־ו־־ט עם האט אונר
 שוואנגערען א־ינעם אן מארד איין זאגאר ניולאש

 *זק- -טען29 אם שא; וואודדע. פע־איבט יודענודיבע
 . אוים איינוואהנעד יידישער איין מעלדעטע טאבער
 נ־קאלוים שטוהלריבטעד נ־ידעדלער דעם ניוילאש,
 ארמעאדב־יטערא־ןניולאש טעהרערע דאש פ־אלא.

 ער וועסהאלב צ־יגען. בענעהטען דראהענדעס איין
 זאנדטע ש־אלא באט. שוטץ בעהא־דליכק א־ם
 בערייזטע זעלבשט ע־ ניולאש, נאך פאנדורען צווי־
 אבע־-א־ללמיטץ א-:ד אוכטע-. א־טשאפטען ריא

 העטצע. וועלבקגלייבפאללם אוים באנפאלו, א־נד
 אקטאבער טען *1 אש וואורדען. נעטעלדעט רייען

 זעלבסט ש־ייבער שטוהלר־בטע־ם דעם זיך בעגאב
 ערהאבען געלעגענדדיט דיעזע־ בייא ניולאש. נאך

 גע- אוגד ע־פרעששונג וועגען קלאגע יודען צווייא
 פעראיבט דא ווידער וועלכע ד־אה־נג. פעהדליבער

 ל־יטעטע בעקעפפי הער־ שרייבער דע־ וואו־דען.
 צורי ליעש איגד איין, אונטע־זוביגג ־־א ;אגליין
 בריגגען. ני־זיערעל נאך אוג־ פערהאפטען ־•יערן

 אל- ווא ע־:•ולאש, פערליעש איה־ <! אים אבעגדש
 ניי- פאן פאנרו־ען ציר• דיא אלש ווא־. דוהיג לעש

 1 צ־ריק. גיולאש גאך איה־ א האלב געגען דעדעל
 א־פ. אי; שאלד אללעש שאן זיא פאג־ען קעה־טען,

 אד. דעם נעויאלב דאש דיא גאששע. דער אין ה■־—
 זיך מאשטע שפעטע־ פליג־ע־טק, דייטש בע־ט

 דען לא רען איגד ו־אהנונג דיא א־בע־ פאבעל דעו
 הויז דאש שט־־טטע שא; שטייגער. שא־יט־ן דעש

 דען זאששט פענשטע־ ר־א טדד־ען. דיא ערב־אך
 פאן אללעש געויאלבע איש קעה־טע שא; ־אהשען.

 אר־ וואאדק ריא ו־א־ף אבע־סט. גא־ א־גטע־שט
 פעמיבטעט. טהי־לש ריעזעלבק ויא שט־אששע, ־•א

 ן ו־או־דען. פא־טגעשלעפט געדנדעל שאם טהיילש
 דעש שיט עש זיא ראש זאהק, פאגדירען דיא אלש

איי־ פיה־ פע־טאגען, ארפצינע־סען ניבט שאבעל

 בעריבט שטוהלדיכטעד דען אוש נייזיעדעל, גאך נער
 דא־ט אנדערע דע־ וועהדעגד ע־שטאטטען. צו

 דע; טיט דך שאבטע פיאלא, שטוהלריבטער בליעב■
 פאנדורען צווייא שטעהענדען פערפיגונג צור א־הם
ק שיט  אוגד גייזיעדעל פאן פאליציסטק צווייא ד

 ן גע. ערשיע; אוגד אויף, אללזאגלייך שרייבער ז״געם
 אבער ער ווא שטעללע, איגד א־ט אן אוהו־ 11 גען
 לאדעגם דעם צערשטארונג פאללשטענדינע דיא ־ נו

 דאם וואם אוגד שטיינער, דעם וואהנונג דער אוגד
 שט־יגער פרויא דער ערטארדונג דיא שרעקליכסטע,
 נעמליך, זיך וואללטע דיעזע קאננטע. קאנשטאט־רען

 האטטע, בעגאנגען שטירטען צו הוים דאם שא; אלם
 אין ז־א דא אוגד פל־בטען, אוהר 10 אוגד 9 צווישען

 גע. שווער גור אוגד וואר צושטאגדע געזעגנעטעם
 דיעגער א־יגעם טיט זיא פערליעם קאגנטע, הען
 דען פאן אייגע־ האט גאסםע דער אויף ודיס• דאם

 זיא אוגד געשאסםען, שטיינער פ־ויא אויף לייטען
 געטראפפק, געזישטעם דעם זייטע ליגקען דער אין

 צור פ־ויא דער טאד איגענבליקליכען דען וואש
 דיענער בעגלייטענדע דע־ אויך ; האטטע פאלגע

 שטיינער פרויא געשטרייפט■ שוסשע פאש וואורדע
 ורך פאלק ראם קיגדער. קליינע צווייא דדנטערלעסט

 דעם טיט דיא מאבט, בעוואפפנעטען דער זאפא־ט
 פי. שטוהלריכטער אוגד געקאטטען שטוהלריבטע־

 איינלייטק, אונטערזוכונג דיא זאפארט קאגנטע אלא
 וואי, רעזולטאט דאם דויערטע. אוה־ 4 ביש דיא

 פערהאפטעט לייטע פערדעבטיגען דער צוואלף דאם
 רע. דיא אויך ז־ך זאללען ד־עזען אוגטע־ ,וואורדען

 : שטי־ פ־וי דער דערטארדער זאוויא דעלספיה־ער.
 ן יאזעף פרויא א־־נער בעטטע אים בעפיגדען. נער

 1 געוועהר, איין שטוהלריכטער דע־ פאגד וועבער
 4-2 פאר האבסטענם לאדוגג דיא וועלבעם איים

 לאג וועבער פ־ויא וואו־דע. אבגעשאששען שטוגדען
 גע- שישטע עם אוגד געוועהר דעם אוי־ בעטטע אים

 דעם איים זיא אום ווע־דען. אגגעווענדעט וואלט
 צו וואפפע דיא איה־ אוגד עגטפערנען צו בעטטע

 איה־עם זאטשט וואורדע פררא דיא ענטרייםסען.
 פעי־. דער פאלגע אין געגאששען. האפט אין שאגגע

 ורע. דך נאבט־טטאגש פאלק דאש בעגאנן האפט־גג
 זאדראהעגדע אייגע אוגד צוזאששענצוראטטען דע־

 שטיהלר־בטערש דעם דאש אנצונעהשען, האלט־נג
 לעבענם- טיט יוא־. געצווא־נגען בעקעפפי שרייבעד
 צו אוגד עגטפל־עהען צו גע־טעז ד־א ך— געפאה־

 דעססען פאלגע אין איילען. צו נ־יז־עדעל נאך פ־ש
 איין שט,־הלר־בטע־ם דעם אגזובען א״ף וואורדע

6 אום ר־א אבגעש־קט, שאנן סיז דראגאנע־, צוג

 ••••ש רענן דא ־־א־:ש ־אוא, אונוע־ צי נעשו־־נר וד* נעהען
־.־ער?־ שאן

 הרוע דעס אץ א ־א ־א: :•נש, וואושטע רעבעקא
 עש ־,אש מאקש נעשא:־, ;־אדע דך ״א וועדבעש אין ו״א,
 ארף שא- שעש-או;־ דא דאש־ש געהאלשען, :ע־־ש א־ד־
 שען—שא־בע * ה • א ש • ש •דעדע־זעדען שרד,-נע ראש

קאננען.
 דעש נעששאלש דיא ע־ש־ען אונע־ווארשעש אבע־

 נאנשקל־ידעדן• דען אץ ;אך צ-םמע-, א-ש שעדנענש ני־נ־ען
 לרשע דאש געשלאפען, ציששעד צוו״שען דעש א•; ־אש דא

 רענע- ואשא־ש ראש דא א-שנעוועקש. דא ראש שש־ענען
 ראש שאששע:־, ווענדען תן אן ערקאננש. שש־סשע קא׳ש

עיריינש. ציששע־ דאש ויא
 (ויעף ז דוא ביוש ״א שוועששע־ ש״נע 1 .רעבעקא

 אץ ם•־, צו דש קן שש־ששע) הערצצעדרי־שענדער שימ דא
?* דוא ברש ־־א -עבעקא ועדען, ;•:ש דיך קאנן

 ויא ש• -אוא א־דע אששענע ד־א א־ן ליעף דעבעקא
 דא, ק־ששע א־נ־ האלזשע ו־א הערץ, א־ד־ אן ויא דר־קשע

 או־נען א־הדען או־ש דך שה־ע:ע:-שש־אש א־־ן וועה־ענד
־ ע־נאס.

 אונד שריידע א־ן נלינדע ד־א (שלובצשע 1 ״רעבעקא
 עש- ראך ד־ך ב״נע א־ך.ו נ־ן נליקליך וו־א א', ששע־ץ) א־ן

 נע- דשעש דיין א־ך דאד־ט ד,־:אב, סיד צו שיעשע־ וואש
 קאנן א־ך אד, !קאנן בע-הרען ד,ע;דען ש־־;ע; ד־ש דבש

 איינען פיר גור שיר ג־ב 1 ו:אשש :אשש !וערק נ־בש עם
 ועהען שוועספעד מיינע וו־עדער ק־אשש ד־א אדנענבל־ק

־1 קא״ען צי
עמר־פפק, ט־עפשטע דאש או־ף ששאנדען אללע

ם־אקען. שצע:ע ד־עועי ב־־א בל־עב אוינע גי־ן
או־ם. ש־־־א א־־נען ־אוא שט־עש פלאשצליך

 ד־ך ועהע פ־״דינ)א־ך ו־א י(ד־עף ראש ארם .וואם
א־ך אבער שוואך, נא;ץ נאך ציוא־ 1 דיך ועהע איך רעבעקא

או בלו־ען ה־דדל־שע ־;ע ר היער 1 ע־קעננען ־אך קא:ן
ד־־נע ־עבעקא האא־. ריין ה־ע־ו נד, ד ראו־נער ד־ץ -א נען.

רע ערנר־פף ז־א !׳׳נאנין זעהענד־ך ־ אץ שוועשסעי, ■ענע נאלו
ש־־שע אונד הענדנען. ן קל־־נע יען ־ א־ד ש־ש קאשף ש י. בע־ו

נעדבט. א־נש •ש :ע־טלשקי׳ ־. א־״־נששע־ ש־ש א־־־

שלאשצלינע ד־עוע בער אי אללע- ע־ששו־נען דאש
 אונד הינצו, ש־אש דאקשא־ דע־ לאו. נרע:צע: יואר ד,~לו;נ

 ו־ל- קל־־נען א־עען דו־ך או־נען -אואש ;ע:־־א בעש־אנשעשע
ששיענעל• בע־גען

נו א־־ן וואר א־ך עד) (לאנשע ז דאנק ו־־א ״נאשש
א דאש נעשפראבען, דאשאן דאבע א־ך י •־אשעשד טע
 ה־־לען שעדבען דאש אדש־ענונג נראשע שלאשצל־נע גע

 א־־ננעש־ע- אונע־ווא־שעש נא;ץ א־וש שאלל דע־ קאג;ע,
 ווע-דען נעוונד נא:*ן ז־א ראש נ־בש, צודישלע א־ך שען.

 בעואנדע־ם דא אונד שאנען, נאך אבע־ דא דוש דאן ודדד,
!׳־האלטען צ־מדעי דונקעלן א־־נעש אץ

 א־בער- ד^נאשע א־־נ־גע :>ףך ־עשצש וואללען ודר
 שערד,־־- נליקליך איין ו־נד רעבעקא אונד דאקש שש־־ננען.
 ב־־א נלענצענד. נעהש נעשעשש ו־־ן עהע-שאאר. ־אשעשעש

 הערנע- פאללקאדמען יועלנע י^לא, או־ך וואהנש א־הש
 פריינד- אינטימע א־־נע אונשערהאלטען ו־א ש. א־? ששעללט

 א־ינען קורצעס פאר וועלנע שא־י, אונד שעשרי ם־ט שאשט
 וויר האט. נעבראבט וועלט צוד קאנאללי שעשרי קליינען
 וועלבער לעוענד, בריעף א־ינען בעדנער מאקם נראדע פינדען

 אנצ״נם א־הש דער אונד א־וש, נעק^דדען האסבורג ן פין
 דעם ם־ט עבען ר ע ט ם ע ו ו ש אונד דושטער ו״נע דאש

 איהם צו ה״מאטה איהרער שאן נ־ ,לעסשי דאדשששיפף
וינד• אבנערירט

 וואר אוגטע־דעססען א־יגצ^גען. ניולאש אין אורד
 אינגא־יש.אלטענ. אוים פאטאק־ יויצעגעשפאן אויך
 דיא פערזאגליך אום איינגעט־^פפען, ה־ע־ בורג

 זזרדגונג דער אויפרעבטהאלטוגג צור אנ>ן־דנונגען
 ז־עבע! וואורדען פע־האפטעטען דען £אן לייטען. צו

 אם איינגעליעפערט. געדיבטשה^ף ־אאבער דעם
 ייד־שען דער דעפוטאטי^ן אייגע איזט ד^ננלרטטאג

 אוגד .איינגעט־^פפען היע־ נייזיעדל צו געטיינדע
 ל. א פ ל ע ק ע י ט־ניםטעריאלראטה פ^ם וואורדע
י וש  דיעזער טיטגליעדער טעהרע־ע עשפפאגגען. ל

 לעשם־ג. דיא איבער דך בעקלאגטען דעפוטאטיז^ן
 גענוג ניבט דיא בעהארדע, ד^רטיגען דער קייט

 אויפגעטרעטען, אנטיסעשיטען דיא געגען ענערגיש
 ליעם אוגד ערטוטהיגט פאבעל דעד וואורדע דאדורך

 יע. פ■ הערר פערלייטען. געוואלטטהאטען צו זיך
 דיא דעפוטאצ־^ן דער פערשפראך קעלפאללושי

 ט־טטעלן ענעדגישעםטען דען טיט ווע־דע ^דדגונג
 אויסשדיי. יעדע פיר אוגד ווערדען הערגעשטעללט

 פעראגט. פע־וואלטונגםבעהא־דע דיא ווירד טוגג
ווערדען. געטאבט ווארטליך

א *(ד ע י ל ל א ו ו א ר ק נ ע ד ו ר י  פ!ז
 ■ דעם.פ־עם פאר דך האטטען פרייטאג ט) כ י ר ע ג

 ווע- בויערן ד־^שעגעד צעהן געד־בטסהאפע בורגער
 פעגסטער דע־ איינווערפען אם טהיילנאהטע גען

 פע־אגט־ו^רטען צו דיאסעגם בעווז^הגער ייד־שער
 געפענגניסשטיא- ד־ייטאנאטלינע־ צו וואורדען זיע
 אינטע וועניג וואר דאם־פערהא־ פעראורטהיילט. פע

̂הל ־עססאנט,  אנקלאגע ד־א פערדיענט אבע־ ווז
 ער- לאבאן לודוויג דרי שטטאטשאנוואלט דעם רעדע

 לעטצ- דען אין ״דיא :זאגטע ער ווערדען. צו וועהנט
 אים אוגד סעפטעטבער טאנאטם דעם טאגען טען

 פרעם. שטאדט דער אין אקט^בע־ דעש אגפאגגע
 שטאטטגעהאבטען אומגעבונג דערען אוגד בורג

 איינליי. דיא האבען אוג־והען בעדדעדגסווע־טהען ,
 פער. פיעלע געגען שטראפפערפאה־עגם דעם טונג 1
 זאל- ארף דען אונטער אוגד געצאגען דך נאך זאגען י

 דיא האט אונטערזובונגען א־־געלייטעטק וריןע כע
 אנגעלעגעג. געלאנגענדע פערהאגדלונג צור הייטע
 דעד געפונדעז. פאללעגדוגג איה־ע צוערסט הייט

 א־זט פא־פאללע בעדרערנסיועדטהען דיעזע־ ג־ונד
 דעם אוגר ערביטטעדונג דער אין אלליין אוגד אינציג 1
 געבען יאה־הונדע־טע; ן־יט אייגע, געגען האשסע |

 גלויבעגם- לעבעגדען פ־יערל־ך אינם טיט אוגד אונם
 ניבט היער ודלל איך זוכען. צו געגאםסענשאפט י

 זא דיעזעד ערביטטע־ונג, ריקע אב גאבפארשען.
 אדע־ האט, בערעבטיגונג אייגע האש געהעגדע וריט

 זיץ געשטעללט דאהין או־ך עם ודלל איך ניבט,
 רעבטעש דעש בעגריפפען דען טיט עם אב לאססען,

 ראם ד־א, פע־י־גבא־ל־ך ריטטע־ליבקייט דער איגד 1
 פע־סא. איינצעלנע; פ־לל־־בט ד־א ט־שביייבע, שא;
ען. לאשט צור נען  פאלקע גאנצען א־־נעם אן פאל̂י

בע. דיא אין ניבט טיך איך טאג ארך ורלל, ראבען 1
פא דיא אב אי־נלאשםען, פ־אגע דע־ או־טהי־לונג !
 ורללענם- דיא גע־ואלטטהאטיגקי־טען געקאטטענען !
 אוגד ניבטערן זא זאנשט אונזערער א־יםשע־ונג :

 אב אדע־ געוועזען בעפעלקע־וגג דענקעגדען ־וחיג
 בע. או־פ־־־צענדע דיא ארף פ־עלטעד.־ ניבט זיא

 צור דיען. צוריקצופידדען אנדערע־ איינפלוססונג
 פיהלע פראגען דיעזער ־ ע ל ל א ע־ארטערונג

 דאסם ארך, גלו־בע אוגד בערופען ניבט טיך איך
 גע־יבטסהאף דער דא געהא־ט, ניבט היעהער זיא
 האט. בעפאםסען צו ניבט פראגע דיעזער טיט דך

 דיעזע טאגען אוטשטענדען, אללען אונטער אלליין
 ווערדען, בעאגטוואיטעט איטטער ודא ארך פראגען

 שטאנדפונקטע פאם גור ניבט צווא־ אוגד איזט, זא
 ארך זאנדערן אגקלעגע־ם, אפפענטליכען דעש
 פער- צו געפיהלע טענשליבען נאטירליבען דעם נאך

 דיעזע וועלבע־ אין ווייזע, אוגד ארט יענע דאממען
 רעליגיאנם-גענאםםענ. אייגע גענען אגטיפאטהיען

 וואורדען׳ געב־אבט אויסדרוקע צום אונם בייא שאפט
 ליידער וועלכע ווייזע, אוגד ארט ב־וטאלע יענע

 געבילדעטען אללער אנגעדכטם פאטערלאנד אונלער
 אייגענמעכטיגע - האט. געבראנדטארקט נאציאנען

 ראבעאקטע. ברוטאלע אוג־ געוואלטטהעטיגקייטען
ק אין זיא וו־א  פאד- אונם בייא וואבען לעטצטען ד

 הא. איטטער גרונד וועלכען נון זיא טאנען קאמען,
 אין קאננען הערשטאטטען, איטטער וועם פאן בען,

 געדולדעט ניטטער אונד רעבטסשטאאטעניע איינעם
חל־ ניבט עם דארף רעבטסשטאאט איין ווערדק.
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 נירעדיהאזא ארם ווערדען. קזןנשטאטירט ניכט טען
 געגען ציינענשערהאר דעם בי־א בער־בטעט■ ווירד
 דעם אן איזט. בעשולדיגט וועלכער בררן, שיליש

 האבען. צו פיהיילנענאמטען עסטהע־ דער טזךדע
 בררן ראם בעשטעט־גט, צ־יגען דרייא דורך וואורדע

 צוהרזע טזןרדעם אננעבליכען רעם פזאנע רעם אן
 סעאג^גע דער אין אוטאגל־ך דאהער לאג, קראנק

 בעצייג. דננע גלייכען אים ;קזןננטע זיין געוועזען
̂ך ארך טען  מיבא-עסלאר. אין צי־גען אנדערע נז
 ערשדישונ. טאגע יענעם אן בררן קראנקען דעם דיא
 שאנעל אנשעל - האבק. געט־אגען הויז אינם גען

 ;קנאכענגעריששע שזןרמליבעם איין טעהר נור איזט
 אבצעה. א; ער ליידעט טיינונג ערצטליבער לויט

זעף רויא6 דיא רונג.  ארם ה־יטע א־זט שאר&׳ם י̂ז
 ע־צעהלט, זיא וו^רדען. ענטלאסםען האשם דער
 ער. ווזןבע שערנאננענען דער אין ערםט זיא דאם

 טאריץ׳ שט־עשזזןהן איהר זייא עם האבע, שאה־ען
 באיי אונטערזובונגםריכטער בעשולדינע. זיא דער

 טיטגעטדדילט, טא־יצ׳ב אויסזאגע דיא איה־ האבע
 דערזעלבע ראם געזאנט, ריבטעי רעם ז־א רען איבע־

 אייג. אונד זייא קינד בראדעם אונד שלעבטעם איין
 האקע איינע שט־עשמוטטעד, זיינע זיא, נעגען מאל

 נאב. ווירד ״נעמזעט״ דעם - האבע. געשליידע־ט
א שטעהענדעםאוים אז ה די ע ר  :ירט6טעלעגרא ני
 אונטעדזו־ רען טאבטע האוואש שטאאטסאנוואלט

 מאנאטם דעם אנג6אנ צו שאן בארי בוגגסדיבטער
 רעם ארשנאבע דיא דאסם או£טעדקזאם, אקטאבע־

 זאממעלן א־פ בלאם ניבט אונטערזובונגםריבטעדם
 ז־־ט דיא ראם זאנדע־ן בעשטעהע, אנרלאנען שאן

 ווער־ שע־שטענד־גט ארך טירטען6א־נהא טאנעטען
 דנד, אנגעקלאגט ז־א ן ע ם ם ע ו ו ם־םםען, רען

 טאגע ער קאננק שערפהי־דינען אויך דך זיא דאמיט
 שאללקאמטען זיא דא שריילאמסק, שארה שררא

 נאך ענטהעלט פאםם־־י־טאט רענן ;איזט אונשולדי:
 שערנעד שערברעכען. איינעם אן טהיילנאהטע קיינע

 שרייגעלאשמק ל ע ג א 6 אונד ב * ו ט טיסםען
 איבע־הארשט ליענט ע־סטערע גענען ווערדען;

 שאן האטר־א לעטצטערע־ אונד שאי אנקלאנע קיינע
 ענטקדעשטיגט. אנקלאגען ע־האבענען שם־לאו־יטש

י אונטערזובוכגסריבטער י א  בע. זיינעם אין זא;ט ב
 בע־עב- ניבט שטאאטםאנוואלט דעי ראטם שיידע,

 ער ערטהיילען• צו אונטער־יבט א־הם זייא, טיגט
 בעודעלט אן׳ שאנעל׳ם ריילאםםוננ6 ד־א ארדנעטע

 עי- א־נד הא£ט. אין טדב אונד שאי־ שירא יעדאך
שמילא ז־־א׳ בע־יזט ער דאםם צונלייך, קלערטע

שיא־ שטאאטםאנראלט רעד ש־ייצולאססען. רטש ו

 שמילאורטש׳ם. שייילאשם־נג ר־א נעגען טעסטירטע
 דיעזע אונר אנגעקלאגט זעלבסט דך דיעזער רא

 ענטש־עד נון א־זט, וו־דערלענט ניבט נאך אנקלאגע
 שארף ש־־־א אונד שאנעל דאסם נעייכטסהאף, דער

 אי! אבער טויב אונד שטילאורטש שרייגעלאכסק,
 ;קאנצעשסיאז אי־נע א־זט ע־סטע־עם בלייבעי. האשט

 כאראק־ צור - באיי■ אן לעטצטערעם האוואש, אן
 ״עד־ענלא• רעם וויר ענטנעדטען בא־י׳ם טעריסטיק

 אנאדי• ראם ציינע, וואר נראם מא־טין שירא :שעני־
 טיסא-עסלא• דע־ ששא־רעראונד נוע קאטהאלי רעד
 | אי־נ• שטילאוויטש יאנקעל טיט דך ריכטער רער

 שמילאוויטש קאם ווי־לע איינע־ נאד שלאםסען■
 באנק■ האנדשאלל אינער טיט ש־יידעשט־אהלענד

 | נלאש שירא נעבסט האבען ד־עם העדרם. נא־־ען
 ווירד נראם דיא געזעהען. אנדערע מעה־ערע ארך

 ארסערא־דענטליך בארי שאן דעססען שאלנע אין
 רעניגען שאר איה־ טאבטע ער . ״רעששעקטירט

 געשע. דאם א־בער מאנע זיא אנטראג׳ דע; וואבען
 ענט- איינע היעש־ד אינד בע־ואה־ען שוויינען הענע

 אנט־אג דער אננעהמען. נולדען שא• לאהנוננ
צו־יקנעורעזען■ זעלבסטשערשטענדליך וואורדע
: ל- א ו ו א ר ק ר ע נ ר ו ב ס ע ר ב• ן ע ד ו (צ *

 ן •ודענק־אווארלען ם־עסנ-דנע־ דע; :אך דער אץ ן.) ע ל
 האט שטאדט־עפרעוענטאנץ דע־ דטצונ: שטאטנעהאבטען

 פעה־ יאט נעטהאן, א״טע־ונג דיא אייוענשטעדטע־ ווילהעלם
 קדאוואל- דער אגלעסליך נעהא־דע שטעדטישען דע־ טע האל

 בעהא־דע היא וועדע אלט טגעועהען, א• וא ניינאהע האבע לע
 א־נעי נעוועזען. איינפערשטאנדען ק־אוואללטאבע־ן דען טיט

 אללער- ואפא־ט ענטשטאנד נעטעיקוננ טאקטלאוע דיעוע
 פא־רטצענדע הע־ אינה צווישע; אונד ך ודעדעדשפ־ו דיטם

 אייוענשטעד- דא־ט האט -עדנער העט ענטצאג אבע־נעשפאן
 ענט- אפפענטל־ך אייטע־וננ ו״נע שפעטער אויך האט טע־

 טא: שטאאטטאנוואלטשאפט היעדנע היא אלליץ שולדינט.
 פע־• אפפענטל־נע־ ווענען פ־אצעט רען א־יוענשטעהטע־ טע

 ע־טעט- דיא היעצו האלטע בעהא־דעןאמד דעי אוננל־טפפו;:
 ע־טעטטינו:: דיעזע איין• שטאדטטאניטט־אטס ועט טינונג

 ע־• טאניטט־אטט דעט טאיא־־טעט דע־ וייטענט וואו־דע
 ' שטאדטהויפטטאנן אונד נ־דנעיטי־טטע־ וועההענד טה״לט,

 ט־טטטען■ •ט שטאאטטאנוואלטס דעס אי־נשדייםען דאט גענען
 | איט אי־זענשטעדטע־ נענען ריטדעט •יא־ אונטערזונונג דיא

 שטאאטטאנדאלט- ־ אטע־ דע* ע־לאט איץ ־״טע ב״ צוגע.
א וועלטעט א־ן הע־אטלאנגטע, שאפט  שטאאטט- ה־עו־נע -

 פאל• אנקלאנע ד-א דאידדע, אבנער•־עדען אנוואלטשאפט
 ן פאלנע אץ :••א ע־לאט היעוע־ זאנט טאן לאטטען. צו לען

 אנע־נעשפאנט העט -עפ-עוענטאציאן דיעטנעצינל־נען א״;ע־
<ןי עהאלאטט

. ן ע ד ן ע ג ע נ י נ א ט י <ש * ר ע ב א
 דינעם אין האט שיטאני ש׳ א־וואן ן.) נ א ש ש ע ג

 נ־ענצבאטע״ ״וועםטא־ננא־ישע־ העטצבלאטטע
 נראשען אבערנעששאן שרעשבורנער רען נענען

 אונשא־ט־יאישען ד־נער ווענען עשטע־האד שטעשאן
 שטאה. ד־א דעניערוננסקאטטיששע־ אלם האלט־נג
 ערהאבען. אנקלאנען געט־ינסטען אונד ליבסטען

 ם. ע ג־א־ שעראששענטליבטע דעססען שאלנע אין
 :א־־ששא־דערונג נאבשאלנענדע ־ ז א ה ר ע ט

 ״וועסטאוננא־ישען אים ערשיע; אקטאבער 30, ״אט
 דער טיט א־ט־קעל לענגערע־ איין נ־ענצבאטע״

 שע־אנ. טיך ש־הלע איך ״שימאני״. אונטערש־־שט
 נאמען דיא ארשצושארדע־ן, ש־מאני הע־רן לאסט,
 ך * ל ט נ ע ש ש א .שורקעך אונד ״יו־עך יענע־

 אננעבליך איך איינשליסטע־וננען דעדען נעננען, צו
 -טען1 אם שרעסבורג, - שענקע. נעהא־ אלליין

ס ע ף א ־ נ ן א ש ע ט ש .1*82 נאוועטבע-
 אונד שטאדט דע־ אבערנעששאן י, ז א ה ר ע ט

 ויעל־ אנטרא־ש׳ דיא ש־עםבורג.״ קאט־טאטם דעם
 ע־טה־־לטע. א־יששא־דערוננ דיעזע ש־טאניאדף בע

 אונד דרעהט ע־ ווירדינ. שאללשטענדיג זיינע־ איזט
 טעננליבען דע־ אהנע וואורם, איי; ורא זיך ורנדעט

 ענטשש־ע- צו אבע־נעששאנם דעם ששא־דע־נג אי־
 אבערנעששאן :שאלנענדעש אנטיוא־טעטע ער בען.

 דער אין רייטעט עםטע־האזי שטעשאן ;-אף
 אייש. אששענטליבע איינע צייטיננ״ ״ש־־עשבורנע־

 אונד יודען יענער נאטען ד־א מיך. א; שא־דעתגג
 א־ינשלישטע• דע־ען נעננען, צו אששענטליך שו־קען
 האלטע איך שענקע. געהא־ אננעבליך ע־ רוננען
 דאם אי־ש־עבט, שאללקאטטע; איבע־ציינוננ מ־ינע
 שא־נע: דע־ וועה־ענד אבע־נעששאן העדר דע־

 יענע נור שארצונסוו״זע ••אבק לעטצטען דע־ נע
 האלט, ־ען־ידען ב־יא -עלבע האט געד^רט שא־ט־יא
 צווי. ם א שייט ניבט שע־לי־טדינגען זא;א־ וועלבע

 עה־לי. דינער יעדע־ דענען שא; - מעננע־ן שע•
 דינע בעטיהט דך שאלנענד, איבע־צייניננ בען

 האל- איך שטישטען. צ־ האשם ע־שיללע־. צו ששל־בט
 אייש־עבט. שאללקאטטע; א־בע־צ־ינוננ טי־נע טע

־־ דער דאם  שא־- נ־בט־ודען שאן אבע־געששאן ה;
 ניבט ייעלבע האט. געהא־ט זאלבע נו־ צוגסוריזע

 דנד, נע״אנדעלט ו.*ענ אששענען אינד עה־ל־בען דע;
 צו זאנדע־ן ע־האבען. אנדלאנע; אששענע ניבט

ע. צישל־בט א־ה־ע <־ודלת׳ איינשדסטערוננען  נ
 דיעםבעצינל־בען טיינע ווע־דע איך ־אבק. נאטטען

 איישקלע־ינגען אינד ע מ ם י ־ ש נעזעטצליבען
עזעלבען - איך •יא שא־ב־ינגען. -א-ט איני ־אנן

. ץ א ט ע י ל ל א פ
ר ע ע ד ש י ד י . י ר ע ר י ז י ו ה

שלוט.) אונד פא־טועטצו:: 13(.

 שמע־ץ אונד צא־ן א־ה־עט אץ אדנענבל־ק א־נען
 ועעבאלד עלענדען דען דא־אן, ור־קל־ך דענעקא דאטפע

 פא- א־ה־ען ע־ דאט נעשטאנד, א־הי ע־ אלט שאדטען׳ צו
 סאנטע, בל־נד שוועטטע־ איהרע אונד ערסאהדעט טעה

 ועל- צו, נ־:ט דאך עט ל־עט דינן האכהערצינער א־ה־ אבע־
ויץ. צו אסיליע6 א־היער ־אטעה דער נער

 ם״- א־נד לאננואט דא (ואנטע ועעבאלד, .קאפיטען
 ד־א אונד נאטם האנען, נעטהא; סיר אן דא וואט עדליך)
 ווע־דע ועלנע־ איך ־•:טען, דאריבע־ ואדלען סענשען
 ונד א נעוויטטען א״נענעט א־ה־ 1 קה־טטען האאר ״ן5 איד.נען

 יאנע דיא דענן האנען, טיך ואלייען אללסענטינע דער
ו נאטם שם־־נט ן, י י ם איום

 אפפנעטע נעענד־נט, ווא־טע דיא זיא האטטע קרס
 אן6 בענל״טוננ אי; קאט בעינעה טאקט אונד טהיר, דיא דך

 דא באנדען ויאהטע פ־עלע אהנע הינ״ן. פאל־צ״א-נעאטטען
 איה- אין איהן נאהטען אונד אויף, פ־טע דיא קאפיטען דעם
 הי- שטעדטנען דאט אין איהט טיט ניננק זיא ט־טטע. יע

 אר- אט א־הנען פאלנטע יענעקא ציטטעדנדע דיא נונטע־,
 אי- זיא פ־ה־טע והעג דעי נא:ט, וואד עם טאקט. פאן טע

 ועעבאלד דך דיעננטע פלאטצליך פלוט-בריקע. איינע נער
 שרייא לויטען איינעט טיט נעאסטען, רע־ מיטטע ריא דורך

 ;פע־שוואונדען וואה אונד — לוס6 דען אץ ער שפראנג
 דינעליינעפ^ןםישערן וואורדע דאהויןז טאנע איינינע עדסט

 הארטע קאפיטענס דעט טןךעס-שדייא דעס טיט געפונדען.
 וואר טעדנען דאם ־ענעקא. פ>ןן קאט ער איינען, נ>ןך מאן
 אץ שטונדען לעטצטען דער ארפיעגונג דעה פי)לנע אין

ד,י- הויז נעכסטע אינ׳ם וואו־דע ויא נעפאללען. >ןהנםא:ט

 דאטע, שווא־צען דע־ הדו האט דא־ עט נייננעטראנען,
 נעלנע; פאט לענענטנעפאה־ אי־נענע־ טיט טאקט יתלכע
 אפ- טיט ויא נא־ט דאטע היא האטטע נע־עטטעט פיענע־

 טא־ צילישען רענעקא שיוענטע לאננע אדף. א־טק פענען
 קדאנקעננעטטע איה־עט אן וואבטע טאקט לענען אונד
 נאט־יוענד־נטטע היא דך ע־ האט קדט נאנט, אונד טא.נ

 טעד- דעט נעזינדהייט ק־עפטינע היא אנע־ נאננטע, הודע
 נעו:נד, •ואו־דע ויא נעזיענט. צולעטצט דאך האט נענט

 וע— ד־א דא נעפא־ טאנאטע, טעהדע-ע דדעהטע אנע־״עט
 איהרעם טיט צווא־ אינה קאננטע, אנט־עטען נעוו-־א־ק נאך

 צ־״שען ליענעטנאנד דאט דענן נע־נע־. טאקט נרייט־נאט
 נע- פעטטע־ א־טטע־ דך האט לייטען •וננע; ניידען דען

 ודל- דע־ אץ נאך וואו־דע פע־לאנונג דיא אונד קניפפט,
 א■:- טטע הא טאקט נעפי־ע־ט• דאמע שיוא־צען דע־ לא

 דיא נעקאטטען, נע״-־א־ק פאן נד־עפע טעה־ע־ע צווישע;
היעלם. נעהייט רענעקא פא.־ אנעי

צ1. \ '
גוט. אללעם נוט, ענדע

! ני־נא- וואר ע־צעהלונג אינוע־ע־ אנפאנגע העט דיט
ללען וויו פע־נאננען, •אה־ איין הע  1 נען פע־וא דען צו וו̂ו

.האט נעגאננע; ויא וועלנען טיט צור־קקעהרען,
 ואסען טא־י פרויא ו־־נע אונד קאנאללי פעטר■

 נעועלל• איה־ע־ אץ פריהשטיק, נייא צ־טטער איה־עט אץ
טאנן. אדטועהענדער ודרד־נ אלטעי איין דך נעפאנד שאפם

 אלוין נלוינען ז־א טארי) (פאנטע ראקטון־, ,הערר
̂ן דאט נינם.  דאט אינד דיא, פ^רינע־ נעפאהר אללע שו

אר א־ה־ען א; שאדען נלי־נענדען קיינען טעדנק קליינע
ק ?* ווערדע נעהאלטען נ

 מיססען, צו ואנען איהנען לייד, זעהד ם־ר איום ,עם
 הערר, דעה וואר זו^ליע־ איין רענן א־צט, דער (אנטווון־טעטע

י ראואים ויך ראם איזט) ווון־דען אננעשפ־זןנען סארי פאן דער

_-אט פע־של-טטע-ט צ-ם לעטצטען דעה אץ צדאאנד
 י• אייפצינע -אפפנוננ אללע ענטפע־נט, ודים נץ א-ך -אך !

ק.  איך אנע־ •יע־דען, ועהענד ודעדע־ נאך קאנן רא ;
 טיטטע עט דדערן. לאננע נאך דאהץ ניד ור־ד עט פידעטע.

 רא אי־פ־ענונג פלאטצלינע נ־אטע איינע האט ו-ן, רענן
 שין; איך האנע פאלרע ו*ל:ע ה־ילט• איגע־יוא־טעט נאנין
 האנד, נאטטעט אץ נו־ ליענט האט אנע־ נערער,ען. אפם
טהון." האצו נ-:טט קאננען טענשען ודד

טיטל״ד־נ) פעטד־ (״עך י קינה א־טעט ״א־טעט,
 נייעף ק־ינעז יא::ע שאן אוץ־ ור־ דאנען טאקט פא; אונד

 נאך אללעט ״■־־ ודא •רללען, נאטטעט אום ע־האלטען.
ו ענדען

,—ט ד-א אן טא; קלאפפטע או־נעננל־קע דיעועם ןא
 א־טע אט דאטע שלאנקע איינע ע־שיען דא־רף נל״ך אונד

ציטטע־. א־ט טאננעט •וננען א-ינעט !
נל־כ• טא- אונד פעט־י ר־עפען !*טאקט ! ״טאקט

 ו־א דאנען• ערנליקט פאא־ ־אט נו־ רא ודא צ״־ט־נ,
 לענהאפט ליעפען אונד א״ה דטצען דע; פאן שפראננען

 נ־י-אננעקאטטענע, דיא צו. סאנן יוננען צוט פ־יידיג אונה
 הע־צלי- דען אינע־ יוא־ען דענעקא, אונד נער;ע־ טאקט

 וועה־ענד נעריה־ט. ט־עפטטע ראם או־ף עטפפאני. נען
 רענע־א טא־י האם •יא־, נעשעפטינט טאקט מים פעט־י

 ן שין רא אנ ט איי ניעקיטם, אינה נע־ע־צם רא איטאהטם,
 אט גא־ אלט ווע־ען, נעוועוען פר־ינד־ננען לאננ יאה־ע

 פאר- פע־לוןנטע זיינע אלט טעדנען יוננע האט מאקס ענדע
ענדע. קיין נאד פ־״דע ד־א האטטע שטעילטע,
̂ה, נליק־ ועהד יעטצט ווע־ע איך רענעקא) (־־עף 1 ״

 וויר־ דר־קען קוטסער דאפסעלטע־ איין נינם טיך ווענן ליך,
 סיינער ש־קואל דאס אונד פאטע־ט, טיינעט טאדט דע־ דע.

 רטצע איה־עם פאן פלאטצליך זיא (ואנטע טאקט! שוועטטער.
קוןםט, ! אדט לעננער נינם עט האלטע איך אויפשפריננענד)


