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 יוסטי־צ- דער אונד מעזעי ערנסט
מיניסטער.

טע. ערנשט ט־שקאל׳ן, שאן דעש־טירטע דע־
 אן לאנדטאגע א־ם ־אט :־,א י־דע׳ איין אי;ט זעי.
 איים אינטע־שע־לאציאן א־־נע יישטיצטינישטע־ דען

 ־־־ד ד־א גע־־שטעט, בעשטעהענ־. ש־אגען שינף
 געעה־טען אינזע־ן לעטצטען:'מטע־ א־נזע־ע־ אץ

דאבען. טיטגלטהיילט לעזעין
 זעהר איינע געלעגענהייט דיעזע־ ב־יא דאט ע־

 זז*. י־א געהאלטען, רעדע טי־שטע־האפטע שאנע,
 §ז*ן אלש י־שט־צם־נישטע־, הע־־ן דעש שאן ויז*הל

 אייש. ניאשטען דע־ טיט רייבשטאנע גאנצען דעש
 אנאדי ;•־ א־לט •יז*־דע־ אנגעהא־ט מע־סאטך־יט

 קאט. דיא י״א געשניטטען. נעדבטע־ דאב״א האט
טר־טט. שיי־־ף דען אדף איה־ מאן ולענן צע.

 טעזעי הע־ר דאש געשטעהען. מיששען דיר
 עב גער דיא שי־ איגד י־דען דיא שי־ י־ע־טע טיט

 זעהר איזט עש אבער ;האט נעשש־אבען טיגקייט
 זא ליידע- יייא טעזעי, הע־ד דאש בעדדע-ן. צי
 ;•א•—־ע "יגע־ שאן יא־ט געגיענ דע־ ־יען עלע £

 נעשע. עש קאננטע דאהע־ האט. ששי־ רן־נע נא־
 געזאגט זעלבשט ע־ יייא טעזעי. הע־־ דאש הען,
 גע־אג. דעם לא:; אייגעגבדק א־־נען :־־ איי־ האט.
 עטייאש שיעללייבט דאש ראננטע כעבען ־״ש קען

 ייאש קאננטע. זיין בעשילדיגוג; דע־ אן ייאה־עש
 בעקאננט ניבט גט־א דע־ אין הא״ן עש אלש איהש
 דיא איגד געשיהל, בעששע־עש דין דאך — איזט.

 עד דיא יודען, א־טהא־ארשען טיט בעדאננטשאשט
 שאלד איהן האבען קעננט. טעגגע־ אבטבארע אלש
 ייא־טען ציש איגד געהי־לט, אי־־טהיש דינעש שא;

 גע. נלייבענשגענאששע; דינע שי־ ש־רשש־עבע־
טאבט.

 שא־. דיעזעש יש א -אגן ייגעג־ אינלע־ע א=ע־
 זעלבשט נאטהיג ״יא צ־עהען, לעה־ע דיא שאללע

שעש—• ־עש־טי־טער איין א־י־א־אט. איי;
ק קינן׳ - *

 ־יא ־עדע. ־־א נאבשאלגענד — ב־יגגען נין
איגד איישציגע. איש האט. געדייע־ט שט־ג־ע אייגע

 יוסטיצטיניסטע־ דער דאש ניבט. טאבטע איג־ טערש. , איגטע. דיא בעהא־דען אבע־ען דיא ודיל ששלענע,
 א־ינ- אונטערזובונג דעד שעישאה־ען דאש אין ז־ך | קאנט־אללירט איגד י״אבט איבע שטעטש רען

העטטע א־זט, געשעהען היער אבער ויאש מענגע. ן האבען.
 טעהרע- זינד עש ז דירשען דילדען ניבט דערזעלבע ! פאן ש־אצעסשע איש טא; א־זט אבע־ '״'א

 :שארגעקז*מטען אינגעזעטצליבקייטען ־ע ■ עד■ אייגע; אנשטאטט ז שאיגעגאגגען טישא.עטלא־
בארי וי־צעגאטע־ש דעי בעשטעללונג דיא )1 ! אייגען געריבטשהאף ־ע־ האט ריבטע־ שאה־עגען

 אינטערזובוננםריבטער צוש ג אייש. דאצי ורצע־נז*טע־ א־ג־־ישע; א־גע־פאה־עגען
מזדיין עיינען יעה־יגען 13 דען דיעזער דאש 2 : אים ע־ דאם האט, א־־גגעבילדעט דך דע- נעש־דט

ק ש־י־ז יעדען שא־ףדעשדבע־ה־יטש-קאםטיששעדאיבע־גאב,דער : ד־א דאש ויאללע. ליעשע־ן בעווייז ד
ע־ש־עשטע, א־יסזאגע אייגע דגאלען דען שאן : ״ט

רעדאק- דען ם־ט בא־ייט שע־ב־נדוני. ד־א )3
וואש ב־ייבען, פשה שי־ בלוט יי-קליךיידע

קיי נאך דנדע־טען
 דאם אוגד צייטיגנעז. אנט־שעמיטישען דע־ טע־עז , שריי- ערנריששען אגטישעטיטען דיא !איזט געלונגען

שע־אששעגטליבטע. געהיימניששע אמטליבע ע־ | דיעזעם בא־יאין הערק איש געלעגענהייט, דיא דיג
 ד־א א־נבע־ושען איגד אינטע־שטיטצען. צו שלאגע

 ויאורדע דדננעגען בעא־יגשלוששען. צ־ אונטע־דבינג
 פע־. איגד שטאאטשאגייארט יי־א בע־־שענען. דען

ענטצאגען. איינשלוש יעדער טהיידיגע־
״אידצ־יט יודעגש־־גדל־בען דען פאן

שעי דיא ויעלבע בע־יא־שען. לאטד. טיט יע־עניגען
 פ־אגע איך ;א־בע־נאהטען יידען דע- טה־־ד־ג־גג

 דע- ש־־־ה־יט דיא דאש איזט הויז, נעעה־טע ־אש
 בארבארישען דעם אין זעלבשט ? שערטהייד־ניגג

 ג־אשטען דע- שע־טהייד־גער ד־א ו־ע־דען רישלאגד
אי דיעש וייא געהאלטען. עה־ען אי; שע־ב־עבע־

בלאט איננא־ישען א־־נעש אין געעה־טעסהרז!
 עדצעהלט בא־־ שאן דינגע ש־עקליבע דנד טע ,

שלא דיא אונד פאגעל אנשעל דער וויא יוא־דען.
 צייגין דע־ עד דאש זינד. ויארדען נעטא-טעדט שע־ ,
 •ייא שוויינע. דא דאשיט פעדששראך, נולדע; 50 ג־אט ;
שיע־שש־אבען. געלד צ־יגען אנדערען אייך ע־ י:

 זא- בא־י טיטטע זא א־זט, ויאה- דאש •וענן
 וואדוסהאט ניבט, ויענן ;ווערדק שע־האשטעט שאיט |
 נעגען רלאגע פ־עש קיינע שטאאטשאגויאלט דע־ ן
? ערהאבען בלאטט דאש :

אנגעלענעג• דיעזע- אי; דאהער טיששע;

שע־ב־עב? דיא ד־א.
״*ו

אי־פגעהעטצט זא*׳*גאשש׳
1'

פע־ליעש. ציטטע־ ־אש
בל־טבעש־ל. ע־נל־בע אייגע י ה־ז געעה־טעש

א ד־גיגג.  ויאורדע יידע;, דיא נעגען יעטציגע ד־א -
 אי; ש־אטעשטאגטען דיא געגע; יאה־ק ״■ז שא־

־אש בעה־ישטעטע. טא; איגדעש ע־האבען ש־אנך־יי־
אבשאל- ,ל״בע;

***** ******"י* ן •£< ■ בעשטאבע;
פאלשע אינד

ה> בעטע־קט ני־עדיהאזא.
זובונגש־יבטע דנד. נאטטען־אש ייא־דעז,

******* ******* '̂ ׳ 5- י ״*׳׳ ׳ \3' 1־׳־

 אנדערן פא־ טישטע שע־האנדלינג דיא אבע- זען.
 גע-עבט אינשא־טייאיש. ד־א ן.

טשע־גאטאני העד־ שאן ודא נד,
1'

1:־
א־נ־

 רד א £א; דע• יעדען. אייגען דא
̂ייי דט״יז—יי־דא׳ ״אי^מי׳. ו

******* ך**••*•■• •*•**•*•* *••••י• * **•*יי*•** •*•*
'׳ •יי* < 10 /איין. דיא *פאנניננ ריפ אער ■אייייו י•  ' <*̂׳

^*■יא*י* ••י**י•• *••*••**•*••**•**י
יי ו ** •*<>> • •י * י• <̂■11

ערייא־טען. יישטיצטיגישטיע־ש
״עלט -ער איבע־נא־ש דען. ־־א אלש איך. האבע ••אהל :זאגטע

שע־ דיא ייאלטא־ שטעללע־ איי. ענטשטאנד בל־טבעשילד־ג־נג ־ע־
ד טאנגע נראשען דיעזעש לאנג א־ינע שיעלל״בט אב געציייישעלט. בליק

׳*-**-ז *!< . **ן • , * י £א , £ .כ
 העט■ ;א ייערע, שא־נעקאטטען טאלע ע־שטען ציש
 שערריק. אייגעש ויאהנדנן דעש דיעזעלבע איך טע
 בע ד־עזע אבער צ־נעשדיעבען ־אבבינערם טע:

 יאה־הונדערטען ז־יט דך ■י־עדע־האלט ש־לדיגונג
 אינגע דעש אינטער עקש־שטירט אינד אשט. זעה־

 אבע־גלי־בע, א־ש הייטע נאך שאלקע בילדעטען
 נע ־ע־ אייגע; דע; שא־ אימטע־ דך האט אבע־
 פא־. א־נבעגרינדעטעש לעע־עש אלש גק־־ט רעבט

עריייעזען. א־־טהייל
רעע־ ,׳ א אונדנן א״ן עש דאש נין, ייייש איך

 שטעהט עש גלויבען. צו עט״אש זא א*:ט, ■יאה; דע־
 איש ־עלידא; •ידישען דע־ ג־־נדזעטצען דע; טיט יא

 ל־יבע;אלט בליטא־נ־יעדע אללעס ו״־ע־שש־־בע׳
א־נ־יין• ש•־ א־מטע־ ־ידען דע;

 נע. גע־יבט דאש פא־ אייך א־זט שאלל דער
 ־יבטע־ איי; דא אינד ה־ע א״ך ■יענן אינ־ ראטטען,

 פא־איינגענאטטענה״ט איג־ ליידענשאשט פאן דך
 -אטטע; זא _ ליעם׳ שע־לייטע; איישש־ייט־ננען צ

ע.טם• אינגא־־שיע; ציר ציט־״ען ־ידען דיא דאך

י*י יית •****•
 שע־זאנען דייא

 לא. בעו־יזען. צו אינשיל־ איה־ע א־נ־ דעטטען, צ־
 דיא טהאט דיעזע נאננטע ייעלט דיא אינ־ ע־ "אל

 לאהנטע יאה־ע; 11״ שא־ לעבענש. ד־נעש שאנשטע
 ענדע צי האבאבטינג. טיט פע־טהי־ד־גע־ דעש מאן
י שימש!* טיט יאה־ה־נ־ע־טש 10. דעש

 ניבט שלוספערהאנדלונג צי־
 אונד אינגא-נש א־נטע־עבשע

 ט י י ה ר ־ א י ו פע־לאנגען ־־־ גיטע־ זיין
!ט ־ י ק ג י ט ב ע ר ע ג ד נ ו א

 אונגעדעב- דיא האט ־א:יג שע־זישע־ איין
ן ריבטע־ טען ע ש פ א ט ש ש י ו  אוש לאששען. א
 צו בי־ששיעל אכש-עקענדעש אלש ק־נשטיג שי־

 אינטע־- דעש טיט דאשזעלבע ניבט זאללטע דיענען.
---------געשעהען. בא־י דבוננסריבטער

נייאיגרדיטעז. פערשיעדענע
יא ד ע ! ג ר ו ב ש ע ־ ש

בייא ע.) נא ק ש י ין א * צ א ט ־ ם ע ד
 דך איישע־טע ״טא־טיני-נענזע׳־ דער איבע־גאבע

 דיא איבער א־ך אנדע־ש אונטער טאיעשטעט זר•
 בעטרעששעג. דער צי איטט־יעבע אנטישעם־^שען

האבען .דא :זאגטע דאניג דער דעשיטאציאן. ען

• ין----------!י '1
גע. איךהאבע.אשטשא; לאששען דיטע; האשש פא;

 נע־עבטע, אינ;א־ן אלטען דיא ני־ דאש געדאבט,
־אש־טה, אינד שאמשיטש י־א־ען. טעננע־ עה־ליבע

שאליטי. איה־ע; אי; אויך ענן

>' ענטשיעדענשטע איישש בען
י ע ד ו י ע ב • ' ף ד ש י י א א י  ה

 קאנינליבע דיא ע.) ב א נ נ י י א ע ט ם ג נ י י
 אנגיעלעגענהי־ט אי; האט שטאאטשאנייאלטשאשט

שאר- דעש דע־ שע־טודידינע־ דע־ א־־נגאבע דע־
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עז. בר ב לי דור נאטענם אינדיורו״אום■ א"!
 נעגענד אינזעדע צ״ט לענגערער זייט מאבט ניטין

 בעזאג- איינען בעטרייבט מעגש דיעזע־ אינדכעד.
 בעזאנדערעם א'־ז א־הם מאבט עם שפא־ט. דעדען

 ״**נסה״ א־ה־ע אים יהודים ער ווענן פערגגיגעז,
 אוים. דאם אויף זיך פערלעגט ע־ קאנן. כריננק

 איבערביעטען ראם או־ף פאבטונגעי, ן פץ דיגגען
 אבגעוויקעלטקגעשעו■ אנדע־עןבע־־יטם פאן דער
 איין מענש פע־שטיטצטע דיעזער האט זא טע.

 גע. פרנבה דיא אים קהלה אונזערעי דריטטעל
 ביעזא- אין האט פאט־א• זויבערע דיעזעד ביאבט.

 רעגאל־ען טהייל איינען אוגד ה": שאנעם איין ווא
 אג. דא־ו־ף אבעי־ דך פערלעגט א־יגעגטהום. אלם

 צו פ־נסה איה־ע אום מענשען א־מליבע דערע
 פ־עם• צו איהגען או־ם נוטצען אייגע; א־ע־ ב־יגגען.

 דין דך אוגד ז־טצען צי הויזע צו אגשטאטט סען׳
 פפליבט דאהע־ איזט עם אבצו-ווידטהען. געשעפט

 ר. ע פ דיא טענשען דיעזעם יהודי, יעדען איינעם
 צו ט׳ נ ע י ד ר ע ם ר ע א י ד ג, נ ו ט ב א

אבטונגשפ!ןלל בעצייגען.
ק. י ש *׳ ט׳

ב־עזזןווא. אי; קולטוס-פ^רשטעהער

לעפאלדי־מארקט. פעסטער
 דך האט טא־קט לעפאלד־ אבגעלרפעגע דע־
 בעמדי• ניבט אלם לאנדעספדאדוקטע דע־ בעציגליך

 מאב. אויסגאהטע אייגע העררסגעשטעללט. דיגענד
 איגד טעהל, פעט־אלעאום■ :א־טיקעל פאלגעגדע טען

 פע. אי; פע־קעה־ דע־ וואד לעבהאפט שפי־יטום.
 וווןל־ געיואשעגע־ אי; אבזאט־ן גוטער אוגד דע־ן,

 צו גע־א־ע יואללגעשעפט דאם ווא־ דאגעגען לע.
 דאם ווא־ אינבעפ־ידיגעג־ קלעגליבעם. איין זאנע;

שלעבט פעללען, אוגד הייטען ראהען אי; געשעפט
*• 1■דאדעץ

 *000 בין 7 גאנצען איב וואי־דע ע ל ל זן ו ו פון;
 פ־ צ־טיישט פערקויפט■ טט־צט־י

יקם:פאב־ אשטעדדייך. גאך פאב־״דאגטעז
 ק־לא 23.700 ב־ילי־פ־ג וואורדען יואללע; געוואשענע

 פע־ קילוןג־אטט פע־ 3,35-1,80 פ!ןן פ־־יזע צום
קויפט

 גי־ע ויייבע ג־אשע ע. ט ב י ר פ נ ע ז ל י ה
 ו,<0 דא;-יאא-ע 10,20 געזובט שטא־ק פיז^לע;
 י.175 צ־וע־גבאד־,;ע; .7,75ור־סע אלטע .9,50 ברו־גע
 ע־ב- בעצאהלש• גול. !8-19 פא; וואורדען לינזען

 אגבר זאק. טיט גול. 11 הי־זעב־יי; גול• 12 11 טען
 לייגזאטע; ,9.50-9 האגפזאטע; ,6.75-6.50 וויקען

ענ ם!ןה: טאגגעלט• םזןה־זאםען ,12.50-11.75
 א־לעב גול. 28—26 קיטטעל גול. 29 בלדע־ גיל. 26

קילא 100 פע־
 א בי בעגעה־ט ישטא־ק ם י ט ־ ־ ־ פ ש
־אהע׳ פזן־רעטהען. קגאפפען

-י — י ׳<״<*— ״•ן
■יא שפיר־טים

 .־אגז־טעג■ א; פערקדפט 01,5״ טיט ראפפיגערע א;
 פרעם. פאן אבגעגעבען. גול. 32 טיט ויא־־־ע טען

פא בעגעה־ שטא־קע־ איזט שפי־יטום העפע
 שפ־יט דאפפיג־־טע־ קוואגטס. גאך יע 33.50 32•75

געהאגדעלט 33.50-33 טיט מא־קטע צום ביז דער
געהאלטען. <4.50-34 אייהיעטע

 , ווא: גייעם אין ץ׳ ט י ו ו זן ו ו י ל ש
 פא־. טעה־ע־ע י־א־־־ען עט געהאנדעלט. שטא־ק

 טהיילם גיל. 30 צי אגען שטאצ אינטערע אב טיען
... זאטבט 33.50 -32.50 בידאפעבט אב

גיל^יע 45ל39 פא; איזט ־־אא־ע אלגזע האנדעלט׳
בעדאסטען. צו קי־אליטעטנא

ט־עבע־ן עבטען אין
;ן׳

האבע אא־ע
דייל ווא־דען׳ געטאבט עשעפטע

־״*־■ גע פע־ט
 : אייגיגע בלאם

 גון; ע־צ־יגע־ ד־א
 ל~£ דנד, עישיעגען פ־אבען ט־ט בלאם איגד
 באה:" אב פאשם זאטטט 34.50 ע־צ־יגע־ דיא בען

 ןדרד ״״—ך ט־עבע־ פיר פ^־־ע־ן. שטאציא•
 גול. 23-22.50 פאש א־נע איגטען, אב גול. 21-20,50

 ב־ז 34 ויאא־ע אלטע לאגע־ב־אגנט־יי־ן פע־לאגגט.
גולדען. 36

 אבזאטין דער ם ו א ע ל א ר ט < .!
- בעצאהלטע סאן שטא־ק.  געטטא קילון 100 פ
גול. 25,50-95 קאפסא
 גע. גע־ינג זעה־ ווא־ען צופוה־ען ג. ־ נ א ה

גול. 54-33 ו־אבסהזןגיג גול• 36-35 לייטעטער

גול 18 ייאא־ע גערינגע־ע פיר גיל. 27 26
סער־ ,22,25 באסנישע ן. ע ק ש ט ע ו ו צ

 ליעפע־בא־ נאוועמבעד פע־ 21.90—21.40 בישע
קוואנ .דאשעם איין וואודדע ר א ו ו ק ע ל

טלא־יאגיע־ פי־ בעצאהלטע טאן פע־קייפט. טים
 פי־ גול, 22 18 וואא־ע אלטע פיר גול. 24-23.50

גול. 22.50 באגאטע־ ני־ע
אונגא. •15.50 שערב־שע ן. ר ע פ פ זן נ ק

גול. 14 50 ר־שע
כולז־ען

בע- טהייע־ע־ גול. 5
12״ פון; ־־פפזארטע; ן. ר ע ד ע פ

 4 ט־ט וואורדען אויפווועדטם
 אביוע־טם גול. 120 פאן סא־טען יועה־ענר צאהלט,

 שטי־ גראםע־ע נאך אייגע פאללען ם־ישטען דען אץ
 מ־טאונטע־ וואירדע פלויטען פי־ ע־פיה־ען. גע־ונג

 נאט־. ווי־ בעודלליגט. זע—פ האהע־ע ג־לדען 10
 —115 פ־ינע גיל. 180-165 הזןב£-נע פעדע־ן, רען:

 ב־ז 100 ל־טטעל גיל. 140—155 מיטטעלפיינע גיל. סט!
 האבפי־גע פלו־טען גיל. 90-70 א־דעע־ע גול 120
 225 טיטטעלפי־גע גיל. 265—245 פ״:ע ■ול. 30 י—270
קילא. 56 פע־ .200-170 ארדיגע-ע גיל. 240 ב־ז

 ד־ע. אויך בליעבע; פ־ייזע דיא ן. ר ע ד א ה
 פע־ליע־ דאך אייגיםט.םא־קטע, צום יי־א זעלבען

 שאפיוזןללהא- אגיטא אהגע געשעפט גאנצע דאם
 פ־ייזען ג־טען ב"א זעלבבט איגד בענעה־ט דע־ן
 הא• :בעצאהלטע טא; פא־האג־ען. געניגענד ניבט
 ,15,60-14 האלבייייטע גילה. 19—17.50 ווייסע דע־ן

א־ה־נע־ גול. 12-11 פי־גפאק נול. 12 11 קאנצל־־א
פע־ אללעט ול.  12.50—12 לי״נען בליי גיל• 21—10

קילא. 100
900 0 לא■•א פערקי־פט ע. ל ל ע פ

 דייטשיואל• גאטטיגגעז. פערשיעדענע־ שאפפעללע
 ביז 3 צאקקעלפערלע פאא־. פע־ 3,40 2,50 ליגע
 13.5 בילגא-שע אזנד סע־בישע פאא־, פע־ 4.50
 מאצעדזןני■ איגד טי־ק־שע שטיק. 100 גיל. 145 בין
 47-46 ק־אאט־שע איגד באבג־שיע גולד. 47-45 שע

 (אל. קילון. 56 פער גיל. 43 12 דעבעגבי־גע־ נ־ל־
ע יאבאטט׳ פע־צענט 2 לעש ל ל ע פ ט ט א  ל

 די־טש. צ־־אר אוגד פע־קויפט. שטיל 25000 •יאורדק
 גול. 105-75 באטש.באנאטער גול. 47-15 ויזן־ליגע
 אללעם גיד. 100-90 ק־אאט־שע איגד בזןבג־ישע

 באגא. 25140 ע ל ל ע פ ש י א ג שטיק.) !02 פע־
קיטע. גיל• 136-1;:2 ט־ט פע־ק־־פט ייאורדע• טע־

••• •■*•••יי**•• •*•״•* ס*00

 —133 דעבענבץ־יגע- א־:ד באנאטע־ גילי 152 1•י־
שטיק.) 102 פע־ •אללעש גיר 145

 פע־אגט
י ו" ל הא' * ^ ל ל|

• * •• ־| <* י ✓ • *•••״•••••-
ע ־ ע ד ע ל

ל ל א פ נ י א
־געזעללשאפט פערדמגרונגם
^•*•יי • 6.,*ד1 קאפיטא פאללא־ננעצאדלט;ב

:אב שליעשש געועללשאפט דיא
אי־גצעל-אוגפאלל-פע־דבע־; )1

<|• ־י י

׳י-ו פעדו־בע־טען דע; וועלבע אינפאללע, קא־פערליבע געגע;
•,,••י* •• ס •<-** '•י■ יען • א יי• י -י י דא־ בע־ופע, דינעט אייטע־ אי:ד אץ

ב־־עאוי-נע- א־אט,
קאגנען. ט־עפפעץ

ארזו א־צש, באנקיע־, איין :ב־־שפיעל
5 —אי אבהזלוב ־ע־ ̂ו• י' ״ר א״ר״־ ׳ו^׳־וי״^ו••••■• י־*,

 א ע־־סאלגט, יא-.-ע
א־ ־ א ד י.י.־ ט א ״ ע ־ א

ירל-לי• * אי

/ • ■ ••*•ל•••

10000 פאן

בעצא־ נעו
גיל. 11 פא; פ־עט־ע "־:ק

ל< •>< ו * - <יי< א,
שפ-ענענד ם־עמיע דיא אי־ט הא-ע-, עגט

פע־דבערונגען - קאללעקטיי־ )2
 ועטטטיייבע ״עלבען שזןן אינשאללע! קא-םע-ליבע :עגעי

בעט־יעבט-אוג• נען :א;טט א״נעט אדע־ טאב־־ק אייגע־ אץ
א אושאיבונג א בי םע־ואנען בעשעפטינטען טע־נעהטען

קאננען. ווע־דען בעט־אפפען בע־וש־א־ב״טען רע*
אונגאח: פיר גענעראל-אגענטשאפט דוא

.1״ נר• גאםשע דא־זןטהעא בודאפעשט,
*1)1 מסס 3(1011116 31*1**.׳ ■'011039*11, |*ע*ז*א4זז*)1ז0*§ 16 ״

; , אלע׳ אעטהערישע |
י קאלע־רם איגד אעטהעדש עסשענצע■. !
} י ערציינונג צו• *

! געט־ענקען. גייסנדגען אללען פאן

| טרעבער שליוואוויץ. רום. ליגערע. )
| אפפא־אטע. אהנע וועגע קאלטעם ארף |
: דעם טאב־יק דיא עמפט־ע־ולט :

ד 1 ל א רנ ד א רי ע ט ט א 1 וו
. ' בודאפעסט, ז !
ן טעמפעד איזל׳ דעש ורס-א-ודם טאבאקגאששע. 1
 ן ווי־נ־ צו־ אללע איגד -א-קע ווינגעטטען, טערנער ן
 * וויינפאר- ראטד.ע א־טיקעל. נאטדינען פע־בעטטערוני. !
1 גלי- דענבלאוע, ־■• ודינבו׳טעפט, שיללע־פא־בע, בע׳ |
* צו־ עטצ. קלערוננשפולווע־, ודיגשפרישט, צערין, *
| וו״נמאניפולאציאן. ]
ג ורינפערמעהחנגסקאמפאזיציאן !נייא |
* נ־אטיט• פר״י־ודאנטע או;ד סאניטולאציאזטבוך * . . . . . ------

.28 ראדיאלשטראסשע בודאפעשט.
ט דין ט—אפפע קא וו■—ם אויטשל או:נ• ־א:־נל' פאנ-

איינביוכדכערער או:ד פייער
• 90־ ן ע ס ס א ק -י

א אץ קאנשטאיךציאן יגליבשטע־ פאר: ר ע ט פ  יט• ״:
פרייזען ב־לליגשטען דע■ צו ייא־.ל
 אונד דכערה־יטט-שלאססער קאססעטטען.

קאפירפרעססען
 אויטו־אדל. נ־אטער אי• עבענפאדרט

פ־אנקון. אוגד ג־אט־ם פ־ייזקו־אנטע א־ללושט־יטע

**י י ״י' '־־ 4*־־
דיטמאר־ש ר.

 :•אפעט אץ :ניעדז־לאנ
פאלאטיגגאששע. באד! עלע־ע־

פעטט אין צושטעללו;; פי־א אדפויע־טט ק׳ 5 פאן

ט ־אט־ אדאלף 1 ז . - - יו ־■•א■״ איי• ת ־לאגע, . ̂ *׳ - < י <״•׳!״ — ■ן״י*
 ורז-א ־א־לם־אשע־נע לאנדשט־אשע• בי־אפעכט

יי—־א£פ;י, יטען א־צ׳ דעם ידם א ־עש
?1פא לאגע־ שא־^־טעש . ב  דין עטפויעהלט

* * • • • • • • •••*• ן י■ יין! *״*וי יי*׳•* •י מי׳י' ׳׳<
פאזאן. נ־יעשטע־ גא־ שעטנז! השיש יבל־ ־ליידע־
ס-  נגען ב ווע־דע• טאש נא־ בעשטעללוגגען ס

 יו״נוו א■:־ שבת פזןן שגאהשע א־ ט ט שט־נדען 2׳
אגגעפע־טיגט

אן >1 <1 '1 ׳1 י1 *0* *4 *4*4 *4■** 1 ©י • *׳} {
מצבות.

י אןו ׳ א ס •ן קא׳ ג
בודאפעסט׳ גראכשיטי*;־לא;ער

וו'\\1).*ג)1י*1-*110ו11*,>יו1*ו41 \ .•ו 5.
 געשפע־־ט.) ט יי״ איג־ שבת (א;

וועלבע יזינען, אללען דך עטפפיעהלט

*£

*
<ו

1

!< :  * ג־אבשנר־נ-זענוזנענם דעש פפל־בט ט־״ריגע י׳
ז האבען• ע־פ־ללע; צ־ ?־
 אי: טא־טא־ א־־ש ג־אבש־ט־־נע שאגע זעה־ יי
 פזן־דא. א־ישדאהל ג־אשטע־ אי; דנד ג־אניט יי
זע: ג־א־ו־־ונגען, קון־דעקטע טה־ג• ל׳
ווערדען פעדגזןלדונג עבטע־ ט־ט ש־־פטע; *
אדסגעפיה־ט• בעשטענש *
ו *< •<־ -4* *־0( ( ,* ^(48• י , ,

**4*0^ * • * 0114$)[)1*(1: 11110 9*40111190*11. *!!*!*ס^ייא! 1 6( ( (



! ל .1:ג. ג ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י נ\0 .

 1 ריבשטאגע אש געלענענשדיך ז^יד עש זאנדעדן
 !נעגענא. שא־ש־־א ל״קען דער ששאנדם־נקט דעי
 קלא־נע. ״ען העטצעו אנטיסעט־ט־שע; דער בער

 טיט שא־ש־־א לינקע ד־א דאש ווערדען, שטעללט
 ־אש -6 א־:ר האט. טהץ צ• ש א־נש־נניב: דעזען

 ן דין £ע־אנט־־א־טד״ך ני:ט א־־נעעלנע־ בען—ט
קאכן!

ל ש א (ד • י ע ל  : א. ה ען ש ־ • ־ צ ד
י ק ש נ א י ר נ י ' א א ״ א ה ־ ע ־ ״ ע ל ר ע

 דעשיט־־- דעש צ־לשק עה־ענהאנדל דער ט.׳ ג י ד
 רע־הא״א־ יוליאיש א־נד הא־אגשק־ שע־ד־נאג־ טען

 א־זט עש בעענדגט■ ;אשט־טטא; זאטשטאג ••א״דע
 ציזאטטענגעט־עטען עה־ענגע־יבט איין נעטדיך

 הא־אגשק־ ־,ע־־ ראש האט. ענטשיעדק י־עלבעש
 ■אדא שש. געבק אקצ־א;6שאט־: ־•ע־האי־א־ דעב

 ייע־האייאי א־:־ בא־טא צ־יישען אנגעלעגענדד־ט
 האט רעששען שאלנע אין א־זט. ערלעד־נט גענצל־ך

 שטאטט;ע£־נ־ען. גאבט־טטאג זאטשטא; ד־עלל ־אש
 גע״עהלט ש־שטאלען םצ"־ייךאטפ£עיי.־אירדקצ עש

 י־אירדע ש־־טטען 25 שאן ענטשע־נ־:; א״נע־ א״ף
״ האט ש־ש ע־שען דענן :עשאששען. ע  הא־אנם• ה

 ה״ערלף ט־עשפק. צ •יערה^ווא• אה;ע אבגעבען ק־
 פ״ע־טע א־;ד ש־שטאלע דינע ״ערהא־־א־ ע־האב

 הא־אנשק• —א אש הא־א״שדך געגע; עזעלבע ־
 ב־ידע דך שטען— דדע־״ף נוערלעטצט. א שליעב

 ט—שט דע־ נאש־עש א״שזאהג־גג, ציר הענדע רא
האר. א״סנעט־אנק ••־יזע ר־טטע־ליבע־ א*ן

צ ) ט ר • ׳ י י ה ג ע ג ע ל ע ג נ . ע ו ו א  ־
ו , ־ א ט ־ א : י א ״ א  אננעלעגע: ־'א א־שע־ ה

 ראש ••־ר, ע־£אה־ען ■•ערהא״א־-בא־טאק ה"ט
 ;דיעזעלבען ע־גאגנטע. צ״גען ז״נע זדיטע בא־טאק
 ציזאם ״ע־הא״א־ש סעק־גדאנטען דע; מ־ט טראטען

 ש־א־טאק ;־:טעה־ דא ־אש ערקלערטען א•:־ טען
 דינעם האלטען■ ע־ש£ל־שטעט6 ש- טעהד נ־בט

 צ* ששא־צ־א; שאט והיזע דיטטערליבער א•; נעגנער
 שאט־ש אש דינערצייט דך האט •יערהא־יאי געבק.
 ש־א- רען גד א געהאלטע; האטגע־יבט אן *;5שאךצי

 בא־. נע״אגגע;. נשטאכצען א דד״א ד־־ך א״ך צעש
 דע. צ־ ע־לעגט. פ־טטע א ד־ שא; ע־;ע־6 האט טאק
 שע־ ט אגגעלעגעג־ד ה־עזעי אין ע־ בעצאהל־ג: רען

 שעקיג- דיא האלטען זאט־ט - ״איהדע א־רטה־ילט
 ״ע־הא. שערלאגגען דאט ק׳ם א ט ־ א ב דאנטען

 דא שע־ששעטעט ־ ש שאט־ששאד־צ־א; אש ש -אי
 ע־ א־שגעט־אגען לטי; עניג גערשטליך זאשע היא

שיינט.
א י ד ו ע ע ל ל ז* י ־ • ן ש ד ר ד ע ה

ד א נ ן  הערר העטצער אנטיסעט־טישע דער י.) ו
 דיעזעלבע ;שע־לעגענה־יט ג־אשע־ אין איזט ז*:אד
 יודען. ד־א ראש בעווייזען, ש־עללי־שט א־הש ווי־ד

 דישט. דער אויש וואאען אללען טיט ער דיא געגען
 אבע־גלויבענש דעש איגד ד־טטהייט דעד קאמטער
 נעמליךדאצו. דנד גיט עט״אש צ־ *ך5ד לאזגעהט

 זיך האט ש־י־טאג שע־גאגגענען ען.6קוי צ־ ו־אללע
 דע־ די־עקטא־ דען אן אנאדי אבנעזךדנעטע דע־

 טיט גע־וענדעט וו^לל-יואש-געזעללשאשט וויענער
 לא■ ב־דאשעשט אץ א״נע שאגע ע־ כיטטע. דע־

 שען אגאדי דעם אן6 שאשו־אללע שא־ט־ע נע־נדע
 טאנא■ .,ד־ט שע־ק״שק. איגד א־בעינעהמען ג־טע
 דיעזע איך האכע אנאדי• הע־ד קלאגטע (זא טען.

 דך. ש־גדעט ניעמאנד אוגד בודאשעשט א־ן וואללע
 גע. ניבט א־זט עש אבקו־שטי־ ד־עזעלבע טי־ דע־
 געלעגטע ח־ם אי; דיא דירעקטא־ -ער אב ידש.

 אונלייד- דיא אבע־ איבע־גיטטט, אנאד־־ש יואללע
 מאן דאש בעיי־יזט. אנט־שעם*טע:.העטצע ליבע

 האט, געטראששען שטעללע אייגע־ אן אגאד• העדרן
 די- אן געמליך - איזט עטששיגדלששטען אש ע־ •יא

 "אר בארי אונטעי־ז־ב־גגש־־בטעה דע־ וואללע. גע־
 היער האט איגד ב־דאשעשט אין טאגען אייניגען £א־

 פער- אשפענטל-ך ווע־האוואי טיט וויעדע־האלט
 יאה. 22 £^ן טעכש יוגגער איין א־זט בא־י קעה־ט•

 דך, וו״גע־ט טישא מיג־טטע־ש־עדדעגט ־ע־ ;רען
 ע־זאגטגעם• אבצוגעהטען. א־גטע־זיב־נג איהשד־א

 שיה. ענדע צו ב־ז זאבע דיא גור שאגע באר• ליך׳
 האבען. נ־וגד ניבט אנטישעטיטען רא ־אט-ט רען,

 וריד עש קלאגען. צו א־גגע־עבנרגק״טען א־בעד
 ךאנג־עגא. לעטצטען דע־ ב־־א ־אש ע־צעהלט.

 אבע־. ב-ש ני־עד־האזא אין ציאגש-שע־זאטטלונג
 דעד- ש־־א שטאטטשא:־. טאהלצ״ם אייגע געששאן
 איין געזעללשאשט גאנצע דיא ב־אבטע זעלבען
 טיש-־עדע אייגע־ אין דע־ אויש, בא־־ א־־־ ״ראך-

 לייב- אלם יו:ט*ין, אונגארשען דע־ שושטער ארש
 גע. אונאבהענג־גרךט איגד גקי־ט גע־עבט דעד טע

 שטיעשען אג־־עזענדע; 250 אללע ויאודדע. ש-עזען
 אלם ניבט. אבעדגעששאן דעי־ דר - אן בא־• טיט

 גירעדיהאזא אין דאזשא אבע־.שטאאטשא;״אלט
 ־א ב ■יערהאייאי הע־ר פלאטצל־ך עדש־ען *י״לטע.

 אנגע- רא איבע־ א״שק־נשטע אש באט איגד אירש
 קאזטא הע־ר שאליטאשי. עספוהער דע־ לעגענהייט

 געלע■ איהן■ ש־י־ע עט יוע־הא־יאי, העדרן זאגטע
 שאללעש דעש איישקלע־־גג צי־ שיגדען צ־ גענהייט

 של־עש■ אדשק־נשטע. שע־ש־עדעגע אירס ב נא אוגד
צו זעהען געשאגגעגען דיא •יע־האיוהי, באט ליך

 געגק עם .טראטצדעם :זאגטע קאזמא דירשען.
 געשאג ד־א א־הגען איך "ילל א־זט, ששדיבט מייגע
 טדאגען, שעדאנטווארטונג דיא א-:ד צייגען גענען

 טיט כ־נ; קאזמא זעהעך ל־יטע ד־א דא דאטיט
 אגגעקלאגטער איין געשענגנים. ש א־נ ווע־האמא•

 אייג. קיין שא־געש־ה־ט. וואוי־דע אגדע־ן דעם גאך
 איג- ד־ שש־אבען אללע דייטש, שע־שטאנד ציגע־

 ש־אגטע קאזטא אבע־שטאאטשאנוואיט גאריש.
 ווייס ״איך ד־א• א־־נגעששער־ט עד וואדום יעדען,
 מעד- איין זאללשט ״דוא אנטוואי־ט. ד־א וואר ניבט״,

 אנגעקלאגטען אללע - האבק.״ געשלאבטעט בען
 שאן.־עד ט־ענע׳ אוגשולדיגשטע־ טיט ערקלעדטק

 דיטהעד דעם טיט וויססען. צו דבטם גא־ זאבע
 אוגגא. נו־ או־ך דער שאנעל, געלאששעגען פרי־א

 קאז. לענגעד. שעדהא־ דאש דויערטע שש־אך, ריש
 ׳־׳* ה־ע־ ד־א ב־זט ״־ואיום :איהן או־ך ש־אגטע מא

 אב. דעד ;איך וריש ״דאש :אגטי־א־טעטע על שא:
 ווע־דע איך געזאגט,' מי־ האט אנאדי געא־־נעטע

 שער- וואללע ט־ר האט ער ווערדען; א״גגעששער־ט
 דא אוגד אננאהם ניבט איך ד־א וואללען. קוישען

 :איינגעששעררט ווע־דע איך ט־־, ער שערשש־אך
 בע. שיען ווערהאוואי נון,״ איך זיטצע דעשהאלב
 זאג. שערליעם, געשענגניש דאש ער אלש ט־אששען.

 ״־עטצט :קאזמא אבערשטאאטשאנוואלט צו ער טע
 עישא־. גערעבטיגקייט דיא היער וואט איך, ורם

 בלאטטעש טיינעש האלטונג ד־א ווע־דע איך ;דערט
 מיין דאש א־בערצי־גען, דך ווע־דען זיא ;אגדערן

. - גע־ועזען.״ נוטצלאז ניבט בעזוך  דנג ער איגד ,
 שטוטצ. דינעם אין אום צוריק, בודאשעשט נאך

 העטצען, צו מעה־ נאך ״שיגנעטלענשעג״ בדאטטע
 העררען רא או־ש זיא זעהען זא - ש־יהער. אדש

וועדהאוואי• איגד אנאדי
: א ־ ו (צ • אן ט ־ ־ ה נ ע ג ע ל ע :  ש

 מעלדעט ״ערעטערטעש״ ר.) א ל ש א_ע ש ־ ט
 ה־־טע וואר בודאשעשט ״אין :געשט־־נק שאש

 שע־ברי• גער־בט האש קרייזען גע־ו־סשען אי; אבענדש
 עשטהער דעד ע־שא־ד־גג רא הוי* אנדר׳ דאש טעט,

 הורי (אנד־עאש האבע. א־־נגעשטאגדען שאליטאש־
 דבטטאנן •אקאב דעם בערעשע הער איינעד איזט
 רא הירי, אנדדעאם ש־־יא יעגע־ מאגן דעה א•;־
 עש. ודעלבעד ב־יא ■•יא־ עבטעדים טי־ששאטהין רא

 איה־עש שאר אונם־טטעלבאר שאל־מאשי טהער
 טע. אונזערע אויף ווא־•) בעדענשטעט שעשוי־נדען

 גירער. אויש •ויד ע־ה־עלטען אנש־אגע לעג־אש־שע
 זאלבק אי־נעש שאן ־א־ט דאש אנטרא־ט רא האזא

איזט•״ בעראגנט ניבטם געשטעגדגישטע

א אן קלאששען -אשעט א״; אילן וועקטע יא יאנגע,  ר
 ■אז. ־ע; אינע־ שען ל איילינעט איץ לדזעט. דעש ששא־טע

א ציטטע־נ רעש ש־־־ע דיא א־;ד  א־ן איישנע־ישנעו. ע—-
 -אא-, שע־-לדע-שעש ש-ש ־.ע־״ן ששי־צשע דאנל ״ננע־

א א־שע. ני־שנעשיעקשע: אי:ד געויגש צע־שהא־טעש : - 
 :ע- איוש ״אש אד־:, .אד־ש, :־•עש א•;־ א-ש נד-קהע
?- שערע;

 ד-ל::־ודע־ דע־ גע־:ע־, דע־ אד־ש ••א־ עש
- ד-עועל אדש שש־־צשע ע־ או:־ ד־נא׳ש,  ־עש- ש6ע־נ

 בין איך ־•:א, ::, -ישש ע,6.ד.יל :ש־יע אוגד ־.א:־ שעל
 א•־; שי־־טע בע־ורנע;, צו איר; זונטע •ו:א !*שע־לא־ען

 צו רייטליך א״ש, אירן שא־דע־טע או:ד שטי־ל א־ינען צו
 •י::לי:נ. וו־לד-ע־רעגטען דעש ענדליך געלא:: ד־עש •עדען.

 טיינע א•;* ךיא געליטשען, שיעל -אבע; ווי־ עי) (ריעש ״א,
 אנענד ־״טע ע־ט־אנע■ אילעט יאנען וו•־ טיטטע־. א־טע

 אוישנענא; שאל־אטע; אייגקווא־טי־טען נוערע־ א שיע* א־:
 ש-:ש- דעי שע־יא״טע :•:ט, איך וו־ש ויא־ץ ווא־ען, נעל
 טיי- ש,—עש אי־ש דעניט *•עוי:ע־ א״; של־דדשטע, דעי טע,
̂ך ואללעא־דש טוטטער נע  צוואר אונד •טאפשען ווי־צמיין גז

 אוגד ט־אששען ק־ינען דאבען ו.יד א:ע־ שטעללע. דע־ או־ף
א אונד ד,ויזע, איט דעד* א:אל קיינען  ואנטע ד־טטע* ר
 שוויעג איך ווון־טען. ניטטעניען ואנשטען טיט דיעש אידש
 איבעל דאש אוש ל־ששען, דיא אויף צעד,נע דיא ניד אוגד
 אויש .־.אלע־ויכש דע־ •טש־א:: דא מאנק. צו א־:ע• :־:ד
 צור שש>!ש א״נען דורך ז־א שט־־צשע ל^ז, דיטטע־ ליא

 שושע דעש ד־ט שיםםשדעדען אונטע־ דא ט־אש אינד ערדע
 נ־ענ- קי־נע וואיטד טי־נע אייך קאננטע לא לי־: דען א,■•ף
 שטעששערטע אונל שעדעל א״נען ע־נ־ישף איך שעל־, צע;

̂שף דען אויף איל,ן  :•ע- שיעל י-עוע דע־ עלענדען. דעש קז
. אונד דע־ .־ . . ̂דש1ם וואר עי . .

א שלוג או:ד איש דונא ליעף !*•שיאל ״שטע  ר
צ״אדדעי. ענטועטצט לענדע

ע־צעדלע אגע־ ע־) (ואגש* שלידש, א־וט ״יאש

ע־־ :•:ש א״ט ״עש  ;•עדאגד לא ואגען. צ■ שיעל .
 דע; ט־ו: א״ש. לי:שע־ ליא איך לאששע יא־, לרוע איש

 דיא אין אילן ווא-ש א•:־ גע־נע־ג־ונע דע־ נאך לייננאש
 :אלד וא ;יעדאנד אילן :אדען לע־ען אויש לא־ע-ג־יבע,

 צוט וייע־ע־ רא :אכלעש איך, :־א:טע טוטטעי ליא זונט.
- :עקאדדעל, נעראישטרץ  וו־דעננעש- לאט אץ טא:טע צ

 דיך דושט ־וא ד•־. צ־ ל־ע־לע־ ועלבשט איילשע אינד נע;
•עטטען.'

 בליק שטא־־ע; דען לא::, צי־ט אי־:ע ששאנל לינא
 ארף רך ע- ריבטעטע דאנן נעלעשטעט. :אדע; דע; אויש
 אג- ני:ט דיא וויא נעטלאן, לאשש ״ליא :לייוע ואנטע אוגד

 שאללע :ליינעט אי; זעל:שט איך וויא קאננטעשט, דע־ש
 איזט עש טלאט, ד״;ע :•:ט איום עש לעטשע. נעטהאן אוץ
 ט^ד רעש קאדע־אדען ליא •וע־דען נאשטעש. •וע־ק לאש
?' קאדדען לרוע נאך :אלד טען

 י טיעף שטעטש קעהרען דא ני:ט. עש נלוינע ״איד
 וועידען ויא צוליק. בע־וישט ורץ שאן אונד :א:ט דע־ אין
 ע־שט קאטעלאדען דען אוגד בענעבען אגע־1־ איל־ אויש רך
וונען•' דא־נען אנדע־ן אש

שאלשש־ו::. ציעטל־נען א־ינען וויר ־א:ע; וא .נוט,
 | ודעלהער שריטטע ד־ינע דיא דאש נעועהען, יעדא:־ לאט

־7 נעיינטעט
[ דוג- ועד,* א־וט נא:ט דיא ;איך נלוינע ״נ־עדאנד,

- דיא ;ר א קעל,  ! איינדאל ג־כט לאטטען בענעננעטען, ד
 [ שא־־בעי.״ איך איילטע שנעלל וו* ע־קעננען, צו טיך צייט

אד־ט• זאנטע
 ו רענן שע־בעלנען. ;•:ט ליע־ דיך אץ קאנן ״דעננאך

 ; אונש צורשען שע־העלטניש איננינע דאש יוט צ קעננט דאן
 1 צו דיר נאך נאכוונוננען ליעל אוץ :אלד נינט אוש ניידען,

1 ד-טטעל דיינע שי־ ;שע־לאששען שעשו- טישט לוא לאלטק.

ץ ■ועללע שאללע ויא וועגן ט־אנען■ וו*ר:ע שא; א  אים:אטד
 ני:טט לאך איל־ דאי קא:ן אששען:עקעננט, יט—וואד ליא

ץ אוגד א:־אנען,  ש־־טליי- לע:ען דיינעש דיש ויא ויע־דע א
ץ ויענן אוגד שע־שלאששען, וינד טלא־ע דיא ־־:עז. ט א ל:: ע  ו

• איינע־ אי־נענל או:טע־ שנלל־י; דעש שא־שדע־ע־ אלש :  א־
ץ מאן ווי־דע נעורלקטע, אשפנו:: ליא לעלע  בעדע-קען דאך ל
ט אייטע־ ניבט אונד ץ לאלט, דאך — לאסטען. א:  חאב א

 - שטאלטדי דיא אן לרו דיעועש •טטאשט ״אצו יעטצט. עש
 נעשעש- או:ד שט־יקלייטע־ אי־:* ■אשא־ש דא;ען —• 7 ע־

.דע ןא לאל!״ז; אייגען טי:ען . . ק ״ ש״.דא .ד. .,, ״. ן . ״־..  א.

ץ דיי ל־ישע־ ציעהשטדיא ד״ע־. דיא ד ש או ך, א *־ רף א נ  ־
 שטיי;:ט עכענוא איגד לאששען צו ל־נונטע־ וייטע אנדע־ן

ם. ג־אבען דעש אויש דוא ר ע נליקלינעד לעי רו  שטעלט ו
אל ליעל ט:  טי- שליעלעשט:אך ליא ווא:טשא:טען. קיץ לע־ו

א עי־ ע אי־ ; . ענ - נ  אלי•:, דיינען אן וואל־ציינען איין ל
ד לויזעש זיינעש איננע־ן איש או:־ ד־ט. :שי, דע; ו דוא ניו
 דא- לארש ואשיעל נינט ליע־ וי״־־ ואנע דיא -ול.ינ, :■•א .נע

 אוש רך קידטע־ן ־אדע־ ליא ש-נטעשט. דוא יייא נען,
 ע־- אנדערע־ איין :נלוטוועני: שאלדאטע; טאדטע; א־־נען
 שיעלי״נט שעמעששען. א־וט ע־ א-נל נומדע־, ויינע דאלט
ר די  באיע- ליא דין, ור־קו:: ליילזאמע־ שאן ואנא־ עש ו

טען, טעלי ייעניג איין רך ווע־דען יוינדע־ רקלאל ע־ן צו  י
א וואל־ן דע־קען, רא  שאלק דאש ;נ ו ל ש ־ ־ ו ו צ ־ ע ש -

!״בריננט
 -,בערו־. צו דאנן ■וננען דע; אי: ד־עש, ואנטע לונא

ר דך דע* וי־שצע*, לייזער איין ;נען ע  ענטווא:־, בדושט רנ
 ווא־. צ־שע־רנט דיעזעד נאנין נ־נש ע־ לאש שע־ליעטל,

שטען לען ווא־טע ייא לאטסען אדרש א־יף אניי־  עיורנ
 רינטעטע נעשטאלט צוואדדעננעשאללענע ר־נע ע־שאל:.

-אונד ־אש ס־אקנעטען טללענען :■־נע או־ף, שנעלל דך ״ : 
״־- וויעדע־ שייעריג נליטצטען או־נען נע  א

צוג; ט ע טו אי שאלנמי) ס



ע.2 י י ע נ ש י ד י .תא 1?ג נ ו ט י י צ י

 דיעזעלבע :אג־ע־ן וויעדערזעטצט, ג־בט גור גיכט
 איכפיע־- ע־פאלג־יבען איינער שטאנדפונקטע אם6

 טהאטבע. רעם פעסטשטעללוגג דדעגען איגד זובונג
 עראבטעט. וו־נשענסווערטה £־ זעלבשט שטאנדעם

 שטאאטשאנוואלט. קאניגל דעי גוטאכטק דיעזעש
 ני־עדי• נאך היער אן6 דיעזעש 18. אש א־זט שא£ט
 אב. גע־יבטשהאף קאניגל■ דא־טיגק דען אן האזא

 קאניגל■ נ־רעדיהאזאער דעש בעש״ד דעי געכאנגען.
 שע־טה־י- דע־ א־ינגאבע ד־א ארף עש6גער*בטשדא

 שטאאטטאנוואלטלי. דע־ בעשייד וועלבער ויגער.
 לויטעט א־זט. פא־אגנעגא״ען עגטשיידונג בען

 דעי דענדש־שט £אלגעגדערםאטען: ווארטליך
 גענאששען, איד שא־ף יאזעף דעש פע־טה״ד־גער

 דיא א־ם אנגערלאנטען דער נאסענם זעלבע ן—ו־א
 יער אונטע־זובונג נייערליבע אוגד אדסכראבונג

 אוגד זאבפערשטענד־גע, דייך לייכע טישא.דאדאער
 ג־אבעב דעש בעוואבוג; שטרענגע א־ם דאהין ביז

 אינגאבע גענענווערט־גע ר. י י ש ע נ ביטטען.
 אנטדאגשטעללונג ם6בעת־ ודרד בילאגען זאמטט
 ד־א אן בעגעד״־ען ענטהאלטענע דא־ין דאש איבער

 א־נצע־ געלייטעט. שטאאטסאנוואלטשא£ט קאניגד־
 קטשטוהל- בעציר ענדע£6בעטרע דעי ־״רד אייגעם

 דע־ ג־אב דאש עיזובט, יאים• שען איי ריבטער
 אוגטע־זו- דער נאך ויעלבע לישע׳ טיסא-דאדאער

 צ־ש ב־ז ״אי־דע. בעע־דיגט ט־שא-עשלאר צו ב־נג
 אונטערזו. נייעיליבען עט״א־גען דע־ ציטפיגקטע

 ער£י:וגג6 ״ייטע־ע־ צו ב־ז בעציעהיגגשווי־זע ב־נג,
 נעהמען או־פזיבט שטרענגע אונטע־ אוגפערציגליך

 ״אל• צו לאששע; בעוואבען אונאדסגעזעטצט אוגד
 בעישטאטטעטע ג־אבע דעם אין דיא דאטיט לען,

 דע ־ע:6 ד־רך ודיזע אייגער א־רנעגד ניבט לייבע
 צ־שטאנד. דע־ אוגד ווערדע אגגעטאסטעט הענדע

 בעע־דיג־גג דער צ״ט צור דך דא יעלכעד אין
 דיא איבעד עדליידע פערעגדע־ונג אייגע אגד.6בע

 גע• מיטטוד־ל־גג ד— ע־£־ג־נגען6 געטדא££עגען
 שטאאטש קאניגליבע יוערדעןדע־ ה*ע£אן ״ע־טינט.
 שגרהל־ א־ינגאבע, דע־ אגשליש אונטער אג״אלט
 פערטה״דיגע־ ד־א איגד ־א־מא׳ א־ישען ריבטער

 דאג פע־שטעגד־גט. געגאששע; איגד אט״אש קארל
 נא״עטבעד. טע; 13 גירעדיהאזא, אין געריבטסהאף

 גע־יבטשנאטעד. ם. ע א ם פ־עזעש. ש. י נ ר א ק
 דער האט רידד נעשעלדעט ג־־עד־דאזא איש ״יא

 קאגיגל■ דעש בעשי־־ע דעש שטאאטשאנ״אלט. קאג־
 דער ע־£ילל־ג; ד־א צושטיטסעגד, עש6גע־יבםבדא

 £ע־טה״. דע־ אייגגאבע לעטצטען דע־ אין ביטטע
אננעלעגעג. טישא-עשלא־ע־ דע־ אין דער דיגע־

 געמליך בעפיגדל־בען, א־גטערזובוגגםהא£ט אין היט
 דיגעד. ט־שא.דאדא געבשט דע־ ארשגראבונג דיא

 ציגלייך איגד בעאנט־אגט לייבע גע£ונדענען צייט
 איגד ש־יטהויער פ־אשעששא־ען דיא שאבשעגגע- אלש

 גע. נירעדהאזאער דען איגד מיהאלקאוויטש יאזעף
 אג־ דע; עגטזעגדען צי לעגטאגן6 דר׳ ריבטשארצט

א דעטנאך דירפטע עש געשטעללט. ט־אג  א״ש. -
 קור־ א־ן ל״בע דע־ א־גטע־זיביגג ניע איגד גראבוגג

ע־פאלגען. צ־יט צער
ג ע ד ו ט ש ע ש י ט י ט ע ם י ט נ (א *

 געשטע־ן וואורדע א־נ־ווערדטעט דער א־יף ן.) ע ט
 ראגע6 דיא יורישטען פאן קאגפע־עגין ינער א אין

 דער אייגע־ ;בעשפראבען בטעג.באללעש—י דעש
 יודען דאש א״ש, וואוגש דען שש־אך אנוועזענדען

 זאללען. ״ע־דען געוועהלט קאמיטע דאש אין ניבט
 קאג ״ד־שע־ שטידעגטען א״געש דיטע אן6 וואט

 שאלגע צור צי־עבט״״דג; שא־שע אייגע שעבש־אן
 ״א־טשט־״טע געש א״ צי ש־ד־טע ד־עם האטטע.
 רעבטש־ ידישע דע־ ־אש שלאש, דאמיט וועלבע־
 בעלייד־ג־גג טהעטליבע אייגע געגגע־ ז־־געש הא־ער

 ערגע־ דע־ ה״שט ער£אד,־ק, ירד •״א צושיגטע.
 איזט אוגד בא־אק־ צאלטאן אישטאצי׳ש נגע־ ״ בעגע

 יא־דדע דע־זעלבע ־אה־גאגגע. דריטטען איש שט—י
 געאד־. בא־אך ״ר־שטען צ״״ט־עה־־גען דעם א;6

 א״ף דועלל א״ן ״א־ אן6היע שאלגע ד־א איגד שייגט
 דאט. שטאטטגעשיגדען בע־״טש יעלבעש ם־שטאלען.

 ל־ א״גמאל־געש נא־ בליעבען דועללאגטען בידע
א־גשע־דעטצט. געל־ועבשעל

ט ע ה )  דיא ן ע ג ע ג ע ט א ק א ל צ.ש *
 שא-גען :בע-בטעט •״־ד קאפאש״א־ איש ״דען.)

 דען א; גאששען טעהרע־ען אין ־־א־ען דאגגע־שטאג
ק דיא געגען העטצ-פלאקאטע ה״ז-ם־יע־ן ד  אג. ״
 :עם דדעש שלאקאטען העטצ ד־עזען אין געקלעבט.

 ם־טב־רגערז ב־־שטל־בע גאטטעש! גאטען ״איש
 געשלאגען האט אב־עבגינג ־ער שט־גדע ד־א

 שיש אדשנאהטע איגד גגאדע אהנע !דאהע־ א״ף
 א"£־.ע• ״־ען ד־א א־־ש־אטטיגגשקאטש־ש;עכען דע־

 ה״ד- דיעזע געגען קאטשף דע־ !רערדען נאטטען
 עלבע ״ ריבע־■ איגד בעט־־גע־ א־בערע־ ״ נישען

 ״אהל זא ״עלבע איגד די־שט־.׳; ב־יבטעג.בל־ט גאך
 א־גדיש. א־טע דיא אלש ילאששע. א־ב״טעג־ע דיא

 איך ״יא ד־־של״טע. ב־־שטליבען איג־ ט־יעללען
 איה־ע ך : געגטהיטע־ ג־יג־א״ ב־יבטליבע; אללע

 שטאב בעטטעל. דען אן איטט־־עבע ״א־בע־־שק
 ג־אש.ג־־נדבעדטעער דיא זעלבבט יא — געב־אבט.
ע־דער-6 דעש ראגדע אש בערייטש דך בע£יגדען

מעה ניבט דיעש קאגן שאטע־לאג־ אוגזע־ !בעגב :
 זא דיגער • בליט דיעזע מ־ששען ״יר - !ע־ט־אגען !
 לעבען אש א״נציגע־ ן י קי דאש או־בראטטען, ן
 דאט דא !ארבערי־טעט, דיד מיטב־רגע־! בל־יבע! י

וירד!׳ ״ע־דען געגעבען באלד קאט£־ ציש צייבען
 אייף גאטירליך •וירקען העטצ.שלאקאטע ד־עזע— !
 בלאש ״א־ו־דע שא־ל״ש־ג אלקציגדעגד■6דאשדיםטע ■

 ק־ישמאג. ״דישען אגגעזעהעגען א״נעש £י־מא דיא
עד ־אש פ־־בטעט. טאן אלל־־ן ;צע־ט־יטמע־ט געש

 £אלגען ט־ויר־גע אהנע ניבט העטצ-שלאקאטע זע :
 רע• ד־א ״ירד האששעגטליך !יע־דען בלייבען י

 העטצע- דיא בע£א־ טהין. פ£ליבט איהרע ג־ע־יגג
 ש־עשביר• אי; ״יא אגנעהטען. אימשאג; ■עגען ד״ען י

 שט־עג. איין קאטיטאטע, ■״עזעלבי־גע־ ג־ א גע־
 א״ך בעהארדקא־זט ז״טענשדע־ א״גש־״טען געש
 בע־ ד־א ״עגן גאהטיג. קאטמיטאטע שאטא־־ער אין

 בעהאגדעלן ל״ה״ט טיט זאבע ד־א בע־ א הא־דען
 האלטיגג ד־אהעג־ע אינען אגט־שעטיטען דיא איג־

 טעלעג־א£יש א״ך דך טאגן קאגן זא אנגעהטען.
 ״עג- איגגערן דעש טיגישטע-יאיש דאש א; ד־רעקט

ב־טטען• אבה־ל£ע ־אשע איש איגד דע;
ש ד ־ ״ י י צ א ט ש י א י א . ־ ד ג א  ה

ק ר ע •  ׳טטאאטשאנייאלט דער ט.) : ע ל ע ג ■
 ע־הא ש־עבש־אצעש אייגע; צ־ א־שט״ געגע; האט
 דיא געגע; ב־אשי־ען זי־גען אי; האט אישט״צ־ בען.
 איש שע־א££עגטל*בט א־טיקעל שעגדליבע ״דע;

 ׳£ל־גשרי£ט> .,־אשאי־אט־ ד־עזעש הע£טע טען ״! !
 שעריידעל. ״דאש ט־טעל דע־ איגטע־ געטליך איזט

 די־עקט דע־ ע־ש־ענען, א־טיקעל אין איגגא־ך טע
 א״ך איגד אי־ש־״צט. •ידע; דיא געגע; האששע צוט
 י־דען דיא געגען גע״אלטהעטיגק־יטען צי שאלק דאש

 דיע. סאן עגל • עש. ״ע־ע שאן זעה־ ששא־דע־ט. א״
־ הטן זען  זעטצען קיהלע א־ניש צ״ט א״גיגע אי

טאבטע.
מ י...............א ״ א ה ד ע י ד * : ד

 דעם שאלגע אין ן.) ע £ ־ א ״ ע ג ש ־ ־ נ ־ ה
 איגאבהענג־ג. דע־ קליב דען א; ג־אש הע־רן £אן

 יא־רדע ב־יעשעש גע־יבטעטען א ק״טש.שא־ט״
 ער. דע־זעלבען אי; אבגעהאלטען. דטציגג א״נע

 מאטשאר׳, לד״־ג הער־ ש־עזעש. דע־ קלע־טע
 דעש ליעד טיט; קיין ״ע־הא״א׳ ״ליאיש העי־ דאש

 ה־נ־־שגעשטיש- ניבט אייך דאהע־ איגד איזט קר־בש
 דעש טה״ל אג־ע־ן ־ע; ״אש לאגן. יע־דען שען

 שאגע שא־ט״א ליגקע ־־א בעט־־ששט ב־יע£עש
 ניבט אדיר איזט אגטישעטיטיש זיא אב ע־דלע־ען.

גע£אשט. בעשליש קיין דיעשבעציגליך ״א־־דע זא

ץ. א ט ע י ל ל א פ
־ ד ע ה דעו ן ל א ר. ל עם ס פ

שא־טועשציננ.) -שע3<
א ו״א אלש ־ ־:עלדש־אטען, או־דצעיש שאן טע:נע־ ל

א קאששעללש ־עש בעואשצו:: דע־ אוישע־ ויא שאנלען - 
 א־נ- שיין .א־, אגנעצאנען. ששאדש ־ע־ נאך שאלדאשע׳
 ניננען זיא אונד א״ש, דינא ־•עף !־שעשור נליקליכעש

הינאב. ששאדש ־יא אץ ששיללשוו״נענד .111
 אוננליקלישע ־אש אינע־ ווא־ ש־עקענשצ״ש •ועלנע

 ״;ד6 רען א־:ע־ דאששע ־זש־״ש א !נעקאששען שעשוי
 דעע- שע־וישינן רעש שא־ש־אב דער ע־ראלהען. נאג-גשען

 וואי יעננאד גענאננעץ. ש־ג־יש דען א־נע־ שש בע־־ ״א־ רעש
 יא דו:־,ע־ איש שאלל•: שאשאי׳ש שלא:ע דיא איגע■ עי

 שאב־ניש אלשען דע; אדף ווע:ינ וויא ווא־ששע, או־ושינוש
 ד״א שעשט, יאהין ענששלוש ו״ן ששאנד ו־יא, רעגנען צו

 שע־שד״דינען. צו שאנלינסש אייש־אש שייושעש דעש ל־ניע
 שאשאי וו־רדע שש־אשעש ד־עועש שונקם וועלבעש אדף אנע־
 צ״שא־ עש נעדו־ששע רא־־נעי ז ר־גשען אנני־שף ו״נען

 ו״נע דאהע־ היעלם אורדצינוש אנצ״גען. בעשסישששע־
 לי־גטעש• אש א־־ש לא שאן אוש שעשש, שעשור אין ארשעע

 זא קאננען• צו א״לען שונקשע בעדלא־.ש:ן •עדעש טען:אך
שע אין ראשע־ דע־ אדשענשהאלט דער זי־ דאש עש, קאש

 האטטע אודדצינוש או:־ אוישדעהנטע, לעננע־ איששעי שו
 נלנל ד,•ע־ שאן ע־ ווייל שעשטונג:עוועהלט, רעוע נעראדע

 בע- געוואלש ז״נע־ אי; בעשטען אש שי־יען ועלנשט אוגד
 ששא־ש. דע־ נעוזאדנער ריא לישטען שעל״־ זא אוש היעלם.
 א::ע■ א״נקווא־ט־רוננ צאהלר״נע־ שאן יואל הדז •ע־דעש

 ניגש דך בעננינטען שאלדאטען לאמישען דיא א־נד ש־ללש,
וואיידע, נעל־עשע־ש ששא־ש דע־ שאן א־הנען וואש לעש שים

 אי־נען לא־ נעלישטע, •עדעש ל־ ש שע־לא::םען ואנדע־ן !
 איני ה״דל״שען :עאננששעשען דען שאן נעש־יעדינו:: קאש. 1
א !  ע, ו ״ ו ו ־אהעשטען דע־ ן א דיענשטע הע־טעשטען -
 א־ש שווע־ער אשש שישלאנדלוננען אן עש ליעשען אי:־ :
 ־ע• :אך וו-עדע־שצא:ל וועלע־ לאלף דיע־ שעללען. ;•:ש ,

 שע־צוו״שעלנדע־ א״ן ב־אנשע ביששע. או:ד ש־־נ׳:: ש
 או־ד- שעללהע־־ן ־אשישען ־עש שא־ קלא:ע •נע א בילנע־
 .נעלשעש : וא־ש אנש ־א־נישע דיא ליישעשע זא צינוש,

רע י- ויע־דען נעלאלשע; 1•אל־ א״ך אי:ד אן, שו־שע ־•א
 שישנעשיקש. רעש :עשיהל ־אש :׳־ שע־שע־ששע האדן וע

א ועל־ ענענוא אגע־  אלש ששאדש ליא :לויכענשש־ייע. ר
 לאששען צווא־ בעללענגניש. :ע־יננע אץ נירש קאש ואלכע

 . שוששע בעד־ישענדע איינע אנשאננט נל״ך נענישעלטען ליא
 ליע שע־לאננשען ליא אוש ציואששעננעשאששען. ש־״יו״לל׳:

 ; ע־- נאלל א־ ו שוששע רעוע אגעל ל״ששען. צו שעלוטען
 לולך ייאשטע; רא ש־״שען, דאצו שוששע שאן אי;ד שאששש
 ביל• ־ע־ א״נענשלוש לאש וועלגע שערשליילען, צי שש״עלן

 קאש לאלע־ ל־אלטען. או־שצוצעה־ען שאלל־נ באלי נע־
 | שאנליגע •עדע אויף ששא־ש רא שיעלע בעליישש לאש עש,

 צ״ש קו־צעל אץ ווא־ בעואנדערש אונל פע־ליעשען, וו־וע
א ב״נאל  לעש ויא וו״ט וא בעשאלקע־וננ, וו־נליגע נאנצע ר

 ששאלש לע־ א־יש אננעהארטע. לענענשאלטע־ ״ננע־ען
 א־לש אלש אי־ו־צינוש, ארדנעטע פ־״ליך ען• שע־שווא•:

א ויאו־דע, הינשע־ב־אגט רעש  1 נעוואגונג שש־עננששע ר
 אוישיואנדע־וננ דיא קאננסע דעש אגע־ ;אן ששאלש לעל
 ; לעל שע־קעל־ •עדען נהט על ווענן שע־הינרע־ן, ניגש לאך

 וואב״א וואללשע, אבשני״־ען אושנעגענד דעי שיש ששאלם
 והל6צו רא ועלנשש סאלדאטען ו״נע שיל ודעדער דאנן

טיססען• אדפהארען העטטע
 של,ע- א־ינע הונא ענטוו־קעלטע טאנען רעזען אין

 וועל• ועלנששא״שאששערוננ, אונד ה־ננעבוננ א״נע שינק״ש,
נע- א״נעש צו ששאלש דעל נעוואהנעל אדלע שיל אילן גע

 אונבענדענצטען לעש א״־ געוואונדע-נג דע־ גענששאנדע
 געוזענונג, אי; אינא״ש־א־ליך ״א־ ע־ שאנשע. שע־ש־ויענש

 אינד געש״יגם־נשע שליגשעשע, געואש, ע־ אש ו לץ נאג
 ל״שש ־אש ־׳:א ״א־ א־לע שי־ איגע־אלל• ש־אששעשע

 לאשע־ן דען שיש עש, ע־ שע־שיע־ נול ועעלע. א ־ אונל
 ציואששענצוש־עפפען קאננשע, עש ע־ ״״ש יא ועי׳גשש.

 לאצו״שע:- איינע •—א דך ע־ ליעש וענינשטען אש אינל
 קע: צו נענינענד שאן ע־ ־ען איין• אי־דציניש ג״א קינשש

- אילן א״ף י־קינ: א־נ־ •עדע איש נל״בשע, נע;  אינ- פ
 שאן -אסשע ליו שאנעש נ־אשעש ״ץ לאישען• צו מונליך

 רענע־ן איל־ען •אששש אששיציע־ע דושצענד איינעש שיש
 ל-וע ו״נעש אין ם־״געץ דע־ען ע־ אלש אינד כעלענש,

 ער- אינשאנליך שי־ א״נציש־ענקען עש אונל נעוואה־שע
 א׳ נענצל־ך אילנען לדו ־אש גאלל ע־ לאששע קאננטע,

 ־אש גן, קנעצא:—צ נעג״לע איין אץ ״ך אי:־ בע־לאששע;
 ששא־ש לע־ אן ששאדשש־״לע ענששע-נשען איינעש אץ

 ניע יואא־ע: נ־ףשע א״נע עש וואל איינענשליך לא: שויע־
 ויא נעשינש לא־אן ליא ציששע־, א״נינע אגע־ דערלאנע,

 ששעשע; אש דך ע־ בענאג לאלין אילש. נענינשען רען,
 נעשעש לע; שא־נען, ש־ילען אש עש שע־־ייעש אוני אגענל

 וועניגש- דך ע־ ק^ננשע ׳>! נאגצונעלען. טאנעש לעש טען
 דען אוש גאננען, נאגם־והע ־ע־ ■ששונ־ען א״נינע שע:ש

 נעוואנשען ש ע : א ט לעש אנשש־עננוננע; אוישל״נענלען
דין. צו

 אונד הין ציששע־ דינעש אץ ע־ ;׳נ: אנענדש איינעש
 דינע בעשעשש־נשען טאנעש לעש ע־א״נניששע ליא ן העל

 דענן לערן, דין ע־ש־ללשע וועהטוש שיעשע איינע ועעלע.
 קיש אבל־לשע, ק״נע ע־ לאששע שאללען ש־ששען דען אץ

 יי־אייזלל• אינד ו־אנן קאננען שאששען ע־לי־גטע־־ננ א״נע
 ן דע שאנאשען ווענינען אין לאש ענדען, שיקואל רעש שע

 ־־אל- שע־צעל״-ען צו פאשע־ששאלש ו״נער וואהלששאנד
ניגש אבעל — :עש־אגשוננען שיעשע אץ שע־שיעיי ע־ שע.


