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רעם
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לעם. בעלענען

 נ־בט עש איזט ש־טאט
 דיא יוני טהגאטע איש טיניסטע־
 ש־ישטען. ערשיענעגען ע־ש־־א

בעשלא; מ־ט א־־ש־ייצטען, דען
1״*

 אלנע6 א־ן האט קהשיטאט ־עשע־ ־.ע־אש
 אי־נגעדי־בט, געזוך איין רייבשטאג דען אן דעששען

 שעד. צוד א־ננע־ן דעש מ־כישטעד רען ד־עזע־ דאש
 ש־עשש־־־- דיא עד ודיל זאלל. ציעהען אגטו־הדטוגג

 האג. אונגעזעטצלך אלזא אונד א־נטערדד־קט די־ט
דעלט.

 בעשטיטמט דאצי דעלבע ההטט־ששיהן, דיא
 אוגטער- צו לאנדטאג דען אן אייננאבען דיא איזט.
 האט אבציגעבען, בערישט דא־יבעד דאנן א־גד ז־כען
 בעריבט דען בעשלאששען. שטימםענשעה־ידדיט ם־ט
 :אנין ט־שא טינישטע־ דעי דאש אבצישאששען. זא

 אוננעזעטצליכעש גיבטש א־גד געהאנדעלט. דעשט
 האט אבעי• שהלהג־ דעשוטידטע דע־ האט. נעטהא;

 אש בעה־־שטעט• געגענטה־יל דאש ל־גקעי■ איש
 נוןדיאאנגעלעגענהייטא־ם א־זט שבת שעדגאננענען

 פהלהני איגד ־־ה־דען, שע־האגדעלט י־ינשטאגע
 יודעגשיינדל־בע דיא ער דאס ע־קלעדט, צו־א־ האט

 אבע־ שעיו־עדשע. א־נד שעדאבטע שאגדש־עששע
 איגגע־ א־ינען דעגגהך האט פרשא מינישטע־ דע־

בעט־עטען. וועג זעטצלבען
 אגט ט־שא להלאטא; ם־גישטע־ש־עדדענט

 א־ט. שני־דיגען נע־־ההנטען דינע־ אין ״איטעטע
 אונטע־דדיקע. ניבט ש־עשש־ייה־־ט דיא ער דאש
 יאה־ען אבטהאדב דען אין ש־עלטעה־ זיא ע־ דאש

 איה־ •א ;געש^נט איטטעד טיג־שטע־שאשט זיינעד
 א שלעבטע דיא היישט דאש או־ס־־יבבע. ־ע

 געהא. אלש טעה־ ש־עללי־בט *רעששע. שעדליבע
 א די איזט שדעשש־ייהי־ט דיא האבע. געשאנט ־י;

א־גשטעז איה־ע אבע־ ש־ייהייטען, אללע־ עדשג־ע

 ווערדען זה וועדדען׳ אוישהא־ען יודען דער ברייכע
 אויפהארען, שרישטען אנטישעט־טישען דיא אייך
זיין. נאטהיג טעה־ העטצעדייא קיינע אונד

 אונם א־שטהצי־ם געדאנקען דיעזע ודר ווענן
 טאן :עם ה־ישט זה איבערזעטצען. שערשטענדל־ך

 ג־ונדבע. ענטציעהען רעבט דאם יודען דען זהלל
 £־ה. איייהקאט, בעאטטע־ עיווערבען׳ צו זיטין

 האנד- קיין או־ך ש־עלל־־בט וועידען. צו שעששא־
 זהלכען א״נען אין ז־א קורץ. בעט־־יבען. צו ווערק

 יאה. 300 ה־6 ע־ ודא צוריקצו-ווע־שען. צושטאנד
 אונגארן אין אבער עד ודא דייטשלאגד, אין רען
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 קל־ינען יענע זינד ו־אם : ער זאגטע דעדע דינעד
 דער קאנהגען דיא נעגק ביבל א־נד העשטבען

 איהדע דיא יודענצייטונגען. טעבטינען אינד נרהשען
 דאם מאגליך, איזט עש ? טונקען גאללע אין שעדערן

 ארפד. אנט־שעטיטישע אנדעדע הדער איינע דע־
 אלם ערלויבט, דך שש־אבע שערשע־ע איינע קעל
 גע■ הא־ען צו הה־ען יידישען שע־־־אהנטען דיא

 זינדנור ש־יינדע אינדא־ה־ע •ידען דיא זינד. יוההנט
 דאהער שערטדאגען א־נד געיואהנט. יידענלהב אן

 ;ש־־שטען אגטישעט־ט־שען דעד שערשע דיא ניבט
 ארצטען טאנבען שא; ודרד ק־עטצע דיא אבער

 ד־א - דעגנעב־אננט. (ג*שט> ההללענשטי־ן טיט
 א־נ. ליבע נעזונדען יהנשט אם ק־עטצע א־גשטע

 ז־ינעד טיט אישטהצי הערר ז־בע־ליך א־זט כא־נש
 ניבט וועגציאטצען דיא הכרותה, אנטישעטיטישען

 גענוג ג־שטיג האללעגשט״ן הרע־ לאשים אי־נראל
 ע ל ל א ה דעד שעגעש־יע־ דאש זהנדעדן ייע־ע•

ז זעלבסט
ז־טצי; גען;שט־1
ע־ ד־א שא־טגעזעטצט. באטטע
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 ש־־שטע איה־ע ד־רך דיא ד־עיעניגען. דנד ש־יג־ע
 שאט׳ א־כד שעדזהגען דער ריהע ד־א

רען אונטעד האשש דען י־א
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דע. דיא ייא־־דע
 רען אינטעד עגיגג

 אש אלם ג־השע־. :הך "א־ דעש־ט־דטען ער־ען
 גע- דעדנער בעשטען דיא האבען עש לאששטא;.
 שעד- שטאנדשינקט רען האבען אללע שש־הבען.
 נע. הה:ע טינישטע־ש־עדדענט דע־ דאש טה־־ד־גט.
 שע־לעטצט ש־עסש־יידדיט דיא זיין, צו צ־יא־ניען

נע־יבט דאש שטאטט זעלבע־.

1 י 1האבען רעדנעד אללע אבער ,טע.
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 אי: אבשליששע
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 עדשט ודרדדאהער עד אונד געבליעבען טינישטעדם
 רייבם. אוננארישען דעם ז־טצונג טאגטאג דעד אין

 אנגעלעגענהייט ט־שא-עסלאדעד דיא א־בער טאגעם
 בעריכט- דעד אבער האט א־נצודשען אנטדה־טען.

ק ערשטאטטער  איי- שהן שדעששע* ש־־יען דער,ניי
 וואם ערשאה־ען, געהיימען איש דעשוטירטען נעם

 קאנן זה אונד יוי,־ד, אנטווהלטען שדלער טינישטע־
 יושטיצ. דעד וואם וו־שסען, שהרהניין איש שהן טאן

 אדף - ווי־ד. דעדק טאנטאנ שדלער טינישטעד
 גע־יבטשנהטע־ א־־נשאבע־ איין יוא־־ש ש־אגע׳ דיא

 אינ־ וויכטיגע א־ינע זה שיר ריבטעד איין ניכט אונד
 ־וסט־צטינישטער וד־ד יואו־דע, בע־ושען טערזובונג

 דה־ש־יבטע־ דע־ אלם דאש :אנטווהרטען שוילער
 ב־אבטע, אנצי־גע צור שאלל טישא־עשלארעד דען

 זעה־ שיר זאבע דיא נעריבטשש־עדדענט דעד האט
 אננע. דיא א־בערנאב אונד געהאלטען גערינגשינינ
 אונטעדזוכינג, צור באדי נהטער דעם לענענהייט

 אוג- גאגץ עטו־אם שיד אנצייגע דיא היעלט עד
 ע ט ם נ ד ע ששעטער אלם וואה־שיינל־בעש.

 קהננ. הערשה־ט־אטען׳ אנקלאנע דעד אין שונקטע
א- דעם זאבע דיא נעדיבטששרעזידענט דער טע  ב

 געטהאן ששליבט זי־נע דיעזער ודיל אבנעהטען ניבט
 אונד האבע. שערשולדעט טישט־רען קיין אונד האט
 נדונדזה־ אדן־קייגען האטטע יוטטצשינישטעד דעד

 דיא בא־י דעש שערהאלט זה זאבע ד*א דך באלד
 .טע2 א די ארף - ווענצינעהטען. אונטע־זיביגג

 א־נ. שא־ף טהריץ יונגע דער וועשהאלב ש־אגע,
 ם־נים. דעד ודדד ויאורדע, בעהאלטען געששע־דט

 דך שא־ף טה־יין געגק ראם אנטדה־טען, טעד
 עד אייך דאש דיבטעטע אנשאנגם שערדאבט דער
 איבדינענם ו־הללע. שערט־שען שע־ב־עבען איין

 שארף שה־יין אדך זה שא־ף עהעלייטע דיא ווא־־דען
 שא־ש׳ם קנאבען יינגשטען דעם א־שזאנע דיא א״ף

 שטעלל. שע־ההד ע־שטען דעם נאך שע־האשטעט.
 טהדיץ קנאבע דעד ־אש העדרם. יעלהך זיך עש טע

 זהגאר זהנדע־ן ״הללטע, שע־טושען נ־בטש שא־ף
 שהל. אין אדשטדעטע. צ־יגע אלם עלטערן זייגע גענען

 ארעשט דעם אדם זהשה־ט עד דאורדע דעששען נע
 אונטעדזו■ אין עלטעק זיינע יעדהך דא ענטלאששען.
 קיינע געריכם דעש אונד בעשינדען, דך בונגשהאשט

 קינ• זהלבע שיר שטעהען. ש^־שיגינג צור ם־טטעל
 דיא געתבטשש־עז־דענט דעד האט זה־גען. צ־ דע־

וויצענעששאן דען נעטליך בעהה־דע ש־הל־טישע

דדיטט׳ אי־נע־ אין הזלא שאנטאג ע־שט ניבט

עש קאש נעשטע־ן י
קנא. דעם אונטע־קינשט ד־א שיר א־־שגעשא־דע־ט | אב■ דיא דאהע־

 אי: דעש ט־נ־שטער ־
אדע* האש, זאנדעלט

אנט־ ציר גאב יצעגעששאןצ־ בען
אונטערקינשט קיינע קנאבען ,ש
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, שאי,,. איש שאן קהננען ־־־־ ען•
 שע־נינשטיגע יעדע־ ;טיטטהי־לען ־ע״לטאט דאש

 דעש ט־נישטע־ש דעש שא־געהען ראש מיש םע:ש
 אויך הרז דאש •דדד אונד שינדען ניט י־6 איננעד;

ט־שא טינישטעדש־עז־רענט יעד

שטאאטשאניואלט דען

ארששביעבען.
 א׳ יי:ע־

,׳יל״שט
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 נעיואלטיגעש אינטער
א־:ד זאאר,דען ט־שא
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 שע־ליעש ״על־עך-־־שען
 עש זעלטען קאשטט עש

 דיא בעטראט אישטויזכ
 שע־- ד־א עגען

 געגע; ״יא ם־נישטערשדעזידענטע;, דעם א־דנינג
 יידע:. דעד שיינד אלש זיך ד־עזער ־־־יל שאלה;־,
 א־־נ• שערלאננט עד האט. א־יסנעשש־הבען העטצען

 ד־א אי; י־דען ד־א ־ועלבע טאשדעגעלן. זהלבע פאך
מ־ש- דיא ו־ענז ־א צ־־־קו״־זע■. ־ענצען

נייאינר,ייטען. פערשיעדענע
 ר ע ל י ו ש ר ע ט ם י נ ־ ש ם א ו <ו *

 זאטש■ דע־ אין ד.) ר י ו ו ן ע ט ד ה ל י ט נ א
 העטטע ד״בשטאגעש אונגא־ישען דעט צא;-ז־טצ־;;

 א־;טע־שעללאצ־הןדעש ד־א או־ף ש־ילע־ ם־גישטעד
 א־זט עש זהללען. אנטו־ה־טען טעזע־ ע־נשט העו־ר־ן
 ־־ע- קהט־טאטם, הע־־עשע־ דעם נעז־ך דאש יעדהך

 שלוג- ־ודענשיינדליבען דער בעשלאגנאהשע גע;
הא דא אוגד ו־ה־דען. שערהאנדעלט שרישטען

 ע רעד א־־נע וויעדער א־ששהצי העד־ ל־עבע ער ד
 קיינע איזט דאדורך געהאלטען, י־דען ד־א געגע;
שטידעררן־ דעש אגט־־ה־ט דיא שיר טעהר צ־יט

•!*
 קאנן עד י־ךט

 אן דך ־־ענדעטע ער נעבען.
 דעד דאש עדלדבען טהגע ער ב־טטע דע־ טיט

 א־ינ- נעדיבטש-וועבטעד דעד אי־נעש בי־א קנאבע
 דעד יעדהך שאששטע ששעטעד ווערדע. ק־־א־טידט

 קהטי- אים אונטע־קינשט קנאבען דעם וויצעגעששאן
 א־גטערב־יננען נידגענדי־ה איה; עד ודיל טאטשה־־זע,

 אטט■ דיגע אלזה י־צעגעששאןהעטטע קהג;טע.דעד
 גע־־בטשש־עזידענט דע־ ע־ש־ללט, ששליבט ל־בע
 דיא א־ף - געהאנדעלט. רעבט עבענשאללם האט

 אנ• איינען יישטיצטינישטע־ דעד הב ש־אגע׳ -טע3
 שלוששעד־ דעד אבהאלט־נג צוד גע־יבטשהה? דע־ן

 *״לער העדר ודרד ויעדדע, ענטזענדען האגדלונג
 אגט־וה־טען, ד ן י ־ .נ ענטשיעדענען א־ינעם טיט
 ג־בט איזט. שה־האגדען נרונד קי־ן גא־ ה־עצו ידיל

 זהלבע איינע העטטען שערטהיידיגעד ד־א א־־נטאל
 שה־האג- ג־ונד ק״ן ז־יא אויך געווינשט. שעדשיגונג

 געריבטעש אייגעשאנדע-ן עגטזעגדונג ד־דךד־א דען
 ם־שטדרען געדיטשההף נ־דעד־האזאער דען געגען

 שערהאנד. הששענטליבע דיא א־יםצ־שש־עבען,דודך
ט־ם היער געש־טצט, אנגעקלאגטע דעד א־זט לונג
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־ ש־־שטי־נע- ע־טא־דונג דעי : ־ נ  דיא — -
 :־ :■יענטפ-ד-;נ דע־ שעט־עפפש ־ גאטענט־ יודען,

 ״ש- שטי־ י=םק ;ע אינעש רעש יי דעש טאדט־נג
׳ איש ק• ; ״ : ״ . : א  מאן טדאט •׳עלבע־ טעצי־־ע, :

 אי־ך זזןגדערן •;טע. פערדעב: :׳•׳ ניבט יודען דיא
 ד־ע• י־ ־ אבטעטען ע לא פערקלאנט דערענט״ענען

א ־ע־טד, פי־ זאביע זע  דערזעלבען ••א־־ד־־ט -
ד שע א-עזערז צ־ ז^־;פעלט־;םטע א־יפש  צ• א;

 ניבט איש א־טזאצעד־ ד־עש א•;־ ע־פארשע;,
 ״יא צאיע, ערשטען צ־ם נ־שט א׳.:־ ערכט יעטצט

עיפאה־ען. צ״גג־ששען שען—צאד: ש אי עש ודר
*•ו׳ע־״אבען קלאכען-ע י דיא געגע;

זא;•
־אש
. . . . .  נעטאדטעט אינד נעשטאדלען ק־נדער דא

 ע-י; שט־טשע דיעזע שאן לאנגעש דיט פיעלטעד־
 פיעל אגלאששע דיעזעש •ש א אוני ד.—ו הא־ט

 גון אלפ - ערא־־גנעטען• דך פא־פאללע ט־ויריגע
 אפפענטר־ך (שטודצינשקי) עדעלל״טע דע־■־; יענע
ק קלאגע גלי־שע אייגע אוגש פ:*־ ענ  רען ־ ד־א ג

 פא־צי־נ■ קיני טאדטעש א״; ני א פא־ב־אשטק,
 שט־ענגשטע א״פש זאשע ־׳־א י־ י אז־,לע;6בע טען.

 אונזערע ■יענדעטע. פא־גע ־עצצ א־נטע־ל־שע;, צ•
 גאך£אי. איגד א; א״פער ג־אשטעז דען בעאטטען

 פאן אננעלענעגד״ט ~א ע ■ואיר יידע; דע־ לאה־נ;
 אייפ• בעיי״ושיטטעל איגד צייגע ך— דיטען ביידק

 נ־שט ראש דע־־יש■ נץ .־־ שטעללטע עש געקלע־ט.
 •־ע• פע־דאשט ״ין זאג־ע־ן ־, • קיינע־לייא ניר

קאננע• לאשטע י־דען ע;
 לא אלש ט־אטען, :״ט::

 גע. דא מיינו:; אירריגע
נע:■•;. יודען דעי• שודר נ

אהגע

 א"־ טהאט ד־עזעד גען
 ע־ע בעזאגטען דיא •א

 א״.־, ;•־ דאש ערזאהען,
 ך- אינ־ דאבע. לייטעט

 צ קלאנע 'א־־.־ע־ :פא ד־א ••;*־דען דען
 ד־עט אלש שצי-ייא־טען. א א־ייט־ייד אונזע־ עישט

א קלאנטע; גע־טאד,  א־נשיל־ א־ד־ע ״עלשע -דע;, -
־ איןדיעזע־אנגעלענעגד״ט'  אנצ״־פעל. דאש אי

 .יא ־אש ביטטלי־ אינש נאכנעריעזען׳ האפטעשטע
דא אש איש פאלרשנלייבענש, יעגעש אנלאש א־יש

 אינד טאדטעטען, אנלאקטען'אוגד קיגדעו לישע
 נ־שט אוישפ־עששען דענזעלבען א״ש טענשענכלוט

 :אנדע־; ערדילדען, ננע; פע־פאלנ צאהלר״בע נוד
 צאדל-ישע נע־אטדען. לעבענשנעפאד־ ן א ז*פט

 עי. טא־ נד״זאמען ז!*נא־ א־נד מא־טע־ן ק־ואלען.
 אג־ דע־־עטע דודך בע״עזען דא איגד ליידען,

 א־ננע־עשט ״־א פא־פאד־ען. ;אינזעדע־
 פלעהע- דא ד;ד. לי־דען דיעזע יענט

 אינזע־ע אייניגע דו־ך א־נשטענד־נשט ־אדע־ טען
 איי;. דיעזעם אינש, בעש־־א־ע; איגד סענאט^־ען,

 דא ־אש י־ א מאשען. צ־ ענדע אשד טדץ צ* דאלט
 יענע זאבע דיעזע־ יועגען מעד־ ניבט קינפט־גדין

. גב א אנדע־ע־ גד א פע־פאלנננק ננען, שמעד  י
 א־נד גע־־ד־ט. ביטטע דיא דורך ערליידען. דען

 צו ייעג דען פע־ר״מ-ננע; דע־א־ט־גע; ר״ללענש,
 א־;ד רטע מ ט דע־ אי־זאבע ד־א אינד *ע־שליעשען
 ער- דעשדאלב אפט ־ידען דיא ייעלבע קדעלעדייען,

 איף •דר בעשליעמען ענטפע־נען. צ־ פאד־ען.
 נין פאן ניעמאנד דאש שענאטא־ען, א־נזערע־ גד־נד

 אונזערען אין א־נד קאגיג־י־בע א־גזע־עש אין דע; אן
ק •ידען וואדנדאפטע; לענדע־ן  דער א־ווא־־ף6 ד

 קינדער ב־ישטליבער ע־טאדדונג א־נד ענטי־ענד־נ;
 פע־ל־-צדע. וועגען דיעזע־טדאטען זיא נאך מאבע,

 איינעש אי־גענד אדע־ נטע־ ־ איינעש פזך נאך
 .ו־אנע ערדעבען צי אגךלאגען דעשדאלב אמטע
 דאש ע־ודעזען׳ טדאט דע־ אין ז־ך דאט עש דעג;

 ניבט דע־וואד־דייט פע—פא־ דע־א־טינען אללע
 ויער בדוטב־ו־בען. קיץ ל־א דאב אינד ענטשפיעבק.

 £ע־ דיעלע נעגען זז*ללטע, ויאנק עט דאדע־ איממער
 ריק ז*דנע ודר ווז*ללק רען דאנדעלן. צ־ ז*־ד:ו;ג

 זע- בעשט־אפט שט־ענגע שטאנד זייגען אייף זיבט
 בעשולדי. דיגגע דעם:אךדיאיידעןיענער יוער הען.
ק  בעשט־אפט פערלי־טדער אלש זאלל וררדע. ג

 גע־יבט א־ינעש פא־ אבערדעשהאלב ויער ייע־דען;
 א־־זאבע דיעזעי אויש איגד אייפט־עטען קלאגבא־

 פ^יברינגע; יודען א־ינען געגען הויפטקלאגע אייגע
 איזט, דאם טאלי^ניסד ״פאנא מיט לאיל דעי י־ירדע,

 אונזעדן דיעלען !ז !ווערדק בעשט־אפט דאלזע אש
־ בריננען בעשד־ש  עש דע־ יעדעם, איגד אללען וי

 בעזאג. קעגנטג־ש צור זאללטע, ב־־יבע: ייישטען צי
״אירא• דיעזעשדען ראש ווי־ ייאללען ע־ ב א דע־ש
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 ,איבערד־פט איגטע־שטאיאסטע שטא־אשטען, דע•
־יא ב־יגע־מיישטע־ן בעאיטטע, ארלען  ראטהען :

 דאש ••־־. בעפעדלען אינד - זאלד דין בעקאננט
 א:. א־ד; בעפאלגען •יללע; א־גזעין שטדענגע זיא

 א־ג■ זאגשט־גע־ ש־־א איג־ געבען יששע • צי דע־ן
 נזע־עש א נאך ;•־ אנדעיש. ניבט אינננא־ע לערער
 בעשטע• א•;־ ז־כעיד־יט צי־ זאללען. טד־ן ■־־ללק
ט ד־ע:ע ־•־־ אעטע־ש־״בע; דעששע■• ט־ג־נג פ  ש-

 ■ע- ־־א: -אש דא־ויף לאששען אינד א־יגענדענדי;
 צא רעש 5. אש ויא־ש״יא גענעבקצי קען.—ז נעל

 יאד־ע •״טעי צ איש ,1576 יאד־עש רעש •יל־ נאטש
 ליעייע - באנזדא־י. שטעפא; דעגיע־־:•״ א־נזע־ע־

 גש • לעטבע אללעןא־ב־־וען ויא-דעא• פע־ארד;ו;נ
ד :־ א נדעז נעפ  פאן אננעשי־ך - ; ע־ט נענענו -

 ן א•;־:׳ - שטאטדאלטע־י־א נאל־צישע; ־ע־ זייטע
ק פרא גאליצישען צ  דע ע טי־ אי; אשטעדדי־בש ינ

ט—.״:ןפע־ב—אב פא: א־ש אלש :פע־נע־ ט;
גננשי־ אינט פ־לדא א־ן 1;

ק יודען ד־א עש א:־ פא־׳ א;געבי־_על אב  קעז־ איין ה
 ־־ט, ענט ישטיע ־ טעג־ע של א ־ א־נד ע־צא־־עט

־  ענטשטאנדען ״־ענפע־פאלנינגען דיערייש א;
 אלב־עבט דעיצא; פא־אליעשדע־עדלע ש־טצטע

אייגענטדיש א־נ־ לעיע; ־אש י־—אשטע פאן
 איגטע־. שט־ענגע אייגע עצפפא־ל אונד דעז, י דער

 -עש י־א־ע; נאט־־ קי־בל־בעי■ ד־עזע דא ז־:•:;
 פאשש־י, פאן ב״צא־ ־עש א־נ־ בענע־־קט פאפשטע

ש;-: גענעבענען ־ע־ יט  יודען־־עגןז־א ד־א ־־בט
1פע־לי־מ־ אננעזאננענען ע־

1:בעשט־אפע
זאללי, צ״כען אנקלעגע־ שטליבע־ י

 שט־ זי;־,
בעט־ א״;
 —א וואש ייע־דען, נעציבט־נט דא־ט עבען ז־א

נא 'אנקלענע־ ־יא ראש ״א־ -אלנע ד־א עג־ל־ך
 שעשט־אפט א־נטע־זיב־ננצט־עננע בנעפד־טע־—:

ק ד א-  ייעלטל־ך א־י; •־ע־ע :נענענווע־ט א״ך •י
 ר•־ א־ינע ־אט־ט נאטדען, פאן גער־בט נעם־שטעש

רע דעם א־בע־צ״גינג נע  פ־בליך־ם נעפיד־טען א-
.ןא..טע. ע, יער עי<! .־.יי

נא•־. .2. פאש דע;לאטטא.צ
16 60 68 42 19:

. ע ט א ר ע ז נ י א
ערפינדונג נייעסטע דיא

 ם־אפענא־ נאך •אש אדם
 ני- אמע־־קא א••: :א:אנ־

 פע־בעשסע־שעעלאשט־שע
פאילש- פאן ברובבאנד

- איך איש א־נע אדש •עינעש ק•;־•;־; א•:־ -אשק פ

ק -אש א ועינשש עש דאש •.״•ע:, ד  פע־איישעששטזן -
:־•:;ט. יא:ע נל״נע ד־א אץ צ-ש ק-דצעששע- אץ :־•:ע

 ־אפפע־ש•,־ :ול־ען, 6—7 פאן א״נפאנע : ע • • • ־ פ
- ניי־על. 15-10 פאל ביל• דאיפש;• ״א א•: *•נדע־ פ

 ל-פש-פאיששע־. שיששעי-שפ״ש״יע:. לאנע־אין נ־אשעש
 נום•• אילע־ א•:־ •שש־-שפפען ;•שש נעשש-א־ינלאנק,

 אנצונע :־ששע ־וננענדע־ :••א - ילאא־ענ-א־ש־קעל.
ק  ד־א א־ד לא דאפפעלט, א־ע- ל־נקש רעששש, אב ב

לייבווייטע.
א0111׳17, 1־01,1171:1,) 14. .ל 8תא11א8181,
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ראטהס אדאלף
 קנאבענ־רליידער־ניעדערלאגע איגד דעררעג■
 וזיז-א קארלשקאסערנע לאנדשט־אשע, בודאפעסט,
 האפפעעהויזע. וךזרישען דעם ודם
 פץ; לאגער סיךט־דטעש . רייב דין עמפפיעדלט

 מנאבעג- איך זז* ורנטער-אנציגק■ אוגד הערבשט•
פאזז*ן. נייעשטער נאך שעטנלז חשש נבלי הליידער
־ •  כנען ב ווערדעל מאש נאך בעשטעללוננק ו

 ידט! א־נ־ שבת פז*ן או-שנאדשע (טיט שטונדען 24
אנגעפערטיגט.

6?*■*^* •ז זי ז >־׳ זי ^ 1
$ מצבות.

ר,אהוב ארנאלד
בודאפינשט׳ ;דאבשטי־נ־לאנער

;'ו\111ו/10ו--1!0ו11),ו;ץ1ו־1 \1.־ 5.
^ ט.)—:שפע נ ־״טי א־נד •טבת אן1

 £ ד־א וועלבע יי•;•.־; אללע; ד־ עצפפיעדלט ר
ע—ט *  ״ ג־אבשט־ינ-לעטצענש ־עש פפל־בט נ

•עי. . ־ ע־פ^יע• צ־
 ל א- מא־טא־ א־־ש טט״נע נ־אב יטאנע זע־־

 8!פא־־א. א-־ש״אדל נ־־אשטע־ אין ז־נ־ נ־אניט ^
 ל •ניאנע לעד־ ננען.—נ־א־ דא־־ערטע ט־־נ• '״׳
 ך ־־ע־־עז פע־נאלד־:: עבטע־ טיט ש־יפצען • י

4 ־ד־ט■6א־ישנע שעשטענש י'

ג .ל < (1(1 •ג $■ . * ( (•ג (־ •־

״: עט :־אש עז

א־ילנעש״גע -טע א־טע־־-נ טע ט ע־
. . א־־נפאלל

געזעללשאפט ־ פערדבערו::□
.־ליען.אין

 נולדען. ט־לליז*; אייגע :ץאפ-שאל : פאילא״נגעצא-לש
 ז אב •עשש של נעזעילשאפש ד־א
אונפאלל-פע־זיבערוננע; י 1 א־ינצעל-

ק דעלנע א-נפאללע. נע—קא־פע נעגק  פעדדנע־שען ד
 ־־לק 5י־ א א ו־ ־א־״ב בע־ופע. ז־נ־ש ארשע־ אינד ן א

קאננעז ש־ע־פען
ני־ינאד-בע• •א־,אש, אד א־״ש ׳־, בא:־ א••; :

5 אל-ף אנשלום *<־ ללע:• ־א:;, עש.״ אששע־

בעצא־ נענקי א־נ״אל־דישעש או;־ שאד א״ן*
גול. נ! פאן פ־עם־ע ••;*־־׳:ען נע־ א־ לוני:

פע־דבערוננק .לאליעלט- >2
 זעשששלשע ויעלבען :>ןן א־נפאליע, ־א־פע־ל-בע ־.ענען

 א•; בעש־־עבש נע; •אנשש א״נעש אדע־ פאב־•ק א־־נע* אץ
א אל־שא־בלננ ב״א פעדלאנק בעשעפשיינשען שע־נעדשען

קאננען. ווע־דק בעש־אפפע־ בע-פבא־ב-שע; ;־
אוננאק: פיר :ענק־אל-אגענטשאפט ד*א

.10 ;־ נאשטע דא־ז*טדעא בי־אפעשט,

אלע. אעטד־,ערישע
קאלע־דש אוגד אעטדערש עששענציע׳,
ערצ״נונג צו־ .

געט־ענקען. ג־־ספרגען אללען פאן

טרעבער שלרזאורץ רום. ליגערע׳
אפפא־אטע, אהנע וועגע קאלטעם אדה

דעש פאב־־ק ד־א עשפפ־עד.לם

ד ל א רנ ד א רי ע ט ט א וו
1 בודאפעסט, 7

טעטפעל אילד׳ דעם ווים ודש-א טאבאקנאששע.
 ודין• צו־ אללע אונו• קא־קע וויננעשטק, פע־נער

 •ד־נפא־ ראטדע א־ם־קעל. נאש־,־:ע; פע־בעשבע־־נל
 נלי• וענבראוע, ד־ ול״נבושעשש, ש־ללע־פא־בע, נע.

 צוי עשצ. קלערוננשפולוועי, וד־נשפד־טם, צע-ן,
ווייגםאגיפויאצ^ן.

וו״נפערמעהרונגסקאמפאזיציאן י :״א
ג־אטש■ פר־יזקוראנטע אונד טאניפולאצ^לשנוך

^0א6)()6ז) 006 .!זזסמווחגזזס זאי60ז|ן0:ז >•)1 4•זזזז#ז))!!זיג 600 זז



ע.ס* 10. י י ש ג י ד י . ע י ג ג ו ט י י .3צ

 אינשער וואר ציים לענגערעד זייפו שאן :מעלדענו
 האסם גראסער איין ה־מאד אין בו־ערגשארקע דעם

 בעמערק. איינווקעער יידישק שאא־ ד־א געגען
 ארסשדי־פווג. צ־ עם קאם ד־עזעש צ_נוען2 אם בא־.
ק.  דאם איבערשיעלק ב־יעין איישגעהעפוצטע ;
 שלי;. נ־ימאנן, יאקאב קי־שטאננעם יידישק רעם הויז

 ד־א דא איגדעם ארם, ג־־גדל־ך דאסזעלבע דע־טען
 דע־ "א אן6 י־אדשק. גאססע ד-א אדף ויאא־ק
 צעדפורענוען א־;ד שארפוגעשלעששט טהייל גיאםטע
 שטעליאשען מהירק, שענסטער. מאבעלן, י־אירדע.
 צעיב־אבען. איגד צערט־יטמעדט ייאי־דע אללעם

 אונד צערר־סשען שט־קע אין געשעשטשביבעד דיא
 וואר ניימאנן ש־־־א נע־־ארשק. גאשסע ד־א ף א■

 א־נד היזע צו טאבטערן דרייא איהרען מ־ט אלליץ
 ־•ק. דאם דורך ם־הע ע־ אש ;ר ם־ט נור דך קאננטע

שאבעל דעם שא,־ ד,ויזעם דעם <ן־7ט ווערטיגע

צם־.־:
•י■ •!*יי* ׳א , , 1ז1־

■יאלל- א־ג־ דע־געטאבט ען
יעדאך ■ידעןזי;ד ד־א של־נדערן, ■יאהניגיען יא

׳*ו•4  א אנדערן דיא
**יי*

 אם גאך געשליבטעט. ־אאב נאך ט־טטלע-־־ילע
א־ד;־;; איש שטיהלדיבטע־, ער

וו*. שאלל ראש דאך עו־צ־שטעללק,
 ־••: ערשיען טאגטאג

דיה א־;ד
שיטו־,לריב. -עש בעפעהלע רעם דך דערזעטצטע

ציש שאנד־־ע; 6 די;ע; טיט איד; ט־יעב אי;ד טע־ש
טעלעגראשי־טע שט־הלריבטער דע־ דדנייש. ־א־שע

נאך איגד מ־ליטער, איש אדענביר; ;אך זאשא־ט
אשש*. זאטטט ציגע !קאטען דע־זעלבקגאבט אי;

עקשט־א• מ־טטעלשט שאגן, 120 זי;ד דאש ציערע,
ד־א א־זט. ;עלו;;גען באלד עש י־עלבען א; צי;

או;. א־־גגעלייטעטע דיא הערצישטעללען. אדדגוגג
ש. א־יגעגטליבע דער דאש ערגעבען, דאט טע־זיב־;;

י
 אוישגע־ שאלק דאש ראט ע־ -ארי. א־טשגאטע־ש

 דער א־ישצושליגדערן. ג־־מא;ן שאט־ליע דיא העטצט
 גיל. 2000 בעט־יששט ;יישא;; העדרן דעש שאדען

 געטעלדעט, 23. שאם ו־ירד אדעגבי־ג איים - דק.
שיד,אל ־־ש.שאלי־ אדטק דען אין אייך עם דאש
 ווע. געקאטשק עגד־א־יאללע;— צו שא־שאלד א•;־
 אין שיליטע־ £אן ע־שייגען דאש ניבט ויעגן רע.

ק היטאד א־יגגעשלאשט רעששעקט יודע;ש־־;דען ד
 (אייזעגביר. םדגטשעטע־ איים או;ש ודא העטטע.

 אייך עם זיעהט ווירד, ;עש־יעבען קאמיטאט! גער
 אין אויש. טרוידיג זעה־ לאשיטאטע דיעזעם אי;

 קא. אדענב־־גע־ צ־ש צ־יא־ י־עלבעם .ייאג,1גרא:
 קדש •טבת שער;א;;ע;ק •יאורדען געהא־ט, שיטאט
א־יגגעשלאגען. שעגשטע־ דיא א־טשיידען אללען

 שע־שאנט ג־כט וואורדע סיגאגאגע קלי־גע דיא ארך ן
באשבארדירט. אוגד |

ראצעם'.)שא• -ש0ול.הש ל ,ח **איין
 בעצירקסגעדיכט ה־עזיגען שאר.דעם קאם וואכע ריגע !
 איי. ליידעד דער שערהאגדלונג, צור שראצעם איין |
ק |  געגעג- דער העדשא־־יעף. ׳,גראסק.חלול-השם ג

 שא; אוגווייט דעם אין :שאלגענדער א־זט שטאנט
 י־דען■ 11 וואהנען א־ללא ארטע געלעגענען פעשט

 גאטהיג פערזאנק 10 ,׳שגין•׳ אייגעם צו יעדאך דא
 איבעד. גאנ׳ן יודען דיעזער אייגע־ ערשיען זא זיגד,

 דער אוים ליינט, אויך דענן קא;נטע אוגד שליששי;
 שא. געווישסער איין ווערדען. אויסגעשטאסק .קהלה״

 שארשטעהער דען אשטערם דעי גולדשטיין, ריין
 אויך דעגן וואורדע בעלי־דיגטע, ״שהט״ דען אוגד
 שע־לאגגטע שאן אי־שגעשטאשען, .קהלה״ דער אדם
 דורשטע עד אבער ק־לטוש-שטייע־ן, קייגע אירש שק

 זיין. לת־ה״ .עולה ;יבט ם־גאגאגע דער א־ן דאשי־
 זאטשטאג, יאהרעש, שאר־גען דעצעטבער *:•טע; אם

 הערטאגן ״עליה״. אייגע גולדשטיין פא־דערטע
 דיא *ע,־ליעם איגד ״טלית״ זייגען נין גאהם ש־שעל

 ודלל קוטשער א־־נען .טיט :רוף דעם שיט ם־גאגאגע
 געריעטה בעטען!״-גולדשטיין צוזאששען גיבט איך
 ש־נקעל. ל־טש־גען ״איה־ ריעף: וואיטהאונד אי; גץ

 שלוך אונגא־ישען א־־גען דאב־־א שטיעם איגד !״•ידען
 גאטטעש-ד־עגם. דעש שטא־ונג אייגע אלם דע־ איים
 ;אלד■ געגען טושטע. ווערדען או־שגעשאשט טעש

 ע־שטאט- אנצי־גע ד־א גע־־בט ביים וואו־דע שטיין
 ט־טגל־עדער זעשטטליבע וואורדק עש - טעט.
 צייגק אלש היע־ א־ללא ו : קלייגען.קהלה״ דע־

 שאן אב שטדייט, איין עגטשטאגד נון בעאיידעט.
 ראב■ נעאלאגען איינען אדער א־טהאדאקסק איינען
 דער זאיר. בע־ישען זאבשע־שטעגד־גע; אלש ביגע־

 שע־• איגד קי־ץ יאבע זיינע אינדעש שאבטע ריבטע־
 גע. וואכק צווייא צו גאלדשטיין דע; אודטה־־לטע

 שארטי־ען אללע שט־אשע. גולדען 10 איג שענגג־ש
א־־טה־יל. ד־עזעם געגען אששעללירטען

ר ט ב ו ל ש ,־ צ ע י י ג ע ;י.י וא •  שי
) א י ד . ן ע ד ו  צייטוגג• אללגעם־יגע ד־א.וו־עגער י

 שעק. איים ש־י־בק איין זאעבע; שע־אששעגטליבט
 איןדיעזעםה״םטעסאיג (ם־טטעלאשע־יקא), ש־קא
 שיגיש. דער אוגד ש־עז־דענט .דע־ :אנדע־ם טע־
 ז־נד טעקסיקא ־עשובליק דעי א־גגערן דעש טע־
 בעזאג- י,ידען איינייאנדערנדען דען לאגע דעי אי;

 ריר- ־עגיע־ונג ד־א ב־עטען. צי שא־טה־ילע דערע
 דיי- ד־א שאט־ליען ייד־שען א־־גיואנדערגדען דען דע

רעגיעדונג דיא צודיקשטאטטען. גערגע זע-קאשטק

 ן קיינען ודר שק—1 ד,יע-ן נאטטעש, קאטשף דע־ איוט
! :׳;־דע;. שע־טאנק אינוע־ דא דא:ען 1 :אכנענע; ש־יטט

 • ..יי..*
׳ -1 • ב־ אונשע-קימדע־ט ד ין -י י• • *.* ,,,,,ו.•*,,.*•*• ש־ש ליניאן

א,יש •י; * * ' י̂  ■ .1 <■ 1, . ■ • • סייייי
*■ אן - < <|׳ - •י אינ בען דא שאטע־ איניע־ע

אני :ט נ• ועלבשט עש דאשיט ייאנצען, שש צ• ן נעועט ראש
רען ין ^ •י••! ^ ^ א ודר רערדע נעטאשטעט
שבת ע, נעועשצ ד־־לינששק דיא ן < >9׳
ו,יא ן. נעבע ש־־־ו שיינדע ע־ ד אנדריננען דעש פשח, אוגד

שאטע־ וע־ע ק 1 ־•ט־אליש ;־,־•־ ב א א,•נ ד ש דא עדבש יא י *בצי4:
קל••- •עדעש ט, ד ע ט בלו ע עש ווי־ דאש נ איג געליטטעץ דא־וש

ען ען ענ ק ל ל ל א איך אויך !ניין ? ו ק נען נ אנ ד שים צו טי
ע ־־א ע־ אינו ק. ען אי; י, ל ל ק, א נ נ י ז ד אט־ נע דאצו > אנ ר

•יילליגש- ע; שק, שע־שאנעי ש ע ט־ ע די ב אינוער אונד שעיואן
־על־נ־אוען שטק ע־ - • ב דעז אין א לי צו ־.א־ואש גע־ טען
טיג מעב אדנ ענן ט ד־עוע י אל אונש מ ט, 5ק**גז נאנניעביגקיי

ט־אט־ן, יעי ען ׳־א די ענטצוו־יא. נערוו ■ ^■1^ <•11̂ 11■ 1־1־י^-♦ט א*נ־ ען ד־א ד,יעי לנ א :ע ם ס שסאנד, היע• ודרע־י
"1 שראנען

 שערשטענדליבען יא דאך אונד בעני־ששעדטען ד־עוע
 לאננע אייגע איינדדוק. טיעששטק רען טאבטען ווארטע

 ניע- מיש דא ואשען סעננער ד־א איהנען. שאלנטע שטיללע
 צייגטע אנטל־טין טאננעם אוגד אדנען, דערנעשלאנענק

 צוקטע ליששע סאנכע אוס אוגד עררענונג דער -אשד,ע ד־א
 ענטשלאסשענדיים אבער קאטשף, אוגד יטמער־ן וו־א עש

 צושטימטוננ דער מף ק״ן אונד נירנענדם, דך שע־־־עטד,
 קיי- נענעננעטע אוגד אום דך שויעטע ד,ונא העדשאר. נדאך

 שערקינדעט םי־נונג ו״נעד דעג דען אידם דער בליקע, נעם
 דך שאד סורםעלסע אוגד נ־עדער דך ועטצטע עד העטשע.

 נאך ערנטע דיא אוגד ציים ניבט נאך א־וט .עם דין:
דייו••' ניבט

•ישי ר' דך עידא: שדזע עננסטלינען א־־נע־ נאך

 יו־־דינשטעש שאן אונד נ־־־ו איין אייך ז־טצע, ו־־נעש שאן
 שע־ עבען ווי־ דיא ווא־טע. .ד־א :שש־אך ע־ א־־שוע־ען■

 הע־שא־, מישנעש־דל גאנצעש אונוע־ נעיו־ש ־ושק נאשטק,
 אללע ודר שטיטטק ועעלע אונוע־ער א־ננע־טטק א־ם אינד

 קלא־ ועהען ודר אונד וואדי, אללעש א־וש עש נ־־א. א־דנען
 שאלקע אונוערעם אבע־דאלש דע־ קאששף, ;־אשען דען

 ווערדען ע־ששא־ט נ־:ש א־ד,ש דע־ איני בעשא־ששעדש,
 אב ש־אנען, אונש ודד ש־ששען שעדר וא אוש אבע־ ודרד.

 נער־ש- אונר שאיבעד־יטעט דאצו שאלק ארשעש אונוע־
א־וט.״ שעש

 או־ש •ש־אל שאטע־ ע ־ ע ו נ ו א נאשש .אלש
 •אד,י- ע־שש עם ער ל־עש דא וואללשע, שיד,רעל םצ־־ם

 ער ליעם דא שידלק, קנעכטשאשש ד־א לאג: דונדע־שע
 קאדדען, לאנד ו״ן אונד שרעד איבע־ שלאנען צעדן ערשש

 שער־ ש־שטעל איילע דאש צ־־נען, צ־ -.ז-אל ?־נדע־ן רען אוש
 צ,י שי־נדע א־נב־ינואשען א־־נעש ס־ש עם ו־א ראם נעבל־ך,

 ווע־דען. צו ש־־־א איש ש־ששען, אויסציעדען דא דאם שדון,
 בע־ אללע נ־נש ד־ענגען — אוש אונם ודד ועדען נון אונד

 ד־א א־דנען אונס, אויף •טטאדש אוננליקל־נען ד־עוער וואד,נע-
 נוד א־דנען א־נטער א־וש ? נעבען צו עילדבנ-ש ע־וו־נששע

 י ענששלאששען שערוויינערונג צור צאדל נ־אשערע א״נע
 כעשלום, וןןלנען איינען נענען שור־ען נ־:ש ויא ווע־דען

 ש־עלל״נט טאנען, שע־אנשוו^־של־ך ש^לגען ד־א שיר אונס
ק אונד ? ורדערועטצק אונם ז־ך  נעועטץ דאס ויא ד,אבק ד
 דעס אום איוש שבת דער :ואנען ודיוק אונועדע דך. שיר

 וויללק שבת דעם אום טענש דעי ניבט וויללען, טענשען
 אונשערלעטצל־בעם איין א־וט שכת דע־ :די־סט דאם דא.

ע אונד היילינק צו יש־אל אום נאטשעשינעועטץ, נ  תן ק
 נעשאדר, אין טענש דעד ווין אבער — היילינונג קיינע שבת

 ודר־ אונטעינעהק ער ווין איוט, בעדרזןהט לעבק דין וו*
 נע־ דיא ביו צוריק, שבת דעי טריטט שבת, דען דורך דע

ודר. ודא נוט ו* שאלק דאס וריס דאס שא־יבע*. שא־,ר

 בעבר. צום שעדדער א־בערד־עם דענזעלען ווירדע
 גערעטהשאשטען ה־עצו;*הטיגען ד־א ארך איגד ען

 דאם ז*גלייך נעבסטדעם איהנען וררדע עם געבען.
 •יערדק.ז־אק*נג- ט ל י י ה ט ר ע בירגעררעבט

 אייגע. א־הרער או־ם א־טם.בעהארדען איהרע טען
 עם גיבט מעקם־קא אין היער וועהלען• ט־טטע גען

 רעליגיאגען אללע ־עליג־אן, העררשענייע קיינע
 האט א־ינציגע קי־נע ,גלי־בגעשטעללט היער זינד

 אגדערען.אל- א־יגער ש*־ שזךרעכט איין אירגענד
 אים גור יעדאך דירשען געבי־ייבע רעליגיאזען לע

 ש*רגעג*מ. בעטה־יזעי־ שערשיעדענען דער איננע־ן
 זינד ם־אצעםםי*נען אששענטליבע וועדדען. טען

 איינער אגהענגער דיא דאשיט געשטאטטעט, גיבט
 ווער. געשטארט היעדורך ניבט רעליגיק אגדערען

 עם ש־ובטבאד. אי־שע־סט א־זט דען!דאםלאנד
 שאן געהאלטען. ערנטען צווייא יעהרליך ווערדען

 שגעע איןא״נעםעוו־געןשריהלינג. דויא היער לעבט
 דאם שיינט, עם ניבט. היער שאן קעננט ש־אסט אוגד

 דיא אויסגעהט, ששעקולאנטען שאן יוף לאק- דיעזער |
 אוים• ארשען דען טיט געשעשטע אונזויבערן איהרע

 געיו־ס אבער איהנען ווירד עם טרייבען. וואנדערער
געהען. ל״ם דען אויף ניעטאגד
 דער י.) ש א ם י ל א ש ר ע ה ט ם (ע *

 א־נטערעסםאגטע שיאלגענדע ב־ינגט ״עדיענלאשעג״
 קלאדם. דען צייגען דו־ך קאננען ודר :מיטטה־ילונג

 שערהאשטעטען דיא דאם ליעשערן, בעווי־ז טען
 ערשאר. אגגעבליבק דעד טאגע דעם אן ש־הט־ם

 בי־זאששק ניבט גא־ שאלטאשי־ם עסטהער דוג:
 וועל. אין צ־יט, דער אין עשטהער דאם אוגד •וארק

 בע. שא־ף, טאריין דעם או־סזאגע כאך זיא בער
 אם גאך זאלל, זיין געוועזען צערשטיקעלט רייטם

 איד,־ער נאבם־טטאגע אם נאך אוגד יוא־ לעבען
 שאן זיא זעהר וויא קלאגטע, וויינעגד שוועשטע־ |
 עם. ווערדע. ש־שהאנדעלט דיענסטגעבע־ין איהדעד :

 סיט נאבם־טטאגע אם נאך א־זט שאל־טאש* טע־
 דאם אין געשיקט, זיא מאן דיא אום שא־בע. דער
 וואירדע איגד צודיקגעקעהרם הורי ש־י־א דע־ הרז

 דאסדאד־רעקט טיגהאגדעלט, זא ענטוועדער דאגן
 אייגק עדה־עלט אדער שש־אגג, טדדים דיא אין

 נ־עדעד. טאדט זיא ראם קאשף, רען ארף שטרייך
 ל־יבע או־שגעשאנגענע ט־םא.דאדא בייא ד־א זאנק.

 שייעדען א־ינעם גזשירען דיא קאששע אם טראגט
 אם גאך ערצעהלטע הודי שרויא אוגד שלאגעם.

 עשטהער דאם איבעראלל, נאבטיטטאגע זעלבען
 עימא־דעט צוועקען ריטועללען צו שאליטאשי

ארך ־וארק איששטענדע דיעזע אללע זייא. ו־א־דען

 שאר עם, דג־ שעדב־עבק ד־ייא נור ואנען; ווייוען אונזע־ע ,
ק ודר שע־איבוננ דע־ען :  נאט- :ואללעו שא־ציעדען טאד ד

 שעדלעטצוע דיא — טא־ד אוני בלוטשאנדע צענדיענשט,
 דאש ■וייס דאש דארונטע־. נ־בט איוש שסח אונד שבת דעש

 בעם־יששט, ששח־שעשם דאש ו,׳אם ודי ודא נום וא שאלק
 צונעשטאנ- ואנא־ ועלבסט נעועשין ת״לינע דאס דאט וא

 נע- ששעטעל אימששענדען ד־נדע־נדק אונשע־ עם דאש דק,
 שעסטע איינע נ,׳־ ודר רענן אונד דירשע, ווע־דען שייע־ש
 וואדנינג אונוערע־ אונד באק-דרוע־ן רען צווישען שיידונג
 שע־- ניבט שסח׳ש דעש נעועשין דאש ודי ד,אבק שאבק,
 -בר־דע־, אונוע־ע ראך טדון נאבנעבק• ווי־ ווענן לעטצט,

 ו,־•א וא. ארך וואדנק, ר,'־דק דער לענדע-ן דען אץ דיא
 ד־א אייך נעבען וויר זאנק, שאלקע דעש נ,ץ ודר ואללק

 -עבט, דאט ד,ונא ברודע־ אונוע־ •א, ז ניבט ע־לויבניש
 שאננעם רננען דיעועש ווא־טע דיא נליקליך. בין איך אונד

 אינד •ש־אל, ניבט איום שעשו־ אבע־ דאבק. צו נעדארש
 קאששען וואש ונשם• צוק דיא נינם איום גענענווא־ס ד־א

 איום עש אונד מיששק, בענעננען וו־,־ ווע־דען דעש ודוד, !
 ואש־ צו ק־עשטע אונוערע אוני אבצו־ווארשק בעשסע־, ;

 אדנמעבם־נ אונס אונד בעניננק צו ועלבסש אלם מעלן,
 איינעג- נישט ריר וואללען דעשנאך ששעששען. צו ענשנענען

 סנודר־ן דאש דאסם בעאנש־אנע איך ענטשיידק. טענטינ
 גאטט משי, דלל אונוערן אבער דיעוען שאשט, נעשלוש איינען
 שאר- שערווערשוננ אדע־ בעששעטינונג צור !אידן ועננע
 בע- ש ש ועלב הונא ב־ודעי אונוערן ודר דאס אונד לענע

 אי־נצודאלזן.י ,נשי' שאם ענטשיידונג דיא אויששראנען,
 דעש רא־טען תן שאלנשע נ־ישאלל אללגעם־־נע־

 יונה ד' אלם אונד בעש־יעדינט, שיק יעדעדטאנן ניייועס•
 דא- שעיגי־נענדע ק־ינע וואר א־ינואטטעלטע שטיטשען ד־א

 רעגשע דיא צינעדאים, שוו־ינענד דאטטע ד,ונא רונםער.
נעדר־קט. ד,עיין דאס או־ף שעסט

שאלנא) סאיטועטציננ
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 ערוויעזען אוגשולד אדעד שילד זיינע פרייא ;אנין
 צום אינשמאנצען ־א עם ניבט או־סע־דעם ווערדען.

 צו. ניבט אורטהייל דעם טיט •־ע־ אונד אפעללירק.
 צווייטע אן אפעללירק קאנן איזט. פ־יעדען

 דאם יא ודרד דא אונד אינשטאנין. דריטטע אוגד
 פראנק .טע4 ד־א אויך - איבערפד־פט. אורטהייל

סמ בעגאנגענען בא־י פאן דער וועגען ענדל־ך
 צייטינגען דען פאן דע־ וועגען א-נד ך,אכדלונגען

 רועם- אוגד בעשולד־גונגען, נעבדאבטק בארי גענען
 צ־י- דיא געגען פראצעש ק־ינען דערזעלבע האלב
 אנט-ואד־ מ״ניםטער דער ■וילל אנשט־עננט, טיננען

 דעם בערייטש דאבע ■וסטיצטינישטע־ דע־ טען.
 דע־ איינלייט־נג דעי בעציגליך שטאאטסאנוואלט

 דיא ווירד אינד בעאנט־אגט פ־אצעששע פ־עש■
 נאטדיגע ־גליךדאם עצי דיעסב שטאאטשאנייאלטיטאפט

 העדרן ב־יא בא־־ האט אויסערדעס פעראנלאששק.
 פ־אצעש איינען אנגעזובט. ערלייבנים ד-א אום ם־ילע־
 מינים. דע־ ען.6דיר צ־ א־־נל־יטען בלאטט איין גענען
 ע־לע. ניבט געז־ךפא־לייפיג דאב אבע־ האט טע־

 פא־ערשט דאס איזט, אנזיבט דע־ ע־ וו־יל די:ט,
 געויהרט ענדע צ־ אננעלעגענהייט עשלא־ע־ דיא

 קאטמען ש־בליקים אים תהע וויעדע־ דאט־ט וועדדע,
 ער. בא־־ים נעזוך דאש ע־ ווירד ערסט דאנן זאלל.

 געדד־ט. דע־ פעדאפפענליבונג ד־א וואש - לעדיגען.
 בע. צ־יטונגען דע? אין אונטעדזובונג דע־ ניססע

 ע־. בא־י׳ש אי־נ£עדנעהםונג ד־א האט זא ט£6טר־
 אונטערזוכונגם- או־שדעם ״!)■ט קיין ע־ דאש געבען
 אייך י-ארען א־נד ליעם, £ע־א££ענטליבען אקטען

 בע־יב. פעדאפפענטדבטק צ־יטונגען דען אין דיא
 דע־ מינ־שטע־ דע־ האט א־ב־יגענש £אלש. טע

 רען :ע־יבטשהאף דעש אינד שטאאטםאנוואלטשא£ט
 בע דיא ראש עדטה״־לט, א־־פט־א; שטרענגשטען

 שפעטעד אלם זאללען. די; £ערשו־יענען אטטען
 ננש. צייט איינעם אי; עדלדבטע ז־ך בעאטטע־ איין

 אינה א־ישציפדיידע־ן אטטשנעהייטניששע ארטיקער
 זא א־נטע־£עדטינען, צ־ נאמען זיינע; טיט זאנא־

 שלאטץ. אנדע־ן אי־נען א־י־ פערזעטצט ע־ וואודדע
 - ׳,נא־י. שטאאטשאניואלט העיד דיעם א־לט (עש

 דיא נעגען אייך דך האט טישא טיניסטעדפרעדדענט
 אדשגע. געד־בטעש אנדע־ן איינעם ענטזענדינג
 אנטישעטיטע; דיא טאבטע; דאד־רך דענן שפראבק,

 אננעקלאג. דיא טא; פאללש האבק׳ איים־עדע דיא
 זאבע דיא העטטע טא; זאללטק נ־פ־עבע;—£ טען

 דיעזעל- £יעלר־־בט דיא אבגענאמטק, דעניענינען
 זאדלק ריבטעד ד־א העטטען. £ע־או־טה־־לט בען

דאם ויענן שש־עבען; או־טה־יל א־הר £־ייא דאהער

 דיא ווע־דען ווירד, דין אלישנעשפדאבק אורטהייל
 ענטווע- אי־טה־־ל דאם קוריע אדעי טא£על קאני
 דא. ד־א עם אבענדערן. אדע־ בעשטעטינען דעי
 £ו־לע־ £אן הערר פארהאנדק.- גע£אהר קיינע העד
 אויך אונד געשורעגען, לאננע זעה־ לאנגע׳ האט

 מעוד־ אנטווא־ט ד־נעד אין ער האט דיעשמאל
 ניבט גלייבען ודר אוגד געזאנט. אלם פערשוויעגען

 בע. טיט מעזעי £אן א־נד ד־יבשטאנע פאם דא דאש
 ראך ו״רד. גענאממק קעננטניש צור £־יעדינ־ננ

 אין אינד אורטה־ילען׳ פאדיים איש ניבט וויר דאללק
צוריקאממק. דא־ויף אייה נוטטער נעבשטען דעד

ם ר ע *(ד ע צ א ר פ ס ע ר ן פ ע נ ע  נ
 קאמי צודשע־האנדלונג באלד ווידד י) צ א ט ש י א

 בעאג- דעש אויש העבט שטאאטשאנוואלט דע־ טען,
 אטיליאוס״ ״ט־טיש טיט דע־ א־טיקעל, שטאנדעטען

 איי£ בעזאנדערש פאלגענדע איזט׳ אינטעדצייבנעט
 בערייטעט ״אונגארן :הע־£א־ שטעללען רייצענדע

 שטאאט• ד־נעם £עשט טדזענדיעה־־גע דאם פא־, דך
 בע־ א קאננען ודר £י־ע־ן. צי בעשטאנדעם ליבעז

 דיא •וי־ בעפאר £י־ע־ן. ניבט עשט6 זאלבעש איין
 ע־גי£טען6 י יודען דיא !דנד געיוארדען לאז יודע;

 אי;־ א־ה־ע אינד אונדטטליבק־יט איה־ע דודך יא
 יודע; דיא נאציאן. א־ננארישע גאנצע דיא מא־אל

 דיא באלה זיא דאש נעוואלטיג, זא דך £ע־םעה־ען
 ע ד נ א ל רעש איים בע£אל־ע־וננ ניבט.י־ד־שע
 איי. ז!) דך פעי־מעה־ק זיא ווע־דען. פעדדדעננק

 ״פיללאקשע- זאנענאננטע דיא ודא שערארדענטליך,
 פיללאקשערא ד־א ודא אינד יויינגערטען. דען אי; רא׳
 פער- זא נאנין ריבטעט, נרונדע צי ויי־נדעבען דיא

 אונה !נאציא; טע איננא־י דיא יידען דיא נ־בטע;
 זז) נא־ זיך יידען דיא דאש ג־ונד. דע־ א־זט וואש

 היא אלש אנדערעש, ניבט - ? פערמעה־ען זעה־
 זאקק■ .איש אללע שטעקען ודד •י עמאנציפאציאן

 זיא האבען איה־ע.געלד-י־עבסעל דו־ך יודען. דע־
 אונטער- £א־לאמענט איננאי־ישע דאש זאגא־ דך

 דעם דעפיט־דטען 450 דען פאן נעטאבט. טהעניג
ט50 קדם דנד ־ייבשטאגעש ב אנ־  פער- י־דען ב־־א ד־

 אי־נ. י־דישען דעם דאהע־ זיך אינד דנד ש־לדעט
 ! - דא איזט שא־לאטענט דאש ט־ששען. ב־ינען £לוששע

 דעד אינטערעששען היא לאנע, דע־ אין ניבט הער
 איע. עש ־א פע־ט־עטען. צו נאציאן אוננא־ישען

 דעד אינטע־עששען דיא ז־עהט געצי־אונגען דך £אך
 א־זטדער עקעלהאוט זעה־ ;£ערט־עטען צו יודען

 ; 50 כעבען דא יודען. דע־ ״שאדיא־ידדיננש-ש־־נדעל״
 איש נעזובע איינעש צו שטעמפעל א״ף ק־י־צעד

בע. ד־א דאנן נעהטען אינד איים ״טאדיא־יזירונג־

 געש־עהט נאמעןאן.דאש איננא־ישען ריהטטעשטען
 געהא־ט זאנדע־ן £אטע־לאנדם.ליעבע. יש א ניבט

 דעד שריטטען אונפערשעטטען דען צ־ עבענ£אללם
 פאדדע־ג־ונד דען אין איבעדאלל ז־ך דיא יידען.

 ב־־ננען, וד־ט יא עם יוע־דען דא י־אללק. ד־ענגען
 זיא ך,1אייגענט־ דאם ־־•דד, נל־יבען יועלט דיא דאש
 איה־ע ניבט ברויבען ודד דנד. איננאין עבטען ד־א

 פער• א־ה־ע ניבט ברדיבען וויר !,מאדיאריזירונגי
 אין שלאננען ק־ינע דיר דא אינם. טיט שמעלצינג
 א־זט יידע דעד !וואללק ע־נעה־ען בוזען אונזערעם
 אוני אונפעה־נ. בעששערונג אי־נע־ שלעבט א־ינמאל

 דעז טיט ״ה־נייש :דאהע־ לייטעט פ־אנ-אש זע־
 די. אישטאצי שרייבט -יזע דיעזע־ אין - יודען!״

 דינער הע£טע .טען 10 איש ש־מפ£.אדטיקעל נען
 נא ־עש טיט א־טיקעל דיעזע־ דא ״־אפאיראט״

 בע. האט זא א־זט, א־נטע־ש־יעבען ״טיטוש״ מען
 טשע־י העד־ אינטע־זיביננשריבטע־ דעד רייטש

 ויאהען ־ע; אויפנעפא־דעדט, אישטאצי הע־־ן דע;
 אנצי־ זיךנעננענדעןש־־יבע־ש נאטעןדיעזעש״טיט־שי

 אבער אילט א־ט־קעלש ד־עזעש •ש־־יבעד דע־ נעבען,
 פעראנט- דיא אייך ווירד אינד זעלבשט, אישטאצי
מ־ששען. איבערנעהטען ווארט־נ:
י׳ש.) צ א ט ייט א ט ־ א ו י ט נ א א י (ד *

 טשע• אונטערליבוננשדיבטע־ דעש א:£־אנע דיא איי־
 •ט־־£טל*. א־־נע־ אי; א־שטאצי אנטווארטעטע די,

 א־• דעש £ע־£אששע־ דע• ע־ האש א־־ננאבע, בען
 אטי. טיטיש איננא־ן״, £ע־־־דעלטע ״דאש טיקעלש

 נעננען נאטעי ייאה־ע; דינעס ב־יא ניבט ל־א־ש,
 אפ איין אישטאצי, לאנט איזט. דע־זעלבע ייאללטע.

־. ע £ ך—דאי ו־ערע אינד בעאמטע־ אששענטליבער
א£י~,------בע איי; אייך איישנעלעטצט. פאלגינגען

 ־אש יטע־ ־י אייננאבע דינע־ אין א־שטאצי לאנט
 ע־. שליעשליך הע־־שען. יודען ד־א איננא־ן אי;

 דיא א־טידעל דע; שי־ ע־ דאש אישטאצי. קלע־ט
 אין א־בערנעהטע. פע־אנט־א־ט־נ: געזעטצל־בע

 אינטערליב־ננש־־ב- הער דך האט דעששען £אלגע
 ־ייבבטאנ אינגארישען רען א; טשעדי. הע־ד טלד.

 אישטאצי׳ש א־־שליע£ע־־נ; דיא איש אינל גע־וענדעט
 לט, א בעקאננט לעזע־ן אינזע־ן ־א י דא אננעזובט.

 •ע. פא־ ״א־ם־נ־טעט׳ היא די־ך דעפיט־רטע־ איין
 הער לט. א נעשיטצט פע־פאלנינ; נע־יבטליבען העד

 א־טיניטעטש. ד־א פא־ע־שט דאהע־ ט־ש ד־יבשטא;
 נע. ־עש איהן א־נ־ א״פהעבען ש אישטאצ׳ דעבטע

א־ישליעפע־ן. ־׳בט
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צוננ.)6))רםדע6 :!ע-5(

 י דאננעש סאנע־ען קליינען דעש ע־קלערונג דע־ נאך
 ! :שש־אך א•:ד שע־זאשמעלשען דע־ ד־ששע־ איין זץ ע־דאב

 | ולענן דאש. נעדדששען, שינא, ־אכבי דלא, קאננשם .ודא
 | שבד. אש ע־ש־רלען, ע־לרבנ-ס ד־א שאלקע דעש וויר

 1 -אש־שע דאש -6 נאטד־נע אללעש אונד ק>ן:ען צל קדש
 אינלע־ע אין ששד. אש לאנא־ אל:ד דע־בייצושאששען, העעד

 אלנש ־אשע־ ייא ודיל ויןללען, דאלשען וויע־שי־נ הידע־
 ן ע נ ע :־ י א אוניע־עש צל נישט דיעש צודננען, דאצל

 :אשטע: שע־נאש דאש דד־ ולענן דא, דענן י נעשעדע נוטצען
 ■־6 אלנש. שי־ נעשא־ד אונד שאדען עדדאלשען. או־ש־ענט

 : ענטשטעהען פע־שאנען אונלע־ אלנד שע־לאנען אונוע־ע
 ! אלנלע־ ־אש ע־לוינניש. דיא שענ:א־6א נעדיישט לזן ווי־דע,
 אינלע־עש צל לזןללק. נ־עשען נאשטעש-נעועשצע דיא שאלק

 שיעל- נעש-דרני. דאלב נו־ אללא איוש בעווייו דעי נוטצען.
 דיא נ־אש ודא נאנצל-וד־וען, אן, דא־ויף עש קאששט טע־,־

 ודר■ ענשטעהק אלנש שי־ דא־ויש דיא וד־רדע, ויין נעשאהר
 דאנן ? לעבען אונת־ שיי נעשאולר איינע עש איוט דע.

 העטשע אונד שעשש ועלבשש שאן ערלויבניש דיא ששינדע
 בעקאננש אללען אייך דיא •ש, א עדנלישע־ שאללע הונדע־ט

 ודר דאש נ־אש, לא ני:ט געשאהר ד־א איום דך. שיי דנד,
 נאך יענע איום וא ו־נד, בעד-אהש דענען אונועיעש אן

צודישעלהאשם.״
 אדם אנדערער איין (ליעף 1 דא איום נעשאהר ,דיא

 ע־קלערש, האש שעלרהעדר דעד הער) שאפעל דעד ענדע שאם
 אן שבת, תדעם אן אן< שבת נענסטען דעש פאן עי דאם

 ודר- פערקויפש אונד נעבאקען בראד פרישעם נינם יתלנעם
נעהטען ש־נאנאנע איינעל אדם תולה-ראללע איינע דזג

 א־לט, לאציל טאנן דע־ ע־ לאש וד־דע• שעלב־עננען אלנד
 שאן לאלשעש האש ע־ רענן שא־אלישלעטצען, דל א קאננש

 א-ך פ־אנע נון נעטהאן. נעולע ששא־ש דע־ אין איינטאל
 א-ן אלם וועד*־. טעל־ ניבט תורה ה־יל־נע דיא איוש אייך.

 טיט ליא פע־שפדינטעש, ניבט ודל דנד ז אינש שאן לענען
 לעבענש- אייטאלואדיא ז פע־שה״דינען צל אונלע־שלעבען

 •1 צל־־קולייבם נעתשין דאש דע- שא־ דא, נישש נעשאה־
 דיא אץ שע־לאטטלוננ דיא נעל־עשל, ללא־שעז י־עלען בייא

 לען אן ללאו־דען איש אללע־ שלאנען א־יש־־נני::. נ־אששע
 האם ליעש ? ל־עש דלא ודישש .־•אהער :נעליכסעט שש־עבע־

 ע־שאנ- ל־ לואנען דיעש ע־ קאננשע ודא ז ע־קלע־ש דיעש ע־
 לא־- אונד נע־יישע דעש א•; אונל ויישק, אללען פאן עש
 אבעל פע־לא־ען. איינצעלנען דעש ללא־טען דיא נ־ננען טען
 טעה־ע־ען פאן ולאי־דע אלנד לא לץ פעדה־עלט לא:ע ד־א
 עש- וויעדע־ קאש ענדליך בעשטעטינם. אנייעיענדען דע־
 דער ב־ייקע ליא א־נד פעדואטטלוננ, דע־ אין ־והע ייאש

 טצענדען,—פא דעש נאך בע־י־שש לץ ־יכשעטען טיישטען
 הונא לץ אלש פא־נעהטע, אבששיטטינג דיא ע־ דאטיש
 אונד שוויענען אללע בענאנן■ שרעפעבען צו אלנל ע־האב

לוארטען. זיינעז נעשפאננם לויששען
 דעל האט ־ע:ם מיש ער) (בענאנן פ־־־נדע, .פעלעה־טע

 ביו בעדליקע־ אונוע־ דאש נעטע־קם, יונה ל׳ עהרודלדינע
 אננעשאששעש פעלואן אונד פעיטאנען אונוער נדר ■עטצש

 בלוסנעטרענקשע דינע אבער נעפעהלען ד־עוען טיש האם,
 לעליגיאן אונועלער ה־ילינםהום <יננע־םםע דאש אין האנד

 קא־ועל אייועלנען דעם אונםעל לאטעל ד־א אלם שם־עקם.
 נ־עדע־םראשען, אונד נעקעטספםען פאשער אונועדע שישלש

 אונוערע אלם דנן, איש ודימזןר ניכשס דא ראששען דא
 י״נעם אדם אונס פעלנינשען, צו ועלבשטששענד־נקי־ם

 דא אבע־ טאכען• צו קנענםען א־הרען צו פזןלקע פלי־ען
 אונועלען נאך אונס בעששעהען, רעל־נ־ןן; אונוערע לתשען

ק דען אויש נ*ך אונד לענען, דשטק אונד נעועםצען ל ה, ם

 יטנה נא־ לבאי בן •וחנן צא: •־לשליש בעלאנעלטען דעש
 ציון. צודיטעש איין לעה־הל־ו, אלין לא־ט נ-נלעטע אלנד

 -עש לעל־ע דיא לייטדעש אנדעלש עש אייט אבע־ יעטצט
 ע־־אלשען ־יישע •אטישק איש אבע־נעיואלט ליא נלצ*י
 געפעששעלשען טיט :אך ניר ה-ענשהוש לאש איה־ אלנד

 :־שען—י דיא ליא ליישדעש נענענאיבעיששעהם, א־טען
 אץדעןקע־קער ם־יעשטע־ ע—א אלטנעשט-צט, אלטא־ע

 צל־יקנעשטא- אלנד פע־פאלנש אנהעננעל איל־ע נעדזן־פק.
 ש יש־אל ־עליג־אן דיא אליך יעשצש ליא דילל לאש. שען
 דיע- צל ליא לליל לאנען י ודא פע־ד־עננען. ע־דע דע־ שון;
 פא־• איה־ען דיל דנד ז הע־דסנעפא־לעלש קאטפפע לעש

 ודד האבק ז נעיועוען הינדע־ניש צלש אי־נענדוליא פעשטע־ן
 נע- בעדאנט, נו־ נעלענש, ־•הע אלנד פ-עדען אי; ניבט

שלאל  לאש- וואליש ז עלפיללען צו נעלעשץ היילינע דאש -
 אי־ף ניבט לט א -והעז אין אונש אוץ נינש אללא ל־א שען

 •ע- אי־נען עש ולירד אונד פיעלע פי־ דדם ע־־ע נוןשטעש
 י שען— צ* לץ אן אללי־נהעל־שאפש ד־א נעליננען, טאלש
 יעשצס פעשש ששע־ש אלנד קלא• איוש פלאן איה־ אבע־

 פע־. אונוע־ע נעלאדעצל טעה־ ניבט לאטע־ ל־א וואללע;
 ־עליניאן דיא לעליניאן. אונוע־ע אבע־ אויש־אששען, דאנען

 דעד אנע־פלעכע דע־ פאן ואלל איינצינ-איינצינען דעס
 נע- היידענש־לש ראש היע־טים ויא וויא פערשודנדען, ע־דע

 טלנדע פלוכודרדינען דעש אל־ש עש האבען ודל דראהען.
 ז נעהא־ש נענוב אפם אל־ו־צינוש פעלדהע־רן ראט־ישען רעם
 פאללי- שים יודען יעדעש ואלל יש־אל פאן אבפאלל דעל
 יועלדען, נעלאהנם לאששען אללען פאן בעפלי־אוננ נעל

ק נינם אלוא אינעישליישעם. :רישטענשהום צום ע־ ווענן  ד
 אונד לייבע, צי שאן ודלל יודענשהוש דעש ואנדערן יודק,

 נור ואללען איבש׳ אונס נענען טאן דיא נעדריקוננען, דיא
 עד- וץ עש ראם ביו טאנק, טידע אונד טיינע פאלק דאס
 וואהלאן, טהום. הענקערם ויינעש וויללען יען אוני נינש

דיעם ערהענען, אונס וזיר טישםען ה־ערנעגען נ־־דעל, ט־נע


