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·אויענ uו ה ב  .ז פאם

ודי ט
.

אב'אמבנ~.ואכס פ~ד שוועדישעז רו~טעד· סרייץ

ס~מעד דעו גאנצע

שט~ קת~ ם. 31 ,ספ!) (?.טע

פערסאנאו
פיי אמנג~ואנס
!

'·םערז·מיניטםערירם צוליפ דע·ר :פ~.מ:פ~רדירו·נכ פוזt$·1פשניי·יעי iר~ם אים~?,דענישע מיליעטה ר?/תכעס

רעו איטאליענישער ק~מוניקאט

i

אי~ ;ליע ניגי זע~~·י~~רע~ ח~:פען .נ:ך:מננ~י  -,שווע.רישעז  1$מ:פר?tזנס.
נעפינט זיו או•ף הדרם? .ע~ :11$פיסיניש·ע ~~ 1נגריפעז
ך 'ר ט; \ . 3פ<ט) יoער~.
ריר:tג עהם שור~ישעז ~.פמוו~גlג פרז רו·יעטז·קו~ייץ,
אניסינישע קאוואלעריע פאגר~מירט  jזענ·עז דו r1ך וי שט ,1$קךע א•,ט~?יiעניש.ע ~ eטיי?ו1ננכעז !
פרז פג1$ ~t.רוזז מע?רעט עמז :וי ענ?! \:אר,פ~י'ז
ו.כליערער ·געפ י  1זיו איז ~ניסיניעז איז ורע ~-נ!ר ~ די איטאליענישע פ~זיציעtכ איך אני;: ~-ב  9געשטויסעז ג·עוו~1ערז.
: jצפו " jפ ;: iב1כט ררJנרט נ·עטה~כט דורך די אי~ל~י~ענער

·

ורינץ ~ב~1ז.
פרז ג~ 1נ

1

.מא:פול~~ס ,רףעעער א·יז :פעשט~tז:עז

סיניעד •

ב:בiעזר~.נררעס גע.פעiור?י·ד איז פ~ די אי~ט~ליע·נער ~ iגס ניtכם~ני1נ .ניtכוש ק.וiוענדינ א·ויף רעם ~:פtיסיב~י •

 ~ 7כ ~.ו !'!. 31 !,ס) טעל(.

גערה:ן i1:עז די i 1$וציע פוז דעו קtז.ור 11$לעריע ,ןר~?נע .שעז !;~\1פריף .די א.יט?~.י~ענער ח !;: 11פעז א·יז די עועסצ

פרז e 12תע. $.אי ד גע:פ?:י:פעז נלויז עך; הוי sט !-
איז פרעלו•ף פרז נעכסיג  .vז ט 1;!,נ זiענעז •.ויף די
ר~ם11ו ח·י mר.v.~ ,ולבשר אי·ז שורע1ר פרעו~וא·ונ· עשי.·:ם•נ ,~,פ~ -1נ·טעז ניש·ט פ~.חגעק..רעמז קייז שום
טtער ,ער א 1י, !1דטt ,ז ~ 1ניtכ~ז ~וע~ל~ז ענ&~~  -ו  iיכסי.גו כיי1עס.
פריירווכ ·ג~ערון t$קיין ~רי-ס~ :פע;פ•!S\,
די בtזיסינישע ~~טיי? ו~1כגע , tווע?כע ר~ננ·עז ער·

איז געש  1$פעז גtערו-, 1)$.עז רו  iך ר~ס אייע?ר .
!צוויי ר.ו~,כעז דעחהז;לט.עז זייעער פ~זיציעס .נ?ריז
די ~ביסינ:שע ע·ירע~?·1יי~'י' ה~.ט זיו ~1דורכגע  1 -אויף עטליכע ב;,:פש~ני·טעז ר 11;!1ננעז ~ייי זיו נו.כ.ערזם צר·
רי~םעז דודכ'ז איט  .1$לי,ע.ני·ש1עז .פר !;· lכט א ו 1ז ~רודף .ריקציה  .vז.
אויף רדע עטרי)'טרו.יע פרז רעיט-1עע, .
1
ל נ.ך  11ז.( )~. 31 ,לכtע~
1

1

שט~· ק  ,ו ם,

31

)ספ .ל.עט(.

!

~:פ~ערט ~פי·~די,

וזי iW

1

זיו וו·דער ~·גורכרייסעז

ר.vר ·:ע:כוס א'·ז נעכוכע-ז

:צפון·פר~ניט .רעם
נ~ע?גי~זגעפ~נצערטעז ~ער~פ:ול·~·ז ה~ט נ-יע 29f
פי•ה .iט tז

וי aרץ *3ויי:ס ~ ריס אידר~ו אויניוi-עגונ1נ צו·~יפ דר~רך די נ.ג•·?~.ט·.א ·שע ?יניעס ,בנר· צן פעחערשעז
וע·ד "פ:מ);נ.י , nנ iפרז שוועדישעז 1$מנול~1נס .ר~ס ועם ורעב ,רובך:ס פיררו~כ ק~יז מ ? 1$ע~ .ז1~ ji;-זוי ~.רום

נ1מ$1נtזיתי ז םש ~מ:פו?~נס שריינט זי ר9.עסע, ,
רוםיע יזיז
ק :א 1ויו:ו רעד אי~?יענישרע •ה~:פ~, . j
העלס ' ·פ ,סך. 31 ~.פ ):םעל(.
.
'

וער פיו דישו -JJגעז~נדעטר איז ש~ vת:ך?:ם
ארי··t
זו~ אוי.cט י" ע\! ו'עוז עום ש·רועדישע~ז

געפלויג~ז

~פיציר.

ג .טעגליך

ננועגע:גיהרט געוו:ך:רען 15386
~~ויז. 31 ,םפ!) (.לט!!\
1

הו'נזם זיו ז~~ פרייזפאג צ~ דר~מען איד

,1נייעם פאוסס!\לאט''
"

~  pם ז י~ז•ה  qא~עחד~~ף ~~E ~--------ם•----~~B&BEBl&.
יד"eס~מל i' !$עכ.ציח~בג:ען מיטן
סארר•עiכ'עז-פער טרויער איד
ענ~~אנד
א~ן אי
~םדכ א~ן רנעציחדנגען צרר~שע  iחי :פ.יידע מלדכ  iת
ן
•1
עזנען גערר~ן ~ז  iי  1$נשעגםוענגט~ ,ז  .אדודגדראי

ה1,5ס~פילי ~ם גערראלט :ענטפעערז א  iיף דעו םא~ר~
י.עטיעשו נע tאיד ררעלעכו ס'איד געפ~וט ג
,ן~ זrד ,י' אדרדגיאריאישע רעגידדנ.ג ז ttל "" 1$ב

צוו'ינ'ן טדיט .,פזז י

ל  1$נז  1$ן) 31 ,יט"א עםלעגד  i5Hיש (
געןעב .די םניררען פ~ן אירעברייםען די זיפל~מ~-
די גKנצע ענגויעש פערםע פערעפענט'ל"
שישע צעב> 1נעגן •
1
גוויםע ~וטי קלען ·רעגען זעם טויט פזן ל 1$רד ו

דיבג· ,רעלכער הזtט~ ,לס זוהן פרן ~ני  1$דימען יד
רוען ס rדר1$לט פ1$רגעוקמ;ען צררישען צרויי וישען ס iחר דעוגוייכט די העכםטע ש~ןעל פר
.שכנ 'iתזיגע ןףכת iאין איירעeא יי1$לט ~ז~ אי:פ.עח פ 1$ליטישער ק~ריעער .עס ~ועוט א iי:ן אובםעוגע
יירםע  jזי ' tל~1$םישע :פ.עציהףבעגן געררען ד-1$ס שטוזtכען~ ,י עד ה1$ט ייקבמזtל בישם פערלייעקב
זעלננ.ע ררזtס :מלחמררעוקעלוובג ,צום גליק איז ז1$
בישזכ ~ן~  tל ,ייייל דעו בזחל:ן צ~רישען ווסלאבד

א:ףן אדרוגרו אדן עדו אובעטושדי פוך די יי:פ.דע
מלוכדת עב~לםעז בישם אין זיח ןייק שום מלחמה

גע~הןער • .איז 1$ז':iע איבעטועס~בם פ~רררזtם די
אוו~ג~ראיאיג רעגיחבג איד ' eלףצלףבג ~ר  iים

זuםינס==~אזננ Di

ס lל! lר סזפאר Mסטנו פנו

7

פנוvוrנ.

'זזס,נוז

שםרדבגעד ט ~'~ דדייטםען זסטף.

די מז~ 1tרער "פוא~רדא" ועוט זעהו אסואק~
סיש ~ו~ נם זזtזיעגן עביך .די ייצטובג זסיייר ט,

אי

ק עלץ) 31 ,יס 11א טעלעפ~ניש( '
אין צ~זHמענה~בג מיס די פ~לען פרן דר~ופען

~די דיפל~~םישע נ~עציהובעגז צררישען די דזtז·גע  fשטינק:-פ.מאב:נ.עס ז~ין יזוישע עגשע 5כוענ הא  tא
צרויי מלרכi -ועזעבז 1$בגענג'1בעדן גע·ראערן ל iים דעו דעלעגאצ;ע איבעםוררעבייזט :פ.יים' סטראאסטע :וער
יאביצאיטירוון אוחג·ראי אין יאהו 1926

א~ז דעו

גאנעצר נוצ פףן די נכ.עציחובעגן איז געררען אויף
יער זייט פ אורוגרראי~ ,ערלכע 1$כtה עקספ1$וסירם

סחור 1ח ! ~;:סארריעםעךעפיז~ב,ד

די

מ 1$סק·ערו

"וaרארראו ~ 11לט~ ,ז אוווג~ראי הזtט איצtו א  iים-
געפיהרס א ~ק~אישע שלד  inת פזן נ.ראזיליען ,פרן

-

מ

פרא ו~רא

ר

ד

שע ינםזכ
-

T

אי י 1וואיי-נום ררנוגנוד
T

•

-....-:
~ ",

~י ~ו ש ) 31 ,1$ספ .טעל(.
הייבט ה~ דעו פרזtקדוזtו זשעעלנםקי זדון,
'

דועלכע יז יקניםשקע מל~.כהעל איז זtפחענגדג ,דעו ~ ג~נצען ט 1$ג :פ.עשדלדיגט כדסר די ~בגעקל 1$גטע
גאבצער עניררערט דורה דעו  /1פות·רדא" '~-הע~:.

דעלס ~וי ~Hנסאזש מצד
~ ~tר~ג·ו

א~וףג•ראי.

פוך איהו 'ז~יט :פ.עועכםי גט איהו

שריט עדרמי רד  1$ס זי ה~לט~ ,ז ק  1$מ~ביסטישע עמי-

אסוען ה~ב tז$נג~פיהוט אףן צ~געהזtלפען צ~ דע
ד 1$רטיגער ;ררייאציע.

ןארף לrי רעד אמת ~ ד  1$ס7כ  1$ל א;יף דעו זייט
פףן תר "אןררדא" ,א  iי:פ .בישם איבגאבעצן
ייטלרר~יז /ר~ם~יבישע דודם"!tמעויקאנישע מל .
כ; nווילען ~ער א•צם אין א גע•ריסען עניך א  iים-
אי~ א " ,א  iיף זעם סארריעטען-פעונכ~.בד א~ן
איז

עזריע~:ו

ה .ן

זיי

ז

~ר  iיםגעשיקט זעם

ערשטען

פרףב-נגאלז$ן lדן ררעלע · iר~רטען רר 15ס פארא איי-נ
ןרףק ער דר  tמאכען ,דכי פעססצושםעלען זייע
ייייזועםיגע ל בער נגב;גע זעם אסץ.יםע:ען-פער:פ.אבד

נ  fך י 1ננע • Kן זסררנןוע '"ידען • Kז
טייעועו ם  ~sסער ,סרר•נסוווםעו.

יצחס

בברןך

גו1יסם~נוםר

יז.:לםח ויי
ז
p
ז.פרדכי ז•י;

)ב:סדרא1ינם יייס•וס י

איז ע'טער פןז

·s

די וויה '''" ~ llרנעק•מנן נעכםען .ריב
ררעג  rן דרום נוס ם'י"'ט םיס אין בו 1ים זעו

די טיםט:ר

יו יו

~פיצירעז ~ר·ז

זעוכ:w

די איט~.לישנtער ;:ב.ה:1פען ק~1נעצגרטירם רכריסע
 .מי?יט-רע·;.פט·יוו נגעז א\יף די אינזועז דיאזע:נק~אנעזו

,

 ,,רעעmן טנג:ר~~~~ • קיעצר ,רהז

11

~עמ?:ר .זיענעז .פערמוש~1רק~

טר~~1עטך-.~.ס. ,ט?~-יע,ישעז מי?יסער ורחך סועץ

"

ארונרראי א'ז סארריעט=

פרז פ~רר:tכסtז ו ר מעסדעט מען :צווישעוז

25

ארז

ג wו~רעז י:

,ג~כ·~ק איז דשו צייט זע.נ j ~.דורך ועם ק~נ~·ל ~רי·

א נייער םענסא"יאנע' ש~אנענן ער
•
.ג
'" ~

i

אי:פער'ז!

11/$

ד

......

"

~

ב י י ע ך

'ל! · ~ ל ק ס !

'
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t N2 1.ייוס~,ך ,עום ·1םען י~אוור •1936

1

,,םאציאריזיר~נכ" פ~ז כרויםע ר_ע_;__טנ~א-דע---ונ-ם_ע_~
דסזנ1גאגישס פווזסז זנ  lםiויוסז דסם אנזפי==יזדיזuסז אריםואזפזנג·ם·  fף
מאל

צום ערשטעד

בעוליך )יט"א( אין "~נגויף" איז עושיבען ,ל~נד ר 15 ;:ט דעו :פעק~בעסו י~דען-פערםעו י~ליסq

צוגענומעך די ~ו· .אייז געבריוען גע·וג;זר~אין דאנציג.

~בי~רטיקעל א.ק .דער ורעג צ~ ~ ס~ציאליססישען שסרייכער פ~ן דעו בירעב:פעוגער שטאט-פעודואלס~בג

•רירסש~ !Sטליכען סיסטעם"• ,ו1:5ס /ווערט א iיס-עג: 1פעiו~מען אלם וויי:רנאכטס·מ:tונ:ר" -רעם קל~מע-ר
ל-
'"
~'יד י-
 -.ל
סיטישט ~לט נוfקיבדיג~נג פ~ן ~ נייעם ק~רס אין
זעו 1.ק ל עט פ~ ~ץ א • ב ערב~רג, ,ר  1:5ס צעה ם  ~ 40פעג;זררזנ~בג פ~ן יירכאדכיבערן-מיביסםער צוגע-י' ,גיצנ~'\'
:דירטש~פטליכער ג~צרפ~ליטיק אין יג;ז:רו 1936
/1

די

פםירם אפר

 1:5בעח ב  1:5ה דעו ממה
עס ה  1:5בן ~ טע~ח צימ.עון און איז .ועוט ~ פיועטל מילי~ן מ~רק .ב~מען גע·ר~ערן זי דייטשע בגירגערש~פ~ :ביי ~ יוד דייטשל;$נז.
עדו "~נגריף" בעט  1:5בס~ ,י
· - --- -יעניגע וועלכע בל  iיבן~ ,ז די ב~צי-פ~רטיי ה  1$ט

~~ ~ ~lf~~~P:PA

~~~:ס;~~~:~:ל~:.די~~פ~,~~~~;:,ך; ~~גי;;~~

E

11

11

ד 1$ס אין ק~צרען ·ועלען ערשיינען בייע געזעצעו:דו

קי פרי~ר~טע סערז  tjן ,ב  1:5ר ~ עפרז!$ן· ,ראס עסשהט

r

איו דינסט פ~ן וער עעפבסליכקייט".
שרייב.ם ·רייטיעו
זי מלוכה

-

y

!$11

;_<

\

•

~

~

;,ז

---...:. ..--- - - - - - -
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ענטדע '•1

פון
דעו~ז "~נ'אייגענסימעו
יפקלערען,
ס!$ו' ·ערעלן א i
ב~צי-מל~כה איז ביסם
'א~נטערנעמ~בג אין
~נ

'
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G
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\6. ~~ U DZIECI.

ורעם ~ל ביליבן ·וי ביזא-יצט1$ " .בגריף שרייכ.ס

פ'ז ",,.טןן '""1ג"ו ז•" ט•"'אל'סז
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~ט·~.זכטעז אוז דע1נקעז 1פ\ן אוין~פנכ איד א\יפגעשט Dרט גJנ '1ז$
עוו·לה או ~;: iדר  oזי•ער גאכץ
י.gtיס ואנו ,די פכל>.ה פו  ,, jור :vנ·זעל•סטעז מ.:::וו ה: 1$,פע! זז ח .ד1עם 7טעi1;1 iגט~~1ע:
~פענטע ז.gכט\i .
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איז ·נ~ר גרשרעז ג'lער·ענ·דעט איז דעו רינטו1נג פרז !רען א רידיגע בע'1
רע~-עזענטירט ד· ~ אייבשטיס'געז =:.נעש?רס פ.רז ;רע פע?קער·?יגע ~נע
יונצ"גע שטרע:ג.ןנג אןן i Dו  iייס -איז דעו אים·ל,ע:דיש•ע.ר  5~;:eיטיק
"אר  1סכועסער  iרי.ד~ 1זי.נע ע.רר?.ה בישט ~פשט: ·Dאיחו א
ד·ער זיכ פרז וי מ -:- 1$י.אג קענט יtזסיל וiעו ·~;:ננר~יפרע אוז עם הוי::נט זיו  1$ז ד
ח~פעבןנג א•ט.א?י,עני1יע ריכט-רנוכ ארj :
'ך פאר iו"ין ש\iב דאך אין דטה טענץ בערגנכטוגןנג א'ד ךי
רזנבר"ג i
,א\יףg. .ז רע \iז.gבש ·  nרnnה  .פר~נקר~•יד א··ז ניםטעז ח~ צרם סוף י·"ח.ר
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אודו1רכגע -צןריiושוערןבג \ 9ן דעו nז$בז.gרכ"  11א"\ן טי·געז מן$1כ א~ז יי!\!ם ח~;·:פעז א·ז -עצ.עמ::נער ג~עז·  1$ל
צ\ו\  9ען 3.ז נ'יבב בר 1טיגע שח"טח .איז רר.ען' עונפל~א!).ד יע.פ~;::ה  iשו·ז פ·ד  iלא·כג געהא1ט
רנדעם געש.כע-לט ד 11'$ם \~-ר·א פערש1אןr-1פט ורע1דעז דורך רעם פ 11$ - :ט אריף נאי·
דו1
זיוt ,נ~זט  ,,,צייט ורע . iךד ענרשגי~1ע ארז תי.פסדיעiג ;·א ן 1גר"כעבזטבר .ארן
עשרטער רייה פוז  ,,ד~ז·גע . 5ענדער גע1פ•.נט
 aרעמיiiע ?א1ווא ?,1זעח:עJדיכ ז די א יטאליע·ניש
•uשeגיעח פרז .דוער ע•נ 1כ?ישרע ~\'$ליtביק וו  1'$ם
דע·רפי,ר.רט צר

-:.ער צייט פוז יי סאנקציעס ורעונע געדרירוע::נ פיזז ה·יי נ

אורז ךו~;:ס איז ט !Vוחiעונץ ט·?~.רו Jין$1ך געק}$1י ! Jכ מ~נעז tזי סוף צד רע 1·uטעו
זrגעספטפועשר•טtע Jדליך וי~ושט5א 1ונד,
דiער \'צtכיגען מ 1$-מע.נט איז שיינות מיט די עכג ענגלישע שי!!.א 1נ 1,1נג ווiא•Pםט ,רר·ו ץ .טעורען ערם ישל.ן
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רייסשע ק?·~;:פ ה  11ט! אגץ רו,אק11tיtגבדערו םננח .ע1ג ~ו~;:ילט שר•ז גמשוזט ק  1$ס. -ח 1$
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אוין כיש.ט לדייז רראו1נידער .ר 1$ס
אי •:.לי'ענישע ש;;א:1ן.ונ; א כרריסע :נערייטר .::אין ~ר~י··1ע!! אר··פ tחש:פוז פרז ג·סיניעז .ע·ם ק ן
נע.דדעז צו : ,,פע'י?-ttוסעז פיז טעז ?·פ..ןצ ק-,-פבות ,ור•ע  iדי מרעב מ?וכרת ז·~.לעז ווע· · 5ש -
'י.פר·  iש.טעחט או1נטער  jצייכעז פו·ז רעם עבט.פער  1מע  iדי בעריה·ז:::טע ?אןן;אל'"'"!א;:י\ח םרו •:::פ~.ךש?א געז
ק~יר מיכרט ניש·ט מסכים
ארז זיי פעמראנט א?:ס א א· ?עז מ'tנ נוח ~.נררא,ז~-פעז זי יעד רר~לעז רעם הי:טלער (
וי וןייטע 'iדיגע געשע·חעבישעז זענעז • 111ופדי
זוערסי?.-ער סראקטאtג
איז א ריי·ה לענ~דעד :פעזרגדערם  1פו1ז די ש·ג מלונות א ריפ·2' tריט פרז רעי; יייסש·~ר \
~געונט~ט ·.ןיף זייז עקזיסטע 1נץ או?ס .גר ריס מאכט i ?$" .ייי·שטגא1נ1ד .עם איז
א ורעכדד Jג א ·
;eע'אt.ס ?.:$ר.ח .א".ף רעם ואי~נע.ונרוי?·ג:ע jאי:פע j ··,אי  iזכרוז .אי  iע .נכלא נר ק\מט "-
אייז ע נ נו,אגר ,פרו.!;:געק~מעז אי! .ךןע ע פ1Vנלt-נינער 'מי • די
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ב.ער בעת די \ףי"מואר.iער רע!ו:.פ·ליק ~ט ו•ך :פע1מי i1כ1·t
פרז ררערםאי 5ער .דע.ר ל~1גע ,ח 1t;:א:ר מרד ר•מיסי~יני-rעז ארז דעו נא 1נ
,איכועשיאצז.כג פרז יי ורןעטעז" .מעז רייסעז ו מי:כיטערישע פ  1$רש,ר·.פטעז
צו קעמפע  iמיט רעם רוער oא·וע· א'"ט1'tט·אט מיט .נדככ א ·כע.רר•סע
 jיי'ג.רט :פ.ערגז$בען~ .רעמ·יער  5א ררא1ל חאל
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צער •א??:
מיס?עז .שטרע:פ.עוכדיג צ·ז א< 1כ!:$ח זיו געימכאט א·ז עם איז א1פ•שו :tכא1ק1ע ביש·ט טראיס·ט!א..
ךאיי 0דע" -עם א·ז פ~!$רנעקדמע  jדי פע 5קער ויגע~ 11ב א נצחז  jאי  jפא1ר?א1מענט \'$כדע .ין•ף ~אריפז א·כ י
אז וי צו זttי:גע·ז5 .
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עגואלע!פו1בקטעז פן '! 11$i jגע iטראק·~· 1שרד~ג נישט צר א1נעוק~נע j .פא1ר א גר ריס פ 5 t$יק
פ·ראכע א·ז א·ז ד.:זם סיניש·איסא?יעבישע  iט.:ז;:ר·פ א·ד די ?אגע צום \$כ~
וערר יזיע פרז גערריעס
א?ע געב·ט:עז ארז אוין יiגע"ז,א\;כר.,נג ור.עכעז ד ער דו!'.זז'גוע
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אריף א פרירלינע  iאחופז אוז איז ·דסרכם מ·ט ו· יי נ?יינכע,יע·נטיג ,כ.כ אויף
ש טעטער ד ·:::. 1.פז ניי·עם י  1;1הר כ~ך זרייט נישט אויפגע•Pלער
סא:ב,
·נא1צי~1נא j-אריף ועם געב:יט פ·וז ב~ערו !\! lפtענ~נג. .אדז ע·ם א"ז ז1$כרע \ \2 1.ב""ר 'tlאיט~ריעביש נכן
א..נדערע פא'יםנע·יען פרז ד~tזז·כעז א•נטw
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ט ח·1$וב ~ח·1ם חיט?ע·ר דיישמ 5אונד עוק?ו.ערט א .געמאכס גע1וו~1רעז וער ד~.זייגער פעח?ער איז איז ררז~ב
יחןער \ 9ן רננן ענגרן_ tי;יפץנםיורע רו~ם י:כואכט צדנ•ישט די ז•!! איצטיגע אי
ועז ~א.P
כעט·עטעז רעם ם~;:ור .מע  jח  ~;cט טג·ז;י1זע ,. ~·~:פ~··שטעהע -.פןז דע• ןאטגג פ\ן ךי 9
 1$פעגעם ';קיג תם וטראiגטאט ארז
בצ,.יד"ש ער \\א איטאריי  11בי -טאליעכישע ער~כ.ע-,ד.;.כעז .דע~ -אז םגאנג פרן ק• ב
רו·יימא~רעד רעפח:פ?·ק ,ח~.ט מעז ש1טי?-ש1רוייכענ.ך מס , -ש ער  9רא
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ורעכ פר·ז חרצ  '9ח'דיגעז כרעכעז אייז טיי" פזז ,-ט -: sק
אויף וועלכעו עם א·ז געשיאפ vן פליקט א'  iאפריקא א·ד ·נ·~יר וו'יטע. -.פ.ע:-הי':כט א י
פע,ר~עצע 1ז פריז ;נים ג'ו.עררעז פ· ו וי פ~1רשטעחער פוז א ואגערסיזרעז ןי \'נ1ש פז$ריט"\ן,
,כ~tט נז;זכ'  iצרייריעטז ~דז כ 11$ך יע דע i
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 01$ה t$1ט זי'בע כרוב ת אינ·כא 1בצעז נישט: -ערוי::tע  iדע• רפאנ.ט פר\ ר· ·יייי
tגר~ק,ס~ט .רון$1ס איז א•י·דור ·~  iו·רר אדננעשוט:,...-פט 1,רעזש·ם 1 ,ר
 jרז;זס י·i$.חו \ 1936ועט .,פ-ענ;ע .i
'אגרז;ז·רורע רייטש·ער :>. 511$eזיט'
איז 1זי מיט מעה·ר ררייסטקייט אוז ציניש~גייט צרגע : 1-פעה1א?1טעז.
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ש\\ארצ.גנ -רא\\ ·דnר ייישtכלiא;.ך רעם רר
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ביסי"ע פ\ן ויי ג \iייסע  nבנרב א'\'\ו~ךיזן~בפג.ורעבצגנן א\ן א\בטבנוחז.gבדר\בגגנן' -ע-יע
זיגער י•·1$ט זי ~נבער אויר געטר~1געז ~·ש~רער חtז.רץ ז$ז:ב 11
פןירען אין יז$הו  sב \, 9
ד\נ\ת ,, .ד ~1$ז•·גע ~פעבםירוע ,יי~!\\נגגען דעט nדוזז פאiוט .זרע?כער א•ז ד:פ~.רע
n
גנא"שע
ד~.ס י~;:הר  1935שVLטהט אי . iפ'ילעז פרלשטoענ·
~ויף~ ~אי ה1רע פiערבייכ~·ערטע פרtזנק,ריי·ד ארז :ענבו~נד ,פאיור ~.ערש.1-טש 1ש,ריט  -די פ-,אנצריזיש· איטאגיע ,צוו•שועז :אנדער1עם צו?·:פז  eוי·?ישעז ורידערשטיא1ובר
,תוואלו:כע·ונדיג ואז מעז iו  1$ט זי :פעת דעו חלרק~ז wשיטארק
דיג אונסרעז ציינעז פרז טויט פוז bראאושל<  eיtגו•ד
געקרעtנז.
וב~.עע"ר~>lחט ,איאtנליעז ארז בעזרנערוס~ מר~לינ.י איז ~ע ~עשר·.עטבדי·נר 1נג ,ח t:~ ,ט נ~ך מע·ד~\ -רי מיר • 1נישס צרשמאנ~ד מאי איז איז פא·.יז בעצייכענזכ גערו~ סקי .ווער ד~ rיגזנד טראכיש  .-!!lיכ~l:-זט אי  iדעו -ע~
רעם  2טעז
צום ס~ף יtודח,ר ,ט..:::.ר~,עושפ די  5ע
•

•

-
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ניש~ט ינעררשז צררפירעז פרז .רעד פער~י?ו1נג ,ור~ איז פ.עז עס בעזע·ח~i
ויעי:tכישעו ~ז9מאן פוז נע ש·נטע פרז ופר· 5עז א•ז בעסומעז באליז נ~כ·רעtב ~וי עס
t,ע•ז;tרי•א ח ~ t:ט נע?יטעז א פר.וש wנ1די~ע 1ו כ· רעז ועיד רםאגצריזיש • ס11$ר
נעמואכט נערה~יוiט iארז ;ךז;זט יי ד!ן$1יגע אוו.נצרפוירע·ב· איז
רוע•?נער איז  1:1כרע פיז צרם היי :איז  11$ונגיענו'מ~  iגעור~1רעז  ,,בייע ~נסטיtכרציע .די
נעגענזי•tכיכער חילף,
חייט לג"'מי נישט בעה?.אטען ,ל·א:נ.גע י .11הרעז ח~ גע פא'י.
·צ·פ·ט~ ,-ג-עור~רע . , jייז ~ אז:טעדשריiפט פד  jי.נ~1ךש~ו !פיל· tכ'סי אריף דע·ם
רעם דריטעז פעברו1אר איז געקן.מע  iצר רער ~  .;-טיגעז tכ  1$ג 11$ :ך נ•ש.ט .טר
דוי~ערט רעו ד11$זיכער נ1ור,כז ,עם זענען געפ' 1ה ·iט גע·
מי;יסטע,ר ?א\רא1ל נע>.1$ :דעז קיי· rד~זיגעז ק~נםט·טרצ·ע א1קמ אי  tב Vועז זייז לעצטע
און ענדליך צו•ז.יש-ע:נגליש·ע "1פע,שי-טע~.רי:ונ; ,צר ~וע?נחע עם ט ~:::כ··!$ט ארוtנ איז
יו  1$רעז ·די .ג.אבצע ייציtכ או1נtכזע~·-דא.~.נ.ר 5וןuגע i
פע• וראר.ע:tי;ז ארז מ  1;1ס cרר,ע. .ג~ך א וויזיט פרז ציוויי טע :אונטערש1ריפט איז  5ע:פע.ז.
 1935נעiוריעמז צו ·~ א·ט~גיעניש  -ה  1$ט ש·•eעטער געז~·?ט צז..ט·ו;טעז .י·:טא~;יעז .ד
:פא?1ד ~;:1נ1כ  jט'~כ tפוז מoארש•?~ 7םורסקו איז ב:$
איז א·יז י~נ~ר

~רא1נצ·רי  tיש~

ךען ר~ " iגער

.פערשט.ענריגרנ1ג.

ג! \2?:3. lט א : iג.נכטוז,3כט גגנ\\~ןנכן ~רiנ 3.ז
גנכשעהעביש \ 9ן \\ערט : .ג.ערייטןבג.

לא·ווא? .י .וועק·כעפ 1$הרען ייייז "~!:מ
ש1טענחגיןנ.ג ה~טו כ·,עה~ט ועם יצי·"י צו ש~פע- jכ1נע!\ א•ז וווארש'~.
וראואיזער א'ז צרריק·געקרמעז שריז יב>ו דע"י געבומעז גערזן-..$1עז די ני•ע \דאות?~.דדינא.ציע צוtג
רוו$:פנר.נגם קב $נררעבץ ,א ק  5i/;:עקטיורע  iז·כע· ·::טי וסרוע פוז מוא~·שאי פילiכודסק .~-איז iiכוי:ן:ק~ ה~·ט ע -ס'ים אוז סעבאט א·רז אי  jדי ועצ~עג פרז יו ני און
!~$מאך א ן 1,קו דם כ 5א ?רפט.-ק ;.1$ןוענץ .וי ו.מישע לריח פרז
לענ:ערע :נ.ערא~רנג מיט גערי;נעז ערשםע -טעג יול· אוז רעם  lOטע tלי א·ז -ןק,ג•בר\'$פ.
ארז דנ 1$ ?~.נע" פערשט-ענדינר,נג·עז הtו1:פעז ג wאפעז ~פגעתאלעטז א
 1מעז .די פרבoאנדערDן$1זרנג .,פוז יםים זא סע;אט.
זע~; 11$ ~.גט די צרז~>ג.ע.א.ג·· רו~ס איז אריו גע·ח~.ט געקר·י.נען צו וער לרי·ה.
1

1

1

1

רעד ד$tמש.לסדינ~ פר.ואנצזיזישע1ר אויםערז מיניס·
רט 111ווואוו?.יא איז געפ 11$דד..עז ק.ייז ווים עפ א•יז גע> iר -א ק !;.1מפ?עקס ,ווtו:ס ה~ו:ט
איכדע-,זעל:פער צייט ך,ה .ערם t16כעז מאי איז 1
"ארנטער  4אריכ.עז" מיט מר· נייtג פרז דריי רעמב מלרכות מיםז צי? צד זגונ.פעם-
:געש-,יכע  iגעורז.$רע  ~ jיצווייט.ע•ר ז;ז1מפ~ך" ררז;זז:ג ורעגעז דעו מ?ו1כה :'"1!;1ר·נרנג א'  - iעז.מעז צו א נע"יtשר...ע-ן
א\גtגע-
רעזוליטאט פ 1ר.ן ח ti1$ינעז כעשפרע.ך ט·געז רעם ש?1ום או  jאר·פצר.ה.א!:,טע tרעם טםאטד~-:
ועם · sטע  iםע!כ.בע-מבנע· זענעזב~;:-עקרמע  iיו~ח
~ליניז אר.ן א1?1ם
זיי~.ט געז ttלט פ!עזיי:ט-.עטעז רעם מז.רח-פ~ק.ט א·י  iנעמ· -
איז ינעינרירעז 1ג·ערו~רעז יי פעשר.טענ.ד•נו~נג ,בעת רעם >·iרז·ז $איז אייי* t::פiע.
רריעטישע·~11$ - •.מא1ך פז  jגע·געבי'י' ועז צרם סיים ארז סעבאט ?ויט רוע נייער ררא 1ח 5אך-
" ?יד וער .כשו·1עכ·ש ם 1$
י
י • • •
י ל
 iדינא•ציע ור~ס יי·ע·זייט•גט ~ב~ליס ע !!א*Jס•יעז "
ר 11$זי·גtעז וא1רראלס .ר\~זיtג איז ררים זע1נע 1א -1רמכעדעדט'

מיטז ו~.דינגו iג~כi t:ד 11$ט זיו נכiעדיגט רעיו וiוtאמף

רז

ו מ חמה שט מר~..גען זוע-עז עוטר~ס ש~רא.כע ט·:וע ~.ל·ה
ו:.
' .
בעדר 1$רעז פעשריוע·נע פר1א1געז ווי ל:שמ 51דעו דוכאו·
.
•
• •
~וי די אןפנע פרז
אייב.פ?ום א·ו·ף ךי קאונדי1חtכיארועזר.י ~~ 1$זיצי!כ$נעלע
;ערר!;:ערז .בעז·ר·נדערס נ 11$נדעם
.
פרא.ג> iרייד פיה  1ט ר\יי.עטר אונטערiדיאנר?ונ.כעז
• .
...
.יןנצייט אין יסאאן געיפ.יט \i N.iנ איד
~" אה ן עס איז א~נ.עטד,עש·רינעז גע 1וו' 1וו$1עז דעו פרע:ג
א סיםטעם פי  iאוי~ט• 1$מאטישער ,טוארטייעז ה~כעז געע-נטפ:גרט מיי פר~סוtא.rנירעז א
"אב\או ' .•::. .• .י~ ור·~געז ש,אפעז ע~עם.
דגכזב
ען
\ר~ם א·יז כרגע ז:בארגע n\n
אד  iדע i " 1וייל פך~צט "\א\ tךיי א " 3.ב "· 1"'tכ:ו:יק -1'$1נ tפרן די ןף.י1הלען .א·ז ך• ~.הלעז עב..,:ח זי
אm,כ-געי·ניש • פרזז.נצריזישעו  1:1ה~מ!_ /א~פריקא אוז " .~ : '.' ~' - • - ;: . . . " \ . • :,ו~ ח·לף
tגורעהלtע" ~~" ~

ךר נט;עעדס·עז פרז :פיידע צחדים איז
ערoורא tנ מ טרגד ם או .שע :ג.א nינ.ע "ערכע רואט איי:ג.ער וער כעטיי?יגיז אנ'ע ~.: 42 1-אצע·
יאי א 11.נכוו .רעו גא 1נצרש ,ק~ל 11$ניואוער ק·טי?.\$פ, :א •• פרז ורע.נע~ עמן ה~ ...
~~ו ג~בצ1נן איב'טעןנ~ציז!ב~רגנר ר~גגכ איין ·~ t$eזיצע ט~.ה~ -עט:כ·אכט -א ם ·~ o;,
אזיעזפיתי ?מרכות ארז ווי עס איז זיו איצט נישט רו.ד~ג~~יtג ט~.י·~ :ש~;~ פ~.ש~ר~פט די א ~·1?.ד:ע.
פון
ם~ tכ ,.איי~ ג~.ררען אי ,ך~ ס~  .אייוז$פ1ג ארז וערפוי חרט צו ענדערו נגעז פרז .:א··פ .ר.עפ~?ג.
שוועו שמער צו זייז ח~.טו  5וזזזר~ 5.דזז ן א יבערגעגע:נעז' ,~ ~,א~ :י ז ~ כ~.
רעם  13טעז דעכ~·כ:.ק:ז;"~! :עז -:,1געקד1מעז ייעדייי
צו•ז•שעז ש:בא 1נד sי;;כ.ט פ~ז אייז זייט או  jעי·?דשע• 1
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 1וע?ניע1

ג~אנץ tאבגיםיניעז וכיט כ!~כ iארז פיס ,צר מוםו ? 1$יבי  · iנצח• ו ,א. ! :..ה·ט,ער 'עזש ם,א !·\חצ .-צ,
1
טאליעניש . -פ·,אגצדיזיש·~ר  t$ךי.מ·' !:.ה;tזס מעז מר!! :פעtכ~·נע  , jוי ~אייר·~?:עאישע ?לרכות ·~ח
דוילי .ערו אי
•ע· בישר•
רעזשים ~  ...ייז צחגע

"עז רעם
~ ~ 1 ..כ· .י... _ .
• 1
ו .
'"יט . ...rע- -
ע;.נטח?א.טעז ק?רי•זר?עס ורע 1געז נרריסע ררירטשא.פט·?י· . ,. . - .י'
! קר1קע.ד " וו1:::כו דע'עeג eעכיםציט ח  i!$ט י ו"'יכ.עפיה· ט
נע א·יס 5.sיענישע וקוו;tנוצעם~יעס א·יז ~1כיםיניעז.
ק~זגיסיע איז  1$י:פר ד~וtג דע •
יואפז ד 1!fזיג:ע 1וeיריז ה.1$כ tל~ארו'יזלו .זיו גערר~?ט~ ,א איבעוטרנא.ציזi$אב
זינערעז רי אייtכאלי Blנישע מ·טארינייט~ איז איייי·tו n:ע ?•1$ :זמ ,כעוו!$רעז צר א~ז.א אונערד,ע~זטעז !$.-עוט .פוז ד·
·א~~ים אז רוע ·עזר?אטט , 92פ·-צעיט שט·מע·
ו
' •
"
•
אר1ז איז ווים אננקע זנז 1:ל וא,ןןא'? ר 1$,נ J1 .:ז געכע:פ~עז '' ,
iו·'י·עם גישט ·עקענט איי:וע~~·א " 1ך• ·•••ורא
'"'
' )· " • .:.
"
·
<כ''-tח · •
'?
רפייע ה:ענר מ·וtו~ליני'ז אריף זייבע פ?ענעו א" ~פר·
! ~עאישע מ?רנ~ת ח :•l):פע •::: iזלא :נשע~םע  iאיפ.ע•צ••
ן
.קע,
'גש~עעתעניש .פוז ורעלס נ !Vדייט~-ונג" · געבעז רישמ~י א:1בד ד~.ם סא.א~· ג,vט~ :דד!\/ס א·ז
ו;tזס
אר.ז
נצחוז כעתז

רע· צווייטע -.אויו:בי' כעביט פרז א1זו• •עי.:ן.~:ג ע טע J .דע  :.11נ  iערו.נכעז .אין' דע\•' -.רזtר · 1.יי
"י.":-ר ונג
פו j
'""
' ".
'" , -
י~עש~.אפען געווכ::ר·vז
מל· פרז ::רועמ·ער א:':ס1ורעק רר:;:ס א
~;:ט•וא1מאט·-ש·ע· -ח·לף א·רז צד דעiו סננה פרן א
נ;:זך ר!?עמיער ק~;:יז'יא.ירםקים •עכ ; ,;.ת· ט זין ·עי·:::
ח<יכזי אי  iאייר~פ.ע-
עש~~ע· געוד~;:ע·
 1$ונכעהי·ביען הב.$ט עם דיו שריז ךע,ם  20מאי ,גע:פען א·ז רימיםיע' או  jעם .אי
1
ס:
1

א;יס ע·1
'
......... ' " .

אביםיניען ח~ט א1ויי·:געטר, 1$.נעז איז סעל~ועטאויאט א ניי ;:ךעגירונכ מ·זכ· כיזא  1צ1כ·
ן
•
ן
שטשא"יי·ב'.$רסק• א;ם

?·גע א א'י'ק; 1:::גע אדיף א·טא?ייע ·,טע :,ק:$1
פו  jוער פע'יען:כר
עז אויף איה.ו כרע·:ץ מ·ו·טע ·.ארז ק· .זום:ק• אלםי "צ'\ז sר:עפיעו.
כע·כעז רעם ס·אז;·~7

'.

נזי·י

מ;יעי א'ז קווי""""

'•'°ייגס מא•טע.דיא· 5דורך איט.י•ויעז .רעו ק  1$מ•פ?יצ· ' • ,די נייע ך.עגיר~נג iדריפט • \ א:-1ניי•ט ארנזכער
רוע· פ·ע?ק.ער ויגע ה\יכט ~ז ;;.אל  .דעו ל~ז·רינ; פוז וויר.נ.::יtאפט;יינ א ד ז פיאנ;.ציעע?ו
.:כער .א.פא-,אט פזז
בעםערונכ נל·יכצייט·ג  ,, p.,~.-נייע רעגיורבב
 tאם צר פונקצי~;:ני·1.ע . j
N

1

וי איסאליעני~ '-פדcכא.צריזיש·ע פערשט.ע1ונדיגר.נ.ג יר~וכ!-פ~רפעקדמעז רעם . lטעז מעוץ .חוגם '!l'iר
א•ירiב$פעיאיע~ע דיבפל~מוא:tכיע ג.~tה דעררר'יג ך• ?וב$זו ::פרז צרזא·מע:א:-,פיי~יט די :פ  iיייtכעסטע
רי
פערר·~·וםט-
:
tג
געחץג.טעז אל  tiא פא  -i2םא·או ט~!~:ינ~ל~ ח  t;:ט געשט;אן~ט'\ .ד\1
צ~ פער.נעהע-ט-ז מיט נ  1$ד א םענםאצ•ע ורבו:t:ג  ·~::ןגי.טכ· ·::.פ·ז דעו :פזגפעלiכע~~= וצ·~ :םא;,ירעז די
ז.כעז .ח~ט איז ~נחריב י t;:
חר א\ן שר\ט אין "".א ~·יי  lפרן  1ריטע 1רייר~" .יס א  iן נ 11ר ב שט ז·ך
שטעלט מיט ז·ך ב'!  1$ר ד 1$ם א\בטערשןיינ.ען ייי··1טשא.1ט !:ארז שט·יסעז ז·  !-'tנייע ורע:יע iמיטן
טאו פןן ''כ1נו  \2ייט
 N.פגנ האט " iך אין וער צ\\ייטנכן הגנרז:בט גע"גגן  \2יין ט\בה 9ז,3ןן זג1ר\דב-גגנךז.gביזן,
· ד""טשען ב · "iז$פ nאך  9ין צי?  rJו כעק.עמפעז רעם ק•ריז~  1נענעז :נעשעפטי·
ן
אין א  9א "- \2ט ארז שויז איז מ !Vרץ ה  1$ט ע.ר דע-.פ•חוט צר א ·•יו\ ךנכזב עבגריש
1
פ'\ן  sבפ\ פגנר\\אבדגנרט
~:.ב.~.אוש.,,םי~. :אי~ _s :1$בטעז ידנ.-י ?ריט ::: iפמאר קעז רי•טשלא·:ר ה:::כעז גינג רעם יונ:עז דור.
שע  nרזז nח \"א אפו"  i2א .ווי$1ם אידרנ .ארים~~·~-רדי~ץר כעור~;~:ענו.נג ~יז.
ר·
ז•·•:י'"י.·.ע-י•1
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ן.,.ו· איז געשא 1פע  jג'ע\וב ii$ע j
פי?ס~דמק·י ב:י$כ .::: jעשט·מעז

1

ט-רי~ פר.ז מץשן.אל

נ•יע ק  1$בכ-ט·טי.ציע

j
רוייטעריט זין פר  jדע•; -,גניייבדא,מער אן:ן ;כריט  jווי?-ע  iפוז מ?וכה וSידעבט רע::ע?tר\ ח 1$כ.t
~ינע •1איז זייער שומ:::-גפר~.ז;· .י;וים ג:tז;ר~ .דייט.ש· א.ז עבנלאנ.ד דער
~אזוי 1$ג.tך; זיו איז רםאגiורייו נו1ק,ם גשרעז איתר
?ו·טי דעו :ייעד >· 1$1נכט·טי.צ':עערייטענד פעי.-ר:פיי
שלום ארן רו1ה ,ז~ 7ן ?א ך.נ רעם ~14עז vמוץ פ~ע-עפעבט 5יכט רםע ךעק· לי.ניע.
\וליען צן ופערזי:נערען זיו רעם
רעם  10טעז יד?· פ  1$דערט אפים·; 'עז צ 1זא 1מע:צ •1ט,ע;טע רעכט.
פעול וסט פר1ן דער~ uפ·יי·ח'1יז:כ 'רעtכ רוועגען א·;גג1'Vכזי1נער מ 51יט• "i!/די.נפט און ור~גע i
זיי. tפנאילו  .t.ארז ר.טייז פוז
די א·צט·:ע ;;ן;;-ע', i" -בעקומעז עי?עי·~ע::::
?~.פ .דבןזס איז געווע; ·-פען רעם ן•,ט פ~ .- iעד· ע 5::קע· ,עג·? וער -.אט
tא~·1,פע  iא מיליטרעישעז לדפט
ואה 1אר1נ 1!$י!3הענ 1גיגקייט פרז ואנ'אג דע,. ;.קל~·פ.
ערשט דעם  3או·:וכט ;ב·~·יכ~כטע.י רד$:ם זעגע ; iיל.:ב •ז'ז ·15טעז י ~ ~s.ו:
פעלרעצו.גכ פרז דרע מ'ליטע· ע:ר ·.ק?,ויזולע פ\ז קוטמ זיו ,"' 1$עכ צרז~מעז
מע  jפרז ~וניעד זבורח יiיז~ .ז ~פ~-ברiוייר הםג•, ::
:ע·?:אט·א  -א:פיסיניש·~ יכ·טז ציל צן דע-פ·ח-,ע  jצ• ,ייכ:ערו·כט ן~\" !l !:
ועם~יוע~ 5ב,.ק~גtר ט און ם1$iט נעשזי;פעז ~בי•ע נע ארז עס ורע"'.ס ;:עשאפעז א ש•
ב11ד~ט גגאץ בענוג סיברת צו וועלעז זיו פהועזינעדעז 1רו
16טעז טס·~·:.א ט~-:ק דזשעט .יןז צו·-,קצ~•·.ט:גלע  iטע ווי-.ט..:,פאטליכגו
ינט ח  1$ט זיו · :;:א'l".ז'פ:אר1זש ק·:::יכיס·ע .רעם
 atר,ז -ע.שrt!rכ  iזיו כרaז:-פ·.י.נעם,עrז ארז רפיי1נר איז ואייר~"כעי-דuר?-יכע ?אגנע אי rאייו~.:ע;• ,
אי.ייב.נע· ::-.יזפ א ע~-"::.כ:סיח ~·בערייl).ב:ב:::ס א· rפא···ז א· 1ר ? u1כע ים.ודרת.
צ1אני  131-,זשיים איז ז~ישסלאגד הו;t:ג ידח~•::נ~ =:.נרע ~-כ· רשחי.ב·ט רר~ם די ס~ו  ,ד$1י.ננוע i
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' טנ'IRו' רעידוjמהנען מיו זיה איד ~ ד~ם~ם ,תיד! ~נעררעס ה~ ער ~ר iיסגעגעענגז ::נ.עפעהלען ,דאסז גע~רען :
זיאי eזiם ועןעםש מ1$ל ~ר 'fיסגעל~ז.עד גערר~רען  jמען ז1$ל ייזן 1כ1$לער~נט צ~ די קריסטען ,א~ן -:כ~נ זערע צ~-ם י~דענט~ם ; זיי ה~ענגן נישט געט1$רם
 1קזזעוכנןבט ב:נ.נ iבע די י~זען אין זייטשל~נ.ז ז  1$ס ,הער ה~ט ער ::נ.עזייסיגט זי געצען 1ינעריי אין ד  iים ה :: 1$נ.ען קריסטען ~לס שקל~פ.ען; א~ן זיי ה~::נ.ען .ם~ד!!מ נ•  jאיו ר.עדועז איז רע~;ב צ 1שט  11נד דדי איצרנחפ.
א:יז תר ד1$ק~מעבט ,רר  1$ס קייזעו ק 1$נסס~בטין ה~ט  tאףן ערקעלהרט זtדס קריטסענסףם ·~פ דעו הע-ר• ניטש געקענט פערנ;עהמעך קיין ~ז:.ז:כען אין ש ?· ~ !5tט; .
פורי  :איו דריים עם .מ•ט "  1$eו חדשים צרוי Pח'1
5ר iיtנגעל 15זען אין ב:סבת רפ''א ,ד  1$ס איז מיט שעעדנר .ערליגי.ע פףן זעם .ד~:ל "'.ע ה~ט א  iי;ן i
אגב ,זי היינטיגע הערשער פףן דיטגיש~נז•:א•ד אייד געזעהען ה•כקענדיג אדיף  1$פדס.
~ 1615ר צףריק ,אין ור.עלנען עס רדעם זי;ן ררעגען געה~בז ~ ק1$ערקםע שטעלףנג ~ זי י~דען ,ררעלנע ' ,, 1היםלעריסטען~ ,רילען הפנים זי:ן צףריקקעהרןע1
**
םת~ .ן "יערוד אין זייםשאלנד מףזען צ~העלן זענען גע::נ.ליענגז יועזן ,ר1$ס הייסט צף זי עיביגע צ~ ~ט יענעם צושס~כ,ז ·ר  1$ס ה  1$ט געעהשרס מיט
~.ערן גייZה מםי די י::נ.רגער פףן ".דנ~ צי 1יןףען רר:עלנע ה  ~ 15נישט 1$נגענימען ד~ס קריס  1אינ.ער  1600י~הר צ~ריק~ .ער זיי מ~כען די
נד ,י!!נ.קעל ,וד  1$ס מ!!כםטר ע !Jעם ? ררפtפ זיז '1
ם•אזי נ~:ן פריהעו ערשינען ררעלנע ס'איז ~ק~t 1וענםףם.
לאגע א'ונפערגליינ:פ.ז'$ו פיל ערגער ווי דעמ15לט .ן אייד פוייכט צדם צדד ייטען" .זעהםט מיו אריס ע~
ייד ה'עבך בישם געם  1$רט ענגעקהרען ~ב

::.געטלער )מבט לייריגעז !!ונעל( :כישט ! lע':ילfם,

*

1-

עמנם ב:נ.נ;גע יף;עון ~ין דייטש~נד איז אףנ::נ~.ראיםם.

~ז;י רן· קייעדר ק~בסט~נסין ה  1:$ם iאי;ן ג-ע  lירייל זיי נעהמען צו פיז די יודען א  iיך י~ צירויעל ~לעכט ,נ•זטד געורעז קו"נק?

עור עררמ~נזפער ד 1:$קומעבס ~יז עג::נ.לי::נ.ען פערציי ,-העשרס א;יף עזם והיין געגענד פ~ן יזיטשל~כד ! ,רענט ~ו יי מעגלינקייז:כען ~ ה~כדלען1$ .ם

~ז;י1

י!!נקעל הו;tט מ•ט מ~טעוכ•ש אדיפגעהןינ.rוז זי

בyכם_~ין דעו גשעינםע ,אףן פוך ~'דערע ד~קומעב -וראו עס ה~ענגן זי:ז ש  iין געפ~נען אחינ~ נ::נ.י ישראל 1 ,זעהט עס א;יס מיט זעם "פ~גרעס" אין ידיםשל~נד .ה  1$נט און זיו ו;!!tגעדד•שט רעם שטעוען.
'ןעס ~ר איהם יז נישם  15ייקן ש~ם זכר.
ה$/ט וןH ~.ר  iיסגעל~ם עזם א  iיע::נ.נעזרמ~בעטן ד  t5ק~ ~רזי יןףעך איז ד  1$רט געז  t5רען ערגער רריי\צוויק 1
"ביין" ,ה  1$ט •ב;tקעל געענטפעוט" ,איו ניד כישט
ררעגען דעו צייט ,ורען יףדען זעענן צ~ם ע-ר מענם ,ררעלנער ה  1$ט ::נ.עשטימם~ ,ד אין יידםשל~נד מיכ kיענגר  1606איהר .סא  ,געהם זאגם~ ,ן י"י געורעז קר  gנק .יי !!ונגייט מ  11כט פרן מ•ר " ;,ף Jןtוגייט

l

~עד מ 1:$ל ~נגעקףמען אין ידיםשל~נד זענק בישם
פערהאן קייב ::נ.עקאנטע ס?~1$לוtכ -ע::נ.ש~_:ימםע פאקטען

ז 1:$לען ~ר י~עדן עקזיסיז:כרען די זעלענג זענגינגינ Jוב~קס נ1$דר iי איז נישט גע•רע  jגעערנם ,רוען עי פדן  7פרוח נ•ז  6פ!!ו נ !fכט אדן נלויז  ~,"~,פוייע שעה.
גען ,ןרי עס ה~::נ.ען ש  iין עקזיסםירם ~מ~לם אין  Iה  1$ט ערקלעהרט~ ,ן גע•ןדסע פעלקער ררעדען  ~~-קו;זבסטד ז יד פ  1$ושטעלען ! !! TIשקל!!פעו !
עזם ר  iימיעשן דיין בכלל ,און דו 15ס ה  1$נען איינגע ~iריסםיש ; זיי קעהרען זין צודיק צו ~ צףםש~נ:ז  lפ~ן
"ט!!קע שלעכט" ה  ttט געענטפעוט דעו פרדונפ" ,ארן
של~סען ,י~י יעדףן ז 1$לען הז$ענגן פלבוע צייריוען ,ריי~.נ::ר~~ א\ון די צי·ריליז~ציע ררערט ::נ.יי זיי ,ווי ל!!נג  gונייטםטד דו;tם •דז!! שרועו?"
ועבט ,אף  'jז~עלן קענעז ו.rונזעלז פייר .יי יאינציגע א~ן דר~ו nייז .איד זעו ג~נצרע יועלם -דעגעביריז:כיר.
"כ'נגיז ד  asוט נ  1$ד כ•שט געדדעז· איו הריב עושפ ~י
ז~כען ,ז' t5ס עס עדנעך ייד געעוון עפר::נ1$.טען זענען
היסטאריקףס כיצים(
מ  1$וגען".

עיינע צייט פעלרירtפ זין__ .אין נענ.על פוך ~לטערט~ם.

יא;ד גועץוס גע:שינטע פוך זי יועדו רועטר אינכ.ער

עגעגענ.ז ~ ענגחריפםי~ג~ ,ז די עשרעס יודעז איד
'י"דםש~נד ז~ען ~ע::נ.ו~ערן געדר~ר?ז_ אין ךעם י~
זיגןע ל~נד ג~~פ איויף פ 1$לגענעדן א:רפ : '1וויט דעו
snזיעגר ע::נ.ה;יפט~נג הטז 5זיה געפףנען ~ לעגיו$ו
זפן יידטעשן שבם

r

ראם רעב עז איז אר ~ישראר

רראבג~ני אין ערד ר  iימישעו

וזרעוכי ,ר~ס ה~ בעל~סר ירבןשלים א~נטער ~זעו
~~זבע ~ן סיט~יעסז• ו$ם עדו 'עלגיו$ן פ~ן ייד-
ןתזוס שטב ,ד~בגי~ני .ז~ל ה 1$בעך ~בטייל גענ iעמן

דייעות פרז דעו יודיעשר פ ע ' ע כ ו ~ פ ע ז ~ כ ע נ ט ו ו

ם j 'lעדו םש.תכחנג זפן עדו ה  iיםט םש~ט .פףן י-ו

עשידן ~בה ו\ בון נ  1$ה זעם רר~ס זי ר  iימישע ~רעובי

~ ענגיזגט יד-יןףעך ה tJט מען זי ד~זיגע יזיםעש

פ~רנערייטדנגעז צדם

'~עך וז;לי::iנ.ס זי;ן · iKיmכקל iיעבן פין יד
הnינטסע יידושע רפ iעיך ~לס שק~עiiן אףן זיי

לו.i-

1

.

אביב

מזרח -

יריד אין

.
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פרן רעו טעטיגiכייט פרן הענרעאישען 1אמ~;ז?יגעז ? כרש ,ש1ערנ?עך פו  jורע?כע דעו נר"'םע

טtער יטלי זע נעז :פ.ריף צו איינעם מיtכ ז ~כ1$סען יאוש,
פי·י פרז די ש עח:.נ?עך ט..~;:ד .פז;~ר! ~!:ט:ו:ורשטינער פ דן
1

וועלט -

I

1

פערנאנד
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1

1

1

זםימע:והעמן ימט ז:ןי ~היים קיין זיז:כחשל~נז .זיי
ן.ןל·אניב .ארייפ  jי?וiדשי,עכז צן1.ז~ענ~ר .פן.ן רי
Rל  -אביב .דעו צע.נטר~·?  -ק~מiיעוtכtכ פרז .:~.עה עךך ,ח!ערו:פ.עא•שרער אחני,רוע.רזיטעט פעדועפע,נט?יכט
יז נא:ררגיו$ניtכ' מיס יזיעער י~דישע שקל~פיבtכ' ,אונזשיכע 1נחז או1ז ~תיעםעט<>iז איז א"י -טז;~ד iח' רעאישעז ווע?ד:כפrע 1ר:.נ·~.ו:נד :כדעט אי ·נ 1גיכעז צו ס:ירו;'\~~ 1יז "כ1ם~נת" .זי ש;:ןךא.ך זייע.רע א~ז א ריינע ארז א .
~ ייד חענ~גsן גע~כט פ~ זיעירע זריינ.ער ,יער nזרע;tזו~ו רי1נח ~Vט 1)$ר פ.ר,ז סזו- nידיד ז ~ו געו11!11.ו,דעט צר1ג:ע:.נעז ~ מ 11;:נ~ט?יכעז אינע,רזיכט פרז רע .ח~,נ ~ זעדר nשיינע זונ"ך ש.1ךאר !!:טו;חפ .ט i1$שtגינער ח:,ו:מ

i

1

~ן זיה :עבזצעם אין עגעגנו פוך והיין ~וףמ מיזכ גז.זאי'ויפפ~1דעחו,1נג צר 11$ר ג~ 1ניזירע·ן אדוף רע~ב ירtזואישער נשועוגר! Oג אויף דעו כ~ונצעד יי·עלט .איז ~ ~·נגע~כומ~עז~ ,ז יי שער:,פ.ע?tעך ש·ט~1יעומז פרז מ?ך יחר·
,y,ק ייייננבץ אבון רר 1$רמס .די ד  1$זיגע פערשעלפטע זמר-nיר~ד ~ ובםעציע?שר ,גגור?יכ'11פ-~;:.יונ .:י~ ו? ~~;:צוזז;מע>נות~ונג רערמי> t:רוע·נחז ~וע רtעד!::ק,ציעוכ פרז  1קוtכ'1ס צייטעז .ד .ח ,אדום  11י~חר פו  iפאוז חiונז
ד-וייסע רפ iן rה 1$עבן גע~ז ::קינזער !Sף  jזי רר~בג ,-אוין ~ףמנ1עח1מעז ~ע ע?~ר!1~!:מעז ,רוס 1$1ח;tז:.נעז ~ קו?סו1ר  -איטסוניטו,ציtגע גע:פעעtכז ~ח~צשזויוועז ~גץ, ,ואוז רעד נביא ,וו$1ןס ורעדט איז זיי רועדס it$ד בט איז
1

1

)"ני~םא~ן ~ן  jי דרי זייעער מענעד ז.ענען גערוען .נ::ל~ה 1ש•וב~ת צו רעד ז;ר:ניטקעטחר .איז צעכדועמ פר·ז רען ~ ·t$11ס עס ועשיחtגנ איז חעiנעראשי .ד;tז!.וtככל~יכ~עז טרעט' אודיחו ,איצ-ט ק~מעז !$י:.נער אנ1דtערע יו·די ?:'o:ע גע·
רלידז ן~~ גב;ענדינעירש ,ה'ננ.ען ייז /די פר  iיען  ,דtןז1זיגרע אויtט~טע?יו~ונג ו~ף שועםחעז וחס "חזיז דערו iוענערא 1.ישעיו ווע?ט-פערב~;נד צר ~ פוערנ1ויי· ו ?עiורעוט ~וי ש .יעי וויז .ח ,י?רז ארז וער עיך.ק ח .א.
גזע'וt$tמ פרעד~ר ז~ .זייעער קיבועו ז~לען זיין פרז א·~געניע· ר ואיום~חו:פיטייו · נכ" ,ו .הt .ז חזיז ,וו tt$ג ססועדש ~ת~ניזירtכע·י ~ציע פרז רער הזtי:.נדאיעיש.ער גי. 1נזנןךו 1ג ,אר 1ז ווא1רפעז א·ייז וערם גוא~כעצז iנניז ,רן  ft$ם
עדוין ,א~ן איlף ~ז~ א;פן זלו$ען ה~בען עבם~l;l -לז ז~יז אוי1פוגוע:.נויט א.יז ז!יג1וניצע 1ז פרז "ן.ןוצ,רת הא.וץ", .נעררנiעויtכג איז ~פשידשידעינע ?ע~.נערר.
~ד 11\/פ .ט~;.:רטשינגער ח~.וtכ אויופגעשטע?:tכו ,ארז ·ענ.:
ןענ יד עwרע יףדעד איך יידסש~נז~ .ט יד זרs
\ iל  -אביב .איז די ~ג פו·ז וזם- nיריד ורעם ~ei
די דאכ~מענטען פרן לכיש שטאמעך ח\י eט,עז א ז יי נ.ריף שטואעמז פרז  539-sפאו דעו
עג" Tהעב:נ i .יםeינג ,רל1כ $1קי>לנגס ~ן;י פ~נם~סםיש1 ,געiד~tגעז ורערועז ~נ'איועשרנ~1צ.ד~1נ~~ד רו11;1ןנק 1ורוכ
פרן ,,מ צדiכיהו~ם צייטען
ק·ויטם?יכעו ו.צי~כנו1ונג ,ו.ה .א י~1הר פארוז ח : "111פז.

l-

זיtז •ייקנמו$ל נישט ::נ.עשםעטיגט ג.ערר15רען .ס'איז ,פרז tiג~  -פוליעמז פ~  iוי עלדוגער אויפז כ~חעכ•

געזtעך א~נגומיל,ך ~ן עמן ז~ געפיבען פ~ר איחר~ עטז מז .iח-
~ עם יז ::נ.עשסעםיג~בג .זי אזי מן הסז-ום
r1ל .אב'ב .צו די ל~געדוטר ,רו~ס רעו?עז ,זיו ענ'-
עapם יבשט עימהו דרי ~ פ~באסזעי.
tנייל~ג~עז איז מrןזח·יוי•ז ,י11דנעז אוכציי צו~!'1כtעל'11יג
~ס קlפס רסחשר ~נגעבימען~ ,י די ערשםיע דiנ~דiק;ניךו ארז !נייג?~,נ.ד ייי :tכע· ג איז שו~י  jעג> iוו!lמי!
'"Aען אין ד שKלבד זעבען געקרעמ-ן מיט עדו ר  iי· ,צו ~;rכחרעז עדו פיaעלנדיש  -ii!lס~רעכ.יעלוע ?יש·ה צום
יםושר ~זםע .ררעלעכ ה t5ט זיה ~יירנגעריעסז י·ריד.

1

ק עיעבם ~ב,ד mן ה~ם עפוניעמן די ודtי::נ.עב-

1

I

ין\שליט .די פערע-פ:ענ?םיכ·וו.נג פו  jיי ד~ועמ1נ·
עםז רפן ?כיש lt$כ!:ר iרראויסגרש.כוע-ז וצרר יג.ישן די גע·
~ועדוoעט איז א"י א ~?עסיק ור t$ס .זוt l;tכ גtעבנארנ-ס
צו איבנעיר,~.ענ1דע ר~זר?tכאtכעז.
זניט א ' i1$ד<רר צוך1יק ח  l\/נ t:ד:ער ע·נ,גלישער א-נע-
ג~~~
ו .טםוא-ן:יע ע~כטדעקtג איז תראrיך;ן,,ור;- ,עם

.

~:~i:ג~  r::~~~;;~'7י'יישע פראפאםפעז איו

ןענ ז;ןי אין' יזיםש~בז ררעביגעטםנס  1650י~ר.
נגוינ  -ך;~ ה~ מען 'זיי בישם א iיפגעעהרם פ~

ב עב עז

דע

ם לע

בי

Sה!::.1!$
תיייגע וסיטיקעד ז~ענעז 1גרעעכט ,איצט איז נישtכ  1'$קייז
ש~גו קפס~ ,ז ·די יר 1$.ז~גע רנביף שאסמעז פרז רעם עוצ
טעז י Y l\/ז פרז מ?ך צד.1יי 1חוס ח~.בןשר1אtכפ ,או·ן סע א·יז
זעחר iעמ:גליד ןזא דעו נביא וו ~ 01'$עווט איז זיי עור
מ t 1$בנ ,איז יותי·.חו.

tכ 11'$ד:tiכשינעד ט·!$ח געמוזס מודiד זייז·! ,א

!!•••••• "
••••••••••••••••••••••
Dr . ed .
םו

דעו וכאנצער ייעיט Sadoklerski
י

םואט ר=ראtפ

כירורג פרז צייהז ארז יאס םע

רnם צ~ tייירעבן י::נ.ז הייבם צבן
Plotrkowska
דז5ק~מעבט,גוsם·אין ררעלנען . ,ו ::עולי ז'(. ,א'םי) איז "נעיtנניער בלאטו" ר ~;:נוtחש ~חיוצ-ינ:tכ דועערז א געםשועפדיבבנו םיtכי די 164 t_e._1 11•" -20
· רת יתרמ~נםער
--~-·....;,,.-----יסררעס זי~ צ~ם ערעטשן מ~ל דרעגןע י~דךע אין '.גא·ז פוז ח -wנלוvי·נוער ,חיf:ק nררועט .א·יז צחז,עזגא;נ -י~ד~שע ~פ~·עטשרהעו.
Dokt6r

wך:כ~בד ,אייז ~ר iיסגעגעע::נ.ך געור~רען .ררי ש  iין האגב מיtג דעו ~נקי~כדי 1גונ1ג פ~ז ערם נ~עלי?Dטואיוו-

'
H en ryk 0 W S k 1.

םא?1ןזנ וקו (.א"גtי) די ~י>נדיגונג פר.ז רםוע

ז.אגט ,אךי ב• טבח ",א'ת! וד.אס איז אי iיסגע~לען
'" JI
~מו איז א"י ג' 111טג$י!!~ iצוו• גאד:.
עליגי oלאטיור רואט איז א"י ח· 1;t1ט א1ווי•גםעןוע<כ~ז א1
עיזם 11טrיייעז דעעצמ::נ.ער  .321זעו ר  iימיעשר קייזער,
שtכא1קרע 1א וירפעגןנ,נ צור·יש  .vז דעו יו·רישער נפועעו~,-
עדtרז.כל הiכ $זעם ~ק~עמנט ~ר iיסגעעג:ענגן ה~
ע· oאיז נtכושי~ קייז ~ווייעפ~ל א1ז זך ..רא?i1וםגנ פו,ז קער1ו1נג ואין רננכיענל-נאrר .רי יודוישע צייזכו.גוגעז וויך· ;םeו11צי?יע , -כtצ~ ו ~iמענער  -שןועכע •
גהעייםען  :ק~יףס פל~רריףס רר~לעריוס א iיערליוס דע ריווריש·ער ערiעל~ציע יאוז פרז  iעם א"י די·בעז יו· עוכז רדע יטי געפ~אשע·נוער ?ואונע א,ןו.פסיiורלינע או -בבעהאנדלונג ארן םעקםרעלע בבעראטונב
1

קאליררים ק'נס~נטין .ער איז ::נ.עשטימט גערו~רען ו.ענטזם וסעו אחמע:tכ1ום נעקועמוז אונ  wינשיז.ניגען טיעו?uיז ,איז אם? 1t;!1ניקי ואיי ז איונדעער שטו,עט זע·נ.עז

ט ו א ~ ג זג יט א
ט~ו ;.r
נעמט  11\1פרז  11-8א 1וז פרז ! 9-6ןז\ועכר.
זנ;ןט~נ פרז  9רפי·ה ביז  12.30נייtג · l;:ג

9

לlס ייקעדר פוך ר  iימישעז ויי:ן אין  . 306ער ה~ אח~עטוניםשרצונג .עמז דיןאף .ח ll\/עiפ ז~אז וער ז·aי?~א
פ~1חקע~נ,ן1מעז צ~.וחו?ורי~נע ~.ך~1וטעםט·:פרועזזכ1אנ?ו·נגע1
iןייז 'י'!ד,סגינtעיגtפ פ~ ~ גףןעם קיעזיר .צדויעשן ~וtג.ע ני' 00/כר.ז'lי\וייוק' 5וכ> tורוע:עז ,כ? זם tע Dורעם גגaוע tירעtכו ~עילפילוסיtכiאי\ר ואס איי! א"י•
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פןז ב .שרנון

עדו מייציל-ע::נ~.עסר~ ,ר~ס ה'ט זעם א  iיפ ו זיין זינער" ~  iס ·רעט נישט זיין קייז מיעפtכרשטעב-
1

'Jמtז אירעב זי פ~ספ 1$רעסן אינו.ם קיניעשנער ג-ע 1דביש א\ןן איחר ·רעם קייז אףנא.נגעבעמליכקייעסן

 ~.ה  1:$ט יiאף ~ !פ~ספ~טעך::נ.ל~נק ~נגעשריענגז בישם ה~ענגן.
םת פ~ילבךעי~מען ילק ",t5ר 1$בגעקור  15לען פףן זעם

1

א~ך עדו ::נ.ירגער ליק ,15ר• ררענלער איז ב~ר

רג  iיםען איiםפף ,איד ורענדענר~ג זין צו זעם עמב· -ו~ס ~ר  iיס פףן דעו ר  iיטער ~רמ:עע ,ה~ גענ~מען
עשן ~ ,יאז ,געש~בען בעעבן איהם ,ה~ ער דעם נעיים פ~ס~ט אי~ן ה  1$ט זי:ן מיט איהם ~ר;יס

262-98

-יש&

l

~ר  iיסגעשיקט גזעזל ,איז ,ער געזעז נ~:ן עמה:ר !)~סזבז5רט::1$ .נ.ער ז.פי צף פז5הרען ~ה  ,rמנtז איq

·
1

1צ~פריזעך א~ך איז דל~.נ·~ ::רעק א  iיף זעו ם~ ןע.נr~::ז געלד .א  iיף ה;צא  iת ,אףן ד  15ס געזל~ ,ס
בן' t7זעם צשזזריט! iצף קריגעך ר 15ס געלז.

 -רייייזט אייער פ~ספ1$רtכ

eנ~::נ~.עטמר עגז~גט.

 -ה~ס איוזם ועד

~ ה  t5ט איהר ימי  jפ~סףפ.
דעו ~ס~רט ט  iיג בישם.

איה ד~וף קריגען ,גיט מןע מיד נישט ".םי;ר~

ליקאור קען זיה קיין צעה בישם געענ.ן•
דערמ 1$נט ~ס ביםס זי געשיעםס מים ערם

.
מ-י

 lליטעירשען איב:נ.ערשיריענגר אזי די צייעטך
פ~ן
 bפ~·רעל עזם ערשטען ~ יענ.ער אי::נ.ערשריי::נ.ער ~ם

 ~ר·ר~ ט 'iיג ער ביםש~ iצףב;יפגעטשעפסע די א  iתי;ת ,א~ן עס איז ~ר  iי-ס
 ץנ~ '-ייאבפ~ן .ז 1:$ס געזל איז ~ר  iיסגע געקףמען ז~~ אינ 1ם ס'~צ .ה' iיף עגפיבס זיה ~שיקט גע·ו~ערן א  iי  1!5ן נ~מעז ליק  1$וד ,אףן ל;יוסן פו~הםשניק מיםן נאמען "קיז~שע" ,באtיןןו ~ז~ ר!!-א
Hסס? 1$רט היסיכ איהד גז5ר לעקו•t_:ו 1$ ,רער ל~קאדר' 1ש  iין איז ג  115ר אינג~נצען א  iיף דעו •רעלם .ביםש
איז ערדיעב.ר יאינס פףן זי צ•ריי ~ :זעו ד 1$ס געלד גע•רען ! .זףן דער פ~ס~~רטען=שדייבעד פ~ן עדו

1-

~:
עגלזtזט א  iי  1!5ן ::נ.יירטען זעג פףן עלענגן.
 ~ ח~ם איהר ד15ס ן·.,-.קףמענםעל·בואן
ינ~,,רף ::1$נ.ער פ~בזעסט•ןעגען ז 15ה ז1$גען דעם יאיעערר ·
תהם· ,רי עשזון חר פ~פ~רט אייעערר איז
 אדnמ~ ,ז אינג~נעצן אומגערענט איז עדו ר-י.נ::~נ'אי::נ.ערר~טשער פףן עדו ייאעזרבעד ל'גיק ,נ~ען ...
~ אייביבקער§. ~ .רישיבקער.
גער ליק ' 1$י בישם געעורן .ייזן נ'מען איז אין ~-פ ס~\"\' עדו פזsס-ם::נ.ע~עטמו ~ ~ר iיסג.עוריןעז1,
אףן עדו בירעגר ליק~·ר זדטהע זיה ~םח יזר
 ·מאת  -ה~ט עדו מעבש צףגעגעננ.ען  -םי~רט גע•רען ~נעגשריננ.ען ~ז  iי~ ,ז מ1ה l1$כ ט~ק ה~:כ ליקאור געז 1$גט :א  iי j 5ע  iלם הת  iהר אףן ·רייסט בישט ,דדי ער הייסo
תו ט~פ ~Jאיז זעהר ~ שעהנער ~ .עפרגע -נישט געקענט ·ריסען ,צי ער הייסט ליק  1$ור ~דעו
  ~.פערשטעהט איהד מיה· איז ~ מיס -א~ףן •וער ער איז .ס'איז פ~ר ~יהם בישם ק~הר,בןעגי צו ק~קען א  iיף איהם .אי:ן ה . 1$נ ::רע.נ ~::מ  iרא ,לעק  1$ץ'J ,ז$1ער ג  1$י ל~ק~רר .אעבר עדו ::נ.ירגער עפ'שרטענדניש .אי:ן בין זעו רינםיגער ליק ' 1$ר אףן צי ער אי  iליקארר~ ,דעו לעאקרו~ ,ער ש:kו
~ bיקען ב 1$ה ~ר  iיסק~מען א מיס.עiכרשטענדביש .יליק~י rאיז ן;~ געררען רףהיג .ער הtזט געגל , iם.נ::י עזו פ~ם~tכר איז ם~קע יימגעו .עס איז בישם ג 1$ר לHק "r1$י.
~וים ,עפרטשעהם איהר מי:ן ,אי:ן יהיס ליק  1$דר~ .ז אינ.ער ~~ "קלייביגקייט ·רעם ער ד~ה קי ' fעמהר ,עדו פ~ספ1$רטעךשריי.עב.ר אין מיין שסאט
און ·רען ליק~רר וועט ש iין קריעגך רועג ייב
' f'IKאיהר ה t 1$פ מיין נ'מען 1:$בגעשרי::נ.ען ,י;ז~ ~ז א~נאנגענעמליכקייטען בישם ה  1:$ענגן.
קינישמא ה~ט  Hה~נדשריפס' ,ר  1$ס איז בישם פבון  Bירינד א~ן ::נ.עק~נטע און יrעט פ~הערן קיין קיניש-
ןעמ עקן ~ לייענען אי לינ'.1$ר~ אי לעק~דד .א~י
געק~גען ~ שםעלע הז5ט רעד ::נ.ירגער ליק '1$י זי ג 1$ר געה;י::נ.ענע .ער שריי::נ.ט זעהר בישם קל 1$ר ~ i .אף · iועט ק~עמן צףם פ~ס ~ eםעקך"ירר;עננ.
·5זז'ל@' fדי "א'" איז ::נ.יי איין בישם · קיין קל~רע" .אינום ,קיניעשנער געהילץ-ז~-ר~ .דר~ס םר  1$גט רעם א~ן עדצר~ נtזה איז ער זעהר נ~נלעסיג .ער סט~. -מים ~ טענה· ,ועט יענער א;יף אדיםt .זבשfועםד
 נ~יייקשטען - ,ה~ם עדו פ~ספ 1:$רםען  -נ1$מעז "עלבינס גע::נ".1$.ט ער האט ז5ירם ג~רבייט ר~ זי;ן ביםש... ~ iפז5ר א  iיגע  jא~ן ·ועט ז~ן
שיירנ.ער געז;:ן$ס~ - .לע קענען זעהן~ ,ז ~ אףן ה l1$כ .ז~ק .ש~ם אףנאנגענ~מלינקיטיענ בישט .גע-
 -:עמגלךי - ,ה l1$כ ועד פ~טס::-נ.ע~מעז:כר .זי:ז ~עה tS,רנ פףן סי ~ ·15מעבש ~ " 1~ט  11ליק~•ן .Nמאת )~ tקע ,און קייז אובוןןעחי -ה~ם .א~ן ~זרי ן"~לט עס אפשר רןייטע~ /געג~.נגען }בישם .ן)~tפ~עג _, -רע.נ ~::קיין עקסעפרט או2ף גאנצ ז אטןאןאם ! קדא• פאסי ל ' i:' Nיילבס
טעעחז ה~::נ.ען מיו ז:ןי נישוכ געלערענט ,אףן די אףן עס דר~לט גארבישט געשעהן::1:$ ,נ.ער אין מיםען ; ~נדשריפטען נין אי;ן נישט· .רעגען זעם ז~רפט
~ ~  ; -י ~ ~ !ע
1
~ ,
1הזנשריiכט 'אוז י::נ.י א~נז נישט קייז געה;יבענע .זערינען ~iה מען גענףמען רעם ::נ.ירגער ליק,ז' -איהר זי;ן רדענעדן צף א גרא!Sאאלג ; עד ~עוט זין שטר נ.עלע ~ פ םש נקס_ ,א ז ~ רעק ~ בי1לעם '1
~עבנ.ו  -ס·~ט  11ליק " 15ר' ...
לעק~·דל!זקז$יי אףן מען ה~ט אייהם ~וערקגעשיקם! אפשר 'אין זעם קענען פףנ~נעדרקל  iיעבן.
ז~ ~ זייט~ ,ט מען עררפ~ן ~ גאנצען ז>ניזען ! ...
 '1bאיז רע.נ ~::פףנדעסט•ר.עגען פ  1$רט ביש~ו אין עד · .שט•ט אי·ר~נ~ור~ ,ער  1$Tל תרזכ א  iי - Eiג.עדל ::1$נ.ער ץלע אי;ן א:יי:ן נישט ~ר  iיסגע::נ.ען  .אי:ןאףן ז'גט טייערער עלז,עיר ,תנקם ~ בםוסי,
~  iי ~.ק !ןאן איהד ·~ייםם י•ך ,פ~ן ~ קלייביגקי 11ם בעמען ~ טעננישFד קורס פ~ז זייר חדשים .פ~ריד .נ~::ה קייז רעכם בישם דער iיף· ,רייל •  11יiט'ד H-כtפ ~ז דעו פ~ל מםי ליקאדר'ז איז אגרנישם ~ז~ ק-יייל
ןעק ?'" )ז !tנז ~מ 1$ל ~רריסקףמען ~ מ_יספערשטענזניש ק~ר? tה~ ג~~ט ~$/הלען דעו געהילץ-ז~·ן~.ן פ~רם זענט איהר ניש·ם ילק~·ר ,נ  15ר ועק  1$יי  ,אדער נייגסייט ,אד דאס איז א םייל פוך ג tגר iיםרע פע.ח-
~ן מיקען ק~עמן צ~ א:ונ~בגעבעהמלינקייסען ...
אוי:ן די שביררה .פHר די דדיי חדשים הt1$כ ליק~·ד אפשר ג1$ר ל~ק~·ר.
ו  - , , -.י
}>
•
•
 ז~גם זיה בישם:: ,נ.ריגער  -ה 1$ם עדו געוזזרפט :עעקףמען פ~ן רעם געהילץ-זז'$ר'ז·$1""$/ '1ס-זעש ז~ל אי:ן סוך "? _ ~ד~ פ~ע ~,ל א'~ן ~ , 1מ דHרף ז :ן ער~סט .עפר:כ~ף
~ס=~רםעןייוש-ב:נ.ער ::נ.ער~היגס עזם ·מענשען- .ו
ליק~~ ,איז גערערן זעהר צ~פרערין עדרפ~ן .ער ה~ט זעו 1$ריעמר ליק •1$ן געשםעלט אין ~ ~צ)ףי.ר.נ ::ררעגען :נ~נלעסיגיקעסין ,יי~ בג~ ר;wגוכםגו
~ן די זנילצייע פףן זעו ~ר::נ.י'סער און פ 1יערים -ה~ זי;ן געעלרבם  !:iיליסי .~:א~ן •רגון ער ה'ט .פףנו  tזעו '~ D11רד~ 11 - • 11איה ור~סל אטצי גע~רם! iערזיל~טען !~
~ליץ ,,סיג ה~ ,..םי;~ ~~,pס מעגם איהר ~ידוsר געקריעגז ~ םשירפם~ ,ז מ·ה~ם איזם .פ~הערן אין עדו שט~ קינישHונ 'ק tSרעגיערן יימן
.li .~ \i"Q\ 1 \ \9
א~יז נישס ~ראיי.ך  15ערר דעו ם~םופ~רט איז נישט שס  1:$ט קינישמ~ ה~ געבומען ~ לע::נ.זעיעגד עמבי
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 1סוייז הינםסו נו;נגם די 1aויציי 1ויפ'ז
פ~ן ~ ריזיכעו םעכשעז-פרעםער איו ר~םעניעז

rא וושמני· ז!!!

איז

או•יף וiעם ש~ור .צו לשזעז די ,--עפ. :טע~.טער,

~~.eנטע1רטע אן 1.מיט-סיע-..יעזע פר~כע

די עמ-נ~ -אitוט איהם

ווע1גע1

~ רייכעז

איי i

ועםט~ה~ז.

ז~ס איז דעו נ~מiע! רו~ס

זי כעז~ ,אז ער~ ה~.ט ו• נע:בו·ב.עונע 1 1ועס מaנ;ש~1עז ד:רעו-

~ז

 1$ס א~נז איבסוי"

עס אי'1

גירט ,רו ·-איבנ.ערה  iי:גס

אתיים ,וו· עט !!lר ד~ן זע·:.·~.ש;י\א הר;עט דגתט א ש•יט ה~-, 5ן· וועז ט j.)11ה~ט א~חם .נו:

טג-ע,·:פ? ·.אמי ע-ר ח:ן:ט -רעס הwr-, ~''\),יי :ג  J1רר~1~-ט וער -לעצטער -צייט די ~-:פ1ג·ע:
1~ 5ruגו! j lמיט .א חא.ק ,ח~1ט ער גוע;טפ  tvרט א·ז oע אי•ז ~וער בישט.

.הוצ1אזת.

שsזז ם!!;:ףו ורiער1ע 1ז א · ?1עמ~ל .פע1ר:פא 5נעז איז יא,ם·
םeן איוד ייזר.ע.סטרויט ·ג' tltרו~ע·ע~ז רואםוי?·י ,ץוי~·;::צ

מ~וכאריז יאו; נב~ר~

אזיי·~פז וiויי ·-Yפע·mש· ה 1!$1ט דעו פר~ע.ד·רע צו~~,.עבע

יא~ ~לי~ז :הינמ.על <כ~t:ה וארופחג:געיר,רט~ וי פ1;1 1י?·  1:יין אז זי וושט tגינתמא וו~לlעעז גט.יה.ען ו.כיט .א·יחם א~ז א1
~נער

שפזו-

p

םןזי אלישע
אין

יגירס

ורג

.עדו

שוו~.רץ

זיגעז,

שזו~ר1ן ,א.ין פ15רם ,נאדאקטער אף  iמהףת,

ררעז די hב;:נ1ט ר·ע1ם ?ע·ר~רוער אריי.כוגע·פ.ראכט צ-ו ז•ך אי1הם שויי  iנמiא~ם גiעוח~רעז ר~ום ש·ייט ה~לץ א·וז
~ו~ס וררנעם פעציינע·כט ~5ם~ -יזיג 11ר מiענש.עז .פרע·
tעםר !iנו 1נס פi5אק1אז" .דערווייל ~ח1.ט  .vר  lי·י מו ·וח ג;נ איז שיל~~.פצימ~ע -.ה~·ט ער שויז רוע  tע J\!1\'ilאז ד~ס ע..ד·,-.אפ· -ח~ט~ '"!) גע1וו~·5ט או·ם~רו•ור•ע j:א נייעםנ נע-
איז (עצ i.iיי~ ::יודעו א בנ.יטערער
~
ענ-:י -·:ווייפ ? !!lע איז נדש~:כ קייז אלמ.נח .יייי 5ביים

שפי ל-קז $ליד,

ד-ע

צייג\~ .נרנע וויי~ JJם -ה~,ט ז•ך ניש·ט א~יcנ-נעגע•נעז ,ר•בעי אדיך ה אבנ.ען מיו יףדען ,וועלכע זענען דער
~חנעז אז רע ה~tג געiדiרג.עט  24מע•נש1:עז ,נ 1~.ך1,1ן  ' 'jפ~
"c.חיי'י רויי Oא1ז !iזר ך,א1רף זין \פ i1ה זיי  iא1ויף רוייני;כ .כ·::עט זע1נ.ע• iגעש1ט,א·נע·ז צוריי ש··ך ו~~נ  t;:J i:ר א וי! ט,~,ך ·"ע שרי Jמנ)lה; קיי  iק~~.ה ..ט,ש• :ג ;; !)lצט א,ןו Jוויי" חו.י פט •!!~ ii ,,ער:ער" פן •1ך••צנ:--.ק.ט ער -
""
~ ,.
ד
"
·ע~  iטר~ 1געז א1זע  5:נע א·ו-ז אי.י.ךע:יי; רע ~ה1.ט נ~ך צייט
~
מיט אובג.עדףלד רעם קזאנצערט פ~ן זי ,,שרר_ארצ.ע"
טעו ~;.נעכ~:געז ~זוי מיט'  iש::נ·ק . 1t;:.hץ,
tכע.כס ·ינ~ :פופציכ משנ1שע  , jוו.ע  . .עונ רע tט~ד· iע:,מ.וא~
•געי•ד aר.א t.צ.ו פa:-זגע  jא·וי-פ  jמא j1פרז די שיך. ,ח~ט זי
ו
1וגע· זינגערין.
א.ו~.פז ק יי'} פער.ה  .,-y1ה~ט רואס~iלי iאוי·ו צ
כרא~בט.
זיו שויז אוי1נפג·aזר<ן$1ו:.געז .או·י.ף ן!\י · iהא?ז '•יי  tאיידiער
יאר::גארא די אייראםעאישע" נעגערין האט
ע•'tדt i111Lגסי·ו~ם ·ה~ ס ך;~~נעז אווbינע.פ~נ-,ש.ט רעם גאננ ער ה~ט~ זי א1ז1ס~ב~~עי~ט צורי·ק,צו•ק,וש1עז איז שויז ואווף גע·כ·עז ז!i ·.זר ה~ט פרי·ח ~t,ן זיינע קרבנות .שונ·וינטנ.
ארז ~ז ~וע קרבנות זע.נעז פע~.;-,רנט געו\~-Jעז צו זין בעדויזען" '.או· ~רעלכער סאנטראסט! אין איחר
חז ~·~ר~ !!lם ואוז די ~עואכ~ 1ננגעהיי:כ פו j .רעם מעד
'דרע  1ן$/ג~ז ••a 1נר אי1ז גע1וועז או1.."!1ן'כtינ פ~נ•··א5ס·~ פר ' .וערו שווע~ געשט~ג' ! .Lוער נא'יגענtכ'מער פוז די צוויי ·~.ה·:א ~יז שטופ 'דו ••' 1-זייז • פ;וי ע_לע.נ~ ,ע·ר עגשטאלט ,סטאטו~ .ה~לט~נג~  Tעלעגאנץ איז אל•ן-
T

""וו·"ך.סעט

1-

צו~יי פרו זr.ע!1$. tסוו ז1ע1נע; 1נ~חרע ג~ערוע! א1ז1וי ~לוי~ שי·ו מ•tג א .האסי '•'  iהא~ונד .דשר ריז ט~;.:ד א ועוו·~ נ:;~.ה .ךע ~.:.:ערק?ער~ג" ~ז ~.זוי  ",,,ווי ע .ח~ט נע iואנסראסט.
א~ז ורא~1ם~ק ו~!;!lם :ג.עהiעונרי'ב מי.ט א·יהם ה~·נ·ע·ז זיי כעייי ·גע'1טויז צ~ס וו·יינ~?  ·" :אזרי ~ א1יז ד~tג וער ~;:מ ד1א·,1ופט טו-ז די ועצטע אר:פ.ייט )דעוש·ל~.ג  !J!lדי קך; TI . -דאס טיפי-שכאראסטעריסטישע ג.עזיכט,ס-פאר
ציי•ט וו~ם~ חו דו(;!iiבס צ·וגשנדיrכי פוניסינ~טווע•גע1ז .ב.•t::נ.,ות ם.י,צ. ·.יו~י\''1ט( <פ?_aזכי.ט •זי ·.ואווע~סגועהז _פי.ז .ש~טופ _זי.א ·.מףנג ,ז; שרר~צרקייט פףז ה "iט א~ן ה אר ,ד.ער11קע-ר
חאט~ א .sכ~ם ווי ק1ארל~ק1לעי1ך,
די iעשרטע -פדוי איז ג:עשט~.רנעז ,ואו .:;! jנ1ך אי.ה.ך ;.ךע_,ז'~ ~:.ך ::;.ד 111ם י 5עזרר 111ר .נעוו~~ט .ר~יי;1~ 5וננע _1א.י· א·ד ש. ,ז .שט צ.ו~ יק~.עקומ  ti!:ביד lז 1.א  -ז אי·.iגגא" םערנ;י אי  jפ.ערגלייח פףן די סלארסייט אין איחר
.
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ו ' . • -' :
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איז ג'61סו1מעי' "~ V\51!/א יצי'ולי•ע ס·:--וו !!lרנ•.א א·ד~ר א יד •tנ'-י $'"'• 1כק ~פע-ר א ז דוע ר"ע ה~ ט רע 1ל,עהר 1!/'iז ך צ~-עז iאפרט~" :נ.עוו·~רעז כ•ט זיי .ופ...:ניב  h:ל פt t115גג זי '"  ·-ל
! ש  ...ימנז ק אנג ,איז :ואנטר.אסט .רו  -פ 1ן תוהו דברה~
~
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'מןזןח  lיי " , jעב ~::וו'יזtג.י?י ג'~tה !יי 1א',יםכע,לא::נט ןן~ די אבגעגליהז:ע א  fריקאנישע yךן ,אאיןא" .אןס
מ~tכז ונן$1מעז 1ידי 1מי.טך• נא  i:קא ה~,ט >עט?יכע ~,,מ ~:גע צ ר~ר פiע 1צן א תן ._,.א ן ך :..נ!;":ש צ מ . 1
1
1
ג ~tדי צרויי ~·ק·טעז זענעז געווע . iכענו,ג~ ,ז די  Iפרז ד..וש א,ר 1ז ג:עע;:בנ·:ע·1ס א·ז ד· aיי>כ'.ל '$ווי ים אפילו ~יד די ריכטיגע עטי  N:פישע-טאכסעו ררעלכע אפפעום
 ru,ר~ג·~ז או·י·יפז ה~נ:ט ~ 5111ננע ר :;tחסי ח~טנ ניש·ט ~ו ן
ג Mד~נ~עז ך~,נill ,ם ·ח~ט ב,$נוך נעbרע1דג•iערס< :ם~ :חיב)\( 1·.פ;• 71ציי ~ 51:ורא•רiפ~! א חשו -א.ויף.: .ס~;ו 5י! אנtנ~ 1ט~י'~ ;~ 1יי~ .יי :~iעוע~" כ~פ•~1נט :ין אציננר BI .רש ט ו\ע Jאיחר לעבנ~.ן פאר געפ'הלען אףן יעברציי'"ג~בגען".
tב:ע 5ה~1ט  t;:נגעהוינעז צו ווע·רעז ווי··5ד:ער און !;.:ה1ט גע 1א•י 1הם אנ•'iועסטירג·iעז .מ·Jנ• ! ה~ 1ט :אי 1הם מ 1$נמנ..".tנאל פע 1ר 'ו iע 1, ~1!l 1צ י שע~ ייי~ט א·הם "עוו·ז-עז דר.ר.ך א :.כע:נtב מיט וואס פאר א שמעוץ זי זינגט א  iיס אין ג.עפ~נ-
רעoיז פון א~חם שטיק,גער .ח , 1$ט ער פ·iערשטא 1נע fא !1שפ.א,ך.ט אי·  tך,yך ;ינ:על א 1וו·ו עם ז'צע  iך• געפ·ועהרליכע וטע1ר ט,~.ח עד \ו~;ע;  1נט אז !~'מ ר~uוט זו שוי  jארי•ן  ,גענשא~ט די בנ.ענקעניש באך איחר חיים .מים ןרעלכנן

-

ווי דעו אפרי-

גענעם טאן א~ן ק אנג .איד ק א

1

'

_,,,.

ג ל 1םיג

o

1

1

ג אר.ע.::ט·רט.

עעוםס וטש:ע;כט א,ח~נט·iער ורע פ·  1$דל~1נ.,ע אי1ז  wד א~ררעק ע 'i!:iנר·עכ~ער.
~רםו נ~~.נ!ענאם iאו  tאייהם נרעאtג1ע1ז או·י1פצ1וריים•iע! די • ,,

t;teדוiו~ע.

#W

ואס

רוע איי.ג.\!1נטזמרע ~פוז חוי• Tאיז ~Jעוו~ ר•iע iנאו".פ--
1

פ-ז5נ.ע.נדחנ אנ\ • Jiגער.ר:-פaזז א םטיב;:ל'יר 13.וו  t;:ם ז~.ל או··ייפ
 iיס.יiע ,, iנ.ער·.כ.'t::רו!\ iו:,עז ר~ם הי 1נט  ~i)iה~ט  iעירזחעז
!ערה ,איז  illס נ~ך רוי?דער געוו~1רעז מעז ט!;,:ה !$;-
:נעהייירבעז צו .ג~rב.עז די רע.ו א.וז דם הינtכ~על ה • t;:ט

;

ערש•ט :

I

איד וו

?ע'י!יtעד
•

.

פ"

'

דעו

ליבנ.לי;קייט זי זינגט די  !3ראבצ;יזישע סאן-סנאס",
ווי די ענגלישע "ס~נגוס•ו ~ -ל·ן י נכ.יי איוו.

Q4f

t

ק~נטראסט.

ז~ס געזיכט ,די גע!כיהלען ,די מימיק ,די -ל~ך;

דשא

סףנג ~ל·ז ק!$בסראסטירט זין אין איחד מיט קינסטל.ע
וישע מ~ס ,א;יף \~  iי 5יל~ ,ז ד  1$ס כ_ר _קטעריסטי-ש
נעגערישז; פערש iוינט ~ז  iי גי,ך ווי עס פערשורינם

.,

הויפט::שטאט
טע עפאנישע ידיעות  1ן
ל
•
א גרופ  P,יודישע ארכבייטע  iפוך פדי-ו איז פערעפענטליכט גערראוען א פער~רדנףנג פ 1ן די -גאנצע.:1 ,מ~י ~ רא~ען~טע~." ttי. :
רעו ~פ .1עפ~חרע i iכייז א י ניי דעו ו יוtכ ~ t:י;-iמיניסטער ,ררעלכער שטעלט פעס > tדי צ  15הל ~ ~- •. .זינ~ענ י 1מ·ט ~דעלכע מ~לות .קע 1זיי$ 1

ז~ך ~נ.רנעווע.ג א1ר  iוו'ילד צע n1אווקע.ט .ה~ט מ·עז
~ .מ.5:.ט דעוז \\lח  !\!lאז ד~-ם קליי  iח• ח 5ע א·ז נישט ו
דעיענטען און זי~ערע א,פיציעלע ז" -1ערטער ,~ .פער -פר >< rכטפולע "לעירי מאק~::עט'' ~  //קאומעו" אףן
מיטהילtו פו  jפארי  iער "היזכעם".
שמונ~ע: .אז aזם .הא.ווק·:עט נישט אומז•ם.ט; צוויי פוס
_
 . .וs.דינףנג שטעלט פעס~ ד· צאהל רעיעבטע~ אין גא~ -:ר  t3ס .ג•שט ?
~ " . • •. -
ל
1
טיף א~ז ·ד·iער ע•דד אייז נע·tי1עגנ1Jן נעכר·1>-נ wז א מע·ש
מיו האבו.עז געה.ע"יט זאגען א\ זי זיגנט אפילו
1
•י
י יל
עצטענס איז א=:.ג.עפאהר  )iן  vיי 1א י א גד~פ ~
•
'f
אלי-אלי ל מה עזב;נ~"i' .ויי ;yסערע לאגערי
1
דוע הוי זא,.יגענמ·זעמר ג~tדt1t;: uגעש.גע-לט ד 11:ם> ' פון  64פערזאן צווישע; זיי א געוריסע צ~הל • טרעגער' צע\ אבד או ף ' 780
;לדיגנ.ען מיד ,קען מען זיה  lג~רניש ~155 i.:שט.עלע ~
ז~ב~· 'א.וי גועופנ•'·: 1$; .IL\.יציי"די ט~.ה":יצ·?~ ~:: ~~,רנ.ייט.ער _,די ע;לים הו;זנען גענא:סען א iיך פוך !ע'ר 1ק~נפיסקיךט םט~לינם רעוע.
11

1

1

T

.J

i

1

T

J

i

T
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זיי ~סיגנירזג א שטיצע פף  20 jזל .אויף יערער פער~ אויף דעו -פאס;; קאנפ ·סקדרט א ז.ענדובג מיט ברא~ -ז " ו ו·  jl"I "".,ע"~' עצ~-ו"" • כ•  iזע'"'"" רועטי
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קףרץ ,די שרר~·.צע הז t: $געזיגס" .א;י:ן די בנ.ע
יייאנפע'"'ענ'ד ווי'געד ארבייטס _ ~-ק דעם פרזבנ~.נד פףן אריסלענזישע ז!רנייטער אין סארו~
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ה~ט ש,ן 1 .ד• פ~לי·ציי "עתא 1ט -עה ,y,ט א פב~ l$כ'<l , 5
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נישט
סאיI
איינבעגע:פענע גנבה אין די -1
םעם פרן רוו"

ןקא;rכ1ונכ אז וו.ואםל-י ת~ט דרעס~1חרtגע ~·ייז א'יחגענע~ס :ערעסירםע פראפעסיאנעלע !}רגאביזאצי.עס מנח זעם
יפם.דר~ע אוי~ א ~י~יטישז זב  11ו ואז רע ה;11;tט ש· 'l!lר נישט .געזעץ-פראיעקט וועגעד ~רבנ.ייטס-קאמערעד
ייע '"יייז פ' לע
י • ·י פ
י
אומכעננה~כtכ מיט ·~ ח~ק ~ שר  -5ועחנרער.
אין ל~ק~ל פ~ן ו·ן~:ר" אויף אלעיא יעראזא,-
ז  . 1. .א
ו עמ גראצ ע ·רז פר
דעו שו"ללaנהר -wה 11;tט דיר או·ף ~ יי· ~ l l·i'lל~ -ע.פ:
לימסקיע  3ס הןsבען זין ~ריינבעק 1מע  jגננים  . .דיי 1
םטינ~ וראקםט •ט.טארק.
\ל~tכוכ מ~ט וח•סי'לחס צרוייטע•"' פירו :די 'ו•נגע רפוי
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.

נישט1

 אין די ערשטע  2קאסעס ה :: ttנ.ען זיןד' איד ~1כ  1אסtמנה ,רע? "1עחנרנער ח~.ט ג~עזהועז~ ,יז ער לישע בנ.ירגער ,בנ.עת אין דעצעמבער צייט ה!!בעך
! ~עפינעך קיי 1געלה אי ·,דעו דרי  ~- cה  1:15זי;ז גע-
.t;tטו :פ~ר זיו ~ג>:ליי! ארז זע.ה.ו שע-חז פשaזע.פיעי :יש ~ ,ר;יסעמיגרירט  2938פערזאן.

.שאי·ט ואו·ז אז זי ה~ט א·יהם
ה t;:טw.ר ז~ר צר אי·חר צ·ו·v
1

:איי·נ·נע?~ערז ~ה·יי~ אי; עור נע.וועז ע~·י"פ,,ן~

j

~;ציו 1-

t MWנ !Blאיiiונר .ט~פ~נ ~iו~l;tם~.ר' ינעסי~  Jט ח ~ 1רע ג~ו.

דו••• r

••

••

פינעך

טריזענד זלאטעס ~::מזףמנ•ם  .דיי איז אפער ם-עצ.

,,

זין~ .בער דעמ!$,לס ה  ttט מען ד~ס נישט געקאנט 1א~ן דערזעהען ~\ ,ער געפיבם זי:ן גאו יד~ ציעמר,
·_,',אכ· 1tיל ס; :א'  iגע·וענ קריג~ ,ףן מען ה 1$ט ג-ייע jר· tt ,ס גערניצס זין בויט ~ קל iיסטער".

משה געענטפעוט

•ן 15ס

,,

זז tגיריםםען און צעוםלען מיט ~ פ t$טערליכער
יל:פ.ע .א~ן ור משה ה~ט זי:ן מיט~מ~ל גע 5יהלט

~ז  iי ג~ט .אףך עס איד איהם גע•ר  1$רען ~ז;י לייכט
'iאיף זעו נשמה~ ,ז ער ה  ttט נ  15ר געדראלס איינ-
זזלסtכען.

-

.

.

ה~ט י' משה זי:ן גע-

:פ.עטען ביים גלח.
 •ואוחיך ררילסטו ג.עהן ~גלח עגפערגט.

.

-

עס  Kיז גע•רען פארטאג• ,רען

דארפט ה  1$נען די הילף פ  j1זיין פזsטער אףן פףן די

1-

'

~ריינגעשיינט ד~רן,

' iי ~::עשל~סען~ ,י איצט איז דעו ~::עסטער שעת די געפ~רנ.ז=ע ש;ינען פףן דעו ק'רכע און ג.ע•ואר-

'

:
 נו· ,ו :פיהלסטו דין איצט ~ -איו זר~ל ~  iיים  -ה  ttט רו משה זעחר -פ~

עשרר~כט געענטפערכז.

 -ררילסט פ~הרען צו מיד ? --

' פינט זין.

א;יף ~לע

א'.ק!$,בעס

-

·ועבט

זענען געה נעגן

'

היי? 'Vע,.

קעפ מיט לאנגע בערד א~ן פינקלענ-

הזrט דער .1כלח זי גע אדיגןע· ,ו~ס ה  1$ןע~ ::געכ~פס זעם !$,ב:פ.ליק

פ~ן משן.ו~ און אחרנ•עך· ,ועלכע ז.ענען א~יסגאר·ריוט

;הם אי::גערגעפרעגט.

-

ה  15ט זין  15נגעה  iיבנ.ען ~רףמצףק~ק.ען ·רא~ ~ר

-עג

נעם מין רראו:דין ד~ ·דילסט~ ,ני אין .ז~ל אדיף די שערבלעםער פוך ד• אלםע חמ~שים .ארן )l!'i

משה'  iה  1$ס זין א;יסג.עדףכט 'ו~ ע" הזזט די דאזיגע
פבייכ'.ער בישט אייבמאל געזעהען צ·וישען די זכ  iי-

ק1$שמ~·1עך .

געצ;יגען ןד חסידישע נגדים .רו משה ה~ט נישט ::געפרייט זרערען פףן דיי
 ג 1ט ,איך דרעל עס דיר צ 1לי:פ .ט~ - ! iח 1'::1$:ע•ואףסט ·ר~ס מען טףס מיט איהם .נ  ttר רוען מען
ה  1$ט ~;.נגעה;יבנ.ען אדיפצ 1קניפעז רעם גזברטעל ,ה~ט רעד גלח גוטמףטיג געענטפערט ,אף  iמען ה~ט י' זענטער חסידים· ,ר~ס פלעגען קומען צו זיין פ  15ט:עו
ער ג ז~מ~:ט מיט די העב,ד ~ו· עפעזג ~ העכערע משר.ון ~פגעפיהרט אין ה;יז פ~נ'ם גלח ,דר ס ה!!ט -,אויף ~ י;ם טוב.
·~פ זי איק 1$נעס ה~ב.ען ~ר  j:$פגעה  1$נגען נר
קר~פט ·ו~לט זיו פ~ר איהם ~נג.ענףמען אףן נישט 'Iיך גע 5ונען ה~רט ב~יי ~ קל;יסטער.
שרוערע חלדמ;ח _:ז~ה ר' משח א גאנצע נ~כט  ,ח~יד'ס ,דר~ס ה~בנ.ע; ג.עררארפען מ!!דנע שזsםענס
;עלאזט איהם קיין שלענטס ט 1ן.
tזנ.ער דערנאך רוען מען ה 1 1$נ שדין געח~ז :.פרן '')נהא  .tאיהם מ~ט זין אויסגערויזען~ ,י דעו פ  ~ ttא'י:/ו די •ועבט .אומעטרם· ,ואף ער ה 'ט זיף~ קעחר
איהם אראפגענומען זעם גארטעל ,האט זין  ,,ר~· ;:קומט איהם טרייסטען~ ,י ער ז  ~ ttזין' ניש . 1.:iן~ם·:ג הז;tט • - .געזעהען הייליגע בנ.ילדער ; דא

tt

T

משה הז$ט ג.עזזזגם ,א~ן ער ה  1$ט איהם ~נגעח;י~::ען

בעם מי;ן ~חיים

מש:'f

איז

.כ rדיזענטער חסידים ·ר  ttס דעו פז5טער ה 15ט געחאט·~ 1ו~אפ פףן זיין ג.עלעג ער· ער ה tl$כ די ערש טע מינ~ט
~·בער איצט· ,רען נאפ  1$לעאן ה  ttט שדין געהאט גע נישס גע·רא;; 1ס ·ראו ער געפינט זיה א~ן ווי אז iי

פוך ק~טערינע און פ i ~:שר איחם ~ריינצונעהנוען א 1נסער די פליגלען פען פערשזיעבע פארנב.ען א;יף די ~ר.ענס.
~::יסלעכ·וריז הזsט זין .ר 1משח ז tנגעה  iינען צו
"פ~ררו  1$ס ה~ט מיין '';! דעו פראיואסלא·ונער קירך.
און דעו גלח ה  15ס זין נ  1$כ~מז;יל געיוענדעט צ~ זערמ::ונען 'וןjס מיט איהם איז iכ  1$רגעק1מ,ען ,ארן .ער

משה t$סה' צף ·ריינען א  iיף ~ ק;ל ,אףן ק~טערינע איז גע•דען

T

-י-

' 1משה' · ,iועלכער ה  ~sט 'איהם דעמ~לט געבנ.עטען'  1קדיי· 1א~ן איהם צוריקגע:פ.ען זעם ג .רטעל" .א~ן

ב.ע·ואונען .עום גערעוט  ...נ~ר  115א 1ן רועה איז נייז א;יף די יףנג.ע  ttפיצירען' ·ר~ס ה~בנ.ע; י;~:
גע•וען צ~ איהם ב : \tן ~ם זעם געורעט)' .נר האם ש:כ~רק  13נגע 1שי 1:ר  1ט  ,,משה  1ן ,אףן זי ה  1:1.5גע-
~נגעה  iיבנ.ען צף רעדען נישם-קלו;זהרע רייד פ~י ',ו הייסען די וינער איהם ~ריינטר  ~sגען אין ~ שכב;הו
גלח אי~ן ~ר ק~טערינע .ער ה~ געשרי.ען~ ,ז זיגען צימער .מ.ען הtזט ר• משה' ·~ jרעקגעלייגט
~ בייע נשמה האט רעד פאםער זיינער אראפגע אדיף ~ די·ר~ן .ארך מעך ה  1$ט פףן א הם ~ר i.i:l$

-

'

י

~ז ער ,דעו געגעראל ,זז,זל איהם מיטנעמען מים פףן ז·יד אייגענעם געשידי ה}$ט ער זיה א;יפגעכ~tפס

ו  tמשה איז ~דיין אין ~נ'עקשנ;ת א 1ן ה~ט
נ}$געבומען זעם גע·ועט .א~ן מען ה~ט 1$נגעג~-
םען איי  jנענעו ' מיט ·ו~סער א 1ן אייד בנ.עכער
מים ~ " 1$Pריט .דעו י 1נגער  1$פ~ציר ח  ttם גענ 1מען נשמה קייד מנףחה נישט "~
זעם בעבעו מיט ·ר~סעו א~ן  ,.משהון געג.ע~::ען
ור משה ה  15ט פון ~ סך טרינקען ~נג.עה;ינע; ר  tמשה  1ז
T

,ט~.נב; 'ו  1$ס  //ז~ל אין זי:ן בכ;לל זיין ה~רץ אףן

, ..
קר~נקה.

בעה~נררונג פרז מענער·שרועכע

ל יטען אג מפלה~ ,ףן דעו פ~ 1$ר זיינער ,דער ליאד -ער איז י ~ 1$ייינגעפ~לען '":
ד· א  iיפגעהענדיגע זףן ח~ t
;ג•  .רבי ,איד שריד געהאט בפטר געיווs:רען  ,ה!$,בען

 יא .צו דיר !  -האט-אירך ה~ס ~נגענ~מעך ד• ה~כד
1$i7ט זי:ן צע·ריינט ווי ~ קינד :

יזיער צ·ריי·טען חלק נשמה ...
זעו ג'לח ה~ט אדיסגעהערט ·ל~,1

>'&

j

פזו םנשח א~ככער

T

צינ ער=ג אם

םיי· 238 =02

' , . " ,.. " . . .
~ ~··-נ;, ::גו , :::סיפי? ס א•ו /חד טiiH

"".ח;מ א,ון ~ז דערפ~ר געפינט ער זין צ'ל'שען
1צ•ריי דועלטען אףן ה  15ט איבערגעץ נ~שט קייז מנ." 1הר1
א~ן ה~ט איבערג.ע•  r.זר'ט נ~כ~מ~ל די ז:ן;רה~ ,ז
"אהבה :פ.עםערiכט "אדח" ,א~.ן ד.ערפ~ר ::נ.ל~נקען
~ ~רףס נשמ;ת א  iיף דעו •רעלט ,ייייל זיי ז~כען

lk

)ן(

;די דריטע קאסע ~ישט געלונגעך צף .עפענען א ). 1ה -1$
 780רעיענטע  iאי  jבאבץ פוילע . i
.נעמט ! !$פוז  11-8נייט~1ג ארז : 9-4ונע~\i
אין" .זזשענניק אףסטארר·'  . 30 j1!5דעצעמבנ.ער~ נ.ען נישט צוגערויבנ.ט קיין איין גראשען· .
• • 4C
1 p+
&& "'4נ z43
1 44
HEW
••em

דעו זינדיגער זוהד פ~ד ג ויסעד
רנ~י·ן פיד ויאדי

עזם ני~.עענו מים .טיר·~ק~· און ,,

Dr.

(1)9
1
11

אין ז· .ערשטע  4חדשים פ 1ן ז•ייגטיגען יאחר  fע~~.ח  iגעע 1.נדעז זעם באב' רר~כטער :זף~ ,נגעה;יבגען
הם.ד י~1.הם געווא•ףנ1ו~ז מיטו א:נ'אייגiעל איי' .ו עוז ע i
ו
א~ז צועכק 1מרע 1צ·ו וא~רת ;ן~ט זי איה~ם ~ע11ג1גט ,אז :ענען ~ר  iיסגעפ  15הרען קיי  jארןישראל  8717פיי"· ,-א ~צ~טרענעך די קאסעס.

28

•••••••••••••••••••••••••••••••.

משה געפ~הלט ~::עפרייט" .א-:צט ה 15ט .אריף איהם זכ"יעקען ור~ס מען ה~ז :א'ה~ געליי.כט איד חוונ ו "גר ,,י  iם הדין" ,ד~רט "די יס~רים פ~ן די -םאס!,$פ~
'וירעד געל;י.ערט זי שרעקליכע קללה 'ר  1$ס דעו ~ייין ,ןודיל א;יך מיט איתם ה~  t:דעו ·וילבער גאון ",ן~·ל א " iיף ~~,:נדער  15רט "דעו קידוש גב..שם פ~ן
רבי :: ,,גרףכול ה~ט געש  1$לטען· .ועז ער איז גע -ד~;זסזעלבע געטרן .איהם ח~  tזין א  iיס.כעד~כט ~,· ,רז;~ הייליגער בארמרא" .אףן רו בזשה ה~ זיח
·ו~רע  jנייז א;יף זיין פ  ~sטער ,זעם ל··~דער '~,בד ער איז געווארע  iרני ,און זיין ::נ.רףדער  ,,ב~ער ~יtנרי~::ען די אדיגען א 1ך ה~ט נישכ  tגעק  1$נט משיג
אר ,הא ט געזאגט // :ער האט מיו א  iיסגעריס'ען ש:כעהט ביי דיי  iטיש און כאפט שידיים ; רע~ !$::רו" זיין .צוליב ור  ttס ~ו  iי Bיל ::גילעור הענגען ~ר  t$פ
ז~ ,י"דד פףן /בייגע חפילין אףן איך ·רעל איחם נ  1$ר ער צעקנעפעלט זין .די קז;ז~-טע און ט~ט אד·-ס  : •t .די ·ועבט.
11
בכ.פרט איז איהם געררען דעררויוער דעו ריח
זעם גארסעל ,דערזעהט נז.ען גאו ~\ ,איבנ.ער~1 ·,
יא  iיסרייסען ~ י 1ד פףן זיינע קינזער " .
אףן די קללה ט!,$ה געל~;.קעדט א;יף זעם בנ.ע -גר  iיסען טלית קטן הענגט ~:ז;~:ר~ ז tגרד"סער קרייץ .פ~  jייייר  iין ~ו~ס ה  ttט זין געטראגען פונ 1ם קל  iיעםסר
T

f

T

ה  15ם איהם ד.עו סטען זףהן פףן ליאדיער ד::גינ•ס ה;יז ,א;יף זעם ה~ט זין י' משה ~ל~ין דערשראקען אףן ח  15ט -עגנ ! !,$איףן ה~ט איחם .כע:פראכט צף איבלען א 1ן ה  15ט גאיהב
נ;סטען ,פ)\ק א;יף רו משה•ן.

ה;ינען ~ף • t-ידיען 1 ~ .ד  1$ס ח  15ס איחם עמיצ.ער אףב -י געצ;יגען צ 1:ם ~::רעכען.

רו משזז ה~tכ זין צ~ריק ארוgקגעלייגם א  iיף
·רייל דעו גלח א j1קאטערינע הא:בען גע•רא~ס  t: tעוגע·רארפען tt .ע.ער פלףצלינג ה~;:זט זין ~::ע·ו~זען i
 צ~ דיר  -ה  15ט  ,,משה זין11געבנ.עס.ען ,אףןצו טארכטען
ןן יrינע א;יגעז ~ענ>מז זיה געג 15סען ט:יעכ~ מיט •,ואס אפר א מחשבות ר' משה טראגט זי:ן רע.כ:לsג' ~.י~ד· ,ר~ס איז גע·וען עהנלין צום י~::ר  1ן זיין געלעגער א 1ן ט!,$ה ~נגעח  iיב
ארףם• .רארים אבלו ·וי דעו גענעראל טשערניטשערר ', ,ל~כר·~ א~  iער ה ס זי:ן שטארק צעלאנט .ה~ט זרג tס מיט איהם איד אין משך פוך אייד מעתל-תע
תםהר,ען.

c

 ~.צ מיו אין קל  iיסטער ~דיין ~איהם דעו גלח איבעוג.עפרג.עט •.

p

ה t$ט איז צףרי געק~מעד קייז פעטער~::ףרג ,הן;זט ער איבנ.ער

tt

 ,~,משה ~נגצח'יiנען צו שרייען~ ,ז ער איז נישט

· ג.עגע~::ען זיין עגiכיימען שמ 1עס איד 'ר Hלד מיט רי -ש 1לדיג ,ן~ ·.מען זאל פ~ן איהם ~ר~פנעמען זעם

פ~רגעקומען.

)פ~רטזעצףנג ק~מrנ(

•

ראם רארזער רעכעד

 Dיי'
'נססוea
~--יוגסרר,ך.

ו'

וזן·איי•ב•ננ

~7.4

ז~ן·א~נטערבןנג

3.33

אוי=ר רעד בי~דדשעט-זיצ~ככ פ~ז מחרח-ראט

דעקל~ר~ציע פרן וי ציוניסטעך
מ  iשלים יעצט ~ר  iיספרעסען פוך דעו פערארימטער ה~לט~ ,ז די דעקלאראציעס דארפען צזלינ cכער
"אין 'צוז !Sמענה~נג מים זעם פ 1$רגעלעגטען יודיש.ער בעפעלקערונג אין ל~ז גאנצע  740ט 1י -נ·שט ~ירינגעטראגען רוערען אין פר ~:tטאקאל א~ן
פרעלימינאר בודזשעט אפר  1936שסעלט די צי  -1זענו ז'לאטעס.
בכלל זי:ן נישס געiכינ.ען ו:זין קהלה-ארכידר.

זבבת חוזר
"~.

ביםטישע פואקציע פון דעו ל~זער יודישע קהלה
די הכנסות פון זעו בית-החיים 1$פטיילובג און
פרעז.עס פון קהלה-ואט ליבערמ~ן ערקלערtכי~
פ1עםט אז  :דעו דז5זיגער בודזשעס איד א ררייטעד פיו .יי ~ו  iיעריגע עבריהמםע א .ג" .פריירריליגע י ~ידי ~לע נישדבריכטיגע ערטער ורעלען דור nאי~ם

אכט ~-נג
••

די גע רינגעלע אין דעו קייט פוך תקיפותדיגער א~ן בךבר~" פערגרעםערט דעו בודזשם _~זש 'ביד  218פון זי דעקלאראציעם געשטראכען רועוען.
'· ש.עדליכעו רוירטש~פט  i5ו  jד.עו יעצםיגער מעהרהייט ,טויז~בד זלאסעם ~יד דעו ציים וועד פ~ן פוילען ,ק~יז
רעמלאראציע פרן די פאלמיםטעד

יייי'וחרים
\J

ךןוור 'Dה אופ H
א  MSט lנtפ

~רעלכע האט ד.עופ'יהסר זי קהלה אין ל" !Sדז צו א אץר ישראל ג~הט א מעכטיגער עליה שטראם פוך
זנאסעריעלער ריאין.

1

עצהנדליגער טויזע.נזער י~דען יעהרליה . -ב.עשטימט

י'נג נאהדזפ פאר
ד.עו דאזיגער בודזשטיע ,זר.עלכער ל.עגט ~י  iיף
א  iיף דעו י;דישער בעע5לקער~בג אין ל~ז אובגך

tt

א•ן פסר •ין

ט פ

ה iיעעו לאםטען ,עבפרידיגט נישט ~פיל~ א  iיף דז5ם

דני ש1וו 11רע יויר.טש1t!1פט?-יכע ~א~ז ו1$t!:לי:כיעש ו~,י
1 1

1

1

שטוייכט איבגאבצען די ס~בםידיעם פ~ר אינטסי· -י~הל-ועכט צו זייער אייגעבער קהלה
T

אוים '1ויפ עד פאטע נטען אוי פן י~הר  .1936טוציעס פון נאצי~נ~לען און ~לגעימין געזעלש~פט-

' םע  jפףז או נז·עו ~,ט~.טש ·'ג~tי ~:וי

אויםנע~כויפט זייערע פאטענטעד

;

1

זי הערשענדע קהלה מעהרהייט הז$ט מים איהר 1סע ז  ,כ ישט די א · .;.טשרעםעז פרז דרע ק ה>י,fהיוירט י
1

א ו ו י 1רען

;

T

1

T

1

tכעטינ!ויי~ פוז אוני

צ;דרייטער זיטrי ,יד ם~ב·רענצען פון געלדש-טיצעס פאר זעם אושיאויטעט ~זון מ  1$ואלישען ז5נזעהן פון .-ע:ד זעו קוiוuה ,נ  1$ר וי איי נטערסעעז פו1ז דiער ~אג· ררiו ,פרז
איבםטיסוציעס ,זן~ם טארגען א;יף זיח דעם פארסיי יודיש.ער קהלה ;
.
אי הו tפ'נחרנ~ער נן$1העונטע און ווישטיער שם&תח ,נ!ff\l
אישען ח  iתם פון דעו היינטיגער עמחויהיט.-
צ~ליב~ די ~לע אויםגערעכענעס ס~מים און א~מ 1ן•  ttכ1חעכגער פוז ד~ער א1ג~דה..
יער ד1'$זיגער בודדשע) l::פערקלענעוט די א1יס~ -טענדען ערקלערט די ציוניסט .ישע פ:א~ציע ~ין
רעונ קע~,1רפ!1iט פ.ון נו1דזישעט ז'ו~נ! 1936 iי;1ז1ך"ןןן
גאבען אריף ~זעלעכ דויכטיגע ציועקען ייי דצקה. ,, ,ער יודיש ירע 1וה?1,ך ,פוז  . 11~ 5ז1~ ,ז ' נע•ש~טעטי.גט ייי ריכטיגקייט פו.ז א1ו~1נז~ער ~1נשריאומ.
ס  1'$צי~לע הילף א .ד .גל .דאכעעגד פערגרעסערט פונקט ייי ביז יעצט ~זיי אוי:ד להאב_ קעד זי נ~ v..ט רי מ~עi1רהח•ייט > 1יק 11ו, ,דיחט וריי:כשר רעם י~·זי.גגעז יםיו
ער זי fז iיסאגעבן א iיף פעבםיעם א~ן לריבען פ~ר ~עחמעז א1יף זי:ן די קלענס~ע אחרירת נישט ~~ייי פוז ר~ערנ ק~nרג·.טעיטי.גגק,יט ור·עלכ·ע ידי.גט ועיר שיט1$ט
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וי רוירטש~פטליכע ~רגאניזאציעס ארך
ח~בנ עז זכוריטונג עז אוי פן אייבב עצ~חלטן
נעלו אין • ב ע ע אח
הא זבע

ט

·פ 51$1ק-םא~ינ.טitעי -.Y

1

פיל סוחרים און פאבבריקאנטעז ח~.נב  jליכען כאארקםער ,פעוגרעםעסר •,ע ~בער ,פוך זעו ג~בצע_ביז-איצtכייגער בעל-הביתישקייט דערנ_ידריגט ש~1פט דו!lצידירעז ~ו:ענעז ד -w
דורך

1

T

1

מינדעםטע איהרע קולט~ועלע א~ן מאט.עריעלע נ~ע-
זעופענישק ;
'1

ב

1

-

'

ניש:כ יי צירייט:גיייםע יודישע קהלה איד פיי?.עז קייז ·.ב~ פיז יי יודעז אl.י  jפנוי 5עז ~יי אויד יי נפע~רנרו~,
אייד גראשעך פאר די יודישע באצי~.נ~לע פ1$נדעד•ז ווע 5כע ג~t:ח זיר iג~לעט פ~·י אר נ זיעיו nז>טת·ךו~י
רועלכע מאכ.עז די ד~זיגע עליה מעגליך.
זiעז ח!lי$נ vז  oו,נד:~.שט.ררגע  11ניסש געסוענם ~עננדדען
דור:ן דעם בעריהמט.ען פ~ר~גואף  20ה  1$ט 1יי ןיכטו 1נ ג ,אדיז ~רעוכע ס'ג~ייtכ !'א ורע ל~·ד  tוv
די העושענדע קהלה מעהרהי~ט .פ:ערכ~פם די גאנצעp lה'5ח 1די א גוזה·פח~ק1iציע או1נט~עי רוע פיר'וiוונוג פרן
מ~שהל אין אי~ער העבד בערוינ~ענד:ג גלייכציי~יג 1תי' ר~!פועזעס ו .מיlWZנ'עחנ.
גרריםע םיילען פו  jעזו י~דישער בעפ.עלקערונג פו j
י ביט די אינtנר~ע•סעיעז פזי ןו :פיייםע יודיש .111שכ•

מ~ז איהם ,.,יבכ8ף או 1יםב בומנון
ווי מיו ח~~עז שריד ~נגעוויזעז ח~ט
דעו
דאזיגער בודזס.עט איז אד iי קאבסטרואירט
זיו חייב
ערע ריגט וער טערזנין פרן זאם זרען ~ון אייד זיטיי פערקל.Yבערט ער ארעד
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י1נ11ר
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גרזיי

ן זיו

נביי די  eאטענטעז ק~נטר~לעס געקענט

1

l
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לעגיטיזנירעז מיט ~זערכע קוויטונגעז
און ר~ם איז געוועז גענרג אז זנ  1ז~ל נישט פ'ערשידענע ייאגעבע מעבשען" ,זרi:ו"לכע זעב.!lד פאר דעו _גאנצער קהלה ררירםש~פט און אריה בישט פאר ~או1ז וג?ייכציייסי ג פ-ע:פחוריי~i!lו:tג וי ד~·וי גע ~פ~זיציעס
מאב עז קייז פר~ט~/ל~רעז .היי· י~חר זי קהלה נ~ל iיז ~ ל~סט און ברעבגען איחר בישם ו זעם פ~וגעלעגטעך בודדשעט".
ווע·?נע עובtבשפרעכעז רי יענגע איiגטע~עסעז פרז רעו
/1

1

איז די אינםטווקציע ~נ 1אנרערע ,די פטר • קייד שומ נוצע ; j

1

1

פרעז111 .ם מינצפע-:.ג פר~טעסטי1יט ז~.עחו ש !. tר~ א 1גויהה. .אי.כשר דעו נויט אוז ~ר·מקיt-כ נ'יtכ מ  !13/איי
געך ז~עם אינה~לם פון דעו צי iניםטישער און נרע צו ורע רנדד-~;:גכ~1!$.lנג.

איינעז בנעקומע  iדי פאטענטעז פאר זיי-
~  iרוען אין משה פונ'  tפעואגבכ.ענעם
ערע מיטג לידער נ~ך אין דעזנזעל :ב ע  iאיז איד .דעו קהלת קאםע איינגע  i5לז5םען פאר עטאט •  5ז5לקיסט•עשו דעקלאראציע און ערקלערט~ ,ז זיי
1די ~אנודח-מועח1ר'ו 'liיtינ ~איז ~ו!; tפגtענ~~נג·עז פוז עדו
.נ~ף: tרעער ןו~ ח~ט איינגע~~חלט  550 'tטויזעבר זלטאעס זרילען די היינסיגע קהלה1l -ענtכ<ח 5~.טע tנישט • ויכםי1געי פעסו~שטע 5ו~נכע.ז ,ע ,ך eל1ז..;.כפי11;:רם" ·וואן oזי~·' מעג5ייך ~ אידער~5J.:גiישע

א·ר ;v:

q

אין פעראייז מרז ארדיםנעחזנעז רעם פא-

טענטפרןבנא ,,איד רעמזע z,עז טאג ,איד1
פאל
א ~כאנטר~ר וועט מעך מוזען
T

ז~f ~~~,ע  lן'~זנ~~~ז ~~ע~~1טונג פרן פער-

מעד ר~ר:ו ארז~ תיכ=ז ארויםנעח
מעד די פאטענטע  iפרן די פעראיינען.
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ור acיערר  acרע

דעו ל~זעו ~ואיע~ראדע  1$בבעחמען ניי..,אהדווא~ינ

.עעיז פ~.ר'ז מווכח·~:עזי·דענט אלו! רעגירוג1כ ועם
 .1יאבו~ר  12א זייגער בייטאג אין גו iיםען ז~ל
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מ~ן לlער דראיע~רא~דזטרyר.
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צ'ז~ 1מענג!עש~tניעל~טיעז נ.ורזשעט ,מיו !פ1ר~טעסtכיועז
ג~געז ד·וע ווייטדח.עיגער :וv.tי ~~ציע יויר•ו ורע אגר1זn

פיז ,ףער קחtרה פר~ציע א י ו rפערו~נבעז צר
בע
שtכיימעז >ייע ריטםי.גגע ~ף~חלעז  ,יופז 5כע ז~?ועז נבב.עעז
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קו~וה-פi-וiעור~~?טוונג.
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 ,.ס~נ?יכ"יט גחו יורישע.יר ~iנ!ע?..עitורערננ צו בע י

נ.עז !• tאויסהווק פ 1nד~ערנבעציהו.ננ צר רוע ~-1בייט

'

פוז ידוע היינ.טיג-ש וכעחזרהייט.

sp. z o. o .

 ,ירי מיו דער~ריסען זיה זרעט רדי ידעעם יאהר,

ו

מיי ייייטiער פ~ר ··יכטי.ג .ארנזו.ע ב·ש.ע·?י  0ניש.ט
כ~טייו צו נעמ~עז איז יי יזיצ .ר ~ננ 1vפ :ווז ק,ה5י ה-.ר~ט א,ו,ן
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ענטגיוטיג נארמירט רעם פרייזעד·טאריף
פ~ן וער י~דישער שחיטה

סוtנטרןו•רט די  M!IBר=יו ' V/םדת

(א) פרז  2טע rביז  16 tטעז יאגוא~ר  ,1936יוע .5.עז  .אויף א ק -1$1נפער.ענץ צררישעז קוד 5oח !..כרעזעם רעפ  5 ~..ז ., 5פ.אר :.נא1נט·שהי~טח ל\'' !1גענומע  iורערעז א ע!:!.ס ז אות ואי.בער  180קי~~  5 -זל .פ~א,י עו .פותשיי·חי~ח:
א~ן וניויטערישעז ני ורא ניי דוע שט t 1$ב פוערואלטוננ  iמי-J :נע.רכ ,וויצע· ,ןו~יעוו~וע יקצז:;-מ· !::}$או 5 jי'טער .צ'ע~~ער צדש'<;אוג פוז  50ופ~צוענט.
א אי ינ·ויק  60 -רג .גאנז  50 -ו.ו .קאט~שק ע
~עט-רי.ק~~וער י ,165אי  iו~ ~:וי.פ :ש·עהי'ז  .או;סגעלעג~ ן פוז ווער געזעשלא.פוטליר :~ eי;:ל·טישער ;tז·פטיילונ .נ ח' ~ פא .י ד!!lר  ~eר·~ורינץ אי~ דעי vו~.דזרעי רו~ייעוראנ~ד· ן  35י ~ר 1$שrננוז ,היהז · 30 -רנ .ק .רושiו:ב~ק . 15 -ו-..
1

-

ו.ערעז ד רש מות פון ו ר~פ:ז;~1$ ~tווע פוז ~הר.גאנ .קענ.חז~ע·חסקי ,מכוח די ,,eיייזעז אויף שהימה' ,ט~ה .שא1פטי וראו יי על~  tיסטענץ פוז די קח~ 5ות איז ;tזפח 111נ
! ttוי ~י רום איז דעו \!ו'ניז פרז ש חייתמגי-על ך אי
.J915
.
'יעי י \ויצע·וו~·<Bירו~·וע סםכ·ם נעורעז א  :ויף פ~ו.גענדע ני.כ פו  jדע1ר הכנסה פוז דו.ע שוח ,טח ~ענעז פ1מעט·
"
די פעואינםרעעסירטע  1$ !::נב 1$ר!~$וע דא 'iפעז  Pב· 1!$פרייזעז  :פא,ך א ק.אלנ  1,75ד .5פאר בחמור .ת נביז  iגעשtנעלס געוון$1ע tפ~וגע  Jדע פרי יזען  :פאר א 1ד l!lר זה·~?,.ער וו 1$1יערו~דשמEכiא לי)! lורי,רדןןכ געור~ uען.
רס~;זלירעז וי ריכטיגקייט -פו  jדעו רעגיססר~ציע  180 .קיל~ די וו~ג  .51 3 -אי כרע  180קי?~ _  iקא< 7.כ ,- 1.75אנ!! .נן,מוית כיז  180קיל~  4 -ז•5
אוז ארי:פ זיי ררע 5עז נ.עמעוקעז א פ~ח 5ער ~ר~
'
,

i

שד וים"םזוו :נאנ ד וסזי גניו זב מזז •1יםסו"==ו1ס1ו

··~כ·>םe,~ ",."5ם•:וע~~~  ",,זוע;,.,
היינטיב ע נ~כט

סען

.

דיזשורעד

דבוווכאו האט דנוו פנוובבאבד פאר ם!ואוט==ש• Dלנוז אייבגנווכ•חוש

nייבט :פיינ~כם דיזשרוירען ם , 1$בענדע ~ eטייי

:

סe1$רו$ררססי )נ1דtרו~וכיעיססא

,(15

1

1

ז

א lכ~באב דנווטייל~בב ם~ד י~דנון

וט~ורס~:זווססי

אמציע פ  iז

רארזער

 11מנני"

א~ז

ב ישט י~רנוז

כ ט געז ךעם דאזיכ עז

אויפוכו

)בזשעזשינםקא  (,56ר  t$זענבלרם
)שררדמיעיסקא
.
 (,21נ~ר:tכ~שעררםקי )פערטיס1ןtררער  (,95םקוואו·:
ורי מ' ,ר ח~נעז שדיז מי~טגעטי ·?1ט ר;t.זט אויף דער · i!~' .,ני  . iרשר ל~1חז~ער ק,ר·י י·ז-פ  '1fר,נ.א1בר :פא נ~ -י!!ס 'iדכש
דע ר ל  1$קא 5~.או  jכישtג  -יו ,דישע אי"!.איססא.",
שםינססי )ק~נtכנ~ t '· (,64נש•נסקי )ו~קיטישי • ! פערז.אמלו• נג פל ~ 5 jרזער~ ל,qיייז  -שי ווים· פרעכאנ ד? ,עז ח 1$ .ט געדו נגעז רעם ל~קא ?.פו " jאיזנק.א" או•:ף
"מכני  11שאפט אנ ~ 1פרו . 11ל~געה
נער (.53
ידiע 'iפ;tזרשוtבע1הע  -,פוז "מכני" ח' אי נזש .ווייננערג ,א i ,ורכצופי>ררעז ·יי מייסט'!ג "i.ש א•ופטע  jז~1ו  jם t1,eוט·
איד ק~לוזננע
.
• • ••• l!l•llיי• !!! · · · · · · - · · · · · · · · · · · ·lא·ייינכעטר~ז;זגעז אי פ!;·/רשו~אכ א 1.א1רינ "אי·Dמא" ןועט 1ש.שי?עז" .א ~י מקא" ח~·ט דע.ךפ,דד ג·עשטע 5ט א נע·~
ד~ר נע·ורע1נליכער  5ו111רזז1$rי "מכ:פי" וויל אריס·
~"
• ד•ך ש·;.ט eז·~ 1~ .געז פו " jאריער פא~-א•,1יכ, .ף"  1$1ל  iד'נג~ ,ז  ,,יהרישע ק 5ונעז ז~'9ע iא t 1. ~1יירע ל i 1$ג !tלז ':יצעז ·רי צווי' חאמרט~נ זו1נט·~1כ ארז ס11$נם~:ג יערם 5
1ר'
1 Wו~ער ש tוו•ם פער,נ.אכר ניש.ט איי• ב  1:$נ»'rד,ען ' Pי  iשום·; 1שט ש,פ·ל.ע  , jצו5ייפ רעם ח~·ט וער ק1רייז ופערנא; J :-אר .• 6 jי·נוא,ך א.ןדף צר ~1ר:אכיזין,עז א יצוויי"tכ  11$ניבעt
 r.mRי
~
l · .,
נ.t ":'\.:
. mE
··.' KlN
שרו•ם·אימ~פריעזעם איז ל~ק י א 5פוז "א'סמא" .עור  tפא , ~ oo ",רט שפני?ע  iכעדוננע  iנ~ך יא ל  1$ק.א ·ל אויף · יז-וי:כרז .א>·:ה 1געו אי  iקt;! ,לוומנע.
שווים פ~ערנאנד ז,י5IJז ~יו אויד \וע~ערז צו רי מלו· זא1גאינ·ק~ווא י גואס \ואו ס'ורערע  iנעשטייבט ונאע פער
י וער ?י .יגער~ א·ז נע'זlטימט תויteכזעכליו ~ו די
כחש'ע אוז ק  t;:מו. 1נאלע א•:םט·טו · צ·עס ווע 5כע ח~1נע tי.כעסטו נגעי iמיט "מכני" אוז נ· ר·כוככא ,ווע5כע נעה טעט·נע מיטכלי • ד !!lר פוז ןז 1ו 5ונ .ס.עקצוי1עס ,א י ויף ע-ט
סופם·די·רט ·דשם "איקמ, .יו~"-א אז זיי 5 1,~1עוז ווירסעז מע  jא 1נטייל איז די שפי?יע . j
ליכע ק~בפע  iע .נצעז ןןע5עז א ריפו'ז ל  1~ .נער ~רומנע י
<~1!$צויש~.פע  iרעם ! ·tריר~ע  -יtפ!~ י ר~~ר !1tף .עור פ11;tרש t!51נ
~ (\",.". 1 · -ו' ···.,' ,·'., r(lo
צן• 5נ רעם ח ·t$י ט דעו ;:י 1?:רזעו "מכני" נעשו~ -רערט זרזער·עז די כריינע כלענער או•פז קופענויבעז
כ.rג_.."_ - .ן{ נ". • .r·~ ,;·\ .t:,כ  tי ~ 11
איז אויף דtער פערזא1מ 5ונג פזז ש וו·ם·1פוערנא נר  ~:-,סעז א · ז ז י יי  !!lרע פ  t;:רשטעהוער פו j
פע י-בא:ד פא; ::כעז  j t$או  jקו·דם כ 5ןן·~ ~ע ז
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יייזגעו

1

ווי מיו דע1רי וויסע tדיו איצט ,ח~ט י~י ז '~:י ר  tער  jאויפחוינעז די ~פר~אגע ארז ז:;-פ1דiערעז וא·  -,'1fjפער· ייעלעז געחאלטעז ייעירעז רעפוערא..כע-ז זוiענעז רעי
iורי~ז -ש· ייים· עפנחאנד ענטגי?טיג רעזיגנירט פ\  1iבאנו ~! יל רעז·גניועז פרז "אימקא"  5-אוג  5t;:.אז  jעם ספ;tז b'i1יא·רנייט או ן  jרiער א.ירע1$ל~-גיעי פ 1ו  tכמנ · ייפערי
א'יiנ~~ירדנע iא'מ ~ tרע~עס איז ל1ן1:קאל פו " iאימקא'' ! 1~ 5~1פגעש r ,אפעז ווע  r ,ז די פובואנדערט•י?ו::.ג לו·ט נ~1נר .דעו  1~ 5ג,,עי ה~:tכי n~·~ 1 ~:ח·כ !,~·,,tקןעוט אין
איצט קענעז מי iי .נ~ט.ירעז ןןיועו א צדרייטעז וזע~כער זי ·י· י'שע מא:שאפטע  jשפ';ע  jאי : iא'..:א~ פר.::1~ .ר~1ם ווערט פ~1רנעזעהז גימנ~סt.כ'ק או '~ jוiרכ

ה•יבט םובומינוונו !

ד fם

פ~ן

 B. de MlllוCect
f

ו~cנובעו'ן נ מעז:

םריי r

=

•

צונ

1

נענחמעז י .געיוו t;:רנען.

ניים~ב.

' Kנבסורו  tsוטוט  Jמ•יםטעורר  Jוp

פיעסטגעש· טע?tכי ווער.יגז
ספ;tז ~יט ש!בו' י5ע:ז ! י  5t$עז ~אויף א זיצו · .נג פ ו  jפע~נא י :ר די iאנשו•ארנגעז אויף ר• פ ·,ינציפניעעל .פרואגע  .ז .עם

וער סכס~ר יי~; :די טראמוואי·::
ארנייטער--אפגעש אנט
1
1

e

.

שב:נ-ילעז אוז ורע ועז וי אטיבר:פם.ער·ש ·ע נ.עדינ.לו · ננעז
זיי  iגיבסטיגע וועט פ'וו!$סיזמעז א ·נ א'ויםפלנח פוז רעי
נא י רטועז·סעק  :ציע קייז

!;:עס'ד ::י:ר~ · וו.

"כtכני" .ח ! 1$כ מיט י רעם או · י · Eכטו ~iנגעהיוי.פ.עז
א ז~עד1ר שע1ר ,נע אוז ;וצ 5יכע אר ·.כייט ,איז ~·1$ר:רו''U
?אגער קע:נעז אויר אנט·-י? .נעה • מע  jגעוו~הנליכע מים·
נ~יד~ער פ· ו 1ז רעtי> .!:אייז.
'

......" .......................

(א) א  iיף דעו עהעיבעכטיגער קז$נפערענ·~ אין הענגיג ~פוך דעו קאלקולאציע
דעו שטאט-פעי~ר~ל:tכונג רועגען זעם עניך ועדוצ-י ~דורכגעפיהרט.
דע  iדעiכ פיייז פ~  iדי טוא1נ·ואי-בילעטען .הז5ט דעו
ז~ ·וייטעדויגע ק  1;$נiכערענצע  jפ~ן רעד שםאט·
דירעקטאי פ~ן דעו ל  1$דדער rכארמ·ראיען-ג.עזעלי~!$פז i :פער·ר~~ס~נג .מים רעד דירעקצדע פוך די לז$דזער
םפי~ציאליםט פאר הויט ,ורענערישע
יאן דינג צ ~. .דערקלערט~ ,ז די טראמ·ראי-דירעק  fטראמ ד ראיען "רעלען פ 1$רק~מען די נייע רו~ך .
און גtנשלעכטם.קראנקהייטעד
ציע איז אין פרינציפ מסכים צוריקצ~ציהען די ' 2
י .ע רדוייל איז מחמת דעו דע~1קל ער 1נג פ~  . jריר.
צ:ידק~לאר.ען .י-:רעגען די א  iיטאמ~טישע ~ןר~נעםן ,כ~·; ·פא;~,עק • ~ג'1ך:טש~ב:נ~כו·: :.;1א רעם סכסוך.
צעג עלני~נא ) 7ופרי תעו  (,43עtכלע~ז 141"32

ו Z81-----------·••illאון זי

דינס-טגארטי5יקאציעס,

!$בער ד~ס איז 1$פ"'
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טר1ג~~~yך ~~~~~~ז;'פ ~~~~י~~נ~~lA~]]:ןEי:~-ט~~י1רס י;ין גזט ונודש t.י
יוינציגסוס1נצסום
tt

פ~ר·ן אפEנאחרעז ~כייי

וער קעכיג  .פוך רי טטב~רטן

גוט בעק!!כט פ\ן

ךו

מעו  ~sדושסטע קל  ~sנג-פולמען.

מ!!פ  ~sן·!!לוטעז אךן י!!ייו-sאןוךוצועס.

tפעריrכא

~

שמ~אל רריניצער הוsט וesגדעריקט אין ניידא-ר\ זיה ~בגעה;יננs:.ון עבט•ריקלעך ~לס תנקענדער מענש11 .ריםען~ ,ז איך יבנ.ן גע·רארעךwא חתן פאר עדו אטנ-

איצט קע.נט איחר זי:ןפוsרשטעעלר רדי ~ז;י איך 1עטר פ~ז א גערריםעז אלעז •1ב .רעבשטייד פ~  iפ  ttל~
1
·קער "פ  1$רדרערטס" פ  ttלגענדע פאסיר~נג :
1
נור .העדי גריבננ.ערג ,פ~ן 65 - 1957זג.-ע. 1כ~ גע i5יהםל ,רוען אי:ן ננ.יד ~היימגעק~מען צ~ מיינע ביאררא ג~ס איו .זז~?

l

!

דע~· שידףך איז געשלוsסען געררארען אינאגנ-
סטריזכ ,ננ.ר~ס?ין ,ה~ט א~בז דערצעהלט די געשיכטע ,עלעטערן אי;יף די ימים ב;ריRם א~:ן מיי  iפ~טער
"רעלכע מ~יו :רעעלן היינט איעננ.רעגננ.ען i5אר '-ח ! ח}$ם מיד געאזגט~ ,ז איה ורעל ש;ין קיין סאכ~ -צען וsהן ימין רריסען .א~ן זרען איה ננ.יד ~היים -עג
 1 .סאשרר ניםsש צ~ריק  i5וsהרען· ,רייל  -אי:ך ננ.יד ג-ע ק~מען אtו מיין פוsטער הוsט ד~ס מיו געזאגזב ,איז
'
1
עלזער.
דרtזרען א חתן  .ער הt1$כ געט~ן מים מיו א שידףך ן151ס פ~ר מיד געררען ~ז~ קלאפ ~ז כ~הוsננ~ .עמיינם
אףן סז>י-:רוsס רונ .גריבננ.ערג עדרצעהלט :
' ' 1
"אי;ן ננ.יד א ג.עזועז.ענער ננ.ית מדרש ננ.ח~ר פףן מים~ סו~sש ~ttר.ער חסדי יר~ס דרא  iינט אין ל~דז~ ' .,ז אי;ן זרעל עס נישט ~ריננ.ערטאחגען.
)ררייטער ·מ~רגעז<
 .ל~ז .ימין פ15טער ה~ עגהייסען משה ננ.ר~:ן גרינ -יימ)ן ~i5ר הטז.ז מי:ן ~הן שףם צערעמאנעיס געאלזט '  r iר
ננ.ערג ,גער~פען הוsט מען איהם "עדו ה iיכער ".ך~:ר.ננ
י
מיד .ה 1$ננ.ען גע~רא;ינט א  iיף תר ~רידעדררער אגם

-

דזסר יזדסנטדם 11
עפשפעואיזהטוsיאןערדיגעאהני~בעג l1-דום ו1
·רערעננ ..פ~טער
צעגעלני~נ~ .מיין
עננען
~
איהרעז גע~יעז א
דעם_? מזכי רעטשעל;ן ס inרןז;· ·ו1$ס ער 5עלגט דפ
1
קויפעז ימיי_:עטנס צ~  eאחי.rינצער_ סוחרים.

·

1-Jn

זf

די

ן•ן

1

11

-י

א:ה הוsנ .ני~ט געה~ט עמ\!,י'בג "טעג" ,וsפט בוsח 1דייר
פר ,הוsט מר _דעו טאטע צףגעשיקט א י~~ רףעננ.ל

כ  1ז~ל הא.ננ.ען אריף צ~ לענען .ער פלעגט פףן  1צייט צף

אדי כאד כיש'"-

צ~יט ק~מען צף מיד א~ '1מי:ן פערהעערן אין עלרענן,
אריף פסח אףן 'א 1יף די ימים נ;אחים פלעג אי:ך קף-

~
•

:

שעל וער ·"יע!י.א?

' י ב!~~ סוף פ~ן' די זריי יאחר ,רוען איך(  iננ.ין שריך
ג~ור.נ 1iא ~'".ח.נ פףן א יאהר  ,16הא,ננ .איך זין א,נגע-
הרינכ.ען אינטערעסירען א iיו מיט ~לגעמיינs:ור ננ.יל
דףנג .השכלה ,אויפקלערףנג ~ףן ~לגעימינע ננ.יל-
דובג ה  !5ט ד~ך  !5נגעה iינען אינטעערסירען א סך
ישיב-זזננ.ח~רים .איינער ~ ·רל1$צל~י\קער .ר~ח~H ::
משכיל.!: ,אה געה~ט מיזכגעפראכם מיט זי:ן "פרייע"

"""

~ Dן יד געגןצהלםע ננ.ח~רים ןןבןעמן ער הםא ~

א-י-פנע~לעהר '-.iA
'
,...,,
ו

יועט

טען ק·~רטאל ,ויוינען ררעלען די ל~ק~טראען ,ס,,,
מףזען די ~רעקסעעל:ן צוsהלען.

~ו ~רעעלן א iי;ן די "אףזשענדעס"~ ,ר~
ה'אבנ.ען יאינקאיםרט אננ.יסעל מז~מן" פאר פאטעב-
י
י • יי
זבען, .ן נען ירעעלן ד סוחרים ,רר~ם .הוsנען ~א.ה
•

געוו~~רעז

~

· ...

·'"

~·

~

"

ז

-

i

1

סטארשי
~אד ·

ם"'ה !\טןג"נס!יtיt

~סיי'זר וסך

1

כה

,,

•

'

'

1

1

.

איייםי  ... , 1ייט ייע ·1כע 1פ~ז 1נ~ ·נקסי אי ·! נעפרייtכ נע·

ה~ב j)l

אי1דם .נtגשח נ wו~ט? נעצן::tה?עז ה~ט~ -פי!;!זנאנ.קסי נע ר nו!;!רועז.
ד~\~iטח א~  .וזי \ועע? ,ז ~םnזעז נעצ 1t::ה.עו rהריבע שסי·

םפ~צעל-ארצט פאר .דויט -.נשע.ועtפכס· עתז ,זוע15:עז ~נעז אסניטא~·ע ט.י::ב~!3ט~~vt::ועז איז

וע~יםוע :דiצמ רעם רנאנ.ייםט כ!.!:lניא ll)lןלט~ו.
"ךאנקחייnןם ראך מע.נע:ן-שרן·.כעע
'"
ערק"ערט)
~ .בשעולי·די • נטי~ר aב::יזאנ·נoקי ה<1$iט
lוינוטוי;,אררנוו  0ן ,םעו245 •21 .

l

פרן  8פרוח ב  1ז  2מיופ 1$ג א~ן פיז  5נב~.ז  9זיי· ~ז 'ך  lנעשולריגו113ס א.יז ~ פ~לשע א•וז זי אי ~p: ~:זיק

נעחמט 11$
קאtג פ~ד · זי~בע וערלl\\bלרו  Jגעז ,וועכלע :ער הב;1:ט  .1$כ"ע
זונט!;!ג lכ\ן  1-10נב~.יט . 1$ג ~וע  ~sרזפ ~נ~ויעז
פאר ארנ:.פעמיטעלטע לעטשניצע-ם:וייזן נ!Wעיז זאוי  !bפר~צ!iגע .ג~ענעז רעם גערו .רעפע"'.ענס

א טעצ~יע?ער רוואנטע·זא 5אפר רפויעג.

גליק" עלםע_ר צ~ ררעערן מיט א ~הר ••.
יא ,רננ.ותי ,קףק  yבדיג היינט אריף זעם ערןעסש

ךוןן

ןט •~3

ט 11

· fי~כ'

 1 IJR ".;&,ן.נ•
שמ~אל מדרכי טייטעלננ i .ים ,אייבנינדער· איי-
שלא , r..שט~ר·;~ ס·ריטערמאנער· משה עש;טער·
'
'
• ,
•

-

T

וייס!ט עפעס ררעגען די וערמ1$נסע פער1-

רעו :כ t
ז~נען ·ועוט געעכ.טען צ~ מעלעדן אין ר~ננ.ינ~ט.
1

פnז וע nם-wח~~.טםווע אוט.ור ויין.

אמיר האפען ,אז אין זעם יאהר :ךע  7עד

באר

נעכטעז ת"'· t>t::י~ נעריט.כ ארוי·נםערט1י1$נעז א'נ'
'" _.,

זנ~אtגנקי,
····--··-·-·--יי······· מסש.ואי פרז יודישעז נק11רע צעד משה כנt::זרעכלען איז שש~נב~ 5דינגtכ געזו ,ו::tעז אי י! א  ,ו ·יסרeעסעז
• Dr. med
 5א:טובקיQע פיי ' ·יי צעד מיטב 5י .דעו ,, .ייע',כע

די  .דעמלען "~ ,הוsננ.ען געהא  t:ו1$ס מ~-א"

קאלענאררכ.לs:וסעל• , ,ועט יאיבער לאעכן אףן~ תו
,,
"
'" ' \\ג:
1
·רייבען
צ·דייטער
~
..:
ל. -
ד~ס געריכט ה~ט איז פער 5ו יף פרז  2מעכ ו~ריס·•

•ננ.ו~ sנ~עה,רינועז רוע ופד~:ז,עצם נ:.ע~ע rזעם נעור~ .פ~ד  , -געד~ערט 19 -עדות.

H A LTR E CHT

11

ננ.יז איצט בישם העבגען וי "שיו המעלרת 1לע;ן" אירף

~

1

-

-

ר··~רו•~
1ז" :;,
ו' . ~ lגי

.:וו 1ג:.
ה.ע וע-געכט-ועז !;/ונtה זי·ד איז ש.טעטישעז גועריכט

פאר מיו הזs:Jוכ.ן .זי:ן דעמ לאט געעפעבט 'בייע

רר'ילטי  tן א.יה "ין ג'י'ראר•  tן ~·יר·ס

רכ i .י י

יי

ננ.עםארכטעבדיג דוsס ד1$זי)ע כ.לעטעל ,ז.עם
אייינער אלכען אףן עדי צ·רייםער _ ייייבען לאכע
בג-ע • ·ךועלען אין ערשםרע ידיה  -די ררירםסיליט ..ס tןן ז
ע
 •ל
 ליי •
' .,,.,
 1~ /פע ג ז זירה גע יחרעקסע עה פאר'ן לע-צ

םפוימלעח א~ן ה ttט עםליכע ננ.חףרים זיי א iיסגע~ -ראצעס געגעד געור
• 81
~  1$רגם בס iד סדר; .nאי:ך יננ.ן א;יה גערוען ייאבער 8il
ו-י'""• '-
~····""

י

•

י

-י·

פףן דעו מל~כהוגןסר פ~יצי,...קאעמנוע גזכי ןעמ נארקע א.יז ס~נעק"'לגר  iיע פאסקעס ,שרר~רעצ שזברייכ זי יועב,ד א~ן ועם 2ט-ען א:יב~זsר זרעלען זיי ·הוs:sוכ.ז
2 " iארעהךרידעז אין ירבע שרו~רצע פ~עםב· א העדמ " געסט" מיט "חשיען דאננ.רי"·
איינער
אלעכי ררעעלך יד ~ ,םא האs:וכ.ן עגי!כיערט עזם
עדו ט  iיסער קערפער ,ררוsס איז געפ~בעז ג-ע 1פ~ן "ה~רסףם א." .ק מיס_ א קעל~:רעל פ~ן '  36עצנ i
ווא.רען אינ~ם ישינלעראסםןר ,עזם 27ט-ען דעצערב • :· t:י.:םעער ; קאלעסאענן פ~ן  11א.קספוsוד  11אין קיילנע .סילירעסטע~ אין עזו ~~לע יאםלע" )אין ((ט.כו:s
/1
~
.
•
 1י ,
ב.-ר  1935געתרו צ~ ~ מ~בסננ.יל H ,קריסט ,א~-מ קארעלע:ן  -פעמיטא.
די ~.לע זאנען קוsד מעד ז;זנקףקען אין זעם 1ו .ר יגען ~.רs:ולעך די ,יי~ הא.עב~ד א גאנצע ט~~
''.ג t 5ן:דר  165עמםער די ה iין ,דרעלכער איז גערדןע'
' עגה~ליעט ,געאמכט א "חליים" ,אףן איצם לריתבן
~ יi ::יס 1$fiרשףבג~מט אi :יף קיליבםקעיגא •152
'
א שאטיך.
קיין ניעיזס איד איד דעו א;יספ Kרשףנג בישם זיי ~רףם !~נען א_ "גמילת-חסד'' א~ן קענען ניש)C
די מלב~שי  ,tררוsס ןםען ה  ttט א iיף רעם קער sער ,
י שטע~ען אדיף :י פיס.
;•>!5ינען זעבען  H :דגאבאטענע שםיריכגאןראמ-ר"י'\ אייבעגטארטען.
.רעד נ:ttד -רעט דירינעך ?

וכען ~היים.
אין רעד ישיבה הא.ט מען ימ:ן גער~פען "הער-

ננ.ארכט די ספרים'עלה צףם יילעבען.
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מיט·ד

שרע~ויכע 'יעטעביש
טוי ~ UAן
 '\Jגl

י~כי~
~·ן ר
~

ניייעם !קאלענדאר .אויפ~ן ;קאלענדאר ~עזם יאוה.
זעהע  iוsדס ערשםע ננ.לעזכעל ·"טד.ער יאנף~ר

•

 . . :י· -
.
•
ימין פ15טs:ור 'יז עגדרען א פר~מער י~ אףן ~
 ,ןעמ ..,,ייםםל אףבז מיס ,יאז ,עבשלוsםען גע י  r15גיס~ט ·י י~ט יא'ן איוץ שואל.
.
פערננ.רעבטער ~עלקסאבד~רערר חסדי.
זרעגןע טוsג אףן ף פ~ן מוםינג
ירעד אי:ך ~פ.ין ג~·ראערן  13איחר ~לס א~ן הוsננ .רען ייאבצ~:עןענ אין לווsז ~ גר iיםען עפעבם -
 ttנגעהריננ.עד לעעגן >Eתיילן ,הא,ט ער מיח געשיקט קייך לינען פ~עtכייונדכיסינג עגגען תר שא 5ףנג iכ~ן -על aזףנעךרם .מיזכגםעיילזכ זר.עןער.
ס ~~~15שט~כ לערנען יבנ.ים וננ.יד איך דעו דארטיגער
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שהחינ~אר פאכפזע
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םאי!ויביאררא  .28טסו. 93 +ב ~01
ם  eעצי~ 5

c;;.

יסס

פ~ר מענער  -שוועכע  -נבעה~נדלרננ

~נ~ 5יזעז

םעקםוע?ע בוע~סוכנעז פרז eסיכ • 1$
;עמס ~ז פרז  11-8פרז  8-5ארוע:ו.
זו· ט.נ~1נ :א~ז ח1אנ1ות פרז 1-9

 צ~ערשם  -דערצעהלט כ~ב~נ~רר דרייטער ,ננ.רףדערעל~ ,ר~ס שרייננ.סטף ו  ?" 15זוsג אי:ן~ ,ז -איז מיד די ז~:ר א.נגעקףמען ~ניס.על" שווערליך .ד  1$ס מ~ך איך "מענשעלער" ;זף  'tצ~ צ קעס פ~ר מייגע

 165שטורמרינ ע צייטעז
ער ררזזלט גע·.רען ~נעלן ~ריינצףגעהן אין
ואמאן · A - - - - - - - -

דעו ןר  i1$שני~·" ~ ,לטער ר~ס .ה 1$ט זיו מיט מיד קינדער •••• 'iז 15ס ער געש  ttקעלט מטי'ן קוsמ אףן
בישם געור~טל ~ריינל~זען איך קייד ש~ם שמ~עס .זי:ן נ~ריש:ע·ר~טע צףל~כט ".ננ.יי דעו געלעגענה~יט
15,רע~ ::ורען אין ה~ננ .איהם איינמ  1$ל געפרעגט ,צי הוsננ .אין מין פ~ן זעם דוsזיגען ר~ס וער~דא~סט ~

'-

יבי וי דוsזיגע געד~נקען ציטערט קיננ.יר  ttת ~זש גען זעם !

 -טארנט קיננ.יראור.

א  iיף .ער סטHרעט זיה וsננ.ער צף s:וכ.פרייען זין פ~ן
די דא.זיגע געד H,נקען ,ער ררענועט א.ז זיין ג~נצע
ררילענס-קר~פס :פדי צ~ וערשטיקען אין זיה זעם
נבובט פ~ן דיי  jגערויעםן.
"ניסט~ ~ צ~רישער ו.i5 sיצער~ ,ופסם~ נישט
מענעשן .ער הוsזכ עם ט~.קע כ.עק~עמן :י .איי~ג~ננ~
ד  .ז;זנען קיין גע~ריסען "!  -ט~::ט ער.
ער הז;זט זי:ן איצס געסס~רעט בישם  B2$צף " -ב~1$על 11א~ן זי:ן דעו ריסעך Hלע_ אייגצעלד~יטע, · 1
טורעטען ' 5ון םעלינ-ם~נ'.ען~ ,ר  iיסררייזעבדיג יפג'י צו שפי  1$ניערז אין דעו ניףרו sפ~  jדע:י פירמבן .
1
זרען כ~נ~נז;זי.ר איז געק~מען ~ין זכ.עיו~ם··נ~~;t:.f
"ערער געלעגעבהייט געטדייש~פט ,אףבטער~עניג -
קייט און איננ.ערגעגעבע~קיהט .סעלים-כאן פףן זיין /1ו~גער .ה  1:jט סעלים-נ~ן צףגער~פען ~ף זיה .קיב".

tt

tt

זיים ,ה  1$ט זיה כמעט אדיף קיין איין מינףט נישט ר ·ר~ד א~ן געז גט

1-

פע ~) ניליגען ערםט  1$ר~ן דוsער שענק( א~ן ~~ //
ל
 -ער רר  ttט זין ,ננ.יסעל א iיסטרינקען" ,ח1$נען זין זיינע ~לטע א;י ~ן.

ר~; פערצררייפלףנג אףך עגמת נפש ~רייבגעשא.סען
J
!
~ ק;יל אין "".פsוק
אין צ'.ריי טעג ~ודם איז געקףמען .ר~ז~:נ~כ~נ
אכאכנאור איד גע•רען ' א ג~םען-קעהרער איד גראזני
,אירך ח~ זיה זעהר ג~ס געקעבזו מיט סעלי~~~ נ·ס

1

.

:

H

קניי -טשיק~·רע נייעס.

 ~ו~ס  ~ ~-נייעם ~  -פר.עגט עםלי-סו
'

 rי ייעבדיג ש:פוו ,חא.זב ער מין ~ '" i ,יפגעפיהרטגען ז;זבגעצ~נדען אףן ער ה~ט געז1$גט !$, 11 :נד~ל
פוsדי~ם''• ,ט~ג) מיו רועלען געהן( .ננ.יד אין .מי·ט א iיף ~ שמףעם ·רעגען דיר ,נ~ן' .ו~ ה  t1$ער גע
איהם  Hורעק אין ~ ~ניי eע ,הא.ס ער גענףמען איין ועוט ·רעגען דיר  -ממש ציםערענדיג און זר~רפעב-
:פ  iסה ~ ,צרוייםע ~ ,דריטע ,ער הtזט געג ttסען אין 1דיג זי:ן ~וי ~ פיש אדיף דעו ט '",יקעניש ! ·~,ז~ וע-ר
זיה ~ויין .ווי ער ןר 1$לט געררען ~ לעדיגע פ~ס 1 .נ1$ה ר iימ:נ ער מיו איין ~ ס iו " :דו ·וייסט ,ננ.ר~
~.ב דערנ : 1$ך איז די צונג ש  iין ב.יי איהם געפ  1$הרען  iוערל - ,זז;זגט ער - ,איו ה 15ב אףנטערגעהערט
ווי ~ eליף ורעער .איו ננ.י  jו:sפער ג.ערוען פ~רזיכטי.כu ~ · .ומועס צ·רישען א~נזער דיערקט  1$ר א~ן עםעס
א:יה הא.ב ניש·  tגערר~לט ננ.יי א י הם מיט א 'ין מ  15ל ~ל  ~ iפ~לק~~רניק .הא.ט דעו ו 15זיגער אפלקאדרניק גע-
~ר  iיסקריגען ; אפילו שיכ~ו·ערהייט ה 1$ט ער מין זוsגט ~, :ב" איצס דרעלען מיד ש  iין פ~קען סעלים-
געקעבט איך עפעס ח;שן זיין  .איהר פערט-שעהט ן כ~נ'עך ; איי נער ~ גערויtנער קיננ.ירוsרו' ,נ~ !i1$יצער
 חז;זנען ~לע צ~גע הז;זט ז ~ :ן אףבטערגעבומען ד~רכצףפיחרען ד  1$ס דזזזיעג  1ר 1כטיג ,רינטיג,ש~קעלט ימט די קעפ א~ן א  iיה קיננ.יר 1$יי ה~.ט צ~ 1-שדר.ערע שטיקעל ~רנייט ,און ער דרעט עס ד~רכפיה·

 ק~ם ~הער' ,יiי~ ורעסטף הערען דרא.ס עס.?1עשיידט פ~ן "יזין קל~גע '.' jיל~ ער ה'ט זין מים
געש  15קעלט Jמטי'ד ק  ttפ ,טר~גענדיג גלייכצייטיג רןע !  1נוsר ,הער ויר.עקטאר' די
אlיהם ננ.ע~טען ררעגען ירעער קלייניגקייס ,דעו -חjעצרעהלט  l(,ףנז כ~כ~ב~ור.
סע?ידב~ן ,קיננ.יוsריי א ו  jב1$ה צ~דיי פ~ן ס.עלים -ז.ז ה~ס אין האצרען א iיף זעם דז;זזיגען כ~כ~נ 15רר 1ן ••• 1שטרעבג ננ.סד'\ ~ .11ז  iי ,ד.ערצ.עהלט
)צעהלט איהם מעשי  iת ורעגען יזין שטףרמישער :פער

י \יכ~.נגעבהייט , ,זיה פערטר;ים פ~ד יאהם ררעגען זיין ,בו~נסי .עונבשען ה  1$ננ.ען זיה ~רר.עקגעזעצט נעננ.ער ~

זאך

מ~ז זיין

מיו ד.עו ר~ס,

 -נו ,ננ.יד איה מיט זעם ~לסעד רףס ~דרעק  lfה~ט געזז$גט דעו ד~זיגער פ  ttלקאררניק .איה נניד

גרריסע  jשטיי  jאףן געב~עמן א  iיםהערען נ~נאנ  15ול'  -iנ  15כ~מ 15ל אין ~ קניי פ ע ,א~ן ~ דריט מ~ל• - ,ז:tכארק נייגעריג גערר.ען צ~ וריסעך ,יי 1$ם אזעלנעס
לויבנ.ע צף דזשאעידען.
כ~כ~נ  ttרר ~ ,געזףנטער קרעפטיגער טשעטש.ע -זעעצרהלט ררייטער כ~:אבא .דר  -ער ח  15ט געגז;זסען  iרעד ד~זיגער קיננ.ירארר זז t5ט ננ.דעה צף ט~ן  .ו.nsר
עט הוsט זי:ן גע~פען ~ זעהר כ~ו~קםעריס
\טישע ל כע .צןןיי מענעשך זענען געךרען נ 1$העבם ,ניעץ) ,מיט ג~טמףטיגע א _iיגען  ,ה  15ט ז;זנגעה;ינעד ערם !!°$2ינפען אין  fי,ך אףן גערעןט אףך גער.עןם j ~I ,ןער אלטער ורא.זשנjי ה~ ; tמיו געךאגט  ,אן מעהר

s

;צרויי מענשען זענ.ען ג.עזוען ננs:.ופריינועט א~ן נישט אינ.ערגענען רועגען זיין א  iיסשפירףנגס ~ -רביים אין .ס •איז געררען ~ מחיה צ~ הערען .אין ה 1$נ \ 1מין דעו  -זרייסט ער ניטש .אז;י דרי ער ה  1$ט ג.עהערם,

1$1פגעסר!$סען אייבער פףן ~נדערען15 .ענ~ר איינער ,תר ננ.יףר~ פףן וער פירעמ "ב15ננ.על" :
 ' Hי אי:ן ה 1$כ .דערהHלטע  iפ~ן ~כמעד ~ '11דעו; ,ר~ס איז  1$נגעג~נגען אין ג~נץ ררסל~נד פ~ר
~ ר  iיננ.ער  -איז געזר.ען ~נ  1עהרליכער פרי'ינם~ געפעהל צר שפי  .1!$ירען נ!$ננ.על !$, t 1ר~י.ננ 1נ!$ה איה
· .ה  1$ט עהרליה ליב געה~ט ועם צררייסען ,איז איהם ד~ס ערשטע געה~טלען פ~ר נ  iיטיג זיה צ~ נעקע··
,געררעך .איננ.ערגעגעבען מיט  1ן ג Hנצען ה~רצענ  ;:נען מ'יט .,,דר~.זשני )ו~ר.עמן< פףן דעו ני~ר)·$
א\~ן דעו צררייטער', ,ב~  fiיציר~ ,מעבש  Hגעננ.ידלע -רראף עמן צזsהלט א;יס געלד וי ~נגעשעטלטע א~ן
,
•עסר~ ,מעבש מיט "קףוטףר" ~ ,עמבש פ~ן דעו ~ז  iיH 1ירכ.ייטער, .
 ~ט איז ~ קלףגער דזשיגים !  -ננ.עמערונק.גער~פענער ע:פסערער  .געזעלש~  i5ט  -איז ג.עורען
,של~• הא.ס געשפילט ~ ד~פעלטע רוsל ,איז גיירט סעלינ-ם~ן מיtכי ~ שמייעכל - .נישט אמח~ ,לי ?
 נר ,געזויס · ,זעהר קל~ג געה~נד.עלט- .ג:עררען ידעע מינףט איננ.עצרףגעננ.ען זיין נ~העבססטען

l

א~tז איננ.ערגעננ.ענסטען פריינו  .אין וי העבד פ~ן ענטפ.ערט 1קיננ.יר  ttרר אףן סר~:ם~ ,ז נ~כ' '1כ~פען
יל\'! ." iן

'

1

יןאףםט ננ.יי איהם די מינועסטע איינצעלה יייםען  .ער דערצעהלט ער עס מיו.
  Hנ '!;i$כיצער קיננ.יר 1$רו האט עפעס אףב,עטדהאט מין עטל י נע אמל פערבעטען א·ן דעו בו.יףרא-
סערשטעהט זי:ן דעמ  1$לם ,רוען קיינער איז ד'רטען גענףמען ~  -פרעגט סעלים-כ~ן און שמייכלעט- .
נישט געירען .נ~ועם ווי די : 15געשטעלטע זענען ! ~.ח רר~ס זז;זגסטף דערצו~ .לי ? נ tיד~רף זיה עדררוי
ש  iין געררען ~רר .עק ~חיים .אין ח .15ז :גענ ר~ :כ tנבד ז' - . $םען רועד דעו דז;זזיגער קיננ.יראור איד א~ן ור\(ם אזע-ל
iכען א~ן _מיד הא.כ.ען געטר~~קען .דער~ר~יל ח  1$נ אייח 1כעס עכ ה~ט בדעה אףבטערצ~נעהמען " ~.מען דזsרף
מיו ארי~געצייכענט ~ געבריען פל~ן פן H jלע צי" ,אי~ם .פריהער מ~כען מיט ~ ק'פ קירצער ,אתמ,
:
אוי~".
מער.ען  -פ~  jעדו ננ.י~ר~  ...כ-עכ-עכע".
 א~ן ד.עו ר~ס :ז~ס עס בישם כ..עמערקט ?  .קיננ.ירז;זור .ה  1$ט דערפיהלט  ,ייי עס מעחלם איהםאריס  1$טעם :.ער ה~ס גערר!$ל ס ענטפערען .אעכ.ר
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ביידעו

עדו פירמע גל~ס א~ן ש~ nפים ,זשעו }5מסקיעגא , 100

iכףן צי·רי-לשטאנדא-מט ,דעו איצטיעגר לייטער ה'
אין אייגענעם ל~ק~ל ')שענקערריטש~  ~ (3-5סודסקי א~ן די רריצ-יעפרעזעסען י~קוב'$}lויטש אףן אףן צףגעטרעטען א  iי  i5צףרייםע זרי ק~סע ,אי ·ועל
איגבאצ· לי בבואך.
ה 1ליברן$ך ה~rכ צףז~מען מיט'ן פעושט'ו}$בבע -איז פ~רגעק~מען די רוינטערבבעקליידףב ~.פ~ן -/למ" ס~ל~מ~נטשיק ,נגעק~טמ דאס רר~רט ד·'ר של}$סג:.:י 1כער ה'~1$בבען זיה .ג>עiכףנען ?  4טריזעבר זל~טעם
זרעלכעו ייייזט ~ז אדיף דעו רריכט~געו ~קציע פון מזףמנ ם אנ~ן  200טויזעבד זל .ועקסלען .זעהט אדים
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'
בעם איזידאר ש·ר~רצמאן ~רגאביזירט אףן ~זין -ו !$בבףש ערף!?ים" •
די פייעוליכקייט רועז:ה געעפעבט פףן ו:נרעזעם "מלב~ףריעו~מים"· ,רעלעכר ז~רגט ~~ '1רימע קי נרעד י~ .י :ג;ב;,ם זענען געשטערט גע·ר~רען א,!lן דיו
זביבג גענרעבגט זעם ציורי-לשטאבד-אמם~ ,ז  iי' 'ז~
זעו לאדזער אז.ט איז הייבטצ-ף-טאג א מףסטער איז~~ רייטבבערגער  .אין ק~רצע ררערטע "'1ירייזט ער 1ז  ttלע; בעק~מען ג~נצע שיבלעו אףן מלב~~שים א  iיף ~ jריב~ ט . ,ר ל זיי זעננrן אבטל~פזע י נישט מיטבעה·
פאר גאנץ פ;יל  iן .ה· ליבבראן ז1$ fט זין בבעזףנדערס  11$אי  iיף  ,~,בעדייט~בג פ~ן רעד הי~י  1$הריגער ב-ע~· ,ינט_ער~ .ז  iי ~ר~ם ·וער.ען די ~ני ע~יים פערהיט.ען מענדיג קייז איין גר }5שען •
גסוי
נ*י'ן
פערבףמ.ען צף בועבגער אין ~וךבףנג די ד~קףמענטען קליידףבג~ וע'iכע איז ד~סמ  1$ל ~ פ~לע 225 .קינ -פףן פעדקיהלףנג אף ~ jבדערע חולאח'1
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נ~ה רעם ,ייי ס•רעדען בזו אייניגג. :רדענער,
פףן זעו יףדישער בבעפעלקערףבג ,רועלכע זעבען ליי -דעו אף ,עלעטרע בבעקףמען ~נצ:.וגעך ,פ~לטענס~·
 1שין' ,ןעק !!.$העמדער א~ן ' ~ tלען ~לץ נייע ז~כען .גיט פר.עזעם רייטבבערגער אי בבער וער פורי לערריך פ1ז וי ; rעצrפע נ~יינאנישע שטיס
ערד געדועז ~ז iי שטארק .פער~ר  ttהול~זט.
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צף דע
הו -ליבואך האט באך איזידאר שרוארצמאן ז  11ל בביים איצטיגען &ור.ערען ·רירטש~טליעכז קריזיס אףן ה• גינזבבערג די שער ,איבבערצףשניידעך זעם
ג•  tאר""י'יט מיט ן ע'ם געי'"ר סטאראסטא ,ה-'" -לעיסי ~ .יז ז  l,$ס ~ גר  iיסע יליסטףבג ,אףך ער ואנקט די אלע באנד פףנ'ם מלב~~שי-םל~געו .עס ווערען ל  iיט דעו ע .ל ר רשימה פףן די גע  -טענע פףן .די "ייצ>י
כף יגאנישע שט~ס סףמט צף באך א ~רריסער
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דייה נגעקליידט  50 :שף ,קינדע. /א_ • • :.פ~ן מ~-ר1
זשעורס:וי אףן איצט פערנעמט ער זעם א  r.ט אלס דו~ס ה  1$בבען מיטגעה  1$פען צף דעו ~קציע.
דעו רדעבער בבעמעוקט ועובגיי~ ,ז דער פער ש~ל פילסףדסקי 5 ,קינדער א.נ .פףן פערשט  !Sרבבע בחן כמ ע ע~רסק_ י~פ~ן קי נסק~עג~ (. 94
לייט ר  Jפף ציררי-לשטאנ-ד  iמט.
גער:.ענד ג ~פר ט~ג" צ~ נ~-ט א  iיף פעטרי"
יאיין זא.רגם א  iין פ~ר }$רימע קר~נקע~ .ר.עלנע גע -נעם שלרם דעועש .די איבבעריגע ור.ערען בעקליידט
י· \ -
•
ע  w,ן
\ ק~ווער  lנ~ס ,ה~בען כ1ףל גזsבעס בעג~סען זעם
ןכ 'ארג געדענקען~ ,י דעו צ .ר ל שט~נד ~מ.ט ניסען פ~ך רעו או:בףלאטאריע .פרעזעס רייטבבערגעח שף-ל:וינדער אףנ דעודואקסענע.
~י סינדער האב~ען-א  iיה בעקףמען אורענד~בר 1יט פ~לטען _מיט ז~ל·  -1ז  iיער .צףליבב •ו 1.:1$נ•'1ענען כ~לד
איז ' i;(lיבער ~ף  jדי ~ו~כטיגסטע 1$פטיי~ףנגען 'פאר דעו אפעלירט דערףם -צף יי אנררעזעבדע בבי-יהיל!כיג צ~ י
~ 1ייינגעפ~לען לעכער.
f
 1אףן זיססי~טען
יףדישער בעפעלקערףנג .ה /לי בבואך ~~ה ד~רן ז~ינע יTין זעם פעראייד אין דעו טעטיגס·:יט
·רעגען זעם איז געמ~לדעו גע'רו:זרזע דעו -1$1:1
די יארדנ;נג נביי דעו ב vסלייד~נג איז ה·י-יtזתר
נ~:ן זעם ,דרי ס•'רעערן בעעהרט ימי~ א1יפשטעהן1
 20יאחר ש~וערע ~רבייט ,ד~רך זיין גערויסענה~פםיג
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ריהרףבג _.א  iיף זי~~ 1ו:ט איז ה  1ליבואך ~נ·עצה-
געגעו אףן פערלייכטערער צף ערלעדיגען די ~לע
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וועייער-פעראיין ב~) tש•עושי·ע(7 -

די f"-עעראיינס-פ~עררראלטונג ~~מ ט ע:ערגישע•

שרעסליכע 'י'ילרער פ~ן -רעד ~•ש \1ן  ....לאג"'  i5ףן ד~
ב~מטען א ורייטעדריגער פרףכטנג~רע א~ן בףצליכע
1
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ש:פת אין פיוה~ומ~ביע
אויפ'ן פערל ! lבד .פוך  !iiובליקום ,וועט וער וועלט-
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טענם פ~ר א דייה גרעסערע פאי;•··פ:ערז~  r.ל~נגען ,רען בעה~נדעלט פאך i5ראגען.

מי·ר ייינשעז רעם יו:פיל~ור ,רעם מ\!כט.ערח~פטע  1iא  iיף די דאז~גע פער1יא  r.לףנגען סףמעז צףם אריסררףס

זץ 1-

.ג'• ";/ל

קדםי~דדיצקי דז>דרענט

.
.
•
י "
'
רא "-ע יי ••
~.עפיהרט א ריהר~ררדיגע טעטיגק~י~ .ס'ק~מען ~פט ב:עריחמופער חזן משח קוסעוויצקי דtזוובעז כ  1$ך אייבמ  1$ל
_מ  1שב _ר~ר כ~לופנ קעס.
ביי די דאמעז שניידערכאלףפניקעס קףמען לעצ פ~ר מיטגלידעו פעדזאמלףבגעך אויף דרעלכע ס'·רע - -חייבטיגעו ת:::.ש .אי ו ז ! lל ווילחtזומ  1$ניע ,וו  1$ם ווע:כ
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אוי::ן ! 1טודכעע קייו עבגלגjנד .אזיד ו  c:isמ  ~sל וועט מיטן
או ~:געצייכ~נופעו כ 1$ו ! lנJו יהרעו דעו בעוואוםטער וי

1

 !ilו  isפ .י•

וי  Aענט און ק ! lמ  ft!!ilיטtזו

/

לארזער דאמען-שניידער-כאלףפביקעס ,אנשטאט  100הכנ  iח ,צף פייערען רעם  -20יעהריגען עקזיסטענץ 1-אויסגעפיחרט ווערעד ךו שעחבסטע
זל .נאד ..דר~רטען חדשים בבעקףמען דיי ק iים  90זל .יףבבילעאףם פףן פעראיין ,ד~ פעדרר~לטףבג בעשעפטיגט ו חזבישער בגונח.
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\וי  /'1מיר ה  1$ט אן~ך ד  01$חייבטיגע ו  tjןובען ביי די
לאדזי'ר מת!':י:ילים ארויםגערדפעז א גרויםע פ••ראייטערע•

דעו w
:נו:דט ןרעססלען א  iיף  4-5חדשים פאר ארבייט זיי זעהר שטארiו מים דעו ע:וספארט-פראגע
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~יו לריר :פף  iם?זא ·,יריםט מען עטליכע מאל די ל  iי -איינציג;:-עבבליבבענעי רוענב.ער ~-רט•קעל נביי ·רעל?.עז ם~ךן{נ.
די ''-
ם•וועט זיין :פעםעו ..
:גוtסט אונייזפ ה"נם גישזכ נען .ך• פעוור~י:יטףנג מאכט  l,$נשטרענג~בגען צף פער~ די ל  ~sדזער יףדישע האנדררע:פ..עד ק~:ונען נ  1$ח געפ~
,
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בבעסער~ז רי_שרוער לאגע .זעם נ~הענטסטען ןףנטאג נען ~רב~ייט .ד  01,$איז רעד א .ג .עקספ~רט.
ל
) (
א  1ט  •1$ונון ניי·יtזהר .עמט או.ז  1$רום  1$כ !!lljפי•
די דאזיגע םח 1ר  iח דרא • tרער•' •cעארבייט אין !
\
א היינט ,צף יבב ני-יייאהר ,ארבבייט בישט א ק~מט אוין פאר א פאךפערזאמלףנג.
 ס'ערררעקט זין  1$חן1$ננונג!_!! ,מיסטישע שטי מרנן,
..ד
= " \,;J
י
ימ ט'
גאבצען ~s.וט די פ~סט מ'ט iלע א~ר~רע  l,$פטייל~נגען
 1יףדישע קעלע-ר און בבוידעם שטףבב_עד פףן נ~,וט עבדליד ייעלעז ערפילט דוערען אונזעו:ו וואונשעז ארן
טר  ~ 1אזש כ~רופנ קעם.
ל
נביי די טריק אטאזש-כאל~פניקעס הערשט יעצט ,ווערעד עקספ ארטירט אין ד· ·רייסכ~פויקאנישע ?ענ דנ:רפ  ijר !;'.קומעז מיו מעהר מוט צדם ק ! l.מף מיט  1:1לע
ד~געגען איד די טע עגר~ף -אףר טעלעפ 15נישע
<,
ל
איב.עוריים.
ןנפטיילףנג טעטיג אחן
י
דעו א~ן דעו ~·בבייטס לדין פף  iררעב~ער איז אז ~· ~ iטעוןבגען פון ··~;ג .
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סמידס צ' זעם צ•ס1יער זום עקו 1ן.
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וויסססןם~בג א•ן ם"יסוכעוה&ז Dטעו

ש  1יל  t'Dדי ןוסיסtכן .אין די tזt 1•1כו  \Sי: 1

1

unosza !tepowski.נ Maria Bogda.
nora .n ey, frantiszek Brodniewi[Z
__א_ויםער'ז
 \Sכה1י:פ 4

פראנראם '?

ב~כמ .שנת

1'1C

זובםזב
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ו~ויה.

ן "די קילינע מףטער" אףן ~כרעוע זענען ~דףר:ך מיט\ פילם-געשעעהביש אין אףנזער קףנסט·ררעוט .פ~ 'י' ,

""יטען" ) פ~רט;עצזכג פרז ט  ljב'ן•

"' וזעו
כערזע
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. oז 11 :טגjכץ-מוזיק-

שטףרמישען עופ~לג א~ן ~מףזירט ערם ע 1לם .דעו ידוישען ע  iלם איז איבטערעס~:ט צ~צףגעב~ען ז~ 1 ,נג•נ~ D pים - •p
40.50
ביייעםטער פילם "די קלייבע ק~טעויבע" ,רר  1$ס ·רעט רפ~בטשישק~ גאל יאז א יףדיש קינד געב 1יועז אין  3 .,םושצעכםיבס ו~ד  15רדל•בע
53.40
ד  asי•ייבקא
•
4
קיצרליה דעונ~בסםוירט רוערען איד קיב " 1$רי~לט~" אףנג~ן.
סט  11יייי•צ•:ס (.מא) 64.50
•
7
~~,,,ך~ב~י ~.ב·~:~~ 1934 •.
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(א) ד  l,$ם שטאטישע געריכט האט נעכטען פע-י
( .א) נעכםען איז אין די זגערזשער פאב~ריקען
פראקלאמירט גע~וארען ~נ•א.יינםאגיגער פראטעםט -משפט זעם ~-35א.הריגען ררלאד~סל ' Nרר קףקףלא א  iיף
שטויייק צ~ליב זעם נ~:ן ני~ט ליק~רידירטען סכסוך א 1ייאהר ם~ימע ,דערפ~"' ,רר 1$ם ער ה~ט אין  l,$1ץטא-

 itי  iרעו פאבבריק פףן דעו פירמע י· מ .בבר~זדאטש" בבער  1935געפעהילין צףשטאכען זיין שרואגער זעם
:ז.עלבער מינישע'רסקי אף  iגעמאכ  N' t:סקNכדאל ~ין
אין זגערזש.
עדו שטרייק איז יביוכאג וכיילרוייז אי בבער גערי. -מיליטע-רגעייכט.

עסן געדרארען ,דרייל די !כירמע בבראhאטש זז 1$ם מיט-

געייטלט~ ,ז נ~ה ביי-יאהר ~י vט זי יעם סכסיה א iיים
'
ג'יליכעך.
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חיי?tפ  1$ 8.30ווענד קומט פtזר איד ז  1:1ל פ  1לה ! lרמ • 1$
_
מחמת ~ומקריגעוייעז אין דעו משפחה ,גע'סמט ג~tכ פערדרייט דאם גאזא-יי·וע~ע
ניע די ו ! lבג ערוון!רטעטע סענם!!ציע איד לtזדז ,ק~נצערופ
די  -36יאהריגע י'ליאבא זאשיעקא ""אגאטאוריע האם i
!'
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- .
אי •1שפ~םאל.
זי דאפגעפיהרט
די ננ.עסטע של  1:1גערן lנו  iועם גרויסעז קינסטלערס· רע·
י נעכצע געזעושעפ
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_ (א)  Rר:ף רעד לימאגאדרסקיעגא-גאס ה~ט מען \
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געפףנען א פערסם,ט.ען מיט :עסיג-עסענץ ~ואףנבי-ע
ק~נטען ,מ~נספערשוין  ttיז  -די מיעסעל י~הרען
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 y ul. Zgierskiej Nr. 6 na przeci ~ gזיtargowych p z
•3 Iat
Oferty pisemne sk~ada ~ nalezy w biurze
ch przy ulicyכ Wydzialu Przedsi ~ biorstw Miejski
Prez. Narutowicza 65 pok6j 7 do dnia 11 stycznia
1936 roku do godz. 12 w poludnie w kopertach
~ zalalrowaRych z napisem: "Oferta na dzierzaw
". 6.זי y ul. Zgierskiej Nנ; hal miejskich pr
 iaח  it-סDo oferty nalezy dolciczyc dow6d zt
ייו i lubן wadjum w wysoko§ci zl. 250.- got6wk
papierach warto§ciowych .
 nieodpowiadaj11ce warunkom przetarguל' Ofert
• lub zl()zone po terminle nie bf;dil rozpatrywane
  rz~ targu i umowy Sll d przejrzeןכ Warunki•nia w biurze Wydzialu Przedsi ~ bierstw Mlejskich
l.6df, dnia 31.Xll 1935 r . .
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ליד בבובה.1זלטעד•ע .סטענ  1$גר!!פ•ע ,תאנדעלס-קא- - - - - - - - - - - - -
עפלעפ  1$ן •100-57
זונ~ג פוז  2-;10מיט  1$ג.
דך ,ךןיטער .דר  .שפירא,
 1רעס  1$!3בדעכץ .מ.1זשין·שויינ1ען מ•ט  -וער ק BUCHALTER, rutynowany bilan · : ;.15

8

נעהמט  1$ן ונון

1••8

ci

און ונון !! 8--4ווענ.ט אן~~ע~ז~~ tbטע ס eעצו~ ;~א~עטע~\~~

•Dr. med
 y N E Rז
A

1

י

\\'1

u

 ed.נn
Z T AJ N Z.
G• 0 EDrR•S

נ.עsצ ראפ ~,נ ;ינ:זאא~' אריי- rרס. .mס ם~ציאליםט ראפ אייכזנן יר~אנקהייטטד
. 14R-95ג s9a te
כעם iii oז פרז .-9נ~ ארז פוז 8-6
1

Traugutta 12 tel 175=10
•

1

 V$ונעט .נעהמט ~ד פדן  2-11אדן םיז  5בזז  lj 8.30לל•

: ~ Cb. Kaua...זRedaltor odpowietkleln

T

.ב ז.ען .ךך י איציס אך

•---------------

 AזאzAcaoo

ךר .שמערלארןםקי,

ךך· .שמיךגע'ל4
·

!

e

דך סטן אי

),

•

נוערועז רקנ.א,קזן,

ארז דענטיסט .יי םטאראפ~רםiכ~
רריזי>tעז אי· ש~כ~ט

א5ע אום מיערי~ י נישע היוף.

 1סטדוקציע .וsרדנען איין או•  jנ• ל ~~;כסען ארן sista na stan.owisku rna !eszi:_ze kill.a
 /פ•הדעז אייד ני בער צר •~:.ליגע  eרייזען קי • •  e ks111g gwaו wolnych godz1n. Za uznan
 Jליבסק•עגו ,50 sקוועד·וjפ~צינע  -1טעד שtפ  1$ק.
 rantuje kaucil\• Oplata przysti;pna .\
Leon KRELL, Piotrkowska 79, m . 40
 1:! .בנל !; lכגjדסקע קאנט-מ • 1:1ט lז צר פעדקו יונע~
tel . 145•64.
ניו•ג ון  15לנוsרסק  88 11בביים נlל!,זב ! l:רזש גאלו- -

(•

i

 rמ 1:1ן.

.

r

ח~ר =סויחרעז

אsי:פינעו:כ....~ .
פיזיסא.ווישרע ועס~=-יע1
ם_ר  1$טש•נעס · ם'ודעדט געזרבט געלעגעב -
םמ·ק•"' מ" 111וא'יף זאכארניא ",n 132ו
זל
 tהייטל•ך צד קד יפען גענרצtבע אדעד נ ייע טדא -ג
ד
א רריזיט 3

~~ ~ ~-י• ·· 6

•

טש י נעס .צד עד.נ  1:1חדען טע ל עפ~נ•ש . 135-95

;~:ויהלען·סק . lJד יי'י ~· ·ייי דזם ל~מ:םןוד

ti i .P. W~au1tנzustow sיla ''"'dawnictwo ,,Najei· folksb)at", sp ~ ldz. z odp. u.dz. Ch .• ·~ lti
,.Nojer

we1onkam1 1 chak r

1

