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 אש ארך וררדע, אנרעשנען עהרע דאששטק
#ארעיגלי- זאלך אי־נעם אן6 דיישסטאנע נעשסטען , ...

פאטריאטען שערד־ענסטשזןללען אונד רעדנער שען ־א:י פרגקנגען שעדשיעדענק אן :עספינקייט
שליעב ביטטען אללעם דא־ - דין. צו שערטדעטען

 הרשט-שעל- דע־ש. א
שראנדאל.ם־א- ־

אגטי־סעמיטיסמוס אוגד סעמיטיסמום
וואהל.בעווענוננק. דעד פערלדשע א-ם

 וועד,־ענד דאש זעהען, צו שא־אוים ״א־ עש
 גיר נ-שט וואדל-בעוועגוגגען נענענלע־טינק דעד

טע־  רישטוננק׳ שאל-ט-שק שעדש־עדענק דע; אנ
 אנט־. אונד שעמיטיסטוש דעט אונטער אוץ־ זאנדעדן

 ענטבדעננען קאטשף העטט-נעד א•־; שעטיטישטוש
ק אץ נעדאדע א-נד ודרד.  טאגען לעטצטע־ק ד

 הומאנק דע־ צודשען שט־־־ט דעד ט־אט
 ברוטאלען דע־ א-נד :עדכנו:; נדל-שק—ש

א; נקיינז ,
טאנע. צו דעם

 ט א קא־ל דר׳
 ט־שא-עשלא א־ש טדי־ד־נע־

צעססע׳
 -אש נ-שט. שע־נעששע טאן אלליין נאד/־א־אש. שא;

 נ־ ע צ א;6 נאשבא־שאשט דע־ אץ נאד־.קא־אש
, ד ע  אנטי.סעם-טענ.נעשטע, שענדל־בשטען דעש ל

 דאש אונשערמ״דל־ך, אלזא ••א־ עש א־זט. נעלענען
 שא; נאד־.דא־אש אץ וועהלער דע־ טד״ל איין אויך
 ע־- גייסמע אנטי-שעט־טישען שערדעשלישק דעס

 אילע בערייטם צענלעד אץ דע־ וואדד, נ־־ששען
 ד-שטע ניעטאנד דאטטע. שע־נ־שטעט נעט־טהער

 דאש ז־ץ, א־בעדראשט טהאטזאבע ד־א דודך מ־טדץ
 אץ וועדלע־ דע־ טדי-ל •ודע;.ש־עששע-שע דעד

 ניבט ש א ו ו ט א קארל דר׳ שא; ;אד-.קא־אש
 .,א־נשע־- דאש ד־עזע־ ודיל טאשטע, ודששען טעד־

 א■ נאנץ בענינג, שערשרעשעך צייהלישע
; אייננעקעדקעדטע ע ד ו  א־נטע־נאננע שא:ש י

־ רעטטען• צו
ק4 אש ט  ש א ו ו ט א קא־ל ערשיק ד־עזעש .

 ־ נאד אץ וועד,לער ז־־נע־ קד־־זע א־ש ט־אטצדעש
 טדע־ ד־נע א־בע־ נעטעש, ששל'=ט ז־נע־ א־ש קאראש,
ק דייששטאנע איש טינקייט  ״דעשענ- געב־יישלישען ד

 אט- דד דע נאשדעש אשצולענק. שאשטש.בע־יכט׳
ק שא; ••אש  שאן דייששטאנעש, רעש ע־נעשנ-ששק ד
ן אונד שטאאטעש דעש פינאנצ.לאנע ־ער א  דע־ פ

ק א-נד נ: ע־ ־ענ דעד שטעללונג  פע־שיעדענק ד
 זעלששט עד ש־לדע־טע - נעשם־אשק שארטייק

 א-פגאשע, ד-א אששענט־טד־נק־-ט זעלטענע־ ם־ט
 ציגע- פ־אצעששע שא.עשלא־ע־ ט ש א א-דם ד־א

 :שלוששע צום :אך זאנטע דעדנער דע־ שאללק.
- אנט־-סעט־טע; דיא דאש וואדל, עש ווייס ״איך  מ

 ••דק דע־ זאבע נע־עשטע דיא א-ך ודיל נ־אללען,
 שאן ד־עש־ד ־א ווע־דע איך דאשע. נט—שע־טד

 א:- טאג שיד טא; אנטי-שעם־טענ-שלעטטערן דק
 עקעל- א־ד־עש ט־ט אונד שעש־טפפט ;ענריששען,

 פע־דאטמע א-ך דאך בעזודעלט. נ״שע־ דאשטק
ק  דא־דף. שטאלין בץ אונד אנט־-שעט־טישטוש ד

 א-זט דאש נראללק. מ־ר אנט־-שעט־טען ד־א דאש
- דאש בעווייז. בעשטע דעד ם•־  געדאנ- רעבט א

 א־זט אנט־.שעם־טענ.בא;דע דעד רענן דאשע, דעלט
 עשק אלש א־־נע איש דא־ן א״ן זעד־ זא :•בטש •א

;דל־שק״ט׳.״—טענשענש א־נ־־יא נעדעשט־נדן־ט ד-א
 ש אט-א קארל נ־־שטשאללק דעש רעדע ד־א

ק א-ף זעלבשט דאט  טד״ל אנט־-שעם־טישען ד
ש וועדלער דעד  בע- זאלך איינען אץ;אד-קא־א

 א-נדדויו •ועלט־נענדק
 אייסעדסט-ל דע־ ראמ-טע

 דיעזען שאשטע, בעשיוש דע; א-נד אבדיעלט צ•:;
דעש-ט״. אלש נ״ע־ד־ננש טאנן שע־ד־ענשטשאללען

 אטוזאש עדשיינק. צו •־אדל-קאט־טעש דעש מ־טטע
 דאך שאלנע, א״נלאדוג; ד־עזעד וואדל ל״שטעטע

 דיא ענטשיעדענד־יט. ט־ט זאנל-ך עד ערקלערטע
 נאד־.קאראש אץ קאנדידאטור אננעבאטענע א-ד,ש

 דיא זעלששט - !טיששק צו אבלעדנען אונבעדיגנט
 ;•נטעד־ שאטק אנט־-שעטיטען א־ננעשלי־שטעסטק

 דיא ווידלערייק, אללע מאנן, אוישנעציישנעטק יען
 דאך וואורדק, נעשט־שטעט פע־זאן זיינע נענע;

דך עש נאד־-יא־אש דא וואללק, צו שע־נעששק

ק זאד שעדזאטמלונג דיא ע־פא־נ. אדנע נון  נוג- ז
 דע־ ש־עזעש ש־זדע־־נען דען נעצוואוננק, מעד־

 צוש שענטפעטע-, •ול־אוש דע־־ן אטלא-ט-שא־ט״א,
 שיד בענ״שטערוננ ד־א שאדצושלאנען. קאנד־דאטען

 זא אונד לעשדאשט זא א־נדעש ••א־ אטוואש קא־ל
ק ־א ש א-ד; טא; דאש אללנעם־ץ,  בעדאטדונגען ד

 דעשוט־רטע:- דע־ אץ נאששאלנע־ ז״נען א־שע־
בעעדדטע. שא־דטץ -עש ט־ט שטעללע
 דעש שאלנע אץ אלזא שי-נט נאד־-יא־אש אץ

 ש א ו ו ט א קארל דע־־ן דעש אוישטרעטענש
נעשוואונדען צ־עטל־ך זא אנטי-סעטיטיסטום דעד

 א־-נע דך צ־-נט ץ ל א ר, ש י ם אץ ארךח• ע,
 א־צט, יידישע דע־ שט־אטוננ. ••דענ.שר־נדלישע

ק4 אש נעטל־ך דאט ד, ע ש ש א ש ט - 
 דעג־ע- דא־ט־נק דע־ שע־זאטמלו:; א־־נע

 או־ש- ד-א א־שע־ א־ש א־נשע־ושען, •ננש.שא־ט~א
 דעג־ע- א״נעש ט־ט קאנד־דאטק ־נעש א זטעללונג

שאש. צו שעשלוש ש־אנ־אטטע ■•ננש.ש־"נדלישען
שעז■

■=ען
שער- ד־עזע־ אץאשש ע־ א-זט עש

״א-יי. ־אש דאשש נעא־שט,
דט- אי־נע זאני״ך נקע;

או־שצושטעל טענ-קאנד־דאטק
אט־־אש

 דד׳, א־צט, ישע •־ד ערדעדנטע דע־ עבען זאטם־יו;;
שעעד־ט שא־דטצע דעם ט־ט ר, ע ש ש א ש

 דאש א־טען, אי־נ־נק א; •••־ זעדען ביזדער
 שטדאטוננ, ענ-ש-־נדל־שע— ד-א שעם־טישטוש, דע־
 נ־שט עש י פד-לץ• אבער נעלאננט. נעלטוננ צוד
 אלך לי־דעד ם־ששע; •דד שאטטק. אדנע ל־שט ק־־ן

 •ועד־ אנט־-שעט־ט״שט־ש דע־ א-ך דאש ע־דעדנען,
ע ד-א ש־עך וואדל-בעווענוננק דע־ -ענד  שט-נ

 קא- וטאלנאע־ ש־נצעדעלי א־ש ודדד זא עדדעבט.
 ש־ייטא: נען שא־ בע־־בטעט: שאלנענדעש ם־טאטו

 ••דע״ש־עש- א—ד ד-א ד-ע- ט־אשען נאשט-טטאנש
 אנדא־ א-נד אנד־עאשק• בא־א; אישטו־צ-, שע־

 בעשאלקע־ונ; ד-א אוש איין, ״א־נא•
 נעודננק צו אנדרעאשק• בא־אן דעש

ק צוערשט שעדשטען דעדרק זרשעדק ל נ-שט ד
 נע־עשטע־ ש־-עדל-עשענד, א-ץ דיעזע־, דא־ .שק

 נון אלף. נדלק—אונש זעדר ד־עזעלשק נאדש טאנן,
ק ז-א בענאשען  וואדין נעם־נדע-דלז, דאש אץ ז

 ט־אטטעל- דו־ך שירנע־ן שא; אנצאדל א״נע אלך
 איש- שף עד;־ צוערשט לאו־דע. נעלאקט שלא;
ק עטפפאדל א-נד ווארט דאש ט״צ•  א;- בא־אן ד

 דע־ שאן •א ע־ דא קאנד-דאטק, אלש ד־עאשק•
״שערדיענשטשאללער אלש צייטוננען דען א״ש וועלט

1•״ ך י י<י *• ̂ 1,
 שלעש- איין דעד אנד־עאשרי, שא־אן א־טע דעד
 א־־נעש שאן שדאנ-אטם דץ א־זט, דעדנע־ טע־

ע. ד-א שעש-טששטע ע־ דע־אש. שאש־ע־ שט-ץ  ־
 ז־א דאש ווידטדשאשטעט, שלעשט זא דא ל— ;•ע־•;;,
א אץ וואושערערן, שאן דענדע 1  נעוואלט -
צ-ש - א-זט. נעראטהק ד׳ש, ל ■ ש ד ט א ־

 דאש וואדנא• שדעשע דעד זאדאנן עדנדישף שלושסע
 ד-א אוק אלש רעניעדונג, ד-א זא-אדל אום ו־א־ט,

. :אויסריעף ער אינדעש שעשיטששען, צו יודען צי . 
 אוננא־ן אונם שאדע; דיעזעד דאש דאך, ולד נען

 אונזערעש טיט א-ד; ד,אשען ד י ו ו ! נעדא־ט
 העדגעלל- דיא ולר,דאש צי־גק עדקעמששט! שלוטע
.ד-רשק זיין העלדען אונזעדע נ-שט •ודק שענען . ־. ׳ ! 

 דעם שאן יעדאך םדל.דעלד דיעזעד וואורדע יעטצט
 או;. עלקאן לודוויג לעדער-הענדלער -ידישען יוננען

 ענטריסטונג נערעשטעד טיט דא דעד טע־ש־אשען,
 אונגא- נוטע א"״עשא־ענע, זינד יודען ״וויר :ריעף

 אונד ש־־עדע דיער ד,אט שיזהעד ! בירנער טע—
ק אונטעד א־נט־אשט  קאנשעש. שעדש-עדענען ד

 לייטע זאלשע קאטטק -עטצט נעהע־רשט. ש״אנען
 דעד. שערווידרוננ אונד ענטצווייאוננ א-ש ד-ע־ד,עד,

 או;. לעדע ד־נע מישטע ו-אדנא- - !■שייצושיהרק
 ד־עזעש **!.טע; אש ■עדאך, שערזישערטע טע־ש־עשען-

 דאמאלש דאששנוננ, דעד אץ ע־ש״נק, צו נאשטאלש
ש־נדען. צו אונטע־יטט־טצונ; טעד־

דאל. ד־א א-זט שערדאטמענסוועדטד זעהר
 ווי- אי־ן זעלששט דע־ א־טש-־-שטערש, דעש ט-נ;

 א״ש ן א ק ל ע הערק אנטי.שעם-ט, טדענדעד
 יטטילל. נישט עש עד ודיל ולעז, געמיינדע-הרז דעם

 ״אדנא- נדאש-טיילינע דעד וו״א צ״דא־טע, ש״וי-נענד
 א•■; דעטצטע. אונד לאזש-טששטע יודען ד־א נעגען

 נ־שט נעוו-ם לאנדע דעש שט—נע דישטער זאלשע־
 אללענשאללס שטאך! צור זאנדע־ן עדרע, צוד

 •ף א• וואדל-שעווענוננען דעד וועד־ענד וויר ט־ששען
 אויש- אנטי-שעמיט-שער זאלך -עדע־ד^ל־נ; ד-א

ק דאששעננטלק •עדאך ד-א זיץ, נעשאשט ש-שע  ד
 דאצו נור טען די,־ש ז-א ווערדען. שאדע; נישט יודען

 שעדוו^דשעג- ד-א א״־אשא ;אנין דאש ש־ט־אנען,
 אונד ערקעננק אנט־.םעם־טענ.שאנדע דעד ד-ט

שעדאור. ענטשיעדענסטע או-שש אומטר-עשע  א דעלק
טד״לען

נייאינקייטען. פערשיעדעגע
ד • ע ש ־ א א ו ־ ן ד ע ש . ע ר ע  ש

ע נ ע ש ר א ט ט א ן י ר ע ז ־ א ק ■ ־ ד א  ט
 טיט ״אדנטע .זיא :בעד-שטעט ולרד א) נ נ א

 ד־אדיט-ן(קאיזעד. איש *נ4א ז״ט נעטאהלע א״ד־עש
 ז־א צודיקנעצאנענדי-ט. ט־עשער אץ ש־א; א־ן שור;)
 באד- פאן ראנינץ עשטעדד־ך, שאן קאיזערץ ווא־
 או;- שאן קאנ-נ-ן נעקדאנטע אלך אשע־ נ-שט טען,

 מעל- קדאנוגג ד*א דאש דאהער, קאם דאש גאלן.
זיינעל אל6 נאך מאןאונגאלן קאניגע .!צום דינאגרש

 ש־־נצעשש דעד טיט שע־עדעליבוננ וואדל ד-א ש-ד
עדע דאדע דאש ״טטאטטנעש״נדען.

 אננא טא־יא
דטעטע

 וואדלטדא- שא; אלשא־שוננ דעד —נ ש־אנ אץ זק
 או;. של־עש אונטעדשנרטצוננ א-ש נעזק קיץ טען.

 טע שעדיקזישטינט.
:■שעןד דאש

טדאטזאשע, ד-א ••א־ קולרדי;
נעוועדר. ד־א ט-;ק6לשש.בעדיד

 צוגעש-קט שר־־טא; אש א־טטע־ אונטעדשט-טצוננ טע
ק אום ערזדעלטען,  טע;—בע ששת״ .נוטע; א-ינק ז

 יאדרע א־ש דעד ,1 שעדדינאנד קאיזער ראננק. צו
! ו י ל  ם־טנל-עד א-ך ווא־ ?דעד, לעשען דעש א״ש ג
 א-דם טושטע מאן קדישא׳׳. ״השרה ש־אנער דע־

 אלש א-ש קאם, א־ד; א; דע— ד-א וואנן אנצ-נען,
 ד-ענשט דע; סנן״ ״בד א-ינעם ש-א חשרד-טיטנל-עד

 דעש א־טטער דאנן א־שע־נאש עד ליישטק. צו
 ;עלד- ענטשש־עשענדק א־ינק השרד.קדישא.שמש

 ד-עזע־ שטוני.—שע צו־ א-דם טאן דאט־ט שעט־א;,
 שע־זא:- נ־שט דאך וואדל עד ד-א ד־ענשט-ל־־סטונג,

ק שטעלל- ״ד-שען א-;ע; קאננטע, שע־זעדע; ל 1 ׳



 •א-,ד־־:- .טען 13 איש נאבדעש א־נטע־שטיטעען,-
 גע. אויך בע־ייטש קירפע קאטה^לישע דיא דערטע

 שטעל- שיינדזעליגע אייגע אונגארן א־ן יודען דיא גען
 יודען ד־א דאש געווים, עש א־זט זין אייננאהם, לונג

ק אין דאמאלש ערשט ניפט  לעגדע- שאן בעזיטץ ד
 דיעזעלבק׳ זזןנדערן געלאנגטען, בורגען אונד רייען
 ערא- דער נאך גלייך מ־טקעטששעה טאששערע אלש

 דא. ערהיעלטען. צוגעורעזען לאנדעש דעש בערונג
 דיא ערוועהנט, בער״טש וויא אייך. יא דייטען רויף

״6ז.8ו3״ וויא נאשען,  (יודענ-גרונד), ,2ג
 א־ישש געהט רעש אלל אויש או׳ז׳וו. (־•דעג-שעשטוגג)

 אור-אלטעד אין שאן דאש הערשאד, דייטליכשטע
 אייגע איגד ווארען אגזעשש־ג אונגאו־ן אין יודען צ־יט

 א־יננאהטען. שטעללונג געזעללשאשטליכע דאהע
 אי; יודען דיא איבער שא־ל״ש־ג ש־על זא —

— !אוגגארן
פאלנט.) נפ^רטזעטעונג

ג. נ ו ז א ל ר ע £
ל •א ב י א ל ט ד א ט ש ר ע ד ע. ז א ך.

 ציעהונג פארנענאטטענק 1884 מאי 1. אם דע־ בייא
 נולד 20000 מיט הויסטטרעפפעד דע־ פיעל לאזע דיעזע־

 €1845 נו׳ אי־ז נולד. 15:100 סיט .טע2 דע־ ;22985 נו' אלף
.51188 אונד 543 נוס׳ נעוויננען נולד׳ 500 יע

לאזע. טהאלער 2! ברו־נשוו־יג־שע דע־
 ציעהונג פארנענאממענען סאי .טען1 אם דע־ נייא

 סא-ק 1 <'■0000 סיס הויסטטדעפפעד דע־ פיעל לזןדע דיעזעד
 12או40 ס־ט טרעפפער צווייטע דע־ !12 נום׳ 1׳ 00 ם׳ אלף

 750)1 סיט טדעפפעד ד־יטטע דע־ !4 נו׳ 8672 ם׳ או■־• דא־ק
 מ־ט טדעפפעד פיע־טע דע־ אונד 8 נום׳ 66:1 ם׳ סא־ק

 נעוויננען: סאדק 800 •ע ; 2 נום׳ 1571 ס• א־־־ מא־ק 360!
 נום׳ 3456 ס׳ ,4 נו׳ 972 ס׳ ,21 נו׳ 210 ס׳ ,21 נו׳ 130 פ׳
 8773ב׳ ,3 נו׳ 6480 ם׳ ,41 נו׳ 542,. ם׳ ,13 נוי 5112 כ׳ ,16
.4 נו׳ 9026 סי 4< נו■

־עדאקציאן. דע־ ב־־עשע
 ודד זעהען,טהיילען דא ודא ק׳: נ' אץ ל׳ ג׳ הע־־ן

 דעד ציעהוננפ-ליפטע ד־א אדך נעטעס וואונשע איד־עם
 צ״. פעםטעד ■ידישע ״נ־־ע דיא מיט. ,,נרו־נשוו־ינעד.לאזע■

 נע. דע־ ודנ׳טע נעדענטזן אללע בעדיים, נע־נע איזט טונני
 - נעדיקדכטינען. צו טאנליבקייט נאך אכאננענטען עד,־טען

 זאנ=- א־ע־ פ־ענוטע־אציאנס.נעלדעד :ם׳ אץ ק׳ ד הערק
 דנד צייטוננ' פעפטע־ יידישע ״נייע דיא פ•־ זענדוננען טינע

 .יבודא.פעםט אין ן א • ־ ו ב ״טאריין :אן דבסען צו
 אין ם׳ קי העדדן - פאללקאטטק. נט נ נ אד־עטטע דיעזע

 בעט־עפ. דען נולדען אי־ננעזאנדטען דען דאנען ודד :פ׳
 דא ווע־דען האפפענטליך !א־יננעהענד־נט בער״טם פענדען

 ע־. טאנע נעבטטע־ שאן גע־דנשטע דאם דעטזעלבען פאן
 אונזע־עט ט־טעל דע־ :ק׳ אץ די ם׳ הע־־ן - האלטען.

 צי־טונג׳ פעפטע־ •ידישע ע • • .נ :לדטעט בלאטטעם
 א־. ס־בל־קיט דאם זאנדעק א, ■ ז נרד ניבט ב־טטען •דר

* פ־יינדליבטט ט־טעל דיעזע; דך בע־הדפם, ו נ ע נ  
 .קאטאד־ע אי־נע היעד עם נ-בט וא:םט וואללען, צ• טע־קען

 ווידער. סענשען אנשטענדיגען יעדעם ■א ד איררוננען׳׳, דע־
דארטא-נע פא; דאבען ודר נעדעטענד: נאך —אילם: לץ

 פערנעם. אויפנעבער דעד האט דאך ע־האלטען, אנווייזונג
 נא. דק אונם ניטטען, ודר אנצונענען. נאסען ויינק סען,
 צו מיטטהיילען קאדרעשפאנדענצ.קארטע א־ינעד אין מען

 וועד. עקספעדי־ט רעגעלםעםינ בלאטט דאס דאםיט וואללען,
 דאג. ודר !ראאנ.סינעטה אין נ׳ מ׳ העדרן — קאננע. דק

 והננו !עראיננערן פריינדליכסט אונזערער דך זיא דאס קען,
 דיא :ד׳ אין וו׳ א׳ העדרן — !הטוב בשלומו פורסים

 אונצו. דערארט־נע דך ירדד צייטונד פעסטע־ יידישע .ני־ע
 איה־ לאססען, קא־םען ׳טילדען צו ניבט קאממליבקייטק

 — ווערדען. בעריקדנט־גט דעמנעבטט שאן ווידד וואונש
 מעי, בני שישו שישו :•אםקערעק.עדיהאז אין ק׳ ם׳ הע־־ן

 מעלה עודו כמוהו ובחכמה בתודה טובהק תלמוד כי ניאות•
 הע־־ן ~ !היקרה משפחתו ועם עטו ה' לטונה, זברוני את
 !שבעתים אחת במנה יברכהו והי נוחו, ״שר :די אץ פ׳ ה׳
 ! נו׳ 1088 פעריע לאו _עד64 דאם :ב׳ אץ ־׳ א׳ הע־־ן —
 איה־ ק׳; אץ ,מ א׳ הער־ן נעצאנק. ניבט איזט 13

 ל' י' הע־ין פינדען. נעדיקזיבטיגונג פאללע ■ד־ד וואונש
 ! אינער. אנפאננס דעס שוויערינקייטען דיא לאבאלד איןש׳.פ׳:

 הין ריבטונג דיעזער נאך אדך וויד ווע־דען זינד, וואונדען
טהון. מאגליכע אללעם

ט. ב י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ;
. ע ז ־ י ד ש - ר ע ט ש ע ש

נולד. 8.80 7.70 (נייא) ן ר א ק
 טאלצ. —נולד. 7.75—7, פוטטע־-וואא־ע ע, ט ם ד ע נ

נולד. 8.50—7,75 וואא־ע
נולד. 7,85—7,10 (נייא) ד ע פ א ה
נולד. 6.2 <—6.16 •; ו ־ ו ק ו ק
נולד 9.50—9.45 ן ע צ י י ו ם.ו י ה א י ה י ר פ
נולד. 9.65-9.63 ן ע צ י י ו ט.ו ם ב ־ ע ה
נול. 6.27—6.25 פעדמאשיוני ץ ו ־ ו ק ו ק
נולד. 7-6.95 ר ע פ א פ.ה ־ ה א י ה י ר פ
נולד. 6.38—6.36 ד ע 6 א ט.ה ם ב ד ע ה
 13,*. צו 1681 אדנוםט.םעפטעמבע- פע־ ם פ ע ־

נולד. 13.50
נולד. 14—13 ן ע מ א ו נ • * ל
נאמינעלל. נולד. 40-39 צו ל א ב י ־
נולד. 6.20 ן ע ב ו פ״ק פ ע ־

ע ז י י ר פ ־ ל ה ע  ואממט ק־לאנ־אטם 100 פעד1 מ
 : 1 נום׳ . ק־׳ 30 נולד. 18 10 נו׳ 0 פעבט אב פ־ייא לאק,

 6■ נילד׳ 16 :3 גו׳ קד׳, 30 נול. 17:2 נד ,,קד 60 נולד. 17
 6 נד קד. 20 נולד׳ 15 !5 :ו׳ ק-. נולד׳ 16 :4 נד ק־.
 נולד 13 :8 נוי ק־. 40 נולד׳ 13 :7 נוי קר. 10 נולד. 14
' נו׳ קי. 80 נולד. 10 :8,/׳ נו׳ ק־. 60 ,9 :  ק־׳ 2וי נולד' 8

נולד. 4.60 קלייע נ־אבע נילד. 6.— קלייע פינע
—9.5 אוננא־ישע׳ ע־בפען : ע ט ב י ־ £ ; ע ז ל י ה

 1.׳:-״ וו״פע נ־אפע פ־זאלען נול. 16—12 לינזען נול. 11
 נול. 7.— הירזע ־אהע נול. 12—11.— צוועדנעל״באהנק גול.

 בלויע־ נולד. 27. נ־ויע־ מאה; גול. 12, -11.50 ב־־־ן ה־־זע
 ן ע ק י ו ו נול. 9 מאה־זאמען נולד. 29 קיממעל נולד. 30

קילא.) 1וי0 פע־ (אללעם נולד. 7.5■—6.50
 דאם וואר וואכע פא־־נע־ אין ע ל ל א ו ו £ א א •ט

פע־ק־יפט טט־צ׳ !5׳ ייאי־דק שוואך,עם נעשעפט
נולד. 49—48.50 (הלב) ט ט • ל •ט נ ו א
נולד. 35 נעלייטע־טע־ נ ־ נ א ה

 — 18.75 וארן אי; באפנישע : ן ע ק ש ט ע ו ו צ
— גורד• 18.90 סערבישע
נולד. 111.50—144 צו ראזענויעד ם כ א ו ו
ע א נ ק פ נולד. 18—17,50 פרימא אוננארישע ן. ד פ
קוואליטעט. נאך יע נול. 67-66 ן י י ט ש נ י י ו ו
נול. 22—12.75 ס(לעקוואר) ו נ.ם ע ק ש ט ע ו ו צ

. קליינק אים מעטהאדע, נייע ם. ו ט י ר י פ ש -28 
 נול. 33.50- 38. - מעטהאדע אלטע נולד. 28.50 גראסק אים

פע־צענט. ל־טע־ 1)1000 פע־ אללעס
 מעליפע —נולד• 43 —41.50 דאפפינאדע ר, ע ק ו צ

נולד. 44 -43.50 ווירפעל-צוקעד נולד. 10,75—89.—
 ווא־־דען ערוואבע פא־יג אין ע. ל ל ע ם.פ א ש

 ציוא־: אונד פע־קויפט. גאטטוננען פערשיעדענעד שטיק 8000
 סע־בישע — פאא־. פע־ נולד', 8.60 • 2.80 דייטשוואללינע

 באטשעד שטיק. 100 פער נול. 116—131 בולנא־־שע אונד
 אונד טידקישע פאא־. פ:ר נול. 4.50 -3,20 באנאטעד •אונד

 40 קראאטישע אונד באפנישע נולד. אי.—87 טאצעדאנייטע
) אאבאטט /״.■־ מ־ט (אללעס ?■לא. 56 פער נילי 12—

 י —55 צו דייטשוואלליגע : ע ל ל ע מ.פ מ א ל
שטיק. 1ו'2 פער נולד.

, ע פ.פ א • נ ע ל  6 ׳באפנישע אונד ק־אאטישע ל
ק־לא.) 66 (פער גולדען

ק׳ 28—14 פאן פפונדלעדער נעפאקטעס ד. ע ד ע ל
 15—10 פא; טעדצען פע־זעטצע אי־נמאל נולד. 170 166

 18—16 טערצק פע־זעטצע צודימאל נולד. 165—164 קילא
 טע־צען פעדזעטצטע ד־יימאל אוגד נולד• 166 ־ 165 קילא

 : ־ ע ד ע ד.ל ע ב א — נולד. 172 168 קילא 22 -19
 נעצאנענע גיל. 260—■!45 קילא ׳>7,—5 נענע־בטע קוה.ה־־טע

נולד. 215—286 קילא 6—5
ל א  351 קילא 8 -6 נענעדבטע ע ל ל ע ב.פ ק

נול 475—415 ק־לא 13—9 ב־ו־נע נולד. 380
 אוננא־ישע ט־אקענע ק־לא, 100 פע־ ע ט י י ה

 קוה. דעטטא — נולד. 1:2 -100 צו קילא — אבפע״הי־טע
 ראפדייטע פאא־. פע־ נילדען 1׳י8 106 קילא — הייטע
10.00.  -22 קאפפע אהנע קאל״פעללע — גולדען. 15-

.— קאפפק פיט נולד׳ 225
. ־ ־.ש ע נ ע י ו ו ע ז ־ י

מעטע־צ׳ 25000 וואו־דען פע־קויפט ן, ע צ • • ו ו
 ;•ד 10,60 10.10 -קילא82—77• איננא־ייטע.ווי־צע; פ־־יזע:

מעטע־צענט. פע־
לדק. נו 6.85-6.76 הייערינע- •ן ו ר ו ק ו ק
 1181*10 פער נולדע; 30־15-30.— ס ו ט י ■־ ־ פ •ט

לימטער-פע־צענס.
נולד׳ 19.50-18.50 :0 נו' ל, ה ע נ-ם ע צ י י ו ו

 נולדען. 17.—16 — :2 נום׳ נולד. 18.50-18.— :1 נו׳
מט־צט־. פע־ אללעם נול׳ .—•—: 3 נו׳

 : 2 ני׳ נולד. 16.25 15.25 :1 נו' ל ה ע ;•ט ־ א ק
מט־צט. פע־ נולד׳ 1:1.75—13.50

.1י<*4 מא* 3. שאש לאטטא-ציעד׳וגג
54 37 79 36 16 ן ע י י י
66 67 56 9*7 47 ־ א י שי ע ט ע ט
16 59 2 ׳ 67 *9 •ן א ־ ג

ע: ש׳ :פע־אנטווא־טל־ך רעדאקציאן דיא פי־



. אונגע־עבטע דאש הץב האטטע, צושפרעכק -  א
 גאנצע דע־ דאש אן, ז^־דנעטע אונד אדף שדייל

 אינפא־. אנדעיען, אי־נען ב״א נ־יעם פאן פ־אעעש
 געצא- פערהאנדלונג אץ גע־־בטש.האפע ט״אישען

 דעד אלליין - פאלל. א־ין א־זט דאש ווערדע. ;ע;
 נ־•. אץ טרויריג. מינדער ניכט איזט פאלל צ־״יטע

 ש־נא. ד־א ב־אנגטע (נאדד.ד־־טשלאנד) שטעטטץ
 אשעקו. א״נעד בייא וואהל וועלכע נ־עדער, גאגע

 שטאג- דא וואי־. פערדכערט -אנצ-געזעללשאפט
 דיא בעהו־פטעטען, דא ד־א •,—א צייגק פאלשע -ע;

 ב־אנד אין זעלבשט שינאגאגע א־הרע העטטען ••רען
 דא וועלבעש ;עלד, דאש פיר דא דאט־ט ;עשטעקט,

 בעקאטטק אששעקודאנצ-געזעללשאפט דע־ פא;
 הע־־־ב- ש־גאגאגע שאנערע ;״ע, א״נע דך ען,—
 גע. אנט־-סעטיט־שע דאש עש ״א־ ודעדער - טען.

 פע־דאש־ דיא בע־ א וועלכעש שי־א־ענענ-געריבט,
 פ־ער "א־־•־ אדסשפ־אך. ״שולריג״ דאש יורק טען

 ניי-שטעטטין צו געמ״נדע יידישען דער מיטגליעדער
 קערקער- קירצערען טהיילס לענגעדען, טהיילש צ•

 אונשיל־ ד־א וואודדק. פע־אי־טה״לט שט־אפען
 זעלבשט־ אפפעללירטען יודען פע־אי־טהיילטען ד־ג

 שש־אך א־נשטאנין צוו־־טע דיא אונד פע־שטענדליך,
 ד,־ע. - פ־־־א. פאללשטענד־ג אללע נאש־־ל־ך דא
 גע. דעש צוו־שען אונטערש־עד דע־ גון ליעגט ־ץ

 געריכטע. ארדעגטל־בען דעם איגד שיא־ענענ.
 ע. ג דעש גאך נוד דאש געשווא־עגעג-גע־־בט, ־אש

ע ל ד •  •ודעג. זייגעש פאן דך קאנן ענטשיידעט, !
 עגטש־־דונג אוגגערעכטען איינער צ• לייכט דאששע

לאש ד־ג־י־שע; •ודען אגגעקלאגטע א״ף בעצוג א־ן
 ע ד״ מום •ע־א־ געריבט א־דענטל־בע דאש •״.

 בעגר־נ- ״געזעטצעש-פא־אגדאפע״ דודך ענטש־־דונג
 דאך דעגן פא־ט״ל־בק־־ט א-גע וועשהאלב דען,

 ער. וזיר — !קאנן פלאטצגרי־פען ל־יכט זא ניבט
 דעש .שאטטענ.דיטע־ ד־עזע אן אינם איננעדנטק

 דעד פאלל, א־־גע; דודך א־ענענ-גע־־בטעש געשי
 אב. הדפטשטאדט דעד אץ ד,־ע־ דך טאגע דיעזע־

 מאטד,־אש נאשעגש ״אגא־ב־שט״, א־ץ שפיעלטע.
 א־ן עד אגקלאגע,דאש דע־ א-נטע- שטאנד ש. ־ ־

ק געגע; צ־יטונגש-ארטיקעל א־־געש  ט א א ט ש ד
 דאש צו, גאב אנגעקלאגטע דע- האבע. גע־עטצט

 געש״עבען א־ט־קעל א״פ־־ה־ע־־שק -עזען ע-
 דעם וואורדען פע־דאגדלוגג דע־ שלוש בייש דאבע.

 געש״א־ע. צוזאטטענגעזעטצטק ב־־גע־ן 12 א״ש
 דיא פא־געלעגט. פ־אגען מעהרערע געג-גע־ינטע

 אנגעקלאגטע דע־ .דאט לדטעטע: פ־אגע ע־שטע
 מ-ט. אללע ?־- פעדפאשט א־טיקעל דיעזען ש • ־

 ריעפען: געשיוא־ענענ-גע־יבטעש דעש גליעדער
 רע- זיךא־ינע פיר א-גד אן שאן ״א־ דאש ,.ג••;!״

 דען אלש דך זעלבשט ש ו ־ •א דא שע־ליכקייט.
איף - !ע־קלעדטע איט־קעלש דעש פע־פאששע־

 אויפ־־י. א־ינע א־טיקעל דע־ ״אב פ־אגע: צווייטע דיא
 דא. 4 ״יא!״, ט־ט 8 אנטוו^דטעטען ענטהאלטע?״ צונג

 דעד ״א־זט פ־אגע: דיא אדף - ד ״ניין ט־ט געגען
או. ארטיקעלס ד־עזעש וועגען אנגעקלאגטע  שט־

 ט־ט דאגעגען י. ״יאד, ט־ט 7אנטווארטעטק באר?״
 ״ש־ל. דאש אלזץ האט טאיא־־טעט ד־א י -ניץ
 א־. נון העטטע גע־־כט דאש או־סגעשפ-אבען. דיג"
 מ־ששען. פע־הענגע; שט־אפע אייגע ס ו ר בער
 העררען דיא דאש נאך, וויעז פע־טה־ידיגע־ דע־ ראך

 ניבט גא־ פע־האנדלונג גאנצע ד־א געש־וא־ענען
 בעהויפטעטק, זעלבשט דא זאבאלד פערשטאנדען.

ק ניבט גא־ ס ו ־ דאש  פערפאשט, א־ט־קעל ד
 ג י ד ל ו ש ט־אטצדעש איהן דא דו־פטען ודא

 ענט. אונדנניגע ד־א וואורדע ריכטיג - שפדעבען?
 פעדווא־פק. געשוואדענענ-געדיבטעש דעש שיידונג

 גע- דאש אונגא־ן אין דאש גליק, א״; א־זט עש -
 ניבטש ק־־ם־נאל-ש־אצעששע; אין שווא־ענענ.געדיבט

 אי־נטאל, דאך דך דענקע מאן האט. מיטצושפדעבען
 דיא בויערן אנטי-שעמיטישע נ־רעדיהאזעד 12 ווענן

 אונשולדיג דיא א־בער העטטען׳ געהאבט א־־פגאבע
 פאללק! צו א־־טה־־ל א״ן יודען א־ינגעקערקערטען

 בעהיטעט. א־נגל־קע דיעזעש פאר אונש האט גאטט
 קאנג. גע־יבט ע ב י ל ט נ ע ד ר א דאש אויף
 גע. דיגע איגד י ד א נ א געזא ודא מענשען, טען

 פער- זאלבע; רן־נען דאך דענן זינגונגש-גענאששען,
1 איבק א״נפלוש דע־בל־בק

 ץ ט ע ז ע נ-ג ע ט ש י ל א ־ צ א ז ש א (ד *
ן י  וואודדע בעקאננטל־ך ד.) נ א ל ש ט י י ד א
 פיר זאציאלישטענ-געזעטץ א"; יאהדען מ פא־ שאן

 פער. יעדע דעסשען קראפט געשאפפען, דייטשלאנד
 איט. זאציאל־שט־שע־ פע־דאבטע איש ד־א זאן,

 וועדדע; אדשגעודעזען א״נפאך שטאנד, ט־־עבע
 דודך דאש זעלבשטפעדשטענדל־ך, א־זט עש קאנגטע.

 איינע בירגער דעד פר־־הי־ט דיא געזעטץ ד־עזעם
 פער. דאש מאן דא ערליטט, בעשדענקונג טיעפע
 א״פ. וד ד או• פעדזאטטלונגש-י־עבט אונד א״גש.
 עבק אורשפ־ינגליך אבע־ ווא־ געזעטין דאש האב.

 נץ ודלל בישטא־ק געשאפפען. יאה־ע ;> פיה נור
 ווייטעדע פיה נאך זאציאל־שטענ-געזעטין ד־עזעש

 טא־א. ד־א אבער ו־אפאן איישדעהנק. •אה־ע ד־ייא
 ודששען נ־בטש ביזהעד פא־לאטענטש דעש ר־טעט

 -טען2 פאט דעפעשע בערלינער אייגע וואללטע.
 פא־לא. דע־ מיטגליעד ״איין :נון מעלדעט דיעזעם

 זאציאליש. דאש וועלבע יאטמיששיאן, טענטא־ישען
 ע־צעהלטע האט, דורבבעראטהען טענ-געזעטץ
 פאליצ".שעף ״דעד :רייבשטאגע איש פע־טדויליך

 זאציאל־שטען דעד זייטענש דדאה.בריעפע האבע
 אץ פא־לאטענטש־געביידע דאש וועלבע ע־האלטק,

 אין בישמארק ווענן ו־אללען, לופט-שם־ענגען דיא
ק - ווירד! דין דעמזעלבקאנוועזענד פאלגע אץ עב

- דע־־ ^  דע; נ*)ך ד^פפענטליך מי־ ע־צ״נען ל־א !ד
 אללעם פא־ ניכט ז־א קאננען ד-ענשט. ן ע ט צ ט ע ל

 סיר ס־ט שטע־נע.נעבעט) ״דישע (דאט ״דוד• ד־א
״ זאגען . . . ? —

 דיעזע אינע־ איך ווא־ אדנענבל־קע ע־טטען אש
 נע. סעדלעגענה״ם א־נע אץ צוסוטהוננ פ־עדד.א־םיגע

 דעם הדז.£־״ל־ץ ב״דען דיא דיר, דאגטע א-ך ■אטדען.
 א:. צו־ דא נענע־אל־ן דיא דאט פ-־נטעטען, דדיננעתער

 — וואללטע פערל״טען דעל־גיאן ג־שטליעען דעד נאד,דע
 איך דאם ואנא־, פ־ו־א ק־אנקע דיא דיך ע־זונם נון אינד

 א־.6 שטע־נע.נעבעפ ע ש י ד י י דאס זעלנפט איה־
 זאנדע־. אלט דעה־ דאך וואהל איוט דאש :דאנע לאנען
 דיך אשםע8 איך דאך — רעטהלעלהאפט! אלם דעהד נא־,

 נענע־ ־דא6 גע־נע, .־ענט :ע־ודדע־טע אונד אלשנאלד
 בער״ט. בעציעהוגג דיעלע• אין אליך שטעהע איך -אלץ,

 ד,־ט נון ניקטע ל־א — !״דיענשטען א־הרק צו רויללינפט
 דאגע נעניננען נענעט דאש לאגל״ך איך דאש ראם£ע, דעש

 נענען לעשפעל א״נעש אויף פלאטין נון נאהם איך
 ט־ט נענאנן אונד אויף הוט ד״נען לעטצטע בעטטע, דעש

 הענרעאישער אין ״וידו״ דיא שטידדע פע־נעהדלינער
 לינדענ-בעקעננטנים דאש שש־אך ל־א פארצולאגען. שפ-אכע

 שלונצטע ליא נאך, שטידדע צערקני־שטע־ נענענדע־, דיט
 צולאדדענ. דענטען, דער דים דך שלוג אונד וו״נטע, אינד

 ע־. ל־א פיעל נון - ברוסט. דיא אין פויפט נעבאללטען
 טאדטענ. איינע אונד צוד־ק, לאנער דאש אדף שאפפט
 ודא ליא דאם אנטל־טין, עדלעם איה־ נעדעקטע נלאששע

 םוןדגאנגעש נאנצען רעש ו־עהרענד — או־סלאה. פע־קלע־ט
אונד נעלעללשאפטערץ ע־וועהנטע בע־י־טש דיא שטאנדען

 גענעראלין קראנקען דער ־דא8קאססעד. אלט־יגע אייגע
 דאר־בער, פע־בליפפט וואדען ליא נעטשעם. דעם פושע אם

 שטע־נע-נעבעט העב־עאישעם א״; נענעראלין דיא דאש
פעי־יבטעטע.

פו־נטבא־ע־ א״ן דימטלעיוו״לע ענטשטאנד דדוישען
 ד,עפ. איננעיואהנלינע־ דים פ״טשטע יענק דער :שטורם

 דון;. ד^ללענדע דעד אונד םענםטע־.שי־בען ד־א טינקיים
 שלענע, דעראדט־נע ציים צו צ״ט פון; פע־זעטצטע נע־

 ל״נען אין '!ן־דע־-נעכיידע ערבויטע הזןלין אויש דאם דאשם
 אונה״דלינער א״ן דרוןהטע. ערשיטטעין צו נ־ונד.פעםטען

 וואר איך אונד א־ננע־ע, נאנצעס דיין דו־כבענטע שויע־
בעד״פטע־ן. צו נעווענונג דיינע שטאנדע, איש קוים

שטעהענ. נעה,ע דער אין איינעש סיך נעהערטע איך
 נע־״טעט סעדיקאטענטע פע־שיעדענע ווון טישגען, דע;

 א״נינע פלעשנען איינעש אוש טרייפעלטע אונד ווארק,
דאנן איך וועלנעס צוקע־, שטיקיען איין אדף ןפפען1ט־  ז̂ז

 ראפפטע אויף, או־נען ד־א שלוג ז־א ־׳׳:טע. פאציענטין דעד
 איך דאם סי־, ווינקטע אונד צולאדדען בעליננונג איהרע
 אויף נעטטע אם קנאפש וויעדער איך אלם ם־עטע. נעהע־
 דיט סיד ליא ערצעהלטע נאהם, פלאטין לעסשעל א״נעם

 דאטטינקייט אונד הושטען ה־־פיגען דו־ך שטימדע, שויאכע־
 איהרער דיר, איך דיא נעשינטע, פוןלנענדע אונםע־ב־!ן:ען.
 ד־א האבע. אויפנעצ״גנעט ט־״א וועגען, דע־קוד־דינק״ט

 לעבענם. לוןנדעיבא־ע איה־ע נעדליך סיד ע־צעהלטע קראנקע
לנט ודא נעשינטע ל פ̂ז

 א״נע דלןקטזן־, הערר לעהען, ליא וויא נין, ״איך
. ן י ד  צו ווןל:ע א״נע א״פנעהא־ט, ניע האנע איך ״

אץ נ!ןטט פץ־ עש איך ודא ליידע־, נץ איך אבער ליין.

 ד־א געגען געזעטין דאש מאן ודרד ד־ץה־נג ד־עזע־
 א־זט פ־אגע <דיא טיסשק!״ אננעהמק זאציאלישטק

 ניבט דך דר^הונג גאנצע דיעזע בישמא־ק אב נ־־:
 פא״לאמענט דאיש עבק אוט האט, ערדיכטעט אי־נפאך

 אוי־ זאציאי״שטענ-געזעטצעש דעש אננאהטע צי־
 א־זט ב־שמא־ק הערר 1 קאננק צ־ צוויננק ווייזע ד־עזע
!)פאטדץן ר ע י ו ל ש רעבט א״ן עבק

 )ן. ע ט ץ נ- ע ד ל ו סי-ג ע ש ל א פ ( •
 עש. דע־ ד־רעקציץ; ד־א א־בע־גאב טאגע ד־עזע־

 בי־א-פעשטע־ דעד שטאאטש.באהן בישע;—טע
 .גולדענ.10 פאלשע שטיק 10 שטאדהדפטטאננשאפט

 ט א־ז פאהר.קא־טק פאן לאזק בייש - נאטען.
 דעד דאש ג־אש, זא גע״אהגל־ך געדרענגע דאש

 נאטען עדהאלטענען דיא האט, צייט קיינע קאששיע־
 ערקלערל־ך זעהר עש וועשהאלב פ־־פען, צו גענדא
ק נאטק פאלי״ען איה־ע שודנדלער ווענן איזט, ב  ע
ק ב־יא  פע־איישגאבען צו א־־זענ.באהנ.קאששען ד

 אייך טאגע דעמזעלבען א; האט א־בדיגענש - זובק
 _גולדענ_1׳> פאלשע זאלבע איינע קי־פשאנן איין

 א־בעררייבט. שטאדטהדפטטאננשאפט דעד נאטע
 צו צאהלונג איינע באנק איינע־ ב־־א האטטע עד

 באנק- דעד בעטערקטע ערשט דא אונד לי־סטען,
 איש - !א־זט געפעלשט נאטע דיא דאש בעאשטע,
 זץללען ז־עבענבירגען אין אונד קאם־טאט ב־הא־ע־

 איש. איש .גולדענ.נאטען10 פאלשע פיעלע זעה* דך
בעפינדק. לויפע

 ןו י ר ע ז ־ א ק ע ש ט ־ י ד א י (ד *
 טעלע. בע־לץ אויש ודא ערק־אנקט. שוועד איזט

 ג־ייזען דעד גענעזונג דיא פיר א־זט ווידד, גראפידט
פץ־האנדען. האפפנינג גע־ינגע נור מאנא־בין

ע ע נ י י (א * י ל י מ א פ ע ש י ד י י  
 נעטעני . •ואשא־אש אדש !)ט ע ט פ י ג ר ע פ

 ד־עזעש .טען4 פאט ווירד קאנויטאטו (בע־עגער
ל !.טען 'אש געטעלדעט:  יידישע דע־ ווא־ אפ-

 היערהער זענטא אייש ה ט א ד ■אזעף קדפטאנן
 ווע. קדם געשעפט ז״ן האטטע ער איבע־ז־ע־עלט.

 דיא א־טע איש זיך אלש ע־אפפנעט, טאגע נינע
 פא. ד־א דאש פעדב־־־טעטע, ש־עקענש-נאב־יבט

ק טיטזאטטט -אטה ט־ליע  אייש דיענסט-ל־יטק, ד
 וואי־דע. פע־גיפטעט בעשטעהענד, פ־עדזץנען 7

 ע־. דע־ אהנינג ״ דע־ נאך שט־אטטע אללעש
 שדעד-בילד א״ן דך ווא יודענ.פאט־ליע, וועד,נטען

 דא־בץט. טאדעש-אנגשט דע־ אונד ־אששערש דעש
 א״נע היעד דאש זאנל־יך, עדקלערטען א־צטע ד־א

 א־בעדדיעש ״א־ עש שטאטטגעפונדען. פע־ג־פטונג
 ווע. ז>ן איש פע־גיפטינג שטאטטגעהאבטען דעד אן

 טעה־ע־ע אינד הינד א״; אלש צוד־פעלן, צ־ ניגעד
ק פאן וועלבע געפליגעל, שטיק  שפייזע.רעםטען ד

 איש טץדט שטונדע, איינע־ קדם נאך געגעששען,
געלאנג גליקליכערווייזע הערוטלאגען. האפ־וימע

 ע ־ ע ו ו ש א־ינע נעקעננע, שטונדע לעטצטען ס״נער
 דיא גענק נינט יא שיך האנע איך דץך ן. י ר ע ד נ י ז

 אונד פע־זינדינט, נעגענאיבע־ נץטט נוי לץנדערן טענשען,
 ס״נע פע־נעבוננ■ אללסענטינען פאש איך הץפפע דעשהאלב

 א״ן שיר ליא דאש דץקטץ־, הע־ר ליא, אן נור אילט ביטטע
ז נעג־עננים י ז  מ״נען אונטע־ פ־יעדהאפע, ׳׳דישען רעש א

 היע־ ווערדען זיא ווץללען פע־שאפשען נלויבענם.נענץםשען,
 איבער. היעמיט איהנען איך ולעלנעם פאקעטע, דיעלעם אין

 פינ. שריפטשטיקע אונד דץקוסענטע נאטהיגען ד־א ר־־נע,
ע־צעהלע." איהנק איך וואם אללעש, פיר דען

 איסעע-ליעפעראנט; ווא־ סאנן ועלינער ״טיץערשטער
 ע־ דאש נץטטעס.פיינטינ, אונד פ־ץ־ש לץ וואר דעדלעלבע

 ה״. דען ניע ל־עפע־וננען דר־ננענדען לעה־ ה״פיג דער טרץט־ן
 ץנערשט דע־ האט. פע־לעטצט (שגת) רוהע.םאנ ליגען

 א־טעע דעד פע־פ־ץוויאנט-וננ דע־ ב״א דע־ קעספעלען,
 ט״נעם סיט ט8ץ לעד,ר פעדקעהרטע וואר, אננעשטעללט
 נענל״טונג אץ עי קאש ץפט דעבט סאננע. נץטטלעלינען

 טץנטעיכק איין דאיאלש עבען איהם דיא פ־ויא, ז״נעי
הדל.״ אונלע־ אין האטטע, געשענקט

וויי־ קדאנקע דיא (עיצעהלטע צ״ט איינינעד ״נאך
 דיא אוש םץלדוי, דעד נאך שאנן ש״ן ליך בענאב טע־)

 ער דיא שפיטעלער, ־׳שישען דץ־טינען דע־ פעדפפלענונג
 ל״דע־ןוואו־דע ל״טק. צו פע־לץנליך האטטע, אינערנץשסען

 ע־_ ום5שפיטאלם.טי העררשענדען דץרט דעם פץ; ע־
אוננליקלשען ס״נען ראפפטע קדאנקהייט דיעלע נריפפען.

------------פץ־ט שאנן
ץלנט.)8 ץ־טזעטצוננ8(



שאפפעד- פערט־עטע־  אגטי.םעט־טק (ד־א פע־
 הע־רשער-פאא־ עדלק ד־עזעם פאן ־א,־ זאללטק

!)לע־נען עטוואם
ק ע ז ־ א ק א ־ (ד • ל ן ־ ג י נ א ד. ע

 אמש- אץ טאגק א־־ג־גען ז־־ט וו־ילט ט ע נ א ז
 דעש לייט־נג דער אונטער דך דא ווא טערדאם,

 קאלט- א־־גע־ י ע : ע ט ע מ ד־׳ בעריהטטק
 6 ודרד קור ד־א ווילל. אונטערציעהק וואששער.קו־

 בע־ שוועדען פאן קאגיגין דיא א־־ך דו־ע־ן. וואבק
 קאלט-וואששעד- ד־עזע־ אץ געגעג־יע־טיג דך פ־נדעט

ה־־לאנשטאלט.
־ • ע ד ע ט ד י ט ו פ ע ד ע יט י ד ־ ־ (

 נא- ־־־בששאגע׳ א־ש דע־ 0• ע ז ע ם ט ס נ ־ ע
 שקאגדאל- דעה־עגדדעשט־שא-עשלא־ע־ מעגשליך
די גוגשטק צו וואדט דאש וו־עדע־האלט פאללעש,

״  בע- פע־ט־אט ,אבק,—ע גלדבענש-גענאששען ״
 שטא־ט דע־ אץ ו־אהלבעצירק א־ינען קאנגטליך
 א־־שערשט- דע־ מ־טגל־עד איזט ע־ ט־שקאלץ.

 איי- ט־שקאלצע־ ד־א אבע־ וואללק נץ לינקק.
ד ־ י א־ד-,־עש פאן וועד,לער סערשט-לינקען

 •א דא וו־סשען, מעדר ניבטש דעפוט־רטען ; ע ש
 - אנט דאלב א־נד דאלב א־־שע־שט-לינקען ד־א

 אבע־ ווע־ע עש - דנד! אנגעק־ענקעלט סעט־ט־ש
א פ־ר שאדע עטפפ־נדליבער איץ  א־נגא־־שע ד

 פ־ר קעמפפע־ א־־פ־ינע ד־עזער ווענן יודענה־־ט,
גפ וואהל-בעצ-רק ק־־כע; מעד,־ ■ודעגטד־ש דאש

״1,1.,....... ., , :זאללטע ען ,
ע פ נ ו א - י ד נ א ב י ק ש ט ע <ר •

 אץ יודען איינען קרם ניבט עש ך.) י ל ר ע ש ס ע ב
 בעקאגגט׳ ג־בט געוואלט-טדאטען ד־א דעש אונגא־ן,

 באגד־ רעטשקי קאטמיססער געוועזענע דער ד־א
 א־ז פא־פאללעש מ־שא.עשלא־ע־ דעש וועד־עגד

 דע־זעלבע דאט, פע־א־בט וו־־זע שט־עפל־בע־
 אטטש- דע־ ם־שברו־בש וועגען א־־ך דעגן ו־אורדע
 וררד גץ ענטהאבק. שטעללע זיינער פאן גע־־אלט

 ■1. פאש קאט־טאט) (שאבאלטשע־ -אקאטאז או-ש
 גע־ועזענען ־עש :געטעלדעט פאלגענדעש ד־עזעש

 "א־־דען באגד־ רעטשק־ פאגד־־עג-קאטט־ששער
 זעטצטע ע־ געשטאהלען. דעקען צ־ו־־א אוגלעגגשט

- דאש קאפף, דען אץ -עדאך דך עש ע א•־; נ ד ו •  
 דא. ל־עש ע־ קאגגע. ד,אשען געקו־פט דעקען ד־עזע
א ־עבטשאפשעגען, א־־גען ־ א ק א ט א־ן ד,ער
 פע־דאפטען שאגדא־טא־־ע ד־א ד־־ך ־ודק טען

 רעטשקי י־אהי״א־טע דעש נאד־-פאלו, גאך א־גד
 שאגדא־ש א־ץ עטפפיגג ד־ע־ אבפ־ד-ען. באגד־׳ש,

ק  ט־ב. פ־ג־ ם־ט יודען ערשראקענען טאדע צום ד
 א־־נער מ־ט א־דן ק־־עלטע א־גד אהרפייגען ט־גק

 א־ש האנד-ש־ו־בע׳׳, א־נד ״דוימעג. זאגעגאגנטק
 רעטשקי ערפרעששען. צ־ געשטעגדג־ש א־־ן אי־דש

6 פא; א־־נגעשפעררט יודען דען בעד־עלט באגד•

 י ע־ ו־אדאנן ם־טטאגש, א־ד־ 12 ב־ז אבעג־ש א־ד־
 | געשטעדען צו נ־בטש דע־ אונגליקל־בען, דען

 אג- דאט (טאן זעטצטע. פ־־־ד־־ט אץ דאטטע,
ק דע־ שטאטט ד א  שאגדא־. נונמעהר פאגדורען -

 דאש, אלל׳ אבער נ־טצט ו־אש א־־גגעזעטצט. טען
 א־נד ב־־טאל מ־גדע־ ג־בט שאגדא־טען ד־א ־־עגן

 פאגדו- פ־־דע־ען ד־א אלם ז־גד, געוואלטטדעט־ג
! ק  יוסט־צ- אוגזע־ ו־אם זעדען, ווערדק וויר -

 זא. פאללע ד־עזעש צ■ ר ע ל ־ ו פ ד־׳ ט־ג־שטע־
וו־רד!) גען

ע״ ט כ י ר ע נ-ג ע ג ע ר א ־ ו ש ע ״ג ( *
ד ג  ר־יבש- עשטערר־־ב־שק דע־ אין ן.) ע ד ו י ־א ד או

 ק־יט־גאל-פ-אצעששע בעציגליך א־־ך דנד דעלפטע
 א־־ג- ד־עזע א־־נגעפיד־ט. ״געשווא־עגעג-גע־יבטע״

 געב־לדע- אץדקט־ישטק או־ך בעשטעדט ־־בט־גג
 א־־גק בעדייטק א־גד א־־־אפא׳ש שטאאטען טען

 ב־־גע־- דע־ בעציגליך פארטש־יטט וועזענטליבק
 געש־וא־ע- ד־עזע־ א־־פגאבע ד־א פד־־ד־־ט. ל־בען

 וריר מאבטען בעד־־ט־ג: דע־ען איגד געג.גע־־בטע
 או־סאי־גאגדע־זעטצען. קורץ לעזער א־גזע־ע פ־־

 בע- עבקאץ צ־־ט א־ןני־ערע־ גע־־בטע ד־עזע וו־־ל
 ל־־שטע. טרו־־־געש זעד־ ן ע ד ו ־ ד־א או־ף צוג

 גו־ א־בע־אלל דאטטק צ־יטען פ־־דע־ען אץ טען.
 אין אלל־־ן ר ע ט ב ־ ר אגגעשטעללטע; ד־א

 אלל־־ן ז־א עגטש־ידען. צו שט־אפ.פ־אצעששק
 אדע־ ״שולד־ג־ יעמאגד אב א־רטה־־לען, דאטטקצו

ק א־בע־ ז־א ו־אדאגן ז־־א, ״אוגשולד־ג״  .שולדי- ד
 בעשט־טטטען. שט־אפ.א־־שטאש דאש א־־ך געך

ק אץ •עדאך אלש  דע־ שטאאטען פע־ש־עדענען ד
 דעששע; א; א־נד געשטירצט ״אבזאל־ט־שט־ש־

 א־־נ. .קאגשט־ט־צ־אך פ־־־ד־־טל־בע א־־גע שטעללע
 גע־ דאש א־־ך טאן דאט דא - וואורדע געם־ד־ט

 א־ט־־אג־ ז־ננע פ־־־ד־־טל־בען א־ש גער־בטש-וועזען
 ד־א ג־בט געזאגט: געטליך דאט טאן ם־ששען. דעלן

 א־־גק א־בע־ זאללען ד־בטער" ״אנגעשטעללטען
 אדע־ ״שולד־ג״ ע־ אב עגטש־־דען, אגגעקלאגטע;

 ב־־- א־־גפאבען א־־ש ד־א זאנדע־ן ז־־א, ״א־גשולדיג־
 .ע־״״א־״.״. צ־זאטטעגגעזעטצטק גערן

 פאללקאטטען אלרעש פא־ ־א זינד ב־־גע־ ד־עזע
 ״בעשטקגע- גא־א־ד־עש קאגגען א־ג־אבדעגג־גא־גד

 ד,אט ב־־גע־ אגגעקלאגטע דע־ עגטש־־דען. ו־־ששעך
ק צ־  •א ד־עזע ודיל ״געשו־א־עגעג-גע־־בטעך. ד

 ציזאטטעג. ; ־ ע ג ר ־ ב א־־ש נו־ עבעגפאללש
ק צ־ א־ש פע־ט־־־ען, טעדר ז־נד, געזעטצט  אג. ד

 שטרענגען א־ד־ען ט־ט ר־בטע־ן געשטעללטען
 ד־א געש־־א־ענענ-גע־־בטע, ד־א אטטש.ט־עגען,

 בע. ״־עבטש-געלעד־טעך זאגענאגגטען א־־ש נ־בט
 גא־ ג־בט עגטש־־ד־נג א־ד־ע ט־עפפק שטעדק,

 בלאש זאגדע־ז געזעטצעש, דעש פא־אג־אפק דק
טא; געפ־דלע־. א־־גפאבק,סענשל־בען א־ד־עם גאך

 ר־בטעט זא־אנן פא־, אנקלאגע א־דנקדיא ט־אגט
 ז־א וועלבע פראגק, מעדרערע דיעזעלבען אן מאן

 טאיא־י. דער אגטווא־ט ד־א לו־טעט בעאגט־־א־טען.
 ״א־נ. אלש אגגעקלאגטע דע־ דאש דע־א־ט, טעט

 ענדע: צו פ־אצעש ע־ש־־נט,דאגןא־זטדע־ שולריג*
 טעה־ נ־בטש קאגן גער־בט" ״א־דעגטל־בע דאש

 ״שולד" דער פאן טויזענדמאל ארך עש ווענן טהון,
 געזעטצעש דעש זינגע א־ש אגגעקלאגטען דעש

 אגטווא־ט ד־א ־עדאך לו־טעט !ו־ע־ע א־בע־צ־־גט
 דאגן ״שולד־ג־, א־־ף געש־־א־עגעג-גע־־בטעש דעש

 נאך א־ש א־ץ, געריבט א־דענטל־בע דאש גר־־פט
ק  לאנדעש-גע- בעשטעהענדען דעש פא־אג־אפען ד

ק א־בע־ .שט־אפ-א־־שטאש־ דאש זעטצעש  ״שול- ד
 דעש בעצ־גל־ך פערהענגען. צו געשם־אבענען דיג״

 שט־אפ-או־שמאשעש גע־־גגע־ק אדער ג־אשעיע;
 ק־ץ ״געש־וא־עגעג-גע־־בט״ דאש גאט־רל־ך האט

ק פאן ־א ד־עזעש דא מ־טצושפ-עבק, ״א־ט  גע. ד
 וו־א - י. האט דונשט בלו־ען ק־־נען ה־־פ־ג זעטצען

 ״געש־־א־עגענ-גע־־בט״ געזאגט׳א־זטדאש בע־־־טש
 א־־־א. שטאאטען געב־לדעטק אללק אץ בע־־־טש

 ק־־ם־גאל-ם־אצעששע דע־ בעצ־גליך א־־ך פאיש
 דאש האט •עדאך א־גגא־ן אץ ה־ע־ ;א־־גגעש־ה־ט

ץ שלאש געש־וא־עגעג-גע־־בט  זאגעגאגגטע; א
 געטל־ך וועגן ענטש־־דען, צ־ ״ם־עש-פ־אצעששעך

 א־־גע־ א־ן ו־־רד, פע־קלאגט יעמאגד א־־גענד
 מ־טב־רגערש ז־־געש עה־ע ד־א געגען ד־וק-ש־־פט

ק געגען אדע־  הא- צ־ פע־גאנגען ז־ך שטאאט ד
 ו־^הל, טוש טעגש פ־־־-דעגקעגדע ■עדע־ בען.
 ״געש־־א־עגעג- דע־ א־־גפ־ה־־גג ד־א געזאגט, ־־־א

 פא־טש־־טט פ־־־ה־־טל־בק א־יגען אלש גער־בטע״
 ד־עזע אבער ז־ך האט ל־־דע־ בעג־־שען. פ־־־דע; ט־ט

 אגט־-שעט־ט־שען דע־ בעג־ג; דעש ז־־ט א־־נ־־בט־גג
ער. ך י ל ד ע ש זעה־ •ודק ד־א פ־־ שט־אט־נג

- לעזער א־נזע־ע אללק------ וו־עזען. צו־־־א א; ג
 געג־גע צ־־ ־־אהל א־הגען ד־א ע־א־גגערן, פאללע

 •אה־ען צ־־־־א ־א עט פא־ ד־־פטק. ז־ץ בעקאנגט
ע •  גע. א־־געש ד־עגשטטעגש ב־־שטל־בע דאש א-ד

 גאל־צ־שען א־־נעש אץ דע־ ־־טטע־, טאזעש וו־ששען
 א־־פגע. טאדט פעלדע דעש א־־ז ■ואהנטע, דא־פע
 ער. !בלבול* דאש זאגל־־ך נ־ן ־־א־־דע עש פ־נדק.
 ד־עגשט- ב־־שטל־בע דאש ־־דע דע־ דאש האבק,

 גע. אגט־-שעם־ט־שע דאש האבע. ע־שלאגע; טענש
 יודעג. געט־־געש א־־ש שפ-אך, ש־־א־ענעג-גע־־בט

 ר־טטע־ טאזעש א־גד א־־ש, ״ש־לד־ג״ דאש האששע,
 וואנדערן. קערקער דע; אץ פאט־ל־ע זאטטט מוסטע

 ד־עזעש ג־־גד א־־ף נעטל־ך האטטע גע־־בט דאש
 .6 א־־נע יודע; פע־האשטען דע; איבע־ .שולד־ג״
 פ־־־ל־ך פע־העגגט. רע־קע־-שט־אפע יעהר־גע

 אנטי. זרבערע דאש ־־א א־גשטאגץ, צ־־־־טע ד־א
ט־ט. ג־בט שעה־ געש־־א־עגענ-גע־־בט שעם־ט־שע

. עטאן פאללי
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ם־־, ב־־א שליעפל־ך דך ערקונד־נטק העריק ד־א
 רא. או־ם־וא־טוגג א־ד,־ע נ־איזן דעם ז־א צ־־ם וועלנע אום
 א־ך, דאם פיך, דיעזעלבען ערזונטק נלייכצייג קאננטען• נ?ן

 נ־אפק הע-דן ב״ם ז־א א*צט, רע־רשאםטל־כע דער אלט
 א־־נאנדע־ );18 ה־ע־ו־ז ש־עדען וויר — פאכטע. אנפעלדען

פ־־־נדע. נעסטק ד־א אלם

 א־ך )1ו,־ ,7ם־םטערנא:טט.שטונד א־־נעד אץ וואי עס
 ■ע. דא וואודדע, געשטאדט שלאסע דעם או־ט טלאטצל־ך

 העפט־גק־־ט ז!)ל:ק א־־נעד פ־ט )קע1)-.גל1טה דע־ אן סאנד
סע א־־נע וו־רדע אלם ריס,  א־ן ד־א )ד,ען,1דר אה־8נע נד̂ז

 ם־־נעם )־16 ס־סטע. ווערדען אמעווענדעט א־־לע אללעי
 אה־ק6אנ עקוו־פאשע שווערע אייגע איך הארטע ד,ויזע
 ען6ל־ע נעדיענטק פיינע האלטען. שטיללע דאגן אוגד

 זעהען, צו אום מהירק, ד־א אפפנעטק ז־א ;דו־גא־־נאנדע־
 ד־ענע־ דע־ א־־נע־ ט־אט עגדליך )־נעהע.16 דדו־םק וואם
 •ניללעט״. א־ץ פ־ר א־בערנאב אוגד .צ־פפעו6שלא פ־־ן אץ

 איך נין דויעדטע, פינוטען א״נינע גור נאנצע דאס !)בנלייך
 צ־עפל־ך שטא־ונג נענטל־נען ד־עזע־ יוענק פיטטלערוויילע

 דאט אונודלליג ענטפאלטעטע איך )ידק•1נעוו נע־וואז
 אי־פ. דיא — דאסזעלנע? ענטהיעלט וואס אוגד ״ניללעט״,

נלייך איך דאס ־דערונג, )־16  ע. פ ם ע ק נענע־אל־ן צו־ ז̂ז
דאפע ד־א דא אינאנגענעהט, האנפט נעוויש !י,!ןפפע ן י ל

 ענטלע. פי־לע א־־גע עט־־א }־טע1 פיינעט );16 א־יגעם או־־•
וו!)הנטע. לאנדנוטע נענען

 ע־. א־צט אלם פפל־נט פי־נע ■א פוסטע א־ך ד!)ך
 נע. א־נד קליידער ד־א אין שנעלל פיך ווא־ף א־ך ־ללען.6

ק אוגנעז־־פט שט־עג  פענ.פ־נטטע־ע ד־א אץ דעי וואנק, ד
)ללטע.1ר.־נו־ם־ נאכט

 צ־־ט לעטצטערעד אין איך ד־א גענע־אלץ, דעי )ן1פ
 איך ויאוטטע האטטע, נעהאנדעלט א־צטל־ך )לם1וויעדע־ד,

 ז־א דאפע, אלטזיינע שוןן אייגע וואר זיא יעל,8 נינט ענען
 איינק נענענד דיעזע־ אץ לאנגע נינט פא־ דך האטטז

 קייענס. שט־יג-אלטעי איין פאנן, איד,ד געקו־פט. לאגד.דטץ
 נע. אונטע־־וענס ה־ע־העי ־־■זע דע־ אויה וואד העלד,

ק אץ ד,אך שמאגד א י ז שטארנען.  אוגד צינק6ינ6 ד
 דאס נעהאפטעט, נ־וםט.לי־דק אלטען איינעם פיט וואר
 זא איהיעי ט־אטי; פע־או־זאנטע. שפע־־צען נראפע איד,ר

 ניז. צא־טנעפיהל איים עם זיא עדפיעד6 אנפעללע הייפינען
לאםשען. צו האלק דך צו נאכטס דעם פיך הער,

 פיטםערנאנטס-שמונדע אין איך וואו־דע ■עמצט אוגד
 פיך, פע־אנלאשמע דיעזעם ! נזי־טטגלט ע6שלא דעם או־ם

 נענע. דיא ״•ואיום :־•:מען צו פ־אנע ד־א קוטשע־ דען אן
 ם ם : א נ ם ע ד אויפנאהפםווי־זע יעטצט דענן פ־ך דאל־ן

 קזט. דעם אנטווא־ט קו־צע ד־א - ?״ לאטשע ען6דו דך צו
 ן ע נ ־ ע ם ש ש־־נט פ־ו־א ננעדינע ד־א :״לו־טעטע שע־ש

 נעפעהל׳ דען א־הם א־ך עדטה־־לטע נו; . ו ויאללען צו
! פאה־ק צו דאש פאנל־גשט

לענד. א־־נפאגען, דעם האפע איס ודר ווארען נאלד
ק  ווא. דעש אויש שפ״אנג א־ך אננעלאננט. קאשטעללס לינ

פאללע־ ל־עפק אונד נעווענונג אץ ווא־ען ל־־טע ד־א נק.

 וועלנע ענטנענק, דאפע ד־א פי־ קאם וואללטע, נענענק
 צ־ נעזעללשאפט נענע־אלם.־י־מ־־ע אלל־־נשטעהענדק דע־

 זאנטע א־נד ענטנענק ציטטע־נד פאשט פפלענט, ל־־שטען
נ נ־עדעדנעשלאנענה־־פ א־־סע־שטע־ פ־ט פ־־

 ש־־נט נענע־אלץ פ־־־א ד־א דאקטא־! ד.ע־־ ״ליענע־
 צו ע ד נ ו ט ש ן ע ט צ ם ע ל א־ה־ע־ א; ל־־דע־

 נע. איהנק נאך ד־־ננענד פעה־פאלם שאן האט ז־א דין.
 ז־א דענן ז־ננען, נ־־א -ע:ט פעה־ נ־:ט א־זט ז־א פ־אנט.
 א־,6 זאנדע־נא־עם א־נד פ־עפדא־ט־נעש פאננעם זא נ־פפט

־ללם."6ע־ קופפע־ פ־ט א־נם צ־שטאנד א־ה־ דאם
 ־אש עדווידע־ן, צו ווא־ט א־־ן אהנע נון, ט־אט איך

 וו־יטלי־ם־. איץ דאשזעלנע ווא־ עם ;שלאפ.צ־פפע־ אינם
 אלל־־ן נעפטע, א־ש דך נעפאנד ק־אנקע ד־א געפאך. נעם
 פאלשטע־ן פ־עלען פא; שטעללונג, ז־טצענדע־ פאשט אץ

 ווזנק ה־שטענס העפט־נק דעם ז־א דא אונטע־שט־טצט,
 פ־ט דאפע ד־א זאם זא קאננטע. ל־ענען א־דענטל־ך נ־נט

 ו־־א נעווענענד, ל־פפק ד־א אי־נען, דאלנ.געשלאםםענען
 ד־א פע־־־יטעט. נענעט איץ ל־־זע נאני; •עפאנד ווענן

 גע. ש־־ם אי־נען א־נטע־ יועלגע לאפפע, ניעננענדע
 א־ננעשטיפפטעם א־ץ נו־ נע־־־טעטע ו־א־־דע, שטעללם

 א־־. אונס ודר דאש זא צ־פפע־, נאנצע דאם א־נער ל־גט
נעפאנדק. האלנ.דונקעל א־ם נענפל־ך

 דא האטטע, נעפעדקט פ־ך קדאנקע ד־א דאם קו־ם
 צו האהע ד־א אץ דך א־ם אנשטיעננונג, א־־נע ז־א פאנטע
 ע־. ז־א ; קראנקענ.לאנע־ דעם פ־ך נעהע־טע א־ך ־־:טען.

 פא־צ. אונטע־ זאנטע אונד ז־א ד־־קטע האנד, פי־נע ג־־פה
וו־ללקאפפען, הע־צל־ך ז־א ״ז־יען :הושטען וועהרענדעם


