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פערווילדערו::.
 נעזעללשא£ט די־טינע דא א-ש ט ; א עס

ט״ן בעשטעללט. ט־דרש דאששט א ־ ̂'ל• י"7י מד  ־
 ן א דך מאשט ב־לדשג אלל־״עמישען שדייטענדק

 אייגע ;עזעללשא£= דע־ קדייזק אללען £אשט
 שעשע־י- נעש־טדעש דעש פעיודלדעדו;; זאלבע

 ־אה י,״נע פ־־דעדעןצ״טק א<ן שאן דע־ א•6 -בא
־בעי•''־ םיט ;־שט ;•:שעד־ ודרד עש דאטטע.

 ט־ט.,־צשע- זאכדעין :עקעמששט, גדשדק־ א-נד זע;
 ש־ט זאגאר א£ט •א ש־מפפע־ייען■, א־;ד ;;ע;—

ש£־ע;;.פולווע־. אדע־ -אלב-שט־כען
 עבע; בעט־אשט•;; דיעזע־ צו קאמשק •••־

 שש.— ורענער א־ש שא־יל א״ן אשש דא •עטצט,
דא־ט אויך עש דאש ע־א־ננע־ט, דא־אן -אטדע

........1־ אונזע־עם א•; עו:עדע,אלש שאל־דעי ;•שט
שעי דיא ששטא;ע.— אשנארישק

31161^6 ׳3^1161 3*111111)1.

פקסמעוצ״סונג
 קאנזנזאן צייעונג דיעזע ף אי• |

 טאג יעדען
ו יי ם נ רי ס ע . ע י ע י

א  דך כעמינדקט ־עדאקציאן י
ס ד; בוכהאנדלונג דעל אין

דדויז)(ס בידא-סעכט ;.

ד״תרטיד. אייר י־ד פרייטאג פערט,

 ודיזע ־אד,ער אץ ץשפענדדיש, ;עדמע־ .
 •עדאך מאשטע ג־שק־א׳ש זאדן דע־ בעש־משפט.

 ע־שערט- ד־עזען פאדדערטע אשד פדאצעש קורצק
 מדלע״ .או:געוואשע;ען דעש שיט ריטטעד לישען

 שא;ע- £אן ריטטעד דע־ דאך דע־דש. מעלל צוש
 שע- זא;דע־ן ריטטערליך, :•שט דא;דעלטע רע־

ש יונגען דעם ער דאש ע, ; • י פ זא דך ;אדש ני
ל־־שטעטע. אשב־טטע א££ע;טלל א ר ק

 £ע־- ד;ד א:ט־.שעשיטק.דא ד־א ז־א ד:ד זא
 שא־דע־ט יודען. ר־א שעש־שששען •א•:־ לרערט—

- אשע־ דא שאן  £<־- זא דע־רש, ;ע;ו;טדואז:; צ
דו:דעי עלע;דק ר-א וו־א ;ע, £־ דך דא ק־יעשען

 ראש ;•־ דיעזעלבע, דא־ט אשד 1 _
 *־■*ו• ע;ט;ע;ע:ט א־;ש שע־זא;ק א•;־ מען

עי... אץ -אללע, עדבע־מליבק דע־זעלבען  ״
שא ששטאנע - א-;;א-שען א־ש י צ י • ט ש ■ א
 £אן ריטטע־ שטע;קע־ע־ דע־ דך צ";ט טט,—ש
שש־אטדע.— •שישען—עשטע ־ א ־ ע ־ ע ; א ש

ע־ נעמליך פע־דא;דעלט טא;ען א-;שען ז״ט  י
 יניע - ע=ניע ־'א אב עשטעדרי־שישעמישטדאטד,

 אקצ־ע;.;עזעלל- אישער ביזדער ד־א רר.שאדן, ;א
 א״גענ- דא= אץ אשראזו:; נעגען געדארטע, שא£ט
א־זט ראש .,זאר־ א־שע־;עדע; שטאאטעש דעש טד־ש

 א.־אשש—£א־ש א•;־ ל״דע:שא£ט •ע־ע אד:ע שאן
 אשע־ א־זט ;•;קא;ן. שע־אטדען א-;ר שעשש־עשע;

 ש-שטע־-:־לטי:=- א-;ר ע־שטען ד־עזע־ ;־•:דע־ ־ע־
 א:דע־ע־ רץ טא:א־ב־ע אשזעדער אץ שאד; טען
 בע;־ש־ע־ דע־ ־אטדש־ל־, £>>ן שאלאטזן; אלש
 אוטשטאג־ דיעזע; -אטדש־לד-ד־זעש •••ע:ע־ ־עש

א;לעשלך שא;ע־ע־ £אן ריטטע־ ;ץ שעדטצטע

ן אשע־אללע איש :א־ד-שארן, ע ד ו  לאזצ״ש־שש- י
 א־שע־ ;אללע ד־:ע ע־ ע־;אש :אםע;פליך £ען,
 ־. ע :: א • • ש־אשעששא־ דעששד־טק יידישען -ע;

 דע־ אץ .א-::עצא;ע;ד-טעך ד-א א־שע־ ־ע־
 דך לעשעלן £א־;עדשעש א•■; שא;ע־ע־ש ־ע־ע

 שעשערקטע׳ ד־עש שא;ע־ע־ ש א־* ע־לדשטע.
ף ע  ש־אשעש- דע־־ן ״איטד, £א־ ש״שע;ד ע־. -
 בע::על! דא ;•־, דא .ו־יא־טע; :צו א;:ע־ • שא־
 :ע. דא ••אד•; צ״;ען. שא; א־ד;ען •יע־דע א־ך

קו' א־ . ד . .
 א- ש ורטדע;דע; דעש ארסברוך -אדע ד־עזע־

־ ע ־ ע  ד־־שש־אטדע איש ;אט־דל־ך שאשטע ;
 עד,רע:. א־־ן טדאט עש א־שדרוק. פ-;לישען א־י;ען

 דאש ע־קלע־טע, •עדאך •ועלשעש צוזאשמען, ;ע־ישט
 דע־דשגע. מעליי צ־ש ד־א, וד־ד•: ;־שט שא;ע־ע־
 ע־ זאשא־ר שא;ע־ע־ דא ווע־דען, צ• פא־דעדט

 איין ודא ודדד, ודפהענד זא ערבליק*. יודען אייגע;
אש א~:עש.,־אטדע; א;בל־קע ש״ש -פפעל-אשש

ק אלזא דאט שא;ע־ע־ פע;״.  פ־אפעששא־ ד
 •ו־־ל שעל-מ:ט, ן ע ד ו • אלש :•־ עשק ווא;:ע־

 א־ט ;ע א־ א־ן •ודק א״;עש ע־בל־קען ש״ש ע־
 -•ש, שעד־ ;־שט א*;ד פע־פאללט ״אד:ד;ן פאן

ש־פ־־שט. איי;ע;ט־־ך ע־ אש ■־
 רעדע דע־זעדשע; ן א ;דעש א דאט שא;ע־ע־

• ש־דשטע־ פע־שטא־בע;ען דע; אייך  א. ־ ך ש ;
 טע; א״זע;שאד:-ש- ט ש עביקפאללש א-;שט ־ע־

זע;שאד:- א- בעקא::טע; דע; אי;ד ;טע שע״.־ע£- ד־

גייאיגקייטעז. פערשיעדעגע
ן • י ־ א י — :-£ ע ד ו • ו ע ש ־ ל ו  נ

 )־. ע ש י ל ט ש * י ג ־ ע ט ־ • ש ד א פ ע ־
 רעם וו־דד קאש־טאט) וטאל;אע־ פעלשא.;יעק א-ש

 א;ט־-שעש־ט־- •א—ז ,ד־א :שטעט—שע .,;עמזעש־
א־:ד א;־דעאשרן שטו־צ•, א ווא:דער.פא;על, •טען

 זא פעצעדעל• אץ א־פטדעטען דע־ען א־;א•, •
 טאי־ע מעזע־ שעל־קטע• ;דען, ;עפ א;קלא;; ••ע:•;
 געממדע. איש שטיע;ען ז־א א־ט. א־סע־ען ארך

 ייא טראמשעל-שלא: חרך דא ••א־א:ן אש, דרזע
עש ל־עשען. צ-זאששע:דופען א־טש.שעפא־קע־•;;

 ;רא- זא א־ש ני־ג-ערדע־ ארש ;•־ ־•ע־ע —•א א•;־
 געד:דעלם. אללע־ל-א דרפע ־ע־ •ע־א־ ••א־ שע־

 צוזאששע:- ;עט-;דע.דרזע רעש פא־ ד־ -עלשעש
 א־־;ע־ ש־ט א••־ א־שט״צ ט־אט ע־שט -אטטעטע.

א נענע; ש־שפפ.־ע־ע  ריא :ענק •;ר א רע;-ערונ; ר
 ם־אנ-אש- ד־נע אנררעאשק* לאז ד־ע־רף - -רען.
 דע־ר דושטע ד־עזע־ רע־אש. שאשיע־ שאש רעדע

־ א נעמל־שע׳ ראם נ•־ נאט־־ל־ך זא;טע ן א ש
פ־נצע- אץ טאנען -ענינען פא־ שער״טש ע־ אש •

 •א ו-ש ע־ דאטטע. נענעשען שעשטע; צוש דעי•
 ד-נע א־רם וואם אלש זאנען, צ• אנדערעש נ־שטש

 א־נ׳ש וואדנאי, א־נד שטו־צ• א ראללענען. ז־יבע־ען
 שלוששע צום דאטטען. דינ״ננעשש־ע־ט פ־אג־אשש

 פ־ננ אוני ווא־ט ראש א־;א• • פ־עכע דע־ נארש
 צ •ודע; ד־א נענען זע— א־־;ע־ א•; פאלי ראש אן,

 א־טש-נ״שט- רעפאיט־רטע רע־ ־אש פע־דעטצען,
 :א־נטע־ש־אך ווארטען פאלנענדען מ־ט א-ד; ל־שע
 מא א■; מ־ך נעוואהנד״ט, ש״נע נ־שט א־זט ״עש

א• •ר,־דע איך ד־נ־נציש־שען. ••אדל-בעווענוננען  י
 ,ערגר-פען ;־שט ••א־ט דאש דיעששאל —א דע־

 י־־שט קא;;טען דא דע־־ען דדי־א דיעזע אלי•־;
דא צו צ־שט-ששו;; א-;ע אלש שט־ללשוומען ש-ן

 שים ד־ע;ענק שעט־אשטען. ען—שפפעי••דע;-ש .״
-  פ-ע־ליךפ־אטעםטי- אשד אפפע;טליך •ע־א־ א
ק. א -  לאשטען אריע אשש ש־ט טדאנע; ••רען -
 גא״עז׳ ד\.דער א־ד;ען שיפסק ויי־ ־ לא;דעש דעש
 ־עשטע ;ע־לישעי—ב אללע־ אשש, ;ל••־ דא, דאש
ק דאפטש—טד ב ל- .״;ע ר... ן ב

 <! צ^ע!<י בע״א־גע־: דע* צ״״צען ••עדבע ־־"*צע,
 א י 1פ־ער״־ען ••־ע;-־אשש דע; אש־ •א;שט־פטען

י־א:רע־ד טע־— "־•זד־-ט ד־ע־ א ט ש ־אדע־ שא;ק

יאהרנא:: ערסטער

 אין זיא וייא ע־£אל;ע,
!דאבע; ע־ציעלט -:יעק

ע ד ר ע ; ד ו ב ם ע ד פ
אש ט.) ־ א פ ע ר ט א ־ י

פשצעד?
 י ; * ־ (א •

 ן י צ א ט ו פ
 יב ך,יער ע-ערען דיעזעש ל-טען

 קאג. דיא אירש דיא דעפיטאציאן, איינע טיעפאיט
 דעד וואדל.בעצירקעם עדסטק דעש ד־דאט•־
 דע. דעד פ־ד־עד דע־ א:שאט. פ־עשבוד; שטאדט

 א;. אשטע־ זא;טע ;■■ז־עדלע־, דעד־ פוטאצ-אן,
 עקסצעללע;•; אי־עדער פאן ומשען ״ורד : דע־ש

 טדעטש. <-יעדר־;ע0 א־דדע דא פ־א;ראמש- לץ
 פאטערלא;דעם אשזע־עם אשטע־עששע ש א ק״ט

 ט־ט פ־אנ־אמשע אללע אלם בעדייטעט שעד־
 •א דא פ־אזען, דע־־ש;עפ־טצטע; שאן

 פאטעדלא;דם.ליעבע איד־ע י';:*ן
ך ק ן ע ט א ד ט ד- עז  וועלשע דאבען, ע־-

 - ד ;עמישק ד״לע צום אן צ ;א:צען:א
 אשד דעדצל־כשט דא;קטע ט־עפא־ט שש־שטע־

 דא;ן ארך קא;ד־ראטור ד־עזע וו־ידע ״איך :זא;טע
 קא;די. צום ; שש ששט א ;־שט איך ויע;ן א;;עהשען,

 א-ך דא זאללטע, ווערדק אויפ;עשטעללט דאטען
 הרפט. צוריטק דער פאן כץ, דארויף שטארץ
;עוועדלט פערטרעטער אלש לא;דעש רעש שטאדט

ט- א;

טק. ט- עפו - - שא־ען ;; £ - ; ע -
ד ע־ אלש או־גען, א״;- שע־עשטשטען

:■׳אשאיש״אשדען ־אש בלאש ד־־זע,
׳"־'־' ;עןזיךנ ד־־יא ד־א -עלשעש ;

ו £ צ־ - געדע <ן א ,'.1 ׳,ן <׳״׳•^ -

 ;וד אשש פשדע; ר י ו (ו —
 ם־עשבור;ער מעזע ראש בערידרט, או;א;;ע:עדם
ק דעפ־טאציאן ש  מ״טגל־עד אלש •ודק א״:צי;ק ל

 ״פיעה. ;־־ק דעם ט־ט פ־עשבו־ג דאש דאטטע.
 פי־ דאשק צו זשן שעדר ל״דעד שישט שא־קט״

!)ביר;ער •־]־■שען א ד ,־,פ אלש שאשט-אששק.
ש ם ע ש י ם א <ק * י ו ; א ע  ל- ה א ו ו ד

 פאלט־שק געשט־שען דיא ן.) ע ג נ ו ; ע ו ו ע ב
 ;אששטעדע;דע; א־שע־ בערישטעטען שלעטטער
 בעצי־קע ־ ע ל א ו • איש :פא־פאלל קאש־שען

 גי־שט- איין ודלל קאמיטאט) ישטודלדויישענבודנעד
 ;ע;ע:.קא;די- א־שען פרייז יעדען א-ם דע־־ לישע־
 א-פ- אש;עא־ד:עטק יעטצשען דען ;ע;ע; דאטען

 בע. צוועקע. דיעזעש צו דך בע;אש ער שטעדלען.
 צו בודאפעשט :אך וועד,לעדן, א—ד פאן ;ל״טעט

 קדויז לודוויג שפ-,־יטום-פאבר־קא;טק, שען— דעם
 וואד־. מאד־׳ן דעש שוויעגערזאדן טעדיערי, פאן

 קא;די. דיא גיישטלישע דעד באט :•ן מעזעם שא;;.
 דאם פע־דשערטע, אידם ער אשדעש אן, דאטור

 א•;. שט-ממען 5״*׳ ב־ז ♦00 פאן שא-אר־טעט א־שע
 בע- צוד ז י ו ר ק דערר ווע:ן דיא, צ־ו״פעלבא־

ק וואדל-קאשטען דעד שטרי־טש;  פאן בעט־אנ ד
1 6 ,6 עבק ;ולדען 0, ע־;  קרו־ז ד,עדר - וואללטע. ד

 א;טדא;ע דיעזעש צו געזישט זו־רעם א״; שאשצע
 ם־ש. ״איש קא;דידאטוד ד־א ער דאש מ";טע, אשד
 ע־שט ע;ד;ילטיג אבער זיך א;;עדמע, ויאדל צ־פ״

 פערדעלט. דיא איבעד ע־ ״ע;ן קא;ן, ע:טש״דען
 —< י— ע ט - א בעששע רעש צ •ע ש —־ע :׳ששי;

 דעפוטאצ-אן דעד פ־דרע־ דע־ שאט נץ ווע־־ע. זיין
 א:- זע—ר■־ ד־א דא דאש־ט ;•לדק, 40״ איש

 איד־ע־ ;ור פ־־יליך ד־ען דא קא;;ען; ט־עטק
־ ע י ץ ;עקאמשק, פ ק אץ אלי פ  2* דאדדק א

 אשד עששק.פא־קאלט־ זיא ;״ע־—ש־טש דשגע־שע
 :״ק אידרעש נעזו:דד-ט ר־א א״ף ביע־ ט־שקען

 ;דאשע מאשטע ז י ו ־ ק ־,עדר
 ע־קלע־טע אש־ פע־;אדש, ־עם

ק נעשע ,־ ש  מא- דא דעללע־ ל
 א:ר<־ס עש;׳שט ו־ע;ן אשד :;עשק.

דעם־טא- אש;עכ־־דטע א ד - !ש
 א־שעש נא;:ק ורד ;ץ,

א"= "א־נא־ אשעב אש־ א;־־עאשל אשטו־צראישעב
פע־שטע;- ש־יעפדישע ד-א ע־—פ דע־ ־ט?1



ק עש  א־צטע׳אללעזיעבקפע־- דער בעטיהוננק ד
 שאש געגענ.נ־פט שאן פע־אברייבונג דורך זאנק
 אונטערזי. איינגעלייטעטע ד־א רעטטק. צו טאדע

ק ד־א צ־ג־ינער. צוו־־א דאש ער;אב, בינג  דיא א־ן ז
 שט״- קאשענדע; ־־א אץ זתאטטק, געשליבק קיבע

 ד־א או־ך (אלד,* ה־ניינגעווארפען. זען״בלרשטייך
 וויררן דיעזע דנד עש !אנטי-שעטיטק דנד ציניינער

 העד. דער נעזיננונ:ם-גענ!*םםען ווירדיגע נאנין ליך
או־ז׳וו.) ש־םז*נ־ וואדנא־, אנאהי, אייטטו־צ■, רען

עסטעררייכ-אונגארן. אין יודען דיא
(פו*יטועטצוננ.)

פאלקש-זאגק אלטע או־ף אויך ודר וועני; ודא
ק עט־־אש א״נע דאך דעק ודר מ־ששען זא מאבטק, בד
; ע ל א פ אץ •ודק ד־א הערפארהעבק, זז*לבע

זאנענאננטע ד־א כעמל־ך ם־־נע; ודר בעטרעפפענד.
-6*םא;הא1ר פאדנענדע וועלבע .אב־אהאש.זא:ע״,

האט. נעגענשטאנדע צום ערצעהלונג טע
נעטליך האטטע צ־־ט אונדענקליכער ״פא־

וועלבער ל. • פ א ש נאמענש קאניג, א״נק פאלען
דינער אץ "א־ טרונקענ-באלד געוואלט־גער א״;

פ־נשטע־ן א״נק אץ א־־נשט ער פ־על טרונקענה־־ט
ליעגע; בעוואושטלאז נאטירליך ער ווא קעללער,

דאו־- א־־פנעפונדק דא־״־ טאנש ער אלש בל־עב.
ד־א טאדט. בע־־־טש אונגליקליכע דער וואד דע,

י ם ד-א דאש קאנסטאט־רטק, ארצטע א־הן ע ז י
הערב״געש-הרט טאד זיינק דאדורך אונד צערגאגט

ק. ב א ז-ט בעקאננטל־ך פאלען אץ •א עש גאב נון -
וואהל- א"; בייאש זאנדע־ן ע־ב-קאנ׳נטה־ש, ק־ין •ע

שטא־ב׳ קאנ־ג איין ווענן :ה־־שט דאש ;קאניגטהום
זאהן ד־נען אדף נ־בט קאניגטהוש דאש ע־ קאננטע

- נור וואורדע קאני; יעדער שערע־בק. ״לע. ד־א פ
ע. נ נאציאן פאלנישק דע־ פאן בע:ש.דדער'

ד־א ט־אט זא קאניג, דער שטא־ב ;ט ל ה ע ו ־
איינעש -אהל ד־א אום צוזאטטען, א; ;אצ פאלנישע

אוננליק- דע־ נץ אלש פארצונעהטען. קאנינש נ־יק
ל ליבע י פ א ע ז ־ • ט ד־א דורך טאד ז-נען ש

צו- קא־־אל־ע־ע שאלנ־שען ד־א ט־אטע; דא פאנד,
דא קאנ-גש. נייק איינעש ״אהל דע־ דענען זאטטע;

ה־נדורך, טאנאטע א-נד וואבען טאנע, בעדיעטהען
ע־צ־עלק. צו ניבט ״א־ פע־א״ניגונ: א״נע אלל״ן

אנ־ע־ע; א״נק נעמל־ך ב־אבטע פארט״א •עדע
דיא האטטען זא אינד פא־שלאג, אץ ראנדידאטען

ע־נעב- אנדערעש קין בעראטהונגען לאנגוויערינען
פע־ש־עדענק דע־ טיטגליעדער ד־א דאש אלם נ־ש,

בלו. קאטפע ד־א איינאנדער טעגליך פאשט פארטייען
בעראטהוננען לאננק טאנאטע נאך - שלונק. ט•:

פע־צ־-שעל. דען ענדל-ך קאדאליע־ע ד־א פאבטע;
ראני; רעב אלש מאננע ש ע נ ע י :ענטשל-ש טען

צוע־שט דא־־י־ טאגש דע־ הולדינק, צ־ פאלענם
פאה־ע; צו שטאדט ־־א אץ ש־א־״נץ דע־ א״ש

אש דאש עש, וואללטע ציפאלל דע־ - !דאטטע
, א־ץ טא־נען נעבבטע; ע ד ו ב. א נאמענש •

א״נע שטא־ט דע־ פא; אונודיט דע־ ב, א ה א ־
י • • * ״ ? * א י י י * ••*•**<£ ■ • י ״ * ■ * ׳ * ״ ׳ • ו - י ו י ו > *ן ען < ״ < . .* <*•״<! ׳ *י•! .׳

 בע. דע־ בע־פ־ה־טע. א שטאדט.טאנאצינע ז״נעש
 דא. שאלנישען דען פאן נון דא-דדע ״דע ש״דענע

 פערשטא־בענק איה־עש 7י'; ׳ד<א ■יאליערק׳
. הע־־שע־ ל י פ א  נ־ש- פ״נדע קיינע עבעז ש

 בענ״סטע- פ־״ד־נע־ טיט ״א־ק. נעט־ענקע טינע־
 דאך אדסגערופק. קאנינע צום א־נד בענריסט ־•;נ

 נאך טא־גק פ־־הען אש דע־ ם, א ה א ־ ב א
 האטטע, נענאטטען ד־ צ־ י ,,שנאפפש פיעל זא ניבט
 דינע־ א־ן וו־עז רא״אד־ע־ע, פאלנישען די* אלש

 העררשער. אננעבאטענע אירש ד־א נ־בטע־נה־ט
 פאר. דאשדיא איבערציינונג, דע־ אץ צ־ריק, יראנע

 רעוואלו- א־־נע ענדליך דאך בעפאלקערוננ ישע נ
 דאש ע־פא־־ט, זיא ווענן ודרדע, שט־פטען ציאן
ע קאניג ניי-געוועהלטע דער ד ו  אונד - !זט א י
 פאש קאנינע צ־ם אב־אהאמש וואהל ־•א ו־א־ ־אך

 קא. פע־זאטטעלטק ד־א פיר ע־פאל; היילזאטק
 טיט א״נאנדער טאנאטען זייט שאן ד־א וואליערע,

 בעקעמפשט ל״דענשאטטל־בקייט נ־ענצענלאזער
 העדרן! ״טיינע נעטליך: זאנטע אב־א־אש האטטען.

 איך דא אן, נ־בט קראנע ד־א נעהטע זעלבשט איך
 נעלעבט ביזהער ״דע אלש בץ, נעבארען יודע אלש

 ם־־נען •יילל. שטעדבען אדך יודע אלש א-נד האבע,
 וועלט דער קראנע; אללע איש איך ווירדע נלדבען

 אלליין פע־ט״שען. רעליניאן אנדערק ק״נער טיט
״דענ. פיינעש ט־אטין נונטעה־ ם־ך העררק ד־א דא

 ם־ינע איך ודלל געוועהלט, העררשער צום טהומם
 אום בעניטצען, דאצו נור שטעללוננ אדנענבליקליבע

 פאטרי- פעדדיענשטפאללען אונד רייבען דען א־הנען
 בדיני צו פארשלאג א־ן קאניגע צום ט ש א ־ ם טע;
 דאננעדנ. פיעלהונדערט-שטיטטיגער איין - ד נען

 טא־עם- זיינע לעבע .האך נון: ערטאנטע רוף דער
 דאש דורך קאננטע זא !•ט ש א • ם קאניג טעט

 קאגיגם- דיא יודען א״נעם א״נגר־יפען צופעללינע
 א״נק זאנסט וועלבע ווע־דען, דורבנעפיהרט וואהל

ליעם׳' בעפירבטען ב־דגער.קריענ בלוטינק
 ״אב־אהאש-זאנע״, זאנענאננטע ד־א וו״ט זא

 האט, גרונדלאנע נעש־בטל־בע א״נע קדם וועלבע
 שאן דאש ליעפערט, בעווייז דען א־מטע־הין אבע־

 גע־ יודען ן ע ל א פ אין צייט אור.אלטע־ אין
האבק. לעבט

 פיעל זא נור דך לאשט ך י ל ט ב ■ ש ע נ
 .ח דעש העלפטע צודיטען דער אץ דאש ערוו״זען,

 בערי־טס שאלען קאניגרייך ראם •אה־הינדע־טש
האטטע. בעפאלקערונג יידישע אנזעהנל־בע א״נע

ן אץ ע ט ה א  וואהג- ן ע ר ה ע מ א־נד ב
 לענדע־ דיעזע־ נעשיבטע דע־ איים וייא יודען, טען

 -טען10 איש שאן הערפארנעהט, אונצווי־פעלהאפט
 .ברישטליבע זאנא־ בעזאשען זיא •אהרהונדעדט.

דאש אייראפא אץ צ־־ט יענע־ צו יא דא שקלאוועך,
ווארדק אבנעשאפפט ניבט נאך שקלאווענטהום

 ע־צבישא־ דאטאלינע דע־ ווא־.
 פי־ דע־ נ, ד ע ב ל א ד א טעי

 אונד -אטטע זינן קי־נען פ־״ה״ט
א :וסםדעש נעננער ״ שקלאווענטד

 ־אנע- פאנאט־שטום רעל־ניאזעם ש אי טראטצדעש
ן דאש גען, ע ד ו  בע. שקלאווק ברישטליבע י

 יודען דע־ דיטענש דיעזע אבנלייך זאללען׳ זיטצען
 טענשענודרדיגערק

ז״טענש אלש
 פא- דע־ !שקלאי־ענ-בעזיטצע- ״שטליבק

 א.ייפ. צ• פא־מליך העטצטע ערצבישאף נאטישע
 ענדל־ך זיך דיעזע ביז •ידען. דיא געגע; שטענדע;

לאששען, צו פ־״א שקלאווען ע—זאהעיא נענאטהינט

 איש ״אי־דע צעהלט, שטאדט אלט-עהרידרדינק
 אלטער דעטנאך ט אי: אינד געג״נדעט 1254 יאהרע

 דען;אטען דאטאלש פיה־טע ע־ יאהרע. ׳> ׳0 א־ש
 ו (מצביה נ־אבישטי־נע אלטען ד־א ,־ודענ-גא־טען.■

 איש ״דענ.פע־פאלנ־;נ דע־ וועה־ענד וואירדען
 דע־ צע־שטא־ט. טה״לע נ־אשען צ־ש 13•!̂■ ■אה־ע
 נ־אבשט״; אלטעשטע פא־האנדענע נאך •עטצט

 ויאו־דע דיעזע־ הע־. 14:1׳: יאה־ע דעם ריהדטא״ש
 א־ש א־־פנעשטעללט, פ־יהע־ יאה־ע 53 שאן אלזא

 זיך פא־ שפאניק איים ״דק דע־ א״שט־״בוננ דיא
 1432 יאה־ע איש ע־שט בעקאננטליך י־עלבע
ערפאלנטע.

״ע־דק׳ צ־ פע־צ״שנעט ה־ע־ פע־דיענט, עש
 ״טש־טד א״נעש נעזיננינג נדליבע—•ידענ-פ דיא דאש
 ■ידע; ד־א איבע־ אינה״ל פיעל 1136 יאהרע איש

ע־־׳ דאטאליגע דע־ הע־ייפבעשיוא־. באהטענש  ה
 נע. א־ינק נעטליך ע־נאננטע ,1.לאדישלייש שע־.

 דינעם צו ב, א ק א ■ נאטענש יודען, טויפטק
 דיעזער דאש ״אהל, נל״בטע ע־ שטאטטהאלטע־.

 ני־ ״טשיטדיש־ ב־־א ליידע־ ד־עש ״יא ט״פל•;;,
 אונטע־- דע־ ב״א אידם פאלל, דע־ הייפי; אללצי

 ביעטען האגד הילפ-יבע •ידענטהיטש דעש דר־קינג
 פא־ פ־־בט א״ש ני־ ״א־ •עדאך יאראב ווערדע.

ק  בלאש ע נ ־ י ש ש ו צ פע־פאלגוננק ע״ינע; ד
 איינע א־בע־ציינונג ז־ינע וועה־ענד נע״א־־ע; ב־ישט
 קר־י־צ- ערסטען דעם אנלעשליך געבליעבק! •יד־שע
 א. נ • ם דע־ אי; פאנאטיקע־ דיא ל־עשען צינעש

א- ״ב־ישטליבען א״נען ע נ א ג ט  ערריבטען. אל
אי. ליעם •א־אב געדננוננשטיבט־גע דער  דיעזען.
 פיעל עד ניעדערריישק. נאבטש דעש טא־

ץ א ו
שק.

 דיא וועהרענד אינננאדע, אין 1 שלרש
צו פע־פאלניננען פ־־בטבא־ע יודען

האטטען. ערטראנק
פאלנט.) א־םזעטצוננ6(

ט. כ י ר ע ב ם ט פ ע ש ע ג
ל ־ ע : ע י ו ו  ש

 העם אייר א״פט־־עב דע־
117 בעט־י: ט' ד׳ ׳/טע;

 ט. ק י א = ה ע ־ פ .פ : א
אט שלא:ט.פ־עהמא־קטע ע:ע־

 פ־״וע דיא דייטשע. 653 אונד פאלנישע 555 אוננארישע,
 טאטט. אוננא־ישע : קילאנ־אמם 1)40 פעי דך ש־עללטעץ

 פאלנישע נולד׳ 63 - 60 האכפריסא — נולד., 58—53 אנסק
נולד. 64. -59 דייטשע אונד נולד. 58. —54.—

ר ע נ ר ו ב ס ע ר . פ ה ע י ם . ט כ א ל ש
 שלאנט. פדעסבוינער צום א״פט־יעב דער ט. ק ר א ם
 אן6דא שטיק. 1960 נעטרונ ם׳ ד׳ 5. אם יעה.מארקטע6

 דיא נאליצישע. 375 דייטשע, 340 אוננארישע, 1235 ווארען
 נולי 64—55,— פדימא״יואארע אוננארישע :ווארען פ-ייזע

 55 וואא־ע פאלנישע נולד׳ 64-56 פדימא_וואאדע דייטשע
נולד 57,514 ונ

דעדאקציאן. דער בריעפע
ניט. עדש־ענענען ביוד,עד ד־א :מ׳ אץ ני ם׳ העדדן

 איה־ע אן דנד צ״טוני.״ פינסטע־ יידישען •נייק דעד מעדן
 טי״ה לבני, טוזטד נעו־־, לידיד אבנענאננען. אד-עססע

 דיים: מוצאת טובה ביעודה !האח ב״א: בקיק ל—מ י' א'
ע פללת• לא אשד אר, מ ש  חלדי, באביב יקידי קול וד! -

 ק־־א ממ־הקים זצ׳ל, הצדיק המנדה אב• מ־ של המר מטע
 ממעמק• ידידי, הפעם, לך תודות רב — ! שלום !שלום :ל•

 ■מים 1 חקותיך בפים על אנב• נם ;שבהתני לא עוד ב■ לבי,
 ־.מיש בל אהבתך אילם ;הנש־ה בים למו הלבו שנים הלפו,

 וא־•:־, נהולה מנלה ל׳ בתוב אהלי, — ! נצה עדי מוב־יני
 משפחת־ וממצב רייך ימי מקודות גדותיה בל על המלאה
 מיום הטיב שלומך לדעת נפש• בלתה ונם במה ב• היק־ה,
 ידעתיך הלא ואנב• הזה. היום ער אחיו, מעל איש הם־דנו

 תתאמי; :• אפונה, ולא הנך, פעלים ורב היל איש ב• מאז,
 יד־ לאל •הי־ אש־ בבל ואוהבך, אריך לטובת ך1— נטוה*
 לק־ני ב־־ הנה ■אאב.םינעטה: אי; נ, ה׳ רע־־ן — !לעשות

 ־־א. אין שפי ם׳ העידן — ניי. מעלתו להד־ת נשיב וב־ך
 נעיצא. ניבט נא־ 4 7 נימי ׳:544 טע״ע פ־עמיענלאו הוץ:

 צ־עהוננם.ל־םטע א״נע :נ/פאצאל אין א׳ ק' הע־־ן - נע;.
 א־נ־ טע־־ע אינם זיא טהי־לען וענהען. ניבט ווי־ קאננען

 נאבזעהען ״י־ דאמיט מיט ק־עדיט.יא:עם עם א ־ ע מ מ י נ
•ואי־דע. נעצאנען דאםזעלנע אב לא:םען,

פרענומעראציאנס־איינלאת::.
דיא אדר

ר י״דישע ״;״ע ע ט ס ע ״ פ .:: טו ״ צ
;י 8 נאנצ-יעהרי; :פ־ענוטע־אציאנש-ש־ייז

 ־- פיערטעל-יעה־־ג גילדען, 4 האיב-יעהרי; דען,
נ־לדק•

״0 ע־דאלטע; אבאננענטען אי־נט־עטענהע נ״א *
 העם אנפאננע דעם מיט נוממע־ן ע־שיענענע; ביודע־ היא

נאבנעליעפע־ט. אינענטנעלטליך .פאלליעטאנם
ד0 דע־ אדמיפט־אצ״אן אונה ־עדאקציאן היא *

 דע־ אי; דך בעפינדעט צייטונג״ פעטטע־ •־הישען •נייען
 בידא. אץ ; א ־ ־ ו ב מא־יין הערק דעם נובד־זקעדייא

הין פעטט,  א־־עם. צו זענדונגען אינד צוש-פטע; אללע •̂י
:אד־עטטע היא דנד. טי־ען

■11 ; ו 1./ 11111*1 ■ו י ס■1 ו

 בעצי־בנוני. נענויע־ע א־־נע א־זט אינה פ^־׳לק^ממז;, נענינט
אוננאטה־נ דו־באוים ע א־־עטם דיעזע־

 פע־. וועזענטליבען ק״נע מוןנטאנ ד־ט קי־זע היא הא
 .קו־ד.טאבעללע־ היא הייטע ודד ליעטע; ע־ליטטען, ענדע־וננע;

 לעועשטאפז מעה־ אבוןנעננטע; נעשעטצטען דע; א־ם ״ענ,
קאנע; •י- בת=ק

עזת־ענט־ ט׳ :י-ע־א־צ־^ן

 911 : ווא־ען פאן הא

ו 1111)1 <!1*1111011)411117 811111,1 א ו 0£)וו1שו ו א4. ^ 1ו*1י1א*י(ןו:1י 1^ .114 ! £81 ני! *דא£1 ז1זי\0ח11161ו : ג1. 1 ג \0ח 1זוו'־ >116 8)־)1.1נ>110מ '



 ט־טטה־ילוננק דיא -אב הערפארנעהט, רענהויזעם
 זא;. זינה, ערדיכטעט נ־כט שטעווארד הערק העש

בערוהען. ראהרהייט פאללע־ א־־ף דערן
ן י י א ) : נ ע ר ט ״ש * ר״ ע ג י ב י י ל נ.

 דך שפיעלטע טאנע דיעזער ר.) ע נ י ל ט ם י ־ ג
 א״ן שט־אפ-נעריכטע בודא.פעםטער דעם פאר

 הייטער. נ־אשע־ צו דע־ אב. ״בעט־ונס-פ־אצעם*
 א־נד א־ט דע־ ווענען פעראנלאששוננ;אב׳ ק־־ט

 הו־פטשטעד. אי־נעם אץ :״שטל־בער א־־ן וויא ד־־זע,
 טאנל־בשט א״ף וויעדע־האלט זיך ילאשטע־ ט־שען

 קלאשטער. דע־ ל־עש. בעטרינק וריזע נ־אבע
 פאר נעטדיך ערהאב י ד ט ע ט ע כ ;••שטל־בע

ק נענק גע-בטע דעש  בעלא -יעהר־גען2״ קוים ד
ט א ק א ו  ,ער״האר : אנקלאנע פאלנענדע ש ו

 פא־ליעבע ט־ינע קאננטע קאוואטש !נעריבטש-האף
א- אלטערטהוטע. דעש א־־ב נענענשטענדע ־יפ  י

 ע־ מ־ט׳ טאנעש איינעס נץ ם־־ טדד־לטע וואטש
 איינע; ד,עררשאפטש.דיענער א־־נעם ב־־א העטטע

 אלטערטהיטליכק א־־נען אינה .ש־לד־ אור-אלטק
 גענענשטענדע וועלבע געזעהק, .זעבעל-ג״פף*

 נאכדעם - ווע־ק. בעקאטטק צ־ גולדק 5 פיר
 דך ער ליעם גולדקערהיעלט, 5 ד־א ט־ר פא; רא־־אטש

 דאנן ע־ קאש שפעטעד בליקק; כ־בט טאגע מעה־ערע
 ערוועהנטק היא פא־וואנדע, דעש אינטע־ ־״ערער

 דא. א, ש ט א ל א ק אץ ווערען נענענשטענדע
 איהם גאב א־ך - ט־שטע. רייזק דא־טהץ ע־ הע־

 א־־נק ר״זע-קאשטען דע־ בעשטרי־טונג צ־־ נץ
 וויעדער דאט־ט פערשוואנד ע־ בעט־א;, נ־אשע־ק

-  ארש- דער ט־ט נ־יערד־ננש דאנן אש טאנע, איניגע פ
 נע. ר ה ע מ ווייט ווע־ען עש ערשיינק, צ־ רעדע

 פאר. נענלרבט, אנפעננליך ע־ אלש גענשטענדע,
 קייפשש־״ז דע־ ארך נאטירליך ווערע דאך האנדען,

 א-ך א־הש נאש איך - נ־אשע־ער. שעד״טענד איין
ך ו־עלבעש נעלד, פע־לאננטע דאש דיעזעשטאל  א

 זא ניבט זעלבשט א־ך דא צ־ועקע, היעזעם צ* טי־
 טושטע. פ־יינדקארםלייהען נוטען פאן בעזאש, פ־עי*

 טרייבען דאש ם־ר דא אבער, איך ש־קטע צונל״ך
 דעטזעלבען ע־ש־ק, פערדעבט־נ ראייאטש רעש

 צו נור בעאבאבטען. צו אירן איש נאך, ■עטאנדען
 פער. ט־ינער בעשטעטינוננ ד־א א־ך קאננטע שאלד

 געוואהנ. א״; קאוואטש ראש ערפאהרען, טיטהיננ
 הינטער- א־ינפאך ימיך דער וואר, שרינדלע־ ל־בע־
 נאב. טיך א־ך ל־עש טראטצרעם - האט. נאננען
 נעשק, צו נעלה קאוואטש רעש הע־ב־־א, טאלש

 קניע האש ארף ט־ר פא־ שלובצענד ד־עזע־ אלש
 פער. פלעהענה, פע־צ״ה־ננ א־ם ■נד א שט־־צטע

 גע;ענ- אלטער.טה־םליבען געורנשטען ד־א שפ-אך,
 רי־זטע ער ב־־ננען. צו ן ע י ו ו א״ש שטענדע

 ם, א ה ט יאהאנן פרי־נדע, ד־נעס טיט ארך דענן
הילפרי־כע בעטריגערייען זיינק ב-א איהס דע־

 דעש. אונש שא; א־־נע־ דאש אהנע קאננען, וועדדען שאאד
 נא. א״ן נדד ענדליך דע־ דעל־נ־א:ט.־ועבסעל, איינק דאלב

 ..* . מיששע פא־נעהשען ארס, שורנדעל ־אקטע־לאזע־
 שיך אויף וואדטע דיעזע דאש עש, נעשטעהע ״א־ך

 ע־שש יעטצט שאבטק. איינד־וק בעוועלטינענדען איינען
 אונד עדלק נאנצען ז־־נע־ נאך אבע־שט דען איך לע־נטע

 איך ודיד־נען. אונד קעננען :־•:דליך נעדיננד;: ע־האבענק
 דיעב״א אד,נע וואללטע, האבק פ־רא צוד שיך ע־ דאש לאה,
 זעע. אונד דעליניאנס. ששוטצינק דעש טיט נעורששק ז־ץ

 דך שטר״בטע פדי־ליך וואללק. צו בעזודעלן לעג.שא:ע־
 זאנע. א״נער לאן6 דען נענק ארך געורששק ״דישעס טיץ

 א״ן ענטשטאנד איננעדק סיינעס אין נאננטען.דיש.עהע״.
 ניבט דויע־טע קאטשף דיעזעי דאך קאשפף; נעוואלט־גע־

 דאש טדוידינע, דערא־טינ איינע •א ווא• לאנע מיינע לאננע.
 דעש האנד ד־א האטטע, ט6קרא שא־אלישע דיא ניבט איך

 שווערעש סיט ארך ווענן צודיקצו.וררק. שאננעש עדלען
 •שיש. איינע־ שלאן דען אץ ענדליך איך וויללינטע דע־צזן,

שאננע' שאיציגל־בען דעש שיט עהע־
 שעד,ד. איינען אוש גון זובטע קעששעלען ״אבעדשט

 זיינער נעדיקויבטינונג אין ער דק אן, אורלויב •עהדינק
 רעניטענם אונטעדשטעהענדע איהם דאש אוש שעדדיענשטע

 באך גיננק וויד ע־דיעלט. אלשבאלד אנשטאנד אדנע ארך
 אן 1870 ■אד,־ע דעש דיט וואהל וועלבעם •טט־אשבודג,
 נעהא־טע. פ־אנקדייך צו יעדאך דאשאלש קאש, דייטשלאנד

ק ביינעישיישטע־, דעד שאללצאנ דא־ט  שראנצאוישק ד
 קעמשעלק אבע־סט טיויאוננ. אונזערע נעשעש, נעזעטצטק

 אץ ארך שיך ליעש עד נעשאהל. אננעט־ויטער שיין נון ווא־
נדינד. ורששענש.שעבעדן נאט-נען ש־־יא איינע -6 אללען

טעה דךדא־ט אוש אב, ורק נאך ל־־שטעטע, האנד
 אוגטערהאל. צו הע־צענשלושט נאך טאנע רע־ע !
 נער־בטש-זאאלע.) איש ה־־טע־ק־־ט (אללנעט־ינע טען. 1

 קאוואטש טראט וואר, פערקלאפפט נעלר האש אלש
 אננעלאננט, בודא-פעשט אץ אונד אן, דד־ט־־יזע ד־א

 וואהנונג נע טי־ אין שנו־שט־אקש דך ער בענאב
 דעש או־ף ווערען זאבק דיא :פעדדבערונג דער טיט |

 עד ;ט איז אננעלאננט ער וועלכעם טיט ע, פ פ י ש
 נעשענק איין א־נד נאך נעלד איינינעם ניר ב־רבע

 וועהרענד זאבען די־א דע־ דקשיפפש-קאפיטק, פיר \
 גאב איך - נאהם. פערוואהרוננ אץ פאה־ט דער

 פער. דיא אבע־ נעווינשטע, דאש יעטצט או־ך א־הם
 א־ממער נא־ וואללטק גענענשטענדע שפ-אבענען

 געברויב. נונטעהר - !קאמטען פארשיין ניבט'צום
 גענענשטענדע דיא אויסרעדע, ד־א קאוואטש טע

 ; ע י ו ו נאך איררטהימליבערווייזע וויעדער ווערען
 פער. דא־טינק״טחעאוס״ דעם אינד צוריקנעפיהדט

 נאך דיעזעלבק מאן קאננע דאך ווא־דק, ק־־פט
 איי; נון פערפאישטע איך צוריקקויפק. ל־־בט

 ״טו. וויענער דעם דירעקציאן דיא א; טעלעגראטם
 צום ש ט א ו ו א ק אבער איך וועלבעש זעאוטש״.

 - לאבען.) זשאללענדעש א־בערנאב. עקספעדירק י
 טעלענראטמש דעם אדרעשסע דיא שטר־ך קאיואטש

 ד־א דערזעלבק שטעללע א; זעטצטע אונד א־־ש
 נעבליע. ודק אין דע־ ש, א ה ט פריינדעש זי־נעש

ק ̂ך וואר. ב  טע- ד־א טראך• טאנע זעלבע; אש נז
 דירעקציא; דער זייטען פא; אניוא־ט לענראפישע

 £אן וו־דקליבק־יט (אץ .טויןעאיטש״ וו־ענער דעש
 נענענ- פ־אנל־בען דיא דך דאש איין, שו א ה ט

 אלם מעה־ פאן וועיטה איינע; וועלבע שטענדע,
 - בעפינדען. דא־ט וו־רקליך האבק, נולדען סי״׳-׳
 פאן נרונד, וו״טערער איין קאוואטש פיר ו־א־ דיעם
 איך אלש בעקאס, ע־ הערוישצושוו־נדעלן. נעלד מ־ר

 טיר פא; האטטע,קליידוננסשטיקע טעהר קקינעלד
 איך אלש טיד, בליעב של־עשליך - פע־פפענדק. צוש

 ה־נטערנאנגען איינפאך איך דאש אי־נזאה, ענדל־ך
 ב־־א קאיואטש דע; אלם א־ב־ינ, ניבטש ווא־דען,

 נאך דאנן ארך אבער אנצוצי־נען. פאליצייא דע־
- בייא ק^וואטש ערש־ען  אום נאכטצייט, צו־ ם

דער נעלד  אינד ע־לאננק, צו נעלדעש-־וע־טה ̂ז
 זאלבק ב״א דער קאיואטש, פאן מיך ל־עש איך

שפיעלטע׳ ״טאשענ-טעששע־־ זיינעש טיט אנלעששען
 אי־עבק ראש איהם, נאב אונד ן ד ע ט כ י ש נ י י א

 פי־נינע־ טי־נעס פאן איך דע—ווא ענדליך האטטע.
 פעשטנענאט. נעטד־ך ו־א־־דע קא־יאטש בעפ־־־ט,

 דא־שטעל. א־נטערעששאנטע דיא זאיווייט מען.*
 דער אין - ני־שטליבען. בעטר^נענען י דעש לוננ

 ניישטל־בע בעט־אנענע דע־ נאב שלוספערהאנדלוגנ
 נעלדבעט־ענע, יענע־ שיטטע דיא י ה ט ע ם ע נ

פאר. פערש־עדענען א־נטע־ איהם ראייאטש וועלבע

 נע. •עדעד אץ אידם שיט איך דאשיט אונטעדדיבטק, ליך
קזןננע•״ ערשיינען נעזעללשאפט בילדעטען

 דאש עדצעהלק, צי שע־נעששען, נאלד האבע .איך
 שיטנאהשק• שט־אשבודנ נאך ניבט קינדעד אונזעדע ודר

נאטע ווענינע ע־שט שיינע זאוו))ד.ל  א, ק ק ע ב ע ־ אלטע ש̂ו
 ץבע־שש, דעש טאבשע־בען אלטע־ע עטויאש דאש אויך ר־א

 צוד־'. וויינבעדגעד נייא בליעבען ע, י ־ א ש נעשליך
 צו ;שערבי; ביידק דיא האטשע, איבע־נ^משק עש דע־

 דענענ. איינעט אין דיעש ווייט ;ץ איהנען, אונד ששלענען
 עדציעהונג ענטשסדעבענדע איינע מ*זנליך, ווינקעל בידגעד

 זעלבשטפעדשטענדליך, ארט עש לאששען. צו אננעדייהען
 ץנע־שש צום פעדהעלטניסשע שי־נעש נ>ץן ורינבעדנעד דאש

̂בע־שט דק -6 ער ארך ך יעד!) דא האטטע. אהנוננ ק־־נע ( 
 אץ איהש אונד הענטע הוןבאבטוננ או־פדיבשינסטע ד־א

 האטטע :א שענקטע, פעדט־ו־ק פאללעש נעציעהונג ■עדע־
 איינצו. :•בטש שם־אשבו־נ נאך אב־ייזע אוגזע־ע נענע; ע־

 אונזע־ע בע־־יט, זאנלייך ז־ך ערקלעדפע עד •א, ווענדק.
 נעהשק, צ• פפלעגע אין שא־יע, אונד -ענעקקא ק־נדע־,
 יאהדעש. ענטשפדעבענדעש איין נאטי־ל־ך איהש ורד ויאפי־

 סאב. שיינעד היעדודך וואללטע איך בעשטיששטען. נעהאלט
 נייא זיא דיא זיבעדן, ע־ציעדוג: יידישע -עבט א־ינע טעד
 ש*ש.עהע אי־נעד אין אבע־פם דעם שים איך דא סיד,

קאננעך ע־האלטען העטטע קוים לענטע,
 פ־אנ. ארף •אה־ע פאא־ איין זא פעדלענטק ״ורד

 אב. נעשאהלש מ־ינעש אורלויב דע־ ביז נעביעטע, צאזישעש
 די. שים אונד א״נ-יקען עד שושטע •עטצם וואר. נעלו־פק

 איך נער,ק. נ־ענצע רושישק דעד נאך רענישענטע נעש
אירש שיט נאטטין ט־ייע אלט איש נאטי־ליך, א־הש פאלגטע

 ארשע־. אן; נ־לדע; י!ח2ט־ט הע־ו־שנעלאקט, ווענדען
 קליידוננסשטי. קאיואטש א־הם פע־אונט־־־טע דעם
 —גזלדען.זא 100 אלם מעהר פאן ווערטהע איש קע

 אויש נייסטל־בען דעש אבוועזענהייט אץ ע־ האטטע
 אונ־ ב־בע־ מעה־ע־ע ייאהנונג לעטצטערען דעם

 ורללען אינד ורששען הנע א ווע־טהנענענשטענדע,
 פערקרפט, אינד טיטנענאטטען א־יגענטה־טערם, דעש

 ווא־ אננעקלאנטע דע־ - פערפפענדעט. אדע־
 פע־- נעשטענדיג, וואהל הויפטזאבע דעה בעצינליך

 איהז דורך דע־ נעדאטטט-שיטטע דיא אבער, זובטע
 העראבצודריקען. טאנל־בשט בעטרענע ענטלאקטק

 בעלאקאויאטש פעראורטה־ילטע נעריכטסהאף דער
 דע־ אינד בעטרונש דעש פע־ב־עבען דער ווענען

 פע־ב־עבענש דעש ווענען זאוו־א פעראונטר־יאיננ,
 פאן נעזאטטט-שט־אפע דע־ צו דיעבשטאהלם דעם

 נעלדשטראפע. נ־לדען 500 אונד קעדקער יאהרען :1
 דער ארך אלם שטאאטש-אנוואלט, דע־ זאוואהל

 יאהאנן גענען - אפפעללירטען. פעראורטהיילטע
 אונטעדזובונג ד־א זיינערצייט וואורדע ש א ה ט

 אייננעלייטעט,* ״פע־ב־עבענש-טהיילנאהטע ווענען
 ווער. א־־פנעפונדע; ניבט דערזעלבע •עדאך נאבדעם

 אננע־א־ר. קו־רענט־רוננ זיינע וואורדע דקקאננטע,
ק צ־הא־ע־ דיא אלש נעט._-  ז־טצוננש-זאאל ד

ק אויף געריכטש.פ־עזידענט דער נ־ננ פערליעסק,  ד
 א־הם צו זאנטע אונד צו ניישטליבק בעט־אגענען

 דאם א־בערצ״נט, ט־ך איך האבע .יעטצט לעבעלנד:
 זינד, גל־־בינ* ״שט־עננ זעה־ עהדוררדק א־־ע־ע
 זאלבע; א־־נער דאך וואהל ז־א העטטען זאנשט

 פאללק אפפער צום ניבט בעטרינערייא* ״דומטק
 נליי. וואהל זאללען נייסטליכק הע־רען ד־א קאננען.

 בעטרינער יעדעם ניבט זיא דירפע; דאך זיין, ב־נ
. !*נעטהאן עש א י ז וו־א שענקען, נלו־בע; . .
 דעד 3 נוששעד אץ ג.) נ ו ג י ט ב י ד ע (ב *

 אל. נלייך ורד, בדאבטען צ״טוננ* פעשטעד יידישען ״ני־ען
 דאש שיטטה״לוננ, ד־א בלעטטע־ן, הו־פטשטעדטישען לען
 דאש סיפא פא; העדדן דיא דעפוטאציאן, דעד נאשק איש

 הבדד, נ־אשוואדריינעד דע־ עהרענטיטנליעד אלט דיפלאט
ו שאלאשאן הזרד איבעדדייבטע, קדישא ו א  אנ. דיא ל

 פא; נון וו־ד וויא נעדיבטעט. עקסצעללענין זיינע אן שפדאבע
 דיעזע בערוהטע וועדדק, פע־שטזנד־נט זייטע נלויבור־דינע־

 דעד טהאטזעבליך דא איד־טהושע, אי־נעט ארף שיטטהיילונג
 אויט׳ נ־אשווא־ד־ינעד דעד פ־עזעס פע־דיענטטפאללע

 וואד, עש ן, א מ ל ל ו א איזידאד העד־ געש־ינדע, א־טה׳
ק אן דע־  פע־אנלאש. דיעזע־ בייא שינ־שטע־.פ־עז־דענטען ד
 בד־ננען ודד נער־בטעט. אנשפדאבע נעדיעגענע איינע ש־נ:

פע־ננינק. פיעלעש שים בע־־בטינונ: ד־עזע
3 ק איבע־ "0  שעדא־די. פזשטעד דעש בעגינן ד

 אויה. צודיפעל טאנען לעטצטע־ען אין טו־בטען שאדקטעש
 דיעזעם -טען25 אם בעשטיששטהי־ם שיט ווידד דעיזעלבע

נעהשק. אנפאנג זיינק

 דיע. אנלעשליך טהיילק, צי לעבענש דעש בעשוועדדק ד־א
 וו״ג. בייא אוש אבשטענע־, אי־נען ורד שאבטק ־ירע זע־

 בעפאנדק קינדעד דיא בעזובען. צי קינדעד אונזעדע בעדנעד
ק דאהע־ פאשטען ורד נום. ־עבט זיך  דיעזעל. ענטשלוש, ד
 צו ורינבעדגעדם לייטוננ דעד אונטעד ור־טע־ה־ן ארך בע;

 דו. דעד אן האטטק, אדשז־בט דיא יא ורד דא לאששען,
̂ך שיפסק. צו וויילק לאננע אללצו ניבט נ־ענצע שישען  דז

 אויפענטהאלט אונזע־ לענקם. נץטט אונד דענקט שענש דע־
 אנ_ ורד אלם לעננער, דו־ע־טע נ־ענצע ־•שישען דעד אן

 שיטטלעדוויילע אוואנשידסע קעשפזלען נלויבטק. פא::ש
 ; נעהשק צו אבשיעד ויינק ע־, דאבטע נון נענע־אל. צוש

ללטע שאן ד?ך  ̂ז ניבט ץפפיציע־ ה^בנעבילדעטק דק וו̂ו
 איינעם פאן וואודדע ענטלאספונג זיינע ענטלאששק לייבטהץ

 בייא ענדליך עד בר פעדשאבק, אנדע־ע דאש או־ף יאה־ע
 איינע קאזאקק הויפק איינעש שיט צוזאששענשטאסע איינעש

 דיענשט. היעדודך אונד שדו: דאפאן פע־וואונדוננ שווע־ע
וואורדע* אונפעה־נ

ק ורינבעדנעד דעש דיר נאבק ״■עטצט אויפטדאג, ד
 אום אנצוקויפק, ניטבען דיעועס היעד דעבנונג אונזעדע פי־
ק ק־נדע־ אונזעדע־ נעהע דע־ אץ  דיר קאננען• צו לענ

 איינינע היעד זיין, נענאננם אונם וועדדע עש האפפטק,
 ליירעי עקשישט־דק. צו פדיעדען אונד רוהע אין יאהרע

 ארף שאן אנדע־פ. וררה־ים נאטטליבע דיא עש וואללטע
 אונד האלב שאן ווי־ דיא וואונדק, דיא ב־אבען דייזע דעד

 אללק שאבטע דיעס אונד אויף, נלויבטען, נעה־־לט האלב
אוננליק. דעד ענדע. איין דוד,ע אונד ארףנליק האפפנונגק

י------------דירע. דעד אויף שטא־ב ליבע
פאלנט.) (פא־טועטצונג



 קאנד־דאטו־ ד־א ז י ו ר ק —דע דאש דינונג,
 ד-א לי־טק, זאלשען ט־ט ע־ -א אננעהטע, ט ב ־ נ

 פע־שאשערן נעלד״ ״א־ש וואהל-בעצ-ק א־ה־ען
 אללער- ״אללע.- האבק טהץ צ• ניבטש טאשטק,

 ״פאלי- ע ב ל ע ו ו ה־ערו־ם, כאן ע־ז־עהט ד־ננם
 לא;דעש דעש ־־אהל.בעצ־־קק מאנבען א־ן טיק״

׳"•־־• געטייעבען
ן ל ע י נ א ה ט א נ ן א ־ א ב < * א  פ

 אין טאגען אי־נ־גק ז-ט ־־־־לט ד) ל ־ ש ה ט א ר
 א־זט דערזעלבע ה־־פטשטאדט. אוננאר־שען דע־
 דאטהש־לד. ודענער דעש שעפש רעש ברודע־ דע־

 איין ראטהש־לד. פא; אלבע־ט פ־־־הע־־ן הויזעש,
 יעי נ ־א נאט דאש :■•־ששק, ווילל בלאטט א־נכא־־שעש

 באנק.הדז א״; ב־דא-פעשט אץ ראטהש־לד פאן
 יעדאך א־זט טיטטהיילונג דיעזע - !ודלל ע־אפפנען
 א־בע־הדפט פ׳ראטהש־לד נאטהאניעל דא לעשע־ל־ך,

 אנטהי־ל טהעטיגען געשעפטש-בעט־יעבע אש נ־ע
 פערגניגונגען.ע־ ד־נען א־־נפאך ע־לעבט גענאטטק,

 דע; וועטט-־עננק. דאש טאג א־־נק ־־ע־ בעזושטע
 עדע.ק־נשט.א־־םשטעל-רנאלדשט ד־א טא; צווייטען

 דואוג־ ץ א א־זט א־זטאללעש.עש דאש וו׳. ז׳ א- לונג
 נ־שט נאך בלעטטע־ א־ננא־־שען ד־א דאש דע־,

״־•א- אץ נאטען ז־ינען -אללטע ראטהשילד מעלרען,
ד דאש.צע;■ א קא-ם - ן - ,

 ■ודען ■א י ב ע ד ר א ט.ם ם ב ל ע (ז •
( ! ־ ע ד י י  ד־עזעש ־אש ע־ש־טטע־נד, א־זט עש ל
 צייט׳ נייעשטק דעי קראגקדדיט א־־נע פערברעבען,

 היי. א־טטער קרי־זק יידישק אין א״ך ל־ידער
 שניטט פ־־־טאנ דאשע פא־־נע פא־קאטטט. פ־געד

 קאטט־ש-שענזאל, א-נד ב־בהאלטע־. נ־־־זע דע־ דך
 ה־־זע . קאפפעע א־ש ד, ע : נ י ו ו א ל עד־א־ד

ק א־ן טאשענ-טעששע־ א״נעם טיט  ע־ דאלז. ד
 טעה־טעג־נעש ;אך פא־נעשטע־ן ע־שט שטא־ב

 ש־־־ענע־זאהן ווא־ דערזעלבע ש־פ־טאל. א־ש ל־ידען
 א-נד רעל־;־אנש.פ־אפעש:א־ש שעקאננטען דעש
 •ן ל ־ צ טא־־ין העידן פעשט, אץ ש.םרעדיגע־ש6היל
 אונגליקלי. דען זאלל ;;ש.נאטה אה; ■ דיא - ז־ל.
ק אץ נעזעהק, טאגע בעששעדע א״נשט דע־ שען,  ד
 ■אנטע וויעדע־ געשטע־ן י- האבק. געטריעבק טאד

 ן׳ נ א ט י י ; ה־־נ־־ך נאמענש טאנן, ■ונגער איין דך
 !2 נו׳ קאנ-נש-גאששע דע־ אי; היזע א־סעלטערל־שק

 דע־ אויף בליעב א־נד טונד דע; דו־ך קונעל א־־נע
 האפפניננשלאזע וויעדער זאלל ה־ע־ טאדט. שטעללע

 פ־־בטבא־ק דע־ צ• פעדאנלאששונג ד־א ליעבע
״ן.- נעוועזען טהאט  ד־א א; •עדאך נלו־בק וויי ז

 אש אלא ח־טא אדם אץ :וו־־זק א־נזע־ע־ ו־א־טע
; רוח בו נבנם בן ת ו ש  עש ויענן נאטענטליך ש

 הא:• פע־ב־עבען ג־־־ענפאללעש זאלך איין א-ם דך
 א־־נעטאמענטאנע בעשטיטטטהיט ם־ט דעלט׳א־זט

ה-־טצ-טא; פא־א־־שצוזעטצק. ערורדרוננ6ניישםעם.

ת עצט־ שאב־ א־־נען קוים עש פטע—ז ע ד  נע. ל
 נער. האשג־אד־נע־ א; צ״טאלטער א־נזער דא בק,

!ל־־דעט ו־אז־טעט
־ ע ב ־ א ו ע״.) ט צ ר נ.א ע ר ר • ״א א ־ ד י

 שטע- הערר ש־יפטשטעללע־, פ־אנצאז־שע־ איץ
 ער דעם אץ הע־ו־ם, בוך איין זאעבק נאב ■■א־ד,

 זאנענאננ. א; וועלבע א־צטע, ■ענע דאש נאבוו־־זט,
 'ה־נד־־ך יאה־ע לאננע א־ר־ע״אנשטאלטק טען

 נע־ואהנק, דא־אן דך נאך אונד נאך דנד, טהעט־נ
 ע־. צו ״א־־ר-זיננינעך איינען טענשק •עדעם אץ

 זץ־דיעזע צ־־גט קר־מ־נאל-ש־אצעששען ב״א בי־קק.
 יעטאנד ה־־פ•;. זעה־ א־ררענ-א־צטע דע־ ניינונג

 שווע־ען א־ינעס ווענען נעריכטע ביים נעטליך וירד
אבע־ דך ע־העבט דא אנגעקלאנט. פע־ב־עבענש

ק מאן דאש ע־זובט, אונד פע־טה־ידיגער דעד ]  א;. ד
 לאששען אונטערזוכען אללעם פא־ נעקלאנטען

 צושטאנדע א־ם ניבט אונטהאט ד־א ער אב מאנע,
 דעלבעם אץ האבע, פע־א־בט א־רר.דננעם דעש

 עם - פערד־ענע. שט־אפע קיינע דאך ער פאללע
 ד־ע. הע־ב־־נעהאלט, איררענ-א־צט אי־ן נון וירד
ק א־גטע־זובט זע־  דאש א־נד - אננעקלאגטען ד

 דאהץ, ה־־פ־נ נא־ לויטעט נוטאבטען א־צטליכע
 נ״שטעש-צע־־ט. א־־נער א; אננעקלאנטע דע־ דאש
ק אץ ניבט ע־ וועשהאלב ל־־דע, ט־ננ  קערקער, ד

 א־נד - !נעהא־ע א-ררענ.הויז דאש אץ זץנדע־ן
 ה־־פ־נ נא־ גוטאבטק זאלשעש א־ץ בע־והט דאך
 ענ.—א דע־ ני-ג־ננ ערוועהנטען דער אויף נו־

 האנד ד־א א־ל א־הנען דע־ מענשען, יעדק א־צטע,
 בעט־אבטק! צ• וואהנזינג־נק א״נען אלש גע־אטה,

 ז״. אץ נו; ערצעהלט ד ר א ו ו ע ט ש העיר -
 פא־ מ־ך שטעללטע .איך :פאלגענדעש ב־בע נעם

 דען ם־ט פאל־צ־יא-טאננע א־־נעם •אה־ע א־־נעם
 נאפאלעאן קא־זער דע־ בץ ״איך : פא־ ווא־טען ;

ק. ■ ו • קאנ־גץ עננל־שע ד־א באלד ווע־דע א-נד
 דע; א־ך האטטע ק־־ם :״ה־־ראטק א י ־ א ט 1

 פע־. שא; ארך א־ך אלם א־־שנעשפ-אבק, זאטין
 נעב־אבט פאל־צ־־א-אטט א־־פ׳ש א־נד האפטעט

 א־־־ענ. א־־נעם פאן ׳ נץ וואודדע איך ווא־דדע. י
 ג־־שטעם-צושטאנד ט־־נק דע־ אונטערדבט, א־צטע

̂ש  פ־ה־טע מאן ערקלע־טע. בעדענקל־ך־ ״זעה־ א־
 ״ג־אשענ-וואהן* א; דע־ טענשק, א־־נק אלם נץ, מיך

 4 פאללע איך ״א אב, א־ררענ-היז א־נש ל־ידעט,
 ד־א ט־־שק, צו א־צטע ד־א א־ם בל־עב. מאנאטע ;
 א־טנא:. פא־ט־־עה־ענדען א־ה־עש פאלנע א־ן •א !
אדע ״האלב. זעלבשט וואהנז־נניגען ט־ט נעם :
שא א־ך ־־ע־ נעווא־דק׳ פ־ערטעל-נא־־עך—1 '

 ־־אבל־־בט ;אפץ־יעאן! קא־זע- בץ -א־ך :מע
 האטטע א־ך ־.״ וויקטא־־א קאנינץ ב־ו־ט ט־ינע דענן

 פע־ש־עדענען ד־א א־בע־ נעלענענה־־ט, ה־עב־־א
האלב-נא־־־שען א־ה־ע א־נד נ־־שטעם־ק־אנקק

פאלליעטאץ.
י א ם ס ו ע ; י י . מ ע כ ו ב ־ ע ג א ט

י. נ ש א י ט ם סאטועל דר. פא;
פץ־טזעטצוננ.) (<ז.טע

ק אן ע־א־ננערוננ דעי ב־־א  ע־פטען א־הלעם טץד ד
העפט־נעם זץ א־ץ אין סרדא ארמע ד־א פע־ם־על סאננעס

י י ' ״ ' ו ר י ; י י א ״ ״ ־ ״ - ״ . ׳י ל א ך ' י א א ־ " ״ ך א • ■ • ך . . . . . . . . . . . .

 ז־א ביו וו^ללען, צו אונטערבדעכען ד!ןל ע־צעהלונג א־הרע
 אבע־דאלם איהל ל״בטע א־ך וילד• האבק עלהו^לט דך

 אלם. דך דא דענק םוןן ק,66טלון שטעלקענדע אי־נ־גע
 דא־ו־ף, נון נעהאללטע דא פ־הלטע. נ״.בעלעבט וויא נאלד

 עלצעה. צו ז!ןפ!ןלט וו־־טעי או־ך עילענניטסע א־הלע טיל
 ט ל ה ע צ ע נ שטונדק א־היע דאם ־ד,לע,6 עם זיא דא לען,
 הופטענ. העפט־נען א״נעם נעוועלט־גונג דע־ נאך דנד,

 בענענדעל ם־ט נענעלאלין ד־א נון זאנטע אנסאללעס
ד״טער: שט־טנוע

 | פ־וןטטען נזןטטזעל־נען ם־־נעם ה־נש־־דק דעם ״נאך
 אנוועדטס. יאש פעדמאנק ם־־נעם ט־ט עם ג־נג טאננעם

 דעד נעדעטטעט, וואו־דע פעדטאנענם דעס טה״ל א־־ן ם בל!)
ק אץ דך ס הענדק ד ל ע נ ר ע ב נ י י ו  וועלנעד נעפאנד, ו

ווא*.״ סאננעש כדינעס ק^נסאני^ן דעד
 היעדו־ף נאלד ויקטע ן ע ל ע ם מ ע ק ״!)בע־פט

 ע־ א״ן. שטעדבק אונזע־ אץ יעג־פענטם א־־נעם שעז אלם
 אוד. צע־ל־טטעטען האבסט אץ וו־טווע אלם ם־ך ט־אף

 בעו־ו־ע־ל־בעדע, ו!) אום א־־נע וואל לאנע פ־־נע אן. שטענדען
 א״ן דאננעס מ־־נעס אנלעבק דעם נאך קווץ איך אלם

דך ע־נא־דטע אבע־פם דע־ ב־אכטע. ויעלם צו־ דעדכען

 אונד ד!):ל־:ע אללעס טהאט ע־ האלז, עד מ־־נעל,
 א־־נ־. נץך א־ך דאם פע־דאנקען, צו עם א־ך דאטטע א־הם

 דאנן ם־ץ וועלכעס ק!ןננטע, -עטטק נעלדע דעם פץ; נעם
 ס־ל־טע־.פע־דאל. דע־ פץ; ל־עפע־וננק געל־־פטעטע ם־־

האטטע.■ פץלדע־ן צו טונג
 קעדפעלען ץבע־םם או־ך וואל מיי, נל־־ך •אבע־

 ד־נע ו־ץ־דען. נעט־ץפפען אוננל־קע הא־טען א־־נעם פץ;
 פץ־ וואל עננלענדע־ץ. געבילדעטע ה־בשע א־־נע פ־־־א.

 ד־נעם סיט על דעטטע וואם נעשטץ־נק. דץנאסען ווענ־נען
 צערטל־נע ד־א ■א נאבדעם זץללען, דאבען טאכטערבק

 פז־■ קעדפעלען ץבע־פט ? פעילטע הו־זע א־ם דוטטע־
 צ־־ ם־ר א־־נסטווי־לען ק־נד דוטטע־לץזע דאס ט־ו־טע

 ה־־. א־דדע־ דעפשען פץלנע אץ בעזובטע ע־ אן. פפלענע
 צ־־ט, דעל לו־פע א־ם ע־ דאם עם. קאם וץ הו־ז. ד־ץ פ־נעל

 ד־טטע־. זץ ק־נד נעל־ענטעס ז״ן א־ך ודיל נול פ־עלל־־נט
 פע־זץן ד־־נע־ צו צוג־־נונג זץליע א־־נע בעהאנדעלטע, ל־ך

 ד־־נע א־ם ע־נפטל־ך נאנץ לנדל־ך דך על דאס פאפטע,
 עד,־ענד ס־ךצונל־־ך ם־י וואל אנט־אנ דע־ בעו־אלב. האנד
 ץבע־פם דא עה־ענד, ד־ך פ־־ וואי ע־ בעל״ד־נענד. אונד

 ווא־ דאן שטאטטל־בע־ שץנעד, א־־ן ן ע ל ע פ מ ע ק
 סאניעוען, א־־ננעהמענדען פ־־נען אונד נ־לדונג הץהעד פץ;

 לענ־דענטם ד־נעס ל־עבלינג צ־ם א־רן א־־נענשאפטען וועלבע
 א־לנענד א־רם ד־ט ד־א דאבטע, יענעד אלל או־ך א־נד
 ווא־ אנט־אג דעל אללי־ן - קאדען. נעד־הדונג א־ן ודא

 בעל־־ד־נענד, נלאדע ד.ץד.עם אץ אויך דיך פ־ל אנדעלד־טס
 דאנן נול דץך ווץהל א־ך אונד ווא־, בל־פט •א על אלם
 נע. בא־אקטע־לץז א־ך ורענן קץננטע, ווע־דען פ־ו־א ד־נע

א־ז ד־־נעל גלו־בען דען נלו־בען, ״ד־שק ד־־נען ווע־ע, נו:

 נאש. אנצושטעללק. שעט־אשטונגען ט־־נע א־צטע
 בעענדעט שט־ד־ען ד־עשפעלל־נען מ־־נע א־ך דעש

 נאנ־ן טאנע א־־נ־נע מ־ך א־ך פע־ה־עלט האטטע,
 א־־נעם מ־ט ט־ך א־צטע הע־־ען ד־א ו־א־ו־ף רוה־נ,

 מ־־. ״ו־־עדע־הע־שטעלל־ננ ד־א א־בע־ צ־־נניששע
 ענטל־ע. פ־־־נדל־ששט ג־יסטעש* צע־ר־טטעטען נעש
 לאשעש פאלל נאט־־ליך ווא־ק צ־־ט־ננע; ד־א שק.

 דע־ נעש־קל־שק־־ט אוננעוואהנל־שע ד־א א־בער
 האש. זא ט־ט דעד מאנן, א־־נען וועלשע א־צטע,

 נא־ ו־א־, בעהאפטעט ,.נ־אשענ-וואהנע״ ג־א־־געש
 נעה־ילט פאללקאטטק אלם טאנאטען פ־ע־ ק־־צען

 ם־־ לאשטע זעלבשט א־ך קאננשק. ענטלאשסען
 - פאלל. פ־־שט ד־א געש־שטע גאנצע ד־א א־בע־
 נ־־ע־. ט־ך א־ך וואללטע שפעטער וואשק ז־עבע;

 טאשען. לושש־נ א־ררענ.א־צטע ד־א א־בער ד־ננש
 שפ־א;נ נאשטהויז, א־ץ א־ן דאהע־ טראט א־ך

ק א־־ף ם־אשצל־ך  נעוואלט־- ט־ט זאנג א־נד טיש ד
 ד־א ל־עדער. ־על־ג־אזע פע־ש־עדענע שט־טטע נע־

 צ־ם גער־עטהען א־נד שטו־נטען נעשטע אנ־ועזענדען
 בע. זאנדע־בארק מ־־נעש וועגען פ־־שט אץ טה־־ל

 דע־ א־ן נ־יע־ד־ננש מ־ך בעפאנד א־ך נעהטענם.
 וואורדע א־רדענ.א־צט א־ץ פאל־צ־־א. דע־ האנ־

 מאנן •ענען זאגל־יך ט־־ א־ן דע־ הע־ב־־נעהאלט,
 ״נ־־א. ווענען טאנאטע 4 פאללע דע־ ערקאננטע,

 ־־ער. בעהאנדעלט ענ.ה־־זע—א א־ם סענ-־־אהנעש־
 א־ך דאש נון, ערקלע־טע א־צט דע־ מ־שטע. דען

 ב־־א ־עטצט רא ע־ל־טט, ״אנפאלל״ נ־־ק א־־נען
 א־־שב־־שע צום ו־אהנ-ז־נך .־על־נ־אזע דעד מ־־

 דער לדט •נ־אשענ-־־אהנע״ דעש ט־ט ־־עלשע־ דאב.
 זעה־ וו־ששענשאפט טעד־צ־נ־שען דער לעה־ע;

 א־ש א־ך וואורדע נון - א־זט. פע־ו־אנדט נאהע
 א־־נ־נע וואהנז־נך .,־על־נ־אזען נענע; א־ר־ע:.הרזע

 דעש מ־ך א־ך יאננטע דא דאך בעהאנדעלט. טאנע
 דא פ־ה־טע א־ך ענטהאלטק. טעה־ נ־שט לאשענש

 א־. צור נונטעה־ א־צטע ־־א דאם רעדען, זאלשע
 .־על־נ־אנש. נאנין א־ך דאם קאטען, בע־צייגונג

 רעליג־אזעם א; א־נטאנל־ך דאהער א־נד ב־ן לאד
 או־ש נ־נטעה־ ־־א־־דע א־ך קאנן. ל־־דק וואהנז־ננע

 ה־נ־־שנעשטאשען. א־־נפאך ;אנין ענ.הו־זע—א דעם
 א־־נענע דורך מ־־ א־ך האשע וו־־זע ד־עזע־ אץ י-

 דאש פע־שאפפט, א־בעי־צ־־נונג ד־א ע־פאה־וננ
 דא ז־נד, נא־־־ש האלב ענ-א־צטע—א ד־א אדך

 ד־א א־נטער א־הנען דער טלנשען, יעדק •א ז־א
 ר בעצ״־שנען פע־־־קט אלש זאנל־־ך ראטטש, האנד

 או־פזעהק. נ־אשעש ב־ך ד־עזעש טאשט פא־־ז אץ -
 ענ-אנשטאלט—לאנדעם.א דע־ דירעקציאן ד־א

 א־ר־ענ. דע־ עהיע ד־א עש דא שוך, דאש ו־אללטע
 קץנפ־שצ־רק פאל־צ־־א דע־ פא; פט,—אננ א־צטע

 דע; א־־ם עש דא נ־שט, ג־ננ דאש דאך לאששען.
א־־. דעש ק־אנקע״ב־שערן א־נד פ־אטאקאללק

 פנ־ל־־נ. צו שט־לנע ם־טפ־עבע־ עלטע־ן, ■והעניק נץטט
ק  מהון, א־ךנ־דםע־ ווע־דע דאם *א־ך (דאבטע נ־ץ! . . • נ

 א־־נען א־ם נ־:ט א־־ך אבער ץבע־פט, א־־נק א־ם נ־:ט
 נ־:ט ד־ך קץננטע ק־ץנע נלענצענדסטע ד־א אדך קץנ־נ•

ק פ־־ ענטשעד־נען  דע* נץטטעם.נלדבענם, דעם פעלל־פט ד
 ט־אנטען, אונד פ־הלק נאנצעם פ־ץ וועזען, נאנצעם פ־־ן
דולבדלאנג.׳ ק־אפט דעבט־נע־ ד־ט

 דאם ד־טטה־־לטע, ץבע־םטען דעש א־ך אלם ״אלל־־ן
 ־־דץ אלם א־ך ודיל קץננע, וועלדען נ־בט פ־ו־א ז־־נע א־ך

ק ענ ע עלוו־דע־טע דא - ווץללטע, שטע־נק א־נד ל
 ״נלויבק :לעבעלן הע-צל־בען נעווץהנל־כק ז־־נעם ד־ט '",ב

 בע. האנד א־ה־ע א־ש ם־ך א־ך דאם דאדאדע, דענן, ז־א
 א־ה־ע־ פץן פץ־ה־נ־־ן א־ם נ־בט א־ך וועדע וד־דע, ווע־בען

 !נץטט נ־־א נעוועזען• א־בע־צ־־נט נא-אקטע־.פעסט־נק־־ם
 פע*. צו לעל־נ־ץן א־ה־ע א־־ננעוו־לל־נט, ז־א העטטען ! נ־ץ

 צ־־־ק. זץפץ־ם נעווע־ב־ננ די־נע א־ך דע—ו דא לאפשק,
 נ־דדע־ ז־א קץננטען פאללע ד־עזעם א־ן האנען. נעצץנען

 א־ה. זץנל־־ך פ־ו־ענם.פעלזץן א־־נע ווענן !ז־־ן פ־ו־א ם־־נע
 נעוו־ם זץל:ע א־־נע וו־־דע ץ7 וירד, אונטל־־א נץטטע ־עם
 נעוואה. צ־־־ע עהעל־בע ד־א דאננע א־ה־עם ווענ־נע־ נץך
 דעם ז־א דאם ניבט, דו־באו־ם אלזץ וו־נשע א־ך י. יען

 אום א־ך ד־א וועג־ג. זץ צוקעה־ען, ל־קען דען ־ודענטה־דע
 פעי־אטהען :־־סטענטהום דאס וועלט דעי אץ אללעם
 ן ־ ד ־ ־ ז־א דאם נענענטה־־לע, א־ם ורנשע א־ך י. ויידע

 צוו־שען עהע.של־עםוננ א־־נע ווץהל ווע־ע ה־עד בל־־בען.
ו אלליץ דאנל־ך, נ־:ט י־דץ א־־נע־ א־נד בל־םטען א־־נעם

ק  ״ד־ש״עהען ד־א ווץ עננלאנד, ץדע- ם־אנק-־ך נאך ז
עהע. א־ץ ווי- דע־דען זץ דנד. שטאטטהאפט געזעטצל־ך


