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ענדע; זייגעם דך געהערט רייכסטאג דער
ק ׳עטצט א־ך זיך ער צייגט איטטע־, ורא אבע־  עב

 סט•־. אוגד א״£גערעגט א״שלאזונג דיגער שא־ ן—ר
א .־ד,״  בעש־טששק א־גד בעלי־דיגק רעפיט־־טע; -
 א־גאייש־ דע־ שאן גייסט איד,ר רא געגענזייטיג, דך

 בעשא־שטעהענדק דער אוישרעגוגג בל־יבליכען
 איגד אוישגעריטטעלט שא־היניץ ס א שא; ״אהלק

 דא- ציעטליך זא דאהעד דגר ריר •וירד. אישגעפיטשט
 ר־יבסטאגעס רעם שלום א־4 ראש געיואהנט, -אן
א  .11, ורעדערהאלט שקאנדאלע שא־לאטעגטא־־שק -

 העפטיגר״ט• זאלבער טיט צווא־ אוגד א־יפטו־בען
 איגאו׳שלאש. צור ליידער לאנדע אוגזע־עם דא ראש

ג; שטאך ריכען
 פא־לאטענטא־ישן •א קאטטק אינדעש

 שטאאטען ״קאגשטיטיציאגעללעך אללען א־ן דאלע
אגדע. א-ן דאהער איזט בער״ע־ליבער £־על

גע. רעם א••־
איג־עש צי־גטע.

 ־א לט א בערויע־ל־כער £־עי שא־.
 דיעשמאל זיך דער שקאגדאל. יער

 .רעבטש.פשלעגע־ איגזע־ע־ כיעטע
 איג. געגצליך שיעללייבט דיא פע־זאן, א-ינע ריעדורך
 קע־קע־ א־ש •אר־ען 7 ד־ט בע־ייטש שילדיג,

- - שטאכטעט.  גאס. אץ £עללע ביידע ייאללק וו
ראך כ־יגגען. דא־שטעלליגג צור קורץ שאלגעגרעש

 טיט- ן, א ־ ג י א גאב־יעל דעש־טירטע דע־
 . ב׳ האט אייסע־שט-לינקען, דער גליער
 געטייג- צעגלעד, אץ ויאבק וועגיגען שא־ ע־שט

 אטטא איגד פ־אניאי בא־א; טיט שאפטל־ך
 געשל״רע־טבע געדכט א״ער־אינש ,שי־לע

 אנהעג- אנטי-שעטיטישען דער ז״טענש צייא־ איגד
 דך ליעש ן א ר ג ־ א הע-ר - ׳־ע־האוואייס. גע־

 א״גש״ב- ניבט אגג-ששע דערארטיגע דו־ך •ערא־
רעש נאך טאגען וועכיגען פאר רייזטע ער טע־;•■

 רע. דע־ ד־עגשטע איש ני־ עש טהאט ער כיעטען.
 קאגד׳- א״געש אוי£ט־עטען ראש ע־ ודיל גיערונג.
 וואלל- שערהינדערן א־ישערשט-לינקען רע־ דאטען

 בענאכבא־- רען אץ דך בעשיגדען א־בר־גענש טע.
 דער ;שאגדא־טע־־ע-שטאציאגק ציוייא א־טען טע;

 גע. געגוג טיטטעל אלזא העטטע שטוהלריכטער
 היגטאג. אוגרוהע; שא; אוישב־וך רען איש האבט,

 איבערצ״גט, איב־יגעגש טיך דאבע איך צ־ראלטען.
 אויש- שע־זאגק זאלבק שאן גור איג־והע; ר־א ראש

 רעש אדע־ געם־יגדע רע־ ר־עגשטען אץ ריא גינגען,
 שול.דירעקטא־ שאש געטליך שטעהען. שטאאטעש

 א־טש-העבאטמע דע־ א-נד שאליצ״-בעאטטען רען
 אוגד פאלגטק קיגדער ר־א וועלבער (ה״טערקייט).

 ג־אשע (אללגעט״גע, בעווא־שע; שטי־גען טיט איגש
 י ו ־ ט י ד דא־שע איש א״ך - הייטע־ק״ט.) י

 שטי£. ה־ע־ •׳אהרגעהמונג. ריעזעלבע איך טאכטע
 רעש אגהעגגער איש ארטשריבטע־, דע־ טעטע

ראש שע־אגלאשטע, אונרוהקאוגד דיא ראב־אגשקי.

רע;
 דיע־ריוי-שענט.
שעטער

ארי ;־  בעצירקע . -
 נעגעג דאיטיגען רען איש טיקל:יש.

 דעפוט־־טק, גיע־יגגש.£־־יגדל־כען
 ק ש ג א ר ב א ד פעטער £עששא־
 קאגדידאטע; א״געם איגד ד־ענגען.

דע; פ־אג־אטטע א״שערשט-לינקען

 געג. דיגען וועלבע אנהעגגע־, ויא־טע רעכט צירקע
 .שדלק טיט בלאש ניכט ;, א ר ג ו א הע־־ן גע־.

 שט״גען״ גאג־ן.הא־טע; טיט אייך לאנרע־; אייעד;־,
״ רא־טיגע רעד דא עטפפיגגען. ״ ; ך. ל ״ ״ ן  א... ,

 ן א ר ג ו א דעפיט־רטען רעש טיש־אנרלונג ־ע־
 לא זאלל, האבען געהאבט ששיעלע איש האגד דיא

 רעש פ־״טאג-ז־טצונג דע־ אץ דיעלער ריכטעטע
 שיגיש. רען איגטעדפעללאציאןא; א״נע ־׳׳טסטאגעש

 :ל״טעט שאיגט ־״א וועלבע א־גגערן. רעש טע־
טא. שאריגען ״׳.טען אש :הויז ״געער־טעש

 ר־ערדיו־-שעגט-טיקלוישע־ רען איך בע־ייזטע גאטש
. א דא־שע רעם אץ ויאללטע איגד ״אהלבעצירק  ־

 אבהאלטען. פאלקש-שע־זאטטלונג אייגע
׳ א־שאד שטיה־־יבטע־ י ק י מ

 שאירש. רע־ אבהא־טיגג ■עדאךדיא אונטע־לאגטע
 רען ע־ ראש או־ש־ערע, ־ע־ טיט שע־לאטטיינג

 גע ק״ ע־ איגד שעשי־שטע איג־והען שאן ארשב־וך
 האג! דער בייא שיאנדארטע;

 אוג־והען ריעזע געגשאיייש
 שטוהל־יכטע־ רע־ אשע־ -אטטע

שאלקש-שע־זאטט׳ ריעלע ג־כט, ־עכט

קעש
 דיעש געשאה עש א־ישציט־עטען.

געי״ששען א״געש טיט ע־ יל

א ש

 עש לעבענש•
יגע;
 ולאה שער

ב א  ־ ק ם ג א ־ ד
 ו ־אהער, א״גפאך
 איג. איש דע־ לעטבע־ג, א״ש דאב־אגשק׳ אראל־

 געגע; שע־שדא־יגג אייגע רישלאגרש טערעששע
 געריכטע שאם אוגד שטישטעטע טאגא־ביע איגלע־ע

 פעראורטר״לט או־ך האבשער־אטהעש ׳׳עגען
 טיט לאגרע־ן אילט, שע־ייאגדט כור גיכט ״אי־דע.

 פע־ביגדוגג ענגע־ אץ ארך שע־־עט־ע־ •עגעש
 דיא הענדען, אין ב־יעשע לאגא־ האבע איך שטאגד.

 דאבראנשק׳ שעטע־ אבגעארדנעטען רעם פאן
 רעגע; א״ס איגד וואורדען, געש־־עבען א״געגהעגדיג

 אגשטעללונג אייגע אוש דך ער ראש הע־שא־געהט.
 דגר בריעשע דיא בעו־א־ב. א״ש־יג רושלאגד אץ

 דער אבגליק ״׳'*׳׳, ביז :>*׳!3 •אה־ע שאש דאטי־ט
 בע. •אה־ען לעטצטערען אי; אבגעארדגעטע הע־ר
 .,שא. בירא-שעשטער אש ש־אשעששא־ אלש רייטש

 א־אל־ על ק ג א די; לואר! טהעט־ג ליטעכגיקום־
 א״גשלום ז״גע; דורך אירש זאללטע ראב־אגשקי

 שע־שאש. שטעללונג אגגעזונטע דיא רושלאגד אץ
 א". דע־ אן ליעגט דיע־דיוי שא; געגעכר דיא שען.

 ־ושישער איין דעבענב־רגעגס. ג־עגצע שע־שטען
 בע. ששע־ד די; טיטטע־גאכט אץ רע־ ק, א ל א ק

 אץ טא־געג-ג־״ע; בייש בער־־טס ראגן שיט־־גט,
 איגד ־, ע ל ק ע ש א״; בי; איך דין. ריע־דיו׳

 א״; -אש רולרען. גיבט עש איך קאג; דעשהאלב
 זיבט, אטט איין ד ג א ל ש י ר אי; ד־ רע־ טעגש,
 דעשיטי־טע־ אלש ״אהל.בעצ״ק שעקלע־ ריעזען

 ל־גקם. צושטיטטונג ושטי־טישע !־זאלל שע־ט־עטק
: דע- ע־טאגט ז״טע; שילק שאן ז  ״שטאך! -

ס .,•גיטאך א־ ט ש

 ״־. הויזעס רעש א״ש־עגוגג טיעשע־ אינטע־
 דא. איגד טישא ט־ג־שטע־ גל״בצ״ט־ג דך העבק

 דער ראך ערגריישען. צו ״ארט ראש אוש ב־אגשק׳,
 'טושטע דאב־אגשקי עררעגטע ג־ארע האהעש אץ
 א ־ • ט £אל ־;,הער אום ג־עדע־זעטצען, וויעדער דך

 :לאגטע דיעזע־ לאששען. צי ווא־ט ערסטע ראש
אינטער. דיעזע איךוועררע הרז! .געעהרטעש

 ריא איבער איך זאבאלד בעאגט־וא־טען, אציאן .שעי
 איג. וואהל-בעצירקע דיערדירער אים פארגענגע

... ״ייי״ ט,. .. .. .. .. . . . . .

 עטש. שען—שט״ג־ טיט בעשא־קע־יגג רעד שאן ריר
 ם־גיש. רען אן דאהע־ ריכטע איך לואוררען. שאגגען

 אב !) :א־גטע־שעללאציא; דיא איגגערן רעש טע־
 שטוהלריבטער רע־ ראש האט. קעגגטגיש דא£אן ע־

׳ ארשאד ו ק ־  ל־בעראלען רע־ ש־עדרענט ם
 פע־א־בטע, אטטשמישב־רך איין אוגד א־זט שא־ט״א

 צו ליגקען א״שע־שט רע־ קאנדידאטען דע; איש
 געגע; איזט. געזאגנק ע־ אב )2 - פערדדעגגק?

טיטשול. ז״גע אוגד שטיהל־יבטער ־וועהגטען
ז לאששען צ• אייגלייטע; גג
 שע־ששל־בטעט אינרעששען ■

,עש , ׳1 טע, טע; .
 געשעד דע־ -טיט איך

געגע; איגטע־גאטטען׳
 רעש

בעצי

 טיינע געורש ווערדע איך ווערדע. דין ׳בטעט .
 שא-. יעדע אהגע ע־שיללע; ששליכט דיעששעלליגע
 איל איך איגשא־ט־יאיש זעה־ ודא ט״-־יקדבט.

 גע צור געהט ראש בין, ״אהל-אגגעלעגעגה־־טע;
 רעד אץ ראש הע־שא־, טהאטזאבע דע־ א״ש גיגע

ר אין הרפטשטארט ע ט ט א ע שרעד. אלש ב
 איזט, טהעטיג וועהלער איישע־שט-ליגקע; דעי־ עגט י

 צ* בעה־גדע־ט היערץ רעגיערוגג דע־ שאן אהגע
ביישאלל.) (אללגעטייגער ווערדקי־
לייכעג. דאב־אגשקי, שעטער דך ע,־האב גץ

 גע. טע;—שע־צע אוישרעגוגג שא־ טיט איגד ב_אש
 שט־מטע: בעבעגרער טיט זאגטע אוגד דבטש-ציגען,

שערצייהונג, איש ביטטע איך !הרז ״געעה־טעש
 אגגריששע דיא געגען איש ע־העבע׳ גליך איך יומן
 צו פאט־־אטישטים מייגע; איגד שע־זאן טיינע אי׳־

 ,שערליטדוג. אלש דיעזעלבק אוגר ש־אטעשטירען
 יאוג־אז בעצי־בגען. צי ערריבטונגעך איגד גען

 !>זאגט דא רעד הא־ט׳וואש גי־ הא־ט :אהא .יפט ^
 אוגד טיך טא; ויענן שע־לייטדונג, אייגע עשא־זט

 שע־ אין שע־רעטהע־ ״ענעש טיט שאטיליע ט״נע
 ־, ק ם נ א ש ז ב א ד היישט •עגער בר־נגט• בינרונג
. אך—״ לרטעט שאמיליענ-נאטע אי״זע־ ב א ד

 ארך אבער בלוט.׳ קיינע דגר ודר ־! ק ש נ א ר
 מאנגע ׳ענעם טיט געזיננונגס-שערוואנדטען ק״גע
 קאטיטאטע שאבאלטשער איש דיא שאטיל־ע. ט״גע

 בערעגעד רעש ארם אייגענטליך שטאטטט וואהגם׳
 לויטעט נאטע או־שש־ינגליכער איה־ קאטיטאטע.

 •אה־ען 15 ד־ט טישטיצע*. דע .,דאברא זאגא־
 ריענסטען אץ שהאשעשסאר אלש שאן איך שטעהע

 ראך ש־אגע סאן פאטערלאנדעש. א־גגא־־שען ־עש
 ניבט איהנע; איך אב ר, ע ל י ש ט״נע אייגטאל
 ? א״נגעשלאשט גיישט פאטר־אט־שען א״נען אימטע־

 אב ווערקע. שערשאשטק סיר שאן ייא ש־ישע שא;
 גע. גיישטע אונגא־־שען עבט איש ניבט ריעזעלבע;

 גע. איך האבע ■אהי־ע; 2<י פא; שאן > דגר שה־עבען
 דאבזשאנסק־ אראלף טיט שע־ב־גדונג יערע גע;

 !ש־אטעשטירט שייערליבשט פאטיליע ז״נער אונה
א האבק ל־ושע: י  ?)געש־יעבע; ב־־עשע דיא ז

 שאט-א. געזאטטטע מייגע אויף ם־ך בע־ושע איך
 (ירערער. טהאטזאבען! דגר ראש טהעט־גקייט. ט״שע

 גע. בריעשע ד־א א י ז האבק :רושע האלטע
 ליכט גוטעם ק־ין ווע־שק ב־יעשע היא ?> שריעבען

 ז א ר ג ו א העדרן רעש שא־געהק ־אש אוי־
 אוגד א־ינשל־יבט געהייטנישסע אללע אי; דך דע־

 ראש אהא, :לינקם (רושע !ערב־יבט ב־יעש.ז־עגעל
 (העש. שש־אנירט! א־ג־א; יא. וואהרי) ניבט איזט
 דאב. .פעטער טיט אגגעבליך דיא בעוועגונג.) טיגע

 א־טע רעם איים אונטערשריעבעגען, -אנשקי־
 ע־ריב. דגר ב־יעשע ראטי־טע; ש ע ט ־ ע ש ט

 אוג־והע (ג־אשע שעלשייגגק! שערל״טרוגגק, טעט׳
א ז האבק :רושע לערס. אוגר א י  גע. בריעשע -

 געוויששען רוהיגעם טיט ניץ?) א־ע־ יא שר־עבקו
 ־־בטי-, בערושענען •ערעם עש איך איבע־לאששע

 גאג. ט״געש •ו־דקזאטק״ט פאט־יאטישע היא איבע־
—י------ (לאנג !־אי־טה״לען צו לעבענש צק



עסטעררייכ-אוננארן. אין יודען דיא
רטועטצוננ.)

י ר ר ע ט ם ע אץ יודען דיא רואם  בע- ך י
 אן6 אלליין אונד א־ינציג דיעזע ד,־נגען זא טד־פפט,

 דיעזע אב. הערצ^גע דאטאל־גען דער גנאדע דער
 או־פנעד• בעל־עבע; נאך גאנץ יודען ד־א ראכנטק

 פיהר־ ד־יטשלאנד, אין וויא אדסטרייבען. ארעד מען
 ט־טעל דען עסטעדרייך אץ אויך •ודען ד־א טען

 בעד־־טונג אורשפר־נגליכע ,קאממער-קנעכטע/ד־א
 אונם־ט- יודען דיא דאב דאר־ן, לא; טיטעלב ד־ע/עב

 מאנא־בק דעם_ שוטצע דעם אונטעד טעלבאד
 אלליעהדלין היעפיד איהם אוגד שטאנדען

 אי־נען עטיוא קאפפ-שט־־ע־ אייגע נאבטען
וואורדע נא־ אוגד נאך מובטען. לייסטען

 איגד פדים דורך ז־א דאב אייגזאה
וואדי אללגעם־־גען דעב ערבל־הען צום בייט

 ודיה. צו
גולדען,

טיטעל י
 או־פגע־ ז־נגע געהאבביגעם אין ,קאמטער-קנעבטע'

 ל־־ב-א־יגענע, אלם זיא בעטראנטעטע מאן אםט,אונד6
 בעדני־ דער ד־א איבעד שילאווען, אלם ט פא: יא

.קאנגע פערפיגען וויללען פ,־•־עט נאך צער
ייעל־ העררשער׳ טדאטצדעם גאב עב אבער

 ע־פיללט וואהל.יואללען מ־ט יודען דיא פיר בע
 ז־א וועגן העטטען, געלייבטעט פיעלעב אוגד •יארע;

 או־בען, פאן ניבט בעשט־עבען איהרעם דיעזעב אי;
 קא. דע־ איגד פעפבטע דער ז־־טענב גאמענטליך
 וו?־ ו־ארדעז בעה־נדערט גי־פטליכק־־ט, טדאלישק

 וועל. שטד־יטבא־ע, דעד פריעדר־ך האט זא ־ען.
 יודען דען רעג־ערטע. 124:!ביל !23! פאביאד״־ע בער
ער ודיל פע־שאפפט, שטעללונג ג־נבט־גע־ע אייגע

אד.
שטאג-

 פער- בעאטטע יידישע ב־־טראגען. פיעל לעדר דעם
 פיגאגצ- דיא דעגיערונג לייגע־ וועהרעגד ■יאלטעטען

 יודען צוו־יא שטאאטעב. דעב אגגעלעגענהייטען
 דעי ,קאממע־-ג־אפק טיטעל דען לאגא־ פיהרטע;

 אויבדדוק.קאטמער- דע־ עסטע־רי־ך. פא; הערצאגע
 דעי מ־ט גל־־בבעד־־טעגד דאמארב וואר גדאף־

 א־ב - .פינאנצ-טיג־בטעד■. בעצייבגונג הייטיגען
 זא- אייגע הע־דשעד דיעלער עדייעב 12(■!: יאהרע

 דא וויען, אין יודען דיא פי־ .א־דניגג״ נעגאגנטע
 גיגב. דעבט יודען ד־א פ־ד •עדאך .א־דגוגג־ דיעלע
 אי; וואודדע לא עגטה־עלט, בעשטימם־גגען טיגע

 דע־ קירבענ.פערזאםםלו:: אללגעט־־גען אייגע־
 פ־יעד־יך הע־צאג אייבגעשפ־אבק,דאב פע־דאבט

 מאהאממעדא- צום ענטוועדער שט־־־טבא־ע דעד
 דאללע: א־בע־געהען •ודענטהומע צ־ב אדע־ גיבטיב

 פע־- ״א־דגיגג״ ד־עזעד בעשטיממונגען א־יג־גע
 ווע־דען• צו דע־פא־געהאבק היער ויאהל, דיעגען
 גע. דירפען •ידע; דעד ר,־נדע־ !) לו־טעטען: דיעלע

 פפיגד ג! נייא עלטעדן, איה־ע־ דד־ללען דען גען
 ויענן )2 - ;וועדדען געטו־פט גיבט שט־אפע, גאלד

 זא טעלדעט, ט־יפע ציד פ־יי־וילל־ג ליך יודע איין
 ע־ אב ו־עדדען. געפ-פט טאגע ד־י־א דו־ך ע־ טוב

 פאלגע אי; גור אדע־ א־בערצייגינג איים ווירקליך
 איבע־. בד־בטענטהומע צום ריקדבטען אנדע־ע־

 פע־- •ודע געטו־פטע דע־ )3 - ;מאבטע ט־עטע;
יידי. לייגע־ פע־מאגע; אב עדב.רעבט דאב ליעדט

 יודע; דעד שקלאווק היידנישע )4 - עלטערן! שען
 א;£ שט־אפע אייגע־ ב־־א עבענפאללם, דירפען

 איהרער וויללען דען געגען זילבער׳ פפונד דדייא
 י־דישע־ א־ן )5 — ;ווערדען געטויפט ניבט העדדען

 לייגע־ געזעטצע דעב גאך זאלל אנגעקלאגטעד
 אלם אייד־ ״יידישע דעד דא שוואדען, רעליגיא;

 צובעטראבטעןאיזט! בעוד־ל.;דונד פאללקלממענע,־
 אינטעד יודען דעד רעכט.שטר־יטיגקייטען )6 -

 א־דעגטל־בע דאב פא־ ניבט געהארק א־־גאנדעד
 געמ־ינדע.פא־שטע. א־הרע פאר זאנדערן גע־־בט,

-ראבבינער אדער הער  וועגען יודען ווענן ׳־ל ;
 וועד. אגגעקלאגט אגגעלעגעגה־־ט וו־בטיגען אי־נער

 גע־יבטב. דעב ניבט ענטשיידונג דיא שטעהט ל1ז דק,
צו. זעלבבט הע־צאג דעם זאגדערן האפע,

אללעד. עגטהאלטען בעשטיטטונגען דיעזע
 האט שפעטער יודענ.פרי־נדל־בעם. פיעל דיננם

 וועל- א־דגיגג׳ דיעלעד שטרייטבא־ע דעד פד־עדד־ך
 לאג- וויען, אין יודע; דיא פי־ בלאב מעהר ניבט בע

 געלטוגג עבטערדי־ך גאגין אין יודען ד־א פי־ דעדן
 בעשטיטמונגען א־ינינע גייערדינגם זאללטע, האבק

 יודען אי־גען וועד )1:לו־טעטען דיעזע הינצוגעפינט.
 לע. דעם ביט פע־בע־עבק דיעזעם מום טאדטעט,

 היממעל. איין דאך ביזהעד עב דא ביבען, בען
 יודענ-מא־דע־ א־־ן דאב וואר, אונרעבט ש־־יענדעב

 ע ד ל י ם זעהד גור דאך אדעה ניבט גאד פאבט
גע. אגקלאגען שוועדע )2 - וואודדע; בעשט־אפט

אדע־ פע־זאן ד־א
ניבט זאללטע; יודען

איינעב א־יגענטהוב דאב
ע =- . ,גט ב

 דע; ד־עזע דא וועדדען, ענטשיעדק אלליין צ־יגען
 אנקלאגע זא־יבע אייגע ;זינד געהעבב־ג הייפיג יודען
ק דעבטבג־לטיג דאגן נו־ עבק קאנן אנ ד  וועד. ע־
 בע. עב צייגע ד ע ש י ד ־ י איי; או־ך ווענן דען,

 שווע. איין גלייבענ־-געגאבבע די; דאב שטעטיגט,
ב־יבט, איי; )3 - האט; פעדב־עבקפע־איבט ־עב

בעשטדאפט ב ע
בעשטימטונג,

 איי; וויא מום ענטפיהדט,
 אויב זיעהט מאן - •וע־דעז.

 בע. ע־נבטל־ך טבא־ע—שט דעד פ־־עד־־ך דאב
 אויך זזלגדעדן יודען, דיא נוד ניבט ויא־, שט־עבט

 איט. דעל־ג־אן יידישע דיא אדע־ יודענטהיב דאב
 יעטאגד, מ־בטע אגפאנגב שיטצען. צי מעהד מעד
 בלאב טי־פטע, געוואלזאם ק־נד ■יד־שעב איין דעד

 קיו רייבע בעצאהלען. ;א־ד פפינד 15
 קאנגטק טאגנאטק זאגבטיגע אדע־

 י־ד אייגעב טי־פע געוואלטזאטע ד־א
 יא איהנען עב דאב ע־לייבק, לייבט אימטער ;אך
 פיעל ניבט גא־־ פפיגד 15 פאן שטדאפע ד־א א־ם

 לאה דאב וואר. געלעגען
 גאבט־עגל־ ע־ וועבדאלב איין, הע־־שע־
 יידישעב איין וועד דאב שטיממטע,

 זייא. בעהאנדעלן צו ב ע ־ ד איין •ייא טו־פע, לאב
 מאג. אוגד ק־רבענ-פידבטק דיא עב •יאגטען דא נץ,

 גע־יאלטזאב י־נ־ יידישעב איין מעה,ד, ניבט נאטען
 געטייגע אלב ניבט איב פ־ה־ק, צו טויפע צי־

פ!ללנט.) (פול־טו.יו׳ צו בעהאגדעלט ד־עבע

־ע־אקציאן. דעד בדיעפע
 וואונשע נעעהדטען א־ד,רעם : מ׳ אין נ׳ פ׳ הערץ

 צ־יטונד פעסטעד י־דישע .נייע דיא איהנען ווירד נעסעם
 אין אויך יא קאנן פרענוםעואצ־ענם.םוי־ז דעד צונעהען.
 :ני אין פ׳ א׳ העדרן - ווערדען. אייננעלענדעט פ־אנקם

̂ך אי־ננרייפען. :•:ט פערוולנליך ליידעד קאננען ווי־  דז
 :נ־וו אין י׳ העיק - ! -אטה לממט1ק צי־ט, קולממט

ל ש׳ העדרן ליעסען בלעטטע* הויפטשטעדטישען אללע
 היא נעינע ווי־ נעבען ט־ולטצרעט ;פיגורירען שפדעגער אלם

 נד. האנען ודר :א׳ ש׳ אין ל׳ ר׳ העדרן - בערינטינונג.
 טוב בין מבחין וו!להל נעשסאק ?פן6 מאנן איין האם וואוסט,

 א־זט עטוואם ז!ל :פ׳ ש׳ אין ק׳ מ׳ הע־־ן — ודרה. ליץ לרע
 ״־אש• נו־ האהער יא נענען ודר ;רעדאקציולנס-נעהיימניס

הל •יי־ רען—וו נאמען א־הרען אויך תנות־.  ניעמאנדעט וו̂ו
פע־־אטהען.

ט. כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
 רעפ :■•א ט. ק ־ א מ ־ ה ע י א ם : א ל ש ר ע ט ס ע ם
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 887 אונה גר׳לט־ שטיק 1231 וואורדען מארקטע

 וואורדען ה־עפולן נעב־אבט. מא־קטע צו
 270-12! ן פול שטיל, פי , ע ר ע י ט ש שטיק 23
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 מעלק״קיהע '240 נול. צ90-18ו׳ פולן פאאד ראם קיהע, 218
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 10 פול; שטיל האט קעלנעד, שטיק י-7 נולה.; 310-20)1 צו
נולד׳ 8<יי.—4,אולן פאאד האט לעממער, ,שט105 נול 25-

ם שטיק 200 א  נולדען 28—18 אולן פאא־ ראם ע, ש
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 שטיעש י־אללטע, העבען וואגק פאם זא־ג -״-•ע;
 ש־י־א א־־נק פלאטצל־ך ע8זאםטלער.;עהיל א־•

 דערזעלבע בארק. צו ריקלשגם זאנק א־:ד ם א
 א"- זאיגעם דעם עקע איינעם פאן נעמליך ;אמצע

 איהם דאש ערהאלטק, שמאש העפטיגק ז!ןלך נען
 שטראם. נאזע א־נד מ־:ד א״ש בלוט ראש זאפא־ט

 בעדא־שטלאזעם אץ פלאטצע פאם מוסטע ע־ טע.
 דיעזעאש. - ווערדק. וועגגעטראגק צושטאנדע
אבק גליקליבק ק איבער או־זאבע, דאפפעלט ה  ד

טרו־ערן. צו קאיזערץ גוטען דער בזאר
א. ו ט.ו ס א פ ם • א ט י ט א נ י (ד •

ק10 אם ן.) ע ג ט  פאסט. דעד גער־עטה ד־עזעם -
 באבניא צוו־שק א״זענבאהנ-צוגעם רעש ויאבק

 ב־אנד. אץ פלאטצל־ך מאליציק) שלאציישא אשר
 אללער א־ן נאטירל־ך וואורדע פאשט-וואגק דע־

 זעממט. נ־בט דאם־ט לאזגעטאבט. צוגע פאב א־־לע
 ו־ע־דק. פלאמטק דע־ אפפע־ איין •ואגגאגש ל־בע

 פאקעטע, 417 דך בעפאנדק פאשט-וואגק איש
אשע צור בריעפשאפטק אללק נעבשט וועלבע

 וואורדע פאשט.קא;דוקטער דע־ פערב־אננטק.
דעם אורזאבע ד־א גע־עטטעט.

 דינאם־ט פאקעט א־ץ דאש ד־א. ווא־ ב־אנ-עש
 דאשזעלבע;■שט אב ניבט, ווי־ם מאן עקשפלאד-טע.

פאשט צור אבדבטליך ״אנאדש־סטעך אישעם שא;
 אי־זענבאה״צוג גאנצק דע; איש ו־אורדע, געגעבק

 א■:. שטרענגע אישע שפרענגק. צו פט ל ד־א אין
א״נגעל״טעט. ״או־דע טע־דביגג

ן י י א ) ר * ע ב י י ד . ט ם א ר - ם ע
ק1 אש ן.) ע ש ש א ש ט _ י 1 וואו־דע אבענדש ד־עזעש . באטטאשעק(טארנאע־ אינר שקדונא-שעקטשא—צ

 פע־זאנק צו־י־א פאן שאשט.דאגק דע־ ראטיטאט!
ק ד-א א־בע־פאללען, ק א-נד באנדע; קלטשעד ד  ד

 שאנדא־. ד־א איישרויבטק. נענצליך פאשט-־־אגק
 אינדפע־. זובע או־ףד־א זזןגלייך דך בע;אב טא־־ע

 א־ץ דאש געוויששדדיט. ד־א אלשבאלד דך שאפפטע
 אץ ש ט ־ ו ו א ; א ו ו א י טאטה־אש גע־״ששע־

 פע־- דויב ד־עזען ב־־דער ז־־נעם טיט ;עט״נשאפט
̂וו־טש■ האט. ט ב א  אלש. דעגןאדך גע־־עטה ■א״אנ

 וועהדענד שאנדארמק, דע־ ;ע״אלט ד־א אץ בא־ר
 ענטקאש. פל־שט שנעללע ד־־ך ביודעו־ ־עששע;

 איין ־•אהל ■א״אנאו־טש געשטאנד פע־הא־ע ביים
 ב־•. זי־נעס טיט געטיינשאפטליך פאשט-־״ב דען
ק ער ראללטע ראך האבק, צ־ פע־א־בט דע־  ד

 דורבארש ברודע־ם זיינעש א״פענטהאלטש.ץ״ט
 ;אב. דאננע־טטא; יואבע פא־שע אננעבק. ;־שט

ק שיאנ־א־טע; צ״״א ״אללטק טיטטא;  ׳אייאנא. ד
 טראנש. שענשא־ד אץ געריבטשהאפע צום וויטש

 שט־אשע דער אייף דרי־א אללע אלש שא־ט־־ען.
 א;לא;;. וואלדעש אישעש נעהע דעה אין אשד ;•;;ק
 ;עפעש. ;־שט דעה יא־יאגא־־יטש, ע־גר־פף דא טען,

־ 1 ־ ___,־...

 ווע;־_ אץ אונד פלובט, ד־א פלאטצל־ך ו־א־ סעלט
 א־ש איך דענן דע־זעלבע ווא־ אוינענבליקען גע;

 שאנדא־. ד־א פערשוואשדען. וואלדעש דעש ד־קיבט
 קיטמע־טע רייבע־ דע־ ראך איהן, פע־פאלגטק מען
 אללק א־יש ליעף אשד ניבט צורופע דעדק א-ש דך

 ביידען דער איינער דריקטע דא ווייטער. קדעפטען
 ריי. פליהענדען דען ארף ;ע־־עהד זיץ יטאנדא־טק

 יאוואנאוו־טש אוגד - ט־אף שיש דער ;אב בעי
 ב^דען. צו א־בע־שט־אמט, בלוט פא; שט־־צטע,

 אלזא מאן האט איהם טיט - טאדט. זאפא־ט דואר ער
 זוכע; ברודער דינען אבער אבגערעכנעט, בער״טט

 דיא ארך זזןנדערן שאנדארמען, ד־א בל>ןש ;־בט
 א־יפער, פ־עלעש טיט פאליצי־א הו־פטשטעדטישע

 א־ן - ערפאלג. אהנע גענצליך הי־טע ב־ז דאך
 אשנא־ן אץ פאשט ד־א וואודדע צ־יט לעטצטערער

 הא־ט וויעדעדה^לט דיעבק אונד רייבערן פאן
 פערגעבענש מאן זובט ד,ייטע ;אך מ־טגענאממק.

 פאשט-אמטע הויפטשטעדטישען ביים דע־ ד־עב, דען
 עם געשטאהלק. גולדק טיללי^ן פ־ערטעל אייגע

 פאשט- איין זא רענן נ־בט, דורכאדס אלזא שאדעט
 זישע א־שמאל עגדליך םאשט.ד־עב אדע־ רייבער
 מאן מום. בישען לעבען דעם טיט אונטהאט פרעכע

 אדער פאשט-ר״בע־ א־ץ זא דאש ניבט, פערגעששע
 דעם בירגער זעטמטליכע אי־גענטל־ך פאשט-ד־עב
 - בעשטיעהלט. אונד בערויבט שטאאטעש

 א ווי ט י י ה ־ י ר ם.פ נ ̂ י ;י ל ע (.ר *
 ענט- א־־שרוף דיעזער ״)1 ך י י ר ר ע ט ם ע ן ־ א

 דע־ א•; ודר אלם הערצק, אשזערעם דך רא;ג
 פאלנעג־עש ״נ־־צייט״ וו־ענע־ דע־ נוממער י־נגשטען

 £>ןר דך דע־ מאגן, האב-געב־לדעטע־ ״איין :לאזק
 א;גע- קירבע ב־־שטל־בען דע־ צ־יט לענגע־ער
 קרא;קע;-לא;ער, דעם או־ף פ־הלטע שלאששען,

ק ער אלם  געוו־ששענש. זאה, הערראננאהק טא־ ד
 וואר ער שריטט. בעדויערליכק דינק א־בער ביסשע

 געדאנקענם, רעש ווענען או־פ־עגש; האבשטער אץ
 גלויבע;ם.גענאששען דינער טיטטע דע־ אץ ניבט

 דר׳ פרעדיגער דען ל־עם עד ווערדען. צו בעערדשט
ק דער הזןלק, ק ע ;י ל ל ע י  רייעטיטהיגען ד

 לאנגע ;•בט אייפנאהם. •ודענטהום אשם וו־עדער
 גראשטער טיט ק־אנקע דער פערש־עד דאררף

ר ע ל ע ע ז  נונמעהר בעוואושטדין, דאש ע. ה ו נ.
 לעטצטע דיא גלו־בע;ם.;ענאםשען זי־נק אשטער

 פ-רבט •עדע ב־אבטע פינדק, צו רוהע.שטעטטע
 ה״מ;ע;א;;ענע דעד שוושדען. צום טאדע דעם ם!ך

 זי־טענם אנשטאנד יעדען אה;ע אייך רענן וואורדע
 דעם אבטה־ילש; ייד־שען דע־ אד־ בעהא־דען דעד

 בעשטאטטעט.״ ערדע צי־ צע;ט־א־.פ־״ע~האפעש
 דע־ האט אללע;פאללש בער־בט. דע־ ור־ט זא
 טהאט צור '1 ם־תתך לם;י אהד יום .שוב :ראש מאגן

פא־צשליך עש איזט פ־־לץ־ לאששען! ווערדק

אש. טא; $ב י ן ע ב ע ל צו •ודע אלם ספליבט,
 דוהע. לעטצטע ד־א גענאששע; .;לויבענם טע־ 1

 נעבע;. נור דאך ענדל־ך א־זט - פשדעט שטעטטע
 אשגא־ישע דע־ וואש פ־אגען, וויר א־ל״ן זאבע.

 א״; וועק ווירדע, זאיען דאצו קולטוש.מיניםטער
 יודע;. צום פיהלטע, דש פ—בע דאש שטע־בענדער

 צ־. אנגעהא־טע, אורשפרשנליך ע־ דעם טהוטע,
 פ־״ז קיינען איש דיעש ווירדע ע־ ? ריקצוקעה־ען
ע. ד ט הערר בעהויפטעט דאך אשד געשטאטטען.

 א״נענטל.. אהגע א״ך אונגא־ן, אץ דאש ט, ר א פ
 פאללש. דיא רעליגיאנס.פרייהייטש.;עזעטץ, כעם
 •עדאך א־זט דאם העררשע. רעל־;יא;ש.פ־ייה־יט טע
 אש. אהנע דנן, אהנע פ־אזע, לעערע א־נע נור

 אשגא־נש קולטוש-טיניסטער דעם רופק וויר האלט.
 ודא דעלי;יא:ש.פ־ייה־־ט א־שע ווששען .דויד :צו

____________ ד עשטערדייך אץ
״0  פ^־פזעטצש; דיא דיעסמאל מושפע אננעל8רוים. או־פ *

 ווי־ד ווענבל״גק, עסטעררייכ.אוננארן• א־ן יודען ״דיא פ^ן
!עריטיינען ווייטעד נוממער נענפטער אץ אבער

שקאנדאל. צווייטע דע־
— דע:טס.ש£לענע. דעד נעב־עטע דעם אויף 11. —

 דע־ געב־עטע דעם או־ף שקאנדאל דער
:פאלגענדער א־זט רעבטם.פפלע;ע

פררא, א־שע וואורדע ■אהרק 8 עטווא פאר
 בע- גיישטעס-קראנק אלם דיא קאטעלעש, נאמענם
 ע־העננט פישטא מאקויער דע־ אייף ווא־, קאננט

 אוץ אשד מישש; אפפענטל־בע ד־א אייפגעפינדק.
 אישע; אלש פאלל דען בעצייבנעטק א־צט דע־

 וואור. שפעטע־ ■אה־ איין ע־שט זעלבשט.םארד.
 דער ווי־בער-טדאטשעש, איינעם פיאלנע אין דע,

 פ־ו־ען צווייא נעבשט י ד י ו ב בו־ער מאקויער
 ע־שטען ביים שאן אייך דענן ד־א פע־האפטעט,

 קא- דיא א י ז דאש א״נגעשטאנדק, פערהא־ע
. זא־א;; אשד ע־ווי־גט טעלעש ע נ פ י ו א

 דיא דאש גלויבע, מאן דאם־ט האבען, ט ; נ ע ה
 העט. פע־א־בט זעלבשט.םא־ד א־־נען אוננליקליבע

 דאש וואורדע בויד• דעש איישזאגע דער לו־ט טע.
 מאננעש, אייגענען דעש פיע־אנלאשששג אויף ווייב

 ע־מא־דעט. ,ש ע ל ע ט א ק מ־באעל נאמע;ש
 גע. ע־ דאש פיעל, זא נור געשטאנד קאטעלעש

 איה־ ו־אם מאבעט, !״טישעטווענען האבע: א־־שע־ט
 צו גע־־בטש.האפע קאדנליבק ביים - !״ו־אללט
 א־שגעשטענד. זיין ש ע ל ע ט א ק צא; סעגעד־ן

 ז־ינע־ צו ע־ דאש פא־גאב, ע־ א־נדעם צוריק, נים
 אונטערזוכו;;ס.ר־בטע־ פאש אנגאבע פ־יהערען

 דאך וואורדע. ן ע ;נ ו א ו ו ע ע ; ם־יניגק דורך
 דאש געז־בט, אשש קאטעלעש דעם זאגטע ־ ד י ו ב

 פע־אנלאשטע! פ־ויא דינע־ ערמאידונג דיא דיעזע־
פע־אורטהיילטע נע־יבטש.האף שעגעדשע־ דער

 אין זאנלייך פיך בעי-א: איך סטלענטע. אייטצייטטעדע; ליך
 טאפטל־בען—הע דעי ווא־טע_זאלאן זאנענאננטען דע;

 שלאט.טע־וואל. דע־ ארך ע־יט־ען רא־ויף באלד ״אה:•::.
 ווא־טע. דע; אי; ש, ט י ו ו א ט א ט :אמענט טע־,

 אום ׳א'״ע דעש אונטע• **םט<ץ1ד שאק א״נעש ד*ט זאלוןן*
אוגטעיבלייטק, צו ען6נ*א ץ—דע דעט •א ז

 זעלבטט :־אס דע- ט־אט איה־ א האלב עטווא אום
 ט־־ינדליבען דען פיט או:ט דעד ווא־טע.זאלאן, דען אי;

 — !*דעד־ע; מישע מאשען, .נוטען : בע:־־טטע ״א־טע;
 טיע. אי־:ע־ פיט נאטי־ליך ור־ ע־ורדע־טען י.־יט ד־עזען

טע־ביינו::. טע;
טע־וואל. זיינעם צו :ראף דעל זיך וואנדטע היעדרף

ט־א:ע: דע־ פיט טע־
 :ופער סיץ טאטיע־ע, טי־ דא זיא נריננען ״•ואט
?* טאטאוייטיט

 נע. וויא עד,־ע, דיא איך דאנע •ד.־;׳־ :טאטאי״טיט
 פ־טצובדי:. קאספא.אויםוו־יזע נעוואוסטען דיא וואדנליך,

 טע־לאשט י־ננטם פי־ טא; דודבלדנם אי־ע־ע ד־א נע;,
— דאטטען.״

 זיא זאנען אבע־ !נום שא; ! נום ״שאן :נ־א־. דעד
 ־, ע ק ש ט ־ ב אונזע־עם פיט עט שטעהט •ו־א א־שפאל, פי־
ד ד.אט.טישלע־ דעט

יע. אין נ־אוו, איפפער איזט דע־ ,יא, :טאטאיייטש
 עה־ע דיא אטט שאן איך ודא פו:טע־.נ־לט־נ, ה־נל־בט דע־

 א־יע־ע־ פאנן או־טנעצישנעטען דיעזען איבע־ דאטטז,
 .״ . בע־־בטען. צו ד־הפלינעס אונד :וטע: טיעל ד-:לי־:ט

 שי־נט עט !טאטאוו־טש ליענעד ״אבע־ : ;־אז דע־
ודא זיין. צו טאלל דע־ אנדע־עט :אני; יעטצם ט־אטצדעט

 טדונקע דעט נאני; קולצעם זייט ניטשקעי איזט הא-ע, איך
ע־נעבען.״

 מאנן דע־ ווענן !דוהטלויטט •א, ״־א, : טאטאוויטש
 צו וואהל ליידעד ע־ אילט דאנן אילט, נעטדונקק צוטעללי:

.* • . טעהיג. אללעם
 לאלל ניטשקע■ דעד אבער ;וואהל ״נון :גראף דע־

 :ע:ענטד.־ילע. איש ליין. נעטרונקק צוטעלל־נ בלאט :•:ט
 דעד נשפעה־ טדונקענהייט דיא אילם ע־טא־־ע, איך דיא

 ביטשקעי• טע־קאפמענען דעש בייא צישטאנד נעיואהנליבע
 א־בע־ליעטעין אשד א־־עט־־ע; נל־יך נו־ איה,ן ליא לאטטע;

 ט־יא־ נ־י־לע דע־ ע.8בזצ־־קפ.נעד־ב דעט דענלעלבען ליא
 פיט. דיא אבענדש נעטטערן פי־ פאבטע קלאשטע־ט דעש

 שטעהע, טערדאבטע איש שטא־ק ביטשקע־ דאש טהיילונג,
 בעטה•־. י ל ו ו א פ בויעלן דעש טאדטשלאנע יעש אן

 דאך פאן דאהף הע־־ן עהדוד־דינק דיעזעט ליין. צל לינס
 אלם עטוואס דיעלע־ ויענן ;שענקען נלויבען טאללשטען דע;

 טאללע־ פ־ט עש פאן קאנן דאנן או־ששט־יבט, ״טע־דאבט״
אננעהפען.״ ״ולאה־״ אלש געורשהייט

 ניבט א־לט דודכלויבט! -אש, ״אליך טאטאוו־טש:
 דאנן הינניבט, ם־ונקע דעש דך פענש איין רענן אונפאנליך.

ט־יטעל.״ דעם דאאדען אונד הו־ט פיט שא; יא עד נעהא־ם
 ד־א אללא סיד ליא נעבען דענן. ״נון :נ־אף דע־

 אונטעדצינליך ליא לא־נען בי אשד הע־ ־ע:ניננש.או־שוויילע
 בעציהקס. דאש אן • ע ק ש ט • ב דעש אבליעטע־ונ; ד־א

— .׳״נע־יבט
 איילענדש ;•;נ אשד נון ליך עפטטאהל טאטאוייטש

 נ־אטען דעש בעטעהל נעווא־דענק איהש דע; אוש דאטאן,
דך ווענדעטע ע־שט •עטצט ב־־ננען. צו א־ישט־ה־ש: צי־

אז פ•־. צו דו־בלדבט לישע ע־:-  דאש דך, ענטשילדינטע ד
:דאנן לאנטע אונד ליעש, וואדטען לאננע לא פיך ע־

 ודא דאקטא־, העד־ ליעבע־ דאך, ליא לזהען ״נץ
 פענשעל לאלבען איינעש אוישלאנע דיא אל־ז דך פאן דע:ינ

 אלש ביטש־עי דע; ע־ שילדע־טע ע־שט קאנן. טע־לאששען
 צי, ע־ נאב וויעדע־ שטעטע־ ;פושטעשילטז אונד ב־אוו

 ארך אשד נעווא־דען ט־ונקענ-באלד איין ביטשקע־ דאש
 האבע איך אילם! טעה•: פענשען איינעש טאדטשלאגע צום

 מיין ע־ האט נון אשד בענינשטינט, לעה־ טישלע־ דיעלען
 לי־דענשאטטען לישען דך האט ע־ :געט־ישט טע־פ־ויען

 לא;א־ נעהא־ט, עבען ליא ודא אילם, אונד איבע־לאששען
 ! דיעש ודר לאששע; דאך — !נעיוא־־ען טעדבדעבע־ צום

 דא האבען ווא־וש דא־פא־׳ העי־ ל־עבע־, פיד דא לאנע;
 א־יננעשטעללט. •א:ד דעד בי־א וויעדע־ ניבט נעשטע־ן דך

 וועט. דאס דא נענאננען, דך טון־ שאן לא •א אילט דיעלע
!״וואד נינפטיג לא נא־ טעד

ודע. איד ע־ודדע־טע טעדבייגונג טיעטע; איינע־ פיט
 •אנד.£ע־. דעש אן איך העטטע נע־נע !״דו־בלדבט :רויף

 היעטי־ טע־לאנליך איך ודיל ניבט :טהיילנענאפפק גנינען
 אין דיללען, ט־יידע דעד אום לאנדע־ן ווערע, בעניישטע־ט

 קאננען. צו ן7דייל דו־בלו־בט א־יע־ע־ נעלעללשאטט דעד
 אדצטליבען פיינע דו־ך היעטאן •עדאך איך וואוודע ל־־דער

 בעצי־קש. ביים נעפל־ך פוסטע איך אבנעהאלטען. טטליבטען
 איש דיא טאדנעהפען, ל־יבע ■ענע־ שעצידונג דיא נע־ישט

 ..״וואו־דע. אוי£גע£ונדען ווייגבערגעי דעס שאנק.לאקאקע
— ?״ שעצי־ונג דיעלע־ בי־א דא טאנדען ולאש ״אשד

אשנעדולד. ליבטליבעד פיט נ-אף דע־ ויעף
טאלנט.) דטלעטצש; (£א



־לא ־ א ש־עניננ  א• אוננעיואהנליבע לע־ש דע־
ק 0ז־יטען ל

 : * נ א ט א : ־ ע ש ט
 איד־ געש־יעבק ב־יעצע
 (לאנגע ש־אנע." דיא ־ענזצט

א  • י ̂ א ״ יי *
 א־:- ם•־; געגק א־ך דאש וריד, ש־נדק עם ד־בטער

 אדע־ ש־־שט ו־א־נו, ט־ט שאטע־לאנד גא־ישעם
 מ? זעלבסט׳ אץ ביטטע דאנן נעזינדיגט, טדאט

 רריי- צ־ לאגדע דעם איים ע.־־עטד,ע־6לאנדעם. אלם
ק.  נאב;ע- ניבט כער-םטליך •עדאך ד־עם זאלאננע ז

 מ״;ע; אד־ אנגריוף יעדק אץ■ ור־זע א־זט, וויעזען
 (ג־א. !״צור־ק ענטש־עדענה״ט ט־ט אט־שטיש—פאב

 דאט ־ ע ו .ו :ע6רו ע־נייע־טע א־;ד אונרוהע טע
?״) געשריעבק בר־עשע ד־א דע:;

 ע־־ענש- ט־עפעד אץ ־ ק ם נ א ־ ב א ד
- זאלאננע ? אץ־ ודש ״■־אם דדט:  געזע־ ניבנו דא א

לעים־ז ו.־שטבארע־6< האבעד העז
ר ו א :אם־־על  ד־א דני .ודעו■ ן: א ג

 דך מאנק ה״זעם דעש ם־טגל־עדע־ דא !בר־עשע
ק, איבע־צ׳ פע־זאנלץ דאך  -א"- ד־א ד-עזע אב נ

 ז ט :־ם אדע- דנד דאב־אנק־׳ש ש־־£ט־ גענהענדיגע
־ ד־א ־ר6 ע ר ה ע מ־ינעד׳ ט־ט ב־רנע אץ עבט  

בריעשע■י" ד־עזע־ ט ■י ד
 .,אץ ־: ש ט ע ש שדען־דענט . ־■■םםטא;ם

עה נ־בט זאבע ד־א דאם בעטע־קק, נו־ דילל
 העבט האם האט ם־טא:— דע־ ;נעהא־ט ד״־

 א'־- צו שר־£ט א־־נעה עבטה״ט דיא א־בע־ ניבט,
 ש־ע- דע־ אוג־והע. א-:ד לערס <נ־אםע־ טה-לען.

 :ר־£ט איגרא; - נלאקע. דע־ ט־ט ל־־טעט ז־דענט
 פ־עדדענט דע־ - !ש־־שט ע נ • ■ ז א־זט עם

ק אויש דענן א־זט ■■אם א-:ד וו־טעד:) -א;ן זא;ט  ד
 דאב־אנסק־ דאם ע־זעהק׳ צו א־בע־ה״שט ב־־עשען

 א:- א״נע ם א זץ שטאאטע אנדערען א״נעש אץ
 דנדע ק״גע דאך א־זט דאם :בעווא־ב שטעללונג

ק גענק  ווענן אבער (רושע: ר פאטריאטישטוש ד
 :זובט אנשטעללונג א־־נע ד : א ל ם י ר אץ טאן

לע־ם.) שורבטבאהער -
א זאלל הרז ״דאש ן: א ר ג ו א גאבריעל

 עהדעג-געריכט איץ אנגעלעגענררט ד־עזע בער
 אי- ש־־ש־נג צי־ ב־־עשע ד־א אץ דעם א-ינזעטצק,

 א״. דע־ שאן (צושט־טטונג ווערדע!״ בע־געבק
לערס.) ג־אשער ל־נקק. שעדסטק

 נע- .־׳עש :א ש י ט ם־נ־שטע־-ש־עז־דענט
 :רושט ש־ט־טטע (א־ינע !הרז דאש שא־ ניבט הא־ט

ו קיינק היער דולדען ״•דר ) ר ' !  זא;ע אץ שען
 ש איי ב־יעשע דיא דאב־אנשק־ נאבדעש האש נור,

 קיץ היע־־בע־ קאכן זא האט׳ בעצ״בנעט געשעלשט
 ־ ע ט כ י ר דעה נור זאנדעק עהרענ-גער־בט,

דאש־אנשקי הער־ וררד איבריגענש ענטש״דק.

 £-—אנג דיעזק שאן זץ א-ם קעננען, ששל־בט זיינע
!״רעבטשע־ט־נק צ־ שען

 ־׳ לע־ם נ־אשעם אינטע־
 ארשנאנגע דעם דעהט מאן נעשלאששק. זיטצינג
 ק־ייזק אללק אץ שאללעש שקאנדאלאזק ד־עזעם

 ששאננינג עבע־־אפטע־ ש טיט ה״שטשטיא־ט דע־
 שא־לאטענטא־ישע דע־ ודינו זא - !ענטגעגען

שלום.א־ט־קעל.) (ז־עהע שקאנדאל.

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
(דער . ע ג י ט ר ע ו ו נ ע ג ע ג • ם ב ״ ר

טק,2 י אש וררד ג) א ט  ד־ע- ג-טען2 לענגשטענם .
 ״ערדען• געשלאשסק טה־אנ״־עדע א״נע־ ט־ט זעש
 העלשטע צודיטען דע־ אץ ווערדען וואהלען דא
ק אץ ארך א-:ד יוני טאנאטם דעש  טאגען ע־שטען ד
שטאטטשינדק. יולי דעם

ו ש ע נ ״ א ע ד נ ע ש ש ע ל ד גע * י
 ש־־־ענ- א־ז־אעליטישע בודא-שעסטע־ דע־ ן.) ע ד

 דעש גונשטען צו האט וואהלטהעט־גק־יטש-שעראיץ
 .לאטטעריע״ א״נע טעדבענ-־וא־זענ-הרזעש יידישק

 צ־עהונג דיא שאנה טאנע ה־עזע־ שע־אנשטאלטעט.
 ג ר ע ב ל ד י י ה וו׳ לעאשאלד העדר שטאטט.

ק היעב״א געוואנן  גולדען. 20 0 טיט ט־עששע־ ד
 געורננשט דיעזק ■עדאך נאהב מאנן עדלע דע־
 נאך דעטזעלבק שיגטע זאגדערן עמששאנג, אץ נ־בט
 בעטראג דעד הינצו. ג־לדען 1000 שאן ששענדע א״נע

 ״א־זענ-הרז-שטיש. א׳:ע נץ ד—ו גולדק ״״סו• שא;
 ש־יה אללצו זיינע א; אנדענקק צ־ש בילדק טויננ

 ם־־טהנע־, עטיליע פ־ייא טאבטער, שע־שטא־בענע
 ש ע ר ע נ א ש איין - ה־ידלבע־נ. נעבא־ענע
 ז״- אנדענקען דעם שאטע־ דע־ העטטע דענקטאל

 ב.—ע ר,״ש טאבטער ה״טנענאננענק שהיה נער
ק: ק ט א״ ק

ש * א ה ע נ - נ ט.ע ש י ל א י צ א ז (
 רייבשטאנע ד״טשען איש ענדל־ך ווא-הע ץ) ט ע ז

ק קל״ נע־ א׳ טיט  2 וריטע־ע ־ אי טאיא־יטעט נ
. קא״זעד ג־י־זע דע־ דא ארסגעדעהנט. יאהדע ״ ״  ו
 זאציאלישטענ. דאש דאשם א־שגעשש־אבק, העלש

 נאט- ז־בע־ה״ט־ ״פע־זאנליבק ז״נע־ צו געזעטץ
 אנא־. שאן צווייטאל בע־ייטש יא ער נאבדעש ה־נ,

 שערו־אונדעט שווע־ אינד א־בע־שאללק כישטק
 שיר דייבשטא: דייטשע דעד וו^ללטע - ראודדע

 ניבט שע־אנט״א־טינג דא שאלל זאלבק איינק
 ש־״ה־־טם. דיעזעש דעהנטע אינד הטען איבע־נע'

 •אה. א—צ וריטע־ע ־ ש נעזעטין בעש־ענקענדע
א״ש. רע

 נאך ן.) א ־ ג ■ א - י ק ם נ א ר ב א וד *
 שר־יבען איין דאב־אנשק׳ זאנדטע אבענד ש־־יטאג

נאנצע דיא א״ששא־דע־יננ, דע־ ט־ט א־נ־אן א;

 בע צו־ ש־עדש״ע״בטע א־ינעש
■ע. זץ בעשאנד א־נ־א; ■צולעגען.

 שיעל. הרשטשטאדט. דע־ אץ מעה־ נ־בט ראך
- שי־בטעטע ל-בט ־  א״. צי העירששאדדע־ונג א ע

 דעש א־־ש א־יל־נשט זץ ע־ וועשהאלב דועלל, נעש
 שע־. זאטשטאנ-בלעטטע־ ד־א - מאבטע, שט״בע

 דעש עווישק בריעפ-וועכשעל דען אששענטליכטען
 שא. דע־ אינד דאב־אנשק־ שעטער •אבנעא־דנעטק

 טא; דאבזשאנשק*. האב.שע־העטהע־ש דעש מ־ליע
 דאב־אנשק• דאש בלאש, דענזעלבק א-ים ערדעהט

 בע. שטעללע א״נע א־ש רושלאנד אץ וררקלץ זץ
 שער. דיגעש—טאדעש-ו א־ץ נץ, - האט. -א־בע;
 ד״בט עש אלליין ניבט, עטוואם זא א־זט ברעכען

 שקאנ. א־נערל־בען -עבט א״נע; איש א־טטערה־ןארם,
ק דע; אינד הערשארצורושען דאל ט  דאב־אנשק־ א־
 איש ארך זאנא־ שיעלל־־בט דעשוט־רטע:., זיינע א־ש

ק צו ש־אשעששא־-שטעל־ע זיינע !ב־־ננ
י ר ע נ ־ י א נ ו ד ד א מ ד <ע * ד י י

 דע־ ערשיק ש־־־טאנ שא־־נק אי.) ־ ו ר ש ן ע ש
 דעש אץ דא־שקא״־טין נעיזא שלאששע־-נעהילשע

 קאטהא־־נא ש־רא דעד אלט-א־זענ-געשעשטע
 איש מאדקט-שלאטצע. נייק דעש אייף ן ־ ־ ל ק

ק א־בע־ זץ ז־א דא איינצוקרשק. א״זע; אלטעש  ד
 דארש. שערזעטצטע קאננטען, א־ינינק ניבט ש־י־ז

ק דע־ קאוויטין ט  א״זע־נען איינעש טיט ש־ו־א א־
אלבק איינען האטטע־ ק אי־ף שלא: העשט־גע; ז  ד

 בלוט-א־בע־שטראטט אוננליקליבע ד־א דאש קאשף,
אדק צו  א־־שקאט- איה־ שי־ א-זט עש שטי־צטע. ב

 דא־שקאורטי־ו .אניע;—שא האששניננ ויעניג מק
 - שע־האשטעט. שטעללע א-נד א־ט אן וואורדע

 לאנדעס-הרשט- דע־ אין קאנן עטיוואש זא אינד
!נעשעהק טאנע, העלל-ליבטען אש שטאדט,

ה • ע ד ע י ו ו ד ( ר א ט - ט ש ב ל ע  ז
) ש ע נ י י א . ן ע ד ו  נאבטיטטאנש שרי־טאנ י

 יו; נעקל״דעטע־ עלענאנט א־ץ ויאו־דע
זאטטע־- דעש נעבען שטאדט-וועלרבען, איש

טיאנ

 טיט צי־א־ אינד אוישנעשונדק טאדט אטע־
 ע־נאב ש־־שטק זיינען אויש שלעשע. שאששענע־

 -יעה־ינע1׳! דע־ זעלבשט-מא־דע־ דע־ דאם זץ,
 ־אאב אויש ־ ע נ :י ז א־א; האנדעלם.קאטטיש,

 הרז אינד שולע אץ ־על־ניאן טעה־ זעטוואש !•■א־
 :)א״שהא־ע; ווע־דען זעלבשט-טא־דע היא א־נד -

ש ע ל ל א ש נ ו א ( • י י נ ע ב י י ל ב
־ ע :ו צ נ י י א ע א מ ן י ר ע ז • א ק ד
 ל־בע:- דע־ שאנד שר״טאג א.) נ נ א א ־ ה

קא־זע־ש דעש ו״ט״ע שע־שטא־בענע; דע־ איינצוג
 ב״א שטאטט, וויק אי; .ן שע־ד־נאנד
 שלאנע שאש האש.ד־ענע־, א״; לענענה־־ט

 דיע. יטע־ צוו איין אוץ ־צטע. ציזאטטענשט טאדט
דען סאן אלש שע־לעטצט. שווע־ רא־רדע נע־

פאלליעטאץ.
ע יי מ ס וי א . ם נ ע כ ו כ ־ ע ג א ט

י. נ ש א י ם.ט סאטועל דה. שאן
שאיטזעטצונג.) .םע6(

ק־אנק. דע־ וועה־ענד שט־אפאצק אונד זא־נען .דיא
 גיוסט. אלטעם יץ8 סי־ ב־־א ריעפען טאננעס, ט״נעס ט י••

 .נעוויספענס.ביםםע״ א־ננע־ע דורך וועלנעס ראך, א־בעל
ך •שיש״ערע■ ש*ינע א*בע*  קאש וואוידע. נעששיינעיט ̂נ

 •■ . . אן ח־עי צושטאנדע ט־אכטלאזעסטק דע: אץ אץ
 ד*א נץ זאנק עישאשםט, יטםימכען פיעלעץ דעם ̂ץ6

 איך •צלוטטע־טע, ייא צוריק. לאנער איה־ אויף ליידענדע
 צושטאנד א־ה־ען מוטמע אינד שולו א־ה־ען בעטאטטעטע

 נעצי־נ. ק־־ט־שעך או:ד ״בעדענקלינען האנטט א־ינען אלם
 יוד,ע ד־א אוט ציטסער, דעם ארס איך שלץ ל״זע נען.
שטא־ען. צו :■:ט קיאנקען דעי

 ר״ען6 דעי אין רא£.־רמע, א־ם איך דאס קרס,
 נעזעלל. דיא אלט ריילטע, שטונדע האלבע איינע לישט,

 נע. דעי קראנקענ.לאנער אנס עדזונטע, סיך שאםטם.דאמע
 ד־א — נעש־אנט. מ- נאך רא דא צוי־קצוקעה־ען, נע־אל־ן
:וריטע־ נון ואנטע עדדזןלט, מ־טטלע־וו״לע קנאנקע,

 אונד שוט•; אונטע־ ענטשלוט, דען נון פאסטע ,,אץ
 צו־יקצו. שטאדט א״נע־ א•; מ־ך ור־נבעינע־ט מיטור־ק־ננ

 נאטטזעלינען מיינער ־על-נ־א; ד■;־ אץ דא אום צ־עהען,
 ■אה־ע •מ־ש.עד,ע־ מ״נע־ ווענק ל״רע־ איך דיא עלטע־ן,
 צו נ־־א ר-עדע- קאננטע, בעאבאנטען -ע:ט דנם ה־נדי־ך
 ם־נעי אטה—ד -א איך ראללטע אנדע־ע־דיטם לעבען.
ר״נ. לארנע דעט מ־ט א ק ק ע ב ע ־ טאנטע־ ל־עבען

 ■א דא לאטטען, ווע־דק טדאט צו־ •אקא:, דעם בעמע־ט,
 לעננטם ר״נבע־נע־ אונד מ■־ צ־רשען טלאן דיעזע־

 צוריטען מ-נעט טאנטע־ ד־א ■ואט ווא־ידע. אבנעשלאטסען
 האטטע זא ט,66בעטדי ע, י ד א מ ד־א נעטליך מאננעס,

 שווענטע־. א״נע שט־אטנו־נ אי; קעמטעלען זעל־נע דע־
 שווע. סיינער דיעוע־ אנקונפט ד־א בלאט נון וואללטע איך

 א־בע־. צו ע ■ ־ א ם ד־א א־ד־ אוט אבווארטען, נעיין
 (אע־עורנטען דעט וואונש לעטצטע דעי דיעט דא ,נענען

 נאך איך ש־בטע טאנען וועדנען א*6 - ראי■ קעמטעלען
 בעשטיעכען צו א־ד,ט ט־ט דיעזעט אלל אוט ננע־נעי,—ו

 עישאהיק, אבע־ איך מופטע ל״דע• ;אידנען צו אונד
 נעטעהיל־נע א״נע אץ —!אונשולדינ נאדן נעורס — ע־ דאס

 נראטטען מיינעם צו א־זט. נעיאטהען שט־אט.אונטעיזו:וננ
 נ״צו. א־רט לאנע דע־ אץ ניבט ר״טע איך בץ אוננליקע
 נ־אבע א־ם וטע5 א־ינעם טיט בי;־ייטב איך דא שטעהען,

.״ . . ששערע
 דאס נץ איך (נאהש :עטייששט וותבערנעי •וואס

 רץ. בע־וה־נט טאללקאטטען ז־א קאננען דא־יבע־ רא־ט),
 ווענדונג נינטט־נע •עבט אי־נע האט אננעלענענהי־ט ד־נע

 שדייעט ארף טא־נע; שא; ע־ דאט גלרבע, איך נענאטטען.
 רץ שטאנדע א־ט ארך דעטנאך א־נד בעש־נדען רך ט־טע
 ט־ט זיא ווע־דען דא ערשיינען. צו היער א־הנען ב״א וריד,
 א ק ק ע ב ע • איהיע־ ה־י־אסה ד־א א־בע־ ארך איהם

 ענטדל. נאטה־נ־י אללעט ב א ק א י זאהנע רינעט טיט
קאננען.״ בעשליעטען טינ

 דיא (־׳עף :נעקאטטען זא עט דאס !״נאטטלאב
 דיך שי־ אבע־ ארף.) צע־6ז־י ט־עטען איינעט טיט ק־אנקע

טוט איך נעדזען. טיט איך ששעט. צו אללעס שא; א־זט

 בעשלאססען, זא ורמדדינז ז״נער אץ עט האט נאטט ;איילען
•׳׳ • . . נעשעהע ודללע ה״ל־נע־ ו״ן

 ארנק, ע־טאטטעטען דיא נון ׳טלאט ל״דענדע דיא
 איני שנעללע ־עבט א״דנע טאבסע •יאנד, צו־ רך רענדעטע
 רך ענטראנד נ״טט איה־ אינד — אטהעטציגע דעשטינע

 אונד ש־אטטק דיא ״א טשעד־ען, ה־סטלישען •ענק נאך
. • ■ וו״לען אננערבט נאטטעם שא־ טונענדהאשטק

 אונד נעזעללשאשטט-דאטע ע־רעהנטע בע־״טט דיא
 דע־ בעטט דאט ר״נענד אוסשטאגדען קאטטעד.ש־ויא ד־א

 ש־ישטען שאקעט יאט נאהט איך היננעשיעדענען. זאנשט
 האטטע, אנשעיט־״ט טיי נענע־אל־ן דיא רעלבע טיר, צו

 ששע־דע דיא טי־ ליעט איני אנא־דנוננען א״נינע ט־אף
א״נששאננק. ה״טשאה־ע; צום

 אויש. האט -ענק דעד ענק. נ־רעטע טא־נק דע־
 דיא אונד שע־צאגען רך האבק רואלקען דיא נעהא־ם,

 ע־קורקענדק איה־עט אץ אלטבאלד ע־שט־אהלטע זאננע
 ווענק אבנעששאננט זעה־ ווארען נע־״ק ט־ינע נלאנצע

 דאט נאבט. לעטצטען דע־ ע־לעבניטטע ע־שיטטערנדק דע־
 הע־אב. ט״ן •—א ערהייטע־נד ■עדא־ ור־קטע טאנעט.ליבט

 ע־ד־יקענדק אללע טי־ שלי: אי־ וועזק. נעשטיטטטעט
 אן טעה־ ניבט וואללטע איך קאששע דעט ארס נעדאנקען

 שע־ור. זאלך אץ זאעבק וועלבע דענקען. אוננל־קל־בע דיא
ק דעט א״ט שערהעלטניטטען קעלטען ענ  דעם טיט שיעד, ל

 נאך ה״טנאננע עט—א שא־ רא דאב ט־־אטטע, א״נצינען
 לאנען .וידוי״, ד־א רנדענ.בעקעננטניט, העב־עא־שע דאט

— קאננטע.
 דעט שא־ איך נעלאננטע טא־נענט אוה־ א אוט

נעוואהנ. שטינדע ד־עזע איט דע־ אן, נ־אשע; דעט שלאטטע


