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 טהיילע ־־טטש.פ״;־לכעז2פא־ט־ דעם טיט
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איל 1
 אלש א״פט־אט, אפפען לא ניבט ״

ד־א ור.
 א־ט א״נע עבען ט־־עש אפפאדציאן נעטעשינטע

 יודענפיינדליש- איהדער ט*ט פע־שטעקענש-שפיעל״
 דא העדדש, פא־שע דע־ מיט ג־שט וואללטע דא ק״ט:

 "ד*. דע־ טה־ל איינק האפפטע, איטטער ;אך דא
 ־ע געוויננען. צו דך £•־ לאנדע א-ש וועהלער שען

 כונטעה־ וואהל-בעוועגונגען ד־א •עדאך הע£ט־;ע־
 דעשטא ווערדען, בעטר־עבען א־;;א־ן

״ד•. א ■
גא; ל א

ש

^׳— ־ן י.- - י. ן <י-*| ע
 הערדש, דך עש ׳טטעללט יטלישע־

אדשנאהטע אהנע £אשט ••יי-לירי• י יי

׳1׳*
ד יאש

 ד־עש טהון דא אנשליעשק. דך ניע־לננש.פארט״א
 ורש. דא ודיל ע־שטענש, :;דונדע דאפפעלטעש ארש
 ט־םא.דעניערוננ דעד :טע־ א אונגא־ן דאש שען,

 דעי גטע־ א עט״א אלש קאנן, געד־יהען שעששע־
אדע־ שד״ער, א״שערשט-לינקען דעד ־ערער•;:

אפפא. נעטעש-נטע; -<| . -ל •טטש.פ״ו פא־טש־ דע־
אילא זיך של־עשען ̂, 1י*. — -י*י,.-י א 1 < ״ י •יעי י י דע־או•
..אלל- א״ש אללעש ״א .ש-פא־ט׳ * ** * י

זיא דא. אן׳ נעדשטש-פלנקטע שאט־־י>ןןטישעם״ נעם־־ו
לא;. ש •יי• .,***♦*•••■♦** < ל ׳<שש<ן ׳<1- אי: דיא ראש נד, ן. .״..״ן

* * . *ו . . ^ , • ! ,1* • • . . . . - <ו•
 ד־א !דנד

א■ ••טענש
 1 ״רש
א״

 גע־־א בעשטען אש
! ״ !1* אבער דך של־עשען

 ד־עזע־ אן. ־ענ-עהלנ;ש.פא־ט״א דע־ ג־וגדע דע־ען
 דער ער£אה־ונ; היא ודיל דא־ץ, בעשטעדט ;־•;ד

 האט, נעציינט נעפאהר ד־א א-;ש יאהרע לעטצטען
 אוטטריעבע ד־א דורך א-ננא־נש ״דע; דע; וועלבע

ע- ריא ניבט ורענן נעד־אהט. א;ט־.שעם־טע; דע־  י
 גאבדרוקע פאללעש טיט ־עבטצ״ט•: :אך ;•ע־•;;

א איש ווע־ע, א־יננעשר־טטק  בעדרע:;טע; הא־ט -
 א עוד ד־עזע - !צו:עהטען ש־ט־ן אין •ידען

צו ע־שיי;ו:; ד־א א־ש א״ש, י -אד
ד־א ■יא־יש <״ן ;זיז ׳1*

ד;ד. טהעט־: שא־ט״א

וולודלרלו־ ל יו ־'׳יו -שען

אפפאדצ־אך .,נעטעש־גטע ד־א איר״;

״שד:שע־ אנד
אי;א שש1׳ד־א -אש דא£־ר,

״אג;ע ■ י •1.
ש־א:••*•*••"**•י• -11- ,

 אונדערם או;טער לייטארט־קעל ז־ינעם;עשטריגען אין
פ^לנט: ודא

 מעל- אונש קאטטע; טא;ען א״;־;ען ד־ט .שאן
 ־•א וועלשע ;עלד.זאםטלו;;ען, א־שע־ י צו דו:;ען
 אלש זא;דע־ן לא;דעש.ג־ר;עד, איש ;ישט •ידען.

 שיעלעש טיט פאדטייא, £אליטיש.קא;£עסם־אע;עללע
 וועהלע.־שא£ט דיא אום £ע־א;שטאלטען, א״פער

 צו ט־שא.־ע;יעד•;; דע־ צי;ו:שטען לא;־עש דעש
 א;. םעלדו:;ען דיעזען האשען ודר !שעארש־יטען

ודד דא קאננק, שענלען :לו־שען קיי:ען £א;;ש
- טיטש־ד;עד יעןאי:זעד עטוואש לא פ

ליו
 דיעזע דאט העגדען, אין

 אינל״נ- אדף ■אה־ה״ט,
 הע־פא־דאנענדע ;ען.

עטה־־לינט,״-צייצ...*-
דוו ״ט״אהלפ־

 אישע־ציי פאללשטע דיא
 אדה לי־דער םעלדו;;ע;

 ט־אטזאבען שא־ע
ד־עזע־ אן ץי;ד םע;;ע־

** 1י— •וייי•- •י••
׳ > ׳ ן צ—־ > ן • . צ׳ * ׳ *׳ י - י י

 פע־נישטען. צו ;עלדעש דעש צדשער-קלאנ; דען
 אש;עא־ד;עטע־ ז־:ד טא;ען טעה־ע־ען ז״ט •א,

 הענדלעד - ;עט־־ידע ן, ; א ם ־ ה א ■ • מאדיין
ר אלאיש ע ש ש א ד ט  מאקש שא;קיעד אי;ד ש

 ד־א טהעטי;. הין .־•בטי:; דיעזעי .אך
 א־ט איי;ע בילדען העד־ען א— טען

א דך וועלבעש שלננש-קאט־טע,״  א-£;אשע -
 זאטטעל; צ• ;עלדער ־,ידען דען ש״א טעללט,

ט־שא איםשים-רשטע־ דעש אי;טעהשטיטצו;;

די די

צ
 רי*בשטא;ש.וואהלען. שעפא־שטעהענדע; דע; ;א

 שעא״;£ליששו:; צ•־ אלזא זאלל קאפיטאל ־דישעש
 £אן שעט־א; דען ודלל טא; !דיע;ע; •יאהלען רע־

 פאן צוזאםטע;ברינ;ען, ;•לדק 200,000 ;דעשטע:שימ
 טאגק ••ע;';ען ;ו־ א•; ;•לדען 1 ׳זיי1 ,ןלללל< ״עדאך ־עש

 ;ע־־;;שטע ד־א !וואורדען ;עצ״״עט שע־־יטש
 ;עשט:עשטעללט6 ;ולדען 1000 ••ף א א־זט שפע;דע

 א;;ע;^טםען. רשט •רדד ש־טטע ;ערינ;ע־ע א״:ע
 ״עקשעקוטד־- זא:ע:א;;טע; דעש וררד :עלד ד־עזעש

 לא- וועלבעש ;עשטעללט. פע־פ•;•;; צור קאט־טע״
רע;־ע־ו;;ש. ר־א אן ש־טמע; שעשט־טטטע דא;ן -1

א' שעהא־דען 1 יי 1

זיריולע-
 טעה־ ד־עשטאל,

רערערונ;ש. ד-א

אי; טש

 דע־ שעשטדעשונ;ען רע;יע־ו;;ש.פ־"נדל־שען -א
פע־. וואוטה ;־ענצענלזןזע ין

 אש מאשקע״ ״ה־יכלע־ישע ״א
 יודע:העטצע פע־-ע־פל־שע; :ע־
אישט־־צ• א״נעש פאן :וד ער

 א' וועהלער ••־•שען
 ד נון ״א־ף לעטצט,

 א״! טיט טראט א-נד
 ״י!ן ̂!ר ש־זה< טאן ר־א או־ף,

 אשע־ ;־שט ק>ן:;טע. ע־ווארטען ווערה^ווא־ אדע־
 :־אה א״; שפיטצע דע־ען אן פא־טייא, א״נע־ פאן

!שטעהט י נ א פ פ א אלשע־ט
 וועלכעש טאנשלאטט״, ״ב־דא.פעשטע־ ראש

 דער פאן טאנאטש דיעזעש א;פאנ: צ• שעקאננטל־ך
 פע־. וואו־דע, אפפאזיצ־אן־;ענרינדעט ״;עטעשינטען
 א״נען נוטטער ;עשט־־נע; ד־;ע־ אין אפפענטל־בט

׳;• ׳׳,<>00״ א־שע־ש־יפט: דער אינטע־ העטצ-א־ט־קעל
׳•**•־י•־. .......̂ —יי -ייייץ ....... * * , 1 1 *י״< , ; ן — - |— י ״ • *

א ע־־נען, ע• =-א ••אייר•״, ע;ם  העטייב- ר־א וד־ט -
נעהט פא־ט-א ד־עלע־ •שט

 ש׳ דש א ט
טאד־ין

*000 ......................יילל
.■ואהיטאנן . . ״ 1000 .

״ סססלז שוואב קא־ל אבנעא־דנעטע־
. ד־יטש או:ד האאז . . . 5000 .

, 500ו׳ אקא:־. דע ן—שייא פאטיל־ע
״ 500[) .לאדן א־נד קאהנער אדאלף
״ 5000 ....................טאפלע־ אדאלה

. 5000 .זאהן אל:ד בר־לל הע־טאנן
 לא;ט1 איבעיפל־שש•; פ-ד עש האלטע; ,•••ד

 טא;ע פערהעטצענדעש א•; שייאטט ערדעהנטע -אש
 לאט- ד־עזעש א״ף צ״כנעה איש-;ען דיא טערו,—

 טאשען. צ־ נאטהאפט מעל-שאנען
 הע־פא־׳ שטעללע ד־עזע־ א; ־אט־ט, א־;ש

״א־־ט אי־ש ע־דעהנטע׳ ־אש ־אשש

״ • ״ > - |> -

י ׳1׳
■׳<^׳ ׳* ^י-י , -■א*:ר:־

־־אד ט•*•*• ••י•
*י!״

א*קייז
בעי שטיטטא־ט ־־ ייא

 שביעלא -עגיעדונגס-פאיטי דע־ זאגדע־ן א־פעז׳ ;ע* א־םע
•*••׳ יי••*••

פע־ פטשטאדט ־״
•און•אפ דע־ א•; טטען

א1. 9, יאדדגאנג ערספזער__________

 עשען טצע שפ שעדל־בע זיינע בעד״טש האט שען
 פראודנצ. א״נער אין :ע־־שטעט. יודע; ד-א :ענק

 יודען דיא אן יאנדידאט א״ן נעטל־ך ט ט־א שטאדט
 נעלד, מיד ״:עבעט :העראן פזן־דעד■;; דע־ טיט

 דורשזעטצען קאנדידאטור טיינע היע־ איך דאט־ט
 דעד אין :לו'שע:ש.;ע;אםשע; א״ע־ע; גל־ץ קאנן•

 וואהל-צוועקען צו א־הר אייך טא;עט הדפטשטאדט,
 איהר זאללטעט !פע־אנשטאלטען ;עלד-זאטםלונ;ע;

 אי-נעש טיט אץ טדעטע זא ודלל־נען, ניבט ה־עד־ן
 ווערדע או:ד אויף פ־אג־אטטע אנט־-שעט־טישען

■ '1
ל לזא די

 - ר צופינק שאדען טאנל־שען אללק ודק
 פאלנע נאטידל־שע ד־א נוי אשע־ א־זט •עש

 הויפטשטאדט, דעד אץ יודען דע־ טר״שענש דעש
 דע;יערונ;ש. דעד עקשעקוט״ו-קאם־טע דעם וועלשע

 שטעללק, פערפינו:; צור ש־טטען ;־אשע פא־ט״א
 דע;־ערו;;ש. דע־ ;ונשטען צו וואהלען ד־א עשען א-ש

ד שעא־ינפלוששען צו קאנדידאטען
 דאש (£אהרט דא;ע;ען ;־נטש האשען .ודר
 אונד טאנע ביטטער-באזעש א־ן שלאטט ערוועהנטע

 •ידישען דיא ווענן פא־טי, מ־ענע ה־יכלערישער טיט
 אנשליעשק, רע;יערו;;ש.שאדט-א דעד זיך וועהלער

 דיא דאש דנד, א־שע־ציינט דאפאן וררקליך דא זא
 ט־שא. דעד פאן עשק לאנדעש דעש דאהלפאהרט

 יודען דיא ודרד. שעשטען;עפא־דע־ט אש רעניערוג;
 לאנדעש דעש ב־רנער ;ל־־ששע־עשט־נטע •א זינד
 איבע־. שעשטען איהרער ;אך דאהע־ דירפק א־;ד

 ד־עזע ארך ולענן שט־שטען, •ואהלק דען ש״א ציינו:;
 אלל״ן ז א־זט ע :י ר ר ־ א א״נע אישערצ*י:ונ;

ק עש נעוויננט אוטט־־עשע זאלשע־ א;;עזישטש  ד
 ו א א״נע טעה־ ניבט יודען ד־א דאש ן,

א־־נע זאנדערן שעט־״שען, פאל־טיקי ע ש
א;•:

א ;
 פאליט׳ ר^נפעשש־אנעללע - יידיש א־ינענע
 1 דער אץ וועהלערן יידישע; דען •א -עדעט

 דיא ;ע;ק ״פע־־אטה אי־נען זיא דאש א״ן.
זיא ־וענן פע־א־שען, ־עלידאך

בייא טהעטינרייט איה־ע ;ראש. אינד ץ

טאז

ד־א א־ש פעיזענדעט, פ־א״־נין
 ד־א פי־ שעוו־יזע״ ״קל־ננענדע זאלך דורך וועהלער

דנד ודר - נע-נ;ען. צו -ענ-ע-ננש.ךאנד־דאטק
 ד־עש- דעש טה״ל א״נען לאנע,

 פע־אפפענטלישען, צ• ״זיאטמעל-שאנענש״ פעללינק
 דע־ק לאטמט שפענדער פאלנעינדע וועלשעם א״ש

 :צוואר א-נד דנד, ע־זעהען צ• שפענדוננש-שוטטק
. . שטראששער אלא-ש נולדק 6000 .

ישע
אללע, אללע, ט

אונד קל״ן
 ענטפא"! ט-שא.־ענ־ע-ננ דע־ צו:•;שטען דאהלען

 ד-א אוש טישא.רעניערוננ איד דאט דאך א־נד טען.
 ערוואר. פערדיענשטע בלוט.ווענינע נור דך •ודק
 וועהלע־ ״ד״שען ד־א דאהע־ פא־דע־ן ודר !שען

 אונד פע־לאששק צו ולעג געפעה־ל־בק ד-עזק אדף,
שע ודיטער :׳שט  וואהרהאפט זאנדע־ן פאל־ט־ק, -ר

ע ש י ד נ ע ל ר ע ט א  בעטרייבען. צו פאליט־ק פ
 200,000 דיא דאש א־בעיצ״נק, זץ וועדדען •ודק ד־א

 געזיננונגס-גע- אונד וואהרטאנן העדרן דעש גולדק
ק ש״א נאששען  זץ לאנדע אים וואהל-בעוועגונגען ד

 אונגא- דאש ווערדען. ערווייזק ודרקוננש.לאז אלש
 200,000 פ;־ אהל־פ־״ה״ט

פאלק אונגאהישע אש
ז״נע ודוד פאלק ישע

 ״/גן. ל.,׳ פעו נ־שט גולדען
 וואהל.פ ד־א בעט־אשטעט

פאטע־ זיינעד ע־שע שא־עש
ק״נען

 אונאנטאשט. אלש ט
א־ט איהט וועלשעט

א.

דא. כדטשק ודר א־זט. פ״ל וועלט דע־ פ־״ז ־•••ליי
 שען— דעד פ״עדענש דעש נטע־עששע א א־ש

 פערדערש. דיעזעם פאן לאנדעש דעש א״כו־אהנע־
 נאש. א״פש ט־״שען נעפאה־פאללק ל־שעןיא-נד

!״אש־אטהק •••עדערהאלט אונד דריקלישטטע
 ״טאנ.ש־אטט .ש־־א-פעשטיע־ דאש ודיט לא
 •ט״;ט, עש ל״א אפפאדצ״אן, נעטעש־גטע ד־א ״עלשעש

 ״ז״. •ענע א־ש האט. נענ-נדעט צ״עקע העש צ־ ;•־
•י?רי*־?ר

-א
ש״. שאלע ־אש אלל־־ן

 ד-א א״ך ׳־שט
טדי- ד־עזעש

לעלען׳־י*ו
טהעט

־,עז•
ד אז

•)<)—׳ -נאי ״ -< ן׳
פאן שט־ע־.שלאטט

אשצושרע. ־עניעה־נ; הע־ נ־נשטע; ,צ ״ט
 ־אש •א־שע־צ״נט פא־ל״פ•; א־נש האלטק —ל

עש ד־א. •־אה־ ״א־ט קיץ טעלד־נ; נאנצק נ־

 שלעטטע־ יישק
יעדעד ;ן



 ד־עזעם ״־א כ־ג־אאג• עשטעדה־־דשע הער •••יד
 שאדען בעה״טענדק א״נען א:ט-וואגענ.בראנד1

 צאהל- דע־ וועועוה דען ער דא האבק, ע־ל־טטען
 געלדבריעפע פ־עלען דע־ א־נד פאקעטע ״•בעץ

 - ם־מ. עדזעטצען ארפגעבערן דען אונפערצ־גלץ
 ק־ין אנא־״שטען ד־א ט־י־בען אנגא־ן אין אונש ב״א

 נענק צע־שטא־וננש-וועדק ריקדכטשלאזעש •אלך
 דיא טדייבען אבער א־־פר־גע־ זא איש שטאאט. -עץ

 אין עם דיא א־נוועזק, איד,ר דיעבע אונד ־•־בער
 פאשט- ד־א א״ף עבען •אהרען לעטצטערען רען

 רייבער דיעזע אונד ש־־נק. אבצוזעהען נעלדעד
 ראש ערוועגונג, א־ן ניבט ציעהען;א־ ד-עבע אונד
 פאבט-דיעב. אדע־ פאשט.ררב זאלבען א־־גק ־•־ך

 יעדען.איינצעלנק כעגען אללע, געגע;'אונס שטאהל
 ג־אשעש איין ם, ע ד נ א ל דעם ר ע ג ר י ב
ר — וזיר־ד. פעראיבט ן ע ב ע ר ב ר ע פ ע  ד

 נעשטאהלע. אדע־ גערו־בטען ־־א ■א מוס שטאאט
 ער. שטאאטש.קאששא דער או־ם פאסט.:עלדע־ בעץ

 אנדערען ק־־גע אבער האט שטאאט דע־ ע־זעטיצען.
 דע־ אץ ״־נערן דען פאן ע־ ד־א אלם געלדע־,

 אלזא ווערדען א־נהעבט. ״שטי־ע־ן־ פאן פארם
 זא הלק, שא ;עש אדעה נעררבט פאשט-נעלדער

 נעל- דיעזע בירגעד צאהלענדען שטייער וויר מ-שסען
 טהאט דע־ ערזעטצען.א-ן פע־לוסט-ט־ענערן דען ־ע־

אבק  אינד ״•בע־־־ען ד־א •אה־ע ד-עזעב אץ זיך ה
 פע־. זעה־ זא פאסט-געלדע־ן פאן ־יעבעד־יען

 דע־ וואהער והדד, פ־אנל־ך עם דאס מעהרט,
 ד-א א-ב וו־רד, הערנעהמען מיטטעל ד־א שטאאט

 א־ננא. א••; ע־זעטצען? צו פערלוסטע בעד־יטענדק
 פאלנענ. אונלעננסט שריעב ורטצ-בלאטט ״•טעם

 דע; זאללטע דעפוט־דטעד ,איין ביסם־גקזאטץ: דען
 מאן דע־ רעניערונג. ד־א : שטעללען אנטראג

פ רעבטס-פפלעגע, ד-א £•־ באדשעט א־־ן ־אך
- פע־וואלטונג, א ק פ  פ־ר א־נטע־ר־בט, ד

 זאלל- מום, בעודללינען וו׳ ז׳ א•׳ קראנקענ-פפלעגע
 לאססען בעוי־לל־נע; דך א־־ן.באדשעט״ א-ך טע
 דיעב- א-נד פאשט-־י־בע־-ק דע־ דעקונג צור

 פ־״ל־ך •אה־עש׳ גאנצען דעס ו־עה־ענד שטעהלע
 באדשעט זאלבען א״נעש פעסטשטעללונג ד־א א־זט
 ודם. פאדאויש איש נ־עמאנד שודעריגער׳דא זא א-ם
 רייבע־ הע־רען ד-א ס־ממען וועלבע אום ראנן, שען

א דיעבע א־נד  •אה־עש רעם פע־ל־־פע פאשטאיש ד
 א״ן ••אהל -עש א־זט עש1 זוערדען!״ בעשעדינק
 נע־—ט־י האבשט נל־בצ״ט־ג דאך נעלוננענער,

 צושטענדען אונדבע־ק דע; פאן ע־ דא ין, ט • ־ •
!)צ־נט פאטע־לאנדע אינזע־עש א•;

עסטעררייכ-אונגאק. אין יודען דיא
(פא-טזעטצונ;.)

הייט־נע; א־ב דאש ה־נצ־פ־נען, ם־ששען ורד
 בט נ נאך דך געזעטצע א ד ב.אוננא־;—עשטע

 ט־־פעא״נעש נעוואלטזאמע ־־א ע־האבק׳אום ־•־ט זא
 צי שט־אפע עמפפינדליבק ־נע־ א מ־ט ״דענ-קינדעש

 זיין, פ־אה מיסשען עלטערן יידישק דיא בעלענען.
 אנשט־עג- א־נ־ לרפערייען פיעלק נאך דא ••ענן

 צ־־ט. א-נד נעלד א; אפפע־ן נ־אשען י נאך נוננק,
 ענדליך קינד ענט״ששענע נעוואלטזאב א-הנק -אב

 שט־״טבא־ע דע־ ־—פ״ע! - ציייקע־האלטק.
 13. דעש העלפטע ע־שטען דע־ אץ אלזא שטאנד

 דע־ שטופע האהע־ען א־ינע־ אוץ* •אהדהונדעדטש
 דע־ אץ ב-א־ננא־;—עשטע אינזער איים פרי־ה־־ט,
 :•אה־הונדע־טש .טע;19 דעש העלפטע צ־ו״טען
 פ״עדריך הע־צאג א־מע דעד !פ,־"לץ !פ־־ילץ־
 בעשט־טטונ. פ״־ה־־טל־בע; דיעזע־ וועגען •ואורדע

ק  קי־בענ. א״נע־ א•; :י־שטליבק־ט דע־ ד־טענם נ
 מא. ע־ וואללע אלש פערדעבטיגט, פערזאממל־ננ
ז ווערדען יידע אדע־ האמשעדאנע־

: אטטא. הע־צאג רענעלטע 1258 ד-ע •א א
 פא־ יודען. דע־ פע־העלטג־ששע דיא נ־ע־״ננש רא־

 נע. •ידישע א־דענטל־בע גאנין ע־ זעטצטע אל^עש
ע ט  ״א. קאמפעטענט דאצ• אלליץ וועלבע אי־ן, -ב

ק, ע־. א יודען צווישק ט־נרי־טען שט״ אץ -  נט
 נל״בע־־ט־נ ענטש״דק. צו ענדג־לט־נ א״נאנ־ע־

 עש ניעמאנד ־אש פע־באט. ץ א ע־ פערקינדע־טע
 וועגען בעש־לדינונג דע־ טיט •ידען דיא נענען ••אגע,

 זא א־־פציט־עטען. ב״שטענ-בל־ט פא; נעב״־בש
- ••ע־ע עטוואש  שטאטטהאפט, פאיילע דעש אץ נ

 •א—ז א־נד ע ב • ל ט פ ־ ־ ב ד־־־א ד־־ך •עמאנד ״ענן
מיט דא דאש ראננטע, בעוריזק צ״גק ע ש ־ ד • •

 א־־נק •ודע איין ודא נעזעהען, ארנק א״גענען
האבע. געטאדטעט ברישטענ-קנאבק

 פירסטק וועלטליכען דיא וועהרענד אבער
 יודען דע־ פערהעלטנ־ששע ד-א ווארק, בעשטרעבט

 ק־רבליבע ט־אטען רעגעלן, צו דננע ג־נשט־געש אץ
 •ודע; דיא איש בעראטהונגעזציזאממק, צ• פי־שטען
 ך נא וואורדע זא דריקען. צ■ שטויב דען אץ וויעדער

 ערוועהנטען אבען דעם רעגיערונג דער וועהרענד
 קירבענ.פער. איינע שטרייטבא־ען דעש פריעדריך

 פאלנענדע דער ארף אבנעהאלטען, פערזאממלונג
 גע. אננאהמע צור •ודען ד־א געגען בעשט־ממונגען

 בעזאנדערע א־ינע מ־שסען יודען ד־א )1:לאנגטען
 הוט״ ״געהא־נטען איינען א-נד קליידער.טראבט

 ערקאננט ל״שט יעדעם פאן דא דאמיט טראגען,
 גאסטה״זעי ד־א דירפען יודען דיא )2 - ;וערדעז ו

עבענזא. בעזובק: נ־בט ב״שטע; דער באדער אונד |
 א-היעש צ• •ודק דאש געשטאטטעט, עש א־זט וועניג י
 דיא )3 - ; א״נלאדען ב״שטענ-געשטע ט־שע !
 זאנדע־ן בו־ען׳ ם־נאגאגען נייען רך־נע די־פק •ודק |

א בלאש  ד־א )4 - ;לאששען או־שבעסשערן אלטען -
 צ-גע. אמטע אפפענטל־בען קיינעש צו דירפען יודען

האל. דאש דענזעלבע; א־זט אונד זוערדק, לאששען
 שטרענגש. א״פש ד־ענשטבאטען ב״שטליכע; פאן טען |

 קאטהא. דעש טיששק דיאניודק - <׳• א־נטע־זאגט; טע
 וואהנען, ז־א בעצירק דעששען א•; ג־־שטל־בק, לישען
 צעהג. רען אינה געב־הרק פארנעשר־עבענען אללע

ענט-בטען. אקע־ ־ע־ ע־ט־אנע פאש טה־-ל טען
 ••ד־שען דע־ בעצינלץ־ א־זט לעטצטע־עש

 א־־ך טה-לע צוש א־נגא־ן אץ נוטש.בעציטצער
 ט־ע. ק־לט־ש-ם־נ־שטע־ דא פאלל, רע־ ;אך הי־טע
 אנגעלע. דיעזע ו־״גערט, א־ממער נאך זיך פא־ט

 1 ־עגעלן. צ• ענדנילט-ג נעזעט־ן א־ץ ד־־ד נענה־־ט
 א־בע־אלל פא־דע־ט ג־־םטל־בקי־ט קאטהאלישע ד־א
 גע. ני־נדבעדטצע־ן ••״שעז דע; פאן לאנדע א־ש

 ד-עזעלבק. פעיווייגע־ן ••דע; ד־א אבגאבען. וו־ששע
 דען ״■א א-נד בעהא־דע; פאל־טישען דען ב־־א

 דיעזע בע־ א א־נקלא־ה-־ט אץ מאן א־זט גע״בטען
ך נאך ב־זהע־ ד-א פ־אגע,  בעשט־ממטעש קיץ ד-
 ראם•. ■ע־עש א•; געפ״דען. לאדני. א-נע געזעטין
 בעהא־. ד־א ענטש״דען נעגענד •עדע־ אין טאטע,

 ע־. א־יגענעש נאך שטרייטזאבע ד-עזע־ אץ דע;
 בע. ודדערשפ״בען, עווינען צ• נור ••אש מעששען,

 פע־. געגענז״טגע־ אינד נייפפש.פע־וויררוננען
 -—מערק• - ב־עטעט. פע־אנלאשש־נג ב־טטערוני.

 בע. הא־טק דיעזע־ א״נינע ראש עש, זט א דיג
 נ״עש. ד־א א••* ב־ז ן ע ־ • ו אץ ארך שטיממונגק

א צאהלטען זא האטטען. געלטונג צ״ט טע  ורע- -
 ■עד־. שטעפא:ש.ק-בע דע־ ג־נשטען צו יודען נע־
 ״ע. קאננטע ?!״•! יאה־ע צ־ש ב־ז ג־לדק! 100 לץ־

 א״ן ״דע איי; א-נגא-ן אץ נא־ ך,—עשטע אץ דע־
בעקליירען! אמט אפפענטל־בעש

> פאלנט סארפזעפצונג

אן. ־עדאקצ דע־ ב״עפע
פ דעד־ -ע:ם דאנקק והר :ס׳ אץ פ׳ די
 פעטטע- ■•שען—• .נ-ען דע־ נ־נטטען צו !••£•:־

 פא. ״״ז״שעם ער-ע:טד״ליט :מעה-ע-ע אן —
לא. דע* נעד־וקט ט-פען טשען—ו :•ט ע־
עקסעמפלא־ ק״ן דעד- ארט דאך ; 3.0'׳

דאנ״א. דע־ ״אששער-שטאנד
2 כ-אפעטט ,2.4׳נ קאמא-ן ,2.4״ פ*עטב-נ דא. ,70.

.4.02 א-שאיוא ,2.87 פאנטשאווא ,1.31 נ״זאטין ,3.77 אטש

ש ע ם ע : ע רי ב פ ט. כ ע
ע א •טל ־ ע נ ע י ו ו ־ { . ם  א ד.ם :

 ודענעי דעט אר* אדפט-עב ע־
 ד 2555 :עט-: ד. ד. .טען1

 א-:ד פאלדשע י* 12 טע,—וטא
 מאטט. אוננא״שע : ק־לאנ-אדט 100 פע- דך זטעללטע;

פאלנישע נולד. 82.30 - 01 דאנפ״דא — נולד., 58- .1 :טען
.58 ד־־טשע א־:ד נולד. 60- -54. נולד. 64-

- ע נ ר ו נ ט ע ־ ה. ע • פ . ס נ א ל ש פ
 .5שלא: ם־ע::־־:ע־ צוט אדפט-ע: דע־ ■קט. א ד

 דאפאן שטיק. 2׳ 6״ :עט*•: ד ד. 12. אט פ־עד.דאיקםע
א נאליצ״טע. 114 די־טיטע, 2<־.- א־ננא-יטע, 1331 ווא־ען - 

 נול׳ 53 :2,— -דא.־־אא־<•6 טע—א׳נגא :רא־ען וע—ט
 51 •ע ״א* טאלנ״טע נולד ד' 5:1 פ־־דא.וואא־ע ד״ט״טע

יילא 1׳ 0 טע* אללעט נולד. 53 ב•;

דע־ אדד־טט־אצ-אן אוגד דעדאקציא; דיא מצד
 דעד אין דך כעפינדעט צי־טונג״ פעסטעד ״ד־שען •נ״ען

ן מארץ הערוץ דעם נוכדרוקעדייא א י ו ו  בודא. א־ן נ
 ד. אד- צו זענדוננען אונד צרט-טטען אללע וואהץ טעסט,
אדיעפטע: ד־א דנד. ס־־ען

ו1^ל)1 ו ו41ן ו 111 11ו ו *ו ! ג ו ו  ו101'11./ 11ו
 פעצייכנו:: נענדעדע א״נע א־וט אונד טאללקאממען, נעדנט

:.,אוננאטד, דויבאויס אדיעססע דיעזעי
ערהאלטען אבאננענטען א״נט-עטענדע נ״א *ו־0

 דעט אנפאננע דעם נדט נומסע־ן ע־ש־ענענע; :•זד,ער ד־א
נאננעליעפע־ט. אונענטנעלטליך •פאלליעטאנט״

- עה־ענטה״ל. מ׳ :טע־א״טרא־טל־ך רעדאקציאן ד־א פ

ם > א ז ד י הו ר ע ל ס כ ע ו י ו

ד ^ י ו ו א ר ד ע י י ל י ב
 1 ב־דאפעשנו אץ 1 1
 1 טטא£-פלאשץ)—ק איני רא־צנע-גאטטע (עקע 1

א־:־פע־קו־ףפא; ) עםםפ־עהלצזיךצ־טא־ינ-

ד ס ; ו א - ס צ א א ט ש , ן ע ז א ע־ ל רי ט ם דו נ  1 אי
, ען ר ע פי א | פ

ען, י צי ק ־ א ד ל א ד • נ . או ען צ נ מי ־ ר ע ב ל י ׳ ז

5  | בעד־נגינגעז. ענשטע:—שא ־ע: צ־ 1
, צ־היגנע אללע; צ־ דני ^

, האבע־. צ* ̂ ^

ת ; ב צ : מ
י 0 ! : ל א נ * ס * ן ה י ס - 0 : 
: ?■-< נראבשצ״ז־לאגער :
 14 •״יטצנע־שצ־אסשע ב־דאפעסט׳ ;
 ; -אד־אלשט־אסטע, דע* נענענאיטע* ; ;
 ; הרוע. א־צ־שעז אש לאנדשט־אטסע אונה ; ;
- עמפפ-עהלט : : ; ד-א ״עלשע ■ענען. אללע; ל
ש פפלישב• נע------מ ; : ; נ־אבשט••:■■זענו- ־נ

ם : - האש;-. ע־פ־דלען ע• צענ ה ע ; שאנע ז
ע : ט״נ ש אב א־ א״ש נ־ מ א־ אנ א-נד מ ; ט נ־

שמע־ אץ ; ; א- עקטע—רא א״ש״אהל. נ־א  ; נ־
־ ו״ר־ננען, ; : ה ; : עב- טיט שטען—ש שאנע ז
ע־ : י : בעם־ ווע־דען נ נ • ה ר א נ ־ ע פ ט
א״שנעפיהדט. טענם ! ,
נעשפע־ם.) א־זט •רט אונד שבה (א: י 1

י ^י שאנסטדן ־•א !|

* ן ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א : ? ;
£ ף : ד ת א כ ת ד פ ; . אי ל ־ ע ט נ א 1 ט

^ ^ 1 4 1 4 4 11 • )
♦ ס 1 מ ו ו ^ ! #1 ק 7

? ט, ! ס ע פ א ר בי
, י ש , ש־ע שע(הבא־י שט־אב  € הייז). לאנ־

- •■ך עמפפיעהלט  1 פא*־ אללע־ אנטע־ם־נונ: צ
11 קאממענדע; ? 1

, ן ע י י י ע ק י ט ט י ט ש נ ו ק ־ ר ל א ג
 נאך אלט אלטען, נאך טעמפעל פיר זאוואהל 0
€  3 •אה־ען 38 ר־פ דעטסען :•*נט אונד רפוט, נ״ען 1

ארך ורא -וף, ראהלפע־רענטע* ע־רא־ביענע* \1
ק, פעטט, א•; טעמפעל רען פי־ ר  מ-שקאלץ ו

 צו- נעמ-נדען :*אטע מעה־ע־ע נא־ פי־ אוני
א אויבנעפיה־טע ־ט צ־פ־־ע־ענה אללגעס״נען

פ — פא־ל־ענק צ״נניטטע וייא-בע- — :••טען ^ '
,י רוננ. עפפעקט־א בעטטע איני טאל־וע -ל 1

 צו- ליענען ארטוואהל נ־אטפע* אץ צ״כנוננען
אר* א-נד:*

|0ז4:11X1:31111:11 .31 : ^111״ י ד\0ז 1}11)1.1(|1־81, 18^4 ןן!ש0זוז1111נט 111111 1ז(1101£ ע0^11'2א11ז 1111• 11-,11ג011תס *ז



 ז־א ״גל־־בק ויא־טק: דען טיט גאבע דעזע פ־־
 ד-א איזט ראש די־עקטא־, הע־ר גנעדינער ־,ט

 ; צי. פעשט אץ מ־־ דיא א־נטערשטיטצונג, ערסטע
 א־־נען נאטט ל־עשע דע־ ויענן גע־וא־רק. טר־־ל

 הרב. נ־שט שטאדט גראשק דיעזער אץ יודען א־טען
 אידם עי טוש זא ודלל׳ לאשסען שטע־בען נערם
 הע. פפערדק שייען פא; אירן ערווי־זק, ״נש״ דאש

 א־טטעד גור .:ש״ ־אש ווענן לאששען! צ־ רוטשל־־פען
 העטטען פפערדע ש־יען ד־א !געלינגט ט־עפפליך זא

 אבזיכט דיא •א דא דא דומטה־יט, איהרער אץ מ־ך
 שליי. טאדט צ־ לי־שט אייך קאננטען, נ־שט גאטטעש

 זרע־ ד־א אום דאנן ווע־ע א־ך אונד קאננק, פען
 די. הערר - ד געקאמטען גולרען 80 פערדיענטען

 ״געלוג. ד־עזע; 'א־בע־ לאשטע יעלליגעק רעקטא־
 פעש. אינזע־ע פיר א־נדעש וועלכער וו־טין״׳ גענען
 וואהלטהעט־גרןיטש.זינן א־ד־ען אונד יודען טער
ענטהאלט. קאטפלימענט נ־נשט־געס בעזאנדעדם קיץ

ן י י א )  ם ע ד ף י ו א ט ט ט.א ש א פ •
 קאנשטאנטינאפעל איים וויא יי.) נ י ״ם ע ג ד ע ב

 דעט. ״סיני״ בעדג דעי זאלל ווירד, בעדיכטעט
 עדהאלטען. פאשט-אטט רענעלטעסיגעש איין נעששט

 בע. זיך בעפינדעט בע־גע הייליגען דיעזעם איי־
 דיע. צווישען קלאשטעי־. גריעכישעש א״ן קאננטליך

 ! ד, א ט פא; האפע; נאהען דעם א־נד קלאשטע־ זעם
 געזעלל. עניפט־שען דער דאמפ£.שיפפע דיא •יא

 רענעלטע. א־ץ זאלל פאהרען, ״קהעדיווע״ שאפט
 בעזארגק. פיערקעהר דע; פאשט-דיענשט שיגע־

 בע־נע פאש איטנעבונג דע־ אץ וואהנק פ־־־ל־ך
 בעקאננט. ד־א ״בעדואינענ-שטאטטע■׳ וו־לדע ״שיני־

 | עם לעבען. רויב א־נד דיעבשטאהל פאן כור ליך
 פאשט. ד־א דא־ט דאש בעפירבטען. צו אלזא ו־א־

 בע. א־גער נאך פאשט-ר״ישערייק אינד דיעבער־יען
 | ל־ע- א־נזע־עש אץ אלש קאננטק, ווע־דען ט־יעשען

 ; דעש פא־שטעהער דע־ האט נון אינגא־ן. שען
 ! ״בעדואינע:. דע־ ה״פטל־נג דעם טיט קלאשטע־ם
 אבנע. פע־ט־אג פא־טל־שען איינען שטאמטע״
 ! בעדואינען דעד הרעד הויפט-אנפי דע־ •טלאששק.

 1 שוטמע פעשט-בעשט־טטטע א־־נע נעטל-ך ע־האלט
 ! נא־א;. דיא ז־־נע־ז־־טש אבע־ ע־ ויאפי־ יעה־ליך,

 | פע־קעהרענדע ־א־ט דיא דאש איבערניטטט, ציע
 ן ווידד. זיין נעשיטצט איבערפאלל •עדעם פא־ פאשט

 די*. דעם טאן ו־!ן צושטענדע, אנט־טה־נע (א־־ך -
 פעשט. יאה־עש-א־־נקאטטק איין בער-הייפטלינג

 | זייא׳ נעשיטצט ר־־בערי־ען פאן טאן דאטיט זעטצט,
 ז־נד תגזול־ ״לא אונד תגנוב־ .לא פע־באטע: דיא

 1 א־נד ווארדען׳ פערקינדעט ״סיני״ בעדגע דעם א־יף
 | דיעזע פ־נדען נענענד דא־טיגען דעד אין געדאדע

 ן ניבט.) בעאבאשטונג נעריננסטע דיא ארך פעדשאטע
ן י א ) ד * ע ט ד י י ה נ ע נ ע ל ע נ נ  א

מ־טטוואך האט י) ק ם נ א ר : א ן.ד א ר נ ו א

 עהרענ. דאש ענטשיעדען. .עהרענ-נע־יכט* איין
 דעם א-נטע־ בע־אטהוננען זיינע היעלט נע־־שט

 ט. א ש פ־־ל דעפיטירטען ג־־־זען דעש פא־דטצע
 פאלנענרע איבער ה־עב־־א וואירדע עש ש. ט ־ ש

 רעדע אץ היא ז־נד )1:פע־האנרעלט פראנק ד־־־א
 אדע־ ט כ ע דאש־אנשרי׳ש ב־־עפע שטעהענדען
 א־י־ בעציג אץ דאש־אנשק־ האט )2 געפעלשט?

 היא ד־־בשטאנש-זיטצוננ דע־ אץ ב־יעפע דיעזע
 א־זט )3 - ? נ־שט אדע־ נעשש־אבק וואה־הייט

 עג. ״אגשט דע־ טיט דאש־אנשק־׳ש פא־געהען דאש
 דאש־אנשקי, - ? ניבט אדע־ פע־א־־נבא־ דינקייט־

 וואהל וויעז ערשיען׳ עה־ענ-נע־־בט דעם פא־ דע־
 פע־דעטהע־ דעם טיט פאט־ליע ז״נע דאש נא־

ע נאש דאך א־זט. פעדוואנדט ניבט דאשזשאנשקי
 פא; ב־־עפע שטעהענדק רעדע אץ ד־א דאש צי׳

 זיינע־ א־ן ע־ דאש א־נ־ הע־ריה־ען, האגד ז־־נער
 דושלאנד אץ אנשטעללונג איינע איש ו־אהל יונענד

 דאש ענטש־עד ענדל־ך - האט! בעיוא־שען ז־ך
 פע־האלטע; דאש־אנשק־׳ש דאש עהדענ-נערישט,

 ניבט ״אנשטענד־נקייט״ דע־ טיט רייכשטאנע איש
 דיא צוניבט, יעטצט ע־ דא איזט, פע־א־־נשא־

 ד־־שם. איש האשען׳ צו געשר־עבען זעלבשט ש־־עפע
ק ט־אטצדעם טאנע  אלש א־ג־אן דעפיט־־טען ד

 ד־עזעם טיט ־ האטטע! בעצייכנעט ״פע־ל־־טדע-
 א־טע דע־ א־זט עהרענ-גער־שטעם אויששפ־וךדעם

 ב־דנע־ליך א־נד פאליטיש זאצוזאנק דאש־אנשק־
 טיט. דעששען לאנדעש-קאשינא, דעם איים טאדט.
 א־ישנעוו־ע. אוננליקליכע דעד וירד א־זט, ע־ גליעד

 שטידעג. דע־ טהייל נ־אשעד איין ארך אבער זק.
 ״אונ_ ד־עזעם פאן ווילל ״פאל־טעשניקיש״ אש טע;

!וו־ששק נישטשימעה־ פ־אפעששא־״ אנשטענד־גען

עם:זעררייכ־אוננאין. אין יודען דיא
)(פא־טלעטצונג

 האשם- פאן רודאלף וואורדע ה־ע־ויף שאלד
 הע־רשער-הרזעם, אינז־עש אהנ-הערד דע־ שורג,

 עש. ד־א אייך דעם דייכעש. די־טשען דעש קא־זעד
 נאטענש יודע, איין ציפיעלען. לענדע־ טע־ד־ישישק

 הע־־שע־ נ־־ען דעם .יואר אפפענה־יטע־, אנשעל
 אננעלע. פינאנציעללען זיינער א־רנונג דעד ש־־א

 אלזא פע־זאה דיעזע־ - שעה־לפליך. נענה־יטען
 פ־נאגצ-טיניסטערם, א־־נעש :אטט דאש א״נענטד־ך

ע אלש יעדאך אהנע ד ו  פיה-ען ט־טעל ד־עזען •
 א״נפאך וואד פינאנצ-ט־נ־שטעד דעד קאננק. צו

 פערשטאנד; ניבט פאך דאם דער דוטטקאפף, איי;
 איש נעניגטע׳ דאש אינד קאטהאל־ק׳ ווא־ ע־ אלליין
ארק ד־עזען  יאה. האהען איינעש נעבשט טיטעל ה

 אינרעש בעקאטטע;. צו צ־נעטהי־לט רעם.נעהאלטע
זא •ודענ.םד״נרליך. ציעטליך רודאלף דך צ־־נטע

 טא־. ד־א וועשהאלש פע־שטעקט, פע־ע־.שעטט
 עש טעדקטען. ניבט נא־ אנוועזענהייט ז־־נע דע־
 איש וועלכעש קינה דיעזעם דאש שעדויע-ליך, א־זט
 דען זא־נפעלט־נ ז־ך ווערדען. צו ענטדעקט נישט

 פערשטעקטע! פעדער-דעקע ד־א אונטעד ראפ־■
 בעשטיממטעש נ־שטש ררש.טא־דער דיא אישע־

 נאד טהאטזעכליך זיא עש דא ווייס, אי־שציזאנק
 בע. זא איש ד־עש א־זט עם !האט אננעשליקט ניבט

 אנהאלטש- פעשטע יעדע־ ה־עד־־ך א־ש ד״ע־לישע־,
 אוישפינדיג פע־ש־עשעד ד־א איש פעהלט, פ־נרט

 פאליט־שק ד־א ז־ך געשען ט־אטצדעם טאשק, צי
 פא- דיא אינד נעריבטש-שעאטטען ד־א שעהא־דק,

 טהע. דיא אום טיהע, ערדענקליכע נוד אללע ל־צי־יא
 פערזא- פע־דעבטינע איינינע ענטדעקען. צ־ טע־

 וואדדען. פעדהאפטעט בע־־יטש אייך דענן זינד נען
 אירנענד אן שטונדע י צור ב־ז עש פעהלט דא־

 פע־דיאפטעטען. דע־ שולד פידדיא שעווייזע ייעלשע
 הו־ז-שע. ויאד טעננענשו־ש ל־ז־ ע־מא־דעטע דע־

 אוננליקליכע דיא וועלכעם אץ הרז. דאש זיטצע־.
 וואור. ערטארדעט מא־נענש איה־ 5נענק פאטיל־ע

 אן אלזא קירשע׳ רעד נעכשט דך בעפינדעט דע,
 שטעללע. בעזישטק שטארק טענשען פאן א־־נע־

ב. דיא ודא עש, א־זט אינע־קלע־ל־שע־ זא איש ר - 
 קאננטען, דודבפיהרק בלוט.טהאט איתרע מא־דע־

! ווע-דק צ• בעטערקט ■עטאנדעש פא; א־נע
ן * י י א  ר ע נ ע ר ה א פ ■ ע ש י א (

 פפע־. דיעזע־טאנעז־נדהיערדיא לטי״.) ש ־ ־ .־
 נעווא־דען; שי־א פפערדע.שאהנ.וואנגאנש א״נעש רע
 י־אנענ. דיא שט־רטטק, אינד לאז זיך -ששק ז־א

 שט־אשע ד־א הע־שלעפפענד, ז־ך דדנטער שטאננע
 אש־הש ,ר טאנן, אלטע־ ■אה־ע סי• איין ענטלאנג.

 פפע־דען שי־ק דע; קאננטע ־־שליש, א־יש קאה;
 דעג- פאן ויאירדע ע־ :אוישוו־־שק נענוג ־אש ניבט

ק טיט געדישסק, שאדק צו זעלשק  נעטדע. הופק ד
 אי־גענשל־קע איש נעש־ששען. וויעדע־האלט אינד טען
 קאג. יידישער איי; שפ־אננ נעפאה־ ג־אשטק דע־

 דים הינצי, ג־־נפעלד, שאטועל נאטענש שטאשלע־,
 ע־האלטענק פ־עלפאך דע־ ט־אטין פפע־דע. דיא

 גע. דענזעלבק פאן נעפאהר, דע־ אינד שטאשע
 אג. אייך שיז ק,—צ זאלאננע ווע־דען, צו שלי־פט

 שליט. דען א־נד הע־אני־אנטק זיך פעיזאנק דע־ע
 אישע־שטראטטען-א־ין־ש־אל-־ודעך־עטטעטעךדער

 שענאש. א״ן אץ ויאירדע מאנן פע־לעטצטע ש״ע־
 ער א ו ו נעש־אשט, קאפפע-הרז יידישעם שא־טעש

ק  ישע— ע־־יעהנטע דע־ ע־האלטע. א־ששא־ד ז
 די־עק. ציש זאדאנן אירן פיה־טע קאנשטאשלעד

 יעללינעק העדרן פפערדע-אי־זענשאהן, דע־ טא־
 )׳יעלל־נעק דד׳ פדעדינע־ש וו־ענע־ דעש (נעפפע

 נ־לדען 30 ם־טלייד אויש אוננליקליכען דעם דע־
האפל־בשט דאגקטע ,ירושלמי״ דער א״ג־ענד־גטע.

 דיינע: נאך גלייך פלא; דיעלער דאס ווינשע, איך דא:ע.
כ. טיינע דאמיט נעלאננע, יד,יוגנ6אדם צ- דינש״דען  ט̂ו

 נעדאדלע צום נעליננוני, יידישער ע:ט };16 מאנן א־־נען טע־
 טיט נעווים נון וועידען דודנלו־נט איירע — נעקאטטע.•

 נאטהי. אללעם דאם ליין, ע־סיללט דא־־בע־ ־״;דינו;נ6נע
 פע־געםסען נעד־יטענדעס ני:טם אונד }־נעל>ן*נט1£ גע

— וואו־דע.״
 עדעלטיטהינע דע־ )־:א:נ(ע־ווידערטע1£ .דע־,נאנצע

 .6אוי ל״נטעד אסט6 עיצעהלוננ טיינע דו־ך דעד נואף,
 קי־נע איך דאטטע אויך אונבעקאננט. טי־ וואד אטדטעטע),

 נוד •א איך דא לעהען, צו טעדנען ניידע; ד־א נעלענענהייט,
 צו היערהעד טאנע איינינע אויש זוןטטע־ם דעם אלל־עה־ליך

 נעם. טיינען טיט איך נעלונטע נ־יליך נור פפלענע. }דטע;1ק
א טען  טיינק או־ף טס.נעב״דע6וו־דטד,שא פע־ש־עדענען -

 אויך איך נעלינטינטע נעלענענהי־ט דיעלעד נייא ניטע־ן.
 ווי־נ. אן הארט וועלנע נראננטוו״נ.ביעננעדייא, :־וןםע דיא

דנונג נע־נע־פ  צופעלליג מיד האטטען דא אוגד ליענט. וו̂ז
 אינם וועלנע ועד,ק, צ• פ-ייליינם ביידען דיא נעלענענדי־ט,

 אירי אוגד עיציעהינג ״נע6 אירדע שאנד־־ט, א־ד,־ע דו־ך
 פע־לעטצטען. שטוינע; אץ !}־דענטליך וועלען פץ־נעדדעס

 דעי א־יגעס -אס האבען, צו נעטע־קט לוןנא־ נלו־נע איך
! לון-ד פייינד טיינען או־ף טעדנען ביידען { ( י י  איי. ב

 שאנהייט פיר ליינעם אוגד געטאנט איינדרוק ט־עפען נען
 ני־נצ פעמואונדונג לאנפטע א־־נע דע־צע; עטם£־נילי:ען

 דאך שטי־נט, נ־נט קארפעוליך וואהל טאן דער אן ב־אנט,
 ; פער. אים אידנען עש א־ךלאנע ל־־דעט. פיעל נ־יםט־נ אנע־

 הע־פא־־א. דע־ אייגע־ ן, א ד י ב לא־ד דאם ט־־יען,
או־פ. נינט צ־יט יענער ל״ט קאוואליערע, עננל־שען נענדשטען

ק פאנטאלי־ען, צו עננעל* ״שאנען דעם פאן הא־ט,  י עי ד
 ענם. ל־נענביינענש, ווינקעל ענטלענענען איינעש אץ היעד,
 טעדכק דיעלעם דאם זאנלייך, נעדדפפעטע ע־ !האט דעקט

 דעי. דא קאננע, ליין אבשטאטטונג ר ע ש ■ ל נ נ ע גור
 ניד. נאך אנלינט לייגעו נעלינטסצינע נעצויבעונדע א־טינע

 דעם אויף נו־ עבען אלם ל״א, פ־נדען צו ווייטעד נענדם
 טיך דאס לאנען, איהנען טום איך אוגד ענגלאנדם. באדען

 נע. אי־פ־־נטינע־ טיט פריינדעס טיינעס שא־פ־בליק דע־
 דיא דאס דינטיג, דאך עם איים ע־פ־ללטע. וואונדע־ונג

 ענג. נענא־עגע אייגע קעטפעלען לעלינען דעם פ־ייא ע־פטע
 ביידק דעד ייננעדע ד־א דאנעגען וואס — דואר! לענדערין
 ! טהייל צו נליק דאס איהד ווי־ד לא בעטייפפט, פ־ייליינש

 נענס. שאן ווי־ננע־נע־, •אקאב דען :־•■טינאש, איה־ען דין,
 בריעפע, לעטצטען לייגעו לויט קאננק. צו נענריסק טקס

 א:ט פא־ בע־ייטש יא עו טוס גערינטעם, שיך אן עד ד־א
 וואקעועו רענט איין האבען. אפסק פעול לאנדאן טאגק

 איהן האטטע איך ! יאקאב דיעלע־ יוננע פע־נינפט־נעו אוגד
 בעווירטהשאפטונג ד־א פיר טיד אום נעשיקט, לאנדאן נאך

 בעשטעל. צו טאש־נען נואסא־טינע טעהרערע ניטעו טיינעד
 £ע־. טיט עש ואגע איך לאססען. צו אנפעדט־נען אוגד לען

 ; שוויעוינע לייגע •אקאב דאם אנערקעננונג, אוגד נניגען
 נעוויססעג. נראסטעד אוגד געשיקלינקייט טיט או־פנאנע

 נעלאלט נעפריעדינונג פאללשטען טיינע־ צו האפט־נקייט
״ ! האט . . .

 :ווארטען דען טיט איין דיענע־ א״ן ט־אם ■עטצט
 נעוי:טם.קאטטיםם־אן דעד טיטנליעדער דיא ״דורנלוינט!

\״ אץ אדדיענ״ן איינע אום דבעץ
עטש־ אים פאללצעהליג סינוטק ווענינק נאך ווארק ל־א

 ענדע, צו נענריסוננען עוסטק דיא וואדען קוים פאננס.לאלאן.
 נע־־:טפ.קאטטישש־אן דעי פ־עלעש דען אן גראף דע־ אלם
:ריבטעטע סראגע דיא נייניערדע דנטלינע־ טיט

 נעצינליך אונטעילונונג דעו מים נון עס שטעהט .ודא
?״ פאוולי בויערן דעס פע־ניפטונג אנגענלינזן דעד

 נע. דעד (ערווידעיטע !דורנלויכט האבק, ״וויר
 געשטענדג־ששע צום ביטשקעי ט־שלעד דען לאעבק פ־אנטע)

 טיסהאנדעלטע. שאוול* אוגגל־קל־נען דען ע־ דאס נעב־אנט,
 טשהאנד. דיקע־ פאלנע אץ או־ך דענן א־זט טאד דעששען

 אייננע. פע־נ־פטונג אייגע־ פאלנע אין אנעו ניבט לונג,
 אויסנע. טעגשען באוווילליגק אן6 דיעס ודא ט־עטען,

ק וועלנע וואודדע, שפרעננט  אוננליק אינם וויינבעונעד ד
 לאנלייך אויך דענן עדטהיילטע איך וואללטען. שט־רצק

ק ודילונג, דיא  לעטצען. צו פוש פיייק אויף ודינבערגער ד
 דאש דאראן, אוינענבליק קיינק שעולאנל־ך צודיפעלטע איך

 דא וואורדע, פעדהאפטעם אונשולדיג נאני; ווייננעונעו
 כ־אננטו־יינ.פעכ. יידישע עהדלינע דורך אוגד דורך ריעלע־

 אונפעהיג }לוט1אבש פערניענענש }לנען1ל איינעס טע־
* . אילטו ..

יויפלל. }ן1נע־־:טש.ק!}טפ'ססי דעו טיטנליעדער דיא
 העדצלינע דעד אלליין פעראנשיעדק, נונטעה־ דך טק

 -וייפללק :צוו־ק }־םע;1וו דען טיט דיעלעלבק היעלם נואף
ק אונס טיט הע־וען, טיינע דיפך, ליא  דע־ נזהטק, טהעע ד

ווירח״ אננערינטעט נל״ך
אוג. יו*פ פ־י־ע׳ אינש אללע נון אונס נענאנען ודר

 טהעע צום ט־ש נ־וןשע־ איין בייטע שאטטקדער דעם טעד
וואד. אדפנעשטעללט

פלפלנט.) }־טלעטצוננ16(



ק—ו זא פא־דע־ן, צ־ געלד  א־נפא־ אירן ד־קע ד
 וועגען אום א־בערליעפערן, א • י צ ־ ל א פ דע־

 אב. פערדיענטק־מאשק ״ע־פ־עםש־;נש.פע־דםעש״
 דעם פע־פאששע־ דע־ ווע־דק! צ־ געשטראפט

 טאנ-בלאטט״ .בודא-פעםטעד ם א לייטא־ט־קעלם
 א•:- ד־עזע פי־ פא־ט״א זיינע־ ז״טענם פע־דיענט,

ק. ט־שטיגק א־־נען ע־פינד־נג בעהאלפענע אז  נ
 האט אפפאדציאך ״געמעסיגטע ד־א !שטיעבער

 א״ן לאנדע. א־ם אנהענגע־ בלוט.ווע;־ג אהנעהין
 נ־־-נע- א־ה־עם אץ לייט-א־ט־קעל דוממע־ זאלך

 געא״ג. •עדאך איזט פאדט״א-בלאטטע ג־ינדעטק
ק אום דא נעט,  עהדע״ א־ד,רעי העבט ״לעטצטען ד

ז בד־ננק צו
 פאן ע־פ־נדוננ גאנצע ד־א !וואה־ל־ך דענן

ק אונטער געלד-זאמנזלונגק דק  דע־ אץ ־ודע; ד
 א־נד באזוו־לל־נ כלאם נ־םט א־זט הויפטשטאדט

 האהע־עם ;אך אץ זאנדע־ן יודענ.העטצעד־ש,
 ט־סא פאן הע־־ן ז־ך עם ווענן !בליטצ.דומם ג־אדע

 האנדעלט, וואדל-צוועקק צו גולדען 200,000 אום
כס נ־םט ודרקליך ד־עזע ע־ בדו־בט ק ם־־א עי  ד

 א־זט דאם לאבבק. צו צ־־זאממענבעטטעל; יודען
 דאם וואהל, יודען ד־א ורססען עוו־־טענם - א־־נעם.

 ;עלד פ־על זא א־בעד נ־םט צוזאממען אללע ז־א
 ק־־. א־;ד מאגנאטק ר־־בען •ע;ע אלם פע־פ־גק,

 ״;ע. ד־א דענען מ־ט אבעדהו־זע, א־ם ־דסטען6כענ.
 סאנאטען וועניגק פא־ ז־ך אפפאז־צ־אן־ מעם־גטע

 ט־םא.־ע;־ע־ונג. דע־ שטורצע צ־ם פע־ב־נדעטע
 א־;- ז־ך קאננק קאוואל־עדען ר־־פען ד־עזען מ־ט

 :יבם :ע־־־ם ם־לליאנע־ע יידישען קל־־נען זע־ע
-מעסםען !

 בע- ־ודען ד־א :פ־על זא ;־־ א־זט טהאטזאבע
 קאנפעשם־אנעללע אויסשל־עםל־ך ק־־נע ט־־־בען

 פאטע־לעג. וואה־האפט א־־נע זאנדע־ן פאל־ט־ק,
 ל־בע. דיא אונטערשט־טצק ז־א פאל־ט־ק. ד־שע
 פא־ט- פאל־ט־שע; דען ד־עזע ודיל פא־ט־־א, ־אלע

 ״אהל. ד־א א־־ך האהע־ א־נד אנשטרעבט שד־טם
 פא־־ט־שע דע־ דאם ז־בע־ט. לאנדעם דעם פאההט

ק או־ך פא־טש״טט ן ד ע ד ו  קאמטט, גוטע צ־ י
 ד־א צ־־־־פעלן. צו נ־בט דאך וואהל א־זט דא־אן

 אפפאז־צ־אך ״:עטעם־גטע פאדטש־־טטם.פ־־נדל־םע
 א־ן וו־עדע־ א־:;א־:ם ב־־געד י־ד־שק ד־א מאבטע

 אונד צ־דקדרענגען ״־־דענ.;אםםען״ זאנענאננטע
ד אללע־ ז־א ע ו ו  פא. ן ע נ ע ג נ ו ד ד ע ש

 א־גע־ט דעננאך א־;ד בעדדבען. רעבטע ליט־שען
 א־ם נ־בט ז־ך •ודע; ד־א דאם פא־ט־־א, ד־עזע ז־ך

 וואהל. דען א־ם שאא־ען, פאהנע ע ר ד. ־ א
 ענטש״דק, צ־ ל־־טען פא; גונבטק צו קאמפף
 מ־טטעל-אלטער. דע־ ע־נ־־עדונג ד־א פי־ וועלבע

!שוועדמק י־דע;.פע־שאל;־;גען ל־בען

נייאערףטעז. פעישיעדענע
. ע ז ־ א י ט ע ט ם ע י א ם ע ;י ־ (ז * ־

 געםטערן א־זט ־) ע ז א ־ •ן נ א ־ פ ג ־ נ א ק
 געוואהנל־. טיט טאיגענש מ־נ־טען 55 אוד־ 5 פדיה
 הו־פטשטאדט, א־נזע־ע־ אץ פע־זאנענ-צוגע בעם

 א־־נגעטדאפפק. או־פענטהאלטע, לעכגעדעם צו
 אללגעם־־נע טא־עשטעט זיינע ערטה־־לט טאנטאג

 צ־ אפק, אץ ב־ד; קאניגליכק דע־ א־ן א־י־דיענצק
 לאבבק פא־טע־קק ה־יטע שאן ז־ך טא; וועלכען

 נאם- געסטעדן טדא־ ק־אנפ־־נין דע־ - קאנן,
 דע־ בעגל־יט־;; אץ צוואר א־גד א־ץ ה־ער מ־טטאג

קדאנ-פ־ינצעםסין.
 ה- ע - ף ל א ד ו ־ ץ נ י ־ פ נ א ד <ק *

ד ע ד  ללא־ד״ ״פעסטער דעם וו־א !)־ א ט ק א נ.
 דע־ א; נעסטע־ן פא;ד ■ו־־ד, בעריכטעט וו־ק א־־ם

 אי־שע־א־־ענטי־בע אי־נע אוג־ווע־ז־טעט דא־ט־גען
 דע־ פ־ץפעששא־ענ.קאללענ־איטם דעם זיטצונג

 וועלבע־ א־ן שטאטט, פאי־לאטעט פ־לאזאפישען
 פ־אטא. עהיענ.דאקטא־ צ־ם ־־דאלף ק־אינפ־־נין

 ;־; האט ק־אנפ־־נץ דע־ ועדגאגנט)'וואודדע. ווי־ט
 א־נטע־צ־־בנק, צו דודאלף״ ״ד־׳ ז־ך ־עבט, דאם
 פאן האהי־ט זי־נע דאם ניבט,' א־נדעם גלו־בען וו־־

 מאבק געביויך הי־פיגק צ־ ;א־ דעבטע ד־עזעם
 ם־ם. ם־על זא ט־טעל ד־עזעם ם־ט נאבדעם ו־־־ד,
 בעסטע ע־סטע •עדע־ דאם ו־־־ד, נעט־־עבק ב־ו־ך

 ״ע־בע־טל־בען א־־נען דע־ צ־יטוננש-ט־טא־ב־־טע־,
 פע־ ה־יטצוטא; זיך צוזאטטענש־ייבט, שט־עפעל״

:לאשט ט־ט־ל־־ען דאד,טא־״ .העדה
. ד ע נ י ־ א ג נ ו ד ד א מ ד (ע * ע; ד ו י

 טע. וו־־ד ב־שטאין(;אל־ציקו א־־ם ט־ל־ע.) א פ
 דען או־ף *.טק2 פאם נאבט דע־ אץ :לעג־אפי־ט

ק,0 ט  געגע; ׳■ו אם בעספע־: א״נענטל־ך אדע־ !.
 ־ודע;. א־־גע ה־ע־ ו־א־־דע טאדגענם, א־ד־ 5

 בעשטעהענד! פע־זאגען ם ם ע ז א־־ם פאט־ל־ע,
 ל־ז־ ־־א־ פאט־ל־ע דע־ הו־פט דאם ע־טא־דעט.
 א־ץ א־נד גע־ואלב אפפענעש א־־ן דע־ טעננענבו־ם,
 עד־ ד־עזע־ ;־ן ־־א־־דע עם האטטע. ו־־־טהםה־־ז

, פ־־־א ז־־נע־ נעבםט טא־דעט י נ א  זי־נע־ ה
 א. מ זאהן -יעהדיגען16 זי־נעם ע, ־ פ א ז מוטטער

 דעם א־;ד ה, נ ה זאה; גז-־עה־־גק ך־נעט ם, ע ז
 ד. ל ע פ נ י ד ג זאיפ־ע ד־ענשט-טעדבק ״דישע;

 באא־עם. אץ גולדען *;00 בלאם ו־א־־דק געדויבט
 ד־עזע אללע אינבער־היט. בליעבק זאבען אג־ע־ע

 א־ה־ע; א־ן שיאפע א־ם ־־א־־דק א־נגל־קל־בק
 טאיד-אינשטדוטענטע ד־א ע־טא־דעט, בעטטען

 טעבםעי. נ־אשעש א־ץ אינד האקע א־־נע ו־א־ען
 בליעב ישראל, נאטענס קנאבע, *־.־עה־־גע־ א־־ן

 בעטטע א־־נעם א־ן של־עף ע־ לעבען, אם יעדץך
~ ע־ האטטע דאך נ־אש.טיטטע־, דע־ ט־ט א־ם ז

 ״קא־טעש. פ־ענע־ א־־ן פלאם גאנצע דאם א־זט
 א־־נצוש־כטעדן, ו־עהלע־ יידישען ד־א א־ם ק:־פי",

 רעגיעדונגס-קאכדיראטק ד־א פ־־ נ־כט ז־א דאם
 א־־ם. ו־־ד־יגענפאללס מאן דא זאללק, שט־טטען

 פאטע־לענד־שע ך־־נע ז־א דאם וו־ררע, שפ-ענגען
 ־־ד־ש-קאג. פלאם זאנדע־ן בעטר־־בען, פאל־ט־ק

 ״קא־טעש-קג־פ־״ א־־ן נץ, פאל־ט־ק. פעפם־אנעללע
 אפט ע־ ווענן זעלבפט געשטאטטעט, ויץהל א־זט
 שט־אטצט. ״פערלאנענה־יט״ אפפענבא־ע־ פאן

 ״קא־טעש. ז־־בע־ק גאנין נ־בט א־־ך ו־ענן א־־נען,
 'בעפאישטע. אנגעז־בטם דך ערלו־בט ,קניפף״

 אלל־ין פא־ט־יא. ע ד ע י עבען וואהלק הענדע-
 עש מום פערדאטטענסוועדטה א־נד פע־ו־ע־פל־ך

 ״קא־טעש.קנ־פף״ זאלבע־ ::־־ן ויענן עדשיינען,
נע פעדהעטצונג עיבערטלישע א־נד נעט־־נע א־־נע

 ד־א ענטהאלט!-דאך קאנפעפש־אן נאנצע א־ינע נע;
 א־־נע־ פא־ א־־ך ש־עקט אפפאז־צ־אך ״נעמעש־גטע

ק אן •א ־־־לל ז־א ;צ־־־ק נ־בט א־נטהאט זאלשען  ד
ע יוהען ט א רא נ־פט ז־ך ד־עזע ודיל א־בען, ־

 ד־א ז־ך האט ה־עט־ט !נעווא־פען א־טע ה־א ןא
 שטופע ד־עזעלבע א־־ף אפפאז־צ־אך ״געטעם־גטע
 וועדהאוואי, אישטויצי, וועלכעד אדף נעשטעללט,

 אלבעדט נ־א־ העד־ שטעהק. שאלא־ אינה אנאה־
 אפפאד. ״נעטעם־גטק דעה פ־ה־ער רע־ •אפפאני,

 נע. נעזעללשאפט זיבערע ה־עזע א־ם א־זט צ־אך,
בעניידען. צו נ־בט ודם

, ד־א קליננט ש ־ מ א ק פאשט ע ג י ל
 פער. הדפטשטאדט דעה אץ דע־ פאלנע אץ דאם

 דער א־ן אויך נעלד-זאטטלוננען, :אנשטאלטעטען
 פא־. דע־ ט־ט יודען ד־א א; קאנד־דאט א־ץ פ־א־ו־נין

 ז־־נער דודכזעטצ־נ; צו־ א־הם העדאנט־אט: דעדונג
 צור בעט־אג םע־טטיטטטע; א־ינען קאנד־דאטוד

 ־־דע; דען זאנסט ע־ דא שטעללק, צ־ פע־פ־ג־ננ
 רעגיעדונגם. א־־ן !נאטט ט־ץ -1 ווידדע ן ע ד א ש

 ד־א •א דא ז־ץ, נע־־עזען נ־בט ד־עש קאנן לאנד־דאט
 ך י ל ם ע נ נ א ״דק דען פאן רעגיערונגס-פא־טי־א

 קאנדי. א־־ן - !ע־האלט שוטטק נ־אשע אהנעהץ
 דא נ־בט, א־־ך עם ו־א־ אייסערסט-לינקען דע־ דאט

 האלב.אנט־.םעט־ט־שעם א־ץ בעיאננטל־ך •א ד־עזע
 דאהעד א־נד האט, פע־אפפענטל־בש ש־אנ־אטש

 נעלד-א־נטע־. א־־נע א־ם ־־דק ד־א אן ניבט גע־־ם
 קאנ- ד־עזעד קאנן עם - ווי,־ד! ווענדק דך שטיטצונג

 אפפאז־צ־אן־ .געמעם־גטען צ־־ בור אלזא ד־דאט
 א־־נע דודך פא־ט־־א ד־עזע האט זא אונה נעהא־ען,

 ט ם ב ל ע ז זיך נוד •א מיטטדדילונג זא,לםע
 נאנצע ה־א האש איוט, גליק דאש - !בלאטי־ט

 דעם עדדישטונג אוננעשיקטע א־־נע נור מ־טטה־ילונג
 קאנדי. א־־ן ודדדע א־זט. לי־טארט־קעל-שריבערם

 נעדאניען א־נגל־קל־בען רען אי־ף ווידקליך דאט
דראהונגק־ ״א־נטע־ ־ודען דען פאן גע־אטהען,

אן. ט ע אללי פ
ע. כ ו ע־ב ג א ט .ם ע נ י י מ ס י ו א

־. נ ש א ־ ט ם סאטועל דד. פאן
!}רטזעט*וננ.)6 .טע8(

 נעווקדענען ליעב א־הם דער סיט קעמפעלק אלם
 ד־נע }־ט1ד אום בענאב, שטיאסבו־נ נאך ז־ך ־ו־א6•ודענ.

 ב־־דע שטאנדען דא לאסםען, צו פ^ללציעהק ט־דאונג
 דך עלטע־ן ד־א דאם אלטעד, צאלשעם זון נ^ך אץ ק־נדער

 זץלך א־־נע או־ף דיעזעלבען ק^ננטען, ענטשל־עסען נ־נט
 א־בערא־ץ, דאדעד קאטען ז־א ם־טצונעהמען. י״זע וו־־טע
 דאנן אלם צנר־קצולאססק. ווייננעמעד ב־־א ק־נדעל ב־־דע
̂ן ל־־הע א־־נעל נאך  ־־̂־ ז־־נעם צו קעסטעלק •אד,־ק םן

 נאך א־ה; פלו־א ד־א אונד וואו־דע א״ננע־ופען נ־טענטע
 או־ף דא נעז•נטע; דא בעגל־־טעטע, נ־ענצע לוס־שען דעל
 צושטאגדע דעם דך אום וויינבערגער* דען רייזע דע*

 שער. דא איבערצ״גען. צו קינדער ניידערדיטיגען איהיעד
 א־ר־על צו פאנדען אוגד טאגע א־־ג־נע ה־עד וו־־לטען
 נוט רעכט וו״ננערנע־ ב־־א קינדעי א־ד,רע דאס פ־־־דע,

 צעדטל־נק־־ט עלטע־ל־נע־ ם־ט אונד ז־נד או־פנעהץנע;
• . ווערדען בעהאנדעלט

 םי־נע דעל איין, גראף דעד (פ־על 1 ענדליך !ענדל־ך
 אנהא־טע,) א־נטע־עפסע לעבהאפטעם ט־ט דא־שטעללונג

 א־ד,־ע )• יעטצט עלטע־ן ד־א דענן ז־ך עגטשלץםסען ווץצו
 עם הע־אננעוואנסען. ם־טטלע־וו־־לע •א ווארען ק־נדעד
 נ־נט ד־עזעלנען נעוועזק, ל״נטעם א־ץ אלזץ א־הנען וועיע
 ז^ג. אנצופע־ט־ו־ען, האגד טדעמדען א־־נעל וו־־טער אוץ
!״פ־ה־ען צו דך ם־ט דערן

 •ע:ט נינט נ־נג א־ך) (ע־וו־דע־טע !דורנלו־נט .דאס,
 קעמפע. אוואנשידטע נענ״-אל צום ס־טטלעדווי־לע דעד אן.
 ק־־נען או-• גדענצע ■וס־שק דע־ אן ד^ך ק^גנפע לע;

הנז־טין פעסטען  א־־נע־ אץ ער דאם וואוסטע, ע־ לעכנען. ו̂ו
 ם־ם. נעהפען ווע־דע או־פענטהאלט ז־־נען נדענצ.םעפפונ:

 קזןזאקע; דע־ ז״פענם א־נערפעללען ה־־ם־נע; וועלנע פען,
ננטע וו־א ווא־. ארפנעזעטצט  עד,ע.פאא־ דאם אלו!) ק̂ו

 דך ם־ט מעדנען ב־־דען ד־א אוטשטענדען ז^לנען אוגטער
— ?״ ם־ה־ען

 טען עלם קאוואל־עד א־־ן נוד נ־נט דעד גראף, דעל
 צעלטלינעד א״פעדפט א־־ן או־ך צונל״ך זץנדע־ן דאננעם,

 טה־-לגאהגלע: א־נג־נע־ נוןט־ט ־אנטע6ווא־, אטעד6אפ־ל־ענ.6
 ץ־ט.6 א־־נפע־שטאנדען, ק־נדע־ נ״דען ד־א דעג; ״וואיע;

 צו עלטערן ל־עבען א־ד,רען פץ; פע־נע דעד אץ וועהרענד
— לעבען

 ץל.5 דך פערה־עלט איך) (ערוו־דעיטע זאנע ״ד־א
 וואדען, ־ונג נאג־ן נץך ק־נדעד ד־א זץלאגנע :נענדערטאסען

 א־ד,־ע א־בעד אונקעננטג־ם £ץללע־ אץ ז־א פאן ל־עם
 הע־אנוואונפען, ענדל־ך ז־א אלם אוץ אנע־ אנקונפט.

 אוג. ד־עזע־ אץ ק־נדעל א״נענען ד־א עלטעלן ד־א ל־עפען
 ווענען א־הנען אום אנשטאפפוננ, א־ד,־ע א־בעד קעגגטג־ם

 צו רע־צשפע־ץ ק-־נען עלטע־ן דע; פץ; ענטפעדנונג דעד
 ד־נע אוגד קעמפעלען נענע־אל דץך •א לעבפען בע־־־טען.

 וץ אונד ה״פצוקעהרק נאלד הץפפ:ו:נ, דעי אץ פרו־א
 דורך ק־נדער א־היע ווירדען ו־א נ־עדערצולאסטק. ה־עד

 נעהאלטען שאדלץ; דאם־ד צערטל־נק־יס פעדדץפפעלטע
 נעזערק נ־נט עלטע־ן ד־א נ־זהעי א־טען ד־א דאם האבען,

דאם וועלנע דופטק, ענפבעה־ען פ־־־דע האנפטע ד־א אוגד

 ה־־סנעליעבטען דע־ געד,ע דע־ אץ ק־נדעם א־־נגיס הערץ
 אנדע־פ •עדץך עם א־וט ל״דע־ קאנן. עספפינדק עלטעין

 נעקאננטל-ך פע־ש־עד קעכפעלע; נענעיאל נעקץרפען.
 נענע־אל־ן ד־א וועהיענד ד־ע־הע־, ־־•זע דע־ אויף נץך

 פ־־הע־ אנע־ טלץטצדעם ווץחגטע, צ־־טה־ע־ קו־צע ויץדל
 ק־נ. בי־דען ד־א פאנד, נעלענענה״ט ז־א בעפץ־ שטא־נ,

 אנע־ א־נטע־־־נטע; צ־ אבשטאפסוגג א־ד,רע־ פץן דע־
 ב־־דען דע־ אננעלענענה״ט ד־א ש־־נט אלל׳דעם ט־ץםץ

 צ־עד. זץ דעננץ־ דעדנע; עלטע־גלץזע; נענצלץ נ־נדעה־
ץ  פץ־ נעמל־ך ם־י א־בע־גאב נענעיאלץ ד־א נעץ־דנעם ל

 ד־א א־בע־ וועלנע שי״פטען, פאקעט א־ץ טץדע א־ה־עם
 ענט. בעשט־פנזוגנען נענ״ע מעדנען נ״דען דעד צלקונפט
 ע־פטענם דך בעפ־נדעט ש־־פטע; דיעזען אונטע־ האלטען.

 ז״נע־ פץ; גענע־אלם דעש טץ:טע־ דע־ ט־־פש••; דעי
 ע, < ־ א פ פ־י־ליץ דעם נעסל־ך נעשארלץ, ע־סטען
 ץלגט6 וויא ולעלנע נענעיאל־ן, דע־ צ־־לען א־־נ־נען נעבפט
 סייגע־ אנקוגפט ד־א אנ־וא־טק דץך דאנע .פאן :לדטע;

 שטיאסנ-נ או־ם קעפפעלענם, שוועפטע־ דע־ שווענע־־ן,
 פאנע ע ־ ד א מ ד־א ע־פץלנען. נאלד ד־־פטע ד־עזע

 דע־ ד־עם דא ווע־דען, א־נע־נענען טאנטע א־ד,־ע־ ד־עזע־
 זץפ־על - !״ווא־ קעשפעלען זעל־נען דעס וואונש לעטצטע

 נע. צוו־־טענם — דא־־ע. דע־ צוקונפט דע־ בעט־עפפם
 ש־־פטשט־קען אנפע־ט־ו־טען ־־5 דע; אונטע־ דך פ־נדעם

 דע־ נעטל־ך םץ:טע־. איד,רעד נענו־טפש־ץ דע־ אויך
 נענע. דע־ פץ; צ״לק א״ג־נען נענפט א, ק כ ע ב ע ד

 פץ־ שץ; האנע .אץ :לויטען פץלנט וויא וועלנע ־אלץ,
 פע־א״גנא־ט, פלאן דען ווייננע־גער טיט צ״ט לעננע־ע־

ה־־־אטהען יענעקקא טץ:טע־ ם־ינע •אד,ץנ זץרן דין דאם


