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ר״כסטאנעס. דעם שלוס ■ליכען ט־יע־ל■ •<״ס
ק9 אם ט  אוננארישע דעד ריעלט דיעזעש ז.
 (י.טק(נעם.0 אם ז־טצונג; לעטצטע זיינע רי־בשטא;

 דעסשען פאנד פא־ט־טטאנם, אוד,ר 11 א־ם טע־ן>,
 א־ן טר,דאנ.רעדע אי־נע דורך שיום פי־ערל־בע־

; קאנינליבק דער - שטאטט. א£ק אץ ם
א  רעם טיטנליעדער דער אייפפאר־ט -

 שאן בענאנן טאנעם
 איין וועלבע
11 פינדט
 געגעבענעם איין א••־ בור;, ליכען

אץ שפיעלען. צו ,פאלקש-רימנע״
צ־־ען׳
אוי. עמזעלבק

 איש טרראנ-זאאלע, נראסיק אים ע־ש־ע; ,ענבליקע
 אינטע־ טאיעסטעט זיינע ראפבורג, דע־ איננע־ן

 זי־נע לא:נ.דו־ערנדעם.על־ענ.-פעך. לעבדאפטעם,
 טר־אנ-זעששעל רעם ארף נון דך ליעם מאיעסטעט

 דאם ,קאלפאג״ דעם טיט דך בעדעקטע ניעדער,
 קלא- או;ד שט־טטע פעםטע־ טיט לאז אי;ד רייפט,

 ט־נישטע־- שאש אידם א־־נעם איים בעטאנונג ־ע־
 פט-—ש איבעררייכטק א ם ־ ט ם־עדדענטען

:טד־א״־עדע פאלגענדע שטיקע
 אבגע־ איכר טאננאטק דעררען .נעער־טע

!״ געטרייע ליעבע !א־דנעטע
ק—פ .טיט  .טע;2י אם ז־א ורר בענריסטען ד

 דיעזע; ודר אלם ״׳״!, יאד־עם דעם סעפטעטבע־
 ודכט־נען •ענע ארף ה־נודזוג; אינטע־ רייכסטאג

 הארד. איד,רעד לאזונג דע־ע; אגענדען(ארפנאבק),
ע־אפפנעטען. טע.

ם ע ל ל א ניבט דאם ,צוואר בעדויערנד  א ניבט דאם ,צוואר ■יערנד
 אלם ודר אייסט־אגונג דעססען ויאי־דע, ע־לעדינט

 ראך וויר שפרעבען בעצייבנעטען, ויינשענסויערטה
 דאם־עניגע פיר ג נ ו נ נ ע ר, ר ע נ א א־נזע־ע

 ווארלעש דעם א־םא־נטע־עםםע זייטהער ״אם איים׳
 קאנינריי- געליעבטען אינזע־עש אי־פבלידענס איגד
איזט. געשעהק א־נגאדן בעם

 דעם פע־א־־נ״•;; דער פאלנע אין דע; פא;
 דע; טיט ;רענצ-געביעטעם ק־אאטיש-שלאייאנישק

 ד,־ע- אינד סלאוואניק, איגד קראאציק פען—קאני;
 אונגא-שען איגזע־ע־ לענדערן דען טיט דורך

 ■ענע־ ■יאורדע פערפיגונגען, נעטראפפענען קראנע,
 ווא־, נאטר־וענד־נ עם דעססען בעצינליך טדייל,

 אלם ר־יבסטאגע זפאם אינארטיקולירט. געזעטצליך
 אץ דיא ארך ווענן אונד א־־נגעטראגען). נעזעטין

 עם עראיי;ניםםע פארנעפאללענען לענדע־ן •ענק
 דיעזעם פ^לגען ד־ילזאטק ד־א דאם פע־ד־נדערטען,

 ודר גלויבען ווערדק, פ־הלבא־ ד,ייטע שאן וזקטעם
 טיט דע־ פאלנע אץ ווא ע, ה א נ צייט דיא -אך

 נעא־ב- ענטש־יעדענהי־ט טיט אייך אבער טעם־גונג,
 דיא געוואלט, געזעטצליבע; דע־ דאגדהאבונג טען

 (ארדנוננס-מעם־גען) נא־מא־ען דע־געשטעללטק
שטא־קק פע־דעלטניפסע  דע־א־ט ד־א אונד ע־

א־- היילינק אינזערע־ טדיילע פע־איינינטען  א־ננ
 גע- דער גרענצע; דער איננע־האלב קראנע שען

 ווארלטראטען דיא פערפאםסונג דעד א־נד זעטצע
 עדהאהטעם אץ לעבענם קאנשטיטוציאנעללען דעם

יוע־דען• געניעסע; טאפע
 דיא •יאי־דע געזעטצע צוועקטעסיגע דורך

 בעוררקט פינאגצפע־וואלטונג דע־ פע־בעםםערוננ
 ־יבטיגע אייף פינאנצ.נעריבטםבאררךט דיא אינד

נעשטעללט. נדונדלאנע
א • עינזק דע־ קא;י־ע־זיא;<רע־אבזעטצ־ננ -

זאייייט א־זט רענטענ-אנלעהענם דעם

 י8דורב גענצליכע באלד־גע דערק דאם טען,
 ערשטארקונג ווייטערע דיא דיעדורך אינד

 ,זים טיט לאנדעם דעם ם ט י ד ע ר ק
דארה. ווערדען ווארטעט

ב י י ל : דעם וננ׳ י דעדשטעל דיא
דער בעט־עפפם נור אייך רענן ם׳ ע ט

מיטנליעדער
פארם־טטאנש, אוהר ׳׳! א־ם

 באט. בילד ם־עבטיגעם איבע־אוים
קאניג. דע־ פא־ סודק ד־א בעגאנן אוהד

ב- י ו ו ע
ארדענט. . . . ,

 א־־נער. איזט אייננארםען,־ אינד אייפגאבע; ל־בק
א ד־טם  בעד־יטע:- איין אנדע־ערזייטם ;אראנציע, -
נא דער ענטשלוססעם פעסטען דעם ע־פאלג דע־

 אלל-8 פינאנצען אידרער גלייבנעוויבט דאם ציאן, :
 ארשערארדענטלי- דע־ בעט־עפפם שטענד־נ(אייך

בעווערקשטעלל־נען. צו אייסגאבעף בע;
איינפיד. ערפאלנטע לאנדע נאנצען א־ם דיא

 פאנדי. דעד ואנשטאטט שאנדא־טע־־ע דע־ ־־נ;
 פע־. דע־ בעםםע־ונ; איינע בע־־יטם ראט רען>

 בעוו־רקט, איינענטרוטס-זיבערודיט אונד זאנליבק
 איין פיר ב־רגשאפט א־־נע צ־גלייך ביעטעט אינד

בעספערוננ. דיעזע־ טען—פא־טש •יייטע-עס
 (ב־לדוננס. קראליפיקאציאן דיא איי־ רעם טיט
 נעזעטצע בעצינליבק בעאטטען דע־ נאביוייז)

 ג־־נדל־בע דיא פי־ גרינדבעדינגינג דיא ״אירדע
 נעשאפפק, אלטינג—פע דע־ -פע־בעםםע־ינ;

 דעם ־עגעלונג ר־א א־בע־ ;עזעטין ראם דעהרענד
 אייננאהמען) אינד אייסנאבען <דער רייז־א־טעם

 בע. געפיהלטען לעננפט איינעם קאטיטאטע דע־
ראט. ענטשפראבק דירפניפסע
 אונט דעם נעביעטע דעם אייף

איבער דאם דבע־ט זענם
יבטס-ווע.

;ע. טיטטעל-שילען דיא
 .קאנפעבבא. דע־ שאנינג בייא נעזעטין, שאפפענע

 נאטר־;ע ר־א שטאאטפטאבט רעבטעדער נעללק־
 אנפארדערוננק, דיא ־עגעלט אינד קאנט־אלע

 ;עשטעללט לערראנשטאלטען ד־עזע א; ייעלבע
 אפ_ דעם בעט־עפי־ אץ ״אדי־ך קאננק, דערדען

 איינע נאציאן דע־ בילדונגס-ייעזענם פענטליבען
וררד. געשאפפען גא־אנציע נ־יע

 נע. דעם (איטענדערונגז טאד־פיצידונג ד־א
 ש־־טט וו־בט־נען איינק בילדעט ווערבע-נעזעטצעט

 אינדיםט־־ע דע־ אייפבל־זדענם דעם פא־דערונג צי־
נע. דע־ ווארלשטאנדעש דעם זאירא לאנדעם, דעם

 איננא־ישע; .עסטעררייב דע־ טיט דע־
 צו ייננסט נעזעללשאפט - אייזענבארנ - שטאאטם
 פאלגענ. איין ויא־ פע־ט־א; געקאטשענע שטאנדע

 פאב דע־ רעגעלונג ד־בטינען צור ש־־טט רייבע־
 ורב. זא שטאנד-פיגקטע נאציאנאל-אקאנאטישק

 וועלבע־ אין פערקעררם.פע־רעלטניםשע, טינק
 אנערקעננוננם. פיעל אי־סע־דעש או־ך בעציעהונג
נעשאה. ייע־טרעס
 דעם דענולירונג דע־ נעביעטע דעם או־ף דיא

 .יו־עדער. דעם ־־קזיבטליך דיא זא־־יא טד,־־ם.טר.אלם,
 ! רע. ערדייבטק פענעדיך שטאדט דע־ אייפבדעם
ע ־ ־ פ ע ב טיט •עדערמאנן טיססק זולטאטע

 דער ־ענעלונג ר־א נלייבוויא ערפיללק, נ נ י נ • ר
 אננעלענענה־־טען אינד פערהעלטניםסע איננע־ק

 טריים- דעם ויאשסערשוטצ-נעזעללשאפטען דע־
 נעזעטצעם בעזאנדערק איינעם טיטטעלפט טראלס

זב ראם דאפם ב־עטעט, ־אפי־ בי־נשאפט אייגע
 ן ע ט ל א ר ־ ע אייך ע ט ב ־ י ר ־ ע רע

ווירד. ייע־דען ט צ נ ע נ ר ע אינד
ק איבע־ נעזעט־ן ־אם  אי- אינד .וואובער* ד

 ענט- ק־עדיט-נעשעפטע״ .שעדליכק ד־א בע־
 בעדי־פ. עטפפיג־ענען אללגעטיין א־־נעם שש־־בט

 או־טא- ראם א־בע־ נעזעטין דאם ייער־ענר ניססע
נעטליך -אם (ש־ישטשטעללע־-־עבט, -ענ-־עבט

 נאבדרוקט) אנדערן דעם בוך ראם איינע דער ניבט
 א־נ. שיטצט, אייגענטרום נייפט־נע דאם עם אינדעם

ע־גענצט. וו״זע ערפרייליכער אין נעזעטצע זע־ע
 דאפיענינע אלל מאנליך, קדם ווארל א;זט עם

 אבגעלרפענען דע־ ווערדענד וואם אויפצוצערלען,
 ניבט ודר קאנגען דאך נעשאד, רייבסטאנפ-פעריאדע

 א־נ. ם א אדך ראם ע־ווערנען, צו אונטערלאפםק
 .אויסבילדונג פאללקאמטענע־ע; דער טערעססע

 נעזעטצע ר־־לזאטע לאנדו־ערר־י אינגאר־שען דער
וואורדק. נעשאפפען

 בע. •ענע ארך נלייבורא פע־פינוננען. ד־עזע
 פאם דע־ בעטרעפ? אץ וועלבע שטיטטוננק,

 ע־. לאנדעם.פערטר"דינוננ דער שטאנד-פינקטע
 נע. א־־זענבארנ-נעטצעס דעם ע־נענצונג ווינשטק

 אינצוריפעל. איינע; ליעפערן וואירדען. ט־אפפע;
אונ. נעטדי־ע אינזע־ע דאם דאפי־, בעוריז ראפטען

ע־. אייף א־ר־עם א־ננעאבטעט נאציאן, דיא.
 וואונשעם, אבציעלענדע; פ־יעדענם״ רעם ראלטונג

 בעטרעפי־ אץ אים טרוט, אללעם אפפע־ורלליג
 אללע; אונטער טאנא־ביע דער דבערהייט ־ דע

קאננק. צו ז"; בערורינט אוטשטענדק
ריב. דיעזע־ אי; ד־א פי־ אירנק וויי־ אינדעם

 אללנעטיינקא־נטע־עםםע אים ד־א פי־ זאיייא טינג,
 אפפע־. בעודעזענע וויעדע־ראלט שטאאטעם רעם

 אויש. אנע־קעננונג ווא־טסטע אינזע־ע ורלליגקי־ט
 צינלי־ך ז־א דע,—פ ציר אינם עם נער״בט שם־עבען,
 בע־ דא־יבע־

 פ נעצייבנעט
 צ ודד יועלבעש

ש א ם א ר • ־ א

 .ארם- יענעם ראם קאננק, צי :ינק
אין פע־רעלטנים־, ינדשאפטליבע

 ן ע ט א א ט ש ן ע.י! 1,
 ראפפניננ אונזערער שטערק,

 בע. פאללע פ־יעדענם״ דעם .,ע־ראלטינג דיא אי־ף
 ארם. זיבערע אלזא א־זט עם פע־ליירט. ־עבטינינג

 פאל. נעליעבטען אונזערע דאם פא־ראנדען, זיבט
 נע. דער רורע טיט ונפט־ צוק אין .ארך דך קע־

 ויידטע; ויע־דען פריעדענם* רעש .א־בי־ט זעננעטק
קאננק.

 יענעד, נאך ארך איזט בעשלוס ורבט־נער א";
 דער איינעש אי־פפיררונג דיא דעשסען טיטטעלשט

 ענטשפ־עבענדען.רי־בשטאנש. נאציאן דע־ וררדע
וואורדע. אננעארדנעט ־עש־—נע

 דאם וועלבעש אפפע־. דאש איזט נער־נג ניבט
ק איי־ ריעדו־ך לאנד דאש. ע־שיינט דאך נארם, ז

 איינע פיר נעפירל) (ר״לינעם פ־עטעט טרעטינטע
אי׳ פערפאששונג. טי־זענד-יעררינע פאשט

 רעבט. א־נע אפפע־ בעדייטענדע ד־עזעש פינדעט
 דען פיר טרייע ״דער נעפירלע ד־א דאש פע־טינונג,

 פע־פאם- ד־א א; אנרעננליבקי־ט דע־ אינד קאני;
 נא. א־ננא־ישע נעליעבטע אינזע־ע וועלבע שינג־,

 פאן פערלרפע איש אי־שצייבנען, צ־אן
פאלאשטע יענעם א־ז יאררהונדערטען  ונדערטק

!ווע־דען פ־נדק
 פיר דאנק ווא־טען אונזערק זיא עטפפאננע;

 א־בע־. איור עטפפאננק - !בעטיריננק איררע
 (אייפט־אג- קאטמיטטענטען א־ר־ק ז־א בריננע;
 לאנדעש-בעפאלקע־וננ) דע־ :ריישט ראש נעבע־ן,

!גרוש אויפריבטינען אונזע־ען
ק ורד ערקלערען ריעטיט  גענענווע־טינען ד

— :־־נעשלאששק פ־־ בשטא;—
 דעד שטעללען יענע •יאורדק ט־ישטע; אש

 אייפנענאטטק. בעניישטע־וננ טיט טר־אנ.־עדע
 זאנע- פ־ירע־ען דע־ איינפע־לייב־נ; דיא ו־עלבע

 אלשיבע. ק־אאציק. נאננטק״טיליטע־-נ־ענעע״אץ
נערא- ר־אנע איננא־־שען צור דעש שטאנרטרייל



וועכסלערהריז דאש

ד י ו ו א ר ד ע י י ל ב
בודאפעסט אין

 קרישטזןפ-םלאטץ) אוני וואיצגערנאססע (עקע
£אן פערקויף אונד אי־נ• צ־ם דך עש££־עהלט

 אינדושטריע- א,י;ד שטאאטס- לאזען׳
פאפיערען׳

 דלבער־מינצען. או;ד גאלד־ אקציען,
בעד־ננינגעי. שא־-ענששען יען צו

 עד,־נגען צ אלריען צ• דנד םעססעו3ם*
האכע־י צו

אגצייגע. גאסטהויז
 ם־נעם אץ ווערדען ד״זענדע א־ז־אעל־ט־שע

 א״. אייך אלש קווא־טיער, שיט זא״אחל נאשטחו״זע
 -אש 1 בעד־ענט. ב־לל־נ זעד.ר קאשט ;־טען :ע־

 £לייש זאלשעש ־,ט ש״א וירד בעט־-פשט ששדות
 פלייש. א־ט־א־אדשע־ דע־ פ*ןן -אש בענוטצט,

 תנאץ תדב £א; אדמדכט אונטע־ אינד א־זט. באנק
 ןן־טחזן. דע־ ־אששינע־ ני*. שרייבעד ד־־ם סוה׳

 אץ אסשע6בע איך - שטעיט. געשרנדע, דאקשען
 דע־ א-ש א״שט־עגען גאטדנגען אללען טיט טץ

 ר־י. העררען דיא ־אדע־ ב־טטע אץ - פ־אוו־נין.
 בעעת־ען בעז־שע יערטדען עש—א זענדען,םץט־ט

ברוץ. שג״ל אליעז־ הק׳ וואללען. צו
בודאפעשט. 8 נו־ רעווא־גאסשע

.183(׳■אדרע אש נעגדינדעט ־►
מעואיללע נוןלדענעמעדאיללע וילנעונע

ד־פלזןם עהרענ.

| שטיחלוו״סענבודג■

טריעסט, שטוהלווייסעגבורג•

זאהץ שבאהם׳ וואלף
פלייש־קא:זערווע:־£אבריק א*:ד שאלאצי־ זעלכוואארען, כשר

.18 ניט׳ ראניגסנאששע בוראפעסט,
■ד 6 נו־ ניכט דא דאהעי או־ם. האלטנארקייט א־ה־ע אונד ן נ*. פ■

 ס־י- סרייזנלאטט איין איר,נע; סיך. בעעהרע ד,־;•טיט
אינער־ צ• קזןנזעוווען פלייש אינו זעלניואאוען ;יעד נע-

 נע• איד,רען טיט מיך ערזונען, ראפל־נען ועם טיט ו״נען,
 ואס אדף איך וועלטע נעזה־ען, צי אויפט־ענען ׳צעטצטען

 א־ה־ע־ צ• שנעללסטע אינו נענטע וןינ£עלמינסםע,
 נע. ט־ך אויסצופירוען צ־פ־יעדענה״ט £וןללק!)טםענםטען

וועידע• ■טט-ענען
נענ״ינדע• 1830 יאה־ע איפ טיינער עיצ״נניספע ויא

 שפוהלווייסענ. דעעשע־, וער אין וואוודען פאנ־יק טע;
 ע־כטען דען טיט אויסשפעללוננ טויעפטע־ אינו בו־נער
 קיואליטעט, זןוציגלינע6 דיא וקיוןהל ;פ-עס־איוט פ־״זען

 דע־ נעאנאנטוננ שפרעננע דיא אייך אבע־ אינםנעז!ןנדעיס
 פזן־ש־יפטען נענוןטענען ועליניק הייל־נען אונזע־עו פון;

 אללע׳, נייא ערציינניססע מ״נע דיעזע האנען (נש־ון)
 נלוי■ א־ז־אעל־טישע; שטדעננ-נל״נינסטען דען זעלנפט

 פ.יהא טיך וואט נעטאפט, נעליענט האנפט נענט.נענוןסםק
 צעהלען קונדען וזערטהע; סיינען צו זיע אויך לאסם. £־,ן
וי־£ען. צו

 פעו נו־ נעשיעהט וואאוע דער ע־זענדוננ6 דיא
ע. רעם א״נזענרוננ פון־העדינע נענען !}דע־ נאננאהטע,  נ

ט־אנעס.
 טיינען נעט־ון££עי, איינרינטונג ריא אויך האנע איך

 עלנעט ו אין צוצוועניעי, .פ־אנקזן' וואא־ע דיא קונדען
 דעו אי; ם־ייזקוראנטע אוסשטערענדען אים דיא £אללע

 פ־״זע נזןטי־סען צוזענדזננ־ פ־אנקא, זאטסט דוג־יק,פ־ייזע
 אויף וועלנע נעשטעלליננ, דע־ טיט איום אונו ; נעלטע;

 נל״נצ״טינ אייך דאט, געשעהען צו קילון 1 ווענינפטענם
 ם־ך אן ס־אנקון פון־הינ״ן אים נעט־אנ ענטפאללענוע דע־

זענדע׳. צו
געפאה־ או־ך שטעטט נעשיעהט פע־זענדונג ו־א

 אניואנע דיא טי־ נ״א נאנדעס אונו עטפפעננע־ש, ועט
 שטעטם ויא וווןללע; נעשיעהט, ע8נעוזיפ:ענד,א£טעס אוי£פ

 נ״א אניואנע אטטלינע ויא וואא־ע דע־ אינערניהטע נ״א
 £א,־דערן,אוני ט־אנפפון־ט-אנשטאלט נעם־ע££ענרע; דע־
 אינעד- נינם פ־א:טנ־יע£ע דינם טיט נעוו־נט דאם ווענן

 ט־אנפפון־ט• דע־ נזאטטזן דעם £וןן ויעם זיך א״נשטיטטט,
 לאפסע׳, נעשטעטינען ע£6־א:טנ־־ע ועם ארף אנשטאלט

 דאם נעשטעטיניננ, דיעזע־ א״נזעניונג נאך דאנן איך ווזן
עדזעטצע. ווןפון־ם קוואנטום פעהלענדע

ף איך דאפ אויפטע־קזאם, זיא איך ט*:ע £ע־גע־  אי
 איינצינע אינד ע־פטע דע־ קוןנטינענטע א״־זןפעאישעז דעם
 נולאש.£ל״ש וועלנער נין, זעל:וואא־ענ.פאנייקאנט נש־
 אנ•6 נ־דע עיציינט. ציננענ-קוןנוע־ווע געדעטפפטע אוג־

וווןדלנעשטאק פ״נע; איה־ען דו־ך דך צייננען ־■קאטע

 צי־ רו־ויוי־טדין ■ערער ווןנ־עלן ר״זען, £יעל וועלנע פעדמןנען
 צ• נעסטע אוייס סאהלצ״ט אי־נעי העדרינטוננ שנעללען

דנד. עטספעחלען
 לאנער פע־טאנענטעס זיין, נענ״נט ז־א זוןללטען

 £ערנני. ט ט איך נין זא האלטען, צ• עיצ״נניפסע ט״נע־
 נ־אט־ם טא £׳ ט״נער טיט נלע:טא£על איחנק נעןנע־״ם,

א״נציעניען.
פערזונע, א״נטאלינעם נאך ויא ואם אינעדצ״נט,

ע. סיר פאן נו־ שטעטס דאנן נעדא־ף נאנצע; איה־ען  נ
 אויט• שעטצנארסטען ,־•;;איד איך זעהע ווע־דען, ציעהען
א:טיננפ£אלל ענטנענען. טיענען

זאהן באהש׳ש וואלף
 £לי־ש-קא:זעי- אע־ זעלשוואא־ע;.,שאלאםי. כש־

,18 נו׳ קאנינסנאפסע נודאפעסט, ווענ-£אב־יק,
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8

יא!
7

80
 ״ 1(י0 וו־רסשע ראאשער
ק־לא 1 וואודסט פאריזער
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צ־נאבע• * י*׳'׳ •ע א״ף ץא :עבע ק־ענוו־־ששע ב״א
 נעיעלנט כלאם אדע־ אויסנעקאכט, צוננע דיא אדע־ זעלנפלייש דאם אנ נענען, אנצ איסטער ניטטע נעשטעללונג נ״א

אדרעססע. דע־ אונר נאסענס דעם אננאבע נענויע אום איך ניטטע נעשטעללוננ נ״א — זאלל. דין אוננעקאנט
נעט־אנעפ. דעס א״נזעניוננ £א־הע־ינע אדע־ נא::אד.סע, טיט נו־ פע־זענדונג

בוכדרוקערייא ר־־א
״׳יו

בודאפעסט, אץ בודאן מאדטץ
ציר דך 8עשפ£יעתל אונד א״נגעריבנועט. ש־י£פע; טא־ע־נששען אינד שאנסמען דען מיט א־זש

£א־ אנ£ערטיגונג
א ־ ק ו ר ד כ ו י ב ב ן ר ע ט ר י ע ד ע ט, ר א י

 £־אשש־ שולרש״נע׳ ען,£8אללמאש צירקולא־ע,רעבנוננען•ק־ויטטוננען, צ״טוננען, בישע־, אלם:
 נעשםאר£אללשטע־ אי; וו. ז. א. וואארענצענוננעל אדרעששקא־טען׳ איינלאדוננסקא־טען׳ ש־־ע£ע.

 חברות, איזראעליפוענ-געם־ינדען, געעחרטען דען ם־ך איך עשפ£עחלע עשענזא ארם£יהרוננ.
י £א־ אנ£עדט־גוננ צוד פושליקום, א־ז־אעל־נרשען דעם אונד פע־א״נע;

שרישטען, העברעישען טיט ■א־בייטעןבוכררור

א א|| א א '|'|||£ א ..|| . : 111011* ״ *ז11ז ״ ׳\0ו א*!,•011״ ,

 ווערדעי. 8אננע£ע־ט־נ לאנדעם, דעת דרויער״א אנדעדען ק״נער אץ •״א שאן, סיר בייא •ועלשע
אויפנעפיהלט. נעסטענס אונד שנעללסטענס ווערדען א״פטלאנע נל״נפל־נע
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 עטעריך דען *.טעג־געם, צ■ הערטאגן אשטא דען
 ר־־ש געפענגניששע. !!.טעגיגעם עו דאגעגק :אלא■

 הע־. זןטטא אלש געשלאששען׳ ד־־ששטאג דע־ ״א־
 מעל. שטאאטש-אנוואלטשאפט דע־ ב״א ז־ד מאגן

 ערד,עננטע6 איהן איבעד ד־א ע־ דאש דעמע,
ק ה״טע׳ וו^ללע. אבבישק שטראפע  דיע. .טען21 ד

 נאך ודרקליך העימאנן אטטא וואנדערטע זעש,
 שטאאטש-געפענגגיששע דארטיגק א־ש ״א־טצען,א־ש

 מעל. שאלא• - אבע־דטצען. עהדליך טאנע * דיגע
 ד־א דאט דאך זעלבשט, גישט וואהל דך דעטע

 פערפיגונגק;ע. בע־־יטש ש־טאאטש-אגוואלטש־אפט
 ז־ינעד אבב־סוגג ד־א דיעזער ארך דאש ט־אפפק,

 וועכיגשטענש י. בעגיננע אינפערציגל־ך טא;ע י ;
 טאגע 14 פאללעד דעה־ענד טעגש ד־עזע־ ד—•

 קאג־ האלטק יודען דיא געגען העטצ.רעדען קי־נע
 ג־אשטע ד־א אידן פי־ ד־־פטע עבען ש א ד נען.

ל א ־ ו ז־ין־ ק
ן ש ע ש ־ ט י מ ע ש .י ט נ א ( * י  א

 ק־רצעם פא־ )י. נ ע מ ד א ש א ב .ו ד • א ־,
א ז־ך, עב—ט  אין ודרד, בע־־שטעט ״נאפליי״ דעש -

 דער הערום, מענש איין שטאדט ערוועהנטען דער
 דאש אינטע־ אוגד גאגגטע י א ט י ג ר א ט זי־

 פע־טה־ילטע. ש־־פטען יודענ-העטצעדישע פאלק
 דיעזע ■עדאך ל־עש שטאדטהו־פטמאנשאפט ד־א

 באלד - קאנפישצידען, זאגלייך שאגד-ש־־פטק
 אי־ג־ואהגע־, ייד־שע ע־היעלטדע־דא־ט־גע היע־ו־ף
 פעשט, אייש פאשט-ב־־עף א־יגען ג, ־ ד ע ל א־גגא׳ן

 שאשא־. פא; יודען אללען אינד אידם וועלבעם אין
 דע־ י־אי־דע. געד־אהט טאדע דעם מ־ט מעני

 אבעי- ב־דא-פעשטע־ דעד וואי־דע כ־יעף
 בע. ייעלשע א־בע-ש־רט, יגוטאדטהו־פטטאגגשאפט

 דען איש אי־נגעלי־טעט- אינטע־זישונג אי־נע ר־־טש
 בדיעפעש - ד־אה דיעזעש פע־פאששע־ ז־־בע־ען

!טאבען צו איישפינד;
ד איים ת.״) ו ע ש ״ר ש ע ט ל (א * ע  א י.ק ה

 ד־עזעש ;*!.טען פאש ךאמיטאט•.־וירד (א־ענש־־גע־
 דעש שיינע דעד אין קאס געשטעדן שע־ישטעט:

־ י ־ שט יאק*ב קויפטאגגעם ייד־שען היעזיגען ע  נ
 אפ. ציש געש־ידע אשט דעם אי־שש־ישע, צום פייע־
 דך אום שנעלל פלאממען ד־א דא פ־עלען, פע־

 ש־א:. דעש איגטעדד־־קונג אייגע שעפא־ :־יפשע;,
 מ;:. איין אייך ה־עשי־א איזט ליידע־ ווא־. טאגליך דעש

 אגדע־. ■ איין געגאנגען. ג־ונדע צו שענ-לעשען
 ע־. שליעף, שייגע דע־ אין דע־ געטליך, ש־־שע

 פייע־ דאש וו־יזע וועלשע אייף דיישע. איש שטירטע
 פע־. ד־א אלליין ג־שט. סאן וי־־ש ענטשטאנדק,

דאש ז־ך, פי־ וואהרשיינלישקייט אללע האט ט־טהוגג
 דך גאשטש דעש

הא. אגגעציגדעט צ־גא־־ע אייגע אדע־ פפי־פע
שיים א־גפא־ז־שט־גקייט איים •יאשייא ד־־פטע, ;

 צ־גדהאלצשעגם ש־עננעגדען אייגעש ו־עגווע־פען ן
 ט־יפפט אללעגפאללש עגטשטאגד. אוגגליק דאש ן

 שילד ך־־גע שטי־נער דאב יא קו־פטאג; יידישען דען
 ע־שטע- אין יא וועלשעש פאן איגגליי, דאש פיר

 דאך וואי־דע. בעט־אפפען שוועד זעלששט ע־ רי־הע
 שולד־ג יודע דע־ אש דא־־ם, דך קיטטע־ט וועד -

 אלם. דך -אטטעטע עש ן א־זט אוגשולד־ג אדער
 שעגאששא־. דען איים געזיגדעל אללע־ל־־א שאלד

 איש צוזאטטען, שעפלאי אוגד האטאי דא־פע־ן טען
 יא־־ג- קויפטאגגעס •ירישען דעש געשעפט דאש אין

-או־שצופליגדעדן דאשזעלשע אוגד צודדיגגען  דעד !
 יעדאך ווא־ ־ ו ש א ש שעצידקש-שטוהלדישטער

 געז־נ. דויש.לושטיגען דעם פא־האשען דיעזעם פאן
 עד ווא־דען. פערשטענדיגט רעשטצי־טיג גאך דעלם

 מ פאן שעגלייטונג אין רעשטצייטיג נאך ע־ש־ען
 פל־גדע־־יא דעד איש העדי.קא, אין שאנדאדטען

 געדעט- שטיינעד וואודדע זא טהון. צ־ אי־גהאלט
 אללע שע־־־טש אלש או־גענשליקע, אי־געש אין טעט

 א־־נגע. שטיינען טיט וואהגונג זיינער פענשטע־
-וו^רדען ווארפען "  ליידעד שעד־שט. דעד וו־־ט זא !

 עש ודא רשעות״, ״אלטע דאש ודעדעד ע־וואשט
 דא־פש-שעפאלקע־יגג דוטטען דע־ א־גטע־ אייגשט

 שייא אפט זא וועלשע געהע־דשט, א־גגא־ן אין
 שע־ייט זאגל־־ך איישש־אך, פ־־ע־ איין •ידען א־־נעם

 הא־ט-שעט־אפפעגע אהגעה־ן גאגצע ד־א ייא־,
 !ווערפען צ• פיאמטען דיא אין פאטיל־ע י־ד־שע

 איג. עשעגזא ליידע־ א־זט רשעות* ״אלטע דאש
 דעש דרש-זושט איגד ד־אדוטטה־־ט וויא שטע־שליך,

■י שאשעלש גען—ניע!
ן י י א ) ־. א ג.ם ע ד ו י ד ע ה א ד •

 ״עדיעטעדטעש* דעם 1!ן ניע : א פ ע ג - ־ ע ד
 דיעזעד :געטעלדעט שא־אש-פאטאר אויש ווידד
 געפי־שטעטע אללגעטי־ן דע־ ה־ע־ ויאו־דע טאגע

ו 'אקאש די־ש-טא־דע־ מ א  גע- געפאגגען ש
 צוריא ד־ט איהן האטטען שאגדא־טען ד־א גאטטען.

 אשע־ ענדליך ;פע־פאלגט פע־געשל־ך טאנאטע;
 שאז־דאג-־עג•- דע־ א־גשפעקטא־ דעם עש געלאנג

 געה־לפען, דעששע; איגד הא־־יאטה, העדרן גג,—ל
 דע־ פעשטציגעהטען, טעגשיען שלוט-גיע־יגען דיעזען

 ר^טטען שילדען צו טהאטען ג־ייזאטע זאלך ז־ך
 ער האש זא !פע־ש־עשעד איין ן זעלטע י־יא ליעש,

 יידישען .־עהריגען70 אייגען ש א ל א ה אין
 דיא א־הם ע־ א־נדעם ערטארדעט, וו־־טהש-הייזעד

 אן שענדל־שק״טען אגדע־ע איגד אי־ששטאך אייגע;
 לייש. שיים ער היעלט דאגן פע־אישטע, דעמזעלשען

 דיא עד וו^ררף אש, מאהל לושט־געש איין גאטע
 בלוטיגע י דיאש צוואנג, ע־טא־דעטען דעש טאשטע־
 איי. דעם שליטע פאם איגד אשצ־.יואשען, מעששעי

-טר־גקק צ־ פאטע־ש געגען  ד־ע. פיר !וואה־ל־ך !
ל. א ג דע־ א־זט פע־ב־עשע־ אשגעפייטטען זען

 פער. דיעזעד שט־אפע. גע־יגגע צ־ פיעל אייגע גען
 לעשען 100 וועגינשטענש ז^ללטע טענש טהיע־טע

 ה־ג. הוגדערטטאל עשק א־הן טאן' דאטיט האשען,
!קאגגטע ד־שטען

ם ע צ ^ ד פ . ם ע ד פ )  ר ע ט ג ו א *
( . ן ע ד ו  בער־־טש גאטטלאש מאשען יודען וויר י

 וויר ״וועטט-רעננעך, שייא ז־נד וויר ;טיט אללעם
 זז^ללטען וואדום איגד - וו׳ ז׳ אי׳ ״דועללע״ האשק

 פ־עש.ש־אצעששע או־ך א־ינאגדעד א־גטע־ גישט וויר
 פעדהאגדעלטע ד־עזעם !.טען9 אם - ? האשען

 ליעשען גאנצען דע; גערינטם.הןןף פעשטער דעד
 צווי. פ־עש.פ־אצעש זאלשען א־יגען היגדודך טאג
 שטעה. א־־נעם וועגען צווא־ איגד יודען, צ־וייא שען

 פ^ן אייני־אהגע־ יידישע דע־ וועלשען א־ט־קעלם,
 געגען ש, ט י ט א ר םא-ט*ן טישא.פאלדווא־,

 נעם. געטי־גדע, יידישען דא־ט־גען דעד פ־עזעש דע;
ק ל־ך  ד, ע מ י ו ש יאקאש דד׳ שעצידקש-א־צט ד
 פע־אפ. .טישא-ווידעק״ וואשעג-שלאטטע דעש אין

 אי; שעציישנעט ראטיטיט מ^דק האט. פענטליבש
 אלש שו־מע־ דד׳ דען א־טיקעל ע־וועהנטען דעש

 יידישע דיא דע־ טעגשען, אונפע־שעמטען אייגע;
 - האט. שעט־אגען טישא.פאלדווא־ צ• געטיינדע

 נור נישט געזאגט, שע־־־טש ודא בדטער, ד־׳ דא
 שע. גלייכצייטיג ז^גדערן פא־שטעהעד, . קולטוש

 שטאאטש-אג. דע־ מישטע זא איזט, צידקש.אדצט
 טיט שעאטטען א־יגעש עהדענ.דעטטוגג צוד ו־אלט

 א־־גשרייטק. ראטיטש געגע; פ־עש.קלאגע דע־
 א; געד־שטש-ש־עז־דעגטען דעש פ־אגע ד־א אדף

 ד־׳ געגען שטעה-א־טיקעל דען ע־ אש ראטיטש,
 !״־א :דיעזע־ ערורדעדטע - ן געיט־יעשע; שוימעד

 אייך א־שעדגעהמע איך ;געשריעשען איה; האשע איך
 פא־ איגהאלט דעששען פי־ פעראנטו־א־טוגג דיא

 אגגע. דעש פע־טה־־דיגער דע־ - ׳.* גע־־שטע דעש
 נין זיך עיהאש ליעדעטאגן, אדויאקאטוד־׳ קלאגטק,

 וויגשע איך גע־־שטש-האף! ״האהע־ זאגטע: איגד
 איש א־טיקעל פ־־העדער איין דאש אללעם, פא־

ק דע־, ״ט־שא-ויידעק״,  איגטעדש־־ע. ביימע־ ד־׳ פ
 ־אטיטש געגען שעשיטפפינגק א־גשטע; דיא שען,

 ווידד מאן מאגע! ווערדען פעדלעזען עגטהאלט,
 זיינע; דאגן ערשט ־אט־טש־ דאש ערזעהען, היעדרם

 פ^ן ע־ אלש פעראפפענטלישט, עטעה-אדטיקעל
 אנגעגד־פפען אפפעגטל־ך שע־־־טש שייסע־ ד־׳

 דאש געשטאטטען, מאן שאגע צודיטעגש - !ויא־ד
 גע. בדמע־ דד׳ געגען ער וואש דאש, אלל ־אטיטש
 עש ז*לל. בעוד־זען צייגען דורך האט, שי־יעשען

 ש־עש.געזעטצען אוגזע־ען גאך דאש דיבטיג, אייט
 דע־ ם־־י־אט.םע־זאן אייגער בעליידיגונג ב״א

 א־זט, שטאטטהאפט נ־שט ,וואהיה־יטש-בעווי־ז*
 דא אגג־־יפט, אטטש-פע־ז^ן אייגע סאן ווענן אללי־ן
געגע; וואם אללעם, דאש אדש־ו״זען, •א מאן דא־־

 שם־אשבו־נ ז—דא לאננע ני:צ ט־אז רעדפעלזן
 וויפי. דע־ אץ נון וואו־דע איינודללינונג א־ה־ע־ דש איין.
 דעט טעדל^בונג ד־א אדך ווייגבע־נעד אלטע; דעט ני:נ

 ב־דט. דאט דא געטייע־ם. דא־יע ס־ייל־ץ ד־ט :•־וןן לא־ד
 שט־אס. נאך נונדעה• טאנטע "ינען דיעזע- ד־ט פאא־

 פא. איה־עט פאן א־ד־ דאס דא־־ע איכע־ליעס נינג, .—ב
 יאקאב דינט גוט קליינע הינסערנליעבזנע קעדפעלען טע-
 פ־ייג. איד־ע דאש דאושטע, זיא דא טהשאפטו::,—נעו צו־
 אונד לאססען קאדטק שאדע; צו נינט זיא ־עבעקקא דין
 געוויססע;. איה־ נוטעס דעם ע־ט־אג אלל־עדדלינען דען

 דעש אן טאנע, דעדועלנען אן —!ווע־דע אבליעפערן דאפט
 דעש ד,ויזע דעש אץ ־עבעקקא ד־ט יאקאנם האנצייט ד־א

 לא־ד אדך פייע־טען וואו־דע, נעפייע־ט ודינבערנע־ אלטע;
 איש שטיאשנו־נ אץ דאנצייט א־ד,־ע טאריע אונד נ־־א;
 פ־ידעי דאן וועלנע פ־־־ל••;, ניידע טאנטע. איד־ע־ דויזע

 ע־ד־על. נאננטע, נדעפיננעך ״פאלשען דיא שפאטט.וד־זע
 £׳;־. .נרעפלינע״ וואד־דאפט איינע ווייזע ד־עזע־ אין טע;

-------זא־ניננ.
 דאנטע יאדרע; פאן ריידע לענגעדע; איינעד נאך

 נובעד. זיעבעגניונעד דאדאלינען דעש אויפטיאגע איש איך
 שפי. דא־ם־נע דאש איש פא־יז, נאך ־•■זע אייגע ניאידש

 אן דיך א־־פע־טע ׳.־אי! דעד שטודירען צו טאלש.וועזען
 איש ע־ אויך דא אי־פט־אנעש, דיעזעש אינע־נאדדע צי־

- נ־טע־ן ד־נזן אדף שטאנד, נעני־פפע  צאדלר־־נען ד־א פ
 איינצו■ שפיטאל נ־אשא־טינעש איין קנענטע אונד נעאדטען

 טאנעש אי־נעש איך נעזונטע אננעלאננט, פא־־ז אין ־•:•.יעל.
 ע־נליק. שאנן איינען איך ווא נאשטדדז, פא־נעדדעש איין
איינדיוק נינשטינק אי־שע־שט איינען טיך אייז דע־ טע,

 אידש טהיילטע איך אן איינאנדע־ שפ־אנען ווי* דאנטע.
 נ־טע־ן דען או־ז א־צט דע־־שאפשלינעד איך דאש דיט,
אונ נין דענענניינען אץ ש ע ד ל ם ע נ נ־אפע; דעש

 דדפטשטאדם פ־אנצאזישען דעי נאך נ־ינדע דעש אייש ני
 ששי. צו שםיטאלש.וועזען דאש דיע־ איש זייא, נעקאדדען

 מיי. אין עיפאדרוננען געוואננענען ד־א איך דאדיט ד־־ען,
 נע. דענשדייט ל־ידענדען דע־ וואדלע צום ד־ידאטד נעד

. . . קאנן! ניטצען
 נע. טיט ם־ך דא־טע טאנן אוננעקאננטע טיד דעד
 א־ד. טיל נליקטע אונד צו אייפשע־קזאשקייט שפאננטע־

 ע־א־נ. זיינעם ע־ וואללטע אלם נעזינט, אינם שע־פ;־ שע־
 :עד זאגטע ענדליך קאשסען. דילפע צי נע־ינ:ם.פע־שאנען

 אונד ז־ענעננירגען אי; •אדיען פיעלען פאר וואר איך ,אויך
 שיי. שאטין דען שאטין, נ־אסען א־יני;ן זאנא־ דא־ט דאנע

. נעפונדען לענענש, נעם .
 שוואנע איינע שט־ענ ע־איננעדונג טיינע־ אץ או־ך

 נע. אינם פאישענד שאננע דעם נליקטע איך אדף, אדנונג
 ערקעננוננם. אללע פערווישטען יאדיע דיא אללי־ן 1 זיכט

 דד. אם שאנן דער דאם איך, נעשע־קטע פלאטצל־ך צ־־נען.
 ד־א טיאנע, ע נ ר א נ איינע דאנד ל־נקען זיינער טען
 ה.—דע נעוועדרע דעם שיט פע־וואונדונג א־ינע־ פאן נור
 אונד דאנד לינקע ד־א דאפט־נ ע־נ־־פש איך קאננטע. רען

 ■עטצט אויש דדוק לייוען א־ינען נא־נע דיא או־ף אינטע
 טיט שיך אינערדייפטע אונד דאלז רען אום שאנן דע־ דיר פיעל

 נעשטע. אנוועזענדען צאדלרייך דע־ ע־שט־־נען צום ק־ששע;
 אדנעננליקע, דעם אץ דעל ן, א ■ י נ לאלד ווא־ עם
 דעש דך ד־יקטע, וואונדע פע־נא־נטע ז־־נע איך דעש אץ

ע דיא וואונדע, דיעזע אידם דע־ ע־איננע־טע, א־צטעס

 זא־נ. פיעלער דאטטע,שיט ניינענ-אנט ■אנד דע־ אייך דך
 טא. טיט ע־ דאש שיי, ע־צעדלטע ע־ נעדאנדעלטע. פאלט

 נל־קל־נע־ אץ עננלאנד אין נעדטציננען ד־נען אדף דיע
 ד־־־א דען שיט טאנע; ווענינען אין ויע־דע זיא לעבע. עהע

 דיע־ פאן איש א־ינט־עפפען, פא־יז אין ענענפאללש קינדע־ן
טאנען. צו איטאליען נאך לוםט.־ייזע א־ינע אייש

 פא־יז אץ שא־יע דיא נל־ק, דאם נאך דאטטע איך
 ק־נדדייט א־דרער זייט פאשט דאך זיא איך דא שפרענען, צו

 דא דאבע. נעלע־נט קעננק נענו■ וויינבע־נע־ס דויזע איש
 דזןננענילדעטען פץ־נעדשען, איינער איינד־וק דען שאנטע

ך וואל פזן־נעדטדיים דיעזע ענגלענדערץ.  ע־. נוןך יעד̂ז
 נעשיי. אונד זאנפטטוטד נעצדנע־נדע איינע דו־ך דאדט

 נע. אידלעש בענלייטונג אין אב־״ת איד־ע־ נייא דענדייט.
 נאדש איטאליען, נאך קינדער דלייא איד־ע־ אונד שאדלם

:אנשיעד ווון־טען דען טיט טיל ן פון דא

 דא ווענן דזןקטזןל, דעי־ ליעבע־ טיל, זיא ״נ־־שען
 ווי־ננע־גע־ פאש־לי/ דיא צו־־קקעד־ען, דעבעננילנק נאך

 •ו. אונד נוןלד. דע; דוןך, זיא זעדען דע־צלינשטע. אויפש
 וווןדל איך פע־דאנקע זעדען, טיל אן זיא דען וועלענ.ששוק,

 עט. אויך טיל אן ווענן דוןך ; נעשאדלע טד־־ע־ען ט־־נעש
 עדציע. מיינעד עם איך דאנע זון א־זט, ש ע ט ו נ וואש
 פאשיליע יידישק דער קלייזע איש אונד דויזע איש דונג

 אויסענוועלט ד־א ׳ אך - פע־דאנקען. צו ודיננע־נעל
 ד. ע אונד ס ע ט ו נ פיעל וויא נינט, ווירקליך ווייס

ש ע  צו •ודענ.פאש־ליע נעש־ידענען זוןלף אי־נע־ אין ל
׳איזט פ־נדען ׳ . . . !

פוןלגט.) ןלטזעטצוננ1(פ



 ז״נע אלש דע־פא־־עשש. דינקנעב־עטעש
ק ־ 6 ״ט־-ע דע־ שאן שעט  פעדא־נינט -אניד ד
 פאטע־לאנד״ דאש א; ״אנדעננל־שק־ט דער מ־ט

ק אונצע־ ב־א־ דא שפדאך,  רע־ אנוועזענדק ד
 ש׳ א גי־אדע דעם אין שעגייסטע־ש; דע־ שטידם

 טד-<:נ- דע־ פע־לעדנג ד־א סא־עסנזעט זייגע דאש
 ש־ז מ-שטע, אשטע־ש־עשק טשוטק טעה־ע־ע רעדע
 דאש. ••א־. £א־שע־ קונדנעבונג פ־־ידשע ד־עזע

 טא־עשטעט ז״;ע אלש £אלל, דע- א-ך ••א־ ע=ןעל
 פ-עדענש" דעש ,ע־האלטונג א-ף דאפפנש; ד־א
ב־אשטע. אדשדדוקע צום

טע־־ ענטדאלט טד־א״־עדע דיא
 ;■טד-- א־;־ ש־לדערונג א״שפיה־לישע אשע ש 1א■

 געשלאששענק עשק דעש ט־עט־נק״ט דע־ ש•;;
א בע־ א ד״ששטאנעש.  ד־א ענטדאלט צ־קונפט -

 ס־נ־ש- פאש ••א־ דאס דא־ט. קיץ טד־אנ.־עדע
 ע־-6 טד־אנ-־עדע ד־א דע־ טע־.£־ע;-ע;טען,

 ד־א £•־ ־׳:ט׳:: ד־א טאקטשאלל. זעדר ד,אט, פאשט
 ־- א ־ • דען פא; •א העננט צ־קונפט אין פאל־ט־ר

ען  ־־א נעטליך £א־ט־א ע כ ל ע ו ו אב, לי
 טא־עשטעט ז״גע י. •־•רד ע־האלטק טאיא־יטעט

 איש;■בט שפ-עבק, בטש-: דדע״בעד אלזא ד״פטע
 וויללענם״ פעדזאנל־כק ד־נעש .קוגדנעבוננ —ד

:בעא־־נפלוששק צו ד."ט—••אד,ל.£ ד־א

ט־שב־

גייאינקייטעז. פערשיעדעגע
 ן ע ל ד, א ו ש.־ ג א ט ש ב •• ר א • (ד *

נ £ פ א ־ ש.ע ; א ט ש ש • ־ ר ד־א ד : • א
א  *־ע־־ טעלדעט׳ טע ד־ שאשט״ א״א־־שע ־•א -
ק3 £אש ••אהלק ששטאנש.— ד־א דע; ט .  ־2־ ב־ז ז
 ניי״ו דעש ע־אפפנש; דא ;שטאטט£־נדען ,•ו: טע;

 ש״פ .טען2ר דען £•־ א־זט דאגענען ר״ששטאנעש
פעשטגעזעטצט. טעטבע־

 ש ־ ע ט ם ־ נ • מ ש ע ד ש א ל ־ <ע •
בע£א־- דע־ אנלעשליך ן.) ד ע ;נ • א ש ע ד

̂א ־ףאק^ד:־ע:£ע־ ק-נע־ל-א א-:ד עט-

ל  ו־אהל-־עבטעש דעש א--שא־ששנ דע־ ב-א דא ו-
א דאהע־ פא־דע־ע א-ך !וואורדק שענאננק  פא. -
 £ע־£•- נאטהשען אללע א״ף, בעדא־דען ל־ט־שען

 ־•אדל. דע־ ••עד,־ענד דאט־ט ט־עשפק, צ־ נ־;:ען
 זעלבשט ו-אהלק דע־ וועהרענד אדע־ שעדענונגען

 וו־דלע־ כעינדל״שטאאטש.£ אונד א־נגעזעטצל־כע
, ק  א־דנ־״ש־־־־ד- האנדלונגק, אוננעזעטצל־שע -

 ״*ל־ פא־קאששק לבט א־נרוהען אוגד ״גמ״טק
ק  דעגנאך א-ששי״ט-נגק דע־א־ט־נע זאללטען !ל

 שטדעננע דע־ נא־ ז־א מ־ששען זא פא־יאטשען,
 ט־ששק עם ו־ע־דק! שעשט־א£ט געזעטצעם דעס
 שט־א£.שעשט־ט. ד־עשפעללשק ד־א אללעם £א־

 יל־ששט—נאש נעזעטצעש א־נגארישק דעש משנע;
 נטער־ א ד-א ז־נד פע־נע־ ווע־דק. אשנעשע־פט
 דא. שט־ענגע אנצו.ידיזק, בעאטטק נעא־דנעטען

 נע. דעש שעשט־טט־ננע; ד־א דאש •ואשען. צ• ר־שעד
- ד,־ן ר־שטונג •עדער נאך זעטצעם  געל- £אללק צ

 טאנען ע־לאש גדיעזען !״זאללען נעלאננק טוננ
צק צ• ו־עהלע־ אנט־-סעם־ט־שען ד־א א״ך דך  העי

 שע. ,דא־צ וואזזל-בעדענוננען ד-א וועלשע £־ד־ק,
 -דע; ד-א נענע; רעדע; א-פדעטצענדע א־ש נ־טצען.

 אדשש־י־טונגען ה־עדורך זאללטק £־הדק! צ•
 שט־אפענדק דע־ דא ••ע־דען זא םלאטצנ,-£ק,

 פא־אג־א־• £עד£אללק.דע־ ;עזעטצעם דעם דאנד
 לוי• שט־אפ-בעשט־טמוננק ד־עשפעללשען דעד 99

 ״אד. ט־ט אפפענטל״ ״•■ע־ £אלנט: ודא •א טעט
ש־־פט-שט־דעז, פאן £ע־ש־־;ט־ננ דודך אדע־ טע;

■לעטצל־שר״ט

שנש דע־ דאט טאנש-״אדלק ־״בש שטע־ענדען
ע  שע־א־דק פאל־ט־שק ד־א א; א-ננע-ן דעש מ

 ה״פט-אש. ד־נעש דע־ שטעט, נע־ ע־לאש א־נק
א־ א נאך ע ט -  נ;—•א ״ד־א :ל״טעט פאלנט -
 אפפענטל־שען דע־ אשד לאנדעם.£-עדענש דעש

א £־־ זא־נע ד־א א־נד א־דנ־ננ  דע־ ז־שע־ד־־ט -
ק צ־ געדא־ט א״נענטדושש דעש א-נד שע־זאן  ד

 שע־א־- פאל־ט־שען דע־ פפ^־שטע; אש־ יעשטק
 נע. .שעזאנדע־עש לענע ם־־נע־ד־טש א-ך - דק.

 שעדא־דען פאייש״טק ד-א דאש דא־ו־ף, ודשט״
 שע-ענ-ננק .דאהל נעגענווע־ט־נק דע־ דעד,־ענד

 שש- ־ שע£א־שטעדענ־ק דעד וועד,־ענד א־נד
 ££-שטע; דיעשבעצ׳נל־שק א-ד־ע טאגם.דאדלק

יעשט ק״נע־ל־־א :שאגע; ע־פ־ללק שאשע פ^ללעם א•;

 א; •••־ ־אש דא־ץ, נא־צ־אן? נזע־ע־ א שטע־קע
 £עשט. פע־פאשששג דע־ א; אונד £־״ד,״ט דע־

 ־עדע־ —• דאש דא״ן, אשע־ שעד־ נאך :ד־עלטען
 נאציאנאליטעט •עדע־ א־נד ; א • ש ש ע £ נ א ך

 בע- ל־עשע ש־־דע־ל־שע פ־־שט־נע א־ נענענאשע־
אבק ו־־עזען  אונגעששע. ד־א דיעזען אלל א-נד ד

 גלי־ששטעל. פאל־ט־שע א-נד ש־־גע־לישע לע־טע
.א־־נ־י־שטע; לונג . . "  £־נא;צ. דאש דעדט, שאן !

 •עדע; א־פע־ פאללעש ש־ט שאפאדי, ש־נישטע־
 ש־־נע־ל־שעש א••־ א־נטע־שי־עד ראנפעשש־אנעללק

ודלל. -ששק שעד־ט־נט נעשיעטע פאל־ט־שעש א־נד
 שטאאטש. עדלע, זאלך א״נע ודשסען •ודק —־

ודדד־נען. צ• שעשטק אש נעז־ננ-נג שעננישע
 דאלט 1 ש א ו ו ט א ל ־ א ק ר׳ ד ( *

ק א־ש אשענדש זאששטא; נעששטען ט  וואדל. ז.
 £־אנ־אשש.־עדע. ד־נע ד״פטשטאדט דע־ שעצירקע

- פע־ש־עדענען דע; א•; דעיזעלבען דעדט שא; '  ק-
 ענטנענען, שפאננונג נראשע־ע־ זא איש ט־ט זע;

אש ;־•שטפאללק ד-עזעש וואדל ד־א' £־־ א־ש
 לעש. א־־שע־שט א״; שאננעש ענשט-־-שק—פע

 וע־רק ודר קוגדגיבט, דך א־נטע־עששע דאפטעש
 פ־א. ד־עזע מאנטא״נ־שטע־ נעששטע; דע־ אץ

 א־שע־- דע־ אץ שק פע־אפפענטל -עדע
לעזע־ נעעד־טען אונזע־ע אללע א״ך -אש

ן נ א א־נ. ••אדלד־א־לענדעש א־•: ש
צ־נ:

ל־שעש אייגענטדושש, דעש  א־נפע־ ד-א געגע;
 נע. א־־פט־עטק שעש ננעזעטצל א צו אשע־ אדע־

 נ. א ק אדע־ קלאסשע נאצ־אנאל־טעט, א־־נע ניע;
 שע־לושט דעש שיט א-זט א־פ־״צט, ; א • ש ש ע ש

 ש־ט א-נד •אד־ע דר״א א-ף וואדל-־עשטעש דעש
 אדע־ נולדען, ׳<׳•! ״ צ• ש־ז נעלד-שט־אשע א״נעד

 שעשט־א. צ• •אד־ע א״נעש צ• ש־ז נעפעננדש ט־ט
ר ק  !נענש ד״טל־ך ש־פ־־שט געזעטץ ד־עזעש - פ
 וזפל־שט .ד״לשע ־נע א ש־לדעם •ואד,ל.דעשט דאש
 ש־וטא- א ד ך—ז וועלשע שטאאטש-ש־־נע־, דע־
ק  פע־־עטצט נ־שט עשע—א־שט ט־שק אנטששעש ל

דא־־ס ווערדק
 •ו ־ א £ א ש ־ ע ט ש • נ • צ.ש נ א נ (£• •

 ״על. ש״א שאלנאק, אץ ד־עזעש .טע;1יי אש ••א־
 ט-נק-שט־ושע א-נעש אץ ע־ נעלענענד־־ם שע־

 דשל־קען—צ •ד־ .■וענן :זאנטע אנדע־ש א־נטע־
 נעודגגק זא לאנדעס, א-נזע־עש

 ט־^ט״ן דאשזעלשע דאש ׳ש־נג,
 ד״שנעדשט עש דענק פאן שלעגע, דאדטען

אויש. דך ך־אפט £>ןדלע־ ט־ט דעננאך ■דע,
ד-א לא; .••א־ץ אשד -א-שטע. ע־דאלטק •

 ••אדל.-א־־ע;דעש
 עשלא־ע־ - ט-שא א־ש דע־ דאשען' טע־עששע

נ דע־ ט ־עש דאש שראנדא־-ש־אצעששע - ל ש נ  א
 פע־ א ;־שט, פ־על זא ט־ט •ודק אישגעקעדקע־טען

נאטט. א־נטעל דשנעששג, א־נגעדאדנל־שע־ אשד
 :פע־טד־־דשטע ך—דע; "שטאנדע,

 א־שע אטוואש רא־ל א ש ע־ש־ען פא־געשטע־ן
 נאשדעננג. א נ־אש״א־ד־נע־ ־ע־ א; טאצ דעפ

 אנט־ש. ־ ־אט דאנד א - דש אא ד רן־טש-פא־טי־א,
אן. דאנרענד דיעזעלשע נא־ש אט״אש קא־ל

נא־

 נד א שט־־נען ט־ט
ק. ,, ד ״-  עסעדיך ••ע־דא״א■, ,,

 פ־ד־ע־ אנטששעש־ט״טען א־ש־נע נא־ אשד שא־א•
א. ד־עזע־ צ• נעדנדעל צענלעדע־ דאש דאטטק - 

 ־״ששטאנע א־ש א־־פנע־־־צט. דאנדל-ננש-וד־זע דע;
ק שא־א עטע־ק '־"אך ־־ע־טע ש  אץ פא־נא;; ד

 פעלאנענע; אשפע־שעשט זאלך א־־נע־ אץ צענלעד
 ! ;•־ ו-א וו״זע,

 א ל א ש א ״ שעש־ט,
> דע־שאנן אטטא שק
 נער־שט דאש ד-עלל. א־שעש צ■ דעששען פאלגע אץ

ד-עלל-פע־געדענש ווענק זא־אנן

אנט־.
 צוד. אדט. פעד־נ ד־עצו

עש קאש שאלא־ עשע־ץ י

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

־. נ ש א • ט ם שאט־על דד. פאן
פ^רפיענמונג.) .צע 1,1(

 אבקונפם ד־א ל>)־ד דע: א-ך טה״לטע ענם—אונטע
 דא. נעשט־טרטה״ט ע־ וו>)*דס :•ם, דעדנען נ־דען דע-

 א•: ל־ץ—פ ב־דען דען אונטע- דאט ע־לאננטע, -נע-
 ן • ד • • -עבנעקא. ד־א ••:;ע-ע, -א גו־ ודשבעדע-ט דדלע
 :-טטענ. דעט -אר־ע, ד־א אלטע-ע, ד-א ווער־ענד א־זט,

 טע־שטזן־נע. דעט ):טע־1ט ד־א אלט אננעדא־ט, טדוטע
 ד־־קל־ך נאטטץ ע-טטע דע-ען קעטטעלען, נענע-אלט נען

!ווא- ע:נלענדע-ן א־;ע
 דנדען .:•א :ד-ערדף מ- עמדדערטע לון־ד דער

 אנע־ •ט־ט״, הל. א־ךק-נען,ט דאט ד>)קםא־. ל־עבער אלו*
 נע. דע; א״ט האנע איך טאנטע; ״£עה־.שלוט״ ק-נע; אדך

 דא״ע דע־ נעדענוננק אנמוטה־נען דען אדם זשטט-צשען,
 דא ד־טטע ז־ץ עננלענדע־ץ א־־נע דא דאט נעשלזןטסען,
 ־•נטי: ועד־ ודא אדסזאנע, א־ה־ע דורך נון בעשטעט־נען

 קעד. נענע־אל דא וואי, פעדטוטהוננ עללינע6דיעס ם־נע
 נע. £־דא א״נע עננלאנד א״ט טראטוענל-ך דך טעלען
̂לט . . . !״דאטטע דו

אננע. זעללשאטט נ צו־ ודד ווא־ען ט־טטלע־וו־לע
 • טלאט טדי;ע.ט־שע אט עבענפאללט נארסזן א־נד לאננט

 עיצעדלטע נדאף דעד לעב־אטט; וואודדע נעשט־עך ■אט
 א״ן נאהט ה־ע־ו־ז •אנד. דע־ ע־נעבניטסע נלענצענדען ט טון

 א ט6נעז;ללשא ד־א א־ט ווון־ט, דאט ם*ש.נענ*:טע
נענע־אלץ דע־ טון־ א״ננלט־עטענען יווא־טעט אונ רק

ק נעט—בעווענשנט א־ה־ א-בע- נד א•  א-נטע־ראל. צ• לענ
- צ• •;6נ־ע א ד דך ווענדעטע ענדל־ך מק.  דע־ ט־ט ם

ק ד־א אלטבאלד איר־ נואנמע איך :נ־טטע ד ־  ט־״ל״ן, נ
 נ-שטלענט ק־נדד״ט א-ד,־עד ז-ט ד-נבע־נע־ס הדזע א־ט ד־א
 דא *!)־שטעללק, ־וןך דענן דע־דק, ע־צ>ןנק ד א•:

 לענדאטט •עדק נעשאטפע •וננק ב-דע; ד־עזע־ ־))ל דאט
̂ך ד•;־ ד־טטע, א־נטע־עטט־־ק  -6 ־הל6נע אונד ד,ע־•; :ז

 £ע־. איך - :האט נענ.נוענשק נ ד־נעי נעש־ק דאט
 נא־ וואונש איר,דק ץ,6נ־ע עדלק רע־ נאט־־ל־ך שט־אך

ע־ט־ללק. צו טאג דעסהלבק אן
 לא" אץ צ״ט א״נשע נא־ נ־ננ אונסע-האלסונג ד־א

•וא שטעטע־ שטונדע א״נע א־ט8 ודמע געט־טהל־נע־
 פא־נע-ק. יוענק ־והטען נעסטע ד-א ענדע, צו סהעע דע

 טאנעט. א־ה־ען א־ט ענט£ע־נק, דך טאנעט.שט־נדע טע־
 איך דא אבש־עד, נאהם איך אדך נאנצונעהען. נעשעפטען

 בעלונען צו וואהנוננק א-ד,־ק אץ פאצ-ענטק פע־ש-עדענע
 ~אנ־ א-ך האטטע נעצ-עהונג אנדערעד אץ אדך דאטטע.

 צ• נ־-ננע; או-ס£-ה־וננ אץ אדע־ א-נצול״טק ודנט-נעט
לאטט.;.

 ודש. לאטטינג—£׳ ד־א א-ך נעוד־קסע אללעס פא־
 ע־קאננם, אונש-לדש אלם נע־״טם אננל״ך דע־ נע־גע־ס,

 •ענע־ צ• ■א ה עשא נ עט לאט. נעפענננ-טטע א־ט א-טדע- נא־
ק דענעננ-יגע; אץ צ״ט  א״נע דע־ דאט לעלטק, נ-נט ענ

 .—פ נע־־נט דאט דען אננעקלאנטע, אנדע־ע דע־ איע־
 פע־נעט. נייאטע־ או־ט ה־נדורך, נ-אנאטע נא־ נעשם־אנק,

 ש־אנטען קעדקעד א-ט א־ע־ נעפענננ-טטע א-ט סענה-ט׳
 ועלנטט •א נמהא־דק, פאל־ט-שען ד-א !נאטט ט••; נ־וטטע.

צו פאלל הענדע ד-א •א האנק שטאאטס.אנ״אלטע ד״א

ק ד-ט •אנד דע־ ד-ט ט־,ץ  וואהלע ד
 אללא ד-עלע דך •אללטק ודא :ד־ננק

 קע־קער ט א א-נש-ל־-נע־ א-ץ דאט ע־אשנע־ן,
 פ־-נעלאססק נל-ךינפע־ציא נעלעטצעט -עט דננע א-ט דע־

 דאט נאטהש, ד־-ננענד דאהע־ ״א־ ע: !ד-טטע ווע־דק
 ד-א א-ט א״נל״טע, ש־-טטע נאטהשעל ד-א לאנל״ך איך

 :נעווע־קשטעללשק צ• •ודק א־נש-לד-נען דעט נעפ־--אשנ
וו״ננע־נע־: דדלע דאו־דקא-ט דא־דף לאננע נ-נט

 דעט פע־לאנשנ ד-א צ-ע־נט נע£״ע־ט. פע־לאנוננק א—צ
 £ע־. דע־ טאנטע־ -ענעקקא, דע־ ל־-נט,—£ י־ננע־ען

 ט-ט טאננע, ע־טטק א-ד,־עט £אן נענע־אלץ שטא־נענק
 ק.—צ לאנדאן אדם נעטל־ך לוא־ ד־עלער ד־ננעדגע־. •אקאג

;■•נ; דק נעלאהנטע נ־אז •ע־ נערע־־ט.  ד-א £׳־ טאנן .
 אום אד£ט־אנעש ע־טה״לסק א־הט דעט לא״נג נליקלינע

 ט־טנענ-אנטע- ד-א אלם הע־־ל־נע־, א-נד נלענצענדע־ לא
£אלל. צוועקע עם—א ג-טע־ נ־עפל-נק ד-א פ-ד ן
 דעו אץ דאדויך ״אודדע •אקא: ענטשם־אנק. קאטטק
 נ-נדען' צ• הע־ד א־נענעט א־ץ דך נעלעטצט, שטאנ־

ק עט ד שטעלל״ דע־ א; •אקא:, וואו־דע א־נע־ד־עס  אנ
ס ט ע-  צ-ט ג־אפען פאט •ודק, נעסדפטק ע־ו-עהנטק נ

 נ־אפע• פאט דע־ אץ ע־נאננט. אנע־.נ־טע־.£ע־״אלטעד
 ר.—א״י: עש ודעה ע־נעננ־ננם.ש־-פט אונטע־צ״ננעטק

 אטט דאש א-ך א-נע־ט־אנע ד״ננע־נע־ •אר,אנ דעם :לץ■
 ד-א ג-טע- לעטטטלשק ט״נע־ א:ער.£ע־דאלטע־ם א״נעם

 דע־. ענטלאששק נ״ע לאנן ע־ ;דעפ-נ-ט-וו אילה שטעללע
 ווע־. אשט־״א ־על־ג־אן ד־נע־ ע־ ווענן דענן, ד-א עם דק,
 פע־ט־״ק ק־ין ט״פל־ננ א״נעם צ• א־ך דא לאללטע, דק

.האבע . . ־ לעלשק ־,ם שוועטטע־ ל״א אדך אגע־ :


