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ק צו וואהלבעוועגוננען. ד
— וס.8יס8יאנטי.םעט אונד סעטיט־סטום —

 ;-,א אנגעמעפמק׳ פיר ניבט עט פינדק דויד
 אי־נצעל- אונוועזענטליבען אללען טיט לעזער זערע

 צו וואהל-בעוועגוננען נענענווערט־נען דער רי־טען
 אללגע־ פאן נובט דאך עם דאגן ענדליך ע־טידען.

 ו־אם ערפאהרטי מאן ווענן זיין, א־נטערעססע ט־־נעט
 דע־ ד־עזעם, אץ דעפוטירטענ-קאנדידאט דעריא־ינע

 יענעם אץ דאגעגען דעפוט־רטענ-קאנד־דאט אנדערע
 האט עטוואם זא ארפנעטרעטק. •יאהל-בעצירקע

 בעציר. בעטרעפפענדען דעס וועהלע־ ד־א פיר :•ד
 אנדערווערטם. ארך אבע־ ניבט אינטערעססע, קעם

 ארם. נור דאך ראם נץ, בלאטטע אינזערעם אץ
 בערעבנעט קרייזע ע ש י ד י י פי־ שליעסליך

 ט־טטר־יל־נ. ב־־א דארער אינם וויי ויאללען א־זט,
 אייך• פארצינליך ■יאהל-בעווענונגען רען איים נען

 ״טעמי. רע־ ־ענע; בייא בעשרענקען, פונקטע •ענע
 •ודעג. ריא ״אנטי-סעטיט־סטום״, אדעה טיטטיט־

 טאנע צ־ יודענ-פיינרליבקייט, אדעה פ־יינדל־בק־יט
̂ך ד־עזע דא טדיטט,  א־נ. מי־טטע ראם אינם פיר דז

ב־עטען. טערעטסע
 אינד הו־פטשטאדט דע־ טיט בעניננען ורד

 דער בעצי־קע, ן ע ט ט ב ע ז רעם טיט צוואר
 ■ידישען י ד־א •יא טרע־עז־ענ.שטאדט, זאגענאננטען

 - בילדען. וועהלע־ דע־ טא־א־יטעט דיא בירנער
 ראט ך א ב ש ו ב דעפוטירטע ביזרעריגע רעד

 נער אי־ אץ בע־ייטט דיעט ורר ורא בעקאננטל־ך,
 א־ם מ־טגעטר־־לט, נוטטע־ן פ־־הע־ק אינזע־ע־

 בער־־טענרע איינע ווערלער ייד״טען דע־ ק־־־זע
 נעשאפפט, ראלז דע; אן דך נעננעין פא; שאא־

 ראל. אלט אנלעטטע; פע־שיעדענען בייא ע־ ־א
 זיינעט אץ זעלבטט ערוו־עז. זץ אנטי.טעםיט בע־

 ציעט. איינע טא; עדבליקטע ־עבענשאפטט-בע־־בטע
 נאך א־זט עט אנטי-טעט־ט־טטיט. פא; דאז־ט ל־בע
 טרייל נ־אטע־ איי; דאט נאט־־ליך, נור דעט אלל
 טרערעדענ-שטאדט דע־ אץ ווערלע־ י־דישען -ער
 רעפטינטטע א־יפט בושבאך דעט קאנדידאטי־ ״א

 א־־נע ויאהל ב־שבאך ראט בעקעטפפטע.נאבט־ענליך
 אבגענעבען, ע־קלערונג יודענ.פריינדליבע ציעטליך

 ניבט ד־־באייט ע־קלע־ונג דיעזע ע־ציעלטע דאך
 ז־־נער טיט וועהלע־ יידישען דעד ארטזארנוננ אי־נע

 וועניגע ני־ ראלט־נ;. ציריפעלראפטען ביזרע־־נען
 וועהלעד-פע־זאטם. דע; אץ נאהטען בידנער ״דישע
 דאט בושבאך רע־־; ד־עזעט נינטטע; צו לוננען
 דעם פאן מאגליבק־יט נאך דענזעלבען אום ייאדט׳

ריינצו-וואשען. אנטי-טעטיטיטטוט דעם פעדדאבטע
 טהערעז־ענ- דע־ טרייל נרו^טע־ זעה־ איי;

ק דארער שטעללטע וועהלער שטעדטער  יוננען ד
. נענע אלם ש ט ־ ט ע ט ם ע פ פויל ג־אפען  נ

 אי. אינאנגענעהמע וועלבע אבער או־ף. ראנד־דאטען
 וויעזען בושבאך דעט אנרענגער ד־א !בערראשונג

 וואהרעד איין פעטטעטיטש פויל עבען דאט נאך, נץ
 וועהלע־ יידישען ד־א דע; פי־ ז־יא׳ אנטי-טעט־ט

 שטיטטען ניבט דורכארס טרערעזיענ-שטאדט דע־
 פו־ל דאט נעטליך, בערויפטעטען דיעזע ד־־פען.

 נעפעהרליכטטען דעד אנלעסל־ך פעסטעט־טש
 אנטי.טע' דעט אויסשרייטוננען שטרעפל־בטטען אינד

 שקאנדאל. טיסא-עסלארער נעטליךב־־ם מיטיטמום,
 אינפע־. אץ יודענ-נערעטט־גקייט זי־נע ט־אצעטטע,
 ע־ אינדעט ראט׳ פע־־אטרען וריזע קעננבא־ער

 דע; קאט־טאטם טאבאלטשע־ דעם בעאטטער אלם
 געז־נ. דערען אונד בא־־׳ט אנא־־׳ט, איטט־־עבען

!זאלל ראבען אננעשל^טסען דך ניננט-נענאטטק

אנקלאנע, שווערע זא א־־נע געורס א־זט דאב
 בע. וואהרהייט טראטזעבליבער או־ף ז־א •יענן דאט

 פעסטע. פדל רעדרן דעם קאנדידאטור ד־א רורט,
 אונטאג. אלט טרערעזיענ-שטאדט דעד אץ ט־טש

 גר־פ־ בושבאך, רעררן גלי־ך טיט. ע־שי־נען ליך
 .ער. א־־נעד צב פעסטעט־טש נ־אף ארך דארער

 אנטי-טעמיט־ם- דעם פע־דאבט דע; אום קלערונד,
 הויפט. דע; ו־אללען וו־ר אבצו-יועלצען. זיך פאן טיט

ק <א־ן דיא ,ערקלערונג״, דיעזע־ איגראלט  אלל
 פאלנענ- אץ י־איידע, פעראפפענטליבט בלעטטע־ן

 :לויטעט הרפט-א־נראלט דיעזער מ־טטהיילען. דעם
 רא- בלעטטעי ר־־פטשטעדט־שע ״טעררע־ע

 הער. דענע; איים נעב־אבט, טיטטריילוננען בע;
 פער- אץ פע־זאנען יענען טיט איך דאט פא־גערט,

 רע. געוויססע א־ינע נענע; וועלבע שטעהע. בינדונג
 אינד ראטם שטאמם נעירסטען א־־נע; אינד ל־ניאן

 ניבט •עדאך א־זט דאט טען,'—פערב פע־אבטינג 1
 שקאנ. ט־טא.עטלא־ע־ דעד אלט צ־יט, צור !ר־בט־נ

 איך וואורדע •יא־, צוגע איס עבען דאל.פ־אצעט
 טאבאלט- דעט האנארא־.(ערדענ.)בעאטטען ם צ

 יע. צי •עדאך איך דא געויערלט. דאטיטאט: שער
 ארפריעלט, טיך ק־ר.א־טען אץ צ־מ־יטט צ־־ט נע־
 דיעזעם נאנג דע; אויף נאטירליך איך ראננטע זא

 טדאטצ. איבען. א־ינפליט ק־־נע־ל־־א פ־אצעטטעט
 ראם געלאנגט. קעננטניט טיינע־ צ• עט א־זט דעם
 שלוט-פערהאנדלונג דער אץ פע־טרי־דיגע־ איין
 בעאטטע:. דע־ דאם ארטשפראך, בעררפטיננ דיא

 אוג- טיט קאטיטאטם טאבאלטשע־ דעם רא־פע־
 פאלשע טיטטעלן א־נטא־אל־שען א־נד נעזעטצליבען

 (ד־עזע !ווערבע יודען אננעקלאנטען דיא נענען ציינען
 אינד מוטהינע דע־ בעקאננטליך ראט בערו־פטונג
 ן נ א ם י י ר דד׳ אדויאיאט יידישע ;י־טטפאללע

 אין י־ארנענ־. נירעדיראזא אי; דע־ אייפנעישטעללט,
 בעטטע; אט געטריעבע שטדעפל־בע נאנצע ־אט

 אייטנע. ט א ד נור נע־־־ט א־נד ויא־ אייננעורירט
 בעשט־טט. אייפט אייך ע־ •יאט ראט, שפדאבען

 בעשולדי- שווע־ען דיעזער קאנן!) בע־־־־זען טעטטע
 שטילל. ניבט דאך איך דורפטע נענענאיבע־ נונג

 ״נע. פאלגענדעם: דארער ע־קלע־טע איך שייייגען,
 טא; דאנן וואהרהייט, אייף בערויפטונג ד־עזע רוהט

 דע־א־טי. איינעט טיטנל־ער פע־נע־ אייך ניבט אי־
 יעדאך א־זט בלייבען. בעאטטענ-קא־פע־ס נען

 זא ע־דיבטונג, לעע־ע איינע נור בעד,רפטינג דיעזע
 פע־זאנל־נען טיינער ראה־ונג צור פפל־בט, עט א־זט

 נעאטטענ. נאגצען דעט עד,־ע דע־ אינד עררע
 טיט בעשולדנינג זאלבע איינע נענען קארפע־ם

 א־נ. וואר נאבדרוקעאדפצוטרעטעןו־-דיעם אללעם
 דער אונד ודצע-נעשפאן דע־ דא נאטהיג, ניבט דעט

 ד־א אץ אנגעלענענר־־ט דיא קאטיטאטט-פישקאל
 אלל נאך עט וו־רד טא; אלליין נענאממען. ראנד

 ע־וועהנטע; דען דאט פ־נדען, ערקלערליך ד־עזעם
 א־ינע; או־פויאללונג טיינע נענענאיבער בעשולדינונג

 דאם עם, קאם זזן בטע.—עי ג־אד ראהען זערר
 אננע. פע־זאנען •ענק ר־טצע דעד אין מ־ך אק

 ערפודיר׳ שפעטער עדםט איך דענען פאן שלאססען,
 ״דעליני. דע־ נדונד־זעטצע היילינען ד־א ז־א דאם

 דער גלייבבעדעבטינונג דע־ אינד אנט.פ־ייר־יט
 ■ואללק! טרעטק פיסק טיט נאציאנאליטעטעך

 ט־־יבק שעדל־בעם דע־ען פאן יעדאך איך זאבאילד
 דיע. פאן מ־ך איך זאנטע ראטטע, א־בע־צ־יגט טיך
̂ז, בלאט ניבט באנדע זע־  אייך וואר זו^נדע־ן לז

 פע־. צ־ ט־י־בען אינלו־טע־עם א־הר בעשטדעבט,
 דער אץ איך ע־ש־ען אונלעננטט ע־טט הינדע־ן.

א־־זענ. דעט פארטייא ליבעראלק דע־ קאגפע־ענין

 מיי. אלל ערקלערטע: איך ווא קאט־טאטם, בורנער
 אנטי. א״נעם וואהל ד־א ן ע ג ע ג אי־נפלוט נען

 ברינגען! צו געלטינג צור קאנדידאטען טעט־טישען
 בע. נאך אבנענעבק, א*ך ראבע ערקלערונג דיעזע
 טא; דאם האטטע, דאפאן איינע^ארנונג איך פא־
 אלם בעציררע זעבסטען ררפטשטעדט־שען א־ם ם־ך

 דאך איזט דאם וררד. אדפשטעללען קאנדידאטק
ק נענע; עדקלעהנג מ־־נע דאם בענוג׳ בעוו־־ז  ד

 אויפריב. פאלר־זןטטען איינע אנט־-טעמיט:םמום
 ״ ־ !״וואר נעהי־בעלטע בלאט ק־־נע אונד טיגע

 .ריינווא. לער אונד ערקלערונג ד־א ווייט זא
 פעטטעט־טש. ,פויל ג־אפע; דעם שינגט-פע־זוך

 בייא ניבט ערקלערונג ד־עזע ארך ראט פ־־יליך
 א־־נ. נ־נטטינסטען דען ווערלע־ן יידישען ן ע ל ל א

 היעלט פעטטעטיטש-פא־טייא דיא געטאבט. ד־וק
 בייא אב, ־אנפע־ענין איינע ריעזעס !־.טען אם

 אונטע־ .ערקלערונג" דיעזע נעלעגענהייט וועלבער
 פא־ט־יא. דעד וואורדע. פערטהיילט וועהלער ד־א

 דאט רע־פאר, האב א, ל ו ב א ב הערר פ־עזעם,
 אנ. פ־־רערען ז־ינען פעםטעטיטש הערר נאבדעם

 זעלבטט נ־־עדיראזא אנםי.טעםיטעןאין דיא א; שלים
 איהם טא; דא־־ זא אי־נגעשטערט, בעדויערן טיט

 פע־דערב. דיעזע־ פאן לאזלאזונג זיינע דאט נלויבען,
 יידישער איין זי־א.- או־פדיבטינע איינע באנדע ליבק

ק בעפאלגע ״איך זאגטע: וועהלעד  דער שפרוץ■ ד
 ר־־א־נע; .דעם :לרטעט דא דעד וריזען, י־דישען
 דען איינגער־יטט, עה־ענ-פלאטין איין ווירד דנדער

 דארף!״ אייננערטען ניבט פ־אטטטטע דע־ זעלבטט
 נמור־ם צדיקים עוטרים, תשובה שבעל־ (,במקום

 דיא דידפק יידען אלט ודר !')לעסוד יבולים אינם
 צו. ניבט פעסטעטיטש העדרן דעם ר־יע אפפענע

 דאם שטאקינגע־ בא־א; נארם נון - ריקווייזקד
 אנט־.טעם־ט־םט־ס ,דער :זאנטע דא דעד וו*רט,

ק א־זט א  ניה־ל־ם. אינד אנא־ביטטוט דעם נלייך נ
 ווירד דעד אנג־־יפט, יודען דען הייטע וועד מוט.

 מאג. דע; איבערמא־גע; אונד בירנער דען מארנען
 בעקעמפפען העפט־גקי־ט דערזעלבען טיט נאטען

 האט פעטטעטיטש ג־א־ !א־בעדפאללען אונד
 דעןאנטי.םעטיטיםםום ער דאט ערקלערט, פייעדליך

 פע-אנטייזן־- דיא איבערנעהמע איך פערדאמטע.
 רייבלע, ניבט נ־אף הער־ דער דאט דאפיר, טונג

 אנט־.םעםי. דען ע־נטטע פז^ללעט טיט זאנדע־ן
 וועהלער י־דישע דעד — בעקעמפפער טיטטיט
 בע. .טען7 דעם ארט ין ט י נ י י ט ש איננאין
 דאנפע- דע־ אין ט ט א נ אלט נור דעד צירקע,

 ,איך :זאגטע ע־ש־ען, בעצירקעם .טען6 דעס ־ענין
 פעטטעטיטש נ־א־ דאט אץאברעדע, עם שטעללע

 איי. ווילל איך אייך וואר. אנטי.םעמ־ט א־בע־ררפט
 דער אנפיר־ק, ווייזען ייד־שען אונזערער שפ-וך נען
 בע. זעלבטט זיך נעגען קאנן .ניעטאנד :ל־־טעט דא

 רשע!״). עצמו משים אדם ו״אץ ארטזאנק!״ לאסטענד
 דאם אי־ננעשטאנדק, אייך פעטטעט־טש נ־אף ווענן

ק צייט קירצע פיר ז־ך ע־  אננע. אנט־.םעטיטען ד
 א־ינענבליקע אים נור יא דיעם נעשאר זא שלאטםען,

 אלז̂ז ער וו^פי־ אויפו־אללונג, העפט־נען א־־נער
 ווערדען געמאבט פע־אנט־יזן־טל־ך ניבט דורכארם

 ד־א ה־ערו־ף, בעשלאם קאנפע־ענין דיא — קאנן!״
ט פעסטעט־טש נדאפען דעם קאנדידאטור ב י נ  

! לאטטק צו פאללען
 דאט פא־נעננען, דיעזען איים ערזעהען וויר

 וואהל.בע- זעבטטק בודא-פעטטער דעם אץ נון
 אלל נעגען טרע־עז־ענ-שטאדט, דעד אץ צ־דקע,

 דע. אויף ווירד, נענאננען נע־־בט אינם שא־ף יענע
ק 'לאם. אנטי-טעמיטיטטוס דעם פע־־אבט דער נ



 ד־א ר ד, א ו ו אייך ידע. ־־א־ פא־נעב־אבט דא
 איזט נון בילדע. פערל״טדונג פאלשע קיינע אונד
 צו געמיינדע •ידישק דער פדעזעם בוימער דר׳

 זיינער דיעזער א־ן ער זאלל א־נד טישא-פאלדווא־,
 בעניטצונג דורך אייגענשאפט ן ע ב י ל ט מ א

 דארט־נע ד־א נעטייגדע-דענעלם* ״פאלשק א־־נעש
אבק! בעשעדיגט געמיינדע י־דישע  פערנער ה

 ר טע ,ו ב דרי הערר בעצירקס-ארצט דער זאלל
 צייגנ־ססע ר ע ש ל א פ אדסשטעללונג

 אלש פפליבט ד־נע פפל־שטיגע . ט־ל־טער
אבק פערלעטצט בעע־דקש-א־עט  זאלל ענדליך !ה

ק פאן לייכעך פאן .שעע־רונג ב־־א ברטער ד־׳  ד
 א־נבערעבט־גטער- ט־שא.פאל־־יא.־ אין א־נ־־אהנע־ן

 אייננעהאבק, געביהדק האהע זאלך ווייזע
 בענאב: א־־נייאהנע־ בעט־עפפענדק דיא ע־

 שטאאטם.אנוואלט דער - ד י־נטע
 פערטהיידיגערש הערר; דעש •־א־נש דיעזען געגע;
ק פיעלטעהר פא־דערטע אינד  או־־׳ נעריבטשהא־ ד

 ב־־ננק׳ פערלעזונגצו צור צ־יגניששע פערשיעדענע
 א־־ן בויטער ד־׳ דאש הע־פארנעהט, וועלבען איים

 נע- דע־ - איזטד טענש טאראלישער האבשט
 יוינשע ד־א זאו־אהל •עדאך, בעשלאם ר־בטשהא־

 דעש פא־דע־־נ; דיא ארך אלם פערטה־ידינע־ם, דעש
 פערלעדנג דער בעצינליך שטאאטש-אנוואלטעם

 צו בויטע־ דר׳ דעש מאראליטעטש-ציינניסשע דער
 •וירי- זאנטע צ־יגען דער טהייל איין - ע־פיללען.

נג א איינהעבוננ ■ועגען בו־מער דר׳ נענע; ליד
 בייא געב־הרען האהע־ זעטצל־ך

 טא־אליטעטש-צי־נניש- דיא דאך איים; בעלאשטענד
 דיא אייה - נ־נשט•;. זעהר אירן פיר לויטעטען שע
 גע- דעש פ־אגע נעריבטעטע נעש־־ארענען ד־א אן

 פאן דעש ווענען ראטיטש אב :־•בטש-פרעזידענטק
 ז־יא? ״שולדיג״ שטעה-ארטיקעלם וערפאשטען א־־ש

 דאגעגען 6 !■׳״יא טיט נעש־ואדענע 6 שט־טמטע; -
 קיינע ״שילד־ג״ דאש פיר י אלזא דא !*..ניץ טיט

 אנגע. דער דע—ייא יואר, שטיםםענ.םא'אריטעט
 שטאאטש. דיא פ־־־נעשפ־אבק. ־אטיטש רלאנטע

 פ־א. דע־ ט־אג־נג צור וואורדע אנוואלטשאפט
 ר,־׳ נילדק י■ פאן בעטראנע איש צעס-קאשטק

 טעלדעטע שטאאטש-אג״אלט דע־ פעראודטהיילט.
 -נוליטעטש-בעשו־ע־דע״ דיא אורטהייל ד־עזעש נעגען

 ״חליל דען נור קאננק א־נזע־ע־ז־־ט וויר - אן.
 ז־ך איינאנדע־ אונטער יודען דאש בעדרערן, השם*

 א:. אפפענטליך וואוטה זאלבער טיט גענענד־ט־נ
 דענן וויד האבק !זאללען בעזודעלן אונד נ־־יפען

ק אן נענוג ניבט  אנט־-שעט־טען, דעה אנגר־פפען ד
 צע־פל־־שק איינאנדער אי־ךאינטע־ אינם ודר דאש

 שט־א. אפפענער אייף נל־־בזאש צייא־ זאללקאונד
 דען טיט אינם איי־ א:טי.םעם־טען דיא דאט־ט שע,

 ־אה־יט זאלבע י איינע !קאננען ה־נ־ו־יזען פ־ננע־ן
 דאפ. טאנען אינזע־ע; אין עבען איזט יודען אינטע־

!בעקלאנענש״ע־טה עלט ש

עסטעררייכ-אונגארן. אין יודען דיא
)(פא־טזעטצוננ

קאי. ייא־ טה־אנע אי־־-דעש נאבפאלגע־ זיין
 אנדע־ע איינע בעפאלנטע דיעזער רים־עבט. זע-

 וואללטע ע־ 1 נעגענאיבע- •ידען דען טעטהאדע
 -טען3 אם נעלד. איהר זאנדערן בלוט. איה,ר ניבט
ק דאהער ער עינאננטע !407 ד,א•  תלטודישטק ד

 האבטיישטעי״ א־נד ״אבע־דאבב־נע־ צום ■ישראל ר׳
 זי־נק האטטע ד־עזע־ די־טשלאנד. :אנין איבער

 בע. הויפט-אי־פנאבע ז־ינע ם. ט ע ר ק אין זיטין
 שטי־ערן ד־א פ־נקטליד יודע; דיא דאש דאר־ן, שטאנד

 אבע־.־אבב־נער דע־ אבל־עפע־ן.
.קא־זערליבעו איין נענטליך ־-עקסעקוטאר״, . , ,

 זאנדערליך ניבט ארך דענן יודען דער זייטענס דער
 דאש עם, א־זט טהאטזאבע - וואורדע. פערעהרט

 אין לאנדעש-־אבבינע־ דיא צייט נייערער אי; אייך
 שפיעלטעז. ראללע פאל־ט־שע א־ט איינע טעהרען

 ד־ט־נע א־בע־ רעבט, דאש נעטליך האטטען זיא
 פע־דעב. פאל־טיש א־בער א־ע־ שטייער-צאהלעד

פערהעננק. צו וחרם) באנך דעל פערזאנען טינע
 איש עש ויא־ יאהרהונדערטע .טען1ל׳ איש אייך

א  דיא בעשטעללט. ט־ו־־־נ בש—עשטע יודען -
ק אין נעטל־ך האטטע; ■ייענש ב־רנער  ערשטען ד

טק15 דעש יאהרצעהגטק  דעם ■אהדה־נדע־טש _
 שטי־ע־ן דר־קענדע זעהר 1.־' אלב-עבט הע־צא:

 נעצוואוננק, ז־א ■יא־ען א־בע־ד־עש ;ענטר־בטען צ־
פא־. דא־לעהען איש סיטטק האהע דעטזעלבק
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 איש געט־טהער דיא פערביטטע־טע דיעם צושיעסען.
 האג. דעם הערצאג ערוועהנטע דער אלם מעהר, זא

 הינדעדניששע עטפפינדליכע פערקעהרע אונד דעל
ק אין  ביר. ד־א דעששע; פאלגע אין לעגטע, וועג ד

 ערשורננען מעהר ניבט שטייערן האהק דיא נע־
 וועלבע אויף נא־ דאהער דאבטען ז־א קאננטק.

 קאננטע. ווערדען אבנעהאלפען איבעל דיעזעם ווייזע
 אנהא. ניבטש נאטירל־ך ז־א קאננטען הערצאג דעם
 ד־א - נענען צארן איה־ זיך וואנדטע דא אונד בען.

 איין, נאט־רליך דך רעדעטען בירנעד ד־א יודען׳
 אויפהא־ט, ■ידען דע־ קאנקור־ענין ד־א •יענן דאש

 טיש. נעהען בעששע־ דאך דענן נעשעפטע א־הרע
 יודען דיא דאהין, דאהע־ נ־ננ שט־עבען איה־ טען.

 לאנדע דעש א־יש •יאטאנל־ך אינה אי־שציפל־נדע־ן
יאנען. צו

 פע־. צור נעלעגענה־־ט ד־א •יא־ ליידער אינה
 אלם. שטרעבענם באזיייללינען ד־עזעם ווירקליבונג

 נעטל־ך ווא־ע; !42׳ יאה-ע איש נעפינדען. באלד
 איש נענאננק, אי־ז אי־פש ברישטענ-קנאבק הרייא

 איין, ב־אך א־יז דאש דאך ;לייפע; צי שליטט-שוה
 דען אין פערש־־אנדען ינאבע; ד־י־א אללע אינד

 עראייננעטע, ז־ך אוננליק דיעזעש אלש פליטהען.
 קי־ןטענש אלזא טע קאנו צונענען.עש נ־עטאנד ״א־

 וויא זאנען, עטייאש ־־־־זע אינד א־ט היא איבע־
 אלל־ין זינד. פערשוואונדען קנאבק יא—ז דיעזע

 אלש. רעטהזעל האש האטטע באז־ו־לל־נק־יט ־יא
 אי־שנעשפ־עננט, נעטל־ך •יאי־דע עש נעלאזט. באלה

 געטאדטעט, קנאבק א—ז היא העטטען יודען ד־א
- בליט דעדק איש  !פשה) אשטע־- נעבשטע דאש פ

 אי־נצי. דיעזע־ טיט אבע־ - !נעב־ייבען צי פעשט
ק  ניבט נאך דך טאן נאב בעשולדינונג שווערק נ

 פאל. דיא אייך פיעלטעה־ האטטע מאן ציפ-עדען,
 טעשנע־י; ד־א דאש פערב־י־טעט, נאב־יבט שע

 נע- האשטיע אי־נע ש נ נ ע צו (יירבענ-דיענע־ין)
 ר־יבק דא־טינען דעש ד־עזעלבע אינד שטאהלע;

 האבע. פערקו־פט ,ל ע א ר ז י א נאטענש •ידען,
א זאלל ני; דיעזע־  אנדע־ע ד־א אינטע־ האשטיע -

 דע־זעלבק טיט וועלבע האבק, פע־טהי־לט •ידע;
!נעט־־עבען שפאטט לרינען מוטהווי

פעדליים. דיעזע; שענקטע אלברעבט העדצאג
 יוענינשטענש אדע־ - נלויבען ווירקל־ך דוננען

 ■ידען דיא ע־ ויירדע אלש זיל. זיך ע־ שטעידלטע
עש האלטען. פעהיג 'אינטהאט זאלבע־ איינע־

 42!׳ טא־ .טע;23 אם ארך דעק וואורדען
 רי־בק דע־ ניטע־ דיא נעי־א־פען. נעפעננניש אינם
א ;קאנפישצי־ען א־ינפאך זא־אנן מאן ליעם •ידען - 

 -רבע; נ־בטש דך וועלבע; בי־א ־•דק, טיטטע^י־אזען
 נעיאנט. לאנדע דעש א־יש ייאו־דען ליעש,

 בל־עבען, קערקער איש דיא •ידען, בע;
 ט״פע. אינד טא־ צוו־שען אהל • נע—ט היא מאן
א  צום נ־יפפען א־ננל־קליבען דיעזע־ ט־ישטען -

ק2 אם •יאורדען איב־־נע; ד־א זעלבשטטא־דע׳ ט .  ז
 א־נטע־צאנ א־ינצינע־ ק־י; פע־ב־אננט. !421 טערין

 דאש ם א •יא־, פ־ינ זא נ־עטאנד דא טייפע, דע־ דך
 דיא נענע; פע־־אטה איינע; די־ך לעבען עלענדע

̂ען• צ־ ע־קי־פען ז־ך ־על־נ־א; ה־יל־נע 1  אלל״ן •יאלי
 ״הא־ט- דיעזע־ ייענע; נעריעטה א־ב־עבש הע־צאנ

 דאש ייא־טה, אי; זעה־ זא ■ידען״ דע־ נעך־נק־יט
 ליעם, שען—ניעדע שינאנאנע דע־ע; ' ע־
 ברע ביים שט״נע דיא

•יא-דען. דעט
 לאדישלדש,זאהןקאיזע־ וי׳■!!ליעם יאה־ע איש
 א־נ. א־נד באהטע; פא; ר,אנינ דע־ .זו, אלב־עבט

ן אייש ■ידען ד־א ייא־, נא־ן י ר  ל. א אינד ב
 ה־יזער, דערע; שענקטע אינד פע־ט־ייבען ■ן ט י ם

 ב־־. דא־טינען רען פ־יערהאפע א־נד ש־נאנאנע;
 דיא אייך ־•א־־דע; •אה־ע דעטזעלבען אי; נע־ן.
 נע. שלאנע הא־טע; אי־נעם פא; פאלען אי; •ידען

 נעם. דך געשטאלטעטען דיעזעשלאנדע ט־אפפען.אין
 נינם. צ־עמל־ך יודען דער פעיהעלטניששע דיא לץ

 טיט בעקאננטר־ך לעבטע .עו קאז־טיר ראנינ ט־נ.
 וועלבע אשת־ נאמעגם יודענ.פררא, היבשק א־־נע־
 צום קאנינם דעש הע־ין דאש אייה א־ינפל־ם איהרען

 נעלטענד נלרבענש-נענאששען א־ה־ע־ פא־טה־־לע
 ע־טה־־לטע !447 •אהדע איש טאבקדבטע. צו

א־ץ דענן קאניג זע־

 י־ארויה י־עש, יישען
פערווענ. איניייע־ז־טעט

 דיא ורדע־רופען, צו פר־־־־לעניען אללע נאטה־נט,
 פי־ טושטע ע־ יא, האטטע. ערטה־ילט ■ידען דע; ע־
 ״קליידער-טראכט״ בעזאנדע־ע איינע יודען דיא

 ע־. •ידען אלש •עדעם פאן ז־א דאטיט פא־ש־י־בען,
!וועדדען קאננט

פאלנט.) (פא-טזעמצוננ

דעדאקציאן. דער בי־־עפע
 :ם - =׳׳ אץ טי נ׳ הע־־ן _

דאם !ניאטולאציאן
דאנקען

 ביו שאן א־לט עוולטאט
 רע־־ן - נלענצענדעס. איין דילטע נאטטלינע־ טיט יעטצט

 איי. איד,רען £•־ או־ט־־כט־ג דאנקען ווי־ :ט׳.ש׳ אין ל׳ נ׳
 ד׳ צייט־::■ טעסטע• י־רישען ״נייען דע* נונסטען צי טעי

"" ־ עטי!  ווייזוני. £״־נדל':ע א קלי: אץ אי־ז׳ א׳ ר־
 ט'.ט׳: אץ סי יו׳ הע־־ן — ווע־דען■ בעאנטעט נענו• ווירד

 ד׳ העל־ן - נליקוואונש. א־ר־ען £" דאנקען עדהאלטען,
 יעניין טיט אונט ווי־ דאס צו, אונס טוטהען זיא :היעל ,ל.

 סא. איינע אין נעשלענטס, בי־דע־לייא נעזעללען ט־־י־ינען
 קע־נ. לעל אונס שייעבט לא !לאללען איינלאסטען לעטיק

 אונשטע־בלינע• לעס רינטע־ס, שסאנ־ש.י־לישען לעס ולע־ז
 : לי־טעט לא דע* לעעלע, דע־ סא־ י, ל ־ ־ ח ל א

העצים, על לנוע אלך לאס
ואיני? סוד• האשחית א•

 טאס־.י אש־ שיא, טתי בעל
׳ צאני :לב• עס לשיר. אביהם

 נעלעללשאפם׳ רע־.נעטישטען עס נעב־ינט א־ברינענם
 ליד לעסלאלב קל־־נ.נעלד, עטייאס אן סענבא־

!בעלסע־ן שטענר־נע

 לעס אנפאננע לעס טיט נוטטע־ן ע־שיענענען ביללע־ ליא
גאבנעליעפע־ט. אונענטנעלטליך יפאלליעטאנס״

-זיא־

דע־ אין ל־ך בע£ינלעט
 בידא. אין ן א י ־ ו ב טא־״ן לע־־ן לעם בלבל־וקעלי־א

 אל־עס. צי לענליננען אינל ציש״פטען אללע וואהץ סעסט,
אר־עססע: ל־א לינל• ט־־ען

ן ו ו י ל ו117. 14111*1 ;1 ■■ 11■ 1111111• ) 1י ד0

 בעצי־בנוננ נענייע־ע איינע אילט א־נל פאללקאטטען, נענינט
אוננאטריג רו־נאי־ס אל־עססע דיעלע־

 £ע־. זענםלי:ען7•י קיינע טאנטאנ זייט קי־זע ליא לא
- ל־עסען ע־ליטטען, ענלע־־ננען ו  ליא.קו־ז-טאבעללע• לייטע ו

 לעזעשטאסה טע־־ אבאננענטען נעשעטצטען לע; אים ל־ענ,
קאנען. צו ניעטען

דאנייא. דע־ ייאששע־-שטאנד
טא. ,41׳' ב־לאטעסט ,2*.7 קאטא־ן ,2.7׳: ס־עסבי־נ

.-.,27 סאנטשאיוא ,4.27,נ־־זאטין :,1.77 האטש

ד־ע. ע־שה־־רטע
ק זעה־ לאנדעש זי־נעש יודען ד

 נאב. פ־ייהי־טען. א־נד פ־־־ייילעניען י־־־טנעהענדע
 .די־טשע-־יטטע־. זאנענאננטע ־ע־ ■עדאך דעש

 ע־־־נ. ז־ענ בייישינע; איינען פאלען איבע־ א־־ען״
ק,  נע. !4,ז 1 •אה־ע איש קאזיטי־ ראניג י־א־־דע נ

110א1ד2 111'1)1,4.■י־ תוי'•! )116

ט. כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
 נעסטע־ן ווא־ ן ע צ י • ו ו £אן נעט־יידע.נעשע£ט.

 1<>,,<י0 טעטיי. £ע־קויףווא־ נעב־א:ט,לע■ טא־קטע צו ויעניג
£עלטי£ם. ייאילדעז טעטע־.צענטנע־
ן ע צ י י ו נול׳ 10.15 ק־לא 7.א טטצ־׳ 3״!׳ פלייט. ו

 נול. 10 ק׳ 7.׳׳5 טט-צט׳ ׳!: !' אינד קילא׳ 79,טעטצנע־ 100
 נולדען, 9.9; קילאנ-אטם 77י5 םעטעל.צענםנעל 100
 נול. 9.7,׳.ק׳ 74,8 טם־צ׳1• 0 נול. 10.14!ק׳ 78. טטצי׳ 100

ן ע ד א ב . ־ ע ט ס ע  נולד. 11! קילא 79 טעט־צט־׳ 100 ס
 נולל. 9׳95קי 70,8 טט־צ׳ ׳)״ז נול. 9.90 כ׳ 7.1!:, טט־צ׳ 100

־ ע נ ־ ו ב נ ע ס י י ו  — נודד. קילאי׳׳:.!: 76טם־צט־׳. 200 ו
טאנאטע.) !׳■סע־ יאילעס

־ ע נ ע י ו ט ו ק ל א ם . ד ע י £ . ט : א ל  ש
 אס שלא:ט.£־על,טא־קטע וו־ענע־ לעס אייך אי־סט־־עב דע־

 586 : •יא־ען לא)אן שטיק. 201:1 בעט־י: ט. ד. .טען 1:1
 ס־ייזע ליא ד־־טשע. 880 אי;ל סאלנישע 609 אוננא־־שע,
טאסס. אוננאל־שע : קילאנ־אטם 100 סע־ דך שטעללטען

---------דאבס־יטא - נולד., 63-5:1 א:סען טאלנישע נולד. .
, .51 דייטשע אינד נולד. 61-53- נולד. 64-

־ ע נ ־ ו ב ס ע ־ ל. ע ־ £ . ט נ א ל ש ס
ק ט ר  שלאנט. ס־עסבז־נע־ צוס א־יסט־־עב דע־ ט. א

 דא£אן שטיק 1489 בעט־־נ ט. ד. 19. אס £־עד..טא־קטע
 ליא נאליצישע. 203 די־טשע, 219 אוננא־־שע, 1021 וואלען
 נול- 60-56,50 סריטא.וואאלע איננא־ישע :ווא־ען פ־ייזע

 55.5״ •ואא־ע סאלנישע נולד׳ 62-58 ס־־טא.ייאא-ע לייטשע
קילא. 1׳ 0 סע• אללעס נולד. 60 ביל



 ראש דע■ה־עלט, פא־ט״ק ע־וועהגטק ב־־דק -ע;
 העי- פאלל בעדו־ערליכק פאלגענדעם א־־ש גע־,ט
 .״־• פאש ־אש-בערעני א־־ש נעטל־ך ווירד עש פא־.

 ג־א־ דעש־ט־רטער, א־נזע־ :טעלגעג־אפ-ט -עזעש
 אום איין, היעד ד,־־טע טיאף י, נ א ם פ א אלבערנז

 צ־־ג- רעבענשאפטש.בע־יבטאבצולענק.דאך ז־־נען
 שטאדט ד־א א־ן א־־גצוגע זי־נעם ב־־א שאן ז־ך טע

 גאנצע א־ינע שטא־ונג. בעקלאגענם־וערטהע א־ינע
 דען נעטל־ך בעוואדף א־־סערםט.לינקע; דע־ שאא־

 שפעטע־ אלש שטי־נען. מ־ט וואגען א־־נצ־עהענדען
 דא בעגאגן, ־עדע ז־־נע אפפאג־ אלבע־ט ;־אף

 ה־ע- נ־עדעד. שט־־נ-־עגען פ־רבטבא-ער א־־ן ;־;;
 צוזאטטענשטאש א־ץ נאט־־ל־ך ענטשטאנד —־

ק צ־־־שען  א־־. דען אונד אפפאנ־־ם אנהענגערן ד
 אג. קאפפע״ ״בלוט־,ע עש ו־אב־־א שע־שט-ל־נקען,

 פער. שוועד מ־שטען פע־זאנען צ־ו־־א זעטצטע.
 ווערדען׳ וועג-געטראגען פלאטצע פאש ־־א־נדעט
 ל־־בט.פערווא־נדעטען דער אנצאהל ד־א ־־עה־ענד

 בע. ט־ט נ־שט גא־ ז־א דאש ■־א־ ג־אשע זא א־־נע
 ט־שטע עש !קאנן ווע־דען אגגעגעבען שט־טטטה־־ט

 שלעג״- בלוט־גען דע־ א־ם אי־נש־־־־טען, ־־טע־ ט
 ערקלערטע אפפאני ג־אף מאבק. צ־ עגדע א־־ן א—

 ד־עשטאל צושטעגדק זאלבען א־גטע־ ד־ע־ו־ף,
 קאג. צו ערשטאטטק רעכענשאפטס-יבער־בט ד־־גען

ק.  ווע־דק׳ גע־ועהלט ט־אטצדעש ע־ זאללטע ;
 נאש. פפל־בט ד־עשפעלליגק ז־־נער עי וו־־דע זא

 ער ע־ז־בטע גל־־בצ-־ט־ג ל־־שטען. געג־גע ט־עגל־ך
 געגעג-דאגד־־אט־ק, דאזי־נען דאש אגהענגער, ז־־גע
 עבעג. ו־־־ד,;־בט האלטק ־עדע א־־נע ד־עזע־ ־־עגן

 מאגען, עטפפאגגק שטי־נ-־עגען א־־געש ט־ט פא־לש
 א־דעגטל־בק א־־נער קאטפף דע־א־ט־גע־ א־־ן -א

 קאנן דא1 - א־זט!״ א־גוו־־ד־ג פא־ט־־א פאל־ט־שק
 פ־אה. ז־ך־טלאגק׳ צ־־־־א ו־ענן זאגען: ־־־עדע־ טא;

 ־עג־ע־וגגש״פא־ט־־א ד־א ד־־טטעד דע־ לאקט
 .שאדענ-פר־־דע־ פאן ג־אד א־־נען גע־־־ש פטע—

 א־־שעדסט. ־ע־ אנהעגגער ד־א ווענן עטפפ׳נדק,
 א־־גאג. אפפאז־צ־אן געטעש־גטען דע־ א־גד ד־גקען

̂־ט־ג קאפפע ־־א דע־ שלאגען.) ב־
ש ק ־ ע ו ו ד נ א ד. ע ש ־ ד ־ י ד ע (ד •

ד א ע ■נ ק  דער א־ן ן> ־ י א ר ע פ .־ ו ־.ב א
 דעם אונטע־ טאגע ד־עזע־ ה־עלט ה־־פטשטאדט

 ג ר ע ב נ א ש א־ט־ן דר׳ פרעזעש ז־־געש פא־ז־טצע
 בעשלאששען וועלבער א־ן א־־סש־ש-ז־ט־צ־נג, א־־גע

פעשטע־ 1(* ־־א־זע״ד־ג־ע־ א־טע י* ע,—״א
ט״ -״. -טע״א ש־א־־ע־ן) דער א־־ש !! א־גד ש־
 א־רגענד ז־א דאט־ט גער,טען. צ־ פע־א־־נעש ־עש
 - פע דעזע צא ג־ען.דא יע־ריע ־אגד־־־ע־ק א־־ן

 ״על. .141 געגעג־־ע־ט־ג בעט־־אגט א־־גש-צאגל־נגע
ע־לע־גק. פ־אפעשש־אן א־־נע אללע בע

ען.) וו־ אין ש ע ש ־ ט ־ ם ע ־.ש ט ; (א *

 ד־עזעש -טען50 פאב וו־רד ללא־ד* ״פעשטער דעש
 פע־. דעש שטעללע אן טעלעג־אפ־־ט: ויען אויש

 א־ש הייטע וואורדע א ד נ א ר ו ק שטא־בעגען
 קאנדיראט ליבעראלע דע־ וואהלבעצירק ערשטען

 ד־א טאבטען דאך א־־פגעשטעללט. פ פ א ר, דרי
 שקאגדאלע, זאלבע שטענקערע־ אגט־-שעט־ט־שען

 האל. פ־אגראטש-רעדע ק־־נע קאגד־דאט דע־ דאש
 ראהע דע־ א־זט בעצירק !' א־ש - קאנגטע. טען

 קאגד־דאט אלש ־ א ט ט א פ דרי א;ט־.שעט־ט
 פאל- ז־גגען אגהענגע־ ווילדק ז־־נע או־פגעשטעללט.

:קארטעש.ליעד געגדעש
ד׳ ו י א־־ן ד־ישט איזט ל־עבעראלע ״דע*

ד,וטי. דע־ או־ף א־ד,ם פא־ ז־־א דאוום
פ־־־א, אונד דענקט עהרליך וועד
 !*פאטט־ דד דק דאך וועהלע דעד

ן י י א ) ר * ד ב ע פ ר ע ע ב י ־  ר
 ד־עזעש אפי־ל ״.טען אש ט.) ע ט פ א ה ר ע פ

 אויפגעפפלאג־צ- ט־ט ״שאגדא־ש״ א־־ן קאש ־א־,רעש
 •שווי־צעד. זאגעגאגנטע ד־א ן א בא־אננעטע טעש

 טעפל־ט׳ן ב־־א ־•־־ש-ק־רבל־ט־ן א־טע א־ש ט־הלע״
 שלא;- א־־נעש בעגלי־טונג א־ן צ־־א־ (באהטען),א־נד

 קאטט־ש. א־־נעש א־ג־פא־ש דע־ אץ טאגגעש קע;
 א״. ז־־טע דער אן טרוג לעטצטע־ע ד־עזע־ שע־ש.

ק  ט־ט ט־טצע א״נע קאפפע דעש א־■־ דעגקאונד נ
 ע־קלע־טע ״שאנדאדם״ דע־ בא־טע. נאלדענער

ק זאגל־־ך  נעבשט קנעבט בעפינדל־בק האפע א־ש ד
 דאש ע־ דענען פע־האפטעט. פ־־ מאגד א־־גע־

 אג- א־־עשט.לאקאל אלש ד־ענשטבאטענ.צ־םמע־
 - ד־רפען. פע־לאששע; נ־בט ז־א וועלבעש וו־עז,

 אץ ״קאטט־ששער״ דע־ דך בעגאב ט־טטלערורילע
 גאטענש גר־יזעש, ״.יעהדיגען2 דעש וואהנונג ד־א

ר א נ נה ־אה־ה־גדע־ט האלבעש א־ץ דע־ ג, ־ ה
 .קאם. דע־ ווא־. טהעט־ג ש־ל.לעה־ע־ אלש רךד

 א־ש פא־. הו־ז.דורבזובונג א־־נע דא נאהם ט־ששער״
 ם־הלעהעד־ א־יגענטהיטערדער דע־ א־ה־קאש 11

 ״קאט. דע־ הו־זע. נאך ר, ע נ ל ל ־ ט א־ירעל
 זאצא- •וענק זאגל־־ך, א־הן ערקלערטע ם־ששע־

 ט, ע ט פ א ד, ר ע פ פ־ד אוטטריעבע, לישטישער
 ד.ו־ז.א־. פארל־־פ־ג א־הן א־בע־ פע־העגגטע א־גד

 של־ש. ד־א זאגל־־ך מושטע ם־ללגע־ הערר -עשט.
 הער ווא־רף אבל־עפערן, קאששא ז־־נע־ צו שעל

 דורכזובונג .הרן שט־ענגע א־־גע .קאמט־ששע־־
 אללעש געלעגענה־־ט ד־עזער ב־־א א־נ־ ה־עלט

 ב־־ל־־פ־. א־ש ווע־טה-פאם־ערע. א־נד באא־.געלד
 שטעקטע. דך צ־ גולדען, ׳״,״! י׳ פאן בעט־אגע גק

 גע. גאג־ן נץ דך ענטפע־נטע ״קאטט־ששע־״ דע־
- ״שאנדא־טעך. דעש בעגל־־טונג אץ מ־טהל־ך

־אשר לם דעש פ־על ע־שט ־עטצט
 זאג. ד־־פטען, ז־ץ בעאטטען ק־־נע גא־ ל־־טע

א־גד ״שאנדא־ש אלש ד־א ר־־בער, א־־נפאבע ־;

 גאנצעש ז־־ן א־ש א־הן פע־קל־ידעט, ,קאטט־ששע־״
 טעפ. נאך נון א־ילטע ער געב־א־ט. פע־מאגען

 אג. ד־א פאל־צ־־א דע־ ב־־א עישטאטטעטע ל־טץ,
ק וועלבע צ־יגע,  ריבטונגען אללק נאך פא־פא־ל ד

 א־־פ. ר־־בע־ ד־א טאן דאט־ט טעלעג־אפ-טע, ד,־ן
 שטאדטהרפטטאנג. בודא.םעשטער ד־א - האלטע.

 ע־פא־דערליבע אללעש זאגלייך ל־־טעטעטע שאפט
 א־נזע. נאך ז־א וועגן פע־ב־עבער, ד־א דאט־ט א־ץ,
 פעשטגענאט. זאללטק, קאטטק הויפטשטאדט רע־
 וואורדק באנק-ה־יזעדן אללק קאננק. ווערדען טען
 ווערטה. נע־ויבטען דער נוטטע־ן א־נד שעריק ד־א

 דער דעריעניגע, דאטיט ט־טגעטה־־לט, פאפ־ערע
 זאנל־יך זאללטע, אגב־עטען פע־קויפע צ־ש ד־עזע

 דאטאלש וואי אללעש דאך ווערדע אנגעהאלטען
 ט־טטאגש איה־ 1 א־ש פארנעשטערן פערגעבענש.-

 א־נאלד הערק דעי באנק-געשעפטע א־ם ע־ש־ק
 פ־עמדער, א־ין ז י ו ר ק א־נד ל ד נ א ר ב

 גולדען 2000 טיר שולדעט ״יעטאנד :זאגטע דא הער
 מאי-רענטע עסטעררייכישע היעפיר מ־ד וו־לל אונד
 געבען. צאהלונג אלש גולדק 90 פאן קורזע צום

 ע־. קרו־ז הערר - ?״ אננעהטען ד־עזע א־ך קאנן
 גע. רענטע ערוועהנטע דיא דא ׳ ״ניץ :וויעדערטע
 קורזע איש גולדק 80 איבער עטוואם נור גענווערטיג

 אוד,ר 8 א־ש קאם טאנן יוננע דער — ד שטעהט
 שולדנער ״ט־ץ :זאגטע א־נד וו־עדער נאבט־טטאג

 פערקויפען, קרי 15 נולדען 80 ט־ט רענטע דיא ווילל
 דעד צאג היעט־ט ׳ ? קו־פען דיעזעלבע ן־א וואללען

 עם- לויטענדע גולרען 1000 או־ף שט־ק ׳- מאנן ,ונגע
 .הערוים מא־.רענטע.אבל־גאצ־אנען טערר־־בישע

 שע. אוגד 67״ נוטמער 507 שעריע ווא־ען דיעזעלבען
 נעשעפטש.פ־ד,רער דער .680 נוממער 507 ריע

 יענען, ט־ט צאהלק, דיעזע נץ אגפערגליך ד ־ א ו ו
 בע. אץ האטטע מ־טגעטה־־לט פאל־צ־־א ד־א ו־עלבע
 ווערטה. גע־ו־בטען וו־־ם.קירבל־טץ א־ן דע־ טרעפף

 ״איך :פ־עטדען דעש צו נון זאגטע דיעזע־ פאפ-ערע.
 ;א־בערנעהטען ניבט פאפיע־ע ד־א ל־־רער קאנן

 דער — ד הער ע ב ־ ו ד א־־נעש פאן ריהרק ן־א
 ענטפערג. אונד שרעקען, פאר טויטעלטע פ־עמדע

 ל־עש א ד י א ו ו הערר דאך א־־לענדש. ז־ך טע
 אונד פע־פאלגע־ן קאנשטאבלע־ א־־נען דורך א־ה;

 אנ. ז־ך ע־ גאב פאל־צי־א דע־ ב־־א פע־האפטען.
 דער א־־ש, וויינ.ר־יזעגדער פראנק, קא־ל אלש פאנגם

 אנרע. א־ינעש פאן אנגעבליך ווערטה״פאפ־ערע ד־א
 א, ר ו פ ־ ש 'ט א־גנאט־ן נאטענש די־זענדען, דק

 פא; ק־פאנש 21 אדך וואללטע. האבק ע־האלטען
ע־1־י64 פאן ע־1860 א־נד .  אן, פ־אנק ב גא לאזק .
 הא. צו עמפפאנגען טש־פ־־א ערוועהנטק דעם פאן

ק.  דער וואודדע אבענד-שטונדק דען א־ן - ב
 ט־־א־ש אבער-שטאדטה־יפטמאנן ־עש פאן פ־עטדע

אונטערצא- פע־הא־ע שטרעננק וו־יטע־ען א־־נעש

 אבשטאדדונג, :׳־־נע א־נע־ —א א־ד,נע; א־ך ־•ענן דאלם
א  נעפ״עד־נעניע ערש־־נט, רעטהזעלהאפט ;א א־דנק -

 א־־נ־נע נאך •א ווערוק ז־א ו־עח־ע. ע־טד־־לק א־־שך־נפט
 דעה־ נ־:ט קאנן עט נץ פעדו־־־לען; פא־־ז אץ ־־א:ק
דא; דו־ערן דאלטען נעקאדדק פ־־ צ־־ט ד־א א־ך פ א ד דו־ע-ן, לאננע

ד־טע־טד *־ע:נ;־ א״ ע,

עבעןיזו י 1א א דא־וס ־׳עש

 פע־ל־ע־ק. צו ו־א־ט א־ץ נא־ ד־על־בע־ ד-, עש פע־פאט
 אנש־עד צ־פ האנד ד־א דאדער דאננע ■עש ־־־:טע א־־
ק ד־ט  ל־־. א־ד־ דאש זעלבשט, א־ך וו־נשע ״נו; ־. ווא־ט־ען ד
לאננע נא־ נד־־זענ.אלטע־, האדעש א־ד־ נעדל־ך דק,

■ע:ט עש פ־דלע א־ך . ;
ע: ־א: ־;־־, נע־טערק........־־א:ען ״ענ־געו אץ שאן -

נא. ד־א א־בע־ פלאש ז־א זאללען אל־א פא־ל־־ם־ג ד־ששען.

 נ־:ט :ץ א־ך נ־־־זענ-אליטע־*. ,,דאדק ד־־נעש אץ א־־נפא־
 פע־שטע. נ־ן ן אלטע־ש״ש־־אך זאנדע־ן ־־א:־, א־־נענטל־ך

 פע־נעבענש פ־עלע שאן דאנען עש שאן. ■־א־.ל ד־ך ז־א -ען
 א־־נעש ע־־־־:וננ ד־א נעדל־ך ל־־דען, א־־נענטל־פעש :-ן

 א־־ךנע. דאנע א־ך אנגעשט־ענט. אלטע־ש׳, ,־אדע; לא־ך
א־־ך פע־של־דדע־ט; טענל־ך ל־ך ל־־דען ד־ץ דאש לאנם,

טאנע
ט־נ :;־. נ־:ט נ־ן ל־א :ד־־פט דאש  ויע־דע. ־ ע ט ל א

ק איך דאש פ־עד־ען,  ג־־ץ דאש או־שנעשפדאנק, ■ואונש ד
- ־■■דק  ל־־דען ד־ץ •א דא לו־־דע, ד־־ע־ן לא:־.ע :ט ־ נ

 דען קאנן, א״פדא־ק טא־עש דעש א״נט־־טט דע; ־—
 ל־־נע אש8 פע־נע דאנל־ך נור אלש לאלאננע אגע־ ד־־ ־ א

■ ■י■ דאכפע דאדטען
 ק־־נעש ט־ט עש א־ך דאס א־בע־צ־־גט, א־ך ו־א־ נץ

 ד־ע. אץ דאש א־נד דאנע, טד־ן צו דענשען נע־־א־נל־נק
 אוטשאטט־עטק לאקען .דאאד שנעע.וו־־שען פא; זע־

 ד־ך סאנטע דאש ־•א־נע. ו־עלט״־ו־־זד־־ט פ־על שט-נע
 .־נ. האנסט ד־עזעם לעבענס.נאננ דען נ־־נ־ע־־נע־, לא איש

אנשטאנד דע־ דאך ע־פאד־ען. צו דאננעש טע־עשטאנטען

 ד־־ ד־ט אכע־
נ־ •ענע־ ראש

- ז-א דאש איך, האפפע דאך נע!  ערלו־בק ד
 אבצו. :עז־ך א־־נק צ־־ט צ־־ צ־־ט פאן א־דנען וועדדען,

! ע־־-זק צו האנאשטוננ ד־־נע א־הנען א־ש שטאטטק,
- - דאנקע א  (עיוו־דעדטע ש־־־נדל־נק־־ט א־ד-ע פ

 א־ד־ אוש ■ע־אך ז־א ב־טטע א■־ נ־־־זו, דע־
שאלד זעה־ ז־א זוע־דע א־ך נלו־בע, א־ך דענן

דע־ אדף אד־עש.קא־טע, ד״נע א-דש איך נאכדעש
 א־בע־. ווא־, אננענעבק נענו־ פא־־ז א־ן ו-אה:־ננ ט־־נע אליך

 נ־־נ־עדד נעשפאננטעד פאלל א־ך פע־ל־עש דאטפע, ־■•:ט
— צשטעד. דאש

 וועדדענד ו־אשען, ד־־־א א־ננעפעד־ פע־נ־ננק עש
בעשע־פ. דע־דאשען שט־ד־ען מ־־נען ־.־־ט אגע־ א־ך ק

שפ־טאלע, ־־ד־שען איש ל
 דאטטע, א־יננעפלאשט א־נטעדששע לעבהאפטעש לא ד־־
 ׳.ש ו־א־ נעשוואונ-ק ע־א־ננע־ונג דע־ אויש נענצל־ך :־־־

 ו־עהדענד עיט־דונג ט־אט־ן ך, א ולא דא־, ■־ו.טק אש ■־א־
 ש־־־נ. כ־־־נעש רנאנטאן טט ד אץ נא־ טאנעש, ד,־־שק דעש

 צ־ט. ם־־נעש טד־־.נלאקע פלאטצל־ךד־א אלש לאש, ט־שע
 ד־־ וואודדע עש ווא־־דע זעטצט־ נ בעווענונג א־ן דע־ש
 קאננטע, אדני;ן נ־:ט א־ך דא ד־טהע, צו אונד״דל־ך פאשט

 ד־־נען נ־:ט דא־ א־ך רוא פא־־ז, אץ ד־־נע־ דענן ־•ע־
 ט־טטע־נאגטש. א־ן , א־־שא־נ פדאקט־ש פע־־־ א־צטל־שען

 ד־א א־ך אפפנעטע צאנע־נד זאללטע. נעד־רפען שטונדע
צ־עד. א־ץ ט־אט פע־ב־־נונג ט־עפע־ א־נטער א־נד טה־־ע,

 דעששק אן דע־־־ן, דאנן דא״נעוואששענע־ ־וננעד, ל־ך
 ״ד־. דעש ד־ענע־ א־־נען זאנל־־ך דעטזעלבען אץ א־ך טדאשט

 א־נעדנאב נ־ישע ק־־צעש נאך ע־קאננטע. שפיטאלש שען
 ד־ע. נעט־אגטעטע א־ך וו־ז־ט.קא־טע, א־־נע דע־ז:לנע ד־־

 א־נד נאטען ט־־נען ענטד־עלט ל־א 1 דא ז־עד,ע א־נד זעלבע
 אץ א־ך דעש א־ן האטעלש, ד.ש נעצ״כנוננ נענו־ע ד־א

ק פ־ד וואושטע א־ך נענאטטק. וואהנ־ננ פא־־ז  ע־שטק ד
 זאלל, בעד־־טען וו־ל־ט.קא־טע ד־ע־ע וואש נ־:ט, א־־נענבל־ק

 שפי. ד־עזעש דענדע ד־א א־ן ז־א ־-זע וועלכע־ אץ אונד
 ד־־נע שיען ד־עזע־ דא־ ו. ד,אננ ז־ץ נע־אטדען טאל.ד־ענע־ש
־ענעש א־ן לאדאנן לאנטע א־נד טעדקען צו פ״־לענענה־־ט

 ד־ע. לעטצטען יעש א־־ך פא־־ל א־ן דע־ טאנע, האפל־נען
ק נע־ :פע־ל־־הט ב־לדוננ פ־־נען א־־נע־ אנש־־ן ד

 דאש ״אדל, ענטשולד־נק ז־א :דע־ד ״דאננעעה־טע־
 אנדע־ק ק־־נק א־ך אבגלי־ך ע־נ־־־פע, ־־א־ט דאש א־ך

 צו א־הנק וו־ז־ט.קא־טע ד־עזע אלש ע־ה־עלט, אדפט־אנ
 נע. וו־־לט שש־טאלע •־ד־שען אונזע־עש א־ן א־בע־נענען.

 נד־־ז, עהיוו־רד־נע־ א־ץ טאנאטען טעהדע־ען ז־־ט ־־־טש
ק ארך זאנדע־ן ד־ענערן, א־נש בלאש נ־:ט דע־  דעד־ען ד

 ־,טה. א־־נע אלש פא־שטעדע־ן אונד שפ־טאלש.א־צט־:ן
 שפיטאלש.שטא. ל־־ט א::ל־■־ ג־לט. ע־ש־־נונג ■לדאפטע ז

 ז־־נע נ־טטעט, אי־פנאד־ע א־ש דע־ ־עדע־דאנן, ט־טק
 אבשטאד־ ז־־נע דאן דאד־ט דוש, פא־לענען ש־־פט.שט־קע

 האדע דעד טע־וו־־נע־מע קעננע, שטאנד ז־־נען אונד דונג
 שפ־טאלש. דע־ בעשט־דדוננען ד־עזען הא־טנעק־נ, נ־־־ז

 ז־־נע א־בע־ וואללטע אונד ענטשפרענען, צו שטאטוטק
. . !״ ס־טטה־ילק נ־נטש עב.ן -ואן פ

פאלנט.) <פא־טזעטצ־ננ



 ״לער- ניטע א״;ע א־טטע-דץ ד־עס איזט עט טעט.
 ״ע־ דאש ,וויששק׳ נדן זאללק הע־־ען ד־א ציזןך.
 די- זעלבשט׳ דך ;•־ ענדליך וילל, שעד־גק יודען

ק  ־ עמפפינד- א־נטע־עששען, ז־־נע א־;ד ד־ף ;שען נ
!שעדיגט ליך

 בירא- פאן א־־שפלוג איינען נץ ודד טאכען
 ״אד,ל. דארט־גק ד־א א־ש טישזן.לאק, נאך פעשט

 בעפינ-עט ט־שא-לאק שעאבא־טק. צו בעוועגונגען
 בעקאננטל־ך ״א קזןמיטאטע, שאשאלטשע־ א־ש זיך

 א־זט. צוד,יזע א:טי.שעטיט־שםוס גראבליכשטע דעד
 ט־אטק ״אדל-בעצידקע ט־שא״לאקע- דעש אץ

 ב־זדע־־גע דע־ נעמל־ך א־־ף, קאנד־דאטען ד־״א
 אפפא- געטעשינטען דע־ טיטגליעד :ד א דעפיטירטע

 דעי פע־נעד י,■ 6 6 ע ש ע ד אדדעל :־א־ דע-אן,
 איגד ש, א ־ מ א ש •אזע־ רעדעדונגס-קאנדידאט

 שא־•׳ ־זןזעף אנט־-שעם־ט בעקאננטע ענדל־ךדע־
 ט־שא-עשלא- א־ש אונטערזושוגגש-־־שטער אלם דע־
 ט־רריגע זא גא־ איינע שיאנדאל-פ-אצעש דע־

 גיא־ ״אללטע ד־עזעש 1.״ נעשפיעלט.-אם דאללע
 -עשענשאפטש-שע־־שט א״נען דעשעפפי על—א

 ז״. בעג־גן ע־ גל״ך •עדאך ע־ אלש ערשטאטטען.
 ר״ששטאגע איש ע־ דאש עדקלעדטע, רעדע נע־

 גע- .ציודל-עהע• דע־ א״נפידרונג ד-א ד • £
 שיידע- געזעטצל־שע דיאלעטצטע שט־טטט׳דאטיט

 דא - שוו־נדע נישט-־ודען אינד יידע; צוו־שע; ייאנד
 אנט־-שעט־טי. £עדזאםםעלטען דעש אינטע־ ש־א־

 דעי דאש לזן;, שטורם זאלשע- איי; נעז־נדעל שען
 אינד ש־ייענש £ו־שטשאדען דעש ־■ענק נ־א־ —דע

 קאננטע. קאטמק י־א־טע צו טעד־ נישט טאשענש
 ~עשענ- ז־־נען אדנע אשציעדען, דאדע־ טושטע ע־

 האט אינד דאשען, צ־ שעענדעט שא£טש.שערישט
 ני־ וו־עדער-ויאדל איינע א״ף —א דענן דעדזעלשע

 שי- אייםדשטק.-עבענזזן־וענ*נ גע־־נגע ישע־שט א
 י׳ ־ א ש יאזע־ דעש קאנד־דאטי־ דיא פאנד פאלד

 ק־עפטינש- אי־פש י ד א נ א פאן דיעזע־ אשנל״ך
 רעניע־ונגש-קאנדי. דע־ •וירד! אינטע־שטיטצט טע

 ט־־שטע דיא נאך דאט ש א ־ ם א ש יאזע־ דאט
א—ע: צו דואהל-דעג דען או־שדשט, - נגק׳ד  אידן פ
 פאללעש טיט וועדלע־ יידישק דיא —א נאטידליך

נט־עטק. אי נאשד־־קע
 איינע נא־ שלוששע צים אינד

 דאש שע״י־זט, דא דיא טיטטדי־לונג,
 דאך דענן גאנצען אינד נ־זןשק א־ש ראנדעש דעש
 אינד אננענ״פפען אנטי-שעטים־שטוש פאש נ־שט

•יטי־־רדינשטשער דאדע־ אינד דנד, אנגעפ-עששק
ן ינק ע ד ו א־־£שטעליען. קאנד־דאטען ציש י

 דעפיטי־טע יירישע דע־ טאנע דיעזע־ ע־דיעלט זא
 א־אניאש-מעד- דעש ד־טענש ;־ ־ א ש ־אנין ב

א־ש דא־ט אנזושען, ־אש '.שעצי־קעש  יעשע
שא־ץא״£צ־:־ נ־אג־־־אט

. ץ א ט ע י ל ל א ע

ש י ו ע. כ ו ע-ב ג א ט ם ע נ י י מ א
ני. ט יא ט ש שאט־על דד. פא;

פזן־טזענזצוננ.) .טע11(
 דיעזעם א־; סא־־ל, אץ לזןנאטע רעה־ע־ע בל־עב א־ך
 ולעלט״טו אללען או־: ללין ״נאב־לזןך, טזןדע־כען

 נ־יניע־דע א־ה־־ע יאלם צללאטטענשט־זןרען,טהי־לס רענשען
 שטאדט ד־עזער אץ אופ או־ך, אנעי טה״לט נעפ״עד־נען, צו

 א״נען פי־־ה־־ם וד־קלינען דע־ אזנד ב־לד״נ פ־־נען דע־
 לעלטען נ•־ בע־ונטע א־ך דזןך ם־נדען. צו נענו: נישט־גען

 דע־ בעזוך דע־ דא געזעללשאפטען, נעג־שטען ד־עזע
 נא׳צע :־־־נע צ־יט, נאנצע ר־־נע שט־טעלעד צאדל־״נען

 נא-.:. אנשפ-לך אץ נאני; אונד פ!ןלל אל־פרע־קלאטק״ט
 ק־אנקענ. דיעוע־ א־־נ־־נט־נ: רושטעדנילם־נע ד־א א־נע־
 א:. לאינע דא ׳:־•־:ע;, :•:ע־ גאנצע לאן קאננטע ד״זעי

 כעדטצט, —לע וועלט שטאדטדעד צ־־־־צע שטאלטקק־־נ
 טעטע־טבו־נ ווענינע־ נזןך א־נ־ נע־ל־ן נ־נט וו־ען, נ־נ:

ל־אלקו־ זןדע־
 ־.דאך 7" א־נטע.־ע:םי־טע לעבהאפטעסטען אט

 ״ד־. דע: נל־־ך ו־עלנע:, פא־־ז. אץ שט־טאל ייד־שע דא:
 נעג־־נדעט ־•אטד,־:•לד ד־־וע פא: וו־ען, א־ן שם־טאלע שען

דע:. ז אי טה־ילע נ־זןטען צו: נ־אך ד־־טע אדן אינד א־וט,
 ליענט, ק־אנק ה־ע־ ווע־ ודויד. ע־דאלט־ץ קא:טען :ען

 פאדאדיעדע. פא: פא־אדנ־נ; א־־נע יעא; אללענפאלל: דאט
 לו:ט, פא:ט בעקאללט לא; אפטע־: ל־־ דאנטע א־ך

 ד־עזעט אץ או: דין, צו ק־אנק פא־־ז אץ טאנע א־־נ־נע
ויען ו־ע־דען. צ־ נעפפלענט א־נד בעראנ-עלט שפיטאלע

 קאנד־דאטו־ ד־א קא־אש-שאניא אץ שע־־־טש ע־
 וואדל- צווייא דאש אלזא, זעו־,ק ודד ! אננענאטמק

 גל־־שזאש ט־טא־־נאנדע־ לאנדעש דעש קע
ן איינען א־ש ו־עטטאי־פערן, ע ד י  דעפ־. אלם •

 דאששט איין ד־עש א־זט עש ע־דאלטען. צ־ ט־־טען
 גע. י־דענ.£דיינדל־שע ד־א פי־ צ־־שען ע־פ־ייל־שעש

 ווי־ •ואדל.שעצ־רקען. ע־־ועדנטען דע; אי; ז־ננינג
 קאנשטאט־דק. טדאטזאשע ־־א נאך ני־ וואללק

 מ־טגל־עד יע ז־־ט דע־ ן׳ ' ־ א ש דד׳ —דע דאש
 לעטצטע. א־ן ״א־, אפפאזיציא; געמעש־גטען דע־
 פא־טש־־טטש אייגע פא־טי־א דיעזע אלש צי־ט, רע־

 דע־זעלשען פאן איינגעשלאגען, -שטינג פיינדל־שע
 אן אנשלוש ז־־נען אינד לאז״עזאנט. פ־־ע־ל־ך ז־ך
 שעווע־יו- פא־ט־־א .דעג־ע־־ננש ל־שע־אלע ד־א

 ט־טגל־עד לעננע־ נ־שט וואללטע ע־ :שטעלליגטע
ק ש־זדער וועלשע זיין, פא־ט־־א א־־נער  פאליט־. ד

 ט, ל ע ש ־ ־ ד ע נ ווענינשטענש פא־טש־־טט שען
 ״נ אש. גענצל־ך טאשקע לאשטיגע דיא אשע־ נונטעד־

 £־ א־ש אפפק אינגעש־־ט ;אנין אינד נע״א־פק
י א־־פט־־טט ד״טיש-פ״נדל־ך

פערשיעדעגע
; ן ע ג ע ג •ן ט י ־ א ם ל • ו <פ ־ ע ד

 לייטא־- א־נזע־ )ש. ו ם ש י ט ־ ט ע י-ש ט נ א
 א־־ש אינש אלש געזעטצט, שערייטש ״א־ ט־קעל

 יודענ-פ-ינד- איינע איש;•־ שע־־שט דע־ שא־וואש
 דעם־ט־־- אגענדען—דע־פזן דעש ך־נדגעש־נ; לישע
 :לויטעט שע־ישט ד־עזע־ צוגינג, מא־־ין פדל טען

 דעפי- א־נזע־ דיעלט ד־עזעש, ׳-־.טען2 אש ;עשטערן,
 דעשענשאפטש. ז־־נען היעד מא־־־ן פדל ט־דטעד
 :זאגטע אנדע־ם אינטע־ ע־ ויעלשעש אץ שע־־שט.

 א־נמא־אל־שע, א־־נע איזט אנט־-שעם־טישמוש ״דע־
 שע- גע־£עד־ל־שע א־־שע־ט אינד א־נשעדעשטיגטע

 קט—א־נטע־ז מ־טטעלן אללק ט־ט דיא וועגונג,
 ־עשטען זיינק א־ן דא־־ נ־עטאגד י. טוש ו־ע־דען
 איך !יוע־דען ־על־נ־אך;עשטעלע־ט זיינע־ .יועגען

 .ציי■׳־- דע־ א־ינפיד־ינ; פי־ ז־ינע־צ־יט שטיטמטע
 ;עזעטצל־שע לעטצטע דיא דיעדי־ך א־ך דא עדע׳י,

 א־נש א ש־ יועלשע ״אללטע שעזי־ט־גק ש־אנקע
 קאג- פעיש־עדענען דע־ אנדענגע־ן דע; צ־־־שען

 גע. ן מזן־־■ פ״ל שעש־טעדט:״• נאך פעשש־אנק
ק צו שעקאננטל־ך דא־ט  טעננע־ן י עדעלשטען ד

פא־ט־־א! לישע־אלען דע־
י א ־ ד ( * י  ן ע ד ל ו ג - ■ז< יי1 ׳נ

 א־זט טאג דייטיגע דע־ ז.) ע ט א ש.נ ט א א ט •ט
 א־ש ־־־טע, טאג. . גלידש א־־ן גע־־־ששע־ג־אשע־

 א־־שגאשע דיא נעמל־ך שעג־ננט , מא :.טען : אש
דע־ ש־־א שטאאטש.נאטע; סי־-ג־לדען ני־ען דע־

 דיעזע צע;ט־אל.ראששא. קא־זע־ליש־קאג־גלישען
 צי־ ד־יטע ע־שט ז־א אשגל־־ך ז־נ־, נאטען נייק

 דאט־־ט. ־־>*!4 •ע;נע־ 1 פאש געלאנגען, אישנאשע
 ־-,שעש־ גענו־ע א־־נע ענטדאלטק שלעטטע־ ד־א

 נא. ״ני־ען אי־שגעשטאטטעטען פ־עשט־ג דע־ ש־נ;
 עש ש־עטעט. א־נטע־עששע וועניג •עדאך ד־א טעך,

 ע, נ א ש ע־ דאש נ־עמאג־ דאך •א שט־עשט
 נאטק ע ל ע י £ דעשט ע־ דאש שלאש, זאנדערן

 פ־אקטי. א־נד אינטע־עששאנטע־ פיעל שעזיטצע!-
 דע־ שעט־עפפש שעשט־טטינגק ד־א זינד שעד

 .;ולרענ.שטאאטש.נזןטען,5זו אלטק דע־ א־־נלאז־נג
 •אד־ע א־ש נעמל־ך ־אד־ען, 18 עט־־א פא־ וועלשע

 ד־עשפאלל־גען ד־א געלאננטק. אוישגאשע צי־ ;׳״״ו
א ד־א )1 ־־־אפזןלגט: לויטען שעשט־טטוננק

 ::.טען1 שי; וועדדען ״׳׳■.גולדענ.שטאאטש.נזןטק טען
 א־נד־עדעש שטאאטש.קאששא •עדע־ ש־־א 1*8,׳•מאי

 אן מאנא־ש־ע ־ש.אינ;א־ישע;—עשטע ־ע־ אטטע
ק1 פאש 1: - אנגענאטמק! צאדלונגש-שטאטט ט - 

ק ד־עזע •־ע־דען 188:׳מאי ":-טע; ש־ז 1885 ט  א־
 גע. קא־זע־-קאניגל־שען דע־ ש־־א נא־ נ־־ נאטק

 דע־ ש־־א פע־נע־ שטאאטש-קאששא, טיינזאטק
 ש־־א א־נ־ וו־ען אץ צענט־אל-קאששע קא־זע־ל־שען

 שודא-פעשט אץ צענט־אל-קאששא נל־שען קאנ דע־
 י־ע־דען 188:׳ יוד -טען1 פאש )8 - ;אנגענאטטען

 א; מעד־ אמטע ק־ינעש ש־־א נאטען אלטק ד־עזע
 ראננען זאנדע־ן אננענאממק, צאדל־נ;ש.שטאטט

ק ש־־א דיעזעלשק ק א־נד צענט־אל-קאששען ד  ד
 אוטגעט־־שט נאטען ע ני ־ פ פ־נאנצ-מינישטעריק

 -טקטאי31 ש־; !88* יוני .טע;1 פאש 0 — וועדדען;
 ני־ע אץ דאנן נו־ נאטק אלטק ד־עזיע יוע־דען 188,:

 ״נע. א־־נעם ט־ט דא־־ש מאן ־־ענן אוטנעטוישט,
 •! פאש 15 א־ינקאמטט. נעזישע שטעמפעלטעך

 .גולדענ.5׳1 אלטען ד־א עדשי־נען א; 188̂ מא■
 דא ״ע־טדלאז, פאללענדש אלש שטאאטש-נאט־ען

 אימנע. אדע־ א־־ננע־־עששעלט מעד־ נ־־גענדש ;־א
 שעשט־טטוננק ד־א ו־י־ט זא דאננען. ־־ע־ע; שט טו

 .נולדענ.5׳1 אלטע; דע־ א־־נלאז־נג דע־ שעצינל־ך
 מע־קק ״אד- •עדע- ז־ך ד־א שטאאטש.נאטק.

 פע־ד־טג־ש איץ דודך דיגע־צ־־ט נישט א־ש מאגע.
:קאממען צ־ שארק צ•

־ י י ט ש ( • . ד נ ו א ן ע נ ע נ. י ל ש
 א״. ד־א דאשע; שעקאננטל־ך ע.) פ פ א ר ע ג טי

 זןפפזןדצ־זןן געטעש־נטע ד־א א־נד לינקען
ק ש־־א געט־אפפק, ־אי־נשא־־נג געגענ. ד

א־ן ״דאנד ־א־ט ־־אדל.שע־יעגיננען
 שעקעמפפונג

•א דא לט,
א־ש קעננען, צ־על דע־עש

 - קינן.—שעי־ צו
צ־־־שעו ״נ־ש־אפט

נ־

א:  דע: ־־ע־דען, צ־ ק־אנק ט־־פפט, ־ ־ ל נ נ ו א י
 שפי. י־ד־שען א־: ק־אנקה־־ט ד־עוע נל־ק, דא: א־ך וו־נשע

ע. ־ועלנע קאננען. צו א־נע-שטעדען פא־־ז סאלע^צי נ

: ראן ע: ״ ע א ז־ך :  זאנ־ע־ן ק־אנקענ.צ־::ע.־ן, אץ נ־נ: י
א-אנ:, ינ״ן  אץ ע־פ־־שענד. ל־פט־נ, פ־א::י.:

ע. לאננ, טאנע אפט ך א '״ו־־־לטע נ

? * ̂ ווא־ען■ רוני•
א־־ן פעטטעלטע •ג־פ־טאל: דע: צ־דטעי־ א־־נע: א־ן

 י:־נעע.־״־:ען ענענפאלל: לאננען, ל״נע* אוני נא־טע:
ק "־■יו! דאא־-ליזקען  -א:. נאל־צ־שען א־־נע: '־-ד"א י

 צ־־נ־דע־ דיעזע: איך :5א לזן מאנטע. :־ך איץ* בינזיס
איני —־. סאן א־־נע קיץ דאנן ג־־־זע דע־ לי;־: בעט־אט,

א ו־זןללען. אנשפיענע; :־ך ע־ י"־רע  ך ־עדין ד־ע: ע־ י
 ל־אנקענ.לא:ע* ליינע: ך ר איך נעיע־טע לזן אינטע״ליע:,

ע א־ני : : ״  ל־־ן א־הןא־נע־ : פ־אנט א־ך פ־־־נ־י־־. א־ין נ
קל ־ א־ ■י ' ״ ע־־־־יע־טע ע־ י  לאננע נא־ לעלבע נעפ־־עי־נ. א־־נע: ר־ט ט

ע איך טעי, א:: ט6 ר  פע־־לע־טעך ״פ־לאלאפ״ט לאנען: א:
 וו־נשען: טענשע; פ־עלע ל־ך ראנטען ל־־יען ־-"־; :♦־'״־לן ל

: ע־־־־נען. ע: קאננען אל^לע נ־נט אלל־ץ ־ עי ר ק א :־־־ן נ

 8יענ נאך ע: ויענן וו־נשען. א־ך יו־־יע ייוך איני סענל־ו׳
. ׳״ וו־ידע דו־ער; לאננע . .

א־בע־ר־ע: ד־א א־־:ע־־ננ, ד־עלע א־בע־ ״א־ איך

- דע־־, עה־־־־־ד־נע־ ל־א, יאנע ,.א־ך  פ
ז א־י־ע נעהאלטען. נאל־צ־ען א־־ש •אגנ־נע־ ען

א: פע־ר־טהען ז י
קי

 * 1 ״ יר־ לא:ט ע
ט צ־

 נאל־צ־שנן ע:
 נעוועילטע ־ע

ראננע א־־נע: ר־ט
א־ך יאבע.

 צ־ א:־עטא:־רוננ א־ד־.־ א•: ל־ץ,ל־א יעי
ע* ־־א יאנען, רנ־::ע—נע טא: רע:׳־.־

: ״  —א
פ״; פאן

 בע אי זין נ־:ט
•עד בעפ-אנען.

 א־־ יא אל־־־ן ר־טט־־־לט נעינע נ־נט אנדע־ען נע: א־
 ד־א דא־ טי־ א־ך ע־ל־־נע לא נץ, - צ ־ א לעל::ט

- , נ־טט אט- ד־א נעלעד־מ: א־־נ־־נע; ר־־נע־ צ־ ר  נ
 •ואללק: צ־ ט־טטד־־לען פ־־־נדי־::ט ק־א:־־־־ט א־־־ע־

 נעני־דען ל־־דען א־־־ אי: פ־עלע ל־א ־א: לאנטען, ל־א
 ז־א ע־־־־נען• ל־־דען לאלנע: א־ץ גע ״ענ :־־ יא וו־־דען,
א: פערנע־׳ לאנטען ״־ י  פע־של־ט. טענל־ך ל- ל־־־ען א

א: יעגען. י־א־נש דע; ט־אטציע: ל־א א־נד דא:. י
אין י טאוע 1

- א־לט א.־־:ע־־נ:  •לי־ט :־•א נא־ ר
 עדש־־נ נאל־צ־שע נאנצע א־ד־ע אי:
!ב־לד־ננ ראדע־נע־ ג־אדע יען

 ראנן דע• (ע־־־־דע־ט;■ ע: ־ל״: א־ך ע:, ודי: א״
 ו־אהע־ ! ל־נד ט צ ־ א "א דא: לענעלנד), פ־־־נדל־ך

א: איך א: אל־ך - לל"= י  ;לאנען א־הנען א־ך ו־ע־רע י
א. לאנרעדן •עטצט, נ־נ: !נ־ץ נ־ץ, ;•עננצט י נ־:


