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פראנראמם־רעדע
 יט. א ו ו ט א קא־ל דר׳ דעפומיוטענ-קאנדידאפען דעס

א־־ר 6 נאך זאמשטאג, דיעזעם. ג.טען4 אש
 ד ־־עיט אבעגדס,

פערטו גי־שטפאללע
ט־שא-עשלארע■ א־ם יודען געקערקערטק

 יןא־ ־׳
־יד־גער

 דער ש, א ו ו ט א ל
 א־־ג- א־נשולדיג דע־

שקאנ.
 -אלניק זאגעגאגגטק דע־ אין דאד.פ־אצעששע,
 א־־נע־ פא־ םראגראמש.רעדע ד־;ע ש־עם.שטעטםע•

 דעש וועדלע־ זעטמטל־בער פאשט פע־זאטטלונג
 האבק ■וי־ בעצירקעש. ז־עבטען הרפטשטעדטישען

 ד־עזעש רעדע ד־א פערשפ־אבען, קורצעם פא־ שאן
 אינד יודען איש דך דע־ מאננעש, אי־שגעצייבגעטען

ע־. פע־ד־עגשטע אונשטעדבליכע זאלך י־דענטהוש

דיא טי־

 אנ. דער טיט וויר זאלאננע ווערדען, קאננט
 פאל־ט־שען טויזענד טיט גאך רייכשהעלפטע דע־ען
 קראג-פר־נ׳ן דער אלש י בלייבק פערקניפפט פאדען

 דיא דאש אללגעט־־ן, עש דיעש דא ה״ראטעטע,
 בע. אוישלאנדע איש ״אויששטאטטינג״ טה־יעדע
 זא היעדורך וואדען וויענער ד־א ווא־דדע. שטעללט

 ביכער דיא אין דך דא דאש א־־פגעב־אשט, זעדר
 ע־. אי־נדשט האפמיישטעי-אמטעש .אבער ־עש

 פע־שא£. צו איבע־צייגונג דיא דך איש וררקט,
 וואהדה־יט אויף אייך דענן נאש־ישט ד־עזע אב פען.

צו גיעטאגד וואגטע אוגגא־ן אין דאך בע־והע.
אויש. דיעזער צוע ש

בעשטעללטגא־ שטאטטונג

 אי! נאך הויפט-א־גהאלטע א־ה־עש ייא־בק,
אבע געהא־ט בעקאננטל־ך מיטציטהי־לען. לעזעו־ן

 מענשען קיינען דאך עש דא אט־־אש, קארל ׳ר
 פא־- אי־שעדשט-לינקען צי־ ניבט. פעהלע־ אהגע
 ע־ דאש ערקלערליך, וואהל עש א־זט זא איגד ט־יא,

ק ע־6ז ד  איג. איגד עשטע־־ייך צ־ו־שען אוישגל־יך .
 ד־א אייך דעשדאיב איגד אנערקענגט ניבט גא־ן

 א־זט׳ אי־שגלי־ך דיעזען ד • פ וועלבע רעגיערונג,
בעקעטפפט. ק־עפטען אללע; אי־ש

 וועהלעין דען אינטע־ אטייאש קא־ל א־ש
 איבע־פ־ללט, זא בע־־יטש זאאי דע־ •יא־ ע־ש־ען,

 ע־שטיקענדע נאבגעדאדע אייגע היטצע דיא ש ־א
 ן דע ענטשליעשען, דאהער דך טישטע טא; •יא־.
 רינאב. גא־טען דען אין איגד פע־לאששען צי זאאל

 ״עט פ־ איגטע־ ד־אפ־אג־אטש.־עדע ציגעהקא־ש
 יא ״א־ ן ג־א־טע איש אלל־י; אגציהא־ען. דיטטער

 זא איגד א־יפגע־־בטעט, .,־עדנע־-ביהנע־ גע די־
יע; נ אייגע־ פא־ אייגענבל־קע א־־ג־גע טאן שטאגד

 אטייאש ג־ישטפאללע דעד
 אי־נ- דך שטעללטע ע־

 דעדע ד־גע בעגאגן איגד שטיהל אייגע; איי־ פא־
א פאיגט: -

 ע־שטעש מיין ׳. פע־זאטטלינג ״האבגעעה־טע
 דאגקעם ט־עפשטען דעש א־־שדרוק ־ע־ זייא •יא־ט

 טיט פע־ט־־־ען. דאש פי־
 ב׳ פ־־־נדליבשט בעצי־יעש דיעזעש

 טייגע־ ,א־־גטא־ גיבט גילט פע־ט־ו־ען דאש איגד
 אפפא־ דע־ א־בערהויפט זאגדערן אליי•־;. פע־זאן
 ייעד. פע־זאטטעיטען היער דיא ■א האבען ז־צ־אן.

 א"ש געשטיטטט, טא־־יןי־־קא• פי־ ארך אי־גשט לע־
 יא:־ דעגיע־וגגש-פא־טי־א. צי־ ניבט גאך ד־עזע-

 דעש־א־־ב איגד :געהא־טע אפפאז־ציאן צי־ דע־ן
 י־עלשע פ־אג־אטש-־עדע׳ מייגע דאש א■־, האפפע

 :ה־ישט דאש אפפאדציאן, דע־ גיונחעטצע ־־א
 אג. ק״נען היער אי־שע־שט-ל־גקעךעגטהאלט, דע־

 איגד ־א פא־ט מייגע ייאש י־ע־דע. פ־גדען שטאש
 אגשטרע. פ־אטע־-־אנד אוגזער פי־ איך אייך ייאש
 אוגד קלא־ פ^לגט וייא איך •יילל דאש ו־־לל, בען

ב־־גגע; אי־שד־וקע ציש ד־־טל־ך
 קאג־גל־נע בעזאגדע־ע אייגע וויגשע ..איך

 לאנדעש-הי־פטשטא־ט. איגזע־ער אי; האפ.האלטוגג
 פאן אוגגא־גש אוגאבהענגיגק־־ט דיא זאלל ה־עדורך

 דער אי; דא געלאגגען, אוישדרוקע צ־ש ־ך—עשטע
 עשטע־רייך שטאאטען, ב־־דען דען צ־ו־שען טהאט

 עקשישט־רען באגד אגדע־עש קיין איגגא־ן, איגד
 פע־זאן דע־ אי; .געט״נזאטק־יט ד־א א־ש זאללטע,

 .פעי־- זאגענאגנטע ד־א אדע־ הע־־שע־ש/ דעש
 דאש אלש אוגגא־גש. רעבט דאש 1 זאגאל-אוני^ן*

 שטאאטעש׳ זעלבשטשטענדגען וו־דקליך אייגעש
אגע־- גאנין איגד פאלל ג־ע אוישלאנדע איש וו־רד

ה דאש
וועג זא

 א־זט טא־עשטעט זי־נער גגאדע ד־א דורך פ־־־ליך
 ר ע ע ל ץ ג א ג ניבט בודא-פעשט אייך ה־עב־־א

 פער. איש וועגיג דיעם אלל איזט דאך אי־שגעגאנגען,
 צו זעלבשט איגד ; ע י ו ו צו העלטניששע

 אונגא־נש א־נטערעששען ד־א דאש !ין ט א ר ג
 ער. אגדערונג אייגע פ־גקטעש דיעזעש בעציגליך
 פאט. יעדע־ טיר טיט ■יאהל ווירד דאש פא־דע־ן,

 אלזא א־זט דאש !א־־נזעהען גערנע העבט ־־אט
!'וואוגש ערשטער ם־ין

 אייגע דאהקדאש געהט וואונש צודיטע־ ״מיין
 געשאפפען א־טעע א־גגאד־שע זעלבשטשטעגד־גע

 אבער טישטע א־טעע איגגארישע דיעזע ווע־דע.
 ע ש י ר א ג ג ו א ד־א דורך או־ששליעשל־ך ואדאג;

 געלד דאש ווערדען. או־שגער־שטעט א־גדישט־־ע
 איגד בל־־בען לאנדע איש פאללע דיעזעם אין דע—•

 ווייזע ע־פ־־־ל־בע־ אי; דך א־גדישט־־ע א־גזע־ע
 מיין א־זט דאש !קאנגען עגטוו־קעלן מעה־ א־טטעד
וואיגשר צוריטעה

 ע־ר־בטונג דיא איזט ■יא־גש ד־יטטע־ ״מיין
 טאג. צאלל-געביעטעש. זעלבשטשטענדיגען אי־געש

 זעלבשט. א־־נעש ע־ריבטונג דיא דאש זאגען, בע
 אייגע וויא י.־אלל.געביעטעש גגא־ישען א גען שטעגד

עשטע: געגען טפי׳
 אי; איזט דאש ט־שטע. דען

 אג געגע; טע־־־יך
 אבגעש צאלל-ש־אגקע;

פ אלש האש

י א־־פגעפאשט ־

-זעל

 עש. דענן א־זט גייבטיג.
 דו־ך ניבט שטאאטען

 והרד ווער איגד ? אשפע;
בעטדעפפעג. ד־א געגע; ט

 איין א־זט הו־פטזאבע ? בעטראבטען שטאאטען דען
 זאוואהל וועלבעש אץ האגדעלש-פע־ט־אג׳ ג־טע־

 א־ג. א־־ךד־א אלש עשטעררייבש, א־גטע־עששען היא
 פאטע־לאגדעש אינגארישען אינזערעש טע־עששען

 א־נדוש. איגזע־ !זאללק פ־גדען ■יאה־יגג פאללע
 נימטער זיך קאנן פאב־־רש-־יעזע; איגד ט־־ע.

 איה. טיט עשטער־י־בע־ דיא זאלאגגע עגטוויקעלן,
 אונזער פ־אב־יקש-א־טיקעלן איג־ איגדושט־יע. רען

 איגד אינדושטריע. אינזער א־בערשוועטטען. לאגד
 פא־ליי- קאגן אוגד יונג נאך א־זט פאב־־דש.ייעזע;

 אוג. ע־צ־יגג־ששע; •שישען—עשטע דען טיט פ־ג
 א־יגעגעש איין דאהער טוש טאן קאנקור־רען. טאגליך

 עש. דיא ערריבטען. צאלל-געביעט אינגא־־שעש
 ב־יא זאדאנן ווערדען פאבדיקאנטען טעררייבישען

 א־נגא־ן נאך ע־צ״גג־ששע איה־ע־ א־־גפיה־יגג דע־
̂ל האהען א־ינען  דיעזע מ־ששען. עגטר־בטען צא־

 דעש צו פע־העלטניששע איש ווע־דען ערצ״גגיששע
 ר ע ר ע י י ה ט צאלל ענטריבטעטען ז־א פי־
 פאבריקאטע׳ אונגארישען דיא קאטמען. שטעהען צי

 ביל. ווערדען בעלאשטעט, ניבט צאלל ד־עזעם פאן
 דאש עבען עש וו־רד זא ויע־דען. אבגעגעבען ליגע־

 מאג. צאלל-געביעט אונגא־ישע זעלבשטשטענדיגע
 פאב. איגד א־נדושטר־ע. א־גזער דאש מאבק, ל־ך

געדי־הל־בען איגד ע־פ־־־ליבען אייגע־ ריקש־וועזען

 טוש איך !ווערדע ענטגעגענגעפיהרט ענטוויקעלונג
 אוגד א־נדושטריע. דעש העבונג דיא :וו־עדערהאלען

 פאטערלאנד אונזער פיר איזט פאבריקס-וועזענם
בעד־־טונג. האהער א;6 לעבענפ-פראגע אייגע
 זעלבשט. דאס עבען געזאגט׳ ודא אבער׳ א־זט נו;

 טיט. אללי־גיגע דאט צאלל-געב־עט שטעגד־גע
עררייכען.״ צו ציעל דיעזעש איש טעל׳

 או־ף אלזא זיך בעשרעגקען ווינשע ״מייגע
 קאגיגליבע אייגע 0 פונקטע: דרייא פאלגענדע

 - ;לאנדעש.הויפטשטאדט דער אי; האפ.האלטונג
 )3 איגד ארטעע- אונגא־־שע זעלבשטשטענדיגע )2

 צאלל-געביעט! אונגארישעם זעלבשטשטענדיגעש
 העגגט געזעטצט, או־שאי־נאנדער בערייטש איך ודא
 ג־בט ווינשע דרייא דיעזער ערפיללונג דער פאן

 דעש זייטענש א־גגא־נש אגערקעגגונג ד־א בלאש
 שטאא. זעלבשטשטענדיגען איינעם אלש או־שלאגדעש

 ערשטאר. דאש ארך פאדצינל־ך גאנין זאנדע־ן טעש,
 איגד א־נדושט־־ע. אונזלרעש ע־בל־הען אוגד קען

פאבריקש-וועזענש.״
 פוגקטע איינעם צו איך געלאנגע נון .,אונד

 פעשטער געהאבענער, טיט יעדנע־ דעד גזעטצטע
 דען אונטער דעשסען בעציגליך פא־ט)׳ שט־מטע

 קי־ לאגדעש דעם פא־טי־ען פאליטישען פע־שיעדענען
 מייגע איך זאללטע. העררשען מיינוגגס-אינטערשיעד

 נלו־בטע זעלבשט א־ך ״אגטי.שעם־טישםים״. דען
 אנ_ ג־בטש אנט־.שעם־טישטיש דע־ דאש אגפאגגש,

 פאלקש. דער איישב־וך דען אלש בעדייטע, דע־עש
 אייך יודען. דיא געגען אויששליעסליך ל־ידענשאפט

 ד־עזע נאט־־ל־ך מאן מישטע פאללע ד־עזעם אי;
 דאך אינטערדריקען. ק־אפט אללע־ טיט בעיועגינג
 דאש געלאנגט, איבערצייגונג צוד איך בין שפעטער

ן ד־א ״שלאגעט :רוף דע־ ע ד ו  ניבט עבען !״.י
 זאנדע־ן א־זט, גע־יבטעט אללי־ן יודע; ד־א געגען
 וויא קאפיטאל-בעדטצער, איגד גדונד. אללע געגען
 אנטי. ד־א קירבע! ד־א אוגד אדעל דען געגען אייך

 ט י י ה י ו ל ש אויש נור האבען שעמיטען
 וו־רקל־בק־־ט אין ;ב־־נעלעגט ז־ך בעגעננונג ד־עזע

 •ועל. ״אנא־ב־שטעך, איגד ״זאציאלישטען־ זיא ז־נד
 מאב. ר־ישען דך א; אגדערע־ פע־מאגען דאש בע

 ז־־טע דיעזעד פאן דראהט יודען דען גור ניבט טען.
 דען ארך מאשע נלייכעם אין זאנדעין געפאה־,

 שטרע. דאש !בישאפען רייבען דען איגד טאגגאטען
 איגגע. איין נור ניבט א־זט אגט־.שעם־טען דע־ בע;

 איין אוגטעגשליבעש, איין ארך זאנדערן זעטצליבעש,
ק טיש מאן גאטטלאזעש!  דיא אגט־.שעט'טען ד

 יעדע־טאנן ז־א דאמיט רי־שען׳ געז־בטע פאש טאשקע
 וועלבע ערקעננע׳ אנאדבישטען געפעה־ל־בע אלש

 אוגד שטאאט א־דנינג. געזעללשאפטליבע אללע
ק א־בע־ קאגפעשש־אנען,  מאבטען. ווערפען הו־פען ד

 גאגצל־ך באלד ניבט אגטי-שעם־טיסמיש דע־ וררד
 געגען ארך באלד געורם ער ווירד זא א־נטע־דרייט,

ק  אדעלש. דעש .־עבטע דיא געגע; גרונד-בעדטין, ד
 דאש וו׳ ד אי׳ האב-אדעלש דעש רעבטע דיא געגע;

 נאך דאש הויפט, דיעזעש ערהעבען. הי־פט פ־עבע
ט ו ל  אבגע. אלד ב רעבט דאהע־ טוש לאבצט, ב
!״ווערדען שלאגען

איבע־ וואיט איין נאך שלוששע צום נון ״איגד
 זיינער. געהא־טע איך פא־טי־א-שטעללונג. מייגע
 דא אלליין דעאק-פארטייא. זאגעגאגנטען צור צ־־ט
 דער פא; רעג־ערונג, דיא דאש ואה, שפעטע־ איך

 ש. אי ורק פאן אללען איגטערשטיטצט׳ טאיא־יטעט
 אונזערעש שאדען צום פאדדערונגען, געהעג־ען
̂ש געוועה־ע, בערייטוו־לליגקייט טיט לאנדעש,  שלז

דא אן, פא־ט־־א אי־שע־שט-ל־נקע; דע־ מ־ך איך



ק.  אב: געשטענדנים פאלגעגדעם ע־ לענטע ־,־ע־ ;
 טעכניקעי בין ר, ע ל ב א ר קארל די־שע ״א־ך
 איך געב־רט־ג. (באדמעף י ו ט י ל ק איים איגד

ע -א  פ־אנין ברידער טייגעב טיט פערא־ינע א־ם נ
 רדב דען *ן א ר ק געודששען א־־נעם אוגד ראשלער

 טדאט- - פעראיבט.״ .שווי־צע־-מידלע־ דעד אץ
 בר־קסען א־ן פריד,ער שאן •ן א ר ק א־זט זעכליך

 דך בעפאנד ראשלער פ־אגין ■יארדען. פערהאפטעט
 זיין דאש ערפוהר, ■עדאך ער אלם שעסט. אץ •עדאך

 בע. אוגד וואורדע פעשטגענאממען קארל ברודער
 אשגע- געשטעגדנים פאללשטעגד־געם איין ־״טש
 אוג. הויפטשטאדט דער אויש ער פליכטעטע לעגט,

 דעם אץ האנד.קאפפערם, אי־נעש מ־טגאדטע טעד
 געל- גערדבטען דעם פאן גילדק 12 !00 איגגעפעהר

 טאש. גאטהיגען ד־א וואורדען עם בעפאנד. דך דע
 פ־אגץ פליבטיגען דען איש ערגר־פפען, ־עגעלן

ערורשען. צו דאסלער
ר (ד * י ע ס ו ץ ע יש ר נ י ר פ ג א ר  ק

 וואורדע זאננטאג פאר־גען ג.) י ר ה ע ש.י א ר ג -
 געפי־ערט. פעשט זעלטעגעש איין פעטע־שבורג אץ
נעם •ואורדע קראנפר־נין רוס־שע *!.יעהריגע ר דע
 איגד פראבטפאללער עגטפאלטינג איגטע־ *״־

 ג־אם.יעהריג אלם פעשטליבקייטק ;־עגצענדע־
 גאטהיגענפאללם גון קאגנטע דערזעלבע עדקלערט.

 ד־א זעלבשטשטענדיג אוגד בעשטייגען טהראן1 דען
 פעטע־ש- איין - נעהטק! האגד דיא אץ רעגיערונג

 דיעזעש אן קג־פפט בלאטט גיהילישט־שעש גער בי־
 :בעמערקונג ביששיגע האכשט פאלגעגדע ע־א״גניש

 איגד אלט ■אהרע 1!׳ ע־שט איזט קראנפריגץ ״דע־
 אללער פיהרונג צוד איגד גדאש-יעהריג שאן דאך

 ב־־א עש איזט אנדע־ש פעהיג. -עניערוכגש-געשעפטע
 ווע־דען וויר ;טעגשעג-ק־גדערן געויאהגל־בען אינם

 ״מיגד־ג״ אלש •אה־ען 24 פאן אלטער איש ע־שט
 איינען ניבט פריד,ער ע־האלטען איגד נעט־אבטעט
 קל־יגעש איין איש ״געווערבע-שייך, זאגעגאגגטע;

 ע־ר־ש. צו דע־גלי־בע; אדע־ •יירטהשהדז.געשעפט
 פאן א־יגעש גור א־זט דא ?- דאש ראטטט •י־א טען.

 דאש מאגל־ך, געמל־ך א־זט עם דעגקבאד. ב־־דען
 פ־י- פערשטאגד דע־ י־אגפ״גצען א־יגעש יא ש

 מענשעג- גע־־אדגל־כע; ב״א אלם ווירד, ־••ף דע־
 •מינד־ג' פרידער אייך ע־ דענן •יעשדאלב י רינדערן,

 אייך אבער איזט עש ךאנן! ווערדען געשפ-אבען
 א־יגפאשען א־־געש פ־ד־־נג צי־ טאן דאש טאגל־ך,

 בע־ פעדשטאנד מעדר ודרטהשדדז-געשעפטעם
 אבשאליט־ם- דע־ פ־דרוגג ציד אלש גאטד־גט,

-־ושלאנד אין דעגיע־וגג ט־שען  דע־ ■יא דא־ט, !
 טדון אללעם איגד ־עג־ע־ט -אבשאליט• דעררשער

 יא געדט דא־ט א־־גפאללט. עבען א־־ש ייאש לאגן
״ג־ט! ־עבט פע־שטאגד אדנע או-ך ד־עש . (;ע .

 בעמערקונג ב־ששיגען דיעזער אין ליעגט עש יש,
 ב־ט- א־־גיגע אייך אבע־ באזד־יט, פיעל אינענדל־ך

!)וואדרד־יט טע־ע
א ״ ד ו  ע ם ק א ד א ד ט ־ ש.א י ד י י י

 דער ב־־א קאש ן) ע פ א ו צ ע ד נ ־ י ם ע ;
 א־־נער וועגען א"; בעדא־דע דו־פטשטעדט־שען

 דאש יעד־ליך. גולדע; 3 ״. פאן שיל-ש־ב-וענציאן
 שטאטוטען דיא וו־־ל אבנעודעזען, ווא־רדע געזוך

 בע־ קולט־ש-ם־נישטע־ פאש ניבט געטיינדע דיעזע־
 אייגע פיר ייאש :פ־אגען ודר — !א־זט שטעטיגט

 בעשטעטיג־גג ד־א ווענן דאש, איזט א־־טאנאטיע
 אוגד גיבטיג אלש קאנצל־־א ארטדאדאקשען ־ער
 דעגןד־א דאט ו־א־־ש 1 ודרד בעטראבטעט גולל

 יא קאנגיעש-קאגצלי־א דער ד־טעגש בעשטעטיגונג
? גילט־גק״ט פאללע
ד ט א ר ן א פ ן א ה ט א נ ן א ־ א (ב *

 וועלבע פע־זאגען, יענע־ גונשטע; צו דאט ח ל • ש
 שטאדט-טהעאטע־ש וויענער דעם ב־אגד דען דורך

ק גע־וא־דק, ביאדלאז  גולדען 1000 פאן בעט־אג ד
געשפענדעט.

ם * א ד ע ( ט נ נ א ק ע ד ב ע ו ר, ו
 ק־אג- אונזערעם ע־) ז י י ט.־ נ ע י ־ ״א א ־ ד

א ר א ה דע־מאנן דעררן פאן איזט פרינצען
 ש׳לאדי. צו אבע־״־אבב־נערש דעש זאהן •ן, ט י ו ו

 ו־א־דע; א־בע־זעטצט דעברעאישע איגש שאטלוי,
 ער- דרוק איש דעמנעבשט דאשזעלבע זאלל איגד

 אלשהעב־אי- דך דאט דא־איויטין דערר - ש־ינען.
 ער- גאסע; א־ינען בע־י־טם ש־־פטשטעללע־ שער

ו־ארבען-

>*1#*0111111 !זס-*זח*ז״-\1ו011 : '1. 1.111> 1<.■ 1111.11,

עסטעררייכ־אוננארן. אין יודען דיא
)(פאדטלעטצוננ

 צור אוגטערלאששען, ג־כט עם דירפען וויר
 דאש הערפארצוהעבען, וואהרה״ט דער שמייעד

 דר־־א פערשוואונדענען וו־ען אץ יעגער ל־־בען דיא
 געשטאל- איין דאש אלם פריד-־אהרע, איש ק־נדער

 ווא־רדען. א״פגעפוגדען וואשסער איש וואר, צק
 דאש איבערצייגט, דאפאן וועלט אללע ווא־ יעטצט

 דא וואורדען, ערמארדעט אוגשולד־ג גאגץ יודען דיא
 קינדער ד־א העטטען יודען דיא פערמוטהונג, דיא

 פשד. דאם פיר בלוט דערען אום אבגעשלאכטעט,
 פאלשע דו,־באיים אייגע אלם געב־ו־בען׳ צו פעשט

 אן נאבטרעגל־ך דיא אלליץ הערויסשטעללטע. זיך
 עבען דאלף וואדרהייט געקאטמענע ליבט דאש

 ניבט וואורדען יודען טאדטגעשלאגעגען ד־א ניבטם.
 ע־ד־בטוגג ד־א זעלבשט אוגד לעבענדיג, וויעדער

 ניבט דעשהאלב שוואגד בלוט-בעשולדיגונג דער
 פאן טו־בטע זאגדערן וועלט, דער איים עגדגילש־ג

 ליידע־ טאג, די־טיגען דען אויף ביז צייט, צו צ־־ט
 או־ש־עדע אייגע טאן אפט זא א־־ף, וויעדע־ איטטע־

 בע. יודעגפע־פאלגוגג נייק איינער אי־נל־־טוגג צור
נאטהיגטע.
 יאד־ע פיע־ בלאש אלזא ,1496 יאדרע איש

 ודאור- שפאג־ען׳ אויש יודערנ-פערטרייבונג דע־ גאך
ק איים יודען דיא דען ר א מ ר ע י י ט  פע־- ש

 י־דישע בעד־יטענדע רעבט צייט יעגער צו י־א יאגט,
 דיעזער ווא־ עש עקשישטירטק. קולטוס-געטיינדען

 עטש. זא איש בעטראפפעגען דיעפאן דיא פי־ שלאג
 שטי־ער. אי; גע־אדע דיא'יודען אלם פ־גדל־בע־,

 שריורלעג־ען וועזענטליכער מאנך פ־ידער מא־ק
 ע־היעל. 1899 •אהרע האטטען.איס עדפדייען צו דך
 וועגען ווילדעלם. דע־צאג דעש פאן געטליך דא טע;
 דעש א־נ־ ז־אא־דש דיא ״ניטצליבקד־ענשטע״, דע־

 אללי•; פ־י־וילעג־ען. בעד־־טענדע געלייבטעט, לאגדע
 ״ם־־וו־לעגיעך דאש פערגעששען, ניבט דא־־ טא;

 ע־טד־־לט, ד־־טע זיא דא דגד, ״־עבטע״ ק־ינע עבען
 דאג- ווערדק עגטצאגען •ויערער דאגעגען מא־גען

 דיעפי־ דע־ ,1 מאקם־מיליאן דאש עש, ראש זא !גען
 גיישטלישקייט דע־ איגד מאגנאטען דע־ ז־יטעגש

 14״6 יאד־ע איש דאטטע, ע־דאלטען גולדע; 38,00(׳
 ע־- יודען דע־ איישט״־בינג צור בעפעדל דען

טדיילטע.
 ודא ••־יזע, איגד א־ט ד־א ויא־ ט־דר־ג-יאטיש

 רוי- צו א״גפאך יודען דע־ פע־מאגען אללעש טאן
 שטייער- פא; ב־רגער ד־א פע־באטען זא זיבטע. בען

 קויפק, צי הו־ז איין יודע; א־־נעם פאן יעדעם, מא־ק
 בעקאט. איגעגטגעלטל־ך ד־־זע־ דיעזע ז־א דאטיט

 דיעזען בי־גע־ן דע; גאגנטע דאיזע־ דע־ דאך טען:
 ט א א ט שי דע־ נו־ יא וואר היעצו ;ניבט ־־־ב
 שטאאטש-אבע־- דאש אלש זעלבשט, ־ ע איגד

 דא- ערטד־ילטע קאיזער דער בערעבט־גט. הויפט,
נ •ידען דע־ ד־־זע־ דיא ־אש בעפעדל, דען דע־

 זא־י* דאך די־פען, ווערדען פערקויפט געלד טםא
 איבע־. א־־געגטד־מע־ן י־דישע; דע; ניבט געלד דאש

 1 ד־א אי; דאשזעלבע טוש זאנדערן ווערדען, געבען
 דאטטע שטאאט דע־ !פליעשען שטאאטש-קאששא

 א־י- פ־עטדעש פ־־וו־לעג־א־ש, דאש גלייבזאש אלזא
 מאקשי. קאיזער וואם די־שען. צו זיך אן גענטהום

 דך ער היעלט זא בעט־יפפט, פערזאגליך • טיל־אן
 איגד שינאגאגען ד־א א־בע־ פא־- ־עבט דאש בלאש

 גוטד־נקען אייגעגעם נאך פריעדדאפע יידישק ד־א
 ״איך :נעטליך זאגטע קאיזעד דער פערפיגק. צו

 א־־גצעלנע־ אייגענטהום דאש פע־זאנליך מי־ ודלל
 שטאאט דע־ נור א־זט דאצי אנא־־גנען. ניבט לייטע

 פ־־עד- איגד ש״אגאגען אלליץ בערעבט־גט. אלל־ץ
 אייגצעל- אי־גענטד־ם דאש ניבט יא בילדען דאפע

 אייגעג. געמיינזאטע דאש זאנדערן פערזאנען, נע־
 אוינענבליקע דעם אץ קולטום-געטיינדען. דע־ טהום

 דער א־־שט־־יבונג צי־ בעפעדל דען איך דא יעדאך,
 קולטוש-געמי־נדען יידישק דיא יא זיגד געבע, יודען
 ד־א בעטראבטק. צו ט ז א ל ע ג פ י ו א אלש

 דיעזעם אץ דאבע; פ־יעדהאפע אוגד ם־נאגאגען
 אוגד פע־לא־ע; אי־גענטד־טע־ א־ה־ע אוינענבל־קע

 והפקר* נוט ״הע־רענ-לאזעש״ אייגענטליך :אנין דגד
 טא- אלש דאך וואהל איך בעגעדע נון געויארדען.

 ם־ר איך ווענן רו־ב, א־־נען ניעטאגד געגען נארך
-------אנא־־גנע!־ ״דעררענ.לאזעש־

 דאש איישערוננ, דיעזער איים ערזיעדט טא;
ו בע- ציר !, טאקשיטיל־אן קאיזער מאיעשטעט, ז־־גע

 בעיענק. -עבט אייגע ר־־ב-זובט דינער שאניגוגג
 נעטיעש לאגיק דיעזער עגטוו־קעלטע. לאניק לישע

 ב י ו ר איינען יודען א־־נען געגען ניע מאן ברויבטע
 :טאדט יודען דען א־ינפאך שלוג מאן פעראיבק. צו

 ״העי- אלם פערטאנק זיין יא זיך מאן קאננטע דאגן
 נע. זיין דאב־־א אהגע אגאייגנען, גוט רענ-לאזעם״

 ש ע ב י ו ר דעם פע־ברעבען דעם טיט וויששען
בעלאשטען!״ צו

£אלנט.) ^דטזעטצוננ6(

־עדאקציאן. דע־ ב־־עפע
;בקשתו מלאנו תפצה בנפש :א׳ בק״ק שלום" ״איש

 ב־ך א■! עוד ב־דינו אין פאמ-ליענבוך ״•ידישעם מהספר
 83355 ס׳ פרעמיענלאס א-הר 1 א׳ אין ס' ם׳ הערוץ — אהד.
 ־אטדשילר נעצאנען. קי׳ 81 נולדען 143 מיט א־זט 18 נום'
 עקסיסטייען צו יאה,רען 10 צירקא פאר האט קאמפ עט

 ס׳ פ־עמיענלאס אדה־: א־ן ר׳ א-ג׳ העררן או־פנעהא־ט.
 קאנטא־ ס׳ י׳ העדרן ״־ נעצאנען. נ-:ט א־זט 39 נום׳ 1663

 ,׳>!!<׳: אונה 5 65 םעד:ענוואיוענהדם.לאוע ר-א : א׳ אין
 :א-א־־שא אין מ• ל׳ הערר - נעוואננק, ניבט האנען

 אללנעמ״נען צו־ טאקסע מיל-טע- דע־ פע־העלטניש דאס
 נולדען; 5 שטי-ער נולדען 50 ב־ז פאלנט: וו־א איזט שט-ע־
 נולרען 500 ביז 110 א-בע- ;נילדען 1 י נולדען 5<׳ א-בער

 40 שט--ע- נולדען 1000 ב-ל 500 איבע־ נולדען, 20 שטייער
 נולרען, 80 שט-ער נ־לדען 3000 ב-ז 1000 א-נער נולדען,
 נעשטים. דיעזע ן. נולד; 500 שט״עד נולדען 30!׳0 א-בער
 111. צ- אדע־ 11. צו־ ד-א יענע, פ-ר נעלטען מונגען

 א-לט קלאססע צ1• דע־ ב־-א :געהא־ען שטייע־-קלאססע
האהערע. איינע מיליטער״טאקסע היא

 ע־האלטען אבאננענטען א־־נט־עטענדע נייא
 דעס אנפאננע דע= מ-ט נוממע־ן ע־שיענענען ב־זהע־ היא

נאבנעליעפע־ט. אונענטנעלטל-ך ,פאלליעטאנס״

רעגאליענ-פעכטער. פי־ וויכטי:
 איגד ל־קערע ט־עבע־, שליייאודטין, רום,

עששיג
 רען מ-ט ב-ללינסט אפפא־אטע אהנע מאן ע־צ-נט

פאן אלען אעטהע־־שען אינד עססענצען

ד ארב ל ט א א ו ך ט ו י ר ע
 גענענא־בער טאבאק-גאששע, בודאפעשט,
 טעטפעל. א־ז־אעל־טישען דעש

 ודינבא- הייזענבלאזע, :פע־נע־ אפפע־־־ע
 עצט. ענטזי־ע־ינגש-פולווע־ גליצע־ץ, קעטם,

ציט. איגד דיטבע־זאפט :פע־נע־ אפפע־י־ע
- ־אנענ-זאפט נאזעע״פיללונג. פ

ק אי; לאציאגש-ביבע־ טאגיש  שפ־א. אלל
ג־אט־ש. בע;

^ שאנסטען דיא
;ץ ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א נ י
! מאנטערל. אונד פרוכת אויף !

ק. ; : ד ל א ו ו נ י ר ג
■ בודאפעסט, •
 הויז), (הוסארישעם לאנדשט־אששע ,
! פא־• אללע־ אנפע־סינונג צור ז-ך עמפפ-עהלט !
! קאממענדע; )
1 גאלד־קונסטשטיקערייען, י  1 נאך אלם אלטען, נאך טעמפעל פ-ר זאוואחל |
 1 יאהדען 38 ו־־ט ועססעץ נירנט אונד ריסוס, נייען 1
 1 אויך וויא ־וך, וואהלפע־דיענטער ערווא־נענע־ 1
 1 צור נעמי־נדען נראסע מעדרערע נאך סי־ אוני 1 1 מ-שקאלץ וויען, פעסט, אין טעמפעל רען פיר 1

א אדסנעפ-הרטען ציפ-יערענה-יט אללנעסיינען ! ם- — פא־ליענען צ״ננ-נסע וואריבער — בי-סען 1
) עפפעקט־אירוננ. בעכמע אוגד סאל־רע

1̂■ אויף. איינז-בט ^ ! צור ליענען אדסוואהל ג־אסטעד אין צי-גנוננען 1
111111*1(091, 1381 1ג1א0וז 11111111 111111 1341101) ץ .41011117. 1-111,111111־ >11*



. ז$ ו ו ש ע ״ג א י ד ר ע ד ע י ו וו י נ ע נ ר
) א ־ ד ד נ ו א ע״ ט כ י ר ע ג ! ן ע ד ו  וויר י

 בלאטטע אונוערעם אין א־ינטאל בערייטם האבען
 פערטרויק מעה־ יודען ודר דאש הערפארגעהאבען,

 גער־בטע, ארדענטל־כען דיא או־ף קאננען זעטצען
 גע. דעש בעשט־מטוננען דען נאך שט־ענג ייעלבע
 ד־א ארף עטווא אלם טיססק, אורטהיילען זעטצעש

 אץ זיך ד־א ״געשוו^רנענ-גער־כטע״, זאגענאננטק
 יעווייליגען א־הרעם פאן בור אורטה־ילען איהיען

 ליידער אבער דאש לאששסען, לייטען ״געפיהלע*
 דאש !א־זט יודענ.פ־ינדל־בעם א־ץ ה־־פיג אללצו :־ר

 גע. דיעזעס .טען2! אם איינעש אץ או־ך זיך צ־יגטע
 איגד אבגעטאקעלטען פענדאגירטק, דען גע;

 ך י ו ו ט ד ג ע ט פראפעששאר האלב.פערריקטען
 האטטע דיעזע־ פרעש.פ־אצעששע. בגעפיהרטען—ד

 אגטי. ערש־־נענרען ם־עסבורג אץ דעש אץ געטליך
 ״וועשט-אונגארישער שאגד-בלאטטע שעט־טישען

 1*83 דעצעטבער .טען23 אם שאן ג־עגצ-באטע״
 דער וועלכעש אין געש־־עבק, שםעד,-א־טיר,על איינען

 בעט־טעלט שעבטער-בלאטט אדש פעשטערללא־ד״
 אגדע־ש: א־גטער עש ה־ישט דיעזעש א־ן ויי־ד.

 כריש- ערהאבענע דאש ווירד ■אררען ייעג־גע; אץ
 (מאראטטעדא. ר,אלב.םאגד דען איבער טענטהום

 דו־ך טא־אל־ש דאש א־כער אייך איגד ג־שטיש)
 כ־־שט. געזאטטטע ד־א פע־דא־בענע, ד־-ך אוגד
 גיפש-אגשטעקענדע ז־־געש טיט געזעללשאפט ליכע

 דאש פעשט-בי־לע, דיא ז־עגען. ם ו ה ט נ ע ד ■ י
 וועד. א־־פגעבראשען ט־ש יודענטהוס, דאש :ריישט

 עגטפע־נט דערזעלבען אייש טוש גיפט דאש דען,
 כדישטעג- דעש בלוט געזוגדע דאש דאשש •יע־דען,

 בין איך !ווערדע אגגעשטעקט גיבט ה־עפאן טרימם
 איגזע־ע אללע דאש איבערצייגט, פאללראמטען

 יודענטהוטע פערפעסטעטען דעם פאן גור געב־ע־ען
*...—רע ! ען ר  שטאאטש-אכוואלטשאפט ד־א ה

 געגע; א־ט־קעלש .ד.עטצ ד־עזעש וועגען ליעש
 דאך אגשטרעגגען. פ־עש-פראצעס א־־נען גענדטודך

 שטאאטט-אגוואל- דעש רעדע י־א־טען דער ט־אט־ץ
 אגטי. דיא וואורדע; - יודען דער גוגשטען צו טעם

 טאללה־־ן. פאלגעגדען פאן געש־יארענק שעם־טישען
 דא דיא ה־ננעדיששק, נענדטוויךש ווארטען לע־־שען
 שטע. וויענע־ דיא ווירד יאהרען 5 < ״אין :רייטעטען

 ווערדען עבעגזא זיין. שינאגאגע אייגע פאגש-י־דבע
 שטעללען ד־א שעכטע־ דיא איגגא־ן אץ איגש ב־־א
 בעקלי־דען• או׳ז׳־ו' ע־לו־ ג־אן, פא; ע־צבישאפע א־־ב
א- דע־ ם־טגל־עדער ד־א ווע־דען ־אבב־גער דיא  י

 בילדען!- קוריע קאניגליבען איגד טאפעל ג־גל־שען
 רעכטצייטיג אבע־ וויר מיששען געפארר דיעזער

 111 טיט ייא-דע געגדט־ויך ד ענטגעגענא־ב־יטען
 אגט־.שע. דאש פ־־־געשפ־אבען. שטיטטען 2 ;ע;ק

נאטירליך גארש פ־עשבורג אץ געזינדעל טיטישע

 א־גזינניגער טיט א־־טה־־ל פ־י־שפרעכענדע דיעזעש ן
אויף. פריידע ן

ר יא * ע ב ן י ע ן ד ע ב ע ר . ר פ י י
ר ע עי. דעששען )־, ע ל ש א ר ל ־ א ק ב  פ

 מעלדע. נומטער פ־א-גע- אי; שאן ודר ראפטינג
 א־־נעש אויש א־־גצעלר,ייטען נאךוואלגענדע זיגד טען,

 פאליצייא הויפטשטעדטישען דער בי־א פע־הא־ע
 טעבניקער בין ״איך :זאגטע ראשלעי־ גאשצוט־אגען,

 טעב. א־־געש ב־־א אנשטעללונג אייגע ראטטע איגד
ט אונטערנעהטער. נישען  אי־נען מיד איך ליעש -א-

 דעששען פאלגע אין קאטטען׳ שולדען צו בעט־וג
 פער- געפענגניס-שטראפע לענגערען א־־נער צו איך

 בעצירקש-גע- איש איך ד־א וואורדע, א־־טר״לט
 אבביסען (באהטען) ש ק י ר ב צו פענגניסשע

 איי. בעקאגגטשאפט ד־א איך האבע דא־ט מושטע.
 גע. ץ, א ר ק קארל נאמענש שטרעפלינגש, געש

 פע־א־בטע קו־פטאנן, פ־יהער ווא־ דיעזער מאכט.
 ד,־ע. וואורדע איגד פעראונט־־־אינגק פע־ש־עדענע

 געפעגגניש. לענגע־ען א־־נער צו עבעגפאללש פיר
 נון ץ א ר ק דיעזער פעראורטה־־לט. שטראפע

 ד־א וויעדערהאלט געפענגניששע איש מיד האט
 הייט. טא; וויא נעש־לרע־ט, ודיזע אונד א־ט לייבטע
 רויב אוישנעפיהרטען גליקל־ך א־־נען דורך צ־טאג
ך רעכט י י  וואללטע אגפאנגש 1 קאנן ווע־־דען ר

 ניכטש פלאנען פע־ב־עכע־ישען ז־ינען פאן איך
 גע. דאש צייט גל־־בעד צו יעדאך וויר אלש ;הא־ען

 ענדליך איך גינג דא האטטען, פערלאששען פענגניש
 פאש. זא א־נד איין, ין א ־ ק דעש פלאן דען אויף
 ״שוו״צע־י-מיהלע״ דער אין ענטשלום דען ודר טען

 איך איישציפיהרען. ב י ו ר א־־נען טעפל־טין ב־־א
 ברודער מיינעש זאדאגן רדב.פלאן דען טריילטע

 דעטזעלבען טיט זיך דער טיט, ראשלער פ־אנין
 דיא ערקלע־טע. א־־נפע־שטאנדען פאללקאמטק

 ! דורכפיהרונג נליקל־כען צור וועלכע געגענשטענדע,
 דאש וייא זא ווארען. נאטה־ג פא־האבענם ד־עזעש

ק געוועהר,  קאמםיששער.קאששע ד־א טאנטעל, ד
 ם־ר שריעב איך איין. ם־אג אי; איך קדפטע ׳,וו ד אי׳

 | געגען .דאפט-בעפערל• געפעלשטען איינען זאדאגן
 הערר; ״שווייצער-טיהלע״, דעד! אייגענטד״מער דען

 לי־טע. פאלגט ודא דער ר, ע נ ל ל י ט או־דעל
 צו לאנדעש-גער־בט קא־זער-קאניגל־כע ״דאם :טע

 בעצירקש-געריבט ראש ה־עטיט בעאויפטראגט פראג
 בע. ר, ע נ ל ל ־ ט איירעל העררן טעפליטין׳ צו

 ווייש-ק־רבל־טין, אין ״שווייצער-מיהלע• דער ז־טצער
 דעמזעלבק ב־־א אונד פע-האפטק צו זאפא־ט
 גאב איך - בעלעגען!״ צו בעשלאג טיט אללעם

 בעצירקס. טעפליטצער דעש ר קאטמיששע אלש מ־ך
 ערוועהג. דען מ־ללנער דעם צ־יגטע אויש, גער־בטעש

 שטילל. עש ע־ ויעשר,אלב פא־ האפט.בעפעהל טען
אונד באא־-געלר זיין ודר אלש דולדעטע, שוויינענד

ק נאהס אין  אנשטא- אינם א־־לטע הערפאד, של־פשעל ד
 שםיםאלם.םערוואל. פץ: סיר ליעם אוגד צידד;- כענדע

 מאנטי! אוגד איבע־נענען פאקעט־ .פע-זיענעלטע דאט ט;־
 עהד. דעם פאקעט דאש איך דאדים .קעהיפ-אוס״, ־טיזוןפא

אי־נהענדינע. א־ינענטדימער, רעש אלש נ־י־זע, זוירדינען
 אלש אנוועזענד, אוינענבליקע איינינע נוד ווא- איך

 •ל־ע. • . • ע-שיק לי־דענדען דעש נעטטע אש ••־עדער איך
 פיי־נדליגע, עהדודרדינע, דע- ■א אילם עם !הידדעל בע-

ק }-,0}פטע-.פר1קל לאנפטע  פ>ןד דענעננירנען אין איך ד
ק אויף ■אד,-ק פיעלק פיעלק, אפק דעש ניטערן ד  נ-

 עדלע יענער •א אילט עם !געלע-נט קעננק בעטלעהעם
 ודינבעתער בראננטוויינ.פענטער דער דעם דענשענ.פדיינד,

 פע-דאנקק צו קעדקער דעש אלים -עטטוגג דיא :״:עיצי־ט
 איד,ן ע-קאננטע איך עש, וואד ע- •א, יא, . . . !•-אדדע
 אוי. ווענינען דעד לועדרעגד גדייז דע- דא לרגלייך, ■עטצט

 נע. אנשט^שענדק איש אויפענטהאלטעש דיינעם נענבליקע
 נאך הויפטל^קען שנעע״וריסק לאננען, זי־נע נענ.צידדער

 דען אליך אונד האטטע, נענלאטטעט דינטע-ל^פפע דעש
 פ>}־ פ״^ד דעד דאם קאדדטע, זייטע צו- ז>) זילבע־.נארט

-  אידן איך וויא נעשטאלט, דעחעלנק אין נאנין לאג, ד
 איינעש אין יאה-ען פוןן -יידע לענגע-ען איינע- פון- עבען

 דעטהזעל . . נעלעינט. קעננען דיעבענב-נען אין -ל!*שטע-
 יודע, נונדעהד גיישטלישע, דוןהע דיעזעד !דעטהזעל א־בע-

 זי־טע:. שנעע.ודיםען אונד ז־לבע-־בא-טע לאנגעם דיט
 ם>זלנ־שק איינעם צו נא- אונד נאנין א־ד; ד־א לוןקען,

 ■ !■שטעדפעלטען שולע אלטען נוטען דעד אויש -אבבינע-
 נענדי־פליך -ע:ם עדשטו־נען אידר פ־נדע ,,איך

עד. נאנין לי־דעד נין איך אבער גרייז), דעד נון (לאנטע

̂דעד יעוןן, •א זיא וויששען יעטצט ;שאפפט  וואוש. איך ווז
 אונ_ דאם ניידע יא דאבען וויו !זינד איצט ליא דאם טע,

 דעדוישצופינדען, דאנן דען זיינע־צי־ט אום נעטדאן, זעדע
 דאט. נעטאדטעט י ל ו ו א ש נו־עד דען א־־גענטל־ך דעד
 ודעבעי־גע• אונשולדינע דעד דאם ל^דאנן, עם קאם ז!) טע.

 טישלע- טדונקזיבטינע דעד וועד-ענד וואודדע, בעפדייט
̂ך אינם • ע ק ש ט י ב . 1 נע־־עטה לז . ̂ך, ד>)ך, .  איך דז

 בעצינליך רעטדזעל אללע א־דנען אום שוואך, צו שוןן בין
 לאזען. צו דיטטד־־לוננען דינדליבע דורך פזדז^ן מיינער
 א״נ. ניבט דיר מיששען זיא .נעצעדלט זינד דינוטען דיינע
ק דאל  צושטאנד דיינען פעישטעדע איך ;אננר־־פען פולו ד

.ן ע ב נאך דיך רופט דאן נענוי. רענט .  דום איך .
. !$-בער־יטק6 דיך . . . שנעלל אבער . . שנעלל . . . 
 אין דך. פיר זיא בעוואדדען פאקעט' ״פעדזיענעלטע דאם

 דיינע א־בער פינדען אויפשלום ויא ווערדען פאפיע-ק דיעזען
 אבער . . . לעבענם.ש*יואלע מיינע איבער אבששאדדוננ,

 נענע. דיא דאנען זיא ביישטעדק. דיר ליא ם־ששען ■עטצט
̂ך ליא לאנק פך־בע־ייטעט; דע טון קעדפעלקצום דאל־ן  ד!
. . שנעלל אבער פ^ר, ״וידוי״ ד־א דיר אדך . . שנעלל . . 

.* , . !צאנערן ניבט נו-
 ד־א איך נענאנן ערוו־עדערן, צו וו!)-ט איין >ןדנע

̂ך ;פין־צולאנען שפראבע אישער דענרע אץ ״וידוי״  אלש דו
 )}־נע בערייטם ער וואר דא בליקטע, ליידענדען צום איך

 דיניבע-. יענלייטש נעשסעדע ראם אץ }דעם.קאדפף1ט יעדען
-----------נעשלודדערט.

דע־ אן עדשיטטערט ד־נוטק איינינע שטאנד איך
 פערליעם דארויף גאלד דאננעם. סערקווירדינען דעם ליינע

נענע־ צו דלןטעל אינם ם־ך אום שפיטאל, דאס איך

 דאש - שטעקטען. איגש צו ווערטה-פאפיערע ז־־נע
 בע. פרעכער איין נור אונזערעדזי״טם וואד גאגצע

 דאך האפט-בעפעהל. געפעלשטען א־־נען דודך טרוג
אבק ר־־בער אלש  דא בענאמטען, ניבט אינש ודר ה
 געוואלט גערינגשטע ד־א או־ך טיללנער געגען וויר

 אי; אללעש, ער גאב זאנדערן אי־שא־בטען, נ־כט
 אטטש.םערזאנען וו־רקליכע וויר דאש מ־־נונג, דע־
 זאטמט באא־-געלר דאש הער. ם־־־וו־לליג גאג־ן זיגד,
 800000 איבער וואהל ד־רפטע ווערטה.פאפ־עדק דען

 ברו. מיין אונד איך - 1 האבען בעטראגען גילדען
 א־נש איש האטבורג, נאך זאדאנן ג־נגען פ־אנץ דע־
 וו־ר אנדערטען דאך ;א־־נציש־פפען אטעריקא נאך

 בערייזטע; אונד ענטשלוש ד־עשפאלליגען א־נזערען
 ענדל־ך איך ב־ז א־־ראפאיש, הו־פטשטעדטע דיא

 זא יואי־דע.־- פערהאפטעט ב־דא.פעשט אץ היער
 מערך. ראשלער. קארל דעש געשטענדניש דאש ווייט

 קראץ מיטשולד־גע דער ארך דאש עש, א־זט וו־רד־ג
 ווע. ־אשלע־ בר־דער ביידען ד־א וואר, ט־ינונג דער
 ע־צעהלטע זא או־שגעוואנדערט. אטעריקא נאך רען
 גע. איין דאש וועלט, אללעד וואכען פאר שאן ע־

 בריקש אין ער דעם טיט ראשלער׳ קא־ל וויששער
 דארט אירש זאש, געפעגגניששע א־ם געמיינשאפטליך

ל ל י מ או־רעל דעש בערויבונג דער פלאן דען
 ד־עזע דורך גלו־בטע, קראק - !טיטגעטהיילט נער

 אב. פע־זא; ז־־נעד פאן פעדדאכט דען ערצעהלונג
 וועלצען, צו ראשלער קארל אויף אונד צולענקען

 אי; אטע־־קא אין בע־־־טש גאך, ט־־נונג ז־־נע־ דער
 •ץ א ר ק דאך !בעפינדע זיך דבערה־־טש פא^לע־
 פע־האפ. ■ואבק פא־ שאן טי־אטצדעש וואורדע

 שטעקבדיעפלי־ ראשלער קארל וועהרענד טעט,
 וואורדע, ערוו־שט עבענפאללש אונד פע־פאלגט

 הו־פט. דער אץ זאנדע־ן אמעריקא, אין ניבט דאך
בידא-פעשט. אץ אונגא־נש, שטאדט

עספזעררייכ-אוננארן. אין יודען דיא
(פ!ן-טלעטצוננ.)

 יודע דעד אוישטרייבונג דעד נאך ■אה־ איין
 יידי. אונגליקליכק דיא וואורדק ■טטייע־מא־ק אויש
 וועג. עבענפאללש זאלצבורג אץ א־־גי־אהגע־ שען

 צע־. וואו־דע זאלצבורג צו שינאגאגע ד־א גע־אגט.
 —וואור ראטה.הו״זע שטעדטישען דעם אויף שיטא־ט.

 פע־שפאטט־נג אונד פערהאהנונג עוו־גע; צור דע
ן איין יודען אדשגעטדיעבענק דעד י י ו ו  אויש ש

 ״יודענ. וועלבעם אן אנגעב־אכט, םא־םא~.שט״ן
 ווע. דאש שאנד-דענקטאל׳ דיעזעש—זויגטען. קינדע־״

 זאלצבורג שטאדט ד־א עבען אלש יודען, דיא ניגע־
 ראטה-הויזע דא־טיגען אש ז־ך בעפאנד שאגדעטע,

ק אילזא ז־נד עש .17*5 •אהרע צום ביז ב  יאה־ע, 88 ע
צי־ זאלצבורג פאן שטאדט.בעהא~דע דיא דאש

 נור איך דאש ע-דידעט, דע-דאשען דיך פידלטע איך בען.
 דיך אום אבווא-ף, אנע-.-!$ק דיינען איילע אללער אין

 ווא ווערפק, צו לאנע־ אויפם ענטקליידעט האלב ש בל!}
 עדקווי. דער רוהע, דיא ד!ןך גלוינטע. פינרק צו רור.ע איך

 דורש. נעדאנקען טוילענד אוינען. דיינען ר!}ם- שלאף קענדע
 קל!}פטע-.פ-א- דער וועזען! נאנצעם דיין שט־רדטען

 ערפט יעטצט נעשט!}יבען! שפיטאל פאריזע- אים יודע אלש
 נ־אפען פ!ןש יאה-ק 10 עטווא פא- ם־ך, איך ע־איננע-טע
 ווענע; הערר עהדווירדינע דער דאם האבק, צו פערנאדדען
 דמ*- דא דיא, ק^מםען5א*יננז אמטע דינ׳גם פאן ענטהעבוננ

 דעה״ ניבט אלטערש, האד,ק פאלנע אין אננעבליך זעלנע,
ק זייא, פעה־נ  פא־צי. קלאפטעדם דעס אנגעלענענד,ייטען ד

 .לייטק. צו צוועקענטשפרעבענד דיעזעלבען אונד שטעהק
 דיעזעש דינערצייט דאם צווייפעל, קיינעם אונטערליענט עם

 וואורדע. נעוועהרט אויך דאננעס עהרווירדינק דעם אנווכען
ר ראך י  אוגר גענצליך אנגעלענענהייט נאנצע דיא וואד ד

 •א, ווייס מאן נעשוואונדק. ע-איננערונג דער אויש שפו-לאז
 ווענן נעהט, פערזאנליבק״טק אפפענטל־בען דים עם וו־א
 האהק אץפאלנע אדער קראנקהייטס.ד,אלבעד א־־נדאל זיא

 נ-ונדע אנדערען א״נעש אירנענד אויס אבער אדער אלטערש,
 דיע. זיא ווענן זעלנסט צוריקטרעטק, אדטע איהרעם פאן
 בעקליי. נלאנץ אונר רוהס מיט הינדורך יאהרע אדט זעם

 פיערטעל-יאהרהונדעדט איין דער דיניסטער, דער דעטען.
 אוד. ד־ט קלונהייט, מיט יטטאאטם.נעשעפטע דיא הינדו-ך

 שאן טאנע רעם אן א־זט דער נעל״טעט, ני־סט מיס ז־בט,
 אונ־ פע-ליזשט, שטעללע ויינע ער רעש אן טאדט״, ״פאל־טיש

 הענדענידדט. דיא אין שטאאטש.נעשעפטע דיא א־־ןאנ־ע־ע-
פאלנט.) (פאדטזעטצונג



ק אץ רעג־עהי;; דיא וועניגשטענש ד־עזע ע־  צ' ד
 צז גענענאיבער עשטעררי־ך נאשניעביגק־־ט נראשער
 נוג. מיך איך דאש א־זט, טהאטזאשע זוכט. הינדערן

ק פאליטישק פאש מעה־ ענ  צוריקציע. גענצליך ל
 הע־־ען דער פע־ט־דען דאש דאך •ואללטע, דען

 וואהל- הדפטשטעדטישען טען ד־עזעשדעב וועהלעיי
 ה נ ע ר ד ע זעהד זא ט־ך -6 א־זט בעצירקעם

 לע- מיינעש גליק האששטע דאש פיר עש איך דאש
 ד־־כשטאג נעששטען א־ם ודרדע, עראכטען בענש

 זברו־זענדע, !*קאנגען צו זיין פערטרעטער דערען
- - ״עליענ״.־ופע.> ענדענ.י־אללע;דע ניבט

ג־אשע. זא איש האט דעדע ט־עפפלישע דיא
ק  דערזעלבען אץ אט־ואש אלש געפונדק, ב־־פאלל ר

 קיינען פא־ט־יא דערען א־:ד -עניע־ונ; ד־א גע;ען
 דער געברויכט. או־שדרוק בעליידיגענדק א־ינציגען

 םרא;ראמט.רעדע ד־עזער אץ דע- :־־שט, גאנצע
 ער וואש ערהאבענער. עדלער. איין איזט העררשט,

ק אישע־  דאש ;עשפ-אכק, אנטי-שעמיט־שטוש ד
א ארך ווירקל־ך ז־ך זאללטק  ד־א א-נד מאגנאטק ד
 או־ך דער דא ורענן פיר,־ק, הערצען צו בישאפע

 פאר. רעכטצי־ט־ג ;אך געפאהר דראהענדען איהנק
 זיע:- איש אטיואש דעש זיע; דע־ וואלילק׳- ב״גק

 ערשיינט וואהל.בעצירקע הו־פטשטעדט־שען טען
ע־י. אללגעט״ן הו־פטשטאדט דע־ א־ן דע־ לויט  ה

 ר. ה א ו ו ט ש ב א ה אלש שטיטטונג שעגדען
!ך ־ ל נ י י יט

נייאיגקייטק. פערשיעדעגע
בע. וואורדען ע> ; א ל-ט ה א ו ו ש ל (א *
 ;־אש. א•;־ בודא.פעשט אץ פעשטגעזעטצט: ר״טש

ע,16 דער פ־עשבור; אץ <׳׳!.טע, דע־ ווארדיין ט  אץ .
יו;י. ז!.טע דע־ קלויזענבורג

 ן ע ; ע ; י ד א ל ־ ש ר ע ד י ז ע (ד *
 ׳-י-טע5 דער ש.) ו מ ם ־ ט ־ ם ע י.ש ט ; א ן ע ד

 רעשע;. דער טא; דע־ דא־ זא;;טא;, ד־עזעש,
 אץ ם־א;ראםמ.רעדק דע־ אינד שאפטש-נע־־שטע

 דער א•; ש־אויינין. דע־ אץ א•;־ הו־פטשטאדט דע־
 דע. טא;ע ערוועהנטען אש שש־אשען ה־־פטשטאדט

 פעש. ;־אף יאזעפ.שטאדט, דע־ אץ כ־לאד־ ז־דע־
 א־;;אץ דרי טהע־עדע;.שטאדט, דער אץ טעט־טש
 זאנע. דע־ אץ וואהל.בעצ־־קע, טען-2 איש דא־א;־

 1 יושט־צ-ם־נ־שטער אי;ד וואששערשטאדט, ;א;;טק
 אם. דער אדער וואהל-בעצירקע, !.טען א־ש פו־לער

 ע־. אש שפראכק פ־אודנין דער אץ פעשט•;;. ;ע־
 דר׳פאלק קאשוי, אץ •ויקאי מאריין טאגע ויעד,;טען

 איז׳וו׳. א״דוו׳ שא־א אץ העלפ־ א־גנאין א־אד, אין
 רעשענשאפטש. דע־ ם־שטען אש האט או;ש פי־

 י ד א ל י ש דעזידער אשנעארדנעטק דעס בערישט
א■־. דעש יאזעפ-שטאדט, דע־ אי; ע־ דא אינטע־עששע,

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

י. נ ש א י ט ש שאטועל דר. פאן
פארטזעטצונג.) .טע12נ

 פעדוואונדערט) איך (פיאנטע איד,ן האט מאן ,.אוני
?* אויפנענאממק שפיטאל אינט ט־אטצדעם

נע. איינעם טיט דיענעד דער (עיווידעייטע !״נעווים
 ניכט זא:ע דיא המען נ; וויד בעפריעד־נונס איננערע־ פיהל

 דעי נונמטען צו אי־נמאל א־וט שפיטאל דאם גענוי. זא
 ה־ע דך ודלל דא. מענשהייט ליידענדען אונד קדאנקען

 שפי. דעס בעשטיממונגען דען ק־אנקער איין זא דא אונר
 איוט דאס דך, מאן דענקט זא פינק, ני:ט טאלס.שטאטוטם

 דייצ. אונו קיאנקהאפטק זיינעס אלנע6 איינע נוי נעודס
 איינעם וןי6 אלוא מאן דאיף וויא צושטאנדעם. בארען

 צושפעירען!■ שפיטאלע צום איינגאנג דען ק־אנקק זאלכען
או־ם, איך (ייקז רעכט! איזט דאס יענט! איזש ״דאם

 אל. פ־ייענד) אנשויאוננס-ווייוע הומאנע דיעזע איבער מיך
 וויזיט-קארטע, דיעזער מיט נרייז דער דענן ודלל וואם ליין
 מיינע עד דא נענענען, ווא־ען דרייא פאר א־הט איך דיא

ף פערלאננטע אדרעססע
אנטווא־ט) דיא (לויטעטע !ניכט איך ודים ״דאם

 ערראטהען, עהע־ פיעללי־כט דיעם דירפטען ז־א !העדר
. ד איך אלם .

 דיעוער נעד״טונג דיא מיד איזט טהאט דעי אין
 נעקאממען. עיאיננעיוננ אין דאדדף נלייך אדיעם.קא־טע

 מ־ינעם אין עם דו־נצוקטע נלייך, בל־םצ.שט־אהל איינעם
נאליציא. יענעי נ־ייו, עה־וויידיגע יענער יא האט נעסיטהע.

 בידאפעשט, פא; אנט־.שעם־טע;.:עשטע ;ע;טל־בען
 ז־ך פאלנט וויא בעווע;ו;ג שעדל־כע דיעזע איבע־

 א־זט עש ;עשטעהען, אפפען טוש ״איך אדששם־אך:
 א־־שצי. א;טי.שעט־ט־שטיש דען איבע־ ז־ך שוועה

 פע־. נ־שט איבערהויפט איהן טאן דא שפרעשען,
 דאש אנטי.שעטיטישטוש, דער עט־־א ודלל שטעהט.

 ל,א;. ;ע־דששען א־י;ע־ אנהע;;ע־ ד־א ;ע;ען טא;
 ;עוויששען איינעש מ־טנליעדער ד־א נענען פעששיאן,

 שאפפע ש-נעזעטצע ט ה א ; ש י • א שטאטטעש,
 - > ע;טצ־עהע ;ל־־שבע־עשטי;־;; דיא א־ה;ען או;ד
 איך טוש זא אנשט־עבט, דיעש ווירקליך ע־ ווע;ן
ק  לא;. דעש א־נטע־עששע איש א;טי.שעט־טישםוש ד
 א־־פש ״צע־שטא־ע;ד״ א־;ד ״אנא־ש־ש״ אלש דעש

 ב״. (לעבהאפטעד !פערדאטמק ע;טשיעדע;שטע
 ;א;צע איי;ע קלי־נ־גקי־ט. קיינע א־זט עש פאלל.)

 ;עפאה־ אי־;ע אלש לא;דעש.ביר;ע־ דע־ קלאששע
 איש שעציישנען, צ־ נעזעללשאפט ;א;צע ד־א פיר

 הע. -אבע-זוכט א־;ד האשש קלאששע דיעזע ;ענען
 א־;. קא;ן פאל־טיק זאלשע א״נע רייפצישעשיוארק.

 טוש זאנדע־ן בעפעשט־ניק, ;־שט שטאאט זע־ק
 א־ך ריבטק. ;־־;דע צו געגעגטהי־לע איש א־הן

- אנטי-שעטיטישטיש דען דאהער האלטע  אי. איין פ
 אי־נע פי־ אבע־ ;־שט ק־א;קה״ט, א״נע פי־ בעל,

 פא־. דעש ז־־טענש וועלבע שטראטו;;, פאל־טישע
 הייטצי- דא קאננטע, פי;דק בעאשט־;; לאטע;טש

 א־רגע;ד נע;ען ע־דק אי־ף פא־לאםע;ט קיץ טא;
 שאפפק אייש;אהטש.געזעטצע קאגפעשש־אן א־־;ע

 זא איש איישערו;; ד־עזע אי־ף לע;ען ודר - דא־ף!״
 הע־. א־ץ שילאדי, הערר אלש ;עויישט, ;־אשע־עש

 אפפא. ;עטעש־;טק דע־ ם־טנל־עד פא־ראגענדעש
 אי;־ווערדטעטש.ם־אפעש. ;עפי־ע־טע־ א־;ד דציאן
 דעי א־ן אפפענח־יט פאללע־ טיט דיעזעלבע שאה

 ;־אשטע דע־ דאך ווא געטהאן, יאזעפ.שטאדט
 א;;עקרע;קעלט א;ט־.שעט־ש וועהלע־ דע־ טהייל

 אייך זיך שפ-אך זי;נע נל־ישעש ;אנין אץ - !איזט
 זעששטק איש ש ט י ט ע ט ש ע פ פי־ל ;־א־

ק ;ע;ען וואהל-בעצירקע הייפטשטעדטישען  אנטי. ד
אי־ש. שעמיטישט־ש

.ע ו ו ך ־ ז ש ע • פ ש ר ע ד א י ו (ו * :
 ב־דא. דיא ערה־עלט ערשט פארנעשטערן 0 ט ע ד

 פ־־י- דאש אבער.שטאאטם.אנוואלטשאפט פעשטע־
 נע־־שטש. אשע־שטע; דעש אורטהי־ל שפ-עבענדע

 שקאנדאל-פ־אצעששע ט־שא-עשלארע־ איש האפעש
 אבע־.שטאאטש.א;. דיא צינעשטעללט. אטטליך

 פע־פ־;־;;ען ;אטהינען דיא ;•ן האט ייאלטשאפט
 ;ירעדיהא. דעש זי־טענש איה־ דאם־ט ;עט־אפפען,

 פאלל דיעזק אדף אללע ;ערישטש.האפעש זאע־
 זאללק. י־ע־דק צ־נעשיקט אקטק בעצינליכען

 יענע נעגען זאדאנן ודרו־ אקטק דיעזער גרונד איי־
פיע. ז־ך אונטעדזיב־נ; דע־ ש־יא וועלשע פע־זאנען׳

הען דע• מיט נע־  מ־־נע שפיטאלע יידישע; א־ט נילדוננ, ה̂ו
 בעמע-קוני. דעד מיט וו^יען דדי־א עטווא פון־ אדרעססע

 מעהד נינט עם דאם עם, פיהלע ער :פערלאננט מיד פזן;
 — !וויידע נעדידפען מיינער ער •יון וועדדע, דויערן לאננע

 עט. !צוד־ק קאיטע אד־עם. סי־נע מיד עי זאנרטע נון אונד
 אויפזוכען, איהן מום איך פון•: מאננע רעם מיט נעהט וואם
 דעם מיט מאנן דעי ווירד. שפעט צו עטווא עם )י1נעפ

ש ^פי  ן •טון יא מיי שיען לעכעלן פערקלערטען• ״פיל
 ״־ענדיטם' רעם טהין־ע דעם פ!ן־ קנאפפ אלם דאמאלס,

— שטעדענד.
שפיטאלם. דעד מיי נדאנטע ניטמע ם־ינע או־ף

 קוים נאך פיאקעי. איינען מינוטען ווענינען נאך דיענער
 בעטטע אם פיך איך נעפאנד פיערטעל.שטונדע איינעד

 שם־טאלע. יידישען א־ם מאננעס רעטדזעלהאפטען דעם
 דון. דיייא ן פון צייט קורצען דעד וועהרענד ווענדונג וועלכע

 נונ_ לאג פיאהליך-הייטעי, ך וון דאמאלם נרייו, דעד !נען
 ה־ננעשטיעקט, עישאפפט נאנין קיאפטל^ז, נאנץ מעד,ד
 •טפיענען, אנשטדעננונג נר^סער אונטער נור ק^ננטע אונד

 צ־ט. דינע סיר ע• רי־נטע עדבליקטע, מיך ער אלם
̂דטען דען סיט האנד טע־נדע  ד,ערד ״ודללק^ממען, :ווז

 צו. מ־ינען איבעד מיך האנע איך זעהען, ז־א !דוןקטון־
 איהנען האנע איך ה־ננעגעבען. טיישוננ קיינעד שטאנד

̂בען דדייא פ*ןר ש*ןן  באלד איהיעד איך דאם נעזאנט, ווז
 א־זט ענטשיידוננ דעד אוינענבליק דעד נון, ווערדע. ברוינען

ממען.  נדענצע איישע־פטע; דעד אן מיך בעפינדע איך נעק̂ז
 איין נוד . . . שריטט איין נוד !לעבענס איידישען רעם

. שייטט קלי־נעד איינצינער . .  מיך נעפינדע איך אונד .
אונס וו$ יענזייטס, א־פ ז^נדען דיעסזי־טס, א־ם סעד• ניבט

 שא״, ־אזע־ ו־־א ליעשען, יאטטק שולדען צ־ לעש
 פער. ;עריכטלישע דאש וו׳ ז׳ או׳ שאנדי רעטשק־
 האט שפיעש דע־ - ווע־רק. אי־עעלייטעט פאה־ען

 טעה־ נ־שט זאלל ער ;אומנעווענדעט אלזא ז־ך
 יעגע ;ור עשק ז^נדע־ן פעדלעטצען, יודען' דיא

 קאט־טאטש-שע- או;ד ;ער־שטש. יודענ.פי־;דלישען
 דע־ אי; אונטערדש־נ;, דעד שייא וועלכע אטטען,

 שווער.וויע;ענדע שעד־נק, צי יודען ד־א אשז־שט,
 שולדען צ• ז־ך פע־לאנענהייטק אונד פעלשוננען

!ל־עשען קאטטק
ר ם״ א פ . פ י ו ״ל ( * י !)־ ד א ; א פ

 21. פאש ווירד בעצירק) האדהאז(;אנאשער אויש
 אינזע. אין א־זט אנאדי נעזא :;עטעלדעט דיעזעש

 אי־פ. דעםוטירטע;.קא;דידאט אלש שעצירקע רעש
 אנרלא;;, אי־נינען ע־ פא;ד אנפא״ש געט־עטק.

 ע;טי•־. פ־אנ״אטש אי־שע־שט-לינקעש איין יא דאע־
 דעש ם־עזידענטען ב־־ש וואירדע דאך קעלטע.

 הו־פטשטאדט, דער אץ קלושש אי־שערשט-ל־נקען
ט לורוד; אשנעא־״עטען העדרן דעש א  ־, ר א ש מ

 דע;ן אש :נעדישטעט אנפ־אנע ד־א טעלע;־אפ־ש
 ״אהל-בעצי־קע נאנאשעד איש דע־ אנאדי, ;עזא
 פא־ט־־א א״שעדשט.לי;קק דע־ אט—רא: אלש

 ;ע. פא־ט־־א ד־עזע־ צי ודרקליך א־־פגעט־עטען,
 דיע. שעאנט־־א־ט־נ; טעלענראפייטע דיא - הא־ע?

 לוד. קלוב.פ־עזידע;טק דעש זייטענש גע ־א פ זע־
 א־זט ״א;אד־ !פאלגט ודא לדטעטע טאטשאר־ ־״;

 א־ישנעטרע. אי־שע־שט.ל־נקענ.פא־ט־יא דע־ אי־ש
 א;. אנט־.שעםיטענ.שא;דע דע־ ז־ך האט איגד טען

 אי; או;ש טיט לעטצטע־ע וועלכע געשלאששק,
 דעט. האט אנאדי שטעהט. בעדיה־ונג ק־ינערל־יא

 א־נזע. טיטגל־עד אלש דך נישט, דעשט דאש ;אך
 - !״או־שצוגעשען פא־ט־יא איישערשט-ל־נקען רעד
 ל־־פ. רעגעלרעשטע־ דאךאיץ;אנין דענן א־זט דאש
 פ־עזידעגט א־ש מאטשאר־ לודוויג הע־־ דע; פאש,
 אנטי-שעטיטיש דעש קלושש א־־שע־שט-לינקען דעש

 אינד האט, ע־טה־ילט אנאד־ ;עזא שעזידעלטק
 א־־שע־שט. דע־ ז־יטענש ״א־ קונדגעשוג; ד־עזע

 א־ץ ד^ך דא :אטה־;, דריננענד אייך דענן ל־נקען
א טענש,  שלא. פא־ט־יא ד־א;אנצע אנאדי, ד־עזער -
 יעדע אננעהא־ט. אננעשליך י ער דע־ טוש, ט־רק

 ויירדע אינד עה־ע א־־ף עט־יאש ;אך ד־א פא־ט־־א,
 זא־שק א־נטע־עששע א־־נענק איש ם־ש האלט,
 שיטאני, אישטויצי, ויע-האייאי, אנ>ןד־, ו־־א ל־־טען,
 טהי־ע ד־א ענטשיעדק וו׳, ז׳ או׳ •יאדנא־ שאלאי,

 ביזהער אייך אנאד־ וואר א־ברינענש - !וו״זען
 וואללטע ער שעצ׳רקעש. נאנאשע־ דעש דעפיטי־טער

 אשלענען רעשענשאפטש-שע־ישט זיינק א־־נענטל־ך
 דך דעפיט־רטענ-שטעללע דיא איש פאן;•■עש אונה

 מיש. ״אה־יטיינליך ■עדזןך א־הש ייאש שע־־ע־שען,
!די־פטע ל־נגק

 דיעס. א־ם אינם דיא ערא״נניסשע, אללע פאינעננע, אללע
ק ז־־טינען ענ  האנמטען צור אונם אונד עישיטטעיטען ל
 ודא פעדאנלאסטען, טרויער ט־עפסטען צו־ אדע־ פדיידע

פא־. ם־י־ם 1 ני:טס.זאנענדעד פע־שוואוגדענער, איין
ך,--------קאממק א דאקטא־, דע־־ אן, מיך ז־א שדק ד
. ן מ־ך זיא קעננען . .

צומוטדונג. דיעזע־ נ־־א שטאיד פאשט ויאו־דע איך
 קעננען!... ואנא־ נדייו ־עטדזעלהאפטען ד־עזק זאללטע איך

 איך מעה־ יע !דאך אונד דאך אונד . . !מעהי ניממעד
 דינע אונד שויטע נעוינט אינם פ־אנע דיעזע־ נאך אידם
 נעקאננטע־ ד;ים*א בעט־אנטעטע, זא־נפאלט מים צ־נע

 דעטטע אלם נעקאננט, זא •א, פאר,׳ דינזע מיד קאמק
 פי־ינדלינק, ד־עלע נעזעדען, אפטעדם א־־נםם ד־עזע איך

 מ־ך פי־ דאם וואיק עם . . . צינע א־ינפאנען עדעלן,
 נעזינטם• ד־עזע קאננטע איך אויגענבליקע, פיינלינע •ענט
 שטיממע, ד־א או־ך נאך אונד נאך קאננטע איך •א צ־נע,
ק ק איך ע־קאננטע דאך טאן, געוויננענדען זאנפטען, ד  ד

אננעהא־טען. דיעזע דעם נ־כט, מאנן
 דא דאם זעהע, איך נ־י־ז), דע־ נון (זאנטע ,אבער

 סי־ ווע־דען זיא ע־קעננק, האלנ אונד האלב ראך מיך
 ם מייגע אונטעי פאן ניטטע, זיא איך ווענן עדלוינען, דאהעד

 אונד הע־פאדצונעהמק שליססעל דק קאפם.פאלםטע־
 אנשטאםענדק א־ם שפיםאלם.פע־וואלטער דעם דענזעלבען

 אדם ער דאם עחונען, דעם ם־ט א־בע־נענען צו ציממע־
 א־הנען פאקעט■ .פערדענעלטע דאם קאפפע־ מיינעם

!׳׳א־־נדענד־נע
 דעי נאך מאשינענ-סעם־נ פאסט אללעס טהאט איך

בעקאננטען•; ״אוננעקאננטק איממע־ נאך מיי דעס וו־יזונג


