
1■ד
/  ^ 1 0 1 (?  $1^11(1)1 ^ ( 1 1 1  £0111111(1

 קאגןסאן צייפונג ריעזע אויף
טאג ■עדעי

ו . פ ן ע ו י ו ע ט ו נ ע

■ * ניננ ״ דעס סי נ נ ״ פ ס ם ס ז ,  ד
ען סא בלאמסועס. עי

ע י י ע נ ש י ד י י
 עישיינט נלאטט ד-עזעס

ייאבענטל־יך ז־ר״מזסיד
י נ׳יממייאד סאנמאג, נ * 6 אי נא״

ד • אונ ? ם• א ק

עסטעירייכ.אוננאין יר6
ג רי קוז אנזי וו. ז. גולדען 8 . . . נ

 זיך ט7־:ד6נע -עדאקציאן דיא
 ד;ס נונדאנדלונג דעי אין

 בוריאן, מאריץ
י(סאראקקאגלרדוי?) נודא.םעסט לרטונג פז<סטער אלגיעדריג  וו. ז. נולדען 4 . . . וו

י0 עי לי * א קי ען 2 . . גיי לי . (ו וו. ז

אויסלאגד פיר׳ם
. דייו אויר סאן וואהין י או עי ס ו ג ע  *י

עלדעי ם.נ דזן *ו יזג עג ק. ז ענ עלי נ
. —נולד. א ךאלניעי!רינ י  וו• •9 י

וו• .9 קי. נולד.(*(*• 2 ׳יעי־#עליץר6

.פא 16, יאהרגאנג ערסטער_____________*ד.0ה*תר כוון יא מישטוואך עטט-6 311>1!1<[031, >180 4. .111111 1884.

יואהל-בעוועגוננק.
— סעטיטישע. אונד אנטי-סעמיטישע בלוט־נע, -

 געגענווערט־נק דע־ וועהרענד זעהר ודא
 וויעדער- אנטי-סעמיטיסטום דער וואהל-בעויעגונגק

 דאם - האט ערהאבק הדפט פ^עבע דאם האלט
 געלעגענ. רייכליכע אללעו נוד לי־דעד וויו־ האטטען

 ה־עבייא מע־קודרדיג אבער ע־פאה־ק. צו ה״ט
 א;ט•- איינען נוי עבען שקאנדאלע ר־א האש וואה,

 וועהרענד אנגעגאממען, באראקטער שעט־ט־שק
 פא־. פאל־ט־שק פע־שיעדענען רע; אונטע־ זאגסט

 געפ־ה־ט וואהל-קעמפפע בלוטיגע זעלבסט טייען
 אין זאצתאגק אונגא־ן האט א־נדעם וואורדק.

 גע. ב־ויך־ ״שאגע; ד־עזע; ארך שטונהע לעטצטער
 בע־ וואורדע טאגען לעטצטק רען א־ן רעטטעט.
 אפפאז־צ־אן, געטעסיגטק רע־ הרפט האש קאננטליך

 מ־ט •אשבע־עג■ א־ן י, נ א פ פ א אלבעדט ג־אף
 א־ע־גע ״אב־־א עמפפאגגען, שטי־נ.רעגען א־־געם

 ע־דדעלטען. פע־לעטצ־גגק בעדייטענדע פעהזאגק
 הער־ רע־ אייגעש האטטע נון דיעזעם ׳.יטען אש

 מ־טגל־עדע־ טהעט־גשטען א־גד פארראגענדשטק
 פינאנע־ האש אום דע־ יעג־ע־־נגש.פא־ט־־א, דעה

 אלעקשאנדע־ האבפערדיעגטע א־גגא־נש וועזען
 עטמפ־ גע־ען—ט־ו נאך א״גק ש. י ד ע נ ע ה

 זעלבשט זאלבעה א־ץ וויא בעשטעהען, צו פאנג
 א־נגא־גש וואהל-בעוזעגונגע; דעה געשיכטע דע־ אי;

־. א־־ש פא־קאטמט. זעלטע; גוה גל־קליכערודיזע לו  ק
 פאל. ד־עזעש 2. פאש נעטליך והרד ג ר ו ב : ע ז

:טעלעג־אפי־ט גענדעם
 געהא־ענדע רעגיערונגש-פא־ש״א צור .דע־
 ״אהל. קלדזענבורגע־ ערסטען רעש קאנד־דאט

 העש העגע־־ש, אלעקשאגהעה העיר בעצירקעם,
 . באגפפ ב־ז דעפ־טא־צ־א; א״נע אבענדש געשטע־ן

 אבעג־ש היעד א־זט ווא־, ענטגעגענגעפאה־ען ה־ניאה
 א־ינעי פאן ■ואודדע ע־ א־־נגעטהאפפק. אורה ;׳ א־ם
 שט־־ט־שען. מ־ט טענגע צעהלענדען טו־זענהען נאך

 צ־ג דע־ בעג־־שט. .עליענ-רופעך בעג־־שטע־טען
געשט־קטען פאהנען מ־ט סי! ב־ז ״0 א־־ם בעשטאנד

 א־נ־ו־ע־דטעטש.שט־דענ. ד־א פ־יוואט-עק־ו־פאשען.
 א; פאהגע אייגעגע; א־גטע־יא־הדע־ נאהטען טען

 זאה אללעש טה״ל. א־־נצוגע פ״ע־י־בען ד־עזעש
 יא - צוג דע־ אלש אלל־־ן א־־ש. פעשטל־ך ־עבט

 ע;ט. אנלאנגטע, ׳ זאגעגאגגטען.נאדי-א־טצא דע־
 שא; זא־גפעלט־ג א־גפע־רעגגבא־ א־ץ שטאנד
 ד־א פ•־ דע־ שקאנדאל, פא־בע־־־טעטע־ פ־יהע־
 דע־ א־זט. בעשעטענד ט־ע־ קלויזענבודג שטאדט
 פלאטצע ערוועהנטעס אין דע־ נעטליך, פאבעל

 דען עטפפ-נג האטטע, גענאטטק א״פשטערי־ונג
 שטי־נ. פוהבטבארען א״נעם ם־ט צוג פראכטפאללען

 טה־־לש וואורדען פע־זאנק ״;> אלש טעה־ רעגען.
 אייך ו־א־ונטע־ פע־לעטצט, ל״שט טה״לש שוועד,

 אש טדדלנעהמע־ טעהרערע פ־ו־ען. טעהרערע
 ״א. דען א־־ש אנגשט א־ה־ע־ א־ן שש־אנגען צ־גע

 ו•":. א־נד ;איטען ד־א דורך פל־בטעטע; א־נד גען
 לעבען בעד־אהטעש הא־ט א־ה־ גור א־ש גא־טען,

 זעלבשט ש י ד ע ג ע ה אלעקשאנדער -עטטען. צ־
 אבגל״ך ,אונפעדלעטצט גל־קל־בערוד־זע בל־עב
א פעהזאנק, ד־״א  •אשען, וואגען רעמזעלבען א־ן ד

 העגע- ט־וגען. דאפאן פעדלעטצ-נגען בעדי־טענהע
 געפאהה, דראהענדען הע־ רארורך נור ענטקאם ד־ש

 ק. א ב הע־רן פא־ט״א.פ־עזעש, רעם עש א־נדעם
 או־פעו־יבטען, וואגענ-העקע ד־א געלאנג, ש, א ד

 הע־ב־־פל־עגענרען ־•א געגען ש־טין אלש וועלבע
״א־־דע יעדאך זעלבסט באק־אש היענטע. שט־ינע

 פעילעטצט. שוועד רעטטונגש-אי־ב־־ט ר־עזעה ב־־א
 רעה פערלעטצונגען שווערע ערהיעלטען עבעגזא

 ־. £ רה׳ ר, ע ל ל א ה רה׳ פארטי־-פרעדדענט
י ל א  א־זהאעל ש, א ק ר א פ געזא רה׳ א־נר ג

 פעהזאנען. ד,ער£ארראגענדע אנהערע אוגד ע ט ל ע ק
 ער- ̂ אוניווערדטעטש-שטודענטק טעה־ע־ע או־ך

 ר ע ל ל א ה דרי פעהוואונדוגגען. שווערע היעלטען
 דעה טהייל איין פערלעטצט! שוועה מונדע אם א־זט

י £ דה׳ ;אדשגעשלאגען א־הם א־זט ע נ ה א צ
ל א  שוועהע א״גע ע £ פ א ק אש ע־היעלט ג

 ש א ק ה א £ געזא דה׳ דעם וועה־ענד פע־לעטצונג,
ע איין ג י ־  - וואוהדע. £ע־לעטצט שוועה א

 ג־־שטעשגעגענוואדט, ד־א האטטע באר־אש רע־־
 אוגד פעשטצונעהטען געז־נדעל דעם אדש א־ינען

 געלאנג, אירש עש ב־ז לאזצילאששק, ניבט זאלאגגע :
 איבערגעבען. צו שאנדארם אייגעס באזעיו־בט דען

 פעההא£טעט. וואוהדען פע־זאנען אגדערע אויך
ק האטטע פאבעל ־ארע דע־ דאך  טהדריגען ד

 האטה-־ייזע דעם פאה טיטטלעהוויילע זיך מיטה,
 שע. *־ פא־טליך 3דאשזעלב< צ־זאטמעגצי־אטטען,

 ה־א דהאה־נגען פוהבטבא־ען איגטע־ אוגר לאגע־ן
 צ; פעהזאגק י פע־האפטעטען רעה פהיילאששונג

 האטיה-דויזע דעכו פאר" או־פלויף דיעזעה פא־דעהן.
 ד־״א דא שטוגדען, דרי־א אלם לענגעה דדערטע

ק וועלבע לייטע, ״נגע  אגגע. שקאנדאל גאגצען ד
 א;. ד־א וו־עדע־האלט ש־־נק, האבען צ־ שט־פטעט

 א״פ. געוואלט-טהאטען צ־ טענגע געזאטטעלטע
 ;ערהעגט א״שע־שט זינד געם־טהעה ד־א צטק.—

 שאנדא־טעהיע ד־א ה־עלט גאבט דע־ וועהרענד
 דיא א־י£־עבט. א־דגיגג ד־א ט־ליטעד דאש א־גד

 אינטע־- ד־א זאגלי־ך האט שטאאטש-אנ״אלטשאפט
א־־נגעל־־טעט.״ זושוגג

 פאש קלויזענבו־ג אדש העפעשע צווי־טע א־־נע
 האפפג־גג ו־עניג א־זט ״עש טעלדעט: ד־עזעש ׳.׳.טע;

 הער ש א ק ה א פ געזא הה׳ האש פא־האגהען,
ק אש ״או־דע, פערלעטצט שוועה א״גע אש עב  ל

 ־ע. איש פ־אגראמש-העדען הע־ וועה־ענה !בל״בע
 א״פגע- טיל־טער דאזעלבסט ״א־ -אטענ-געבייהע

ק א־גטע־ שטעללט.  בעפינדעט פע־האפטעטק ד
 .,ט־טא־בי י, ם ע ב ע ז געודששעה א״; —א זיך

 ״עללעגזעק״. בלאטטעש א״שע־שט.לי:קען ־עש טעה
 •א־נ־״ע־דטעטש-שט־הענטען טעהרע־ע געגע; אייך

 ע־האבק, א־פ־־יצנג יועגען אנקלאגע היא ו־א־־דע
 אי־פגע־ שט״נע-וועהפען צוש פאלק האש ה־עזע דא

 דע־ פרעזידענט דע־ זאללק. האבק פא־דע־ט
ל. א ה דעזידעריאוס פא־טייא, א־־שע־שט-ל־נקק

 שראנדאלש געשט־־גען העש וועגען האט ־, ע ל
 דע־. מ־טגליעדעה געבילדעטע־ען דיא אבגעדאנקט.

 פא־טייא ביזהעריגען א־ה־ע־ פאן דך זאגטק זעלבק
 רעג־ערונגם־ ליבעראלק דע־ דך שלאשען לאזא־גד
אן." פא־ט־יא

א־־נזעהק, נין ווערדען א־־שערשט-ל־נקען ד־א
 ד־א א־יף אגהעגגע־ א־ה־ע ה־א שטיינע, ד־א דאש

 דאך א״געגטל- געשל־־דע־ט, העג־ע־ונגש-פא־ט־־א
 ד־א דא צו־יקפיעלען, ראפפע אייגעגע; א־ה־ע ־- א•

 פארט־יא אייגע־ פאן דך ט־טגליעדעה געב־לדעטען
ק ה ע צי ק  פא. טיט אנשטאטט וועלשע טושטק, צ-

 ז־עג דען ; ע ג י י ט ש טיט ג־־גדען, ל־ט־שען
וואד׳ל־ קיינע טעה־ דג־ ראש ■ואללטק. ע־־יגגען

•1 ע ט ב א ל ש . ״אהל זאגדע־ן ע, פ פ ט א ק
 העגיעהונגס-פא־טייא ד־א איזט זיעהט, טאן וויא דאך 1

 שטאטטגעהאב. זאעבען קל״זענבי־ג אין דעה א״ש
 בעד״טענד ט ב א ל ש . ״אהל-בע״עג־נגש טען

ט א ט ש ע ג ק א־ה־ דד הא הע־פא־געגאנגען, -

 א״. דעה מ־טגליעדער געב־לדעטען זעטטטליכע
האבען. אנגעשלאששק נונמעהר סערשט-לינקק

קאמיטאט), (גי־טראער ין ט ־ ג ע ם אדם
 פפא־. אנטי-שעמיטישע האלב.£ערר־קטע דע־ ווא

 פא-י. אין בערייטם ודר ודא י, ד נ א מ י ז רעה
 פערהעטצט, פאלק האש בעהישטעט, נומטער גער

 :בעהיכטעט פאלגעגדעש דיעזעם !.טע; £אם ודרה
 דע־ אונד ארטע אונזערעם א־ן האט אדפהעגונג ״ה־א

 עיי. גראד האהען זא א־־נען בעהי־טם א־טגעגענד
 ק־א. אנט־-שעט־ט־שעה אדסברוך דעה האש ר־־בט,

 דעי א־זט. בעפיהכטען צו שטונדע •עדע ו־אללע
 פע־. דעססען פאלגע אין זיך זאה אבעה-געשפאן

 טעלעגרא. א־גנעהן העש מינישטעה ב־־ם אנלאשט,
 וואג-ניישטאדטל א־ן האש האשש ̂ ערזוכען, צ־ פ־ש

 ענטזענדעט שעג־טין נאך טיליטער בעפינדליבע
 בע. אץ א־זט, זעלבשט אבעה-געשפאן דע־ וועהדע.
 א״נגעט־אפפען, היער וויצע-געשפאנם, דעש גלי־ט־נג

 דקארסבהוד עהשי־נען פעהזאנל־בעש זיין דו־ך א־ש
 נאטה־גענפאללש אוגד פעהה־נדעהן צ־ אונרוהען פאן

 א־ט אן טאשהעגעלן ■י־־׳־ך'.שט־ענגע ״!־יעזעלשעץ
 א־נד ־־בשעה ה־א א־גטערדריקען. צ־ שטעללע ״א־נד

 בעצי־. דעם א־טשאפטען זי<טטטל־שעה נ^טא־ע
 דעה ז־א ווא בערופק- סעניטץ גאך וואורדק קעם

 געטי־גדען א־ה־ען א־ן •עדען פיה אבעה.געשפאן
 £ע־אנט. פע־זאגל־ך או־פהוהר פא־קאטטענדען

 געגענה גאנצען א־ן.דעה !ווירד מאשע; ו־אהטל־ך
 שלא. א־־גע א־־ששל־עשל־ך פאשט בעקאננטליך ״א

 אג. ה־א ניטמט בעפ״נדעט, ז־ך בעפאלקערונג ווישע
 ל־־דענשאפש. וו־־ט א־־נען בעוועגונג ט־-שעט־ט־שע

 פעה. אגפאגגש טא; אלש אן, שא־אקטער ל־שע־ען
 ״פאנשלאייישטוש״ אונגא־ג.£־־גדל־בע דע־ מ־טהעטע.

 ה־א ז־ך ר־יכען ״אגט־-שעם־ט־שט־ם״ דע־ איגד
 געפע־־ל־שען א־ההע געט־־נשאפטליך א־ם האנדע,
צ ־ ו ט ש ־ א טא־גק זאלל זא ערהי־שק. צ־ צ־־עקע

 קאם־טאט) נ־־טהאער ישקאל־טץ, שאקאלצא ןא
 קאנד־דאטען דען געגען דא־ט א־נד א״נטהעפפען

 ז־עהט ־א או־פט־עטען. העגיע־ונגש-פא־ט־־א דע־
 א״טט־יצי •ודענ-£־עששע־־שע דעה דאש •א, טא;
ק ט־ט  האגד ״פאגשלאודסטעך לאנדעס.פ״נדל־כען ד
 א־זט, •ודענ.£־־נד איין וועה ודלל. געהען האגד אץ

 שטאאשעש, אונגארישק דעש £־־:ד אייך א־זט דע־
 דענזעלבען בעה־־ט, גאטה־גענפאללש א־זט א־נד
ק א־־ך  זי־נע גוה אום אדשצול־עפערן, סלאווען ד

 צו ווע־דק טהאט צו־ ציעלע צע־שטא־ענדען
״ לאששען! -
 א״ם מעלדונג שעלעגראפישע ד־א ודיט זא
 שאן דאש האט מעגש פע־נ־גפט־גע ־עדע־ שעג־טין.
 אנט־-שעם־ט־שמוש דע־ האש א־־נגעזעהען, לעגגשט

ן ה־א געגע; שפיטצע ד־א א־־שע־ל־ך נו־ ע ד ו י  
 נאנצען דען טהאטזעכליך ע־ וועהרענד ווענדעט,
 ל־־. מאשטע, ווע־פען הו־פען דען א־בעה שטאאט

 קהייזען מאשגעבענדען דע; א־ן ־עדא־ מאן א־זט הע־
 מאן דא געלאנגש, א־־נז־שט ד־עזע־ צו שפעט צ־

 געדולדעט הינדורד יאהרע נ־שט געוו־ם עש זאגשט
 זאג. ־ודענ.£־ינדליכע> בלאש ניבט דע־ דאש העטטע,

 ש.£־־גדל־־ע ט א א ט ש טאשע גלי־שעש אץ דע־ן
 געפעהרל־- זי־נע אונגעשטהאפט אנט־-שעט־ט־שטוש

 פא־טזעט. וויהלער־־ען פערבהעבערישק אוגד שען
דאננטע! צק

* *
 פפ־נגשט. שה־שטל־בען פע־פלאששעגע; ד־א

 טעה־ע־ע הדפטשטאדט ב־אבטעןדעה פ־־ע־טאגע
 פ־אג־אטש-־עדען. אוגד ־עבעגשאפטש-בעה־שטע

ביזהערינע ידעה לעגטע טהערעז־ענ-שטאדט דעה אין



 ן יאהרען !3 פא־ ערשאם ;אשפא־, נאמענש מאנן,
 ד־נק שט־־יטע איש וו־לד-ד־עבער־־א דער אויף

עי. מארד.טדאט פאללב־אשטער נאך קנעכט.  פ
 וועיע קנעבט דעי אן. א־;ד;אב ל־־־ע דיא ע־ כרוב
א אויסגעוואנדעיט. פאלק נאך  האטטע טהאט י

 דערזעלבע דואר צווא־ א־נד צייגק, א־ינען ■עדאך
 .,,א ב־־א - מארדערם. דעס קכעבט עוריטער י איין
 \ ם־ט קנעבט א־ני הערר אלם ;עלע;ע;הי־ט, נער

 ערסטע- אי;ד האטטען שטר־יט א־־נען א־עאנדעד
 | דער טיט דיעזער דראהטע שלו;, קנעשט דען רעי

 אונ;ליקליכען ד־עזעם ארך זאללטע דאב א;ע־־;ע.
 זעלבען אש דע;ן;אך ווערדען׳ פערדערבען צום

 ;אך איחם שלו; אשד איהן;אשפאר ערשאס טא;ע
ק  ע־ פערשאררטע טהאם דע־ ;אך א־ץ. שעדעל ד
 דעי א־־ם. ;ער־נט דאש שפרע;;טע או;ד ל־ישע ד־א

 פאלען;ע- ;אך קאללע;ען זיינעם ווערע ק;עשט
 לעטצטקטהאט די;ער ב־יא —א אבער פאל;ט!-

 או;ד ווא־דען. בעאבאבטעט מא־דע־ דע־ •יאר
 זאה;ע. אשט.יעהרי;ען איי;ע;ען ד־;עש פאן צוואר

 מוט. ד־;ער טא;ש א;דע־ן ערצעהלטע דערזעלבע
 דען פאטע־ דע־ דאש האבע, ;עזעהען ע־ וויא טע־,

 דע־ דאבע:- דעש;עוועהרעע־שלאנען ש־ט קנעבט
 עבע;- ע־צעהלו;;, ד־עזער צ־דא־ער ווא־ טא־דע־

 ד־ע;שטטא;ד א־;ע צ־מטער א;דע־ן א־ש הא־טע זא
 ־•;;ען דעש ט־טטה־־לש; האאר.שטר־־בע;דע ד־עזע

 פלאן, דען ר7נינטע; פאשטע ;אשפא־ — קשדעם.
 זא;טע ע־ בעזייטשק. צו העד א־שמעם דיי אייך

 דען ״ב־־;;ע :פ־ייא ז״נע־ צו ;אבטיטטא; אם
 י :פיעבע־ט אשד קראנק א־זט ער בעטט, א־;ש ;ען

 האט. פאטעד הע־צלאזע דער או־ך. עש ויא־ זא -
 | טא;ש אונד ;ע;עבען, ט פ י ; קשדע ידעם טע

 ן דע־ לייבע. א״;ע •ונ;ע א־צוע דע־ ״א־ דארדף
 דער אשד א״ש;עשטעללט, וואורדע טאדטענ-ש־ץ

 טאדעש-אי־זאשע.ראבענ. אלש בעצייבנעטע אדצט
 צו שאן אשטעההיעלט מארדער דע־ - ב־־שע״.

 דיענםט.מא;ד פאר;ענא:נטען דע־ טיט צ־־ט •ע;ער
 ;•בט וועלכעם פע־העלטדם, אשערלויבטעם ״ן א
 דא •אה־ען;אב אבט פא־ ;שליעב פאל;ען ה;ע א
 א־נשולדי. דעם דך א־ש לעבען. דאש ק־נדע ־•;עם א

 אשמע;ש דע־ שר־טט ע;טלעדי;ק׳ צ• קשדעם ;ען
 טראטדאש אשדי־־ערע־ טא־ד.טהאט, פ־ע־טע; צ■־

 מוטטער ד־א - שולדשקי־ט! זיי;ע ;־פט ש־עקל־בע
 ״א־ ד־ענשט.טא;ד, היא נעמל-ך קשדעש, יו;;ען ־עם

 ז־א ורעוד־ט א־ן ;־ א אב ;טהאט דע־ טיטוויססערין
 ד־א ודרד ••א־, בעה־לפליך דאב־־א פע־זא;ל־ך ־־ך א

 דיע;םט.מא;ד ד־א פא־דערן.- טא;ע צו או;טערזובונ;
 אשד אטהען—פע־ה קורצעש ב־;;ק דך ״אללטע

 ״00 שא־דע־ דעש פאן צוועקע ד־עזעם צו באט
 פע־. אשר ;־צ•; זעה־ אבע־ א־זט ;אשפאר שארק.

 דאש ב־טטען וו־עדערהזןלטער ט־אטין וו־יגערטע
 צור פררענ.צ־מםער דאש ;•;; ראבע איים ;עלד.

 פאל;ע ד־א אן. זאבע דיא צ״;טע או;ד פאל־צייא
 וואור. פערהאפטעט ע ד י י ב דאש וואר, ־אפאן

 שטעללען, דען אן א־זט םא־;ע;ם זא;;טא; אש דק.
;אב;ע;־א. אנ;ע;עבען. דיע;שט-מא;ד ד־א •עלבע

 ביידער לייכק דער שקעלעטטע דיא זי;ד אונד בען
 א־זט בי־דען אן י־א־דען. פא־;עפ־;דען ארך קנעכטע

 ב־ידק דער לי־שען ד־א דכטבאר. דייטליך שום דער
 דיא ארש;ע;־אבען. עבע;פאללש ווערדען ק־נדער

 א״;ע א־זט ;א;צען;ע;ע;ד דער אין ארפרע;ונ;
 דך בע;־םמט פערהאפטעטע דער אומעהייערע.

רוהי;. פאללשטענדי;
3  אין יודען ,דיא פוסטע דרפ.פאננעל ווענען *6

ווענבליינען. ד־עשמאל עסטעררי־נ-אוננא־ן"

ז. ר ו ק נ א ק
 ולטום.;עמ־־;דע|ר איזר. ארטהאדאיש דער אין

 פא־בע. א־עעש שטעללע ד־א א־זט נאד־-שוראן צו
 א־;;א־י. דע־ אינד וקורא בודק שוחט דער טע־ם,

 דין שר־פטמעבטי; א־נד ווא־ט אין ש־פ־אבע שען
 איין א־זט שטעללע דיעזער טיט בעזעטצען. צו מום,

 ! שחיטה, האלבע־ ;ולדען,3<׳.0 פאן יאה־עש״עהאלט
 פע־. נעבענ-עטאלומענטק אינד ייאהנש; פ־־־ער
 אנערקאננטען פאן ט־ששען בע־וע־בע־ בינדען.

 בעפעה־;ונ;ש.ציי;;יששע, אי־ש;עשטעללטע ראנבשק
 ־על־;־אז.דטט. איה־ע; בע־ א בעלע;ע אייך זאו־יא
 פא־שטאנדע דעם פאן לעבע;ם-וואנדעל לישע;

 ■יעיויבער אין ;עמיינדע, א־טהאדאקשק דעריע;י;ק
 פ־א. עיש א־י;זע;דען. פו;;ירען, ;עיענייא־ט־; .'.ע ז;

 בערופענען היעצו דיא נור ווע־דע; בע.פא־טרא;
 י־ע־דען שפעזען .יאיבערדעדעלו;;ם צשעלאששק.

 פא־. דעש שט־פילאעיאן לו־ט א־־פ;ע;אטטענק דעש
ער;יטעט.8 שטא;דעש

;עטי־נדע-פ-עזעם. ן, י ו ר ב דודאלף

. כט י ר בע פטס געשע
 או־ז א־ינפלוש ציעמל־ך דאטטע וויטערו;; שאנע דיא

 פיעל דעפסען פאלנע אין ווא־ עש נעטי'ידע.געשעפט דאש
 צו־־ד. אללנעסיינען איש פ־י־זע ד־א דיזןדד־ך אויסנעב^ט,

 דו־:. בל־עב ווייצען צופי־שט. אבע־ רן ע־הזןלטען ני:נען,
 איינע ):א־1ז עדציעלטע ר^־ן נילליגע־ ,ק־ 1״ שניטטליך

 יואו־דע פוטטע־טואא־ע בעזון;־ע־ש נע־סטע, שט־־נע־וננ.
פע־־ייפט •אש פ־־יזען עדדאהטען צו

ע. ז י י ־ פ . ־ ע ט ש ע פ
 א:דאלטע;ד או;ד ק־יפל־שט ניטע־ נייא ן• ־ א ק
 וואא־ע נוטע־ אין זעלבע רך ע־דארטען פ־ייזע פעשטען

 קוואליטעט נאך ■ע בעצאהלט וואו־דע אונד ,ק־ 20—10 אוש
נולד. 800 8.30

 פוטטע־-וואא־ע צינעפיד־ט. וועניג זעה־ ע, ט ם ־ ע נ
נולד. 9.70-8,70 פאלצ_וואא־ע — נולד. 3.40—8,—

־ ד, ע ס זעד־ ציפיה־ נענינענדע־ ט־!ןטי; נליעב א
 דאש לענדאפטע, לון איינע ■יא־ נא:פ־אנע ד־א נינשטי;

 נע. פאן דאטטע קייפע־ לראנטיש אננענץשענע יעדעש
נולד. 8.25—8,— צאדלטע
נולד. .מ55—6.40 קי־פלושט נוטע־ בייא •ן. ו ־ ו ק ו ק
ם.וו ה א ־ ד, י * 6 נולד. 10.27- 10,25 ן ע צ י י י
נולד. 9.78-9.75 ן ע צ ■ י ו ט.ו ש ב ־ ע ד.
נול. 6.50—6.45 יו;י.יול־ שע־ ■; ו ־ ו ק ו ק
נולד. 6.65- 6.60 יולי.או־נישט פע־ •; ו ־ ו ק ו ק
נולד. 6.75—6.65 ־ ע 6 א ט.ד. ס נ ד ע ה

נולד• 13.60-13.50פעדארנוסט-סעפטעטבער עפם ד
נולד. 14—13.50 ן ע מ א ז נ י י ל
נולדנאפינעלל. 39 צו פעדקויפט ווענינ נור ל, א נ י ד

 אויך נל־עב פאדקט דער ע. ל ל א ו ו פ א א ש
 וואוד. נאנצען איש בעזוכט. שוואך זעה־ ק־־פע־ן אן6 ווייטעד

 פרי־זע ד־א ט.6עדקוי6 פעטעדצענטנע־ 7״0 יעטצט ביז דען
 פא־־אה־ע. איש ב־לל־ניוראלש נולד׳ 5—2 דודנשניטטליך זינד

 וואוידען וואללען נעוואשענען אב־יקש.פעםיג6 אין -
 פ־ייזע צוש רעכנוננ אינלענדישע פיד קילאני 75<)0 צירקא

פעדק־יפט. קילאני פע־ 3.85—1.85 פאן
 וואו־דען וואכע פא־יגעד אץ ע. ל ל ע פ.פ א ש

 צווא־• אונד פע־קויפט. נאטטוננען פע־ש־עדענע־ שטיק 4)2־100
 סעדבישע — פאאד. פעד נולד', 4.40-3.20 דייטשוואלל־נע

 באטשע־ שטיק. 1״0 פעד נול. 138-130 נולנא־ישע אונד
 אינה טירקישע פאא־. פע־ נול. 3.60—2.80 באנאטער אונד

 38 קדאאטישע אונד באפנישע נולד. 36—35 מאצעדאנישע
) ־אבאטט 2,/״ פיט (אללעש הילא. 56 פעל נולי 10—

פ א  נולד׳ 70—60 צו דייטשוואללינע עז ל ל ע פ.פ ל
 ז־עבענבי־נע־ נזלד. 100 - 90 נולנא־־שע אונד סערבישע

 והישע שוועדע נולד. 88-82 ל־ישטע ורישע נאנאטע־ א־נד
 עוט•- 1)21 פע־ נולד. 130—120 שוואדצע נולד. 110-95
 511 באשנישע אונד ק־אאט־שע ,ע ל ל ע ס.פ ־ א נ

ק־לא.) 56 (פער נולדען
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ט׳עה־עכטח־יד. : פע־אנטווא־טל־ך דעדאקציאן דיא פי־



 ד־א נעטל־ך ש־־־ט עםטעררייך אץ א־זט. פא־ט״א
ק לינקע, ד־א אששאז־צ־אן,  ליבע- נער א׳ ט־טעל ד

 ״?.טען שאם ולק א״ש נון ולא ־א. שא־ט ראלען
 ערוועהנטעם אן שאנל ולרה טעלעגראשירט ד־עזעם

 מא־־ע. זאגענאננטען אדע־ זעכסטען, איש טאגע
 לעב. זא־יך א־נטע־ וואהל דיא בעצירקע, דדלשע־

 ביזהער דיעש ולא שטאטט, בעטהייל־גונג דאשטער
 וואהל- 2800 שאן וואורדע. געזעהען נ־ע נאך ולק אץ

 בעצירקעש ולענער זעבשטען דעש בערעבט־גטען
אבק  שט־טטק א־ד,דע 2186 אלם וועניגער ניבט נ

 ד־א שי־ בעשעטענד אונד בעקלאגענשווערטה אב.
 שקאנדא. ל־א יעדאך ויא-ע; לעדדענצ-שטאדט

 אינדעם דיא וואהל, דיעזעל ב״א אלשט־־טטע לאזק
 הערלשבע. אנט־.שעט־טען לאד,ק דיא דודך אללע

ק ש א-  וואורדע נאשמיטטא; איד,־ 4 אים וואודדק. ״
 נאך בין געשלאששק. אבגאבע .דיא'שט־טטענ

 אב:ע- דע־ שעדהעלטנישסעש שעשטשטעללונגדעם
 וואדיל־ דעם שאד מאן הא־טע שט־טמען נעבענען
 אנולדערנדעש .שא־ט״עה־ענדעש איין יאראלע

 דעש עד,־ק צי א־־גענטליך וועלבעש געיאדלע,
 שע־אנשטאל. • א ט ט א ש דד־ די־בגעשאללענק

 ־־ 'נ קאנדידאט ליבע־אלע דע־ ווא־דדע. טעט
 שט־ט- 221 פאן טאיא-טעט א״נע עדה־עלט ־ ע ב

 שעדקינ- לאד,ל רע־ רעזולטאט דאש זאבאלד טען.׳
 שאנעדע־ א־נר שאטטא־ דך בענאב ״אורדע, ־עט
 אנט־-סע- אנצאדל ג־אשען נער א• בעגלייטונג אין

 שטאטש- איד־ אץ געדנניננש-נענאששען טיטישע־
 ש״עד.שלאםמענדע 'דא־ט דיעלטע; אינד י־אקאלע

 שאא־ דע־ ניבט דך וועלבע אללע, נעגק -עדען
 גלי־בצ״. וואללק. אנשל־עשק אנטי-שעם־טען -ע־
אנ אנטי-שעטיטישק איד־ען דא א״שע־טען טי;

 דע; ב״א דא ציזאטטענצידאלטק, שעבט אן, א״
 אנטי-שעמיטישט־ש דע־ ויאדלען נעבשט-יעדריגען

 אינ- דעד אין א״ך - !טע מיש דעגק אינשעדלבא־
״ פאן בעקאננטל־ך דיא וייענש, שטאדט נע־ק  ד

 שאנד לא־, שע־ט־עטען א ד נ א ר ו ק איננא־ן
 שטאטט, דיעזעש .טען ״ אש דעשיט״־טע״״אדל דיא

 שע־עד־ע־ אינד ש־־־נד שיעל.־עד־י;ע דעד ״אב״א
 "אשש׳ דל׳ קאנדיראט ליבע־אלע דע־ ר־־אנדא־ש,

 עש לא־־דע. געוועדלט נאבשאלגע־ דעששק צו
 אבנעגעבק׳ שטיסמק ׳-׳42״ ;אנצק אים ״אי־דען

 ש ש א ק דדי אלף 2114 אלם וועניגעד ניבט ״אשאן
 שא־טש־יטטש. דעד קאנדיראט דעד ענטשי־עלען.
 ש- א ק אבא־ד דע־־ נ״שטל־בק״ט, ש״נדליבק

 דיא שט־טטען. 207 בלאם ע־ד־עלט •ן, ט ־ ז ־ ע ט
 ;אטען דיא ענטד־עלטען וואדל-צעטטעל איב־ינק

 נ״בע־ שאטטא׳, זילבערער, ״א־טע-שקי־בק,
 וועדיע• ד״טע־ע אי;ד שש־יבע ל־שט־נע ;אד אדע־

ק26 אם דאבען אללענשאללש - ט  אין ד־עזעש -
דא- דע; דע; דעםוטידטענ.קאנדידאטק צ־ו״א ״יען

 שא־ט״א ליבעדאלק צוד וועלבע שאן;עט־אנק,
 נע. יודענ-שריינדליכעד שאן דעטנאך א־נד נעדא־ען

 געטעלדעט שעדנע־ ■ויען א״ש ולא - דנד. דננונג
 נ־כטלענינעד מאננאטק דארט־גע ק דאב ולדה
 ד־א שיר איש דערנעגעבק, נולדען 30!״, ״ אלם

 ״ע־. צ־ שט־מטק קאנר־דאטען אנטי-שעטיטישק
 דיא ;דאדין וואדל דנד גולדען 80000 דיא בען.

 ט־אטצ. דנד יעדאך קאנדידאטען אנט־-שעט־ט־שען
 א;טי. ד־עזע א־נדעם א־זט עש דודבנעשאללק. דעם

 טא;. עשטע־ר״ב־שע־ א־־נ־גער דאלטונג סעט־טישע
 ז. א ב דוטש. א־נד באז־ללל־; מאשע גל־יבעם אץ נאטען

 איש שע־ניידק, געלד א־ד־ דא דא ג, י ל ל ־ ו ו
ק נו־  ד־א יא דא ם, ט ו ד ;שאדק צי לדק ד

 ר־־בען דיא איבע־ אייך ששעטעל אנט־-שעט־טען
ע־ א־־ש־לבק דא אינד דע־שאללק טאננאטק  א־

-ולדדק ע־שלאנען ;א־  עשיטעל. מאננאטק ד־א !
 א־ד־ע א״ף זעלבשט אלזא דך ערציעהק ר״שש

 דע־א״נשט ז־א דע־ ד״בעד.שאאה א״נע קאשטען
 א״ן אלך - די־שטען! שאללק אששע־ צ־ש ל״בט

 ״א־ נ־טנאזיאיש ־ טא־־עדילשע אש ש־אשעששא־
 ;־־- דע־ אנלעשליך ;עני;, דיטש אינד באזדאשט
טק26 אם וועדנטען,  שיטאטטנע. ״יען אץ דיעזעש -
 וועדלע־ א;טי.שעט־ט״טע־ אלש וואדלק, דאבטק

 ש־א- דאש א־ישצוט־עטק. שקאנדאל.טאשע־ א־;ד
ק יעדאך שאשטע £עששא־ענ.קאללענ־אים  ע;ט- ד

 נא. שיל.ם״שטע־, נא־דישען ד־עזען ;ע;ק שלוש,
, מענש ל ע נ י  ד־שציזלינא־. זא;ענא;;טע א״נע ש

 א־זט טדאט דע־ אין א״נציל״טק. אלטע־דב־נ;
 ד־א ול־ד־נ, ניבט שטענקעדעי דאלבע־ איין

 בע. צו גיטנאדאל-ש־אשעששא־ש א״נעש שטעללע
 ראד״ט צו־ נוד שילער ד־נע יא ע־ דא קליידק,

 ד־א ניבט ;עולש דאך וואש ולדדע, ע־ציעדק
 בילרוננש-אנשטאלט א״נע־ א־־נענד א״שנאבע

- !קאנן דין
!)ש ו ם ש י ט י ם ע ׳.ש ט נ א ן י י יין *

 געלעזע. אינזע־ :;עטעלדעט ולדר טאדאטש אי־ש
 לענטע ש. ט י ־ ד לעאשאלד דר׳ דעשוטי־טעד, נע־

 שטא־ק ניבט עבען א״נעם שיא־ דיער טאנע דיעזער
 רעבענשאשטש. ז״נק ״עדלער-־־ייזע בעזובטק

 זעד־ א״נע לא־ א״שנאדמע ד־א אב. בע־־בט
 ניבט וועדלער ש־עלע אידם טיט דנד עש ק־דלע.

 ל־ע;ט אינוויללענש דיעזעש נ־ונד דעד צוש־־עדק.
 אין זאנדע־ן א;ט־.שעטיטישטיש, איש ניבט •עדאך

 אבנעא־ד. נעוועזענע דע־ דאש טדאטזאבע, דע־
ק ש ט ־ ־ ד נעטע  דע־יצ״ט טדייל ;־אשטק ד
עד, זאנדע־ן צובדאבטע, שא־לאטענטע איש ניבט

 טע־. אדויאקאטודס-קאנצלייא אישדינע דלזע, צו
 דע־ •ועד־ענד דאש עש, קאש זא ל״טען. צ■ זאנליך

 לאנדעש.ש־אנק וויבט־גסטען דעד שערדאנדלוגגען
טאן לאה רייבסטאנע א־ש ניבט נא־ דייטש דע־ד

 גע. א״נק אידם ע;טש־אששען, דיע־ דאדעד א־זט
 בל־יבט (עש - !אוישצושטעללען גענ.קאנדידאטען

 אויסרעדע ד־עזעד אינטעד אב ש־אנל־ך, א־טטערד־ן
 שערבא־. אנט־.שעט־ט־שמיש ששיק איין;־ט ניבט

)איזט נען !
ד ן ע ה ע ו ו ב א (נ * ע ה. ע י ד א ש ד

 ד־א ן.) ע נ נ ו ד ע ד נ י ל נ.ש ע ד ו י ן ע נ י ■־
 ;6. אם ב־לדעטען יודענ-ק־איואללע ש־נעטווארעד

 ב־־א שעדהאנדלונג דעד נענענשטאנד דען דיעזעם
 שעשטעטבע־ .טען2 אש טאשעל. ראניגל־בק דע־

 י! נעניק ש־נעטווא־ אץ נעטליך ז־ך ־אטטעטען
 דעש שיא־ שערזאנק 800 בין 2״0 אבענדס איד־

 ד־א דאדאנן ג־־ששע; א־נד ציזאטטען ו״דטהסהויזע
 שענשטער ד־א דא ש״א לא אן, יודען דע־ ד־יזע־

 צערטדים. טה־רע; א־נד טדא־ע אינד א״נשלונען
 ד־א אץ שטוהלד־בטער דעד אלש ע־שט מע־טען.

 א־ד. ט־אט ליעש, שיעשען ראטטע א־־ששטענד־שיע
 או־ששטענדישען דע־ איינעד איין. רו־ע •א־נד נ־נ;

 וואורדע; טעהרערע לעבען, דין דאבייא שעדלאד
 דיא דאש עדוויע׳, אונטערדבונ; דיא שע־י״אינדעט.

. ק אלבעדט באדבייע־ דעש שאן ראטטע ; א ט ל א  
 ש. ע י ל •א־אנן טש־זטענ-טאבעד דעש ־, יש ט
 ע. פ י׳ זעלבעד-נעהילשען דעש אינד • ־ א ו ו א ק

ד ע  וואר אינשבעזאנדע־ע וואי־דע. אננעשיד־ט ד
 ד־א דודך א״ששטאנד דען דע־ בא־ביעד, דע־ עש

 שלאנט !א־ני״א־ן איד־ ״א״ף, :אנשאבטע א״ש־ישע
 וו׳. ז׳ אי׳ א־ננארן!״ שא־לעדטם. :נ־ע־ע־ ״דע; ד״א
 דאם א־נטעדדבונגש-־יבטער, דעש ע־קלע־טע ע־
ן הי־נען ■אד־ק דר״א ז״ט שאן ע־ ע ד ו  רא- י

ע אן נין שאן אונד ד־טע י  דאד. איינק טעדד נ
 גע־־בטש.דא־ ב־דאשעשטעד דע־ ״אללע! -ע;

 אלששטאנ. דעש אננעקלאנטק ד־״א ד־א ש־ש־אך
צ קאלטאנטשי שעטא־־טד״לטיע אונד שולדי; דעש

 אטטש. ■אד־ען זעבש א־נד צובט.ד,רז יאדדען א—;
 צוכטהלז יאד,רק צול־א צו ליעשקאווא־י שעדלושט,

ק שאן אטטש.שעדלושט. •אד־ק ש־ע־ אינד  א־ב. ד
 •ע צו ד ע יי ם נוד וואודדק אננעקלאנטען ג5 דיגען
 ד־עב. א״נשאבען וועגק געשעננניש טא;אטען צי־־־א

 א־נ. ד־א אידנק וואב־־א שע־אי־טד״לט, שטאדלש
 אננע־עכנעט שט־אשע אלם טע־ז־בוננש.דאשט־

 בעשטעטיגטע טאשעל קיאנ־נל־בע ד־א - ע.—״א
 ערששנע. דאש בענאננטען דע־ בעצעל־ך ״אדל

 •ז). נאך אייך ■עדאך שש־אך אודטד־יל, ־׳בטל־ב־ע
 אי־ש. דעש י ו ב א ש •אזע־ אינד •ן א ־ זע־-

 אויךד־עזע שעדאודטהיילטע א־נד שולדיג שטאנדעש
צ־בטהויז. ■אה־ען צ־״יא יע צ•

א ה א ב נ ע ז י י (א *  יו־א ק.) י ל :נ ו נ.
 אץ א־זט ולדה טעלענראשי־ט שעטע־שבודג א״ש
ק א״־■ .טען24 שאם נאשט דע־  ד־עזעש, .טען ׳6 ד
ענטנל־־זט. עקשט־א.צו; טאשקלעד דע־ אידה 1 איש

 א״. אין מיך איך בעשינדע ו>) עדבד״לען, צו ששלום א״
 אלם ,6נ־: אנדע־ם דיעס קאנן איך לאנע. --•וו־ערינען נע-

 צוד סעקשע״ אי־נע־ .נעש־:=ע דיא נל״כצ״טינ אינדעם
 יע- ייא זזןנאלד }פפענטליך,1ד. דיא נר־ננע, -א־שםעללונג

 נע. צאסט—דע צו- אייר^פא נאנין אין ?־־:■^;:.פ-״ך־־ט
 יודענ. דעם אונד אוישגעבען םעקטענ.וועזען איד,ר לאננס,
 דך אננעדא-ט, ו^דנעדץ נעד״סק■ •אים ז־א דעט ט־ידע,

 .סאנבאטדיאנער״ דיא סעקטע, דיעזע וו־־ד. אנשליעסק
 סעקלעי- דעם דא-נזע-ן א־ינינען אי; נו- דאש נענול-ך,
 נאטענטליך אנדעננע-, א״נינע דעבענב-נע; אץ לאנדעס

דעי אן וועלנעי )י£אלי,1באזאד. >)-טע דעט אין אנע-
 געלענע; שט-אסע אודווארדעליער—דאי^ש.וואשארדעלי

 אלם ))-טעט דיעזעס בעשאלקעדוננ דעד טד־־ל איין אלט.
 אינד אוניטאדיעדן דען צו נעדא-ט טד״ל איין -עשאדם־-ט,

 ק־ינע•' נדיעניש-אונידטק צו- ענדליך טד־יל א״ןדדיטטעד
 נלוינענם.נענא־םענ. דרייא דיעזען אונטע- ״אונד

 יעדע־ אום ״טאבבאטדיאנעד״. ווענינען דיא לעבען שאשטען
 דיא נעדא־ען נעדען, צו ווענע דעם אלם טעדשאלנונג
 א"- םאנבאטדיאנעד.פעקטע דעד מיטנל־עדעד א״גצעלנען

 עדוועדנשען דעד אנדעדען דעד אדע- אי־נען דע- סעיליך
 •עדען א־ם בעזשטען, ז־א ;אן נל״נענס-נענאפסזנשאשטען

 אלל־־ן קירנע; ד־א דאלטען, צו שערנע דך פאן פע-דאכט
 אבנעשלאססען, דך שי- דאך דא נליענען וו־רקלינק״ם אין
 דעליניאזען איינענען אידיע ק־״זע אידדעם אץ יא דא דא

 ני־סטל׳. דען אן בעאנאנטעטזן. זאטצוננען אונד נענד״נע
 סאנבאטדיאנער, דיא יעדאך זונטען ש״ערטאנען :ען
 נוי עדרענען, צו שע־דאנט א־ינען אדנע דיעם ווייט •א

בל״. צו קירנע דע- פאן פע־ן לא-, דאנליך ולא אי־נענד

 נ־:ט צע־ענואניען :־־םטלי:ע; שע-ש־עדענען דיא אום בען,
 אונד איישער נ-אםע-עם זא אום טיט דיפפען. צו טיטטאכען

 א־ינענען איד־ע יעדאך זיא בעניננען שריידינקייט איננינעד
 בעקאננ. ד־א נו- א־ינענטליך נאנ׳ן אבעד דיא ש״עדטאנע,

״ וואדען פייע-טאנע ן ע ש י ד י י טען
 נע. שט־עננער פיט דא שייע-טען ״פאבנאטה״ ״דען

 או־ך דיד-ט דאדער ;.דודע.טאג* אלם וויםסענדאפטינקייט
 ש־״טאנ דא ווענן ״םאבנאטדיאנעד״. סעקטענ-נאפע דעד

 זיא לענטק דא בעפע-קטען, שטעלן ע-פטע; דען אבענד
 נענען דך ווענדעטען אונד דאנד דעד אדם א־ב־יט יעדע
 נון שערדינטען. צו נענעט אידי אום ״אספק•(פז-ח), דען

 ביל אונד אננעצינדעט .םאבבאטד.ל־:טעד" דיא וואודדען
 דא- סאננאטדיאנער ד־א פאן קאנן נא:ט דיא אי; ששעט

 נע. ־־ד־שע אינניגקייט אוננעוואדנליכעד פיט דא ולא דינן,
אבדנגען.״ בעטע

 גאםטעם.דו־ו אששענטל־כעם קיץ סעקטע דיא ״דא
 א״נענען אידדע פיטנליעדע- דיא דאבען זא דא-ף, דאבען

 נע. נאטטעפ-די־וע-ן זאשיעלען עבען צו וואדנונגס.די־זעד
 בעש־נ. דו־זעס ׳עדעס פז-ה) (דוד אםט.ז״טע דע- אן וו״הט.

 דיא שעדטיעשונג, א״נענא־טינע קל״נע א״נע נעפל־ך דך דעט
 פע־. דיעזער אין ׳. א־זט שעדדעקט שא-דאננ איינען דו־ך

 נענענ. דיא אונד ש־ישטעך ״ד״לינען דיא דנד טיעשיננ
 זא־ג. או׳ל׳וו׳, ״תשליך ״טלית״, ודא נעטען, צום שטענדע
 בעטענם דעם שאדם א־שעדע ד־א אוישבעוואדדש. שעלט־נ
 יעדע־ ערש״נט נוד ניבט יודען. דע- בעטען דעם נאנין נלייבט

 אונד ״טלית״ אין נעבעטעס דעם וועדרענד סאבבאטדיאנעד
 וועד־ענד זיננען אונד שו־קעלן דאם אלך זאנדע-ן ״תשל־ך,

פא. א״נד־ו■ דען ש־עפדע; •עדעם ב־יא פום בינטענס דעם

 מדון צו יודען וואדדדאפטען פיט דיעד עם פאן דאם טען,
 נעזאננע דע־״לינען איד-ע פאן ווענן ע-סט אונד ! ד,אםע

 שירפטלינע נערידפטע דע- י, ש ט ע פ סיפאן אנהא־ט.
 דיא סעקטע, דיעזע שיד יא דאט דענענבידנענם, קאנצלע-

 דיא ערדיעלט, £עד£אסםוננ א״נענטליפע איד-ע אידם פאן
 דיבטוננק דעבדעאישע זאנסטינע אונד (הדילים) פזאלפען

 יידיש. אדט איינע זא אונד איבעדזעטצט אוננאר־שע אינם
 דא נעואננ.נונעם|נעשא££ען. אונד געבעט. סאבבאטדיאנישען

 נלד. ניבט רעל־ניאן :׳־•סטלינען דעד שטישטעד דען אן דא
 נל״ך פאבבאטדיאנעד, ד־א נאטירליך עדוואדטען וא נען,
 עדלאוע-ם וואדדען דעם אנקונפט באלרינע ד־א יודען, דע;

 נאנשטעדענ. דאדעד זיא דננען דיישינ זעדי דצדק). (גואל
:וועדו ליעבליםען דען

 אונם ע־שליעם דעדד, אונם, ״עדשלהם
 1 דיפםעלפ.פשארט ננאדע דיינעד

 אונם זענדע אד אונם, זענדע אונד
ק ״משיח״, דען !״דאדט וואדרען ד

 דע־ א־ן דייפליך דא דען נאטטעס-דיעגסט, ״דע-
 ווירר אנדאלטען, סעקטע דעד פיטנליעדעס א־ינעם וואדנונ:

 זיא דען נעל־יטעט, ״דאבב•״ םאנבאטדיאנישען איד-עם פאן
 רונכסעלן, ה״ש־נ יענט אונד וועדלען פיטשע איה-ע- או־ם

 סאבגאטד׳. וועלנעד עדפאדדען, ניבט ם*יםטען דיא דאפיט
 ״דאנב־״ איין זא בעקליידעט. אפט היילינע דיעזעס אנע־
 בעדייטם אפט דין ער לענן זעלבסט פעדד, ניע דא־ף אנע־

 אונד ־״פט אלף שעעד.פעסםער איין דאט, נ־עדע־נעלעגט
 נעודידטעד א-ט איינע א־זט ע־ 1 לאפשען קאפטען נא-ט

אלק־ט).״ (נד- נאטטעם
פאלנט.) סא־טזעטצונג



 רע־ דינ״ן ך א ב ש ו ב פעטער אבגעזךדנעטע
 פ־אנצשטאדט דע־ אץ אב; בענשא§טם.בע־־בט

 נעמליך אבגעא־דנעטע, ב־זהע־־גע דע־ שם־אבק
ע ק גאבר־על בא־אן ק־\טט־ג־קאצ־אנם.ט־ג־שטעד

 א־־שע־סט. דע־ אט—געגע״ראג זיין א־נד ־, נ ע ט
 ענד. אלט-אפק א־ן > א ש ם א ט אנטאן ל־נקע

״ אבגעא־דגעטע ביזהעריגע דע־ שפדאך לץ  ד
 ליבע- דע־ ט־טגל־עד ד, נ א ס ר א אלעקסאנדער

 דע־ פ־אג־אטטע ד־א טאן;ואהל דא פא־ט־־א. -אלען
 גע- צ־־ טם—בע אדנעהץ פא־ט־־ק פע־ש־עדענען

ק אזים ודר וואללק זא קעננט, ניגע  נור רעדען ד
 שפע- ד־א הע־פא־העבק, קו,־*ן שטעללען 'ענע

ם פ־ר ציעלל נ ו  א". בעזאנדערם פאן יודען א
ז־נד. טערעססע

אג־ א־נטעי זאנטע ך א ב ש • ב פעטעד
 אויש־ פע־ל־ימדונג ד־א ם־ך נעגען האט ״טאן :דע־ם

 א״נ־ דען צווישען אץ העטטע א־ים געשפ-ענגט,
 גע. אונטערש־עד אי־גק קאגפעפם־אנק צעלנען

 זא. בעהדפטעטען טענשען באזוו־לליגע ■א, ;מאבט
 אגגע־ אנט־.םעט־טיםמום דעם טץ אץ דאם גאד,

 ט־־נערז־־טם וואהל, געג־גט עם ׳. העטטע שלאספק
 ענטש־עדענהי־ט מ־ט א־־נפא־ פערל־־מדונגען ד־עזע

 א־־גע בילרעט לעבע; גאנצעם ט״ן !צור־קצו־וו־־זק
 בע- באזווילל־גע ד־עזע געגען בעודיזען פא; הע—

 עהרליבען •עדען שעטצע אוגד עה־ע א־ד ה־־פטונג.
 אנגעהא־ט. ע־ א־טטע־ רעליג־אן וועלבעד טענשען,
 טענשען׳ באזען ■עדען אץ פע־אבטע דאגעגען
 קאנפעשם־א; מ־־נע־ צו זץ דיעזער ווענן זעלבסט

 אץ אוגד ג־־נד-זאטץ, מ״ן א־זט דאם !בעקעננט
 א־גד געהאנדעלט, א־טמעד אץ האבע ז־ננע ד־עזעם
ד האנדעלן צוקונפט א־ן אוץ ווערדע

 דע. ד־א בלאם האט י נ ע ם ע ק באיזון
 א־־זעג. דעם געב־עטע דעם א־־ף ג־ער־נגש-־זאל־ט־ק

 אהגע עגט־ו־קעלט: פע־קעה־ט-־ועזענם א־נד' באה:.
 געגענ-קאג- ז־ץ - בע־־ה־ען. צ־ •ודענ.פ־אגע ד־א

 אונטער יעדאך זאגטע א ם מ א ט אנטאן ד־דאט
 א־גטע־. ק־־נען אונגא־ן א־ן קעננע .אץ :אנדע־ם

 קאנפעשם־א- א־נד נאציאגאל־טעטען צ־־־שען ש־עד
 דעם טה־־לע ־עגעם אן פעסט האיטע א־ך נען.

 א־נ. ד־א ווארין א־יםערסט.לינקען, דע־ פ־אג־אטטם
 ע ל ל א פ־ר גלי־בה־־ט א־נד פ־־־ה־־ט בעשדענקטע
!״וו־־ד געפא־דע־ט

 א־ן דע־ ה. ג א ס ר א אלעקסאנדע־ דד׳
 בע. וועהלע־ י־ד־שע צאהל־־־בע י א־ץ אלט.אפען

 ד־עזען א־בעד זץ שפ-אך טובטע, ר־קז־בט־גען
 ,׳אץ :זאגטע עד ;אדם וד־טל־יפינער עטוואם פ־נקט

 רעל־ג־אן ד ע ד ע י דאם ,והרקע; דאה־ן ווערדע
 ע־. ה־ערו־ם דע־ א־נד גלדבעגם דעם פרייה־יט ד־א

 א־נגא־ן 1 בל־־בע געז־בעיט געפ־הלע ־־אבםענדען
בע־ואה- רוף גלענצענדען •ענע; פע־נעד או־ך ם־ם

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

נ־. ־אם ט ם סאטועל דר. פאן
פארטזעטצונג.) .טע15(

 ק־נדל־:. דיעזעס לו־טעש שיע־לו־פע וו־־טעיען א־ש
:פאלנט וו־א ל־עד העיצל־נע

זענדען, דאך אידן דוא ווירסט ״וואנן
ן■ ששענדען צו אונס 8."פרייר אום
שנעלל, אוגד באלד קאסמען אירן לאם
! העלל ווערדע פ־נסטערג־ם ד־א ראם

וועזען, דסעס !מש־ח !פש־ה
!ע־לאזען אונם דוא, קאממפט ראנן
באלר, דאך קאסמע 1 פש־ח !מש־ח
אלט!־ אונד יונג ודר, האריק ד״נעי

 ד־נער ה־לפע טיט סעקטע ר־א דער ס־מאן, •שעטש־
 נאהער א־סמער יודענטהומע דגם אסתר גאטטין נעליענטק

ללטע בראנטע,  נלויבע ד־עזער ראם וו־רקען, דאהץ נון וו̂ז
 אץ אונד ערהאלטע אנע־קעננוננ שטאאטל־נע ד־א אוץ
 קאנפעססיאנען זעלנסטשטענד־נען א־נר־נק דער ר״הע ד־א

 סאבנא. דעי פאללע וועלנעם א־ן ווערדע, או־שנענאםמען
 ם־נדען אנדעננע־ צאהלר־־נעדע אוץ נאט־־ל־ך טה־אנ־סטום

 עוו־נען שאן ז־א, דא נעשעהען, נ־זהע־ ד־עם אלם ודרדע,
 ה־יסלץ נור רעל־נ־אן א־ד,רע נעדראדט, שעדפאלנוננק

דורפטקך א־נק
 דעם ערשטארקונג א־־נע או־ף האששנונג דיעזע •דאך

א־ם ע־פ־ללוננ. א־ן נ־גט ל־־דעד נ־ננ ,סאבגאטה־אנ־סטום״

 ז־־נע דו־ך ה־נד־־ך •אה־הונדע־טע עם וועלבען רען,
 ט־־יע־ אלם -1 גענאסשען טאלע־אנין רעל־ג־אזע
 איך ב־ן רעליגיאן, קאטהאל־שען ;דע נל־־ב־גער

 אוץ אוץ ודא פעי־גאנגענה־־ט, דע־ען אייף שטאלק
 אלליין ג־־סטל־בק־־ט. געז־ננטע פאט־־־אט־ש ד־א

 הא- ט לא ט־־נער הו־פט.גרונדזאטצע דעם פאן עבען
 ג־־נד- פאם נעטלץ או־סגעהענד, ־על־ג־אן לישען

 ט־ט טץ א־ך ט־ם נעבסטענ-ליעבע, דע־ זאטצע
 שט־א. פע־ב־עבע־־שען יענער פאן א י ־ ש ב א

 א־נזע־ע־ טה־־ל א־־גען וו״עלכע אבווענדען, מ־נג
 דעד וועגען, ם נ ע ב ־ ו ל ג איהרעם מ־טב־רגע־,
 ק־־צעם פא־ ד־עם ־־־א א־־םל־עפע־ט, פע־פאלג־נג

 ן ע ש ־ ד י י א־נזע־ע; ט־ט א־טען א־־נ־גען אן
 א־־נעם אץ א־זט! געשעהען ל־־דע־ מ־טב־־גע־ן

 ו־ערדק׳ געדולדעט נ־בט עם דא־ף רעבטם.שטאאט
 ז־־נעם א־ז גלדבענם״ ז־־נעם ״רועגען ־עמאנד דאם

 געפאה־דעט א־־געגטה־ם ז־־נעם אץ א־נד לעבען
 בעש־ענקט א־דגענדוו־ע רעבטען ז־־נען אץ אדע־

 ג־־גד-זעטצע ע־האבענען דעי גאטען א־ם ו־ע־רע!
 ־־־א דעבטס-גל־יבה־־ט, דע־ א־גד פ־־־ה־־ט דע־
 ט־ם דעל־ג־אן, קאטהאל־שען דעד גאטען א־ם אוץ
 —פ־־ע־ ט־־־בען שט־עפל־בעם זאלך א־־ן געגע; א־ך

 האט ג־ונד-זעטצע ד־עזע - !פ־אטעשט־־ען ל־בשט
 ג־־םט. קאטהאל־שע־ א־־ן יוגע-ד פ־־הע־ אץ ט־־

 א־ץ דענן ם־ר ד־א געפראגט, העדין א־נם ל־בע־
 ד־ענען ריבט.שנור אלם לעבען גאנצעם ם־־ן פ־־

- י ווערדען

גייאיגקייטעז. פערשיערעגע
ם ל א )  ב־ז •וא־־דען עו ג א ל.ט ה א ו ו '

 ־־נ־ -םען18 אם פעסטגעזעטצט: פאלנענדע ־עטצט
 ג־אם. בודאפעסט, שטעדטע ד־א :וועהלען ווערדען
 רעב. ■ועבפ-ם, פאנטשא־־א פ־נפק־־בען, ־־א־ד־־;,

 הא־ד־.באםא־טעג־, נ־־זאטין, אב־וד-באג־א, רעצץ,
 םא־_ סעפש־-םט׳.ד־א־ד־, קא־לסבורג, ק־עטג־טין,

 פ־עםב־רג, א־אד, קאט־טאטע ד־א פע־נעד ;־־אש
 ק־ש.האגט, א־נד גאטא־ בא־אג־א, אב־־.טא־גא,

 באטש- בא־ש, טא־דא-א־אג־אש, טאלגא, האגט,
 אלשא.פע. א־ווא, ־ועספ־־ם, םאבאלטש, באדדאג.

 הא־אט. הא־דו, נעאג־אד, נ־־ט־א, ־־־־םעגבו־ג, הער,
 שטעדיטע ד־א :יונ־ .טען14 אם - שא־אש. סעק,

 טשאג. פ־א־טע, נ־־זאהל, גדאם.ק־ק־נדא, א־אד,
 א־, םאטאש.א־־־ טעטעש־־א־, ־אם-בערענ־, ג־אד,
 קא. ד־א פע־נע־ •י העררטאננשטאדט פאפא. טאקד,

 טשאנג־אד, טא־אגטאל׳ זאהל, טעטעש, ט־טאטע
 קל־־נ.קאקעל- זאלא, שאמאד־', הע־־עש, א־־זענבו־ג,

 צעגלעד, שטע־טע ד־א ־וני: סנ.םען אם - בורג.
 1 האדטעזא-־־אשא־העל־, ג־אן, שטוהלוד־סענבורג,

1 קאט־טאטע ד־א פע־נער ; ז!ןטבזן־ בא־א, ערלי, 1

 :יוג־ ז.טען6 אם - סעבען. הוג־אד, ג־אן, פעבט,
 בעקעש. ־אאב, קאשו־, סעגעדין. שטעדטע ד־א

 יאם. ראאב, קזןט־טאטע ד־א פערנער ;טשאבא
 בע. ק־אשו־.םא־ענ־, קאלאש, נאד־קונ.םאלנאל,

 - א־נגה. ט־ענטש־ן, בערעגה, טא־מא־אש, קעש,
טען אם  ד־אג. קלו־זענבורג, שטעדטע ד־א ־וני: ״.

 קא- קאט־טאטע ד־א פע־נע־ ■־ גאד־-קא־אש ־־אש,
 1.׳י אם - צ־פם. טשאנאד. טא־אש-טא־דא, טא־ן,

 פעלעדי. ג־אם.בעטשקע־עק, שטעדטע דיא :יוני
 קאט־. ד־א פע־נע־ ;קעטשקעטעט האלאם, האזא,
 אם - ג־״קאקעלבו־ג. בעםטע־צע.נאםאד, טאטע

 םאבאדקא.- א־ענבורג, שטעדטע ד־א (!!.טען'וני:
 טא־אש-ו־אשא־העלי. שטא־ט ד־א יוני: -טען21 אם
סענטעש. שטאדט ד־א :־וני .טען22 אש -

 ז־־נע ע.') ט ר א ו ו ע ב ־ ל ג ־ נ א (ק *
 אץ מא־ !(־•.טען ז־־ט וד־לטע קאניג דע־ טא־עפטעט
 בע. צ־־ פעראנלאםםונג וועלבער ב־־א א־ענבו־ג,

 א־־נע א־ץ אנדע־ען א־נטע־ טאנא־בען דעם ג־־םונג
 ווא־, ערש־ענען געט־־נדע ייד־שען דע־ דעפ־טאצ־אן

 ריבטעטע: ־־א־טע פאלגענדע קאנ-ג דע־ וועלבע אן
 קאג־גל־בע ט־־נע זץ דאם פערז־בע־ט, ז־א ״ז־־ען

 ם. א ל ק ע ל ל א או־ף ש־־ט־ן ט־־ן א־נד גנאדע
 דער א־נטע־ש־עד אהנע פאלקער, טי־נער ן ע ם

ק נו; אץ א־נדעם או־סדעהנט! קאגפעםם־אן,  אדם. ד
 אג. גנעד־ג אנהענגל־בק־־ט ט־־־ען א־ה־ע־ ד־וק

 עבענ. אץ ע ט ־ א ו ו ר ע א־נד וו־נשע נעהמע,
 בד־- ד־א אונד פ־־עדע דע־ דאם א־־פ־־בט־ג, זא

 ע ז יי ר ק ם ע ר ה ־ א א־ן א־־נט־אבט דע־ל־בע
 דאם א־נד בל־־בע, ע־האלטען א־־פ־עבט שטעטם

 א־ה. פ־־בטע דיא גלו־בענם.געגאםםען א־ה־ע א־ץ
 ע צ ט ע ז ע ג ד־א ד־־ך דען ט־ט פלייסעם רעם

 גע. א־נגעשטא־ט ;ע ט ב ע ר געו־אה־ל־־סטעטק
 ע־האבעגען רעם ־־א־טע ד־עזע - !״מאגע־ נ־עםען

ק גא־אנצ״ע ד־א א־נם ב־עטען טאגא־בק ד -  .1א־ פ
 ל־־. ד־א פ־־נדע, אללע געגע; שוטי; לע־האבםטען

 געגע; ה־־פ־ג צ־ ג־־ יאה,־ק לעטצטערען ז־־ט דע־
 טא. ז־־נע אבע־ !אגשט־־טק ־ודענטה־ם •ורקא־נד

 אדעג. צו געט־־נדע ־־ד־שע ד־א ע־מאהנטע יעפטעט
 ב־־דע־ל־בקא־־נט־אבט צור א־ץ גלייבצי־ט־ג ב־־ג
 אללע־האבם. פא; וועלכע זע־.—ק א־־גענק ״א־ם
 דאגק. ד־א געווים טאהנונג או־פגעהענדע ז־־טע טע־

!פע־ד־ענט אללע־ א־נזע־ בעהע־צ־ג־נג בא־ע
ע ש ־ ט ־ ט ע ס - ־ ט נ א ) ע * ר . פ  ב

ט ־ ־ ; ה ע ג ע ן ג ע ר ד פ נ א ר ) ק . נצען י  
 פ־עבה־־ט א־ה־ע־ אץ געהען אגט־.םעט־טעז ד־א
טק א־ץ וו־־ט, זא א א־נזעדעם האה־־ט, ז־־נע־ דקינ

 אץ פע־ועהענס אונל־ענואטק א־־נעם פוןלנע אץ *)
 וועננעבל־ע. נוטמער פוןר־נק דעד אדם ד־וקע־־־א דע־
א בק. ן. ון ־ צ ק א ד ע ר ד־

 ־׳ם צ י ו ק א ־ טד־!ןנ.בעשט־־נוננ דע־ נאך נענענטה־־לע.
 נ־:ט ו־ך וועלכע אללע, ם־ר צ־־ט באוע נא־ א־־נע קאם

 סאן אונטערווארפק. לעד,רע כד־פטל־נען דע־ אונבעד־ננט
 קץנם־ם. אונד ד,ץ •ט^נדננסל^ז .קעטצעי״ ד־עוע דינטעטע

 צו •טטאאטפ.שאטץ לעע־ען דען א־ם נ־טע־, דע־ק צ־־טע
 72 ד־א וואודדען ס־סק פעטש־ אונזערעם או־ך פ־ללען.
 ק!ןנםטאנ. נאך זעלבסט ער וועד,־ענד ענפצוןנען, דא־שע־

 הענ. דעם ראנד דע־ ווענינשטענס א־ם פל־נטעטע, ש־נ>ןםעל
 נ־־דען רען ם־ם אסת־ ם־ו־א ז־־נע ענטגזהען. צו קע־ם

 נאךנ־וןם. נ־ננ דאטשע, ם־םוןן פעטש־ שץן ז־א קנאנק,ד־א
 אונאנ. פע־וואנדטען דא־ש־גען א־ד,רען נ־־א א־ם ווא־דיץ,

׳׳ קאננק צ־ לעבען נעפאנטען
 א־־נע דאמאלם שאן עקם־סט־־טע נדזןסווארד־ץ ״אץ

 ״תלמוד. םעהרעדע וועלנע נעם־־נדע, י־ד־שע צאד,ל.דייכע
 בעזו:. פעטש־׳ם ואד,נע ב־־דען ד־א אונטערה־עלט. שולען"

 מאיטען אונד אנשטאלטק י־ד־שען דיעזע פל״ם־נ נון טען
 ע־.6 נרינדל־ך ־על־נ־א:ס.נעזעטצע; ייד־שען דען מיט דך

 סאבבא. ד־א דעד אץ צ־־ם, דאמאל־געד אץ אלל־־ן ט־ו־ט.
 אונד מארטעד קערקער, שאן דענענב־רנען א־ן טד־אנער

 ם־ט אסתר ענדליך ז־ך פ־הלטע ווארען, נעד־אהט טאד
 מעד,ד נ־רט נ־אסווא־ד־ץ א־ן אויך ק־נדעין נ־־דען א־ד,רען
 אל. דעס בענל־־טוננ א־ן ששעטע־ דאה,ער ר־־זטע ז־א ז־נער.
 קאנפטאנט־נאפעל, נאך פאננע א־ד,רעם צו זאהנעם טע־ען

 נעם־־נדע סאננאטה־אנישע קלי־נע א־־נע ס־מאן שעטש־ ווא
 נאט־־. הו־פט־עטאדט ט־־ק־שען דער א־ן וועלכע ב־לדעטע,

 נ־־סטענ. א־־נע אלם וואורדע, נעדולדעם ל־עבער וו־־ט לץ
 נע- ל־־טע; ד־עזען א־־ם אלנע6 דע־ אץ וואם נעסי־נדע.
א־וט עם בעשט־מטען. מעדר נ־:ט דך לאסם דאם ווא־דען,

 •ודענ. צום אששענטל־ך דא־ט ז־א דאם ו־אר־ש־־נלץ, זעה־
 :־־ם. שאם א־נע־ט־־טט דע־ •א דא א־בע־ט־אטען, טהומע

 נעשטאטטעט ט־־ק־־א דע־ אץ ־־דענטהומע צ־ם טעגטהוסע
 דער ״םאבנאטד.־אנ־שמום״, דעם מ־טנל־עדע־ ד־א א־־ך א־זט.

 נעט־א:. סעקט־ד .:־־טטל־נע א־־נע אלם גור דאך ענדל־ך
 ראם אן אנשלוססע א־הדעס נ־־א ד־־שטע; וואורדע, טעט

האבק.״ געש־נדען שו־־ע־־נק־־טען ק־־נע יודענטהום
ז־־. זאהן אלטערע דע־ נוי נעזאנט, וו־א ווא־, .דאך

 נ־:ם נעשאלנט קאנשטאנט־נאשעל נאך אשת־ מוטטע־ נער
 תלמוד. נ־אס.ו־א־ד־־נער דע־ אץ דע־ ־־ננע־ע, דעי זא

 ״ד־שע ד־א ־־6 אונד נעמאגט פא־טש־־טטע ואלגע שולע
 שא. גאך £א־צאנ, עם ע־ דאם ע־נל־הטע, זעה־ זא לעריע

 ח־־ץ דוד נאמען.ר׳ דעם אונטע־ עי ו־א של־גטען, צ־ לען
 אוננעיואדנל־. א־־נע; תלמוד־סטען נעלעהרטען דען אונטע־

 דענעג. נאך קאם שמואל ר׳ זארן דץ ע־לאננטע. מדם כען
 שא־. :אך אללע נעה־־מען, א־ם וו־יקטע אונד צ־־־ק נ־רנק

 •ודענ. דאם ש־־ פאללשטענד־נ סאננאטה־אנעד האנדענען
 ד־א וואו־דען 17<ז0 •אהרע אים דאך נעודננען. צו טהוש

 נע. שלאנ הא־טען א־־נעש פאן וו־עדער סאבנאטה־אנע־
 בע־אננט. ווא־ טדע־עז־א מא־־א קא־זער־ן ד־א ט־אששען.

 זאנדטע ז־א מאנא־נ־ן. נלו־נענס-א־־פרינע זעה־ א־־נע ל־ך
 אץ ז־א א־ם סאננאטה־אנערן, דען צו מאנ:ע קאטהאל־שע

 שאנבאטה־אנעי ד־א דא אונטע־י־נטען. צו ־על־נ־אן ד־עזע־
 דע. אונד ש־נען נ־:ט מאנגע דע־ וו־־זונגען דען ■עדאך דך
 ד־א וואו־דע דא וואללטען, אנתא־ען נ־:ט פ־עד־נטען יען

 אלזא שראנטע מאן נענאממען. ה־לשע צ־ ״מ־ל־טע־.םא:ט״
 לעד,יע קאטהאל־שע ד־א סאנבאטה־אנערן אוננל־קל־נען דען

מעטר,אדע ד־עזע אונד א־ץ ״נא־אננעטע״ דעש מ־ט נל־־גזאש


