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— .וואדל.בעווענוננען בלוט־נען ד־א —

 וד־ט זא בע־־־טש ל־־דע־ א־זט עש 1 ו־אהרלץ
שלאבט- א־ינעט אונגאדן כאנ*ן דאם נעקאמטען,

א־־נאנדע־ טענשען ד־א ווא הט,גלייבזיעד
 א-נד א־בערפאללען וואוטה אעז־ לי־דענשאפט טיט

 זא א־ש א־זט ערש־ינונג ד־עזע אגד טאדטשלאנען.
 א־־נעט ם־ט נ־בט •א עש טאן אלש בעדדערלישער,

 א־־נעט ט־ט זאנדערן האט, טהץ צו שיעד איישערק
 צו געש־עהט ד־עש א־נד ב־רגער.קריענ. איננע־ען

 א־שע. דעש נאטה־נ זא לאנה דאש ״א צ־־ט, א־־נע־
ק  דך א־ש בעדאדף, פ־־עדענש א־ננערק אעד -
 או־פצו- שלאפפה־־ט אונה ע־שאפפונג ד־נע־ א־יש

ט פא־פעללע ד־עזע ם־ששע; ד י ו ו דאפפק! ב  נ
 צונל־־ך זאנדע־ן ב־־גע־, אונגא־־שע אלש בלאש

ן אלש ךי,א ע ד ו  היע ל־־דע־ דא בעדו־ע־ן, י
 דע־ א־־ך בע־־ענ־נג טדוידיגע ד־עזע אץ דא אונד
 גלדבענש-נע- ;זע־ע־יא אנדע־ע דע־ אדע־ אייגע

ול שד״טען דאך ורדד. היני־נגעצעררט נאששע;
 ע־ש־ט- רעבט מ־טאונטע־ דער פע־צ־־בנוננ רצ

!טאגע לעטצטק דע־ פארפעללע טע־נדען
 -טען8 אש דיא טענשענ.אםפע־, ד־א א־בע־

 האבק נעפאללען, מינדשענט אץ !זאגנטאס דיעזעש
 בע- נוטטער פארינען דע־ ״נאבט־אנע׳ א־ש ודד

אלל א־בע־ ליעגט נון בע-בטעט. קורין רי־טש  דקפ
 .דע־ :פא־ בעריבט אדשפיד״־ליבער פאלגענדע־

 ה ט א ו ו ר א ה ־ול־א־ש דעפוט־־טע געוועזענע
 פא; וואו־דען ק א ו ו - ש עטער־ך הערר אעד
 1 זאנג. או־פנעפארדערט, פאיט־יא ל־בע־אלען דע־
 גוגשטק צ־ איש קאטטק, צו ט־נדשענט נאך טא;
א ל ל א פ ג־אפק קאנד־דאטען, ליבע־אלען דעש

לא;; ב־־דע - האלטען.ש ט
 א־; שארט־טטאגש אוה־ !1 אוש טע;

£א־ שלאטצע אלל־ץא־־־דעש
;א; ם־נדשענט !

+ לן <
רע- א־נד יטטעלן ט־ט א״נע בעדייטש

 - £־ שאן וועלבע ג־־פפע, בעוואפפנעטע ■ואלווערן
 האט- צערשפרענגט וועהלער ל־בעראלען ד־א הער
 ;־•£. ד־עזע ריעף נע־אהלע פ־רבטבא־עש ט־ט טע.
 ב־־דק ד־א זובטע אונד נאו־אק:״ ״על־ק סע:

 הינדערן. צו שפרעבק א־ש סיוואק אוגד -א,־••אטה
 פ־ש צ• שאגדארטען פ־נף אעד בע־־טטענע צודיא

 •ואו־. הע־צ־שטעללק, א־דנונג ד־א דך, בעט־הטק
ק פ־אש יעדאך דע; ד ל  טעהד א־טטע־ געזינדעל -
 בעטרוגקעגע איינצעלנע נעדראנגט. ענגע ד־א אץ

 עש, פערזובטק א•:־ שאנדא־טען ד־א בעדראהטע;
 א־הרען פא; שאנדא־טען בע־יטטענען ב־ידען ד-א

 ;עז־נדעל פאש א־־נער העראבצוצ*עהק. פפע־דע;
 | א־־נעט פאן נעלענענה־־ט ד־עזער ב־־א ערהיעלט
 דך צא; הא־־־אטה ך. י ט ש א-נע; שאנדא־ש

 • הא א־־נען אץ פא־ט־־א ל־בע־אלע; דע־ ט־ט נו:
 שפ־ע. צו פע־זאנק <>״ עט-א פא־ ע־ ווא ר,—צ

 אדשק פאן פלאטצ-ך ע־טאנטען דא בענאנן. שען
 הא־- ך א־ ;•;; שוש טטען—ז ב־־ש ש־ששע. א צ״

 פא־געהע. דא ••אש זעהק, צ• א־ש היגדש, ״אטה
 קדט. ט־ט שאנדא־מען ד־א בעדראהטע פאלק דאש

 א־נד צ־עגעלן •טטיינקאונד ט־ט בעדא־־דא טעלן.
 פפע־דע; דע; פאן שאנ־א־טק ד־א ד־ בעט־־טע

 מענגע דע־ א״ש א״נער אלש ע־שט ־־•שען. צ•
ע- א־נד שאש ־ע״אלדע־ דעב ט־ט  דעש לאפה -

 שט־־נ. פא; שאנדא־מען פאט־א־ללענ-פיה־ענדען
 בל-ט ט־ט בע־״טש קדטטעל.ש־א;ען אינד ודלפק

 נאט־־לד דל פושטק ־א ״א־, א־בע־שט־אטט
שא;דא ז־עבעז ד־א

 פע־זאדק צווייא מאבק. צ• געברדך ש־עש-וואפפען
 וואורדען דאגעגען צווייא טאדט, זאפא־ט בליעבק

 דק מ־טטא; ב־ז דא דאש פערוואונדעט, שוועד זא
 ל־יבט וואורדען מעהרערע אוגד ;אדפגאבען ג״שט

 שימפפטען ודיבער ודינענדק א״נעע פערוואונדעט.
 פעראוד. ד־עש אלל וועלבע .העדרעך, ד־א אדף

 דך ווענדעטע העפטעשטע; אש !האטטק זאשט
 א••:. יידישען דען געגען אללעד וואוטה ד־א •עדאך

 נעדנדעל דעש דע־ ז, א א ה יאקאג וואהנע־
 ד־א געגע; דאשזעלבע א־נד געגעבעז ב־אננטוו־ין
 ־,זאלל. האבע; אדפגעהעטצט פא־ט״א ל־בע־אלע
 א־ננע־ן דעש מ־נ־שטע־ דען א; בע־־שט א״ן

 ״עש :פאלגט ודא לויטעט פא־פאלל ד־עזע; א־בע־
 דבט-וועהלער נו־ א״פרוה־ ד־עזעש אן דך האבק

 ארב-טער לדטער געטל־ך וואדען עש בעטה־־לעט■
א־; זא שאנדא־טען ד־א וועלבע טה־־ש.דאטםע, אש

 נאך דיעזע האש זא אנג־־פפק, אונה
 ב־טטען אונד ערמאהנק ב-שט־נדינעש

מושטען. מאבק נעב־־ך ו־אפפק העץ פאן ,
 גע. דאש דא לופט, ד־א אץ צוע־שט פ״ע־טק ז־א

ק ניבט טראטצדעם •עדאך דנדעל ב ד  וואללטע, ו
 אב, טענינע ד-א אדף ש־ששע 5 אדך דא ;אבע; דא

 נאבטוועבטע־, דע־ א-:ד א־בי־טער פ־:ף ך
א״. דעש הדפט-יא־טעש א־־ן לעטצטע־ער

ק ׳  דאי, ק א ו ו א נ קאנד-דאטען ק
 פע־. דאגעגק פערזאנק פ־ע־ אנדע־ע געטאדטעט׳

 דע־ וואר נאבטוואבטער דער וואודדען. וואונדעט
 או־פ. ד־עזעש אי; דער ר, ע ל ה ע ו ו א-ינציגע

 אייננע. זאפא־ט ד־א א־־נגעב־סט. לעבען דץ ־•ה־
 ראש ע־געבען, ב־זהע־ האט נטע־דב־נ: א ל־־טעטע

 א״ן נעפל־ך א״שע־שט-לעקען, דע־ קא־טעש א־־ן
 •אקאב נאמענש ט־נדשענט, פאן א״נ״אהנע־ ••דישער

ק דאמט-א־ב־־טע־ ד־א ז, א א ה  טא; גאנצען ד
 שקאנ- צור •א ז א־נד ט־אקם־רטע ב־אננטוויץ ט־ט

 אדפהעטצטע.׳ ל־בע־אלען ד־א נעגען דאל-טאבע־״א
ק א; בע־־בט אטטל־בע דע־ זא  ם־נישטער ד

 נוו נאט־רל־ך עש קאננען ודר א־ננע־ן. דעש
 א־ן ראש בעדדע־ן, ט־עף זעה־

 ט־י־בען שטרעפל־בען אונד אונזינניגען זאלך נעש
אוגד שפיעלט. ־אללע טרדריגע זא איינע

 לע־מטע אוגד
שטוהלדיבטער.

אונה
דער

 פערשפאטטעטע
אוש

 דען אדך
׳עדערהער

 ♦ר
א״. ב״א

 ט ול־בען
שפיעלט.

 האאז ד־עזער דך האט א־נטהאט זאלבען א־־נע־ צ־
 יודען דער א•; לאששען, ה־נרי־שען צ־יט א״נער צו

 פערש-ע. דען פאן אהנעהץ ל־־דער יודענטהום א-נד
 צו אננ-פפע געהעששיגשטען ד-א ז״טק דענשטק

 א־־נע געגען טוש •ודענטהום דאש האבען! בעשטעהען
 מ־טגל־עדער זיינער א״נעד האנדלונגשוו״זע זאלבע
 גע. יעדע אונד פ־אטעשט־־ען פ־יערליכשטע אדפש

 ענט- טדגע-ניבטש זא־יבען א״געש ט־ט מ״נזאמק״ט
!צוד־קווי־זק ש־עדעגשט
 מ־לי- טאנן 64 :טעלדעט דעפעשע ני־ע א־־גע

 א־ן ל• האד-טעזא-וואשא־הע א״ש לאנגטען טע־
 ה״פט-־ע־ע־מ- ד־א פע־האפטעטע• אן, מ־נדשענט

הער. ודעדעד רוהע ר־א שטעללטען אונד פ־ה־ער
 ווירד קאט־טאט• (פעשטעד וואדקערט אדש

 קאש -־.טקדיעזעש אש נעמעלדעט:
 א • א ג ראנד־ראט

 פ־אגראפש-־עדע נע ד
 פא־ט־-א ל־נקק

ק טען  א־ה־ דורך א־טטע־ א-נד א־טשע־ רעדנער ד
 דעש. פאלגע אץ אונטע־ב־עבק, גע־אהלע -לרעש

 ק״נע יעדאך דא ראש, פ־זע־״א א״נע־ צ• עש שק
 גא-א- נוןקאש האטטע. פאלגען ע־נשטע; ו-טע-ען

צו דבט ש ד־־בא־ אבע־ ע־ ••א ווא־לע־ט, נא־

 - י י• י ~ י־ | י
 וואורדע היערדף בעט־הטע. ארדנוננ דער שטעילונג

נענאטטק. הא£ט אץ הו־םט.רעדעלש£־ה־ער דע־
 דעש טהאר דאש ע־בראך טעננע ווילדע ד־א די־ן ל א

 פערהאפטע. דען וואללטע א־נד געמ״נדע-הדזעש
ק  ארטש.ר־ב. א־־ננעש־בטע־טע דע־ בעפ״יען. ט
 ווא. פ־־־א, ודרקליך פעדהאפטעטע; דען :אב טע־
 ערהאב, געשרייא ודלדערעש א״; נאך ד־עזעד רדף
ף פ־־שטען דראהענדען טיט צופא־ אלש ע  דע־ ער -

 מיך האבען העררען ד־א דאך! ״זעהעט : צו מעננע
 בעקאטטטען! אננשט האבק ז־א !געלאששען פ־־־א

 ווא־ם עש זאלאננע א־יזען, ראש דאהע־ ודר שט־עדען
״הערדק! ד־א אדף אלזא ודר שלאגען !א־זט , . ,

 ווא־. אץ א־־סערסט-לינקען ד־א ד־ שט־רצטק נץ
 נאטענטל־ך או־ףד־א נע־אהלע ודלדעש קערטאונטע־

 גע. אנוועזענד קאלאטשא א־נד ק־ש-קא־אש א״ש
 אונד נאבעלן שטאקען, ט־ט ליבע־אלע; וועזענען
 קאטד. וואגען דע; ווארפען ווייבעד ד־א צ־ענעלן.

 נאך. דינגע עקעל-ע־־ענענדע זאנשט־נע אונד מ־שט
 בע. ד־נע א־נד נא־א־־ פע־ווא־נדעט. וואורדען פ־עלע

 אבע־ מושטק פלובט, ד־א ע־נד־פפען נל־־טער
 אוש בלי־בען, שטעהק דא־פעש ש דע אדשע־האלב

 וואשען. צו א־נד פע־ב־נדען צ־ פערוואונדעטען ד־א
ע א־־ן קאש דעששען וועה־ענד ד ו  דעש או־ש י

 ע־־צעהל. אונד הע־ב־־נעלו־פע; אטהעט-לאז דא־פע
 ער. נעשעפטע ד־א האבע; אנט־-שעט־טען ד־א טע,

 שטוהל. דע־ - בע־ויבט. ־־רען ד־א אונד בדאבען
 פל־בטען ז־ך של־־ב-ווענען אדף וועלכער ריכטעד,

 ודצע-נעשפאן פעשטע־ פאש פע־לאננטע טושטע,
ט־ניש. דעש קראפט.פערפ־גונג ה־לפע. ם־ל־טער־שע

 דאש ד־עזעש .טע;9 אש א־זט א־ננע־ן דעש טערש י
 וואד. נאך שטא־ק, טאנן 120 מ־ל־טער, נעודנשטע

 ״פעשטער דעש דעפעשע (א־־נע אבנענאננען.' קערט
 י־דישען דע־ פל־נדערונג ד־א דאש טעלדעט, ללא־ד■

 או־. לעטצטען א־ש נאך ווארקע־ט אץ קדפלאדען
 ז־בע־. דער א־־נשר־־טען ענע־ג־שעש דורך גענבל־קע

קאננטע.) ווערדען פע־ה־נדע־ט ה־יטש-בעהארדע
 נ־יטראע־ א־ש וואהל.בעווענוננען ד־א א־בער

 דעש אדשנאהטע ט־ט בע־־בטעט: ודרד קאט־טאט
שלא. ד־א ווא וואהל.בעצ־רקעש, ר ע צ ט י נ ע ם

הע ש־־ע מעננע ו־־לדע ד־א קאננטע. קאטטע; ווא־ט 1 א־ה־ען פא;

 עט קאש מאבטען, שקאנדאלע אנט־-שעט־טען ודשען
 לאנדעש-א־בל־בען דע; צו נ־בט נאך אונש ב־־א

 בע. דער דורפטע דארט אוץ אבער שלאנערייען.
 י ד נ א ם ־ ז פפא־־ע־ יודענ-פדעששערישע קאננטע

 נענענאיבער ערל־־דען נ־עדערלאנע שטא־קע א־ינע
;.א מ ל א ק העררן אבנעא־דנעטען, ב־זהער־נען דעש

 דער האט בע־צ־רקע וואנ-וועטשע־ א־ט או־ך
 נעמאבט, פע־זץ א־־נען ט ש ב א ר ם פפא־רער

 דאך ענטראללען. צו פאהנע אנט־-שעם־ט־שע ד־א
 יודעג. א־־נער אנלעשל־ך טענש ד־עזע־ וואורדע

 א־נד או־פנעקלערטען דעט פא; רעדע העטצערישען
 ש־. פאן וו־קטאר נ־ונדבעז־טצער האבגעאבטעטע;

י נ א  נונ_ דאש אבנעוערט־גט, וו־־זע א־־נער א־ן מ
 אנט־.שעמ־ט־- דע־ פאן בעצירק נאנצע דע־ טעה־

!א־זט פ־־־א ק־אנקה־־ט שען
 דער ד־עזעש י.טען אש זדעלט ראאב אין

 ז־־נע ש א ר א ב נאבר־על שטאאטש-שעק־עטער
 אנדע־ש אונטעד ער דע־ אץ פ־אג־אטש.־עדע,

 פא־ט־־א ליבע־אלע ״ד־א זאנטע: פאלנענדעש א־־ך
 דעד ־־אהדונג דע־ אץ בע־עבט־נונג א־ה־ע פ־נדעט

א־ן טאן דאש ם־ך, פ־־־ט עש פ־־־ה־־ט. אללנעמי־נק
יאשענ. א־נד קאנפעששיאנש. דע־ פאן ........

בעדו־ער. ־ענע !א־זט נעבל־עבק פ־״א ־־־א
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 ע א": ה־ע־ דיעזעם ל.טע; אם האט וועהען לאנגען
 אונד ר^נשטיטואירט דך שארטייא אנטי-שעטיטישע

ע. יאזעף גייסטליכק עוואנגעלישען היעזיגען דען  ב
 - ארסגערושק. קאנדיראטען איד,־ק אלם רעש

 דער טהייל גראסטע דער אויך דך שלאם לי־דער
 אן, בערעש דיעזעם רעגיערונגש-שא-־טייא גע־ועזענק

 איזט אבטונדש־ערציגער דער טהי־ל איין ארך אונד
 א־־ף רעבטםגלי־כהי־ט דער אנרדענדונג דיא געגען

ן ד־א ע ד ו  ק־יגע דנד (דאם אי־נגענאטטק!״ י
 ז־ך דיא טעננער, רעגיערונגס-שריינדליבק טען עם

 קיש־ ארם - 0 אנשליעסק אנט־.םעטיטען איינעם
 מ־טגע- וררד קאמיטאטע וועסשריטער אים לאד

 געזא אבגעארדנעטע געוועזענע דער דאם טהיילט,
 זיין דיעזעם *.טען אם דאזעלבסט י פ 6 ר א ־ ד

 ער ;אב דאבייא אויסא־־נאנדערזעטצטע. ש־אג־אמש
 רעדע געהאלטעגע ששראבע דייטשער אין א־־נע ארך
 א־־ף אנששיעלונג א־ן ער וועלבער אין בעסטען, צום

 ש׳ א וו ט א קארל העדרן געגענ-קאנד־דאטק, ד־נק
 שטעהען בעצירקע ד־עזעם אין היער ״דאך זאגטע:

- אונד ן זן ־ צ י ז א פ פ א ;•:ט ש ג נ ו ר ע י ג ע ר  
 אי;ד ע ש י ד י י אייגע זאנדערן א, י י ט ר א ש

 גע- א־־נאגדער פא־טייא ע ב ־ ל ט ם י ר ב אייגע
 דאם אב ש־אגע: דיא נו־ א־זט יעטצט ;גענאיבער

 ז־עגען שאבטעד-מעשסער ראם אדע־ ב־־שטעגטהום
- זאלל  גדי־ע- דעד זיך בעדיעגט •ואשפען זאלבעד ד
 סי. איים - - אבגעא־דנעטע אייםערםט.לינקע זעגע

דא־טיגען א־ם דאש געטעלרעט, ווירד געט־וא־
אייגע־ שא־האגדעגד־ן דאם ייגגשט

ט ע ד ט נ ע פא־ט־־א״ ..אגט־-סעט־טישען  יוא־־- ק
 וויה- אגטי.םעם־ט־שען פאן געמל־ך וואורדע עם ! ־ע

 פע־ב־־יטעט, פ־אג־אטם געדרוקטעם איין לע־ן
 ד־א אגט־.םעט־טען ד־א דאם ע־זעהען, צו •יא־רם

 ״א״נע ניר קאנדידאטק איה־ען האטטען, אבזיבט
 דעם- אום אנציטעלדען, וואהל־ דע־ פא־ ■טטונדע

 דורב־ פערורררונג אללגעט־יגען דע־ אין ייאהל טען
 וועהלע־ן דען לאגען אגטי.םעט־טען דיא ציזעטצען.

 אלעק- אבגעא־דגעטע גע־ועזעגע דע־ דאם פא־,
 זי־א, ערקראגקט שוועד ק ע ם ו ר א פ באגדע־
 פיד וועהלער 400-300 געלונגען, איהנען עש ״א־י־ך

 ש א ל ל א ד-ש א ב א ם אייש געוויגגען. צו דך
 קאנד־דאט אגטי-שעמיטישע דער טא;,דאש טעלדעט

א ש ט _ ז־גמונד פאן בעגלייטעט ין, א ר געזא
ק גי־סטליבען, קאטהאל־שע; צוריא אוגד ־ א ט  ד

 אבד־ דאש בעצי־ק;בערי־זט, פאלאפ-שאללאשע־
 פא- איגד סענט-טיקלאש אישאק, פאן וועהלער דיא

 איהן פע־זובטע. שפ-עבק צ• וואע־ לאפ.שאללאש,
זא דא א־גדעש ליעשען, קאטטע; ויא־טע צו ג־בט

- אגטי-שעטיטען דיא ביז ן, ע ־ ר ש יאנגע ' י ו ו
!ען ר ה ו ש ר ע ט

ב ר ע ב נ ע ז א ד ר ע וד * - י ה ט ט א ג

 אוג. טהיילע גראסען א־ינעם ם.) ע צ א ר י-ש ג א
 בעקאננט שאלל דער וואהל דירשטע לעזער זערער

 ראזענבערג דר׳ אדראקאט יידישע דער דאש זיין,
ק  דועלל אייגעם אין באטטה־אני ג־אפען יונגען ד

 יאה־ע א־־געם עט־וא פא־ טעמעשווא־ אונווי־ט
 דועללם דעש אורזאבע דער ארך האט. ערשאפסק

 דיא דך דירפטען אוישגאנגע ט־ויר־געם זאלך׳ טיט
 ראזעג. דר׳ ע־א־ננע־ן. לעזעי אונזערער טייסטק

 דעם טאבטער א־־נער טיט נעטל־ך דך ליעם בערג
 שאשבער- גרא-ש-גרונדבעזיטצערם ב־דא-שעשטע־

 אהנע אוגד עלטערן א־הרער וו־ללען דען געגק געי,
 באה. א־יגעם אין לאנדעש-געזעטצע, דער בעאבטונג

 ריטוש״ יידישעם ״גא־ הייטליך באדע-ארפזע מישע;
 אדער ם, נ ע ב ד ע ם דעם עלטערן דיא טרויק.

; דע־ בעסשער, פיעללייבט ע ג נ ו  וואלל. פ־רא, ־
 א־הרע ליעסק זאגדערן ורלליגען, ניבט היערי; טען

 ד־עזעלבע פערה־יראטעטען אוגד טו־שען טאבטע־
 באטטהיאגי. ג־אפען ־־נגען איינעם טיט דא־ר־ גל־־ך
 שאשבערגערישען דע־ האגד דיא איש שטר־־ט דער

 באטטה־אני אוגד ראזעגבערג צורשען טאבטע־
 ארם. דועלל איין דורך אלשבאלד זאדאנן וואורדע

ק ערוועהגט, בע־ייטש וויא וועלבעם, געט־אגען,  ד
 - האטטע. שאלגע צור ג־אפען יוגגען דעש טאד
 שער. טעטעשוואר צו גע־־בטשהאך• קאגיגליבע דע־

ק נון אורטהיילטע  דיעזעם וועגען ראזענבערג דר׳ ד
י צ צי דועלל-שע־געהענש ש־וע־ען י ו  יאה־ען א ו

 אפעללידטע ראזעגבערג שטאאטש.געפענגנים.-דר׳
 שטראשע דיא ו־עלבע טאשעל, קאגיגליבע ד־א אן

 שטאאטש-געפענגגים מאנאטע זעבם בראש א־־ף
 שטראש. מילדע דיעזעם געגע; - הע־אבזעטצטע.

 דעם פאטע־ דער וויעדעד אפפעלל־־טע אוישטאש
 קור־ע קאניגל־בע דיא א; ;־אשען ע־שאששעגע;

 דיעזעם(געש. .טען10 אם גער־בטשהא־). (אבערסטק
 קאנינ- רע־ ב־־א אנגעלעגענה־־ט דיא יאם טע־ן>
 אור■ ד־א וועלבע פערהאנדלונג, צור קוריע ליבען

 שע־ווארף אינשטאנצען עדשטען ביידען דער טהיילע
ק א־בער איגד  ראזעגבערג דר׳ אגגעקלאגטען ד

 ם ע ג י ־ א דויער דע־ אין שטאאטשגעפענגגיש
 ערםט-־יב- דאש אינדעם — !פע־הענגטע יאה־עש

 יאהרען א י י ו ו צ טיט אודטה־יל טערליבע
 שא־ף צו קוריע קאניגליבען דע־ שטאאטשנעשענגנים

 דאש אנדערערזייטש זיא י בעט־אבטעטע ערשיען.
 ם ב ע ז ני־ טיט א־־טה־־ל צ-יט-־יבטע־ל־בע

 איש דא טילדע, צו גא־ שיר געשענגנים מאנאטע;
 וואד, עש ג ר ע ב נ ע ז ו* ר גענאממק נ־ונדע

 הע־רסגעשא־־ע־ט דועלל צום ג־אפען דען דער
 טיטטעלוועג דען דאהער שלוג קוריע דיא !האטטע

 צו ראזענבערג דר׳ דען ועראורטה־ילטע אונד איין
 אורטה־יל ראם געגע; געשענננים. יאהרע איינעם

בעקאננטל־ך גיבטם גע־־בטשהאשעש אבערשטען דעם

 ג־נס. אינז קאננטע דא אפשעללאציאן. וו־יטערע קייגע
 זייטענס בעגנאדינונג דיא נאך נור פאללע טיגשטען

ווערדען. אננערושען קאניגש דעם
א * י ד ד ק א ע ש י ר א ג נ ו א ( . א ע

ד ע מי נ ו  ר.״) ע נ א י ה ט א ב ב א ״ס דיא א
 צום ביז דיא בערייטם וואהל קעננען לעזער אונזערע

 .שאב. בעשטאנדענע זיעבענב־רגען אין !867 יאהרע
 פר־הערען אונזערעם או־ם באטהיאנער-סעקטע׳

 .טען9 אם טאגע.בובע״. טיינעם ״ארם :פאלליעטאן
 שאנוו־םםענ. אונד ששראב. דיא היעלט גון דיעזעם

 אקאדעמיע אונגארישען דער קלאששע שאשטליכע
 ווערקע אלטע 7 איבער וועלבער אין זיטצונג, איינע
 ד־א וואורדע, בעריבטעט ״סאבבאטהיאנער״ דער

 נאציאנאל. דעם ב־בל־אטהעק דער אין טהי־לם
 פר־וואט-זאטטלוננען אין אבער טהיילם טוזעאוטם,

 ריהרט ווערקע דיעזער אלטעסטע דאש בעשינדען. ז־ך
 זינד ווערקע דיעזע הער. !72נ יאהרע דעם ארם

 טהיילם ומנהגים), (דינים ר־טואל-ב־בער טה־ילם
 אונד וואבענ. שיר געזאנגע וועלבע ליעדער-ב־כער,

 אויך ענטהאלטען אייניגע ענטהאלטען. שעםט.טאגע
ל ע ט ט י ז אונד ש. נ ע ב י ו ל ג דיא  ה. ע נ.

ן ע , דעד ר ר ן נ א ־ ד ט א ב ב א  - ס
 קאלווינישק 4 בין 3 נור ז־נד ליעדער; דע; שאן

 טייסטק דיא אורששדונגעש; אוגיטארישען ארעד
 העברעאישק, דעם אויש איבע־זעטצונגען זינד יעדאך

 י ש ט ע ש שאבבאטהיאנער, דער הוישט דאש דיא
 לעזער אונזערע — האט. שעראנשטאלטעט שימאן,

 ער. אינזערע דאש ערזעהען, היע־ו־ם אדן* ווערדק
 ענט. זאנדע־ן וואר, דיכטונג לעעדע קיינע צעהלונג

 ערא־־ננעט וו־רקליך דך דיא טהאטזאבען, ה־עלט
 ז־נד, ווע־טהשאללער יא אום דאהער אונד האבק,

זינה. גענרישפען לעבען דעם אוים ז־א אלם
 0 ט כ ע י ר ק ק ר א מ ם י ב ך י ו (א *

 טעלעגרא. ד־עזעם -טען10 שאס וררד בעדלין אויש
 נייק דעם צו גרונדשטיין דער וואורדע ה־יטע :פירט

 אוהד !2 שונקט געלעגט. פארלאמענטש-געביידע
 גענע. גראשע ד־א וועלבער קאיזער, דער לאנגטע

 שיעד-ששאנניגק איינעם אין טרוג, ראלש-אונישארם
 איינע וועלבע פייער, דיא וו^רויף אן, וואגען אפשענען

 אונד בעגאנן זאפארט וועה־טע, שטונדע האלבע
 דער אונד קעללע דייא פערליעף. א־דנונגש-מעש־ג

 בלוי. אי־נעם אויף קאיזער דעם וואורדען האטטער
 האממער-שלאגע דיא דארגעבאטען. קיססק ז״דענען

ק אויף  טיט קאיזער דער בעגל־־טעטע גרוגדשטיי; ד
ק  געדייהק צום גאטטעם נאמען ״א־ם ווארטק: ד

 - !״פאטע־לאנדעש דייטשען דעש עהרע צור אונד
 שטעהעג. זייטווערטש דעם נון ורנקטע קאיזער דער
 הענדע. ביידע זעלבעם רייבטע אונד ביסטארק דען

 ע ט ם י ק אונד נ־עדער ז־ך בייגטע ביסטארק
א י ד ד נ א ם ה ע זאדאנן ס. ד ע ז ־ א ק ד

 דינע אונד קאפפעלמאנן חיים ד׳ בעד־יפעטע. טהעאטעד
 נענען צערטליך זעהר •עד,עד פאן ווארען שפ״נצע פררא

 לאס. אוגד טהרן זיין איהנען ווענן ואד,ן. איינצינען איה־ען
 סוטה, דען ניע ז־א האטטען :א געפיעלען, נינט או־ך טען

 או־ס פאנק, צו פא־וואו־ף ל־יזעפטע; דע; נוד אייך אידם
 יא אוגד קדענקען. צו היעדודך ק־נד* ״טה־יעדע דאט פורנט,

 נאד סאננע יוננען דעם עש דאט וואונדע־, ק״ן עט איזט
 ז־ינעי בעטדעפפם פארהאבען זיינעם אויש אייגנעפאללען, ;•:ט

 טאכען• צו נעד״מניט איין טדעאטעד פירט העדאנבילדוננ
 רעטט אוגד לויט דעטט טדיללערטע אוגד ט־יללעדטע עד

 נוד היעדורך עלטעדן ליעבען ז־ינען נלו־בטע, אונד דייטער,
בערייטזן. צו העדצענס.פ־יידע אייגע

 קוטטעד דעד אויך דענן ורך איינטדעטען זיינעם טיט
 ר־עף קאפפעלמאנן חיים ־׳ עהע.פאארעס. דעס נעזינטע ט ט•!ן
 דאם צערטליך איחס שטדי־בעלטע דך, צו זאהננען זיין

:זאנטע אוגד נעזינט •ונענדלינע נל־הענד
 אלט. •אד,דע 17 נונמעהד ביזט דוא !ואד,ן מיין ״ששה

 איי. נאך שק דוא ווידדעסט א ז ״נעלערנט״, דוא העטטעסט
 ב-א־, יא שדיינען ווייזען אונזערע היידאטהען, •אד,רע נעם
 שמונה (בן !דיידאטהע יאהדען 18 צו מאנן רנגער איין דאס
 אייגע •א דוא העטטעסט נעלעהדטעד אלם )לחופה. עשי•

 ליי. מייגע־ אונטעד ווע־עפט דוא עקסיסטענץ. געדנערטע
 אוגד הונדעדט נאך אונד ודיין), דאבבינאטס-אששעשאר טונג

 דאבבי. דעם או־ף גאבשאלגעי מיין יאהדען צוואנציג
̂רדען גאטס.זיט*ן !"נעווז

 לאטענד מאגן יוננע דעד (־יעף 1 לעבען •פאטער
 ארך א־בע־מוטהע יונענדליטעם אי; דך עד א־נדעם ארס,

!וואהר איזט עם !לעבען פאטער אומדרעהטע), פוסע איינעם

 1 מיך שמעדצטע דאם ;וואללען ליגדנען ניטטם האבע איך
 ט ע יי ד פ יעטצט דאך ווא־ד. ג־אשע־ איך אלט שפעטעד,

 יא, מיד העטטען זיא האבען. צו נעלע־נט נ־טטם מיך, עש
ק זאגטען, עבען זיא ודא  וריב איין יאהדע איינעם אין ש

 לאננע, אי־נע נאך איך וועהרענד נעבוגדען, האלז דען אן
״.האבע מי־ פון־ לויפבאדן לאננע אונאבזעהבאר לאגנע, . . 

 — אונאבזעהבאהדע — לאננע - לאננע אי־נע
 מעד,ר. מיט חיים ד׳ (זאנטע דית פ!ן־ דו:! האשט .נאה;6לר

 דאם טאגע.) עדנשטעם טיעף אוגד אוגטעינרענונג מאלינעד
 ווןד,ן, מיין ד!ןך, זיעה,ע י. ניבט ווי־קליך איך פעדשטעהע

 איך מאבטע דאנן ווזןללען, ן ע נ ר ע ל דוא העטעסט
 אנ. פיעל •תורה* ה״לינע אונזערע דא נ■,ינק, רענט דיד

 מאן אונד ע־פזן־דע־ט, צייט פיעל אונד שטדענגונגען
 ווענן ועלבשט איין, ניע נא־ ארך ט־עפע דערען אין דד־ננט

ללמע. עדריינען ״סשותלה׳׳ איינעס אלטער דאם יעמאנד  ז̂ז
 דעם פעדפאפסעק דען אונטעד אויך דענן עש נאב דעסהאלב

 אין אום אונד תורה צור ליענע ארס דיא אי־נינע, .תלמוד״
 פון־צק עם ווערדק, צו נעשטאדט ניטט •צטודיאוס דע־ען

 ליידער דוא דע־ דוא, אלליין !הייראטהען צו ניע נאד נען,
 היי. דיא דעגן דוא ווייזט ווא־ום וו^ללטעסט, לערנען נינטש
ק דאטה  שטודיאוש איש ניבט דוא דאמיט עטווא, דיד? פ
הנע נארדה־־טען׳׳ .ד־יטשען דיינער  1 א־מ. שטא־וננ יעדע ̂ז

■״ .■ 1 קקנעסט מאטען פ^־טש־יטטע נדאשעדע מעי
 1 פ^־טוועה. איץ דודך דיא ראבבינערין, *ויא6 דיא

 איה. א־יסעדוננען קלונען דיעזען ק!ןפפ.שיטטעלן רענדעס
 העפטעטע שיען, ב״צופפלינטען מאננעס נעלעהרטען רעש

 זעהען, צו אום משה, יונענדליכען דען אויף בליק איהדען
א־נעדוועל. נינט נריגדע וויטטינען דיעוע מרך דך עד אב

 אונבע. זא בליעב מאגן יוננע דע־ דאך והדד. פיהלען טינט
 בע. שולד ק־ינער דורכאויש דך דעד אי־נע־, וויא פאננען,
 בע. דעש באלד דך ער אינדעם זאנטע, אונד איזט, וואושט

 צו. מוטטעד בעקיממערטען דעד באלד פאטעד, זא־גטען
 פאל. שטיממונג פ־אהלי:.ד,ייטעדעד פאשט אין ווענדעטע,

:גענדעש
 אי־נען דאמיט איין, זעהע איך !עלטעדן ״טהייע־ע

 מיינעס פאן דא איך דאש האבען, צו בענאננען פעהלע־
 זעפצטע. קעננטניש אין פדיהעד ניבט פא־האבען איינענטליבען

 איהנען אום פלאן, איינענטליבען מיינען בטע פעדהיימל׳ איך
 בערייטען! צו א־בעד־אשוננ פריידיגע אי־נע אייגמאל ארך
 פער. זא שפיעבע, לויפבאהן לאננען איינע־ פאן איך ווענן

 ״דייטשעץ דעל שטוד*אום דאס ניבט דארונטע* איך יטטעהע
 אונשטעיב. דיא עלטערץ, טהייעלע זיא> וויא נאיילהייטען״,

 דייט. דעד ש־יפטשטעללער נ־אשטען דעד ארבייטען ליבען
 מאן קאנן נענאממען, ג־ונדע איש בעטיטעלן. נאציאן שזן

 ניבט, דיר ניבט, מיד זא ניבט שטודיען ריעזע ארך וואהל
ך דאך בעוועלטינען. האנד.אוסדדעהען, איש נל־־בזאם י  א

 ווילל איך אוינען, פאר ציעל אנדעדעס גאגין איין האבע
 ערס. שוי-שש־עלעי איין ווילל איך טר,עאטע־.זאננע־, איין
 ם. ס נ י ק איץ וואדטע איינעש מיט ווילל איך ראננעס, טען

ר ע . ווערדען ל  דעש. ר, ע ל ט ס נ י ק איץ יא, . ,
 וועדדען פעדקינדעט וועלטטהיידען 5 אללען אין רוהם סעו

 איינעם צו !דאך זיא זעהען !עלטעדן טהייערע יא, זאדל.
 זאהן בעשיידענעד אייעד זאלל מאננע נעפייעדטען ואלך׳

 עהד. אונד בעוואונדעדוננ אין זאלל וועלט אללע ווערדען.
 דאבבי׳ם.״• קאלינעד דעם ואד,נע דעש פאן שפדעבען פו־בט

פאלנט.) <פא־טזעטצוננ



 געגענדען פעדשיעדענען אין אוישש־ייטונגק לישען
ע. א-;ער אנהענגער דיא געגען לאנדעם דעם  ב

 יודען) ד־א געגען (נעמל־ך קאנפעשש־אן שט־טטטען
 היטצ- אי־נצעלנער פע־איררונג ד־א אלם טאן מום

 אונ. דער געש־כטע דער אדם שעצ־ישנק. קאפפע
 £א־- אונזערע דאש דך, ערג־בט נאע־אן גארישען
 אבעי געפ־הרט׳ קאטפפע בלוט־גע פ־עלע פאהרק

 גלייבר״ט פא־לקאמטענע־ א־נטע־עששע א־ש נדד
 דע־ א־גטערעששע א־ם אונד געזעטצע דעם פא־

־ א רעשטע אונבעשטרייטבארען דעי אכטינג  י
ר ע קאג- דער אונטערשיעד אד,נע טענשען, ל

•פעששיאן . ! "• ,
—קא דעי דיעלט א ז א ה י ד ע ר י נ אין

 '׳ד א מ א ש הערר א־ישערשט-לינקען. רע־ ד־דאט
 ד־עזעש׳ .* אש עבענפאללש פראנראטם.רעדע זי־נע
 ־ש"־ אנט ״דען :שלאש ווא־טען רען ם־ט ער ד־א

 בעשע־ אוגד שעדליך £־ר א־ך האלטע מ־ט־שם־ש
 ב־י£אלל לעבהא£טען רעדע דיא דא - ד מענד

 ־,נ־יעד א" זעלבסט וואהל טע6דיר זא געפונדען,
 זא בערייטש שורנדעל אנט/שעם־טישע דע־ האזא

ז״ן. בעגר־££ען נ־עדערגאנגע א־ם ציעמליך
 (אונודט בעצירק קאנישאער .טא־אק ■ע;
דע 1״75 •אד,־ע דעם ז״ט שערטדאט שענעדין)

 £אן ;•ן ו״א ב. א ו ו ש קארל דעפוטירטע ...״.;״
 יעטצט א־ד,ש וואורדע ווירד, טעלעגרא£־־ט דאדט

 - שעי־ רעב פע־זאן דער א־ן געגעג-קאנד־דאט איין
 ש ט ־ ז ד א ה אנטאן שר־פט-שטעללערם שען

 א־זט מ־טטדי־לט, .נעטזעט* ודא ארפנעשטעללט.
 דער ש. ב א ד ו ש דו־עדער.ודאהל ד־א מראטצדעש

 מ־טגל־עד £ערד־ע;שט£אללעש־ אלש ר־־כשטאגע א־ם
 האט׳ בעוואהרט דך פארט־־א לישעראלק דער

געזיכערט. פאללקאטטק
דע־ ד־עזעש יי-טען אש ה־עלט י ו ין א ט אין

 שטאאטש-שעק־ע- £ערדיענשט£אללע א־נד ג־־־זע
 פאן געדעאן הערר ק־לטוש-ם־נ־שטע־־א־ם, א־ש טער

 ב־זהער פ־אג־אטש.־עדע. ז־ינע ־, ר, ד א נ א ט
 וואהל-שעע־רר, טאקויער דער בעקאננטל־ך דואר
 ל ל ע ש געארג א;ט־.שעט־טען וו־לדען דעם פא;

 דעש האפע א־ם טאנארק־ וועהרענד פע־ט־עטען.
 נאך א־נד נאך דע־ ע־האש שפראך, שטאדטהד־זעם

שא אנזאטמעלנדע ז־ך הרשם.פלאטצע דעש אדיף
 : ריף דען געה״ל פ־־שטבא־עם א־נטע־ בעל

 טע£6בעש־ט א־נד - ד שעלל על־ען !שעלל ״על־ען
 פא-■ ליבעראלען דער אנהענגער ד־א א־בערד־עש

 טאבען, צו ענדע א־־ן ט־־־בען ד־עזעש א־ש ט־־א.
 £אם ־עדאך ד-א איין, שאנדארטער־ע ד־א שריטט
 וואורדע. שעווא־פען שט־־גען ם־ט פאנעל ־אהע;

 זע- פלאשע אנפאנגש טה־־לטע שאנדא־מער־ע ד־א
 א־ט. או־פרוה־ דער אבער אלם ארם, בעל-ה־עבע

דאש או־ה ז־א ה־עש דא וואורדע, דדאהענדע־ טער

 פעיזא- טעה־ע־ע א־־ן. ף ־ א ש ארך געז־נדעל
 שווע־ע, טה־ילם דעששען י פאלגע אץ טרוגען נען

 פ־עלע דאפאן. פערוואונדונגען ל־־־טע טה־־לש
 א־ן ווירד וואהל-אקט דער פערהאפטעט. וואורדק

 אשגע. אונטאגליך מ־ליטע־.מאשט אהנע טאקוי
קאננען. ווערדען האלטען

גייאינקייטע*. פעדשיעדעגע
ו ט כ י ז ד א פ ע נ י ה ט א נ1 • ע; ע ו ג

 ם־נ־שטער דער ם.) ע ג א ט ר ע י י £ ם ע נ י ־ א
 לאנדע א־ש בעהא־דען אללע האט איננערן דעש

 אונט־טטעל- דאש געמאכט, א־יפטערקזאם דארויף
 כרישטליכער א־־ן וואהלען דע־ בעג־נן £א־ באר

 ״פדאהנלי־כ. זאגענאגנטע דע־ נעמל;ך פ־־ע־טאג,
 העררשענ. דע־ אנגעז־בטש דא £אללט. נאטשטאג■

 ד־ע- דאש שטעהט, בעפירכטען צו או־פ־עגונג דען
 זדאננעיש- מא־גען א־־ף וועלבער פ־־ע־טאג, זע־

 שקאנדאל-טאכע־ייען צו פאבעל פאם פאללט, טאס
 וועי■ בעניטצט אויסשרייטונגען שטרעפל־שען אונד
 רעבטצי־ט־ג בעהא־דעז ד־א מאנען זא קאננטע, דע;
 ט־עפפען׳ פא־ז־שטש-טאש־עגעלן :עא־יגנעטען ד־א
 ה־נטאג- ק־אפט אללער מ־ט אונארדנונג יעדע א־ש

!צוהאלטען
 ן ע ט א ד י ד נ א ק ן ע ש י ד י י ם ע (ד •

 (אונ- שענט.ענדרע אץ דע־ געגענא־בער, ־זז ו ד ק
 געטעש־גטע ד־א האט א־־פנעט־עטען, פעשט) ווי־ט

 א פ פ ־ ל פעטער דעש פערזא; דע־ אץ אפפאז־צ־אן
 ־־־א א־־פנעשטעל־ט. געגענ-קאנד־דאטען א־־נען

 ־־־לל, מאשען גלו־בען טאגבלאטט' ״בודא-פעשטער
 ד־־ש- א־זט, רעג־ערונגש-קאנדידאט דער קרוי?, האט
 א־זט קריז ז־עג. א־־נען או־ף או־שז־שט קי־נע או־ש

 מא־-ן הערר; דעש שוויעגערזאהן שעקאננטל־ך
 פ־־הע־ דאהע־ ד־רפטע אונה ן, : א ם ד ה א ו ו

 ־־־בש. א־נגא־־שע; א־ש דאך דענן שפעטע־ אדע־
 ער. שט־טטע אונד ז־טין דעפוט־רטע־ אלם טאגע

- האלטען.
ד ם ע ש ־ ט ־ מ ע <ם • נ ו ט א נ י א

 ה־־. א־נזע־עם או־ם שאן וו־א ם.) ע •ש י ט י מ ע ם
 נאך שש־עלען ערזעהען, צו ל־־טא־ט־קעל ט־גע;

 אנט־-שעט־- דער א־נד םעמ־ט־םםוש דער א־טטע־
 ו־אהל-בעוועגונגע; געגעג־־ע־טינען דע; אץ טישטוש

 ד־עש אלם ראללע, הערפא־־אנענדע־ע וו־־ט א־־נע
 גלויבענש-גענאששען אונזערער א־נטערעששע א־ם
 ודד ערש־־נט. וו־נשענשווערטה לאנדע גאנצען א־ש

 פע־פאללשטענד־. צ־ ב־לד ראש א־ם ה־ער, מ־ששען
 א־בערזיכט קלא־ע' א־־נע לעזע־ן אונזע־ן א־גד גע;

 פערשאפפען, צ־ פא־גענגע ד־עזער בעטדעפפש
 פאל. נאך וואהל-בעצידקען א־־נצעלנען דע; או־ם

(נעאג. י נ ע יש ט ע ם אץ :נאשטדאגען גענדעם

 *, ק ם ל ו ם או־גושט ה־עלט קאט־טאט) ראדע־
 קוד. פא־ אפפאז־צ־אן, געטעם־גטען דער ט־טגליעד

 ער וועלכעם אץ רעכענשאפטש-בעריכט, זי־נען צעם
 בע. •ענער ״ה־גזיכטל־ך :זאגטע אנדערם אונטער

 איש דך ד־א בעוועגונג, אנט־-שעם־טישען דויערליכען
 אללגעם־ץ !848 ־אה־ע א־ם דע; צו געגענ.זאטצע

 ,רעשטש-נלייב. דע־ גרונד-זאטצע; אנגענאמטענען
אבק ענטורקעלטע, פ־ייה״ט־ אונד ה־־ט  דאש וו־ר ה

 געניגענד פ־ר ט ב ־ נ רעג־ע־ונג דע־ פארגעהען
א יעדאך ווא !געפונדען ענטשפ-עכענד אוגד  רע■ ״

 ז־ך עש ווא א־נד א־ינשריטט, טהאטזעבל־ך ג־ע־ונג
 גל־־ב- ״דע־ גרונד-זאטצע דער וואהרונג ד־א א־ש

 פא; ז־א ווא־־דע האגדעלטע, פ־־־ה־־ט״ א־נד ה־־ט
 נאש. ר, ־ מ פאן א־־ך זאט־ט אפפאז־צ־אן, דעד

 ם־לשק־ א־־נ־שט - א־נטערשט־טצט.״ ד־־קל־ששט
 פי־ איך וועהלער-פע־זאטטלונג דער פאן ו־או־דע

 א־־נע ער ו־אי־ו־ף קאנד־ד־־ט, וואהל נעששטע ד־א
 דערזעלשק אץ ה־עלט. םראג,־אםם.רעדע קו־צע

 פא; נ־ר טא; דאש אנדע־עש, א־נטע־ ע־ שעטאנטע
 וואהרהאפט ענטוויקעלונג א־נד א־־נפ־הדונג דע־

 ע- ערפאלגע ה־־לזאמע א־־נ־־שטונגען פ־־־ן־ננ־גע־
 א־־נצעלנען ד־א ווירדען דאנן דע:; קאננע, ־־ארטען

 א־־נא:- געגע; נ־שט קאנפעשש־אנען אוגד קלאששען
 א'"־ אי; געם־־נשאפטל־ך זאנדע־ן וו־הלען, דע־

 טהע- פאטערלאנדעש דעש וואהל דאש פ־־ ט־אשט
 ד־ע. .טען8 אש ה־עלט קאפאשוואר אץ - !דץ ט־נ
 ד?־ א־־שערסט-ל־נקען. ידע־ קאנד־דאט דע־ זעש

 ■עדא־ ד־א -עדע, א־־נע ק, ־ ש פ לודוו־ג אדוואקאט
 ע־ ע־רעכטע. א־ג־־־ללען אנהענגערן ז־־נען ש־־א

 א־נ־ פע־טאגען גראשעד שעז־טצע־ ד־א נאגנטע
 ש־ענענ.:אט. זא־־נע ״דראהגעך אמטע־ האהער

 אנדע־עש ק־ין ד־א א־ש־־טעט), נ־שטש ד־א טונג,
 ש־ענע; ד־א דאש דאש־עג־גע, אלש פערדיענען, לאז

 '•־־ טא־ דע; געטל־ך שער־־טען- ״דראהנעך א־הרען
 א־־פ־־־צע. א.6 פאלר •וא־ פ־אג־אטש.־עדע ז־־נע
ק  נ־שטע־נע; דע; פ־־ שפר־שט עש א־נד זאטצען, ד
 דעננא־ רע־ע ד־א דאש קאפאשווארעד, דער ז־נן

ד ע ה א־ש - הערפאדר־עף. אונדוהק ק־־נע
 געהט קאם־טאט) שעצ־דקזבא־אג־אעד ר ע ט א ה

 אגט־-שעט־- דע־ קאנד־דאט דע־ צו. לעשהאפט עש
 פע־- ש־דאפעשט, א־־ש ר א ט ־ ש אדו־איאט טען,

 דע־א־ט לאנד.בעפאלקערונג ד־א עש, •שטעהט
 צויאלף ז־־ט א־ה־ע; ד־עזעלשע דאש א־־פצורענען,

 אשגעאדדנעטען ז־טצענדען ד־־ששטאגע א־ש •אהרק
 דאש אץ נ־שט ש ט י ו ו א ק ש י ש טהאמאש

 דעשעג. ז־־נען ע־ דאש א־־נל־עש, ד ש א ש דא־ף
 דעש פא; והרד ער ערשטאטטע. שאפטש-בער־שט

אהק א־־נעש שטוהל-־־שטע־, עהעטאל־גען  אנט־- ד
 א־־ש - אונטערשט־טצט. קרעפט־נשט שעט־טען,

״נאך שער־שטעט: וו־רד א ז א ה ש א ר א

. פאלליעטאן
מאסקע. דיא או;ד :ראם־עלטעק !,מ״;

ן. נ א ם ט ר א ה מ׳ דר. פאן
אדשזעטצו;נ.)5 .טע1(

 ליעד שמעטטעונדע דיעזעם האט טראט דעד א־ן
 ה־נב־־טען שט־ללען דעם אוי: עהע״פאא־ ם־א־טע ד>.ם

 גרונדע א־ם דער דאנב־נעד, דעד או־פנער־טטעלט, א־נ־אפט
 שטאנד טאננעם.אלטע־ ק־עפט־נע; א־ט ע־טט נענאמטק

 צו מאג א;6 לאה; ד־נען א־בער קוטטעד״ ״או־ט נוד אונד
 אונד הו־פט סיוע דאס נון ע־האב שיען, נעביינטע־ טאג

שטיטסע: בעגענדעי אםט8 ס־ט זאנטע
 האסט מ־ץק־נד? ששר־נצע אלזא, דוא דענקטט ״וו־א

 ״ט־פד״ליעד׳ א״ן דרויסען ׳ונגע דעד ודא נעהאדט, דוא
 אללי־; ;רננו־ ״טשד, נאך א־הן נאננטע א־ך !אך ? ז־ננט

. נא:ט אונד מאנ ודר אונם,דאס געפאהל רננו״ ,,פשה לער  
]זאללען ן ע נ נ י ז וויר האס אנע־, נ־:ט ן, ע נ . . . ״ ! 

 אינדעם ראבבינער־ן, דיא ז־נגעןו(ערווידערטע ״זיננען!
 דאט־ם יאללטע,) וואנגע א־הרע או־ף טהרענע שווע־ע א־־נע

 האט רבנו• .פשה ארך בעפריינדען! שא; פ־ך א־ך ווידדע
 גע. א־זט ־ש־ר) (אז סעע־ע■ אם ״ל־עד דין ;נעזוננען

 פ ־ ר ם שוועסטעד דינע אויך ,־עדהאבענםטע ראם ודם
 ״נהניס״ ד־א אונד אננעשט־פפט: ל־עד הע־־ליך א־ץ האט

ק ד־עזע דענן האבק — ״לדם* דיא נד או  נאטטעפ-ד־ענסט ד
 | ד י ו ו א ד קאנ־ג אונד !פערהעררלינט נעואנג דורך נ־נט
 ; ״תהל־פ״ ד־נעם אץ דענן אונס ד־עזער האט הפלך), ודוד
 אונווידער. אונד הע־־ל־ך לא ה־נטע־לאפסען, געזאננע נינט

ן ה־־טע אויך אלטערס א־הרעם אט•; ט ז־א דאם שטעהל־ך,

 דאך עפפא־העבען; אללפאכט־נען צום זעעלע אונזע־ע נאך
 ער,דע צור אב ? זיננט יעטאנד ווק פיר :פראנק פוס פאן

 ליינטזינניגע ד־א אום דא־ום, נור אבער אדע־ ? נאטטע־פ
 ? ערנאטצק צו ל־עדע־ אונר־־נע דורך וועלט ז־נד־נע אונד
 דאם פיר דעד עם, א־זט פונקט לעטצטערער ענען אונד

 ם־־ן דאם ע־א־ננע־ע, דאדא; פיך איך ווענן ב־־יט, הערץ
■ ■ . זאלל ווערדע; .קאפאד־אנט־ א"; קינד א־ינצ־נ

ראנב־נער, דער נון (לאנטע !קינד פיץ שפר־נצע
 האנד לינקען דער פיט קאפפנען קל־־נעס ז־־ן ער א־נדעם

 ערפט, איך זעהע יעטצט ריקטע.) הער באלד הין, באלד
 נעזאנט דא דוא וואם שטעקט. דיר אין .הנפה* וועלנע
 רענן זאנט ,חלפוד* אונזער ריכט־נ. נאנץ יא א־זט האפט,

 פערפאגען, דיינעם פיט נאטט •.־הרע הייסט: עם ווענן ארך,
 ד״נעם ם־ט האלזע, די־נעם פיט איינענטליך פאן גלדבט לא

 אלא פהונך, תיק־־ אל מהונך, ה׳ את (ננד !נעזאננע
)פנ־ונך  פשה פ־־ן ווענן צופ-עדען, שאן אלזא ווע־ע איך ;

ק, זאלל  ווענינסטענס וואללטע, לערנען נינט ער דא לענ
ר נעזאנג זיינזן ו ע ע צ ר , ם ד ע ט ט א  פערווענ. נ

 וו־לל קאפאדיאנט, ווילל יוננע דער אנער וואללטע. דק
. ווערדען טהעאםער.נעזעללע א־ט א־ינע . .  נ״י, נ־ץ, .
 זאהן. אי־נצינער מיין !ערטראנק נ־מפער איך קאנן דאם
״...1 קאמאדיאנט איין — ה־יסט רבנו פשה נאך דע־

 ווא־טע לעטצטען ד־א שפראך ראנב־נער ארפע דער
 נע. דע; קאננטע ע־ אויפרענונג. שט־־נענדער א־פפע- אין

 פאסע- דעססען ר, ע דאס פאססען, נ־:ט נא־ דאנקען
 אלט-עה־ווירדינען דעם או־ף עבענפאללם נ-אם.פאטער אונד

 צוד־ק. ואהן קיינען זאסען, קאלץ צו ־אבב־נאטם.שטוהל
דאם ה־נשיידען איינסטינק זיינעם נאך דע* קאנן, לאפפיק

 ־.ייפטע זיינעם אין לאה ע- זאללטע! איבערנעהפק ראבנינאט
 ד־א ולענן פערלארק, נענעראציאנען ד־י־א פאן ארני־ט ד־א

 ז־־נעש גדאפ.פאטע־ם, ז־ינעם אונטער ד־א קאלץ, נעפ״נדע
 ל־־טונג א־ינענען ז־־נע־ אונטער ענדל־ך אונד פאפע־פ
 נעראטהען הענדע פ־עפדע אץ טאדע ז־־נעם נאך שטאנד,

 ווע־דק: ז־ץ דא־ הענדע פ־־ וואס וו־־ם, וועד אונד זאללטע!
 צע־שטא. אבזיכטל־ך דאס אלל נ־נט ד־עזע אב וו־־ס, וועד
 ע־. פ צור פארפאהרק ז־־נע אונד עד וואס וועדדק, רק

. י. געבו־ט נאטטעס הערדליבונג . .
 אונר נעשט־רפטען נעדאנקען אהנל־נע אונד ד־עזע

 ע־ פוהר וו־א אונד נעמיטה. פ־אפפעס זי־ן דורנציטטערטק
 ז־ך ע־ אלם צוזאפפק, א־ננערן נאנצק ז־־נעם אץ :־־פט

 ה, ש מ דין ,;,לאד איינצינעד זיץ דאם פע־נעגענלוערט־נטע,
ק אנשטאטט  דע* פאן — א־־נצונעהפק דאבנ־נאטם.ז־ט•; ד

 ערטאנען שט־מפע העדרלינע וי־נע העדאב טהעאטער.ביהנע
 צו פרדען אונד פעננע־ ל־־נטפערט־נע אום לאפפען, וו־רד

!ערנאטצק
 או־ף או־נען דיא שט־לל, דא ואם ראנבינערין ד־א

 געזיבטס.צ־נען ז־ינען או־ס אום נע״כטעט, געפאהל א־ד,רען
 אוננעשט־ם, לא זעעלע ז״נעד אץ דער לעזק, צו קאפפף דען
!טאנטע וו־טהענד לא

לו־נ. דעד םה־ר.פא־האנג דער וואודדע פלאטצל־ך
ה נעשאבק ל־־טע צור ה־טטע ש  ואלך* פ־ט א־ץ ט־אט פ

 דור:. דך דעד יעפאנד, וו־א נעז־נטע, ק־נדל־נ.פ־אהל־:עם
א־זט. בעוואופט שולד ק־־נער או־ס

נע. אונשולד־נען נאנץ פשה ווא־ טהאט דער אץ
 וועלכען דאפאן, אהנונג ק־־נע נאד האטטע עי־ פ־טהס.
פ־־׳ם נ־ינוננ דינע דו־ך עלטע־ן ליעבען ז־ינען ער שפערץ


