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ויאהל-בעווענונגק. אונד וואהלען
ש_ וואהל.טאנע. ודכטינסטען אונד עדסטען א

 ויעייען פרייטאג׳ דיעזעם, .טען1.1 אם ד,ייטע,
 ויאדלע? דיא שטאדטען אונד בעעירקען 194 אין

 וויר וועלכעם אין אויגענבליקע, דעש אי; פאללעאגען.
 הרפט- דיא :ל־יכט ניעדערשרי־בען, צ־ילען דיעזע

 פלוטהען דעשםען טעע־ע, וואגענדען א־־נעם שטארט
 פ־ א. אונד דורשוו־הלט שטורם דד-לדעז א־ינעם פאן

 £א; שוואר״ן זינד ;אששען איד וואורדע. געם־־טשט
 טאששק׳ * מענשעג אונא־שערזעהשארען ג־אשען,
 בע־ וועג־גער־ אינד ר־־שע ר־־הען, לאנגען אין וועלשע

 לאקאלען יענען צו אינטע־איינאנדער, מיטטעלטע
 רע־ בעצירקען פע־שיעדענען דען אין ווא •ואנדע־ן,

 פאללצאגען דעפוט־רטע״וואהלען ד־א הרפטשטאדט
 א'! דשערה־יטש-טעננער זשד א־בע־אלל וועדדען.

 יעדער אוש אדפגעשטעללט, אנצאהל ;־אשע־ע־
 דעם ה־טעע דעי אין דער צו אויששרייטונג,

 אנדע־ע דיא אדע־ א־ינע דיא וואהלקאמפפעש
 נאך קא:;טע. לאששען ד,־:־••שען לי־שט דך פא־טייא

,צ עגטגעגענטרעטק אדע־ פא־ש־שען רעשטצ״טש
ק. אננ ק

 טלם צייטונג דיעזע־ רעדאקטער דע־ ארך
- אלסבאלד  ד-א פ־ערטעל-שטונדע קורצע א־שע פ

 אלט ביר:ער.רעכט ד־ן אום ניעדערלעגען. פעדע־
 זא א-ש ט־ט דיעשטאל ו-אש אדשצואיבען, וועד,לער

 •א דך עש אלש געש־עהט, :עפ-דלע פריידינערעם
 טאנגע א״נעש דאגדעלט, דא־־ש א־־גענטל־ך ד,ייטע

 ענטר־בטען. צ• דאנקעש או-פ-כט-גען צארל דען
 זא״ א־נגא־נש׳ יודענה-יט א - אום שלאש :־שט דער

 א״ף •ודענטהום דאש אונד ••דענד-ט ד־א אום דערן
 ־אונ של-ישענדע׳ ג־אשע, ערדענ.רונד גאנצען דעם

 ־אי- עם >עדוו*ךבען דך פע־ד־ענשטע שטערשלישע
 אשציגע- שט־טטע א־־נע דא־־ם, נעטל־ד זיך דעלט

- שען  וו־־. אין ודר, •ואש ש, א ו ו ט א קא־ל פ
 שלאש :•שט מא::עש, ד־עזעם טדעטיגקייט דע־ ד•:•::
 ־,רעל אלש נאש;ע־אדע זא;דע־ן פאי־ט־ש־ע, אלש

 •••■טע־ ע־אשטען. דשם־ .קדוש ארש פפל־שט, ;־אזע
 דער ע־;עש;־ש דאש א־שער ודר ווערדען אוגטען

 םא;כעש ־־אהלקשא; דו־פטשטעדט־שען ד־־ט־;ען
 אי•:- ;אך ודר לאששען פא־ל־־פש שע-שטען. וואדל

 לעצט- דען אץ וואדל.שעווע;ו;;ען ד־א א־שער צעל:עש
פאל;ען. ד־ע־ טא;ען טען

ק א״ש  א־י;צעל;ען ד־א וועלשע רעדען, ד
 וואדל.שעצ־ר- פע־ש־עדע:ען דען א•; קא;דידאטע;

 טאגען:ע־ לעטצטערען דען אץ לא:־עש דעש קען
 שטעל- יע;ע פאל;ע;דעש אץ ודר •יאללען דאלטען,

ק א-ף שפעצ-עלל דך וועלשע דע־פא־דעשען, ל
ן אעם ע ד ו שעצא:ען. י

;עוועזע. דעש זאדן א;ד־אשי, טהעזךזך ;־א־:
ק  יפע־ אעד משישטער-פיעדדענטען אונ;א־־שען ;

 גראפען'יל־אוש דעש א״שערן, רעש ט־נ־שטע־ טע־
 י■ א ג אין ד־עזעש ״.טע; אש ד־עלט א;דראש־,

 טערעשע. דעש ה־־פט.א־טע דעם אלש ש, ט ע ש
 ער דע־ אין רעדע, א־עע וואהל-שעצירקעם, שער

 ״פא־ :זא;טע פאל;ע;דעש א־על־־טע; גל״ךאץדער
פ ר־־כשטא;ע פא־שען א־ש איך ם־שטע אללעם

 אינד •ודען צוו־שען ם־ש.עדע דע־ א־עפ־ד־•;; אר
 איך טושטע ווארוס אעד שט־טטק! :•שט-־ודען

 לישע. דעש ה־־פט.;רו;דזאטין א-ין עש ודיל ד־עש?
י־אפט ■;עא־זט, י־שטום■אל

 ניו פאטערלא;ד דאש פ־ר
 א־;- אי; פאלקש.שטאמש א־עען עש ;־שט ;•;

;••שטעען דעע־ פערמא;ע
יא;

לא;דזערעם

 נישטער. זיי:ער אעד פל-ישעש זיעעם פעהעק־יטען,
 וועדע, ;עאיי;:עט א־בעראוים שעזא;;ע;ה־יט :ען

 דיע:ס. ;ראשע נעזעללשאפט או::ארישען אעזע־ע־
 דער א־?ט פאלקש-שטאמם דיעזער לי־שטען. צו טע

 פאיקש. ד-עזעם א; דאש שעדו־פטעט, מאן 1 י־ד-שע
 דאפטען. פעהלער שעשט־ממטע ארך שטאממע

 ווע;ן פעדלער, דיעזע דאש •א, ודיש •עדער אשע־
 פאל:ען ד־א :ור ד:ד, פא־דא:דען א־שערדדפט ז־א

 אעטערדריקו;: מעדר.דו:דערט.יעהרי;ען א־עע־
 גע. שטאמם י־דישע דע־ וועלשער אעטע־ ד;ד,

 לעטצטע ד־א אדך אלזא ודר שעז־יטעען שמאשטעט.
 אדששל־עשו:: אעד אשטערדריקונ; דיעזער שפי־

 שפורק לעטצטען ד־א ארך ווע־דען זא אער
 אין י. שווינדען גע:צל־ך אלששאלד פעדלער יע;ער

 ־.—אעש־ט ד־א אוץ דך ווערדען פ־י־ה־־ט פאללע־
 £אלקם.שטאמ. דיעזעם א-־;ע:שאפטען שאנק טי;

 - !קא;;ק ענטפאלטק נאנין אעד פאלל מעש
 גע:ען שט־ממטע א־־שערשט-לעקק דער טה־־ל א־־ן

 נישט-־־רק אעד ־ודק צו״שען מ־ש.עדע ד־עזע
געזעטין;ו ד־עזעש ראש אדשרעדע, דע־ אעטער

א ווערע, ״פל*ק.ווערק״ ץא ד א  ע ; • • ם ע ג ל ל א ד
 א־זט דאש !מ־שטע ווערדק א־־נגעפ־ה־ט צ־־־־ל-עהע

 •א דאי־ אץ שוועדעל. איץ אדע־ אעדנן א״ן
 פערווערפק, פרי־דדיט דע־ טד״ל א־עען שט-ד־־טע;

 ;•שט פרי־ד־יט פאללע ד-א אד;ע;שליקע א־ש •ד־ל
אפ. ;עטעש־גטע זא־.ע;א;;טע ד־א ! שא־ ־ש—ע

 טיש-עדע• דיעזע ן ע ; ע ; א-ץ •יא־ פאז־צ־אן
 ״קא;זע-־אט־־ו״ טוש ״מאן :וויעדע־ דא:טע ד־עזע

 א-פ. ע ט ל א דאש מום מאן :דיישט ראש זיין,
 אץ מ-ש-עדע ד־א שיזדער דא אעד שעוואדרק,

 ד־־טע דא־ף זא וואד, געשטאטטעט אשנארן:־שט
ר ווע־דען א־־נגעפיהרט ;•שט :י־עדע; ד-עזע ע ב א  ד-

•א-ש שוועדעל. אש;עשמאיטע־ אין א־זט דאש אוץ  
 ע ט ל א ד־א ליעשער ;־שט הע־רען ד־א שע־־אר־ען
 עש וועלשע ט, י י ק נ י ט ש ע ר ע ; א־;:א־־שע

 ;א;צען איי:ע; מאן דאש קא;ן, ש־ללעען ;־שט :עודש
 אויששל-ע. ;עזעללשאפט דע־ א-ש פאלקש.שטאמש

 ריששטא;ש.דטצו:; אפפע:טל־שעד אץ אמד שע
; • • מ ע ג אלש !שעצ״ש;ע ך י ל ר ד ע פ ע ;.

 ד-א דעשדאלש וועלשע ד־ע־עניגען, אוץ אשער
 פערוואר- •ודק ;־שט, אעד יודען צודשען מ־ש.עדע

 קאטדאל•- דעם דיעדורץ פ־רשטעטען זיא וו״ל פק,
 ד־עזע אוץ צוצופעען שעד•;•;; עע א שען;לדשען

 א־ררטדום. שעדדערל־שען א־עען א•; דך שעפעדען
 . קאטדאל דע־ :עש־שטע דע־ א״ש ■א רא;:טע דא

 אץ ד-עזע דאש צ־עדען, לעד־ע ד-א ק״שע שען
 ; עש ;אש; ;ע־;ע שמע־ א זאלשען;עשע;.פ־א;ען

 פאי. ד־עש לעשען פ־אקטישע ראש ווע;ן ציעט, דך
 אדפטרעטען דארט קרעפטעער דעשטא איש דע־טע,

 לעבע;ש.עק. א־דיע איש דך עש ■יא קא;;ק, צו
 הא:דעלטע. פא־טשעשטא;־, א־ה־ען איש שישטע;•;,

 אי־ך א? ווערדע ג־ינדע דיעזער אלל ערווע;!;; אי;
 דאפי־ פ־־־ר־־ט עשטער ;־•שטע א־ם צוקעפט אץ

 דיעזעש אץ פאלקס-שטאמם קיץ דאש קעמפפען,
 שעש־ע;- זא:שט־;ע אדע־ עהעל־שע דו־ך לא;דע
 געזעלל• או;גארישען דע־ א־־ש ;עזעטצע קענדע
.״ • • י של־־בע אדש;עשלאששען שאפט

 דורשדרונ;ע;ען פ־-־ה-ט ויאה־עד פא; ד־עזע,
 יו:ע:ד־ נאך פאשט דעש רעדע דע־ אין שטעללק

 דך ערפר־יטק א:־־אשי טרעא־א־ לישען;־אפק
 צאהלר־ץ דער שייפאללם לעשראפטעשטען דעש

 דיע־ שעגר־שק ר • ו ו •ועהלע־. פע־זאממעלטק
 ;־שט דאך ;ע;וגטהואו:;. א־;;-;שטער ט־ט זעלשע;

א••;. ד־א ר י ו ו אויך ווירדען אלש דעשהאלש,

 א;. אונזערער דא ווינשען, םיש.עהע דע־ פידרו;;
 פראקט־שען יע ה־עפאן •ודע וואהרער קיץ ;אך דשט

 אויפ־ישטי:ע ד־א אלל־ץ ווירדע. מאשק געשרדך
 ג־אף יו;גע דער דיא ;עזיננו;;, יודע:.פרי־:דל־שע

 ;ער־־שט ;עשראשט, אדשדרוקע צום אפפע;טל־ך
 צ־־ט שעווענטק זעהר צו :ור דיעזער אץ עשק אשש

 דעד ראש זאגען, קא;;ק ודר פר״דע. צ•־ דאפפעלט
 פאילקאממען א״; א:דראש־ טדעאדאר ;רא־ •ו:;ע

 שע-ד,מטע; אפעא־ש—א ז״נעש זאהן ודרדשער
 — !א־זט א:דראשי, יוליאוש ;ראפיק דעם פאטערם,

1!דאשיהו שרעא (ש־א
אל. דעפוט־רטע ליבעראלע שעד־דמטע דע־

 עשע:פאללם היעלט • ע ט • ו ו ע ז ר ע ש שערט
 אץ עפעריעם, אין רעדע א״;ע דיעזעש .טע;9 אש

 ד־א ״•ואש :זא;טע א:דערם או:טעד ע־ וועלשע־
 דא דאט זא בעטר־פפט, א פא־ט־ א״שערשט.ל־;קע

 געשט־פטעט. אשה־־ל פיעל שקא;דאל-זושט דו־ך
 פא־. א;ט־.שעמיט־שק א-:ע־ ע:טשטעדו:; ד־א אוץ

 ודהלער״ען ל-דע;שאפטל־שע; א־ד־ע; א־זט;ו־ א ט־
 האש פא־ט־־א אנט־-סעטיט־שע ד־א צוצושרישק!

 פ־א:־אםמע א־הרעם אץ םו:קטע א:דע־ען קי־:ע
 ד־עזע או;ד - *1 איעברעשען אשד ״פלשדע־ן :אלש

 ״פלש. צום דעטצערייען א־ד,רע דאללען:אך ליטע
ע. רי־ששטא;ע א־ם עשק א־שש־עשעך אש־ דערן  ב

 דעפוט־־טע אלם דעדען ,רעא־ד פ־ר דא דא טר-שען,
 ווערדען געצאגען פעראנטווא־טל־שק־יט צור ;־שט

 :א. או;:ארישע ד־א דאש דאך, גלוישע אץ :ד־־פען
 :•עטא;ר אשד האט, ערקא::ט רעשטצייטש דא צ־אן

 שטיטטע זיינע •א;ט־.שעמ־טע;.קא;ד-דאטען א־שעם
 אשד אשטע־עסשק ד־א דאדורך אום ודרה נעשק

 ד שעדינען צו פאשערלאנדעש אונזע־עם עהרע ד־א
שיפאלל.) לעשהאפשער אלל;עם־־נער,1

 י א ד ר א ד אלעקשאנדע־ דעפוטירטע דער
 (דעבענב־ר- נאד־-ענ-עד אץ רעדע זיינער אץ זאנטע

קז  דעשע;. ״דער פאלגענדעש: אנדע־ס אשטע־ נ
 פאטערלא;. אשנא־ישען אונזערעש טה־־ל ש־־נ־שע

 טיטטעל-אלטער- דער צי־ט צו־ זעלששט וואר דעש
 צופלושט שע א העטצערייען יעלש־אזען לישען

 פע־פאלג. אונשולדש ד־א פ־ר (מקלט) שטעדטע
 דעשע:. של־עש רישטוננ פרייהייטל־שען דיעזער טען.

 דעשהאלש טריא. הי־טשקטא: דע; אד־ ש־ז ש־ר;ען
 אנט־. פערשרעשערישק דעש שפו־ ק־ינע ה־ע־ וואר

 פערש־ע. אץ וועלשער ענטדעקען, צו שעט־טישטוש
 .רע. נעשטאלט דער אץ אוננא־נש נענענדען דענען

 טהאטזעשל־ך אדפט־־טט, ;עהעשששקייט״ ל־נ־אזער
̂ש דשט •עחןך  ע נ י • א רעליגיאן, ע נ י י א שלז

 רע. בלוטשער מ־טטעלשט זאנרערן קאנפעשש־אן,
 א־שע־ ארדנוננ שטאאטל־שע ;אנצע א ד א; •־אלוצ

 ;ע־ישטע ד־א אלל־ץ זושט. ווערפק צ• הדפק דען
ק ש־דדען ע. שטראפלישען זאלשע שוטין:ענק ד  נ

 דעש עיקע:;ט:יששטוהלע דעם פא־ שט־עשו;;ען.
 ש־עק. דאש רורצעם פא־ ע־שט א־זט ;ערישטעש

 ט־שא-עש. <דעש אנקלא;ע שלוטשק א־שע־ שילד
 איין אין אישעם;עשעל-ש־לדע נל־ץ פאילעש) לא־ער

•  ווא־ א;קלא;ע ;אנצע ד־א צע־פלאששק. ש ט ש :
 מאראל-לעהרע ד־א •>. אלש אשד;:יגער, זא א־ש
 ע ר ע • ה ט ד־א ;ע;ען זעלבשט •ודע;טה־מש דעש

 ד־ע. אץ ;עש־עטעט. שא:ש; אשד שא־מהע־צשק־־ט
ע ד־א נע;ען אוץ שא־מהע־צשק־יט זע־ ־ ע ־ ה ט  

ש-פטע ז^־;פאלטי;ען ד־א אדך •א וואורצעלן  פא־
 דען ש־־א שלאשטו;;״ ״־יטועללק דער שעצשל־ך

 א־;ז־;:־;ע ד־א טר^טצדעס טו־שטע :ון אשד ■ודק.
 צווע. ר־טועללען צו •ודע; ד־א דאש א־־ף, א;קלא;ע

ק ן זא;א־ ק ע ש ; ע פרייל־ך אששלאשטען! מ



ק אין בישטא־ק זוזןללטע  צוריקטרעטק׳ קרייז ד
 קאיזעד דער ד^ך בילדעטק. גענע־אלע דיא דען

 דאש העראן, רעשטען דינער צו א*הם ודנקטע
 זייטענש עהרענ.בעצייגוננ בעזאנדע־ע אלם דיעם
 או־פנעפאשט קאנצלער זיינק פיר מאנארכען דעם

 1 פ־־ם- דען ודלהעלש קאיזעי דאם ני!׳ ־ ייאיררע•'
אויסצייכנעט, אפפענטליך ק ר א ם ם י ב טען
 ט ־ י ה נ יי ״א דיא דער שאנן, דער האט זא

 וואהל דיעם געבראבט, שטאנדע צו דייטשלאנדס״
 טאנארכע; דעם ב־םמארק יעדאך דאם פערדיענט.

 ק־םטע׳ האנד היא וועלט, אללער פא־ א££ענטל־ך,
 ! א״נדרוק דען מאנכק ש־־א אימטערה־ן מאג דאם

 א־זט זא האבק. געטאבט .קריעכער״א״ א־ינער
 דיוק. א־־נק גערנע מאן איבט אונטען גאך עש.

 עבען זיך אום קריעשט, אבק נאך טאן •ועהדענד
ערבעטטעלן! צו עהדענ.בעצ"גונגען

ס1( י . ט ס נ ל ד1ע י ם ) ע נ • •  א
־  וירד מא־מא־אש.ש־נעט אי־ש ם.) ר ע ט ב ר

 דער אץ עריעגט או־פזעהק ״גיאפעם :בעריבטעט
 ריב• איינעם זעלבםטמ^־ד דעה שטאדט' גאנצען
 פע־ גאמענש גער־כטס-האפע, היעזינק אש טערם

 דיע. .טען7 אם זיך דער י, ע ש ט פ י ל פעטער
 או־ף ערשאם. אטטש.לאקאל־טעטק דען אץ זעש
 ליעם ר־בטעד-ראללעגען ד־י־א זיינער טישק רען
ק טיט ציריק צעטטעל אי־נען יע ער  ״ארטק: ד

 א־ך£אן מיש דועללש אטעריקאנישען א״געם ,וועגק
 ] ר ט־־ פע־צ״הט ש־־דען. שאטטענ.וועלט דיעזער
ר ד ו - האלטקעש -  טהי־לע אנגעטעשסען.א":עש פ

ק לעזער א־גזערע־  אי־נעם צודשען אונטע־ש־עד ד
 אטע־יראנישק א״נעש אינד דועללע געו־אהנל־בען

 גע־־אהנל־שק נעם א־ אץ ערקלערען. צ• דועללע
 דעש ט־ט א־־נאנדער געגגע־ א ד זובען דועללע

 פעדוואונדק צ• רעוו^לווער דעם טיט אדע־ שווערטע
 אמעדיקאנישק א־ם טאדטען. צו זאגא־ אדער
 ק•- יא צ״ געגנערן דען פאן ווערדען ■עדאך דועלל
 שווארצע. אייגע גד א ודיסע א־־נע געצאנען. בעלן
 אונגלק דאש נעננעדן ביידען דען אנטער ווע־

 ז־ך טוש צ־עהען. צו קינעל' .שווארצע ד־א האט,
 זעלבשט צי־ט-רדטעם טטטען בעשטי א־־נעם ביננען

ק  ״עה־לאד אים ניבט ע־ ווענן געבק, טאד ד
 ״אללטע ליפטשעי דיבטער דער - ודלל. געלטק

 ה^העד אלם ער, דאש איינרעדעז. קאללעגעז ד־נק גון
 דועלל אטעריקאנישען איינעש פאלגע אי; כא־אקטער,

 יעדאך האט טאג; דע־ האבע. געלעגט דך א; האגד
 טהאט. געטריעבק. שווינדעל אי־נען טאדע איש א-ך

 פע־ש־ע. וועגען ליפטשע־ דאש אבע־, איזט זאבע
 דע־ פאן וואורדע׳ אי־פנעפא־דעדט פעהלעד דעגע־

 דינע איש איגד קצוט־עטק—צ ד־בטע־-שטעללע
 דאגגטע ן—שט דיעזען איינציקאמטק. פעגז־אנידונג

 אלליין היערי; אוגד איבערלעבען, ניבט יע־אך ער
זעלבשט-טארדעש: ז־־נעש גרונה דע־ ליעגט

־. ע £ ־ ע פ פ מ א י.ד ו נ א ד ן י י (א *
 אייש .נעטזעט׳ דעם שר־־בט מאן ן.) ע ק נ ו ז

 שיפפש-אוג- איין :ד־עזעש !׳.טען אונטע־ם שעטלין
 . בעשטאנדע פינציג-יעהריגען דעש ז״ט ודא •ק, גל

 פריודלעג־רטען קאנינל־ך - קאיזער ערפטען דער
קיץ נאך ד^נו־.דאםפ£.שי££אה־ט.געזעללשא£ט

פא־ זיך ע־א־־גגעטע פא־געראמטק,
 שעם- אבע־האלב אבעגדם אוהר 6 געגען געשטערן

 אם ע צ ו ו ז* נ א ב ב־־א שטרעקע דער או־ף לין.
 דאט. דע־ איזט ער6ד^נד.או לינקען(אונגאר־שען)

 שילעפפ-שיפפע זיעבען וועלבעם .יץ.זעףי, פפע־
 איינעם אץ מאשינענ.ברוך דורך ווא־ען, אנגעהענגט

 געזאטטטע דאש פערזונקק. טינוטק גי! פאן צייטדיים
ק טיט קאננטע ש־פפש-פעדזאנאל  רעטטונגם. ד

 ויע־דען, גערעטטעט שלעפפ-שיפפע דע־ טע; א בא
 צו טענשענ-לעבען קיץ גליקליכערווייזע איזט זאטיט

 האט. זעלבשט ״יא;ע־״ דאטפפער דע־ בעקלאגען.
 פער. דער נולדען. 1״0,01י0 פאן ווערטה איינק טע

 ניבט נאך יעטצט ביז דך לאשט שאדען אורזאבטע
 פערזיכערונג נאך אבער א־זט פעסטשטעללק, גענד
־ ש־פפש-בעאטטען דע־ ה ע  צור ש. א ר ג ז

 דע־. וואששע־ דעש אויש דאטפפערס דעש העבוגג
ק  מיש. אוגד געט־אפפען, פא־בעדי־טוגגען גראשע ד
 אונגליקס-שטעללע ד־א אן טאגע גע־־טער שען

 אג. אייגע איגד ״טראגב־יטע״ ״העבע.טאש־גען״,
 דע־ ווערדען. בעפיא־־ע־ט שלעםפ.שיפפע צא־,ל

 א־נדעסשען בלי־בט ש־פפע אגדע־ע פי־ פע־קעהר
או

;3 א ר ט נ א נ
ם־נד. אין פארפאללע בלוטיגען דיא איבער

 .דע־ :געמעלדעט נאך נאבטרעגליך ווירד סענט
 שטאאטש-אג- דער אוגד אוגטערזובונגס.ריבטער

 איגד ארט א; אונטערזובינג דיא האבק וואלט
 בעשטיטטט. טיט דך האט עש בעג^ננען. שטעללע

 בראננטודינ- דער דאש הערדכגעשטעללט, ה״ט
 דאטט-א־ב־יטע־ ד־א ז א א ה ■אקאב שענקער

 דעם - טראקט־רטע. בראננטודץ טיט איבערמעשיג
 פפע־ד דאש דער ־, ד א נ פדל דאםם.ארבי־טע־

 ו־אירדע עדגדיפף, צדמע ביים שאגדא־טען אייגעש
 דע־ אבגעשג־טטק. זעבעל דעם ט־ט האגד דיא

 איי. דער י, ק צ ט י ו ו א ק שטעפאן ארבייטער
 וואללטע. ענטריישען וואפפע דיא שאנדארמען נעם

 ע־שאש. שאנדא־מען אנדערק איינעם פאן וואורדע
 פע־. 4 אוגד טאדטע 6 עם גאב אינסגעזאמטט סען.

 ריכטעטע פאלקעם דעש אדפדענונג דיא וואונדעטע.
לף אוגד יאקאב געגען צומי־שט זיך  1 ז, א א ה וו̂ז

 דעש הדפט-או־זאבע דיא שי־נט, עם ודא וועלבע
 האאז געב־ידע־ ד־א ווא־ען. פא־פאללעש בלוט־גען
 העטטען ל־יטע נוטען ודיא פערהאפטעט. ו־אורדען

 אונאנגעהט. דיעזע איבערהו־פט ■ידען דען איגד דך
- ערשפארען וואהל ל־בקייט ו ק׳ נ אנ  רעם ודא ק

 מינדסענט אין עם גאב ווידד, בעריבטעט .נעטזעט״
ק איים פערוואונדעטע. 4 י אוגד טאדטע 7  פער. ד

 זיע. איגד איגגא־ן אי; ו־אהל-בעצי־קע; שיעדענען
ק בייא בע־־־טם וואורדע בענבירגען  ב ד

 פאן ענטזענד־גג איש בערא־דען פענדען
 בלוט-יפערגיעשק דראהענדען דעם איש אנגעזיבט,

 טילי. ד־עזער האך ודא פארצובייגק. רעבטצי־ט־ג
 צושטעהקקאטטק לאנדע דעם אדפטא־ש טערישע

 קליינע־ א־ץ אלש פיעל, זא וואהרש־ינליך - ודרד?
 אללצו גור ליידע־ ודד האטטען זא אוגד פעלד-צוג.

 איג. גאנץ דאש בעהויפטעטען, די־ א־נדעם רעבט.
 ״אהל. אינז־נניגע; דע־ פאלגע אי; הייטע גא־ן

 שלאכט-פעלדע פא־מל־בק איינעם בעווענונגען
!גל־־בט

 איזט קאטיטאטו שעטשעני(נעאנראדע־ אץ
ל. דע־ געגענאיבע־ פולסקי א־יגופט הע־־ן ה טי ״  י

 געגעג. אלש ־ ל ע צ ג א ה נ־קאלייש טע־ ריב
 אנטי. ט־ט צייא־ איגד אייפגעט־עטק קאנדידאט

 ד—ו ייאהל-ראטפר דע־ פ־אג־אטש. שעטיטישעם
דין! העפטיגער איין דארט

 אש היעלט (זיעבענב־רנען) קא־לשב־־ג אין
 פ־א. אייגע ש ט א ק ו ל בעלא דיעזעש *.טע;

 אגדע־ם א־נטע־ ע־ וועלכער אין ג־אטם.־עדע.
דק זאגטע: פאלגעגדעש  פע־. אגטי.שעמ־טיםםיש .
 פע־. איך :ענטש־עדענשטע א־־פ׳ש איך אי־טה־ילע

 בע. דע־ געפיהלע דיבטיגען דעם איב־יגעגש ט־דע
 דער פע־יטטאנדע ניבטערנען דעם פאלקערונג,

 ־ע־ דאש דע־דען, אי־גזעהע; ־•אהל ז־א דאש וועהלער,
 .פאלשע־ איין נוד א־יגענטל־ך אנט־.םעטיטישט,וש

 דיעזען וועלבע באגדע, יענע איזט. דעק.טאגטעל־
 גע. בלאש ניבט קעמפפט בעניטצט, ״דעקטאנטעל•

 געגען ניבט ארך איגד רעל־גיזן; ע נ ־ ־ א גע;
 קאטפף איין ־אש איזט עם ניץ, 1 ילאששע ע נ ־ י א

 געגע; האבען, פע־ל־ע־ען צו נ־בטש ד־א דע־־עג־גען,
 געגעןאללע, איגד קלאששען דאהלהאבענדע־ק אללע

 דיעש זינה עש קורץ. בעזיטצען. עטויאש וועלבע
 ד־א .,קאטטוג־שטעך, פערב־עבעד־שע אייגענטליך

 אגטי-שעטיטישמיש־ דעש ״דעקטאגטעל דע; אין דך
 געוואלטזאמע אדף גוט פ־עטדעם איש געהיללט,

רי־שק.* צו זיך א; וד־זע
 ר ע ש ע י ד ע ש.מ א ־ נ א ־ א דעס איים

 טעלעג־אפי־ט: ד־עזעש ״'.טען פאם וו־־ד בעצירק
 לי. דע־ קאנדידאט אלש ן, י ־ א ב פ־אנין

ק  דעש בעגרי־ט־גג אץ הייטע ט־א־ פא־ט־יא, ל
 ער •וא איין, שא־.קאז-א'לאק א־ן אבע־געשפאגש

 א־־פגענאטמענע בייפאללע לעבהאפטעש טיט ז־ינע
 פא; ה־עלט. פ־אג־אטש-־עדע

 אינו א־־אש-איווא־אש נאך ן ־ ־ א ב
 פא־י. אין האבע; (ודר געדבע־ט. איזט וואהל זיינע
 ט־ט. קא־־עיגיפאג־עגטע; א־ינעם גאך נומטע־ גע־

 דאגרי. דא־טיגע ד־א ;י ־ א ב דאש געטהיילט,
דעששען פא־גע אץ ט, : ה ע ל ע ג ב א דאטור

איים ש א ד ג

ט כ י ר ע ב ם ט £ ע ש ע :
ר ע נ ר ו נ ס ע ר כ פ א ל 6ש - 8. ה ע י

 שלאנט. פרעסנוינער צום אויפטייעב דעי ט. ק ר א ם י
 דאפאן שטיק. 3:12!: בעטדוג ט. ד. 9. אט פיעד״מארקטע

 דיא נאליצישע. 1435 ד־יטשע, 213 אוננארישע, 1640 ווארען
 נולדען, 60—55 פרימא״וואארע אונגארישע :ווארען פר״וע

 57 וואא־ע פ^לנישע נולד' 64-57 פריטא.וואאדע דייטשע
קיל^. 11,0 פער אללעם נולד. 60 ב<ז

ר ע נ ע י ו . ו ט כ א ל ט6ש ק ר א מ ה ע  י
 אם שלא:ט.פיעהטארקטע ודענער דעם אויף או־פט־יעב דער

טק9  616 : ווא־ען דאפאן שטיק. 1900 בעטדונ מ. ד. .
 פדייוע דיא דייטשע. 119 אונד £אל:־שע 91 אוננאדישע,
 טאטט. אוננא־ישע : ק־לזןניאדט 100 פער זיך שטעללטען

̂:סען  נולד. 59-57 פאלנישע נולד. 63-59 הוןגפי־טא ז
.56 ד־יטיעע אונד נולד. 65-

 ע־.6 ווזזענטל־גען קי־נע ט^נטאנ ל־־ט קורזע דיא דא
 דיא.קו־ז-טאבעללע• ד,ייטע ווי־ ליעסען עיל־טטען, ענדעיוננען

 לעזעשט^פ־• טעה־ אניאנגענטען נעשעטצטע; דען אוט ווע:,
קאנען צו ניעטק

 אין •ודע; ״ד־א מוטטע; רו־ט.טאננעל ווענען זימר
ווענבליינען. דיעטטאל עטטעדד־י:.או:נא־ך

דעדאקציז); דיא -8

ת ב צ מ
ד ל א נ ר  אי־׳ז׳סא

:יאבשטייץ־לאנער
י1

 14 ודיטצגערשטראסשע בידאפעשט׳
־אדיאלשט־אטטע, דע־ נענענאינע־

 הויזע• )}־צ־שען איט לאנדשטדאטסע אונד
 ד־א ייעלנע יענען, אללע; דך עמפפיעהלט

 ג־אבשטיינ-זעט- ש דע פפל־בט יגע—ט־
 שאגע זעה־־ האבע;. ע־פ־רלען צי צענם

 ג־אניט איגד טא־מ!)־ א״ם ג־אבשטיינע
 ג־א- קאררעקטע אויסוואהל. נראשטעד אי;

 עב. טיט ש־יפטען שאגע זעהר ווירונגען,
 בעם־ ווערדק ג, נ ■ ד ד א ג ר ע פ טע־

אדסגעפיהדט. טעגש
נעשפע־ט.) איזט יו־ט א:נד שנת (אט

שטעללענ-געזוך.
האגדעלש. דיא דע־ טאנן, •ונגען אי־גען פי־

 איי; ווידד אבזאלוד־טע, ע־פאלג גיטעש טיט ש־לע
 נע. הדזע ־על־ג־אזען שט־ענג אייגעם אי; פ־אטין

 עה־ודרד־גע דע־ ע־טהיילט דעפע־ענצען זיבט.
 נעהע־ע - שט־הלודישענבורג. צי ■אבבינע־
:ארדעששע

ו ׳ ^ ס1י101<ס1>0>161 81016<101ו5. ס 81*ם1ז־ 1310, 1ע

 אי־שגע קאנד־דאטע; צ־ש א־י־א־זןש
 קא איגזע־ ו־א־ שיינט׳ נין עם ודא

דיא האבען אדע־ בע־יבטעט. פאלש

•פען
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ק פיר א-זט  קאנו״. אלש שאשא שטאדט-בעצירק ד
ע. .טען12 אש היעלט אוגד אויפגעטרעטק דאט  ד

 פרא- א־־נע פע־זאטטלוגג נ־אשק א־הער פא־ =זע
 ב״שאליע לעבהאשטעם טיט דא נראםט.רעדע,
 ע־. שולהא־ געזא דד׳ וואורדע. אדפגעגאטטק

 בלייבק שא־ט״ק דע־ אויסערהאלב דך, קלערטע
 בעוואהרטע נור דאס גלויבק, ודר - ויאללק. צו

 איינער ט־ט נאטק קלאנגשאללעם שאן שאל־ט־קע־
 ודל ד־רפען, אדפטרעטק ע־קלע־ונג זאלשק

 ך ע כ י ל נ א ז ר ע ״ש ע ר ה י א אוף דא
 דנגע־ א־ץ וועהרענד קאנגען, שאשען שעדדענסטע

 דאנן ;־ר אדוו^קאט, ט־בטהער גלץ־איין ווענן שאנן,
 -,הע״נצ פא־לאטעגט אהם קאגן, האבק א־־שדשט
ע־ א־רגעגד •א דך ע־ ווענן קאטטק.  בע- דע־ אד

 יעדעש אץ דיא אגשל־עשט, שא־ט״ען שטעהעגדען
אנהענגער מהדער אדע־ מעד,ר דאהלבעצ־רקע

:צאהלט
ג ע נ י י (א * נ ו ל ה ע צ ד ע ע ט ט ע נ  

 בעריהמטעש- ד־עזעש יים.) נ א ר י א ל ע ־ ; א ־
 עד- דעששען א־ישעדשט-להקק, ל־״־ ט־טגליעד טע

ל שאן בא־אקטע־ דע־ ז א ע ^:: ל עז ט־־ א־  פ
 <ז,ש ד !1. אם שעראששענטל־כטע ד־ד, געשעטצט

^ א■; א־ט־קעל איהען אז ש״׳ עד־עטעי־יע ״ . ׳  ־
 * י ן • אנלעך שא־געגגע בלוט״גען דיא איבע־ ••־

 בע- ט־עשעם דן וואהל-בעוועגונגען ;'עגענ־ועיט־גען
 .קע ט א ד־עזעם אין יאגט עד אדשדדקט. ־••ע־ן

 •אה־ א״ן קדם ;אך א־זט ״עש :אנדערם אהטער
 גע־ו־ש- שאן מאששע, ־אד,ע ־׳א דאש שע־שט־־שען,

 ״ש;ע־עטצט.אאד־־לל-געןמענשען= אהד שע;־אזען
 - של־נדע דעזעלשען לאדטט־־צטע, ״דען ד־א א־•?
ע- קאטטט ;•ן איגד - !ם־שהאנדעלטע איגד שע  ד

 וועה- א - בעש־מששט אוגד מאששע ראה,ע זעלבע
 .געגעג.שא־ט״א דע־ קאגד־דאטק ד־א אוגד לעד
 זאג- דאממען■ ••א־טע ם צ ;•שט דיעזע לאשט דא

 •א, !שט״גק א-;ד קאטד, ט־ט דא שעוד־שט דע־ן
 שאגדא־טק׳ דען זעלבשט דך ודעדערזעטצט דא
 ט .םע;שע;.ב שיע־ לי־דע־ דעששען שאל;ע א■;

 עה־^ע דע־ ;אשען א־ש דא ט־ש א-ך געפלאסשק!
 דאה.- ד־עזע דא עדהעבק, ווא־ט טיין אוגגארנם

 <! , אן •ו- דאש ב־יטראגק, דאצי ;וד יטרא;דאלע
 שא־- ״טאד־אד־שע אלש צ״טהגען שעןיא~שלענד

 , אדאטען בא-עך.אלשאו;שע־בעשסערל־בע״־*הע
א לדעטע ;עש דאש ־ ש ;־שט •א־ א ־ פ א  שאש. א-

"= ־ .א־ד ־ וועדדק! ;עש־א;דטא־קט שק,  א,־
׳ מ־טטה שא.ל שאלגעגדען געלע;ע;ה־־ט ד־עזע־ .1 • 

ד ו־עלט-שעקא״טע דער ״אלש נ • ־ ״ . . ז *  אי
 ״״ש. _ ־ או;טע דעש שא־ שעגעדין אץ •עא;־א־
ע־ ט  א-הש שאן ד־א ע־ ל־־גנעטע דא שטא;ד, -:

א ע־ אלל״ן •ואהל;•שט, שעדש־עשען שע־א־שטע
״ ט־טשול. ד״ע אוץ ע־ דאש בעווע;ען. צו דאצו ...

 עם ה־עלט שאגדא־ ־אדטא טאשע. ;אטהאשט ד•;;־;
־  ט־טשולדיגען ז״;ע שאדאקטעד-ל^זיגקייט, א־נע )׳
 דעם שעם־הונ;ען דיעסשעלליגען שע״ראטהק.אללע צו

 ע־פאלגלאז. דא בליעבק א-נטערזושו;;ם.דישטערש
 ודע- ווזךטע ד־א נור א־מטע־ שא;־א־ ־אדטא דא

 אבער רי־בער, א־ץ וואהל ב־ן ״א־ך דע־האלטע:
 ווער. ;־טטער א־ך ודלל שע־־אטהע־ יי;ער0גע איין
.דען  אהטע־זובונגם. דער ליעם טא;עם א־־;עם !

ק וויעדער ר-שטער  שא־ש־ה־ק. שאג־א־ ־אזשא ד
 הוישק גא;צער א"; לא; ש־־יב.ט־שע דעם א-ף

 או;טערזושו;גם.ריכטער דע־ בלעטטער. ד־־טשעי
ק ש־ה־טע  אהד ש־י־ב-טישע דיעזעש צו דייבער ד

 דא ״זעהק :טא;ע פ-י;דל־ש.עי;שטעם אין זאגטע
 צייטונגען ד־יטשען ד־עזע !באטשי שאנדא־ דאך,

 ״שא־בא־ע;.לא;ד" איין אהגא־ן דאש שרייבק, דא
 נישט טע;שען פ־־ע־ל־שען ד־א וועלשעם אין א־זט,
 דעי א•; ;■שט אוץ אהד לא;ד.שט־אשע דע־ אוץ.

 א־ם ודר ווערדען זא ד;ד. דשע־ לעבע;ש עש שטאדטד
 א־ם אשע־ דא ווארק ;ו; 1 ;עש־לדערט אוישלאנדע

גוועד 1-י48 יאהדע  ש־־־ה״ט ד־א ש- שען הא אהד ה̂ז
 דא- דא געבק ;עקעטששט. או;גאר;ם עהרע אהד
 אן, ט־טשולדיגען א־הרער ;אטע; ד־א אוץ הע־

 שא־טזעטצען רייבער״ען;•שט א־הרע דא דאט־ט
 געלע- צי־טהגען ארשלעגד־שען דען היעדורך אהד

א ב־עטען, גע;הייט  צו ;אציאן אהזע־ער עה־ע ד
דער שאגדא־, ראזשא ן ל ע ד ו ז ע ש

 אה. דעש נון שליקטע קאגנטע, לעזק ;־שט ד־טש
 אהד אדגק דא אין העפט־ג טע־זושו;;ש-־־שטער

 ודרק- ט־העדבטשע ד־־טשק ד־א ״ש־־יבען זאגטע:
 דעש ע ר ה ע דא געגק ש־טששער״ע; זאלשע לץ

- שאטערלא;דעש או;;א־־שען טה״ע־ן  אה- דע־ ר
- •א ״ליידע־ :ע־ודעדע־טע טע־זושהגש-־ישטער  ר

 צא־;.ענטב־א;;ט נ־ן ע־האב שא;דא־ ־אזשא
 ש״שטע דהע ע־ אהדעם אהד הע;דע ש״דע

 דייטשען ד־א ״;•־;! : ע־ ר־עף שאללטע, דראהעגד
- זאללק ״ההטששאטטע-  אהגא־;ש עה־ע דיא מ

 ענדע א־ץ טיששען ־•יבער״ען ד־א א;טאשטען: נ־שט
 הערר׳ ש־אטאקאלל א־ין דא ;עהטע; נעהשען.

 איה- א־ך וואש דא, שרייבק או;ד העד־, ג;עד-;עד
 -אזשא ;ק ;אש -שטה י ווע־דע שא־זאגען ־א ;ען

 צי ם־טשולדיגען דינער אללער ;אשען ד-א היא;־א־
 א״נגע- אלששאלד א־ץ רענן וועלשע ם־אטאר^לל,

 ד-א וואר ;־; רייבער ד־עזעם - וואורדק. פאנגען
 ע־ דאש טה־־ע־, זא שאטע־לא;דעם דעש ע ר ה ע

 מאן;•שט דאט־ט פע־ר־עטה, מ־טשולדהע; דהע
 ;א- אהנא־־שע ד־א •ו״טער אדך אוישלא;דע ש א

 דעם אלל ;אך שעגריישע איך שעש-מששע. צ־אן
 געל. פאטד־^טען א־ש וועלשע םע;שען, ודא ;•שט,

 הע־שא־. וואהל-שקאגדאלע זאלשע ״אללען, טען
שא־ א־הע;ען;אציא; דע־ עה־ע ז־יא זא אהד רושע;

ווי־ט ז!$ !ט־עטען פישק טיט וועלט אללער ,
 א-אני. עדלען דעש אוישש־ה־הנק ט־עפפל־שק ד־א

 ^;^די, א־שט־־צ■ ורא ל־־טע אבער האבען ל־ירער
 שיעל זא ניבט דע־נל־בען אוגד ווערהאווא• ש־מא;־,

 ראזשא אלש אטע־לא;דש.ל־עבע6 אהד בא־אקטע־
שאנדא־:)

ן י צ י ו ט ש י יא י י ר. ע ג א-ע ל א ז א
ק12 אם ג.) ע ם ט  אץ אישטויצי ערש־ען דיעזעש -

 א;ט־-םעט־ט־שען דינע־ א־־נען א-ש זאלא-עגעדשעג,
א נעודששען א־ינען געזהנהגש-גענאששק, ט א  •! ש ט

 שטאדט. ד־א עטששעהלק. צ; קא;־ידאטע; אלם
 אב דטצה; א״נע זאגליץ ודעלט רעש־עזע;טא;*ן

 דיא ז־א ויעלכען אץ דרוקק, שלאקאטע ליעם אהד
 העטצע- ד־עזע; שאן זץ ערזושטע, בעשאלקערה;

 דא לאששען, צ• שערל־־טק וויעדעד ניבט רייען
 טע;. געודששעגלאזע זאלבע דורך זאלא-עגערםעג

האטטע. ל״דע; צו גע;וג שא-אהדע א־ש שאן שען
 בע. ט־ל־טע־ אוץ ;ליישצ״טה וואורדע ב־הע;ש א

 ההטא;צוהאלטען. טה;—אוישש ״עדע • אום שטעללט,
 שטאטטשה. וואהל ד־א ודרד ז.טק,4 דען טאר;ען,

 אללק אן6 וועלשע־ שא־קאש, דאוויד הערר דען.
 א״ש;עשטעללט קאנדידאט אלש שא־ט״ען דר־־א

ק געגע; ווידד וואורדע,  קא;די. א;ט־.שעט־ט־שק ד
ז־עגען! ל־־שט דאטק

ע ג י י א ) ע • ש י א ע ש א ר ־ ־ נ. א ק א
 טא. געששטען דעש א;שא;;ש וררד ׳ן) ג ע ר ע ש

 דעלשער אץ צ-זאטטעהט-עטק, לא;דאן אץ גאטש
 בעשט־טטטה״ט ט־ט סעבטע - ;־אש אל;ע;דע6

 דייטש. פ־א;קר~ך, ע;גלא;ד, :ווערדען טה־יל;עהםען
 ט-רק־־א דיא דוםלא;ד, ש.אה;א־ן,״עםטערר לא;ד׳
 שערהאגדלוגג דעד נע;ע;שטאנד איטאליען. אהד
 בעקאג;ט. וועלשעש דץ, ע;־שטק שא־צ־נלץ ווירד

 ם־ל־טער ע;גל־שעם שאן טא; אהד ■אה־ ז״ט לץ
 דא וו־רד הדפט-שודעריגק־יט ד־א א־זט. בעזעטצט

ץ אהד ע;;לא;ד צווישען אדסגלי־ך א••;  ש־אג־-
 אץ ב־זהער דער שטאאט׳ לעטצטעדער דא דץ,

 אוץ דא־ט אהד א־בטע א־השלוס עג־פטען;דאשען
 פא; דך האט, אדששטעגדיג קאפיטאל־ען ג־אשע

 א־הע - ודלל. לאששען פערדרע;גען ג־בט ע;;לא;ד
 דיא אשער ד־דפטען שודעד־גקי־ט ג־אשעדע ;אך

 שטא;ד עדשטען ב-לדען. ט־רק־יא דע־ א;שפריבע
 אבער. ט-ק־שער אהטער בעקאנ;טלץ ב־זהע־

 דיעשטאל דך האט •עדאך ענ;לא;ר הע־־שאשט.
 בע. דער ב״א עם ראש בע;אםטען, האבם־טהה זא

 דע־ טיטודרקהג •עדע זעלבשט ע;־פטע;ש זעטצינג
 אבע־ האט ע;דלץ צור־קודעז. ש־אפף ט־רק־־א

 א;. דע־ ;אך שלאשפע א״גע עדפטען א־ן עג;לא;ד
 צו. גערנע שאן זיך מאבטע א-גד ערליטטען דע־ען

 ;עשע. ד־עם וויא ורשטע. גור עש ווענן ד־קציעהען,
אגזעהען ב־זהעריגעם ז־•; ראש אהנע קאגנטע, הען

 ד־עזען שאטעל ש־אמטען ד״געש דאך ודדסט דוא !׳וערדען
פ-; ״•דז8.  דך וואללטע ע־ •א, ז-עהכט דוא טען.—;ע ;

 זעט. ״שבעד,״ אדן אהד שנ״דען .ק-עה• א״;ע דץ א־נעד
נע. אלט ודרס* קהססלע־ דוא זאבאלד דיך, ע- דא צען,

. • בעט־אבטעט ט ד זן ט אידן יי8
 אב. ם צ* קינטטלע-״א דיא ראש אינערציינש, דך האלם ע*

 אן6 אבטאללע צום גלדנען, ד,••ליגע; אונתים שאן טאלרע
 ״ניטע״ - ד״נע* שדע לעבען, שה8 נון, . . . ס־דיט נאטט

 ט. ט נ ־ ק דעננאך דוא ודללפם :אי־נען ד־א אי; דאך
ר ע •־ • .וועדדען? ל

 מאד ויעזען ב־־א צ־טטע־טע סאנן •וננע דעד
 ד־א־עגט מוטטעי, נעליענסען צא־פל-ך דינער ווא־טען

 אן ווא־ען, אונסערנ-אנען שלובצע; פ-עטעם סאן ד
 ק-אנקדאשטען א״נעם שאן ע־ רו־־דע אלט גל־עדע-ן, אללע;

 נהט זיך ע־ קאננטע וואהל וועדדען. נע״טטעלם ש־אטסעל;
 ט ט ; ו ק ד-א צוזאדמענהאננע וועלבעם אץ ע־קלע־ען,

 שסעד,ע. ״שנעה.דםצעף אהד .קריעד״שני־דען• דעט 8־5
 אונ. :אלך אין ודיפעי ;אך ניבט עלפע־ן דינע אום אלל־ץ

 ט— ע־ לאנטע נעלאטכען, צו אדשרענוננ נעוואהנליבער
:ע55שם־ ער8דאלנ.ערשט־ק

 א־ד- ט־ך ויע־דע א-ך ;עלטעדן טה־יעדע :נום !״נום
 א־-ך :•טטע איך :ווידערזעטצען :■:ם נעווש וויללען לעט
 ד,אלט ד,עלי; קהדל־ך ם״ן !נעלודהט ך אי• איה־ דאס נוי,
 עלנל־קק. צ• שם־ממונג ואלנעי אין אייך ,דפא נהם עם

 טיינען אללען טרייסק, מ״נק אללען גערנע ענטזאנע איך
 איינער שאן וועלט.רוהם, שאן נעדאנקען דאנשל־עגענדען

 נליינען. זאהן טרייעי אייער ידלל איך צוקנשט; נליקליבען
דאך איך סאנטע נערוהיגק, צו ך י 5 אויך אוט דאך

 ; שאן ד־א וועטהאלב מ־טצוםה״לק, ניהדע ד־א ב־טטען׳טיר
-  עלטעין טה״ע־ן יינע5נאהן6לד קהטטלע־־שע נעוועהלטע ס
.* . . האט, שע־זעטצט זעעלענ.אננטט זאלגע אי;

דעי. שאט שטיין שוועלע־ א״ן איהם ווי־דע אלט
 קאששעלטאנן ה־ים ד׳ נון אטהטעטע דין, נעשאללען צע;

 משה, ז״ן דאט ווא־, דכער נונמעה־ ע■ דא אייך, ש״יא
 ע־ ווייד. ויעלדען ״קאמאדיאנש״ ק־ן זאהן, א־־נצינע־ דין

 :־אטען צוט איילטע אהד דטצע דינעט שאן נון דך ע-האב
 ״טשליט״ נייער אונד על אלט שאלל דע־ ניבעל-שלאנקע,

 שאלשאה־ען נעלעה־טען דינען שאן טהיילע צום דיא ווא־,
 בד הע־וט, לאננע לאננע, דא זובטי; ע־ ווא־ען. שע־שאטט

 צ־עמ. צוזאממעננע־אללטע, א־הע וויבקעל איינעם אויס ער
 נעדרוקט, ניבט ווא־ :•א אדצאנ.6העל בלאשירע דיקע ל־ך

ד מיט צויא־ אונד האנדש־־שטליך, בלאט זאנדע־ן י •,. 
 דען ע־ ווינקטע •עטצט — נעש־־עבק. בובשטאבען ן ע ש

:ואנטע אהד זיך צו דאנן יוננען
 שאן מי־ האטם דוא י. דאהן טה־יעיעי מיין !•משה

 דע־ וו־לטט. וועלדען ק־נטטלע־ קיץ דוא האט שעלשם־אבען,
 טה־יעלעל דוא, וויא ם־אטטען, לא דיך מאנע נאטם ליעבע
 על. בעזאינטען סיעף ד־ינע שערשש־עכען דיין דו־ך לאד,ן,
 דיא אויך וויללסט דוא אבעל האסם. נעט־אטטעט טעין

 י זאלכע אין -א קינסטלעו ד־הע מיך ווארום ודסטען, ניינדע
 דיא !זאיין טה־־ע״<־ נוט, האט. שע־לעטצם זעעלענ.אננסט

 דאט שע־נישמעט, לא זעעלע דיינע האבק ב־בעי די־טשען
 ■עלי. ד״נעל אונר די־ וואט מעיקסט, מעה־ ניבט נא־ דוא

 דיא האבק דאט א־לט. נעשעהלל־ך איבעלצייגוננ ניאזען
 ולאה־, ניבט •א אינהאלט דע־ען בעווי־קט, ב־נע־ ד״טשען
איץ ד•־ מוט איך אילט ט ע ם ב • ד ר ע בלאט זאנדעק

 דע. בראשית, דיעזע דאך ל־עז שע־אב־״בען. ״נע:ענ.גיםפ*
 וואה־ שאללקאממען לאנדע־ן עלד־בטעט, ניבט אההאלט רען

 דיך דוא דאט איינזעהען, ועלבטט דאנן וו־דסט דוא איזט.
 האללע צול ליידעל דעל האטם, שעלאי־לט וועג איינען ארף

 אונד צ־סמעי דיין אויף נעהע לאהן, מ״ן יעטצט, שיה־ט.
 יידיש. דואד־עלע ביל איהצינען.ט־יללע־״ ק־־נען מעה־ מאבע

 בין איך האפס. געלעזען ענדע צו ביל דכט שלישט די־טשע
 נאנצען דעל שאן זעלבסט לאדאנן דוא דאס איבעלצייגט,

וואללק..." וויטסען ניבטם ווירסט ״טריללעלייא"

 עלטע־ן זיינעל האנד דיא בעדעקטע סאנן יוננע דעל
 לויב.ה'טטע. דע־ ארס דך ענטפעלנטע אונד קיטפען פיט
 מ•■ ע־ ענט־אללטע אננעלאגנט, ציממע־ דינעם או־ף קוים

 האנדש־־שט, ״אלט.ש־אטע־ישע״ דיא נ״דע־דע קינדליבעל
:שיהלטע טיטעל דען וועלבע

קינסטלערץ. ד־א רבקה,
לעבענס-ש־קזאלע. איד,־ע אונד אבשטאממו:; איה־ע

ן ע נ ע י י מ £אן :

אששענזאששע־, דוד
* אין נון*אי ־י קי אנ מאין• אם #י

 אנשאננט לעהנשטוהל• איינע; אין נון דך ווא־ז משה
 ף אוי ש־ישטציגע אלטעלטהימליבען קאמישען דיא מאבטען

 וו־יטעי יע קאמיש.ה״טעלק! דעס א־־נד־וק דען בלאט איהן
 לעבהאשטע־עט דעטטא ט־ט קאש, לעוען איש יעדאך ע־

 עלצעה. ד־עלעי א־נהאלט דק ע־ שע־שלאנג אינטעלעססע
:לויטעט שאלנט ודא דיא לוגנ,

שאלנט.) (שא־טלעטצוננ



 ד-עשטאל איך ;־אש זא דאש האש£ק, ורד
 א־זט, קאגד־דאטען אנטי-שעם־טישק דער צאהל ד־א
 דאש אץ דך דידשטע׳ געל־נגען ווענינק נור דאך עש

 ר,אט רעניעדוננ ד־א אי־גצושט־נגעלן. פא־לאטעגט
 א;ט־. יעדעם אוש או־£;עבאטעז, טאגל־בע אללעם

 געגענ-קאנדיראטען א־־נק געגענא־בער שעם־טע;
 ל־בע־א- דען וואורדע איבערד־עם אוי£צושטעללען.

ק  דאנן א־־ך א־־נ;עשעד£ט, ־־־עדע־האלט וועהלעין ל
 רעק געבען׳ צו שט־טטע ק־־גע אנטי.סעמ־טען א״נעם
 רע;יערונגס.£־יינדלי. אייגעש טיט זעלנשט ד־עזעד

!ז^ללטע טרעטע;אר£ פ־א־״-אטש שען

בודא־פעסט. אין וואהלען דיא
 9 אללען אץ ווערדק ה״טע

־עש־ט״טע״־־א דיא ד־־שטשטאדט דע־
 בע־ 9 אללק אץ בעגאנן וואהל.אקט דע־ צאגען.
 טדי״ל- ד־א £א־מ־טטא;ש. אוד,־ 9 שלא; צירקען
 א־זט בייגע־ שט־םטשעה־נק דע־ ז־-טענש גאהטע

 אוינענבליקע, דעם אץ נ־אשע. אונגע־ואהנל־ך א־־נע
א דעש אץ  אינטע־ צ־־טונג' שעשטע־ •יד־שע ״;•■ע ד
 אץ בעדי־טש זינדודר אוהד. !2 געהט, ש־עששע ד־א
 :מעלדען צו ערנעשניש שאלגענדעש לא;ע, דע־

ק אץ דאנו• דע־ יעגז״טש בעצ״קען דר־יא ד
 וואורדע >בעשטעהע;-, אלט.א£ען א־;ד אשען (אויש

 א־ש ר. ע ל י ו ש יוםט־צ-ם־נישטעד בעצירק 1. איש
 א־גנא־ן ד־׳ אט—רא; ל־בע־אלע דע־ בעצי־קע 2.

 ליבע־אלע דע־ בעצירקע 3. א־ש א־נד נ• א ד א ד
 טיט ה ; א ש י א אלעקסאנדער ד־׳ קאנדידאט

 בעצי־קען ד־־־א דען א•; ;ע־־עהלט. אקקלאמאציא;
 דע־ ז־ע; דע־ אלזא ו־א־ דאנד.א־שע־ רעכטען אש

 א־ץ ש א־ שאללשטענד־גע־ע־. א־יןאושזא רעגיעדונג
 וואו־דע! אד£:עשטעללט געגענ-קאנד־דאט;א־;־שט

 שארל־י£־נ שטאדטוהאט יא־נגע־ע בעצ־רקע4אים,
 שא־ט-ען דע־ (אדשע־דאלב י יש ט ז־ ג־א־א״גען
 •ע. גע;ענ.קאנד־דאט זיין שט־מטען, 2 גו שטעהענד)

אן י ל א ר י ק רל6 העדר דאך,  געמע- דע־ ס
 א״שע־שט. דע־ א•;־ שט־מטק. 171 ל־נקען) ש־גטען
 רע בעצי־ 5.אש - שטימטע; !6 דעג־ע א־א־ש ל־גקע

 רא;. ל־שעדאלע דע־ וואו־דע (לעץשאלד.שטאדט)
 ן, נ א ם ־ ה א ו ו טא־יץ ד־דאט

 ״א או־פנעשטעללט ;־שט ראנד־דאט
 איש געוועהלט. קלאטאציאן

 דעד שארל־יש־; האט רעדענ-שמאדט)
 שטיממען״ 217 ך א ב ש ו ב פעטע• קאנדידאט

ק  צו־ עבענשאללש העד אשעה, ;ע;ע;.קא;דידאט ז
 ש. ע £ פ־־ל :־א־ ;עהא־־נע פא־ט־־א לישעדאלען

 בעצ-קע 7. איש - שט־מטען. <־!7 ש ט ־ ט ע ט
 ל ־ א ך שא־ל־־ש־; האט ועליזאבעטה-שטאדט)

 ש א ו ו ט א
שטאאטש-שער

 8. איש שט־טטען. 201 אשעה ש ט י ו ו א ק ע ל
 געטעשש־גטען צור דעד ניאזעששטאדט) בעצירקע

 דעזידער דר׳ ש־אשעששא־ געהא-גע אששאזיצק;
 געגע;.קא:דידאט ז־ץ שטיטמק; 202 י ד א ל י ש

י דאג־על לינקע . איישערסט דער נ א ר י  ׳־>*■ א
 טשאנגד- אינד אנטי-סעט־ט דעד איגד שטיטטען,
 שטים. 80 י א ו ו א ה ר ע ו ו יוליאום באנקיער

 אינה ס־אנצ-שטאדט בעצירקע 9. איש - טען,
 גאבריעל שא־אן האגדעלש-ם־נ־שטעד שטיינבדוך)

 נענענ-קאנד־דאט, זיין שטימטען, 216 י נ ע מ ע ק
 אבער א פ ט א ט אגטאן איישערשט-ל־נקע דעד
 דעגיערונג דיא האט אימטעדהין - שט־טטען. 201
 רען הרשטשטאדט דע־ בעצירקען טי־שטע; דען אץ

ק שייא ו־אש געטראנען, דאפאן זיע;  בעשא־שטע. ד
 :ינשטיגעש שא; פ־א־וינץ דעד אץ וואהלען הענדק

 דע•־ ־עז־לטאט דאש אישע־ ד־־פטע. זיין א־־נפלוש
 ציד ב־ז איזט פ־א־־־נ־ן דע־ אין וואהלען הייטיגען
א־־;;עט־א££ען. טעלעגראטם קיץ ;אך שטונדע

גייאינקייטעז. £עדשיעדע:ע
 ם ע נ י ־ א ג נ ו ה א ה ר ע .ג נ א נד *

( . ן ע ד ו ד גדייטשלאנד! י ו ם ע ד איים י ד  שע. -
העי־ר האש.שא;ק־ע־, היעז־גע ״דע־ רישטעט:

 איינעש ־א;; דען האט קאהן,
 .עקשצעל- טיטעל דעש טיט 'לטעןראטהש״
 טיטעל דענזעלבק אלזא שיה־ט דע־זעלשע רע;•;־.

 £ע־. אי;;א־ן אץ אי;ש שי־א יא, טינישטע־ איי; ״יא
 ר־קט״טטע ז־־געש ־א ש טינישטע־ איין זא;א־ ליע־ט

ק  דעגזעלבען ראשן אינה עקשצעללע;צ.טיטעל, ד
 שאם ע־ ווענן ב־יבעהאלטק, שאללע דעש אץ נו־

 !ייאש ווירד! ע־נאננט .געהייט־אטה■ צ־ש ראג־ג
 אי;. ד־עזעד צ־ ד־־טשלאנדש א;טי.שעט־טען דיא

 ויאהל יודען א־־נעש ־אנג״ע־האה•;; ;עוואהנל־שען
ווע־דען?!) זא;ע;

)א ט אר שא : ע ד ו

 זיין;ע;ענ.קאנד־דאט, שטיטמען,
ש. א ם אלעקשאנדע־ ד־׳ ער

 ויעה- אנט־-שעם־ט־שען
 ל־עשען קאט־טאט! שא־אניאעד

 .—ז ״קארטעש-ליעד״ א־ץ (שלא־־א;־ען> עששע; אץ
 ק־- ורדה. ע־טאהגט שאלק דאש ייעלשעש אין קק,
 היא קא;דידאטע; £־יינדל־שען . דע;יע־־:;ש געש

 טישא טינישטע־-ש־עזידעגט דא ;עשק, צו שטיטטע
 דאש איזט: א־שע־ט־עטען •ודענטהוטע צים

 כע־ טיט זאגלי־ך שאל־צ־א דע־ שא; ־•א־־דע ליעד
 זדע- שאן עדזיעהט אללענשאללש בעלעי״ט. שלא;
 רוש- דיא מ־טטעלן שע־רע־של־שען וועלך טיט דים,

 זאנדע־; •ידען, דיא ני־ ;־שט א;טי.שעטיטק לאזק
:זושען שעקעטששען צו ־עי״יע־ו;; דיא א״ך

־1 * ע ע ד ש י ט ד ע ט ש ט ש י ו  ה
•ט־להא־ דדי;עזא ט,ו א ק א ■י ד א ע •ט ־ ד י י

 א;- דיעזע־ שעדלאגענה־־ט דא ;ע־ישט דאש האט
 נאך לעבט זיא אלליין עסט;עשטעללט,6 ־לאגע
 ;עשפענשט אוגהייטליך איץ וויא איטטע־ ליידע־

 טה־ילש פערברעשערישק, טה־־לש דעד געהי־ן איש
 א;טי.שעמיטי- דען £אן דך ד־א מע;;ע, שע־ד־קטען

 גאטטלאב, לאשט. שערלי־טק העטצערייען שען
 גע־ שרייא שטאך דיעזעד שאן ז־עבעגבירגען דאם

!־איזט בליעבען
 איזט קאם־טאט) א־ןט־סא-לאקזשאבאלטשע־

 זייגעם טיט ' ד א ; א ;עזא ד־יעזעש .טען9 אם
 נאשדעם ערשיעגען. ־ ־ א ש יאזעף ד.עדצענש-£־־ינדע

ד ליעבל־נ; זייגען וועהלע־ן דען אנאדי א  ,ב
 עטשש^ה־ קאגדידאטען צום ;אשדריקליכשטע או־שס
ק, ־ ;אהם ל ר א  אללעש שאד איש וואדט, ־אש ב
 צי שאל־ט־ק ;עזאטטטע איה־ע א־;ד דעגיעדונג ד-א

 ״■ודע;-£־א;ע״ ד־א אויף ע־ נינג נון בעשימששען.
 יע;ע, ״אלל :אגדע־ש אוגטער זאנטע אונד איבער,

 יורענ-שיינד ליישטק6איינ;ע א־גען שיד מיך דיא
 א'־־־ נ־א=ק א־ינעם אץ דך שעפינדק האלטק,
 טד.ע- טייגעד ווענען יודען דק פא; ש•; איך טהומע.
 ט־שא- דעד אין או;טערזושו;גש.רישטעד ארש ט־נקייט

 אינד א;;ע;־יפפען הא־ט א;געלע;ענהי־ט עשלאיע־
 נישט א־ך בץ ט־אטצדעש ראדדען, פע־דאשט־נט

 יאם =לא=י ווינשע או;ד רעל־;־א;פ.-־בי;נען שיד
 נע־ ווענע ״;עזעטצלישעש״ אד־ ■ודענ.פ־א;ע דיא

־ ;יטע דע־ !ושא; וועדדע׳ לאזט א  ויינשט ש
 שרוע־ ד־א יודען דען געזעטין דאש דאשש עבק,

 ענטציעהע!) וויעדע־ מענשענ-־עשטע עדרונגענען
א דאש נ־שט, נעטלץ־ ודלל איך  ד־א ני־ יודען -

 ;־שט פפלישטקיעדאך א־ד,־ע ;עניעשען, ע ט ש ע ר
 יודען;ישט ד־א עטווא זאללק:״(צאהלק ערש־ללק

 פאט־ דע־;־אט״ שט־־עקודא איה־ע ש־נקטליך זא
ר יאזעף ־■אט א ־?) ש

•יערי־ א;אר־ ;עזא דאש איזט, מעדקודדדי;
 הע־וש- וואדעז־נג־נ יויא י׳ש ־ א ש דעדע דע־ רענד

 אדשאיי;א;דערזעטצו;גק ד־א אידם -א ששדא;;,
 א- ש צו שעט־עשפע;־ ־ודען ד־א ש־־־גדעש, ז־־נעש

־ דאש קוים ש־עגען. ד י ל ד א  דא שלאש, ב
 ד;;ע אום ווא־ט, דאש ג־יעדד־ננש ןן;אד־ ;אהם

 שליי- צו יודען ד־א ;ענק של־טצע אגטי-סעטיטישק
 שאנא־ ״אוגשערבעסשע־ל־בע אלם ע־ ד־א דערן,

 שאגד-־עדע ז־־נע שלאש ע־ :שע־צ־־שגעטע ט־קעד־
ק טיט  שא־שט תלם־ד.טא־אל .־־א ווא־טען: ד
 ש־־ש. ד־א גע;ען שע־אשטו;; א־נ־ האש יודען דק

 דע־ שע־ג־שט־;; צו־ אן ז־א א־־שע־ט א־;ד אק קט
 דען אץ מ־ששק •ודק ד־א שר־םטענ.נעזעללשא£ט.

 זיך ז־א דעס אי; וועדדען׳ צוריקנעדדעגגט צושטאנד
ר א  דא־ך• טא; !שעשאגדען עםא;צ־פאצ־אן דעד פ

 דע־ וד־טעד או־ך א־;;אד; דאש ;עשטאטטע; ;־שט
•1 ווע־דע פ־ייזגעגעבק יודע; דע־ טאשט •׳ .

פאלליעמאץ.
מאסקע. ד־א אונד ־.־אס-עלטע־ן מיינע

ן. ; א ם ט ר א ה מ׳ דר. שאן
צונג.)8>ז־נוזע6 .שע2(

עלשע־ן. טה־־ע־ע אללעש, אללעש, ז־א ודששען נון
הל ז־א דע־דען •עפצש אנע־  שטרעבק ש־־נעש ש־צ ד̂ו

 ן ע נ ע ז עלטעילינק א־ד,־ק ס־ד אוגד ז״ן צושד־עדען
 דוהשי״ך או־ך נאהן וד־טע ד־א א־ך דאש־ט ערטהיילק,
 שי־נען א־ן או־ך ז־א ווע־דק •עטצם !קאנן דורכלו־שען

 •אד,רק ר־־הע לאננע א־־נע ך נ!! ווילל־נען, ענטשלוס
 פרייא מוס ודלל, ן ע נ נ י ז וועד בליינק. צו לעדי;

 : !ז־.על6 דננענדע דע־ וו־א אוננעהע־מט אונד פ־־יא ז־ין,
 שאם־ל־ע א־־נע נאד וןדע־ וו־־נ איץ •עדוןך דך מאן ראט

 דע; לאשם שוועדע ד־א א־־נעש שנ*יט דא אוי&נעב־רדעט,
 וועדען אלש שטעקען, בל־־בען ״מאנע״ ד־א אונד צו האלו

.* . • א־־ננעפדון־ען ז־א
ה ש  מים מיטטה־ילוננ, הינע נון אונטעדנדאך מ

 נע. צו א־בע־דאשונג ש־־־־־גע א־־נע עלטערן דינען ער דעד
 ז״. נעו־כטס-או־סדדוקע ש־נסטע־ן דעש אן נלוינטע. יייטען

 מ־טטה־ילונג ד־נע דאם אלסבאלד, ער פעדקטע עלטע־ן נער
 וואס בעד־רקטע, דעש ן פון ענטנענעננעועטצטע דאס ענק

 נע. אנניינוננ דינעד !ןן6 - נעאנדנט־נטע. א־ינענטליך ער
 גרונדע איש משה יא וואר אננעזעהק, ״לע־נעך דאש נען

 דעסשען ק־נד, £וןל;זאמעש נוטעש, הערצל־ך איץ נענוןממען
 ט־עש. א־־נע עלשע־ן עה־וו־־ד־נען ז־ינע אן אנהענ;ל־נד,־־ט

 האלנ אונד שטא־ר דו־פטע. ווע־דק נענאננט א־נניגע
דא־־נעי געה־רן יוננעש ו־ץ דא, נון ע־ שטא:־ פערוו־־־ט

 נענק עלטע־ן ו־־;ע א־־נענטל־ך רענן ו־אס אנמארטע־נד,
 א־־. ז־־נעש פעדדאנע ע־ דען ש- פלאן, נל־קלינק ד־עזק

 א־־נצו. ש־ען, נעשאפפק •ו־א טאלענטעש נענטה־מל־נען
דעטטען. ווענדען

 פו$ן ה־־ט ר׳ שפראננ מ־נוטען ווענ־נען נאך אלל־־ן
 ודדדע אלש או־ף, העפט־נ א־נד פלאטצל־ך ז>) ז־טצע ז־־נעש
 -א;; ע־ ;האגק נעג־שסען שלאננע נ־פט־גע א־־נע א־ד,ן
 ז־־ן א־נדעש ריעף, אונד פע־צ־־־־פל־ננשפאלל הענדע ד־א

 נאלד ע, פ ש א ל נ ט־עפק א־־נעי ןן1פ נאלד נעז־נט
ה ווילדען א־־נע־ פאן וו־עדער ט א  וואר, נעדע־פ ע -

:צו מאננע •וננען דעש
מישר: וועידען, דוא וויללשט ־ ע ל ט ס נ י ק ״א־־ן

 קאפ. ה־־ש ־׳ אלזא !דוא ואנשט ־, ע ל פ ש נ י ק אי־ן
ע א־ץ ואד,ן א־־נצ־נע־ פעלפאננ׳ש ל ט ס נ ־ . ק !  אונד . . ר

 טהעאטעד. א־־ן דאצו נאך אונר ע־לענען! א־ך מוסמע דאש
 ודיוק, אונזערע דאש נינט, דענן דוא וו־־שט :ק־נשטלע־

 טהעא. א־־נעש נעווך דען דעלנפם התלמוד״, •ה:מ־ אונוערע
 ■אנ. קאלינער דעש ואה; דעי דוא, אונד :פעינ־עטק טערש

 שטיק א־־ן זא ועלנשט ואנאר ד־ללשט דוא — נינע־ש
 האנען ודר מוטטעד, ד־ינע אונד א־ך ! וועידק טהעאטע־
 דוא אונד . . . נעועהק טהעאטעד א־־ן נ־ע נאך נאטטלאג

 קאמאד־אנט, וו־ללשט שפיעלען, טהעאטער ועלנשט וויללסם
.י. ווערדק ק־נשטלער ואנא־ וו־ללשט .  (•־עת פשה !משה .

 נע. ם־שע דעש או־ף א־־נעש נאך ע־ א־נדעש ה־־ם, ר׳
 דאס האנק, דענן דוא ודללסט נ״פף) מענשע־ לענענען

 וו־ללשט ? שנ״דע .קריעה' א־־נע זאנל־־ך ד־ר נאך מ־• איך
 . . . ? ״ועטצע ,שנעה מ־ך ד־ך א־נע־ א־ך דאס דוא,

. . . :שנעלל . • . שנעלל אנע־ ,ך ־ • פ ש יעטצש

 דא שטיללשוו־־נענד יעטצט נ־ו ווא־ נערץ ראנג ד־א
 הע. ■י־נליך ד־א נעשעפט־נם, דאמיט פאלל־־ת נעועששען,

 פאש דך ואקטונע א־הרעש מ־ט טהרענען ■אנשט־אמענדק
 או־פ. העפט־גען ד־עועש נ־־א דאך ־וישען. צו נעו־נטע
 ואנפ. א־נע־או־ש ז־־נעש נ־־א דע־ מאננעש, איה,רעש סרעטק

 שפ-אך, דא־ט ל־־טעש א־־ן ועלטען ואנשט נאראקטע• טען
 א־נע־וואלטינם, ועהר וא שמע־צע ט־עפק פאש ו־א ו־א־
 אנקלאט. פעשם שטוהלעש דעש לעהגע ד־א אן ו־ך ו־א דאש

 —פאללק. צ־ אהנמאנט א־־נע אץ נ־נט א־ש מושטע, מע־ן
 נלאו א־־ן אוש וואללטע א־נד דיעש מע־קטע משה ־וננע דע־

 ע־שט, •עטצט ע• פ־הלטע דאך א־ילען, וואששע־ש קאלטק
ק שטעללע וי־נעי אדף אננענאנעלט, וויא ער, דאש נ ־ ל  נ

 ו״נעש ווא־טע שע־צוו־־פלוננשפאללען לעטצטען ד־א ד־ששע.
 אונ־ •ועהען ד. : ע מ ה ע ל א־הן אדף וו־־קטק פאטע־ש
 פערגאננק. פאננע •וננק עמפפעננל־נק דעש וואדק הארק•

 :ועעלע ־וגענדל־נע ו־־נע דו־נסאנטען מפע צ־ו־־א נור
 ליעסק רושע ד־עזע !׳'״שנעד״ו־טצען אונד ״קריע.שנ־־דק״

 פא־ל־־פ־נ ער אננל־יך עד־צ־טטערן, העפט־נ געמ־טה ד־ן
 א־־נענם. ה־עט־פ £אטע־ נוטער ו־־ן וואש פע־שטאנד, נ־:ט
נלו־נע. ל־ך

 ודעדער פ־ו־א ם־אממע ד־א דך האטטע א־נצודשען
 אן נאהע ־־ננליננ ל־נענ.נלאששען דען ל־עש ו־א ,׳ע־האלט

 צע־םל־נ.וועה. •ענעט א־ן ואנטע אונד העיאנטרעטק דך
ק דעסשען סאנע, ס־טה־נעם  פעה־נ מוסטער א־־נע נור ענ

 דע־ פאן האאדע ד־א ל־ענעפאלל א־הש דא א־נדעס א־זט,
ו פאלנענדעש ווענ.נלעטטעטע, שט־רנע

ק משה דאך, ״הא־ע ענ קאמא. קיץ ודדסט דוא !ל
ק א־נע־הו־פט אונה שר.שפ־עלע־ ד־אנט,?יין ק־נשטלע־ ק


