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וואהל-ערגעבניםסע. אונד וואהלק
-- וואד,ל.טאנ• דדיטטק או;ד צווייטק ע־פטען, £!ןש -

הדפטשטאדט. ד־א ז
 מ־טע•- :ומסעד פא־יגע־ אי; שאן וףר א-
 ויאהלק ד־א ווארען האטטק, געלעגענהי־ט טהי־לען

ק13 אט ד־א הדפטשטאדט. דעד אין ט  דיעזעם .
 £אן דעגיעדונג דיא פ־־ שטאטטפאגדק, ס־־יטא;)

א בעגל־־טעט. ע־געבגיששק גיגשש־גשטען דען
 1 געג׳י• וואורדען הרטטשטאדט דע־ בעצי־רען ״

 טא- אוגד פי־לע־ ודר׳ מיניסטע־ צוו־יא געוועהלט:
 טאט- ,שטאאטש-שעקדעטער(ד־ איין קעטענס, ןרא

 (דאדא״. ליבע־אלעדעשיטירטע שיער לערא״יטש,,
 אי־טע-דאלב ב־שבא־>.איץ איגד •ואהרטאנן ארשאגה,

 (ג־אף דעפוטידטע־ שטעהענדע־ פא־ט־־ען דע־
 ש־אגען ורכט־גק אללען אין ■עדאך ־דע יטס, י* י ז

עגי־ איגד שטעהט, רעגיע־וג; דע־ זייטע
 אשפאז־צא; געמעס־גטען דע־ ט־טגל־עד איין

־ <או;יוועדדטעטש-פ־**עשש*־ '־ ש דעזייעי ,י
־־*דיל קאג! :

אוגזעדער- ד י

1 .אוי?

א1.י 21, יאהרנאנג ערסטערד״תדם־ד. סיון כ׳ג מאנטאג פעסט,

 אין מאטלעקא״־טש דר׳ א־זט א־בערד־עם _ג!
 שטעהט איגד געבא־ען עליזאבעטה-שטאדט דע־

 שעד■ א־ן ב־־גע־ן אנזעהגליבטטען דע; צו דעטגאך
 א־זט דאט אטע־ בעציעהונגען. וואגדשאפטל־בען

 פערגעטשק, ג־טט דאר־-אי־ך מאן אללעט. גיכט נאך
 ע־6א" איגגעיואהגל־בעם טיט הויפטשטאדט ד־א דאט
 ם א ד־א ־,פ א־גטע־עששע בעדעבט־גטעם א־ג־

״לאגדעט. פע־אגשטאלטעגדע ע־ .•איי! ■אד■,־ע
 שאן־עטצט וועלכעשיו דיטטעט. דך אדסשטעללוגג״ דע!

 געמאטט פאדבע־־־טוגגען אומפאבשענדשטק דיא
 ״לאגדעם- ד־עזע־ פ־עדדעגטק צום איגד ווערדען.

 א־גדוט. אוגגאד־שק דע־ וועלבע א־־טשטעללונג״.
 ל■ ע : אוגד ע ר ד, ע אדסלאגדע א־ט אייך ט־יע

 אגדע־עד קיין א־זט זאלל, פע״טאפפען ג ג ו ט
 איטז־כ. איגד ט־בט־גע -ע־ עבען אלט ע־גאגגט,

 סאן טאטלעקאוו־ט■י• שטאאטט-טעקדעטעד טיגע
 טי־זעג־ע פיעלע דעגקען,דאט לי־טט אלזא דך קאגן
ניבט י־בעגדע־טע.איגד

 דיעזעם טיט - י). ד א ל
 י י ז״ן• ציש־יעדע; דעג־עדוגג דיא

א־ט •יאהל.עדגעבג־ש דאט א; •ע־אך ט־טטע; זייטט

ז ״ ־ ע ׳ י ־דע ע־־יצ־  ־ט םא->.עק*■׳ ד, טעק־עטע . שטאאטט דעט
:קניפפק בעטעדקינגק פאלגעג־ע עופיעל,

ק13 אט האט ש א ו ו ט א קאן־ל ט דיע־ -
 "'ר אין ע־ל־טטען• גיעדערלאגען צויייא ליידע־ זעם

 שטאאטם- געגעגקאנדידאט, זיין ז־עגטע דדפטשטאדט
 *־ ק ע ל ט א ט אלעקטאגדער דד׳ טעקדעטעד

 שטיט. :128 פאן טאיא־־טעט אייגע־ טיט ש, ט ־ ו ו
 בעצי־־ע זיעבטע! א־ט געטליך וואודדען עט טען.

 אבגע. שטיססען 2010 ועליזאבעטה-שטאדטו
 מאט- אדף ,8.1 אטיואש קא־ל אייף וואפיא; געבען,

ש  - עגטפיעל';;• שט־טטען 11> י; דאגעגען יעקא-ט
 וועם. אין אייך פאגד .טעןדיעזעט13 אט עבעגפאללט

 ליטע- יעדאךדע־ וואבי־א שטאטט, וואהל פ־עטדיא
 ט־ט ש ט י ו ו א ז ־ ק יאזעף ראגדידאט לארע

 יןא־׳ שטיטטקגעגען ״ גי־ פאן טאיא־יטעט אייגע־
ק אט־ואש ט־וג• דאפאן זיעג ד

 צום אגלאט איגט ביעטעט ע־אייגגיט ד־עזעט
 גיעדערגעשלאגעגה״ט. צי־ אבער ג־בט נאבדעגקק.

 געגעג- דעד יא האט •א ט, פ פ—בעט וועטפדעם ■ואט
 שטיטטען 8 בלאט פאן טא־א־יטעט אייגע קאגדידאט
א־ רעשיןא־" וואדיל ד־א ו־ע־ע דא ע־ציעלט. "  א-

ק אין ע־שט זיךג־בט ע־ דזעטטע געייעזען׳ זיבע־  ד
 א:- צו־ ויאד־׳-אקטע דעט פא־ טאגק לעטצטקציד־א

 עגטשדאש- וועטפ־עם אין ראגד־דאטי־ דע־ גאהמע
 אללע־ אי; גיבט זיך שא־ט־־א זייגע וועסדאלב טען,

 גאטד,־- דיא איגד א־גאגיד־ק #*ללשטעגד־ג איילע
 די־פען ר^גגטע^וד־ ט־עפשק פא־בע־־יטיגגק גע;

 טאיא־י. ע ג י ־ ל ק שע־שי־־גדעגד ד־עזע ארזא
 געגאטטען ג־וגדע א־ט קיזא־ויטש ■!!זע? דעט טעט
 ט- א יא־ל דעט זיעג ן ע ש • ל א ר ץ מ אלט

בעט־אבטק. ש א ו ו
פא ד־עטנעציגליבען דיא ווי־ פאבטק אוגד

דאג זא אייגע. א־גט די־פטשטאדט דע־ אי; ״״;״
 דע: פיא־ל דע־ דאט זאגען, עבעגפאללם •־־־ ..״

 ־ ע ל ל א פ ג ע ד ד ע איין ש א ו ו ט א דא־ל
' פע־געשבק׳ גבט דאך דא־ף טא; געיועזען. ״ ו י  

 געשטאג־ געגענאיבע־ געגעג.ל,אגדידאט אלם איד,ט
 גיבט א־זט טאטלעדא-טש אלעקטאגדע־ ־־׳ דק:

 דאגדעלט-טיגיט- א־ט שטאאטש-טעק־עטע־ בלאט
 פא־ציגליבטטע דע־ זאגדע־ןאיגשט־־יט־ג טע־־איט,

. אי. שטאאפם.נעאםט: איגדפעדד־עג־טפ^ללשט;

 איג־ יוטט־יעללע
 גאגצק איט זאגדע־ן די־פטשטא־ט. דע־ אין בלאט

 ערווא־טע. זעדנזובט טיט דע־ לייטעד דעט לאגדע
 לעבדאפטעטטע דאט לאנדעט-ארטשטעללוגג טען

 עגטגעגעג- איגטע־עטטע •יאדלו־אללעגדטטע איגד
 ד ע ט ט י ג • מ וועלטער י. •יא־־ליך ׳ ב־־גגק
 אט- העדרן עליזאבעטד״שטאדט דע־ אין אימטעד

 אייפגע- געגעג-קאגדידאט אלם געגענא־בע־ ייאש
 גע־ינגע ני־ העטטע עד — ווערע ייא־דען שטעללט

 או־פ־׳בטיגט- דען אויך דאך ערפאלג; אייך טבי:ז.יא
 דעם פ־י־ג־ען ווא־טטטק איגד פעדעהדערן טען

 ורדיו• הערצק אים עש פיעל אט־־אש קא־ל העדרן
 שטיט. איה־ע טאטלעקאיייטש אייגעס שווע־, לי־
 אגע־קעג. ג־אשע־ע זא אים - עגטציעהק. צו טען
 רע־ וועהלע־ י־־ישק ד־א דאהעד פע־דיעגען נוגג

א עליזאבעטה-שטאדט,  ג־אבק צ־ט אבגל־יך -
 געווע־בע-טדייבעגרע. איגד אינדוטט־יעללע טהיילע

 איגטע- פע־זאגל־בק א־ה־עד היגטאגזעטציגג טיט
• ־־6 אי־טגאדטק׳ גע־־גגען גי־ טיט רעטסען, א  י
 האלטק וד־ אבגאבק. שטיטטע; א־ה־ע אטי־אש

 גליל אב אטייאש, ד.ע־־ ־אש איבע־צייגט, איגט
 איגד אגע־רעגגע; אפפע־ ■ע־ ג־אטע ד־א בעזיעגט,
 ם א וועהליד י־ד־שק דיא ויעלבע וי־דד, ווי־דיגען

ק אידם איש געב־אבט. בעצי־קע 7.  פע־- צו ז־עג ד
 געי־יגש- פאט גיבט בעטיה־נגען ד־עזע שאפפען.דאט

 געווים •יא־ דאש יוא־ען, געק־אגט ע־פאלגע טען
שולדי• ע ד ה ־ א ני:ט

איי. פ־־רע דיא דאט עט, בלייבט דיג—טע־ך•
 איגד האבגעשטעללטען אי־געש אייך טענשען, געש

ח אוגד גאג־ן גיע פע־דיעגטטפא־־טטק, ל ל * * 
 טאט- ד־׳ יועלבעם א; טאגע, דעטזעדבק אן דאגן.

 דע־ איים על־זאבעטד״שטאדט דע־ אין לעקא־ו־טש
 גיע. צודיא ע־ ע־ל־טט הע־פא־ג־נג, ז־עג־־יך •ואהל

א א-ק ז ע ט אין איגד ן ־ ט א פ א אי; דערלאגק,
 קאגד־דאט אלט עבעגפאללם ע־ •יא ד, ש ע ־ ו

 ט־נ*י־ דע־ אץ אבע־ דאך •יא־, אייפגעשטעללט
 דאפפעל-ג־עדערלאגע דיעזע איגד בל־עב! טעט
 בעדענקט• טאן וועגן א־גאגגעגעהטע־׳ זא איש איזט
 רעפי- ־־־בטטא: פא־יגע; א־ט טאטלע־איייטש -אט

 רעם אין ■א־יזא א־זט עד ;•יא־ אפאטהץ פאן טי־טע־
 וועג־ג זא דו־בגעואללק. ייאהל-בעצידדע אייגעגע;

 ו־עגיג זא :בע־עבעגבא־ •יאהל-ציפאללע דיא זיג־
 בע- פא־איים א־ט •יאהל-ע־געבגיטטע ז־ך לאששען

1 שט־טמען
 יו־ייולד ר־עגגו׳א אט־יאש קא־ל זאלל איגד

- ? בלייבק פע־ד־אגגט פא־לאטעגטע דעט איים

ן ע ד ו  לאגד. גאגצע דאש זאגדעד; בע־יה־ט, י
 קאדל דאם שפרעבען, דאפאן ג־בט וואדלען וויר

 רעדנעד. גלענצענדעד זז!לך פאן מאג; איין אטויאש
 גיישטעם. אייםערא־העגטל־בען זאדך אוגד גאבע

 פאדלאטענטע יעדעם ע־ דאש איזט, פעהיגקייטק
 ודר ;ווירדע גער־־בק ע ד ר ע י צ צו־ וועלט דע־

 א־ם טהעטיגקייט זייגע אוי־ בלאט איגם, בעשרעגדען
 היגצו-וו״זען. שיקאגדאל-ש־אצעפטיע טיטא-יעטלא־ע־

 דורך ער דאש ם־ינוגג, דעד ז־נד דוטמקאפפע גור
 בל־י. זיך יודעגה־־ט דיא אום גור או־פט־עטען זיין

 אבער א־זט דעם עדווא־בען. פע־ד־עגשטע בעגדע
 א־ם דך האט אט־יאש קא־ל זא. ניבט עגטשיעדען

ד ע צ ג א נ דאם ג א  פער. אוגשטערבליבע ל
 אייגעד פאר אונגאר; האט ע־ ערוו^דבק! ד־עגפטע

 עד ;בעוואהדט ■שטאך איגאויםלאשיליבען עודגען,
 ע ר ד, ע דיא דדנגעבונג אוגגעוואהגליבעד טיט האט

 גערעטטעט! או־שלאג־ע דעם פאר ס נ ד א ג נ ו א
 בלוט. אונזינגיגע איגד פאלי־ע דיא אטוואיט העטטע

 וועג- האגד קדעפטיגער מיש ניבט בעשולדיגונג
 ד,ייטע פאללע דיעזעם אין יו־־דע אוגגא־ן - געווישט

 דאש יר6 ששאטטעס ב״שענדען געגענששאנד דען
 זאל- אייגעם !בילדען אפא—א געב־לדעטע גאנצע

 בלאש גיבט זיך טיםטע געגעגאיבעד טאגגע בעם
 בעפאלקעדוגג געזאטמטע דיא זאגדעדן יידישע, דיא

קאגפעטם־אן, דעד אוגטע־ש־עד אהגע לאגדעט׳ דעש
!צייגקא בא ד א־־פ־־בטיג

י \ ' ~
בלאם גיבט פ־אגע־•א:

 !.טען4 פאם דעפעשע וועםש־עטע־
 אנהעגגער י דיא דאש א־ב־יגענש. מעלדעט דיעזעש

 יאזעף דעם ו־אהל ד־א געגען אטוואש קא־ל דעש
 וועד- דא ווערדען, עדהעבען פ־אטעטט קיזאיי־טש

 אונ־עגעלטעם־ג. טאגבע וואהל-אקפועם דעם דעגד
 קאנן א־בערד־עם זאללק! זיין פא־געקאטטע; ק־יטק

 דעם. אן דאש ט־אשטען, דאטיט אטייאיט קא־ל זיך
 טיט. הע־פא־־אגעגדע זעהד דדייא טאגע זעלבען

 עבענפאלדש דעגיערונגס-פאדט־־א דע־ גל־עדעד
 גום. מא־יין, פויל :צוואר איגד זינד די־בגעפאללען

 ליבע. דעד קלובש דעש ס־עז־דעגט וויזשאל־ טא־ו
 (שוואגער טיבז!־ ג־אףקאדל אוגד פארט־־א) דאלק

ם־גיםטעד.פ־עז־דענטען). דעש
ד אין 11 ע . ד ן ׳ ג י ו פד^ו

 בע. האבק (פ־י־טאג) דיעזעש .טען13 אש
 ט־טאיינגערעבגעט, הו־פטשטאדט ד־א קאנגטליך.

 אלזא עגטפאללען עש שטאטטגעפוגדען. וואהלק 194
 דע־ אץ ייאהל-בעצידקע אוגד שטעדטע דיא איי־

וואהלק. 185 פ־איי־גין
אבק (זאטטטאג) דיעזעש !4. אש  וואהלק 78 ה

 (זאננצאג) ד־עזעם ל!.טען אם שטאטטגעפינדען.
 בעציר. 31 אין אבגעזךדנעטען דיא וואודדעז

געוועהלט. קק
 נוסטעד געגענווערטיגען דעד שלוטטע צום ביז

 12 מאגטאג צייטונג״, פעסטעד י־דייטע; ״נייען דעד
 אויש עדגעבגיששע דיא וואודדען מיטטאג, איה־

 ענטפאללען: היעפא; בעיאגנט. בעצי־קען 2 ג׳
 ד־א אדף ,ז0 - פא־טייא ליבעראלע ד־א או־ף 157

 ד־א אויף בעצידקע 52 - אפפאז־ציאן געטעשיגטע
 אדו* בעצידקע 7 - פאדטייא א־ישעדשט.ל־גקע

 דע. שטעהעגדען פא־ט־יען דע־ איישע־האלב דיא
 גאציאנא. זאגעגאננטע; ד־א אדף 10 - פוט־דטען

אגטי.שעםיטען. דיא אי־ף בעצידקע !4 איגד לען
 אללגעמיינען איש ביזהער ז־נד וואהלען דיא

 אגגעזיבטש אלט אבגעלויפק, ־והיגע־ ויייטעם ב־יא
 צו איבע־הדפט וואהל-בעוועגונגען בלוטיגען דע־

*1 ר א ד ם ר ע ט ט א ט אין בלאט וואד. האפפק



 קאממט ד־עזעם אלל צו ערל־־דע.- שעדיגונג א־שע
 אלעק- א־שוואהנער אפעא־שען—א ד־א דאש נאך,

 שטאדט דיעזער צע־שטא־שג דער ב״א שאנדריענם
 טיט נונטעהר א־נד א־ינביסטען האבע איהרע אלל

 מאן — בעאנשפרוכען. ענטשעדיגונג אישע רעשט
 פיעל רעכט קאנפערענץ דער דאם אלזא, זיעהט

 א־מ. ווירד. פא־ליענען בע־אטהשנ צו־ שטאפף
 נעבש. אי־ פא־ייטיר ׳שווערטינע א דיא טערהיןוררד

 ווערדען. שפאננענדע דעכט אייגע מאנאטע טען
 דיעזער פערהאנדלוננען ד־א בער א ווערדען וויר

 אויש. רעבט טאנטעגליך קאנפע־ענץ ;ראשא־טשק
בעריכטען. פיהרליך

ם * ע ר ט נ נ ע ר י ( ע ד ע י ו  ם י א ו
 1 ■א־יענטאלישע זאנענאננטע ד־א ) ט. : ע ■ ר א

 בע- נעלאזט אלש בערייטם סאן וועלכע פראגע־,
 או־ף. נייערדינגם טאגע דיעזער טדבטע טראבטעטע,

 ; איין נעמליך אלט בולגאריען אונד סעיביען צוו־שע;
 א״נעם צו דע־ א״שגעב־אכען, שטרי־ט העפטשער

 קלי־נען:אשבא־. דיעזען וישען צ, קריעגע בלוטיגע;
 ניבט ;ראשמעבטע ווענןד־א מיש, פ־הרען שטאאטען

 פע־מיטטעלן צ■ אדשגלייך פד־עדליבען אי־נען ראש
ווערדען. זוכען

 ן ע צ נ א ג ם ע נ י י א ץ ר ו ט ש ( *
 דער ב־יססעל, אויש ם.) ט ו א ־ ר ע ט ש י נ י מ

ק2 פאם ודרד בעלגיענם, הויפטשטאדט ט  | דיעזעם י.
 ליבע■ ביזהערינע געזאטטטע דאש :טעלענראפי־ט

 ט־ם- אבדאנקען ה־יטע -אט מ־ניסטעד־אום ראלע
 ,קלע. זאגענאננטעש א"; זאנלייך וואורדע עש שען.

 קאט- ד־א דא ע־נאננט, ט־נ־שטע־־א־ם״ ר־קאלעש
 מא־א־י- ד־א פא־לאטענטע א־ש פארט־־א ראלישע

 ע:ט- שט־אשען דע; א־׳־ האט. ערהאלטען טעט
 שטודענ- דען אונטע־ דעששען פאלגע א•; שטאנד

 אי־כע פאלקש-מאששע קאטדאלישען דער אונד טע;
 א״:ע א. י י ר ע ג ע ל ש בלוט־גע פורכטבא־

 גי וואורדע בוב.האנדלונג קאטהאל־שע
 ו־אפפען פאפשטל־בע דאש או:ד

 א־ם א־ינשדי־טען, ט־ליטער טושטע עם
!א־נטערדדיקען צו דוהר

ג ה ע זד י א ט - ש ט ר ו ב ע  ם ע ד ג
 דע־ א־ן א-ך געשטע־ן וואורדע ש) נ א ט ל ו ש

 צוואה אשד נעפ״ע־ט הו־פטשטאדט אונגאר־שען
 •ודען. טיהר,־שען וואהנהאפטען היעד דע־ דיטענם

 ט־רקיש-יידישען היעז־גען דעה דעפוטאציא; א־ינע
 ׳-' ששיט מ־טטאגש נעשטע־ן דך בענאב געטיינדע

 דעש פיה־•:; אינטע־ קאנזול טירקישען צוס אוהד
. דר־ ם י י  ט־־קיש- דע־ קאנפאניאן וועלשע־ ח

 זאהנע׳׳ א ש ם ו ר .־׳ געטרי־דע.פ־רמא י־ד־שען
 א־ן נליקודנשע ד־א בראשטע הי־ש דר׳ העדר איזט.

 ו־או־דע דעפיטאציאן ד־א ־א־. שש־אבע טירק־שער
 :ע;עראל.קאנ- פאש אשד עמפפאנגען פר־ינדל־כשט

צ־נא א־;ד ראפפעע

 בעוועגונג אץ נעבורט ר ע נ י י ז מא;ע אם דע ,
 !-טען1 אם פארנעשטערן, שטאנד אונד געזעטצט ן
 טאגע. 14 אונד מאנאטע א יאהרע, <ז1 אויף דיעזעם, !

 דר־טטע ד־א פרו־א, דיא פיר א־זט אוהד צווייטע ד־א
 21 וועלכע בעשטיטמט, טאשטע־ אלטעסטע דיא פי־

 אשד פשפטע פיערטע, דיא צעהלט. טאגע 17 יאה־ע
 דע־ קינדע־ן. אנדעיק רען געהארען איה־ זעששטע

 בעטרעפפענדען דען איזט, אוהרען דיעזער צוועק
 פערלעבטען דעה צאהל ד־א שטעטם פע־זאנען

 דערגעשטאלט אשד שטונדק, אונד טאגע יאהרע,
 פא־צופיה. לעבענש־ דעש פערלויף דען.שנעללען

 א—פ דער איה־ דיא בעהויפטען, צונגען באזע רעז.
 וריש מאן מאלע, מעהרערע שאן זייא געמאהלין

 פערדארבען ״צוריק-ריקעך דורך וועם, פא; ניבט,
 איי:. דיא נענע; אלזא זשד פרויען ד־א - !ווא־דען |

 אייך נעוויש וויא לעבענס-אוהרען, זאלשער פיהרונג
געבורטש-טאט־יקען. געפיהרטע זא־גפעלטש גענען

עסטעררייכ-אוננארן. איל יודען דיא
(פא־טיעטצוננ.)

ן דיעזער אלש פערווארפענער פיעל ע ב ־ א ק  
 די. אי; דער פפעפפע־קא־ן, טייפלש; דער נון ו־א־ ;

 וו־־ט זא ;־ונדע דעם איים יודענפי־נדליבקייט נער
 איים ן ע ב ר א ק ווילדען ווענינער דען איש גיננ,

 פע־_ צ• דאטיניקאנער פאנאטישע; דע־ נששט דע־ !
 רעש ארך רענן ל־עפערטע פפעפפע־קא־ן דרעננען.
 ש־יפטשטעל. פעדשט־טצטען ערו־עהנטע; בע־־־טש

 ■ידי. אוישדען שטאפף טאנניגפאשען נ־אציאיש לע־
 ני־ען צו געשישטע •יד־שען דע־ אינה שדיפטע; שען

 זעיבשט - בראנד-בראש־-ען. יודענפ-עששער־שען
 דשען—אלט.עה״ אבער אי־נפאשען, דיא מנה;־־,

 .תשליך. ״שפ־ות.שלא;ען־, עטווא וייא געבר־יכע,
 זע— באזורללשע־ אין וואי־דען יו׳ ז׳ אי׳ טאבען*

 נעמל-, בעהויפטעטע פפעפפע־קא־ן אננענ־יפפען.
 ״תשליך״ דעש אשר הער.שפ־ות״ בעדייטונג דיא דאש

 י, ב־־שטע ,יידישע איינע אלש איזט אנדערעש נישטש
 פ־שען״ אשד היהנע־ן ״האהנען, דע; •ידען דיא דא

!בייבטען
 שיען—ע 1׳*9 •אה־עש העש פעב־יא־ איש
 פפעפפע־רא־נש שאנד.ש־יפט איינע ני־ערדשנש

 ע־צעהלטע ע־ אשטע־-פעשט. •ידישע דאש איבער
 בע. עג־פטע־ היא יודע; היא דאש דע־זעלבען, אין

 דענזעלבען פאן דך ז־א אינדעם האבען׳ ט־אנע;
 דדבע־״ע. אש־ גאדד. קאשטבא־ע אללערלייא

 דיעזען טיט זאדאנן אשר איישבא־גטען, ראטהע
ליעפע־טע פפעפפע־דא־ן - ד״בגשנען. שאטצען

- עש •ירע; היא ראש בעייי־ז, יען לי. פ ע ־
 עדאבטען, שטאטטהאפט ג־אז

וי. ז׳ איי בעט־ינען
יינדלי:

 טיט זול
אבענדש

ב? עטטע;
קונזולאר-געביידע דאה וואר

•וירטהעט.
נלענצענד

שאזר

בעל־יבטעט.
ם * ע ל ל א פ ש י נ מ י י ה ע ג ) . ר ע פ

 איין ודעה שטארב פא־נעשטע־ן ן.) ע ד ה א פ
 פאן אלטער איש נעהערין, א־שע טעדבען, יידישעם

 דען אייך לייכע דיא ראו־דע נעשטערן יאה,רען. 18
 הינרשנעט־א- בעע־ד־נש; צי־ פ־יעדהא־ ■יד־שען

 בע. דער פאליצייא דער פאן פלאטצליך אלם גען,
 בעע־דשען, צו ניבט לייבע דיא אנלאננטע, פעהל

 •אבים. דעש טאדמענ-קאממער ד*א א*ן זאגדע״ן
 פע־לר. אללנעט־ין וויא א־בע־פ־ה־ען. צי שפיטאלש

מעד. דאש ווערדען. ,זעצי־ט־ לי־בע היא ווירד טעט,
 געשטא־בען ך ־ ל צ ט א ל פ נעכליך זאלל בען
 געהיימע אייגע •עדאך' ערהיעלט פאליצייא דיא זיין.

 פע־. איינעש פאלגע ״אין טאד דע־ דאש אנצייגע,
 נון מאן ורלל דאש ווא־. א־שגעטרעטע; ב־עבענש•

 פע־. יענע אום פעשטשטעללען, דיא,זעצירשג* דירך
 או־ף מעדבענש יוננען דעס טאד דע; וועלבע זאנען,
הערבי־ ווייזע ־עבע־ישעפע־בו א־ינע

איבערליעפערן. צו שטראפע פערד־ענטען
ן.) ע ר ה ו א ע נ י ד ר י ו ו ק ר ע (ט *

 העם אי; בע־יבשעט: טאנבלאטט״ .ורענער -אש
 געלד. רייכען שטאדט-בעקאננטען אי־נעם אלא; ש

 איינען רינג-שטראשע הער ארף דער בא־אנש,
 7ז בעפשדען בעז־טצט, פאלאשט גראשארטינען

ש ז ב  העם טיט ויעלבע אוהרען, טערקווירדיגע ע
 ווע־־ען.דיעזע בעצייבנעט :אטען,לעבענש-א־ה־ען־

 דיא ארך מינוטע; אינה שמונדען דען איישער צי־נען
•ואי־. ע־שטע ד־א אן. יאה־ע אשד טאנאטע טאגע,

'■!111• 111•, )״א1ג01מטן : <1. £11'א£א1'11£11.>

נע. ארך שמאב.שר־פט דיעזע נ
 ראננטע; זא העטצט, אשד שימפפט ■ידע; ד־א נע;
 א-־ש פ־אשט הי־טציטאגע ט־אטצדעם דיעזעלבע וו-

 ויערפליבע—פע היעזע־ דא בעניטצען. ״שוטצ-ש־יפט
היא —א אייפע־ ביישפיעללאזעם טיט דע־ מענש,

 נלרבענש. פ־־הע־ען איישראטטונניז־ינע־ פא־מ־יבע
 איבע־ ארך נעזאנט, וייא ה־נארבייטעטע, גענאששאן

 האט זא נעש־יעבען, אשטע־-פעשט יידישע דאש
 ע־ ייאש געלאששען, אשבע־יה־ט ניבטש נעורם ע־
 קאנ. פא־ב־שנען העטטע ■ידען ד־א ן ע נ ע נ דא
 ע״יעהנט טענש געיויששענלאזע דיעזער אשד :נען

 אש. א־ה־עש צי יידע; דיא דאש ניבט, ט־אטצדעש
 פפעפ. !בענאטהשען ב־ישטענ-בלוט טע־-פעשט

 ראבבינער-פאטיליע איינער פא; דע־ פע־רא־ן■
 קרייזען ■יד־שע; פ־אטמען אי; אשד אבשטאממטע

 פע־זאנליך ■א •יא־ האט, פע־לעבט ■שענד זיינע
 נור נ־בט בעשולדינש: ד־עזע דאש

איזט, אשזשן ניאשטע דע־ אוץ זאנדע־ן ש,
 ענטשטאנדען. מענשען איינעש געהירן איש יע דע־
ק פא; בעשילדינונג, דיעזע אייך אלזא איש ע־  ד

 א־בע־צ״נט דורך אינה דורך ע־ פערלאנענהי־ט
 אש׳ש יידע; געהאשטען איהם פאן דיא גענען ״א־

ץ פיה־ען צי ט־עפפעז  דיא זעלבשט ״א־ דאצי !-ני
 פפעפפע־קא־ן ־ובלאזעןפע־לייטדע־ש דעש זעעלע

 שלאגענדעדע־ איין !נענש •ן ־ א ו ו •צ ניבט
א ת ענק פיעל. זא ליידע־ אי;נ־יע־ע־צ״ט :

וואהל א־זט ינוננ  בלוט-בע א־מטע פאךאי־פנע״
- דענקבא־! קרם

 שען פיאנאט ד־א זעלבשט :זאנדע־בא־ איזט עש
פפעפ. דיענשטען דע־ען אי; דאט־נ־קאנע־, קאלנער

 בעקעטפפשנ דער אין א־יפער פיעל זא פע־רא־ן !
 בא. דעסשען מישטררטען צ־ינטע, יודענטהומם דעם

 טייפל־נ: דיעזען היעלטען ז־א ראקטערלאזינק־יט.
 אישינעש בלאש א־הנען פאן ע־ דאש פע־דאבט, אין

. דע־ נאך דאנן אים וואללע, ערשווינדעלן ;עלד -  ט
 צום אפפענטל־ך וויעדער דארט אשד נעהע; צו קייא

 •יא־ פפעפפערקארן צור־קצוטרעטען. יודענטהומע
 דיעזעש ארך אום נענו:, גוינער געריעבענער וואהל

דא אבער א־הם עם דא זיין. צו פעהש בעטרוגעם
 אשד פערטרויען אללע6 דאם וואד, נעלענען דא;
 צ׳ דך דאטיניקאנער דער בא־זע״ ״נעפילרטע ד־א

 נא־ פפעפפע־דא־ן פעראפפענטליבטע דא זיבע־ן,
 ,180!!ן—טע איש נעטליך יאהרע, דעטזעלבען אין

 ־אבע.זובט אשד האש פאלל זא פלששריפט, איינע
 דאמיניקאנע־ דיא דאש יודענטהום, אשד יודען נענע;

 דער. נאך דאש איבערצישטען, דך זעלבסט נונמהער
 שפעפפע־- ר־קקעהר אישע העטצע־ייע; א־טינען
ט יודענטהוטע צום קארנ׳ם ב י  דעני. טעהר נ

איזט! בא־
 דע־ פארדע־טע שמאב-שר־פט דיעזע־ אץ

 •ודק דע־ ארשוריזש: דיא >1 טייפלשנ: שאטלאזע
 יידישען דע־ אבשאפפוננ )2 - דייטשלאנד; אויש

פערד־ענען, פערטרויען דאש ניבט וועלבע א־צטע,

 ״תלמיד״, רעש פע־ניבטשנ ד־א י■) - אינטערציעהען;
 פאלטע־ —די יודען דיא ארשל־עפע־ש; דעששען צי

 יודען, 'ריא ראש 14 - זאללען; ווערדען נעציואשנען
 שט־א. צים ני־ ע־פאלנט, איישט-יבשנ א־ה־ע ביז

 א־ב־־טען ניעהר־נען דע־גלי־בען אשד שענ-־ישינען
!מאנע; ווערדען פער־יענדעט

 פפעפ. נץ נעייאנן פא־דע־שנע; דיעזע דו־ך
זאב. פע־ט־רען, דאש בלאש ניבט ורדקליך פע־קארן

האמיניקאנע דע־ בעוואונדערוננ דיא אייך ־ע־ן
 , רובי א; יא דיעזע ע־ ־א

.איבערטראי! ייייטעש ב־־א

אן
יקצזין• ־

 איש אינם אן לדפק עם :ע ר ע ר ה ע ם
 א״ן, א־ט אללעי אום־אנען נענענדען עדענשטען _ . _
 ליי. סיהעפאללען טיט אפט בעאנטווארטונ: ־•:טינע דע־ק

 זעלבשטמער. דאהע* א*זט עס — איזט. פערבונדען על״עץ6
 צ• נו* ט־הע זאלנען א״נעי אינט ירי יאט שטענדליך,

 אש. ן ע ם נ ע נ נ א נ א * ע - ע ז נ ו א נונשטען
ני:ט חרנאויס אשט ור- ומה-ענד יציעהעז, ״ __________ . -..........................טע-ציער;ץ,

 ארט. נעורנשטע ריא נ־:ט.אבאננענטען ארך פירלען, טעט
. .,ע ץא ס> ,ב העדין - ע־טה״לען. צי קונפט . . 

 א••- על וואדאנן ע־ש־ענען, ללאיד״ ״פעטטע* אים א־לט
 וואודדע. פע־אפטענטלשט נלאטטע־ן איב-נען אללק פא;
ר ועד,ד נא־ ט : ו א אליך האט ע- פ ע  ט, ע ד ט ע ב

 ע־.' ראה,ל בעדשטעט אונלע־עט פאטטש: דע־ איש יואט
 ;■׳ הישיש הצדיק הגאון •עדאך לאלאננע יואר■ ל':=ל־ך

 לאטט זפען—ורעדע אפפעגטליך ניבט בעהויפטשג דיעלע
 —צל, צו ־׳:טינקייט דע־ען אן :־ונד, ק״נען ירי ראבעין

 - וך*ל. שעה* ״הו־אי. אייגע עט ולא־ פ־עללישט פעלו•
. פ אין • . ם׳ הע־־ן .  איי. ד־א וועספ-עם אץ דא ף: .

 האפפענטי׳־ א׳ ק' וריד לא זינד, שטא־ק טע־טט..ינקען
ק בעצי־קע ביידען דעד איינעט אץ דאך  דאפאן זיעג ד

!ט־אגען

.1884 יוני 11. פאש לאטטא-ציעהונג
87 80 31 60 67 
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 ארם דאהער דארעגיעיונג שענ.פרעםםער!'-ווענן
 דיעזעם לויטער.חכמות״, אדער ״פאל־ט־ק״, לרטער

 געוועהרען שטיללווייגענד יודען דיא געגען טרייבען
 ביטטערען דיא זעלבסט זיא ווירד דאנן - לאסט

 עטווא דיעם זאללטע האבק. עמפפאגגק צו פאלגען
 וועה. יידישק דיא דאש זיין, דאפיד בעלאהנונג ד־א

ק אום או־סזעטצק, דך געפאהרען אללק לער  ד
 בע- פעדש־עדעגען דען אי; רעגיעדונגס-קאגדידאטק

!פערהעלפק צו זיעגע צום צידקען
ט א 1 א ה י ד ע ר י נ1 • א ך ה י ע־ ז ג

 - אנט דעם גונסטק צו אגאד־ אבגלייך !)ט ר ה ע
 בראנד- א־־נע שאלא■ קאדל קאנדידאטק סעמיטישען

 דיא זיך האט זא היעלט, יודען דיא געגק רעדע
ק פאן בעפאלקערונג .ארטם דעד מעהרהייט  ד

 עם לאשסען. הינר־יסען ניכט דענגאך העטצערייען
 דיעזעם !.טען 5 פאם נירעדיהאזא ארם נעמל־ך וו־רד

״דעד טעלעגראפירט: פאלגעגדעש (נעסטערן)
 מאד. אוהר 8 פאן היער וועהרטע וואהל.קאםפף

 או־פ. אגזעהגל־בעם איין אבענדם. אוהד 8 ב־ז געגש
 קאוואלעדיע אוגד שאנדארמעריע פאן געבאט
 שטאדונג קיינע אדדנונג דיא דאם דאיפיר, זא־גטע

 וויהלע־ אונבעשדייבליכען דע־ טראטין ע־ליטט.
 דעג־ אנהאנגעס זיינעם אוגד אגודים ז־־טענם דייק

 א- ש יוליאוש אייםערםט.ליגקע דעד דעגנאך טע
־ ד א ק געגען מ רא א ם קאדל אנטי-סעמיטק ד

 שאלא' שטימטק. 2,!!!פאן מאיא־יטעט אייגעד ו•;!
 שטיממען 265 אלם מעד,־ גיכט גאנצען איש האטטע

 דך גור נירעדיהאזא האט א־טמערהין —ערהאלטק.״
 £אן ענדל־ך דך עש דאש געעהרט, דאדורך זעלבשט

 שורנדעל סעטיטישק - אנטי שטרעפליכען דעם
!לאז.זאגטע

פ ע ד ו (י •  נ- י ז ע ג ע כ י ל ד נ ־ י ר נ.
( . ג נ ו  הרפטשטאדט דעד אין וואודדע געשטעד; ג

 יאזעף גראםגרוגד.בעזיטצער י־דישע בעקאננטע דע־
 דיא דא בעשטאטטעט. ערדע צוד ר ע ר פ א ט

 קאטיטאט) טאפיא-דיא־דיעאי(פעסטער א־טשאפט
 עבעגפאילש נאמען זיינק עד ליעם געהא־טע, א־הם

 יידישע דיעזעד אלש מאד־אריזירען. .ד־אדריעאי־ אין
 גיישטליכע דעד ליעם ערקראכקטע, ערנשט ט־לליאגער

 אי־נ. ב־־שטל־בע ד־אגאגצע טאשיא-דיאדדיעא■ פא;
 אוגד ציזאממענרופען א־טעש דעש ו־אהגערשאפט

 גע־ ד־א פיר וו̂ז ע, כ ר י ק דיא אין דך בעגאב
 יידישען וואהלטהעטיגען איגד עדלען דעם זיגדהייט

 - וואורדע. פעדייבטעט געבעט איין גדונדהעררן
 שט־א־ אגט־-שעטיט־שען דעד צ־־ט אונזעדער א־ן -

 פער. דעד אנערקעגנוג: דע־א־ט־גע אייגע ם־נגא־זט
 דעד ז־־טענש גרוגדהעדרן י־דישען אייגעש ד־עגשטע

 עד. עטוואש איממע־הין בעפאלקערונג כ־ישטליכען
פ־־ירינעם.

א • ־ ד ג ו ג ו פ י ד ש פ י א- ג ק א

 איה״ ווא־דק• פעדתאנסק אונצערטרעננלינסטע א״פש
 זיפנדערן א־ראפא, אץ ;•:ט ז־א דאש צ־יגט, וועזען נאנצעש

 ענטשטא:. לאנדע,איינשט היילינק א־ש אריענטע, איש :אך
 (:הד א״פ-אט שטדאשע אש •שאן דירפטק זיא ;דנד דען

 געוו־ס. אויך דענן זיא וועסהאלב דין, ערקלוננען פ-ת)
 שט־רנע דע־ אן היילינקייט דעד נעש־אנע דאש פעדמאשען

 זאנג נון טעלאדיע אוד.אלטע :אלישע א־-נע — ם־א;ען.
 ״חץ״, דעש פאטעי, איהדעם פאן ז־א ד־א דבקה, ד־עשדאל

 אונצעהלי. בע־״טש יא ״באש־, דעש אנקעל, איד,רעם אונד
 או־.אלטע דיעזע זיא א י ו ו אבער האטטע. נעדאדט נעדאל

ק ווא־ דאש —נדאנטע אוישדדוקע צום דעלאדיע  ודאוג. ענ
 איינע שעלאד־ע דיעזע נאד,ם איננעדן איה־עם אץ דע־באד.

 אלטעם, עטוואם גאנצע דאם וואד עם ;אן נעשטאלט נייע
 בלענדענדעם אונד נעוואנדע נייעם פונקעלנד שיט דאך

 פשח. אש שעלאדיע אלטע ד־עזע דבקד. ווענן אויפפוטצע.
 שענשענ.בלוםט א־ינע אב אלש עם, קלאנג דא זאננ, אנענד

 או:. פאסם טרו־ד־נעס, א״ן פיד או־שדדוק טיעפסטען דק
מק אים וועלנעם געהיישניס, אנזעהנארעס ע  שאדנע:. פ

.״ . . העטטע געפונדק פלאטצליך וואורצעלט, לאנדע
ק דורך ציששעד א־ם שאננער ביידען דיא ״אלם נע. ד

 וואודדק, נעשטאדט היננריטען דושפפען איד,רעש אין זא;ג
 דעם שתאנער, דינעם צו פדייזיננער יצחק ד׳ זאנטע דא

! דוא, ואנסם ״וואס :״נאש״ ך ו ר  זיא דוא האשט ב
.נעהארט? . *.

 (ע־ווידעדטע !האנען געהארט ו־א זאלל רענן ״תעד
 דאם אויף אויפשערקזאש זא רענן איום וועד זי־פצענד) ברוך

 היננע. מיינער טאנטעד איינצינע דיא אויף קינד, טה״ע־ע
איך!״ אלם שאגע, דוד,ק עדן* אים־״נן ידיא שוועשטעד שיעדענק

 יידי. פעסטעד דעד ע) ז י ו ה ג ע ז י א ו נ־ו ע ב
 ער. זעה־ שטאטט. נעשטעדן פאגד געטיינדע שען

 דיעזער אין דאש עש, א־זט ם־אקטיש אוגד פרייל־ך
ק נעבשט ״יתוטיש־ דען אנשטאלט  געוואהנליכען ד

 זאגעגאנגטע ד־א או־ך אוגטערריכטש-געגענשטעגדק
 צאגלינגע דיא ווירד. געלעהרט ״הויז.א־גדושטדיע"

 בוש. דעד אין נעטליך ווערדען אנשטאלט דיעזער
 בירשטעג. אוגד קא־ב.פלעבטעדייא ב־גדער־יא,
 אדב־יטעטען זיא אונטערורעזען. גרינדל־ך ב־גדער־־א

 אנגע. אגצאהל ג־אשעד אין דעש געגענווארט אין
 זיבער. א־ינער טיט פריפונג-פובליקומס זאממעלטק

 בע. אללגעם־ין וועלכע געשיקליכקייט, אוגד הייט
 פאללעד מיט מאן קאנן דא - וואורדע. וואונדערט

 !א־ין דדך עם תודה טובה :או־שדופק א־בעדצייגוגג
 ב־לדונגש-גענענשטענדען אללגעם־ינען דען נעבשט

 אונטער. לעבען פ־אקטישע פירש אויך היער ווירד
ק גיבט מאן !ריבטעט  עלטעדנ-לאזען א־טען, ד
 (אומנות* ם־אפעששיאן אייגע פדיהצייטיג קינדערן

 דעד פעדלאששען ביים זיא דאט־ט האגד, ד־א אין
גלייך עדהאלטונג א־ה־ער צו אגשטאלט  עטוואם ז̂ז
קאגגען. פערדיעגען

- א ו ו ה ד ע ו נו * ש ג ב א י )1ז$בען ע
 אייגען י ו ק א מ אי; עם גאב ד־עזעם !_טען4 אם

 אלם וועניגער ג־כט דא וואהל.קאטפף, היישען גא־
 געגענאיבעדשטאג. אייגאנדעד קאגד־ראטען דר־־א

 קול־ איש שטאאטש.שעקדעטע־ דע־ נעטליך: דק,
 ־, ק ר א ג א ט געדעאן הע־ר טום.טיניםטעדיאום,

 אוגד ה, ט ם ו י י יול־אום א־־שעדשט-לינקע דעד
 אנטי. וויטהעגדע דעד דעפוטירטע, פדיהערע דע־

 געמיטהעד ד־א אבער ל. ל ע ם געא־ג סעמיט
ק פאן פדיהעד טאג איי; שאן' ווארען  אנטי-שעמי- ד

 גע. אגזוכען איין דאש או־פגעהעטצט, דעדא־ט טע;
 פאלקם. א־ינעד אבהאלטונג וועגען שעללים ארג

 ג י ג א ל ש ב א בעהא־דע דעד פאן פע־זאממלונג
 בלו. איין רעכט טיט דא מישטע. ווערדק בעש־עדען

 טדאטצדעם ווא־. בעפידבטען צו אויפדוהר טיגעד
 פאלקם. גדאשע־ איין אבענדם !׳■!.טע; אם צאג

 בע. האגדווערקש-געה־לפק אויש צימ״שט הו־פע,
ק טיט שטעהענד,  מא- צור ל׳ם ל ע ם פאהנק ד

 וועד. יוליאום אגקוגפט דיא דא־ט אום דאש.ב־־קע,
 טדא־ אבעגדם אוהד 8 אים ע־ווא־טען. צו האווא־׳ש

 שע. אויש פ־אקעד ט־טטעלםט וררקליך ווע־הא־־א־
 גד^סען איינעם פאן ז־ך, בעגאב אוגד איין געדי;

 א־ינעש הויז דאם אין בעגלי־טעט, פאלקש.הו־פ־ק
 פאליצי־א דיא א. ש ט א נ נאמעגש שושטעדם,

ל ם גון פאדדעדטע ־ אוגד ל ע א ו ו א ה ר ע ו ו  
 אבצוהאלטק, ניבט שאלקש.פע־זאטםלונג ארף,דיא

 אוגטע־זאגט בעהאדדע דעד פאן דיעזעלבע דא
 דיא אום ־עדאך זיך קיטטערטע ויערה,אויא־ וואורדע.
זאפא־ט בעגאנן אוגד ניבט פאליצ״א דעד מאהנוגג

5 הושארען, אבטה־ילוגג אייגע העטצ.דעדע. אייגע 0 

 גע. דאש אום העראן, גון שפדעננטע שטא־ק, מאגן
 וואורדע צוגלייך יאגען. צו אויסאיינאנדער זינדעל

 דיא אנגעוו־עזען, בעהא־דע דעד פא; ווערהאווא•
 וועד. אלם !פערלאשםק צו ארגענבלקליך שטאדט
 ם־אטעם. בעפעהל דיעזען געגע; יעדאך הלוואי
 ער וואורדע דא וואללטע, געהען ניבט אוגד טירטע

 שטאדט דיא פא־ פאל־צ־־א דעד פאן געוואלטזאם
 ם־ל־טעד-אבטהיילוגג, אייגע דורך אוגד געבראכט

 ט ע ר י פ לייטעגאגטם דעם פ־הרונג אונטער
ג א סאקר ארם שטעהענד,  וועה. ן! ע ב * ש ע ב

 פאט־א־ללק שטאדקע צאגק נאכט דעד רענד
 גיר. רוהע דיא וואורדע דאך שט־אשען, דיא דורך

ק14 אם אלם - געשטא־ט. געגדם ט  ד־א ד־עזעם .
 א־יסערסט. דעד ערהיעלט ג־נג, ז־ך פא־ וואהל
 שטאאטם. שטיטמען, 802 ד, ט ם ו י יוליאום לינקע

 אנטי. דעד שטימטק, 516 טאנארקי שעקרעטעד
 — שטיממען. 90 גור יעדאך שעלל געאדג שעטיט

 טאגאדקי געדעאן ווירדיגען דעם דורבפאלל דעד איזט
 ט־אטצדעם אונם וויר קאנגען זא בעדויערליך, אויך

 מעלל, געא־ג יודענ.פ־עםשעדישע דעד דאם פדי־ען,
 אייגע וואר, געאי־לט ה־לפע צו ווערהאוואי דעם

 וועדע עם ערל־טטען, נ־עדע־לאגע שענדליבע זאלך
 דעד פיאקעד, דעד אב וו־סשען, צו גוט איבדינענם

 געבראכט, מאקו־ גאך שעגעדין אויש וועדהאווא־ דען
 טשאנגר-געלדע־ן געשטאהלענק דען פאן ג־־ט

!וואורדע בעצאהלט
ע ג י י א ) ע ' ט ג א ש ש ע ר ע ט ג י  א

ך ג נ ו ד י י ש ט נ ע י ל ג י צ ע ד ב ע ד  
 טאגע דיעזעד וואללטע בעדלין אין ן.) ע ה ש.ע י מ

 צווי־א שטאאטש־בעאמטע בעשטיטמטע היעצו דעד
 זינה צושטענדיג עסטעררייך אין דיא בדרטלי־טע,

, בדייט־גאם דעד ודיל טדויק, ניבט ע ד ו  דיא י
 בעהויפטעטע ע־ !וואד כיישטין דאגעגען ברויט

 געזעטצטען עשטעדד־יבישק דען נאך דאש נעטליך,
 דעד אגהענגערן דען צווישק עהע-שליעםונג אייגע

 גע. ג־בט קאגפעששיאן כרישטליבק אוגד יידישען
 בע. ד־א ווענן דעגן, ווערע עש ;ז־־א שטאטטעט

 ״קאגפעשש־אגשלאד אלש פאדהעד ז־ך טדעפפעגדען
 בררט.פאאד דיעזעם דא אוגד ׳. האבק עדקלערט

 עבען דא טיששק א־זט, צושטעגדיג עשטערדי־ך נאך
 בעט־אבט אי; ■עהע.געזעטצע״ עסטערדייכישק ד־א

 פלא. דר׳ רעבטס-אנוואלט דעד וועדדען. געצאגע;
 דעקודז■ דען אדסשפדוך דיעזען געגען ע־גריפף טר

 פאל. נון פאללטע לאנדעס-געריכט בערלינעד דאש
 דיינו. דעם געב־עטע דעם ״אויף :ענטש־־דוגג געגדע

 רעלי. דעד פע־שיעדענה־־ט דיא קאנן די־בעם שען
 בדרט. דיא דאש ב־לדען. עהע.הינדערנים קיין גיאן

 צושטעגד־כזינד, שטאאטע אגדערע; איינעם אין לייטע
ניבט כדישטק אוגד יודען צורשען עהע אייגע ווא

 1 אבע־ ווא־ם) דאם נ״עדדיננס חץ דעד (נאד,ם !״•א
 נינם, פאסט עדקעננט שאן ? דאם דענן דוא ע-קלעדפט ותא

 אונס פאן נו־ דאך נעואננ דען יא האט ז־א דננט. ויא וואש
 , דאשיט זאננק, פראבע" ״צור וויד ווענן נעהאדט, ביידק

 פאן נוט אללעם ם־נאנאנע דעד אין נאטטעם.דיענסטע ביים
 איד,רעד אין נעזאנג דע־ ותרד דאך אונד נעהע. שטאטטען

 איין ואנען, נינט קאנן שאן ;אנדעדער נאנץ איי; קעדלע
 וואונדער. איין נענענטהיילע, איש זאנדעדן שלענטעדעד,

ק א־ינען אויף נאנצע דאש שאנט עש פאללע־.  איינדרוק ד
 . איה. אין דע־ פאלקם.געואננעם, שאדנענ.לאנדישען איינעם

 עדודעלם שליפף איידאפעאישען פיינשטען דען קעוזלע דע־
 איך נעוואדדק. קונסט.ווערק פרענטיגען צום נונשעהד אונד

 אונטערדינטעט דאדין קינד דאם ווע־ ותפסק, נוד שאנטע
ק האם,  שאן דאש נעשטאלטען, צו קונשטפאלל וא נעואננ ד
. ערקעננט ותעדע־ נינט פאסט איהן .״ !

) דעד (ואנטע שוואנעד, טהייע־עד ותרסט, ״דוא נאם
 ניבט סאננעס וא נאך קינדע ויאונדע־פאללק דיעועם אן

 איין ל־ענט קינדעם דעם תעזק דעם אץ שיר, נלויבע ערקעננען■
 שפע. אדעד פריד,עד תך דעד פערנאונק, שאט•; האד,עד

 ליעבע־ יא, !ותרד צ״גען וועדטהע גאנצק זיינעם אי; טע־
 איץ נאטם ליעבע דעד דיד דאם עם, זעהע איך !שוואנע־

 ברוסט דעססק אין נעשעערט, קינד טערקותרדינעס גא־
 נינט אונד שיינם, וואהנען צו סודק.באנדע נאנצע איינע
 פראגקפורטער ביים אונד ״חון״ פדאנקפודטער ב״ם עישט
. ;מום לערנק דננק ״באם״  ששעט. שאן איזט עם דאך . .

 סינאנאגענ.דיע:ע־ דעד האט מינוטק צעד,ן עטווא שאד שאן
 דיא דאמיט דאך, ותר נעהק !נע־ופק שול!״ (שמש).צוד

!*שיפסק ווארטען נינט אונם אתף לייטע

 דע־ אץ ״באם״ אונד ״חץ״ שא־ל״פיג וויי ״לאסשק
 וא אבענד.נעבעטע א־ם ״מעלאד־ע־ דיא תא ווא סינאנאנע,

 קאששענד, העדצק א־ננע־ק דעש אתם וא הינ-״שענר,
 געריהרט, פר״דינ.וועהשיטהינ לייטע, דיא דאם פא־טרונען,

 צו. לייזע איינאנדעד אונד צוואששענשטעקטען קאשפע ד־א
 אונוע־ אונד ״חץ״ אונזער ! נאטט ״בייא :פל־סטעדטק

 ניידע נעותס, !איבעדט־אשפען דיעסשאל זיך האבען ״באש■
ם אץ המקדש״ ״נית אים פערדיענען י ל ש ו ר  פא־. י

״צובעטען . . . !
 סינאנאנע דעד אין פאננער ביידק דיא ״וועהרענד

 הויוע צו רבקה האטטע פע־דיבטעטק, נאםטעש.דיענשט דען
ק אתף נעווך, אי־נען  עהע־ תא־, נעפאסט ניבט געוויס תא ד

 הנביא אליהו ״סדר.נאכט״ צור ראם דענקבאר, נאך עש ווא־
 דאש ענטנענענצונעהמק, ״כוס' דאש אום ווע־דע, עדשיינק

 יידישען יערער אץ םעםט.אבענד דיעזעם אן איהן שיד
'ותרד נעהאלטען נעריים טישע רעם אתף פאשיליע !

 עטווא דא דעד הנביא, אליהו ניבט וואר עם ״אונד
 טראסט מעדנק פוטטעד.לאזען דעם אום וואד, נעקאמשק

 דעש י, צ ט נ ע ה נראף יוננע דער ואנדעדן בדינגען, צו
 נאב. דעד אין גלייך נעהאלטע. שראנקפורט האלב פאשט

ן דעם ווץהנוננ דע־ אונד שינאגאנע דעד נאדשאפט  בע. חז
 אום. נאלטק וו״טלייפינען איינעם פץ; נעשליך, תך פאנד

 דע־ נראפען. דעס שלאש העלרשאפטליבע דאש שלאססען,
 פינסטע- צוליקנעצאנענער, זעהל איין וואר נדאף יונענדליבע

 ליענעס.פעדהעלטניש אוננליקליבעס איין דורך דעד שאנן, רעד
 שלאסשע תינעם אין אונד שיק ענטזאנען צו וועלט אללער

 לענטע.״ דאהץ קעלקעל, נדאשען איינעם אין וויא אי־נזאם,
פאלגט.) (פאלטזעטצוננ



 וועה- ן ע ש * ד י י דעי שענסטער דיא וואורדען
 ליבעראלק דען שיר דא ודיל אי־נגעשלאגען, לער

 דער שט־טטטק, ן ע ג ע ד גוסטאוו קאנדידאטק
ך  ז־עג. נעוואלט-טהעט־נק״ט דיעזער טראטץ יעד̂ז

הערשארנינ:. וואהל דער אדם ר״ך
 ד־א א־בע־ טאבט ״ללא־ד־ ״שעסטע־ דער

ק וואהל-טאגע ד־״א ערסטען דע־ ערגעבניססע ב  ע
אכטונגק- ע ר ע ט יי ה ;אנץ נ־כט  ע־ בעטר

 העלו. דיא א־בער ״ודיט אנדע־ם: אונטע־ שרייבט
 ד־א שאללצא;ען. בע־־טם א־זט וואהלען דער טע

 בעצי־קע נ־יע 26 וואהל האט שא־ט־־א ל־בעראלע
 שער־ בעצירקע אלטע 34 אבע־ דאשיר גע־ואנען,

 רעניערוננס-שארטייא דע־ שערלוסט דער לארעז.
 ד־א בעצירקע, 9 יעטצט ביז אלזא בעט־אנט

ק י ב״א ש־עלל־־בט  ודעדער דאהלען ודיטערק ד
 ד־א טעננע־ ורענן אבע־ ווערדען! דין א״נצוברינגען

 גע. קא־אלי, ט־בא־ וויזשאלי, ג־סטאוו מאדיץ, שדל
 ;ראש.קא- (אץ שאלק מאקס אונד טאנארקי דע));

 עטשש־נד■ איין א־ממע־ ד־עס א־זט שאללק, נישא)
 יעדאך א־זט ם־־םטען אם אבער — שלא;, ליבער

 ד־עם א־זט עם ;בעדדערן צו ערשיינוגג איינע נור
 טאן !ק־אנקהייט אנטי.םעט־ם־שק רער וויטהען דאם

 גע- יענע דאם זק, געשאשט דארויף וואהל קאננטע
 .דרעה.ק־אנקדדט״ ד־עזע־ שאן וועלבע גענדען,

 דערזעל- שאן לייבט זא ניבט וואדדען, הייטגעזוכם
 ־א וואר סאן אלל־ן קאננק. ווערדען בעשר־־ט בען
 בע. ד־א דאם בערעבטינט, האששנונג דער צו דאך

 שאלקע דעם אוגטער א״גזיכט־נק אונד זאיננענען
 ד-א דאם ווע־דען, ט־א;ע; זא־גע דאש־ר דאך דענן

 ודי- ;אך ;־בט ק־אנקהייט שטאאטם.;עשעה־ליכע
 האשש־ ד־עזע ווערדע. אנשטעקען געב־עטע טערע

 טי־שוג;. א־־גע אלם ליידע- אבער דך עיווייזט גונג
 דעשוטירטע; אגט־-סעם־טישען ש־־הערען דען שאן

 דורכגע- איינצינער א־־ן נור ביזהער לי־דער איזט
 נאך לא;ער דיעזעש האט אבע־ דאש־ר שאללען,

 טשא- ודא טעגשען, א; ערהאלטען צו-וואבם א־־גען
 דע־ שריוואט-שערטרעטער םאלא־(דע־ קארל טא־,

 זיטאנדי ששאררער שלאווישק דעם שאליטאשס,
 ! א"- טיט היער עש האבק וויר וואהרליך! וו׳. ז׳ או׳

 ד-א טהון׳ צו ק־אגקהייט' ,;עזעללשאשטליכען נער
!״איינשלאשט בעזא־נגיששע טיעשע אונס

 ויעל- ללא*ד״׳ .שעסטע־ דע־ אוננעשעהר זא
 בעזאננענען דע; רעניערוננש-בלאטט אלם בער

 ;עשעהרל־בע ראש ־ ש בעשאלקערונג דער טהייל
 שע־אנט. א;ט־-םעםיטיםטום דעם ווייטערנריישען

 קיינק האבק •עדאך ר י ו ו מאבט. ווארטלץ
 שטרא. בעדדערליכע דיעזע שיר שולד גרונד,אללע

 ־עג־ע. ד־א ווענן !וואלצען צו שאלק אדףדאם מ־נג
 אונד שערראהונג ד־א דורך שאן ה־־טע זיך דונג

א־נבע. א־ננא־נש גע;ע;דען ש־עלעד שערודלדערונג

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא אוגד גראס-עלטערן נע מי*

ן. נ א ם ט ר א ה ם׳ דר. שאן
ארטזעטצו:נ.)8 .טע3(

 יודע:. דעי אין נאכמיטסא: פסה ערב אם וואר ״עם .)
 זא היבש, לון אללעס לאה סאין אם שראנקשורם פאן :אפסע

 אלטעסטען, דעם לעלבסט מויער.וואנדע דיא דא אלים, ריין
 טיט עסטעם8פסח. דעס עד,רען צו ה״לכענס אללינםטק8בוי.

 ווארען ד,ויל.;עראפד,ע אללע ;ווארען איבע־ווייסם קאלק
 נאד ניכט ולענן נעריעבען, בלאנק ))רער נייא, ענטוועדער

 איינע לואר שטיטמוננ אללנעסיינע דיא נעגליהט. שייער אים
 וועלנעס עסט,6 דאס איבער דך פ־ייעטע אללעם הייטערע;

 ד"או;נ6,בע דיא אן אנדענקען צום יאהרטוילענדען ל־יט
 געשי־. א־זראעל נאני; אין ')):ע״ עניסטישען רעם אלים
ודוד.״ עדט

 נאהע וועלכעס יעדאך, הרוע בעשיידענען איינעם ״אץ
 איינע דיעפטאל הער־שטע אנד,6בע דך סינאנאנע צור

 מאג. צווייא לאסען טישע איינעם אן שטיטמונג. נעדויקטע
 שא; בערושעם איד,רעם שערסאנע שאן ל))נםט וועלנע, נער,

 שסוטם אסם6 דיעסטאל הייטערקייט, אויפנעלאססענעי אסט8
ק איינע דע• וואללטע אלם אננליקטק, אייגאנדער אנדע. ד

*י (* י ז*םאםף ד מ ע י * ד *9נ • פ ' * ד איי אד״ע 0*1) וו  1865 י

ם סזון מ י <ן, אי • נ״*״םליכ׳ ד ען מ ן כזןיידם* ז י ׳ י י י מי י פ פ  איינער *ו די

צן ד ענ מי #י מלל* *• א־ *, ג * * ניי עיי סנ י א אי י אריך די וי ק׳ ו מ פ י נ ז  ד*ן■ נ

מנ ם•* פנלאסס ם וו ען דנ ג סי ס לי פ פזי ד אייששיצעש אי *ןן דעש אינ ״ עי * פ  די

•■ ? ק עי נ״וו

 א־ה־ער שאלגק ד־א זיא טיס זא שיהלט׳ הא;ליך
 א;טי. דעד בעג־ננע בייא נאבזיבט ן ע נ ע ;י ־ א

 זעלבשט אויך ;•;מעה־ שטראטונג סעמיטישק
- עטשש־נדק!

גייאינקייטע!. פערשיעדעגע
ו צ )  אם ה״טע, )ן. ע ל ה א ו ו ן ע ד *

ק6 ט  בע. בער,עש קאטיטאטע: דיא וואהלק •ו;י, ז.
 יאם.נאדי-קונ-םאל- (ראאב), דיא־ שאגא־אש רע;,
 מא- מא־טא־אש, ק־אשא.שא־ע;י, קאלאזש, נאק,

 ;זעמשלץ ט־רויץ, טרענטשץ, שאני(וו־עזעלבורנ),
 ראאב, ב״טשאבא, בעקעש, בא־א, :שטעדטע דיא

בעצידקע. 62 צוזאטטען סענעדין, שעמניט־ן, קאשוי,
 ע ד נ ע נ ל א ש ד נ י ז ר ע ה ז י ב ( *

ן ע ש י ד ־ ) ט ר י ט ו ש ע ד י  וואר. נעוועהלט ק
ק  לעאשאלד דר׳ בודא-שעשט, אץ ליאה־טאנן מ׳ :ד

 ניר- אין מאנדעל שו־ל דד׳ טאהאטש, אין דייטיש
 א־אניאש-טעדיעש, אין בא-ץ ש־אנץ ד־׳ באטאר,

 אי; קרדז טא־אק.קאנישא, אי; שוואב קא־ל דר׳
סענט-ענדרע.

ע ש י ד י י ) ן * ע ט א ד י ד נ א ט ק י  ט
ם ע נ י ט ס נ י נ נ ו ) א ע נ ל א ש ר  ז*נד ע

 טיש- אץ מעזע* ע־נשט שערצ״כנק: צו שארליישי;
 נאד־-וואשאני, אין שריישטאדטלעד •••להעלם קאלין,

 שעםט> קאששעלי(אדם נעזא עשע־יעס, אי; נליק דר׳
 עד- ללא־ד־ ״שעשטער ה״טינען ואים שי;עד. א־ז

 קא;. דע־ שאן זעלבעד ע־ דאם קאששעלי, קלערטע
צוריקנעטרעטען.) דידאטור

ל א י ו גו * ע י  ן ע ט ־ ט ע י.ש ט נ א ש
 ליידע־ ?) ט ל ה א ו ו ע ; ר ע ה ז י ב ד נ ־ ז

 רייבשטאנע שא־־נק איש אלם מעה־ בעד־יטענד
 אנטי. שאלנענדע הייטע ב־ז וויר טיסשען זא זאסען.

 ראטה ש־אנין :שערצייכנען סעמיטענ-דעשוטירטען
 לענד־עלטאט*, אץ םאלא■ עטעריך וואדטבערנ, אי;
 שאלי. דער שריוואט-שערטרעטע־ (דעד ברודער זיין

 מא־;י- •וליאום טשורנד, א־ן שאלא־ קארל מאשי)
 אנדרעאשקי בא־אן:אבר־על ה׳-באשא־טעני, אץ טאי
 אנאד־ :עזא סאקש, אין טשוזי ש־*ל ש־נצע-העלי, אי;
 ודקטא־ שעניטין, אין זיטאנד־ א־ננא־ן ה׳-נאנאש, אין

 טישאננראד, אי; טשאטא־ זינטונד רום, אין אישטויצי
 טא. אי; וואדנאי אנדאר סילל, אין גרובע־ יאהאנן

 אץ ווערהאוואי שאקיש אץ שאלייאקם יאזעף שאלצא.
 ־אטין געזא שאשטיען, אין קאטלויש דר׳ צענלעד,

שילישש-שאללאש. אין
ע נ ע ל ל א ש ע נ כ ר ו ד ) * - י ט נ  א

 סקא. זינהא׳ 1ע; ט א ד י ד נ א נ.ק ע ט י ם ע ם
 טישא-לאק. אין בא־ •אזעף ראזענבע־נ, אין קאן

 מא. אין שעלל נעא־; קאשאשווא־, אץ שז*ק יול־אום
 בערקעל יוליאוש זאלא.ענערםענ, אין טאטאש* קד,
נאד־-אטאד. אין

 וועל. £אן שטא־ק, ני:ט נעפ-דלען ם־וי־ינען דען אין רען
וואיעך נעהע־רשט טאםשע נלי־נעם אין ניידע נען

סעדבק, •עהרינעס 13 עטווא איין לאס ע:םטע•8 ״אם
 דאך האטטע. ט־ויער צור נ־ונד נענונ אללם6עבענ וועלנעם

ק א־זט קינד איין  איינעם אן6 ולירד עם קינד. איין ענ
 אלם ען,86ע־נרי מאנטינעד אונד טיעשע־ נאך אללע6טרו־ע'

 טראטצדעם אגע- דך ע־דאלט פערזאנען, ע־וואנפענע
 קינדלינק דע־ אין ערוואנט לענק צלם לוסט ד־א ־־ד,ע־.6

 ווירד שטיסמונג טרדרינע ריא כזאנט; נראסערער טיט ניוסט
 היי. הע־שארשפרודעלנדען איננע־ען דעם אלים איינער א;6

שערדרעננט.׳׳ שנעלל טערקייט
. יצחק ד׳ סאננער, נ־ידק דער אלטערע דער י י פר

 יאהרק אן6 רייהע לאננען איינער דים ולאד ר, ע נ נ י ז
 נע. ק יידיש אלט.עד,רווי*דיגען דעד קאנטאר(חזן) ע־סטער
 נרוך איינפאך היעם ייננעיע דער ורט.6ראנק6 צו סיינדע

; ; ם א נדערן נאם, נלאס נייט אנעי ולאד ער נ  אליך ז̂ז
 מאננער ניידען דיא וועסהאלנ .חזך, דעס שוואנער דער

 נאטענס סעדנען, דאס — שטאנדען. נאד,ע נא• איינאנדער
 אנער סאנטע ״חזך, דעס טאנטע- דיא ולאד ה, ק נ ד

 איה־ע או;ד דננען צום טאלענט פארצינלינעם איחר דורך
 עם דאס אוישועהען, אללנעטיינעם זאלך שטיסמע פיינע

 קאנאריענ. קליינע .דעד נור •ודענ.נאססע נאנצען דעד אין
וואורדע.■ ,נענאננט אנעל6

 חץ דעם רויא6 דיא וואר פסח אר6 וואכק ״זענם
 וואקערעם, איין ; נעשטא-נק קינד.נעטטע איש פלאטצליך

 האט. פ־״דננעד יצחק ר' ווייב. ש־אטמעס אויסנעצייננעטעם,
ק נון טע  א, י ו ר 6 אונשערנליינלינק איינער שערלוסם ד

קליינע דיא איני שוועסטעד ט־ייען איינער דען נאם נרוך

ן י ד א נ (א * י  א.) ז א ה י ד ע ר <• א
 הא־דו- אין ליידער איזט יודענ.שרעםםער דיעזער
 דיע. !4. אם ו־א־דען. נעוועהלט נייערדיננס נאנאש

 בראנד-רעדע, א־ינע נירעדיהאזא אין ער היעלט זעם
 ״אללע :זאנטע אנדערם אונטער ער וועלכער אין

 שקלאווען נור ז־נד לאנדע איש שארטי־ק שאל־ט־שען
 שט־ע־ אנטי-שעט־טען דיא נור ;יודענ.מאבט דער
ק הל ודרקליכע דאש ב  א־־נע אן. לאנדעם דעם וו̂ז

 אינדיאנישק דען נל־יך וועלכע (שטאמם), ״ראשע״
 עבעג- (מענשענ.שלייש.שדעםםער), קאנניבאלק

 קיי. שערדיענט שערצעהרט, מענשעג-£לייש שאללם
 ב-אונגא־ישיען—עשטע דען !דע־טש-גלייכהייט נע

 י,־דען דיא נור האבען 1867 יאהדע שאם או־שנלייך
ק ש־אנץ ווא־ען (אלזא נעשאששק! א ע  אונד ד

 דאם 0 יודענ-שקלאווק י ש א ר ד נ א יוליאום
 רעאל-שולען׳ אונד נימנאזיען דיא שיר ש־ל-;עזעט־ן

 א־נד רעשא־מירטען דער אי־טאנאטיע ד־א וועלבע
 דורך נור א־זט בעשרענקט, קירכע קאטהזןלישען

 ;ער^טמק שטאנדע צו איינשלום ; ע ש י ד י י
 ווא- ניבט, ווירקליך עש בענריישק (וויר - וו.' ז׳ או׳

 איינ. ניבט דא שטאאטס-אנוואלט דער דענן רום
 וו־רקליך אוננאר; אין יודען דיא דענן ז־נד ? נדיישט

 אננריי- זיא הונד טאללע יעדעד דאש ש!);על-ש־ייא,
 ער- אב־ועהר צור יעמאנד דאש אהנע דארף, שען

 נאבדעש נ>ןך, יעטצט אויך אנאדי איין דארף !שיינט
ק א־נשטאנצען !• אללע בערייטם  ט־םא-עםלא־ער ד

 ד־א בעצי־בנעט, שווינדעל שט־אשליבען אלם שארד
 בראנד. ״מענשענ-שלייש-שרעסשער״ אלם יודען

 בענינן ב־־א נלייך וואר רעניערונג ד־א :טארקען
 ב־ז נאבז־בטי;, צו שטראטונ: א;ט־-שעםיט־ש־ע; דעד
ק א־בער נונטעהר איהר א;טי.םעט־ט־שםוש דער  ד

 קאג- אנט־-שעמיט־שען דיא אונד נעוואבסק, קאשף
 וואהל- טעה־ערען אין שאן ה־־טע ב־ז ארך ד־דאטען

 שערדראננט רע:יערו;;ם.קאנדידאטען ד־א בעצירקען
 טשאננר.ווער- דען מאן בעלאשט ווארום !האבק
 וואדום ן שושע ש־־־עם אדף איממער נאך האוואי

 א*ינ- רייבששא:ש.זאאל דע; אץ אנאד־ איי; זאללטע
 האט ענטוועדעד ביידק! שאן א־־נש דירשק! צ־עהען

 טענשענ-שלייש- אלם יודען ד־א ע־ אינדעם עד,
 שערלארק, שעדשטאנד דען בעצייבנעט, ש־עששע־

 נעזענ- איררענ-הדז אינם ער שאללע וועלכעם אין
 ששרעננט ער אבער א־ע־ 1 מיסטע ווע־דען דעט

 בערעב. קאלטער טיט שערלייטדוננ שווא־צע דיעזע
 שער. שווערער איין אבער ע־ א־זט דאנן ארם, נוננ

ק אין מום אונד ברעבער  נעשלי־דערט קערקער ד
 ודא אנט־-שעטיטען, דיא האבען דא־דא אי; ווערדען!

 בער־יטש ע־וועהנט, נוטטער ;ע־ ש>נ־ אין ד־עם ודר
 עם ווזזרץ לאססען, דרוקק קארטעש-ליעד איין

 איבע־ט־ע- יודענטהומע צום א ם י ט דאש ה־ישט,
.טענ. עבענשאללש אלזא איזט ט־שא הערר ז־יא. טען

 נע. צל מוטטער צערטלינען אייגע־ הינשיידען דאש דנקה
- ׳י קלאנק

 אץ ווא־ום זן,6נעגריי דעם אלל נאך ווירד ״מאן
 דאהליכע6פעסטלינ. א־־נע דיעפמאל הויז נעשיידענע דאם

ווזןללטע." איינציעחק נינם שטיממונג
 דא אלם. •אד,רע 13 עטלוא נעזאגט, לואר,ודא ,דבקה

 אום קליין. אללענד86או־ אםט6 נעשטאלט, ק6 קליין וואר
 שלוא-צען דיקען, פוןן דע• קזןפף, איד־ וואר ■אסע• נ )1ז

 הא. איינעם אנשיי; דען איה• אומנענען, לענטען6האאר.
פעיליעה." אלטערס הערק

 ליעם דטצע; א־ה־עם פאן אלפנאלד דך עדהאנ ,דא
 היננריטק שטוממען איש ציממע־ אים מעננער נ־־דען •יא

 נא• דאם אום ה־נו־ס, קינע ד־א אין איילטע אונד צודיק,
ק י•6 טה־גע ע. דיעזע שארצונעיייטק. ״סד-.אנע;ד״ ד  נ

 ערנעםםען,6 שמעיצע אש סעדנען דאם ליעם טינו:נ6שע
 שריי. איין אונד טאנטע, הערצען קינדלינען א־ד,רעם אץ דער

 ל־פפען, איהרק דך ענטראננ נ: א נעז דינ״וועהמיסהיגע•
 איינעם נלייך ציממע־, אים מאננער ניידען ד־א וועלנע•

 נעוואלטיג דלמפשהייט איה־ער אלים נליטצע, עלעקט־ישק
איים־־טטעלטע.־׳

 דעס געזאנג דיעזע• ווידקליך דענן שעדדיענטע ״אונד
 גרונדע א־ם וואר עש 1 געזאגנעס א־־נעם נאמען רען קינדעם

 אללען אץ דא וויא (גינון), ״מעלאדיע' איינע נענאפנוען
 נעזוננען פםח.שעםטעס דעס אנענד.נענעם ני־ם ס־נאנאנען

.ערשונדען? איינסט ״מעלאדיען• ייד־שען דיא ווער ווירד.  וועד .
 ענטששאנדק שאלקע א־ם זינד ז־א : וויססק דיעס קאנן
 נאטטעס. יידישען דעם אונד ■ודענטהומע דעם טיט אונד

איננינסטע, אוישם יאה־הונדע־טע דעד לוישע אים דיענשטע


