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פעסטעומנג
אנטי־סעמיטען. היא אינער ״;עמזעט״

— קלאנע.ליעד■ פערשפעטעטעס שטאדק איין —

וואר׳ ערווארטק צו אנדערם ניבט :אד ורא
 אנטי. דער ערשאלגע אונערווארטעטען דיא דאבען

 וואהלק נעגענווערט־גען דעי אנלעסליך סעמיטען
 נ־1א דעי געשיהל דאם רענ*ערוננם.קרייזען אין ארך

 רעגיערוננם. דאש הערשארנעתשק. בעהאגליכקייט
 ד־עזע איבעי ארך רענן שטיטמט ״נעמזעט• בלאטט

 זיינער אץ ד־ננע דער ווענדונג אונערווארטעטע
 ייעל- אן׳ ט־רע־.ל־עד איין נוממעד שארגעשטרינק

 ש־אקט־שק בעזאנדערן קיינען טעהר מאהל כעם
 א"־ צו ערקלינגט׳ ששעט צו עם דא האט, ווערטה

 מעדה ניבט געשעהענע בערייטם ראם •יא צ־־ט, נער
 שאדק דער קאנן! ווערדען געטאבט ״אוננעשעהעך

 וררד שארלאמענט דאש אונד דא, א־ינטאל א־זט
 נע. נאנצע ד־א ראש טיששען, טדאנען זא־נע ראשיי

 ד,עטצ- א־נד שקאנדאל. דיא דורך ניבט זעטצנעבונג
 נע. שטאקונג אץ אנטי.םעםיטענ.שארט־־א דעי זובט

 אונטע־ היעריבער שיי־בט ״נעטזעט״ - -אטהע.
:שאלנט ירא אנדערם

 א־זט •אה־ען •י. שא־ נעדאבט! עם העטטע .מער
 שע־ש־א- ז־ינען טיט עדשטענמאלע צים אישטרצי

ק  פא־. איש יודענ-ש־אנע ־יא א־בע־ נעדאנקען בענ
 אלינע- וואורדע א־נד - או־שנעטרעטען לאמענטע

אבק דאך אונד ז ט ב א ל ר ע ש מיץ  דיעזע ה
 מעהר א־טטער לאנדע איש אידעען קוועהקאששינק

 ב־ז שאן וועהלער דיא דאש זא נעוואננק, באדק אן
 ענט. שא־לאטענט אינש אנטי-שעם־טען !7 ד,ייטע

 שאים־ איינע אלם נון טדעטען דיעזע !זענדעטען
 קא־שער נעזעטצנעבענדען איש שא־טי־א ליבע

 וו״טע- אהנע טעה־ ניבט טא; ד־א א־־ף, אוננארנם
!׳־קאנן שיעבק ז־יטע ב־־א רעם

 האבשטטרוי- איינע ע־ש־ינוננ א־זטד־עזע •עש
 א:- שיעל.קאששינע שע־העלטנישטעש־נ דיעזע הינע.

 רי־בס- דעש א־ב־־ט ד־א וריד טי-שעם־טע״שא־טי־א
 זיך דענקע סאן הינדערן. עטשש־נדל־ך זעה־ טאנעש

 איש העטצ.־עדען א־ה־ע ד־א טענשק, 17 איינטאל
 קיים ניבט עם !לאששען ערטאנק שא־לאמענטע

 אץ האש אלש טהאטזאבע, בעשעטענדערע אי־נע
 אי־נע איישקלערוננ, דע־ יאהרהונדערטע איש אינגארן,

 וועלבע עקש־שט־־ט, שא־טייא .נעזעטצנעבע־־שע
 אונד א־נדולדזאטקי־ט רעל־ניאזען דער פאהנע דיא

 ש־־טטע ■עדעם טיט אונד ענט־אללט שע־שאלגונג
 שעי־ ש־י־הייט דע־ געדאנקען דען טר־טטע אונד

 שאן האט איננא־נש נעזעטצנעב־נ: דיא - לעטצט!
 בעז־־ט־נט! אונדולדזאטקייט רעל־נ־אזע יעדע לאננע

 נלייבבע־עבט־- שאללע ד־א לאננע שזן; האט ז־א
 נון א־נד !אי־שנעשש־אבק קאנשעששיאנק דער נוע

 אוננא־נם פארלאטענטע איש פלאטצל־ך ט־יטט
 אונ. רעל־נ־אזע דיא וועלבע ארף, שא־ט־יא א־־נע

 א־ה־ע אונערט־דל־ך א־נד שערק־נדעט דולחאטקייט
 רעציש־רטע נעזעטצל־ך איינע נענען וויהלער־יען

דישע, ד־א קאנשעשש־אן,נעטל־ך (אנערקאננטע! י י  
בעט־־יבט!י' א־ישע־ רובלאזעש טיט

״נעט. שראנ־אטשגש־אנט איין שיר וואם ״אוגד
 - >■ אנטי-שעטיטק דיא דענן האבק ודיטער) זעט״
 ד־א אין ווארטע ד־א בלאם תשען ז־א !קיינעש נאי

 וואל. א־נד אנטי.שעטיטען זינד .וויר :היניין מעננע
 אונד ט6יודענ.העררשא דע־ שא; לאנד דאם לעז
 שלרדערן דאב־־א - ׳״ רעטטען יודענ.טאבט דער
 צייג צוזאטטענהאננלאזעם אונזיננינעש, זאלך זיא

 שינף נעזונדען טיט טענש יעדער דאש עוזאטטק,
ק וואהנזינ. זאלך ורא מום, שטוינק ר דאריבע ננ

 : בייא זעלבשט נעשוועטין באזוויללינעם אונד נינעש
 ! אונד ב־־שאלל שאלקם.ש־בטען אונטערשטק דען

 אונשערשטאנד. דיעזע דורך קאנן!- שינדען נלו־בען
 1 ורספען רעדען א־ה־ק אין שערשודאטמענהייט ל־בע

 ; דער ם א ו ו ׳ ניבט נאך ה־יטע איינענל־ך ורר
 וועלבעם אונד זייא, אי־נענטליך אנטי-שעמיטישטוש

.האבע! שארנעשטעקט דך ער ציעל .  אנטי. דיא .
 וריבעה אלטע שלובענדע אן עראיננערן שעמיטען

 מאבען, לא־ם אהרצעררייסענדק א־־נען וועלבע
 דאש ׳ וואללק דענן זיא וואש ניבט, אבער זאנק

 איין זעלבשט דאהער דך מאבט שאלק שערהעטצטע
 — יודען!״ דיא ״הרט לויטעט: וועלבעם פראגראטש,

ן ז־א ״ווייל - ? ווארוש ע ד ו  ״א־בער. — ׳.״ ז־נד י
 צער. !בידנער שר־עדליבעד הויז דאש שאללעט

 מארוס? - געשעשטע!״ דערק בערויבעט שטארעט,
ו. י עבען בירנער שריעדליכען דיעזע ודיל -
׳.* ז־נד ן ע ד

א־בע־ נעשיבטע ד־א יואש אללעם, א־זט דיעש
 אץ אנט־.םעםיטענ.שא־ט־־א דער טהעט־נק־יט דיא

 ווענן אונד קאנן! בעריבטען ב־זהע־ אוננארן
 ע־. אץ דיעשטאל אנטי.שעט־טען ד־א ט־אטצדעש

 ערשיינען שא־לאמענטע איש אנצאהל האהטע־
 ערורע. ה־עדורך. אי־נענטל־ך איזט וואט - ווערדק

ק  דאש וואהרהייט, טרררינע דיא אלש ניבטש׳ ? ז
 וואהל.בעווע. ליידעניטאשטל־בק דער אינמיטטק

 אונד היע נעדאנקע וואהנזינניגשטע דער ארך נוננק
 ווירד אינדעש - !-קאנן ע־אבע־ן בעצירק איינען דא

 זארנען מיטטעל מידקזאטע שי־ טארלאטענט דאש
 אוג. רעל־ניאזען דע־ מעננער ד־עזע איש מ־ששען,

 ויירדע וואש !מאבק צו א־נשעדל־ך דולדזאטק־־ט
 טיט. זיינע אין ווענן טאבען, שא־לאטענט דאש דענן

 ד־א נענען ד־א יו־־דען, א־־נציעהען ל־־טע טע
 זאנש. אי־נע אדע־ ם־אשעשטאנט־שע קאטהאלישע,

 אששענטליבער אין קאנשעששיאן ברישטליבע' טינע
 וואללטקז האלטען שאנה־עדען אינד העטצ. ז־טציע

 יענע נענע; פארלאמענט דאש טוש דאשזעלבע נאנין
 שעה דען יודענטהוש אינד יודען נענען וועלבע טהון,

 יוער- נעזארנט טוש עש ניבטוננש.קאטשףםרעדינקי.
 דער וויהלערייען שט־עשל־בען ז־ןייבע דו־ך דאש דק,

 דער אונד נאציאן אוננאר־שען דע־ רוף נוטע
 א־נד שטארונג קי־נע לאנדעס.בירנע־ דער ש־יעדע

י. ערל־־דק שעד־נ־ננ
 רעניערוננש.בלאטט דאש ״נעטזעט־. וריט זא

 נעשעהען עטויאש דאש זעהי, רעבט עש שיהלט
 איה. טיט אנט־.םעטיטענ.באנדע ד־א דאמיט מ־ששע,

 שאה אוננארישע נאנצע דאש ניבט העטצע־־יען רען
 זאלל ש א ו ו אבער ׳ ריבטע נרונדע צו לאמענט

. ? נעשעהען .  ביז. דאש ״נעמזעט• דעס ש־־נט דא .
 ותם עי - זיין. צו א־ישנענאננען שערשטאנד כען

 אנ. קלאנע.ל־עד' ״שערשפעטעטעם איין נור עבען
 אשט מיטטעל! ן י י א נור ורסטק וויר צושטימטק.-

 שא־לאטענטע א־ננא־־שען איש שאן מאן וו^ללטע
 ״קלא- זאנענאננטע א״סערשט-לינקקד־א דיא נענק
 דעבאטטע דיא דאש :ה־־שט דאם א־ינש־ה־ק, טור״
 בע- א־ינע זאבאייר טיששע, עררי־בק ענדע איהר

ק אבנעארדנעטע; שא; אנצאהל שטיטטטע  שלום ד
 וואורדע ״קלאטור־ דיא שערלאיננט. דעבאטטע דע־

 ״רעדע- ד־א מאן דא א־־ננעשיה־ט, ניבט ב־זהער
 בע. ניבט דעשוטירטק איינצעלנק דער ש־־־הי־ט־
 ,שער. איין נעראדעצו עם ווערע נון וואללטע. שרענקען
 אנטי-סעמיטישק דען ארך מאן וואללטע ברעבען,
 שימשש.שר־י- בעששער אדע־ רעדע., ד־א וויהלערן

 שיםשש.שרייהייט דיעזע ׳ ניץ - !נעוועהרען הייט
- ״קלאטור״. דיא דורך ווערדען בעשרענמט מום

 אלל. םיםםקיא,דער נעשאששע באזוויללינע מינדער
 טיט שטראסע דער אויף וועגען, זיכערהייט נעם־ינען

הערומלוישק! ״מרל.קארבע״ א־ינעם

נייאיגקייטען. פערשיעדענע
צו • ע ה א ו ו ן ע ד (  ם- י נ ב ע נ ר ל.
 שאדליענענדקבלאט. דעם שלוססע צום ביז שען.)

 דאש וואורדע טיטטאנם, אוד,ר 12 שיייטאג טעם,
 בע. - וואהל ״!2 אץ וואהלק דער רעזולטאט

 בע. 227 ענטשאללען ה־עשא; בעקאננט. צירקען
 דיא ארף 57 שארטייא, ליבעראלע דיא ארף צירקע

 אייסעדשט. ד־א או־ף ״ז אשפאזיציאן, נעטעסינטע
 שטע. שארטייען דער ארסערהאלב אויף 2 לינקע,

 אונד נאציאנאלק דיא או־ף 16 דעשוט־רטע, העגדען
 זינדשטיב. בעצירקק 6 אץ אנטי.םעטיטען. או־ף !7

 לי. דער מאיאריטעט דיא ערשארדערליך. וואהלען
 אנדערען אללק נענענאיבער שארט־־א בעראלען
 צור ביז בעטראגט צוזאממעננענאטמען פא־טייק

שט־מטען. 5̂ שטונדע
ע א י י ו ו (צ י ש י ט י מ ע ס - י ט נ ^ (  

 קעטש. אין נייערדיננם האבען 1ע ס ר י ט ו ש ע ד
 ער. שטיטמענ-צאהל בעדייטערדע איינע קעטעט

ר נעטל־ך האלטען׳ א ד נ י א א נ ד א ו  אונד ו
 שטיב. נאך יעדאך וועלבער בעצינליך י, א ש ר ע ם

 א־זט איברינענם ווערדק. שא־נענאמטען וואהלען
 אונד נעוועהלט טאשאלצא אין בער־יטם וואדנאי יא

 בא־י יאזעף שיר שלאטין איינען נור דאהער טאבטע
 יג.6״ דאם איזט, מערקווירדיג - האלטען. זיבער

 אנטי-םעמיטענ. 23 זאנדעדן ,17 ניבט נעטלענשענ*
 געוו־ש מאג בלאטט דאם אוישצעהלט. דעפוטירטק

 קענ_ זעעלען* ״שאנע זאלך האבען. רעבט ליידער
בעשטק. אם א־ינאנדער נען

ר ע ר ה וע • ר נ נ ו ט ט ע נ. א שי ־  ד
 עם האבען ורר א.) י י ט ר א ש ע ל א ר ע ב י ל

 דורכשאלל דער דאם הערשארנעהאבען, בערי־טם
 לי. דעם פרעזידענט וו־זשאלי, נושטאוו העררן דעם

 ניע. טאראלישע אלם א־ינענטל־ך קלובם, בעיאלען
 אויש. שארטייא ל־בעראלען נאנצען דער דערלאנע
 יעדאך דעטזעלבק א־זט נון מ־ששע. ווערדען נעשאשט

 עהרענ.רעט- נלענצענדע אייגע דיעזעם *!.טען אש
 י ל א ש ז י ו ו הערר געווארדען. טהי־ל צו טונג

ד אץ טאנע אןערוועהנטעם נעטליך וואירדע א ש א נ  
 שא. איינע נעוועהלט! איינשט־טטיג (ז־עבענבירנען)

 שארטייא ליבעראלע דיא העטטע גענונטהואונג נערע
 טאנע דעמזעלבען אן - קאננען! ווינשען ניבט נאי

 שרע- י, ר א ש ט א מ לודוו־נ הערר ארך וואורדע
 ש א ל א ד, אין איישערסט-לינקק, דער זידענט

נעוועהלט. טאיאריטעט בעדייטענדער טיט
ע ל ל ע י ר ע ט ש י נ י מ ) ג • א ק. ד

ן ן ע ג נ ו ג א ז  קרש. יידישע דער ן.) ע ד ו י א
 קארל ורטווע שרויא אוגד שרייבער איננאטין מאנן

 דארטינק דער נונשטען צו האבען ראאב אין קאניג
 2000 יע שאן האהע דער אין שטישטוננען מ־טטעלשולען

 אונטערריכטש-מינישטער דער ערריכטעט. נולדען
 שט־שטוננען דיעזע שיר ששענדערן ב־ידען דען האט

 יא, - ארשנעששראבק. דאנק זיינק אששענטל־ך
 דאך עם ווערדען אנטי-שעמיטען הערק דיא אבער
 שטעטם יודען דיא דאם וואללען, אנערקעננען ניבט

 בילדוננם. אונד הומאניטעטם- דיא שיר זינד, בערייט
 צו אששער נראשטק דיא לאנדע איש אנשטאלטען

 דא. ווערהאווא• איין אויך דענן האט וואם !בריננען
דענק ב־יא ע־ריכטען, שט־שטונגק יודען ווענן שאן,



 אם אוגד זי־בע־טע, געדנדעל פאם פלאטצע אוגד
ק13 ט  ארדנוג: אוגד רוהע דיא ענדליך אדגוסט .

 בייאדיעזערגעלעגענה״ט הערשטעללטע.- וויעדער
 גול. 2000 פאן שאדען אי־נען פריינד מקריין ערליטט

׳פאן זאלכען אי־נען ק*הן דאוויד דען,  נולדען, 243.
 גול- 781̂ פאן זאלכען איינק אשטערר־יכער יאקאב

ק  פאן זאלכען א־־נק טרייכלינגער יאזעף אוגד ד
ק גולדען, 1160 ענ  דעגק שפרעכען, צו גיכט פאן'
 גע- דער וואורדע. צוגעפינט שאדע; גער־נגער איץ

 אג. קראוואללע דער וועהרענד דער זאטטט-שאדק,
 12,000 מ־נדעשטענם ארף ודרד וואורדע, נער־כטעט
געשאטעט.

 אנוואלטעם - שטאאטם דעש אגקלאגע דיא
 צו- דער ר־כטונג גאגצע ד־א דאש הערפאר, העבט

 דאש לאששען, צווייפעל-לאז עש זאמטענראטטיונגק
 בע- קאנפעסם־אן־ יידישע ד־א .אדף אנגר־פף א־ין

וואר. אבדכט־גט
 דעש פערזאגען 142 ערשי־נק אנגעקלאגט

 דע־ פאן ם, ר ה ו ר פ י ו א דעש פערברעבעגם
 אלש טעהר דגד; אונטערזובונגש-האפט אין 11 נען

 ג־בט מיטטלערוויילע קאננטק אנגעקלאגטען דער 50
 איבערדיעם ווערדען. געטאבט אוישפיגד־ג מעהר

 ווע- אנגעקלאגננען דיעזער 60 עט״א נאך וואורדען
 געוואלט-טהעטיגק־יט דער פערבדעכענש דעש גען

 פער- אגקלאגע-צושטאנד א־ן בעהארדע ד'א געגען
— זעטצט.

 אגפיה- אלש ד־א הויפט-אנגעקלאגטען, דיא
 צ>ןט- אלעקסאנדער :הישען ווארען, טהעט־ג רעד
 פעטער אולמער, פריעדריך פאפראני, געארג טער,

 בענדי- לודוו־ג נאד. יאזעף בא;', בעלי טשאקאפף,
 העסליין. יאהאנן פפאהלעד, פו־ל טשעק-בענטש־ק,

טארטאן. לודודג אוגר פעדא־ לודורג
 גער־בטש- פרעדדירטע פערהאנרלונג דער

 שיען עד קלאגער אלם ;ם פ א פ יאזע־ ראטה
 אלם ל. י י ה פויסטין דר׳ ודצע.שטאאטםאנוואלט

 גינטהער. אגטאן דר׳ ערשיענען: פערטהייד־גער
 אטטש-וועגק פאן ד־א אוגד וואראדי קארל ,,נאד ב׳

 גרובער(־ודע) לודוויג דר׳ פעדטהיידיגער ע־נאננטען
רושג־אק. סאטועל דר• אוגד

 ד־א פ־עז-דעגט דער עראפ£;עט אוהר 10 אום
 פערהאנדלוגג דער בעגיגן צו פערהאנדלוגג.

ק ל י י ה דר׳ אנוואלט - שטאאטס שטעללט  ד
 וואהג. דערען אנגעקלאגטען, יענע דאם אגטראג,

 ר- א פ זינד, ערשיענען נ-בט אוגד בעקאנגט ארט
, ט ר ה י פ ע  אויעפעגטהאל- אונבעקאנגטען ד־א נ

 קודרענטירט אבער אגגעקלאגטק בעפינדליכק טעם
 ד־עזעם ניבט געריבטם.האף דער - מאגען. ווערדען

יטצאטט. אנטראגע
פעדלרף: פאלגענדק גאהם פערהאגדלונג ד־א

 הוגא שטאדטהדפטטאנן צייגע, עדשטע דער
 אבענז־ אש קאם א־ך אן: פאלגענדעם ג־בט מאלטאש,

טק7 דעס  ודיג. צום אוהד 9 געגען ערשט ארג־שט -
 קערעפעשער. דער אדף גאשטהו־זע גרובער־שען

 פא; אויפשטעגדישען דאי בע־״־טש אלם שטראסע,
 וואו־דק. ארשא-ינאנדערגעטר־עבען פאייצ״א דער
 א-ך זאה אוהר, 8 האלב געגען אבענד, נעכשטען אם
 ״צום גאשטהאפע דעם פא־ וועלבע עקשצעשסע. ד־א

 פא־- מייגע א־ך ־—״א פא־פ־עלק, שוואך ודיסק
 צים ב־ז איך האטטע היערויף טראף. קעהרונגק

 או־פ. דעם בעקעמפפונג צור ביז - אויגוסט !:!.טען
 א־בר־גען א־ם דיענסט. פארטוועהרענדען - רוהרס

 אונטערזוכוגגם- דעם פא־ מייגע איי־ איך פערויייזע
אויסזאגע. אבגעגעבענע ריכטער

 ווירד פ־אטאקאלל בעציגלישע ה־ערו־ף דאש
 האבע ע־ אן, צ־יגע גיבט דעמזעלבען אין פערלעזען.

ק יעטאגד דאש געזעהק, ניבט פ ־ • א פאבעל ד
1 האבע! ט ד ה • פ ע ג ג א א־ע־ ט צ ט ע ה ע ג

אבק :פ־עז־דענט ה  צוזאטטענראטטוג- ד־א ,
ק  היעטיט דאם געטאבט, אייגדרוק דען ז־א או־ף ג
 בעאבז־ב. קאגפעשסיאך אייגע ,אוי־ אגגריפף איין

וואד?״ טיגט
 ניבט דיעם יואר אנז־בט טייגער ״נאך :צ־־גע

 אי־ש בלאש ל־יטע דיא דאש גלויבע, איך פאלל; דע־
 דעששען אוגד ף ר א ש אלטען דען גייגיערדע,

 אג. דך גאםט.הא£ע דעם פאר זעהק, צי ן ה א ז
 אונהאפלי. טיט וואודדען לייטע דיעזע זאמטעלטען.

 אוגד דיענע־ דיא דורך דראהוגגק אוגד ווארטק בע;
 גע. טראטטאאר £אם גאשטהאפעש הו־זקנעכטעדעם

י דיעזע ל־־טע א־־נ־גע בעג־טצטע; שפעטע־ ו־־עזק.

 צו אדער ן ע ב י ו ר צו אום ,אגזאטמלונג
ן.' ע ל ה ע ט ש

: ט ל א ו ו נ א - ס ט א א ט  ז־א .ווארען ש
 וואם זיא, הארטען אוגד לייטען דען אונטער דעגן

ז' שפראבען דיעזעלבען
 אבער-שטאדט- דעם טושטע, איך .ג־־ן, צייגע:
 פארגעפאללעגע דאם איבער בעריבט הויפטמאננע

ערשטאטטען.'
א ,האטטע : גינמהער דר׳ פע־טה־ידיגער  ד

 דאש קעננטנים, שטאדטהדשטמאננשאפט .בער זן
 יעגעם אין אויגוסט *-טען אם זאהן אוגד שארף

וואהנטקז־ גאשטהאפע
דאפא; האטטע טהייל ט־ינען פיר .איך :צייגע

קעננטניס." קייגע
 .הא- : ר ע ה ט נ י ג דר׳ פערטה״דיגער

 גאשט. דעם פא־ לייטע ד־א אלם דאטאלם, זיא בען
 דראה- ראש געהא־ט, וואורדען, אנגעגר־פפען האפע

א געגען ווארטע ן - ע ד ו  אוישגעשטאשען י
?* וואורדק

 דא- דראהווארטע זאלבע האבע ,איך :צי־נע
 עש, א־זט סאגליך אבע־ געהארט; ט כ י ג מאלש

 איך דענן זינד, געפאללען דעננאך דיעזעלבען ראם
פפיפף, איי; ע־שאלל שפעטער ארפגערעגט. ויאר י
 פעגסטער-ש־יבען דיא וואורדען דארויף באלד אוגד ;
א־־נגעשלאגען.' לאדענ-טהירען אוגד ן

 ' גיבט גאשטווירטה, וויינגרובער, ארמין צייגע
 אלטע דע־ איזט -טעןאי־גוםט7 ״אם אן: פאלגענדעם

 | אבגעשט־ע. מ־ר בייא זאהגע זיינעם טיט ף ר שיא
 איג. טיך שיר היע־ויש דאש גלייך, אהנטע איך גען.

 פאלגע אין קאגנטק׳ ערוואכשק אננעהטליבקייטען
 אייגע דך ערזוכטע, שא־ף אלטק דען איך דעסשען
 דעגן דערזעלבע וואש זובק, צו וואהנונג אגדע־ע

 אי־גנאהם. פ־יהשטי־ זיין ער נאכדעם טהאט, ארך
 שקאנדאל רעד גינג טאגעש דעשזעלבק אבענד אם

 צער. פענסטער דיא נעבשטעןאבענד אם אלם לאן.
 וואורדען, ערבראכק לאדען דיא אוגד טריטמערט

 דעש טעלדעטע איגד שאיייצייא צור איך ליעף
 אגטדא־ט, דיא געשעהק. ויאש ׳גטארטהוישטטאנן,

 אוגד ש א ט ל א ם שטאדטהוישטטאנן טיר דיא
י קאמטיםשער ק ס ו ז ן ז ק נ א  לויטע- גאבען, ד

 איינשראגען, פענשטער ד־א גור זיא ״לאססען :טע
 (אבער-שטאדטהויפט- ־אטה קאניגל־בע הערר דער
ק שאן ודרד טהא־ם! טאנן  דעג; ע־זעטצק, •שארק ד

 פאליצייא דע־ אייפע־ דען האבען צ־יטונגען דיא
 דא. ט, ג י ל ל ־ ב ם י ם אבענד פאר־גען פאם
שא דער - א־ינטעגגק.׳׳ ניבט •עטצט אונש ודר הע־
 איש- ,עליק איגד ׳.־ אטייאש •אבצוג ש־־ע בעל

 ריא וואי־דען ריפע דיעזעם איגטע־ איגד ו״ טייצי
 ראש געהא־ט, ג־בט האבע איך ע־בראבען. טהירק
 •ודק׳•־ דעןדען טיט ״גיעדער ווע־ע ווארדק גערופק

גולדק." 1200 פאן שאדע; שאדק איינק עדליידע איך
 אייר פע־וי״זט דאג״אוושקי ציודל-קאטטישפע־

 ;אונטערזוכונגם-ריכטער דעם שא־ אוישזאגע זייגע
 ניבט פא־געפאללענע ראש א; דך עיי קאנן ה־יטע
 געלאגגט פ־אטאקאלל ראש - ע־איגגעין. טעהר

 ראג- ע־קלערט דעטזעלבען אין ;פערלעזונג צור
 אין פיינדזעליגעש ניבטש אגפאגגם ער דאם קאוושקי,

ק  גאז. ד־א אלם האבע. בעמערקט אגזאממלונגען ד
 ודיג. יונגע ־ע־ קאם וואודדען׳ אגגעציג־עט לאמפען
 אינשפעק- צום איה; פ־ה־טע ער ;גע־אננט גרובע־

 אייגע ליעף וויינגרובער יונגק דעם ט־אנס-בעאטטען.
שא ״עליען וועלבע נאך, בי־־שע; ■ונגער גרופפע

 ארששש־ע. עש גלרבט דאנקאווסקי - ר־עף. !־ט־יצי ,
ק |  אגג־־פפע געשעהעגען דיא דאש ד־רפען, צו ב

 דער ווענן וועדען, ע־פאלגט ג־בט יודען דיא אי־ף
 בידא- נא־ ניבט זאהנע זיינעם טיט שא-ף ע ט ל א

!ווערע געקאטטק פעשט
אבק •ז־א :שטאאטש-אג־יאלט געהא־ט, ה

 א־הם ז־א ראש זאעבען, זאגטע ודינגדובער צייגע דער
 געאגטויא־. הילפעליישטיגג אום ביטטע ז־ינע או־ף
 אבער.שטאדטהי־שטטאגגשאפט דיא העטטען, טעט

 ניבט זאבע דיא אין דך געגעבען, בעפעהל העטטע
איינצומענגען.״

געזאגט.־ ניבט א־הש איך האבע ״ראש צ־־גע:
 ״איך :זאגט גראסטאנן מאקש קאנשטאבלער

 יודען!״ ד־א ״שילאגט :נעהא־ט רופע ריא האבע
 ן טעהר ניבט הייטע פערמאג איך !•אישט־יצי ״עליען

ווא־ען.׳׳ פערזאגק יעגע ר ע ו ו אנצוגעבען,
 רען האבע -איך :אן ג־בט ודם טאר־ין צייגע

טיטאנגעזעהען. ב־זצוענדע אנפאנג פאם שקאנדאל
, ג1ט'£11. א ת1״0ז11'>ו11 : <1. £11א1' זוד■! 016 864*011011 ע6טג

 ווייסען א־ינען דער טאנן, יונגער איין דאם זאה, איך
 ביידע איך דיא צווי־טער, איין ג>ןך אוגד טרוג, הוט
 קעננע, .פיגגעטלעגשעג' דעם מ־טא־ב״טער אלם
 קאטק דארו־ף באלד פערהעטצטען. פאלק דאש

 בע־ואפפנעט שטאקען טיט בורשען יונגע טעהרערע
 העט- זיא זאגטען, ד־עזעלבע; ;שו־אן• ״ווייסען צ־ם
 פ>ןם ווארען, גלייך גאגין ו,־עלבע שטאקע, דיעזע טען

 - בער^טמק. ן ־ י ט ש נ ע פ ל ע ה באקער
ר איין קאם פלאטצליך ע ג ע ס ס א ל ש ע ג  

וא, ט ב ע ל ק ר ע פ נוטמערן דעססען פ־אקער,
 ווארף וואגען דיעזעם או־ם ;הע־אנגעפאהרען רק,
 א־־פשטעגדישען, ד־א אונטער ד ל ע ג מאגן איין

 .על־ען טאל אגדע־ע דאש איבע־ איין דיעזע וו^רויף
 - ריעפק. וו׳ ז׳ או׳ !"יודען דיא ״הויט !"אישטויצי

 טיט איך דא ערב־אבען, ניבט וואורדע טייןגעשעפט
שטאנד.״ דעטזעלבען פאר רוטטים מ־ינען

 ראם זיא, וויםשען ״וו^הע־ ׳טטאאטש-אגוואלט:
 טיט. איין הוטע וו־ישען דעם טיט מאגן יונגע יענער

?״ וואר ״פ־גגעטלענשעג״ דעם א־ב־יטער
 גאגיז זעהק פאש איהן קאננטע ״איך :צ־יגע

 רעש ־עראקציאן דיא אין אפט איהן זאה איגד גיט,
. דען טאבטע איך געהען. ״פיגגעטלענשעד ג א ד  

 בערייטש אוהר 4 א־ם גאכט־טטאגם י ק ש ו ו א ק
או־פמערקזאם.־ איהן אויף

 ״איך :זאגט ר ע ה ט נ י ג ע־גשט צייגע
 פא־ט־ועה־עגד פאבעל דער ודא געהא־ט, האבע
!״יודען דיא שלאגעט :דיעף

פוןלנט) ןדטועשצו;ג1(ם

נ ו ז א ל ר ע פ
־ )1 ע ע. ז א ־-ל ע פ'נ א ד
 שטאטטנעהאבטען דיעזעס .טען16 אם דער נ־־א
 הדפפטועפפעי דעי ענטפ-על לאזע ןפנע־1 דעי פע־לאזוננ

 נע. גולדע• 1<אי0 — ; 24:.182 ;ומי אדף נולדען 20/100 ןן1פ
 נים־ אדף ענטפיעלק נולדען 2 ,0 ■ע ; ;11,0411 נו׳ וואנן
 נע. סעינע־ 1 24.255 אונד 1:1.664 ,12.014 ,10.135 ,0,48

1 יע וואננען  14,630 ,14.182 ,12.737 ,5522 נום׳ נולדען 0
,24.682 ,22.677 ,19.597 ,17.121 ,1592״ ,15.113 ,14.817
 אונד 43.801 ,35.416 ,34.767 ,30.722 ,29.009 ,28.809
 וועלגע נעצ^נען, לאזע 575 נאך וואירדען שליעשל־ך .17.021

נעודננען. נולדען 60 יע

בז*דענ.קדעד־ט-ל*זע. וו־ענע־ )2
 שטאטטנעפונדענען דיעלעם .טען16 אם דע־ כייא

 נום׳ 75 סע־־ע נעוואנן :זןדענ.קדעדיט.לזןזע דע־ ציעהוננ
 ש׳ אונד גולדען ,׳סויג 12 נום׳ 2150 ׳0 נולדען; 50/100 86

 נולדען. 1000 •ע 94 נום׳ 3208 ס׳ זאוויא 22 נום׳ 1579
 :נעצאנען טילנוננם.סעדיען פאלנענדע וואורדען פע־נער

701 1)161 2715 3080 3987,

ש ע ם ע : ט רי ב פ ט ב ע
־ ע נ ד ו ב ס ע ר . פ ט : א ל .6ש ה ע י

 שלאגט. פרעשבורנע־ צום אויפטריעג דע־ ט. דק א מ
 דאפאן שטיק. 2396 בעט־וג מ. ד. 9. אש פיעד-טארקטע

 ד־א נאל-צישע. 1104 דייטשע, 174 אוננארישע, 1218 ווארק
 נולדען, 62 00 פ־יםא.וואא־ע אוננאדישע :ווא־ען ם־ייזע

 55 וואא־ע פאלנישע נולד׳ 62—58 פ־יםא.וואא־ע דייששע
ק־לא. 100 שעי אללעש נולד• 60 נ-ז

ט׳עה־ענטהייל. :פע־אנטווא־טליך דעדאקציאן דיא פ-
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 עדה*בק :עזעטצע צום ווירקליך טא;ע ד־עזער
 ווא בעסטק, אם עבען וואוסטע מאנן דער וואורדע.

׳. דריקטע ה ו ש דער איהן
ר נ • ע ר ד ע צ ל ץ ק ש י י ט ו ם. א

 זז*. שאן דער ן,) י י א ר ע ם.פ נ נ ו ט ט א ט ש
ק צו פ־עלעטאל  א־זט טאהטקנעווארפקוואורדע, ד
 דייע- האט פא־:עםטערן ערשטאנדען. נ־־ע-דינגם

 ד־א - בעגאננק. שלוספערהאנדלונג ד־א ר־בער
 אנשם־וך א־ן טא:ע מעהרערע ווירד פערהאנדלונג

 נאט־רל־ך אורטה־־ל דאס ווערדק ודר נעהמק.
 צאהלרייכע זעה,ר ליידער דא פעראפפענטליכק,

 שוו־נדעל-פע־א־־נע דיעזעם ב־־א פאט־ליק יידישע
וואורדק! :עב־אבט לעטצטקהעללעד א־ד,דק א־ם

א ר •( ע ב ן ־ ע ד ד נ א ט ר ד ש ע  
 אלגענ-6 זיך לאסט אללגעט־־נען א־ם ן> ע ט א א ץ

 קאטיטאט :אמא־ער א־ם :צוזאמטענשטעללען רעם
 פאן וריצען דעם אויף ראסט דע- ז־ך פע-בי־־טעט

 זעמפלינער א־ם מעד,־. אונד סעד,ר טאג צו טא;
 דעם או־ף א־זט בעצירק) (נאד־.מ־ד,אל־ער קאט־טאט

 האגעל דער ז־בטבא־. קא־נ.ב־א:ד דער וו־־צען
 זאל- א־ם וו־נטער.זאאטק א־נד זאטטע־. ד־א האט

 גאטא. א־ם יקא־ן) ראגגענ-זאאטען ד־א ־אטע-,
 רעפס. ד־א טיטנענאמטק. הארט יאט־טאט רע־

 א־נ. פאן א־זט קאט־טאט ב־הארער א־ם פפלאנצע
 ערנטע :וטע א־־נע ווא־דען. בעשעדיגט זערטען

 א־נגער סאבאלטשער, א־ם רעפם דער פע־שם־־בט
 ט־טטעל-ע־גטע א־־נע קאט־טאט, זעמפל־נער א־:ד
ט א א־־זענבורגע־, א־ם ג  טשא:- א־ם מ־טטעל ער ו

 ן ר א ק £אם קאם־טאט. העוועשער אונד :־אדע-
ק א־ן מאן ע־־יא־טעט  או;: א-אד, קאט־טאטק ד

 קאטיטאטק דען א־ן ;:וטע א־־נע זעמפלי; א־;ד
 טאל;א, שא־אש, :א;־אר, ל־פטו־, הא־דו, א-ווא,

 א־ן ;ט־טטעל. א־־;ע זאליאם א־;ד זאלא ט־ענטשין.
ק  פ־עסבור: א־;ד הו;־אד הע־ועש, קאט־טאטען ד

 דער - א־נטער.ם־טטעל.ע-;טע. א־־;ע ע;דל־ך
 אוים:אהטע ם־ט א־זט ם נ ע צ י י ו ו דעם שטא:ד
 טע ם פאן:ער בעפ־־עד־;ע;ד.- קאט־טאטע אי־נ־נעי
 א־־;ע קאט־טאטע טשאננראדער א־ם מאין האפפט

 טאלנרע־, העוועשעד, האירוע־, א־ם עדנטע, :־טע
 נוי דא:ע:ען קאטיטאט זעםפל־;ע- או;ד זא-אע-

 קאבנען האק.פריכטע ד־א — ם־טטעל.ערנטע. א־־:ע
 סא- א־;ד פעסטער א־ם האלבע־, ד־ררע דע־ זץ,

 דען :אך ע;טורקעלן. נ־בט קאטיטאט באלטשער
 פאן קאנן או־טה־־לען, צו בער־נטען א־־:;עלא::טען

 רעדע ד־א ;־בט ע ט נ ד ־.ע י ה :וטען א־־:ע־
ק אין זיין.  אבר. אלשו־.פעהער, קאט־טאטק ד

 קדאשוי- העוועש, האירו, :אמא־ ביהא־, טא־נא,
 וועם. א־;ד זאליאם זעטשל•;, זא־יא, טאלנא, סא־ע:־.

 ער:. מ־טטעל.םעס־:ע א־י:ע נור י י ה וררד פ־ים
קארטאפפעל-פפלאנצק ד־א - אבווע־פק. טע

םוטהווילל־. ד־עזען א־בע־ נעם־הלם פד־ידינען ״פאלל
 א־ט דע־ ־•עז קינדעם, א־ינצינען דינעם שט־־יך נען

 ״::ב״, דע־ ביזט דוא !קינד מיץ .־נקה, :טאנע צע־מל־נען
■* ■ • ן ״אפיקוסן* דען ד,עד דאך ניב

דין, וייטע איינער נאך עבען דך נ־־גטע סעדנען .־אס
 אלס העדבייצוהאלען, מצה" ״שטיק נעשטאהלענע דאס אום
 אונורללקידליך דבקה אונד וואודדע, געאפפנעט סדיר דיא

נ־אף!• ד,ע־־ דע־ נ-אס! הערר ״דע־ : אויפשדיע
ליי. פאן טאדטענ.בלי־ך שס־אננ פרייל־ננער יצדק .־׳

 הרסטע ס סלן שנעלל קאפפבען דאס ציון: אויף, ליטצע נעם
 האהען אונע־ווא־טעטען דעם פא־ צ־טטעמד שטאנד אונד

 שלאם_הע־־ן מענטינען דען לאנלייך ער דעם אן נאבטע,
 ״ורללקאמ. קיץ אננסט ליינעד אץ קאננטע ער ערקאננטע.

 ענטראננען ווא־טע ווענינען ד־א נוד ;הע־פא־ב־ינגען מעך
 ד,־עד נאטט! •לעבענד־נעד : ב־וסט דינעד אוגודללקירל־ך דך

. !נראף העדר דע־ . ".
י. פאדנעטעד העדר דענן, איד,ד ע־שרעקט ״וואם

 דע־ איינדרוק דען אוס לעבעלנד, לאנפט ניאף דער (לאלטע
 הרזע א־ס עדש־ינען ליין דען פעדוו־שען, צו בעאננסטינלע

 דיא אילט וואס — הערפארנעדופען) קאנסא־פ יידישען דעם
 איירען אונד אייך איך דאס ראך, וויססעט איד,ד פלרבטן

 נעפאל. צו מיד טהוט בין פ־־נד ניבט גלרנענם.גענאםםען
 צעדעמאניען. אייערע מאכעט אונד ניעדעד אייך לעטצעט לען,
 אוננעשטאדט דנד, פארנעשריעבק אבענד דיעלען פיר דיא

 דעד ן, נעקאממע איינער א־לט עם אייך, דענקעט ווי־טער.
 שאן ער דיא איבער צערעמאניק, ד־עזע איזש, נייניעד־נ

 פיע. שטוד־ענ״קאללענען יידישען א־־נעם פאן יאדדען פא־
אוינען א־־נענען דען מ־ם או־ך נונמעהד האט, נעהא־ט לעם

 זעטפלי. קאטאינער, אים שטעהען וערד-אפפעל)
 בליטהע. שאנסטער אין קאטיטאם ם־פסעד אונד נער

 טאלנויער אים פעישפד־כט (קוקורוין) ם י א ט -
 וועד. ן ע ב י ר - ערנטע. :וטע איינע קאטיטאט

ק  קאם־טאט אדענבורנער אונד א־אדער א־ם ד
 קאמי. הונ־אדער אונד ביד,ארעד א־ם < :וטע איינע
 - :עבען. או:טער.ט־טטעל.ערנטע א־־נע נור טאט
 טאבאק. דיא ווערדק קאטיטאט א־אדער א־ם

 - בעשעד־:ט. א־: אוני״עציעפער פאן פפלאנצען
 א־טטער :אך ז־נד וויין ארף ערנטע.אויםז־כטען ד־א

ק אוים י יינ:םט דען נאך ריעדי:ע:ד.6בע האבסט  ד
 טשאג. בארש, ב־הא־, אבוי.טאינא, קאם־טאטען

 סאבאלטש, אדענבור;, נעאגראד, קאמארן, :האד,
 בעריכטען א־־:;עלא:;טען זאלא אונד או:: ס־לאדי,

 א־־נע קאט־טאטען דיעזען א־ן וויין דער פערשפריכט
ערנטע. נוטע ן

ל א י ו מ * ע י ט ן ע ד א ב פ ז י  א
ן י ן א ר א נ נ ו ט א י ן ט ע צ י י ו ע. ב ו

י ב  דעם ארם בעייכט אמטל־כעי א־־ן ט?) ו
 פאל. היעריבעד ענטהאלט אקערבוי-טיניסטעריאום

 דען אין :אי־נצעלהייטען א־נטערעסםאנטען :ענדע
 וו״צען טיט ז־נד קאטיטאטע; אבער-אוננארישק

 שטעהען דעגזעלבען פאן ;•אך 562,473 בעבויט
 ; 377,696 טיטטעל-טעסי: ;72,256 אי:טער.מיטטעל

 אין — .15,674 :וט ; 77,161 מ־טטעל.מעם־: א־בער
ק  וויי. טיט ז־נד דאנוי דער יענזייטם קאט־טאטען ד
 שטע. דענזעלבק פאן ;־אך 860,506 בעשטעללט צע;
 מיטטעלטע. 396,638 ;אונטער-ט־טטעל 1־3,600 ךען
 - :וט. 26,118 ;מ־טטעל.טעםי: איבער 210,852 סי:;
 וויי. ט־ט זינד אלפאלד דעם טהיילע נארדליכען א־ם
ק  צי־נען דענזעלבען פאן !יאך 892,399 בעבויט צ
ט־טטעל.םעס־:; 315,102 ;אונטער-מיטטעל 9731

 א־ם נוט. 40,737;ם־טטעל.םעםי; א־בע־ 296,349
 ווייצען טיט ז־נד אלפאלד דעם טהיילע ז־דליכען

 אוג. 37,037 זינד היעפאן ;■אך 1.557,029 בעשטעללט
 אי. 616,211 ;מ־טטעל.טעםי; 382,694 טער-ט־טטעל;

 דעבעג. אין — גוט. !95,263 מ־טטעל.םעם•;; בע־
 היע. ;יאך 345,489 בעבויט ור־צען ט־ט ז־נד בירנען

 מ־טטעל. 91,991 ;אונטער-ם־טטעל 6371, זינד פאן
 —מט, 60,679 מ־טטעל-מעםי: א־בער 107,529 ; מעבי:

 4,217,902 בעברט דעמנאך ז־נד לאנדע נאנצע; א־ם
 נע:ענ- שטעהען דענזעלבען פאן קאטאםט־אל-־אך,

 ט־ט. 1.564,121 ;מ־טטעל א־נטער 808,994 ווע־ט־;
גוט. 338,471מ־טטעלמעם־:; א־בע־ 1.297,102 טעלמעם־;!

קראוואללע. אנפד־סעמיטישע בודאפעסטער
— פע־האנדלוננם.םאנ• צווייטעד -

 דע־ מ־ט וואורדע (ד־ענסטא:) !.טען7 אם
 בע. ן ע ט ; א ל ר, ע :נ א דע־ פערנעהטו;:

: פערלו־ף פאלנענדען נאהם פע־הא־ דאם ;א:נען.

 יאהרע 43 אוללטער, פריעדריך אננעקלאנטער
 נעריכטסצושטעל. פערה־יראטעט, אלט,עוואננעליש,

 פו^רינק ארנוסט .טען8 אם בעשולדינט, א־זט לער׳
הל, ארפרוהר אם ־אד,רעם וו̂ו  אי־נ. אם ארך ורא ̂ז

 — האבק. צו טה־ילנענ^טטען ברוכס-דיעבשטאהל
 נ^ך טיט ער וואורדע ארנוסט -טען8 דעס אבענד אם

 וואור. אונד פערהאפטעט, או־פשטענדישען אנדערק
 א־ין העטיעי, צוו־יא נעלענענה־יט דיעזער ב־יא דען

 נעפונדען, א־הם ב־יא ש־רטדאך איין אונד זי־דענטוך
ם וועלכע  ו. ר ג נ י י ו ו א־ינענטהום דאם אל

וואורדק. ערקאננט ר׳ם ע ב
 אבענד יענעם .אן :זא:טע אמעקלאנטע דער

 האט אונד נער^טטק טיר צו בעקאננטער איין א־זט
 קערעפע- א־הסאו־ףד־א טיט או־פ:עפא־דערט, מ־ך

 טהאט. ארך דענן וואסא־ך שער.שטראםעצונעהען,
דט איך אלם  שקאג. דעי :ערארע נ־נ: אנקאם, ד̂ו
 צוריקנע. שפעטער דאנן איך אלם אינד לאז, דאל
 ב^דען דעם ארף איך ערבליקטע דא וואללטע, הען
 וואור. ;עפונדע; מ־ר בייא ד־א נענענשטענדע, דיא

 טרא. פאל־צ־יא צור דיעזעלבען וואללטע איך דק.
 צוריא ד־עם האטטען טיטטלעיורילע אללי־ן גען,

 נעצאנענען טיט ט־ר דיא בעטערקט, קאנשטאבלע־
ק וויןללטע א־ך נאבל־עפען. זעבעלן  אנ. רןןהען ד
 ל־עף דאהער ענטנעהק, פז^ליציסטק דעי :ר־פפען

לטען ק^נשטאבלע־ ד־א דאפאן. איך ך מ־ך ה̂ו  יעד̂ז
 צור ווענע דעם ארף ט־ך מ־סהאנדעלטען אונד א־ין

 ם־ינער טרז^טין ,^בער-שטאדטהרפטטאננשאפט
 דעד אהנעדיעס זאבק דיא אץ דאם בעטה,־יערוג:,

וו^ללטע.״ א־בערנעבע; פאל־יצייא
 קל־נגט פעראגטוואיטו:; .איד,רע פרעדדענט:

 זאבק ד־א זיא העטטען אונוואהרש־־נל־ך. זעהר
 אונטער מ־טטען ע ם א ר ט ש דע־ או־ף וררקליך

 דאנן אננענעבק, ז־א וויא :עפונדען, מעננע דער
 צערקניט- אונד בעשטוטצט דיעזעלבען העטטע;

 דער אין ד־עזעלבען וועהרענד ט־שסען, זיין טערט
?״ ווארק גלאטט אונד ריין נאנץ טהאט

 איץ נור האבע .אץ אוללטער: אנ:עקלא:טער
 קזןנשטאב. דע־ האב ;עפונדען,דאםאנדערע העמד

אויף.׳־ ווענע דעם ארף לער
 ג־בט העטטק ז־א זאנק, ״ז־א :פ־עזידעגט

 זעלבםט האנדעלטע. זץ עם וואם אום :עו־אוסט,
 דער אץ יא זיא וועהרענד דאפאנליעפען, ז־א אלם

 ד־א העטטען ז־א זאנטען, זעלבםט אונטעדזובונג
 מא. שאיף .עליק אונד ־1 אישטרצי .עליק דופע:

 דאפאן ז־א טיסטען פאלנליך ; נעהארט !״ריין
 ?״ האנדעלטע זץ עם וואם אום האבק, קעננטנים

 ע־םט אץ האבע ,ד־עזערופע אנ;עקלא:טעד:
 ;אםט. ם־קסא־שע דאם גענען אץ אלם נעהא־ט■

צול־עף.״ הרז
אננעבל־ך דיא זיא .ווענן :שטאאטם.אנוואלט

 נעהי־מ. קיינע האבט יודען איד־ יא, ווייס איך אנצושרען.
!■שטא־ען ניבט אללא אייך לאפפעט !ניססע

פערורד. ארנענבליקליבע ד־א בעניטצטע באס .ב־וך
 ד־נע ציממעד. דעם אלים איילענדס דך מאבטע א־נד דו:נ

 דך ע־ דאם אונבעדאלפק, לא ולא־ נ: נו ■שי• ע א־יסע־ע
 — ענטצאנק. ג־אפען יונענדליכען דעס בליקען דען געדנע

 ליינען אויף ־יי:דליב.לאנפט6 נדאפען פאם ״הץ״ דע־ אלם
 הענטצי ג־אף אליך לאדם דא וואורדע, ניעדעדנעד־יקט דטץ
 פליבט־גע דע־ פריד,ע־ דען פלאם•;, ליטצע •ענעם אל־ף
 קעדדטע סיטטלעדורילע האטטע. א־ינגענאממק באס ב־וך
 דען אום צודיק, צ־ממעד אינם פעדשטעקט ברוך אויך

 דעמיטה־נ יעדאך שטאנד פעידימק, צו ני:ט ״אפיקומן״
 דעד דאמיט ען,6א דעם הינטעד הופע אבנעצאנענעם סיט

 אוץ לאה -בקד, נור — בעמעדקע. לייבט ניבט א־הן נדאף
 דאטהען איד,רען או־ף אדם. פעדלענען ניבט נעד־ננסטען אים

 לע. פד״נדליב.הייטערעס איין פ־עלמעהר שפיעלטע ליפפען
 נדאפען •וננען דעם בעלוך דעד ראם וואוסטע, דא בעלן.
 וועד־ נעפעהרליך נינם אדנענבליקע דיעלעם אץ דאך איהד

 פא. איהדעם שוטצע דעם אונטעד לץ ל־א דא קאנן, דע;
 נעשטאהלענע דאס דאהער צא; ליא — !בעפינדעט טע־ם

 פאטער רעם עם אינערריינטע אונד דערפא־ מצה״ ״שטיק
 נעשטאדלענע דעד אילט .היעד :ווא־טען דען מים לעכעלנד
אפיקומן

 פאר. ״אפיקומן״ דען וואללטע פדיידננעד יצחק ״ר•
 יעטצט ערסט מערקטע אונד פערטה־ילען, שריפטנעמעם

 אנוועזענהייט דעד ווענען שינטע־ן באם. דעס אבנאננ דען
 בור פאסט נון ער דיעף י צ ט נ ע ד, נראפען יונגען דעס

:פליסטעדנד

 א״ן דוא האסט ה־ע־ קאממע! ב־וך! דוא, ביוט •ווא
.* . !אפיקומן שטיק

 עד. אונד אום ני־ע־ד־ננס דך שרעטע גראף ״דע־
 ה־נטע־ פא; געשטאלט אונבעדאלפענע אייגע ודא בל־קטע,

 עמם. אץ ״מצה״ שטיק אי־ן אונד העדב־ישל־ך אפען דעם
• . . נאהם £אננ

 באס ן דע נ־אף דעד (שפ-אך !היעד דאך ״בלייבעט
 ? אפען דעם הינפע־ איה־ מאנט וואם אן) לעבעלן מ־ט

 ווענען קליידוננ בעשי־דענען אייע־עד איץ ב־רבט איד,ד
 העדומנע. וועלט דע־ א־ן ווי־ט בין איך שעמען. צו נ־נט

 דאם עדפאהדונג, איינענעד או־ס עם וריס איך ;קאממען
 ד־א לינד, עדעלסטען אונד בעסטען דיא סענשען יענע נינט

 עדעל״שטיינען אונד נאלד פיט סאממט, אונד ליידע אין
 פדעך מ־ט פלעטצען, אפפענטל־נען דען אויף נעשמיקט,

 עדעלשטיץ, דעד איינהעדשטאלצי־ען. שט־דנע, עדהאבענעד
 ער ע־שיינט פיינעד דעסטא אילט, ער קאסטבאדער יע

 נעמ״נהייט ד־א נור א־־נפאססוננ. א־־נפאנעד מאנל־נסם אץ
 ד־א ;ווע־דען פעיה־־מל־נט נאלד.דעקע א־ינע דורך מום

 לאלכע־ ווע־טהעס א־ד,רעם ע־האהונג צור בדרכם טונענד
׳..״• ניבט דורנאוים אייסעדליכקייטען

 דיא דאודדע אייסעדוננק לייטלעלינען דיעלע ״דורך
 עם ערמוטה־נט. מעד,ר איממעי אם־ליע6קאנטארם. קליינע
 נעשפדעך. פערטררליכעס צ־עמליך איין אלסנאלד נענאנן

 שאן דאס ורץ, פאלל נלאל איין עדהאב נראף יוננע דעד
 נעריהדט יעמאנדען פאן אד,נע שטאנד, מישע אם לעננסט

 נעלונדה־־ט דיא ארף דאסלעלבע לעעדטע אונד וועדדען, צו
פאמיליע. נאנצען דעד

) פאלנם (פארטלעטצונג



 טיט עטווא ודא לאשט, ווירטהשאפטק זץ ניבט זיך
ק !טשאנגד-געלדערן ד

ם ו צ נ ע • ט א ט נ ע ט ט ף י י א א
ק ע ז י א ק  ף) ע ז א י ץ נ א ר £ ג י נ א ר.

 נייערד־נגם ד־עזעם !.טען7 פאב נראץ אויה ווירד
 דעם פערהאנדלוננ הייטיגען דער ב־־א : געמעלדעט

 א־ץ פרייוויללינ דך האט אנארכיםטענ.פ־אצעשםעם
 פעלדבאך א־ים ל ד נ ע ו ו ט־שלער דער צייגע,

 ט־ריזל אין בץ ״א־ך :זאנטע דא דער געמעלדעט,
 געלב־ פערפאלגטק ליך6ב־־עדשטער דעם טיט

 צוזאטמעננעקאממק. י נ א ר ו ם אנטאן גיעסער
 וועלבעם אץ וואנק, איינעם אץ פיוהר דערזעלבע

 ג'א- ט־ט א י בע£אננ, דך קיסטע״ ״שווערע אייגע
 שט־יער־ אץ וואורדע.- כעהאנדעלט פארזיבט סעד

 צי־ נ־־ערד־ננם י נ א ד ו ם מ־ט א־ך טראף מארק
 מ-ך אן ע־ געלענענה־־ט וועלבעד בייא זאממען,

 דאך דא ״לענק :שטעללטע אנטדא; פאלגענדק
 בעסטען אש ז־ד.באהן, דער שטאע־אן א״נער אן'
 < אי" נ׳ נ א ו ו נ ע ג נ א ל שטאציאן דער אן
 אדגעג־ דעם אץ דיעזעלבע דאש זא' אן, ע' נ ־ .מ

 אונטערמי- ד־א צו: קא־זערליכע י דער ו־א בליקע,
 זאלל.״ פאשם־רקווירהלאזש־עשק שטעללע נירטע

 אבש־־א טיט אנט־א; דיעזען נאט־־ל־ך ודעז איך -
 טאדע דעם טיט מ־ר • נ א ד ו ם ווארויף צוריק,

 — !״זאללטע פערראטהען א־הן ך א ווענן דיאהטע,
 נ־אצער אינע צי־גען. דעש אדשזאגע דיא ווייט זא

 ד־א נון טעלדעט ד־עזעש !.טען7 פאם דעפעשע
, נעוויססק א״נעם טוננ6ע־הא6 ש י נ א  דעי ה

ק פאל־צ־יא דעה טיישוננ צור נור  :אטען פאלשק ד
זאלל! האבען אנגענאטטען י נ א ר ו ם

ע נ נ א י ד א נ ט-א ר ע פ פ י י ז א ־ (ד •
 עד- אי־פשוב נ־יען א״נק האט ט> י י ה נ ע : ע ל

 אש נעמליך ששיא־ קוריע קאנינליבע דיא ל־טטען.
ק8 ט  ״אדנענ• :אויש בעש־־ד פאלנענדען דיעזעש !.

 נע. פא־געהענש זיינעש ווענען אגאד־ קאנן בליקליך
 אנלעשל־ךדעש זי־פפע־ט נקדקשטאאטש-אנוואלט

 נא־ נ־־עדיהאזא א־ן פ־אצעששעש טישא.עםלא־עד
 דע־ ווערדק. פע־פאלנט שט־אפנעריכטליך ניבט

 דעפיטירטענ- דיא וואהל האט ־״בשטאנ פא־ינע
 אנאדי דעש (אונפערלעטצל־בקייט) איטטוניטעט

 א־הן נענען גע״בט דאש דאט־ט אויפנעהאבען,
 פא- דעש בעשלום ד־עזער דאך קאננע. איינשרייטען

 שש-— נעבשטען דען £־־ קאנן רייכשטאנעש רינק
 נ־־ע־ד־ננם אנאדי אלזא ווענן !דץ גילט־נ נ־שט טא:
 נענען קאנן וואורדע, נעוועהלט דעפוטירטק צ־ם

 ניבט ביז וועדדען, אונטערנאממען ניכטס א־הן
ק  .א־םטונ־טעט״ זיינע רייכסטאג נעבשטע דער עב

.ודרד האבק אויפנעדאבק עבע:£אללש  ודר !
 קוריע קאנינליבען דע־ בעש••־ דיעזען יייזללק
נענע; דך אבווארל אונטערציעהען, קריטיק קיינער

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא אונד גראס־עלטעו־ן נדנע

ן. נ א ם ט ר א ה ט׳ דר. פאן
פץוטלעטצונג.) (י!.טע

 אם נואף יונגע דעי דאם נרונד, דער וואר ״דאס
 ״וישען ועם ווץד,נוננ דע־ אין אבענד, צום נאד,ע פסה, ערב

 פלאן ז״נען •בקהיס פאטע־ דעם אום ערש־ען, קאנטץ־ם
 !״עדביטטען צו איינודללינונג דעססען א־נד טיטצוטהיילק
אפק דעם אי־נט־יטטע ביים ערציטטערטע ״רבקה  ני

 דאם מאפע, הץהעם ואלך אין נליעדעדן אללען אן
 נ־ום האפלינק זיינען וואד, שטאנדע אים איינטאל ניבט זיא
 זעלנסט וואודדע מאנן פ־יננעבילרעטע דעד ערווידערן. צו

 דך רבקה דאם מע־קטע, ער אלם בער־הרט, אונאננענעהם
 דאהערפלאטץ ץהנע בעפינדע. צ־טטע־ א־ם אלל״ן איהם טיט

:סעדנען רעם צו קורץ ער ואנטע נעהטען, צו
 איך פאטעד? דיין קינד, ליעבעס זיך, בעפינדעט •ווץ

 דיעועי דא טיטצוטהיילען, ודנטינעם עטוואם איהם העטטע
!...״גילט אלליין ם ה י א נור בעזוך

איבער. ז־ך זיא נאבדעם מוטה, רבקה שאפפטע יעטצט
 אבנעזעהק, דא־דף ניבט נראףעם דער ראם האטטע, ציינט

 ז־ך ז־א אלם איבע־ראשען, צו אוינענבליקע איינעם אין זיא
 דיא בעפינדע. הויזע אים אלליין בעוואכונג יעדע ץד,נע

 בע. זו־ע, אטע־6 איהרען ער ראם נדאפען, רעם ערקלעתנג
ק0פץללקץ ויא רוהינטע :דאהער ואנטע זיא ;ס

 אין דך בעפינדעט פאטעי ם־ץ ! הערר .ננאדינער
 טיט פעדאיינע אים קאנטץ־, אלס עי יוץ ס־נאנץנע, דעי

, רעם ץ:קעל, מיינעם ס א פע־. נאטםעס.דיע:סם רען כ

 אלליין ליעשע. אי־נווענדען מאנכעם דענזעלבען
 בעשייד דיעזעי דאם ודר, מיססען הערפארהעבק

 בלאם ניבט זיך אונד א־זט טראנווייטע נ־אשע־ פאן
 בע. אננעלענענהייט ז־־פפע־ט-אנאדי דיא אויף

 נענען אויך געריבט דאם נון יא ודרד זא שרענקט.
רייכס ווערהאווא־געבונדעןזיין.דערפארינע יוליאום

 דיעזעם ״איטמוניטעט־ דיא בעקאננטריך האט טאג
 א־הן געגען דאמיט אויפנעדאבק, טוגענד.העלדען

 א£- £ערש־עדענען פאן פעדאונטרייאונ; דעד וועגען
 £א־נע- שט־אפנעדיכטל־ך געלדערן פענטליכען

 אבער-שטאאטשאנוואלט. דיא קאנן. ווערדק נאננק
 .אנ- וועגען אנטראג איהרק זאנא־ האט שאפט

 בערייטש ווערהאוואי דעש קלאנע.שטאנד.ןעטצוננ״
 אונטערבריי- שטרא£נעריכטע דעם מאנאטען פא־

 אללעש דאנענען. אפפעללירטע ווע־הא״א־ טעט.
 וואש אונד נעשפאננט. אדשנאננ דען אדף ווא־

 אלש ווענינער, הערדס?-נינטש ■עטצט שטעללטדך
 איבערהויפט ווערהאוואי גענק םא־ליי£ינ מאן דאש

 אץ מ־טטלערווי־לע •א ט א־ז עי !קאנן טהון נ־בטש
 נ־־ערדיננם אנטי-שעטיטענ-נעשט צענלעדער דעם
 מיש עש ווארדק. נעוועהלט אבגעארדנעטען צום

 די־כשטאנ נייע דעי ב־ז ווערדק, נעווא־טעט אלזא
 אום וויעדער ווידד געריבט דאש ;צוזאמטענטריטט

 רי־כסטאנע ב־־ם ווע־הא־ואי׳ם אי־של־עפעדונג דיא
 מאנאשע קאננק ז>* אינד - מיששען א־־נקאממען

 £ער. דעד דאש אהנע פע־נעהען, יאהרע אויך אונד
 ע־. שט־אפע דאהלפע־דיענטק דע־ פאן ב־עבע־

האבשט אללעידיננש א־זט דאש' ווירדו דייבט

נ (ד־א • נ ו ד י י ש . ע ה  ק. נ א ד פ ן ־ א ע
( ך. י י  יעדע £־אנק־י־ך אץ וואד בעקאננטליך ר

 ווענן זעל־שט א־נמאנל־ך. נעזעטצליך עהע.ש־ידוננ
 קאננטע טד־עב, עהע.ב־וך אפפענטל־ך פ־ו־א דיא
 וועד- געדאכט ניבט ש־־דוננ נעזעטצליכע אי־נע אן

 נאט־־- פאלנק ז־־נען אץ ווא־ נעזעטץ דיעזעש דק.
 א־־נ- טיט עהע.פאא־ איין ווענן שעדליך. זעה־ ליך

 זא קאננטע׳ אדע־ וואללטע לעבען ניבט אנדע־
 פ־ו־א ד־א אינד ווענע ז־ינער מאגן א־־נ£אךדע־ גיננ

 זאדאנן, לעבטע ע־ ווענע. איה-עד עבענפאללם
 אנדערק א־־נע־ טיט אונפע־הי־דאטעט. נאטידליך

 ט־ט עבענפאללם ז־א וועהרענד פרויענם.פעדזאן,
 פע־א־ינינטע. זיך שאננע אנדערען א״נעם א־דגענד

 א־מ. זאלבק אינטע־ דאש דענקען׳ דך קאנן מאן
 דטטע:-ראדנ- אינד אינמאדאליטעט דיא שטענדק

ק £־אנק־י־ך אי; רייט  ע־־־־בק נ־א־ האבשטען ד
 ״קאטהא. בעט־עפפש דיעם איזט פרייל־ך מ־סטע.
 פ־עלעס אום ניבט אנדערוועדטש אדך עהעך לישער

 אי־נ. אהנע עהע״ ״קאמהאיישע א״נע דא בעשסער,
 אונלאזבא־ די־באדם פאפשטעש דעש ודלל־נוננ

אין דאש יע־אך, וואד אונטערש־עד דע־ :א־זט

 דיע. £ו*ן קז^נפעסם־^נען אנדערע אויך פראנקרייך
 איינע וואורדק. בעט־אפפען געזעטצע הארטען זעם

 בע. בייא שטאאטען אללק אין דא־ף עהע י־דישע
 בע. פעסטנעשטעללטען היעפיר דער ז^באבטונג

 אין אבער זא ניבט ווערדען. געלאזט שטיממוננק
ן דען אויך ווא פ־אנקרייך, ע ד ו  עהע-ש־י- דיא י

 אבער זיך ווארום וואר. טאנליך ניבט נעזעטצל־ך דונג
 זאללטען, ריבטע; געזעטצע איינעם נאך יודען דיא

 קירכע־ .קאטהאלישק דעד זיננע א־ם וועלכעם
 א־־ן אללעדדיננם וואר דאש - וואורדע געשאפפען
 דעם. פאלנע אץ וואודדען עש אונ־עבט! שדייענדעש

 עהע- היימליך יודען דען אונטער פ־אנקרייך אי; טען
 נאטיר. שטאאט דע־ וועלבע פאלרצאנען, ש־ירוננען

£אלנע? דיא ו־א־ וואש אינד אנערקאננטע. ניבט ל־ך
 ודעדע־פערהיידאטונג ד־א דאשש נור, םא־ליי£ינ —

 עבענטאללש פעיזאנען נעש־עדענעד היימליך זאלך
 שטאאט דעד קאננטע. נעשעהען נעהיימעך ״אים נור

 אינד אנערקעננק ניבט הי־דאטען ד־עזע קאננטע
 היימליך זאלך ק־נדע־ ד־א נאט־רליך בעט־אבטעטע

 ד־עס דאש י אונעהעל־כע. אלם פאא־ע נעט־ויטער
ק אץ  העד. פערודררונגען בעדויעדליכע פאמיליען ד

הל ל־ענט דאש מישטע, פא־־ופען  דע־ אדף וו̂ז
 נאבייכט, דיא א־זט עדפ־־יל־בער זא אים - !האנד
 דיעזעי (אבע־הדזז סענאט פ־אנצאזישע דעד דאם

 בערייטש אבנעא־דנעטענ-הויזע א־ם איין טאנע
 ווא- האט, אננענאממען נעזעטץ דודבגעזעטצטעש

 פ־אנק. אין אייך אב נון £אן עהע-שיידוננק ד־א נאך
 האט געזעטצע דיעזעם טיט ז־יען. נעשטאטטעט רייך

 גענענ- נעוואננען פא־יטפ־וננ איינען פ־אנקדי־ך נון
ען ל א א־בע־  ראטהא. ט־ט שטאאטען אנדערען ל
 צור פראנקרייד אץ מאן דא בעפאלקע־וננ, ל־שער
 איינודללינוננ דיא ניבט נא־ עהע א״נע־ לאזונג

 נעדיבט דאש ווירד. בענאטהינק פאפשטעס דעם
 שיי- ציר נ־ונד נענו: אב איישפ־עבען, ווירד אלל־ין

 נעזעטץ דיעזעש ד־א. פא־האנדען עהע אי־נע־ דונג
 שטאנדם־נקטע דעש צ־עמליך זא איזא ז־ך נאהערט

 נר־נ- וויבטינק בייא וועלבע ־עליניאן, יידישק דע־
 אינטע־ •א נעשטאטטעט, עהע-שי־דוננ דיא דען

ט! ל ה ע ־ פ ע ב נ א זאנא־ אימשטענדען געוויששען
 זייט בערייטש בילדעטע גענענשטאנד דיעזער -

 £־אנ- איש שט־־יטפונקט העפטינק א־־נען יאה־ען
 נאמענם דעפיטירטע־ א״; פא־לאמענטע. צאז־שק

 אוג- דאש האטטע (שםריך.נאקעה) ט ע ק א נ
 ווע- ער דעד מיט בעזיטצען, צו פ־י־א איינע נליק,

 ניבט לעבענשווייזע אויסשוו־־פענדען איהרער גען
 דאהע־ ב־אבטע ע־ קאננטע. בלייבק ב״זאמטען

ק פא־לאמענטע איש יאהרען פיע־ פא־  אנטרא: ד
 נעשטאטטעט נעזעטצל־ך עה,ע.שי־דוננ ד־א דאש א•־;,

 צו- וויעדערה^לט אינד פיעלפאך אבוואהל ווע־דע.
אנט־אנ זיין ביז ניבט, נאקעט רוהטע ריקנעוויעזען,

 אבענד ע־סטען רען יעטצט •א פייעי; יודען ווי־ דיבטעט
 ק;ןטטט, הויזע :אך פאטער דע־ ווענן זןםטע־.פעסטעם. רעם

 ע־פט דאנן דא דין, שפ-ענען צו ז!ןנל'יך ניבט אוץ■ ע־ ווי־ד
 דעד ווילד, אבנעהאלטען נץסטעם.דיענםט הייזליבע־ איין

׳.״ דו־ע־ט נאנטם אוהד 10 ב־ז ט־נדעפטענס
 נ־אף יוננע דעי נון (זאנטע !נוט קינד, מיין ״נוט,

 נאבטם. אוהל 10 אום ערסט איך קזןמטע לץ בעזענפטינענד)
 עם דא שפרעכען. פאטע־ רעם טיט הייטע נץך טוס איך

 טאנע נעבסטק דעי וועלבעם אן א־זט, בעשטיטטם ניבט
 אנרייזען אויפענטהאלט, לעננע־ען צום א־טאל־ען, נאך איך

 נץך קץטטע איך קל״נע, ליעבע ווץהל, לעבע ווע־דע.
הייטע

 ד־א ־אש ניאץ דע־ פערליעם ווץדטע; דיעזען ״טיט
״* קאנטץ־ם יידישען רעם ווץהנונג

 דין אונד פ־י־ליננע־ יצהק ד׳ קעהרטען דא־ויף ״קור•;
 לעטצ. נון דיים. סינאנץנע דע־ אויש באש ב־וך שוואנע־

 •קידוש״ דק בענאנן •הלן" דעד ;״סדר״ צום ל־ך ל־א טע;
 פץ; קו־צעש פץ־ ע־פט ע־ דיא טעלץדיע, א־ינער נאך

 ;האטטע עילערנט פי:א:ץנענ.לאננע־ דורנייילענדען אי־נעם
ם דע־ א  אונע־ווא־טעט נאד; ;צו א־הם היעלט ב

 אונד פ־יש לץ בעלאנג דק אץ ־בקה או־ך אבע־ שטיטטטע
 בעצו־בערנדסטען דען אין דערלעלבע דאם איין, אנטוטה־נ

אויסקלאננ.״ טאנען
נץטטלץב, ם־יידיג) באס ברוך נון (־יעף ,נץטטלץב!

ק וויעדער קינד דאס דאסס  עראפפנעט דנגק צום סוגד ד
עדן־ ״נן איש שוועסטע־, סיינער טץדע דעם דים !האט

פע־לץרק שש־אבע דיא רבקה יא שיען רוהען, ליא לץלל |

ק טיך או־ף דא טאבטע צי־ט יענע־ ד־ט האבק! צו  א••:. ד
!..״טויב.שטוטטען איינעד ד־וק

 טיט ״הלן״ דע־ נון (לאנטע ב־וך! רעבט, האסט ״דוא
 דעש פע־האלטק ד־עלעס אונד לייפצע־) טיעפען אי־נעש
 טיי. פע־ל־שט דען אן ע־איננע־ונג דיא טי־ מאבטע קינדעש

 אונלע־ע פ״נליך. דץפפעלם ווייבעס אונפערנעשל־כען נעם
 ט־ויעל. יעדעס פייעוטאנע א־־נעם אן טא; דאש ווייס, רבקה

 ע־. דעסהאלב טוס, ענטפע־נען הע־צק דעם אדם געפיהל
 שטיטטע. הערדלינק איהדעד ט־ט ודעדע־ אונס דא פ־״טע

 !״״קאנא־יענ.פץנעל טהייע־ע־ ט־־ן וויעדע־ דא אילט נון
 רבקה נון (בעטע־קטע !פאטע־ טהי־ע־ע־ נ־ץ, ״נ־־ן,

 לבקה, טעהד ניבט יא ה־יסע איך לעבעלן! ק־נדליבעם טיט
 . . נאבט־נאלל! רעבעקקא לץנדע־ן: קאנא־־ענ.פץנעל, דע־

 ווץ. לאנק, ניבט אייך ווע־דע איך !אן לץ ניבט פיך שו־עט
 אייך ט־ך, שעטע איך !ע־ה־עלט נאטק ד־עלען איך הע־
 פע־טוטה. אייך עם ווירד דע־יעגיגע אבע־ ;לאנק צו דיעש
 ע־נסט ץדעי שפאם איש סי־ דעד לאגען, הייטע נץך ליך

 ביי. :אטען דיעלען — ניבט לעלבער עם ווייס איך — ]
.נעלענט ! *..

אננאהם, שפאס אלם נאנצע דאם דע־ פאטער, •דע־
 בייא וויעדער קינד נוטעס ויין דאס העיצק, אים ליך פ־ייטע ן
 0ץרדנוננם.נעטע וואודדע ״סדר״ דעד איזט. לוינע הייטערע־ \
 בע. פץרנעשריעבענק דיא לעערטען טעננער דיא נענעבען. ]
 שטיסטוננ הייטעיעדע איטטער אין ליא ווץדורך כעד(כופות), ן

 דעם פץ־ ;נעשפיילט וואולדע עס וואורדק. פעיועטצט
 רען פץלשטע־ זיינעש אונסער •חון״ דעד לובטע בענשען |
 - פע־געבענש . . .•אפיקוטן״ נעהאלטענק פע־שטעקט !

.דא ניבט וואר ע־ ! . ■.


