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!ווארלען דען נאך
- םר*נראםם.רעדען. ווינטיגע צוו״א —

 וואד- דיא זינד פארנעשטערן אונד נעשטערן
ק  פאללצאגק בעצירקען 9 לעטצטען דען אין ל

 ידי־ ודי בעריכטען ערגעבגים ראש א־בער וווךדק.
 ם־א־ צווייא :אך וויר האבק ■עטצט אונטען. טער

 עבענפאללש דיא נאכצוטראגען, גראטם.רעדען
 געהאלטק עהע.פא־געשטע־ן אינד געסטערן ערסט

 קיל- דעם פ־א:ראממ.רעדע דיא נעטלץ וואודדען,
 פרעשבורג, אין ט ר א £ ע ר ט טום.מיניםםערס

 רעפי. ליבעראלק האבפע־ד־ענטען דעם יעגע אונד
 שא. אץ א ק : א ו ו י א פאן עמעריך טירטק
באדקא.

 קולטוס-מינישטער העדרן העם וריר לאששק
ק  פ־אנ־אמם. ז״נע היעלט דיעזער י. פא־ט־־טט ד

 זיינער נאך געשטערן. ערשט פדעשבורג אין רעדע
:אנדעדם אונטער זאגטע אונה וואהל,

 רען פאן ארך מיש איך !וועהלער ״:עעהדטע
ן ע ד ו ק איגד י  פערהעלט. קאנפעששיאנעללען ד

 דער איינע א־זט ■ודענטהום ראש שש־עבען. נישסען
 1 ערש־ינונגק וועלטגעשיבטל־שען בעדייטענדשטען

 יודענ. ראש איבטע צערשטרייט, וועלט היא איבער
 דיא אויש, ורירקונג א־־נע פאלקער ד־א או־ף טהום
ק  ענט- פאלקער דיעזער ב־לדונגש.:ראדע העם עב

 האנד- פיעלק או:ד גרונד-בעזיטצע פאם נ שפראך
 יאהר. יודען דיא ווארען אוישגעשלאששען, ווערקען

 אויסשליעסליך גענאטהיגט. הינדורך הונדערטע
 בעפאש. צו זיך געלד-געשעפטען אונד האנדעל מיט
 דער גרונה אויף שטאאט דער שפעטער אלש שען.

 מאן מושטע א־גאנידרטע, דך .גלייבבערעבטינונג*
 א־ינרייטען, רעכטע גלייבען ד־א יודען רען נאטירליך

ק וויא  זאנענאננטע ד־א אב בירגערן. ש־־שטליבען ד
 נוט. צום לאנדע דעש אוגד יודען דען ״עטאנציפאציאך

ק  זא דעם דאם ניבט. צווי־פלע איך - גערייבטע? צ
 יאהר. וועלכע פערהעלטניששע, דיא אינדעש איזט.

 ניבט קאננטען געדרערט, היגדורך הונדערטע
 דאש ווערדק. געבראשט שווינדען צום פלאטצליך

ש קאננטע נעזעטץ . עמאנציםאציאנם א  נע. ר
 ניי- א־הרען טיט מענשען דיא ראך וועדדען, מאשט
 לאנגזאם. נור קאננק געוואהנהייטק אונד גוננען

 דער אין אוטנעשטאלטק. דך נא־ אינר נאך נור
 .אננעהערונג נעזעללשאפטל־כע דיא וואר טהאט

 נישט-־ודען אונד יודען צווישען פע־ש־טעלציגג״ אונד
 דער פלאטצליך אלם נעקאטטען, פלום אין בערייטם

 דיע. !א״פגעטדעטען הינדערנד .אנטי-שעמיטישטיש״
ק וועלשע קראנקהייט־, •באזע אייגע איזט זער ב  ע
 אנטי-שעמי- דער 1 קאנן האבען פאלגען באזע נור

 ,ראשע* איינע געגען בעוועגונג קיינע א־זט טיסטוש
 אנטי. דער !ניין !קאנפעשם־אן א״נע אדע־ (שטאטם)

 אללגעטי־נע דיא א״גענטליד ווינשט סעמיטיסמיש
 קאטטוניש. דען זאצ־אליסטוםטום, דען רעוואלוציאן.

 קלאסשען. ר ע ל ל א בערויבוגג דיא קורץ מוס,
 בעג־ננט אנגריפף בעזיטצעןודער עטוואש וועלשע
 דארפ.בראננטורינ. יידישק ארטען דעם בייא וו^הל

 אום ג, י צ ט י א )!רעד א ק ש ר ע ה שענקער
 עשטערהאד פ־רשטק צום ביז שפעטע־ אבע־ דך

 !״פאדצופפלאנצען אונגארן פאן פ־־טאש דעם אדער
 קולטום-מינישטער (זאנטע אבע־ א־זט .ודא
 געפעהרליכע אללגעמיין דיעזער ווייטער) טרעפארט

 געזעטצ. דיא ? בעקעטפפק צו אנטי.שעמיט־םטום
 טהון. וועניג בעציעהונג דיעזעד אין קאנן געבונג
 , טי. הערר דער דא וואם אונריבטיג, זעהר (געווים

י אללעם אבער קאנן רעגיערונג ד־א !)זאנט ניסטער

אויששרייטוג. דיא געגען יודען דיא דא אינדעם טהון,
 אויפרייצונגען ניטטט, שוטין אין פאלקעם דעם גען

 ניבט אייגענטהום א־נד בעדטץ גענען רעדען אונד
ק אונטער אונד דולדעט  פער. בילדונג דיא יודען ד

 דען גענען מ־טטעל וררקזאמעם איין וואם ברייטעט,
 אונד האהלע ולעערע, איזט. אנטי.םעמ־טישטום

 מ־ניסטער איין' דך דערען פראזען, ווערטהלאזע
 קאננטק*דיא טייסטען אם !)זאללטע ן ע מ א ש

 זעלבסט יודען פערטאנענדען אינד געב־לדעטען
 גלוי. א־הרע דאם שטרעבען, דאהין דא ווענן טהון,

ויעלבע. אייפגעבען, געברייבע״ ״יענע בענשנענאששק
 פעדנע געזעללשאפט כדיסטליבק דער פאן דא

 עטווא זאללטק !לעבערליבק״ט (יועלכע !האלטען
 א־הרע ליעבע צו דקאגטי-שעט־טק בלאש יודען ד־א

 ווא. ״רעפא־מירעך? דך אונד אויפנעבק געברייבע
 אנטי.םעמיטען דער שטיינ.ווירפע דיא דענן רען

 אונד א־טהאדאקשק דע־ קאפפע ד־א נעגען בלאש
געדיש. יודען נעאלאנען דער דיא געגען ארך ניבט

 ווער. נעשט־עבט דאהין פערנע־ מום עם ?) טעט ן
האנדווער. אינד ״לאנד-בו־ערן יודען דיא דאש דען,

 דאם שיינע, מעהר ניבט עם דאמיט ווערדען, קער־ |
 איה. ארם מ־טטעל-קלאשסק ב־־שטליבק דיא דא |

 איברי. א־ם !וואללק פערדדענגען שטעלרונג רער
 אוגד םימולטאנ.שולק נעמיינזאמק דיא וועדדען גען

 בייטרא- פיעל ארך ארסעע דער אץ דיענסט דער
 יודען צורשען פע־שטעלצונג נעודנשטען רער צו גען

!־־ניבש.יורען איגד
וויי טדעפארט פאן הערר וזאגטע נון ״א־נד

 בע. .טיש-עהע-געזעטץ״ דאש נאך איך ווילל טער) !
 פאן רעגיערוגג דיא דעששענטורללען איש ריהרען.

 אננענר־פ. העפטיג זא פא־ט־יא קאטהאלישען דער
 נעגענ- ד־א דאש עם, א־זט טהאטזאבע ווירד. פען

 וויללעך פ־י־עם •ארם ניבט רעגיערונג ווערט־גע ן
 האט.דער אייננעבראבט נעזעטצ-ענטוואורף דיעזען

אי־פ. רעניערונג ד־א וויעדערהאלט האט רייבשטאג
נעזעטצ-ענט. איינעם איינבריננונג צור געפארדערט!
 דא א־בערהויפט. ״צ־וו־ל-עהע״ ד־א איבער וואורפעם |
 זאגענאננ- רייכשהעלפטע עסטעררייכישען רער אץ !

דנד, אייננעפיהרט עהען• ״קאנפעםשיאנם.לאזע טע
 ״מיש. דיא איןאוננא־ן או־ך רעניערונג דיא האט זא

אלל. דיא אבער ניבט וואללען. איינפיהרען עהעי
היטעטע, עבען זיך זיא דא .ציוויל.עהע״,' געטיינע |
פערלעט. צו קירכע קאטהאלישען דע־ רעבטע דיא !

 פאן אלז̂ן וו־רד דעניערונג נענענווערט־גע ד־א !צען
 א:- גרונד אהנע נייסטליכקייט קאטהאלישען דער 1
" 1 נעגר־פפק ן . . .

 רעדע דעששען טרעפארט, טינישטער ווייט זא
 גלייך קאנן. מאבע; א־ינדרוק גינשטינען קיינען נעורם

 רעניע- דיא ער פע־טהי־דיגט .שול-יוננען״, איינעם
וואללטע! איינפיהרען ״מיש.עהע־ ד־א דא דאש דונג,

 יודען דען ער עדטה־ילט ״מישש־^נע־י, אי־נעם כלייך }
 זיא וועלכע ע, כ י י ד ב ע נ א־הרע ראטה, דען 1

 האל. פע־נע געזעללשאפט ברישטליבק דער פאן
 בע. א־בערפלוססע צום א־נד !או־פצוגעבען יא טען,

נאר, ער הויפטעט ע. צ.ג ט ע ז ע נ דיא דאש ז̂ז
 קאנן, טהון נ־כטם אנט־.םעמיטען דיא געגען ג נ ו ב

̂ש זאנדע־ן ̂ך אונד !רעניערונג דיא בלז  דיא א־זט דז
 נעגען זיא דאם ^הנמעכטיג, זזן אללי־ן רעניערונג

 ש־טצען זעלבשט דך א־ינטאל ניבט העטצרעדען דיא
-1 יורק דיא אלז^ ווענינער פיעל קאנן,

 דע. ל־בעראלע דער האט פערנינפטינע־ וריט
 א, ק נ א ו ו י א פאן עטעריך הערר פוטירטע,

 דער נענעראל-דירעקט^ר פערדיענשטפ^ללע דער
דיעזעם .טען20 אם נארד.אשט.באהן, אוגגארישען

 אונטער זאגטע ער נעשפרו^בען. סאבאדקא אין
אנדערם:

וועד. נעשאפפען ץ ט ע ז ע נ איין מום ״עם
 איי. בעליידינונג ווענען פרעש.פ־אצעםםע דאם דען,
דער פאמיליע נער $נ. גענעןאיינע פערהעטצונג ̂ז  ל

ק א;6 נ־כט פעשש־ק  ״;עשווארע. ז^גענאננטען ד
 געריכטען* ״ארדענטליכע; דען פאן זאנדע־ן נע;״,

 גע. האט ערפאהרונג ד־א ענטשיעדקיוועהרען.
 דיעזע- ״אויסשפרוך דען ארף זיך סאן דאש לעהרט,

 זעלבסט ידיא קאנן! פערלאססען ניבט געשווארענען
 הא. געשוו^רענען אנגעקרענקעלטען אנט_'.םעמיט:ש

ר א ארך יא בען ט ש ט. ד ג ע נ אונה• י ״צ ■
 היע. איינעם. איזט דאם 0 פרי־נעשש־אבען ך י ו ו

 דער אין אנטי-סעמיטישטוס דעם' מאן ווירד דורך
 איין סוס צווייטענם - !מאכען ענדע איין פרעססע

 אנטי. נענקדיא ווערדק, געשאפפען ץ ט ע ז ע נ
 דאם פארלאמענטע. אים בראנד.רעדען סעטיטישען

 ווער. ענטצאנען ווזךט דאש איהם מום ערסטעמאל
 רייבםטאנם. דען פאן ער מום צוריטעטאל דאם רעף

 אויסנע. צייט" בעשטיממטע איינע ״פיר זיטצוננק
 מום ענדליך דר־טטעטאל דאש ;ווערדען שלאששען

 ארם נאנצליך מענש שקאנדאל-זיכטינער זאלך איי;
 נור זא - ווערדק! געשטאשען פארלאמענטע דעם

 אוננארישק דעם ארם אנט־.םעמיט־םמום דעד קאנן
-- -1 ווערדק ארסנעראשטעט פא־לאמענטע

 ווירקליך אי־נעם ווירדיג ״א־טע, זינד ראש
 קאטהאלישק דער פאר ניבט דע־ מאננעם, נ־אשען

 הערוטקייעכט' ״שול-יונגע״ איין ורא גייסטליכקייט
 דאם עבען, ורנשט א ק נ א ו ו י א פא; הערר

 בעקעטם. צור נעזעטצע ג א ט ם כ י י י ד דער
 רע. דיא דא שאפפע, אנט־.םעטיטיםטום דעס פונג

האט. ניבט טאשט דיא היעצו ניערונג
גענונטהו. בעזאנדערען צור אונם נער־יבט עם

 אייגענטליך א ק נ א ו ו י א פא; הערר ראם אונג,
 ציי. פעשטער יידישען •נייען דער נעדאנקען דיא נור

 פער. מאן האט. נעבראבט ארשדרוקע צום ט־נג״
 בלאם. ד־עזעם 5 נוטמער אץ ורר וואש דאך, גלייבע

 יודען״, דיא אונד נעשווא־ענען ״דיא איבער טעם
 פאריגען דעם לייטארטיקעל אים ורר וואס אונד

 געגק דעריקל^טור״ איינפיהרונג איבער בלאטטעם
 האבען! נעשריעבען אגט־.שעםיטענ.דעשוטירטען דיא

 נאנין היעריבער דענקט א ק נ א ו ו ־ א פאן הערר
. ר! י ו ו וו־א זו$, . .

גייאיגקייטען. פערשיעדענע
ע * נ י י א ע ( כ י ל י י ר פ ר א ע כ. נ

 וואהל.טאנע, לעטצטען אם אלם נעשטערן, !)ט ב י ר
 איין וואהל-בעצירקע ם־לאדי-טשעהער א־ם וואורדע

שער טיט יודע |  גע. דעפוטירטק צום טאי^ריטעט נד̂ו
 נעמעני אטברום דר׳ הערר דיעם איזט עם וועהלט. 1
 ״פעם. דעם הו־פט-ט־טארבייטער ני־טאנן). ואב־הם |
 מאנן בענאבטע זעהר יוננע, דער ללאיד־. טע־ !

 דער אב. ראבבינער.פאמיליע אי־נער פאן שטאטטט
 זיין וואר פעטצעלי צו ראבב־נער פע־שטא־בענע

 ראבבינער פע־שט^־בענע דער נדאם.פאטער,
 זיין וואר טאר^ש.וואשארהעלי אוים ט ם ר • פ

נקעל. ע. אוגד לעווא צו ראבבינען העררען דיא ̂ז  ב
 זיין ז^נקעל. זיינע עבענפאללם ז־נד קעש.טשאבא

 וואר פאטער פערשטארבענער יאהרק ווענינען פאר
 גע- פערשיעדענען אין טאדע זיינעם פא־ קורץ ב־ז

 מאננע דיעזעם סאן קולטום.בעאטטעד. מ־־נדען
 אונד הערץ ער דאם ערווארטק, וואהל דך לאשט

אים ער דאם אונד האט יודענטהוס ראש פיר זינן



 וואלל- איבערגעבק פאליציי דעד זאכק נעפונדענען
 פאר דאנן דא ליעפען ווא־וס זאגען, דא ודא נזק.
ק  דיא א־הנק שטאטט דאפאן, קאנשטאבלערן ד

?" א־בערגען צו געגענשטענדע געפונדענען
געהא־ט׳ אפט האבע .איך :אנגעקלאגטער

 דאהעי זינד, ראה זעהר קאנשטאבלער דיא דאם
 איך העטטע ;א־הנק פאי־ פורבט איך האטטע

 איך ווערע דאנן וואללען, ענטקאמטק איבריגענם
 פא. ד־א ודא לויפען זא דענן געלדפק, שטערקער

 (הי־טער- אימטער. נאך ;אטטלאב א־ך קאנן ליצייא
ק ניבט זאכען א־ךדיא וואללטע דאנן קייט.) קאג■ ד

 סלאוואקי- ראדעטצקי, יאזעף אנגעקלאגטער
 ער. דאמארם וואר ,איך :זאגט ארבי־טער, שער

 יע. פאן נאכהחע-געהען אים מ־ך מאן ודיל באזט,
 האבע א־בר־נענם האבע. גענעקט אדם פאבר־ק נעי־

 פענם. ד־א קאטעראדען מ״נע זאנדערן איך, ניבט
איינגעשלאנק.־ טער

 ודינער׳שק דער אין פארט־ער צופערעץ, פדל
 אבענד •ענעם אן ראדעטצקי ראם אן, גיבט פאבריק,

 ניעמאנדק זאנסט האט ציינע !וואר בעטרונקען
געזעהען. גאסשע דער אדף

אנ. דער פארגעהען דאם געלאנגט היערויף
 ם־ע. מארט־ן סקאלצקי, אלבע־ט געקלאנטק : אבער.שטאדטהדפט. דער זאנדערן שטאבלערן.
 פערהאנדלונג צור ראדעטצקי יאזעף אוגד בענדא : זא גיכט מ־ר עם דאט־ט א־בערגעבען, מאננשאפט

 פאלקספעם. דעס געלעגעגהייט ב־־א ודא ערגעהע,
 אייגע איך האבע דאטאלם יאה־ען; צווייא פא־ טעם

 איבער. דעם דיעזעלבע אינד :עפינדען געלד-בארזע
 איך וואפיר האטטע, פערלארען דא דער געבק,

 בעשטע. צו אונאננעהטליבקייטק פ־עלע דאגן
האטטע. הען

האט. קאנשטאבלער, קאוואטש, אלעקסאנדער
 אוהד 10 געגק או־גוסט יי.טען אם אוללטער דען טע

 הא- פאם אוללטער זאה ער פערהאפטעט. אבענדם
 איהן ער קאננטע אוגד לדפק איים ״פאגנאניא■ טעל
 עררייכען. פאלקם-טהעאטערם דעם עקע דער אן נור

 וואר. פערלאשט גאז-פלאםטע אייגע וואזעלבפט
 איגד א־ם איה; געגען דאדט דך קעהרטע אוללטער
 עד - שלאגען. שטאקע א־ינעם טיט איהן וואללטע

 ד־א א־הם נאהם אוגד יעדאך א־הן א־בערוועלט־גטע
פאגד. בעזיטצע דינעם אין ער דיא אב, זאבע;

 אולל- דעם געגעגאיבערשטעללונג דער ב־־א
 אולל- בליעב - קאוואטש אלעקפאגדער טיט סער
 דאם בעמע־קט, אוגד אייסזאגע זיינער ב־־א סער

 נ. ו ר ט ע ב פערהאפטיגג זי־נעד ב־־א קאוואטש
 פ־ע. דער בעטערקונג וועלבע זי־א, געוועזען ן *ע ק

ט. ז־דעגט ג רי
 קארטענטא- דעם אדסזאגע דיא געלאגגט עם

 וועלבע פערלעזוגג, צור פראכאסךא פראג־ן לערס
קאגשטאב. דעם אנגאבע; דיא וועזענטליבען איש

 אם זיא ראם געלעגט, לאשט צור ווירד דענזעלבען
 דעי אנלעסליך ■אהרעם פא־ינען אויגוסט !_טען1

 הערצענ-גאססע דער אין שטראסענ-קדאוואללע
האבק. אי־גגעווא־פע; פענסטער צאהלר״כע

 אדגעג-צי־גע וואר א־אש סאמועל גאסטווירטה
 הייטע ערקעננט אוגד פעגסטער-איינודרפע' דיעזער

 דיא אנגעקלאגטען, אבענ-גענאננט;ין דר־־א דע; אי;
 דרייא ד־א וואורדען, ענטגעגעגגעשטעללט איהם

 הערצעג. דער אי; פענסטער ד־א וועלכע בורשע,
אי־נווא־פען. שטיינען טיט גאסםע

 געגעגא־בער או־סזאגע בעלאשטעגדען דיעזעד
 -אה. וואלעגט־ן פ־ויא דע־ אדסזאגען דיא שטעהען

 ד־א טא־אק, •אהאגן איגד קערעסטעש• עווא מאגן׳
 אנגעקלאגטען דרייא ד־א דאם זובננען, נאכצו-וו״זען

ווארק. אבוועזענד גא־ צייט יענער צו
ג־יגפעלד םאטיעל קאנשטאכלער

רעדאקציאן. דער בר־עפע
 נוקא. אירי !נ׳(דענעננירנעף אין ה׳ מ׳ הערר;

 א־הר פראנקס, 20 טיט איזט 23 נו׳ 2860 ם׳ לאו דעסהער
 — נעצאנען, נינט זינד טירקענ-לאו אונד ואנםענ.טיינינען

 ס׳ ווענעדיב שטאדט דער לאו איד,ר :פ׳ אץ י׳ ם' הערץ
 זא:סענ.ס־־נ־ננען אידי לירע. 3 ם־ם א־זט 10 נו׳ 8666

 אנדערן איהרע נעצאנק, וו׳ זי נולדען 8 סיט 5 נו׳ 9372 ם׳
 ם׳ ם׳ אדער ק׳ ע׳ העירען — נעצאנען. ניכט זינד לאזע

 העירן קל׳; אץ ש׳ י׳ העדרן ;נ׳ אץ ש' ס׳ העדרן ;ד׳ א־ן
 (נו. ,ר אין ר׳ ע׳ ד,עדין ;ני אץ ב׳ מ׳ העדרן ;ס׳ אץ ל׳ ל׳

 ק׳: אין ב׳ ט׳ העדרן מי; וו׳ אץ נ׳ י׳ העדרן קאווינא);
 ם׳ אין ס׳ ט׳ העדרן — נעצאנען. נינט זינד לאוע איהדע

 ציעהוננס. נעצאנען,ד־א נינט איוט לאו .ע־ 1864 איהד ני:
 ציעהוננ שטאטטנעפונדענען ד־עזעם .טען3 אם דעד ליסטע
 16 נום׳ נלאטטע אונוערעם אין וויר האבק לאזע דיעלער

פעראפפענטלינט. מאנאטם דיעזעס י.טען פאש

וואור
 -טען8 אם וואר

ער אלם ;אשע־נע.

קאוואטש לערס
שטעו סאטועל צייגע

ט.ט ע
קעללגע־ א־זט ׳יי־י

א־ז<ו

אים
 בעצי־בגעט איזעלבע . ״״״;*!-,!■ו*.

 אלם ל־יגוואנד-לאפפען פארגעוו־עזענען דם
 אם וועלכעם ש־רם.דאכעס, ־ענעם טה־־ל א־יגען
 פענסטערן דען פא־ א־ג־םט .טע;8 דעם אבעגד

 העראבגעריס. קאפפעע-הדזעם ודיגגרובערישק דעם
וואורדע. סען

 8. אם קאם שוהטאבער׳ שטיעבער, טא־־ין
וואה- דעםםען אין אוללסער צו אוהד 8 אום אויגוםט

 דע־זעלבע פערנאטטק. צי־גע אלם
 דע: אץ דעזע־ווע אלם אי־גוםט

 בע. פאבעל דע־ וואר ראם, קאסערנע דער אדם
 אלם צוריקגעדרעגגט. מויטה-הויזע צים ביז רי־טם

 טיט ע־ טאבטע צור־קקעהרטע, םדט.הדזע פאש ער
 גאציאגאל-טהעאטע־ דעם פא־ קאטע־אדע; זיינען

 געלע. י־עזע־ בייא ער בעטערקטע אוגד .האלט!־
 פער. נוטטער דעסשען פיאקער, איין דאם גענה־־ט,

 ודים ע־ ;פא־א־בע־פ־ה־ ט־אב אין וואד, קלעבט
דעטזעלבע׳ אי;

 דעד אדט־סטדאציאן אונד רעז־אקציאן ד־א *
 דעד אץ דך בעפינדעט צייטונג״ פעסטעד ן יידיש•,׳ .נייען

 בודא. אץ ן א י ר ו ב מאריץ העדרן דעם נונדדוקער״א
 אדדעס. צו זענדונגק אונד צושריפטען אללע וואהץ פעשט,
:אדיעססע דיא זינד. סירק

ז1-ו<>11./ ■■וווי■■■)■ 11■

 בעצ־־:נוננ נענדעדע איינע א־זט אונד פאללקאטטזן, נענינט
אוננאטה־נ דורנאויס אד־עססע דיעזעד

 פעי. וועוענטליכען ק״נע מאנטאנ זייט קורוע ד־א דא
 ר.־יטעדיא.קורז.טאבעללע• ודר ל־עסען עיליטטען, ענדעיוננען

 לעועשטאפף טעה,ד אנאננענטק נעשעטצטען דען אום וועג,
קאננען. צו ניעטען

לאטטא-ציעד
43

יוגי !8. פאם
14 21 3(׳

.188;
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.1 י
געלעגענהייט

א יםז

 א־ זאגטע איגד גונג
 איי; שע־.שטראםע

שאן דאם אוגד

 אד דאם י.ם,
 ז׳ ק־אוואלל

פענסטעדשיי;

אי רע־עפע- דע־

 יעטאג ב ניבט,א ׳עדאך
 דיעזעד בייא מאבטע

 טאו שטעהענדען נעהע
א־־פמע־קזאם.
 ־־האש, שטעפא; אנגעקלאגטער ווידוי ה־ערדף

 ויא״דע דערזעלבע פעדנאטשק. בעקער.געהילפע.
 יאה־עש פאר־גען א־־ג־שט .טען8 דעש אבענד אם
 ווא־ר. איגד פערהאפטעט טאבאק-גאסשע דע־ אי;

 קלי־דוגגם. פערש־עדענע דעטזעלבען בי־א דען
דאש בעהדפטעט, אנגעקלאגטער געפוגדען. שטיקע

פא־בער־־טעטע,
44 44444 4 4444446̂̂4 **4 א.״׳<ן7* א ״ן

 דע! טיט פאקעט-קליידער דאם אירש ע ד ־
 א־בערגעבען אויפט־אגע
ז ע־ אלש ;צ־טראגען

פא־ט. דאשזעלבע האבע, ר־י־־יי־י־י
א־־פ. דיעזעם ודיגערטע, י

גטה

0 0 0 0 0 0 0>
רענאליענ-פעכטער. פיר וויכטיג

 אוגד ליקערע ט־עבער, שליוואוויטין, יום,
עששיג

 דען טיט נ־לל־נפט אפפא־אטע אהנע טאן ע־צי־נט
פאן אלען שען—אעטהי, א־נד עססענצען

ד ל א נ ־ ך א י ר ע ט ט א ו ו
 געגעגאיבער טאבאק-גאששע, בודאפעשט,
 טעמפעל. איזראעליט־שען דעם
 ווי־נבא- הו־זענבלאזע, :פע־נע־ אפפעדידע

 עצט. עגטז־־ע־־נגש-ם־ל־־ע־ גי־צע־־ן, קעטם.
 ציט. איגד היטבע־זאפט :פע־נער ע—אפפע

יללוננ.6נאזעע. פיר אגענ-זאפט

שפרע. ל־־גנעט,דאם א־ללטער אנגעקלאגטער
 גע. פעגסטעראיינשלאגק פאם עטו־אש אידם בער
 אים ז־ך האגדלע עש גלו־בטע, ע־ ;האבע זאגט

פאקעלצוג. אייגע;
 ו־אהנטע טאש־גישט. דיעטין, איישע; צ־־גע

 גיבט ער אוללמער. ב־־א קראוואללע דע־ צייט צו־
 א־יג־שט י-טען דעס אבענד אש שט־עבער דאש אן,

 אדף געהע עש האבע, ערצעהלט איללמער ב־־א
 לאז יודען ד־א געגען קערעפעשער.שטראםע דער
 דע־זעלבען פעגשטער-שייבען דיא ווערדען עם א־גד

א־־נגעז־א־פען.
ע־ דאש אן, גיבט פינקעלשט־־ן יאקאב צ־יגע

 2 פא־ פאלקש.פעשטעש דעם געלעגענהייט ב״א
 ענט. גולדען 2.2 וועלכע געלד-בא־זע, ז־־נע יאהרק
 איהם אוללטער דאש אוגד האבע פערלארען היעלט,

האבע. צוריקגעגעבען דיעזעלבע
 צ־יגען דער בעא־ידיגונג נאך ערשיינט ה־עם־ט

 ,בעציגל דיעטין אוגד שט־עבער קאוואטש,
געשלאששען. בעווי־ז.פע־פאהרק דאש טער׳ם

 דען ער דאם ערקלערט, וויילער ם׳ י׳ צייגע
 ערקאנגט גער־בטם.זאאלע א־ם ה־ער אגגעקלאגטען

א־יג. געשעפטעש זייגעש פענשטער דיא דער האבע,

עם,
יספקגעוו

דעססען

 פע־האפטעט. ע־ ייאי־־ע גאבצוקאטטען, ט־אגע
 וואר .איך :זאגט קדפטאגן, פאללאק, פיל־פפ

 א־־נעש טיט פערא־ינע איש יוהאש, דיעזען יער
 פעשטגאהש. פ־;עדםאנן,
 אוגד ד־עש לייגנעט ״האש אנגעקלאגטע־

 גערידטש.האפע דעם פא־ אבטונג איים ,גור :זאגט
 וועגע; פאללאק צ־־גען דען עם, איך אונטערלאשסע

 ט־שהאגדעלן.״ צו פערלייטדונג
 דעש אי־סע־ונג דיעזע ט ג י ר ם־עז־דענט

אנגעקלאגטען.
 ורע. איש קעללנער שטערן. סאטועל צייגע

ק אונטער בעצייבנעט נאשטהדזע, גרובער׳שען  ד
 גענענשטענדק גערדבטען פא־געודעזענען א־הם

 א־־גענטהום דאש אלש קלי־דונגס-שטיקע בינדעל איין
 ודיג. איש דאטאלם דער ט־טטאג, געודששען א־־נעם

■ואה. א־ינגעקעהרט גאשטהאפע נרובער׳שק
 ווירד פאללאק צייגען דעם בעא־־ד־גונג ך נא

 18.דען אדף פערהאנדלונג דער פארטזעטצונג ד־א
אנבערדטט. אוהר 9 פי־ה (ם־טטו־אך)

פאלנט.) ארטזעטצוננ6(

3  רעם פערהאנדלונג נעד־כטליכען דעד ווענען ״8
אד. דעי ווירד אנטי.פעטיטענ.קדאוואללם" ,בודאפעסטע־

 א םאג־םילאציאגש.ביבע־
ק ג־אטי ב
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עסטערריינ-אוננארן׳ אין יייק ידיא !טיקעל יאזעף אנגעקלאגטען דען בעצייכנעט ער שלוג.
מאגן. יעגק אלם ראדעטצקי

 דער אין בעדיענסטעטער גאלדיננער, •אזעף
 ראדעטצקי, ליעם םאש־כעג.פאבריק, וויינער׳שען

 פאריבער. אים פאבריק דער פעגסטער דיא דער
אררעטירען. וואר, אלליין אוגד אי־נשלוג געהק

אדם. פעדהאנדלונג דיעזע נריננען ודר מיספען. ווענבלי־נק
 ערשיינענס דעס פאלנע אץ קדאוואללע דיא ודיל פיהרליך, |
 אונד ענטשאנדען ף ר א ש מארץ אונד יאזעף דעס |
 שקאנ. טיםא.עסלא־עי צום ״נאנשפיעל׳׳ טרוידינעס איין ואסיט 1
!נילדען דאל.םדאצעםםע |

שאנסטע; דיא ■יי

ץ ע י י ר ע ק י־ ט ש ד ל א ג
ת אויף מאנטערל. אונד פ־ונ

ד ק. ל א ו ו נ י ר ג
בודאפעסט,

 הויז). (הישא־יש־עם לאג־שט־אבסע ^4
 פאר■ אללע- אנפע־טינוננ ז־ךצו־ עספפיעהלט

קאטטענדען
, ן ע י י ר ע ק י ט ש ט ס נ ו ק - ד ל א ג

 נאך אלם אלטען, נאך טעמפעל פיר זאוואחל
 יאה,רען 38 וייט דעססען נירנט אונד ריטוס, נייק

ף, וואהלפע־דיענמער ■נ־ווא־בענע־ ו  אויך וויא ר
 מישקאלץ וויען, פעסט, אין טעמפעל רען פיר

 צור נעטיינדען ניאסע מעהרע־ע נאך פי־ אוני
 א־- אויסנעפיה־טען צופריעדענהייט אללנעמיינען

 פי־ — פא־ליענען ציינניסםע ווא־ינער - בייטען
עפפעקטוא-רונג. בעסטע אונר סאלידע

 צור ליענען אויסוואהל נ־אסטער אין צ־יננוננען
אויף. אי־נדנט
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 דך צ״נט אלפענ-נענענדק דען אץ זייען. בעדעקט
 טהאל.עבע. דען אץ אונד שנעע, אללענטהאלבק

 א״. טעגליך. פאםט פפינגסטק זייט עם רעגנעט נען
ק  זאלצבורג זאלל איינדרוק טדדריגען בעזאנדע־ם נ

 אץ געבירגע דיא דארם דך צייגען רינגסאום מאבק.
 א־זט אלפענ-קעטטע גאנצע דיא שנעע.טאנטעלן.

 ״זזןט- טיט ה־נאב טהאל א־נם ט־עף צ־עטל־ך ב־ז
 מא- קור.זןרטע דעם אדם - בעדעקט. טער-שנעע*

 דזןרט דאם עבענפאללם, מאן שרייבט ריענבאד
 בע. שנעע פ־ישעם פאן געבירנע נרינק זאנשט דיא

ק דעקט אי  רןור.געםטע, דיא צודנגט קעלטע דיא ;וו
 קור. דעם אדם - בלייבק. צו צ־ממערן דען אין

 טעלדונג: קורצע פאלנענדע קוןטמט אישל ארטע
 אונזערע טעגל־ך ודר טיםסען טאגען דרי־א דיט

 ערקעלטונג קיינע אונם הייצק׳אום ט־בט־נ צימטער
 דיא פ־ר וועטטער היבשעם איין ארך - 1 צוציעהק

! טאנאט דעם טע6העל צווייטע י נ ו י
ן • ע ר ה א פ ע נ - ר ע ם ס א ו ו ב א ה ) 

ן י  אי. דנד טיניסטעריאום דעם ן.) ר א ג נ 1 א א
 ם י י ה ט דער אנוואבםען שנעללע דאם בע־
 בעאונרוהיגענדע זעהר ש א ם א ם דער א־נד

ה ד־א אויך איינגעלו־פק. נאבייכטען נ א ר ד ^  ב
 וויצע-געשפא; דער בעגד־פפען. וואבשען א־ם א־זט
 דיא בעריבטעטע,דאש קאטיטאטש סאטמא־ער דעם

 שטעללען דר״א אן סאמאש דער שוטצ.דאטםע
 וואשאראש. אדם וועהרענד וואורדק, ד״שב־אבען

 איי- פושע אש דא־ט ראש ווירד, נעטעלדעט נעטעני
 אננע. וואששעי פאם צאהלרייבע, בריקע נע־

 אויפנעטהירמט זא ז־ך האלצ-שטאטטע שוועטמטע
 דאדורך פלוטהען דער אבפלוש דער דאש האנען,

 א־־נע דעששע; פאלגע אץ אונד ודדד פעדהינדערט
 קאם- דאש ד־א. בעפירבטק צ־ א־בערשוועמטוננ

 ד־א דאש פע־פ־גטע, מינידאציאנם-ם־נ־שטע־יאים
 דינאט־ט. ם־טטעלש הזןלצ.שטאטטע אננעהי־פטען

 א־יך ווענן ד־ק, בעזייטינע; צ■ זאפא־ט שש־ענניננ
 גער,ע; נ־ונדע צו היעדורך בריקע דיא זעלבשט
 דאש נעטעלדעט, ודרד בערענשאש אדם אויך טישטע.

 האב-וואששער א״נעם פאן נענענד דא־ט־גע דיא
 שט". ראשעש א־ץ איבער א״ך - א־זט. בעד־אהט

 בעט־־בענדע לדפען נ א א ו ו אבערען דער נען
 נאטה־נק איד א־נדעש וואורדען עש איין. נאש־־נטען
 נייט־אער דע־ שוטצע צ־ם נעט־אפפען מאש־ענעלן

 דער א-ש -עדאך ודרד גליקליכערודיזע - דאטמע.
 דאששע־ם דעש פאללען דאש בע־־־טש פא־טא־אש
 בעז״- נעפארר דרזןהענדע ד־א וואטיט געטעלדעט,

דירפיטע. זיין ט־גט
ן • ע נ נ ו ט ט ע ו ו ש ר ע ב י א ן י י א  

 יוני -טען2״ פאם וררד ב־ינן אדש ן.) ע ר ה א ם
 א־זט א צ י ו ו א ר ט ש א ד־א :טעלענראפירט

וואל- שטארקען א״נעש פאלנע אץ טיסטעק ב״א

 הן א־ ערסונטע־טע ג־אף דע־ טאבטע. א־ינדרוק נ־נפטינען
:ויא־טע; דע; טיט ווייטער.שםרע:ען צום דאהער

 זעדע איך ! ־״נד6 טי־ן !וו״טער :וי !ווייטער ״נור
 נלדבען איה־עש פאן אויש־יבטינ זזן ל״טע ויענן נע־נע.

 ער.8 ל־ידפוןללען אדך אבער נלון־ריינען, דע־ פאן אינד
 ארע־ ט,6א1קאנ£עסשיאנס.נענאססענ״ איהדער נאננענה־יט

 ד,ארע איך !ודיטע־ נור . . .שפרעבען שטאטטעם איהרעם
!״צו נערנע זיא

 פאן באם ברוך מאדם !נ־אף דע־ר נ&דינעי ״נון.
 ודלל זא וואללען, פע־ציידען זיא ווענן וואיט) ראם נ־יעם

 !זאנען וואהרהייט פאללע ד־א נאנצע, דיא אפפען איך
 ד־א האט יאהיטויזענדען אנדערטהאלב אלם טעוזד ז־־ט

 לענדעי אללע־ אונד שטאאטען אללעי נר־סטענטדייט
 ע־האבען. יודען דיא נענע; בלוט.בעשולדינוננ טאללע א־ינע

 וואללטע׳ ע־יטלאנען אונד אויס־ויבען יודען טאן אפט זא
 האנד, דע* ב״א דעניטעץ ענע6םע*ווז$* אינוינוע* וואיעץ דא
 דיא דאט אבלענטען, צייגענשאפט געייבט פא־ דא דיא

. יודען . .  ד־א דך. ׳טט־ייבט א־ננעיעם טי־ן !וואהדליך .
 דיא דאט יא, . . . או־סצושפרעבען בעשולדינונג נ־דואטע

 בלוט דע־ען טיט אונד אבשלאבטען כר־סטענ.קינדער יודען
.בעדייטעטען קובען אוננעזי־ע־טען א־דיע  יודען, ד־א . . !
 א־־נ. דעל-ניאן דער פאן עקעלהאפט אלם בלוט דאס דענען

 ד־א קובען, אוננעזייע־טען אידרע זאללטע; וואו־דע, נעיטע־פט
 נעבא. נאטטליבען דייל־נען א־־נעס פע־טאנע נוד דאך ז־א

, טיט נעניעסען, טעם ם ו ל  בע. מענשענ.בלוט טיט ב
 אסטעד.פעםט דאש !נ־א־. דע־ד ננאדיגע־ ! אך !רי־טען

ן ע ט ס נ י ט ו ל ב דיא ב־לדען קובען אונגעדיע־טען ד־א אינד

 נאך פערקעהר דער ;אויסגעט־עטק קענ.ברובעם ן
 באהנ.דאםם רעד א־נטע־ב״אדען, א־זט פריעדלאנד !

 וואש- אונטער קוגצענדאדף אונד פאסקוי צודשען
 אונד ב־עננהאלץ טעטער טויזענדע פיעלע סער.

 רענען דער ווענ-נעשוועטטט. וואירדען קלאטצע
בע. זעהר איזט וואששער-שטאנד דער אן, דויערט

דראהליך• ;
ן * ע נ נ ו ט ט ע ו ו ש ר ע ב י א ן ( י א  

 י׳-*.טען פאם ווירד לעטבערנ אוים ן.) ע י צ י ל א נ
 נייערל־כער פאלנע אץ טעלענראפירט: דיעזעם

 נאלי- פלישסע זעמטל־כע פאשט ז־נד רענענ-ניסשע
 איינען בערייטם האבק אונד אויסנעטרעטען צ־ענש

״א טעטערן זעבם ב־ז פינף פאן וואשסעד-שטאנד
 ווים- וויסלאקא, פליםשע ד־א עררייכט. נולל״ בער
 שט־ינען סאן אונד דונא־עץ,דנ־עםטע־ ראבא, לאק,

 לודוו־נ. קארל דער שט־עקע דיא פא־ט־ועהרענד.
 איבער- א־זט פ־שעטישל ב־ז א באבנ פאן באהן

 דער מוסטע ד־עזעם !.טען9 אם שאן שוועטמט.
 דעם. אונד טא־נאוו צווישען אייזענבאהנ.פערקעהר

 פאר. וואורדע נאבטם ווע־דען. א״ננעשטעללט ביצא
 קראקוי צוו־שען פערקעהר דער ארך דבטסהאלבער

פערקעה- צ־נע דיא אייננעשטעללט. דעמב־צא אונד
 נאך דיבטוני. דע־ אי; וועדער פא־ל־־פ־ג זאמיט רען י;

 פער. דיא אויפווערטם. דעמביצא פאן נאך קראקוי,
 דעט- אונד טא־נאוו צווישען קעררם.שטא־וננ

 אנ. צייט א־־נינע נאך פא־א־־שז־בטליך ווירד ביצא
 דיא איבער ווערדען צ־יטוננען אונד בריעפע דו־ערן.
 בעט־יעבם- דע־ נעטראנען. דעמביצא ב־־א ב־־קע

 סלאד- הערר לודווינ-באהן, קא־ל דער דירעקטאד
 דעטב־צא נאך לעטבערנ פאן דך האט קאווסקי,

 דער פריפונג א־־נע פערזאנליך אים בענעבען,
 וועגען אנא־דנוננען א־נד פא־צ־נעהטען שט־עקע

ט־עפ. צו פע־קעה־ש.שיטאריננע; דע־ בעז־־ט־גוננ ^
ק. !  בערי־טם, אינטערזובט קאטט־שש־אן א״נע פ

 דאטטע וועלבע אינד- ב־יקען'שא־האיפט וועלבע
 א־נ. אהנע דעננעט עש דנד. אונטע־וואשען עטי־א

 ם־ש א־בערשוועמטונגען דע־ פאלגע אץ טערלאש.
 קראקוי צוו־שען פערקעהר טעלעגראפישע דע־ אייך |

 אייננעשטעללט וד־טע־עש אוי־ ב־ז לעטנע־נ אינד
בלייבק.

ם אן ד ד א ט ב י 1 (ר * ע נ י ־ . א ו י
ע.) ע פ 1 נ.ק ה א ב נ ע ז י ־ א ם י א ן ע ד

 אם בעריכטעט: ווירד (גאליציען• אשוויעצים איים 1
 עטווא באהנ-וועכטער, איין פאנד ד־עזעש -טע;13

דע; ענטפע־נט, שטאציאן דע־ פאן שריטטע 100 1
 פע־זא. דעם איים דע־ ר־־זענדען, א־ינעש ל־יבנאש 1

 הערויסנעפאללען 1 נוטמער קראקוי-וויען נענ-צוגע
 געלאננטע אן-נעריבטש.קאטטיסש א־ינע שיען. זיין צו

 מארד איין היער דאש איבע־צי־ניננ, צי־ יעדאך
רייזענדע, אינבעקאננטע דער דאש אינד פא־ל־ענע, י;

 דע־ אין פאל־עש, אונזערעש טע ב עשי נ דע־ אין בלאטטע־
" 1 יודענטהוטס דעס נעש־כטע . . .

 ער א־נדעם נראף, דע־ נון (זאנטע !נענוג 1 ■נענונ
 א־טען דעם שולטעד דיא או־ף בעזענפטינענד האנד זיינע
 איך אבוואהל נעהאדט, נענוג האנע איך לענטע) באש ברוך

ווא נעזאנט, דא מי־ דא וואש דאבע. נעהא־ט נייעש ניבטם
 דא־שטעל. א־ה־ע־ אין איך טוש א־־נעם נו־ בעקאננט. ט•.־
 אוננעדיעד. דיא אונד עסט6אשטעד. דאש בעריכטינען לונג
 רעד אין בלזנטטע־ בלוטינשטען דיא ניבט ב־לדען קובען טען

 כדיסטענ. דעם דע־ אין ואנדע־ן יודענטהוטם, דעם נעש־בטע
 עטפפאנד איך אבער :־ישט. נוטע־ איין בין איך טדוטס

 נריסטענ. דאש דאשש נ, בעשעטונ טיעפע־ טיט יע ד־ט עם
 יודע:״ דיא דו־ך נעשיבטע זיינעי בלאטטע* פיעלע מהים

.״ . . דאנן אונד האט. בעזודעלט פע-שאלניננען
 קורצע פיר זעלבסט דך אונטע־בראך נראף דער

 נע. זיין פלאשצליך נעדאנקע נייער איין ווירדע אלם צייט,
 עד- דעש לזן. עש וואר ריבט־נ אונד האבען. דו־בצוקט הירן
 ■טרעק. זזן איין, נעדאנקע איין פלאטצליך פיעל טאננע לען
 או־סא־־נאנדע־. זיינען אין ע־ דאש נרויענהאפט, אונד ל־ך

 דך אום טוסטע, האלטען איננע טינוטען א־ינינע זעטצוננען
 אי. האנד דער טיט איינינעטאלע ע־ נאבדעש זאטטעלן. צו

 דע; ווייזע דיעזע־ אין נלי־כואש אום פוהד, שט־רנע דיא בער
 בע. קעטפפען, צו ניערער נע־אנקען בעאונדוה־נענדען אידן
:פ!זלגט ודא נ־יעש פ!ןן נ־אף דער נאנן

ד------,, נ־כט רענן עם א־זט !דאנן אונד !דאנן אונ
 ניבט בדיססענסהוטם דעש בלאטטער יענע דאם מאנליך,

̂ש  י. ל ט ם י ר נ מ־ט או־ך זזןנרע־ן י־דישעם, טיט בלז
ש ע דו־ך בעפלעקט צוואר אונד דנד, :•:פלע־ט בלוטע כ

 עד. צוערםט וואד, אננעלויפען בלר האלז דעסשק
 ה־נרסגעווארפען קופעע דעם ארם דאנן אונד וררגט

 ״פאלניש-ייד־- אין וואר נעטאדטעטע דער וואורדע.
 געקליידעט,צעד.ל. אנשטענדינ רעכט טראבט* שער

 פאהר-ביל- איין האטטע אונד יאהרע 20 עטווא טע
 בייא (פרייסען) טיסל^וויטץ נאך קראקוי פ>ןן לעט
 א־הם. בי־א ק־ייצער 15 נור מאן פאנד נעלד אן דך.
 ווערטה.נעגענ- קיינערלייא ווייטער ווא־רדען ארך

 נעפונדען, א־הם ב־יא שריפט-שטיקע אדער שטענדע
ק מאן דענען אוים  ער- געטאדטעטען דעס נאטען ד

 אויסנע. האט קאנדוקטע־ דער קאננטע. פאהרען
 ערטארדע. דעם ט־ט ק־פעע דעם אין זיך דאם זאגט,

 דיעזע אויף בעפאנדען. רייזענדע צווי־א נאך טען
 דער מאנן, יונגען דען פערדאכט, דער נון פאללט

 דער אץ קרייצערן פינפצעהן ט־ט ניבט נעווים דאך
 אונטערנאטטען פ״״סען נאך דייזע א״נע טאשע
 דעם אדם דאנן אונד אויסנעררבט ערווירנט, האט,

 גע־וא־פען ש־ענען דיא או־ף א״זענבאהנ-וואגנאן
י האבק. צו

ר. ע - נ נ ו ר י צ ע ״ש ר ע ד א י י (ב *
 :נעשריעבק ודוד קלויזענבודג או־ם ט.) ב א ו ו

 זעלבסט-מאר- א־ינעם לייכע ד־א וואורדע ק־דצליך
 ערהעננט דך דעד בעקער-נעהילפק, איינעם דערם,

 שפיטאלס דעם טאדטענ-קאטטער דיא אין האטטע,
 ארצטע ד־א דא־ו־ף באלר וואזעלבשט נעבראבט,

 .סע. פא־נעש״יעבענען דער פארנאהטע דער ט־ט
 טאדטען דען מאן אלם וואללטען. בעניננק צ־רונד

ק אדף אונד ענטקליידעט גאני׳ן שאן  שעציר-ט־ש ד
 ענט- צום פלאטצליך, ער שלוג האטטע, נעלענט
ק דיא אנוועזענדען, אללער זעטצען  האב או־ף, ארנ

 דיא אי; הענדע; דען ט־ט גר־פף אונד א־טע דוא
 רעט- מאנליבק אללע וואורדען אללזאגלייך לופט.

 אינזאודיט וועלבע אננעשטעללט, טוננש-פיערז־בע
 טאדט-נענלויב. דעד אלם ווארען, ערפאלג פאן אוץ־
 בעווא־שטזיץ זיין' שטונדע האלבע א־ינע אדף טע

 דע־ בעמערקונג ד־א א־־ף ערלאנגטע. ודעדער
 רעט. צ־ נאך פ־עללי־כט לעבע; דץ דאש א־צטע,

 קאפפע דעם ט־ט יעדאך ער ווינקטע - דיא טען
 דא. באלד זיך שטעללטען ווירקליך - פערניינענד.

 אויפלאזונ; דע־ צייכען אונפערקעננבא־ען דיא רדף
 טאדעש-קאטפפע צורי-שטינדינעם נאך אונד איין,

 זיין א־־ף טאדט ווירקל־ך נון א־משטע דע־ זאנק
 ״ש״נ.טאדטע,'■ דאך אלזא נ־בט (עש צוריק. לאנער
 ע־קעננע; צו זאלבע אלם ניבט א־צטע ד־א וועלכע

פערמאנק.)

קראוואללע. אנטי־סעכדטישע בודאפעסטער
— פע־האנדלו:נש.טאנ. ד־יטטער —

 פא־פ־היונג ד־א פע־פינט נעדיכטסהאף דער
אנ. דער וררד טיטטלערודילע ראדעטצק־׳ם. ■אזעז

 .:־־סטען״ אלם דך דיא םענשען, רובלאוען דע־ הענדע ד־א
 דעש לעננשט זעעלע שווא־צע איח־ע וועה־ענד אדסנעבען,

.אננעהא־ט טייפעל  נע. דע־ אין נעשליך האבע איך . • !
 יאה־הונדע*. פערש־עדענען דען אין דאש נעלעזען, שי:טע

 וועלכע וואורדען, אויפגעפונדען טאדט נריםטענ.קינדער טען
 איש זאללען, האבק נעטאדטעט צוועקע דעש צו יודען ד־א

 בעניטצעי. צו אשטעד-קובען דע־ בערי־טיננ ב־־א בלוט דע־עי
 יודענ. טאששענהאפטע־ א־ממעד וואד היעשאן ענדע דאש

 דיא דאם נון, — ארז׳וו. בעדו־בוננ אוישפלינדערונג, מא־ד,
 צע־ע. דעליניאזען איינער אידגענד צו בריסטענ.בלוט יודען

 אבנע. זאלך א־־נע א־וט דאם זאללטען, בענאטה־נען מאניע
 אי. דאפאן יעדער דאס פערלייטדונג, אונזינניגע שטאקטע,
 ע־. ציועקע דעש צו נו־ עבען ויא דאס שום, זיין בערציינט

 אונה בערו־בונג צור פזן־וואנד איינען אום וואו־דע, פונדען
 איזט דאש האבען. צו יודען אוננליקליכען דער ע־ט>ןרדוננ

 דאם זיין, צו ריבטיג דאש אויך שיינט אנדע־ע־זי־טש נעוו־ם.
 כדיםטענ.קינ. נעטאדטעטע טהאטזעבליך צייט צו צייט פוןן
 דען פ!ןן ניבט דיעזע דנד ך דון וואורדען. אויפגעפונדען דער

 יענען פ>ןן ענען זזןנדע־ן ווון־דען, נעטאדטעט יודען
 מוןדד.זוכט אונד רויב. אויש וועלבע מענשען, רו:ל*ןוען

 וווןלל. ע־העבען יודען ד־א נענען בלוט.בעשולדינוננ איינע
 טאד. א־ינען ווע־ !צוו״פעלן צו ניבט דאדאן א־זט עש טען.

 ש־עקט דעד ודלל, הע־בי־פיה־ען יודענ.םי)־ד שענהאפטען
 דע־ אויש יר־שטענ-קינדער א־־נינע צודיק, נ־:ט דאפון־ או־ך

 דיא נעגען בלוט.בעשודדינוננ א־ינע אוש שאפפען, צו וועלט
 צו פע־ניכטוננ דע״ען אונד צובעשוו^*ען6הע*וי יודען

״ ־ ז בעווירקק -
פ!ןל:ט.) (פון־טזעטצונג



\
 יערער בייא ג־ישטעש-ד־אפט ז״נע פארלאטענטע
 גלויבענש-גענאששק זיינער גונשטק צו געלעגעגה״ט

 נייק ד־עזעם רופען ודר ווירד. ברינגען געלטונג צוד
 הערצק פאללעם א״ש דאהעי דעפוטירטק יידישק

החילו נבור עמדו .ה׳ צו:
 צום ב־ז ע.) ם ם י נ ב ע ג ר ל.ע ה א ו (ו .

 טאנטאג, בלאטטעם, פ^רליעגענדק רעם שלושסע
 דער רעזולשאט דאט וואורדע ם-טטאכ, אוהד 12

 ענט. היעפאן בעקאננט. בעצירקען 410 איי וואהלק
 פא־ט״א, ל-בעראלע ד־א אויף בעצירקע 231 פאללען

א *1אי 73 'אן׳עא^אזי געטעס־גטע דיא ארף 67  ד
 1 רעד ארסערהאלב ד־א או־ף 9 אייםערםט.לינקק,

 ד״א א־־ף 16 דעפוטירטק׳ שטעהענדען פארטייען
 בע- 7 אין ארףאנטי-שעט־טק. 17 •נד א נאציאנאלען

 א י ע־שא־רע־ל־ך• .שטיב.וואהלק• דנד צירקק
ע- מאיא״טעט  1 געגענא־בעד פא־ט־־א, ליבע־אלען -

 י בע- צוזאטטענגעגאטטען. פא־ט״ען אנדע־ען אללען
- !שטיטטק 69 שטונדע צור טראגט

ע ש י ד י י ) אדעג. אויש ר.) ע ט ם ג ע £ *
ק20 £אם וררד בורג ט  עי־ • געטעלדעט ד־עזעש .

ק דדך ביטטערט  שא־ט-א ליעבראלק דע־ דע: ד
ק ב״א  שאא־טע וואהלק, שטאטטנעהאבטק עבען ד

 ,1:0 אויש אייגע אנענדש אוהד 9 אום געשטערן דך
 פערזאגק אננעהא־ינק האנדווערקערשטאנדע דעם

 דורבצא; איגד צ־זאטטען ראטטע בעשטעהענדע
 אן6 מעח־ע־ק אץ א וואב׳ שטראשק, ד־א דאנן
 ע־־6 אין ה־־זע־ן בע״אהנטק כ־־שטען א״ד יודען

 שטאדט דער נעגענדען א״ד גאששק שיעדענק
 זעבש - וואורדק. א״ננעשלאנען פענשט;־ פיעלע

 ו־א־־דק לעה־ב־בק׳ אונד געזעללק פערזאגק,
ך "- א"; פערהאפטעט. נאכט דער וועהרענד נ̂ז  ב
 א־זט צירעשט־ו־עז, א״פ״ה־ע־־שק ד״א דע־ גער,
א־. מ־שחאנדעלט א־נ פאבעלהו־פען א׳:עש פאן  ״
 ״״ד־שען דיא עש האבק אללענפאללש - דק.

בע- נ־בט דאך עש אב״אהל ליידק, צו פענשטער־
 א:. דע־ א־ע־ א״נע דע־ ניבט אב איזט, שטיטטט

־ וועהלע־ ■יד־שע דערע  דע־ קאנדראטק דע; ]׳
! האט געשט־טטט לינקק איישערשט

, ל י ו פ1 ׳ ץ י ־ א ף ס א ר •יז] ע עי• ג ג
ד י ג ע ט ע ק ן ג א ד, א י י, ץ ד א ד ג י א  

ט ק א ק צ• אונשט״־ט-ג געחא־ען ק) ל א £ מ  ד
 ל־בע־אלען דע־ ט־טגל-עדע־ן הערפאד־אגענדשטק

אהלק ב״א הער ץ ב דנד אוגד פא־ט״א  דו־ב. דקוו
 ־ע־ ב־־א האפפני:;, ;א־ האש פאלר נעפאללק.

ק געגען אןא־אד .שטיב-וואהל-  א״שע־שט-ל־נקק ד
ל ם  דו־כצידר־גגק. דאך דעגן פיע־ל״בט ק ע י
 א״ף פא־יהיג־־ן א־ש דגד הע־־ען פיער דיא דאך -

 פא־לאטעגטע א־ש דטצעש א״געש וו״זע שאלגעגדע
 ג־אף בא־אש, שטאאטש-שעק־עטע־ פערזיכעדט:

טא־־־ז א•:־ העגעדיש אלעקשאנדע־ נרם* לודוו־ג

 געוועהלט בעצדקק א י י ו ו צ יע אץ דנד יויקא'
 בעצירקע לעערע פיער אלז^ ווערדען עש וווךרען,

 £א־האנ- העררען פיע־ ערוועהנטען ז*בק דיא יר6
 ניי.וואה. ד־א דענזעלבק אין קאננען דאך זיין. דען
 רייבם- נ״ען דעש קאנשטיטואירונג נאך ערטט לען

 אבער האט דאפד ווע־דען.- £א־געגאםטק טאגעם
 ארטזיבט קייגע פא־לייפיג י ו ט ט י ב פאן הערר

1 רי־בטטאגע נעבשטען א־ש דטץ אי־נען אויף
ם ע צ ^ ר פ - ט ע ר ן פ ע ג ע ו ע ו ב

 ן•) ע צ נ י ר נ.ם א ר ק ט ע ד נ נ ו ג י ד י י ל
 א־ינען האט בער.שטאאטם.אגוואלטשאפט$1 ד־א

 ברא- א״גע געגען אנגעשטרענגט פרעש-ם־אצעם
 .א״ן :ע־ש־ען ט־טעל דעש א־נטע־ וועלבע שדע,

 פער־ דיא אוגד פ־עש.ם־אצעש אנטי-שעטיטישער
 אץ ץ״• א י געזא דר׳ דעש טהיידיגוגגט_רעדע

 א״שערוגגק אגגעבליבע וועדדען בדאש־רע דיעזע־
 או־£- א״נע וועל־ע אגגעש־ה־ט, קראנ.פרינצק דעש

 ענט- יודען ד־א געגען או־פיויעגעלונג אוגד רייצוגג
 £רעכעד אץ גאנצע דאש א־זט האלטק!-נאטירליך

 א־־גצו- פאלקע דומטען דעם א־ש ערדיכטעט, דרייזע
 טעי- ייא יודאלף ק־אג.ש־־נץ ארך דאש יעדען,

 א־-6 וויגשע! יודען דע־ פע־גיבטינג אגד שאלני::
 דער ד ע ו ו ג־בט, גאך יעדאך מאן וו־־ט לי־ם־ג

 געלינגט ד־א. 1• שטוטצ.ש־י£ דיעזע־ פע־פאששע־
 דירפטק ?א מאבק, צו א״שפיגד־ג דענזעלבק עש,

 נאך ב־זהער ד־א .געש״א־עגעך, ליעבק א-גזע-ע
 ש-פטען יודענ.פרעםםערישער £ע־£אשםער אללע

 דענגאך קערל שאטלאזק דיעזק פד־יגעשפדאכק.
 בלאש נ־בט גונטעהר דך עש דא שפ-עבען, •שולדיג־

טק דיא אים ן א־ ע ד ו  א־ש זז^נדע־ן האנדעלט. י
 ד-א ר־א״ש־־גצק, דעש האה״ט ז״נע־ עה־ע דיא
 שע־העטצוגגש- בלאשע־ א״ש טויגעניבטש א״;

ע- טיט דבט אז ק א־ן האגד -בל  '.נע־- עז קאטה ד
ע־פ־עבטע! דך רען

ט גדיא ♦ ־ ־ ה ג ע ג ע ל ע ג ג ו א ד ל
 פע־אינט־״א-נג דיא -ש,) א ו ו א ה ר ע ו ו :י ו ו

 געלאגגט בעטדעפפענד, געלדע־ אפפעגטליבע־
 פע־האנד- צור טא£על קאניגליכק דע־ £א־ ה״טע
 א״ף גי־ איגדעש דך ד—ו £ע־האגדלונג ד־א ל־גג.
 דיעזער וועלבע בעש־ענקען, אששעללאציא; ד־א

ק געגען געזעללע זו־בע־ע  טעי- איין א־בע־ ד
ק. ״אגקלאגע-בעשלוש־ הענגטען אנ ה  ד-א א־יף ע־

 ד־א דך וו־רד זעלבשט פע־א־גט־י־אוגגש-געש־בטע
 פא־ל״ש־גגא־ג-בטא״גייאששק. טאפעל ראג־נל־בע

.ווע־הא־וא-ן ש • א י ל ו י אוגד - .  ד־ע- נון .
 גע־ואהלט דעש־ט־־טען צום ג־־ע־ד־נגש •א א־זט זע־

 שע־שאלגט גע־־בטל־ך ג־בט דאהע־ דא־ף א־גד
 גל״בזאם אלזא ב־לדעט שא־לאטענט דאש ווע־דען.

 ש־״בט ללאיד• ו״פעטטער צופלובטט-שטעטטק ד־נע
ו- י ווירקליך - ג י ו ו ד ו ל אגשטאטט א־נדעט

 ווענן ט־ייק. אונם זז*לל עם ווערה^וואי! ם ו א י ל
 הערדם. דך ריכטיגע דיא אלם אנגאכע דיעזע

0 שטעללט
ם י י ר צ ט ד ( ג ו ן.) ע י נ ע ם ו ד א

 בע. ללזן־ר״ ״פעשטער דעם ווירר בוקארעשט אויש
 א־ינע קאגיג ביים ערש־ען טא;ע דיעזער ר־בטעט:

 ראבבי- דעם פ־ה־וגג א־נטע־ דעפוטאציאן, יידישע
 טיט ן, ר ע ט ש דר׳ דעם אוגד ק ע ב דר׳ נערם
 גע- פערפאלגונגען ד־א נאבדעם דאש ב־טטע, דער
 מאן נעהטען. ענדע קי־ן רוטעג־ען אין יודען דיא גען

 אוים- צור דך וועלבע £אם־ליען, יידישען יעגען דאך
 רייזע- גאטה־גען דיא ענטשל־עשען, וואנדערונג

-מאגע פערווייגערן ניבט שסע פא  וויעז קאניג דער !
 א״שערן. דעם מ־ג־שטע־ דע; א; דעפוטאצ־^ן ד־א

 ביישענדעם טיט אגטו־א־טעטע דיעזער דאך -
אבק יודען ,ד-א :שפאטטע  £ע־. ש־קזאל א־הר ה

 דעש אגלעשל־ך יאה־ען £א־ זיך דא דא דיעגט,
 גראש. פ־עמדען א ד אן ק^נג־עששעש״ ״בערלינער

 דומע- דאדורך אוגד געווענדעט ה־ל£ע אום מע־טע
 אלזא ודלל רוטעניען - !*האבען בעל־־ד־גט ניען
 אבער דא דולדען, ניבט מ־טטע ד־נער א־ן יודען ד־א

 א־הנקד־א עש דא לאששען, אוישוואגדערן ניבט ארך
 ד־א גאנץ פע־ווי־גערטו רייזע-פאששע נאטהיגען

 מאן וו^ללטע דא^ט מצרים. £^ן געש־בטע אלטע
̂ן  ארם- דא אלש איגד ורססען, נ־בטם יודען דען £ו

ק טא; דבטע צאגען, ע־  געוואלט- ארשוואגדע־ונג ד
 ם ע ב ל ע ו ו פאן אבער פערה־נדערן. צו זאים

. >■ ע־א״לט עגיפטע־ דיא דאגן וואורדען געשיקע . 
 האא־ קיץ דאךא־ש דיא רוטענען, דיא זאללטען דאש

 ענדליך געדנדעל, עגיפט־שע •עגעש אלם בעששער,
̂ך  זא מעגשענ-־עבטע ד־א וועד בעדעגקען! דז

 עגדל־ך והדד ט־יטט. פישק דען מיש שאגונגשלאז
!צערטרעטען זעלבשט
ן ן ע נ ״ א ן ע ג ע ג ט ז י (א * ע ד ו י  

ם ע ל ל ) א ? ט ב י ו ל ר  אפ־־ר ס׳-־-טק אם ע
 הערר קויפמאגן, יידישע געאבטעטע דע־ וואורדע
 ורק אי; וטיפש), קעזטא־ק אויש ה ט א ר א־גנאין

 א״עבליבען אייגע־ ג־יג־לאגע א״ף פע־האפטעט
ע ג דאקיטענטע ע־ דאש בע־לין, אויש אגצייגע

 גענצ- ד־א דך שטעללטע ■עטצט האבע. ט ש ל ע פ
 נון דער העדרם, ראטה דעש שילר-לאדגק״ט ל־בע
ק נעגק ק וועלבע־ ריבשע־, ד  האפטם.בעפעהל ד

 נון ווע־דען ורר אגגעשטרעגגט. קלאגע דיא ע־ל־עש,
 אללעש יודע; אייגע; געגק ״אהל דך טא; אב זעהק,

!דאר־ ערלויבק
ד ע ט ל ע <ק * ג ו  ם י א ע ע ג ש א
( . י נ ו  אי. בעריבטע ק^מטען ד־טק אללען פא; י

 בייא באדען, אויש קעלטע. העררשעגדע דיא בער
 דאש נאב־יבט, דיא ד־עזעש -טען2 ו אש קאם ורק,

שנעע טיט געגענד יעגער אין בערג-שפיטצען דיא

פאלליעטאן.
מאסקע. דיא אונד גראס-עלטערן פדינע

ן. נ א מ ט ד א ה מ׳ דר. פאן
צוננ.)8פ*רםלע .טע6נ

 צו. וועניג א״; ריעבייא צוקטע פייידני-ע־ יצחק ר׳
 אל־רו של ״:׳ס דאש עבע; וו״ן נלאו דיעזעס דא זאמשען,
 צו זאנשע איגד אלפנאלר ̂ך1יע- דך פאסטע וואר, ד,:נ־א•

 האטטע: בעטע־קט נעווענונג דיעזע דע- נראפען, יוננע; דעם
 נלאו דיעזעס י. :•:ט: טחיט !הער־ ננאדינע־ דיטט, ״טהוט

̂הל וואר ודין י פ-!*£עטען דען -ר6 ווו ל ו א בז. ה
לל. אנק־נדינען ע־לא־ו;נ דיא אונס דעי  ך4די ז̂ז

 דע־. פ־*פעט דיעזע־ נעשטאלט וועלנע־ אץ ,ווייס וועד
 געשטאלט דע־ אין זץ:א־ פיעלל״בט ;ע־שי־נט איינסט
■״ • • ען8נדא יוננען איינעס

 נעדא:קענ.נאננ דיעוען אינע־ לאנעלטע נ־אף ,דע־
 וץ:א־ איהס אין ווא־, נעדייט דע־ םץ־נעטע־ס, יידישען דעס
 אינדעס ואנטע, אינד ע־נליקען, צו אליהו עטען6םרון דען
 דאטועלבע אונד נאהם ט־שע פץ: ״טצה■ שטיק ין א ער

:נעטיאנטעטע גענויא
־עליגיון׳, הע־דלינע ע, נ שא איינע האנס יודען ״איחר

 ע־קלא־עט דא־ אלקס.זא;ען.6 ה־נשען אנציעהענדען, מיט
 אוננעז״ע־טע דיעזעט א־ינענטליך נעדי־טעט מיר!יואס

 אבענדע דיעועס אן ענען איה־ ע־ווא־טעט אונד,־ואדום ב־אד?
•״ • • ? אליהו סדאפעטען דעס ט6אנקו: דיא

 אלל נעלענענה״ט, נץ האטטע ס־יידננע־ •צחק ר׳
 דעט ע־צעהלטע ע־ אויסציסאזק. ־.עלעהרואטן־יט זיינע
דיעיעס אן נאטט •אה־ען 40 0 אםט6 אר6 דאס ען,6נ־א

 שילא. דע־ א״־ א״ל־נ זא איז־אעלס קינדע־ דיא אבענד,
 ציים א־־נטאל ניבט זיא דאט נעפיד־ט, עניסטענט ווע־י־א

 ציט לאטטען. צו זייע־ן ־׳•זע ד־א פי־ ב־אד דאט דאטטען,
 ז״ט יודען דיא אלזא די־£ען ראונדער דיעזעט אן אנדענקע;

בע א״גער וועהיענד עניםטעץ אוי* ב<£*"אוננ יענע■  ו̂ל
ד געדיערטעס קיץ  אבעי יודק ד*א דא . . . נעניעסען ב־̂ז

 ה׳יביאטד איד,רעד איים יאה־־ק 201.0 פאשט דיט ליידע־
 דע־ אבענד דיעזעם אן דאס זיא, עדווא־טען דנד, ע־יא:ט5

ו פ־א£עט ה י ל  דער ריקקעהר דיא אינד ערשי־נק א
.*וריד. סע־קינדען לאנדע היילינען דעט נאך יודע;

נ־א־ דע־ (וויעדע־האלטע •אה,רען! 4000 £א:ט •זי־ט
 4000 £אטט זייט ערד.עבע.ד) זיטצע £אט נעריהרט ט־עף דך

 ״אונ. דע־ נעבאט ד־עזעס יודע; דיא נעאבאנטען יאהדען
 דיע. דך האט יאה־ען 4000 £אסט דיט !קונעך נעדיערטען

 שליט. אין אונד נוטען אין ע־האלטען אייך ב־יא ביויך זע־
 דאט הייטע, נא־ דא ווא־טען דאב״א אונד !צ״טזן מען
ו פ־א£עט דע־ ה י ל  אונה ע־שיינען נאלד אידנען א
 וואה־. . . . ! וועדדע £ערקינדען נ נ ו ז א ל ר ע דיא
 נאטט. 1 נדרך נאטטלי:.ה״לינע־ איין דיעט א־זט עס !ל־ך
 נאטטליב. !אלטע־ דאהע גא־ דאט דו־ך הייל־ג אונד ליך

 —אי דיא הא££נוננ, עדהעבענדע •טאנע. ד־א דו־ך ה״ל־ג
>• ערקנ־ם£ט6 ב־רבע דיעזעס מים

 אננעלענטע ש״ע־מע־יש עטוואס עדלע, דע־ אלס
 שטאנד דא ניעדעליעט, דטץ דינען א״ף וויעדע־ דך נ־א־•

 זא יונענד דינעי אץ דע־ :, א נ ב־וך אידס אן דא־ט
 אץ יודענטהומט דעט £ע־נאננענהייט ד־א איבעי מאננעם

 דיא דו־ך פערקלעיט האלב !האטטע נעלעינט ז שיל דע־
•ט•:. דינע ע־ £ע־לא־ נ־א£ען, דעט ווא־טע בענ״סטע־נדען

 רירנ_ צ־נלי־ך רעלבעט ״א־ט, דאב נץ נאהט אונד טע־נהי־ט
:זאנטע ע־ אינדעם קלאנג, שטאלי; אונד -ענד

 דאב ! דעבט דאבען דא !:־אץ הע־־ ננאדינע־ ״יא,
 עס ודיל הייליג, דאפסעלט יודען אי:ט איום אסטעי.£עסט

 שקלא. עניפטישען דע־ אדם ע־איננעלוננ צי־ £עטט דאב
 אין יאהדטו־זענדק דים וויי דיא יודען, וויה !א־זט ווע־״א

 ה־יסעבטען דיא נעודם זינה שמאבטען, ק:ע:טשא£ט דע־
 £־י־ה־ים דע־ נוד ניבט צוואה אינה £־"ה״ט, דעי פ־־ינדע

 ד־א אינד !מענשהייט גאנצע דיא £•־ זץנדע־ן אונס, £׳־
 ט. י ב וויא !הע־־ גנאד־נע־ !אך !קובען אוננעז״ע־סק

ד ע  קובען דיעזע דץ־ אי:ט זינד ־ ע י ו ז אינד ט
 דיא !•אד,רען 2000 £אבט דים ״ץ־דען נעמאבט נע־ייטב

 ערסטען דען זייט ורד ד־א £ע־£ץ־נינ:ען, אינד ל־־דען
 רא־ £עדצייהען דא — ב־יסטענטהונוס דעש יאה־הונדע־טען

£ע־£ץל. אינד ליידע; דיא •א, !:־אז רע-- ננאדינבט,
 דאס דורך ענען ב־יסטענה״ט, דע־ £>); ורד דיא נוננען,

 ע־דולדען קוכען, אוננעדיע־טען ד־א אינד א:טע־.פעבט
 דאש נעמל־ך ניידע, אינם דאבטען דיעזע . . . מיטטען

 )םטעלט1ד ן, ע כ ו ק אונגעדיע־טען ד־א אינד ט ס ע £
.״ . . הייל־נ! דאפפעלט טהייע־,

קען. צו בענאנן ש א נ נ־וך £•־:. ענדל־ך שט̂ו
 א־נד ל־עש, ה־נ־ייסק ו״-ט צ• דך ע־ דאב ע־, טעטע

 אינדעם ע, ט נ • ד • ־ ל ע ב דא־־־ך נ־א£ען דע; ע־ דאב
 ד־נשטעללטע! £ע־£^לנינ:ש.״:ט־נ אלש :־•סטענהייט ע־דיא

 דעש פע־לענענה־יט ד־עזע נאט־־ליך מע־קטע נ־א־• דעי
 עבק ע־ דע־ £ץ; בענ״שטע־־ננ, דיא דו־ך דע־ מאננעט,

 אויש. דעש א־:בעה^ל£ענהי־ט אללע וואורדע, ען£6ע־נ־י
האכשט א־ינען נ־א£ק דען ארף אונד £ע־לו^־ זעהענש


