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- פאליטיק. איננערע אוגד אייפעוע דיא אויף —

בער־ אין איזט (זאמסטאס -טקדיעזעם23 אם
 אן עוזאממענגעטיעטען׳ קאנפערענין אייגע לין

 אבגעזאנד- אינד בעפאללטעכטיגטען ד־א וועלבעד
 טר־יל- שטאאטען אייראפעא־שק זעמטטליבער טען

 קאנ£ע- ד־עזער הדפט-געגענשטאנד דען נעהטען.
 ענגלאגד ראגע״.6 .עגיפטישע דיא בילדעט רעגין
 -6ר,רע דינע יאהרק צודיא עטדא פאי נעטליך האט

 נעשטארטע ד־א א־בערשעטצט.אים וו״טעש ב־־א טע
 עם ליעם הערצושטעללק, עגיפטק אין א־דנינג
 מ־ליטע. שיעד,׳ש אלטען דער לאגד דיעזעש נעטליך

 צערשטארען אלעקסאנדריען בעזעטצען, ר־ש
 פדסט אי־גענע אדף געוואלט.טהאט טאנבע אוגד

 זא עבען האטטע פראנקרייך - אונטעדנעהמען.
 דא ענגלאנד, אלש עג־פטען א־־ף אנשפרוך פיעל
 א־ן מילליאנק פאן הונדערטע פראנקדי־ך ארך

 האט! שטעקען שטאאטם-שאפיערק עגיפטישק
 האטטע עגיפטק אדף אנשפרוך ג־אשערק נאך

 אבער. דיא יע ד־ט ד־א טירק״א, דיא נאטירליך
 א־ן דאך ארשאיבטע. עגיפטען א־בע־ העררשאפט

 ט׳ כ ע ר אנדערעש קיץ; והרד ,,פאל־טיק־ דער
 עבען אלש אנערקאננט, ל א ר א מ אנרערע קיינע

 נעטליך ורעז ענגלאנד !געוואלט׳ ״ראהע דיא נדד
 טיטהילפע דיא עג־פטענש אקמופאציאן רעד ב־־א

 *יריק׳ ענטש־עדען ט־יק־־א דער אונד ם־אנק־־יבש
ד עג־פטע; גאנין האפפטע, עש ווייל  דען או־ך אג

 צו ריישען דך אן צייטק אללע פיר ן א ד ו ז
קאננען.

 בעזעט- דיעזעם בי־א יעדאך האט ענגלאנד
 נע- ע־פאהיונגען טררריגע גא־ צונגם.פערזובע

 דורך ן א ד ו ז א־ם וואורדע א־טעע דינע טאכט.
א  פאשט ש־אפעטעך .פאלשען נעם א" ודהלערייק ד

! זא־ גרונדע דעזעש איים פערניכטעט. געגצל־ך  ז
 אייראפעאישק אי־נעד א־ינבערופונג צור ענגלאנד

ע. מ'ט געמ״נזאם איש גענאטהיגט, ראנפע־ענין  ד
 עג־ם- א־ן אנגעלעגענה״טען פערוואררענען ד־א זע-
 שא; וויד ווערדען האפפענטל־ך רעגעלן. צ־ טען
 א־בע־ ד־ן׳ לאגע דער א־ן נוסמע־ נעכשטער א־ן
 דאש קאנפע־ענין דעזער אין פערהאנדלונגען ד־א

 דאם נור, פ־רכטען ודד טיטצוטה״לען. ורבטיגשטע
 אי־אפעאישק אי־נע־ צו ;עאפ־ עג־פט־שע ד־עזע

 גע. זאלבער ענדע ראש קאנן. פ־הרען פערוויקעלונג
 א־מטעי שאשט נאך דאי יאנפע־ענצען טיינזאטק

ק־יעג• אוגד רי־בונגען געגענזייטיגע
פא. או־שו־ערט־גען דע־ בעט־עפפש פ־על זא

 בע- פאל־ט־ק א־ננערע אונזערע יעדאך וואם ל־נדק.
 ״אבשענ-שטרייט־ אלטע דע־ איזט זא ט-פפט,
 אוגד עשטעדר־יבש רעגיעדונגען דען צודשען

 עשטער־ ד־א אדשגעב־אבק. נ־־עם פא; אונגארגש
 איטטעד נאך נעמל־ך דך קאנן רעג־ערונג רייכישע

 אץ דאש בעפ־״גדען. טהאטזאכע דעד טיט ניבט
 וואורדע׳ ע־דיכטעט פיעד-טא־קט איין ם־עשבו־ג

 האיב שאן וויען אין פיעה-טאדקט דען וועלבער
 עשטעדדייב־שע ד־א האט. פערניבטעט האלב גד א

 צייייא טאגען וועניגען פאי דאהע־ האט רעגיערוגג
ע־ צ' וועגיגשטעגש א־ם ע־לאששען, פע־פ־גונגען  נ

 טני= שיעה ע ש י צ י ל א ג דאש דאשש ודרקען,
 דא !ווערדע טראנשפארטירט ם־עשבו־ג נאך מעהר

 אי־זעג- דא דאש דאה־ן, לויטעט פע־פיגונג עדסטע
 פ־עה. דען ־,ש גור באהנ-טא־־פ-בעגינשטיגונגק

 נאך אויך אבער ניבט ודק, גאך טדאגשפא־ט
צוויי. ד־א - זאללק. ווערדען געוועהרט פדעשבורג

 גאליצישע יענעם דאש דאהץ, לדטעט פעדפיגונג טע
 פיעה. פרעסבורגער דען פ־ר •ועלבעם מאשט-פיעה,

 אש- שטאצי^ן דעד א•; איזט, בעשטיממט טאדקט
 טים. ווערדען געש־טטערט אוגד אדסגעלאדען וויצים

 בעאבזיב. רעגיערונג עשטעררייבישע ד־א - !שע
 טראנספא־ט-א־נטערברעכונג, דיעזע דורך טיגט.

 נא- דיא ר^סטעט, צייט אוגד שפעזען פ־על וועלבע
 גלייב. ־עה.האנדלער6 אוגד פ־עה-טאשטער ליצישען

 פ־עשבורגער, דען ניבט ז־א דאש צודנגען, צו זאם
 - !מאגען בעזו־ען מאדר,ט ודענעד דען זאנדעדן

 אונגא. ד־א דאם זעלבשטפעדשטענדל־ך, א־זט עט
 דעד שעדיגונג דערארטיגע אייגע רעגיערונג רישע

 דול- שטיללשווייגעגד ניבט אונגארנם אינטערעססען
דעד א, ש י ט ם־נ־שטער-םרעז־דענט דא־ך. דען 1 ן •

 ד־עזען איבער האט וויילטע׳ וויען אין טאגע דיעזער
 עסטעררייכישען דעם טיט בער״טם געגענשטאנד

 ע פ £ א א ט ג־אפען פ־עדדענטען - ט־נ־סטעד
 דעג־ע. עשטערר־־בישע דיא זאללטע קאנפעד־רט.

 ד־א אדך וו־רדע ז!) וואללען, נאבנעבען ניבט דונג
 טאשט. ■ענעם דאש פע־פינען, דעג־ע־ונג אונגארישע

 פיעה. ודענעד צום אונגאדן פא; וועלבעם פיעה.
 אייגער אירגענד אן ווירד, טראנשפאדטירט מארקט

 ווערדען געפיטטעדט א־נד אוישגעלאדען שטאציאן ;
 פיעה- אונד פ־עה.םאשטעד אונגארישק דיא מיששע.

 ודע. א־הדעדד־טם היעדודך ז־ך וו־דדען האנדלעד
 אן אפפעד דיעזעם אום זעהען. פע־אנלאסט דעד

 נוד אדסשליעסליך ענטגעהען, צו צייט אונד געלד
 איין - בעזיבען. צו פ־עה-מארקט פ־עשב־־גע־ דען

 .ווענן :לדטעט שפ־יב.וואדט לאט־ינישעש אלטעש
 דע־ געוואהנל־ך ז־ך פ־־יעט דא צאגקען, ז־ך צ־וי־א ,

 אנגעלעגענהייט דיעזער אין - !ע ט ט י ר ד
 זיך דירפטען פ־ייען דעג־עדוננען, צ־דיא זיך צאנקק

ך ה־עבי־א ;  פאלגע אין דיא ען, ם אב דיא נור יעד̂ז
 צום וואנדערונג איהדער אדף ׳שטדייטעם דיעזעם

 ט ר ע ט ט י פ ע ג גוט איינטאל טא־קטע . פ־עה
ללען ווערדען י  אבער וועדדקעם האפפענטליך —!ז̂ז

 אנקאטטע; דארויף ניבט רעגיעדונגען ביידען ד־א
 ליי. דיעס ודא שטרייטע, דיעזעם אין דאם לאשטען,

 דיא עבען פאלל, דעד הייפיג גא־ לעבען אים דע־
̂ן דעג דע; ן ע ם ב א ללען ט־אגען דאפא !ז̂ז

.פ־י־נדשאפט־ אנדערע אייגע נאך ארך
 עש. בענאבבא־טע דיא טאגע ד־עזע־ אינש ע־ודעז

 דאש נעטליך, פעדפיגטע זיא רעגיעדונג. טעדדי־ב־שע
 אונגא-שען ק־ינע שפאאד.קאשםען דא־טיגען דיא

 אב אלש - דירפען. קו־פען שטאאטש-פאפיע־ע
 ודר- ב־עטען ז־בערהייט זאפיעל ניבט עט־וא ד־עזע

 שטאאטש-פאפיערע! עשטע־־־יבישען ד־א ודא דק,
 פע־פיגונג ד־עזער פאן א־ישלאנדע א־ם סאן ווענן -

 אונגארישען דיא נאט־רליך טישטען זא הא־ט.
ק א־ף שטאאטש-פאפיע־ע ל ל  אפעא־שען—א א

 ד־עזע־ אין אדך - פאללק! א־נענדל־ך בא־זען
 בע. רעגיערונג א־נגארישע דיא האט בעציעהונג

 טאן אייננעלי־טעט. ש־־טטע געאי־גנעטען דיא רי־טם
 פינק. דיעזעס בעטרעפפש אייך עשטע־רי־ך אין ווירד
 אנטרעטק דען,ריקצוג״ בעשאמונג, פאלל טעם,

 אונגא־־שען דען אדך זאנשט מאן דא מ־סשען,
 עסטערר״בישע ווירדע, פע־ביעטען שפאאר-קאששען

 בעדדערליך - אנצוק־יפען! שטאאטש-פאשיערע
 דע. עסטערר״ב־שע ד־א דאש אימטערהין, עם איזט

אלבק צו נייד קל־ינליבעם א־־ש ניע־ונג  ש־־טטען ז
 איינע נור יא ביעטעט דאש לאשט. פע־לייטען דך

 אי־שערשט-ל־נקק, אונזערען פעראנלאססונג נינשט־גע
 טיט פערבינדונג יעדע דאש ה־נצו.ווי*זען, דארדף

גער־־בע, שאדק צום לאנדע אינזע־עם עשטע־רייך

 שאדינונג דיא אויף נור דעניערונג דארטיגע דיא דא
1 הינארבייטעט אונגארנם אינטערעססען דער

) פאן הערר זיך שיינט איבערדיעם ! ס י  פ
 .6אוי ט א ה ט וויכטיגען איינער צו דאך ענדליך

ק אום צוראפפען,  אים ודהלערייק געפעהרליכק ד
 דעם נעמליך ווילל ער !מאבען צו ענדע איין לאנדע

 ״הויז-ארדנונג־ איינע דורך רייכםטאגס-פרעז־דענטען
 העטצ.רעדע איינע דער יעדעם, איינרייטען, טאבט ד־א

 צו ענטציעהק זוארט דאם זאגלייך ודלל׳ האלטען
 פרעם. נייעם איין צוו־יטענם אבער ווילל ער !קאננען

 רעגיערונג דיא דעסשען קראפט שאפפען, נעזעטץ
 מאכט.פאלל. אי־נענער אויס העטצ-שריפט ■עדע

 איין ערסט אהנע קאננע. קאנפיסצירען קאטטענהייט
 דא מיססען, צו אבווארטען אורטהייל־ ״דיבטערל־בעם

 ערפאלגט אורטה־יל ריכטערל־בעס זאלך איין ב־ז יא
 וויי. דיא בערייטם שמוטצ-שד־פט א־ינע זא א־זט,

!נעפונדק פעדברייטונג טעשטע
 דאס שרייען, בלאטטער אפפאז־ציאנעללק דיא

 א־ם רעדע.£־"הייט דיא געגען פע־פ־גוננען דיעזע
 פער. פרעס-פרייהייט דיא נעגען אונד פא־לאטענטע

 פאן הערר דך ווירד האפפעינטליך ודרדען! שטאשען
 נאי. א־ם נעשד־־א׳ ז־ננלאזעם זאלך איין דודך טישא

 פאר. ז״נעם פאן פר״הייט״׳ .פאלשען א־־נער מען
 פרייהייט איינע לאססען! אבברינגק ניבט זאטצע

ע. אייגע וועניג עבענזא איזט ן, ע צ ט ע ה צו  ב
 צו פרייהייט אייגע עטווא ודא פרייהייט, יעבט־גטע

 פרייהייט דיא !ן ע ד ר א מ צו אונד ן ע ב י ו ר
 ש־אנ. נעזעטצליבען דער .א־ננע־האלב נו־ קאנן
 אם. דיא ודא יעדאך, וועד זיין! היילבר־נגענד קעך

 אנטי. דיא פיר אויך בלאטטער, פאזיציאנעללען
 וויהלערייען זאנסט־גען אונד העטצערי־ען םעם־ט־שען

 קיי. גאר האט דעד - פארדערט פרייהייט פאללע
ק  ניין!ניין! 1 פרי־הייט דער וועזען פאם בעגריפף נ

 דער אין זאנדערן געזעטצלאז־נק־יט, דער אין ניבט
 דיא ליעגט געזעטצע דעד א־־נהאלט־נג שטרענגען

!פ־י־דדט איינענטליבע

נייאיגקייטען. פערשיעדענע
. ד נ ע ד י ז ע ר ר.ם ע ט ם י נ י ם1 • טי

 א״נ. קאפאשוואר אין דיעזעם ״?-טען אש א־זט א) ם
 אנט־.םעמיטענ.נעםט דעם אין אייך געטראפפק.

 זיינע אדנענבליקע. אייניגע ער פערוד־לטע טשורגו־
 זיינער נעלענעגהייט, דא העטטע עקשעצעללענץ

ק אנט־-שעט־ט־שמום דען איבע־ אנז־בט  אם עב
!פערלייהען צו אדסדרוק ארטע ן ע ט ב ע ר

ן ע ד נ ע פ ש ) ר • ע י י ו ו ר צ ע ל ד  ע
( . ן ע ד ו  .באראן בעריבטעט: ווירד ודק אדם י

 איבערשויעמט. דעד נונשטק צו האט ראטהשילד
 גולדען <־000 פאן בעט־אג דען גאל־ציען אין טע;

 מארק באראן שפענדעטע עבענזא - געשפענדעט.
 שפיטאלם א״געם נ״-בדא צום קאניגםווארטער פאן
 םוטטע דיא ודק אין ברידער־ .בארטהעדצינען דעד
 פאן הערר א־זט בעקאננטל־ך - נולדען. 5000 פאן

 עסטעדר״בישק דעם טיטגליעד קאניגסווארטע־
 אלזא איזט ער (אבער-הדזעס). העררענ.הדזעם

 רען אונטער גענענווערטיג דעד יודע. איינצינע דער
 ר״כסהעלפטע אנדערען דער מאגנאטען האבשטען

 פער. קורצעם דעד האט. שט*ממע אונד דט״ן
 עבענמאללס וואר ודנטערשטיץ בא*^ן שט^בענע

 טיט. לעבענסלענגליכק צום טאיעסטעט זיינע־ פאן
 ער. העררענ-הויזעם עסטעררי־ב־שען דעם גלייעד

 ודע. דעם פערטרעטער נענענווערטיגע דעד נאננט.
 אלבערט בא־אן נעטליך ראטהשילד-הויזעם, נער
ער־ ניבט נאד ווירדע דיעזע האט ־אטהש־לד, פא;



 א־ב״. ד־א !טומולט ארנער איץ ענטשטאנד ריס ! פער. ־עטאנד אבער טראגען, פאל־צ־־א עור אבענד
 פאבריקק דען או־ם צ־יט ד־עזע אום קאטען טעי : ד־ענסט-העררן זיינעם ־א ב אינצווישען א־הן ריעטה
 וואזעלבשט בעקער-לאדען, דען אץ דראנגען אונד יאגטע דאפאן נאבד,ער א־הן דער פאפפער, ארמץ

 דעסשען פאלגע אין צערטרימטערטען, אללעם ז־א האבע ע־ זאגטע, אנגעקלאגטע דער אנצייגטע. אונד
אננע. ד־א - וואורדען. פערהאפטעט פע־זאנען 46 • ארך דיענט אונד געד־ענט יודען בי־א איטטער נאך

 אלם יודען, בי־א ליעבער
צאהלען. בעססער ■ודען

ד־א ודיל כר־סטען, ״א

אויף ג־בט צוקער.בעקער, עדערמאנן, גע<<
 קינדער ער זנב פרעז־דענטען, דעם פראגע דיא

 זיע. אונד לעבענדע ״זעכם :אנטויארט צור האבע,
 יא. געורספער איין - (הייטערקייט.) טאדטע." בען

 פאם אוינוסט יי-טען אם וואורדע העגעדיש דאנן
 בעטערקט. דאב־־א טאטד פיאנין קאנשטאבלער

 גאז. אייגע אייזענ-שטאקע איינעם טיט ער אלם
 אידן קאנשטאבלער דער אלם איינשלוג. לאטפע

 דיעזער זיך וויעדערזעטצטע וואללטע, אררעט־רען
 א־־פפארדערוג ד־עזע - , דאם זא א־־זענ-שטאק, דען דאבייא שויאגג איגד

 קאנשטאב. צוו־־טען א־־נעש ה־לפע ד־א טאטה
 אנגע. דער טופטע. נעהטען אנשפרוך אי; לערס

 אץאברעדע.עיינעפראנץ דיעם שטעללטע קלאגטע
 דער ב־־א אידם גיעדע־טאנן דאש אן, גיבט מאטד

״לאם, :האבע געזאגט העגעדיש דעס פערהאפטונג
זיא שלאגען איגד לאז, בריסטען ד־א דאך זיא פען

שטעללט אנגעקלאגטע- !־ודקליעבעו
אב־עדע. אין ענטשיעדען דיעם

אש אן, ניבט אלט, יאהרע !6 פראנקאוושקי, ׳1
 צו געפינדע; העמד

 נעוואל. ראדן־שען
אגגע. דער דע:

 איין או־גוסט -טען8 דעם אבענד
 דעש אויש אלם וועלבעש האבק,

 וואוו ע־קאננט הע־ריהדענד בע
 דיע. זיין, צו געוועזען בערעבט־גט גלו־בט רלאגטע

בעהאלטען. צו העמד זעם
 נעהא־טע שטיעד-געזעללע, י, ט ו ג פעטער

 אבענדם אויגוסט 9. אש וועלבע אן, גרופפע יענער
 דער א־ינשלוג. ב־אנדל א־גגאין דעם פענשטער :<

אונשולדיג גאנץ ה־עיאן בעדו־פטעט, אנגעקלאגטע
בעדגע: טהעאדאר צייגע ־עיז• צי

דע־ ■יא
— *

אנויייי׳ יעדא
אייגשלוג. פענסטער ד־א

 קארטאניאש יאזעף ט־שלעד.געד,יל£ע
יענק אוגטע־ גליייפאללם אייגובט י.פען אם

פטעט
לאגטע

 ט־טיל. •ענק אן אינסגעזאטטט, לי־גנען געקלאגטען
האבק. צו טהיילגענאממען טען

 פלאטצ-קאט- פאם דיא געלאנגטע היערויף
 פעדהאנדלונג, צור צושריפט א־־נגעלאנגטע טאגדא
 אבער.שטאדט. דער זייטע ״פאן :לויטעטע דיעזע

 1893 או־גוסט .טען8 אם וואורדע הויפטטאננשאפט
 אין בער־יטשאפט קאטפאניק צווייא יע אום פריה
 אין אנגעז־בט. איללאע־.יאםערגע איגד קארלם. דער

 אוד,ר 9 אום זינה אויפפארדעיונג דיעזער פאלגע
 קארלם.קא. דער אויש קאטפאניק צווייא אבענדם

אויםגע־יקט. שטראסע קערעפעשער דיא אויף זערנע
איי. דורך מ־נדל־ך עשאה

ק  אבער-שטאדטהדפטטאננשאפט דער בעאטטען נ
 דאם אונטיטטעלבאר, גור דיעזעלבע קאננטע אוגד

 עדגאג. אדסריקען דעם מיגוטעןפאר8אדער6ה״םט
- זיין.״ גען

קאנפעששיאן, א־ז־אעל־ט־שע־ פ־יינד, איגגאין
 אשטעררי־בע. דעם פענסטער דיא אנגעקלאגט, ווירד

 ;האבק צו איינגעשלאגען קאפפעע-הדזעם רישען
 | געגענאיבער העם - לייגנעט. אנגעקלאגטע הער

 דאש איללעש, געארג קאנשטאבלער דער זאגט
ק ער  טיט ע־ וו־א האבע, נעזעהען אנגעקלאגטען ד

 דעם פענסטער ד־א זעסשעלש איינעם פישע דעם
 איינגעשלאגען יזעם—דאפפעע. יבע־ישק—אשטע
 אנטי. ר ע ש י ד י י איין ארך נאלזא — האבע.

- סעטיט!)
 ״עם :צ־יגען צום גרובער דר׳ פערטהי־דיגער

 אנגעקלאגטע, דער דאש ייאה־שייגליך, ניבט א־זט
 אנגע. קאנפעששיא; ן ע ש י ד י י דער וועלבער

ק אן הא־ט,  טהיילגענאטטען טהעט־ג רראוואללק ד
;״זאללטע האבען

 פ־אנקס 20 שיט 23 נום׳ 2860 ס׳ לא! נוקארעסטער אש ד ן
 נעא־ד. אויך ווירד שרענושעראציאן דער נעצינליך נעצאנען, 1
 ערצ״נט םצות.םאשינען נוטע :ק׳ אץ ם׳ ם׳ העדרן — נעט. '
בודאפעסט. ראדיאל.שטראפפע פ״וועל, לעאשאלד |

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
ד ע ט ס ע א פ י י נ . ט ק ר א ש ־ ה ע י פ ט כ א ל  דעם ש

 וואנענ־ אננעהאלטענק פעשט אין היער ם. ד. .טען26 אם
 יעה6קליינ. 691 אונד שטיק,נדאש. 1888 וואודדק מארקטע

̂ן נענראנט. מארקטע צו  :פערקויפט וואורדען היעפז
 260-120 פאן שטי? פער , ע ר ע י ט ש שטיק 33

 נולד, 320—180 פאן פאאר דאם אכשען, 891 — נוררען
 מעלק-קיהע 224 נול. 300-160 פאן פאאר דאם קיהע, 305
 שאאר ב־פפעל,;דאם שטיק 205;נול. 170—80 פאן שטיק דאס

14 פאן דאסשטי? קעלבער, שטיק 439 נולד.: 280-140 צו
נולד׳--------פאן פאא־ דאם לעטמער, שטי? — נול. 35 -
 נולרען 22 6 פאן פאאר דאש ע, פ א ש ששיק 2 ,2

 נולד. —.— קוה.פל'יש —נולד. 50. — 56. א:סענ.פלייש
 55—51 נ־פפעל.םלייש אונד — נולד. 40—38 קאלב.םלייש

קילון. 100 פער פרייזע נולד.

דאנויא. דער וואששער-שטאנד
שא. ,3.80 ב־דאשעשט ,4.03 קאשא־ן ,3.95 פדעשבודג

.8.10 א־שאווא ,2.65 ,פאנטשאווא4.2.5 נייזאטץ ,4.60 האטש
5 .188!יוני 2. פאב לאטטא-ציעהונג

77 86 1 64 27 :ג ר ע ב מ ע ל
: ג א ר 40 37 71 14 4 פ

עה־ענטהי־ל. ט׳ :שע־אנטווא־טר־ך דעדאקציאן דיא פי־

ז. ר ו ק נ א ק
 דער ובודק, שוחט איינען בענאטהינען ווי־

טיט א־נד טוס זיין תפלה בעל יטער א■־! 'גלי־ך

ע ק ע־צי־ זא• :ע
בעשטימטט.״

 יאהאנן ציודל-קאטט־שסער
וואו ארגושט •״.טע; דעס אבענד אם

טען
א: יען

1 •* ■לביד

געקלא;-

 צערב שטיאסע
 טא פאנד וואורדע,

ודלל ער  נעקלא
זיין. גען

 איננא
!8 הער
 שטיינען טיט דען

 יעדאן זאנט צו, דיעס
שפיעלע־־יא ״דער זא

קי
 ־ז א־ו ו

לאם

 ער אלם
טאשק נע;

 פערהאפטעט
 אג. טטיינע.

היננענאנ. ידע

 1׳״־ * י ״״■ י
שרפלאט• דען ארף
 יונגען דען איך ״אזעלבסט

שליעשען, צו הרזטהא־ דאש ערזובטע, ע־

 :זאנטע
פאם איך

 אבער.שטאדטהרפטטאנ
נעשיקט, טיטולטע

ייאש
אי־ — וואללטע. טהין ט■עדא

 טאי: זיינע ;פערהאפטעט ריאייאיללע
 אננעקלאנטער ;פיללט.
האבע שטיינע יא

 טאנע דריטטק אם
ולא- יען

נוי־ ע־

-4•יו•1*1 > ״

א'
בייש - נעבען.

 גלייבפאללש הער
וואי, קראוואללע

 אננעקלאגטען
 דעם ארף

איי; א־־דע

ן ״ע ז ן > . א ן נ<- .
רושניאק, שטעפא; , —י

!  הער שו־.פלאטצע
ער נעפונדען. דאלך

ק אן, ניבט  נאששע האללונדער. דע־ אי; דאיך ד
 יאזעף פאליצייא-אעשפעקטאר האבק. צו געפונדען
 פענם. דיא אננעקלאנטע דע־ אלם זאה, אשטיאן

פע־האפטעטע. איד,ן ער דאהע־ איינווארף, טער
 א־ם האט פאשפיש־לל ■אהאנן אנגעקלאנטע־

 קאשטא- יאהאנן אננעקלאנטק העם טיט פעראיינע
 קליע. געשעפיטעדעם פא,ם !!.טקאדנוסט אם רעק

 פירטא-טאפעל דיא שפיטצער יאקאב הענדלערם
 פערהאפטענדען אידן דען אונה דעראבנעשלאגען

 - בעד־אהט. האממער איינעם טיט קאנשטאבלער
 גערעטש מיבאעל גערעטש, פרל אנגעקלאנטען דיא

 ארנושט *!.טען אם וואורדק האוואש יאזעף אונד
ט.-—ע פענסטער-איעווערפען ביים  אננעקלאג- ש
 פזןליצים. דעם פערזעטצטע ס ו ר טארטין טער
 נאזע. ד־א ארף שלאג איינען טאנגזןלד פויל טען
 זעבעל דען ער דאם אן, ניבט אנגעקלאגטע דער
 גענען וועלכער קזןנשטאבלערם, גענאנגטען העם
 ווזןללטע. או־פהאלטען וואורדע, נעשייאיננק איהן
 טאנגזןלד, קזןנשטאבלער זאנט נענענאיבער העם
 דען פריד,ער שזןן אננעקלאגטע דער איהם דאם

 ארם נור ער דאש אונה האטטע פערזבטצט שלאג
האבע. געצזןנען זעבעל דען

ק3 אם ט בעקער.גע. דער האט ארגוסט !.
י בעלא הילפע ו ל  ק ע י נ א ט ש טאי־ע ד־א ב

 גע. ל ל י ר ב בעקערם דעם געוואלב העם אוים
 איהרעם ו־עגען דא־ט דיעזעלבע ודיל ווארפען,

היע. של־נ. לא־ם א־־נען בראדעש־ .פערבראננטק

ייעזע
 ייאששע־ טיט פיבל־ק־ם ראש בענאש שאנק-־נעשטע

 ,•יאששע טיט פיבליקיטש דעש בעג־עשק דעם פא־
 בעטערק צו נ־שטש שקאנדאל א־־נעם פא; •יא־

 ווא: דער ט־אטץ האט ודינגרובער
ייאללק. שליעפען ניבט שעפט

 שטאאטם. דער פא; ודרד ש־ניאוו־טש יאזעף
 אם ער דאם געלעגט, לאשט צור אנוואלטשאפט

 דערקריי־צ. עקע הער אן דעם!!.טקאיינושט אבענד
 צ־ש טעגשען ג־ופפע אי־נע טאבאק-גאששע אינד

האבע. אננעפא־דע־ט פעכשטע־א־ינווע־פע;
 שלאששער, וררטה, יאזעף אנגעקלאנטק בייש

 ־. י א שטיק איין פע־האפט־נג ז־ינע־ ב־־א וואורדע
 דעט. טיט ע־ דאש אן, ניבט ער - געפינדק. ן ע ז

 בעאבזיב. נעי־אלטטהעט־נק־־ט קיינע זעלבען
האבע. ט־נט

בער־יז-פערפא דאש רא־ היעם־ט

 ־אבבינק א־טהאדאקשק צויייא פאן צייגניששק
 אינה גולדע; 250 יאה־עש-נעהאלט א־זט. פערזעהק

 אג. זאפא־ט קאנן שטעללע ד־א ראהנונג. פ־־יע
 10 ווערדען אקצעפט־רטק דעש •וערדק. געט־עטען

פערגיטעט. רייזעשפעזען אלם גילדען '
קאמיטאט׳, (א־אדער זערענד נאדי

האקער. איננא־ן וויים, הע־טאנן

אדפפארדערוג:.
 ;אלי׳<־ען אין באשניא בייא ב־־גל אי; דע־

 גע. א ד נ י ה אונד ב י י ל עלטערן דען פאן
 •אה־ע 57 עטיוא ל, ק ע י נאטענש זאהן, בא־ענע

 אי־פהאלט, זיד עי ווא אנציצי־נק, ע־ז־בט, וררד אלט,
׳פאן ערבטהייל זיין איר,ם דאטיט  או־שגע. גולדען 500,
 נאך אוישערדעם וואצויער קאננע, וועדדען פאלנט

 ב־ורער זיינעם פאן ודרה, ערזובט דדינגענדסט
ר. ו ד ג י ב א י

טא. אין קליץ שאשועל העדרן בייא דע־צ־יט וואהנם
קוריא.דאף. איש קייא

 דעש רעדען דיא א־בע־ אששען.
 וו פע־טהיידיגער,

ל איש ודר אבען
 א! !א־נד וואלטעם

ה! ל י י ה ט ר ו א
ל ק בעריבטעט. ע

 -א- <ן
אג.0שטאאט . 

 דאש א־בע־ א
־. ט ר ט-א י

ל ש

רעדאקציאן. דע־ ב־יעפע
 איזט עש !יעכש האבען ויא :ציי. אין ,ר א׳ העיי־ן

 דיא דורך קאנן נעזעפין יעדעש — ווארדען. פעיזיישט פיעל
 דיא ווע־־ען. אויפנעהאנען פא־לאשענצעש דעש מאיא־יטעט

 טאיאי־טעט איינע־ צו ניע וואהל עש ווע־דען א;טי.שעשיטען
 ד,עטצ. דער ווענען געפעהרליך נלאש ערשיינען זיא בייננען:
 איננעשט־אפט פארלאשענטע איש ענען זיא דיא רעדען,

 קיין זאבאלד :ב׳ אין ם׳ פ׳ העד־ן — :קאננען האלטען
 נאט־ר. ע־ש״נט וואורדע, אויפנעשטעללט נענענ.קאנדידאט

 דאש געוועהלט. איינשטישמיג אלט וויושאלי דער ליך
 נעוויש איוט דאש האבען, לי־דען צו יודען ד־א איבעיאלל

 ם' ם׳ העדרן :ל׳ אין ר׳ ה׳ העידן — נעדויערליך. האכשט
 נע״ ניכט וינד לאזע איה־ע :,נ אין ש' ,ש העדרן אי; אין

איזט לאוען איהרען פאן :ר׳ אין ס׳ ה׳ העדרן — צאנען.

שאנשטק ד־א

ץ ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א ג
מאנטערל. אונד פרוכת אויף

ד ק. ל א ו ו נ י ר ג
בודאפעסט,

 הויז). (הוסאר׳שעם לאנדשט־אששע
 פאר■ אללע־ אנפע־טינוננ צור רך עמשפיעהלט

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

 נאך אלש אלטען, נאך טעששעל פיר זאוואחל
 יאהרען 38 זייט דעשסען נירנט אוגד ריטוש, נייען

 אוץ וויא רוף, וואהלפע־דיענטער ע־ווא־נענע־
 סישקאלץ וויען, שעסט, אין טעששעל רען פי־

 צור נעשיינדען נראשע מעהרעדע נאך פי־ אונד
 א-- אויסנעפיה־טען צופ־יעדענהיים אללנעמיינען

 פיר — פא־ליענען ציינניפשע ווארינער — ני־טען
 עפפעקטואירונג. נעשטע אונד שאלידע

 צור ליענען אוישוואהל נ־אשטעד אין צ־־כנונגען
אויף. איינזינט
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 לייכגאם דעי לאג הרז איין אין איינגאנג ביים ־ דק.
 וואר. געשפאלטק שאדעל דעססען קנאבק, איינעם

ק אץ  צערטדיטמערט. אללעם וואורדע הייזערן ד
 אלטק דעם לי־בע ד־א לאג שטראסע דעי אויף

 א־ם גרייז, ד־עזער דייצעלטאנן. העדרן דעס דיענערם
 שטראסע, דיא א,״ף פליבטעטע טערוואונדעט, הויזע

 געטאד. ריאפף דען ארף ה־עב איינען דורך ער ווא
 ג־א. אייגע וואורדע די־צעלמאנן פאן וואודדע. טעט

 וואור. זעלבשט איהם גערויבט. געלד.סוטםע סערע
 בייגע. קאפפע אם פערלעטצונגק שווערע דק

 ריפפק פיער פאטע־ אלטען ז־ינעם א־נד נ־אבט,
 קאפי. געוויססען אי־נעם לי־כנאם דער געביאדען.

 איהן דאש פע־אוגשטאלטעט, זא וואירדע לאוושק•
ק אן נור פאטער זיין  דיא ע־קאגגטע.- קליירערן ד

 גע. געגענדען אנדעיען ארם רא־ען אויפשטאנדישע
 א; נאהטען קוגאורגא׳ש בעייאהגע־ דיא קאטמען.

 זא- זוכטען ז־א טהייל, ק־ינען טא־דטהאטק דיעזק
ק איגד ה־נדערן צו צערשטא־ונג ד־א גא־  בעשע. ד

 שע־לאף רושע נ־־שטל־בע דע־ העלפק. צו דיגטען
 (צ־£ליבטש.א־ט>. אזיל א־ץ יודען דען געוועהרטע

 עגטד־ש- איה־ע שם־עבען בלעטטע־ דוש־שען ד־א
 ד־א (א־גד ארם.' פא־געפאללענע דאש איבער ט־נג

 ,פעסטע־ דעם - 1? ? רעג־ערונג רום־שע ליעבע
ק :געטעלדעט שעטע־סבורג ארם וררד ללאיד״ ב ע . 

 א־ן פא־פאללע ערשיטטערגדען דיעזער אץיפאלגע
 אייגע א־־־ קאטקאפף מיגישטער נון דעגקט יגא־דגא

 דע־ לאזוגג עגדגילטיגע איגד ערלעדיגונג ראשע
 טיניסטע־ א־מטער! דננע אץוועלשעש ••דעג.£־אגע

 דאש א־בערצייגונג, דע־ נעטליך א־זט ראשקאפף
 שפיעלע איש האגד ד־א ה־עב־־א ורד,לער ־־:לאזע
 גלוי. מעה־ זא איש פאלקע ביים וועלשע האטטען,

 געגעגו־ער. רושלאגד אץ יודען דיא איש £י:דען, בען
 ערש״. גאגין.־עשטש.לאז־ £אשט אלם ודדקל־ך שיג
 גד א אגג־״£ען אוגגעשט־א£ט יעדער ד־א נען,

 פאדא- פ־זןוו־גץ דע־ א־־ש - דא־ף. טאדטשלאגען
 אץ איגד מאםםענהא£ט יודען ד־א ו־אגדע־ן ל־ען

 א״ש.״ אטער־קא נאך שאא־ק ג־אשע־ען איטמער
 ג. א ו ו ם י ו א .נ ע ד ו נ.י ע ם ם א (ט •

ן ע ג נ ו ר ע ש ד י ו ) א . ד נ א ל ס ו  רועה. ר
 שטאדט דיא שאשש־רטען שא• טאגאטש דעש רענד

 וועגיגער ג־בט בעריבטעט,) .העברי' האטבורג(ירא
 גאך דיא רושלאגד, א״ש זעעלען יידישע י 14̂׳ אלש

 א־ג. ז־ך בעפאג־ע; עש ארסוואנדערטען. אטעדיקא
 א־גד £־־־ען פיעלע אויש־ואנדערע־ן ד־עזען טער

 ז־־ט בע־־־טש פאטע־ א־נד טאגגער דע־ען קינדער,
 עש דא בעפיגדק, ז־ך אטער־קא אץ צייט יאגגערער

 אייגע דא־ט ז־ך געלוגגען, ט־טטלערווי־לע א־הנען
 •עטצט ז־א לאששען זא גר־נדק, צ־ עקש־שטענין

 גאשדאטטק. פאט־ליען צו־יקגעלאסשעגען איהרע
ם ו צ ) ע * ל א ט נ ע ט ט י ד ר ד ו . ד כ

 איגנאץ א־זט בעקאננטליך )ן. ע ל ל א £ ע נ
 טיטגליע. הערפ^רראגענדשמען דער א־יגער העל£י׳

 ב א א ר אין בערייטם א־ישע־שט-לינקען, דער דער
 דורש.ע£אל. וואהלען דען בייא א י א ב אין אוגד
 שט־. א־ן £אנד (זאטשטאג) דיעזעם י.טען8 אם לען.

 ליבעראלען דעם אוגד איהם צווישען גאטטהא־ד
 ז^גענאגג. א־ינע ה ק א £ פאן קארל דעם־ט־רטען

 מ־ם זיעגטע ה ק א £ שטאטט. ״שפדכוואהל* טע
 | י. צ נ י ־ א א־־נער בלז^ס פאן טא־א־יטעט א־ינער

 אללערדינגש העל£־, דעריא־טע שטימטע. ן ע ג
 א־זט דעסאונגארישקפארלאטענטם, ציערדע א־־נע

 צום שטיטטע א־־נצינען דיעזער וועגען נונטעהר
 האטטע £אקה - 1 דורבגעפאללען דריטטעגטאלע

 מאן !שט־טטען 1047 גור הינגעגען העל£־ ,1018
 גע. ,א־־גשט־מט־ג' א־זט £אקה זאגען: אלזא קאגן

 א־ש דאש עם, א־זט זז^גדערבאר י ווזן־דען וועהלט
 .׳םט אץ מעלל ר^לאטאן געגען העל£־ 1881 יאה־ע

 שט־טטע א־־נע־ גור ם־ט עבענפאללם גאטטהא־ד
האטטע. געזיעגט טא־א־יטעט

ל.) ה א ו ו ר ע ג י י א ן ע ה ע ו ו ב א <נ *
 סעגט. א־ן דאש בעריכטעט, בערייטם האבק ורד

 דע־ ווא הו־שטשטאדט), דער פאן עגדרע)(א־גווי־ט
 ז י ו ר ק לודוויג קאגד־דאט ל־בע־אלע יידישע

 גאכטרעגל־ך וואורדע, געוועהלט דעפוט־רטען צום
 יודען, דא־ט־גען דער פענסטעד ד־א בלאש נ־בט

 אגט־. £אם בעצירקם.ריכטערם דעיש אוץ זאגדע־ן
 | נון - וואורדק איינגעשלאגען געז־נדעל סעמיט־שק

 בע. פאלגעגדעם םעגט.ענדרע ארס גייערדינגם ווירד
' וואהל שטאטטגעהאבטען דער .זייט ר־כטעש:
 בע. דער טהיילע א־יגעם א־נטער ה־ע־ העררשט

 א־־פ־עגונג. ט־ע£ע א״נע א־טמער נאך פאלקערונג
 דע; פיר וועלכע וועהלער, יענער £עגםטער ד־א

 וואורדען געשט־טטט, ־־רז קאגד־דאטק י־דישען
 שעשטע־ דעש ורצע-געשפאן דער איינגעייאדפק.

 שטוהל-־־בטע־ ה־עז־גק דעם האט ראטיטאטש
 טאשרע. שטרענגסטען ד־א ערטהיילט, וו־־זונג ד־א

 צו אגווענדונג אץ רוהע-שטאדער ד־א געגען געלן
 וואור. קאמ־טאטש.אבער£־שקאל דע־ ארך ב־־גגען.

 ארפריהרעדישע ד־א אום עגטזענדעט, היערהער דע
 פאלגע אין זעהק. צו ארנק א־יגענען מ־ט בעוועגוגג

 א־. קאם־טאטש-אבע־פ־ש־אלש דעש זייטעגש דעם
 בע. ערשטאטטעטען פא־גאגגע ה־עז־גע; ד־א בע־

 ורצע-געשפאנס דעש אגזובען אויף וואורדע ריבטעש
 ענטזעג. ה־ערהער א־גפאגטעד־ע ראטפאגיע א־־נע
 הע־צו- וויעדער רוהע געשטא־טע ד־א אום דעט,

ק £•־ געריכטסהאף דע־ אוץ שטעללק.  שעש. ד
 פע־פ־גוג- גאטה־גען ד־א האט לאנד-בעצירק טע־
 שעגשטער-א־יגשלעגע־ ד־א דאטיט געטראפפק, נען

 עגטגעהק! ג־בט צ־שט־גונג וואהלפע־ד־עגטען דע־
א־ג. אלם בעי־־יטש היער א־זט גע־־בטש-־אטה א״ן

 דוא ווענן ! נאנטינאלל קל־ינע דוא ניץ, ;•־ן, ד!ןך פוןגעל,
 אורטהייל ד־־ן ז־ץ. נע־וד־נם ודי קאננען דאגן זאנשט, דאב

 ב•־. א־ג: ל״טע טויזענד ווענן אלם נליקליבער, אוגם דא:ט
 וו־־ק. נעזאננע פאם ד־א ורודען, דדיקען הענדע ד־א פאלליג

 אלם נעססעל, דאס פעדשטעהט דוא פעדשטעהען, נ־:םפ ד־ך
 גיא. האם ע־ 1,משוגע■ נינם א־זט נ־אף יוננע דעי אללע.
 ל״טע ד־א אלם נעהארם, לענען דינעם אץ זאננער םערע

." ו נאססע פ־אנקפו־טעי דע־ אץ . .
 דעם מוגיע דעם עגמפוהי זאם•; לעטצטע ״דיעזעי

 דעס ערוועהנונג דורך ער דאס נעדענקען, צו אהנע באס,
 .חזן• רעם נעמיטד קוממע־פאללע אהנערץ דאס נ־אפען

 מישע, צו נץ ג־נג מאן מ־ססע. פעיד־ססע־ן מעה־ אך נ
 פע־. מאג גאגצע דע־ ווא־ם א־ץ שש־אך נ־עמאנד אבע־

 ׳טטיסמונג. טרינעד געדריקטער, אץ דר״א אללע פיר גיגג
 וואי נאטטעס-ייענסטע בייט גיעדערלאנע עיליהטענע ד־א
 וי ודא מאגן, א״נען אום אוים־יינענד, דך פיר אוגד אן

 נעוויס פ־אנקפורט ביז ק־אקוי פאן דעי פ־יידננע־ יצחק
 נ־עדעיצוניינען. ווא־, צ־יט זייגעי ״הון' נעדיהמטעפטע דעי

 בע. ניאפען דעם טיט זעעלע וייגע יא בליעב דאגן אוגד
 מאן אב אבווארטעטע, ערקלערוגג אייגע דאך דעי שעפפינט,

 איבער. ם ה • א רבקה קליינען רעד עדציעהונג דיא
.לאססע? .  צו מענשען ן ע נ ־ י א ם־ר יואר דאס .

איינמאלד אדף פיעל
 איהרעם צו וויעדער דבקה איילטע ״בענשעך דעם ,נאך

 א־־נער ם־ט הענדע ביידע איהם קיסטע אוגד הין פאטעי
 נע. ניע נאך ביזהער זיא •ו־א צע־טל־בקייט, איננינען •אלך

 אוגד זאינען דייקענדען דיא אלל א־הם וואללטע זיא טדאן.
ענדליך נאהם זיא ווענק־ססען. פארסליך עעלענ.קוואל;ן

 א־ג. פ־עלע־ ם־ט זאגטע אוגד נעהע וייגע־ אץ פלאטי;
י. נינק־יט

 ואלאנגע !פאטער טהייערער צי, איינמאל מיך ,ד,ארע
 דיך א י ז האם זא וואר, לעבען אם מוטטער ליעבע ד־א
 או־פ. זאנפטמוטה אוגד קלונהי־ם דודך זא־גען ד־־נען אץ

 עננעל ד־ינען דיעזען נאטט ל־עבע דע־ האט נון נע־יבטעט.
 אבע־ פעהלט זיא מיד, פעהלט זיא אבבע־ופען. דך צו

 דע־ ניעמאנדען, יעטצט האסט דוא דיר. אויך ליידע־
 אומנע. דיך זאדנען טיעפער וואלקען שווארצען דיא ווענן
 נעוואה־ע זאלל. אויפה־יטערן וויעדער זעעלע דיינע בען,

 היג. דיר זיא וועלכעם קינדע, איינצינען דעם מיי, דאהעד
 ווילל איך שפרעכע. ווא־ם איין איך אוץ דאס טעדליעם,

 בעט־־פפט, נ־אפען דען וואם פאטע־!... ליעבע־ זאנען, דיר
 נרויעם קיץ אנטראנעם זיינעס ווענען די־ דוא בדו־כשט זא

 קינסט. אייגע מיד אדם ודלל ע־ לאססען. צו וואבסען האאד
 דאך לוסט, היעצו העטטע איך אוץ !נוט !מאבען לעיין

 ערטהיילסט. אי־נודללינונג ד״נע היעפיר א ו ד ווענן נוי,
 וואם איינגעבען, שאן דאה,ער די־ וריד גאטט ליעבע דע־
 ווע. זאכע דיעזעד זאללפט. אנטווארטען ניאפען דעם דוא
 פייעי. הייליגען דעם פרי־דע דיא דיר דוא ברויבסט גען

 וואס איינעס. איוט האס . . .צערשטארק צו ניבט טאנעס
 זא בעטייפפט, פיאנקפו־ט אץ היער לי־טע ד־א יעדאך

 !ביזם בעש־־דען' .צו דוא ראם פעה,לער, נראסטער דיין איום
 צייטיננען, קיינע ל־עזט דוא פאטער, ל־עבעי דוא, דעהסם

 י־דישע ריין אייגע סאלען אץ קינדהייט ד״נער אין דוא דא
 היער דוא האסט יעדאך פיך האסט. ערהאלטען ערציעהונג

 אונטעיריכטען די־טש אוץ נארםאל.שולע דער אץ שאן
ער. אוגד צי־טוננען ד־יטשע יא דאהער לעזע איך לאססען.

 אנער. גורר 1 אייגגעט־*££ק טע־זיכונגם.רי־טער
 פאליפישען דער דקאייפער גערנע דיעסטאל קעננק

 אום גע־־כטעם, ^ררענטליכק דעס אוגד בעהא־דען
 קלז^פפק. צו פ־נגער דיא אויף אנטי-סעטיטיסטום דעם

 געוועזען ל־עבער אינם עם ורררע אנדערערזייטס
 צייט זאלכער אין לא־ם דיעזער אונס ווערע זיין,

 וואהל ד־א דורך !וואהרליך !געכל־עבען ערשפארט
 דאם האט דעש־טירטען צום ז י ו ר ק לודוויג דעם

 העררק זאלכע גע״אנגען. בלוט-וועניג יודענטהום
 גלויבענם. איה־ע פיר בלוט-וועגיג זיך ערא־יפע־ן
 אייפט־עטען איה־ דורך האבען וו־ר גענאששק.

 אוגד א־ינען דעם אין דאש נאבטהייל, דען בלאש
 וואב. אנט־.סעטיטיםםום דער א־טע אנדערק דעם

 ב־יא או־פריבט־ג אונם ־י־ען6 ודר וו־רד. גערו£ען
 גור אבער דעפוט־רטען, יידישק א־־נעם וואהל דער

ע דאש האבען, איבע־צ־־גונג ד־א ורר ווענן דאגן,
 שטאטטעש-ברידע־ זיינע איגד גלויבען זיינען רפ

האט!) זינן אוגד הערץ גאך
ר ל ה ו ט ש ר ה ע ל ן י י ק ( * י  פ

ש י ד י ) ן ע י ! ט £ א ש נ ע ם ם ־ ו  וויען אויש ו
 ר־יכשטאגש. דער געטעלדעט: .המגיד* דעס וירד

 ב־־א איזט ך׳ א ל ב דר׳ ראבבינער דעפיט־־טע,
 שטעללע דיא איש אי־גגעקאטטען רעג־ע־וגג דער

 וויםםעגשא£ט יידישע פיר פ־אפעששא־ם א־־געש
 - איגיווע־זיטעט. וויעגער דער אן ליטעראטור איגד

 יידישעןוויםםענשא£טען דיא פיר עשדארט גאב ב־זהער
 לי־טע, יונגק ד־א לעה־שטוהל. קיינען איבערהויפט

 ווידמעטען שטאגדע גייסטליכען דעם ז־ך וועלבע
 ווו^לל. שטוד־רען העב־עאיש ארך דעשהאלב איגד
 קענגט. ליקענהאפטע גור דאהע־ ז־ך קאנגטען טען,

 הענדע ד־א אץ דאג; פיעלק איגד ערווערבק ניששע
 געזיג. דעששען איגד ראהלינג וויא טעגשען, אייגעש

 ווענן גון, גלויבטע בלאך הערר נונגש-גענאששק.
 זאללטע׳ פא־ט־אגק וויסםענשאפטען ד־עזע ע־

 אי. אגזיבש בעששעיע אייגע שטידעגטק יוגגען ד־א
 עש ורררק. ע־האלטען יודענטהום איגד יודען בער

 פ־אגע אייגע אגגעלעגענה״ט ד־א א;בע־ ייאו־דע
 גיטאבטק דאש דאך גע־־בטעט. יעללינעק ־־׳ אן

 עררים. ד־א ■ודק ד־א דאש דאהץ, גיגג יעלל־געקם
 העב־עאישע דאש פי־ לעהרשטוהלש איינעש טוגג

 צוו־י. ווינשען. ניבט דו־באי־ש אוניווערזיטעט דע־ אן
 דער מאגן, דע־ ניבט בלאך דר׳ ז־־א אבער טענש

 גלויבעגש-גענאשסק זיינער פע־טרויענש דעש ז־ך
 אין אלזא וררד פלאן גאגצע דעי - !ע־פ־ייט

 אוגבע. ג־טאבטענש אבלעהגעגדען דיעזעם פאלגע
1 ן ע ל ל א £ דיגגט

א ג נ ו ב א ט ד נ ו ק( • י ד ן ע ג ע ג  
 געטעל. בעדייטש "י־ ורא ן.) ע ט י ם ע י-ש ט ג א

 אץ שא־ט־יען דיא בעאבזיכטיגען האבק, דעט
פע־. אגט-שעטיטקזיךצו געגקדיא קעטשקעסעט

 אד. אי־נענען דען מיט ניבט איך ייאש מאנבעם, ז־ן פאה־ע
 האבע. נעהא־ט אהדען אי־נענען דען מ־ט אדע־ נעזעהען נען

 בעפעד. צו פאלנענדעש נעלענעגהייט, אץ האטטע וא אוגד
 טהע. אים נעזאננם.קינשטלע־ נע־־המטע־ איין רענן :קען

 טהע. דאש אבענד ע־שפען אם איוט דא אי־פט־־טט, אטע־
 דאהץ מאשפעגהאפט אללעם דא איבע־פאלל, אטע־

 אן האיען. צו קינסטלע־ בע־־המטען דען איש שם־אמט,
 נאך נו־ טהעאטע־ דאם איוש אבענדען איב־ינען אללען

 בעזובט, ל־יטען םודקאל־ש.נעב־לדעשען ווענינען דען פאן
 קינשט. דעש נעזאנג ע־האבענען דען מאששע נ־אשע דיא דא

 איה־ נעדויעדן לייטע דיא האם. פע־שטאנדען ניבט לעדם
 ווירקלץ קינסטלע־ דע־ דא אנענד, ע־שטען דען פיד נעלד
־ ניבט י  אבעי עם נעה■ אנדע־ס נאנץ נעזונגען! א ■ ז פ
 נעם־ינען דיא זיך ויא צו, בי־הייזע־ן אדד־נא־ען רען אץ

 איזט דא־ט פ־אדוצידען. ,פאלקס.זאגנע־' ואנענאגנטען
 פאלקט.מאםםע ד־א פאלל. ע־שטיקען ציש איפמע־ עם

 עקעלהאפטען לאנערל־כען, דיעזעש אן נו־ עבען פ־נדעט
■נעשמאק. ״ט־ננעל.טאננעל* אנורדע־נדק אוגד  מאגן קיץ .
 נ!^ זאננער, אב איזט, ע־ א־ממע־ וואס בעוואופטד־ן, פא;

 ראם אום דך דא־ף ש־־פטשטעללער, אדע־ לעהרטער
;...■ק־ממערן מאססען דע־ או־טהייל

 ד־־ימאל טאבטע־ וייגע קיסטע פ־־־ויננע־ יצחק ״ר׳
 דך צאג איגד ט־שע פאם דך ע־האב שטי־נע, דע־ אדי־
ש ב־ץ שייאנע־ ד־נעש מיט א  פר־וואט.צים. דין אץ ב

 צו הע־אב הע־צען פאם נאנין דך דא איש צו־־ק, מע־בע;
.״ . הא־ע עם ינקה דאש אהנע לאששען,

פאלנט.) (פא־טזעטצונג



 מיטנליעד •א ר ע ט א 6 דין אבנלייך האלטען,
 א־נגא־ן א־ן היער - למורו העררענ-הרזעם דעם
 אבער. דעם טיטנל־עד יודע א־ינצינער קיץ נז*ך איזט

 מאן וועק ערקלערל־ך, נאנ״ן א־זט דיעזעם החעם.
 אדע. ייד־שע וו^הל איננא־ן אץ עם דאם בעדענקט,

 ע נ א ר א ב יידישע ארך אבער ניבט ליגע.
 רע. אונגארישע ד־א •א ודלל א־בריגענס -1 גיכט

 ם66בעטרע נעזעטץ נ־־עם א־ץ דורבאוים גיערונג
 שא£פען. אבע־הרזעש דעס ציזאמטענזעטצונג דער

 געזעטצעס ני־ען דיעזעם זיגגע א־ם דאם מאנליך,
 העי־פאר. איגד גראם.גרונדבעז־טצער י־ד־שע או־ך

 דעם ט־טגליעדע־ ראבב־נער ייר־שע ראגענדע
 בלי־בט טערקודדד־נ - !ווערדען זיין אבערהויזעם

 דעם מ־טגליעדע־ ד־א אייך דאם אימטערה־ן, עש
 אץ אלם עשטע־־־־ך, אץ זאוואהל אבע־הרזעם

 אבגעא־ד- אלש אינטערהויז אינם ליעבער א־נגא־ן
 קאנינשווא־- הע־ר לאשםען.אייך וואהלען ז־ך געטע
 אלש ורק פאן שטאדט א־ננע־ען דע־ אץ א־זט טעל

 ו־עלשע־ אי־פנעט־עטען, דעפוט־רטענ-קאנדידאט
 פע־שטא־בענק אש8 ביזהער שטאדט־בעצירק

 עש ! וואר פערט־עטען א ד נ א ר ו ק איגנאין
 עדלע דיעזער דאש פא־היאנדק, או־שדבט אללע א־זט
 דעי ט־אטץ טאנן, האכ-נעאבטעטע אללגעמיץ אוגד

 אייש שט־אטונג, אנטי.סעט־טישען געגענווערטיגען
 הער- ז־עגרייך מאיא-טעט גראשער טיט וואהל דע־

ווירד! פארגעהען
 ע ד נ ע 6 ש ע ג י צ ר ע ה ש א ה 1 *

) ם ע נ י ־ א . ן ע ד ו  א־־ש ווי־ד .העב־־״ דעש י
 פאן ־יטטע־ ייילהעלש הערר בע־־שטעט: וויען

 ז״. רורצעם שא־ בעזובטע וויען אץ ן נ א ט ו׳ט ג
 בייא (טעה־ען). ק ־ נ ש י י ל געבורטש-א־ט נע;

 טאנן עדלע דע־ שפענדעטע פע־אנלאשש־נ: דיעזע־
 ג־־נ. ציר גילדען 2ס׳י,<־0 באן בעטראג האד,ק דע;
 דע־ אץ יחיט־ם) בית י וואיזענ-הו־זעש איינעם דינג

 איינע יוגענד ז־ינע־ אין ע־ וועלכער אץ געטיינדע,
 1 ע־האלטען ערציעהונג ־על־ג־אזע עשט.־ידישע

־. ־ ל ג ;־ א ל א ט י ש ש ם ע ש י ד י ד *
 גלי- אץ וואורדע טאנע דיעזער ג.) ר ע ב נ ע ב

 קור- בע״הטטען דעם (שטייערטא־ק), שענבע־ג
 ששיטאל יידישעש איין ברוםטלי־דענדע, שי־ א־טע

 ד־א קאטען •יאהע־ אינד ע־אפפנעט. פייעיל־ך
 £אן >׳ ששיטאלש דיעזעש ערריבטונג צור מיטטעל

 ציטי־שט יעדאך זינד עש !ויאהלטהעטע־ן י־דישען
 ששעגדק האבהע־ציגע דו־ך ד־א ■ודק, וויעכער

 גל". אץ שפיטא־ש י־ד־שען א־ינעש ערריבטונג דיא
י. מאבטען מאגליך בעננע־ג

ד-----טשעגגע א־־ש ש.) ע ב ־ ל ד ג • ־ ־ £ ג ע ד ו מי
 א־בע־שייעטטיגג דע־ אנלעשליך בע־ישטעט: אינם
 שא- דא־ך• דאש ווא־ קאטיטאטע שאטטא־ע־ א־פ

זעה־ שלח ש־שת שבת אש עבע; בעטש טאש.

. ז פאלליעטא
טערן מיינע על אסקע. דיא או;ד גראס- מ

ן. נ א ם ט ר א ה מ׳ דר. פאן
פאדטזעטצונג.) .טע9(

—6 ליז:2 :־:ט אלוא העטטע פיייזיננע־ יצחק ר׳
 א־ה־ע ע ל ע 5 י ל ב (שלאם טאנטער איינצינע זי־נע

 זעלבפט דך -6 ארך זאנדע־ן בעסערקונג), ע נ ו ל ק
 ארסנע. פ^ללק^טנזען לעבענם נאנצען זיינעס וועהיענד

.* . ■ זארנט
ד־עם. וואו־רק נעשפראבע אהנלינע אוגד ,דיעוע

 ״רי־בע־. דע־ אין נאטטעס.ד־ענפטעם דעס וועהרענד מאל
 ״טאננע־.שול■ דע־ אי; ארך נ־ננ עט אבער יד־ט.6גע שול'
 האט .ע־אייננים' דאט בעפסע*. פ־עלעם אום ניבט עבען
 נ־עמאנד דך רעפהאלב פערדרעהט, קאפף דען אללען ענען
 זאנדע־ליך הייטע נאם״ אונד ״הזן דעס נעזאנב דען אום

— קיטסערטע.״
!אויפגעהאבק נ־:ט א־וט ארפנעשאבק, ,אינדעסםען

 לי־טע ד־א זיך ק־ממעיטען זעלבפט סינאנאנע דער אין
 ליים. מ־סלוננענען ד־א אום וועניב נעזאנט, ודא דיעסמאל,

 נאט- דע־ אך ■ע־ אלם נאם״ דעס אונד .חון׳ס דעם טוננען
 מעננע דעד אונטע־ דך סאנטע ווא־, ענדע צו טעס.ד־ענםט

 נעזאננם. ה־־ט־גען ד־א אינער או־טה־יל אנסאלל־געס איין
 איין נאמענטליך לושט. וריוע הע־בע־ נא־ אין לי־סטוננען
 ז. י ו ר ק יאנקעל ,שנ־ידעד לאננבי־נינע־ דאנערעד,

 ״דננעדל' איינפט זעלבפט יונענד דע־ אין דעד ף׳ ש )1 ק
 נעוואלט־נען א־ינען .זאנפע־שטאנדיגעד,״ אלם שלוג, וואר,

בא־ענ.שט־ממע אייגע־ מ־ט ע־ א־נדעם שטעקטאקעל,

 דא־£.בעויאהנע־ זאטטטליבע בעדראהט. ששארר
 דער טאנליבקייט נאך א־ם דאטטק, דען צו איילטע;
 דא־ט ביידען דיא אייך טהץ. צו איינהאלט גע£אהר

 ״אשי־׳ש' א־ה־ען טיט אי־לטען יודען וואהנענדען
 נפשות' .,ששנת א־ינע וררקליך עם דא העיבייא,

 האהק א ד־ א־־ף געטליך טישטען ק־גדער דיא ווא־.
 שליטהען דען פא־ ן־ך אום ה־ני־£קליםםען, ב־־טע

 דען צ־ דא זאנטען בו־ערן דיא אלליין שיטצען. צו
 יודען א י י ו ו צ נו־ דאך איה־ ״דא יודען: ב־ידען

 א־ב־־ט אייע־ע דורך ניבט איה־ ב־ויבט זא זי־ד׳
 זיעהט דא - ענטווי־הען!״ צו רוהע.טאנ הייילינען דע;

 נאטט. ד־א ניבט, א־טשאפטען נאך עש דאש מאן,
 נע. £־״א ניפטע אנטיי-שעטיט־שען דעם פא; לאב

:בל־עבען
ו ט ו נ ( *  א י ד ר י £ ן, ע ש ם ־ ו ו צ

 דיעזער האט קוריע קאנינל־בע דיא ט!) £ נ ו ק ו צ
 נע. ענטשיידונג אי־נע פ־אצעסשע א־־נעם אץ טאנע

 יררטהשה־יזע־ י־ד־שע £־־ נאטענטליך דיא פאללט.
 עי ט £ דיר זיין א־נטע־עששע פאן נאשטנעבע־ א־נ־

 צ־ ש־נקטע ד־עזעש א־ז זיך צוקונפט אץ זיא דאטיט
 איש •ואהל דע־ אנלעשליך שא; וו־ששען. שע־האלטען

 דעם טענ.קאנדידאט—דעם־ב דע־ זאלל ייי81 יאה־ע
 נאשט. דא־טינען דעש בעצירקעם םאטע.שאלקאער

 איים דען האבען, ע־טה־־לט ארפט־אנ דען נעבע־
 הע־־־ננעקאטטענען א־טשאפטען איטליענענדען דק

 ע נ ־ י ז איי־ £לי־ש אינד ב־אננטוו־י; ודיין, וועהלע־ן
 דעפיטיר. ד־א ויאללען. צי פע־אבפאלנען רעבנינג

 איה־ען נעוואהנליך טענ-קאנד־דאטעןפע־שפ-עבק
 נאך נאט־רליך אהנע בע־נע״י ״נאלדענע ויעהלע־ן

 פע־שש־ע. נענעבענע ־אש אום אהל ■ ע־פאלנטע־
 רעפי. דיעזע־ אי׳ל־ץ קימטע־ן. צי וריטע־ דך בע;

 דעם איינט<ל ניבט היעלט קאנדידאט .ט־־טעג
 ניבט ו־אללטע אינד רא־ט ז־ץ ר ע ב ע ג ט ש א נ

 פע־. וועהרע־י הע־־ען זיינע ■ואש צאהלען, דאש
 נא- שט־עננטע נאשטנעבע־ דע־ האבק. צעה־ט
 טאטע. אץ נע־יבטבהאפע דאנינליבק ביים ט־־ריך
 בעשייה דע־ אן. פ־אצעש א־־נק דעסהאלב סאלקא
 דע־ דאש דאהץ, לו־טעטע ע־שטקא־נשטאנץ דיעזע־

 ל־ישטע, הויפט.אייר איינען דעפיטי־טענ-ראנדידאט
ק  וי־•;, פאן £עראב£אלנוננ צי־ גאשטנעבע־ ד

 הא. צ• ע־טאבטינט ניבט פל־־ש אינד ב־אננט־ו־־ן
 שא־. זיינע רלאנע־ ־ע־ פאליע ויעלבעש אץ ביען,

 טא. קאנינליבע דיא - דע.—ו פע־ל־ע־ק דע־ינג
ק יע־אך ולעז פעל  פא־. זיינע־ טיט נאשטנעבע־ ד

 ־־א :נעטל־ך זאנטע ז־א אב. איינפיא־ נאנין דע־ינג
 דיא אן געט־אנקען אינד שפ״זען פאן פע־אב־י־בינג

 צו .בעשטעבינג־ א־ט אי־נע אלש איזט וועד,לער
 אלז^ דך העטטע נאשטנעבע־ דע־ בעט־אבטק.

 ט־נדל־בען ד־עזען זאללק. הע־ב־־לאששע; ניבט
דעפיטי־טענ-קאנד־דאטען דעש זייטענש אייפט־אג

 נע. ניע נאך בי־דען דיא האנען פ : ע ל ש ״יא ־■עש:
 ש£וש. ע־בא־מלינעם איי; ווא־ ,קדיש״ נייע דע־ :זוננע;
 דא־ש. אייגע־ אי; ל״טע ד־א פ־עלל־־בם דך דעם מים ווע־ק,

 נע. בעפפע־עם ניבטם אן דיא קאננטען, בענגינען נעם־יגדע
 •אה־היג. דיט ווא פ־אנקשו־טע־. ויי־ אבעל דנד. וואהנט
 דיא אויך אוגד לעבטע; .הוגים' נ־אפטען ד־א דע־טען
 מאן דא־ף אונם קאננינן דננען פינאנאנע דע־ וואנדע

 איי. מים ניבט דאך פםה.פעםטעם דעם טאנע ע־פטען אם
 אוגד ״הזן דאם גלו־נט. מאן לאם אבשש־יזען, נעזאננע נעם

 האלזע אים צע־ב־)):ענען.קוםשעד-קעםםעל־ איינען נאם■
•״ י, האבק שטעקען

 זיינע צולעטצט שלוג ש פ !ן ק ז י ו ־ ק .יאנקעל
 או־ס שט־עם אונד צוזאממען העשטינ זון האנדע סאנע־ען

 איים, לאבען נעוואלט־נעם ז!ןלך איין מיגדע ב־־־טע; זיינעס
ס ב־וך אוגד פ־י־ז־ננז־ יצהק ־׳ דאם א  אין שנעלל ב
 טאדעל לויטען דעם דך אום א־ינבוןנען, דיטענ.נאם:ען איין

קוןממען.״ צו הו־זע נאך ראש אונד ענציעהען צו
וווןדג. דיא שאם, שזן־ ערדריקט פאפט ב־ידע, ״אלם

ה איהנען אי־לטע דא בעטראטען, שטובע ק ב  טיט ר
 ק!ןפף דען לענטע ז־א ענטנענען. לאבעלן צא־טען איינעם

 ז־א ע־ דאמיט פאטע־ם, א־ה־עם האנדע דיא אונטע־
 צו־יפנעהאלטע. אוגד ליפשע; פליפטע־נדען מיט •נענשע״.

 זענען דען .הזך דע־ שם־אך או־נען דק אין טה־ענען נען
 צו אויש נין נל־קטע רבקה — קינד. א־ינצינעם דץ איבער

 דא. הע־צען אים אידם זיא וווןללטע אלם פאטע־. איה־עם
 שלאשען אבענד געפטע־ן ז־א דאם טהון, אבביטטע שי־

 וויא - ווינשען. צו ד נאבט ״נוטע אייגע אידם )הנע1 ניני.,
ה־־טע דייטעטע ■בקדים וועוען דעם אין נ־בטם :זעלטזאס

 צו האנדלונד ־פערבאטענען אי־נער בענעה־נג צור
 אי־נענטליך אייסלאנק דיעזע זינד עש 1 ער£יללען

 ניכט נעריכט דאש וועלכע ״בעשטעבונגם.קאסטען־,
 קאצינליבע דיא - 1 דא־ף אינד קאנן' א־ינט־ייבק

 דיעזעש איהרעדז־־טש ארך בעשטעטינטע קוריע
 נאשטגעבער דע־ דאהער וואוררע אינד אירטהייל,

ע(ה אבנעורעזען! גאנצליך פ^רדערונג ז־ינער טיט
 צ־ע. לעהרע דיא צוקונפט דיא פיר יערער מיש דרם
 ט־אנק אונד שפי־זע דאטאלס נור וועהלערן דען הק,

 דעפיטירטענ. הערר דע־ ורענן פע־אב־־יבק, צו
 זא- סוטטע ענטשאללענדע היעשיר דיא קאנדיראט

 זאלבעם אי; יעדאך וועד בעצאהלט. באא־ נלי־ך
 עם מאנע דע־ ניבט, ט ־ ד ע ר ק או־ף פאללע

 געלד זיין ער ווענן צושרייבק, זעלבשט ז־ך נור
0 פערליערט

. ע ד ו נ.׳ ע ש ש א ט ן ע ד ד ע ב י (א *  נ
ד ר א ן מ י ו א ד נ א ל ס ו  דער ווערדען ר

 א־בע־ארש פאלנענדע, נאך פ־עששע' פ־־יען ״נ־־ען
 יודענ- ״ד־א בעריבטעט: א־־נצעלה־־טען ש־־ע־ליבען

 נ־שני- פארשטאדט א־־נער קונאירנא, אץ העטצען
 טאנאטש ד־עזעש אש(!.טען בענאננק נאיינא־אדם,

 ם־יוואט-הויזע איינעש אץ ד־א שינאנאנע, דע־ ב־יא
 אינד ב־־שטענ. וועלכעם אץ איזט, א־נטע־נעב־אבט

 יידישע צ־־ייא וואהנק. צוזאמטען יודענ-פאט־ליען
 שפיעל- ■אהדען ע ב־ז ;׳פאן אלטע־ איש מערכען

 קינד קליינעם א־ץ זאהק זיא הויזע. דעש פא־ טען
 העלפענד איילטען פאללען, קאטה.לאקע א־ינע אי;

 עש איש £א־ט, קינד דאש פ־ה־טען א־נ־ הע־ב־־א
ט דא ־״נ־נק. צי £  נעהע דע־ אין דע־ וריב איין -

 יורק ״דיא צי: ק־נדעם דעש טיטטע־ בעפינדל־בע;
 ע־. דיעזע שלאבטקד צום קינד דאש שלעפפען

 הע־בייא, איילק א־ב־־טע־ ;נעש־ייא איין העבט
 איי£. דע־ ז־ך ורערע־זעטצט א־נד ויאבשט טעננע דיא

 נע. צו איישא״נאנדע־ פאל־צ־־א, דע־ פא־דע־ונג
 פאל־צ״א-טי־שטער ־ע־ א־נד ניבע־נע־ דע־ הען,

 עטפפאננק. פשיישע; אינד נע־אהלע טיט ויע־דען
 טעננע דיא צע־שטא־וננש.ייע־ק. ־אש בענאנן דאנן

 ב־י.אונטע־. דעש לאראל דאש אץ צ־ע־שט ד־>.ננ
 צער. טאשקוי, או־ש ן נ א ט ל ע צ י י ד נעה,מערש
 עש ניבט (טעה־ •ודק דעי־ ה־־זע־ ;>דאנן שטא־טע

 ו־אהנען, יודענ.£אם־ליען !5 ודא א־טע, דעם אין
 וואור. ראטען, ווענעש דעם ד־א יודען, אללע ניבט):

 לאג בעט.הו־זעס דעש האפע איש נעטא־טעט. דע;
 בלוט. נעדבט דאש טאננעש, א־־נעש לייבנאש דע־

 ענטבלאשט. האלב רא־פע־ דע־ א־בע־שט־אטט.
 דיא ווי־בעס, ז־ינעש לייבנאש דע־ איהש ב״א נאהע

 נאנץ פאשט קא־שע־ דע־ צע־ד־ששק, קליידונג
 קנאבע, טאדטע־ איין ייי־טע־ עטייאש : ענטבלאשט

 בע. בעטט.£עדערן איגד בלוש טיט נעז־בט דאש
וואיג- קלא££ענדע צ־־נטען אה־ אינד נאזע דעקט,

 פוןלנע אין נאכט נעפט־נ־ן שטי־מע נעיואלט־נע וועלבע אן,
 זעלטזאמען דינעם איגד נ־אפען •וננען העם בעזובעס דעם

 דא !האטטיגן קט דו־בצ זעעלע יוננע א־ה־ע אנטראנעם
 פאטע־ דען £■־ נעפיהלע איה־ע ע־נינטעלט. וויעדע־ ווא־

 ז־א אלם טינער,6ד,ע זון א־ם ב־וסט א־ה־ע־ אץ עמואבטען
מע־קטע, טטע אי־נטל דעטפק נייא זוןנלייך בליק •טא־פעם מים

 איזט!...״ פערדיסטע־טע טיעף אייגע שטיממונג זיינע דאס :
 נ־יך צ• ־בקד, יעטצט (זאנטע י. וןנקעל הע־ר .נון,

 ארסנעפאל. נוןםטעם.דיע:םט דע־ הייטע א־וט ודא סו א נ
 א־־ע־ע יא האנע איך זיין. נעוועזען הע־רליך מום ע־ ן לען

 ד־א זאנפע; וואס בעוןבאבטעט. נענויא םון־נע־־־טיננען
?״ קדיש .נייען דעם צו לייטע

 באם ברוך (עוווידעיטע !ביטטע איך ניבט, .ם־אנע
 טע לי ד־א ניבט: נא־ ם־אנע לייפצעד) טיעפען אי־נבם מים

 הי־מ. פא־מל־ך אינם האבק ורד :אי־סנעלאבט אינם האבק
 !נעשטץהלען וואם •רד העטטען אלם טיספק, שלייבען

 ע־.6 לאננע פיד ליידעד פ־אנקפורט אץ איזט רוף אונזער
.״ . . ניבטעט!

 ־בקה (־•עף ? אייך לייטע ד־א האבק •ארפנעלאבט
ך האבק לייטע ע ו ע י ד פלאממענדקאי־נען) מיט י י א  

 ד־א זאנק, לייטע דיעזע וואט דעם, איים אוגד !ארסגעלאבט
 איהד מאבעט פע־שטעהען, ניבטם נא־ ניבטם, ז־ננען !ןם8

̂טט נייא !וואם אייך  נא:. ־בקה איך, אייך, זאנע איך !נו
 נעווג. נוט ז!ן ניע ניידע איה־ דאם אייך, עס זאנע ט־נאלל,

 דיא ־ד6 בעווי־ז בעסטע דע־ הישע. עבען ודא האבט, נען
 איהי דאם ענען, איזט געזאננעס א־יע־עס ט־עפפל־בק־יט

." 1 האנט נעפאללק ניבט ל־־טען דק . .
קאנאריעג. קליינעד דוא יאנסט, דאס א ו ד ״רענן


