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ע סעי פאליטיק. איננערע אונד א״
 ביזרער קאנפערענין לאנדאנער ד־א אבגל״ך

 ד־עזעלבע נ־ממט זא היעלט, זיטצונג ע נ י • א נור
 פאליטישען אללע־ אינטערעששע דאש דעננאך
 דער א־ן אנשש־יך. אץ לעבהאפט זעה־ קדייזע

 פאילייפינע ד־א בלאש וואודדע דטצונג עדסטען
 פ־אנקר״ך אינד ענגלאנד צודשען פעראיינבא־ונג

•עדא־ וועלבע פארנעלענט, עג־פטענש בעצינליך
 נעם. ענטהאלט, פונקטע ורבט־גע זעהר א י י ו ו צ

 ד־א —6 צ־נזעך דער ״העראבזעטצונג דא ליך
עיקלעיונג. ד־א איגד שטאאטש-שולדען, עגיפטישען

 אבער.העררשא£ט דע־ אב נ־ן פאן ׳שטעןיייי״ ־אש
 בעפאללטאב. ־־א ווערדע! ענטצאנען טירקייא דעי

 ב־־־ע מ־ששען גראשטאבטע א־בריגען דע־ ט־גטען
 בע. צ־עהען. ערווענונג א־ן רייפליך זעהר פונקטע

 צוזאממעג- דטצונג צוד־טען א־ינע־ צו דא פא־
 עלם. ד־א א־בע־ אנדבטק א־ה־ען א־ש ט־עטען,

געבען. צו אדשדרוק אנגעלעגענה״ט טישע
 ד־נע פי־ עלפטק דאש א־זט, טהאטזאבע
 צ־נזען - ״א־בע־ האהע זעתר שטאאטש-שולדען

 אונערטראגלץ־ לאנדע דעם פא־שלק דא צאהלט,
 ענג. דאש פעינעששען, ניבט דא־ף מאן אלל״ן זינד.

 ד־עזער .דעראבזעטצונג א־־נע אץ ביזהע־ לאנד
 דעשהאלב אינד וואללטע ודלל־נק לבט צ־נזעך

 פ־נאנצעך עניפט־שען דער ״רענעלונג ד־א נור ניבט
 דאש זאנדע־ן נאהם, האנד ד־א אץ א־ינענמעבט־נ

 אינד בעזעטצטע מיליטעריש זאגא־ לאנד גאנצע
עי. אלעקשאנדר־ען האנדעלס-יטטאדט ג־אשע דיא  צ

 נע. דיעזער ענדע דאש ווא־ וואש אונד .•י. שטא־טע
 זעתי זא עלפטען -אש ע־שטענש, - ? וואלטטהאט

•ענע א־־נטאל לבט עם דאש וואורדע, פע־א־מט
 מעד ן ע ז נ י צ

בע־ פ־־הער דך
 עש וועלבעם צו קאנן, צאהלען

 - !האטטע ערקלעדט דלליג
 ז״נערצ״ט ו־עלבעש עננלאנד, דאש אבעי, צוו״טענש

 בע. דע־ ב־־א מאבט א״נעי א־־גענד ם־ט־־־־קונג דיא
 דאדל, דדטע צוריקוויעז, שטאלין עלפטענם זעטצונג
 לעדע־לאנען ב־טטע־ע ודעדערהאלט עש נאבדעם

 א־•. דיא ווענן ווירדע, זעהען נערנע עש ערליטטען,
 עש ־־ע־ען, פ־־־נ־ל־ך זא נ־אשמאבטע ־אפעא־שען

 אונערקלער. אץ עש וועלשען א־ן קאטהע, דעם אדם
 הערים וויעדער דדניינראננטע, א־בערטוטה ליבעם

 דאש גלויבען, צו שויער א־זט עש - !צ־עהען צו
 פאש וועלבעש עשטע־־ייב-א־ננא־ן, נאטענטל־ך

 ו־־ע. נלאדשטאנע מ־לשטעי-פרעדדענטען עננל־שען
 צו וואורדע, נע־־יצט א־נד בעשיטפפט דע־האלט

 וויי- אהנע £ריינדשאפטם.דיענםטע זאלבעז א־ינעם
זאללטע! ־ילאששען

 פריייי זאלבען נעם
העי ז־ך טע־עם

 - פונקט. צוו״טע דער איזט שוויעריגער נאך
 דך פי־ שטאאט א״ן עלפטען דאש ודלל, עננלאנד

 אבערהערר. טירקישען דע־ סעד,ר ניבט אונד זי־א
 דע־ דאט מאן נץ, זאללע. אונטערליענען שאפט

 נליעדער מעהרערע ודעדעדהאלט בעד״טש ט־־ק־יא
 טירק־שען דעם דאט מאן ;נעדיששע; לייבע פאם

 אלל דאך ענטריססען. פיאוו־נצען פיעלע נעביעטע
 פיר א־־נעם בעענדינונג נאך ביזהער געשאה דאם
 קריעגעם. אדסנעפאללענען אוננליקליך טירקייא דיא

 אהנעהץ דער פריעדען, אים ט־טטען הייטע, אלל״ן
 אללען אהנע טירקייא צונעריבטעטען ארג בערייטם

 ווערע דאש ענטר־ישען צו עגיפטען אדך גרונד
 דיא פ־עלל״בט וועלבער צו רייבער.טהאט, א־ינע

 געבען גע־נע איינודללינונג איהרע פאליטיק רוסישע
 נ־אשמאשטע א״־אפעא־שען איב־ינען ד־א ודרדע.

דולדען. ניטמע־ עטוואם זא יע־א־ זאללטען

 אללדעם אונד טראטצדעם אבער א־זט עם
 נאב. דייטשלאנד, אדך דאש אונטאנליך, גאלן לבט
ע דיעכבעציגל־ך דעם  עננליש-פראנצאזישע א־נ

 דך פיאיעקטע דיעזעם פא־ליעגט, פעראיינבארונג
 עבענ. בישמא־ק דאם יא, ודים מאז וד־ד! אנשל־עסען

 .נעודסםענהאפטינקייט״ איש פאל־ט־ק דע־ אין פאללש
 ארף דאהער ודרו־ ער קיממערט. דך וועניג זעהר
 וואם צושטיממען, אללעם צו ראנפע־עלז דע־

 נ״ע־ער אי; יא לענט בישטא־ק ודנשט. פ־אנק־י־ך
 פריינד. דיא דך דארדף, נעוו־בט בעזאנדערעש צ״ט

 ד־־טשע דע־ ב גא זיבערן. צו פ־אנקיייבם שא£ט
 פא־לאמענטע איש ׳׳ננשט ע־שט יא ר״בש-קאנצלער

אב: ע־קלע־ונג פאלנענדע
 אינם פ־אנקרייך, צו פערהעלטנים ״אינזער

 ן ע ב י ל נ א ז ר ע ש ם־ינע אבע־ בעזאנדע־ע
 דנד רעגיערונג, פ־אנצאדשען דער צ־ בעציעהוננען

 אדער שטארען דיעזעלבען לעטאנד דאש ניט, זא
 בעענדינונג נאך ראט מאן !קאנן שאדינען ני־ א״ך

 איממעד פראנקרייך נעגען געש ר־יעגש.צ אונזערעם
 ליעם פאן אלשבאלד ווערדע ק־יעג דער גענלויבט,

 צ־יט ׳ענע־ זייט אבער דנד נון מיסשען. אי־שב־עבען
 דע־ דאש אד,נע פע־פלאששען, ■אד־ע 1 * פאשט

אוי-1 1פ־א: אוגד דייטשלאנד צודשע; פ־יעדע
דאם העטטע.

שטאא. ב־־דע; יען ״*-*י

- .

־  ע־ליטטע; ט־יבינג ל״זעשטע ד־א ל
 צ־ו־שען פערטרדען געגענז״ט־נע

 בעפעשטיגט. טעה־ א־טמער !870 ך־ש דך דאט טען
 פ־אנקרייבם רעניערונג דע־ ד־נ־ ש אי: צווישען

. ר, ע ד־א א־יף פערט־״ען פאללעש שט ־
ט אינד ט ־ י ק נ י ט ב י ר פ י י א
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 ק־אפטינשט פ־אנק־ייבם בעשט־עבוננען ע ל ל א
 דיא א״ף ניבט דיעזע זאבאלד אונטע־שטיטצען, צ׳

 אבציע. עלזאם.לאטד־יננען פא; וויעדער.ע־אבע־־ננ
 וואונש דיעזען פ־אנקרייך אבער האט הייטע 1 לען

: ט ב י ט דאהער קאנן איך נ פאר. דאש בלאש לב
ד־יטשע געזאטטטע ד־א אדך זאנדע־ן לאטענט, • • י י

\יפאללישט׳־א־־בנעשא־-ע '
טענשליבע ׳"׳ט זא פ־אנק־״ך, טיט ק־יעג א״; דאש

פא־א־־שז׳
ז״א בעפי־בטען צ־ ־לינפט

דער אי; נאך יעטצט, וועדער בט,

איןאפפענט. אלזא נאב בישטא־ץ £אן
 ער. פי־עיל־בע דיא פא־לאטענטש-דטצינג לישע־

 פ־אנק. בעשטרעבונגען ע ל ל א אב, קלערונג
 וויעדער.ע־אבע. דיא אי־ף ניבט ז־א זאבאלד ,־־יבש,

 טהאט. אבציעלען, עלזאם.לאטר־־ננען פאן רוגג
 דייטש. !״אללע; צו אונטע־שטיטצען קדאפט־גשט

 דך איש קאנפערעלן, דע־ אייף דעטנאך וו־־ד לאגד
 דער צ־־נען, צו נעפאלליג נענענאיבע־ ש־אנק־״ך

 פא־אי־שדבט. פע־א־ינבא־ונג עננליש.פ־אנצאדשען
 נא. ודרדע פאללע דיעזעם אין ב״טרעטען. ל־ך

 ד״טש. טיט וועלבעם ב.איננאדן,—עשטע טירליךאדך
 פע־- ד־עזע געהט, דאנד• אי; .דאנד איטטער לאנ־

 ניבט צוזאנט, ניבט או־ך אידם דא ויענן אי־נבא־ונג,
ללען בעשטר״טען העפט־נ אונד אפשען  - !וו̂ז

י. י א דיא איבער אדגענבליקליך פיעל זא
 פאליט־ק ע ר ע נ נ ־ א דיא פאל־טיק. ע ־ ע ש

 וויע. דער דאם ־ע־פא־, וויר העבען בעטדעפפענד,
ם דר׳ א־נ־״ע־דטעטש-ש־אפעששא־ נער י  דיע. ז
 לעא- דארט־נען דעש דעפוט־רטער אלם טאנע זע־

 ״רעבעג- דינען וואהל-בעצירקעש םאלד.שטאדטע־
 ער וועלבעם אי; ערשטאטטעטע, שאפטש-בעריכט

 ה״טע מאן דאש ה־גודעז, דא־דף אנדע־ם אינטע־
 קלאש. נענע; לןלאששען בי־נע־, נענע; בי־נער ליידע־

צו קאנפעששיאנען נענען ראנפעששיאנע; אינד שען

 פער. אללנעטיינען דע; אין זא אום זובט, העטצען
 בעהערדשען אינשנעזאמטט אללע עבען ודררונגען

 אגט־.םעםי. דיא ארך קאננען. צו אדשב״טען אונד
 ורופע: זייטע געוויששער פאן וו־רד בעווענונג טישע

 צו בלאם 0 ניישטליבקייט קאטהאלישען דער פאן
 נע. דיעזע דורך איש אונטערשט־טצט, צוועקע דעם

 דען קאנפעשש־אן א־ינע גענען העטצע ודששענלאזע
 צו דע־רשאפט א״נענע ד־א אונד איינפלום איינענען

 וואהל דאש ניבט האבק ל־־טע דיעזע !פעשטינען
 אייגע. איהר זאנדערן א־ינען׳ פא־ שטאאטעם דעם
 אינטע־עששע. זעלבשטזיכטינעם אינד ניעדרינעם נעם
 פאטע־לאנדעם דעם וואהלע דעם טיט עם ויער

 אונד שאדל־בע; דיעזע־ מום דער מ״נט, ערנשט
 ק־אפטע; אללען טיט שטראמונג פערב־עבע־ישען

- !״ענטנענענארבייטען
 אונ״יע־זיטעטם. בעריהטטע; רעדעדעם ד־עזע

 צע. א־־נע וו־ען גאלן אץ האטטע ש־אפעששא־ש
 נראם זא "א־ בענ״שטערונג דיא ווירקונג. דענדע

 א־־לנע י דאש צוהארערן, אנוועזענדען דען אינטע־
 א־נ. רעדע ט־עפפליבע דיא וועלבע אנט־-שעם־טען,

 אונד דירבנעפ־־נעלט א״נפאך וואללטען, טע־ב־עבען
׳ואי־דען! נעשטאשען פעיזאמטליננשזאאלע העם איים

נייאינמיימעז. פערשיעדעגע
א ק

ו ודא

 . נ ע ט י מ ע ם
 ן.) ע ל ל א פ

 לננען :אטטען,
קעטשקעטעט

 אבע! איש צווא־ איני דך פא־ היא,שטיבוואהלעך
 אונד ש א ם ויא ל־בע־אלע; בעצי־קעצו־שעןהעם

בעצירקע א־נטע־ן איש ״אדנא׳, אנט־-שעמיטע; דעש
איישע־םט.לי: דעשצודשען דאנענען

 '־ו׳
ל־פטא׳

 אנטי. ב״דע - פע־שא־. אנטי.שעמיטען העם אונד
דורבנעפאללע׳ נל־רליך שעט'טענ.קאנדידאטע;:ד:ד

 א״נער טיט וואדנא׳ נענען נעטליך זיענטע וואטאש
 יד*ודוו-.יי• ליפטא׳ שט־טטען; פאן טאיא־יטעט

 טאיא: א־־נע־ טיט פע־שא•
ערפר״ליבע דיעזעם טען.

 אללי׳
י ל ״א

<*•<!יי* יי•
 שטים. ׳2 פאן יטעט

איינציג איזט ערגעבלס
 אונד
 ז דאש

קי^יי.יי, ק נ ■■'■•־׳׳ ל
 שטירצע צים טאל

 צ־זאטטעננעו טיגשט
 דעפיט׳ ם־טע;

 א ו ו א ה ר ע ו ו
אין

יטען

פע־דאנקען, צו איטשטאנד
איישע־ט. אונד ן ע ל א ר

ד־עם. קעשקעטעט אין
קראפ. אנטי.שעםיטע; דער
אנטי.שע. ד־א האבען. ירקט

י. ד א נ א ־, ד נ א ם
 וואדע ץ א ר נעזא אונה

 פע־העטצען. צו פאלק דאש אום קעטשקעמעט, ,
 •עדאך ווא־ או־שפלונעם דיעזעם ע־פאלג דער
 אויפ. ד־נער ווענען ין א ־ נעזא דאם ר, ע ד נדד

 דעפוט־־טענ-א־ט- ד־נע־ טראטין דייצוננש-פערזובע,
 :וואודדע פע־האפטעט קעטשקעמעט אין מוניטעט,

 פאן איזט - דורנעפאללען. י א נ ד א ו ו דאש
 יא האט דיעזער בעדייטונג. ודבטינער דאפפעלט

וואללטע ער וואהל־בעצירק, אי־נען שאן בעקאננטליך
•ואי קעטשעקעטע* אץ׳עדאך

 וואהל-בעצירק א״נען דאנן אום לאששען, וועהלען
י יאזעף זדבעק דעם ר א  וזע- אבצוטרעטען. ב

 ד־עזעס פא; דאך רייכשטאג דע־ ווירד נינשטענם
 :בל״בען פע־שאנט געזעללעך .אונהייטליבען

י יא ־ . ע* נ ר ע ב ל י .ז ע נ י ב א ה

 נעטאהלץ אונד שאשבערנער פאן דד־נריך צע־
 האבצ״ט־, .ז־לבערנע א־הרע נעשטע־ן פ״ערטע;

 שטאטט■ טרו־אונג איה־ע •אהרען 25 פא־ עבען דא
דאם שפענדעטע אנלאסשע דיעזעם אדם נעפינדען.



ם •(.ד ן א ע כ ד ע מ - ר ע ר י ט ר א  מ
 טי- ד־עזעם אונטע- ),ר. א ל ם א.ע ס י ט ן א 6

 יאהרע איינעם ןר1פ שאן בעקאננטליך זט א טעל
 דער וועלבע ערש־ענען. ־ודענ.העטצ.בראשירע א״נע

 געפעהרליבק״ט איהרער א־ננערן, דעם טיניסטער
 ליעם׳ קאנפיסצירען ויםט6 א־־נעגע אדף וועגק,
 אבגעוואדטעט אורטדדל רישטערלישעם איין אדנע

 זיינער וועגען דאטטע ט־פא פאן הערר האבען. צו
 העפ. גאר איינען רי־כסטאגע א־ם .נעוואלט.טד,אט*

 דאם וואר וואם אונד בעשטעהען. צו שטורם טיגען
 ראם האט געסטערן - ? געש־כטע ריעזער ענרע

 אויפגע- קאנפיסקאציאן דא פרעם.:עריכט פעסטער
 פערבר־יטעט העטצ-בראשירע ד־א דאמיט האבק,
.קאנן ווערדען . וויססען, סאן מום פרי־ליך נון, נון, !

 יוסטיצ-ווע- העם שפיטצע הער אן ליידער ר ע ו ו
!שטעהט אוננארן אין זענם

ך * י ר א ן ( י י ) א ! ל ו ב ל ב - ט ו ל ב
 ״עט־עטערטעש״ העם !ענדע קיץ האט ״שגעוך הער
 ״דיע- :בעריכטעט פאלנענדעם וועספרים אדם ודרה
 •אהרע; 70 פאן גרי־ז ־•ד־שער איי; קאם טאנע זער
 איזט דערזעלבע וועספרים. נאך וואנען זיינעם מ־ט
 בע. העם איים קויפטאנן ישע־— נעאכטעטער איין

 ווא- רעם או־ף ע. ש ע נ ע ק דאדפע נאכבארטען
 עם בעוועגונגשלאז. גאנץ מאנן, •וננער איין לאג נען

 יע. דיעזע־ הא יודען. רעם קוטשער דער דיעם וואר
 ג־ייזע הער א־נד לאנ׳ טאדט ייייא וואנען א־ם דאך
 פערבריי- דא אנטריעב, פפערדע דיא זעלבסט ־•דע

 שטאדט, נאנצען הער אין אלסבאלד ז־ך עם טעטע
 ם־־שט. דע; האבע יודע דע־ :לדפפי־ער איינעם גלייך

 בלוט דאם א־הם א־ם געטאדטעט, קוטשער ליבען
 א־נ. א־צטע הערבייגערופענען דיא אבצינעהמען.

 רוט- רעניננםלאזען אימסער ;אך דע; טערזוכטען
 פאללק צום דאדרף לאננע ניבט •עדאך דע־ שער,

 דך שטעללטע וואס אונד נעלאננטע. בעוואוסטזיין
 קיט. דע־ דאם אלם אנדע־עם, ניבטם ? הערדס דא

 ; נופל) חילי (הינפאלל, ״עפילעפם־ע־ דער טיט שער
 פאן אינטער־־ענס דע־זעלבע דא איזט. בעהאפטעט

 עקעלהאפטען דיעזע־ פאן וועםפ־־ס נא־ רענעשע
 נאט•־. טיםטע •יא-דע, א־בערראשט קראנקהייט

 איננליקליבען דען נ־־־ז יידישע .יעה־ינע70 דע,־ ליך
 זעלבשט זאדאנן אינד צורעכטלעגען וואגען א־ם
 | ויאה־ליך איזט עם - !אנט־ייבע; פפערדע ד־א

 פע־אנט- ־אפי־ שאן אייך יודען דיא ווענן ט־דר־נ,
 קיט. איין א־־נענד •יענן ו,ע־דען. נעמאבט •וארטליך

 אל. !איזט בעדאפטעט ניפל* ,היל־ דעם טיט יפער
אבק לענפאללס  וועסם־־מער ד־א דיעםטאל דך ה

 זאללטען זיא בלאם־־ט. נ־ינדליך אנטי.סעמ־טען
 ע־נ־־פפע; נופל־ .חולי פאם זעלבבט שאם אדם

!ווערדען
נ*  א ביי ל ה א ט ש ב ע י ד ר ע ם א ר (

) ם ע נ י י א . ן ע ד ו  דראננען יוני *.טען אס י
 קויפטאג- י־ד־שען דעס פענבטער דאס דורך דיעבע

 אינד איין יבאהטען) לאבש־ט־ן אץ ז י ו ר ק נעם
 שטאאטם. טיט טאשע לעדערנע א־ינע שטאהלען
 ווע־טהע א־ם או׳זיוי׳ שפארקאםסא-ביבליין פאפיערען,

 א־זט יודע בעשטאהלענע <דער !נולדען 30/100 פאן
 דא. א־נב־עבע־ דיא טענש, שלעכטער איין געודם
:)דיעבע ע ב י ל ד ה ע רעבט נעניק

ן א ר ע ל ן : א י ד ר ע ב י (א * י  א
 גענעראל-א•;. טעלעגראפירטע ף י י ר ק נ א ר פ

 פ־אנצאזישען פאם וועלבעד גדאינער, שפעקטא־
 ענטזעג. טארזייל׳ נאך איננערן דעם טיניסטעריאים

 א־זט צ־שטאנד .דע־ :פאלנענדעם וואורדע, דעט
 -עבט טיט ויירד עם בעםםער. אינבעי-ט־ייטבא־

 נע. קראנקהייט דער שודנדען באלדינעם איין אדה
 האפפנ־נ; דיעזע דאם גז$טט, נעבע - !״האפפט

!נעהע ע־פיללוננ אין נאנין אינד פאלל עהע.באלד

עסטעררייכ-אוננארן. אין יודען דיא
)(פ!)־טזעטצוננ

ו־א־ע; דזןטיניקאנער יודענ.פיינדליכען דיא
 ר־כטעד צום ם נ י ל ב י י ר ערנעננונג דער טיט

 צ־פ־יעדען. זעהר שריפטטח־ם יידישע דאם איבער
 טאנן מערקוד־דיגע דיעזער •יאר טהאט דער איז

 יידישען דער פערעה־ונג דער פאלגע אי; עבען
 דער פ־־נד חעפט־נע־ איין אנפאנגם ודססענשאפט

 ודססענשאפט ד־א נעמליך שטוד־רטע ע־ יודען.
 1 ז־ך ער ודיל צ־ועקע, דעם צו נור יודענטהיטם דעם

1 ש־־פט. י־ד־שע; דעס איים עבע; היעלט. איבערציינט

 דיא פיר בעודיזע אונודדערלעגליבםטען דיא טהום
 קאננען, צו האלען כריסטענטהוטש דעם וואהרה־־ט

 זעעלע גאנצער טיט טאנן שווארטערישע דער דעם
 דעססען פאלנע אין ער ה־עלט יודען דיא וואר. ערגעבען

 שריפט. אייגענעם א־הר דיא .פערבלענדעטע־, פיר
 ניבט זיך זאנסט זיא דא פעדשטעהען, ניבט טהום

 דיר- האלטען פערנע כריסטענטהום פאם לאנגער |
 יאהרען פריהערען אין זאנא־ האטטע רי־בלין !דען

 יונ_ א־ינען אן .זענדשרייבען :טיטעל דעם אונטער
 דער פאלל פעראפפענטליכט, שריפט א־־נע קער*

 דיא - יודען. דיא גענען אננריפפע ;עהאשש־נשטען
 דאם דאררף, דאהער רעבנעטען דאמיניקאנער

 יודענ-פי־נדליבען איהרען אין איהנען ן י ל כ י י ר
ווערדע. ביעטע; האנד זיינע הילפרייך וויהלערייען

דאמיניקא. דיא ז־ך האטטען נליקליכערודיזע
 זיינן נעטיישט. נר־נדל־ך ן י ל כ י י ר אין נער

 יא ווארען יודען דיא נעגען אדספאללע פריהע־ען
 ענטשפרוננען, ראםענ.האסםע בלינדעם איים ניבט |

 ברים. דאם פי־ נערנע ודרקל־ך זיא ע־ ודיל זאנדען
 ד־א ווינשטען נון אונד העטטע! נעוואננען טענטהום

 ראם א־בער ער דאם ם, ה י א פאן דאט־ניקאנער
 אורטהייל פערדאטמענדעם איין שריפטטהום יידישע !

 יידישע דאם דעם ם, ה י א פאן !אדסשפרעכע
 אין ער דא לאג, הערצען אם ווארם זא ש־־פטטהוס
 זיינעם וואהרהייט ד־א פיר בעוו״זע דעמזעלבען

 קאננען צו אדפפינדען נלרבענם ן ע ב • ל ט ם ■ ר ב
פע־ם־־נטע!

:ן ־ ל ב י י ר זאנטע גוטאבטען ז־ינעם אין
 פער. אץ צע־פאללט שריפטטהום יידישע ״דאם

 פא־נע פאן דאהער איזט עש קלאששען. שיעדענע
 יידישע נעזאטטטע דאש בע־ א אונדנן, איין העריין

 אדשצושפ-ע- א־רטהי־ל נלי־בעם איין ש״פטטהום |
ק נאטענטליך יעדאך וואש כען.  בע. .תלמוד״ ד

 פאן איך דאש געשטעהען, איך מום זא ט־־פפט
אל פע־שטעהע. ניבטש נא־ אבזאלוט דעטזעלבק

 טאנ- יענע אללע ארך פע־שטאנדען טי־, גלי־ך י;ל
 וועל. שטע־בענש-ווארטבק, ק״ן פאס.תלמיד״ נע־
 אש איהן יאהרהונדערטע דע־ פע־לי־פע אים בע

 אב. אננענריפפען, העפטינשטק אש אינד טייסטען
יודען' .נעטייפטע טה־־לע ;־אשען צ־ש דיעזע גלייך

 ד־עזעם פאן האטטע; דיעזען פא; ק־־נער :ווא־עץ
 נאציאנא־-ייע־ץ רי־בחאלט־גען אינד גראשא־טינען

 זאג_ זיא בעג־־פף. לייזען א־ינען ני־ אייך יודען דער
 אויףדאש אנג־־פפע ענטהאלטע ״תלמיד' דער טען:

 ד־עזע פע־דבטען י־א־ים :ניט נץ :ברישטענטהום
 אננריפפע אנגעבליכען דיעזע ניבט. עש טאננער

 ענטק־אפטען* צי נרינדע; אונודדערלענל־בען טיט
 שייטער. דע; אייה דק.תלמיד״ ליעבע־, ז־בטע; זיא

 א;. ד־א היעדו־ך אבע־ יוע־ען :בריננק צי הדפק
 נענען יעטאנד ויענן ודדערלענטו- ודרקליך נ־יפפע

 קלאנער דע; דיר אינד ע־העבט. קלאנע איינע אינם
אבק - טאדטשלאגע; ו־אלדע איש איינפאך ודד ה

 איי; ניבט׳ נעוויש ? נע־עבטפערט־נט היעדו־ך אינם
ם־־שטענטה־טש דעש א־זט פע־פאה־ע; זאלבעם

 נוטצען צים ניבט אייך איהם ראנן אינה דיג—איני
ן :דאהין דאהער געהט אנזיבט טי־נע !נער״כען

ק ד־־פען ..עם  1 ניבט ש־־פטען איה־ע יודען ד
 ד־עזע ד־רפען •יענינע־ ;אך ווערדען. נענזןטטען

ק  איש ווערדק! איבערליעפערט פייע־-פלאטטק ד
 ד־יט. ■עדע־ א; עם, וועדע ראטהזאטע־ פיעלעם

 דע־ פ־אפעששא־ק צו־י־א א־נ־־יע־ז־טעט שען
 אנצי. ל־טע־אטי־ א־נד שפ-אבע העב־עאישען

 ,חייל ט ראבב־נ־שק דען אייך וועלבע שטעללק,
 אדף נור זזןללטען. לעה־ען ״תלמיד־, דע; נעטליך

 וואהר. דע־ פא; יודען דיא דאננטע; י־י־זע דיעזע
ווע־דק!..״ איבערציינט ב־ישטענטחוטש דעש חייט

ק בעפאנד ן י ל ם ־ ־ ־  פא־- זיינע־ אץ ז
גע־ואלט־גקאירר. א־עעם אץ ;אטי־ליך אי־שזעטצ־נ:

 דורם. דאש ש־־פטט־־טע ־־־ישען איש דא טהיטע,
 ז־ינע־ אץ ־ ע ו־אש א־זט, ענטהאלטען ניבט איים

 דעסזעל. אץ ב־ישטענטח־ש דאש פי־ ש־יא־טע־ייא
האט א־טטע־הץ אלליין נלו־בטע. פ־נדען צ• בען
 דע־ -אש פערדאנקען, צי ניטאבטען ז־־נעש עם מאן

דא. דע־ וויטהענש דעם ט־אט׳ן דאטאלש, ״תלמוד״
 שיי. דעם פא; פפעפפעדקזךנם, א־נד טינידאנע־
ווא־רדע. נע־עטטעט טערח־־פען

 פערבעם. צור אייך האט ג־טאבטע; ד־עזעש
 צור עשטע־ר־־ך אץ ■ידען דע־ לאנע דע־ סע־־ננ

 ביי. וועזענטליך 11. פע־ד־נאנד קאיזערס דעש ציים
יודען ד־א עש האטטק טהאט דע־ אץ געט־אגען.
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 בעססער פירסטען דיעזעם רעג־ערוננ הער אונטער |
 יוןזעף אויפגעקלערטען דעס צייט צור זעלבסט אלם

 ניכט בעקאננטליך יא עם ויאללטע לעטצטערער .11
 איינע ודענם יודען דיא דאם נעשטאטטען, איינטאל

זאללען. ב־לדען קולטוס-געטיינדע
 פאן .1 פערדינאנד ארך זיך ראננטע אינדעם

 פיייטא- ניבט איבע־א־יפער קאטהאלישען זיינעם
 פערפפליבטעט, ודענם יודען דיא ווארק זא בען.

 ״בארטהערצינק דער קירכע ד־א זאטסטאג יעדען
 בעזובק. צו לעאפאלד.שטאדט דע־ אין ברידער־

 יודען דיא אדף ארך וואורדע צוואנג גליי־ער איין
 דיא ווענן דאש נלדבטע, מאן אדשגעא־בט. ש־אג אין

 גיישטליבק קאטהאל״טען דער פרעדיגטען דיא יודען
 קאטהא. דען פיר היעדורך זיא וו־רדען, אנהא־ען

 דיא דאך !ווערדען זיין נעוו־נגען צו נלויבען לישען
 פ־עדיגטען דיעזען ב־־א נעוואהנליך שליעפען יודען

 אייגענע דאהער מושטען עם איין. ק־רבע דער אין
 דיא וועלכע ווערדען, אנגעשטעללט אייפזעהער

 קראפטינ צייט צו צ־־ט פאן יודען" ״שלאפז־בט־גען
 עם וואר נייסטליכען דען - !זאללטען אויפריטטעלן

 יודען נעגען פערבאטק, שטרענגסטענס אינדעם
 דעם איממע־הין וואם פ־עדיגען, צו יודענטהום אונד

 אנגערעב- פע־דיענשט אלם 11 פערדינאנד קא־זער
:*)טוש ווערדען נעט

אונ. 22 עד6נום ז־־ט איט־קעל דיעזען דאנען וויר *)
 וו־בטינען דען ודר ודיל אונטעדבר^נען, בלאטטעם וערעם

 מים. א.נט־.שעטיטענ.ק־א־ואלל.פ־אצעש־ ״בודא.םעםטעד
 נונטעהר א־טיקעל דיעזען נון ודר אינדעם מופטען. טה־־לען
ללען זון או־פנעהרק, וויעדע־  נזפך נוי :נ*)ך1די ודר וו̂ז
 ״־ונדעם איין ודר דאטיט נענק, פ^־טזעטצוננעך •אייניגע
 נעשינטע ■ידישען דע־ אדם אנשניטט אלםודנטינען נאנצעס״

י. ז!ןללען האנען נעל־עפערט
פו^לנט.) ן־טזעטצו:נ1(פ

ג. נ ו ז א ל ר ע ם
ל*ןזע. ורענער

 דער ציעהונג שטאטטנעפונדענק דיעיעם 1. אם רעד אין
 סעריען פזןלנענדע וואודדען 1874 •אד,דע פ^ם ל*ןזע וויענער

 2501 2531 1270 1593 1447 1072 8,״' 030 195 : נעצ^נק
 200.1x10 11 נו׳ 800 ם׳ :נעוו־ננען עם .2785 2681 26411 2602

 פלי; 5000 89 נו׳ 1593 ם׳ ל׳,8 -•0.0)0 51 נו׳ 2531 ם׳ , נול
 ,45 נו׳ 1072 ס׳ ,88 נו׳ 800 ס׳ פלי 1000 צו נעודננען פערנע־

 נעודננען אונד ,45 נו׳ 2681 ם׳ ,75 נו׳ 26 2 ס׳ ,70 נו׳ 1072 ס׳
 ,31 נד 1073 ם׳ ,7.1 נו׳ 630 ס׳ ס(/ נו׳ 195 ס׳ :פל. 250 צו

 ס׳ ,32 אונד 7 נו׳ 2591 ם׳ ,86 אונד 54 נו׳ 2270 ס׳ 66,אונד
 — .75 נו׳ 2765 פ׳ ,64 נו׳ 2684 ט׳ ,99 אונד 13 נו׳ ׳602

 סער־ען נענאננטען פ^דשטעהענד רען אין א־נדינען אללע
 נומטעין בענאננטען נעזוןנדערם ני:ט אבע־ נעצ^נענען,

פל. 14׳׳ פ!$ן ט־עפפע־ נעדיננפטק רען נעודננען

ר ד . נ־ נ ו א ע ע ז א ל - צ ־ י ר ק - ע ח ט א ר
ן ןטםענען4פ!ן־נענ דיעזעס 1 אם דע־ נייא ע ט פ נ י פ  
 ני־נעזעטצ. טיט לוןזע נאכשטעהענדע וואו־דען פע־ל^זינג

ק4נעצ נעודנסטען טען  נו• 6583 ם׳ נעודננט 50׳. 01 פל. :ןנ
 נעודננען, 1*>8! פל. •ע ;1 נו׳ 2729 ס, נעודננט 5000 פל. : 42
 פל. יע !27 נד 6136 ם׳ ,86 נו׳ 1785 ם׳ 73 נד 1064 ס׳

 1491 ם׳ ,32 נו׳ 1401 פ׳ ,2׳׳ נו׳ 1806 ם׳ :נעוויננק ״״£
 ס׳ ,78 נד 51183 ס׳ ,40 נו 5׳196 ם׳ ,27 נו׳ 153.6 פ׳ ,6״ נו׳

 7811 פע־יע ,75 נו׳ 7552 ם׳ ,6 נד 6787 ם׳ ,63 נו׳ 6407
.27 נוטטער

פ!ןלנט.) (שלום

ט כ י ר ע ב ם ט פ ע ש ע ג
ד ע ג ד ו נ ס ע ר  ד,־ ע י פ . ם נ א ל ש פ

. ט ק ד א  שלאפט. פדעשנו־נע־ צום אדפט-עב דעד ט
 דאפ^ן שטיק. 2126 נעט־וג •וני 3■<י אם פ־עד״טארקטע

 דיא נאל־צישע. 611 ד״טשע, 318 אוננא־־שע, 1119 דא־ען
 נולדען, 64 62 פא-״אא־ע פ־ אוננא־־שע 1 וואדען פד״זע

 60 וואא־ע פ^לנישע נולד׳ 64-60 פ־־־א״־־אא־ע ד־־טשע
̂. 1111 סע־ אללעם נולד• 62 ני; ק-לו

ר ע נ ע י ו ט ו ק ד א ם ה ע ' פ . ט כ א ל  ש
 אם שלא:ט.:־ערטא־קטע ודענעד דעם אדף אדפט־־עב דע־

 613 : ווא־ען דאפאן שטיק. 1228 בעטיונ •וני .טען30
 םד־זע דיא ד־־טשע. 402 אונד פזןלנישע 313 אוננא־־שע,
 מאסם. אוננא־־שע : ןנ־אמם4ק־ל 100 פער דך שטעללטען

 נולד. 68 - 60 פ׳ןלדשע נולד. 66-58 ה^נפר־מא !):שען
נולד. 65. -54 ד־יטשע אונד

עה־ענטה־יל. ט׳ :פע־א:םוו!)־טליך )ן1דעדאקצ־ דיא פ-
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 ער. דעפעשע נאבשטעהענדע ש־נשק־רבק אוים וויר
 בלאטטעהבעצי־כ. אגטי-שעטיטישק דיא :ה־עלטען

 היינריך ראהען דען באזודליגקייט אוים נעטק
 נ ן ע ד ו י אי־גען אלם אלבערט אוים הן££טאנן

 יודען דיא אום שטרי־־ איין ויערער א־זט ראם
 ה״נריך ראם איזט, טהאטזאבע העראבצוזעטצק.

 יידיש־קל־נגענדעןנאטענם, זיינעש טרןטץ הא£££אנן,
 וויטהעג. איין איבערדיעש אונד ב־ישט געבא־ענע־

 גע. טעלדונג דיעזע - ד איזט אנטי-שעט־ט דער
פערגניגען.) א־־£־־בט־גק צום אונם רייכט

 טאגק אייניגען זייט ן.־) ע ב ע ב ־ ד ר גע •
 נ־־ט. דעש ז$רטשא£טען טעהרערען אויש ווערדען

 זיך דיא געמעלדעט, ערד-בעבק קאט־טאטש ראעד
 גאטט. ןד,נע ורעדערהןלטק, מעהרטאלש •עדאך

 אננעריכטעט שארק וועלבק א־רנענד ביזהע־ לאב
האבען. צו

ן נ נ ו פ ע ו ו ש ר ע : י וא י י  נ- ו א א
 ד־ע- -טען2 £אם וירד טעמעשוואד אויש ן.) ר א נ

 רי־טע א־זט טעםעש-£לום דע־ :טעלע;־א£־רט זעם
 א־ט. דעי ב־־א או־שגעטרעטען. שטעללען £יע־ אן

 גראשע־ער איין ע־שאלנטע ה ג א א ש שא£ט
 טעה- שעלדער ד־א דעששע; שאלגע אין דאטם.ריש,

 שטע- וואששער אונטער געגצל־ך דא־£ער רערער
 טיט איבע־אלל א־ב״טע; איינוואהנע־ דיא ד,ק,

 דער הערשטעללונג דע־ אן אנשטרענגונג ג־אשע־
 וואורדע באהן דיא אויך דאממע. בעשאדיגטען

 קא־פא אונד קאראג-שעבעש שטאציאנעז דע; צווישען
 שאלנע אי; אונטערוואשען, שטעללע; טעהרערק א;

 שטונדען י* וועהרענד צוגש.£ערקעד.ר דע־ דעששע;
 יאש. באהנ-שטרעקען דע; איי־ וואד. איינעשטעללט

 באהנ. דער איזט אנינא אינד ן־א־דצא סאנא־וא,
 איבערשוועטמונ. ;ראשער פאלגע א־ז שערקעהר

 אינד געשטא־ט, עטשש־נדל־ך עבענשאללש נען
 א־ם. ם־טטעלשט נור םע־זאנענ.שערקעה־ דער קאנן

 שטעללעןשטאטט. א־נטע־ב־אבענען דע; א; שטייגען
 אייזענבאהנ.£ע־- רעגעלמעשיגע דער !ש־נדע;
 טא. דר־יא ביגנען האששענטל־ך אינדעם וירד קעהר

 שאן דא קאנגען, ווערדען ע־אששנעט ויערער גען
 ע ם ה א נ ב א איינע שטאציאגק אבערען דען
וירד! געטעלדעט וואסשער-שטאנדעם דעש

ס. • ו ו ר ע ר.ש ע ט ט ע ו ל.ו ע ג א (ה •
 וירד טעטעשוואר אויש עבענשאללם ן.) ע ג נ ו ט

 איין געטעלדעט: שאלגענדעש ד־עזעש !.טע; שאם
 ד,ייטע שע־ניבטעטע האגעל-וועטטער £־יבטבא־עש

 א־טשאש. צאהלרי־בע־ ווי־נגא־טען אונד שעלדע־
 םענט.אנדראש, צוואר אינד אימגעבינג, דער טען

 שאקאלהאזא ניי-בעשענאייא, קליינ-בעטשקערעק.
 וויינגא־. אונד זאאטע;.שעלדע־ דיא בע־עדוי. אוגד
 טה־ע־ע אונד טענשען שע־נ־בטעט. טןטאל ז־נד טען

שא. דער שע־לעטצט. שוועד ש־־יען איש וואורדען

 האטטען בויערן דיא אונבערעכענבאר. איזט דען
 וועסהאלב שע־טרויען, קיין אששעקוראנצען דען צו

 האגעל נעגק זאאטען איד,רע וועניגע אייטערשט נור
 הןטטער םענט.א:דדאשער איש ליעשק. שערזיבערן

 האגעל. דיא שערניבטעט. אללעם אללעם, איזט
 טאן דאם דיכט, זן שטעללענוייזע לאגען קארנער

1 קןננטע צוזאםםענ.ד,־־£עלן שוי£עלן טיט ז־א
ן ן א ט א י ו 1( * י  ד ג א ל ם ו ר א

( ! ט ל ה ע י ט  ,שטעה- דעש בעציעגליך אויך ש
 מאן דאי אישנאהטע, א־־נע רושלאנד בילדעט לענם״

 ז^נדערן אבגיבט, קלייניגקייטען טיט ניבט דא־ט זיך
 ! שט־עהלט א־־זענבאהנ-וואגגאנם גאנצע איי:£אך

רן. .איין :בעריכטעט נעטליך וירד אדעששא אויש  ג
 דיע. ווירד ש־אצעש עררעגענדער אישזעהען שעם
 זיך קרייזגעריכטע היעזיגען דעם £א־ טאגע זער

 ״ז־ד. זאנענאננטעז דעי דירעקציןן דיא אבששיעלען.
 נעטליך שעדקלאגטע אייזענבאהך רושישע; וועשט

 דאש .ז־ד־באהך, רושישען איינער דירעקציאן ד־א
 געשטאהלען וואגגאנם טעהרערע איהר ד־עזע
 מ. ו א אינלןעננטל־כרןייט צור ביז געה־יטען איש אונד

 דער בעאטטער איי; !ליעם ן ע ט ל א ט ש ע ג
 דער ,אוטגעשטאלטונג' דיעזע וועלבער זיד.באד,ן,

 בעאי־שז־בטיג. פע־זאנליך וואגנאנש געשטאהלענק
 £ער. אונד דירעקטאר זיינעם טיט דך צע־שלוג טע,

 ער. עם - ד־עבשטאהל. דיעזען ראבע איים ריעטד,
 פערזאגען א־־נצעלנע בלאש ניבט אלזא ודע־ שיינק

אבק דעש  ן זאנדערן אנגעקלאגט, ד־עבשטאהלעש ג־
 עטוואש זא - אי־זענבארנ-ד־־עקע־אן.־ גאנצע א־ינע
 שארךאטטק: רושלאנד אי; נור ־א־ ענדליך קאנן

 זיטט- קאננען שקלאווערייא דער לאנדע איינעש אי; נור
!ז־נקען וייט זא עד,־נע£־הל אינד ליבקייט

 קלויזענבורג אויש שערשוואונדען!) נולדען ג (■*•#,ו *
 היעזינע דיא ערהיעלט זאנטאג : נעטעלדעט וירד

 אטטש- דעש איש דאש מיטטהיילונג, ד־א שאל־צ־־א
 א. ה איגנאין א־־זענבאהנ-קאששיערם, דעש ציטטע־

 27,660 שא; בעט־אנ דע־ ש, ט י ו ו ע ש ש א נ
 שע־ש־־א־נדעז וו־יזע דעט־זעלראשטע אייף גולדען

 6,' איש ש־־הע־ טא; אי־נען ווא־ נעלד דאש ו איזט
 א־נד אנגעלאננט קלדזענבורג אין אבענדם אוהד
 מןגאטש.געד,אלטע־ דע־ אישצאהלונג צור ויא־
 בע. א־בייטער אינד בעאטטע; שערש־עדענע; דע־

 דעם טיט צונעם דעש איינטרעששע; ביים שטיטמט.
 קאש. אנדע־ער איי; דאשזעלבע איבערנאהם געלדע
 הא. דעם דא־ויף גלייך יעדא־ עש וועלכער שיער,

 דאם ששע־רטע דיעזער איינהאגדינטע. נאששעוו־טש
 דיא. שלאש אינד ״ווערטה״ס-קאששא׳' ד־א אי; נעלד

 נאבטטאהלע, צום ע־ גינג אוד,־ ״ איש צי, זעלבע
 א־ב־ט-ציטטע־ש ד־נעם טהידע דיא ער נאבדעם

 א־ב־יטע. צוריקגעקעהרט, האטטע. פע־שלאששק
1 געהאלטש. דעש ציזאטטענשטעללוננ ם־ט.דע־ ע־ טע

 פאנד דא קאם, שיגאנןנע דעי או־ם מן־נענש דעש טאנע
־ זיטצען, מישע אש רבקה ז־ינע ער  ג־ןשען א־ינק דך פן

 קינדליב.צ־ערליבען מיש זיא דע; ארף האלטענד, שרי־בע.בןנען
 דאש !דאשטע ה־ננעשריעבען עטוואס בע-ייטש בובשטאבען

 דאלב.פעםטע אש דע־ ״דולן״, פ־ןממען דע; נעריהרטע
 האבשט מיעד, זן־נפעלטיג א־בייט יעדע המועד" ״חול עש ד

אונאננענעהס."
 פרי־דנגער יצהק ד־ (לאנטע ! ב־לך דלא, ״דעהשט

 קינשט. קיינע נאד אילטנ^ך רבקה גריממעש) א־ננינען ^לל1ם
 -ענט דא ודלל, ווע־דע; איינע נלד ליא ווי־ל אבע- ;לעיין
 איה־ער אין נאטטלוזל־נק״ט דיא שאן דך בעווענט אונד

 שווערע יענם איינע עש דאש נוט, יא עש ודיש דא ביושט
 ולענן !ש־ייבען צו המועד״ ״חול אש א־לט נאטט פאי זיגדע

ן זיא  ז נאשט מיין !טהוט דאש ט צ ט ע י •שא
 קינשט. ווירקלינע אלש ע־לויבען אללעש דך ל־א ווירד ויאט

 נעוויששענשניששע, דאך האנע איך דיר, זאנע איך !לעיין
 1 א־נערלאששען צו ערציעהונג צור נראפען דעש קינד דאש
 טערנעששען׳ ״דישקייט* ,ה־ילינע דיא נאנץ יא קאננטע זיא

 צו המועד' .חול אש עדלויבט, דך ד,ייטע שאן דא ולענן
.״ . , ! שריינען

!אן נאנדענקענד שוואנעי זיינען זאה נאש .ברוך
 גע. דיא ער ודא ניבט, וד־קליך אייגענטליך וואוסטע ער

 דיא אוש סאננעש פ־אממען דעש נעלאמניסשע נ־עדעטען
ואלל.״ פע־שי־בען ק־גדעש לי־נעש צוק־נפט יעל־ניאזע

 באש ב־וך פלאטצליך בעט־אט דא־ו־ף ״לאמסטאג
 דיא מיענע, הייטערע־ מיט שוואנע־ש זיינעש צ־ממע־נע; דאש

איממער ער וואס ר־יבענד, א־ינאנדער אן לאבענד האנדע

 א״נפאלל" ״נעשיידטען איינען ע־ ווענן פלענטע, טהון צו
.״ . . האטטע

 — ־1 ברוך מונטע־, זא ה־־טע דוא ביזם .ווא־וש
שוואנע־. ליינען פר־יויננע־ יצחק ר׳ ם־אנטע

.שאלה״ אינטערעששאנטע א־־נע דיך אן איך .ודיל
 אש מאן דאדף :פראנק נעמליך דיך מאבטע איך האבע.
שלאבטען?* הזננע איינע קודש״ .שבת

אונודלליג. ,חון' דע־ ־•עף — !•״משונע" ב־זט ״דוא
 ד .שאלה• מיינע אדף קיינע.תשובה" נאך איזט ״דאש
 דארף :קורץ סיר ואנע שמונצעלנד) באס דעי (עמוידערטע

 יא, שלאכטק? העננע איינע היילינען.שבת״ אס מאן
• נ־ין אדעי . . . ■ /

צו. צאינינ דער.חזן* א־ד,ש דאננערטע !■.ניין
,תורה' אללע ניבט נאך דוא אייך האשט זא ,;ץ,

 ראב. שאש עבען קאממע איך אדפגעגעסשען. לאפפעלן מיט
 אלטען דעי קאבין חיילה, אלטע דיא עישיען דא בינער,

 שבת אש ז־א אב ■אבבינעי, דען פדאנטע זיא ; פ־ומעט
 שוועד א־ה־ע פי־ לאששען שאבטע; דא־ף העננע א־ינע

 יאבני־ דע־ דאש דוא, נלו־בסט וואש אונד — 1 פ־ו־א קראנקע
. ? האט נעאנטווא־שעט היע־ו־ף נער .  ליעבע :זאנשע ער .

 העט. זא איזט, קראנק שווער זא פרדא איה,־ע דא ח־־לע,
. 1 ם־שסען פיאנען ע־שש ניבט גא־ מיך ז־א טען . .

 (עד. ז איבעיאלל ניבט׳ש ן ע ם ד, א נ ס י ו .א
 ענט. ד־א נעשטאטטעטע ־אבבי דעי ״חץ״) דער ורדערטע

 או־שנאהמש. נוד עבק רוהע.טאנעש הייל־נען דעס ודיהונג
 ערקיאנקיננש. שווערען א״נען אדף ריקדבט מ־ט ודמע,
!' פאלל

 ד,יעדיף נאבטש. תאוהר האלב ביז £ערצ־יכניםשעם
 בע־ אונד אב ציטשערם דעם םד,יר דיא עד שלאם

ק נאב  שלא. דך אום שריוואט-וואהנונג, דינע אץ ז
 אין וויעדער מארנענם דעש ער אלם למגען. צו £ען
 ער ודא ע־, £אנד דא טדאט, אטנזש-ציסמער זיין

 ווערטהייש-קאששא דער טהיר דיא טעט,6בעהוי
 דאם צוגעשלאששען, אבער ניבט צונעלעהנט, נור

 שערשוואונדען וואד נולדען 27,660 דען טיט שאקעט
 £אללע דעם £א; ע־שטאטטעטע האנאשעוו־טש

 טםאנ-6שטאדטד,וי דער בייא אנציינע דיא זאנל־־ך
 דאשם נור, ביזהער ערנאב אונטערזובונג ד־א שא£ט.

 א־בייטש-ציטטער שטעהענדענדע רערע אין דאם
י ד ו ק נאמענם דיענער, איינעם £אן נעוואהנל־ך

 טאנען איינינען £א־ וואורדע. נעריינינט א, ק על
ק ער דאש קאששיער, דעם דיעזער מעלרעטע  ד
א־ק צ־טטער צ־ם שליששעל  ששעטער האבע. פע־ל

 געבראבען איד,ם זייא שליסשעל דער ער, זאגטע יעדאך
 א£. עבענ£אללם דיא £רויא, איינע אויך ווארדק.

 בעזאם וואורדע, בעטרויט ריינינק דעם טיט טערם
 איזט עם ציטטער. ד־עזעם צו שליששעל א־־נק

 קאששא דער אי; א־ב־ינע אללעש דאש טערקודרדיג,
 איזט. נעבליעבק אונבעריהרט נעלד בעפינדליבע

 בע. באד,ן דער בייא וועלבע שע־זאנק, א־ינינע
א-דק ז־נד, דיענשטעט  א־־£. פאל־צ־־ל־בע אינטע־ •י

 האנאשסעודטש קאששיע־ דע־ נעשטעללט. זיבט
 וואש ענטהאבק. זאנלייך שטעללע זי־נע־ ו־אורדע
 נאטירל־ך האננט דאש ווירד, געשעהען ווייטער

 אונטער. ד־יטערע; דע־ ערגעבניששע דעם £אן
אב. זובונג

ט ם • ו ה ץ ע נד *  א־נ. דער ר) ע £ £ ע ד ט
 דער נעמאבט, יודע איין האש ק־י־צלאזע נא־־שען

1פ־אנ, אין זעל־נ נעלדוועבשלע־
ע. י-ש ט נ א ן ע ג ע ג ע נ א ל ר, נ יא *

 בעקאננטליך )ע. ט ר • ט ו פ ע ד ע ש י ט י מ
ק15דךאש האט ט  שטר;י£. איין צענלעד אין מערין -

 איי. דעם ווזןבייא אבנעשפיעלט, שקאנדאל ל־בע־
 ; א ר נ ו א גבריאל רעשוטירטען שערסט-לינקק

 א. ש ש ז־גמונד אוים־ייצוננען דער £איגע אין
ם ד א  דע־ וואורדע. א־ינגעשלאגען קץפף דע־ מ

 שעדזאנע; 21 נעגק נון ערהאב שטאאשם.אנוואלט
 ד־ע. צו נעוואלטטהעם־גקייט. ווענען אנקלאגע ד־א
 דעפוטיר. אנט־-שעם־טישען דיא אויך געהארען זען
 ץ א ד געזא דד־ ר, א ט א ש ט ז־גטונד טען

רג אונד ין ט ע נ נ ע ם עמיל  יגע. ל. ל ע ם נע̂ז
 ווע־. אלליין ב־יזאמטען! נעז־נדעל היבשעם איין ווים

!)אונבע־־ה־ט דא איך בלי־בט האיואי
 קז^הלענ. איש ק.) י ל ג נ ו נ.א ע ב ו ר (ג *

 געריעטה 1גרא׳ן (בייא טאקאדע אי; בע־ג-ווערקע
א. אי;שאלגעדע־ענשצינדונגדעש שגאללען איין  ג

ה־נאב שט־עגק ארב־יטע־ 2 בראנד, אין ש ע ז

 ניבט עש טריאומפפירענד) באש ב־וך נו; (י־ע־ !,.זו$
 דעש ענטווייהונג ד־א זעלבשט ווץ ״אישנאהמעף, אלזץ
 דיינע האט וואש אוגד !א־זט געששאטשעש קודש״ .שבת
 נעשריע. המועד״ ״חול אש בלוןש האט ז־א 7 נעטהאן דבקה

 אונד 1 זינדע שווערע זץ ק־־נע דץך ווץהל איזט דאש !בען
 נאנצען זיינעש קינד דיין דאש ניבט, נץך דענן דוא וו״סט
 יא, ! בילדעט •אוישנאהמע', איינע איינענטליך נאך וועזען

 זן אונד ״או־שנאהמע״, א־ינע בילדעט רבקה !נעוו־ש •א,
 אונזע־ וואש נעשטאטטען, מאנבעש ווןהל זיך ז־א קאנן
. . דארף!* טהון ניבט א־־נש

אבנעשמאקטע־ איין נו־ ווןהל וואר נאנצע .דאש
 או־נענ. דען פיר ז־ך נאב פ־ייזיננער •צחק ר׳ אלליין ודטץ.
 דענ. שוואנערס זיינעש קלינעלייען" •לעעיען דיעזען בליק
 דאס נאך, דא־־בעד ניבט גא־ דאבטע ער געפאננען. נןך

 זץ רבקה׳ס רעבטפערטינוננ צו־ בעווייזפיהרונג דיעזע נענען
 וו־טצע ז״עזעש אן פאנד ע־ לאסשע. אייגווענדען פיעלעש גא־
 ברוך דאש וואוסטע, ער אלם נעפאללען, נ־אשע־עם זן אוס
 יעדען אזס האט, ע־פונדען צוועקע דעש צו נור נאנצע דאש

ה פן; טאדעל ק ב  ״חזן• דער האלטען. צו פע־נע ר
דאהע־ז זאגטע

 !ביזט ודטציג יעבט דוא ראש ברוך! יא, עש ווייס .איך
 וויללסט, פערטהיידינען קינד דאש דוא ווענן ;אמענטליך

 בויש ד,ןהק איינען אדף ס־ינעטווענק דוא שש׳־נבש דא
 ודא נעזעהען, ע אב ה ״איך : הע־אב אונדרופשט הינויף

 צו. דבקה׳ס האנדלוננען אללק היממעל איש עננעל ד־א
.* . שטיממען!•.

) פןלנט (פןיטזעטצוננ



 צדע. וו*הל:והעפו־נק צו גולרק 80-0 עהע״שאא־
 אלם בלאש ניבט אלזא שערדיענט שייער דיעזע קען.

 ״:))ל. א־ינע אלם זאנרערןזאנאר .דלבערנע־, א־ינע
!ווערדק צו בעצייבנעט דענע*

ן י י א ) ר • ע ד נ ו א ו ם ו ל א - ד נ י  ק
 וויילט געגענווערטיג )ר. ע ל ט ם נ י נ.ק ע כ ע ר

 ראטה פיל־שש קנאבע יידישע •עהריגע 8 דער היער
 רעב. שורע־ינסטען ו־יא דער וואג.;־ישטאדטל, או־ם

 שאבט, ר&ששע־ .א־ם צייט קירצערעי אין נונגען
 נ־עדער- נלאםע; צום טענש אנדערעד איין אלם

 קליינע דער וו־רדע. ברויכען צ־ששערן דע־ שרייפען
 נ־אבטען דען אץ בערייטם האט -אטה פיליפש

 ש*־- האללאנדש אונד דייטשלאנדם שטאדטען
 מאטהע- ג־אסטען דיא איגד געגעבען שטעללונגע;

 - שעדזעטצט. שטדנק נערעבטעס אץ טאטיקער
 אויך טאגע דיעזעד ז־ך ד ווי־ וואונדער-קינד דאם

 פ־ארוצירק. אששענטליך הוישטשאדט אונזערער אץ
 רעכעג־קינשטלער יונגע דיעזער קאננטע יעלל־יבט6(

 שארלענק, רעכנונג א־ינע שינאנצ-טינישטער אונזערם
 שטאאטש׳ ~אםען ג ז־ינער אוגנא־ן ווייזע וועלכער אין

:)זאללטע ווערדען לאז שולדען
ר ע ב ־ א ) ן • ע א־ ר ק . נ ע ד ו י ד

 נאבטרעגליך ווירד ס ע י ג ל א ן י א ל ל א ו ו
 אש :נעטדלדעט שאלנענדעם נא־ יוני סיי-טען שאם

 א.ינ. שטא־קע ציעטל־ך שאנדען זאסשטאג ייננסטען
 ע ש י ד ־ י דורך וועלבע שטאטט, ארגיער אין רוהען

 דעק- ן ע ש י ז א צ נ א ר ש טיט דיא רעקר־טעי,
 הערשארנערושק נעריעטהען, שט־י־ט אץ רוטק

 העשטינע־ איין דך זאללען.:עש;ענטששאנן זיין ווארדען
 או־נענ- ו־א־איינען נאנצעשטאדט דיא אונ־ ף,6קאם
 איישם ויאוטהדע־קעמששענדען לאננדורן־ד־א בליק

 טעה. א־נד ש־אנצאזען א־־נינע עררענט. האבשטע
 דאם אהנע שערלעטצט. שיועד •יאורדען יודען רערע

 דיא העטטע ט־וששען דע־ איינג־יישען ענערגישע
 נענאמטען. שע־לו־ף טרר־־נען נא־ איינען רוישערי־א

 נור אונד רוהיג, שע־ליעף טאג געסט־ינע דע־
 נ־וששען אינבעדייטענדק גאנין שאן רושע, א״נינע

 אללע זינד עש נעהארט• וואוררען אוישנעשטאשען,
 דיא א־נטע־זאנט. אונטע־האלטוננען אששענטל־בען
 בע. טיל־טע־יש זינד שטאדט דע־ הויםט.שונקטע

 שטאדט דיא דורבשט־יישק שאט־איללע; זעטצט.
 ־ ע ־ ש ־ נ ע ד ו • דאם ה־־שטזאב־יך בעוואבע; אונד

 יש. א איינען האט שטאדט.שערט־עטוננ ד־א ל. ע ט
 בע. דיא ז־א וועלבעם אי; לאששע;, אנשלאנען רוף

 אונד יודען דיא ערמאהנט. דוהע צוד שאלקעדוננ
 נעט־־נדע- איינענען איה־ען שא; וואורדען אראבער
 בליי- צו ע ז י ו ה צו או־שגעשאדדערט. רעטהען

 שא־קעהדונ. נעט־אששענע; דע־ ט־אט־ן בען!
 אונרוודנ• ננת״ידערע־ אב נעשטרינע דע־ וואר נען

אויש. ע ש ו ה.־ א ר ד וועלבע נרוששען, מעהרע־ע

 שע־. אן נאך א־נד נאך דך בילדעטען שטיעסען, ן
 אן הוישטזעכליך שטאדט, דע־ שונקטען שיערענען

 שובליקום ראש ט־וששען דיא ווא שטעללען, יענען
 צ־עט. ווא־ ע־רענוננ ד־א ליעשען. שאששירען ניבט
 אן■- אוהד 1! נענע; ביז היעלט אונד נראש ליך
 אויגעגבל־קע יענעם אץ האטטע; טרוששען דיא

 צו שונקטע בעזעטצטען ד־א ע־האלטען, בעשעהל
 טא־ט, שוה־ען שאט־אילע; דיא נור ;ן ע ם יי ר

 טראט רוהע דיא דורבשט־יישען. צו שט־אשען דיא
 שארטוועהרענד נאך זיך בילרעטק דאך איין, ורעדע־

 ־ע. דעם שא־ צייט צו צ־־ט שא; נרוששען קליינע־ע
 לעטצ. איין קאם טיטטע־נאבט איש ניע־ונגש-נעביידע.

ק אויף הו־שע טע־  דער ז־ך ווא הוישט-שלאטץ, ד
 טעהרע. טיט אלגיע־ שאן (בירנע־ם־יםטע־) טאירע

 שע־שש־א־ דיעזע־ בעשאנד. נעטיינדע-־אטהעז ־ע;
 טהי־ל. ווענע; אללער שריילאסשונג זאשא־ט־נע דיא

 א־נדיווי. שעדהאשטעטען קראוואלע דעם אן נאהשע
 נע- דאש אין אינשערוויילט ז־ך בענאב אונד דוען

 איש טעננע, דע־ שאן בעגלייטעט ם־־נ־ע־א־־עשט.
 מא־. אוהד ! אום דורבצישיה־ען. שריילאששוננ ד־א

 הע־. שאללקאטטען וויעדע־ רוהע דיא וואר נענש
 שי". דורך אבע־ היבש! רעבט א־זט ודאב נעשטעלט!

 דאך -אהל דא־ף ק־אוואל-טאבע־ דע־ לאששוגנ
 בעט־אבטעט ״אבנעטהאך אלם שאלל דע־ ניבט

 ניבט נעש־בטע דייעזער אויש איזט א־בע־דיעם ווערדען!
 ווארען. שע־האשטעט יודען או־ך אב ערזעהען, צו

 זא יעטצט זאבע ד־א טאן •וילל האט, אנש־־ן דען עש וויא
 רעק. •ידישע; דיא אייך העטטעז אלם דא־שטעללען,

י -ישע־"א. בלוטינע; דיעזע־ א; שילד ־וטען י  ו
 זאלבע א־־נע דא אונטע־ז־בינג, ד־א דאש האששען,

־ א־נטע־בלייבען ניבט דאך א-  זאבע דע־ אץ -
■וירד! שע־יאה־ע; אינשא־טייאישי

 נ נ ו ר ע ד נ א ו ו ש ־ ו א .נ ע ד ו (י •
ם א י  ללאיד״ .שעשטע־ דעם ד.) נ א ל ם ו ר ו

 טעלעג־א. ייא־ש־י אויש דיעזעש ׳-.טען שאם ווירד
 ■ודענ.טאששענ. לעטצטען דעש שאלנע אי; פירט:״

 ש. א ד־א האט א נ י ו ו א נ ו ק אץ מא־דעש
 בעזאנ. אטע־יקא, נא־ יודען רושישע־ דאנדעיזנג

 שאראלסק לאטעניעץ, שא; איטנעב־ננ דע־ איים דע־ם
 נ־אשע אי־נע נ־־ערד־ננש באלטא אינד ש־עשקוראוו
 דע. דיא שטעהען זא - אננענאטטען.״ ארשרעהנוננ

 האט דאך אינד רי־בע. רושישען נ־אשען איש נע
 נענאננטען שיעל דע; ד־נע־צ־־ט רושלאנד דיעזעש

 וואנאך אינטערצייבנעט, טיט שע־ט־א; ,בערלינע־
 אינד רוטעניען שע־ביען, שטאאטען, קליינען דע;

 א־נטע־ ני־ זעלבששטענדינקי־ט ד־א בולנא־יען,
 אייך זיא ווענן וואירדע, אייננעריימט בעדיננינ; דער
 בירנערליבע אונד שאליטישע שאללע דיא יודע; דע;

 וואללטע רושלאנד !צוערקעננען נלייבבע־עבט־נוננ
עטאנ. יודען דיא שטאאטען אנדע־ע נוד דאש אלזא.

 דיע. שא־ ודא נאך זעלבשט עם וועה־ענד צ־ש־רען,
 געשאש. .־עבטשלאזע אלש נאך הי־טע או־ך זעלבק

 איינע בלאש ניבט א־זט דאש בעהאנדעלט. שע״
 אונענדליבע א־ינע צונלייך זאנדערן שלעבטינקייט,

טקיים!) נאה ואץ דורש נאה דש בא־אקטע־לאז־נקייט,
ד ב ב ״ ) ת • ך א י ב ת א א ט ו ך!׳׳) א

 נעשיהלעם רעליניאזען דעם שורנדען רעם טיט
 וואדי. טאנע, צ־ ע־שי־נוננען אשט ליידער טרעטען

 געשיהל טענשליבע אללנעטי־נע דאש או־ך דך בער"
 יבא. אלבערט אויש ווירד זא 1 מיש עטשא־ען טיעף

היעזינע ״דער : געטעלדעט 1 קאט־טאט ראניער
ן ך י ר נ י י ה ק־־שטאנ; יידישע נ א ט ש ש א ה  

 אץ ש־ויא זיינעד טיט זאטשטאנ שארינען געריעטה
 אונרעבט דאם זאה טוטטע־ זיינע שט־־־ט. איינען

 אהנע דער דאהע־ דך נאהש אינד איין זאהנעש דעש
 היע־יבער אן. שוויעגערטאבטער בעליידינטען גדונד

 איין ע־ דאש ע־באזט, זא ■עדאך ה־־נריך וואורדע
 א־נ. זא טוטטער דע־ עש אונד ערנ-שף האלצשייט

 וועל- קאטש, דע־ דאש שלוג, קאש־ דען א; גליקליך
ק ק אץ איה־ האטטע, האארע איש זיא ב  נא־ען ד

 ע ט ל א דע־ נון אלש וואורדע. אייננעט־יעבען
 וואלל. זאד, של־בטק בלוטענד ש־ויא זיינען האפשטאנן

 ד־עזע שיר איה; איש ע־נ־־ישק, זאהן זיינען ער טע
 טהיע. טיט ביש יעדאך דיעזער צ־בטיגען. צו אונטהאט

ק שאטעד א־ינענען דעש וואוטה רישער  אב. דו־מען ד
 דאש שע־לעטצט, שווע־ זא איזט ש־ויא אלטע דיא
 וריט זא - ד שוועבט לעבק אינד טאד צודשען ז־א
 דיעזע א־בער ללאיד״ ״שעשטע־ דעש טעלדונג ד־א

 יעדק טוש פאלל דע־ אבע־ ! טדאט שויע־ליבע
". אנרענען. נאבדענקק ע־נשטען צוש טענשע;  א

 צעדן דען אי; אינם שא־שט רעל־ניאן ה־־ליגע זע־ע
 שא- ד־־נען ״עה־ע איין: <עש־תהדברות; נעבאטען

 לאננע דוא דאש איי־ טוטטער, דיינע אונד טע־
 רעליניאדק צוועקמאש־נען איינער ב־־א ד לעבשט

 אונדענלבא־' שאלל זאלבע־ א״ן ייע־ע ע־ציעהיננ
 •יענינ זא ליידע־ ווא טאנען, אונזע־ע; אין אבע־

 דע־ בי־א נעש־הל רעלע־אזע דאש איש נעשיעהט,
 עש קאנן דא ששלענען, צו א־נד ו־אבצורושק יונענד

 איישוואבשק, טענשען ורענן בעש־עמדען, ניבט נא־
 שערשטאשען, רעליניאן דיא גענען בלאש ניבט דיא

 אונם וועלבע נעבאטע, יענע נענע; אייך זאנדע־ן
 רע. אהנע טענש איין ! איינשלאשט נאטור ד־א אייך

 דאש ! ה־נאב טה־ערע ריישענדק צים זינקט ליניא;
 נעהטען, הערצען צו •ענע אללע זיך זאללטק

 ווייזהייט־ ״אייננעב־לדעטק איה־ער אץ וועלבע
 געזעללשאשט טענשל־בע דיא דאש זינד, אנזיבט דע־
 אהנע ארך צ־יטען אייפנעקלע־שע; א־נזערען אץ

 רעלי. שרעבע דיא ! יאננע בעשטעהען רעליניאן
. צו־ ש־־בטע זאלבע נור קאנן נ־א;ש.שע־אבטיננ ־  ־

-ב־יננען פע אלש נעזעטצטס אבינעם ווא־ (שא; !

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא או;ד נראס־עלטערן נדי;ע

ן. נ א מ ט ר א ה ם׳ דר. שא;
שארפלעטצו;נ.) .םע11(

 וועלבער נעטע־קט, זאנלייך האטטע נאט ״ב־וך
 לאנטע ע־ האט. מיששאללק ״הלן־ ש־אטטען העט אל־טד־וק

:ווייטער הארעי
 צו שערשטאנדען נינט טיך שי־נשט שוואנער, •הוא,

 יענען הייטע נאך טי־ איך אלט דיי, לאנע איך האבק!
 וואהנל־ננינק רען דע־ שא־שטעללע, קינשטלע־ גיאטען

 הי־טע איך:אך רושע דא נעשסיעלט, ס־יסטעיהאשט לא קאני:
 נינם!. דאט ך • א קאנן וואדום !נאטט ״לעבענדינעד !אדם

 טיט דיא נ־נט, טענשע; טוילענד יענע דאט קאננען ווארום
 ודיסט . . !■ווארען אנוועלענד טהעאטע־ איט צוגלייך סיר
 ר, ע נוי לאנדע־ן קאננען, נ־כם דאט אללע וויי ווא־ום דוא,
 נאטט, שאן עט ער ודיל 1 אלליץ קינסשלעי, נראסע דעי
 ליינער שש־אהל איינען איד,ט דע־ האט, אללסענטינען, דעס

י א דעי נו־ !שערליעהק ווייזה־־ס אונר העריליבקייט  ע, נ י
 נע. ודר אונד דיעט, קאנן גענענען, עט ט ט א נ דעם

 דאך קינסטלער אונעיר״ננארק דעש אץ דאהע־ וואונדעין
ק נאטט, נו־  נ־אסע דאט ד,יעצו איהט דע־ שאששע־, ד

 איין לא דאט אללא, דוא ויעהסט רא !שע־ליעהק טאלענט
 שערהע־ר. צוי שיעל לעהר טהעאטעד דעם אויש קינטטלעד

!...׳׳נייטראנט נאטטעט לינונג
 שטיללע טיעשע איינע וואי דא־טען דיעוע; ״נאך

 ״שאבעלך לייוע דאט שאטט קאננטע טאן אייננעטיעטען.
שאטצליך ווא־ עט אונד שע־נעהטען. קע־צענ.שלאטםע רעי

 שינט. לא דעט לעעלע היא אץ לאננע ליינטענדע א־־נע וויא
 נ־נ. דעט״הלן־ו־א־ קאשפע איש נעשאה־ק. טאננעט טע־ן

ק נאט ב־וך פאן דאט שיי טעה־  שאללע דאט נעהא־טע ענ
 איינעט פאן שאטט וואו־דע ע־ ארשנענאננק. שע־שטאנדניש

 ■א ע־נ־ישפען, ,באם■ ליינק שי־ עה־פו־בט דע־ נעש־הלע
 ״קונטט.שע־שטענדינע־־ אלט גלייבלאט איהט ל־ך דיעלע־

צי־נטע.*
ע־הא. טיט ש־יידנגע־ •צהק ־׳ נון (צענאנן ״ברוך!

 שאן! דיך איך שע־שטעהע יעטצט שט־מטע) שייעיל־בע־ נענע־
 אונטעי א־ינטאל ־נקה ווענן דאט אבע־, דוא נלדבטט
 נ־א־ לאלך דא ארך נעלע־נט, ליננען נ־אשע; דעש לייטונג

 קינטטלע־, נעוואלטינע •ענע־ ודא קאננזן, ל־ישטק ודוד שעט
 בליקע ־■ נעלעהקז ששיעלען האטט נע־ל־ן אץ דוא דען
 האהע לאלך איינע רבקה ווירד !אוינע אינט שעסט דאך מיי

. ן■ קאננען עי־ייבען יע קונשם דעי שטושע . .
 דיעזעם אויף באט), ב־וך (ע־ווידעיטע נלויבע •איך

 היטט. איין האט ליא ;נאטטעם שם־אהל איין ■והט קינדע
 שיעל. אונה אללעש, אללעם, קאנן ■נקה ;טאלענט לישעם
 ..■ . !עייייבק לייבט ם, ע ל ל א אלם טעה־ נאך ליינט

 צוליבע־ונג דיעלע־ שאן ווא־ שרימינגער יצהק ,י׳
 שעהיג. אדסעיא־דענטל־בק דע־ בעט־עשפט .באם״ ליינעם
 אדף שלאטצליך •יא־ ע־ נעייה־ט• ט־עף דבקה׳ם קייטען

 דעש אין •ט־יטטען נ־אטען טיט נינג אונד נעשטאנדק
 אן הא־ט עי נליעב צו-וו־ילען אוטהע־. ציטטע־בק קליינען

 . . . אנשש־עבען איהן וואללטע אונד שטעהען באט ברוך
ק ארף ודערע־האלט איהש ע־שטא־ב ווא־ט דאט דאך  ד

 שיעל. ווא־טען ל־־נען טיט קאננטע ע־ שו־בט, או־ם ליפשען■
בענעהק.• וינדע איינע דאך לייבט

 טוטה ״הלן״ דע־ שאטטע י־ננען שיעלעם נאך .ענדליך
 לעלבטט אוי־ עט איך בעניננע ע־םט ״יעטצט :לאנטע אונד

 אילט. קינד נעוואהנד־בעש ק־־ן רבקה טיינע דאט טעיקען, צו
 אנרע־ע וואט דאט, ניבט וועלק נאנצען א־ה־עט אי; אילט ליא

 איך !שע־צייהען לינדען טיי;טי־:ע טאנע נאטט !לינד קינהע־
 או:. נינטש שייע־טאנע היילינען דעי וועה־ענד וואהל ווילל

 נעהע לינד, סאיאיבע־ דיעלע לאבאלד אללי־ן טעינעהטען.
 נאטם עם ווענן ליא, לאלל ע־ נ־אשק. צום איהי טיט איך

!■■•'ע־ציעהען ט ש נ ו ק צור ודלל, האנען לא אי־נטאל

 אץ 'חון■ ש־אטטע דע־ האטטע שא־לאטץ ״דיעזען
 שיל. דעי שאן דך ער דעי אין נעשאפט, שטונדע איינער
ם ליינק דויך קינםטלע־ם נ־אסע; א־־נעם דעיונב א  ב

 דא־־־ז באלד דאך ליעם. ה־ניי־םען אונוו־דעישטעהליך
 ע־ העיצק. ל״נעש אין שטו־ש שו־בטבא־ע־ איין טאבטע
 אב נאך, אוישיענונג שיעבע־האשטע־ אץ דא־יבעי דאבטע

 ליינע ער דאם דיא, נאטטנעשאלל־נ אונד נוט דאך דענן עם
 !״■•וואללע לאםטען ע־ציעהען ט ט נ ו ק צור ינקה

 אין איינטאל .חזן• דעי (לאנטע !7ניי דוא, •וויישט
; ל״נעם צו שטיטטונג נעדייקטער ס א  שיעל. טהוע איך ב

 נריבלע שיעל צו לאבע דיא איךאיבער ווענן אונרעבט, לייבט
 אנרעיעי איין דאם וואהל, עש ודש איך נאבדענקע. אונד

 צונריישעז שינגערן 10 אללק טיט יטטעללע סיינע־ אן
 אש. •אטהען איינעט נאך קנאבק יונגען ד־א ודא טאבטע,

 אש. יאטהען דעם אץ דאט זעה־, שיינטע איך אנעי שעל.
 ט י ו א ו ו איין ב־עטעם, הא סיר נואף דע־ דען שעל,

 ברוך!..״ דאך, וואהל ס־ך שערשטעהטט דוא . . 1 שטעקע
הטועד. חול אי־נעש אן ש־־יזיננעי יצחק ר׳ ״אלם,


