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צייטונג פעטערסבורגער אייגע
— קונאוו־נא• אץ יודענ.מאס:ענ-םא־ד דען אינע־ —

 ״שעשטער דעש מיטטוואב-אבענד-בלאטט דאש
 דער אויש ארטיקעל איינען שעראששענטליבטע ללאיד*

 ״נאודשטי־ צייטונג ערש״נענדק שעטעדםבורג אץ'
 שטאטגעשונדענק ק־נא־ו־נא אץ ייננשט דען א־בער

ק אץ ערוועהנטע, דאם 'ודענ.םאשסענ.םארד.  א־־נ. ד
 שער• ־־־בעש רוסישען דעש קרייזען שלוסרייבשטען

 אנדע־ם אונטע־ נעמל־ך שר־יבט בלאטט בר־־טעטע
:שאלנענדעש

בלוט. עטפארענדע ד־א נאבדעם .יעטעט,
 הא;- רובלאזע; שאן בעדייטש קונארועא א־ן טדאט

 נוטע. דאך עש ווע־ע וואורדע, שאללשיהרט דען
 בע. ד־א דאש קלאנק, צו דאריבער צוועק.לאז, אונד

 איינגעשריט. ג י ט י י צ ט ב ע ר ניבט הארדק
 ינאנץ !דדנטאנצוהאלטען אוננליק דאש אום טען,
 א־נד נוטצ. עבענזא !)אונגאק אץ אונש בייא וויא

 ד־א דאם קלאנק, צו דא־־בער עש, ווערע צוועק.לאז
 דעש אנשט־שטער* א־נד אייגענטליבען״אורהעבער

 אום וואורדען, שעשטנענאטטק ניבט גא־ אדשרוהרם
 (וויעדער אי־נצוליעשע־ן. געריבטע דעם דיעזעלבען

 זאלבען ם־ט א־גגא־ן!) אץ אינם ב־־א וו־א לא, גאג־ן
 נ־בט יודען געטאדטעטען ד־א וויר ווירדען קלאגען
 ניעדערגערים. ד־א אינד רושען לעבען א־נש וו־עדער

 הייטע אי־שבויען! וויעדער ניבט יודענ-ה״זער שענק
ר ו א וועלבע נאבדענקען, דאדיבער וויד מיססע;

 צו שערב־עבען נידענהאשטען דיעזעם ע ב א ז
 -אש מ־שטע, געשערע; וואש אינד לא;, גדונדע

 ניבט דך שאללע בעקלאנענשווע־טהע אהנליבע
!..*זאללען ודעדערהאלען

 אץ •ודעג-שלינדערוננען ב־זהעדינע; דען .ב־־א
 א־מ. ווא־־דע ״נאודשטי׳•) ד־א (ש־־־בט יישלאנד

 נענען ז־־א בעשאלקערונג ״־־א :בעדרשטעט טעד
 בעז־טץ אללע; ד־עזע ודיל ע־ביטטע־ט, •ודע; ד־א
 ענט- בעדו־שט־נ; ד־א העטטקד- נע־־ששע; ז־ך אן

 שאן אלל־־ן נ־בט, ״אד,־ר,״ט דע־ וואהל שש־אך
 ד־א ו־־־ל נלויבען, דעננאך ד־עזעלבע א; קאננטע

 ז־ד. אין צום־־שט ביזהער יודענ-קראוואללע בלוטינען
 יידישע ד־א יוא דאבען, אבנעשש־עלט זי־ דוסלאנד

 צאהלרי־בע זעהד א־־נע ודרקל־ך בעשאלקעדונג
 קו. א־ן ארך דאש נון, עם נעשאה יו־א אלל";, א־זט.

 שאמיליען •ידישע <ז! עטווא נור דאך ־־א נאווינא,
 שורכטבא־עד זאלך א־־ן ט־אטצדעש וואדנטען,

 דיעזער א־ן י שטאטטגעשונדען •ודענ-טאששענ-טארד
 גא־ •ודען נעוואהנל־בע ־א שען—ז גענענד נאנצע;

̂אש •ואדנען. ניבט  שאלדא. ייד־שע או־שגעד־ענטע בי
 קדשל־יטע יידישע איינינע אונד האנדווערקער' טען,

 ;קוישל־־טע) (דאבשטבעשטייעדטע ג־לדע• ״ערסטער
 שאן אבע־ ד־א נ־עדע־לאששען, היעד ז־ך ד־־שטען

 י מאבטען, נעברדך זעלטען איישערסט דעכטע ד־עזעם
 א־בער- יידיישען אי־נער שאן או־ך דענן וועסהאלב

 רע- קיינע דו־בא־־ש גענענד ד־עזע־ א־ן שאלקעדוננ
 בעהוישטען דאהער וו־דד ניעטאנד קאנן. זיין דע

 רו- דעש איישבייטונג דורך יודען דיא דאש קאננען,
 נענען שערב־טטע־וננ זאלבע איינע שאלקעש שישען

 ד־א בדערנ-שאלק דאש דאשש העדש^רנערושען, ז־ך
 גענען געוואלטטהאטען צו אונד שע־לא־ נעדולד

 קו. אץ מאן שלינדערטע דאך אונד גר־שף. יודען ד־א
 ריקזיבטשלאז, עבענזזן הייזעד י־דישען דיא נאווינזן

 ז־ך צ־־נטע ק־נא־וינא אין •א, ז־ד.דוםלאנד. אין ודא
 ן מאננער, דא העשט־נער, נאך שאלקשוואוטד, ד־א

 1 הערצ. אין קינדער יונגע אינשולדינע אונד שרויען
1 דיעזע - !וואורדען ע־מא־דעט יו־יזע לזןזעשטע־

 בעוריז,־ דען עבען ליעשערט טדאטזאבע טדוירינע
 יודענ-קראוואללע דיא זיד.רוםלאנד א־ן ארך דאם
 יודען דיא ודיל שטאטטנעשונדען, דעשהאלב ניבט

 אן רייבטהום אללע; גרונדבעדטץ, אללען אננעבליך
 אין בעשאלקערונג רושישע דיא אונד נעדישסען ז־ך

 בע. נאנצע דיעזע 1 נעשט^שען עלענד אינד נאטד
 שווינדעל, שדעבער אי־ן נור עבען איזט הו־שטונג

 דיעזע דודך שאנדטהאטען שע־א־בטען ד־א א־ם
 שלוג מאן - 1 בעשאניגען צו נלי־בזאם ערדיכטונג

 נענינטע עם - גרונד. אללען אדנע עבען יודען דיא
 :ליעם ערטאנען רוף דען יעמאנד דאש איינשאך,

 זיך ערהאבען דא אונך ניעדערי- ־ויען ד־א .הויעט
 דיעזען אום דאנדע, רובלאזער טו־זענדע זאנלייך

 בדינ- צו אויששיהרונג א־ן צורוף שעדברעבעד־שען
 זא- ז־־נערצייט דאש בעקאננט, יא א־זט עש !גען

 א- ם י ל ע י אץ אלם א, ט ל א ב אין וואהל
 יודע;. נרויענהאשטעשטען דיא ווא ד, א ד נ ט ע ו ו

 ע נ י ל אלטע דיא אבשש־עלטען, דך שעדשאלנוננען
 שע־ברייטעט שאלקע א־ננעב־לדעטען דעש א־נטע־

 אבגע- קינד בד־שטליבעם איץ ־ידען ד־א וואורדע,דאש
 איר. ב־־א בלוט דעששען איש העטטען, שילאבטעט

 שערווענ. צו צערעטאנ־ע״ ״ד־טועללע; א״נער גענד
שטעדן ד־א זאוו^הל ־א דנד יעטצט נון, - !דען  ̂ז
 ש״ער- יידישען א־ב־ינען ד־א אייך אלש דששדו), (ים■

 אי־נען א״נטאל ניבט אלזין נאב עש איבעד. טאנעשא־
 ״בדים. זאלבען איינע־ ט־ט איש אנדאלטששינקט,

 !אי־שצוטרעטען טענ-קינד-ע־מא־דיננש-נעש־בטע״
 דע־״שנעד. באזוו־ללינע יערער זאנאד ז־ך קאנן עש

 צ־יט בעליעב־גען •עדע־ צ• לינע ש־עבע םען,דיעזע
 דוטטע ד־א אונטע־ זן־ט בעל־עב־נען יעדעש א־ן א־נד

 ליענט ה־עדץ אונד - ו של־־דע־ן צ־ בעשאלקע־ונג
.׳. לאנע נאנצען דער שרעקל־בע דאש עבען . . 

 דאש לאננשט, עם ודים טאנן געב־לדעטע יעדעד
 ארנליבער אנלעםל־ך ק־־ם־נאל.£אללע צאדל־־־בע

 שדיי. דער טיט איממעד יודען דעד בעשולד־נוננען
 יודען אננעקלאגטען נרונד אד,נע דע־ שש־עבונג
 נע. דאם •יא טיטטעל-אלטער, א־ם נו־ ענדעטען.

 | בעננ־נטע זיך בלאשען.שע־דעבט־נוננעך ט־ט ר־בט
 שארדערטען, בעוו־יזע יענעלרעבטען ק־ינע א־נד

 באז- דער אששעד אלש יודען, א־טען ד־א קאננטען
 ן שער. אבע־נלויבענב, דעם אונד דאה־יט דער הייט,

 | ניבט עטוואש ז>$ א־זט ה־יטע ווערדען. אידטה־־לט
 שאל. נ־ונד אויף נע־־בטע ד־א דא דענקבא־, טעד־
 ! שערליימדוננען אבנעשמאקטער האבשט א־נד שעד

 עדהעבט טאן !דירשען שע־אורטה״לען נ־עטאנדע;
 ן •ודען דיא נענען בלוט.בעשולדיגונג ד־א ה־יטע אלזא
 שע־א־־טד־י. .־־בטע־ל־בע א־־נע א־ש מעד,ר, ניבט'
 1 א־נזע־עם ב״א עטיואש זא דא ערווירקען, צו לונני

 אונ- א״נע נעזאנט, ודא יושט־צ-וועזען, געא־דנעטען
 רוט- אץ דיעש א־זט (ש־עלרייבט א־זטד טאנליבקי־ט

 א־ן ד,־ע־ - אינטאנל־בקייט. א־־נע שא; ה־־טע לאנד
י י■ ד א נ א האבען' א־ננאדן ר א  איד,רע אונד ב

 שער. ריבטערל־בע איינע עבען נעדננוננט-גענאששען
 בע- שאלשען איינער ווענען יודען דעד אורטהיילונג

 דער א־ן טוסטען עם !וואללען ע־ודרקען שולדינונג
 בעווענונג אץ ערדע א־נד היממעל זאצוזאנען טדאט

 נ־בט אוננליק זאלבעם א־־ן איש ווערדען, נעזעטצט
 נאנצע דאש שיר זאנדערן יודען, ד־א שי־ בלאש
שערה־טען!) צו לאנד

 גע. ודיטער), ״נאודסטי״ דיא (שרייבט ״אבער
 נאנצע ד־א דאם אדך, יא וו־שטען לייטע ב־לדעטע
 ריטועל- צו בלוט שאן שערווענדונג וועגען אנמלאנע

 נענען ניבט גא־ אורששריננליך צערעמאנ־ען לען
- ד־א געגען ש־עלמעהר זאנדערן יודען, דיא ם י ר ב

ן ערהאהען•,וואורדעו־יצו ן ע 'מ׳ ^  ראטי. דעס צ
 דער אנקלאנע.אונטער דיעזע טויכנזע ת^עם שק

 אויף צוערסט בעשאלקערונג ׳היידנישען נלן דאטאל
 זאגענאננטעל ביים •בדיסטען■ דיא דאס היעם, עם . ■

 שער. בלוט קאטמוניאך דער סאמראטענט ״דיילינען
 דאטאלם היידען ד־א ששראבען שרייליך ווענדען.

 דיעזע ודיל אדם׳ ״בריסטען■ דעןנאטען ניבט נאד נאך
 ראם אין יאהרהונדערטען עיסטען עבקא־זדע;

 יא ווארען טהאט דער אין !גאלטען ־ודעך אלם. בלאם
 יודען, נעבארענע בלאם בריסטעןניבט ערשטען -יא

 אי־נענטה־טליבע אייניגע ד־עזעלבען, לעבטען זאנדערן
 דעז נאד נאנץ נאך אדסנענאטמען, צערעטאניען

 ערסטששע. - רעליניאן. ייד־שען דער שארש־ישטען
 ניבט שאלק דאם אלם מ־טטעל-אלטער, א־ם טער,

 בלוט. דער ענטשטעהונג דיא ראם וואוסטע, טעהך
 אים צערעמאניעך ,בריסטליבען דען טיט אנקלאנע

 אדם בד־םטען ד־א ערהאבען וואר, צוזאטמענהאנגע
 באזה״ט, שערזאנליבער או־ס האששע, רע.־נ'אזעם

 נ־עדרינען זאנשטיגען אונד קאנקוררענצ-נייד או־ש
 דיא נענען בלוט.בעשולד־נוננ דיעזעלבע נרינדען

-יודען  בדים. ד־א דעד טיט ע׳ ה ט ו ר דיעזעלבע !
 נעשלא. בלוט־נ יאהרהונדערטען שר־הערען א־ן טען
 ם־טטעל-אלטע- א־ם דיעזע שוואנגען וואורדען, נען

 בריסטען דיא !יודען שע־האשטען איהנען דיא נענען
 נע. איינשט ראם אין דאם ערצעהלען, צו בענאננען

 וואור. בלוט-אנקלאנקערהאבק ן ע ד ו ־ ד־א גען
 יודען ע ז ע * ד דאש אבע־, שע־שוו־ענען זיא דק.

 ווארען, ״ב־־סטעך, ד־א זעלבשט, דא א־־נענטל־ך
 ה־נ. יאהרהונדערטע נאך ־אטע־ן דען ב״א וועלבע

 נלויב. נ־עמאנד נאלטען!וואהרל־ך, אלש.יודען* דורך
 יודען, ד־א נענען בלוט.אנקלאנע ד־א א; ודדקל־ך טע
ק זעה־ ודא וואיסטע, יעדער יא דא  דער יודען ד

 א־זט, שע־באטען שט־עננשטענש בלוט שאן נענום
 של״ש דאש יודען דען ב־יא דאש וואושטע, יעדער יא,

 העדגער־בטעט בעזאנדע־ש .או־שזאלצעך דורך
 ענטשער. צו קאבק דעם שאר בלוט א־שדאש ודרד,

ק.  נעביל. האלבווענש יערער וואושטע דאם אלל נ
 עט. נור עבען •א וואללטע סאן דאך מענש. דעטע

 העטצק, צו שאבעל דען אום אדסששדעננען, וואש
 נערנע ליגע אבנעשטאקטע •עדע אן עבען דעד

 א־ררע .נל־יביגקייט• דיעזע ורענן נאטענטליך נלו־בט,
 ״־ודענ-שלינדערוננו״ א־־נע־ אץ שינדעט בעלאדנונג

 של־עשט (לא דאהער א־זט אנזיבט ,אונלערע
 בע. דורך ניבט א־בעל דעם דאש .נאוו־שטי־), דיא

 וועד. אבנעהאלשק אללעטאל ש־ר א"; שט־אשונג
 שאל. דעס בעלעהרונג דורך זאנדעדן קאננע, דען

 בענאטה־גען, ברישטענבלוט קייז ■ידען ד־א דאש קעש,
 איים בעשולדינוננע; דיעששאלל־נע; אללע דאש אונד

 זינד. ענטשש־וננען באזוויללינק־־ט א־נד שאלשהייט
 דלאהעאונד דיא נור קאננטע בעציעדונג ד־עזער אין

 אונ_ אונד בעלעהרונג דורך נייסטליבקייט ניעדערע
 ווירקען, הילזאם ודרקליך שאלקעש דעש טערוו״זונג

 קיינען צו טעהר צוקונשט א־ן דיעזעש דך דאט־ט
 איב-גענס !לאשסע שערוזעטצען יודענ-ק־אוואללען

 געזעטצעש יענעם א־־שדעב־נג דורך אוץ־ קאננטע
 יודען דער וואהנדעבט דאש וועלבעס נעשעהען, שיעל
 דאם בעש־אנקט. ר־־בעם דעם נעגענדען איינינע אייי־

 געזעטץ בעשראנקענדע דיעזעם דורך זיך האט שאלק
 צו נעשאששע* ״שערויארשענע יודען דען אין געוואהנט,
 עד. געוואלטטהאט •עדע וועלבע געגען ערבליקק,

 ״או־סנאהטם. •עדע :ווארטע א־ינעם טיט זייא. לויבט
 דיא אונד אבנעשאששט טוש יודען דער שטעללונג״

 טיט דערזעלבק גלייכבע־עבט־נונג שאללקאטמענע
א־־שנעשש־א. בעשאלקערונג רום־שען איברינען דע־



 גע• עמענמק,בודא.פעםטער6רןאם דעם •ארגעהק
 - מאגע. •וערדק אנהיימגעשטעללט דיכטשהיןף־

 יאה. ד־עזעש יוני ••-טען בעגאננקאם אונרוהען דיא
 קאג- דעם פ.־אגראטם.רעדע דער געלעגענטליך רעם

 אנט־. דעם אנהענגער דיא גא־א־־. עדמונד ד־דאטען
ללטק פ־לאש געא־ג קאנד־דאטק שעטיטישק  ו̂ו

 אוגד לאשסען■ ןממק4ק ווזןרטע צו נישט גאיארי
 זיי- מיט גענאטהינט, טהאטזעבליך וואר דערזעלבע

 ציעהען. צו פלאטצע פזןם פארטיי-אגהאגגערן נען
 גא־ארי. דיא וואורדע געלעגענהי־ט דיעזער בייא

 מערזאנק מעה־ערע איגד אנגעגר־פפען, פא־ט״א
 אנגרייפער, דיא פערלעטצוכגען. שווערע ערליטטק

 דיא אויף וויר ״שלאגען :לאדנגשווא־ט דאם וועלבע
 שטאקען. מיט ווארק בעגיטצטק. !״לאז העררען

 בעוואפפנעט. גאבעלן אייזערנק אוגד שטאנגען
ע. י צ ארם בעשטאנדען ״וואורפ-געשאששע־ איהרע

 ג־אשע דער פאן ן ע נ י י ט ש אוגד ן ל ע ג
 געגען - ם. פ'ע פ א ק - נ ע ש נ ע ט איינעם

 טהאטערשאפט דיא * איזט פע־זאנק דעבצעהן
 פע־יאג־גג נאך אנגד״פעד דיא אלם נאבגעורעזען.

 צוריק. דא־ף דאש א־ן ויערער געגענ-פארטייא דער
:לאזונגשווארט רעם טיט זיא גריפפק קעהרטען, : 

 א־ז. דיא ד פר־געלן ■ודק ד־א אינם לאשט .׳עטצט
 ווינטערג־טץ •אזעף אוגד שווארין •אדאב ראעל־טען

 קאשפאר גאמענש ב־רגער, א־־נען ם־־נעלטק אן,
א. ג י ם דער פענשטער ד־א ווא־פען פריטטמאנן,

 געשאפטש-לאקאל דאש ערבראכען אי־ן, ע ג א ג
 דעמזעלבק ארם ררבטען איגד טיללער דאורד רעם

א״געט פאן וואורדע שאאר דיא — ציגא־רק. אללע
וואלל. דאצירשענט־אט, שאגדא־טע־יע דיא ענדליך _ 1 י ; אלם אנגעפיהרט. פא־אנא, יאזעף גאמעגש ברעד,

 א••; ■א, ארסיינאנדעדגעהק. ג־שט מענגע ד־א טע
 ד־א ארף, ז>ן;א־ דא ־■עף פ־־־א פ־אג׳ן געורששער

 היעררף !־״שען צ־ פפערדען רען פאן שאנדארטען
 ארפוו־עגלער, א״ן נאך א־נד א • י ־ פ •ואורדע
 צום צא: טענגע -א פע־האפטעט. לאה־, עטעריך

 א־נד טהא־ ראש צערטר־טטערטע געטיינדע-דדז,
 געפאגגעגען ד־א ראש דדזןהונג, א־גטע־ פזןרדערטע

 יא. ריבטער דער ראם א ז ווערדען, פרייגעלאששק
 מום. נאבגעבען פא־דע־וגג א־הרער שאטזןד• האגן
 פערוועגעגער. נאך היערויף וואורדע טענגע דיא טע.

 רענן לאז, העררען ד־א ארף ודר שלאגען .־עטצט
 גור אוגד עם, היעם — פורכטד שא; האבען דא

 ווערדען. הערגעשטעללט רוהע -א קאננטע שוועד
 ■יין ,40 בעטראגט בעשולדיגטען דע־ אנצאהל ד־א

 קזןהלטאגן, טאטה־אם ג־לל־ך, טאטה־אש דך דענען
 פער. עלל־נגע־, קאשפא־ א־נד ורגדעקער אנד־עאש

 אונטערזוכונג אין פא־אגא ערוואהנטע דער נער
 ד־עזעם ארש געהט אללענפאללש — בעפיגדק.

 נ־שט עש אנט־-טעט־טען ד-א דאש הע־פא־, פאלל
 .הער. ד־א א״ף זא:דע־ןא״ך יודען, אדףד־א שלאש
 מאנבע דך זאללטען דאם :האבק אבגעזעהען רען־

 ודרדעג- ק־רכל־בע איגד טאגנאטען האכגעשטעללטע
 טריי. דאם געה״מען איש וועלבע טערקען, טראגער

!בעגינשטיגען אנטי-שיעמיטק דער בען
ר ע נ י י א ט י ט ו . ן ע ב ל א .ה • ג ו ל

ה-20 דע־ דך האט וואכען א״ניגען פא־ !־)ע ג ע  .י
 ם־טטעלשט שט־־גער יאזע־ קאמט־ם ייד־שע ר־גע

 ב־ושט. לינקען דע; אי; קוגעל א״נע רעוואלווערם
 גע. לוגגע -א א־ן וואר קוגעל ד־א געיאגט. קארב

 אייגע האטטע לוגגע דער פערלעטצונג דיא דרונגען.
 - פאלגע. צור ברכפעלל-ענטצינדונג אוגד לונגעג.

 ב־ושטקארב. דק אפפגעטע נא״־אטיל פראפעששא־
 דער פאלגע אין דיא לונגע, דיא שטיעם אינצורשען
 אוגד אב טה־ילע גע״א־דעגען ב־אנדיג ענטצינדוגג
 לוג. דער ״וואורצעל ד־א נאך גור בליעב שליעסליך

 פאלל. יעטצט איזט מאגן יונגע דער איבריג. גע,״
 פער. שם־טאל דאם האט איגד גענעזען שטאגדיג
 לוג. .האלבען דער טיט גור אטהמעט ער לאששען.

 לוג. האלבען אנדערען דער מאנגעל דער אוגד גע־,
 ליגרע דער אלם קונד, א־נזאפע־נע גור דך גיבט נע

 לינקע ד־א אוגד א־זט א־ינגעפאללען ברוסטקארב
שטעהט. טיעפע־ עט״א־ שולטע־
 אין וואהל דרערט א) ר ע ל א ב א י יד •

 ן א ל ו ט דד.פראנקרייכם, שטא־טק ביידען דען
 דע־ אין א־זט דאך פארט, ל. י י ץ ר א ם אוגד

 פא־־ז, אין פראנקרייכס, הרפטשטאדט פאלקסר״בען
 פארגעקאם. באלע־א.פאלל א״נציגע־ ר״ן ביזהער

 בע. אלם אימטערהין קאנן טהאטזאבע דיעזע טען.
קראנקהייט דיא דאש ד־ענען, רוהיגענד

 וררד׳ בלייבק בעשראנקט געביעטע יענעם אויף
 דער !איזט ענטשטאנדען אייגענטליך דא דעם אויף

 דער פאן דער ך, א ק דר׳ פראפעששאר ד״טשע
 פראנקרייך נאך טאגע דיעזער רעגיערונג דייטשען

 דער ר ו ט א נ ד־א אום וואורדע, ענטזענדעט
 דא. וואהל זיך איישערטע שטודירק, צו קראנקה־יט

 באלעדא־ -אדאט־שע דיא רראגקהייט ד־א דאם הין,
 - דירפטע. קאטטען דייטשלאגד נאך ארך איגד דיא

 העדרן דעם בעזארגניששע דיא דאם וויר, האפפען
 :ווערדק. געהק ערפיללונג אין גיכט פראפעששארם

 ' דיא דאם אויששפראך, דאהץ זיך דערזעלבע ווענן
 1 קאננע, פערברייטען איבעראללהין זיך קראנקהייט

 דיעם דאש געזאגט, ניבט נאך דאמיט יא איזט זא
 לאשט כאלערא דיא !ע ש ם י מ ערפאלגען ארך
 בעריהמטעשטק דעם פאן א״ך וועג איהרק זיך

 ווענן !ן ע ב י י ר ש ר א פ ניכט פראפעססאר
 פערש־עדענען דער רעגיערוגגק דק פאן אללע

 פארדבטש-מאטרעגעלן אגגעארדנעטען שטאאטען
 א׳־. וירד זא ווערדק, דורכגעפיהרט פיגקטליך ארך

 ״אוג. ידעם בעזובע דעם פאן האפפענטליך ראפא
!בלייבען פערשאגט גאשטעש־ ה־ימליכען

טא דער
ג. נ ו ז א ל ר ע £

ע. ז א ,,נ א ר 6.45 ר ע ד נ ע ל
ציע. שטאטטנעהאנטען דיעזעם ז.טען אם דעי נ״א

 1000 •ע נעוואננען דאנקס.לאזע6 ■10 טאילענדער דעי הונג
 044 סעריע ,30 נו׳ 391 סעריע ,13 נו׳ 198 סעריע : פראנקש

 2751 שעריע >,1 נוי ׳.׳571 כעדיע ,15 נוי 1246 סעריע ,46 נוי
 3517 סעדיע ,26 נו׳ 3439 סעריע ,48 נו׳ 3419 סעדיע ,15 נו׳
 4391 סעריע ,24 נוי 4068 סע־יע ,20 אונד 8 נו׳ 4*׳21,12 נו׳
 סעריע ,19 נו׳ 4741 שע־־ע ,11 נו׳ 4164 פע־יע ,1* נו׳

.33 נו׳ 569 1 פע־יע ,14 נו׳ 5012

פאלגט. שלום

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
ד ע נ ר ו נ ס ע ו . פ ט נ א ל ־6ש , ד ע י

 שלאנס. טרעסבוינעי צום אדפטייעב דעי פ. ק ־ א מ
 דאפאן שטיק. 21161 בעטדוג •ולי 7. אם פיעועסארקטע

 דיא נאליצישע. 582 דייטשע, 189 אוננא־־שע, 1299
נולדען, 63—58 םריםא.וואארע איננא־־שע :ראיען

 58 וואא־ע פאלנישע נולד׳ 63-59 פ־יטא.דאארע די־טשע
קילא. 100 פע* אללעס נולד. 61 ניז

ד ע נ ע י ו פ כ א ל ש ו .  ש ק • א ט ה ע • ם
 אם יערםאדקטע8שלא:ט. ורענע־ דעם ארף ארפט־־ענ דעי

ק ט  769 :ווא־ען דא?אן שטיק. 1818 נעט־ונ יולי ז.
 פ־־יוע דיא די־טשע. 302 אינד פאלנישע 649 אוננאיישע,
ס. אוננא־ישע : קילאג־אדש 100 פע־ דך שטעללטען אנ  נ

 נולד. 60-56 פאלנישע נולד. 63-56 דאנפריפא אנסק
.53 דייפשע אונד נולד. 65-

־עדאקציאן. דע־ ב־־עפע
 איוט וררטהסהדז.קרעדיט דע־ :ק׳ אין י׳ ס׳ הע־־

 נ. א נ נעט־$נק דאס ווענן אונטע־ואנט, דאנן אייך
 ט י א ן ע י ה • א ־־6 רענן ודוד. נעדאלט ע ז י ו ד,

 נוי ק־עדיט.נעוועד.־ו:נ דיא קאדיטאטם.א־יםש־םפע פאם
 וא איום, בעשטידנוט נולדען ד־״א אן6 ד,אדע צו־ ניז
 רינטער דע־ איהנען דא באינען, טעהר נינט ויא ען6ד־־
 ט׳ העיון - דאיף. פע־רעלפען נינט נעלדע א־ה־עם צו
 טערקרייד־נעם איי; אללעידיננס :פ׳(זיענעננילנען) אץ נ׳

 אינ. אד,נע קדייזע וריטע־ע £•־ דאך נאטור-שפיעל,
 שטאאטש. דען אן בייעפל־ך דך דא ווענדען טערעססע.

 דער פ־עזידענם שאניא־, סאטלעקאודטש די׳ סעק־עטער,
 ארס. איהנען דעי בודאפעסט, אץ לאנדעפ.ארסשטעללוננ

הא. דא :ק׳ אין פ׳ מ׳ העדרן — ווייד. יעןעיטה׳ ט6קונ
 ואנע ד־עוע אינע־ וואוידע דאך -ענט, פאללקאטטען בען

 ני־ט. דעם איים איזט ב׳ הערר געשריענען. פיעלעס שאן
 לאו אפנער איה־ :ב׳ אין ב׳ ע׳ הע־־ן — קאטיטאט. ־אע־

 העדרן - נעצאנען קי׳ 75 נולד׳ 58 ט־ט א־וט 35487 נוט׳
 אין ע׳ איני העידן פ׳ אץ ה׳ ם׳ העוין הי! ז׳ אין י' י׳
 נע. נייט דנד לאזע איהרע :ס׳ אי׳ אין ם' י׳ הע־ין !ס׳

 נוט. דיא אונו ניטטע, :ב׳ מ׳ אץ ק׳ ל' העידן — צאנען
אנצונענק. לאוע איהועי טע־ן

דאנ״א, דעד ראששעד-שטאנד
טא. ,3 00 בודאטעסט ,2.69 קאטאין ,2.70 פיעפנורנ

.3.92 א־שאיוא ,3.49 פאנטשארא ,4.79 ני־ואש׳ן ,4.53 האשש

 דעי אדם־ניפטיאציאן אונד יעדאקציאן דיא
 דעד אין דך בעפינדעט צייטוננ* פעסטער ״דישען .נייק

 כודא. אין ן א י ד ו ב טאריץ הערון דעס נונדרוקערייא
 אד־עס. צו זענדוננען אונד צושריפטען אללע וואהין פעסט,
אדיעססע: דיא דנד. סירען

יו. וייס 17. 11111*111 ■1 11■ 1! ■111 !1ן11ו !11
 בעצייננוננ נענויערע איינע איזט אונד פאללקאטמען, נענינט

אוננאטהיג. דורכאויס אדרעססע ד״עזעל

עהרעגטהי־ל. ט׳ :פעדאנטוואיטליך רעדאקציאן דיא פיר

<000000000000000־
רענאליענ-פעכטער. פיר וויכטיג

 אוגד ליקערע ט־עבעד, שלרואורטין, רוט,
עשטיג

 דען ט־ט ביללינסט אפפא־אטע אדנע טאן ע־צ״נט
פאן אלען אעטהערישק אינד עשסענצען

ד ל א נ ר ך א י ר ע ט ט א ו ו
 געגעגאיבעד טאבאק.גאשםע, בידאפעשט,
 טעטפעל. א־ז־אעליט־שק דעש

 ורינבא. הרזעגבלאזע, :פע־נעי אפפע־י־ע
 עצם■ ענטז״ערונגש-פולווער גל־צע־ין׳ קעטש

 ציט. איגד הימבע־זאפט :פע־נעי אפפע־י־ע
יללוננ.6נאזעע. פיר ־אגעג-זאפט

שפ־א. אללען אין
ג־אטיש. בק

 טיטטעל שיטצ בעשטעש
 רל׳ה נאלע־א־נעפאהר נענע; *־6

 קראנקה־יטען עפידעם־שע זאנשטיגע איגד
פעטרי׳שע דד' דאם איוט

דעסאיגפעקציאנס-פולווער.
 פיעלען אין בע־״טס ווי־ד פולויעי דיעועס

 פאנייקען קאפעה״זע־ן, האטעלם. ם־יוואטהימערן,
 יאכוס.שפי. איס נעפעננניססען, זאטטטלינע; אין

 נ״א שפיטאלערן, אנדע־ען סעה־ערען אונד שאלע
 או־ף אונד נעניפצם וו' ו׳ א׳ א״זעננאהנען רען

 אויך וואו־דען ע־פאהיוננען נעטאנשע; דע־ נ־ונד
 אנעטפפעהלונגען אונד ציינניסשע נעשטען דיא

 ועי }נעי.פיויקאשעס1 ועם ו״טענם היערינעי
 טיפום.עםידעםיע. דע־ נידאפעשט, הרפטשטאדט
 אנעושטאאטס-אנוואלטשאשט דע־ קאטטיששיא׳,

 נעלעהישען אונד בעהא־דען סעהרעיע־ אונדנוןך
 נעניוינס. דיא א וי ו וון וזעלנע או־שנעשטעללם,

אייננעשיקט נ־אטיש פע־לאננע; אייף אנווייוונג

-------נולד׳. 8 קילון 100 צן פאשש : פ־״זע
 קי׳. 60 קילון 5 צו שאקעט נולד' 4 קילון 50 צו

:ע־ציינער רען דו־ך נעציעהען צו
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 אין נעזונדהיינוס-דאטה זאנענאננטע דער היעלם
 ד־א אויך וועלכער אן אב. זיטצונג א־־נע ן א ל ו ט

 פ־אנטע ק!ןך דר׳ טודילנאהם. שטאדט-בעהארדע
 בירגערמ״שטער, דק פעדאנלאששונג דיעזער בייא
 כוןלערא דער ענטשטעהונג דיא איבער דיעזער וואם

 נאך !ערווידערטע בירגערמיישטער דעי דעגקע?-
 מ־ט עם וויר האבק אדצטע דער בעהויפטונג דער
 ד־עזע דאס טהון. צו דאלערא״ .אזיאטישק דער

 מום דאס ענטשטאנד, ן א ל ו ט אץ עבען אבער
 צוגעשריעבען שטאדט דער לאגע שלעבטען דער

 לענ_ א־ינע ה־ערויף ה־עלט קאך דר׳ - !״ווערדק
 אנדערעם אוגטער עי דער אץ אנשם־אכע, גערע

 דיא בי־א. אנזיבט דיעזער שט־טטע איך .ארך זאגטע:
 אנגעשטעקטק א־ינען דו־ך א-נדעם מים באלע־א
 ן ע ט ב י י פ אנגעשטעקטען אי־נען אדע־ מענשען

 ד־א זיין. ווא־דען איינגעשלעפפט געגענשטאנד
קאבעך  ד־א וועלבע פפלאנצבעף, (קליינע ״ט־ק̂־

 וואשםער, דאם דורך ווערדק ב־לדען. קראנקהייט
 איינגעשלעפפט. געגענשטאנדע, ע ט כ ־ י £ דורך
 א־־ךנאם. ״״דק־אקאבעךלעבעןא־נדעשפא־ט, ד־א
 ! מ־טטלערוויילע געגענשטאנדע £־יבטען ד־א דעם

 ווע- קאנן באלע־א ד־א וואורדען. א״שגעט־אקנעט
 איבער. אנשטעקונג דורך נאך ל־£ט, דורךיד־א דע־

 ענטלעערוננען דורך אבער וואהל ווערדק, טרא;ען
 קליידער׳ נאששע דודך שטוהלגאנג), ארעד (ברעבען

 דאהער מים שטאדט ד־א ויאםםער. אדע־ אבשט
 געהאלטען צושטאנדע ״טראקענעם־ א•; אללעם £א־

 .טיר־איאבעך ד־א געהען לי־בען רען אץ ווערדען.
 -אש באלע־א-ל״בען מ־םשען ראך ;־•נדע, צי •ואהל

 בא- פאן קל״דע־ אונד וועשע י. ווערדק עניטפע־נט
 גא־ אלע־ דעשא־נפ־צ־רט ם־םםען לערא-ק־אנקק

 גע. א־זט ברונגענ.וואםםער ווערדען. פע־ב־אננש
 ווערדק?) געטרונקק רענן זאללמע יוואש פעה־ל-ך

ל  מ-לך ד־א ווע־דעןז פערבאטען זאללטע ך טי
 פערברי-ט־נגש-ט־טטעל נעפעהיל־בסטע ראם א-זט
 טע;. אללע א־נד טא־קטע !״ם־י־אקאבען■ ד־א £■־

 ווע־דען. זאללטען:א־־נעשטעללט שענ.אגזאטםלונגען
 פע־. א־צטע אייגעם £אן (נאט־־ל־ך אפ־א-ם דו־ך

 פא; באלע־א ד־א בעסטען אם מאן קאנן שר־עבקז
 רעם אנדבט ד־א ו־״ט זא . הארטען! פע־נע דך

 א־נ-רע־ז־טעטש.פ־א£עםםארש ד״טשען בעריהטטק
 בע. ורק א״ם זאעבען •עדאך ורא - קאך. העדרן

 א־צטל־. דא־ט-גען א ד בע־עטפפע; וררד, ריבטעט
 אץ ך א ק ד־׳ רעם אנדבט ד־א פאבטאננע־ בק

 א-ג. ז״א עם דא. בעהרפטען זא פ־נקטען. טאנבען
 נור געגענשטאנדע אנגעשטעקטק -א ראם ר־בט־ג,

 קאננען, פע־שלעפפע; ור־טער שאלע־א ד־א דאנן
 א•;. עבענזא דנד. ט ב • ־ פ צ-יפעלל•; ז־א ויענן

 ז־ר.פ־א;ק. א״ם באלע־א ד־א ראם עם, א־זט ר־בט•;
ראם - !ם־םםע קאטטע; די־טשלאנד נאך א־־ך ר״ך

 אונ. פ^ללקאטטען בעהויפטונג לעטצטערע דיעזע
 ערוויעזען׳ דאדורך בעסטען אם איזט א״זט, ריכט•;

 כזןלערא- נאנץ נאך פאריז זעלבסט ביזהער דאם
 זוןנאר בעשטעהט רעגיערונג דיא געבליעבען. פרייא

 דער עסט6״ דאם פאריז אץ דיעזעם !4. אם דארויף,
 דיעזעם צו זןבגלייך לאסםען, צו פ־יערן רעפובליק״

 גראשע פערן אונד נאה ארם אלליעהרליך פעסטע
 וויר פפלענען. הערבייצושטראטק פ^לקש-מאששק

 פראנצאד. דער ניבטדיעזעפעדוועגענהייט בילליגען
 א־מ. פאלקסאנזאטטלוננק נ־אשע דא רעניערונג, שען

 יע. איינער אוטזיבנרייפק דאם זינד, נעאייגנעט מערה־ן
 דיע- דז$ך פא־דע־ן. צו אנשטעקענדקקראנקהי־ט דען
 ט־נדעםטענם קאנן רעגיערונג דעד פערהאלטען זעם

 דעם פא־ פא־־ז א־ן מאן ראם דיענען, בעווייז אלם
 בעזזןנדערע קיינע באלערא דער איינדריננק

!עטפפינדעט אנגסט

עסטעררייכ-אונגארן. אין יודען דיא
(פון־טזעטצונג.)

האפ.פרעדיגע־ א־־נען זא סאן לאשט יעטצט
 יודען ד־א נענען נ״פער עקעלהאפטען ז״נען ווזןהל

 קרייזען האבשטק דען אץ אלליין פערשם־יטצען•
 נענעבע; נ־כטס העטצער־ען דעםםען ארף וירד
 שטאאטע• נעב־לרעטען אללען א•; דנד יודען ד־א

 א־ם ם־נאנאנענ-ד־ענער דער עמאנציפירט. א־־ראפא׳ם
 ד־עזעלבען האט די־טשלאנדם דא־פע לעטצטען

 דע־ אלס רעבטע׳ ב־־נע־ל־בען אינה פאל־ט־שע;
 קאנן הייטע שטאקער! האפ_פרעד'נע־ ג־אש-ט־ל־גע

 ער. עקעלהאפט נור האפ.פרעדינער זאלבעי איץ
 דערארטיגע־ אי־ן א־זט נעפאהרל-ך ראך ש״נען,

!ניבט עבען צונגענ-דרעשער
 א־ם ד־א ראם א־זט, ה־עב־־א טערקוררדיג

 נ־עדער-עשטערר״ך א-נד ורק אויש 1ז!>0 יאהרע
 נא־ טה״לע נ־אשען צום יודען או־שנעטר־עבענען

 גע. יידישע דיא דא ווא וואנדערטען, ן • ל ר ע ב
 נאטהאן. דק צו ה־־טע וועלבע ב-לדעטען, ם־־נדע

 ורה. ד־א צאהלט. א-ראפא׳ם געטיינדק טעסטען
 קאללאג־טש נ־אף הא£.פ־עדינערם דעם לער״ען

 וויען פאן יודען ד־א ראם דאטאלם, אלזא בעוררקטע
 א־ינעם נאך יעטצט, אונד וואנדע־טען! בע־לץ נאך

 שט־עבט יאהרק. 200 אלם טעהר פאן צ-טררטע
 מאן ראש דאהץ, שטאקער דר׳ האפ-ש־עד־נע־ דער
 פער. דייטשלאנד גאנץ אונד בערל־ן ארם יודען ־־א

 צוריק. •אה־ע 200 אום עבע; א־זט טאנן דע־ י. •אנע
 אונדענק. ה־־טע א־זט דאש נעשעהען. דאטאלש וואש

 פערשטעהט האפ.פ־עד'נער בע־ל־נער דער בא־!
 זעלבשטב־זאיבע־ ע־ דא נ-בט. ־ט צ נזע־ע א עבק
 פ־נשטע־ן דעם אין נאך ה־יטע ארך קאפת דען

— י. שטעקט כדנזטעלאלטער

 1 .פערשסעלצונד ז^גענאננטען דעד פ*לנען ד-א
. .(ויתערבו 0 מעשיהם וילמדו .

קלויזענבורג, אין דיא פלי), 2 7, 0 0 0 (ד<א •
 ארם מיטגעטהיילט, טאנען א״נ־נען פא־ וויר ורא
 ראטה. ארף אייזענבאהנ-קאששא קלרזענבורגער דער

 טהיי. צום דנד זינד, פערשוואונדק וריזע זעלהאפטע
 דיא ווארדען. נעפונדען צ־פאלל דורך וויעדער לע

 שפיעלטען אייזענבאהנ-דיענערם א־־נעם ק־נדער
 בלעב. נע א־ דא פאנדען אונה נא־טען א־ם נעטל־ך
 ה״טםרונען. מוטטער א־ה־ער צו זיא ד־א ב־בשע,

 באנלו- פאקעטע מעה־ערע ענטה־עלט ביבסע ד־א
 זא- שטאצ־אנם.שעף ב־־ם זיא וועסהאלב נאטען,
 זיינערדיטם דער ע־שטאטטעטע, אנצ״נע ד-א גל־־ך

 אונטע־זובוננש-־־בטער דען אונפע־צ־נליך וו־עדעי
 שטאאטש-אנוואלט דען אונד ו־ א ט ם ע נ
 פערשטאנד־נטע. פונדע דיעזעם פאן ם ב ע ל פ

 5000 ביכסע ד־א ראש ערנאב, אונטערזוכוג; ד־א
 א-נד צעהנער. אץ נולדען 5)100 £:פע־., אץ ןדע>־ל
״  ד-א ענטה־עלט. פ־נפצנע־-גאטען א•; גילדען 50,

 אונבע־־ה־ט׳ נאנין נאך ווארק נאטענ.£אקעטע
 ע-ג קלויזענבורג נאך ד־־עקציא; דער £אן דא -א

 צוו••. ק־ינעם נון אונטערל־ענט עם וואורדען. זאנדט
 א״זענבאהנ.ד'ע. פאן דיעבשטאהל דע־ ראש פעל,
 גול. !5׳ <>0 נעפונדענען ד־א וואורדע. פע־א־בט נע־;
 דע־ ד־עבעש, א־ינען רעש אנטה-ל רען ב־לדע; דע;
 פעי- גא־טען ם א א־ילע אללער אץ נעלד -אש

 טש—בע דיעבען דע; א־זט טא; האטטע. שטעקט
 פאל־צ־־א, -א ניבט עם רא־ ודא שפור! דע־ א־־ה

 ענט. ד-א דעם צ־פאלל, גל־קל־בע־ א־ץ זאנדע־ן
 אליץ 1 א־זט פערדאנקק צו ד-עבע דע־ דער־נג

 בעקאננטל־ך ד־א £־ערטעל.ט־לליזןן.גולדק, ־אד
 אבהאנ- פאםט.אטטע ה-פטשטאדט-שען דעם •—א

 פע־לא־ע! צ־־טען אללע £־־ ש״נט נעראטמען. דע;
 פע־דאבט-וא־, אץ דעד םאשט.דיענער, א״ן זיין. צו

 צו ד־עבשטאהלעם נ־אשע; דיעזעם טה״רנעהטע־
 געפענגג־ש-שפ־טאלע איש טאגע ד־עזע־ א־זט דץ,

 געדי־יט־ ורבטיגע דאש אלזא האט ער נעשטא־בען.
)י• גענאטמען היניבע־ גיאב ראם א•; דך טיט נ־ם

נ,) נ ו ל ד, ע * ר ע ע ו ע ז נ ו א ף י י ןא •
 הא־ט. ט׳ ד־׳ פון; מאטקע״ ד-א אונד ;־^טעלטע־ן .ד״נע
 ע־. ורד איין. בעשטעללוננק פ^־טוועהלענד לו־פען דאנן,

 •א״נינע ני־ וויי דאט אללעטאל, ם- א״ן ה׳עם־ם קלעדען
 ע־ש״נק =עפא־אט.אבי־וק אלט עקטעטפלארע״ דונדערט
 א״נס־ע. א נ•־ פיר ס.נא:לענדוננינ־אם צול נול ד־א ל־עטק,
 א.נ. אן פעלקרפע צום דנד. נעשט־מנוט א:!ןננענטען ״ענ-ע

ור לא בע־עכם־נט, ניכט גא־ ווי* דנד פע־זוןנען דע־ע
- נול ע־צעהלונג ך.״  צ״טונני פעסטע־ •ידישע ״נ״ע ד-א פ
- :האבק ע־־סן־נע; ד*נ*־א־ בעדי־טענדעט זעה־ פ

ע. ל א = א ' ד ד נ ו א ך א ק (ד־׳ •
ן א ר י ד׳ .א אם ך.) י י ר ק נ א ר ד.£ • ז א

 ן געראנקעג. אונד אויסדלוקסווייזע ט!ןן, ווע־ע. ווו^ידק טא:ט
 זאצייאנען איטסעל דך אנדעלטק בריעפק דיעזק אץ נאננ

 נעשטאלט ד־א ענדליך בר שט־־ך", .פיינען א-נען אוט נו־
וואו־דע. אנדע־ע פץללרץדדק א״נע

 צווא־ אונד א־־נגעטלזןפפען י-עץ א״ן ־א•ו ורעדע־
 לי'■ דע־זעלנע ״פטה״.םע־טע■ דעט פץ־ טאנע אט נע־אדע

:טעטע
!פאטע־ טה״לע־ ״הע־צלינע־,

 מאילאנר א־ך פעדלאססע טץ־נען אונד הייטע צווישק
 ארף ש־־טט ענטש״דענדק א״נען ל״זע ד־עלע ווילד עש

 וריד טוןכטע־ ד״נע נ־לדען. לעבענס ס״נעם ווענע דעט
 גלאנ׳ן אונד לוהט ם>ןן אלטבאלד ה־לפע נאטטל־געל ט־ס

 ״פאלא. דעם נעאפעל, נאך נעהע איך דין. אוטשטלאהלט
 א"? בליייק• )־אנשען1נ)}לד. ד־א רון א״יוןפאס, דיעזע•

 ור־לט, שטאדט עדוועהנטעל אץ דע־ נלאפען, דעש ש־״בען
 פוןלל. איזט היעד לעהל.צ־יט טיינע דץ־טהץ. מ־ך בעדופט
 אוגפעדגל־ינליך א״נע־ פץ; ׳ענען אץ ט, ־ ץ ד ענדעט.
 ■מ״ן ארך וררד נעגענדק, דולנל־יבטעטען וץננע טילדען

 !אונטעדנעהען איטמעד פיל . . . ץדע־ ארפנעהען, שטעדך
 אנפע־. טא־לאנד אץ איך לייטוננ דע־ען קוןסט.פ־רא, ד־א

 אץ ויעיק ם־ינעם אץ איוט אללעם טיל. ם־ט נעהם וואל, טלדם
 צוריא ל פון פאטעל, ל־עבעד דאס, דוא האסם - ! ארפלוהד

ק ■אה  בעשטיטטט סיך ם- לרפבאהן וועלשע נעדאבם, י
 האבטטעס ס״ן פונקט א״ן נול בילדעטע דאטאלם 1 א־זם

 טדוןטי; נעטליך דיל איך דאם ציעל, האכטטעם מ״ן פערננינען,
 !נוןטט ט״ן ווענשטעהלע! ,״אפיקוטן דען וואכזאטק״ט ד״נעל

 !פעדננינק קינדליכעם ז!ןלך אין דוןך ליענט אונשולד וועלכע
אץ יאה־ען צוי״א טאןפון־ טעדכען,וועלנעס דאש ודלל •עטצם

ק שפאטטיש ׳ודעננאטטע פ־אנקפו־טעל דע־  קאנא־יענ. ד
 נעזאננע, איהיעט טיט נאגטינאלל אלט וררקליך נאננטע, פוןנעל

 ארט ארט !ענטציקק וועלט קונסטפע־שטאנד־גע נ־וןטע, ד־א
 לעבע .■ . איטטעל! פיל ארס ק־נרל־נק״ט, •ענער טיט עט

 !נ־וך וןנקעל דען טיל נליסע אונד פאטע־, טה״לע־ ווזןהל,
נאנט־נאלל־ לעבעקקא פון:טע־ ד״נע נל״בע איך

זע. נוטען דע־ דיא.׳אהרעם.זדיט• ווענן ״נאנש-פט.
ק ארף נעהע זון א״נטד־טט, טוםטע־ ל־נען  ן־ט•1 .נוטען ד
- אוץ־ נעטע אונד . • !ג־אבע' ה״ל־נע; איה־עם אן טיך פ

 שלוטווון־טע ד־עלע נול ד־אננען נליעף נאנצען .פוןם
 בע. ק־נד ם־ץ פאטע־ש. נדעפנעב־-נטען דעש הע־ין דאש אץ

 וועלט.דוהטע א״נעט צו ווענע דעש אויף וווןהל דך פ־נדעט
 דך האט ־נקה טה״לע ד־א אלל״ן וועלט.גלאנצע, אונד
 ע־זובם דא נעוואה־ט דוןך הע־ין ק־נדליבעס נוטעס, איה־

 ס״- טוטטע־, איהדעל צול,־אהלעס.צ״ט* איך דאש יא, מיך
 נענעט א״; ליא פיל אויך וו״נעם, אונפערנעסלינק נעם

 לנקד, סיינעל נעט־טה דאס הע־ץ, דאש טאנע. פעלדינטען
 !■נעבליעבק •־ד-שעש א־־ן ד״נעש, א־ץ נוןטטלוןב א-לם

 לנקה׳ס נליעפק דען אץ שטעללען לוןלנע ,אויף
 דא דא געורנט, אונענדל־נעש איץ .הלן■ אלטע דע־ לענטע

 רעלינרןזק דע־ בעט־עפפש נאבען נעלוהינונג א״נינע א־הש
 שא־. א״נען בעזאש בלוך !פל־יליך קינדעס. ל־־נעש צוקונפט

 זוןללטע וווןצו דוןך טאננעס. דולנשרטע ע־ בליק, פע־ען
 לעלבשט. אננענעהטען איינעל ארש שוואנעל דינען דענן עד

--------דייסק?" טיישוננ

פע־נאננען. דיטדעש דנד ״•אה־ע
אץ פון־נעטע־ א־טטע־ נ*ןך וואל פד״דננער יצחק ד׳

 טה״לש וןננלי־ך פ־אנקפולט, צו סעאנוןנע נ־וןשק דע־
 א־ש א־הן קינד דץ אוש ן־נע1ז ד־א טה״לש ר, ע ט ל א

 דע־ אץ האטטק. נענ־ון:ען שטארק •אה־ע דע־ לרפע
 נע. וועניג צושטאנדע דיא דך האטטען לעלבשט נעט״נדע
 יודענ.נע. אלטק •ענק צו נעהאלטע פ־אנקפ-ט אנדע־ט.
 אללען ן פון צ״ט, דע־ שט־אטוננ דע־ פוןן ד־א מ״נדען,

 איינפל־סשען, נעועללשאפטלינען אונד פוןל־ט־שען א״סעדען
בלייבען.״ אונבע־־ה־ט לאננע

 ארז נעט״נדע פ־אנקפו־טע־ דיא וועהלענד ״אלליץ
 טלוןטצ. א-לשע דא נעבל־עבען, שטעהען פלעק אלטען דעש
 ליעזענ-שליטטק טיט ק־נד פ־אנקפו־טע־ ן י • א דעש

 וואש אלטען.חץ*. דעם טוןנטעד דיא נעטל־ך ; פון־רע־טם
 ד־עלע — נעוווןדדען? מ־טטלע־וו״לע ד־עלע־ ארש ארם

ע. ם־ט דעטאנד ״קהלה■ נאנצען דע־ אין וואושטע פ־אנע  נ
 פלייזיננע־ יצחק ל׳ ווענן בעאנטווון־טק צו שט־טטטה־־ט

 ד-א לויטעטע דא וואודדע, בעפ־אנט דא־יבעל •עטאנדעש זןן0
 דבקה מיינעד ארס .וואט :אונווילליג אונד קולץ אנשווון־ט
ק ווידדי דא !נ־נטם ? נעוווןלדק  ברוך וואורדע — !״ דננ

 עלורדעלטע דא נעפ-אנט, דא-בע־ יעסאנדעם פוןן באש
 א״נע פ־ל ניבט דוןך יון־נעט א״ך, ב־טטע •איך ב־סס־נ: ע־

!״...נאכטינאלל
 סעה־ :ט נ זעלבסט דך נאב ם־וןטטע.חון״ ,דעל

 ו״נע־ נעדננונג ד־א א־בער ט״שוננק וועלנק א-נענד
 דודך מעהל ניבט נעטל־ך זיך קוןננטע ער הץ. טון:םעל
 קליננענדע ״נעסיטהליף וןדע־ .־עליניוןזע״ א־ינע א-נענד

 נע־״טש זוןלכע דא טי־שען, בל־עפען איהלען א־ן שטעללע
וואלען. א״ננעטוץןפפק מעהר ניבט •אהלען ז-ם

פוןלנט.) (פון־טזעטצונג



ק  דאם ודרה וויססק פאלק דאס ויענן י ווערדען כ
 זא ערהאלטען, גלייכבערעכטיגונג ד־א יודען דיא

 •ודענ. האבק, מוטה קיינעז מעדר אוץ עם וריד
- י שמיפגזק צו קראוואללע

 צור עם גערייכט אונס ״גאוו־שטי.״ דא ווי־ט זא
 טרעפפליבע ־עלע6 דאם גענוגטהואונג, בעזץנדערן
 אונזערעם לייטארטיקעל איש ודר ד־א געדאנקען,

 לוד. גראפק דעם נאמען א־ם מיטטוואכ.בלאטטעם
 שטוג- צוו־יא געב־אבט, אויסדרוק צום א •ים ט ודג
 פעם־ ״דישען ״נ־־ק דע־ דחק-לעגונג דער נאך דען

 טיטטוואב.אבענד.בלאטטע א־ם אייך צייטונג* טער
 העיפאר. דע־ גאמען א־ם ללא־ד׳ ״פעשטע־ דעם

 לעזען צו ״נאווישטי" צייטונג דוסישען ראגע;דען
 גע־ ג־טע ודרקלץ דאם אלזא, זיעהט מאן ווארען.
 פערשיעדענען דען אץ פלאטצלץ אפט דאגקען
 ש״נט אי־נ־געש נור א־־פטויכק. גלייכצ״טיג קאפפק

ע- ;אנין געט ״נאודשטי* ארטיקעלדער דעם אץ  ר
 ג״םט. דיא אדף האפפגונג ד־א ערסטענט ט־ג.

ו פאלק דאם ע ז ע י ד דאם ליכקייט,  ן ע ט ס נ ו ג צ
ו ע ן ד ע ד ו ן י ע ר ה ע ל ע ד! ר י ו ו ב  
 נ־כט. ליידער עקש־שט־רט גי־שטל־בקייט זאלבע אייגע
אבק עי־פאה־וגגק דיעזע  ■איגגא־ן א־ן אוץ ודר ה

 א־יר- אייגע אלם אגדכט ד־א שי־נטאונם צווייטעגם
 ״גל־יב- דעד געוועהיוננג דורך דאם טדדמלעע,

 געגק ק־אוואללע אללע יודען דע־ בערעבטיג־נג*
 גע- דגד א־גנא־ן א־ן ודר !ודרדען אדפדארען דיעזע

 ק־אוואללע ד־א דאך - גלייכגעשטעללט זעטצלץ
 יודענ-עטאג- ערפאלגטע־ נאך ע־םט עבען האבק
 א־־סע־פט אייגע ליידער גד א בעגאנגען אן ציפאצ

1 אגגענאטמק געשטאלט דראהעגדע

;ייאינקייטק. פערשיעדענע
א ' ד ) ד ל ה א ו ו ד ע ד א ר א * ג י  א

) א י ד . ן ע ד ו  א־אד אץ פאגד פא־געשטע־ן י
 וועל- אץ שטאטט, רעפ־עזענטאגטענ.דטציגג אייגע
ע־  ־- ם איישערפט-לינקע דו־כגעפאללענע דע־ י

 איגטערפעל- דא־יבע־ בירגערםיישטער דען ק ע ל
 מעה־ערע ו־אהל דע־ געלעגענטלץ וואדום לירטע,
 אגוועזעג. דע־ - ? ו־אורדען אבנעששע־רט גאססען

 :ה־ע־דף ערווידערטע טאבאד• אבע־געששא; דע
 ך • מ אן נ־בט אינטערפעללאציאן ד־א ״אבגלייך

 בעאנט. ט־אטצדעש דא אץ ודלל איזט, געריכטעט
ך ודיל ווא־טען, ־  גע״יששע דער ווא־׳ עבען עש א
 ל־עם• אבשפע־־ען פא־שטאדטען דען א־ן גאששען

 ד־א דא דע־ •עדע־, וואורדע געגענדען •עגען אין
 בע. טא־ע דעם ם־ט פאלקד .על־ען דיעף: ווארטע

 טוש ״עם אללגעט״ן: עש ה־עש איבע־ד־עם אהט.:ד
 •ודק דיא ודיל ווארוס? איגד פל־עשע;!־- יודענ.בלוט

ק £•־ טה־ילע ג־אשק צום קאגד־דאטען ל־בע־אלע; ד

פאלליעמאץ.
מאסקע. ז״א אוגד :ראם־עלטערן מייגע

ן. נ א מ ט ר א ה ט׳ דר. פאן
פץ־טלעטצונג.) .טע14(

 נע- ד־א א־ך דאג זעלבשטפע־שטאנדלץ, איזט ״עש
 ווע־דע, פערדיכטען אינג־נליך זץ םסח.אבענד -6 נעטע

 פאטע־ש ל־ענען דעש הרוע איש נץך ט־ך א־ך דע—ו אלש
. . !נעפינדען  דיא אנקעל דעד אב איך, בין נייניעדע .

 שטעהלען? צו ״אפיקוטן* דען ווירד, האנען נעש־קל־בק־יט
 אבע־ קינדלינעס, איין : נעשאפט מיץ דיעש ווא־ פריהעד
!...״נעשאפט עדהענענדעס דשעס,

 א;. דייזע נ־אשעדע איינע נאלד ורוד נ־א־. ״דע*
 יאה־ גאנצעש איין איהן איך זערע פ־עלליישט ט־עטען.

 בלייבע אונד טוב■ ״יום נוטע; איינען אייך ווינשע איך ניבט.
ק•נד, אויפר־כט־נעש אי-עד

. נישן 12 סאילאנ*, . .
נאבטינאלל.״ נענאננט פ־ייזינגע־, רבקה

 קינדליבען דעש פץ־לעזען דאש באש ב־וך ״אלם
 זאנשט וואש .נון, :עד זאנטע האשטע, בעענדיגט ב־יעפעש

 איין דאך האט דא ? רבקה קליינען דעד צו שוואנע־, דוא
. . 1 דיזןל*ן יידייטעס

 ״שדד*(זייפצטע בייש ניבט דאך ליידער זיטצט ״דא
 קינד ד>.ש רענן דעש, אלל פאן איך האכע וואט ;חץ) דע־

 נאטטעס״רעלי. דע־ פא־ש״פטען הייליגען דיא סעד,ד ניבט
 בייא קינדע דעש זאללאויש וואט האלטקקאנן? נאגין ניאן

?..״ ווערדען קאשה.פ־ו־א ב־יסטלינען יענעד
הין, ו־ך פאי שאנן אלטע דע־ שטא־־טע ״־עטצט

 טיינע אלזא ווא־ עם - !שטיטטטען £אלק טאקס
 א־־פניע. טאגליבע אללעש אץ דאם אטטש.פ£ליבט,

 איך — !פערהיטען צו אדסשרייטונגען אום טע,
 טאדעל.£ע־דיענט, איינק פאלל דעם אץ נו־ העטטע

 צוזאט. זץ געדנדעל דאש ווא גאססען, דיא איך ווענן
ט טענראטטעטע, ב י  !'העטטע אבגעששע־־ט נ

 וואורדע אבע־געשפאנם דעם אנטייא־ט דיעזע -
 בייפאלל גראשעם טיט טא־א-טעט דער זייטענם

 וויעדער׳ מאן ע־ן־עהט (היערוים או־פגעגאטטען.
 בעצירקק - ־־אהל טאנבען אץ יודען ד־א דאש
 ד־א פי־ לעבעגש איהרעם געפאהרדונג דעד טיט

 ד־א ווירד :א־־נשטאנדען רעגיערונגם-קאנד־דאטען
 או־פ. היגגעבינגשפאללע זאלבע אייגע רעגיע־ונג
וו־ססק?) ודרדיגען צו אוץ אפפע־ונג

אן ן ה א ב נ ע ז י י (א •  א פ א ר י ־ א פ
 ללאיד״ ״פעשטע־ געשטר־גע דעי ן.) ע ־ ז א ך א נ

 לאגדאן: איים טעלדוגג פאלגענדע פעראפפענטל־בט
 פלאגע ריעזענהאפטע אן וואהל א־זט צי־ט ״אינזע־ע

 גע. אונטערנעהטונגען ג־יע־ געביעטע דעם או־ף
 ג־אשא־. דעש פא; מאן וררד ט־אטצדעם וואהנט.

 באלד וועלכעם א־בע־־אשט, פא־האנען טיגק
לל. דוערדען פערוו־דקליכט  נעפלץ וו־רד עש ז̂ז

 ברע צום געב־לדעט אקצ־ענ.געזעללשא£ט אייגע
 טיט א־־־אשא וועלכע ריעזעג-אייזענבאהן, אייגע־

 בי־טא איגדיען, פערזיען, שטאאטען, אז־אט־שען דען
- זאלל. פערב־נדען ביגא, איגד  איי. שטעפעגזאן. ם
 אינטערנעה- ם־טה־גשטק איגד ג־אשטע; דע־ נע־
 בעטיהט, •אה־ען .14 זייט שאן •יא־ ראגדאגש, טע־
 צי אבקאמטען איין -עג־ע-גג ט־רקישען דע־ טיט

ק פי־ פיגדען  נייר־ א־־־ א־ב־יטק דיעזע־ בעגיגן ד
 ד־עשפעללי- דיא זינד נץ יעטצט געב־עטע. קישעש

 פא־טגעש־־ט. זא בע־־־טם א־גטערהאגדלונגען גען
 ״ךאגצעששיא;״ אייגע־ ע־טהיילונג ד־א דאם טען,
א־. אלם פלאגעש דיעזעם איים£יה־ונג צור עפ  י

 ד—ו דאהע־ ךאגן. ייע־דען בעצייבנעט שטעהעגד
 אקציעג-גע- אייגע־ ב־לדונג ד־א אן שאן יעטצט

̂אם ווע־דען פא־לייפיג געשד־טטען. זעללשאפט  ב־
 איגד קלי־ג-אזיען אין צוו־יג-באהגען גאטהיגען ד־א

 פאן קאפיטאל איין ייאצי וועדדען. ע־ב־־ט פע־זיען
 160.001,,0̂0 (איבע־ שטערלינג פפונר 11׳א׳.:0,00(>

 ג־א. דיעזעש אי־פב־יננונג צי־ זינד. נאטהיג ג־לדעף
 איישגעגע. אקציען 600,0:0 ווערדק ראפיטאלש שען
ק  שטער. פפונד 20 פע־ אקציע ד־א צ־וא־ אוגד ב

 - פ־אגקם.׳־ '•0׳ אדע־ ג־לדען> 2״0 לינג(איבע־
 ״פעשטער דעב מעלדוגג לאגדאגע־ ד־א וו־־ט זא

 ערבא־טל־בע־ איין ניבט גאנצע דאש -יאיזט ללא־ד*.
ק איש שודנדעל,  דאש אקציען דיא ד־־ך ל־־טען ד

 ד־־פטע זא לאקק. צי טאשע דע־ איים נעלד
 גאך פעשט פאן מאן ווא קאטטק, צייט דיא באלד

ווידד א־־זעגבאהן פע־ רעגעלטעם־ג זא ירושלים

 ך נא פעשט פ*ןן יעטצט עטווא ודא קאגנק, פאהי־ען
 וואהרשיינליך צוועקע דיעזעם צו ווירד עם וויען.

ק איבער  בייא מעער.עגגע (אייגע ״ב^שפא־וש״ ד
 גע. אייזענבאהנ.ב־יר,ע אייגע ר^נשטאנטינאפעל)'

 ניבט א־בריגענם וואם מיששען, ווערדק שלאגען
!שוויעריג זעהר

ם י א ר ך ( ע צ ל ע ט ש ר ע פ ג ״ פ י  ט
 אפפע. אנטי-שעטיטען, דיא !)ן ע ט ם י ר כ ן ע ד

 פ^רטוועהרעגד יודען דען רופען געהיימע, אוגד נע
 ״פערשטעלצעך כרישטען דען טיט דך זיא דאש צו,

 אץ־ ״פערשמעלצונד דיעזע האט ליידער טאגען.
 זעה־ צו גור בע־י־טש קרייזק יידישען מאנבען

 אב. אץ ד־עזעלבע דך צייגט איג־ פדאטצגעג־־פפען,
 וויעזעל. א״ש ודרד זא ודיזע. טרויריגער שדעקענד

 אץ עררעגט או־פזעהען ״ג־אשעש :געטעלדעט בורג
 פא־יגען אש דער פארפאלל, איץ שטאדט ה־עז־גער

 קרפ. יידישע דער צוגעטראגען. זץ ג א ט ש ם א ז
 אויש מעדבען אייגעם דער ן, י ו ו ע ל הערר מאגן,

ק ש, ט י י ד פרייליץ הויזע, אנגעזעהענעם  האף ד
 בעווערבוג- ז־־נען טיט דיעזער פאן וואורדע מאבטע,

ק  נאב. זאטשטאג ד־עזען צו־יקגעודעזען. שטעטש ג
 דעד אץ פלאטצלץ ן י ו ו ע ל ערש־ען מיטטאג
 מעד- דאש ש. ט • ־ ד פאם־ליע דעד וואהנונג

 ע- ל הו־זע. צו אלליין גאג־ן צ־פעלל־ג וואר כען
 :פ־אגע דיא קורץ ד־עזעלבע א; ריבטעטע ן י ו ו

 דיא ?*- ני־ז אדע־ •א, ? ה־יראטען טץ ז־א ״וואליק
אי לעורן צאג דא - !״״נ־ץ :לו־טעטע אגט־וא־ט

ק  צודיא דעטזעלבק פייערטעאו־ש איגד ־עייאלווער נ
 דאגן איגד טעדבעגש דעש געזיבט דאש געגען יט־ששע
 ב־־דע אב. ברושט א־יגענע דיא געגע; שיש אי־גען

 בעריבט. דער ווייט זא —פערוואוגדעט!' שוועד ז־נד
 יודען דען אוגטעד זאעטייאש־ע אב נין: פ־אגען ווי־

 בע. ״פעדשטעלצוגג* דיא בעפא־ ויא־־דע, געהא־ט
 מאג. אץ ליידע־ וואורדען דטטק ע ב ל א ז ? גאגגק

 ! אייגגעשלעפפט אוישען פאן ר־־יזע •ידישע ע ב
 לא שבהם בטתוקנים עשיתם, שבהם (בטקולקלים

!>עשייתם
ך1•(ג ע ן ג י י  1ג!* נ ו צ ל ע ט ש ד ע ״פ א

 דיעזעש !׳..טען פאם רידד ט־אפפי■(שלעזיען) אייש
 ״געם- :נעטעלדעט שורנאל״ פעשטער ״נ־יען דעם

 ה־ע־ ערשטאךדע־ א־הד, 10 געגק אבעגדש, טערן
 דיגע לאוד רודאלף פע־גאלדע־ י־ד־שע ו־אהנעגדע

 גע. טעהרעדע ז־ך או־ך דע־זעלביע וואדאג; פ־ו־א,
 גדוגד דע־ ב־־ב־אבטע. שט־ביואונדען פעה־ל־בע

 זעלבשט.מא־ד.פערזו־עש' איגד ״מא־דעש ד־עזעש
 געגען לאוו־ דעש א־־פערל־בט העפטיגע דיא זאלל
 וו־עדע־- טיששען ודר - :*זיין געוועזען פ־ו־א דינע

 אל. ביים אייך עטוואש זא דענן אב פ־אגען: האלט
 ״זיט- טוסטערגילטיגען זיינע־ טיט יודענטהוטע טען

ק זינד דאש 1 וואורדע געהא־ט טענ-דייגהייט״ עב

 אינה־ינו. באש ב־־ך ־א־טנעזאהשענען דעש זעלבשש עש דאש
 איבע־ איהש •אננען טה־ענען ה־ישע ווא־ד, סושהע צי ליך
 דאש פ־רלט, דא דע־ איינעש, נל־יך הע־אב, ראננע; ד־א
זייא...״ ן ע ר ץ ל * ע פ ליידע־ איה; פי־ קינד זיין

 (זאנטע שוואנע־? וויעדע־, דוא וויינשט ״ויא־וש
 ט־וי־יגקי־ט טיעפע עבענפאללש •טטינזסע דעשסען באש, ב־וך
 עטוואש יבקה דענן האט פעיריעטה) בעקלעממונג אונד

קאננטע?..״ בעטד־בען הע־ץ דיין וואס נעש-עבען,
 דיא א־בע־ האנד דע־ מיט פיה־ פ־יידננעד יצהק די

 !מע־קוד־ד־נ !.״ע־קוו-רדינ :זאנטע אונד אוינען נאפשען
 דע* אין בונ.האנדלעד יידישען אלטען דעש האט ז־א

 ווענינש. דא ראש נענאננט. :אטען טיינע; טאנדלע־.:אששע
 אללטאבטינע־ 1 היישט פאטע־ איה־ ודא ווייס, נאך טע:ש

 זיא א־נד דויע־ן, לאננע ניבט ווידד עש פידבטע, איך נאטט!
 באנד רעליניאזע דאש פע־נעשסען! נאטען טיינען או־ך ווידד
 דיע. ווא צע־שניטטען. טאגטעד אינד פאטע־ צויישען א־זט
 אלשבאלד נעפיהל קינדליבע דאש אויך טוש דא פעהלט, זעש

שווינדען נאנצליך

 זעהר צו נו־ טע־קטען פ־אנקפו־ט אין לי־טע .דיא
 וועזען דאש אוש צייט איינינע־ זייט דע־ ט־יב״ז־נן, דע;

 נעשאה דעשהאלב נעלאנעדט. זיך ״חזך נעליעבטען איה־עש
 א־הן אנדעדע דע־ אדע־ אי־נע דע* דאש אפם, נא־ עם

 פדעטדע דעי אין רבקה קלי־נען דעד דענן עם וו־א פ־אנטע,
 יעדעם פ־י־ז־ננער יצהק ד׳ ערצעהלטע דא אונד — ן נעהע

 דאש נעבעט.ביף, .העב־עאישען דעם טיט געיט־כטע דיא
 נוב. יידישען אלטען אי־נעש בייא דך קינד ליעבעש זיין

נע. ד־עזע ה־יפינ וו־עדע־האלטע ע־ נעקויפט האנדלער

 זאללק, אדששפ-עננען ניבט צונגעך .נאזע דאטיט שיבטע,
ה דאש ק ב  ווא־ נעפינדע. דך אבוועגע א:־ך בע־י־טש ד
 איינצינע ד־א טאגטע־ זיינעד צ־ק־נפט דעליניאזע דיא דאך

!״בעשעפטיגטע אינאבלאשש־נ דע־•; זיין ד־א לא־נע,
 פאן נ־יעפע דענטהייפיג קאטקשפאטעד עש ״אינד

 אכניגקייט זאלנעד טיט פאטעד אלטע דעי דיא דבקה,
 דך. סאד שריפט■ .היילינע ד־א ע־ העטטע אלש טע,—שטוו
 נ־יעפע ■עדעש אין איטטע־ ע־ זובטע אייפע־ ם־עלעם טיט

 יעליני. דעש טיט וועלנע הע־וישציפינדען, שטעללע איינע
 פעדבינדונג אין טאבטע־ א־ינצינען דינער לעבען אוען

 טיטטלעד. קינדע זיינעש טיט ד־א וואנדלוננען, דיא •טטאנד.
 טאנן פיאטטע אלטע דעד פיהלטע פארנענאנגען, וויילע
 פאטעד, צאדטליבעד איין הערויס. ניע נא־ ציילע; דע; אויש
 איינצינען דע־ צוקונפט דיא אן זעעלע אונד ל־־ב טיט דעד

 ג״פטע ז״נעם אין זיא בליעב קלאטטערטע, דך טאבטער
 פ־אטטעש טיט איינשט וועלנעס קינד, דאש איטטע־ נאך

 העב. איין דך אום ניגב, .טאנדלער-נאששעי דיא אין דננע
האלען.* צי גענעט.ב־ך רעאישעם

 אלטע דעד דאש וואונדעד, קיץ נא־ ארך איזם עש אונד
 ויעזען נאנצען איש נאך אונד נאך ד־א וואנדלונג, ד־א ,חזן״

 ״דאב. דאס ארך נעטע־קט ניבט פ:*ללצץ:ען, דך ־עבעקקאיש
 וואבזאטשטען דעש זעלבשט ■א נלי־בט פפלאנצע״ א־־נע־ שען

 פץ־טרעהדענד, ענטוי־קעלונג דיא דא אונבעטעיקנא־, אוינע
 יא האבק זון נעהט דך פץ־ לאננזאש אייפע־שט אבער

 איינטאל ארף ניבט אינליעפען, דבקה פץ; ד־א נ־־עפע, ד־א
 וואנד. דיא אויף פאטעד דעד דאש נעאנדערט, ,טץן"׳ דען

 פץלל. דך טץבטער זיינעד זעעלענ-לענען איש ד־א לוננען,
נע־ או־פטע־קזאם ווייטע־עש ץהנע ה־עדו־ך האנען, צץנען


