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פאליפדק. איננערע אוגד אייסערע
 £אן רען דורך האט _ פאליטיק אי־שערע דיא

 דאם פא־־פאלל׳ מיטגעטהיילטען בערייטס אונס
 נאציאנאל.פעש- דעם אנלעסליך פאריז אין געמליך

 אונד שטודענטען אי־ניגע דיעזעס -טען11 פאם טעם
 צערריסשען פאר,גע* ״דייטשע ריא גאססענ-יונגען

הא פערטה־ילט דך אוגטע־ פעטצק דערען אוגד
ק  ע־האל- שטאש העפט־גען ציעטליך אייגע; - ב

 מאן דאש מיינוכג, דער אנפאנגש ווארען וויר טען,
 אינגע- א־־גיגער שטרייך ד־עזען א־בער בעילין אין

 •יאהל וואם וירד. לאבעלן פארנעהם כובען צאגעגען
 - - ווע־ע. געוועזען געש־ידטעשטע דאש אללערדינגם

 איגטע־- בע־לין אין נעזאנדטע פ־אגצאזישע דער
 רע- ד־יטשען דער ב־־א ניבט, ד־נערד־טש עש ליעם

 ענטשולד־גען, צו פאלל בעדרערליכען דען ג־ערונג
 היא האש גיגג, דך פא־ ראש זא אנגר־פף דער הא

 קאנג- איינשר״טען שגעלל זא ניבט גא־ פאליצי־א
 הער פערלעטצונג אינה בעשימפפונג דיא איש טע,

 פע־ה־נדע־ן. צו רעבטצייט־ג נאך פאהנע׳ ״דייטשען
 ד־ע■ טיט דך וואללען בלאטטער דייטשען ד־א דאך
 ז־א - לאששען. בערוהיגען ניבט ענטשולדיגוגג זעיר

 עה־ע דע־ פע־לעטצינג ד־א פי־ דאש פארדעדן,
 גע־ געניגטהיאי:: אוישרי־כענדע אייגע דייטשלאנדם

 צ־בט־גוגג שטרעגגע אייגע דורך ווע־דע ל־ישטעט
 פאהגע״ ״דייטשע ד־א וועלכע באזעיו־בטע, יעגער

 טהאט דע־ אי; ! האבק בעש־שפפט אפפענטל־ך
י א ג גאטעגש פאליציי-קאטטיששע־. איין זאלל

,ל ן  ״דייני- צווי־טען אייגע־ איישליעפע־ונג היא א
 בע־ זעלבשט גאששענ-יונגען היא אן יפאר,נע׳■ שען

 יואל׳ זא ז־־רקי־ך אבע־ דעש ■וענן האבק! ודרקט
 א־ש גיבט. אללערדינגש פארי דע־ פע־ד־עגט דאגן

 צו בעלאבעלט גאששעג-בובענ-שטרייך בלאשער
 פאליציי-קאט. אייגעש האנדלונגען ד־א פי־ ווערדען.

 פע־אגט- רעגיע־וגג היא שאן מאן קאנן ם־ששערש
 אימשטאגדק ד־עזען אוגטער שאבק. ווארטליך

 איג־עבטע, איש ג־בט גא־ דייטשלאנד אלזא ווערע
 געשע- ראש ־ פ רעגיערונג פ־אגצאזישען דע־ פאן

 צו געניגטהיאינג עגטשפרעבענדע אייגע הענע
- פארדעין.

 דען בלאטטע־ פא־יזע־ ד־א זיבע; פ־־יליך
 בעצייב- צו ״גא־־עך פאן טהאט אייגע אלש פאלל

 אי; קאגגען. העגקען פאליטיש ניבט גא־ דיא נען,
 עם גיבט שיטאאטע יעדעם אין אוגד לאגדע יעדעם
 ־עגיע־ונג אייגע מאן זאללטע וו־א נאררען. אבע־

רק דנגלאזע־ זאלך איישש־־יטונגען דיא שיר א־  נ
 אללדעש איגד ט־אטצרעש מאבק! פע־אגטווא־טליך

 א־נטע־זו- דע־ מ־ט פאליצייא שא־־זע־ ד־א איזט
 אייש־־גשט אנגעלעגענהייט בעדויערליבען דע־ בוגג

 -אהען יענק מאן מאבטע נאמעגטל־ך בעט־הט.
 ״גיע־ ריעף: צוע־שט דע־ מאבען, איישש־גד־ג ר,ערל

 די־טשע־ איין ד־עש זאלל עש שראנקרייךו־ מיט -ער
שא אין יאהרען ז־־ט הער זיין, געוועזען א־בי־טע־

 הא־טע ע־שט ריפעש ד־עזעש פאלגע אין לעבט. ,,
 שטידעג- פ־אגצאדשען רע־ ז־־טעגש זאדאגן מאן
 ׳ניע־ ־־יםק6 טיט ״נ־עדער :רופע דיא איך טען
 ייא״דע פערביטטע־־גג דיא בישמארק!׳ טיט דע־
 העפטיגער׳ טינוטע צו מינוטע פאן והיזע דיעזער אין
עי צע־־־־שינג גר א בעשיטפפיגג צי־ עש ז ב  י

 יעדאך זאי־ל אללענפאללש קאש. פאהגע ״ד״טשק
 אייגען דורך א־־ש־פ־יגגליך שקאגראל גאגצע דער

 ייזז־- הע־שא־גע־ופע; א־ב־־טע־ ן ע ש ט י י ד
ק  די־טשלאגד דירפטע פאללע דיעזעש אין זיין. ד

 פ־אג- דע־ ז־־טעגש גענוגטה־אוגג ■עדע או־ף -ואהל
!לי-שטען פע־צ־בט גע־גע רעגיע־וגג צאזישען

ין״ נ ע ר ע 6 ג א .ק לאנדאגע־ דער טיט
 ענג- דער געהען. פא־־וע־טש רעבט ניבט עש ודלל
 געם- לעגט גלאדשטאגע טיגישטער-פרעזידענט לישע

 ציגזק דיא דאם דאדויף, געוויבט גראשטע דאש ליך
 הע־אבגעמיג- שטאאטש־שולדען עגיש־טישען דער

 פ־גאגצ-פערהאלט. ד־א זאנשטי דא ווע־דען, דע־ט
 קאגגען. ווערדק גערעגעלט ניבט עגיפטק אין גיששע

 עג־פט־שע; דער טה־יל ג־אשטע דער יעדאך דא
 באג. פ־אגצאדשער האגדק אין שטאאטש-פאפיערע

 בעפיגדעט, ז־ך קו־פל־־טע אוגד בא־ז־אגער קיערש,
 א־ךד־אבע- רעג־ערוגג פ־אגצאדשע דיא ודלל זא

 עגים- ד־א פי־ צ־נזענ-העראבזעטצונג איבז־בט־גטע
ק דא וו־לל־גען, גיבט שטאאטש־שולדק ט-שען  עב

 דיא געזאגט, בערייטם יויא וועלבע, פ־אנצאזען, היא
 האבקד בעז־טצע איש פאפיערע עג־שטישען מיישטק
 ערליי. שאדק עטשפינדליבק זעה־ אי־גען היעדורך

ק  אונטערשטיטצט בישטא־ק פ־־שט טישטען. ד
 עגג- היא געגק רעג־ערונג פ־אגצאדשע היא היערין
 עגים- וועג־ג זעהר דייטשלאנד אין אבוואהל לישע.
 העדרן איגר בעפיגדען, ז־ך שטאאטש-פאפיע־ע ט־שע

 צינזעג-הע־אבזעטציגג אייגע דאהער ב־שמארק אן6
 גלייב- ציעמליך שטאאטש-שולדען עגיפטישען היא פי־

 רען ג־־גדזאטין, זיין עש איזט זא - קאגן דין ג-לטיג
 אונטער. ז־יגע איטטער בעשטרעבונגען פ־אגצאז־שען

 ארעה זאבאייה לאששען, צו אגגעדייהען שטיטצונג
 וויעדער-עראבע- דיא איש גיבט דך עש לאגגע זא

 פ־אגצאדשע־ד־טש עלזאש-לאטה־יגגען פא; רונג
 אין האש בעפי־בטק, צו זעה־ איזט עש האגדעלט!

 לאנדאגער גאנצע דיא צ־גזעג.פ־אגע היעזער פאלגע
 נעהען אדשאי־נאגדע־ רעזולטאט אהנע קאגפע־עגין

 הדזע דעש טיט שאן געטליך האט גלאדשטאגע •וירד.
 טיל- אבט פאן אגלי־הע אייגע־ וועגען ראטהשילד

 גול. מירל־אנען 80 ואיבע־ שטע־ל־גג פפיגד ל-אגען
 פיגאג- עג־שטישק היא איש א־גטע־האגדעלט, דק>
ק  ציגזע; היא •עדאך וועדדען קאגגען. צו רעגעלן צ
 ג־בט שטאאטש-שולדען עגיפטישק אדטק היא פי־

 דיא קדש ־אטהשילד ודרד זא הע־אבגעזעטצט,
 דא וואללען, הע־בא־גען ע ט ם ו ש פע־לאגגטע

 דעקונג צור זעלבשט שטי־ע־ן עג־פט־שען ־־א •א
!אדשד־יבען גיבט שילדק אלטק צ־גזקדיעזע־ רע־

 שאל־טיק איגנערק א־גזע־ע־ בעט־עפפש
 ד־א בלאש א־זט טעלדען צ• רוהע. טיעפע הע־־שט

 אש לאגדטאג ק־אאטישע דע־ האש טהאטזאבע,
 צושר־פט, קאניגל־בע אייגע דורך ריעזעש, .׳!.טען

ו פאש ג א  קהוענ.העדע־ייא־י, ג־אפען העש ש, ב
 האך שאן ארך אבע־ •יא־ עש •יאירדע. געש־אששע;

 טאג- הע־ לאנדטאג, דיעזעד דאש צ־־ט, הע־ אן
 א־יפ- שקאגדאלאזע א־גע־הא־טע דורך טעגליך

 צ־ש עגדל־ך ייאורדע, ט ר ה ע ט ג ע ט־יטטע
געלאנגע. אבשלום

 של־ע- ע־פאלגטען דע־ פא־ טאג איין גאך
 אג־אטער איש עש גאב דיעזעש, .טען14 אב ,נגש-

 איש אייך געווים ז־א וייא שקאנדאלע, לאגדטאגע
 זעלטען האבשט גור בי־ע־ג.ודרטהשה־־זע לעטצטען

 איין איש געטליך זיך האנדעלטע עש פא־דאמטען.
 א־־ג- רעבט דאש רעג־ערונג דעד י־עלבעש ן,;געזעט
 זעלבשט ריבטער גע־דששענלאזע איבע־ זאלל, ־־־טען

 ט- נ ע דע־ק גאטה־גענפאללש איגד א־־טה־־לען צי
 אבע־ שטאנד רא פע־אגלאששען. צו ג ג ו ב ע ה

 איגד א״ף שטא־טשעודטש דאוו־ה בעקאנגטע דע־
איגטער ש־םפפ.־עדע לאנגען אייגער אין זאגטע

 בעד־אהונג דורך ק־אאציען אין •דלל מאן0 ׳ 'א
הע־שטעל- רעבטש.פפלעגע גיטע אייגע ־•בטע־ רע־

 לאנד- דיא זאלאנגע !לעבערל־בקייט וועלבע לען.
 דיא או־ך ווירד טויגט, נ־בטם טאגש-טאיא־יטעט

 רעגיערונג דיא יוא אוגד טויגען, ניבט רעגיערונג
 א־הר דיא אונמאגליך יא קאננען דא טויגט, ניבטם

 !טדגק עטוואם ר ע ט ב י ר א־גטע־א־דגעטק
 זא יא זייד מא־אר־טעט דער מ־טגליעדער איהד

 שאן אייך גאששען רען אויף קינדער ד־א דאש שלעבט,
 דעד ״מאד־אראנען״(אגהענגער שפאטט-נאמק דען

 קר^אטישען אייגעגען דעם פ־־נדע אוגר אונגאין
ק אוגד גאטט פאן זייד איהר. נאברופק! לאגדעם!  ד
 פיר נאך גור טו־גט איהר אוגד פערפלובט, מעגשען

 צ־יגטע (היער !״מאד־ארעך יעגעם פייטשע דיא
ק אויף שטארטשעוו־טש ש ד ו נ א  איהר - הין! ב

ק טעגשען דיעזען געגגעט , ד ש ו נ א  יעדאך איך ב
״טאד־א־־שען'פאנדורק״! איינען בלאם אידן גנע5נ?

 דען היער אוגטערבראך פרעדדענט דע־
 צו- ניבט עם קאנן ״איך :זאגטע איגד שטענקערער

 דינער פע־טרעטער אלש באנוש, דער דאש לאששען,
 .טאדיארי- אלם היער לאגדטאגע, איש מאיעסטעט

ווערדעד... בעצי־בנעט פאגדור״ שער
 וויי- איגדעם זאגטע שטא־טשעוויטשי דאוויד

 פאג. איין.טאדיא־ישע־ גור א־זט ער ■א, ״־א, טע־:
 אייגע פיר מעגשען יונגען א־ינען האט ער דור״.

 וועלכעש לאששען, שטעקק לאך איין אין קלי־ג־גקי־ט
 אוגד !ווע־ע שלעבט צו הוגד אייגק פיר זעלבשט

 פער. איך זז^ללטע טעגשען ן ע ב ל א ז אייגעם
 .,שוו־־נע-פפיטצע״ מייגע־ אץ ניבט שענקען? טרויען
לאששקר... וואישק געזיבט ראש אירש איך ווי־רע

שטא־טשע. שימפפטען טאנע זאלבעש אי;
ש דע; געגע; אגהענגער ז־יגע איגד ורטש ו נ א ב  
לך ב־־א אוגגא־ן. געגע; אוגד  שקאג־אלאזען ז̂ז

 אוב. פערהאנדלונג וו״טערע •עדע ווא־ א־־פטריטטען
 האך שאן עש דאש ודר, זאגטע; דעשהאלב טאגל־ך,

 ענדד־ך לאגדטא; דיעזער דאש ווא־, צ־יט רע־ א;
-ויע־דע געשפעררט !

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
ל ־ ו ו ר ע ז י א ק ע ש ש י י ד ר ע <ד •

 עשטערר־יבי. אייף געגעגווא־טיג וד־לט ש) ל ע ה
 דך בעפיגרעט מאנא־ך ג־י־זע דע־ בארק. שעם

 יע- וו־רד ער קור. צור ן י ־ ט ש א ג אין געטל־ך
 טאיעם- זייגע ו־אדאנן געהטען, באדע־ 21 גור ראך
 דא־ט, אום רייזט, זאלצבורג גאך אדגושט 6. אב טעט

 יאזע־ פ־אג׳ן קא־זע־-קאגיג עבעגזעעמיט אין אדע־
 ז־ך ווע־דען טאגא־בק ב־־דע צ־זאטטעגצוט־עפפען.

 ל ש י א נאך געם־יגשאפטליך אויש זאלצבורג פאן
 אונזערער געזאטטט-בעפאלקערונג ד־א בעגעבק.
יב דער צוזאטמעגקונפט ד־א בעגרישט טאגא־ב־ע

 דיא ז־א אלם פר־־דיגער, זא אום העררשע־ דען
 הערצליבע דאש פיר ביעטעט גאראגט־ע בעשטע

 בעגאבבא־- דען צוו־שען וועלבעש אייגפערגעהטען,
 דייטשלאנד, אוגד עשטעדר״ב-אונגארן שטאאטען, טען
 ג נ ו ק ר א ט ש ר ע צור איגד העררשט יאה־ען זייט

!בייטראגט וועזעגטליך רעבט שטאאטען ביידער
ש ן א ר א זב * ר י יש ה ו ) א . ז י ר א פ
 אללען אוגטער וואהלטהעטער עדעלשטע דיעזער
פא אויש וו־א טאגע, דיעזער האט בא־אגען י־ד־שען

 פ־ר פ־אנקש 80,000 ג־־ערד־גגם ווירד, געטעלדעט ן
 דער געשפענדעט. לאנדעש א־טקדעשה־־ל־גען ד־א

 בעט־אג האהען דיעזען זאנדטע מאגן עדעלזיגג־גע
רין ש־־יבענש, איינעש בעגל־־טיג; אי;  אונטער עש ו̂ו

 ארצטע אללער א־יששפרוך .לדט :היישט אגדע־ש
ד־א נאהרונג ה־נר־־בעגדע איגד גוטע אייגע איזט



 אבער זאללטען ווערדען! צוריקנערופק לעבק אינם
 ודעדעי בעגיעסק םיקר#בקדורך .פערט־אק:עטע•

 קאננע דאנן ווערדען, צוריקנערופק לעבען אעם
 ודיל דין. ך י ל צ ט י נ נור בע&־יבטונג איהרע

 וועגגעטראגען ווינדע פאם אי־גנונג, דיא דאדורך דא
 דאא־ם מאן ליעסע ווירדען! פערליערק ווערדען, צו

 וועלכעאיהנעןאבער פערטראקנונג. דער צושטאנדע
 ליי. דיא קאננטע גענאממען, ניבט נאך לעבען דאם

 ״שלייטהייטע״ אונזערע או־ף ז־א בעווענונג זעסטע
 פייכנרנקייט נאטה־גע דיא דא ווא א־בערטראגען׳

 אלל אדם ערזיעהט מאן פ'א:דק! לעבען איד,ר פיר
!א־זט פאלש קאך דר׳ דעס אנזיבט ד־א דאס דעם,

 ווא- דיא דאם צוועקמעם־ג, ניבט איזט דאם ארך -
 פעטצק טראקענען מ־ט כאלערא.קראנקען פאן שע

 ווער. פעטצקדאנןפערבראנגט ד־א אונד :ערייניגט
ק  טהייל. דך קאננק פערברעננען בייש זאללען. ד
ק  עם הערומפליעגק. צ־טטער א־ם אינד איבלאזען ב

 ״קאבעג- אין וואשע דיא אנגעצי־גטער, דאהער א־זט
 דעם ראטד דע־ אדך — טויבען, צו וואסםער דעם״

 שאלע־א-ק־א:- א״ן ווא צ־ממער, א־־ן דאם קאך, דר׳
 בע. ניבט ה־נדורך טאגע ם ב ע ז געוועזען. קער

 מאן׳ וויססע זא וויא לאבערליך. איזט וועידע, טרעטען
ד־אד געשוואונדען שאן געפאהר ד־א טאנע 7,אם דאם

 מאנבען אץ ר א ט ם א פ דר׳ דעם מום (מאן -
 עטוואם ודרקליך האט עם צושטינומען. פונקטען

 דאשש בעהו־פטעט, קאך דר׳ ווענן לאכערליכעם,
 וועד- עבען באלע־א-ק־אנקען אי־נעס ע־ממער דאם

 ווערדען בעטרעטען ניבט טאגע ם כ ע ז רענד
 טאגע? .,זעבש' וועהרענד געראדע ואדום ו 1 זאלל

 ״בע. דאם קאך, דר• דאש א־בריגענם, א־זט קאטיש
 דר׳ וועהרענד פע־ב־עטעט, שט־אשעך דער נ־עשען

 אנעמם. שטראשעך דע־ ,בעניעסען דאם פאשטאר
 א־טש. א־נזע־ע דאש פ־־בטקזעה־, ודר פיעהלט!

 דא ווערדען. פאלגען ך א ק ד־׳ דעם בעהארדען
 אונד מ־הע וועניגער פיעל מ־ט ניבט-בעגיעשע; דאש

בעגיעשען!) •א דאש אלש איזט. פערבונדען קאשטען
א י י ו ו צ ו ע • ש ש א ל ר ש ע ע .,מ ד

 פאן העיר ן.) ר ע נ נ י א ם ע ד ם ד ע ט ם י נ
 מ־נ־שטע־ אלם א-ינענשאפט זי־נער אץ האט טישא
 קאמיטאטש. אינד שטאדט. ד־א אן א־ננערן דעם

 פערזענ- ע־לאששע צווייא טאגע דיעזער בעהארדען
 בע. דיא ווערדען ערלאשסע איינק דעם אין העם.

 דאהין א״שגעפא־דע־ט. בעהא־דען מרעפפענדען
 אויש- א־נע בעציי־קען דאשאץאיה־ען טראבטק, צו

 ז״ן פא־האנדען א־צטען פא; אנצאהל דייכענדע
 דיא ווערדען ע־לאששע צוריטען א־ש - זאלל!

- פנעפא־דע־ט, או בעהא־דען  בעשאפפינג ד־א פ
 ג־טעש זאלך זא־גען. צ־ טרינריואשסעד גוטעם פאן

 הערגע. ווייזע דער אץ ניר דאגן טדינקוואששעד
 ברוננענ. אוגד פלוס. דאש ־•ענן ווערדען, שטעללט
 מיש. צוועקע דיעזעם צ־ והרד. ט—פילסו וואססער

 געפאשע ג־אשע־ע זאנשטינע אינד פאששעד שען
 איגד ד נ א ז וועלכען אין ווערדען. פערווענדעט

 אבוועבשעלן. א״נאכדער טיט ל.ש־בטען ע ז ע י ק
 פע־ווענדעט קאננק קאהלענ.פילטע־ ג־אשע־ע א״ך

 1 טא;. מיששען ברוננען אונד פל־ששע דיא ווערדען.
!ווערדען געהאלטען ריין ליבשט

עסטעררייכ-אונגארן. אין יודען דיא
(פ^וטזעטצונג.)

 מאן דאש זעלבסטפערשטאנדליך, א־זט עם
 ווייל אנקלאגטע. דעשהאלב •ודע; ד־א וו־עדער דאנן

 האטטע ווע־ האשטען. געלד :אך זעהר זא דא
 נראשע ד־א פ־־ פע־אנטווא־טל־בק־־ט דיא אבער

 געוו־ם ? צ־־גטע יודען דען בי־א ז־ך דיא געלד-דבט.
 טיטטעללאזען ד־א •א וועלבע דעגיע־ונג, ד-א נור

טריעב! לאנדע דעם או־ש יודען
 א־־ש א־נדעש ודר ם־ששען צוג שאנען אי־נען

 •ודען ד־א הע־פא־העבק. .דג קארלם לעבען דעם
 דער פא; האטטען גרענצע דאלמאט־נישען דער אן

 ע־דולדען. צו פיעל גיישטליכקייט ראטהאל־שען
 קליי. נעמל־ך גר־פפען נייסטל־כען פאנאטישען ד־עזע

 דיע. אן פאללפיהרטען אונד אי־ף קינדער י־ד־שע נע
 א״ף טדפ.אקט. רען נעשאפפען אונודששענדע; זען

 ן ק־נדער א־ה־ער דער דיטענם בעשווערדע א״נע
 .!זי קארל ערטהיילטע עלטערן יידישען בערויבטען

ק !7!!(: אקטאבע־ 8. אם  זאלבע דאש בעפעהל. ד
 צוריקנעגעבען עלטערן דען אונפערצינליך קינדער
דעי נאך אבנלייך דיעם. טהאט ער זז^ללען. וערדען
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 א־ינען.א־נ. טדפע ד־א קירכענ-לעהרע קאטהאל־שען
האט. באראקטער אוישלאשליבעך

דעם. נעלאננטע .וזי קארלם טאדע דעם נאך
 קא־זער־ן בעריהטטע ד־א טאכטער, גראשע סען

 יונענד. אין נאך טהראן. דען אדף טהערעזיא, מאריא
 קאטהאלישק דער אונד שטעהענד אלטער ליבעם

 האשטע ערנעבען׳ הערצען פאללעם איים רעל־ג־אן
 א־ה־ער יאהדען ערשטען רען אין נאמענטליך ז־א

ם־אטעשטאנטען ד״א ודיזע נלייכער אץ רעגיערונג
 עם וואר זעלעסטפערשטאנדליך •ודק. דיא אונד

לאן. יודען דיא נענע; צ^רן א־ה־ען לייבטער, איהר 1 י _
 קעטפ. נראשע ז־א האטטע באהמען אץ צולאשסען.

 אינד נ־ישטליבק-ט. דע־ אונד אדעל דעם טיט פע
 ער. דא ? היעריבער א־נער א״ש דא טהאט וואש

 דאש בעפעהל, דען 1743 נאוועטבעד 4.אם טהיילטע
 לאנדאונ. דאש 1744 •וני ענדע ביז יודען זעטמטליכע

 ב־טטע; אללע ו האבק פע־לאששק צו בעדיננט
 דיא זעלבסט •א יודען׳ דער פא־שטעללוננען אונד

- דערבעהא־דען ביטטק  יודען, אונשולדינק דיא פ
 ■ודע; ד-א נעהא־. קיץ קאיןער־ן דעד ב־־א פאנדען
 אי־נפלוש. זעהי ווענינע נ־גע א־ אדף ב־ז מושטעו,

 פ־אג שטאדט דיא טהאטזאבליך פאמיל־ק, ר״בע
 דער אלשבאלד דך צי־נטע עם אללי־ן פערלאססק.

 יודען דער דורךאדשטדייבונג דער נאבטה-ל, נ־אשע
 פעילא. היזע־ ד־א א־זט. ערוואבשק שטאדט דע־
ק רען  ר ע ע ל ״אהנונגען צאהלר״בע דא ווע־טה, ד

 א־ב״ט ק־נע האטטע; האנדווע־קע־ ד־א שטאנדען.
 ;אבט, א-:ד טאג שטא־ט ד־א דורכשט־יפטען אי:ד

 פ-נדען. ע• בעשעפט־נ־נג וועלבע א־־גענד אהנע
 לאנדעש. דיא ערקלעדטע׳ לאנדטא; באהמישע דער

 בעם. ד־א דא קאננען, צו א־יפב־יננען ניבט שטייערן
 -עש א-ש •ודען, ד־א נעמליך שט״ע־צאהלע־, טען

וואו־דען. גע־אנט לאנדע
 בע. דך הא־ט געלד-אננעלעגענדד־טען א־ן

 קא־זע. ד־א א״־. נעם־טהלישקי־ט אללע קאננטליך
 פע־אנלאשט, ענדליך !748 •אהרע איש דך פאנד ־־;

 אדפצונעהמען. דיעדער באהמק אין יודען דיא
ןלנט)1פ (ם!ן־טועטצ־ננ

ג. א ר ט כ א נ
שפענדע. אללע־ראבסטע 1.

 האט ורדד, טעלענ־אפי־ט לעטבע־נ אייש וייא
 איבע־שוועממטען דע־ גינשטען צ־ מאיעשטעט דינע

ק נייע־ד־ננש נאליציק אץ  12)״, 0 פאן בעט־א; ד
געשפענדעט. פלי

פעטטע. שאריזער ביים אוננליקשפאללע 11. —
 :נעמעלדעט נאבט־ענליך ד— פא־יז א״ש
 פע־ב־ע. עטליבע שאששק דעשפעשטעש וועהרענד
 ־ע״אל. נעלאדענע שא־־ נאששענ-״ננען בע־ישע

 ויאורדע'א; מאנן א״ן מאששע. דיא אץ מיטטען ו־ע־
 ד־א •ועלבע־ פ־ו־א. א־־נע געט־אפפק; האנד דע־

ק אין קונעל  דא־ייף באלד שטא־ב ד־אנג, מאנען ד
 פאלק דאש גענען שאש מאנן איין שפיטאל. איש

 האלב איש ביין. אינם א־ב־־טע־ איינעש ט־א־ א־נד
 אץ •פעטא־דק■ עקשפלאדירטק אבענדש איה־ צעהן
 •ואי־. אללעש נעי״־צ-ק־עטעדס. איינעש לאדק דעש

 קיץ היער איזט נל־קליבע־ויייזע צע־ט־־ממע־ט; דע
 ענדליך בעקלאנק. צ־ מענשענלעבק א; פערלושט
 אםנ־ביש.נע. דאש פ־־ע־־וע־ק איין ד״ך געריעטה

 פ״. נ־אשעש איין ענטשטאנד עש ;ב־אנ־ אץ ביידע
 בעד״טענד. א־זט שארק דע־ !ע־

א־ווט. ״דישער א־הר אמד ע • נ ע ש י • א קאיזעיץ 111•
נענענוועד. ודילט 111. :אפאלעא:ש ״יט״ע דיא

 פאן דך לאש* איני מור, צי־ קא־לשבא־ אין טיג
 האהע־ איין בעהאנדעלן. א־צטע יידישען א־־נעם

 דך זיא ווא־־ש :זיא פ־אנטע קי־בענ.״י־דע;ט־א;ע־
 ד־א - * לאששע בעהאנדעלן יודען א־ינעש פא; דענן

 ״ה^ב־ו־רדיגער וויטציג: ה־ערו־ף ע־ודדערטע קא־זע־ץ
 דען מי־ אי־ ו־ע־דע ן ע ב ד ע ט ש בייש !הערר
 ע־ביטטק. ני־שטליבק קאטהאל־שע; א״נעש ־אטה

 מיד ש־־נט ן. ע ב ע ל צו וד־טער ־עדאך יאים
 פאר. א־צטעש ן ע ש י ד • י מיינעש ־אטה דע־

 הע־ר נ־ישטל־בע דע־ - ד דין צו טה״להאפטע־
דאפאן. אמטבעש דך שליך

ג. נ ו ו א ל ר ע פ
ע. ז א ם.ל ל א ז ר ע ד נ נ ו ה ע י צ .<

״טענען ד־עועס .טען15 אט רעי ב־־א צ־ע־ פיז־נע̂נ
 ד,ו־טט.ט'ע£. דק 34424 נד נעוויננט )זע1לאלט.י דע־ דונג

מ1ז 418

 נו׳ דיא ;נולדען 20׳0 ,03370 נו׳ נולדק, 20,000 ן)16 ע־8
 אין נולד׳ 200 )׳,2378 אונד 10230 נד נולדק, 1000 ,59400

}נם.םינצע1ק!};ווענצ'

נ 11. נ ו ה ע י ר צ ע ע. ז א נ.ל י י ט ש ד ל א ו ו ד
ציע. !}מענ!$םםענען5 דיעזעם .טען15 אם דעו נ״א

̂ן6 ער66הויפט.טרע דעי פיעל וואלדשטיינ.ל^זע דעי ד,וננ  ו
 2000 געוויננט ,13441 גו׳ ,58556 נו׳ אויף נולדען 20,000
נולדען. 1001) געוו־ננט 48504 נו׳ נולדען,

פ!$לנט.) (שלוט

יעדאקציאן. דער בריעפע
 זיא דאם אונס, וואונדעיט עט :א• א׳ עהוליך הע־רן

 איין נוי גאנצע דאם דאסם בעטערקטען, ז!ןנל־יך נינט עם
 וועלכע איזט, א:טי.סעמיטען ד־א נענען •צפוןטט־ .ב״סענדעד

 זעלבסט דך נעצייכנען, טענשען שלעכטע אלט יודען דיא
 טענשען״ ״עדרליכע פי־ ־׳׳בער״ען, איהרעי ןט*ן1ט־ יעדוןך׳

 שפוןטט, נראטעיען ק״נען עם ניבט טדאט דעי אץ האלטען.
!שפייבט דיענען* ״ער־לינען פוןן מאן ווענן אלט

3 דע־ אדמיניסט־אצסןן אונד ■עדאקצסןן דיא ־8
 דעי אין דך בעפינדעט צ־יטונג״ פעסטעד ״דישען .נ״ען

 בודא. אין ן א י ר ו נ מון־״ן הערין דעם בובדרוקער״א
 אדיעס. צו זענדוננען אונד צושד־פטען אללע וווןהץ פעסט,
אדיעפשע: דיא דנד. סי־ען

(101-1111 ווווו-ווו}■ 111 )*?<||||>||||
 נעצ״כנונג נענויעיע א״נע איזט •נד א םאללר!ןממק, נענינט
אוננאטהיג. דודכאויס אד־עסשע ד־עזעי

 ע־- אבאננענטען אי־נטרעטענדע א נ״ *״0
צוגעזענדעט. פאלל־עטאן:־אטים דאש האלטען

עה־ענטה־יל. מ׳ :פע־אנטווא־טליך רעדאקצסןן דיא פ״

שטע^לענ-געזוך.
 ש״ץ ובודק, שוחט איינען בענאטהיגען וויר

 צ״ג. טיט אינד תפלה בעל :וטע־ איין דע־ ומ״ין,
 פע־זעהק ־אבבעע; }ן־טהאדאקשען פא; נישסען

 ווו$ה:וננ פר־־ע :•לדק, 240 יאה־עש.;עהאלט א־זט.
 פא־בע. דאש פי־ ••ירד איבע־ד־עש שחיטה. א־נד
 בעצאהלט. נולדען 20 שעפא־אט :ורא־ם ימים אן טען

 חשון אדע־ תש־־ הדש ־אש קא;ן שטעללע דיא -
 10 ווע־דק אקצעפטי־טען דעם ״ע־דען. בעזעטצט

פע־דטעט. ־״זעשפעזען :ולדען

מאהלער, לאזאר פאליטצער, לעאפאלד
קעודי.וואשארד,על•(דענענבי־נען). אין

שטעללענ-געזוך.
אגע־קא::. מעה־ערק פאן התרות טיט איין

 מא:ן פע־זעהענער ־אבבי:ען א־טהאדארשען טע;
 ־אבב־:אטש.םע־ו־עזע־. אלם שטעללע א״נע זובט

 אן פאללש ;אטהי:ע; :ע:י־:ט. אייך א־זט דע־זעלבע
 א״ך ערטהיילק. צו תלמיד איש שט—אי:טע קנאבען

 טיבים ימים א־נד שבתית א; שטאנדע איש ע־ א־זט
 דנר אנט־א;ע :עפעללי:ע אבצוהאלטען. ד־ש־ת

אן ריבטען צו
א1*ו'>1! 1,185 6:ש־ו1םח 10 820041)1, 601 31!811״102.

3± * * * ± ± * ^ ± ± * ± *

אתנארישעש דייטש-

ך ו ב ד נ א ה
מאטריקעל-פיה־ונג. (־׳דישען) דער

 לאנדעס• נעלטענדען ריעזעלנע פיר ד־א ענטהעלט
 אינשט־יי. אונד םיניםטעייאל.ע־לאםסע געזעטצע,

״. נוןט־צען, ערלייטעינדען נענסט צסןנען,  נ
 א־נ. איינעי אוני פא־ם־לאיען אוגד שפיעלען

 היערם־ט אללער דאישטעללוננ שט־וקטיווען
אגעניען פעיבינדענען

£י>ז
זינגער׳ אבר.

ווא־-פאלאטא. אין נעצ־רקט.יאבנ־נע־
עי עד■ דורך בעציהען צו ג נונהאנדלע־ דנ

שטוהלוו״םםענבורנ אין
 2.70 פל. פ־אנקא.צווענדוננ ם־ם ,2.50 פל. :פי״ו

3.— פל אב אוינוסט 1 םיפא
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 טינעראל- נור א־ך האבע טארזיילל אונד ט־לאן א־ן
 פאציעגטען דעם בייא ווענן - געטרונקען. וואססער
 .שט־טולאנציא׳י נור זייק דאנן איינטריטט, קאלטע

 אונננערדיע. אוגד געברדבען, צו מ־טטעל) (י־יצעגדע
 ודרקזאטסטק. דער איינעש ״אטטאניאק״ איזט זען
 וואא־ק אוגד רייזענדק דער דעסא־נפעקציאן דיא

 אייגע א־ן ל־יגזע דיא היעדודך ודיל שאדליך, א־זט
 עק. נ־בט גאר דיא ווערדען, געודעגט ״דכערהייט־

 לאשטיגק דיעזעד אוגטערלאשסען דאש ם־שטירט.
ודנשענשווערטה. א־זט מאשנאהטע

־׳ (ד־ *  - " ר ע ג ם ־ ו ״א - ך א ק ו
אבק ודר י) ט ד ע ב  הדנונג דיא ודעדע־האלט ה

 ״דעסא־ג. דאש וואנאך מיטגעטה־ילט, קאך דד' דעש
 פע־זאגק רי־זעגדק דע־ רייכערך אוגד ־צירק6

 אייך דאהעד איגד ז־־א נוטצלאז אוגד צ־ועק. גאג־ן
 ד־א אדך אבער זאללטע! וועדדען א־גטע־לאששען

 דעבט א״גע ,טאגבטא־ קאני זאבע ערגשטעשטע
 ף נ ע ג אויש ודרד זא י האבען ז־יטע ״ה־־טערע״

 בעריבטעט: פאלגעגדעש דיעזעש 12. שאם (שוויי*ן>
 טיט דד-ש־אנקרייך א־־ש היער הייטע ר,אש קאך ״ד־׳
 פ־אגק. אויש זאטמטליבק גלייך אן. א־יזענבאהן דער
 קאד דד׳ או־ך וואו־דע רייזענדק, אגלאגגעגדען דייך
 א־יפגעפא־דע־ט, קאיפע דעש אייש אדששטי־גען ב־ים
 בעשטימטטעש באהנ-געב־ידע א־ש ה־עצו א״ן אין

 לאששען. צו ״דייבערך ז־ך איש טרעטען, צו צ־מטעד
 בעאמטען בעט־עשפעגדען דעם צו זאגטע קאך דר׳
 פאן אב דאך זיא ״לאששען :א־גוויללען טיעפעש טיט

 א־י- !א־גזיגן איין ־א א־זט דאש !.־־יכערך איהדעס
 ש־. נ־מטעד מ־ך איך ווע־דע דוטטהייט זאלבען נע־
 אום דך ק־מטערטע בעאטטע דעד דאך - !״גען

 ר־עף אוגד ג־בט א־ישא־נאגדערזעטצוגגען דיעזע
 גלייב. ־,מ איזט דאש נ־בט, אדע־ ״אונזינן :בארש

 ודא גע־י־בע־ט, גוט זא עבען ווע־דען זיא גילם־ג!
־רייזענדען א־ב־יגען ד־א  געלעהרטע דע־ - !

 ש־. ניבט איטטע־ נאך ז־ך וואללטע ם־אפעששא־
 איטפאני-ק בעאטטק דעש נץ ויאללטע ע־ 1 גען

 א־גדעשע־א־הששאלל איינפלאסען, -עששעקט איגד
ד דא, .וו־סשען :צודיעף צא־ן ע ו  איך ? בין איך ו

 בעאמטע דע־ איהן ערג־יפף יעטצט ר ך א ק בי;
 שלעשש. איגד •טיל.ע־ דע־ אן האגד שעסטעד טיט
ק טיט היניין ציטטער איגש איה; טע  :ווא־טען ד

 זיא ווע־דען זא זינד, ך א ך וד־קל־ך זיא .ווענן
 ע־ט־א. לי־כטעד זא א־ם ן ר ע ב י י ר דאש ■א

 מיי. דע־ געטליך י־א־ בעאמטע ודע־ קאנגעך׳ גע;
 ז־־א, ך א ק איין ווידקל־ך ד־יזעגדע דע־ דאש נ־נג,
 דער אין הי־פ־ג בע־ושעש זייגעש שע־טאגע •א דעד

 דעד ויאי־דע ריבט־ג מיש.) ודילק רדכע׳י ״איש קיבע
ק אין קאך ד־׳ א־טע  אייגגעדיבטעטען ד,־עצי ד

 גאג־ן ג־נג רייבעדונג דיא איגד געשטעקט, קאשטען
האטטעדו־ך קאך דד׳ דך. שא־ שא־ש־־שטשטעש־ג

 דעי ער דאש נאבטהייל, דען נאך וויינעתנג זיינע ן
 קאגגטע ער האט; שע־ששעטעט צוג נעבשטען

 שא־ט. ן ר ע ב נאך רייזע זיינע רארויף טאגש עדשט
 צו שעדאגלאששונג נון גיבט שאלל דיעזער זעטצען.

 יא הער ר!אך, דר׳ איבער וויטצען ה־יטע־ען רעכט
 איהם בעצייכנעט. ״שאדליך אלם .רייכערן״ דאש
 יא ער דא געשאדעט, ווירקליך רייכערונג דיא האט

ק דאדורך ׳ שערז־יטטע צוג ד
א * ר ע ל א ב ד ( ג ו ) א ! ר ע י י  איין ש

 טריטט שאי. שעדא־־נצעלט זעלטען קאטמט איגגל־ק
 דעמזעלבען צו דך געזעללט זא איין, אונגליק איין

 בעקאגנט. א־זט טא־דילל צווי־טעש. איין נאך הייש־ג
 הע־גענאט. שטא־קע־ נאך באלע־א דע־ שאן ל־ך

 ק־אגקהייט געשעהרליכע ד־א ו־א טולאן, אלש טען,
אבק יעטצט ביז !א־זט עגטשטאגדען אייגענטליך  ה

 שער. טענשען 66,000 אלש וועניגער ניבט טא־זי־לל
 כאלערא. ודטהענדען דער שא־ שי־בט אייש לאששק

 אדם דיעזעם 16. שאם דעשעשע אייגע מעלרעט נון
 צע־שטא־. שייע־ם.ב־ונשט ג־אשע אייגע :מא־ד־לל

 ש־שש.פאה־טש.גע. דע־ געב־־דע אללע הייטע טע
 דך בעליישט שארק דע־ ״טאגאש״. זעללשאשט

 מאן קאגן דא - !״ם־לל־אן אייגע ט־גדעשטעגש א־י־
!אוגגליק איבער אוגגל־ק :זאגען ליידער יא

ש ע נ נ א (ז * ) נ. . ע ב י  ד־עזעש !6. אם ט
 פ>ןש פע־זאגק זעבש הדשטשטאדט דע־ אי; זיגד

 דיעזע־ שינף ווא־דק. געט־אששק זאגנעג-שטיך
 איזט ש־־־א אייגע ;געשטא־בען זיגד אונגל־קליבען

 אייני. זייט א־זט היטצע ־יא גע־־א־דק. וואהגזינניג
אוגערט־עגליך. נאבגעראדע טאגק גען

. ר ע י י ג ן י י א ־ ע ד ע ־ ו וו * ה ע י ש
 בע. האט ש־עה-טאדקט וויעגער דע־ !)ט ק ר א ט

 שיעה. ש־עשבורגער רעש ע־־יבטוגג דו־ך קאגגטל־ך
 ע־ל־ט. שטאש עטשש־גדליבען גא־ אי־גען מא־קטעש

 נ־יע אייגע וו־עדע־ דעטזעלבען ד־אהט גון טען.
 ז^עבק י ו ק א ר ק אויש נעטליך וויא געפאהר.

 צ־יט אייניגער ז־־ט דא־ט ווערדען ודרד. בע־־בטעט
 שטא־ט. דע־ איגד שטאדט.בעהא־דע דע־ צי־ישען
 ע־. וועגען געשיהרט שע־האגדלוגגען א—האלטע
 קראקד. אין ש־עה-מא־קטעש נייק א״געש ריבטוגג

צ. א ט א ש א־טהוד ג־אף שטאטטהאלטער דע־
 דיע. ש- לעבהאשט רעבט דך איגטעדעסשירט ־ ק

 שא־האנדען. אדסדכט איזט איגד געראנקען, זען
 צ־־ט נעבשטער אין שאן אגנעלעגענהייט ד־א דאש

 גאב. ד־עזע - ווירד. שינדען לאזונג גינשט־גע אייגע
 אבאננעג. צאהלרייכען אינזע־ע שיד דירשטע דיבט
 - 1 זיין ע־ש־־יל־בע רעבט אייגע גאליציק אין טע;
 נאך גיבט גונטעהר ודרד מאשט.ש־עה גאליצישע דאש
 ווערדען ט־אגששא־טירט ש־עשבורג אדע־ ודע;

_________ !טישםען

 ד־א דאגן וועלבע צוריקבלייבק׳ טיקר^בען דאש
 אנט־עטען, שפי־זען קליידעראונד איבער וואגדערונג

ק צו ביז איזט דא שאן אוגד  ן ע מ ר א ד ע ג ד
 דעם א־בער לושט ד־א זעלבשט - וועג. ווייטער קיץ

 איבער. טיקראבען טיט א־זט מא־ז־־לל שאן האשק
 קליי. זעהר אץ א־זט שטאדט גאנצע ד־א - ש־ללט.

 ביז 6 יעדעד דעגען שאן צע־לעגק, צו בעצירקע נע
 ז^לל בעצירקע דיעזער יעדעם איטשאשט. הי־זער 6

 צורי. דע־ שא־שטעהען, א־נששעקטאר א־־געגע־ איי;
 א־הם שא־נ־טטט. א־גששעקציאן זייגע טאגליך מאל
 מאננשאשט הילשש-בערייטע אייגע מיש ז־יטע צי־

 שער- אוגד מעד־צינערן אי־ש בעשטעהענד שטעהק,
 בעדטצען. ערשאה־ונגען מעד־ציגישע וועלכע זאגק,

 בא- דעם ששלעגע ציר וועלכע פערזאגק, אללע -
 דגד עדשיינק, גאטה־ועגד־ג ניבט לע־א.ק־אנקען

 - ענטשעדגען. צו קאדנקעגהדזע דעס אויש זאשא־ט
 וואהג- א־ינעם א־־ש באלע־א״ק־אגקע דע־ וואו־דע

 אדער שש־טאל דאש אי; עש דיא געב־־אבט, הוידע
 זאשא־ט וואהגונג דיא א־זט זא געגעזדנג, דע־ נא־

 אששגק צו טהירק איגד שעגשטע־ אדשצו־ייטק,
 צי. לושט ש־י־ק דע־ היגדו־ך טאגע״ ״זעבש איגד

 אלזא בלייבט קאך דר׳ (הערר לאששען. צי טריטט
 געבראטענע אללעש טאגעך!) ״זעבש ד־נען בי־א
 בי־א געהט טיק־אבע ד־א דעגן אונשאדליך, איזט

 א־ט זאלבע אדף ווענן צוג־וגדע. היטצע ג־אד 100
 ווער- גענאששק זאפא־ט ג־בט שפי־זען צובער־־טעטע

ק  דא. ן, ע ק ע ד ו צ ו צ זיא זינה זא קאגגען, ד
 יוער. געשט־י־פט גיבט לופט שיינטע־ פאן דא טיט
 געא־־גנעט, ז־גד ן ע ז י ־ פ ש דיא גע־אדע דק.
 ויאששע־ דאש טיק־אבק. דעד שערטעהדונג צי־

 ז־עדעג. אין מ־גוטען 15 ביז 10 דו־ך צ־ע־שט א־זט
 זאפא־ט היערויף עדהאלטק, צו צישטאגדע דעם

קו ביטע־־ען ט־אקעגע אי; ש א  איגד גיעשען צ־ סל
 קא־ק. אוגטער דאזעלבסט שטוגדען מעה־ע־ע
 בעאבטונג בעזאג־ע־ע - האלטען. צי שע־שלים

ק אייך איזט  צ־צ'.וועג. קיבענ-גע־יאטהשאפטען ד
 .— צו וואסשער ״געקאבטעם־ גי־'אץ ויעדבע דק,

 צ־ש זיגד. אבציט־אקגען ג־ט טאנליבשט איגד ניגע;
 פאן ם־שוגג אייגע אייך איך עטפשעהלע ט־־גקען

 21 טישוגג דיעזע מיש דאך ודין־׳, איגד ,ייאששע־
 דייג. ד־א צי־ט ד־עזער אי; •דיל שטעהען, שט־גדק

 אלליץ ווויי; !האט שע־ג־בטעט ם־ק־אבע ־יא ז־־־ע
-טיק־אבען שאן ש־־יא געודם ארזא איזט ( ד! ע  ד

 בע. ■ואשען, צ־ האנדע ד־א אשט זעה־ האט א־צט
 א־־געש אץ צ־ואר אוגד עשסען, דעם שא־ זאגדע־ש
 פע־. איש ברא־-לאזינג אייגע י־עלבעש ויאששע־

 יא י ב האבע איך עגטהאלט. 1״0וי צו 1 ■י־א האלטניש
 פא־זיבטש-טאש־עגעלן אגדע־ע עפידעטיע קיינע־

 גראשע איגד ־־אשען אפטע־עש אלש אגגעייעגדעט
שפי־זק. שאן געניששע בייש אי־פטע־קזאטקייט

 שט־־צ. וואלדעס דעש ענדע אש ה-;על קליינען איינעש •—א
 ע־דב^דען דעש אוי? דך זעפמנשע ע־ ציזאששען. ע־ טע

 זיינע אדף שי;־.ע- דעש שיט באש דעם ציינטע אונד ניערע־
.״ . הץ שטידנע דיא או־ף אונד ראנד ל־נקע

 א־נד וויזלן, ד־עזען זאנלי־ך פערשטאנד באש ״ב־וך
 דינע בעה־לשל־ך, שא״ע ער׳טאשפטען פאללי: דעש ווא־

 דאש יעדאך, קדם אנצילעזען. קאם? אינד האנד אן ״י,םלץ״
 קאננטע, זאנען .ב־בד,״ דיא ל־־זע ;אך .זזזן׳ א־שע דע־
 זאלבע איינע פערליעש■ נא;צליך אידן בעדננוג; זיינע אלש

 א־נאונטע־ב־א. שטונדען 21 פאללע ש אש ם דו־ך פוסלייזע,
 אל. רען פי־ שעד־ ניבט וואהל ווא־ פא־טנעזעטצט, בע;

 אדם ״חזך נעביאבענק נ״שט אונד קא־פעד אן אלטען,
״ . פ־אנקפי־ט ..
 פיאקט־שער באס ברוך דאס נליק, איין וואי ״עם

 נלייך, וואוסטע ע־ שוואנעל. דין אלם האטטע, געדאבט
 פ־א;ק. פאן וועג דען אונשאנל־ך שאנן שוואבע דע־ דאש

 אין ודרד. קאננען צו־יקלענען פוס״ .צו בעילין נאך פו־ט
 געלד דאש אללעם פא־ עד שטעקטע פאדאויסז־כט ווייזעל

 אונטע־שטיט. אלש פאטעל איהלעם לבקד. וועלבעס זיך, צו
 צוריקגעוויעזען אבע■ דיעזעם האטטע. נעזאנדט צלנג

 לייזענדען ביידען דען געלד דיעזעש איזט יעטצט וואו־דע.
 טיבטי. איין נעשליך ש־עטהעטע בלוך נעקאששק. נוט זעה־
 פוסבא. דעם אדף נאך א־ששעל דען ליעש פוה־ווע־ק, נעם
 וואנען דען אדף ״חזן״ היננעשטיענטען בעוואוסטלאז דען

 הין.״ בעללין נענען לושטיג נונמעהל ניננ עם אונד לאדען,
 על. וויעדעל שיטטאג נענען פ־ייזיננעד יצחק ד׳ ״אלם

 על זאנטע עדבליקטע, וואנען איינעם אויש זיך אונד וואבטע
ז באם נ־וך צו

!נאטהינ ניבט וואד דא וואנען דע־ דוא, ״זיעהסט
 ט נש זע־ מאן דאש איבע״צייגט, יעטצט יא דיך דאשט ד*א

 נע. אהנע ו־אלד דיבטע; איינען דו־ך נאבט פ־נסטע־ע־ אין |
 פא־טוועה. אונד עה־ליך נול שאן ווענן קאנן, נעהען פאה־
 ״קאפי. דיעזעש 1 הע־זאגט ון״ על בשד,־ .יושב זי־נען לענד
 אץ היער לייבעל. דיא גענען ניט זעה־ איזט תהלים״ טעל

 אבע־ ;ניבטש דעש אלל פאן לייטע דיא וו־ששען די־טשלאנד
 איך אלם נעזאנט, פאלע; אץ ״־בי״ שיי; נאך ■א דאט׳ש שי־

 פע־לאששען, צו הי־שאטה שיינע ווא־, בענל־פפע איש עבען
 אנשטעללונג איינע ״קהלה״ דייטשען איינעל אין שי־ אינד

 שאנ. איך האבע דייטשלאנד נאך ביז פאלען פאן זונען. צו
 ניע נאטטלאב ש- איזט עם שיששען פאפש־דען וואלד בען

 איש. נאך שיר האט עליון״ בשחר ״•ויטב דעד נעשעהען. וואם
״נעהאלפען שע־ .

לא. וואד, יונגע נע־־עבענעד איין דע־ באש, •ברוך
 ק־נדליב״נלי־ב־נע דאס איבעל פעדשטאהלען וואהל בעלטע
 ק־אנ. ניבט אבעל א־הן ע־ דא שאננעם. אלטען דעס נעש־טד

 שיל. זיא .״נלו־בען :וויטציג נו־ על זאגטע זא ויאללטע, קען
 ;פאלען פיל נול דאך ־עבט, האטטע ״־ב״ איה־ שוואנעל,

 וואלד.־י־בע־ דיא •א זינה דייטשלאנד אין אונש ב־־א היע־
 בשת־ ״יושב דען זיא האם הא־■;), ״עשא־אציש•(עשי זאלבע
 ל״בעלייען א־ה־ען פאן אום פעלשטעהען, ניבט נאל עליון•

!״אבצולאששען
שווא. זיינעס שפאטט דען דעד פלייזיננעל, יצחק .ל'

 שווי־נ, ״דוא :אונווילליג ליעף פע־שטאנד, נוט ־עבט נע־ם
 ״דייטשעל איין ביזם דוא לאננע, שא; עם ווייס איך !ברוך

ווייב, אונפע־נעפליבעס שיין שזועסטער, דיינע !•אפיקו־ס
אויסנאה. איינע אללען אייך אונטע־ שאבטע השלום, עליה ;

 ודלק. ז־א וועליע אלם צנועה*, ״אשה איינע יא וואל זיא טע.
 אונה נעבא־ען פאלען אין ק־ושה* ״קהלה איינע־ אין ליך

!״ווא־דען ע־צאנען
שיט. לאננען, לאננען, איינע־ נאך ב־־דען דיא אלם

 אננעלאננם בע־ל־ן אץ פאה־ט בעשווע־ליבען זעה־ אונטעל
 עלשידוננ אונזאנליבע איינע ■עבט ע־שט קאם דא ווא־ען,
 ביי. דען אויף קוים דך קאננטע על ״חזך. אלטען דען א־בעל

 אוש פע־בערנען, צו עש זובטע ע־ אבער ע־האלטען. נען
 דיא אום ע־מאטטונג ד־א איהן זעה־ ודא צ־ינען, צו ניבט

 דאב ראללטע נאך נעב־אבט. לעבענס.קדאפט לעטצטע
 נעפפלאש. דיא הילך ל־יזענדען ב־ידען דען שיט פוה־.וועלק

 די. ם־ייזינגער יצחק ל' אלם בע־לינש, שט־אסען טע־טען
 !״ניוך ז ציפליסטע־טע ווא־טע דיא ליידע שוואנעל נעם
 ניבט דאך זאננערין בעריהשטע היא ווענן דין, ווילד וואש

?״ ווע־ע טאבטע־ ש־ינע
איבע־ אדגען דינע אום עשפא־, נון בליקטע •ברוך

 וואש אונד לאשם־ען. צו הינשווי־פען שט־אסע ווייטע דיא
 שויעל, איינער אן פלאקאט נלאשעם איין — ? דא על זאה
לעזע; צו וואלטע דיא בובשטאבען נלאשען שיט דעם אויף

:יואיק ן
:נענעבען הייטע וועלדען שטאדט-טהעאטעל ״אים

א י . ד ן ע ט ט א ו נ ע ג ו ה
שאיע־בעעל. פאן אפעל נלאשע

 וואייאנט־נע.׳• אלם נאבטיגאל רעבעקקא פ־־־ל״ן
ענטדעקוננ, זיינעל דיעזער פאן שוויענ באם .בלוך

עלשיטטעלן." צו ניבט שאנן שוואבען דען אום
פאלגט.) (פאיטזעטצונג



ק א־ם בעד־נג־נג, עדפנזע  קא־פער טענשל־בק ד
 טוש מאן ש־טצק. צו באלע־א-געפאה־ ד־א נענק
 דאם טראגק, זארנע דאפ~ דאפפעלט יעטצט אלזא

 לאנדע ה־־ל־נק א־ש גלויבעגם-געגאססק אונזערע
 ם־־־זנענעבען ניבט הונגע־ דעט א־נ־ עלענדע דעם

 הייליגק דיעזעם צו ודלל טיינערדיטם איך !ווערדען
 ד ב־־ט־אנק נערנע ק־אפטק בעשטען נאך צוועקע

 דר* אי־נמאל נ־שט שיינק געדאנקק דיעזען א־־ף -
 נעט- דאש זיין, צ• נעקאמטק פאפטא־ דד■ א־נד קאך
 געגק ״שוטצ-ם־טטעל* איין ־אנקש6:30,000 א־־ך ל־ך
א  זאלכעם איין א־זט פ־־־ל־ך קאננק. זיין שאלע־א -

 נ;בש ע ק ע ה ט א ש א דעי אין שוטצ.מ־טטעל
 דאשזעלבע א־צטע ד־א וועשהאלב בעקאטמק, צו

 האפפענטל־ך - קאננען. עמפפעהלק ג־שט ארך
 ד־עש- א־ד,דק טיט ־אטדש־לד׳ש ד־א ארך ווע-דען

ט ששענדק שעלליגע; ב ש בא־אן ד,־נטע־ נ ר י ה  
!צור־קבלי־בען

ק ע ש ע ד ע נ י י ל ק ד ע נד • ט. ש נ י נ.
 זיך שראדוצירטע ד־,) ט א ר פ ־ יל ־ 6 - ע ל

 פ־־. דע־ אץ מ־טטאגס-שט־נרע דע־ אץ געשטע־ן
 דיעזעש ש ר ע ט ק א ־ ע ־ דעש ו־אט-וואהנונג

 בע. אינזע־ע א־בע־פל־ששיג, ו־ערע עש בלאטטעש.
 נאך ד־א א־בעד ע־שט־־נען א־נזע־ א־נ־ ו־א־נדע־ונג

 יי-־עהר־נק ד־עזעם ל־ישט־נגען דאנעוועזענען נ־בט
 ב־ל- ק־נד -אש ב־־ננק. צ־ א־־שד־וקע צ־ש קינדעש

 ה״- אץ ק־־ם גע־־־ש ז־א ו־־א ע־שי־נונג, א־־נע דעט
 ז־ץפ־ד. פא־קאמטט. א־ינטאל ־אד־ען שאן דע־טען

 ם־שקאלין׳ א־־ש פ־יעדטאנן טא־־ין הערד דע־,
 ־אר־ק פא; ר־־דע לאנגען א־־נע־ ז־־ט א־נש א־זט

 טאנע בעששעדע א־־נשט האט דע־זעלבע בעראננט.
 נאד דינע־צ־־ט דע־ פ־עזעש ו־א־ ע־ געזעהען.

 צ־ רן־לט־ש-געט־־נדע א־ז־אעל־ט־שק א־־נה־־טל־שק
מ־שקאלין.

; ־ א ן ע ט י ט ע ש .־ ט נ א א ־ וד * י
ץ ן.) ע ־ ו ו  רעז־דענצ. עשטערר־־ב־שע• דע־ א

 קע־דע. שלו־ע נא־ אנט־-שעט־טע; ד־א ז־נד שטאדט
 געג־־נדעטען א־הנען פאן א־־נק נעמד־ך נענגען ז־א

 ז־א שעטען וואה־ש־־נל־ך ״־עפא־ט-פע־א־־ך. ב־נד
 אנט־-שעט־ט־שט־ש. אפפענען דעש זעלששט א־־ך ז־ך

 דיע־ ,-עפא־ט-פע־א־־ך ד־עזעד האט ט־אטצדעם
ק טאגע זע־  נעששטק א־ש געפאשט, בעשד־ש ד

 טאנע- אנם־-שעט־ט־שעם ג־אשעש א־ץ הערבשטע
 א־נדעש א־נש פיאשט דאש - הע־דשצונעבק! בלאטט

 ־עג־ע־־נג עשטע־־־־ש־שע ד־א א־ץ. אנגשט ו־ענ־ג
'־^־׳י **! לן **"■•*׳״*— אין 12,5ק<*
 בלאטטג־אבעשטוטצע. א;ט־.שעטיט־שע נ־־ע דאב

 עש וו־רד זא לאששען, קאטטק שולדען צ־ ז־ך ר־־ק
 •־ע־. קאנפישצ־רם ע־ש־־נען דעש נאך גל־־ך א־־נפאך

 נעז־שטע צ־ לעזע־ ק־־נעב א־שע־ה־־פט עש דאש דק,
פ־עש-גע- זאלבעש קיץ עש ג־בט דא־ט קאטטע!

ק פא; פאלק דאש ווא אונגא־ן, אץ ודא זעטץ, ן  צ־־. ד
 געהעטצט רי־בער־־ען אונד פלינדערונגען צו טונגען [

 העטטע, מאשט ד־א רעג־ע־ונג ד־א אהנעדאש ודרה
אונטערדריקען. צו שאנדשריפטק ד־עזע

ש * א ל ר ע ש ( ע ש ד ר ע ט ש י נ י  מ
 א־נ. דעש מ־נ־שטע־ א־נזע־ ן.) ר ע נ נ ־ א ש ע ד

 דאש געא־־שע־ט, דאהץ בער־־טש ז־ך האט נערן
 באלע־א-נעפאה־ ודרקליכען א־־נע־ פאללע א־ש
 א־ש זאנדע־ן פאר,רק, זעע.באד ק־ץ א־ן הייער ע־

 דעי דורכפיהרונג ־־א א־ש ווירד, בל־־בען לאנדע
 א־בער. פע־זאנל־ך פא־ז־שטש.םאש־עגעלן נאטה־נק

 הע־ר ענט־ויקעלט טהאטזעשליך וואבקצוקאננק.
 אנערקענגענש. ר־בט־נגא־־נע נאךד־עזער פאןט־שא
 ע־לאששע נ־־ק א־יגעס אץ זא־גפאלט. ו־ע־טהע

ק7 פאם ט  מ־נ־ם. דעי־ נעמל־ך פא־דע־ט ד־עזעש .
 דעש בעהא־דק זעמטטליכע א־ננעדן דעש טעד

 אל. דו־בפ־ה־ונג דעה בעצ־גליך אדף, לאנדעש
 פא־ז־שטשטאש־ע. אננעא־רנעטען א־הש פא; לע־
 ן ע ד ־ א ה ע ב . ר ע ט ־ ל י ם דען מ־ט געל;

 א־ש ו־אללק, צ־ זעטצע; א־־נפע־נעהטק א־נש ז־ך
 א־־נרר־נ. דאש נענע; ק־אפט פע־א־־נטע־ ם־ט זא

 א־־גענד. זאללטע אנצ־קעטפפק. שאלע־א דע־ גען
 ״שאלערא- זאנענאננטק א־־נעד פאלל דע־ ־־א

 ע־ק־אנקטע ד־א ט־ש זא א־־נט־עטען, נאשט־אש״
 אנשטעקוננש- ווענ־גע־ ה־עב־־א אש־ואהל פע־זאן,
 ״אז־אט־שק דע־ ב־־א א־־ש פא־האנדען, געפאה־

 א־ב־־גע; דע; מ־ט שע־־ה־ונג יעדעד פאן שאלע־א",
 פע־נע א־נד אנגעזאנדע־ט זא־נפעלט־ג טענשען

 דעש פא; א־שע־ד־עש טוש עש ווע־דען. געהאלטען
 ־...־_ ״״״״א״-•״״ אנצ״״ע א־־נע זאגל־־ך פאללע

 פע־פפל־בטעט, ק־ש אנע־.פ־ז דע־ א־זט אונד דק,
 שעגעבק׳ צ־ שטעללע א־נד א־ט אן זאגל־־ך דך

 א־ה־ע א־נטע־ז־שע, קראנקה־־ט ד־א ע־ דאם־ט
 א־־נענע־ א־נטע־ . א־נ־ פעשטשטעללע, ־ ו ט א נ

 ד־־בפ־ה־־נג שט־ענגע ד־א ־ פ שע־אנטווא־טונג■
 ט־א- זא־גע ש־טצ.םאשנאהטען א־נד ה־־ל. אללע־

 פא־. פע־דאשט בעג־־נדעטע־ אבער א־זט ! נע
 שא־יע־א •אז־אט־שע ד־א 1פאר־ דע־ האש האנדק,

 ט־. דיעש טעלענ־אש־ש זאנל־־ך ד־עש מ־ש זא א־זט,
־ א־ננע־ן העש נ־שטע־־א־ש  ט ש ־א ־,עש רעננטנש צ

- וחגרדען.
ע. ש.: ע ד נ א ל ר ע ד ג נ ו צ ט י ה *

 דע־ אץ ן.) א ־ ש ש ־ ט ט א ש.ק ט ־ ־ ה ד נ ו ז
 האט ז־טצ־ננ אשנעהאלטענען ד־עזעש .טען 13 אש

 נע. בעשליששע ־־־שט־נע צ־־־־א קאטט־ששיאן דיעזע
 ־אש דאהין, ל־־טעט בעשלוש ע־שטע דע־ פאשט.

 ״פאשטאנ. פאן ראנד נאנצע דאש דענ־ע־ונג ד־א
 ד־א ד־עזע דאם־ט טאנע, לאששען בערייזק נע־ך

 נענען טאשנאהטק נאטה־גען אללער דו־שפ־ה־ונ;
־־עדק א־נש א־־פע־ א־נ־ ק־אפט ט־ט שאלע־א ד־א

 דא. נעהט בעשלוש צודיטע דע־ - טאנק! זעטצען
 אונגארישען דער דירעקציאנען ד־א דאש ד,־ן,

 ד־א זאללק, ווערדק אנגעוויעזען שטאאטש.באהנען
 זא נישט צ־־ט נעפעהרליכען ד־עזער אץ וואננאנש

 ד־עס ודא לאששען, צו א־בערפ־ללק ר־יזענדען ט־ט
 דאש צונעבען, ווירד יערער - !געשעהען ביזה,ער

 פאיטהייל. אונד צ־־טגעמעש זעהר בעשליששע ביידע
 בעשליששע ד־א דאש נוד, ווינשען ודר ז־נד. האפט

 ט א ה ט צור אלשבאלד א־־ך קאמט־שש־אן דיעזער
!מאגען ווערדען
ר׳ ד ע ד ע י ו (ו *  העררפ-א. ך!) א ק ד

 האטטע טא־ד־לל אדש ש ט ע י ר דר׳ פעששא־
 ד־א א־בע־ בעשפרעשוננ א־־נע ך א ק דר׳ ט־ט

 דערזעלבעודא ו־עלשע ז־ד.פ־אנק־־־ך, אץ שאלע־א
 שפ-אך ״צ־ע־שט :ב־־ננט דארשטעללוננ צו־ פאלנט

 טאנ. ד־א א־נד לאנע א־ננלקל־שע ד־א א־בער קאך דך
 געזונדה־־ט. אץ מא־ז־־ללש א־־נר־שטוננ געלהאפטע

 א־ט ר־שט־נען דע; וועלשעש א־־ש, בעצ־עהונג ל־שע־
 ״אנשטאנדש.א־טע״ ד־א ב־לדעט. ״עפידעט־ע׳׳ א־־נע־

ק ט־ט שטעהען (־עט־דאדע)  שטראשענ-גראבק ד
 ה־־זע־ן דען א־־ש וואש אילעש, -• פערב־נדונג אץ

 שאלע. ד־א א־־ך דענזעלבק אץ ווענן א־נד קאטמט,
אנ ד־עזע אץ ז־ך ע־נ־יעשט האט, נעוו־טהעט ־א

ק, ק צו ב־ז ט פ ־ נ דאש ווירד זא א־נד ב  א־־- ד
 ד־א פע־ב־־־טעט. שטאדט דע־ טהא־ען שערשטען

 נעלאנ- (שטוהל-ענטלעע־וננען) ״עקשק־עטענטע״
 עש א־נד ד־עזען, א־נפ־צ־־ק האפען, דע; אץ זא נע;

 שא. דע־ א; האפענ-א־ב־־טעד ד־א דאש דך, צ־־נט
ק א־ננל־קל־שען ד־עזע ערק־אניען. לע־א ד ק אנ ר  ט

 צ־. שטאדט ד־א אץ •ו־עדע־ ק־אניה־־ט דע־ ק־־ם
 ״צ־רקעל,״ ש־עקלישע־ א־־ן ז־ך ב־לדעט זא א־נד ־־ק,
 פ־נדעט. א־־שנאננ ק־־נען גא־ ק־אנקה־־ט ד־א דאש

 א־נע־לאשל־ך, עש א־זט שטאדט דע־ עטט־נ:—צ
 נעא־־ננע- דאש בעז־־ט־גען. צ־ א־בעלשטאנד ד־עזען

 א־־- ע־ד־שט־ננ ד־א דע־ע ה־עצ־ ט־טטעל טעשט־ע
 נעפעה־ל- ד־עזע אלרע ■ועלשק א־ן קאנאלש, נעש
 טעע־ א־נש -א פאן א־ש נעלאננען, שטאפפע שען
 שט־אשענ-זי־בע־וננא־זט ד־א •וע־דען. צ־ ה־ט נעפ

 דו־ך אשפא־ילע ד־א דאש ד־־שצ־פ־ה־ק, דע־א־ט
 ק־לא. א־־נ־נע טעער, אפפענע -אש אץ ע פ פ ־ •ט

 פאב־־. - ז־נד. אב־צ־פ־ה־ק האפען, פאש מעטע־
 ד־־. ווערדען, בעג־טצט אבפאללע וועלשען א־ן קיק,
 א־נזא. א־נד פא־ז־שט א־־שע־שטע־ ש־־א נור פיק

 נעז־נד. דע־ אלש בל־־בען, בעט־־עש אץ לאננע
 ד־א - א־זט. בעפ-עד־נענדער א־ץ ה־־טש-צושטאנד

 .שאלע־א-באציללוש־־ דע; טא־טעט טלאקענהי־ט
 ד־א א־ש דנד קאנאלע ד־א - ם־ק־אשק. ד־א אדע־

 עפ־דעט־ע דע־ נרטע א־־שנאנגשפ נעפעה־ל־ששטען
 קאנאל- דעש ט־ט האנד ד־א ־־ענן בעט־אשטק. צ־

בעפירשטען, צו א־זט ־־־־ד, בעשפ־־טצט ו־אששע־
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ד־ס. וא פ־־הע־ ז״נע שיען פרייז־ננער •צדזק ל׳ •א,
 זאל. ראן דאנען. צו פערלאיען גענצל״ן שט־־ד־נ: כע-ע

 טה־־ע־ן ז־־נעש נ-אנע אש ע־ דאס אן, פאררל־ך א־הם עש
 נאנצעש ד־ן ד־א נעלאששען, זא־נע •עש־ק נוט א־ץ וו־ישעש
 נע. שטא־ק אונאדשששיעשל־ך זא נא• •אה־ען ל־־ש ורעלען

— רייקטע•״
לדט. שאשש טאננער ב־־דע; ד־א שר־טטען נון ״א־נד

 אלטע־ש. דער ווענע. וד־טען דעש אויף אי־נאנדעד נעבק לאל
 :־א. ם־ט נו־ באס דעי דאס •ענעלל, לא נ־ננ ״חזן״ שוואשע

 האל. ש־־טט גלייכען דעמזעלבען מ־ט אנשטיעננונג סער
 פע־ל־עה ק־נדע ל־־נעש נאך לערנלושט ד-א קאננטע. טען
 צ־. נ־עשאנד א-ד,ס ד-א ק-אשט, א־־נע דאננע אלטען דעש

 ל־א שעה• יע אונד נ־ננען, ל־א וו״טער ־ע העטטע. נעטדדט
 ראשע־ דעסטא נאהערטען, ר״לע א־ד,*ע• צ־עלע דעם ל־ך

 ל־ינע ו־א א*ט. דען נענע־ סא־אן שאנן אלטע דע• ש*־טם
נלאנצטע.״ אונד וו־־לטע נענענוועדט־נ טאשטע•
אנ.6בע ב־־דע אונד דעי־ין, אנענד דער בואך עס״

 לאנטע •א - וואלדעם א־־נעש נאהע דע• א־ן דך דען
:נאם נדון

 א־־נע שוס לו־פען ראם או־ך !שוואנע• .ל־עבער
 ד־עלעש א־ן וליי ווענן בעססע•, א־לט עש האבק. נ־ענצע

 בל־־בען. נאבט א־בער וואידע דעש ה־נטעד דא נאסטדו־זע
אונ. ד־עלען נאכט פ־נשטערער א־ן דענן וו־ר זאללטען ווארום

 אץ ו־אש •א, ו־־־שט ד־א !ד־־נ־־אנ-ע-ן ־־אלד ה־־של־שען
 פא־נעגא:. •ע ל־־ט •־אלד ווענלאלען שאשט ד־נטען, ד־עלעס

 א־ני ע־צאדלט. א־דש פאן דך שאן •ואס א־נד א־לט, נען
 •בקד. דאש ש־ר, ב־־א ד ל ע נ דאס אל־ך איך האבע דאנן
!״דאטטע נעש־קט ד־־

? דוא ד־ך, דוא ״פ״שטעשט ר ד א  לאנטע - נ
״הלך דע•

 באשו ב־וך (ע-וו־רע־טע א־ך! פ־דבטע ״אללעיד־ננש
 א־־ן דא דאש דא־וש, •־־בער א־־ן לא דך ק־ששע־ט וואס

 א־־נשאל נאך א־ש שאבט, •יילע ד־א נל* א־־נענטל־ך פאטע•
!״...לעהען צ־ ק־נד א־־נג־נ ל־ץ

״דץ* דע• (ע־וו־דע־טע 1 ברוך ד־ר, א־ך לאנע ״נון
 ל־־נעש צו ווענע דעש או־ף וועד שט־ששע) פעסטער ש־ט

 דאנן אונד !אושקאששען ניבט נאטט לאסט דע־ א־זט, קינדע
 פע־ט-ל־ען. צ־ גאפט א־־ף ווענ־נ צל נא• ש־• דלא ש־־נשט

 ש־־נק״־ושב א־ך לאנע דא נעהע, לואלד א־־נען דלרך א־ך ווענן
 נאטט. ש־ט ם־• דאש דבע־, בץ א־ך אלנד - על־וך בסהל
!״ נעש־עדט נ־בטש ה־לפע ל־בע•

 נאנצע ד־א וו־־קל־ך וואנדערטען ב־־דען ד־א ״אונד
 א־בע-קאש עש דאך וואלד. אונה־־של־בען דען דורך נאבט
 א־נ. ד־א וואנדערער, ב־־דען ד־א אננשט ק־־נע פו־בט, ק־־נע

 ט־עפער ש־ט עליון* בסת־ ״־ושב פזאלש רע; או־פהא־ל־ך
 אץ לויטעט פזאלם ד־עזער העלזאנטען. דך פאר אנדאבט
:פאלנט ודא א־בע־לעטצוננ ד־־טשע-

אללע־האבסטע, דער פע־בא־נענען א־ש ל־טצט ״עס
 א־ך - אללשעבט־נע. דע• וו־־לט שאטטען א־ם אלנד

 ב־לט בורג ם־־נע אונד שובץ ש־־ן :עווינען צום שפדעבע
דוא . . • !פע־ט־־־ע א־ך דען או־ת נאטט, ש־־ן !דוא

 אדע• נא:ט, דע• נ־דען דעש פא• נ־בט ד־ך פ-בטעסש
 :־:ט או־ך !ט—ש־־ טאגע ב־־א דע• פט־־ל, רעש פא•
 פא־ ארע־ •על־־בט, פינשטע־ן א־ש ד־א ל־־בע, דע• פא•
.וו־טהעט״. ש־טטאנ אש ד־א פעשט, דע•

:וואלרע א־ש נע־־־ש א־־ן דך ע-דאב ״פלאם־צל־ך
ש ב־וך נע־ואנרע־טע; פ־על לאלשט דעש ו־או־דע עש א  ב

 אל־ה נל־־נלאש דך ל־בטע א־נד ש־טדע צ־ אונד־־של־ך רעשט
 שט־טצען. צו פ־־־ז־ננע* •צחק ־׳ נעב־עשל־שען אלטען, דען

 לעטצטע אלנד פא־ללע־טש ש־טד־נ ש־־טט •עדאך ד־עלער
 א־נדעש פא־ט, לו־טע טאנענדעם ו־־־טד־ן ש־ט פלאלש דען
לאנטע: ע•

 פלאנע ק־־נע א־נד א־ננל־ק ק־־ן בענעננעט ״ד־•
 עננע־ן, ד־נען בעפ-עהלט ע• רענן ה־טטע, ד־־נע• נאהעט

 אל־ז ווענען! ד־־נען אלל •—א בעוואהלען ד־ך ל־א דאש
 נ־:ט ם־ש ד־ץ דאש טדאנען, ד־ך ל־א ולע־דען דאנדען דען
 אטטע• אונד לאווע א־בער !שטאשע שט־־ן א־־נען אן

 ד־אבען א־נד לאווען ילננען דען ש־־־טען, דוא וו־רשם
!״...ט־עטען פ־שע; ש־ט דוא וו־רסט

בשת• .־ושב ו־־נען ״הלן־ פ־אששע דער ש-ע ״לא
 אונד זעלבסט דך א־ש ד־נ־־ן, וואלד אדען דען אץ על־וך
 או־שדו־ע• אונד שוטה באש, דעש דיילע״קאללעגען, ל־־נזם

 נע. שאג דעלל.ל־בטער נעלאדע וואד עם א־־נצופלאפען.
 דעס ד־זן־בט דעש אדש •־־לענדען ב-־דען ד־א אלפ ווא-דען,
העלפארקאשען.״ וואלדעס

שול־נ. דעם ש־ט גלו־בען, קו־ש עש ואללטע שאן אבעל,
 אננסט, רעל א־נד אונה־־של־שק־־ט נאבטלינען דע• דק

 לעטצ. ד־א ארך שולאנד א־־ננעפלאשט, וואלד דע• וועלבע
שאננעס. אלטען דעש ק-אפט אננעשפאננטע לעדר צו טע,


