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 עדזונק אנלייפט, אוינוסט _טען1 מיט אבאנגעטענט דערען
 נאלד סאנלינסט פדיינדליכסט דאסזעלנע ערנענעגפט, וויר

 דענעלטעפינע דיא דאמיט וואללק, צו ן ר ע י י נ ר ע
 נ נ ו ר א ם ■ט ע ; י י ק נלאטטעט דעם צוזענדוגג
 ־ר6 נעלד.זענדוננען אונד צוש־יפטען אללע עדליידע.

 אדרעפס־רעןאן: צו זינד פעפטע־צ״טונג* ״דייטע ,נייע דיא
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 נע. נענויע-ע אייגע איזט אוגד פאללקאטטען, נענינט ד־עפ
אוננאטד־נ. דורגאו־ס אד־עפפע ד־עזע־ צייננוגג

 עי- אבאננענטען אי־נטרעטענדע :••א ■■
ג דען ראלטען נ א פ נ  אינד פאלליעטאנם רעם א

ק  פדי־טאנ-סעפא־אט-ביילאנע אונזע־ע־ אנפאנג ד
צונעזענדעט. נ־אט־ם

איבערדכט. פאליטישע
ע — ר ע פ י י ד א ג ו ע א י ע נ נ י — ק י ט י ל זן ם א

 לאנגעש נאך ד,אט קאנפע־ענין לאנדאנער דיא
 דטצונג וויעדער דיעזעם ׳-2. אש שטיללשודיגק

 שטונדע. ע נ י * א בלאם דויערטע דא געהאלטען.
 ם־אטאיאלל דאש אללעש פאר וואורדענעטל־ך עש

 בע־ דיא ■יא־־יף דטצונג'פעדלעזען, ערסטק דע־
 ד-א שטאאטען פע־ש־ערענק דער פאללטעבטינטק

 דעג־ע- איד,רען פאן דא דאש אבגאבען, ערקלערונג
י ו ו ק־נע נאך ביזרער רונגען  ע־דאל- ג נ ו ז י

 עגיפט־שען דער זיא שטעללונג וועלשע דאבען, טען
 ז^ליען. א־־ננערטק געגענא־בעד ,פינאנצ.ם־אנע־

 דאש בעקאננטליך •א לענט ־עניע־יג: עננלישע דיא
 דיא פי־ צ־נזען דיא דאש דא־י־ף, דייפט-געודשט

 דע־אב- בעד״טענד שטאאטש-שולדען עג־פטישען
 דיא פלאן וועלכען אין זאללק, ווערדען געם־נדערט

 ם־־שטע; דיא דא יעייאך, רעגיע־ונג פ־אנצאזישע
 פ־א:. ראנדק דע; עניפטענסאץ שטאאטש.פאפיע־ע

 בע־ דך קאפיטאל־שטען אונד באנקיע־ם צאזישעי
 ד־א נון דא מאג. ווילליגען ניבט דודבאייש פינדען,

 שטאאטען איב־יגע; אללע־ בעפאללטעבט־נטק
 ־ע. איד,־ע; פא; זיא בעפאי זיא, דאש ערקלערטען,

 עי־ ג ;ו ז ־ י ו ו ד־עספעללינע א־־נע גיעיוגנען
 נא־ אנגעלעגענה־יט ד־עזע איבע־ זיך דאלטען,

 נאטירל־ך מישטע זא ,קאננק אויסשפיעבע; נ־כט
 נאששטע דיא •וערדען. געשלאששען ז־טצינג דיא

ק פירי וואודדע דטצונג  א;- (געסטערן) דיעזעש 24. ד
בערויטט.

 ד־עזעשלאפ- אלט א־נטע־עששאנטע־עס פיעל
 רזש- אין פא־געננע ד־א ביעטק קאנפערענץ ייגע

 נעטעלדעט, ורד האבק ערסט קורצעם פאר לאגד.
 פעי- וואדשו־ אין נעריכטם-פרעז־דענט איין דאס

 ר,אפ. צו,־■יא •יאהנונג דעששען אין וואורדע, האפטעט
 ניהילישטישק איגד -עוואלווע-ן דינאם־ט, טיט פעי

 מ־טטלע־הי־לע - וואוררק. פא־נעפינדען שדיפטען
 וואר. פא; אונודיט פולווער.פאבריק איינע אויך א־זט
 נון - ווארדען. געשם־עננט ליפט דיא אי; שויא
ק3 פאש פעטערשבידג איש ווירד ט  פאל- דיעזעש ג.

 אינטע־. גער־בטליבע ״דייא טעלעגדאפירט: נענדעם
 ניד,יל־םטענ.פערשווא־וננ ד־עזע דאם ערגאב, זובוננ

 קא־זער ערטארדונג דיא אויף ניכט דורכאוים ז־ך
בע. ק־אנפ-ינצק דעם אונד ווו אלעקסאנדערם

 ן א". ניהיליסטק דיא דאטטען דיעשטאל שראנקטע.
 זיא פלאן.- איסנעדעהנטק ווייט פ־־בטבארק, נע;

 ; נעזאנדטק, פ־עמדען אללע אייך נעטליך ויאללטען
 בעזו. איינעש אנלעסליך וועלבע ׳,וו ז׳ או׳ ם־־נצען

 דיע. נאך ווארשה אין קאיזערם רוסישען דעש כעס
 דיא אין איינפאך ווערק׳ נעקאטטק שמאדם זע־

 פלוכודר. דיעזעש איהנק ווע־ע שפרעננען. לופט
 נירי. דיא ווירדען דאנן געלונגען, פא־האבען דיגע

 נאנין אין זאנדערן ווארשה׳ אין בלאש ניבט ליסטק
 אי־נע דושלאנד וועשטל־בק איש אינד ־־ש־-־-פאלע;

 אללע אום האבק, געשיפט^ט ־עייאלוציא; בלוטינע
 אינה קויפלייטע פאב־־קאנטק, נרונדבעז־טצער,

ן ע ד ו  צו זאראנן דך אינה ע־טא־הק צו י
 היא - אהפצו-ווע-פק. פאל־עש העש הע־־ען

 רעותן- ד־עזעם ג נ ו ק ע ד ט נ ע העבטצייטיגע
 פיר בלאס ניכט דאהעד איזט פלאנעם לוציאנערען

ק  נ־אשעס איין טה־אנ-פאלנעה דען אינה רא־זע־ ד
 קדייזע ווז^הלהאבענדען אללע פיר או־ך זאנדע־ן גליק. ,

פ נאטענטליך וועשט-־ושלאניד, אינה פארק אי;
 קו־פ. פאבד־קאנטען, נרונד-בעזיטצע־, רייבען אר

■ אונה לייטע ! ן ע ו ו י
 ודר דעפעשע. פעטע־שבי־נע־ דיא והיט זא

 אוטשטאנדען אללק א־נטע־ נעוהם עש ע־אבטען
ך פערשווא־ונג ־־שלאזע איינע ורענן נליק, אלם  נ̂ז

 נדא- איין ז־א בעפא־ ודרד׳ ענטדעקט דעבטצייטיג
 רוסישען דיא אלל״ן געשטיפטעט. אונהי־ל שערעש

 ד־עזעש איים יעדאך זו^ללטע; רעגיערוננש-טאננער
 לער־ע נ־טצליבע זעה־ זיא פיר איינע ע־אי־גניששע

 ד־עזעלבען ראש א־ינזערק, זאללטען ז־א צ־עהען.
 א־טען דיא נענע; וועלכע מענשק, נעיהששענלאזק

ק נענע; אייך אנצעטטעלן׳ פע־שהאדוננק יודען  ד
 רייכען אללע גענק ק־אנש־־נצען, דען קאיזער,

ק פאבריקאנטק אוגד נדונד-בעדטצער  פע־נ־ב. ד
 •ודע לעטצטע דע־ לאננע זא פיר־ען. טיננש-ק־־עג

והרד פינדען שיטין אי־ש־י־בענדען ניבט ־ישלאנד אין
והרד ראננע זא נעזינדעל ינע

הו נ־אםק רעם בערע־־שע־ טאבטינע דע־ אייך
נעפאהר פא־טייעה־ענ־ען נע אי פא; ־•־בעם י ■י׳ו -י

דום־- ד־א דך זאללטען היע־יבער זיין. ארט ■ין••••!
זעיבםט.ט־־שוננ קיינעד נע־ יגטאאטש.טא; שען

_ _ _ 1 ■ן•* ■ וע- די-גע״
■ערונג -עג דא־ט־גע ד־א יטיינט ק־אאציע; אין

קורצעם פא־ נערען. צו ווערקע צו ענע־ניש זער־
שקאנדא. אינערראיטען דע; פא; והר האבק ע־סט

אג־א. אים זיך ד־א בעריבטעט, אויפט־־טטק לאזק
 אינד אבשפיעלטען, פא־טהער־ענד לאנדטאנע טע־
 צישריפט קאנינליכע איינע דורך דעםשעןשל־עשוננ ד־א

 ערשיינק נאטרווענדינק־יט אונאבוהיזבארע אדש
 הו־פט דאש העלכעם אי; לאנדטאג, איי; ליעשען.

, דע־ לאנדעש.־עניערוננ, דע־ ס ו נ א  1 דאך דער ב
 י והעדער. פערטריטט, מא־עשטעט זיינער פע־זאן ד־א

 !והרד, בעצייכגעט פאנדור־ אלם.מאדיארישער האלט
 .פערהאנד א־דענטליכע פעריג, ניבט נע־י־ש איזט

 ד־א שאפפען. צו געזעטצע אונד פיררק צו לונגק
 וואר שקאנדאל-פארלאטענטס דיעזעש שליעסונג

 רורע דיא פיד ווארלטראט וואררע איינע אלזא
קראאציען. קאניגדייכם קליינען דעם

גע. ב א ניבט ה־עמיט זאבע דיא וואר פר־יליך
 אין דעפוטירטק שקאנדאלז־בט־נען דען דא טהאן.

 בע. דא ווארד, נעשלאססען מונד דער והיזע דיעזער
 אוניווערזיטעם.שטודעגטען דא־ט־נען דיא נאננע;
 היעל. זיא מאכען. צו שפעקטאקעל הייללאזק א־־נען

 היעלטען אב, פע־זאטטלונגק געריישפאללע טען
פעדאפפענטליבטען אונד הערק או־פריררערישע

 בעפאל. קראאטישע דיא דענען אין אהפרופע,
 רעניערוננס. דער ערטארדונג צור פארמליך קערונג

 נעהעטצט דעפוטירטק אוננארנ-פריינדליכען אונד
 רעם. פאלנע אין פערפיגטע באנוס דער - וואורדע.

 אוניווערזיטעט דעי־ אן הייער ראם אללעם, פאר סע;
 !זאללע; ווערדען אבנעהאלטען ם־יפונגען ר,״נע

 ארם רעקטאר, רעם ער ערטהיילטע איבערדיעם
 דעראוניווערדטעט, נעגענווא־טינקאבעררויפטע רעם
 דא. איינצולייטק, אונטעיזובונג איינע בעפעהל, רען
 ע כ ל ע ו ו ווערדע׳ פעסטנעשטעללט נענו־א טיט

 שטאאטס-נעפעהרליכען דיעזער א; שטודענטק
 רעריזא־ דער ראך י מהדלגענקםטק. רעטצער״א

ש דר׳ אייןנעוהםסער מ י ו ו א ק ר ס  נעטליך, ל
 פערוהי. איזט, אוננארנ.פיינד איין עבענפאללם דע־

 באנוס רעם בעפעהלע דיעזעם דורבאהם. עם נערטע
 אונטעי־זובונג נעוהנשטע דיא אונד נאבצוקאטטק

 איינצוליי. שטודענטען פערברעכערישען ד־א נענע;
? דער דא טהאט וואס אונד - טען. ס ו נ א  — ב

 א־־נ. רעקטאר ודדערשפענסטיגען דען ענטהז^ב ער
 גל־־בצי־ט־נ ערטה־ילטע אונד שטעללע זיינע־ פאך
 אוד הערק זדבערען ד־עזעם דאם בעפערל, רען
 אוניווערז־טעטם. געווארנליכער אלם נעהאלט דעי

 — :ווערדע אויסנעפ^לנט סערה ניבט פ״זןפעששזן־
 פאלל. איין אויך אבער טוטהינער, איין וואד ראם

 ד־א דוןך דארף מאן שריטט. נעדעבטער קאטטען
 איינעס לייטוננ דעי ניבט אוניווערדטעטס-יוגענד

 פע־. זאלבק איינעם דע־ איבע־לאססען, טאננעם
 ניבט נאי שטודענטען דער ם־־יבען ברעבערישען

,:אכט.־אנ־.> זז־עהע !ודלל ענטנעגענטרעטען
 ק־אאטען דער פ״נדזעליגקייט דיא והיט והא

 פזןלנענדעד אויס א־זט נערט׳ אוננאה; היא נענע;
 ק־זןא. זינד בעקאננטליך ע־זערען. צו טראטזאבע

 קראא. דיא שטאםם.פערוואנדט. טשעבק א־נד טע;
ק זינה טע;  אוננא־ן, נענע; פיעך זא דעסראלב עב
 ענטשיידענדעם אין טשעבען דע־ ז־־טעגם זיא ודיל

 נו האפפען. אוגטערשטיטצוננ אי־נע אהגענבליקע
 נאצי^נאל. טשעבישע נ״ע ראם טאנע דיעזער והרד

 אויך - ע־אפפנעט. פייערליך פ־א: אי; טהעאטער
 פ־אג נאך פ״ער ד־עזער צו זינד אוננא־ן א־־נינע

 פר־נדליך זערר טשעבען דעי־ זייטענם ד־א נערייזט,
 אנ-אם אי; וואורדע דעסהאלב וואו־דען. עטפפאננק

 דיע. צו ק־זןאטע ק״ן ראם נעפאסט, בעשלום רעד
 דיא נאבדעם זאלל, ע־שיינען פ־אנ אין פייע־ זער

 ערשיע. ט הא־ דיא ווארען, .טאקטל^ד זא טשעבען
 עטפפאננען. צו בענ״סטערונג טיט איננא־ן נענע;
 פרי־נד. איין אונגאין דען טיט טשעבען דיא ווענן

 קרו^אטען דיא האבען זא של־עסען, שאפטס-בינדגים
 געהט ודיט זא - !זובען צו מערד ניבטם פראג אין

טק דער טראטין דוטמע דער א  אללע, גענען קרי
 דיא פיר לאבעל; פר״נדל־בעם איין נור אהך דיא

האבק! אוננא־ן
הל ווירדאינדעם עם  ראם א־ינזעהק, יערער וו̂ו

 עראפפ. דער אן אוננארן א״ניגער געמדייליגונג ד־א
 נאציאנאל.טהע. טשעבישק דעם נונגם.פ״ערליבק״ט

 וואד. צוג' .#*ליטישער קלוגער רעבט איין אטערם
ללטע מאן  צוזאטמענראל. ראם היעדורך עבען וו̂ז
 לא. וועניג איין טשעבען אונד קיאאטען דע־ טען

 ציעם. ציעלאויך נליקליכערודיזעאיזטדיעזעם קערן.
 זיך צ־עהען ק־אאטען דיא ווארדען. ערר־־בט נוט ל־ך
 יעדע אהנע צוריק איהרען.שטאלל״ודנקעל־ אין נון

 בעשטרעבוננען פיינדליבען א־ד,רען אין האפפנונג,
 וועל. אירנענד טשעכען דער ז״טענם אונגארן געגק

ערהאלטעץ. צו אונטערשטיטצוגג בע
ל־ ר א ר, שטאדט קראאטישען דעי אין



פרענומעראציאנס־אייינלאדונג.  .,די א־נד דוא טעה־. איינציגע קי־נע ;וועגציראפפק
 גליקליבע־ודיזע א־־ך בעפינדעט איהר פאטיל־ע, כע

 באלד - !■פערזזןנען 2>ר 0 ד־עזען אונפוער ניבט
 סם־ר. אץ פורכטבאר בזןלערא דיא ודטהעטע דאדויף

 בליעבען פאטיליע ז״נע א־נד א־אבע־ דע־ נא.
 צודיטדזענד אגיטטאטט דאך ;פערשאנט יוירקליך

-געשטזךבק ד נ ע ז י ו טי 6 ג י 6 דג־ פערזאנק ! 
 בע- דא צא;, שטאדט דער אוים באלערא ד־א אלם

 זאגטע: אונד א־אבע־ •ענע־ ודעדער א־הר גענכעטע
 זינד עם ;געהאלטען ניבט ווארט דיץ האסט .דוא

 דיא - ר ווארדק וועננעראפפט פערזאנק 5000 •א
ך ערווידערטע כאלערא י א . : ד נ ל ע ב ע  האבע ל
 ד־א ז ווענגע־אפפט פערזאנען 200( נדר וו־רקליך
 דער אן ניבט שטארבען פערזאנען 3 0י איבריגק
 פאר ט ם ג ; א אדם א״נפאך זאנדע־ן באלערא,

 ער. ״זאנע־ ה־בשען דיעזער (ארס !•באלערא דער
 ט ם :נ א א־בע־פליסם־גע דיא דאם ראן, זיעהט

 אלם פא־דע־ט, אפפע־ טעה־ באלע־א דער פאר
 ודר: ודעדעדהאלען דאהער זעלבכט! באלערא דיא
- ד בא־ע־א דער פא־ אנגכט ק״נע .נזר

ע נ י י א ! ל!) י ר ב א ר־.פ ע ו ו ל ו פ ׳
 אץ מעלדעט, ״נאפלוי' זזיא טאנע, דיעזער איזט

 צזו״א ווארדען. געשפרענגט לזפט דיא אץ זוארשוי
 דך געב״דעם דעם איננעדהאלב ד־א פאלדאטען,
 ייא־דען. צערריססען שטיקע אין זינד בעפאנדען,

 דע־ לייטער דע־ אזנד שאלדאטען צייייא אנדערע
 לע. ערהיעלטען שטאנדען, האפע א־ם ד־א פאגריק,

 נא:. דעד אין פערלעטצוננען. יענש-געפעהרליבע
 נעבל־עבען, גאנין פענשטעד ק״; א־זט שטאדט צען

 דך האלט מאן ערשיטטערונג. דיא וזאר העפטיג יזן
 צ־פאלל איים נירט איננליק דאם דאשש איבערצ״גט,

 י. ה י נ פערוועגענע דאש זאנדערן ענטש־טאנדען.
 גע. עקשפלאר־רען צ־ם פולווער דאש ן ע ט ם י ל

 פ־״יאט. ך אי בעהא־דקאונד דיא ש־אשטהאבען!
 צאהלדייבע פא־הע־ טאגע ־א האטטען פע־זאגק

י. ערדאלטען דרזןד-בריעפע

עסטעררייכ-אוננארן. אין יודען דיא
)־טזעטצוננ.)1£ו

 איה־ פאלנטע טהערעדא מא־יא רא־זע־־; דעד
̂הן טהאטרךאפטיגער אי;ד רוהטר־יכער  11. ■))זעך זז

 א־נ־—ד •יא־ טאנא־ך דיעזע־ דעשטהראגע. ארף
 ניע נעשאה טהאט, ער ״אש שטאאטשטאנן. דורך
 פאלרש. איינעש נאציאן, א״נע־ א־נטע־עששע א־ם

 א־מ. זאנדער; ראנפעששיאן, •איינע־ אדע־ שטאטמעש
 נע. דעש אינטע־עששע איש נזר איטטע־ אזנד טער

 ע־ ע־ליעם 17*2 •א;נע־ .<■ אש זאטטט-שטאאטעש.
 זאגענאנגטע.,טאלע־אגצ-פאטעגט־ידולדונגש. ־אש

א פע־!ן־ד;־נ;>פי־  אייך שפעטער זרען, אי; •ידען -
 דיעזעש נאליציען. אינד טעהרען אין יידע; דיא פי־

 ע־ל״בטע. פיע־ע אללע־ד־נגש ענטה־עלט פאטענט
 שי. נאסענטליך ע־ דיא פי־ יודע;, דיא פי־ ־וננען

 צו לעבען אינש ערציעהוננש-אנשטאלטען אונד לען
 בע. אי־ש נ־שט •עדאך נעשאה ד־עש זושטע. ־ופען

 דיע. איש זזןנדערן •ודע:.פ־יינדל־שץ־יט, זזןנדערע־
 שטאאטעש דעש טיטנריעדערן ניטצל־שע; צי זעלבע;

 בע. צי־ט, דע-דאטאל־נען ני־שטע איש טאכען. צו
 ד־א 11. •אזעף ראיזע־ אייך נעטל־ך טראשטעטע

 טיטנליעדע־ שאדליכע אלש אללגעטיינען איש •ידען
 ע־בליק. נעט״נדען דען־־דישען אץ שטאאטעש. ־עש
 גע. .נעהי־טע־ א־ט איינע נעוויששערטאשען ע־ טע

 שטאא- דעש ״אהל דאש נעגען ד־א זעללשאפטען־,
 דאש אינה יודענטה־ם דאש ;ז־נד פע־בונדען טעש

 אייפנע. דיעזער בעט־אשטעטע ש־־פטטהום ״ד־שע
 פא־. פא; פאלל דאך אשע־ דע־ טאנא־ך, קלע־טע

 טהא־. פא; א־שב־נד א״נען איים או־טה־ילען.יואר,
 ל. א פ פאןד־עזעש - לאבערליכק־יטען. אונד הייטע;

ע פע־זושטע או־שנעהענד, געזיבטספונקטע ; ע ש
יודענ.פרא;ע. דע־ לאזינג דיא ןנ

אל. ז־ךפא־ בעשט־עבטע 11. יאזע־ ראיזער
 אי; אבגעשלאסשענה־יט, דער איש •ידען ד־א י־עש,
 יאהרהונדער. זיא טא; ודיל בעפאנדען, דך זיא יער
 1 א־־גענטליך דעבט זאלשע איינע אין הינדורך טע

 נעשטאטטעטע ע־ הינו־שצורי־סען. ריניינגעדרענגט.
 נע. ייד־שע נ־־ע אי־גענדווא ז־ך דאש נ־שט, ־אהער
 פ־יהער ד־ט בערייטש זאלבע ווא בילדען. ט־ינדען

 טאנליב. נאך דיעזעלבען ער ז־שטע בעשטאנדען.
1 •יודענ. דיא האב ער ן. ע ז א ל ו צ פ י ו א יט ד

 ;אויף מושטע, טראגען ביזהער טאן דיא ציישעך,
 ־,״לייב-טויטה זאנענא״טע דיא ע־ שאפפטע עבענזא

ן נוד וועלבע אב, ע ד ו  האט. ענטר־שטען צו י
 פפליכט דיא יודען דען ער לעגטע דאגענען טען.
 נע- אונד נארםאל.שולען פאן ע־־יבטונג צור ארף

 פאן פאן;־טנאז־ען, בעדך דע; איהנען שטאטטעטע
 ארך ו־א־ען. אוישגעשלאששען ביזהע־ זיא וועלבען

 יודען פאן נונמעה־ דורפטען אוניווערדטעטען דיא
 ע־לאנגונג'א־־נעש צור טאן דא ווערדען. בעזובט

 כיישט. אי־נען ביים.־■גאראזום״ ״דאקטאר-טיטעלם*
 דיעזק ער שאפפטע מוסטע, אבלענען א״ד לישען

 ער. דיא ׳טטודירענדען ״דישען דען ארך איש אב,
מאבק. צ׳ טאגליך טיטעלם דיעזעש לאנגינג

הער. ג־ישטיגע ד־א פיר 1ז יאזעף גלו־בטע זא
 7א־ אבער טיששען. צו זארנען יודען דע־ אנבילדונג |

 דיעזער פא־דע־טע וואהל מאטעריעללעם איה־
 ע־לער. דיא יודען דען נעשטאטטעטע ע־ טאנארך.

 פיה־טע אונד קינשטען, אינד האנדווערקען פאן נונג
 ביר. דיא אץ זאציזאגען ויייזע דיעזע אייף ד־עזעלבק

 דענן נאהטען ודק אין איין. געזעללשאפט גערליבע
 געאבטעטע זעה־ אייגע אלשבאלד יודען ד־א אדך

 האבש. אונד האהען דער אונטע־ זעלבשט שטעללונג
 דער היז דאש איין. נעזעללשאפט אדעל־גען טען

 שאן בילדעטע ן י י ט •ט נ ר א פאנגי פדדא !
ק דאטאלש |  דיפלאטא. אללער זאטמעל-פלאטין ד

 זעלבשט יאזעף קאיזער שטאאטש-טאגנער. איגד טען
 ב־־א דאטע י־ד־שע פא־געהטע דיעזע צי־בנעטע 1

 דודך וו־עדע־האלט שט־אשע דע־ אייף בעגעגניגגע;
 גאטענש יודען, א״נען אייש. אגשש־אשע; עה־ענדע
 אדעל. דע; אץ ע־ ע־האב ג, י נ א ה איז־אעל
ל זעה־ צייט ■עגער צי דאש שטאגד. ע י  בע. פ

— די־טעטע.
פע־. דיא דע־ עקא־־ך, ״א־ יאזעף קא־זע־

 טילי. דע־ ־נגלינגע •יד־שע אייך דאש ט־אף, פ־גיגג
 פע־. דיעזע געגע; זאללק. געגיגע; טע־-פפלישט

 יודען, דיא שלאש ניבט יעדאך א־ב״טעטען פיגוגג
 פ־ע. דער ך־־־זע. ם־ליטע־־שיע; דיא או־ך זאנדערן

א. ה נראף האפ-ק־יע;ש.־אטהעש, דעש דדענט
 :דעם'קאיזע־ פא־ נעמליך ז־ך א־־שערטע .ץ, ע ד 1

ד טא; :.טאיעשטעט ר  י־ד־־טע; דיא דאך ״אהל -
 איבע־ט־ע. צי־ די־פק צו־יגגען ניבט שאלדאטע;

 עגטייייהינג צי־ איגד שפי־זע-געזעטצע דע־ טונג
 טיל־טע־-דיענשט ביים אבע־ ״אש שאבבאטה, דעש

 האבק ע ג ל א פ צור פערורדרונג ג־אשע אייגע
 זעלבשט שאלדאטען יידישק ד־א זאללטק טישטע.
ק—דאגן.־ פע־לעטצען, געזעטצע א־ה־ע  ז־אעבען ד

האבק: ־עליג־א; ק״נע גא־
)6פאל: א-טזעטצי;:£1

ג. א ר ט כ א ;

ד־א אויף
 צ״טוגג.״ פעסטער יידישע ״:״יע

 גולדען, 8 גאנצ-יעהריג :םרענומעראצ־אנם.פרייז
נולדען. 2 ם־ערטעל-יעהריג נולד׳ *• האלב-־עהריג

דע־ אדם־ניסטראציאן אונד דעדאקציאן ד־א )■״
 דעד אין דך נעפינדעט צ״טונד פעסטער יידישגן .נייען

 נודא. אץ ן א י ר ו ב מאריץ העדרן דעס נוכדרוקעדייא
 אדרעם. צו זענדוננען או;ד צושריפטען אללע וואה־ן פעפט,
אדדעססע: ד־א דנד. מידען

סןז 11111-1111■ 11■ £| 1■ •1 ■■ <ן4̂ו4>  ./וןיו
 בעצ״כנו:: נענויעדע אייגע א־זט אוגד פאללקאטטען, נעג־נט

אוננאטהיג דודגאויס אד־עסטע דיעזעד
ע־. אבאננענטען א״נטרעטענדע א גי ״

 ג־אט־ש פאלל־עטאנש דעש ג ג א פ נ א דק האלטען
צוגעזענדעט.

ם ע עש ג ט רי ב פ ט כ ע
ד ע נ י ו ב ס ע ־ . פ ט כ א ל ע ־6• ה ע י

 יעלאגט. פרעסנותעד צום אויפטייעב דעד ט. ק ־ א ט
 דאפץן שטיק. 1725 בעט־וג יולי 21. אס פיעד.סאדקטע

 דיא נאליצישע. 5*2 דייטשע, 102 אוננא־־שע, 1011 ווא-ען
נולדען, 6:1—57 פ-דא״יואא-ע איננא־־שע :ויא־ען פ־ייזע

 5* וואא־ע פ!}לנישע נולד 1:2-57 פדיטאטואארע דייטשע |
ן.1קיל ס.!! פע־ אללעס נולד. 62 ביל

־ ע נ ע י ו ט ו ק ד א ם ה ע י פ . ט : א ל  ש
 אס שלא:ט.£יעהסא*קטע וויענע־ דעם אייז או־£ט־־עב דע־

 439 :וואדען דא£אן שטיק. 2217 בעט־וג •ולי .טען21
 פ־־־זע דיא ד־יטשע. *21 איגד פאלגישע 681 איגנא־־שע,
 סאסט. איננאד־שע ! קילאנ-אדס 1(/׳ פע־ זיך שטעללטען

 נולד. 65 - 83 פאלנישע נולד. 60 .ז6 דאגפ-ניא אגסען
.5* ד״טשע אונד נולד. 65-

־עדארציאן. דע־ ב־־עפע
 לאנאלד דין. נע־וד־נט קאננען זיא : סונקאטש נאך

 בעטדע££ענדען דעד בדא דען אינער נלעטטעד אנדע־ע
ן ד א  דאס זיא פ־נדען וויפפען, פ־טצוטה־ילען עטויאם ב

 ציי. פעפטע־ •ידישען .נייען דע־ אין אויך נערינשפע
 נא. דיא איפטעד נא־ פ־נדען ויאה־שיינליך ט,יננ״.

 גאפדינ־קאצ־א:פ.ד־ניפטע. א־פ פא־נע־ייטוננען טהינען
 א£. דיא אין פעה־ שא; דאך זאנפט דא שטאטט, ־יאיס

— 1 פ־פפען דדיננע; דעטטע פענטליגק״ט

דאנ״א. דע־ ״אששע־-שטאגד
פא. ,2.90 כידאפעפט ,2.65 קאפא־ן ,2.70 פ־עפני־נ

.3*.2 א־שא״א ■־!:.זי., פאנטשא״א ,1. 6 ניילאטי; ,1.36 דאפש

 £ע־. דזזענטליגען ק״נע פאנפא: ז״ט קו־זע דיא דא
 דיא״קו־ז-טאבעללע* ד״טע ווי־ ל־עפק ע־ל־פטען, ענדע־יננען

לעזעשטאפיי פעה־ אבאננענטע; נעשעטצטען דען א־פ ״ע:,
קאגנען צי פיעטע;- א־ילענבאדן.

 דיעזע פי־ ב״.ש־טטע דיא ■יא־ בעראגגטליך
 אייגען איייש האנדעלש., א־־נען וועניגער ד־א באה;,

 קאטטיני. -עש ז־יטענש האט. צוועק טיליטע־ישען
 ד־־יפיע־טעל אינה 7 אייף קאציאגש-ט־נישטע־־איטש

 בע. דיא דעג־ערוג; דיא א־ש בע־עבגעט. ם־לל־אגע;
 גא. רייבטען א־־שש־־עב, א־ב״טען דיעזער געביג;
 אפפע־טוא־ן, אינטע־נעהטע־ טעה־ע־ע ט־־ל־ך

 ד־״פיע־טעל א•:־ א־ש ־ ה ע ט א־־ניגע ־ענע; פא;
 טיט עדע־ יו־ יע אגדע י.טען, *א.גיפ— טללא.׳<!

 דיעזעש ־ ע ט נ ו א וד־ט פא־־ע־־גגע; איה־ען
ל דאש ז־נד. געבליעבק בעט־אנע  ע ט ש ג י ל בי
 ר ע ל ל ־ ם •ן ט ־־ ש הע־־ן פא; ״א־ אפפע־ט

 פע־לוי. נינמעה־ ״יא א״נגע־ייבט. גענאששע; אוגד
 קאצ'א;ש.ם־נ־שטע־־א־ש קאטטינ דאש א־זט טעט׳

 פ־יט־ן העדרן א־בי־טען דיא ענטשלא,ששען, וו־רקל־ך
 צואיבע־טראגק׳דענןאבגעזעהקדא. ־ ע ל ל ־ ם

 בילל־גשטע, דאש וד־קליך אפפע־ט זיין -אש פאן,
 דא פע־ט־י־ען, בעזאג־ע־עש איהש צו טא; האט זא

 ציפאה־טש. דע־ אן בע־־יטש ־ ע ל ר * ט הע־־
 איגד ״א־ טהעטיג א־לבע־ג.ליניע צי־ שט־אשע

 א״שגע. באהן שאטהטא־.:אדי.באג־אע־ ד־א אדך
 .1טי־ פ־־טין הע־ר; דעש געגאששע; ד־א האט. בדט
 ז א א ה :א־נטע־נעהטע־ העררען ד־א דנד לע־
, א ד, געבר־דע־ ש, ט ־ י ד אוגד ־ ע נ  הי־נ. ה
 ן. א ו ו ט א ה דע דייטש אונד ל ל י ר ב ריך

 דעם צווישען אנגעלענענהייט דיא איזט אינדעם -
 ע־וועהנ. דע; איגד קזןטטיג־קאציאגש-ט־נ־שטע־יאיש

 ניבט נאך א־־גענב^יקע דיעזעם צי ביז הע־רען טע;
געלאנגט. אבשלוששע ענדגילט־גען עיש

 נ נ א £ נ א דע־ ל״ננט נלאטפע דיעזעט
1 נ״א .שעפא־אט-ב״לאגע׳ א־נוע־ע־

ט׳עהרענטהייל. :פע־אנפווא־טליך ־ע־אדציא; דיא £•־
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 ן הו-פטשטאדט דער אץ עררעגט אדפזעהען פיעל
 | ע־שטאט. ווזןבען א־ינ-גען פא־ פאלל: פאלגעגדע־

 בו. ק־נדערלז^זען א-נעם פערוואנדטען ד-א טעטק
 י £>ןל־- דע־ ב״א היז.א"גענטד.יםערם דא-פעםטער

 ג״סטעם-קראנק דע־זעלבע דאם אגצ-־גע, ד־א צי-א
 בור. א-ם באא־.פעדטאנק ז־ץ ער א-נדעם ז״א,

 - פעדשלי־דערע. ווזןרטעם דעש דננע שטעבליכען
 פוןלי- איין דך בעגאב אנצי־גע ד־עזע־ פאלנע אץ

 ער- רעם ווזןהנונג ד-א אץ צ-־א-כעצ-דקש-איצט
ק שאגד אוגד הח-א-יגענטה-טערם וועהנטק  צו. ד

 ע. ב א־בעראדם טהאט דעד אץ דעסזעלבק שטא:ד
 אין דעטנאך ע־קלא־טע א־צט דע־ ך. י ל ק נ ע ד

 דאש בער־בטע עדשטאטטעטק ה־ער־בער ד־נעם
 דעם א-בע־פ־הרונג ־אשע מאגל־בשט ד-א אידם

 ; ״א־ררענ-אגשטאלט" אייגע אץ גייסטעש-קראנקק
 | דו־בפ-הרונג דעד ם־ט — ע־ש״גע. נאטהווענד״נ

 אנגעלעגענהייט ד־עזע־ אץ שד־טטע ודיטערען דע־
 אלם בעטדויט. פאל־צ־יא.בעאטטער א־•; ו-א־־דע
 | הדז-אייגענ- דעש וואהגוגג ד-א אין •עדאך דיעזער

 ;ע- א־ינען ד־עזעם ב״א ער שאגד ייאש, טדדטערש
 1 הדזהערדן, דעש פע־וואנדטען א־־נען ריכטש.ראטה,

ק א־בע־ דע־ פגעא זעה־ בעדך פאליצ״ל־כען ד
 הרז■ דע־ ע־קלע־טע, וועלבע־ א-גד ש־ק, ט-_א-

 פא־׳י׳קאטטק א ד פערוואנדטעד. דץ א״גענטהיסעד,
 אג־ וועגען אגצ-גע ״ד־א :זאגטע ע־ !ד נ ו ז ע ג

ט ו-אדגדנגש געבלישק  : פעי- אגדערען דען פאן אז
 ווא־דען׳ ע־שטאטטעט ״האבזובט־ א־-ש ו־אגדטק

 הויז-א״- ר-יכק דען טענשק שלעכטען ד-עזע דא
ק ב־־ש גאך נענטה־טע־ עב טקד בעע־בק ל אב ט

 שיק געריכטש-־אטהעש דעש ע־קלעדוגג ד-עזע -
ק  בע־צ־־גט א פאלליאטטק פאל־צ״-בעאטטק ד
 א״פגעטראגע- א-הש ד-א גאהם ע־ דעגן ד,אבק, צ־
 ג-שטעש-י־אגקק אגגעבל-ך רעש בע־פ־ד־-גג א נע

ט דדז-א״גענטד-טעדש נ  ערשטאט. זאגדע־ן פא־ ג
 פאן אבעד-שטאדטהדפטטאננשאפט דע־ טעטע

ק וואגדטע ד־עזע - בעד־בט. זאבפע־האלטע דעט  ז
ק א;  גוטאבטק, א״ן א־ש לאנדעם.םאניטעטם.דאטה ד

א-זט. הע־אבגעלאגגט ג-בט גאך א-גדעששען וועלבעש
 דע־ דאש סאן, ע־פאד־ט אבע־ ם־טטלע־ו-לע -

א פא־ ד.ו-ז.א״געגטד,-סער שטעדענדע -עדע אץ
 שטאאטשפאפיערע ז־-נע- ״קופאנש־ ד-א טאגק ן..׳״.
 גול. ׳*י׳׳,״! עט־וא פא; ווערטהע ש א אד,צ־ען א-גד
ק  שט״קע טויזעגד פ-עלע אץ שעע־ע דע־ ט־ט ד

 ,,פאטע־- צוד ע־ ג־נג פא־געשטע־ן !צע־שג־טטק
 -גלאגע א א־ינע ע־ וזן , שפא־־אששא לאגד-שק

 דעם ם-ט בעד,אב. גולדק 14.030 בעט־אגעפאן א-ש
 ־דיוי> ז״נע אץ א־גגל-קליכע דעד דך בעגאב געלדע

א-ץ. שלאפצ-טמעד ז-ן אץ ז-ך שפע־־טע א-גד נוגג
 של-. א-גד אן פ״ע־ אפען א-ש ע־ צ־נדעטע ד,•ע־

אגדעדן דעש נאך באגךגאטעג.פאקשען א״ן דע־טע

 דוג. פערגליטטענדען דען אן דך ע־ א־נדעם היניין,
 - ערנאטצטע. פ־גפצ־גע־-גזןטק אוגד דערטער-
 פא־- ד-עזען וועלכע פערוואנדטען, דעד טעהרערע

 פענשטעד א-ן דודך גדו-זק וואהדהאפטעם ט־ט :אנג
 א־־נדד-נגען, געוואלטזאם וו^ללטען בעאבאבטעטען,

 אוישפיהרונג ווייטערק דעד אן א־ררדננ-גק דען אום
 אג.6 זיא אלל-ץ פערה־גדעדן, צו פא־האבענש ז־־געם

 בעט-הוג. א-הדע אללע געשלןןששק. טהיר ד־א דען
 פערגעבל־ך. ווארען שפדענגק, צו דיעזעלבע גען,
 צורו. האג־שען ד־א ז־א הא־טען יעדאך ה-נו-ש ב־ז
 ג-ישטעם. דעם לאכען ענטזעטצל-בע דאש אוגד פע

 גולדענ-צעט- לעטצטע דעד נאכדעם דעד, קיאנקען,
 פעדוואגדטען דיגק וואה ט ל ה א ק ר ע פ טעל
 שאדענ.פרוןה א-הנק איגד אפפגעטע טד,-דע ד־א

 א-נער פזן־ נאך דאש צ־־נטע, אשע״ ,ה״פלי־ן דאש
א - ״א־. ווערטה פל׳ 14,000 פיערטעל-שטוגדע - 

 מעג. דיעזעש וואהנדנן גאנצע דעד זאלל הי-שט, עש
 קינדערלאזעד אלש ע־ דאש בעשטעהען, דאד-ן שען

 דאש ראגנטע, עדטדאגען נ־בט געדאגקק דען מאגן
 ליידק לעבען א-ם ניע ער דיא פערוואגדטק, זיינע

 דעד א־זט דאש י. זזןללטק בעעדבק א-ד,ן קןננטע,
 פע־נ־בטק צו פע־מאגען ז-ין אלל עד -אש גרונה

א-דדעג. א־נש פע־דיענט, דעשהאלב ע־ אב דבטע.
 ג׳ הו־ז

 1 עבען
!ש״דען

 טאגק דאד-בע־ - ? ווע־דען צו שפע־־ט
עגט. פאל-צ״־-בעהא־דען א-נד גע־־בטש. •א

פאלדווא־־. קא־ל ד־־שט
ל א . א י ד מ ג ו מ

■ל-יל• א ■ע־
 א ך א נ (

 ו ־ ד ט ש . ש ט א ק
 אבאנעגנטען אוגזע־עד

 בעטדדל־גק צו בו־א
נא: קלא־ע

. . י.—. -ז ־!•

 ד א ב ר
 זץ־בי דעד

נעדעגרט׳
-.<ו

 א־:-
 ט־אג

א-נע נא־

1
 א־נזע צ־

עז-ג

ד■ א־בע־
.גא: א־שדאב;האגד׳ א־ן

דאב׳ נוטטעד פא־־גען
ט-טטד ״אבלא:

ראםםוג״ר,אצ-אנש.ם־נ־ש- א־ש טא; דאש נעב־אבט,
!

איר;פ

 צו ■־א.אדב־-טען
ב-לל-נשטע דאש

ק דען ב  עגד. צ־ש נ־בט נאך דע־־ע; ערוועהנטק א
ש געייאנגט אבשלוששע נ־לט-גק בלאטט דגד!-דא

 נו ב־-נגט אשש!ןדצ-אך ,געטעש-גטען דע־
בעצ-גל היעדרף ג-טטע־ געשטד-גען נעד

פע פא; א־גש טאז א -טעל ► ן ן י
 קאטט-ניקא, דעד זאלל ט־טטה״לט, זי-טע וו־רדינער

זיין ענטש־׳אששע; ציאנם.טיניםטע־

 טה״ל א״ן 0 ן
 באהנ. אד־עזעם
גע־גע טאבטע

'..111'...

ד ע ל ל ־ ט ־־טין
-1

 פ העדרן ז״א, נעג־יגט טע־־א-ם
 או דע־ ט־ט גענאששע; אונד

 א״זענבאדנ. שטעהענדען רעדע
ק ודיל בעטרויק,  אפפע־ט דע־

 א״נע א־בע־ד״פט ט־ללע־ פ־-ט־-ן דע־־ אונד וואר,
 ודד פע־זאגליבק־־טז־א. פע־ט־דענשוד־ד״גע זעד־

 פע־דאנדלונגען ד-א דאש גל״בצ-ט־נ, אבער זאגטען
א•; קזןטם־נ-קאצ-אנש-ם־גיםטע־-א־ם דעם צ-דשען

ז א־ז
 פאל. ך

ט־-ענש.

או-ם. דע־ מ-ט

 דאנדק ניידק א-ד,-ק מ-ט האטטע ק־נשטלע-ן ד-א
 צו טד.-ענענ.שט-זןש דען א-ט בעדעקט, נעז-נט דאש :•ך

 אלטע דער ענט־אננ. דך או-נק איד,רען דע• שעדבעתק,
 של-סטעיטע אוגד דאג־ אידוע צא־טלץ נון ע־נר-שף מאגן
:צו שט-ממע צ-טטע-גדע- מ-ם אידי

וו-יק. מ-ך א-ך מוס :ק-נד מ-ן ונקד, דזןך, מיד .:אגע
 ד־א דיך אוס אוגד ד-נזעטצק ע-דנזןדע; דען אדף לץ

 דאסט וןדע־ ן׳ דאלטע; ט־ו-עד, זיעבענטעגינע ד-א ,,שבעד־,
 ואגע ? נעט־-ענען ודים לון נ-:ט נזןך נזןטטלזן: עס דוא
 דיך פ״רכטע קינד, עש—מד מ-ין וואהדהייט, דיא דזןך מ-ד

!*סיר שזןר נ-נם
 א-ך ע־ש-טטע-ט) זאננע־ין ד-א (ויעף אטע<!6.

'נ-:ט דיך פעישמעדע • . . !
 אלטע דע־ (ש־-ע ? נ-:ט מיך פעישטעדסט ,דוא

 ם-ך ד-א פעדשטעדסט האדום לוננט£וןלל)6ע־צוו"6 מאגן
 אללעם גר-נדל-ך לזן גאר ן זן ש דענן דוא דאסט נ-נט?

 ן נ א ו ו וו״סט, א־-גמאל נ-:ט דוא דאם פע־געסשען, י-דישע
 ליי. ק-נד ד נ ע נ ע ל ל״ן אום ז-ך פאטע• י-ד-שעי א״ן
 ווייסם, נינט ד-עם דוא הענן !מוס ועטצען ״שבעד• דזןך דע•

!•״*דעידסלאנק עס דיד א-ך והלל לון
 עם דזן־באר• ש-טטע נ״ע וואודדען א״נמאל אהף

ק דע• •אף, נ דעד ווא•  דעדדסנעקזןם. לאלזןן דעם אדם ענ
עי אץ לאננע לזן דענעקקא הזן לעדען, אומצו מען,  *זי-6י

 ייאי יבקר יד6 וו-לע. מאננע־ן ב״דען דען מ-ט דאללע
 א״נע ד-עםמאל נ־אסען דעס ע־ש־-נען סלאטצל-בע דאס
 קזןננטעהא לזן פעילענענד-יט, ער6ט-ע אדם רעטטונג א־ט

 ענטצ-ע. אנטווזןדט ענטש־-דענדען דעד ליינט נונמעדר דך
אבם־עססען דו־באוים א־ד• אטע•6 א-ד,ד וועלבע דען,

 דען או-ף מאוגע• ב־ידען ד-א ש-ען ניאף דעי וווןללטע. :
דאבק. צ• ע־קאגנט או-נענבל-ק ע־סטען

 ל-א נלאף) דע• (בענאנן נאבט-נאלל! -״לי-ן6 •נון,
 פע־והילען אוגד נעזעללשאפט אונלעדע• דך ענטצ-עדען

 וועדדענד מאננע־ן, ס־עמדען מ-ט דאלב.דונקעל א-ם דא !
!"ווארטק לעדנלובט מ-ט לאלזןן א-ם א-ד,יעד ודד !

 מאנטע וזןנדע־ן ווזן־ט, ק״ן שס־אך לאננעדין ד-א
 דעס בעווענונג. אבוועד־ענדע א״גע דאנדען ב״דען ם-ט |
 לעלטלאמע א-ינע וועלך ענטגעדען, נ-בט עס קזןננטע ען6נ־א ׳
 ע־נ-פפען ק-נשטלע-ץ דע־ וועלען נאנצע דאש וואנדלונג !
דאטטע! ]

רעמ.6 ב״דען דען צו נ־אף דע־ דך ווענדעטע -עטצט
נאננטע, נאמען א-ד־ען ב״א וזןנל-יך עי ד-א מאננע־ן, דען

ל ווזןדטען דען מ-ט ן
לאג. שזןן היעד דאבע איך !והללקזןממען ס-ד ״ז-ד

 !ו־ט6־א:ק6 ל-עבען מי-נעם אהש נעלעדען -ודק קיינק גע
 ד-א אוש נעקזןשמען, נעווש ל-נד די-ל-ננע•,6 העל• ל-א,

 הא או-ך נון, אנצולעהען. מ-ט טזןכטע־ א-ד,דע• ע נ ע - ז
מ נאך ג-בט אוץ ווענן ״ק-נסטלעי־, א־ט א״גע •א דנד

 פע־שטע. אללענפאללש י. נעשמאקע מ־-נעם אוגד ל-ננע געש !
 בעאורטהיי. צ• אוש -על,6 לזן דזןך קונסט דעו זןן6 ל-א הען
 א:ט ד שזן ד-א דעבעקקא, קל״נען א-הרעד או-ש וןב לען,

 א-ש נעוואושט, ס-נאנזןנענ.םעלוןדיק א״נ-נע גור יאהדק
 ז־א זאנק האס ז א-זט נע״א־דק עטוואס ט צ״ דעד ע6לו-
 אץ דזןללע, א־-נע נ-בס א-זטדאס ז ״וואלענט-גע״ דע• צו

ץ וועלט אללע טזן:טע• איד,רע דע•  וואונדע*. א-ה-ע דו
?״ קאנן א-בערשט־אהלק ל-סשוננק בארק

•ענעקקא מ-נע אלטע) דע• (״עף ן נעוו־ש .נעו-ש,

ק טוגקאטש-בעשקיד באדנ.בו־טען דעד פ-הרוננ ב  ע
 גע. אונד ר ע ל ל י ט פדיטין העררען ד־א ניבט

 דאם דע־קזןפפערט זןבנל־יך בעטרו-ען, צו נאששק
 פוןר. האט ם־ניםטעריאום דאש - וואר! בילליגסטע

 נע. אוינע אינם אפפערטען צוו-יא פאלנענדע לייפיג
 ל י א ק .ע׳ דעס אפפעדט דאש נעטל-ך: פאשט,

 ״יזןזעף דעס אפפערט דאש אוגד קאנפאנ־ע״ עט
 דאם אוטשטאנד, דע־ נענזןששעך. אונד ד־-טש
 טהייערער נולדען ט־ט נור אפפע־ט קא־ל׳ש

 אפפערט ב־לל־גשטע דאש אלש קאטטט, שטעהק צו
 פער. דיא וו!ןד,ל לאשט ר, ע ל ל - ם פ־־ט־ץ דעם

 זןפ. דיעזעם צועדסט נון דאם או-פטדבען, טוטהונג
 מאן ווירד. ווערדק געצזןגען בעטדאבט א-ן פעדט

 ט ע ט י ד י ל ן1 ם דעד פזן; אללגעם־־ן שפדיבט
ט אונד י י ק ג י ד ר י ו ו ס נ ע י ו ר ט ר ע פ  

 ״א־־זענבאהנ. ד־א אונם ב״א ד־א פ־דטא, ד-עזער
 שטאאטש. אוננאד־שען דעד פערב־נדוננש-ב־־קע״

 צו. בעשטען צור פעשט-אפק צווישען באהנק
 א־ברינענם - האט! או־שגעפ־ה־ט פ־־יידענהייט

ל ק ע׳ פ־־מא ד-א ז!ןלל י  בע- שטאאטע דעם א
 נ־אשע בו־.א־ב־־טען דע־ בעצאהלונג דע־ צ-נליך

 פאן ש-טטע דיא וועלבען לו-ט ב־עטען, פא־טה״לע
 ל. ל זן פ נאך יאהיען 2 אץ ע־שט מ־לל־זןנע; 2

ד ע ד ג נ ו ד נ  ענטריכטק צו ן ע ט י ו ב ע
 וואהרשי־נ. פ־־ עם ודד האלטען דעשהאלב !ווערע

 ע ז ע י ד אן בויטע; דעד פעדנעבונג ד־א דאם לץ,
 דאש וו־יט מזן - !•ווירד ע־£זןלנען א מ ר י ם

 מאן עדז־עהט אללענפאללם בלאטט. ערוועהנטע
 קאמטונ־רןאצ-זןנ: א-ם פא־ל״פ-ג טאן דאש ה־ע־ו־ם,

 פעשטען קי־נעם צו נאך זעלבשט מ־נ-שטע־־א־ם
 בענע. דעד בעטרעפפש א־זט נעלאנגט ענטשלוששע

 אנגעלעגענה״ט דיא •יענן באהנ.בדטען. דיעזער בונג
 ודד וועדדען געלאנגט, אבשל-ששע ענדג־לטיגע; צ־ם
ם-שטה־ילען. זאגליץ עדגעבג־ם דאש

. עד ב י ל ט ם (א • ם ד נ א ט ש - נ ע ט א א ז
 האנדעלם. א-ם דעד נרונד אדף ט.) ב י ר ע ב

 טא- ה״ט־נען צ-ם ב־ז אקע־בו--ם-נ-שטע־יאום א־נד
 קאג. זאאטענ.שטאנדם.בעד־בטע א־-גנעלאנגטק גע

ק  גאנצק א-ס שג-טט דעד דאש טיטטה-לק, ודד נ
ק אין צונע, פאללק א־ם לאנדע  טהיילק ז־דליכק ד
 דעש בעט־עפפש א-זט. בעענד-גט נאהעצו אבע־

 דען א־ן נוד נ־בט ־עזולטאט דאש א־זט וו״צענם
 אוץ זזןנדערן לאנדעם, דעם טהי-לען פעדש-עדענען

 בעצ-רקקא-ץ אונד ק>ןמ-טאטען א״נצעלנק דע; אץ
 ע ט י הי מאן דאש ם, ע נ ע ד ע י ש ר ע פ זא

 זיבערעש קין נאך זץ ע־טדאגעם דעש בעצינלץ
 טיט. ערנטע.א־בער א-נע דזןך ;קאנן מאבק ב־לד
 געבו־טע פריה דעד דין. צו געדבערט ש״נט טעל־

 בעם. פ-על אלפאלד, א-ם בעזאנדעדם א־זט, וו־־צען
בעטרעפפש זזןווזןהל געבו-טע, שפאט דעד אלש שעה

 וועלט.ק-נםטלע־ץ נ־זןשע נ־זןשע, א״נע א-וט :א:ט-נאלל
גע־וין־דק'־

 א־ינעם אין ווזן־טע דיעזע זאגטע ו־ננע•—£ ■צהק ,״*
 הערצ. פאסט ב-טטעק, ען,6ט-ע דק ל־-בט מאן דאש טזןנע,

 גראף דעד קזןננטע. העידשפיהלק ששזןטט סענדען—צע•
 עי אלם אוגד נעווזן־דק, ערנסטע• ווא• ע• אויף. בל־קטע
 א״. שש־אבע ד־נע קלאנג דא ף,6ערנ־- ווזן־ט דאש וו-עדע-

״ צארטלץ זאנען אשט6 קאנגטע מאן נעגטה־מלץ,
 עש קאנן א-ך גראף) דע• (בענאנן !פרייז־ננער ״הע־•

 א־נ. א״־עם א־ן אועענבליקע ד-עזעש אץ וואם ע־־אטהען,
 נאך טזןבטער ע—א ד,-טע לעד,ט א-הד סזן־נענאננק. נע•;

 לזן אונד וו-עדע־. מאלע ע־סטען צום יאה־ען אבט לאננען
 ווארום :נעדאנקע דע• א״ך בעאוג־וה־נט אונד בעשאשש-נט

 אונד נאך יאהרע דער לוישע א-ם א־יך דענן טזןבטער ד-עזע
 ? נעש־יעבק נ־בט א־־ך זיא ווארום ? נעווזן־דען ש־עמד נאך

 אנדע־ע נאנין אי-נע א-בערההשט •עבעקקא ווא־ום קורץ,
 ע—א נ-בט :ואנען אי-ך א-ך מום אללעש שזן• ? נעווזן־דען
 ודלל א־ך שולד■ ד־א טר-ששט אלל-ץ מ־ך זזןנדערן טזןבטער,

 שערשטעהט ש-עלל־-בט או-סא-נאנדע־זעטצען; א״ך ס-ט מ־ך
מ-ך!' א-הי

 דעמוהטספזןלל ב־זהער דער שזן־בעטע*, אלטע דער
 אדף נון זיך ד-כטעטע נעשטאנדען, ג־אשען דעם שזן־
זאנטע: אוגד

הע־. מ-נעס נעדאנקען דיא האבק ננאדען ״א״ע־ע
'ער־אטהען £זןללקזןממק צענם !

 עם ד-דשטע לזן נראף) דעד (ערוו־דע־טע !גוט ״נון
 שערשטאנד־נק! צו א-ך פיט מ־ך שאללק, שוועד נ-בט מ-

שזןלנט.) ושזן־טזעטצונג



 רעש־עזענ. געזאטטטע רא ז־ך צ־־נטע ט ד א ט ש
 ט־ט א־־ך יינדליך.6אוננארנ. אונד רעניערוננם. טאנין

ס דעי טאבטע לי־טען דיעזען ו נ א  קורצען ב
 שטאדט. גאנצע ד־א נעמליך לאזטע ע־ פ־אצעם.

 ל־יטונג דער ם־ט בעטרי־טע אונד ארף בעהא־דע
 א״. פא־ל־־פיג אנגעלעגענה״טען שטאדט־שען דער
רעגיערונגס־בעאטטען. נען

 אלסבאלי נון טען £ די־ ק־אאטע; העררען ד־א
 נעגענווא־- דעי דאש געלאנגען, א־בעדצי־נונג צור

 דאש אונד לאשט, ששאשק נ־בט דך ם־ט באנוס טיגע
 אום בעדטצט, מיטטעל ד־א א־נד מאבט ד־א ער

 א־נ- צו אינפע־צ־נל־ך ש־יטטע פ־־נדל־בע עטווא־נע
טערדריקען.

נייאינקייטעז, פערשיעדענע
ן * י י א ע ( ד ו ן ן ־ א י ע ע ר ר ל. א

 דורךאללעדהאבשטע ן.) ע ב א ה ע ג ד נ א ט ש
 בירא. רעם א־זט יולי .טען 11 פאש ענטשליעסונג

 הערדן אבריקאנטען,6שפ־ד־טוש. ייד־שען פעשטער
 נעזעטצליכען דעסשע; וייא זא ר, ע צ ג ־ ל קא־ל

 ל ע ד א ע ש י ר א נ נ ו א דער נאבקאטמק,
 ד־עם נעשאה עס ו־א־דען. פעדליעהען טאקספד־יא

 א־:- דע־ אינטערעססע א־ס זיינעם אנע־קעננוג; אין
 אננעלענענהייטק אפפענטליכען א־נדדע־ דוסטד־ע

 זאה; דער - ווירקענש. ניטצליבען ענטוויקעלטען
 טא. א״ניגען פא־ הייראטעטע ל־נצער העדרן דעש

. מאדטין העדרן רעש טאבטע־ דיא נאטען י י ו ו ש  
ס לאנדעס-קאנצלי־א. דע־ ש־עזעש ד, ע נ נ ו א -  

א שע־ד־ענשטע דע־ אנערקעננוננ יעדע גערי־בט
 נעגענווערט-נען דער ב״א נאטענטל-ך יודען, נעם

גענונטהואונג. או־פ־־בט־גען צוד צ־יטשטראטונג,
ך י ו א > ד ן י • א • ע ג ־ ד ־ י ה ט ר ע  פ

) ם ע ד ! ד ו מ ל ת  ו־א. ,א־זראעל־טישען דע־ .
 דאש בעד-כטעט, נעוו-־א־ק א״ם וו-דד ט'6כענ.שרי

 א-נער אץ דעפא־ט-־אבב־נע־ דאדט־נע־ א־־ן
 דעש פעדטה־־דיג־נג ציד האלט פא־לעז־ננען ק-דכע

 ויפסק׳ צו בט נ שי־נט טאנן נוטע ידע־ .תלמוד-.
 א■-. אץ פא־לעז־ננע; שאן אבהאלט-נג דורך עד דאש
 אלש בעליידיגט, מעה־ .תלמוד״ דען .קידבעי נע־

!אנהאנג שטעהליכעד דעששען א-נד ראהלינג
 ע- ו ו ן * ־ צ ו ל א ו ו ע ר ע נ • • •א *

ע ש ן נ ע נ י י ר א -  ־ת־.) נ ע .ת ן ע יש ק ט
 אל-6 ״ללא-ד־ ,פעשטעד דעם וו־דד שע־א־עו־א א־־ש

 לאנדעס.רענ־ע-״באםנ־שע ד־א :בע־-בטעש נענדעש
 טאהא- שטראפליננע ד-א גע־ואהנל־ך זענדעט דונג

 לעאפאגלא־־א. א־טע דעם נאך נלויבענש טעדאנישען
 לאנדעם.שטדאפ.אנשטאלט קאנינל־כע א־־נע א וו

 טאהאטמעדא. א״; אוץ א-זט דא־ט בעפינדעט. ז־ך
אנגעשטעללט. זעעלזאדנע־ אלש .האדשא־ נ-שע־

פאלליעטאץ.
מאסקע. ד*א אוגד גראס־עלטערן מיינע

ן. נ א ם ט ר א ה ם׳ דד. פאן
פא־טזעטצו;;.) .טע20(

, ״ברוך ס א  פא'■ שאן ״פארפיעד״ דען דעו ב
שפ-אנק פ־פטאג  אונד 6 י )1 ו ; דאס :אד,ס האטטע, נע

! זאגטע
קינסט. דע־ צו אונס דא פ־ה־ען !הערר .ננאדינעד

 ורב. זעה־ א-ה- האבען ודר !נאכטינאלל רעבעקקא לעדין
!'■•ם־פצוטה־ילען ד-נגע אונאויפשיעבבארע סינע,

 אויסזע. א־פזעליג ב־־דען דיא והד6 פא־ט־ע־ דע־
 דעם ם-ט איהנען וו־עז אונד אן באיש סאננער הענדען

!*פאנק ענפפערנען ז-ך זאנל־ץ דא דאס שטאקע,
 טיעפעו אין פ־ייז־ננע־ יצחק ד׳ אבער ריעף ״דא

 מ-ך איה־ ורענן !ניבט סיך ענטפע־נע .איך :לוננ6ע־צוו״5
 א־ך ע ב ־ ע ם ש וא לאססעט, הינייננעהען זאנלייך נ-בט
!-...אייך פא־ שטעללע דער או-ף היעד

עפ זאלך טאנע א״-נעס א״ן ווארען ווא־פע ,דיעזע
 פאן ״פארט־ער" דער דאס געשפראכען, עררענובב פעו

 דאהער גינג ע* וואלד. ען65יעלגר שרעל איגנעץ א״נעם
 ווענינען נאך אם ק אונד הינדף שט^ק עיסטען דען אדף

!מעלדונג דער טיט צוריק סינוטען
 ז־ך בעפינדעט נאנטינאלל, פרייל־ץ קינסטלערץ, ״ד-א

 נאבטפאהלע. ב--ם נעועללשאפט האד,ע־ אץ נאך וואהל
 דד-נ. א־ד־ פאננע־ צוו־־א דאס א־ד־, זאנטע א־ך אלליץ
 דא. א-ץ ודלל דא וואללען; פאבק פ-טפה-־לוננען נענדע

ד■־!־ ם-פ קאפפט אננען;6פ8ע הער

 .ראטאצאנ. טירקישען לעטצטען דעש וועה־ענד
 ״האד. א־בע־ש־אטטע דיעזער אי־דנעטע פעשטעש■

 ד־ע. טה־־ל א־ץ אלם אן, פאבטען שטדעננעדע שא״
 צו ע־ט־אנען שט־אפל־ננע מאהאטמעדאנ־שק זע־

 פע־או־זאב. .טאנענ.פ־אנע־ ד־א נלו־בטע. קאננען
 דען אונטער ט—שט העפט־גען בע־א״ש א א־נען טע

 טא. א־-נעש ״האדשא״ דער נון אלש שטראפלינגק
 גע. אפפענטל־כעש א״ן שטדאפל-ננען דען ט-ט געש

 טעה- א־בע־פ־עלען דא וואללטע. אבהאלטען בעט
 פ־-. א־נד ״האדשא״ א־טען דען שטרא£ל-ננע רע־ע

 עד. ״האדשא״ דער דודך. יאטטעדלץ א-הן נעלטע;
 אנגעא־דנעטע א-הם פאן דאש זאראנן, קלע־טע
 רע-־אלוצ-אן קליינע ד־עזע !א-פצוהעבען פאשטען

 ענטשפרע. א־ינע פ־עלל״כט שטיפטע־ן דען וו־רד
■ א״נט־אגען ש-ט־אפע בענדע
ד.) נ א פ ש ש ע ב ־ ל ד ה ע פ ע ג ן י־ (א *

פ. פ א ה פ־אנין א-ינוואהנלר, הדפטשטעדטישע דעד
 פאליצ-־א דע־ ב״א טאגע דיעזער ע־ש-ען ן, נ א ט

 נעוועזענע דע־ דאש אנצ-יגע, צ•־ ב־אבטע אונד
 ע־ דען טהשה-־זעש,—ו ה־עזינען א־־נעש ה־־זקנעבט 1
 א״. קעננט, צונאטען.יוישקא״ דעם אונטעד בלאש ן

 א-נד קאש נעשעפט זיין אץ פא־הע־ טאנע נ־נע
 ט־ט ״האנד-יאפפע־״ קלי-נען א״נען נאטט-ן ז־־נע־

 ב־ז דענזעלבען טאבטע א־בערנאב,דא ב-טטע דע־
 .יו־שקא' דא או־פבעוואהרען. טאנע נעבשטען צום

 ז־־נען אבהאלטע, נ-בט קאפפער דע; אינדעששען
 האט, פעדלאששען בערייטס אבער ד־ענסטא־ט
ק האפפטאנן א־בעדנאב פאל־צ-א. דע־ קאפשע־ ד

 א אב־ - נעאפפנעט, ראפפע־ דע־ ״אודדע ה-ע- ן
 קנייעל.ענג. -א—ז א-נד ״ד-נאט-ט- שאבטעלן ד־״א !

 ד-א - !קאטען פאדשי-ן צום צ־נדשנ-רע״ ל־שער
 זא. שטאפפע געפעהרל־בען ד־א ל-עש פאל-צ-יא

 פא־ש. אונד בד-ננע; כע־עןא־טיז א־נען אן פאדט
 דע־זעלבע - א. ק ש • ו ־ הו־זקנעבט דעם נאך טע

א־נע־ ■אזעף דעש שע־זא; דע־ אץ וואודדע  ע־. י
ט ש  בעה־־פ. ־ ע נ ־ א ך פע־האפטעט. א-נד -
 געגען ״פפאנד• א־ש קאפפע־ דען האבע ע־ טעט,

 א-הש א״נעש פאן ג-לדען א״נעב פאן דאדלעהע; א־ץ
 בעד,אט. טע־ א־ב־ א-טאליענ-שען אונבעקאננטען

 קאר. דע; א־בע־נאב ■עדאך פאל־צ״א דיא - !מען
 קא־נע־׳ם דא שטאאטש-אנוואלטישאפט, דע־ גע־

 קאפפע־ש דעם הע־קונפט דע־ בעצ-גליך אגגאבע
 בע. ע־ ודא ע־, ווענן דענן :א-זט אונוואהרש-נלץ

ט קאפפע־ש דעש א־נהאלט דע; הו־פטעט, ב י נ  
 נול. קי־נען א־ך ע־ ורדדע העטטע, ט נ נ א ק ע נ

 דעד דא האבען, נעליעהען דענזעלבע; א--ף דען
 - !א-זט וועדטה פ־על זא נ־בט זעלבשט קאפפע־
 צו זאצ־אל־שט ה-טל־בע־ א-ץ אלזא ש־-נט ר,א־נע־

 נע. נע־ א־ ט־ט פ־עלל־-בט ע־ שטעהט א־נד ז״ן,
!פע־ב-נדוננ א־ן באנדע פעהדל־בען

 אדה דאננער ביידען ד־א פ־ד־טע פץ־ט־ע־ ״דע־
 ערלייב. דונקעל נו־ א־ין אץ ד־נ־־ז, שטאק עיסטען דע;

 וו־נקעל א־-נעס אץ זיא ע־ ל־עס ה־ע־ פץ־ע-דדע־. פעפעס
 א.נ. דען אדס ענטפע־נטע. דך ע־ ווץ־־-ף נ-עדע־זעטצען,

 העללע פאננער ב־-דען ד־א פע־נאהפען צ־פפע־ן נ־ענצענדען
 איינינע זאסען דא נלאזעתקליננען. אונר ייידענ.לויפע6

נעבענא״נאנדער.״ שטופס פ־נוטע;
 איינעם טה־־ע ד־א .־ש־־טטע דך נאהערטען ענדל־ך

 דע־ או־ז או־ז. נ־נב זאלזןנס העללבעל־־בטעטען נ־ץסען,
 •וואלענט־נע״ אלס א־פפער :ץך ־בקד, ערש־ען שוועללע

 ווי־סע, דאם נ!)ך ם־ד. דא גערןל־־דעט. וןפע־ דע־ או־ס
 או־פנע. האלב ווא־ען האארע א־הרע :נעוואנד וואללענדע

 שאט. ־ללטעם6נע א־ץ דא ר־עלט האנד דע־ אץ ;לאזט
 בעל־־נפעטק דונקעל דעס אץ בל־קפע דא ;םאנ־ער.נלאז
 א־ד,ר ד־א זעהען, צו פאננע־ ד־א א־ס דך, אוס פץ־צ־־פע־

 דאבעף... פאנען צו פיטפה־ילוננען דדיננענדע }לך1ז
:וו־נקעל א־־נעס או־ס עס ע־טאנטע פלאטצל־ך

טה־־ע־ מ־ץ עס, דוא ב־זם רבקה! טה־־רע ,רבקה!
• . . !״קינד

א־־. ז־א שט־עס דאנן שוואנקען, צו ע־סט ש־ען דא
לנער א־־ן וו־א או־ם, ש־י־א געוואלפינען נען  ד־עזעם א־ן ז̂ז

 ד־א אץ פ־על ז־א וואוידע. נעהא־ט נ־ע נוןך נעוו־ם הדזע
 האנדען א־הרען או־ם ־על6 שאפפא״־ע־-נלאז דאס ;קנ-ע
ב!ןדען■ דען או־ף שעיבען אץ קליררטע אונד

הערצצעררייסענ־ א־־נעם ט־ט זיא ■יעף — !״״פאטער
א־־פש־״א. דען

ה־ננע. ז־א או־ף פאנן אלטע דעי אבע־ ווא־ ״דא
צונע. נ־פפע־ א־הס פאן ד־א ץ־אפט, א־־נע־ ם־מ א־־לט

ד. ע נ י ו ג ם ע נ ע ב ע י ר ע נ ־ן י (א *
ק בראבטע ר) א א פ  קאדל א־־נ־ואהנע־ היעז־נען ד

 די־ט. מארק י-<2 פאן סוטטע ד־א אום ה-האלצע־
 :פאלגענדעדמאשען נעשאה דאש וועה־ונג. שעד

 א־נזעראט דאש י צ־־ט־נג דעד אץ לאז הויה^לצער
 .שטעללענ. בודא-פעשטעד אנגעבל־בען א־־נעש

 א־־נע דעד קאהן, יאקאב נאטענם פעדמ-טטלע־ס״,
 יאהדעשנעהאלט א־־ניעש ט־ט בעאטטענ.שטעללע

 הו־הזןל. - האטטע. פעדנעבק צו נולדען !200 פאן
 קאם אונד או־ף ן ה א ק דע; זאפארט זובטע צער
 ד־א א־הם ע־ דאש א־בעדא־ץ, דאהין א־הם ט־ט

 עד ווערדע. פע־שאפפען טארק צז2 פ־ר שטעללע
 ו־אהנהאפ. •0 נוי קאנ־נשגאששע דעם, צו א־הן ש־קטע

 ד־א ג־טעד דעששען או־ף ן, ע ז ב ו ד ט בא־אן טען
 דען פאנד הו־האלצעד ז־־א. בעזעטצען צו שטעללע

 א־יניג. א־הם ט־ט באלד וואד א־נד צוהויזע בא־אן
 פאלנענדען אם שאן א־הן פערשפדאך, באראן דע־

 ה־־האלצע־ - ם־טצונעהטען. נ־ט ז־ץ או־ף טאנע
 א־נד או־ף ן ה א ק דעסשק פאלגע אץ זובטע

 אש - טא־ק. 122 בעדוננענען ד־א א־הם צאהלטע
 פ־נקטל־ך הויהאלצעד עדש־ען טאנע פאלגענדען

 טדאף. צוהו־זע נ־בט אבער עד דען בא־אן, ב־־ם
ע־פ־ה־ א־נד א־ץ ערקונדינוננק הויזע א־ם צא: עד
 הו־זע נאנצען א־ש עש דאש בעשטירצונג, ז־ינעד צו

 ד־א דאש א־נד נעבע, ן ע ז ב ו ד ט בא־אן ק־־נען
 א־־שנעגעבען, זאלבע; א־ינען פ־־ דך ד־א שע־זאן,

 הו־פט- ד־א דע־ ז־־א, ט נ ע ג א ר־־זענדעד א־־ן
 א־־לטע ה־־האלצע־ פערלאששען! בעד־־טש שטאדט

 פע־. יעדאך ע־ לאקאל דעששען קאהן, צ־ נון
 ן ה א ק פא; טאן •וא־שטע הו־זע א־ם פאנד. שפעדדט

 זא. ע־שטאטטעטע בעט־אגענע א־מע דע־ נ־בטש.
 ־עטצט ד־א פאל־צ־־א, דעד ב־־א אנצי־נע ד־א דאנן
 (ווע־ ז־בט: ל־בטע־ן ט־־זענד ט־ט נו־נע־ן דען נאך

 ן ה א ק אלש ז־ך אנט־.שעמ־ט געד־עבענער וועלך וו־־ש,
ק אום או־סנאב, ן א־־נעם בעטדוג ד ע ד ו  צ־צ־. י

ש־עבקס
ם ע ד א ש ש ע ם א ר נ1 •  אים ר.) ע ־ ־ נ.
 האט קאט־טאט) שאמאד־(ו־יעזעלבודנער א־טע

 •נעמזעט־ דעם ודא נאבט־טטאנש, פא־געסטעדן
 גע. פ־־ערברונשט נ־אשע א־־נע וו־דד, בער־בטעט

 זעה־ ש־־נען, ז־עבצ־ג ה־־זער, פ־ע־צ־ג ;וויטהעט
 א־נד פ־ובטפאדראטהע טאםסענהאפטע פ־עה, פ־על

 דע־ ררב א־־ן ווא־־דע; וו־דטהשאפטש-גע־אטהע
 ל־־בטז־ננינעש דו־ך וואד פ־־ע־ דאש פלאממען.
 ענט. דאטפפ.ד־עש.מאש־נע דע־ ט־ט אוטנעהען
 ,״<•000 א־ב״ד בעט־אנט ש־אדע; דעד שטאנדען.

 פעהלען. קינדעדן זעבם ט־ט פרו־א א־־נע נ־לדען.
ק אללע ז־א דאש פ־דבטעט, סאן  צום פ־^אטטק ד

!ז־נד געפאללען אשפע־
ש.) ע ד ל ע נ ש ע ד ד נ י ־ פ ן י י <א • •

 שפעל. קב־ענדען א־ה־ע־ או־ס ז־א האב עי דעטטע. טיו־ט
 ז־־נע; אץ ק־אפפטהאפט זיא ה־עלט א־נד עפפא־ לונב

. . איפעך .
 •עטצט עי (ואנטע ק־נד! פ־ץ ינקה, וואדר, ״נ־בט

 נ־:ט האסט ד־א וואה־, נ־:ט לאבק) אונד וו־־נען צ־ו־שע;
 קאפפען ד־ר צו נאך פאטעי אלטע־ ד־ץ דאס עיוואיטעט,

 רענן ן, ע נ י א ט ש ע נ •א וועדע א־ך אבער !ווידוי
 דאס דוא קאננסט !העטטע נעזעהען פעהר ניבט ד־ך א־ך

.1 פע־לאנגען :
!פ־י פע־צ־־הע אטעי,6 פהי־רער פיר, ״פע־צ־־הע

 פלא. ר־־נל־ך טי־ענען א־הרע אינדעם ־בקד, •עטצט (ר־ע־
 פע־. ד־ר א; שווע־ פיך האבע א־ך ם־־! פערצ״הע סען)

 אוניעבט, דאס;־אסע א־ך עפפפינדע ע־סט ־עטצט נאננען.
!".., צונעפינט דיר א־ך דאס

 א־ננערערב־ט. פאלל אלטע, (ד־עףדע־ ? ״פע־צ־־הען
. ? דיר א־ך זאלל פערצ־־הען העפט־נק־־ט) אונד טע־ק־־ט

 עט. ? פערצי־הק צו א־־נענטל־ך רענן דיר א־ך העפטע וואס
 ששעינענס.וואי־ט:עץ ץיק לך *נדו ד■ *אד,*ע מיד דוא דאם ווא.

 טא: ערנער6 מיך דוא ראם דאם . . . האסט? געשייעבען
 נעש־ק ד־ץ א־בע־ אוננעוויסה־־ט ם־־נל־נע־ אץ טא.נ פ־־

 דא רענן דיר איך זאלל וואם .• • ? ל־עסעסט אבשטערנען
 !לענסט נאך דוא דאס פ־אה, בץ א־ך )פעיצי־הען ע־סם
 •עדע נ־:ט דע־ פאטע־, א־־נען רענן עם נ־בט ווא אונד

 ו־־נעס אונד הערו־סר־־סט הע־צען ז־־נעם או־ס ק־אנקונג
 דוא קינד, מיץ רבקה אך, פערג־בט! אללעם נעינע קינדע
 פע־. איך אבער נעטהאן, וועה זעה־ זעה־, וואדל פ־־ האסט
 דאס נל־קלץ, טו־זענדפאך נץ א־ך !אללעם אללעם, נעססע

לענסט!" נאך נור דוא


