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בעדדכט. א פאליטישע
קאנפע. לאגדאנער דער בעציגליך האבען ודר

 עדגעבנים אהנע זיא ראם געזאגם, בערייטס רענץ
 פא־- ודר ודא זאגעקאטמען, איזט עם ווירר. בלייבען

 .פיעל נעמליך ווא־ נאנצע ראם ראבען. אדסנעזאנט
 אונם קימטערט טהאט דער אץ ניבטם״. אום לערם

 גאנצע ד־א יא דא בלוטוועניג, געגעגשטאנד דער
 א־זט׳ אנדערעס נ־בטם אנגעלעגענהייט עניפטישע

 ראגעי־6.געלד- געם־־נע פאללקאטטק איינע אלם
 טאשען דיא דך ענגלענדער שלדען ד־א דער בייא

עבע; ניבט פראנצאזען דיא ווענן מאכטען, פיללען
 זא אים א־נטערעסשען איהיע •וערק, נעשיידט זא

 בע. ודר ודא ■א, אלם וואדרען, צו נאכדריקליכער
ע. י ד עבען הערפארנעהאבען׳ וויעדערהאלט ריטם

 שטאאטש-פאפיערע עגיפטישען מייסטק ד־א ע ז
 פער. איינע אין דא וועשהאלב האבען, האנדען אין

 אין !מאנען ודלליגען ניבט צ־נזען רעד טינדערונג
 ערקלער- דיעזעם 2. פאם פא־לאטענטש-זיטצונג דער

 נלאדשטאנע טינישטער-פרעדדענט טעדערעננל־שע
 נעשייטערט נאנצליך קאנפערענין דיא ראם זעלבשט,

 עננהע־- דינעד טיט היעדודך -אט ענגלאנד !איזט
 ניעדערלאגע שמעהל־בע א־־נע צ־נען•נעלד״פאל־טיק*

ערליטטען.

 ביסטארק. פירסט ליעבאיינעלטע בעקאננטליך
 אנטי-פעטיטישק רען טיט הייטלץ, מינדעםטענם

ר. ע ו ו ניבט עבען איזט ביסטארק פי־םט ודהלערן.
 פא- א־ינען ער ווענן טיטטעלן. דען אין ש י ר ע ל

 ער פע־פאלגט באלד ודלל. ערר־יכען צ־ועק ליט־שען
 לע. אינד טאד אייף ניישטליבקייט קאטהאלישע ד־א

 אונטעד- :•פט פלאנע; דינען דך דיעזע וועגן בען,
 זיך ער פע־ב־נדעט באלדודעדער וואללק; ארדנען

 בעקעטפ. צו־ זיא ער ווענן גייפטליבקייט, ריעזער טיט
 זאלל. ווארום ודלל. בעניטצען ליבעראלק דער ונג6

 פא־. אללען טיט שאן דער טאנן, איין אלזא טע
 אנטי. ד־א אייך ניבט ראט, אניגעבאנדעלט טי־ען

ק זיך א; סעטיטען ק א  צור עבען זיא ער לאננע זא ל
 בע- צ־עלעם נער,־•טען איינעם אירגענד עררייכוננ
 בערלין אדם דעפעשע נייעםטע איינע - 1 נאטהינט
 בעקאננטע ״דער פאלנענדעם: יעדאך טעלדעט

 דער פ־עמיער-לייטנאנט ודהלער, אנטי-סעם־ט־שע
 פאן ליעבע־טאנן רער־ לאנדוועהר-א־נפאנטעריע,

 טיליטער. רעם אדם אץט נ, ר ע ב נ ע נ נ א ז
 דיי. מאן ווארדען. ן ע ש ש א ל ט נ ע פערבאנדע

 אין נונטעה־ ראש ראר,־ן, ענטלאסשוננ דיעזע טעט
 אנטי. ריא נענען זען—רענ־ע־וננש.ק בערל־נע־ רע;

 רע־־שע. שטיטמוננ איננינשטינע אי־נע שעט־טען
 בע. קאנינליבער איין ראש אוץ, עש קאטמט דאהער
 פא; רער בעדבע רעם פא־ טאנע דיעזע־ אטטער
 אנטי-שעמטי- איינבערופענען זאננענבע־נ העדרן

. ו נאבר־יקל־בשטע א־־פש פע־זאטטלוננ שע; נ ־ א •  
! ע  בע. ע־פ־־־ליבע; א־ינען ב־עטעט דיעם אלל ט
 נד דייטשלא אי; אנטי-סעמיטישטוש דע־ ראם ודיז,

 א ־ איזט ו־אד״־ש־ינל־ך האט. אבנעווירטהשאפטעט
 ביפטארק פירסטע; רעש פאל־ט־ק נענענווערט־נע

 אנטי-שעמיטען דיא ער ראש ט, ר א דע־ פאן
 אוץ ז־א ע־ וועשהאלב קאנן, ברו־בען ניבט היעצו

 ווע־טה- אדשנעפרעשטען, איינער נל־יך ווענודרפם,
פאטעראנצע. לאזען

 רער אויסודיזוננען רער א־־זאבע דיא א־בער
 טיעפעש א־מטער נאך העררשט בעדלין אויש רוסק

 ד־עש ראש אנפאננם, פערמוטהעטע מאן דונקעל.
 נע. רעניערוננ דום־שען רער פערלאננען או־ף עבען

פער. ניהילישטישע צאהלר־יבע ודל דיא, שעהען

 רער זא דך אונד פליבטעטען בערלין נאך שווארער
 פע. דיא אבער שלאנען נון ענטצאנען. שטדאפע

 איבעד לא־ם פורבטבא־ע; בלעטטעד טערשבורנער
 רען רעניערוננ דייטשען רער פארנעהען דיעזעש

 ז־א נענענאיבער. בערלין פאן א־ינוואהנערן רוש־שען
 רע. ■טע רוש דיא ראש דאטיט, פא־טליך דראהען
 ווערדע. פערנעלטען נלייבעש טיט נל־־בעם נ־ערוננ

 אלם ווענינער ניבט נעטליך ווארנען פעטערסבורנ אי;
 נון איזט פאליצי־א דיא אונד דייטשע, טויזענד •2

 רושישען רער אדם ודיטערעם אהנע דיעזע וויללענם, :
 ריב. ראש ווענן - אדשצי-ודיזען. רעז־דענצ-שטארט

רע. רום־שע דיא ניבט ראך עש וואר זא איזט, ט־נ
א׳נ. רושישען רער אדסודיזוננ ד־א וועלבע ניע־ונג, ן

רא. בלייבט עש וו־נשטע. בערלין אדם טע־טהאנע;
 דורך יאטהזעל, אונגעלאזטעם איין פא־לי־פ־נ הער |

 אי־נער צו רעניערונג רייטשע ד־א נ־ונד וועלבען
 נע. פע־אנלאשט ז־ך מאסםענ.אדשוו״זוננ זאלבע;
1 האט פיהלט
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 דינער אנע־קעננינג אי; נארי-אטאד, אי; פאבטע־
 פאלקשודרטה. דע־ געב־עטע רעם ארף פע־ד־ענשטע

 פ־אנצ.'אזעפש.א־דע; רעש דיטטע־ צ־ם שאפט׳
י עדהאבק

 ד א א ר.פ ע ש ר ר ע ה ר־ ע ז נ ו א • *
־ ר ע ר ע ד ר א פ ש ל א ע . ע ם ס ־ ו ו ד  נ
 -1*84 שול-־אהרע נעבשטען פאם ן.) ע ט פ א •ט

 בודא-פעשט צו אוניווערדטאטען רען אן ווערדען נ .־׳אא
 ציוייא, יע פראנאונדקלדזענבורג צו •ענען א; פיע־׳
 לעטבע־נ, איננשברוק, נרא־ן. צו יענע; א; ראנן

 דער איינעש, יע אנ-אם אינד טיטע־נאיו-ן קדאקר.
 איניווער. דע־ הא־ע־ ודרדיגע אינד די־פטינע פי־

 עליזאבעטה. יאזעף .,פ־אנין נעשטיפטעטען זיטעט
 800 פאן יאה־עש-אי־שטאשע איש נאלד-שט־שענדיעך

 בעווער. קאטטען. פערלייהוננ צו־ נאלד אין נולדע;
 איה־ האבען שט־פענד־ען דיעזעד איינעש איש בע־

 נעשריעבענעם. אי־נענהאנדינ
געריבטעטעם טאיעשטעט ק׳

אפי א־נד

נעבור דעם טיט
 אונטער דירפט־נרן־ט א־ה־ע א־בע־ דאקיטענטע;

 א־־נ. פערמאגענם.. דע־ שטאנרעש, רעש נאכודדננ
 רע־ פאטיל־ענ-פערהאלטניששע אינר קאטטענש.

 טיט .פערווא־זוננ• דע־ פאללע איש אונר עלטע־ן,
 דע־פארטונדשאפטם-בעהארדעאי. בעלענע א־ינעם

.פע־טאנענס-שטאנד דע; בע־  מיטדעש״טאטורי- 8;
 איניווערזי. שאן דא פאללם א־נד. טעטש-ציינניששע•

 ■טטאאטש. רען טיט א־בע־דיעש זינה טעטס-הארער
 שטו. צודיטען רעש בעצינל־ך פ-פיננש-ציינניששק

פע־. נלייבע; אינטע־ י׳.4 881̂ דענ.סעמעשטע־ם

 פאטיליענ. אונד פריוואט. אללערהאכסטען רעש
 ארה איינצורייכען. האפבורנ. ק׳ קי ויען. אץ פאנדם

 בע- געהאריג ניבט אדע־ איינלאנגענדע שפעטער
 וועד. גענאטטען ריקדבט קיינע ודרד נעזיבע לענטע

 איה. .שט־פטונד דיעזע ראש נלדבען, וו־ר - רען.
 ווערטה האהעדעם זא אום פא; טאיעשטעטען רער

 קאנ_ דער ״אונטערשיעד קיין היעב״א אלש אהט׳
 שטודענטען י־דישע אונד אבוואלטעט, פעששיאן־

 טהי־להאפט־נ עבענזא נאלד-שטיפענדיען דיעזער
 אנדערער שטודענטען ד־א אלש קאננען, ווערדען

 אדם קאנ־נם.פאאר אונזער ראם !קאנפעסשיאנען
 זעהד זא וו־סשענשאפט דיא טיטטעלך ״אייגענען

 אוננעוואהנ. רער פא; ציינט דאם אינטעדשט־טצט,
מאיעשטעטען. איהרער נעזיננוננ עדלען ל־בען

ר נ נ ו צ ט ־ ט ש ד ע ט נ ו (א * א פי  ד־
ן י א ן ע ט פ ט ע ו ו ש ר ע ב י . א י צ ־ ל א  נ

 פ־אנין-יאזעף קא־ןער.קאנינ טא־עשטעט דינע ן.) ע
 29.פאם ענטשליעסונג אללערהאבשטער לויט האט 1.

 צו רעניערוננ'ע־טאבטינט׳ עשטעררי־בישע ד־א •ולי
 איין נאל־ציען אין א־בערשוועטטטען רער גונשטען

 פאן בעטראנע איש דא־לעהען אינפע־צינזליבעש
 לאנדעש-רעניערונג נאל־צישען דער גולדען 800.000

 נאל־צ־שען רער דא שטעללען. צו פערפ־ניננ צי־
 נלי־בעם צו פריהעד בערייטם לאנדעם.דעניעדוננ

 זא וואורדען, אי־ננעהאנדינט נ־לרען 180<ס/ צוועקע
א. נולדען י׳ס׳ז00ס רען פאן בעטראג ד־עזע־ ודרד  נ

 אננעלע. ד־א ,:יע־דען! נעבראבט אבצוג אץ ט־רלץ
 ר״בטראטהע רעם זיינערצ״ט אינרעם ודרד גענהי־ט

 זא איש נאבטרענלץ רער ווערדען, אונטערב־י־טעט
 אקטע הוטאנען דיעזעם צו נענעהם־נוננ ד־נע עהער

 וואונש אדף יא דע־זעלבע אלש ודרד, ערטהיילען
!וואורדע אוישנעפיה־ט טאיעשטעט זיינער

ל ) ד י • י ו ר ע י ע ע ו ן ר ד י א. ר ג אי
 וד־דאדש .עדיעטע־טעיט״ דעם .חלולהשם״!) שער

 היער פע־האפטעטע פאל־צי־א דיא : א־ארגעטעלרעט
 ורק. אונד ליעבע־טאנן שאמי נאטענש יודען, צודיא
 אי־נע דורך ד־א פיר וועלבע שלעז־ננעד, טא־

 פא; א־־נ־ואהנער פעראיננליקטען פ־יע־ש-ברונשט
 פעראנשטאל. געלד-זאטטלוננען ליפטד.םט.ם־קלדש

 בעוויללינונג אי־נער בעז־טצע איש ווארען זיא טעטען.
 איין צייגטען איננערןאונד דעש ט־נ־שטער־אוטש דעש

 ליפטד. פאם וועלבעם פא־. זאטטלוננש-ביבליץ
שט׳-ט־קלו־שע־

 בעריק. ב־טטשטעללע־ •ענע ווע־דען העלטניששען
א וועלבע דבטינט.  ע־שט א־ניווערז־טעטש-יטט־ריען -

 אננאבעצו דיא אוץ האבעז נעזובע דיא אנטרעטען.
 נע. איש בע־ייטש בעיוערבע־ דע־ אב ענטהא^טען,

איי. אירנענד ארעד שטיפענריאוטש א־ינעש נוששע
 שטעהטו קאששע; אפפעטל־בען איים בעצונעש נעש

ם אננעבען, דא טיששען פערנער ע ב ל ע ו  שטו. ו
אב בעאבדכטינען, ווידטען צי

_____ דעם אונד ודצע.נעשפאן
 זעלבשטפערשטענדלץ - וואד. .ודד־טירט־ דיבטע־

 א־יף זיענעל אונד אינטע־ש־־פטען אללע י־א־ען
 נעבשט. - נעפאלשט. דאקוטענטע; דיעזען

 פע־. פיר אייך ל״טע זדבע־ען ריא שנא־־טען בי־א
 ודע. דא צוועקע וועלבעם צו שינאנאנען, שיעדענע

 נע. ראבב־נע־ם נ־־טראע־ רעש צ־־ננים איין דע־
אבק פא־ישט  וואכעג. .איז־אעליט־שען דע־ - !׳ה
 נעמעלדעט: פאלנענדעש וויעדער ודרד יט״פט'

 א־־נעם טיט רי־זט אוננארן אייש שודנדלעד .איי;
 שיר רעם פא־ט־אט ראש דעם אי־ף הערום, בילדע
 פ־דא פע־שטא־בענען ז־־נע־ טאנטעפיא־ע. טאזעש

ת י ד ו ה  טאנ. ראש נ־אבשטעטטע, איהרע דל, י
 ויהודית) טשה (אהל המדרש״ טעפיארישע-״בית

 דאש בעהי־פטעט, עד - בעפינדען. זיך וו׳ ז׳ איי
 פערקו־פע דעם צו אלליץ אידן מאנטעפיא־ע

 דיע. האבע. ע־מאבטינט ש ע ד ל ־ ב ד־עזעש
 הצדיק הגאון פאן צייגניש איין ווייזט ש־ו־נדלער זע־

פאר ש ע ע ד אויש ה ט ע נ א פ שנהם טו־ה
אדפנע. בערי־טש ני׳ נאון ד־עזען האש מאנטעפיאדע אי׳ פ־אפעששא־ען ארוואקאטען, א־צטע, נעטליך

 לאנגשטענם זינד נעזובע ד־א וואללען. ווערדען וו׳ ז־
דירעקציאן ק׳ ק׳ רעד בייא 1884'אוינושט 31.ביז

 ש רעם פארדערט,
- ענטציעהען.״ צו צייננים

׳טהיילטע!.55א־הם ראש ׳נדלער
השש״



 יראי׳ אנגעבראכט דעגעל ם ע ד ט ע ר £ איין סע
 .אדלעי- דעד טיטטעלשט אבדרוק דער וואר צוו׳ או׳

 ״שיעדטעלגולדענ-שט׳- דלבע־נען א״נעם דיטע״
 וואורדק׳ זעלבסט ק־סטע דעד אץ נעשעהק. קעם״
 געלדעש דעס שטאטט געמעלדעט* בער״טס וייא

 געוו־כט דאש שז*־געש־נדען. ציענעל-שטיינע״ .דרי־א
 ״דעקלא־א- דע־ אין דעם ענטששראך קישטע דער

 א־שנאדמע נאך שאללשטענדיג. אננענעבענען ציז*ך
 ווא־רדק ״בעשונדעש* ש־אטאקאללא־־שען איינעם

 ארך א־נד שנאנצ-ם־נ־שטעדיא־ש אוננאדישע דאש
 אן6 ד,יער, אונד ורק אץ שאל־צ״-בעהארדען, דיא
דיעב־ דע־ אב שע־שטענד־נט. שאדשאללע דעם

וואדדען, אלרש־ד,־ט6 קר• ץא א-י•- ער־• ׳״טאדל
 ווערדען• שעשטנעשטעללט ניבט ביזהער קאננטע

 א־ה־ א־־ף עבענזא״א־ל ורעז זעלבשט קיסטע דיא
 - 'ין שע־שלוששע דעם אן ארך אלש שלעבע, רעד
ע  ע־א££־ נעוואלטזאטען א״נער ן ע ר ו ש ש נ
̂ן׳ א־ינער שז*ן אינדטישזאמיט ארף, נוננ  ייעל- שערזי
 בע- געלד.ק־שטען דער בעשאדדע־ונג דע־ טיט בע

 אונבעמערקטק א״נעש א־ן ז־יא, געוועזען טררט
 ••עד,־ענד 1 זיין -א־-ען .ארשגעטרשט׳׳ ארנענבל-קע

 נעשעהען, נ-בט ד-עש קאננטע זעלבשט £אהרט דער
 אדע־ וו־ען אין ענטוועדעד דאהער טוש דיעב דעו־
ק ע• בודא.שעשט אץ ב דץ• ד

ד • ע ב י ל ט ט א ) . ע ט נ ר ד ע נ ו א
( • ט ב י ר ע ב - ש ד נ א ט ט י נ ע ט א א  .א״ף ז

 ר-£ע א-ש אקעד-בוי-ם־נ־שטער־אוס א־ש דער נ־ונד
 ראנ- בע־יבטע א״ננעלאננטען ראכע יינגשטק דער
 גאנצען א־ש ע־נטע ד־א -אש מעלדען, ודר גען

 נ- ע ע ב בע־־טש א־שנארטען, נעריננען ם־ט לאנדע׳
ק טעד־ע־ע; א; א־זט. דעט ט  שאן אייך רא-דע א־
 דעששען בערע־קשטעלל־נט, ״ש־ז*בע.דרוש״ דער

 בעשטע- א־טיננען—ע געדענטע; ד-א ־עזולטאט
 שטאטט- ע־נטע דע־ לר£ע א-ב ד-א ד,אט. ט־נט

 דא־־ף דיא א־נר ודטצע א־בערג־אשע נעדאבטע
 ד־א ארף בען ד רענענ-ניעדערשלאנע פאלנענדען
 שט״ל־ דאשע־ש דעש א־נד נע־שטע דע־ קראליטעט

 א-ש- אינש־יש ן ע ט ב ע ל ש א״נען דענר־יזע
 בעזאנדע־ש א־נד לאנדע נאנעען ש א - נעאיבט.

 טאנען לעטעטען דען אין נ־ננען דעבענבירנק א־ן
 ״ע־בע ניעדע־ נעורטטער בענל-טעטע דאגעל שאן

' ־טע; א־ב . ערנטע ד־א א״נע־ד־טש י ע - ב  ׳
 בעט־אבטל־בע אנדערערדיטש א-נד ן, ע ט ר ע ד

 דע־ א־זט שא־גערמליך אנריבטעטען. ן ע ד א ש
 רינ-א- טשיד. ט־א נ׳ קאם־טאטען דען א-ן שאדען

ך ד,אבק ד,אק.£־יבטע ד-א ;־אש. שעבק אינד -  ד
 לעטעטרץ ד-א אבע־ געל־טטען, ״אדי ה־טצע ד-א

 ד־עזעלבק ב־אבטען -ענען שטאטטנעדאבטק
 ״״נשטז*ק דע־ ענטורקעלונג. שאגע־ צו ורעדער
 טאנגעל א־בע־ קלאנען - אונשע־אנדע־ט. שטעהט

 דע־ ן א איטשטאג־ ודעלבע־ טש.י־א£ט. א־ב־ א;
 לאנגק •••־ד, שיהלבא־ בעזאנדע־ש ע־נטעצ״ט

 אינד אלשו־-שעהע־ א־א־ ראם־טאטען דע; אייש
א~ן• בז*לנאק.־אבאיא

ר ר ע י ו ב ע נ י י ל <ק * ו. ל א ו ו ע נ.
 נע. י־ל־ ?8. שאב וד־ד א־ טעטעש־ א־-ש ן.) א ־ ע

 טא- געם־־נדע דע־ אץ ב־אך .געשטערן ש־־עבען:
 קל•־. א״נע קאט־טאט׳ (ק־אש׳-בא־עניע־ טשא־־א

 צע־שטא־. ב־יע־ן דיא אייש. *ן4בדערנ.רערז*לוצי נע
 יו׳ ע ש ט ־ ל נוםש.בעדטצע־ש דעש הי־ז א״ן טע;

 א־נטע־ נו־ דעשזעיבען שאטיליע ד-א קז*נגטע א-נד
 שטוהל- דעש א־נ־ שאנדא־סעריע דע־ ש־טצע רעם

 דיא ווע־דען. בעש־״ט רז*רנינ; דע־ א־־ש ר־בטע־ש
 ורצע- ריבטע־, נעטליך נעט״נדע-שא־שטעה־נג,

 דא־ויף טאנש ויא־רדע נעשרז*רענע, א־נד ר-בטע-
 דע־ געב־אבט. טעטעשוואר נאך עשקזךטע אינטע־

 אינטע־דב־נש-־יבטער א••; א-נד שטאאטש.אנ־־אלט
 א־נטע־זו. ד־א איש טאטשא־־א נאך דך בענאבק

 אייגע אינד שט־הלריבטע־ דער איינצולי־טען. בונג
 אינד א־ש אן דך בעשאנדק שאנדארסק אנצאדל

 ב״ע־ן דע; אינטעל נעה־ינג דיא דא שטעללע,
 לאשש• בעש־רבטק א־טטער נאך .טהעטל־בק״טעך

 ווירד רוד,ע.שטא,־וננק דער ע ב א ז ר ו א ד-א
 קלאר- א־נטערזוב־נג גער־בטליבע דיא דורך ע־שט

ווערדען. נעשטעללט
ש ו ר א ו מ ן • י ל א ל י י ז ר א יא ט  ד

ר א ר ע ל ז* ב א ר זז* ג ה ע ) ז ! ט ע ה ט י ו ו  
 ארש :נעטעלדעט יולי .״י• שז*ש פא־־ז ארש ווירד עש

 £א־לאםענטש.אבנע. ש־עלע דך רז*ד.־ן טארז״לל,
דעד אן י ו ש נ ע ט ע ל ק הערק טיט ז*רדנענע,

 דער אורזאכע דיא אום האבען, בעגעבק שש־טצע,
 בע. טרויריגע זעהר לאננען *רשען,1ערש צו בז*לערא

 אונ- העררשט שט־אשען געוויששק אץ א־־ן. ריכטע
 ״בא- וואהרע דנד רא ;אונזרבערקייט בעשרי־בליבע

 איין דעם אויש ד,ויזע. אי־נעש אין לערא.הערדע״.
 שטארבק דראנג, נעשטאנק ענטזעטצל־כער

 ק־נדער דרייא מאן שאנד גענענאיבער שע־זאנען.
 דעש בערז*הנער אללע דא שערלאששען, נאנצליך

 - וואורדען. היננע־אששט כז*לערא דער פא; הדזעש
 נע־אדע רז* ציטטער, עש ניבט ה־יזערן דיעזק אץ
 בע. קלעמענשר א־זט. שלאט׳ן בעטט איין שיר נור

 רז* נאמענטליך שטאדט, דער פינקטע אללע זוכטע
 ל־יננען ליידער וואורדק. נעמעלדעט קראנקע אירש

 דעש שא־ ש-בט אויש קראנקה״ט א־ה־ע ש־עלע
א שערזאנען אדע־ שש־טאל, טקד־ צ א־ ג אל ש דק

 טע. א־צט א־־ן דעש קראנקער, איין ט ״ ק מ א ז
 ״גישט-ם־שע־״ א־הן נאננטע וואללטע, רי־כק ד־צץ
 א:- דער אן. טעששער א־־נעם טיט א־הן שיעל אינד
 <ד׳״ייא0 עטווא טררריג; זעה־ דיא טא־דיללש בל־ק

 איזט עלענד דאש געשל־בטעט. דך האבק טענשען
 ערשש־יעש. זעהר ל־ישטען שאלקש-קיכען ד־א נ־אש,

 אונטערבראבק טישטען קאנאל-בויטען דיא ליבעש.
 דאש ווידערזעטצט, דך ף א ש ־ ב דע־ ״י־ל ווערדען,

 פא־בי־נעשיהי־ט קאנאל איין ״א קידבע, איינע־ אן
 שליעשק זז* !ווע־דע ט ־ ה י י ע נ טיש, •וע־דק

 יאיץ-אב- אב; ן ע ש ש •א ״אששע־ א־נ־יינע; דיא
 מא;איןזז*לבעש ראש ניעזאנק, נע״יש וררדע ב־נע-

 אינזע־ע בע־יהרע. ניבט שינאגאנע א ד שאללע
י :זא;ע; ודזלסוד' ״חבט׳ ח •  שיטית •לא בהש. ״

 אל. ־א־־■ ;עשאה־ א־־נע־ בעדיט־נ־נג צי־ ד ברש
!)געשעהען לעש

עסטעררייכ-אוננאק. אין יודען דיא
)(£ו*־טזעטצו:ג

 א־הנען ■יאורדע ק־אנלאנדע־ן טעה־ע־ק אין
 שע־באטען, ה״זערן אי׳ נ־ינדבעדט׳ן שאן אנדיה דער
 ״ענן דאש. אלל א־ד,;ק וואר דאגענק אטאל־ען אץ

 נע. ראך בעש־ענקוננק, נעודששק א־נטע־ ארך
 מעה־ק, אץ ״עהרענד נעשטאטטעט. זעטצ״יך
 ״דישען דע־ צאהל ד־א שלעזיען אינד באהטען

 אינד, •יא-דע בעש־ענקט נעזעטצליך שאטיל־ע;
 -דע ק״; •יא־, יבט—ע 4צאר־ דיעזע זאבא־ד

 נ־ינדען שאט־ל־ע נ״ע אייגע אינד אטע;—ה טעה־
 אינ. א־ן ׳ודענ-היי־אטען ד־א ״א־ען דו־שטע,

ק אץ אינבעש־ענקט. נא־יציע; א-נד ;א־ן  ורע. ד
 ״א. י־נצען ש־א איטאליענישע; ע־״א־בענע; דע־
ק  זז* שטאאטש-בי־נע־ן אנדע־ען דעז יודען דיא ־

 שטאאטש. •עדעש זערבשט נל״בנעשטעלייט. ציעטליך
 איין ראי־דע ש־״ליך 1 בעקל-דק דא דו־שטען אטט

 ער. יודען קיינעש ט־אטצ-עש דאטאלש זאלבעש
!טה״לט

 •ודק דע־ לאנע ד־א ׳ואי אללגעם־ינק איש
 א״נע ש־אנין קאיזע־ש דעש רעניע־ינג דע־ אינטע־

 אשט1• ד־יקענדע שיוע־ זעה־ א״נע גינשט־נע. רעניג
 ע־״עהנטען •••ע־ע־האייט בע־י־טש ד־א ׳׳א־ע;

ק ״עלבע ־ודענ.שט״עק, ע־  ל״שטוננש-שעה־נקייט ד
 אינד באהטע; אי; ״דק דיא איבע־ש־יטטק. יו״ט

 ״על. של״שע, רעש פא; א־בע־דיעש האטטק טעהרק
 א״נק שישען. שאן זעלבשט יא נענאששק, דא בעש

 ;אב עש ענט־יבטק. צי שש־א;־ א־ , זז*;ענא:נטק
 .שע־צעה־ונ;ש.שט״ע- בעזאנדע־ע א״נע אייזא

 אי־שע־. האטטק ;אליציק אץ ״דק ד־א יודען. שי־
 ״ליבטער-צינדע.שטיי. זא;ענא:נטע א״נע נא־ דעש
 דיא שי־ דאש דא־ץ, בעשטאנד דיעזע לי־שטען. צי ע־״

 נאבטש שבת ע־ב אש יודען דיא רעלבע ליבטע־.
 אג. שט שא־ש־ -על־נ-אזער נאך טיב רם אש אדע־

 וועד. בעצאהלט טאקשע נע״יששע א״נע צ־נדעטען,
ק  ״רעלי;־ז*נש- א־ט א״נע אי־זא •יא־ דאש טישטע, ד

 נאנין זאלך ;אב עש !זאנדע־בא־ אבע־ .—•טט״ע
ע ט ל ע ט ט י ט ע ב נ ־  דא דא רעלכע, יודען, א

 אם ליכטער איבליכען דיא האטטען. נעלד ק״ן עבק
 אלל דז*ך ! קז*ננטק אנצינדק ניבט £־י־טא;.;אבט

 נא־ דך קימטע־טע שטאאט דע־ נ־בטש. האלף דאש
 ־ואור- אננעצינדעט ליבטער קיינע דאש דא־וש, ניבט
 דיעזעם אי; ארך ליבט.שט״ער ד־א טושטע טא; דען.

 יא ווענן אלש ענט־־כטען, ניט עבענזז* שאללע
 דער דא - 1 ווע-ק ״ז*־דען אננעצינדעט ל־בטע־

 דיעזע אום האטטע. נעלד קיץ אבע־ יודע א־טע
ווא־־דק זז* ענט־יבטק. צו שט״ע־ אוננע־עבטע

 .שאבבאט.ב־ז*דע״(.בארכעם*, דיא אשטערם איד,ם
!געפשענדעט ״ברשות״) :אייגענטליך

 דאמאל־נע ד־א ווא־ נרז*שק אונד נאנצען איש
 בעשאננק, 'איררטהוטע דעם שאן נז*ך רעניערונג

 שטאא. דעש מיטנליעדער שעדליכע יודע; דיא דאש
 אבלייג. ניבט דאך קז*ננטע מאן אלל״ן דנד. טעש
 דען איש דאך דענן דך יודען א״נצעלנע דאש נען,

 ערווז*רבק שע־דיענשטע הערשארראנענדע שטאאט
 דאה,ער וואורדק •ודק א־ינצעלנע זאלבע האבען.

 שערש־ע. איהנק נעוועה־טע מאן בענינשט-נט. זעהר
ק אין ז־א ע־האב ארשצי־בנונגען, דענע  אדעלש. ד

 דארט אייך, א־הנען נעשטאטטעטע א־;ר שטאנד
 איברי. דען ־•עש רז* ע־ווערבען, צו ;־•נ־-בעדטין

 ד־א זובטע טאן וואר. נעשטאטטעט ניבט יודען נען
 שערלאנגטע, אינד שעדמינדערן צו תלם־ד.שולען

 י- ש ־אבבינער אנצושטעללענדען נ״א ד־א דאש
שט ־ ש ז* ז ז* ל א. ט ב א ם ע ; ן ע ■ ד ו ע. ה
 ווייזע זאלבער אין נלויבטע מאן !ן ע ל ל ז* ז ן ע ב

אב. גלרבק איהרעם שאן נאך אינד נאך ״דק ד-א
 בע. טהאט דער אץ איזט עש קאננק. צו בר־ננען ;

 טיינינג א־ר־־נע דיא דאטאלש זעה־ ורא דרע־ליך,
 שע־. רעל־ג־אן •׳דישק דע־ שאדל־בק״ט דע־ שא;

 א־נד הישטא־־קע־ בע־יהטטע דע־ ״א־. ב־ייטעט
 א״. איין זאנשט דע־ ק, ע ט ט א ר שטאאטשטאנן

 אין דך ששראך וואר, דענקער ל־בע־אל־ע־ שע־שט
 שאן שא־לאטענטע (איש קאטטער באדישען דער

 ״דק ד־א קאנן ״טאן ארש: פאלנט ודא באדקז
 שטרעבע מ״נערד־טש איך עטאנצישירק; ״אהל

 דא־ף דאך אן. ק־עשטע; אללען א״ש ציעל י־עזעש
 ״ענן ערשאלנק, דאנן ע־שט עטאנצ־שאציאן ד־א
ק יודען ד־א  ,צערעמאניאל. דאש אונד ״תלמיד״ ד

״- ראבען א״שנענעבען נעזעט׳ך  זאלך אץ וררדק!
 צ״ט יענע־ צו ״אר איררטהומע בעד״ע־ליבעמ

א טא;ן נ״שטשאללע־ א־ן זעלבשט  ק ע ט ט ז* ר -
 דע־ שט־עבען -אש דך "אשט ה־ע־״ש בעשאננען.
 די־ב- ״עלבע ע־קלע־ען. ־עניע־וננען, דאטאל־נען

 טא. צו אב״ענד־; ־על־ניאן א־ה־ע־ ״דק ד־א אי־ש
 ״ע־. ;עזא;ט ניבט ליידע־ קאנן עש זובטען! בע;
 א״ש. נאנצליך ה״טע שט־עבען דיעזעש דאש דען,

- !האט נעהא־ט
)ל:ט)1£ *־טזעטצוננ1£(

ג. נ ו ז א ל ר ע ש
־ נ נ ו ה ע ־ צ ע ע. ז ז* ־.ל ־ א ל ק ד

 צ־עד.ו;נ שטאטסנעהאבטק •ול• ו..פעז < אש דע־ ב״א
 2.1,000 6־8 הו־££.טרע££ע־ £־על קלא־־״לאיע £־־שש דע־

 ד־א נע״־ננען נולד׳ 100 .•ע27,ד9ד ל^־דדדע־ א■•־. נולדען
 ,8<<וא ,6115 ,6101 (:,9111,3412 ,169.״ ,70;. :ע־ן85נו

 ,17616 ,16944 ,16134,11681,116*1 ,11184 ,111״ , ,11167:1
17967, 19255, 31 18, 19218,18734, ?19164,194.1, 19,4:1, 
 ׳־,9ו>04 ,2689״ ,26489,26206,23769 ,232 7 , 22-43 ,21387
 ,35130 ,34719 ^3426 ,32986 ;12י 89 ,31״77 ,29671 ,29974
38294, 38910, 38939, 18917,: 39613, 39842, 0191^41166, 
417,9. —

־עדאקצ־ז*ן. דע־ בר־עשע
 איזט יעדען, ז־א ״יא טדו־ד׳: אץ וו׳ א׳ העד־ן

ק  נענינע וואינשע א־ה־עש דאנטאנש.:־דדע* דער אץ ש
 א״ננעלוישע. א־נט אן זאדטטל־נע - !*־דען1" נעל־־סטעט

 אץ ע־שם .דא:נעלש,8־ו־ ווענען קאננען, אנט־אנען נען
!ווע־דען שעאנט״א־טעט נוסטע־ נענסטעד

. ד־א ליענט בלאטטע ד־עזעם —־־ ' י ו ו צ
בט א ר א ם ע •ש אונזערער ליעשערונג ע ט
1 ב־יא ע״ ג א ל

 £עד. וועזענטלשען קיינע *נטאנ1ם ו״ט קורוע ד־א דא
 ד־א״קורז-טאבעללע* ד,־־טע ורד ל־עסען עיל־טטען, ענדערוננק

 לעועשטן*£ף מעד,־ אנקנענטע; נעשעטזנטען דק א־ם וועג,
קאננען. צו נ־עטען

דז*נו*א. דע־ ראששער-שטאנד
מו*. ,3,57 בודאטעסט ,3.63 קז*מז*רן ,3.98 סרעסנורג

.3/10 *־וא1*־ש1,2.39 טאנטשקוא ,4.35 נ־־זאט׳ן ,4.58 ראטש

 .1884 יולי 811. שז*ש ראטטז*.צ־עד.וננ
ן נ י ד 75 79 33 14 11 ב

עה־ענטד״ל. ם׳ :)ע־אנט״א־טל־ך יעדאעציק דיא £••
8ו1י1ייק*81, 1884. 1̂ונ*0!ה1ו1110 !10)1 1דו(10̂ ¥ 1)0א11'2!'<1ז )110 )**א1ג0חסח 0̂מגז1זס^111011 : <1. :•!11 'א^א1יע1גי11.,



̂ן רעדאקטעדס נאננטען איזנו. קלארען איס ציעמליך זא יפזו
 האטטע ער ראזע,6 דער טיט העדומפלונקעין ראם —
 בלאט. נראשען א י י ו ו צ בייא שטעללונג ע נ י י א

 דיא ע־ דא אללער.לעבעדליכסטע, דיא א־זם איננע, טערן
 נא. ד־א אונד אנניבט, ניבט ״שטעללונג* איננע.נעהאבטע

ק  וואהל דך ער היטעט נלאטטער בעטרעפפענדען דע־ ס
 דענ. דיא פיר אירן קאננטע מאן פורכט, אוים אנצונענען,

 עמספינדליך עטוואם טעלץ דען שמאך, צונעפינטע זעלנען
אויסשטויבען.

רעדאק. דיעזער,,הערר דך ענטבלאדעט נליינצייט־נ
 צ־יננים דאש ״באלערא-פאליטיק״ זיינע איבעד ניבט, טער״

 - פע־אפפענטל צו היעזינען״־עליניאנס-לעהרערס״ איינעס
ע. ר ב ע ד, דין אינער דך ער ווירד וואהרשיינליך נען.

 ״כ!). איינעם סאן צייננים איין ען ם ס י ו ו ם ע ש י א
 הל א וו איוט מאנן דע־ לאסשען, ע־טהיילען לע־א-א־צטע״

 דאך, אבער ער ווייס דעבהאלב הארץ״, ״עש רערצלינער איין
 פער. צו ציינניססע לייטען פאן פעהינק־יטען ז־ינע א־נע־ זיך

 פערשטע. ניבטס אנזאלוט פאנע פאם עבען דיא שאפפען,
 פיר ווענינער רייז דיא אירש בעצאהלט פ־ייליך — ז הען
 לייטע אנשטענדינע אוש דאפי־, אלס ״רעדאקציאן״, דיא
 בעציעהונג ד ע ז ע י ד אין נעווערפען. צו קאטה מיט

 רעדאקציאן דער פאן נליקליכע. איינע וואהל איהיע וואר ן
נינטש, אינדיווידיאוש דיעזעש פע־שטעהט צייטוננ איינע■

 ״רעדאק. דיעזעד דך אייננעט יעדאך ״קאטה.וועדפען״ צוש |
ע. אונזוינערע ט־וידינע, האנסט איינע נוט. זעהר טער"  נ

1 שאפטינונג
נעשטא־נען, ז י י ר אלש אוינעננליקע, דעש אין

 רעדאקציאן דיא ל י י ה ט נ ע ד ה ע ,מ הערר אונד !
 בעזיע. בלאטטעס דעש שיקזאל דאש ווא־ ניעדעינעלענט,

 דער אלס צוריק, ניבטש זאנשט יא בליעב וויטווע דע־ נעלט.
 יאהדע 16 האט דאסזעלנע נלאטטעש. דעס טיטעל בלאסע

 טאקט. איד דורך האט •ייז דיא בעשטאנדעץ, עהרען א*ץ
 עם דאם בעווירקט, עש ״־עדאקטערס״ איהרעס וואהל לאזע
ן י !מוס אונטע־נעהען ן ע ד נ א ש א

איבע־ אויך יייז פ־ויא ווי■ ״אללע' שלושסע צוש
 איה. לענען נ״ש ניבט ווי־ ווא־וש אדפקלע־ק, פ־אנע דיא
 געשאה דאש — ? נענ״נדעט בלאטט איין סאננעס -עש

. ע ר ה ע הערר אונס דייל ניבט, דעסהאלב א־־נפאך נ
ל טיט צייט יענער צו דער ל, י י ה ט י י  נעסייג. ד

 העט. שטאנד. פעיפיגונג צו־ ניבט א־ני־טעטע, •טאפטליך
 צווי־פעלהאפ. שאן אינדיווידיאוש איין אונס או־ך ודר טען
 דא. אונד זאללען ע־נעננען רעדאקטעד צום ווערטהע טעם
 קאנ. ד־א עהדענטהייל, הערק וויא מאננע, א־ינעם פיט ני־א

 דע־זעל. אין אונם ווי־ מאבטען דא !אויפנעהמק קורדענץ
 ניננע עש •א, דייל. פ־ויא הי־טע וויא נעם־נדען, לאנע נע;

 עש דאש א־בעיצי־נט, דאך ווי־ דנד שלעבטע־. נאך אונס
 ניבט, מענשע; אונאינטעללינענטען לאלך ק־ינען אינערהוישט

 ש־ענו. רעדאקטע־ס איהרעש •שסירע־ייען־ דיא או־ף דער
 פיללייבט דיעס האבען וועניגע איינינע : זאללטע פע־י־ען

:. ע ו ו ט ־ ו ו איה־ע או־ף ־יעליבט אויש אללהע־ ביז

 אויף נור אונס קאננען דויד נון, !נעטהאן ט פ א ש
ן ע נ נ ו ט ס י י ל ן ע כ י ל ק ר י ו ו ע ר ע ל נ ו א  

 בעריק. ניעמאנד ווירדע וויטווענשאפט אונזערע ;בערופען
 טהאטלעכליך איינענשאפט ע ל ע י ד וויר דא דכטינען,

בעדטצען. ניבט
 •ווענ. עה־ענטהייל הע־דן וויר דאם פאדוואודף, דער
 נע. אונד פרעכע דננלאלע, ענענלא איינע א־לט נעלאקט״,

 פירש !דנד אנדערען אללע עש וויא פערלייסדונג, מ״נע
 אינ. ערפאהדענער, צו איין עהרענטהייל הערר אילט ערסטע

 לץ ע• דאס אלש מאנן, נעלעה־טעד אונד טעלליגענטער
 ווענן ערקלערליך, איבערדיעס א־לט עם ליעפע. •לאקעף

 פעיפינוננ צו־ דייו דער ניבט פעהינקייטען ליינע דעילעלבע
 ל״. א־ינצינע דעי אלס ער, דא אונד וואללטע. שטעללען

 אונלע. אויך עם ענטשפ-אך ווענ-ניננ, בלאטטעם, דעם טע־
 צו נעמי־נשאפט אין רייל ער ד פיט ניבט, נאראקטער רעם

בלייבען.
 וויר וועלכעש ווא־ט, ע ט צ ט ע ל דאס איוט דאש

 נאך ״נאר־ענ-באנדע״ קאטיש-לעכעדליכע נאנצע דיא אויף
 פיט אלם טהון, צו עדנסטע־עם האבען וויר !פעדשווענדען

 ״אונ. דען אין הויפטשטאדט יעדע וויא לאפפען, אללעדלייא
 אונס האט, אויפצו.וויילען לאלבע פאלקש.שי:טען" טערען

אבצונעבעץ.
. מ^דיט^ן ן א י ר ו ב

ג. א ר ט כ א נ
— באהן. מינקאטש-סטרייער דיא —

 £אל. זאענען ודר לעזק אטטס-בלאטטע אים
 טונקאטש. דער בו־עם דעש פש6״בעטדע :גענדעם

 קאממוניקאציאנם. דאש אן דגד באהן בעשקידעד
 אייננער״בט אשפערטע _ צאהלרייכע טינישטעריא־ש

 א־בער ענטשי־דונג טינישטעדיעללע ד־א ו־א־דען.
 טאנאטש דיעזעש ען8-7 אש וו־רד א££ע־טע דיעזע

 ויער- געגעבען בעקאננט דאנגערשטאג) (נעששטען
ק, לאגע דער אי; ענטליך£6הא ווערדען ודי־ !׳׳דען  ז

 ענטש־ידונג ם־נ־שטע־־ערלען ז״עזער ערגעבנים ראש
 £אל. ם־ט £־־־טאנ.נ־טטע־ געששטען אונזערער אין

ם־טציטה־־לען. בעשט־מטטדדיט לער
- נידאפעשט. אין קאנפע־ענץ איינע -
 עש דער ב־־א קאנ£ערענ*ן, לאגז־אנע־ דיא

 א־זט האנדעלטע■ ״געלד-שווינדעל״א■ איינע איש זיך
 אץ זאמשטאג ד־עזען אבער וואורדע דא£י־ טאדט.

 וועג-גע- רעש £א־זיט•{ א־נטע־ הרםט.שטאדט דע־
ע ט ם אלבערט ראבבינערם, ניי.פעשטער יאגטען

 וועכען אבגעהאלטען, קאנפערענק אי־נע ־, נ ע ר
 א££ענ. ״ד־שעןרע£א־ט״עט״;דע. אי־נע־ גרינדוגג

ע. ע ט ש ראבבינער £יר דך האנדעלטעש בא־ ר
 אייגע אום אלש ״רע£א־ם״, אייגע א־ם דעניגער י נ

 רע- ד־א קאנננוע א־בריגענם .געלד-שוויגדעל״א״.
געטאשט ך * ל ר ע = ע ל בעששע־ נ־שט £א־ם

 ואנע. איהרעם שמיערערייען טאלל-דננינק דיא אויף מאן
 דאם מאנע וא זאלל, פרענומעיי־ען ״דעדאקטערם• נאננטען

 וויטווע' .ארמע דיא אויף ך דלן דענן פובליקום נעעהדטע
 וואס דעם, אויש קאפיטאל שלאנט יעדער יא, !שרענומעד־רען

 ליא נליינע, דאם טהוט דייל פרויא דיא בעזיטצט. עבען ער
 קאש־טאל דאהער שלאנט אונד וויטווע א־־נע וו־יקליך איזט
 דאס זיא נע־עכט־נט פרייליך ״וויטווענשאפט״. איהרער אויש
 ניעמאנד ברו־בט שטאלץ דענן ש־מפפערייען, צו ניבט נאך
ליין. צו קאפיטאל טרוירינעס זאלך איין אוי־

 אונם וויי דאם נעלאנט, דינע־צ־יט שאן האבק וויד
 אלליין העטטען. נעקיממעיט ניבט ״נעקנייפף״ אידי אום
ד ווייס, יאלל איבעו ניבט דאך לאנדע איש מאן דא ע ו ו  

יש וויר, האנען לא דיא, דייל״ ״פ־ויא דיעלע איינענטליך או  
ג נ ו ט כ ר א א ן פ ע ד ע ל נ ו  ן ע ט ר ד, ע ע נ א

 ענט. דאצו וויללען, אונזעדען ווידע־ אונס, ן, י ע ל ע ל
 היימצולייכטען, א־דענטליך דאמע" ״עדלען דעד שלאששען,

האט. פערדיענט עש דא וו־א
 נעעהרטען פפליכטדעש אונזע־ער וויר האבק היעמיט

 עיאבטעטען וויר נעלייסטעט. נענינע נענענאיבער פיבליקם
 ד. ע ד ע ל נ ו א אננעלענענהייט אונעדקוויקלינע דיא

ר ש ט י י ל י ן• א ה ט ע נ נ א פ
 ודלל ל־א רוהען. ניבט ודלל ל י י ר פרויא אלל״ן

ל ש פ י ו א ווייטע־ דורבאויס י י  לא ן. ע פ י ו ל א
 ״הע־רן איה־ען ״לאלדלינני, איה־ען ליא בעאויפמראנסע

 צו לודעלייען ע־עלהאפטען דינען מיט אונם רעדאקטעד״,
 דער יעדער, דאם איבעדציינט, דנד ודר איבערשיטטען.

 דיא זאנלייך ליך בעקאמסט, געל־בט צ■ .לודעלייעף דיעלע
 נו־ •טמיטין איין זאלך ״אב האט, פערשאפפט איבעיצ״נוננ

 קאנן, קאממען א־נדיווידואומס אי־נעש לעעלע דעד אויש
 ״־עדאקטע־ צום טאקטע* ״פיעלעם מ־ט ר״ל דיא דאס

 דיעלעי ראננ וועלבען — האט. ערנאננט בלאטטעס־ איה־עש
 נעהט איינניממט, דייל פאמיל־ע דעד אץ זעלבסט אבע־
 איש דע־לעלבע דא :דע־פא־ טהאטלאבע פאלנענדע־ אויש
 אדער ,באלערא״, דע־ פא* אלש שרייבט, ■ואס ניע טע ט א בל

 פעהלטע לון ןן,1פע־ז אנייבינען עבענלזן א־־נענען דינער פון;
 נעדרוקט ניבט קזןננטע בלאטט דאש אונד מאנושק־יפט, אן עש

 דאס נעודסשעדמאסען דייל, דע־ שוו־ענערלוןהן דע־ ווערדען.
 ד־וקע. דע* אין דאהע־ עישיען פאמיליע, דע־ לןבע־ד״פט

 נעגענ. אץ דעדאקטעד־ .העדרן דעש דוןנ:ע־טע אינד דייא
 ״דא :צו ן־טע1וו דיא פע־לוןנאלש צאדליייבען דעש דא־ט

 לעטצ. מיץ !רעדאקטעד קיץ אונד שוסטע־.בוב איין לינד
 דאש מישב־ויבען דא !דא אלש מעה־ א־זט ק!ןממ־ם טע־

 איה־עד דיעלע־ בי־א י. פע־קינדען צו לוןב איה־ איש בלאטט,
 —פע־בלוטען!" שודענע־־מיטטע־ מי־נע מום לוירטהשאפט

 אהנע אונד לאשט לאנען אפשענטליך דאם אבער דך ווע־
 טרדרינען ד־נער אדף ודיטעד נענונטהואוננ* ״אפפענטליבע

 ־עבט, קיץ — נעלאנט פילדע — האט בל״בט, שטעללע
 אללענפאללש — ע־ווידערוננ!' אייגע־ ״עד,רע דיא אדי־

 -יל׳שען דע־ איננע־האלב לעלבסט מאן דאש מאן, ליעהט
זאנע. ד־עלעש אינטעללינענץ' ,הוןד.ע דיא איבע־ פאמיליע

 דיא דאש איבעל, נ־א־ע דאס ליידע־ הע־־שט עש ווי־שם.
 קימ. ניבט שעטנל״ ״איסור דעל אוש ל־ך מאננע־.שנ־ידער

 טאנליך, וועלט דיא דאש דא־אן, שילד דנד ליא מע־ן.
 איבעדט־עטען. נעבוןט ה־ילינעם איין אונבעוואושט שטינדליך

 נע. אבט דא־דף מאננע־-שניידעד אלש אבע־ דוא ודרשט
 ניבט קליידער פע־פערט־נטען דיר פאן דיא דאם נען,

 טוילענדע היעדורך דוא ווירדעשט לון לוןללען, דין ״׳שעטנז"
 אונזערער נענוןטעס וו־בטינען איינעש פע־לעטצינג דע־ פא;

 היעדו־ך ווי־דעסט דוא אבהאלטען. הקדושה" ״תורה
 אלש איוט, פיעל לא ווענינשטענש וואש זיין, ה־שיש■ ״מלבה

 — פארשט. •תורה" דער אץ נאבט אונד טאנ יעמאנד ווענן
 ערזאטין רייבליבען איינען איך ווירדע פאללע דיעזעם אין

 ודרסט זיין נאבפאלנער מיץ ניבט דוא דאם פינדען, דאפי־
 גלויבע, איך ! וואהרליך ראבב־נאטם.שטוהליי. דעם אדף
 דיא ניבט, אבט ״שעטנז" אדף דעי שני־דער, איין דאש

 ודא צוריקהאלט, ״עברה" אי־נעד פאן נוט עבענזא ל־יטע
 דיא נעמיינדע זיינער אין דעד דאבבינער, פ־אממע דעי

.פעדברייטעט גאטטעס״פורנט דיא אונד נאטטעש-לעהדע . . 
 דיך פי־ איך וועסהאלב נדונד, דעי א־זט זאהן, מיין ש א ד

 אילם עם האבע. נעוועהלט ״מאנגער״שניידער.האנדווערק״ דאס
 נעזעלל. מענשלינען דער אין גיממט שניידער איין וואהד,
 אדף דוא ווענן אבעד איין, יאננ האהען קיינען שאפט

 (פער. ״מובטח־ איך נץ דאנן ווייסט, נעבען אבט ״שעמגז"
ד דאנג האהערען לא אום א״נען דוא דאם דבע־ט), א  ש

 א״ננעהמען נאמע, היילינעד זיין דיא געלאבט ט, ט א נ
. !״ווירסט . .

 פ־יידענ.טהדענק וויינטע רענעצין פראמסע דיא
ודדק. דער מאננעם, איד,רעם •חנפה• נאטטליכע דיא א־נער

 אויסאינונג דעססען בייא נע־יאהלט, האנדווע־ק איין ל־ך
̂ץ מענשעץ מדזענדע מאן ̂שעץ איינער £ן  צודיק. -עב*ה״ ג*

 אדם. דער פאן וואי ה ש מ או־ך אבע־ קאנן. דאלטען
 זעהר זא פאטע־ש נאטטעספירבטינק דינעש איינאנדע־זעטצוננ

 היישען מיט פאטע־ש דינעש האנד דיא ע־ דאש דורבדרוננען,
זאגטע: אונד בעדעקטע קיששען

 .מאננער. ודלל איך פאטער, טהיידע־ מיך, .זעננע
 ״מאננע־. דיא דאש איין, זעהע איך ווע־דען; שניידער״

 ווענן איזט, .נאטטעש.דיענסט" איין צוגלי־ך שניידע־־יא*
 אדסנע- ן א י נ י ל ע ר ה־־ל־גען אונזערע־ דננע איש זיא

ווירד. איבט
 דעד משה, פעשטנעשטעללט. נון וואר פלאן דע־

 ״מאג. צום •יא־ ראבבינעיס, קאלינער נעייהמטען דעס ואהן
כעשטימסט. נער.שדידער״

ז״. נענל״טונג אין משה פוהר דא־דף טאגע אי־ניגע
 דאמאלש שאן עקם־שטי־טע דא־ט פראג. נאך עלטע־ן נער
 ; דען אונטעד האנדוועדקע דער פאידערוננ צוד ״פעראיין איין

 דך עם האטטע פערא״ן ד־עוע־ באהמענם״. איזראעליטען
 איי. דך וועלנע ייננליננע, יידישע נעמאכט, אויפנאבע צוד
 נעאייננע. איינעש בייא וואללטען, ודוימען פ־אפעססיאן נער
 פער. דעם דירעקטא־ דעד אונטערנריננען. צו מייסטער טען

 א״נפלוסר״כער אונד נעזיננוננש.טיכטינער זעה־ איין איינעס,
 אונ_ ער אלם איבע־ראשט, פריידיג וואר ״דישע־קויפמאנן,

 דער ראבבינער, קאל־נער עהרודרדינען דעם פאן עיווא־טעם
 ערהיעלם. בעזוך אי־נען פיהיטע, האנד דעד אן זאהן דינען
 ר בעריהמטע דעד איהם אלם ע־, עדשטוינטע מעהר נאך
ה זיינעם פא־טרוג, ניטטע ד־א קאשפעלמאנן חיים ש מ

 פע־שאפפען מאננע־-שני־דע־ א־ינעש ב־יא פלאטץ איינען
 דע־ וואוסטע אונטע־רעדונג קורצע־ נאך דאך וואללען. צו

 בעפאנד שטינדען ווענינק נאך אונד - אללעש ד־־עקטא־
 אלם בערי־טש ראבנינע־ש קאלינער דעש זאהן דעי דך

 שניידער. פ־אממען דעש ווע־קשטעטטע דע־ אין לעהרלינג
 דער אויך דעם נייא ס, י * ד נ א ־ ב דוד ד׳ מיישטע־ס

 דאש וואושטע, יעדע־ דא ליעם, א־בייטע; -אנב־נער פראנעי
 בעגאבען דא־ד־ טאנם !נאהט ״שעטנז״ קיץ מאנן דיעזע־

 איה־ע אין בע־וה־נט דענעצץ דיא אונד ראבב־נע־ דער דך
 האטטען א־בע־ציינונג דיא זיא דא צו־־ק, היימאםס.נעמיינדע

 ס " ד נ א ד ב דוד ר׳ דעם הויזע דעש אץ משה איהר דאש
ווירד. לערנען שלעכטעס נינטש נעוו־ם

 אין נעשאפטינונג נייע ד־א או־ך אנפאננש שווע־ לא
ה אונזעדעם שנ־ידער.ווערקשטעטטע דע־ ש  לא פיעל, מ

 אונאננעהמ. דיעזע ענטשלוש, פעשטען דען דאך ער האטטע
 אונטע־ד־־קק, צו ב־ושט זיינער אץ עמשפינדוננען לישען

 גליקלישער. נע־ייטען. צו קומפע־ קיינען עלטע־ן זיינען אום
 פ-עדריך פאן נעדיבט מאנבעם לא נאך עי וואוסטע וו״זע

 וועהיענד פיידער דאך ער דא אויסווענרינ, ר ע ל ל י •ט
 אללע בעקאננטליך אויפענטהאלטעס פראנער ערסטען זיינעס

 מיס פ־עלען, האנדע דיא אין אידם דיא ביכער, דייטשען
 לא ■— האטטע. פערשלוננען הייסהוננער וואהרען איינעם

 בעמאכ. דינער דך שטיממונג טריבע אייגע דאהער ^£ט
 דאס דורך האנדווערקע זיינעם צי דך ער זוכטע טיגטע*
 זעלבשט ר ע ל ל י ש פאן ציילען אייניגער זיננע;
 אייגענם דישטער גראסע דעד וועלנע איינצופלאשען, סוטה

 :לדטען פאלנט וויא אוגד דיבטעטע האנדוועדקער פיר
פאלנט.) (פארטזעטצונג



 דעשהאלב שנא־־ע־־־א. דעי :זער0םיי ד־א מדי־בק
 ודעדערה^לט פובליקום י־ד־שע דאם ודר טיססק

 אבענ. בעסטען ערסטק פאם דבש דך אר££א־דק,
 אונד לאססען צו £יהרק ל־כט הינטערם טיירער

 אנצופערטרויק׳ ניעטאנדעם געלדעי א££ענטליםע
 קאטיטעא־־ננעזעטצט איינענעם אין ניבט ד,יעצו ווענן

 געל- דער מאניטולאצי^ן ד־א איבעי וועלבעם איזט,
 ארך זאנדערן וואכט׳ רםםענהא£ט1גע נוי ניבט דער
 רעכנונג א££ענטלץ געגענאיבער טובליקום דעם

!אבלעגט
י . ן י י א ) ע ר ע כ י י • ט כ י ע. ר.״) ד די

 טהעא־ יעריהטטע דעי ודק אין שטארב טאנע זער
 £אן אלטער א־ם לרבע ד־ינריך דד׳ טעד.דיבטע־

 פדוכטבא־ע־ זעה־ איין ווא־ טאנן דע־ יאהרען. 76
 טע־קודר. ראש שר־£טשטעללעד. אינד ד־כטער
 דיש. אלם ער דאש יעדאך, א־זט איהם אן דיגשטע

ך ארך טע־ י י  געוואהנל־ך מאן אבגלי־ך וואר, ר
 ש~£טשטעללע־ן אונד דיכטעי; ״א־מען־ £אן נור

 הינטערלאששענע איהם £א; דאש א־בער שפר־־ט.
 פאלגענדעם ורק איש נעטליך ווירד טעשטאטענט

 ד,אט אנא־דנינג לעטצטורלליגע ז־־נע :בע־־כטעט
 צרא־ איגד •אד,יען ד-־א £א־ בערייטש לרבע

 פעדלרטעט, ר־א נ־עדערגעשר־עבען, אייגענהענדי:
 רעלבע ערבשא£ט, דע־ דרפטטדייל ר דע זאלל

 ״אנגע־ דע־ £טע,—ז בעטראנק גולדען 20,״000
 צי־ דאאז £־י־לי־ן (אדאםט־וי.)טאםטע־־ נאטטענק

 עם׳ הייסט זא ם־טטק, נ־אשערק טיט £אללק.
 א-נד דאטע דיעזעי בי־דע־ ב־־דען דיא ווערדק

 דע־ ווערדק. בעדאשט ל ע נ א ד ם־אפעששא־
שטא־בענק זאד; דע־ לעטצטערע,  ם־־־א, דע־פע־

 לר- טיט ע־בט עהע, ערשטעי איש לי־בע, אידונא
 דע־ אין מ־טטע־ זיינע־ נאשיאש דען טאדע בע׳ש

 £ע־. דע־ £־ושט:ענוש דע־ען של/ 14<>וי</י׳ פאן האהע
 ע־. דע־ ראטטע. טאדע זיינעש צו ב־ז שטארבעינע

 בעזאנדעיעש טיט וררד טעשטאטענטעם א££:ו:גדעש
 איל דאשז״לבע ודיל ענטגעגענזעהען, א־נטע־עששע

 נאש. ש־־£טשטעללעי־שען דע; א־שע־ יגונגק£6עד
 די־נ־יך דאט א־טטע־הין — זאלל.״ ענטדא־טק לאש

 דיש. אלם זעיבשט געצייגט, קונשט דיא ע ב ־ ו ל
 צו ע־י־א־בק שע־טאגען בעד־־טענדעש איין טע־

ק!- ש א ד,
ש ע ט נ ־ ע א ־ (ד • נ א ל ש י ■ א אי

ד־א ש־יישט שע־ישטל; נייעשטען דען נאך ע.) ד
דיעשיעה
£־אנר־׳

 אין דא־נע־ש־ישטע ■ע־ ־נטע
געהעגטק־ ע ט נ

 פע־ל־יי אללגעטי־ן צ-עטליך צו־־ק. ערוואיטוגגען
 ע צ ט ־ ד, אישע־ניאשע דיא ראש קלאגען, טען
ע־־ צי •י־־צענש דעש ־•■£ע דיא  אי; שעשלי־נ־גטע. ז
ק שעצי־. אשטלישען איגד זידלישק ט־טטלע־ק, ד
ע־־־א־. ,ד״ששניטשש-ע-ט־אגניש׳־ איין ור־ד קק

א וריד בעצי־קק נארדלישק דק אין טעט.  עינ- ד
 נור ווערדען. בענאנגק וואשע קאטטענדער אין טע
 שערנאנגענע דיא בראשטע ע ט ם ר ע ג £־ר

נ א ט ש דעש נ נ ו ר ע ם ם ע ב איינע וואשע
 וועניגער ר ע £ א ך שטעהט דאנעגען ם, ע ד

 לאשט ערנטע (י־א־נ.) ־אגגע;. ד־א בע£־יעד'גענד.
 £אר־אהר דאש נענען ארם£אלל שטא־קען א־ינען

 ״טינדער- ד־עם־עהרינע דע־ וו־רד אונד געווע־ט־נק
 £א־יעד- דעם ל ע ט ר ע • £ איין ארף ע־ט־אג־

 זא איש - £עראנשלאגט, ערט־ענניששעם רינק
 אטעריקא אין ערנטע דיא יעדאך דיר£ע נינשט־גער

 נעטליך שטיטמק בע־־שטע אללע איישפאללען.
 נא־דוועשטען איש ד־אע־נטע דאש א־בע־אי־ן, דא־ין

 ע ט ם ג י ב ע י נ ר ע דיא •אהרע דיעזעם אין
 דאגעוועזען ם ל א ט ע • וועלשע ורדה ווערדק

 אינד האנף נערשטע, ד,א£ער, מאים, ור־צען, א־זט!
 איש אלש בעששער £־על שטעהען קא־טא££עלן

 או:£ארהערגעזע- ק־ינע ווענן אינד •אדר, לעטצטען
 עי־ דעי ווירד א־־נט־עטק, צווישעג£אללע הענען
 בע- איים ווערדק. ר ע מ ר א נ ע איין ט־א;

 קא־רעששאנדענטען 200 אלם טעה־ £אן רישטען
 זאאאטק דער שטאנד דער -אש £א־,;ד,ע נעהט

 איש - נינשטינע. א־־נע געביעטען זידל־שען דען אי;
ק אין רעגען דע־ האט טה־־לע נא־דלישען  לעטצטען ד

ק טאנען  אי־שע־א־דענטל־ך ם־ישטען - £עלד ד
אלש מעהר וררד דא־ט אינד ן א ה ש ע נ ט ו נ

 א־־נען פעדשש־עשק ד,א£ע־ איני זאטטעד.ווי־צען
 שעששע־׳ שעדי־טענד שטעה,ט טאיש ע־ט־אג. נוטען
ק אייש ארך ■אד,־ע. לעטצטען איש אלש  איש־־גען ד

ק בע־ישטעא־שע־ דיא לייטק נענענדען  שטאנד ד
 £יעלק אין אונד נ, י ט ש נ • נ געט־־ידעזאאטען דע־

 שעש- £אן ור־צענ.ע־נטע, ד־א ניטטט דע־זעלשק
 - £א־ט;א;נ. ניטען שענינשטינט, וועטטעי טעם

 אטעריקא- דע־ דאש א־זט, דיעשי־א הייפטזאשע -
ק אי־ף £־־ד זא נ־שט דאך וריצק נישע  היישט- ד

 י־־א דאגן. ערשיינק אפאש—א אשזאטצ-£יאטצען
 שיע־ אלליין א־טשטאנד דיעזעד אוננא־ישע. דער
 געטר״דע- אונזערעם בעציגליך איטטע־הין אונש טעט

 £א־ש£־ינג בעד־־טענדען זעה־ א־ינק עדששא־טש
קאנק״־ענין! אטע־יקאנישק דע־ א־6

ערקלעהעג. :אטהגעדרונגענע
ו פ־רא י •  פאן קו־צעם. פא־ בעקאנטל־ך האש ־

 שפופצ.פאשקריל אין ע-נ-פפען, ••אישה אדנמענטינע־
 וו־טרע״ ״א־שע דיא נעשליידערט. רעלש היא אין אינש גענען
 פעששע־ ■־דישען דע-.נייק בעיטשאנדעס דעש וועהיענד אלט

 נעלאננש, אינעיציינונג נען—ש דא פי־ דע־ צו צ־ישונ:״
לעלענש דעש דיא ״צ־ישונ:ש.הע־אייש:עבע״ך, אי־נע דאש

 אע. קאנקרדרענץ דיא אונש שיט אונקינדיג, שייינענש אונד
 אץ זיא פעיזעטצטע דיעם קאנן! נעשטעהען מאנליך

 ווידדינען. צו נראלל דיעלען וויסשען וויר וואוטה. נאנזענלאלע
 ל, י י ט נ רע ה ע ם׳ העדרן שיט נעש־ינשאפט אין ורד, העטטען

 דא — נענדינדעט ;•כט צי־טונד פעסשע־ יידישע .נ־יע דיא
 ״אינדיווי. בעסטע ע־סטע דאס וויטווע• ״א־שע דיא ווירדע
 זיא וויא שענשען, איינען שטדאשע״■ דער ם>)ן דואום

 אונד ע־נאננט .־עדאקטעד' צום האט, איינען עבע! יעטצט
 :!)לנע פיר האבק, נעגאטהיגט פובליקים דאש !)בענדריין
ד ע י י ט ש ע נ י י א איד,ר ששיע־ע־ייען אונזיננינע

ן ן ו ן פ ד ע ד צ ל ו ך ן ע נ י ל ד ה ע  ענט. צו י
 דאם איין, יא דך יעדעם זיא :•:ט? דענן ווארום ריכטען.

 ,ערבשאפם״ אלם ד ה י א אבוןנעננטען ד־א שאנן איה־
 נעהשען ס א ד דיעלע וועפהאלב האבע, ה־נטערלאששען

 .־ע. צום ר ה י א ם!ןן אירגענדא־ין וואט ן, ע ס ם י ס
 אין - !צוזאששענקלעקסט שקד־נלער ערנאננטער דאקטע־״

 נע. נעוואלטיג נא־ יעדלןך ל־ך ל־א האט בעיעכנוננ דיעועי
ן וויר אינדעם איררט. ע ז ד י י ר ם פ ע ר ע ז נ ו  א

ם ע ט ט א ל ט ב י ם ש ( ! ל ט ב נ ד א ל ו  ן ע נ
 שעה־ נינט ז־א )ננטע1ק פעסטשטעללטען, ך י ל ר ה ע י

 נא. :־:ט עם קאננטע זיא ניאנדשאטצען, פובליקום דאם
 נעלד ויא דאשיט צאהלען, צו נולדען צעהן א־ר,ר טהינען,

 אום יונענד" ״נאלדענען האהען דעה שיט אום האנע, נענונ
 שוסטע ליא !קאננען צו לויפען ״שליטששוה' וועטשע דיא

 ליא וואדודך הע־אבנעהען, ם־־יזע דעם שיט עבענפאללם
 נערים וויטווע■ ״ארשע אי־נע פיר שאננע אילט, נענאטהינט
לאשםען. צו פאללען פאסםיאנען* •לוינעדען דריננענדען

 רייצטען וויר אללעס. ניבט נאך וואד דאס אבער
 ורד א־נדעם דאשע״, ״עדלען דיעזעי צא־ן רען שעהר נאך
 צייטוננ' פעשטע־ יידישען ״נייק דע־ אין פונליקום דעש
 אונד א־נטערעססאנטעם נעד־ענענעס, ריינהאלטינעס, איין

 ט־אשי; נעם רעל באשען, :לאשש פאליש־שעש נישצלינעם
 נלענצעג. זאלך אי־נען בעשטעהענם צ־יטו־ינעס קו־צען דע־
 ניע נאך בילד,ער דע־ האש, אויפצי.ורילען ע־פאלג דען

 י־או־דע. טהייל צי אינשע־נעהשען דערארטינען איינעש
ע פ־ענושעראצ־א:ם.םרייועם נעדיננען דעם אוננעאבטעש י  שי

 לעזע־ן געעה־טען אונלע־ען איש קאסשען, קיינע וויר טע;
 אין איבעראלל, דך דאש נ־עטען, צ• ,פאלל־עטאך איין

 ע־פ־י־ש. נ־יפאללעם לעבהאפשעששען דעש קדייזען, אללען
 נעו־לן־דענע טהייל צו אונם דיא פי־ ק נ א ד אלש

 אייך פ־־יורללי: לעזע־ן אונלע־ען ורד :!;שען טהיילנאהשע
פ איינע  טיטעל: דעם אינטע־ טא:.שעפא־אש.:י־לא:ע״—.

 ווע־ק נעדיענענעש איין ויעלשע יש־אל־, נדולי ״הולדות
 ■עדלע דיא דא - !ור־ד בילדען ווע־שהע :ל״בענדעש פ>ןן

 ניבט דאש אלל רעדאקשער' ״הע־־ן איה־עש שיש דאשע״
 וררק- וןפפע־ן ןשען1נ־ ל!)לך ב־יא דא איגד קאנן, ליישטען

 )1ל בל־־בש, איב־־נ .שלישטשיה.לויפען״ צום נעלד ל־ך
 נלי•:. אי:ד בעשישפפען צו אינש דא־ויז, דך ליא פע־לענשע

 דא ט־אנען. צו שא־קטע צו שייענשאפש״—. איה־ע לאש
דאש קאנן, ע־הענען אנשפ-וך דען שעה־ נינט נעשליך ל־א

. אז ט ע י אלי פ
מאסקע. ־יא אונד נראם־עלטערן מיינע

ן. נ א ם ט ר א ה מ׳ דר. £א;
פלן־טלעטצוננ.) .טע21<

רטע) דינע ששה (ישלץש •א, .יא,  נעשיקע דעש אץ וו̂ז
 נעהאבש, לוןה; קיינען עבענפאללש דע־ •בינו, ששה דעם
 פאטע־ם זיינעם נאכפאלנע־ דע־ אונד לע־נען דע־

 פא. ליענע דע־ אייך אלל>) שאנע - וו*)ללטע ווע־דען
ד פינדען נעמהינוננ אונד )פט1טד טער

 -עבעצץ פ־ץששע דיא אונד קיןפפעלשאנן חיים ר׳
 אן. ע־ששרנען פ־־יד־נעם שיט א־ינאנדע־ לאהען שפרינצע

 פון; ניידע האשטע; ווישסען פיעל ל!) אונד קלונודיש לוןל:ע
ה ,אוננע־אשהענען׳ איששע־ה־ן האלבווענם א־ד,־עם ש  ש
 ל)ןה:ע דינעש נין קלץפפשע הי־ם ר׳ ע־ווארטעש. נ־ששער

:ואנטע אונד שולטע־ דיא אוי־ נ־יפאלל־נ
 דו־ך נעוו־ס שי־ דאשש דוא ל))הן. שיין ששה, ״דוא,

 נעריי. קוששע־ אוננעהייע־ן )ללעך1.נינטם.לע־נען.וו דיין
 דוא האשט קלונהייט פ־אקטישע דיינע דורך אלליין ;טעט
 דוא א־־ננעפלאשט. בע־וה־נוננ אונד ט־וןשט רירקליך שיר

 רבינו, משה וואש דאש, ■עבט. םןןללקזןששען רע:ט, האסט
 איין איך, דא־ף האט, ער־־ינט ניבט נץטשעש, קנענט דעי

 נינט דו־כאו־ם נעוו־ס )לין,1ק )ן1פ ראבבינער איינפאנער
̂הן, מיץ אלליץ, נעאנשפרונען.  דעש דיך דוא נאשדעם זז

 פוס ל)) )ללטעםט,1ר ווידסען ני:ט ד־־נארם תודד..שסודיאום
 לעה. איין.האנדווע־ק״ אי־נענד ווענינשטעגש דץך דיך איך
ק  )הן1ו דינען .ווע־ :וריזען אונוע־ע דו>ך זאנען לאפסק. י

נענעהט לאסט, לעה־ען )ן*1)פעסם־1איינע.סי אירגענד נינט

 אנל״שען אירן ע־ וויידע אלם לינדע, ל))לכע איינע עבען
 אושנות, בנו את שלמד שאינו שי (:ל ע״. נ י ו ־ צום

 קי־ן שר.שפיעלער, ק־ין דוא דאש לסטית.) שלשדו :אלו
 פ־א־שעש דיין שיר ב־־נש דאפי־ ווע־דען, ור־סם קינסשלעד
 קיינען עלטערן דיינען יא וויללסט דיא הערץ. ק־נדל־נעש

.בערייטען קוששע־ עווינען .  וועל. ץפפען, שי־ זאנע נון .
לע־נען?" ד־א שאנשעשט האנדווע־ק :עש

 אנע־ זאגטע אוינענבליקע, איינינע ששאנד ששה
 ש א ד נור ודלל איך !עלטע־ן ״טהייע־ע : אלשבאלד

!־ )ללעט1וו איה־ אייך וועלבעש האנדווערק,
̂הן שיין ״נון,  עש איוש שיר רענעצין) ד־א (לאנטע 1 לז

 דע־. ״פ־ץפעשש־ץנישש״ איין דוא דאש ששע־צל־ך, געוויש
 שטאששען וויר פאטער, ליעבע־ דיין אונד איך ז>)ללפט. דען

 פאשיליען נעלעה־טעששען נע־יהששעפטען, דע; ארם ניידע
 הא. ל)) עם נץטש ל־עבע דער רענן דץך א:. א־ל־אעל אי;
 ודיוק אונזערע שוררען. נ־נט וויי ד־דפען )1ל ווילל, בען

̂הן זיינען שאנע פאטער ״דער :לאגען  אונד ריינע א־ינע זז
 ילמד (לעולם .׳״לאפשען עדלערנען פ־ץפענשיץ; לי־נטע

 דאה,ער, דיך פערלאססע וקלה!) נקיה אומנות ננו את אדם
 אץ ווירד ער ;פאטער דיינען ארף וץהן, טהייערער שיין

̂לך איין ש)); דיר ור־והי־ט זיינער  האנדווערק פאפשענדעס זז
 נליי. ווירסט יודע פ־)ןשפע־ איין דוא ווץבייא או־סוועהלען,

!״קאננען בען
קץפפעל. חיים ר׳ (ע־ורדערטע יודע פרץששע־ ״איין

 האנדווערקער יערער נענץששען נדונדע א־ם קאנן שאנן)
 )ן1פ ודלל איך אלליין 1 ל ל י ו ו נוי עי רענן נלייבען,

 ער דאם נעשליך, ווילל איך ;שעה־ עטוואס לץהנע מיינעם
איין עי אוישאיבוננ דעםסען ב־יא ע־לעינע, האנדווערק איין

 שיין . . ■ קאננשע פאללב״ננען רע־ק נאששנעפעללינעש
 .* ור־םש .שאננע/שניידע־י דוא דאם רינשיע, איך !לאה;

פא־. דען אינעד ששיינטע ־ענעצין פ־אששע ד־א
ע. אונאנגענעהם רא־ זיא שאננעם. קלונען א־ה־עש •שלא:  נ

 רעניג. אללטאנל־נע, לאל:ע א־־נע לאה; איה־ דא: ־־ה־ש,
 ו־אנ. דא אלליץ לאלל. ע־לע־נען פ־אפעששיאן נעשאשצשע

 איבע־צ־ינט ליא דא וו־דע־שפ־ונעס, דעם ו־א־ש קיץ טע
 אינענד. דא ורמהיים דעפפען אין שאנן, איה־ דאש וואר,

 נ־ונד ורנטינק איינען נערים לעשצשע, פע־ש־רען לינעם
 איינצינען דינעם איים ענששלאש, האצל ל־ך ע־ ולענן האש,

 צו ווערדען ״שאננע/שניידע־״ איינפאנען איינען לאהנע
.לאששען .  הרש דעששען אום ה, ש ש יוננע דער דאך .

 נע. פיינליך זעה־ דאך ויא־ האנדעלשע, איינענטליך דך עש
 פאללען קינשטלע/פלאנע הא:.פליענענדען דינע ר־ד־ט,

 ״שאננער. איינפאנען א־־נעס צו אוש האבק, צו נעלאססק
 ד־א ש־נטערן דאהער וואנטע ע־ דעראנצוזינקק. שני־דער*

:נעשערקונג
 דאם ערקלע־ט, שאן האנע איך !פאשעד ע־—״שה

 זיא רעלנעס ווע־דע, לע־נען האנדווע־ק יענעש נור איך
 א־־נלאוען. ארך פע־שש־ענען שיי; ווע־דע איך וואללען

 פיר עבען שיך ז־א ווא־וש לאנק, צל שיר איך, ביטטע דאך
 בעשטיששט .שאננע־-שניידערס״ איינעש שראפעששיא; ד־א

?״ האבק
איינ. ז־־נעם האנד דיא ערנר־פף קאפפעלשאנן חיים ר'

זאנטע: אונד צארטליך. דא דריקטע זאהנעס, ציגען
,חורה' ד־א ד,אםט דוא לאד,ן, שיין דוא, ״ויעד,סט

 לע־. האנדווערק איין דוא שושט זא ;ראללק לעינען נינט
אוישא־בען .שצוה־ נ־אסע איינע אישפער דוא וואנייא נען,


