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פרענומעראציאנם־א״נלאדוגג.
דיא אויף

 צייטונג." פעסטער יידישע ״;ייע
 ;ללדען. 8 נא;צ.יעהרינ :פרענומעראציאנש-שר״ז

גולדק. צי פיערטעל-יעהריג גולד׳, 4 האלב.־עהרינ
3 ה-ענוסעדאנהק. נעעהרטען א־נלע־ע־ יענע ־6

 ערזובען אבל״פט. אוינוסט .הען15 מים אנאננעהעגט דעדעץ
 נאלד פאנלינסט הדיינדלינפט דאסזעלבע ערנעבענסט, וזיר

 דעגעלהעפיגע דיא דאמיט וואללק, צו ן ד ע י י נ ר ע
 נ נ ו ר א ט ש ע נ י י ק נלאטטעם יעה צוזענדונג
 היי נעלד.זענדוננען אוני צוש־יהטען אללע עיליידע.

:אן אדדעפסי־ען צו דנד צייטינג■ העפטע- י־ד־שע ״:״ע ך-א
.* |.(,|' |״| **•■■״יי ||)■1■■•||י ן,| }||

 בע. נענויערע אי־נע איום אוגד האללקאההען, נעגינם דיעפ
אוננאטייג. דורפאויס אד־עפפע דיעוע־ צייפנוגג

ע־- אבאננענטק א־ינטרעטענדע :••א -------
 פא־טזעטצוננע; עדשיענענען ש־זהע־ דיא דאלטק

 איין ודא ״שאלל-עטאנש־, דעש
..£־'־

.פא 45, 'אהרנאנג ערסטערד״תרמ׳ד. אב כי טאנטאג, פעסט׳

 אונזערעי־ א י ד
צונעזענדעט• נ־אטיש

שע איבערדכט. פאליטי
 דעש בעדך דע־ אב :ש־אגע ד־א

 בע־ שאל־טישע איינע אישל אין ש ל ע ה ל י ו ו
 :אך בעשאפטיגט - ניבט אדער האטטע דייטונג

 אייש. אי;ד א•:. אללע לעשהאשט זעהר איממע־
 רעגיערוננש-שלאטט ראש שלאטטע־. לאנד-שען
::ט פא ודא היער־בער דך איישערט ״:עטזעט״

 גע- א;זעד.ען דאש דך ויעלבע לייטע, .סאנשע
 ייאי־ פערשטעהק* אללעש דא ודדדען אלש בען,
ק דע־ אין די־באויש ייען ב  יטטאטטגעדאבטק ע

 י־ שא־בע־ דיא אישל אין ״צוו־.קזדזער.שעגעגנוננ־
 ע־בליקען. ש־־טטען שאי־יטישען •י־בטיגען צו ט־;ג
 דעש סינישטע־ דע־ דאך דאש איין, דך דעדע; זיא

שע דע־ או:ד יאלנאק', ;-אף איישעדן,  טי. אי״א-
 ;אך ניבט טישא, שאן קאלאטאן נ־שטע־-ש־אדדענט.

 ב־אש עש טא; ■יענן דע־ען. •יאדדען בע־ישען אישל
קאי- די־ט־טע; דעש האפל-בק״טש-שעדך איינעש טיט

״ ה . ן ן־ ״ . ן . ״ ״ - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 דעררשט אשא—א גאנ*ן אי; •יע־טדלאז. ;א;״. יעדאך
 איזט עש ש־יעדע טיעששטע דע־ געגענווערטי; •א

 אין ש־אנע־ ״פאל-ט־שע ק־נע איבע־דיישט יעטצט
 דיא ענטגעכענדעהם! לאד;; אייגע־ א— אפא,—א

 אי;ד ד״טשלאנדש טאנאדשק בי־דען בע;ע;;י;גדע־
 ע־־לע- ק״נע־ :א־ בעדא־ף ב.אי;;א־;ש—עשטע־

 וויעדע־האלט. אלליעהדל־ך •א דך ד־עזע דא ־•;;,
 ש־־ינדל־בע דאש 1•י■■' עבען, דיעש געש־עהט עש

 ■עדעש טיט שטאאטען ביידען צי־ישען שעדהאלטניש
 ד״ע־ א״ד ד.—• א־ננינעלעש שעשטע־עש, איין •אד־ע

 דאב-שא-ט־- שאן כע־ו־ש איזט שע־דאלטג־ש זעש
 ציזאטטע;- שעשטע -אש דורך דא בעדייטינג, שער

 אא-1*טנ איד,*ע־ איגד מאגא*בען ביידען לער ראלטען
ע; טקזאטאנשער  ־עלעט דען א•; אשא—א אי; ק-

 ■יא•:. ייאש •יא־־דע! ה־נטאנגעראלטען יא־.דק טע•
ע •וענן אלזא, דע-  דייטשלאנדש הע־־שע־ ־ע־;־״ז
 פע־- עשטע־־ייב.אי;;א־:ש שטאאטש״טאגנע־ ד־א

 אינזע־ן נאטענטל־ך ן •יילל לע־נען קעננען זאנל־ך
 •יאללטע טישא קאלאטאן טינישטע־-שראדדענטען

 וי־יל לע־נען, דעננען שע־זאנלי־ ודלהעלם קא־זער
 איי; פי־ אי־פע־ נ־אשעש טיט דינע־צי־ט ד־עזעד

 דאש א; טאנא־ב־ע א־נזע־ע־ אנשליעשע; עננע־עש
 אייש- איש א־בע־אלל א־ב״טעטע: רייך דייטשע
טי;־שטער.ש־אזידענ־ אינזע־ש מאן ש־ייבט לאנדע

 אוישווארטינע ד־א אויף א־־נשל־ש איינען;.־אשען טע;
 :עוויבט דאש ׳. צו מאנארביע אונזערער שאליטיק

 שערזאנליבקייט א־ינשלוסרייבע דיא אוגד א־ננא־נש
 עד- עש לאששע; ט־נישטער-ש־אדדענטען אינזע־עש
 ׳ צו אידן ודלהעלם קאיזער ווענן שינדען, קלערליך

 עבע;. מושטע קאלנאקי גראף - ווינשטע. זעהען
 או;. דער דאך עד דא ערשיינען, אישל אין שאללש

 י: שאליטיק אוישווארטיגען דער ל־־טער מיטטע־בא־ע
 בע- דאש אלל אלליין איזט. עשטערר״ב-אוננאדנש

 אישל אי; דאש ניבט, געריננשטען איש או־ך ווייזט
 צוד אונטעדנעהטען שא־יטישעש נייעש איי; א־־גענד

■י..." זי־א געקאממע; שפראשע
 י א״ש רושען דער אוישוו״זו;; דער בעצינל־ך

 נעטהי־לט. איטטע־ נאך אנז־בטען דיא זינד בעדלין
 שאל- נעטליך מעלדען בלאטטע״ בעדלינער איינינע
 איישו•״- דיעזע ווערדען דא־ען. ודר ״ודא :נענדעש

 בעשראנקען. רושק דיא א••■־ שלאש ;יבט זיך זוננען
 די־הע דיא וו־רד דאנן שעדטי;, דיעזען ם־ט טאן איזט

 ודלל טא; - קאטטען. ש־עטדע; איב־יגען ד־א א;
 דייטשען דעש דעזידענצשטאדט ד־א א־בערהדשט

 דך וועלבעש נעדנדעל, פ־עטדע; דעש שאן ־״שעש
 איבריגענש - ז״בערן. ;־ינדליך א;;עד.יי£ט, היער

 דאש שאלד שטאאטען אנדערען דיא אייך •ועדדען
 צוקונשט אין עש וועדדען זיא אדך טהון. ע ב י • ל ;

 נעביעטע איהדעש אד־ דאש דילדען, •וייטע־ ;־בט
 ג־עדער- דך וועלט.;ע;ע:דע; אללען אייש לייטע

 בירנע־ן א־־נדייטישעז דען וועלבע זאללק, לאששען
 ייעג- טיניע שאש ד א ד ב ביששען דע; גלייבזאש
!*שנאששען

 זאלל- בעשטאט־נען דך טעלדו:; ד־עזע •יענן
בעש־א״ עטששינדל־בען איינע־ וויד -דען

 ענטנע- שעדקעהדש דעס אינד
ע־שאה־ו;;, דיא טא; האטטע

 .צישליש דען די־ך עבען שטעדטע ;־אשען דיא ־אש
 :ענאטמק׳ אייששייאי:; איינען;־אשען פ־עסדעך א;
 דען א־;ד האנדעל דע; ש־עט־ען דיעזע עבען דא

 ־נ יו• זאילען׳אייש נון אינד בעלעבטען. שעדקעהד
 א-ש ש־עטדען דיא ־•קזיבטען. שאל־ט־שען לישע;

 דא דאם־ט יוע־דען, איישנע־־יעזען שטאאטע; אד-יע;
בל עוד; ה״סאטה אז־שפריננלישק איד,דע- אין

 י קע־רער א-ש שט־אשליננע דיא וייא ס-ששען, ן
-  איל:"- א״ו אל= שא־נעהק דיעזעש טישטע; •

 שע. געזאטטט.םענשד--ט דיא שי־ איננל־ק ט״נעש
 עש ש״נט ;רונדע ד־עזעש א־־ש עשען אינד ט־אשטען,

■ נלדשהאשט :•שט אינש
 דננעלדטעט ענט;ע;ע;.;עזעטצטעש אין;אנין

ק א־-ש דיא ערר,לערוג;. א־ינע  למי שאל־צ״-ק־־־זק ד
 ע־ילע- ד-עזע~ דע־ד־ה־ט. הדשטשטאדט דייטשען

 נא" י״שען דע־ אדשוו״זונג דיא דעטטע נאך דו;;
 ע־שאלנטע זיא ; קטע־ א-א ש שאליט-שען ק״גק
 ווענע; אייפשיהדו;;, שלעשטען דע־ •ועי״ען שלאש

 א־; ־ בערלי;. אין רוסק דעד שודנדעלי-ען דע־
 :א;דע־ש אינטע־ עש דיישט ערקלעדונג דיעזער

 שישל•- דעש אויש •יאדען צ־יט לעטצטע־ ״אי;
 דע; שייא שעשיוערדען אי;ד קלאנק צאהלר״שע דיש

 :דא' אונדשערדי־מ א־בע־ אייננעלוישע; שעדא־דק
 וועלכע וואנדעל, אוגד האנדעל אי; אונרעדל־שק־טען

 דורשציעדענדק א־ע־ לעשענדק ד־אהיעד דו־ך
 דעשסע; פאלנע אי; זי־ען. שע־אנלאשט ן ע ש ש • ד

 צ-= דך שע־אנלאשט, שעדא־דען דיא דך זאהק
 עני־ שאד־נ־ננק נענע; ש־־נע־שאשט דע־ שוטצע

ש ו ר דיעזע־ שע־דאלטניששע דיא איש נאהעד ויאש
 דיא דו־ך ק-מטערן. צו אינטערטראנען ן ע ש י ש

צור שאללע צאהלריישע קאטע; א־נטע־־־שוננעז

 ר. ה א ו ו דיא וועלשע בעהארדען, דער קעננטניש
 דיא שעשטאט־נטק. קלאגק נעדאשטער אשען ט י ־ ה
 א״ננענים. נעמליך היער זיך האטטען ן ע ט ט ו ר

 נעזובט קרעדיטע אונד עדאששנעט געשאשטע טעט,
 נעשאשטע ד-עזע אבער דאבייא ערהאלטען, אונד
ן איהרק אדף ניבט ע ג ע נ י י  בעטריעבק, נאמען א

ק אויף זאנדעדן  וועל. דויען,״ 6 נאטען.א-הדער ד
 האטטען! געזעדיען ניע שלאטין ה־עזיגען דען שע

 קינדערן איהרען טיט רושלאנד אין רוהיג זאנדערן
 לעדיגלץ בעשטאנדען נעשאשטע דיעזע - !ודילטק

 וועל. ליעשעראנטען, דער ג נ ו ש י י ט דיא דודך
 דע. טיט מא:ן, דער דאש האטטען, אהנונג קיינע שע
 ״איג. ניבט ;אד אבשלאשסען, נעשאפטע דא נען

 ש־דא! דערען זאנדערן ז־יא,' £-םאי׳ דער האבע־
 וואורדען ;עשא£טש.מאננער שעטרינערישע זאלשע

 קאטע; דאצו — א-ש;עודעזען. ליניע ע־שטער אין
 דאש ערו־־עזען, דענען £אן שע־זאנען, צאהלר״שע

 ט - ד ע ר ק £אש היער טא; אונד •אהד זייט ז־א
 פא־- ״שוו־נדעלהאפטע דורך דך ז־א דען לעבטען,

 -ע. אהנע וואושטען, שע־שאשפען צו שש־ענעלוננעך
 בע- צו גל-ישיגערק איהרע; גראשען איינען טאלש

 ר, ע ל ט ט ע ב פ־א£עששיא:טםעשי:ע - צאהלען.
 דורש. בערל-ן שאאר ריישע א״:ע שטעטש דענען פאן

 לא. אונד טאשע;. ודא פערברעשען, אללען צו צא;,
 או׳ בעט־■; £אלש-םינצער־יא, דע:.ד־עבשטאהלען,

ם. י ו א דער עבענשאללש פעדפאללען נענייגט, וו׳ ז■
 דא- דאש דין, פ־אה קאנן שערלין ג. ;ו ז * י ו ו

 שע־נ־ש. לאשטער-קווא־טיע־ע דיא צונל״ך דו־ך
 אונד בעטטלעד. ד-עזע דענען א-ן ווארדקדנד, טעט

 אונד שוט•; או;טערקו;£ם, שעדש־עשער-שאנדען
 אינזע- פיד פלאנע נ־אשטע דיא אונד פאנדען ראטה

— יוא״ען." שטאדט רע
 טאששע״אייש. ד־א ערקלעדונג. דיעזע אדך

 ווע. או;ש שיינט שעט־עפפענד. ־ושען דע־ •ד״זוננען
 ט-ט. האט רעשטש.שטאאט •עדע־ נלוישידרדי;. ני;

 וואהלפער. ד-א שולדינען דעם איש ;ענוג, טעל
 אלל״ן ;לאששע; צו אננעד״הע; צ־שט־נו;; ד־ענטע

 או;. דער דאדף דעשטששטאאטע איינעש אי; עשען
- שולרינע  א•:- דענן !שישען שולד־גען;•שט דען פ

 דנד, שורנדלעד אונד בעטרינער ׳׳■8 רושע; !00 טע־
 בע. •עדע אדע־ ארסודיזונג דורך דיעזע זאללען זא

 ווערדק! נעצישטינט שיטדאפע אנדעדע ליעבינע
 ;•שט דאך דאר־ אונשולד־גע ע נ • י א דער דאך

 שטדאפוויד- א״נע 89 •ענע ודיל ל״דען, דעשהאלש
 אלזא, ש״נט עש - :שיהרק לעבענשווייזע ד־גע
ק פאליצ״א בערלינער דיא דאש  א״נענטלישען ד

 פערטושען צו נור ארסורידנגען דיעזער ד נ ו ד ג
 שפע- אדע־ פריהעד סאן ודרד האששענטלץ זושט.
 שטרענגען ד־עזע־ אי־זאשע■ ״וואהרע ד־א טע־

ז ערפאהרק דאך דענן טאש־ענעל

גייאיגקייטעז• פערשיעדענע
ן ע ד ו י ) ן • י ר א ע א צ נ א ר פ ד

 ערשיינע;- פא־יז א־ן איין ע.) ע ם ־ א ; ע ש • ז
 פ־א;. ״ל׳ארטעע פאב-זשארנאל םיליטע~שעש דעש

- שריישטאנלעשל-ךדערשעקאננטען׳אץ צאיזע׳ י  א
ר ע י  קראוואללע - •ודעג שטאטטנעהאשטען נ

 איש שאנדען יאהרען שינפצי; ״פא־ :שאלנענדעש
 טאן אי;ד שטאטט, •ודענ-ק־אוואללע ש א ז ע'ל

- ■ידען דיא דאטאלש ה-עלט  ג, י ה ע £ ;ו א פ
 )1882( צייט •ענע א־ש ט־אנען. צ• ויאששע; ד־א

 פא- י־ד־שע בעד־אננטע שטאדק איינע של־שטעטע
אונד אשער.רודין אש דא־פע א־־נעם אייש מיליע



 דאנסני איזט .עם :שאלנענדעש 1849 אויגוס* !6.שאם
 מאיעסטעש ז״נער פאן יעכע דאם ודנשענסווערטה,

 גל־יכ.בע. געוואהרלייסטעטע קאגשעסשיאנק אללען
 שאללשטאנד־ג אונד באלד טאנלינסט דעבטינונג

 קאנשעססיאנען אנערקאננטען אללער דדגדכטליך
ר ו  ד ווערדע ט י י ה ר ה א ו ו צ

פאלנם.) (פא־טועטצוננ

רעדאקציאן. דער ב־־עשע
 איהדע -6 דאנקען ודר :מ׳ א׳ אין '0 י׳ דע־רן

 איבעד. פארהיניץ א־ם ווארען וויר אנעדקעננוננ, פר״נדלינע
 טענשען. איינעם נעש־ייא ראם אום ניעמאנד דך דאם צ״נט,

 ווערדע. קיממעיץ א*זט, ף י י ד אירייענ״הדז יר׳ס8 דער
 דאס אונס, וואונדערט עס :ם׳ ב׳ אץ ׳6 ד״עויסאנן העדרן —
 אללעי קבלה" ״נעלי נדאסען דיא עבען דאס וויססען, ניכט ז־א

 ״קנלה.סעשיות• זאנענאננטען דעד נענעי העפטינע צייטק
ווארען.

 א״נעם אין דך נעפינדק דא נדו: אין ה׳ מ' העדרן
 דנד׳ ט״נוננ דער דא ווענן אידרטהוטע, אונפעדצייהליבען

 לעטצ. דער וועלנעאץ צי־לען, לאכעדלינען פאאר יענע ראם
 ל״ט.א־ט'קעל■״ אלם ודטווענ-נלאטטעס רעם נונודע' כען

דר׳ טרעדינער בודא.פעםטער רעם ן פון דנד, ערשיענען
 טאנןאיוט דיעזער — הערריהרען! ן ד, א ? ל ע ו ס א ס
̂לך איין אין אום )קלונ צו  הינ״נצונר״. ״נאדדענ.נעםט" זז
 קאי- א״ז ן ה >) ק סאנוועל דר׳ •א ש־״נט דאנן ;ען6

 סאאד שטעהענדען רעדע אץ דיא ותהרענד ד־־יטש׳ רעקטעס
 דע. דך ודא שט-אטצען, פעהלע־ן פאן ציילען אלבע־נען

 ?־• פאלקפשול.קלאפםע דריטטען רעד צאנליננ א״ן רען
 ,אבנע. רעם פערפאססער דעד — טיסטע. שאמען דענטליך

 קלאננפאללע דע־ וועלנעם אוגטעד נעוואשעם״, שטאקטען
 אנדע־ע־, קיץ א־זט ט,—פינו קאדך פאלי ,דאנב׳ :נאדע
 דייו', דעם וועלנעד ־עליניאנס.לעה־ע־, יענע־ עבען אלם
 דיא איבעד צ־ינניס בעלאבענדעס איין .־עדאקטע•״ שען

 העיר ע־טה״לטע. .:אלע־א.םאליטיק״ דינעד טדעפפלינקייט
 ק־אנק״ אללע״ פפלענט, לאנע; צו בואן ריא דע־, ן, ה ץ ק

 עט. נאלע־א דעד פאן אדך פיעלל״נט דאג פעדשטעהס,
 •לזןגיק״ ״נדאטטאט־ק*, ״פאליטיק״, אלליין וויםפען. וואס
 באננע נוטען דעם דנד ע־שטאנד״6נוענשענ. .נעזונדע־ אונד

̂דד־שע —  ווידדע פי־נד רעפטינסטע־ ו״ן אדך !דא־פעד נו
 אלטען א״נעד אידנענד פאן עד דאם נאנזאנען, ניבט אידם
 נע. דונסט בלויען איינען נוד אדך שפ-אנע נ״ען אדער

 .־אבני. :טיטעל; נעשיידענען רען אדסעד פיה־ט עד טצע. ז
̂ך אדך .פ־אפעפםא־', אונד נער*  אניע. דוטצענד איין נז
 זאללטעדענן וועד נאטט! ט״; טיטעל. ):ט־אנענ־ע־1ה דע־
 נע- אונשעדליכע דיעזע טענשען הע־צעגםגוטק זאנפט רעם

 הע־צען פאללעם אדם נינם אייטעלק־ים דינע־ פ־יעדינוננ
 א״נ״-ען איטסערהין נויטוועלט דיא •א ראט ענדליך !נאננען
 האט דא ״טפש״; הארטלאזק ואלך א״נעם פון; י ;ומצע

 ד־עזעד אין אונד ן. ע : א ל צום שטאפף ווענינסטענס
 דאנק צו דך ן ד. ץ ק הע-דן זאנאד טאן טוס בעציעהונג

 ה״טע־. צוד ע־שיינע; דין שאן דא פידלען, פעדפפליכטעט
 בע. אדך אינדעס דך יאט ן ו־. זן ק דע־־ ק״טשטיטטט.

ע ;בלאטידט נ־ינדליך נאנין ש־יפטע; א״נינע דו־ך טס רי•
 .ניבלישע איינע ,־עליגיאנם.לעד.־ע■, א״נענע איינע ש־יעב

 ־אזא וועלט.בע־יד.טפע; דעם .ביאנ־אפיע א־־נע נעשינטזד,
 אין טאן דיא ,דענענ.זאכעך, אדנלייע נזןך אונד שאנדא־•

 נער,מען האנד ד־א אץ נינם נעודס וואנק' ״דד-א דען
 לא. צום ועהר צו טענשען דנדינק דק דא דייל זאללטע,

 ן טיט נעשאפטעט קא־ן העדר א־וט נענענוואדט־נ ־״צק. בק
 שאוואניו בעדיכטינטען דעם לעבענם.בעשר״בוננ דעד

 פע־. בעססעי נינם נעודס האט׳ם ־״נע־ דיעזעד •ומשי.
 לענק אונד טאד אדף ן ה !ן ק העדין זןן6 אלם דיענם,

 נעשאפטס.אינע־. דיעזעד ט־אטץ וועדדען. צו בעא־ב״פעט
 (האנארא־ שטים• .לשם דעננזןך קזןהן העי־ האט ביררונג

 נאך נאטייליך אלבע־נה״טען דינע פי־ א־טע דע־ האט
נ אונטע־צאנק, פיהע דע־ דך !)ע־האלטק ניע י ל ״ ו ו ט ״  צ

 דעם אבוועזענהייט דעד וועהיענד ודטזוענ.נלאטט, דאם
 פ־ויא א־טע !ן ע ט י י ל צו נעטליך, ,רעדאקטעדם•

! ן י י  1 איה־ דא טוס םאדהאנדען, .טפש■ א״ן ויון ד
 ן ע ט • י ה מ ט ו ד ז״נע ער דאטיט הע־נענק, בלאטט

! ט ד א ד ע ר ע נ א ל נ  ודיס ז י י ד פ־דא — א
 קאהן הער־ ווענן דאם ר, י ו ו אלם גוט זון ענק עם

 טאן דאד־ט העטסע, גענענען נולדען 100 טאננע איה־עם
ס. י ־ ס נ ע טיט דיעם ע־ א״פנעהטע, צ״לק 2״ נוד איהם פאן

האט ז...........דע — !העטטע צו־יקנעידעזען נ נ ו ט
 נעהאלטען, פיעל צו נלאטטעם ז״נעס ע י ה ע דיא אדף
 •עדעד דאם ווי־דע, האנע; נעדולדעם עם ע־ דאם אלם

דעמזעלנען אין דך נידא.פעםט פא; ״טפש' אונד .שוטה'
א1'11£11., £ 11 ).)1:1011011 ז()׳*>נזגז!)\1111־ 11: <1. £11א

 איטטעד ש־יינט -דעי,־עדאקטעי* זזןללטע׳ הערוטטוטטעלן
 שטעללפעי. דין.צ״טוו״לינער .הערצענם.נלוט", ז״נעם פיט

 דעם דעהטים טאן ודעדע־, שר״נט קזןהן, הערר טדעטער,
 אננע. ז״נעס דיסע .ש אים אן, ארדענטלץ טענשען ארפען

 ז י י ר פדדא דעד ך יעדו) טאכטען ג״דע — דכטס',
ע ד ע ס ס ע ע נ ט ס נ ע י  אנ. דא ווענן ל״סטען, ד

. טיט — אי־נפאך שוויים• אונד ״בלוט טיט שטאטט י ע פ  
 טיט אונס העטטען ודר — !ודרדען שר״נען ד נ א ט ש

 נעשעפט־נט, פיעל זון נ־כט קזןהן העדרן ליענען אונוע־עס
 ד־א לאנהודעל״ען. אוננדאטטאטיקאלישק עראיןדען ווענן

 ודד. נעדננונגם.נענזןםםען נאלע־א-פאליטישען ד־נעם ע־
 נע. פע־דענטינוננק״ ״אונוו־רד־נען ן פון אדך נינט טעט,

 ווענן נעדדעדליך, האכסט איזט עם — העטטע• שפ-אנען
 ,יעליניאנס. ״ם־אפעססא־•, .־אננינערי, העיד איין זזן

 דיא או־ך דעד .־אזשא.שאנדא־.ניאנדאף״, אונד לעהיעד•
 )1 פעדטעלדען צו דעשפעקט (טיט ״ל״טונג" צ״טוו־ילינע

 נעג־יפף נלאססען ק״נען א־נעינימטט, נלאטטעם א״נעס
 ר י ו ו האט. פיעפפע דע־ ע נ א נ פ י ו א דעד פאן

 טאניפולאציאן דיא אינע־ וועי :נעפיאנט נעטליך האטטען
 נעזאמטעל. סינאנאנע טיפא.עםלארעד דעד נונסטען צו דעי
 דעדאקטעד אלם פ־הרע?״ קאנטראלע דיא נעלדע־ טען

 נל**ש נינט ה־עצו ווי־ ווארען נלאטטעם, ״ד־שען אי־נעם
! אוץ זזןנרערן ,נעדענטינט ט ע ט נ י ל פ פ ר ע פ  

 אונט־טטעל. דיא אוץ דענן האטטע או־פטיעטען אונזעד
 אננעבל־ך וועניגסטענס נעלדעד היא דאס ודדקונג, נאיע

 וואו־דען! )אננעפיהדט ווען? (אן טיסא.עםלא־ נאך נונטעהר
 צ־פ־יעדען, ניבט נזןך ווי־ דנד עינעננינפע ד־עזעס טיט

 עינפט- נאנין נענענשטאנד דען אדף ז״נערצ״ט ודר וועסהאלג
 אונד פ״נדשאפט •עדע ארנע ווע־דען, צודיקקאטטען לץ

 ענט. נעלדע־ אפפענטלינע ווע־ פע־דאנם־נוננ. •עדע אהנע
 פ־עסמע דעד דיטענם קאנטיאלע דיא דך טוס גענענניטטם,

 דיט קאנט־אלע דיעוע זזןללטע ע־ •א, ׳ לאססען נעפאללען
 אינעי. וועלט דיא דאדורך נדר על דא בעגר*סען, ם*י*דען

 אוני !ווא־ נהקדש־ .פועל נינם ע־ דאס קאנן, ציינען
 בע־״טס דאך דע־ אהנוננ, קיינע קזןהן הע־ר האט היעפאן

 נלעט. ״דישע־ צוו״ע־ יעדאקסע־ .אינשטע־נלינע־ דעד
 נוט. דעם דא אננל״ך פעילענעד, דיא וועלנע וואד, סעד

 רעדאקציאנפ.ה)ןנון־א־ ק־ייצע- ק־ינק פ־אפעססא־ הע־צ־נען
 ליע. אייננעהע; נעשטאנדע קי־צעם נאך טוסטען, צאהלע;

ק ודיל פען, טאבטע: נעניעסק ״צ״נ״ זזןל:עם טענש קיץ ענ
 -טיסון דע־ אן .נעדענק.טאפעל־ א״נעד פוןן אוץ —

 רעל־ניוןנס.לעה־עי, העיד דע־ פאועלט פיסאנוןנע עסלארעי
ק א״ך אנע־ ע־ ודים  - > נעדענק.טאפעל דיעזע־ צוועק ד
 נעלד.זאטסלעדם דעס נאטע דע־ דאס נעשט־טטט, איוט דא

ג !זוןלל פ־אננען צ״טק עדינע פיר דע־זעלנען אדף א י פ  
 זזןללטע ווא־ום !סדד:י.ט"זעלס.פינאנוןגע• .ד׳ אי־נע האט
 א־ינע.טרדנ־.סאנוןלטשי.ס־נאנוןגע• טיםון.עםלא־ אוץ נינט

 האסט ״טפשים״ דיעדנע וועלנע !ה׳ טעשיך דנו טה האנק!
 ד־ע. אין דך טאן דאטיט נעשאפפען, וווןהל 1 נוןטט ון דוא,
 דא אינד היע דוןך דענן •אטטע־טהאלע אי־דישע; ועם
 דא פאזעלן וואס אונד — קאננע! ערהייטע־ן וועניג א״ן

 נ נ ו ־ ע • נ ע ־ דע־ נ־יא אוץ איה־.־עדאקטעי־ דאם רענן,
 דו־ך דך ועלנסט ע־ האט א״נדאל !האנע ע־וד־קט נעלי
 א־. דעם טאן דא אינד נלאטי־ט. טא־קטש־ייע־ייא דיעזע

 א י ז קאטטק נעקלאפפט, פיננע־ דיא אוץ נע־ייטם טען
 אינלאננסט זיא, זעהק נייע־דיננס! איהן בלאט־־ק אינד

 טיט העטטע ע־ יעדאקטע־, נעש״דענע־ איה־ ש־יענ
 עדיננ—אונפע אי־נע נעלעה־פעך, .נעוואלטינען א״נעם

 ע־ דיא דוטטה״ט, איטטענזען דע־ פע־טאנע — נעהאנט.
 נו־ דאם ודר, פע־טוטהען טיפטה״לטע, נאטע; דעססען אי;

 — !קאננטק דין נעלעהרטע״ ״נעוואלטינע דיעזע־ א • ז
 אין דא ק־נדע־ דיא ווענן נאך, דך דא אדנע־ן דאנן אונד
 נו־ דאך פעהלע- דע־ וועהיענד אדסלאכען, שולע דע־
. פ־דא א ו״ נאנין עם טאנען דא ליענט! איהנק אין ז ״  ־
 צ״סוגנפ.הע־ו־םנענע־ אנדע־ע־ איין ראם דך, א-נע־ט דא

 ני־ דך דא ואללטע דאך אינ־ טאנס. נעשאפטע נעססע־ע
 וועלכעם נלאטט, א״; דא דאם א־נע־ן, זעלנע־ דך א־נע־

ק ווא־, ־עדיני־ט זא־נפאלפיג הינדו־ך •אה־ע 11; אלנ  ז
 העי־ אידנען, נלייך וועלנע, האט, אייסנעליזפע־ט ל״טען

 - !־•:טען נ־ונדע צו עלענדינלץ דאסועלנע פ־אפעססא־,
 ן, ע נ ־ ע ל פאם ־עדע דיא איום !קאין העי־ נעסטע־

 פא; ודעדעד טא; שפ־י:ט ו .,פ־אפעסנא־־ דא דנד דא
:.־אננינע־• דא דנד דא ן, ע ט פ א ש נ ע ם ם י ו ו

 אי־נע פאליטיק א־בעי נאך אוץ דא י־אללען ויאצי לך: ■נ -
אנק ט״נינג  זאנפט פאן פאטיליענ.פאטע־ א״ן ! ה
 פא. נא־אקטעד, אנטיננסיוע־טיעם איני ניעדע־פ ־ע:ט
ן זעה־ פאן טע־ ע נ י ל ט נ ע ד ־  ע־וואכסענען א

 שפיעכען, אפפענטלץ ניכטם פא; זיא זאללטע; ק־נדע־ן.
 פע־. קיץ נענענשטאנד נעט־עפפענדע; דק פי־ דא ויענן

נ־עטאניעם אינע־ר״פט דא ע־טה״לע; האנען■ שטאנדנים

 ואלל. ״־אננינעד' אלם נוטאנטען. א״ן אדער צ״נניס איין
ק דאך זיא טען  :ודרדינען התלמוד״ .הכם׳ דעד שפרץ ד

'1 צריך ערנא .עדבך
 העטטקכאלד ודד קדאנע! דינע פערדדיענסטע דעם
 .ראבנינע־.ם־א. העיר דעד דאס ע־וועהנען, צו פעדנעספק

 העג. אץ אדך צ־יטען פאר.דנדפלוםהלייען דים פעססאר■
 עראונ. אינדעם ט, ד י מ א ל נ דך שפיאנע רעא־שער

 אל. שלום' זה .והיה :פלאננע קאטיש.ה״טערק דע־ טעי
 ״המגיד', צ״טשדיפטען דיא אן אלנערנהייטען לערלייא
 דאיע. עקספא־טידט. וו' ז׳ או' הצפירה• ,החלוץ״, •העני׳״,

 העניעאישען דעד פאן או־ך •והיה• א־טע דיעזע־ דאך
 אונם ודר קאננען האט, דונסט נלדען ק״נען ניאסטאטיק

 וועלנעס פאישטעללען, לאנעך ״האטע־־שע דאס ל״כט
 גאלי. נעוואנדטק דען אונטעד נאדען״ אם פ ״שמועות דינע

 ודר ען.0^ררו6הער העברעאיסטעץ דוס־שעץ אונד צישעץ
 דען שפדאנע הענדעאישעי אין אוץ דאהער איהם וואללען

:עדטה״לען ראטה וואהל-נעט״נטק
ל אם כ קורתך, נצל התהכא אתה, ס

— !ע־ותך תנלה פן במעלות, תעלה ולא
 גוטהע־צינען זאנבט דעם ל״ד, פאסט אונם איזט עם

 נעזאגט וואהדה״ט אונאננענעהטע טאנכע ״פדאפעססאד״
 דען פונליקום דעם דאך טוסטען ודר אלל״ן האבען; צו

 פא־פיה. נעשטאלט' ״וואה־ען ז״נעד אי; טאנן־ ״נ־אסען
 ודטווענ. דעם .דעדאקטע־' נ״סטעפ-קדאנקען דעם דעד יען,

!לאסט אננעד״הען שוטץ* .האהען ז״נען נלאטטעם
 דאטה אויפייכטינען אונזעדען זיא דאם האפפען, ודר

 דעם טיט צ״לע; דיעזע שליעסען אונד ווע־דען, נעהעדצינק
:צודופע

 עהדע, איה־ער נייא נל״נען דא ויאללען
!דעליניאנס.לעה־ע פל״סיג דא אונטע־־־כטען

ל. י י ה ט נ ע ד ה ע ם׳

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
ד ע ט ס ע א פ ״ ב . ט ק ־ א ט ־ ה ע י פ ט נ א ל  דעם ש

 וואנעג* אננעהאלפענען פעסט אין היע־ ט. ד. ז.טען אס
 קל״נ.פ־עה 432 אונה שטיק.גדאס. 1911 וואודדק טא־קפע

: פע־קדפט וואוידען היעפא; נעב־אנט טא־קטע צו
 210—100 פאן שפיר, פע־ , ע ר ע י ם ש שטיק 31 1

 נולד. 310 210 פ!ןן פאאר דאם א:סק. 913 — נודדע;
 טעלק.קיהע 232 נול. 310-160 פוןן פאאר דאם קיהע, 516
 פאא־ דאם נ־פפעל, שטיק 209;נול. 169-85 פאן שטיק דאם

7 פאן דאסשט•? קעלנע־, שטיק 432 נולד.: :70 -17.5 צו
נולד•-------פאן פאא־ דאם לעטטעי, שטיב נול. 29- י

 נולדק — — פאן פאאד דאס ע, פ א ש שטיק -
 נולד. .55-62 קוה.פל״ש —נודד. 59. — 55, א:םענ.פל״ש
 53—49 נ־פפעל.פל״ש אונד — נולד. 42—40 קאלנ.פל״ש

קילא. 100 פער פ־״זע נולד.

3 דע־ אדט־ניסט־אציאן אונד ־עדאקציאן דיא ״8
 דע־ אץ דך נעפינדעט צייטונג• פעפטער ״דישען .נ״ען

נודא. אין ן א י ד ו נ טא־״ן הע־ין דעם נונד־וקע־״א
 אד־עם. צו זענדיננק אונד ציש־יפטע; אללע וואהץ פעסט, ן

אד־עססע: דנד סי־ען
וי<1-11/ 11■■ ■■!■ו*■ 1■■ .ויוו1•*״״ח*ו .

ע. נענדע־ע א״נע איזט אונד פאללקאטטען, נענינם דיעם  נ
אוננאטהינ. דו־נאדם אד־עססע דיעזע־ צ":נוננ

 ע־- אכא״ענטען א״:ט־עשעכדע א ;״ =
 שא־שזעטצוננען ע־־ש־ענענען ב־זדע־ ״יא דאלטע;

 אינזע־־עי א י ד א״ך •~א .פאלייעטאנם', רעש
צוגעזענדעט. ג־אט־ם א־אט.ב״לאגע־6־־״טאג.םע6״

 פע־. וועזענטלינען ק״נע מאנטאנ ז״ט קורזע דיא דא
 ד־א.קודז.טאנעללע• ה״סע ודד ליעסען ע־ליטטק, ענדע־וננען

ק א־ם וועג,  לעזעשטאפיז טעה־ אנאננענטען נעשעטצטען ד
קאננען■ צו ניעטע;

ט. י ר ד דיא ל־עגט ב^אטטע ד־עזעש
ע נ.ש א ט י ־ ר £ . אינזע־ע־ ליעוערונג ע ט
ב א ר א ש !ב־יא ע• ג א ל ״ ט.

דאנייא. דעי ״אששעד-שטאנד
טא. ,2 37 נידאפעסם ,2.52 קאטא־ן ,2.6 ׳ פ־עםנויג

.8.43 א־שאווא ,2.95 פאנטשאווא ,4.82 נ״זאטין ,4.54 האטים

.1884 אדנישט 6. שאש לאטטא-ציערונג
ש א ם ד ע ה נ 60 9 84 29 18 ט: ד א ט נ
89 41 34 81 80 :ג ר ע ב ם ע ל
1: נ א 17 39 58 25 62 ר

עהרעגטה״ל. מ׳ :פע־אנטווא־טלץ ־עדא־,ציא; דיא פי־ !
א •^1111111 1 1א1׳2 1 1. 1£1£0מ11ו1וו1נ 11>מ1 ^1־11015 0 8 8 ו1ו1.1ון081, 4



 1 איין - שטאדבק. איגד בעפאללק ,טאלל-־יאוטה״
לף ר ע ל ל א ט  וואלפע אנדערע אוץ האט וו̂ו

 אנג־ענ. דאס אוץ יעטצט א־זט אונד געביששק,
 ט^ללען פאן קאמיטאט ר ע ה א ל י ז צענדע

 מענשק געכיססענע אדט בעאונרוהיגט. וואלפק
 בעאבאב. אונטער שפיטאל זילאהעד א־ם זאללק

 איין קאם נאראשלא אין דין. פפלענע אונד טונג
 ארטשא£ט, דיא אין טאגע העללען אם וואלפע רודעל

ם ז־א נאבדעם זיא. א וו פא; ע ד א ב ש ע ר פ  
 ל־ע£ען £עלד דאש אוץ! פא־פאנדק, נלי־ך נ־כט
 :אך •עדאך אנגד־פשק, שוויינע-העערדע ד־א אונד

 א־ן שוויינה־רט א־ץ וועלכעם אץ קאמפפע, האדטעס
ק  אבציעהק ודעדער וואורדע, נעביששק א־ש ד

 וו. א נ א־ט דען געגע, ז־א צאגק היער פאן מישטק.
 דער אונד ־־נדפיעה שטיק טעהרערע ווא ד, א ר
 זאעבק - £־עלק. אפפער צום איהנען ט ר י ה

 דאש נאב־־בט, ד־א פא־נ־טצא איים אוץ קאטמט
 צעהנ.*עהריגעם א־ץ דא־פע איש טיטטען האלף א";

 צערדיסשען טיטטאגס-שטונדע דער אי; מעדבען
 ווא־ען. א־ב־־ט או־ף היעה עלטעין דעססען האבע,

 דען אין וועדעד א־ינצעלן דך מדויק ל־־טע דיא
 לאנצק, זץ £ע־£עדטיגק £עלד׳ א-־פב נאך ־•אלד,

 ארב־־ט. צור בעווא££:עט דע־א־ט צ־עהען א-נד
ק פא;  שרעקענס-נאכריכטען, קאטמען ד־טען אלל
 מא. דין א־בערטר־עבען האהל םא:םע וועלבען פא;
 ע, ל ר א ט זאייאהל דאש עש, א־זט טהאטזאבע גען.
 ו ד־עזער א־ן צאהלרייך וואלפע אנדעדע אוץ איש

 דד־נגענד עש ווע־ע :דיא העדוטשטרייפען, געגענד
 מעה. גלי־בצי־ט־נ קאט־טאטע ביידע דאש געבאטען,

 ודל. ד-עזע; פאן דען אין נאבאי־נאנדע־ טאגע רע־ע
 ב. י • ־ ט בעצידקק בעדראהטק טה־ערען דע;

 בעצ״שנענד זאללק. פע־אנשטאלטק ן ע ד : א י
 220 וועלכע א־טשאפט, דיעזע־ אץ דאש עש, א־זט

 ט י ל ע א ר ז י א א־ץ בראש האט. הדז.נומטערן
בעדטצט! געוועה־ א״ן

ן י י א ) נ. ע ק ל א ו ו ר ע ג י ט פ ע ה ־  
( ך ו ר  נאבטש זאמשטא;ו1 פא־געשטע־ן א־זט ב

א א־בע־  ג־עדעד. בו:; אום; אוגד הויפטשטאדט ד
 דאג. בליטיןא־נד פ־־בטבאדעס פאן דע־ גענאננק,

 לאנגע ביז אוהד צעהן פאן •ואי. בענל״טעט נע־
 געוואל. א־נה־טלץ דע־ הא־טען נדטטערנאבט נאך

 בל־טצע בעגל״טענדע; א־הן דיא א-;ד רעגען ט־;ע
 בעפי־ב. ד־א ;־ א נ־בטיאי־ף, דאננעדשלאנע אינד
 פעדלו־פע זיינעם אין האבע אונוועטטע־ דאש טונג,

 וועד- נאך ד־א דו־ך וואורדע אנגעריבטעט, שאדע;
 בעשטע. טעלדונגען א־־נלו־פענדען נאכט דעה רענד
 אוץ האט וואלקענב־וך הע£ט-:ע דע־ - ט־נט.

 ד-א א•; דען אדף פע־קעהדששטא־ונגען מעה־ע־ע
 [ צוד א״זענבאהנען א״נטינדענדען הייפטשטאדט

געהאבט. פאלנע

״8  ~יפאנ.6 1.צ ד־עסוואבענטליבען דע* אין *
 סרה הגאון דעס לענענם.נעשדיינוננ דיא והיד ניילאנע

 ב־)ןנ*א. ד־א אונד אבנעשלאבשען זצ״ל איינעשיטץ יונתן
 דאנן בענאננק. א נ ל י ו ו אלי׳ מו׳ה הגאון דעס יע6
 ״נודע דינען דורך דך דער לאנדוי •חזקאל סויה הגאון אלנק6

 ער. נאמק אונשטעונליכק איינען וו' י' אי' ״צלה■ ביהודה',
 טו״ה נאונים דע־ ביאנלאפיען דיא פע־נעד ;האט הארנק

 ד׳ סאהיען, פא; לאנדעסיאננינער זצ׳׳ל. נינעט סדדב•
ד עקיבא ג י  ב־נעט מ־דכי י׳ נעסלץ (ניידע, זצ״ל א

 דעש נענייטיג), אוננא־ן אויש זינד איג־, עקיבא ר׳ אונד
 אללע נאטידליך וו׳, י' או׳ לצ״ל שוש־״ ״חת״ם בעל הנאץ
 .6אוי דיא וויד וועלבע או־ף ם, ט א ■ ט א ם מ־ט דיעוע

 ע. ב נאנץ לעזעד נעשאטצטען אונועדע־ טע־קלאמקייט
1 מאבפען לענקען ס ד ע ד נ ז!ן

ג, א ר ט כ א נ
— זאםםטאנ.נאבט.וואלקענ.נדוך. דעד —
ק בע־־יטם וויי ודא ב האטד־ע. געמעלדעט, א

 זעלבשט הדפטשטאדט דעד אין וואלקענ-ברוך זעד
 אין פעראורזאבט. פערווישטונגען נדאשע־ק קי־נע

 גע. דאש וויטהעטע יעדאך געגענדען אבערק דען
 ווישעגדאד געוואלט.א־ן £ורכטבאדעד טיט וויטטער

 אי. נעהאפטע צאהלרי־בע וואורדען מאדאש אוגד
 אבעד וואודדע שדעקל־־שטען אש בערשוועטמט.

 20 צ־רקא הא הייטנעזוכט, זעבעגעגי נעמיינדע דיא
 טעג. טעה־עדע אוץ אוגד איינשטירצטען הי־זעד

 צו - פע־זאנק 7 פאן שם־יבט מאן - שענלעבען
 באהנ-ראר- דעד - זאללען. ז־י; געגאנגען גדונדע

 עשטערדייכיש-אונגא. דע־ ליניע וויענעד דעד פע־
 צודשען שטאאטם.א"זענבאהנ.נעזעללשא£ט ר־שען

 וואודדע זעבעגעג־ אוגד מא־אש שטאציאנען דען
 בעשאד־גט, דעדא־ט וואםשער.£לוטהע; דען £אן
 9 איש שטאטט נד׳.י, קוד־ער-צוג וויענער דע־ דאש

 35 אוה־ * איש ע־שט אבענדם, טיניטען יי! אוהד
 דעד א־ינלאגגטע. ב־דא.פעשט אי; טא־גענש מ־ניטע;

״ פאםט.צוג זילל־ינע־ . נ  זאטשטאג וועלכעד י
 י׳אגג ווא־ פאללי; ׳׳■ם־גוטען אוהד אום״! אבעגדם

 .,אן היער אוהד 1״ £א־םיטטאגש זאנגטאג עדשט טע
 זיל. רע־ איגד !7 נד׳ פע־זאנענ-צוג _ וויענער דע־

 אוהד 7 א־ם קאטקשטאטט 9 שנעללצוגנר׳ ליינער
 £א־ם־ט. אוהד 10 איש ע־שט טא־נענש• טיניטען 5

אן. טאנש
— ע־.6£הויפט.ם־ע ט־־קישע־ —
 א־־נ. זאעבען קאנשטאנטינאפעל אויש איינעד

 דעד ב־יא £יעל צ־פאלנע דעפעשע געט־אפפענען
 ט־דקענ.לא דעד צ־עהונג שטאטטנעהאבטען עבען

 80מ/״0 פאן בעט־אנע א־ס הרפט-טדעפפעד דעד זע
 £אם £־"לי־ י.*.66.031 נו׳ לאז דאש ארף פ־אנקם

 פא־. קאנן ה־יפט-ט־עפפע־ם ד־עזעש אדשצאהלען
זיין! רעדע קיינע לי־פ־ג

 י. י ט א־בער נור טאן ווירד פאהנע ה־יליגע ״דיעזע
 דיעזע !קאננען ענטודיהען ם א נ כ י ־ ל ן ע נ

 דאם נאציאן, דעד קליינאד איין בילדעט פאהנע
!׳׳איזט וו־רד־נ ניבט אנצוטאשטען פ־עפלעדם.האנד

דטע מאןדיא נאהם רוהע גדאשטעד טיט -  דעם וו̂ז
 פער. לייטער דיא עד אלם אונד ענטגענען. האדזיטש

 ע. ב א־ט זאלשער דאש דודך ער וואודדע ליעם,
 דורך פ־יידע-טדונקען ק ל א פ ע ט ג י ט פ נ א ז

 יעטאנדעם ווא־ד האא־ קיין נעט־אנען, שטאדט ד־א
 בליעבען נעפאננניששע אונד קאששע; ;עקדיממט.

 וואורדק אדדנונג א־נד דוהע ד־א אונאננעטאשטעט,
 א״נ. ווא־ד אדששד־יטונג דעד אונד הערנעשטעללט,

 געדעש. ז־ינעד ווענען וואד האדזיטש געטהאן. האלט
 נאנצען פאש זעעלענ-אדעלם ז־־נעש אונד טיגקייט
 ט׳ ד א ו ו זיין נעניגטע עש אינד געליעבט, פאלקע

 א־ינ- שאלדאטען דעניטענט איין זאנשט טא; ווא
 נע. דע־ העדר ווא־ ע־ !ם־שטע לאששען ש־ייטען
געדעטטעט! ווא־ בעטשקעדעק נעט־טהעד, ר־־צטען

 אי־נשט־ט. ער •יא־ד דא־ו־ף וואשע; א־־נ־נען אי; -
 טהייל נאהם אינד נעוועהלט אבגעא־דנעטען צוש מי:
ק אן שענעד־ן א־נד דעברעצין בודאפעשט, אי;  ד

 ־עניע. אלש אייך פוננירטע לאנדטאנש-ז־טצונגק,
 1849 א־ינישט איש יעדאך ווא־ד דונגם.קאםטיששע־,

 1801 יאהדע איש פעדאודטהיילט. א־נד נעפאננען
 טא. דעש 8אבע־פישקא־ צום איהן כאן וועהלטע

 שטעללע וועלכע אוי־ קאטיטאטש, ־אנטאלע־
 עשטע־. אוננא־נ.פ~נדליכען, דאמאלינען דעד ע־,

 איש י־אללענד, דיענען נ־כט רעניעדונג דייש־שען
 דאנן פע־צ־בטעטע. •אהדעש דעשזעלבען נא־ועמבע־

 בא. ״אוננאדישען דע־ דעבטש-אנוואלט ע־ •יא־
 יאה־ע איש בודא-פעשט. אץ דענקדעדיט-אנשטאלט*

 טא־אנטאלע־ דעש וויצענעשפאן ערשטק צום 1867
 ראש. ע־ פע־וואלטעמע ע־ויאהלט, קאמיטאטש

 דען דודך ע־ יאה־ע וועלשעם אי; ,1א7? בי; זעלבע
 ע־. טאפעל קאנינלישק דע־ אן ד־כטע־ צוש לאני;
 וואו־דע אבער יאה־ען ציוי־א פא־ ;ו־או־רע נאננט

ק. נע־־בטשהאך• אבע־שט־ק צום ע־ ע״פ  האד. - ב
 רעדליבק, זי־נעש פע־טאנע אללי•; אלזא האט ז־טש

 הינטאג. א־יפשטאנד איינק בא־אקטע־ש •טטא־קען
 נאנצעש איי; זאנשט ק־נ;—עדז דעששען צי געדאלטען,
ווע־ע. נעו־עזען נאט־,־נ שאלדאטען ־עניטענט

ן ע פ ל א ו ו ( ׳ י ר י ב נ ע ב ע י ז א
) ע ;  ״פעשטעד רעם ו־־דד א־אנ־.םעזא אייש ;.

 נעה- והיזע עדש־עקענדע־ אין געש־יעבק: ללזן־ד״
 ע £ ל א ו ו דע־ אני״־יפפע פ־עבען דיא טע;
 דעש טהיילע איןדיעזעס טה־ע־ע טענשקאונד איי?

 פא־ אינע־האנד. ראטיטאטש -א־ינאד-דאבאראע־
 אנגריפפק ד־עזען היער פ־עדען ויאבק סעה-ע-ע;

! י נ י  אפפעד׳ ציש ן ע ב ע נ-ל ע ש נ ע מ פ
דע־ פאן •יאי־דען נעביששענען זאטטטל־בע דענן

 לייטע פיעמדע* אונטעלשטיטצונג טילדטהאטינע דיא *ייז
 .ת־־ה• דיא טא; דא-ה ערבטענט דענן זינד. אננעוויעלק

 דיא דו־ך עבען זיך אוט בינט־אבטען, ווע־קצי־נ אל; :•:ט
 להטו־ ק־דום (ולא !ט־דשאטטק צו ״:־אד״ דאב .־.■*ה■

 דעי נ״א נוןטטעסלעהרע דיא יא ודחי אבער דאנן !)בה
ק דאס זיעהט, טאן ווענן :!•באבטעט, דעננע  יענע, ענ

 האבק, נעווידטעט דע־לעלבען שטודיאוב דעב ליך ו-עלבע
 לאנדע־ן קאננק, ע־האלטעי לעלבבטשטאנדי: ניבט ליך

א:- אונטעישטיטצונג ם־עמדע א:יה אונד אידד׳ע*
 התוידי״ ,,בזד נר^סע־ע אייגע עטווא עש ניבט י זיגד כעידעזעץ

 אילט עש !נזןטטעש״לעה־ע) היילינען דע■ (ענפור־דינונג
 נעקיז״ ;•:ט נעדאנקק דיעלען אויף פייהע־ בין איך ויאהל,

 עה. דיא חאבע, נעשט-עבט מיך איך וועודענד דען,אלל־־ן
 דיעט אלל מי־ א־לט דעפטען, צו ה ש 5 אונזערעס -ע

- קאנן איך אונד אייננעפאללען.  דאב זאנען, או־פ־יבפינ ד
- עב  דשה אונזע־ דאב א־זט, לי־ד דעהד ניבט נא־ הייטע ד

.נעו•))ידען! דא;:עד.ש:י־דעד איין  לא. וויילעל אינלע־ע אונד .
̂בובוען, העלצען דעב אייב וועלבע ״וולן־טע, :נען  דדיננען ק

 אל נבנביש הלב, מן היוצאים ד,עדין!•(דבי־ם אינס ••!)הל
 ונ.6נע בעשטעט־נט דא אץ האבע שברוך דיעלע; !)הלב
 דיא אי־לטען פערליעס, קאנצעל ד־א נעמליך איך אלם דען.

 א". מים האנד דיא מי־ ד־־קטע; אונה צו מץ אויף לי־טע
 אדב־•:. ל!)לך אין מי■ ער וויא !״, בה ״•־ש■ ל!)ל:ען נעב

 ך נ!) ענטנענענטאנטע. ניע ביעלל־־נט העיצלינקייט טינע■
 מעהירע. אלם אננעלאננט, ליטץ מיינעם או־ף ניבט איך ולא■

 העיצו. מ־ך אדף ננעמיינדע.מ־טגל־עדע־) בתים״ ״בעל־ -ע
 יעטצטעדבס ליא דאב עדקלערונג, פליידיגע; דע■ מים -אדע;

מאבק לאהנען א־ה־ען אויב א־־נענטל־ך ל־א וואב ו־־בבען,

 אץ וואו־דע ה ש מ אינלע■ אייך אבע■ — )ללען!1י
 אל. דע; •—א נענענשטאנד, דע־ פלאטצל-ך לעסבען פאלנע

 ■יבטעטע;. בעוואונדע־נד אינד אנע־קעננענד ליך אוינק לע־
 צוואי, אונד ־ופען6אוי .תו־ה" צו־ איהן ליעם ״נבאי״ דע־

 — 1 ״הב־״ רעב מיט פ־אנען, צו איבע־הי־פט מיך ))הנע
 שי״יידער-נעתללען, בליט.יונגע; איינען ! ))־6 די־ שטעללע

 איינעם ווידדע דיא ״קהלה״ דיא )נדע־ן1ל איך, ניבט דעם
 ד))ך, מיל דוא נלויבטם •עטצט — :צוע־קאננטע ״הב־׳ב•

 טיעפען אי־נע; ״האנדוועלק* לאב אינע־ )־טע1וו מ־־נע דאב
ה אונלעי דאב אינד האט, נעמאבט א־ינד־וק ש  מעה■ מ

 ״ד־שה• נעלוננענבטע ד־א ע■ ווי־דע אלב האטטע, עד,־ע
האנען!' נעלאנט

 פ־־־דענ. אין פא־דליך דך לאלטע רענעצץ ד־א
 אויבגעצ״בנעפען דע־ מיטטהיילונג דע־ בייא •—א טה־אנען

 שניידע־״געלעל. נול ))בנלייך לא־נע, א־ה־עב וועלבע עה־ע,
 •עטצט •יא־-. טהי־ל צו אפבענטל•־ ם־נאנאנע דע־ אין לע,

 איה־עס הוישט דאב א־יז האנלע א־ה־ע ליא לענטע ע־שט
 ווע־דע, געלעננעט ע־ דאב איהן, ״נענשטע״ אונד זאהנעב

. . . יעקב! אונד יצהק אב־הם. וויא
 אננעבא־ענעב מיט לאנטע אונד לאבעלטע משה

 איך דאב מוטטע־, ליענע האבען, מאבטעבט ״דוא :ודטצע
 אב־הם, או־-אהנען נ־אבען אונלעלע וויא ל־־א, נעלעננעט לא

 שניי. א־־נפאבען ק־־נע יא ווא־ען יענע אלל־־ן ויעקב, יצהק
 קיינע אוץ יא ווא־ען ל־א ■י :•בטש טהוט דאב דאך !דעל

 דיא דעננאך ווא־ען אונד ■אבבינע״, קאלינע־ אדע־ פ־אנע־
 איך !דיעב ווי־ לאפבק דאך - ! גאטטעס אויסנעוועהלטען

 דיא נול ניבט דאב דיטטע־, טה״ע־ע לאנען, נו■ די■ מוב
מץ וואו־דע, פהייל צ• סינאנאנע דע־ אין מי־ ד־א ער,דע,

 האהע. נאך אי; זאנלע־ן האט, נעפ-יט או־בע־א־דענטליך
 ונדען,6נע אנדע־ע■ איי; ד״א נענונטהואונג, יענע דאבע ־עב
 אטע־ם,6 ליעבען דעב איינש־ייטען דאב דולך צוואר אונד
 איך האטטע. טא: נל־קליבען איינק ווידקליך הייטע דע־

 מיי. עה־ע דע■ וויעדע־.הע־שטעללוננ דיא היענייא נלויבע
 ע. ל 8 מלדבי ־׳ אלטען דעב קאללענען, נונמעהלינק נעב

. ס ע ל ע ק . . ף
 קאב• חייב ■׳ יעטצט (ליעף :ואהן מיין ניץ, ״נ־־ן,

ד־נ6 פעלמאנן ב אויב) - א ן לאבבע ד י  מוט. דע־ ב
 פע־שטעהען! נעבבע־ דאך ם־ך ווילד זיא ע־צעהלק! טע־

 וואהל דיך וו־רבט דוא קינד! דיין שפ-נצע דאך, הא־ע
ב-. ד־א אויבנאנג אוננליקליבען וועלך ע־א־ננעלן, :אך ח  ״

 א-. א־6 עבען פלעקעלעב מלדבי ל׳ דעב אננעלענענה־־ט
 עבען וואר סענש א־מע דע־ 1 האט נענאממק •אהלע נעם
חב- ליינען אוב עדש־ענען, המדרש״ ״בית איש  שווא־ץ .
 שטונלע איינע דאך נעהדען. צו עדפ£אנ: אין ווייב אויף

 פתהיה ־׳ הנ־ה.נבאי׳ב, דעם -אק דע־ סיר וואולדע ם־יהער
 לעק6 א־־נען פלעקעלעס ס־דכי ■׳ דעש געב־אבט, נאלדנעל,

 1 ״שעטנז" טיט ליידע־ צווא־ אונד האטטע אויפנעלעטצט
 אל6 צא־נ־נ איך ט־אט .בחולים' אללע־ נענענוואדם אין
ק א־הש ה־עלט הין, סענשען א־טען דק  דעד א■6 לאק ד

 דאננע־טע הידו־עז, לעק6 דע; אוץ איך אינדעם אינד :אלע,
 ״שעטנל״נא. איינעם !ניץ ״נ״ן, ל צו ווא־טע דיא איהם איך

 א־־לעס קאננעט איהל !״הב■״ ק־־נק איך ערטהיילע ר,ע-
- נעהען ווענעס  וואר. ק־ינעב ווא■ מאנן אוננליקליבע דע־ ״

 או־ם דך ע־ שלץ נעב־אבען אונד בעשאדט !מאבט•: טעב
המד־ש״. ״בית דעש

אלנט.)6 א־טועטצונ:6(



 שפע. •אהרע אן.~איינ־גע אץפא־יז דך דעדעלטע
 מי. א-־ אץ פאם־ליע ד־עזער זאה; איץ טראט טער

 אלם ער נאבדעס וואורדע, דערזעלבע ליטער-שולע.
 רא~- פעדוואוגדעט שוועד טאלאקאוו ב״א קאפיטק

 אץ - ע־נאננט. ד-ורדאנם.:ענעראל צ־ם ווא־, דען
 א " ו ו צ דך בעפינדק פאטיליע דערזעלבק

ן עה־ענ-לעג־אן, דעי קאטטאנדארם י י  א££•- א
י ו ו צ אוגד ציער א־דענם. דיעזעם ר־טטער א י

ן עדסטען דער אץ  גענעראל- דעם סעקצי̂ו
 אפפיציע־ע דער פערצענט צוד־א זינד שטאבעס

 £•:- שעקציאנען אנדערק אץ קאגפעססיאן, ־ידישער
 ד־א ד־ט - פערהאלטגים. אהנליכעם א־ץ דך דעט
 אקי דא האבק זיני׳ ט ר * פ ־ צ נ א ם ע יודען

ן אונזערק ן ע ל ל א ר ע ד ל ע פ ט ב א ל ש  
 אבגעט־אגען. סאלדאטק אלם ״עהרענשולד״ א־ה־ע

 דאבען א־טעע רעגילא־ק דע־ א־ישע־האלב אוץ־
 צארל. א״נע קדיעגעם לעטצטען דעם וועהרענד דא

 זא - געשטעללט. פ־ייורלל־גק אן שאא־ רייכע
׳ם ט ע ש נ א ד פ יודען דע; א; וו־ר ערא־ננעדן ' 

ק פ־ייודלליגען דער שפיטצע דעי אן דער  ״העל- ד
 דאך ם־םםק געגעגא־בע־ דעם געפיגדק. דענ.טאד׳׳

 זא - !־פעי־שטומטק פא־או־טה־־לע דיא ענדליך
 פ־אגר״•־ אץ מיל־טע־.£אב-ביאטט אין שרייבט

 אין ■יג;םט ד־א ק־אראללע, דיא א־בע־ וועלכעם
 ■יא"־ אגגעשט־פטעט יודען ד־א געגען ד ע ־ ג ל א

 גאנצע דע־ גד א א־זט. ענטר־םטעט דע:ט דען.ם־ט
 דאם דאדו־ך, בעקאננטל־ך •א ענטשטאכד ק־איואלל

 טה־ילנאהטע צו־ ניבט רעקדוטען •ידישען דיא מאן
 ־ע־־־טען ד־א וועלבעם צול־עם. £עםט אינעם אן

 האט- פע־אנשטאלטעט קאגפעפםיאגק אנדערער
 טא£- פיעל עבעכזא ניבט יודען דיא ורענן אלם טען.

 פאפפע־־נג א־ הינגעביגגשפאללע איגד פע־קייט
 א־ם העטטען, בעקוגדעט שלאבט.£עלדע דעם אויף
יאנפעםם־אנען! אג־עדע־ םארדאטק דיא

 פייע־טע ין! ג ■ צ ד ל א פ א ע י ־׳ <ד *
 נעבו־טם. .י־׳״ ז־יגע; - אייג־םט .*׳ג אם - געפטעדן

 רע־ בעג־יגדע־ דע־ א־זט •ץ נ ו צ ד־׳ טאג.
 •יד־שען דע־ איג־ וויםםעגשא£ט •ידישען טא-ערגק
 אין ב״אם ג־בט טא; דיעזעד ווארד עם געשיבטע.

 געלעה־טען. ג־י־זען רעם •יאהג-א־טע דעם ,בערלי;
 י־ד־שען צאהלרייםען אין אייך זאנדערן געפייע־ט.
 א-—א א־יםע־האלב אויך איגד אפאם—א געם־יגדען

 •ן •ג צ ד־׳ דעם פא־שיגגע; דיא דגר פ־י־ליך פאם.
 אינע־פליגעלט. געלעה־טען פאך־גגע־ק הייטע שאן

 איים. ווי־טע־ען אייגען קוגסט, קיינע איזט עם אללי•;
 שילטע־ן דען איי־ האך סאן ויענן האבק, צ• בליק

 יינגע־ע; אונזעדע אייך שטעהט• אגדערען אייגעם
 ■ייםםעג. יידישען דע־ געב־עטע דעם אייף כא־שעד

 געב־אבט, וו״ט זא ניבט געוו־ם עם העטטען שאפט
דעם ן ר ע ט ל ו ש דע; אויף גלייכזאם ניבט זיא וענן

 לעא- דר׳ דעם נעטר־ך פא־שע־ם, ן ע ט ם ר ע
 אונזע־ע,׳הבם׳ דאטטען. געשטאנדען •ן, נ ו צ שאלד

 טיט פע־האלטג־ם זארבעם איי; קען—ד התלמוד׳■
 דאם הענק;״ עלגב־ הרוכב ״גנם :דעןוואיטעןאיים

 שולטע־ן רען אויף דער ג, ר ע ו ו צ איין :הייסט
 בלי- ווייטער גאטירל־ך קאנן רייטעט, ריעזק אייגעם

 ווי. דער דאדף דאך זעדבסט, ר־עזע דע־ אלם קען,
 גרוג־ א־ם עד דאם פערגעםסען, ניע בליקענדע טער

 אהגע דעי איזט, .צווערג* גור דאך גענאממק דע
 אללע !העטטע געזעהען עבקניבטם יעגען.,־־עזעך

 גע. אץ ז־נד געלעהרטע; טאדעדגען געגענייא־ט־גען
ד דעם ־ ע ל י ש דיא אלזא ז־גנע וויססעם  ד

 דען ליבט,6פ ד־א אייך דענן האבק זיא ץ. נ ו צ
פ־יערן! צ• טייסטערם אוגד לעהרערם נאטקאיה-עם

פ ד ו (ב י ־. נ נ א ה א י ר ע ט ם ע א.
 פאלגע אץ ט.) ק ר א ם.ם ג נ ו ט פ ־ ו ה ט נ ע

 טהיילע; אגפ-אגע; גער־בטעטען אינם אן פיעלער
 דער טארקט.א־דגינג נייק דע־ גאך דאם טיט, ודד

 !;.טען אם א־מטער יאהאנגי.עגטהו־פטוגגם.מא־קט
 אם •אלזא יאה־ע אץ־־עזעם אייגוסט; אים זאננטאג

ייאבק ציי־יא איגד בעגיגגט, ט ס ו ג י ו א 17.

; ־ י י א ר ו ע י י י. ם . ד ע ו ו נ א ה נ
 טאדע רעם דיט בליעב בעיאגנטל־ך ר.) ע ט ס י ג

 שיטעללע דיא ־ א ד א ר געדעאן גראפק דעם
 ויאו־. אוגד אוגבעזעטצט. האגויעד.ם־ניםטערם אייגעם

 שטאאטם.םעק־ע. דעם פא; אטט גאנצע דאם דע
 געלייטעט. ־, ־ א י ו ד ע ה ע פ געזא בא־אן טע־,

 ניג. עם א־זט טעלדען. בלאטטער דיא גון ־•יא -
 פע־- דעם שויאגע־ דער דאם בעשט־טמט, טעהר

 גע. דע־ נעטייך י, א ד א ר געדעאן שטא־בעגען
 קאט־טאטם, פעםטע־ דעם אבע־געשפאן גענווערטיגע

 נעבבטעגם שא־ י, ־ א פ א ם פא; שטעפאן ג־א־
ד•—ו וועררען ע־נאגגט האגייעד.ט־גיםטע־ צ־ם

 רע־ ט־עפא־ט פא; אייגי־ט טע־'~בטם.םיג־סטער
 א־:. אלם דע־ ש, א י י ט א בא־אן דעם שוואגער

 יעטצט אייך איזט. געשטא־בק בטם.טיגיםטעד—טע
א י ־ א ש א ם ג־אף אלזא זאלל ז״. שטעללע -
 ־ א ד א ־ גע־עאן שי־אגע־ם פע־שטא־בענען נעם

 מי. אייך אלזא ראנגען שייגט, עם •ייא ע־האלטען.
 ״ע־- פע־ע־בט געיייםםע־מאםע; נ־םטע־.שטעללען

 טשפהה■ דע־ .אץ היבש ־עבט אללעס דאטיט דען,
אי איגגליק. קין גאך איגדעם איזט דאם בלייבע.

 גינטעה־ ־אם עם- ע־־עגט אייפזעהע; טעה־ ץל
 האג. דע־ סאפא־י, ג־אפען דעם שטעללע דיא אן

 אבע־.גע. צ־ם אגדערעד קין והרד, וועד.טינ־םטע־
 ויע־דען ע־נאגגט קאטיטאטם פעסטער דעם •טפא;
 טיבאעל ו־־צע-געשפאן ביזהע־־גע דע־ אלם זאלר,

ביז געהא־טע מאג; דיעזער - !י ר א ו ו ד ל א ם

 בעזעטצונג דער וועה־ענד אפפאז־צ־אן, צור יעטצט
 האגוועד. דאמאליגע; דעם זאגא־ ע־ האט באסגיענם
̂לך ע ד נ ע ם טיג־סטער  אפפאדציאן העשט־גע זפ
 הינדורךזא- צ־יט לאנגעדע דאםטאןא־ה; געטאבט,

 עגטזעטצטע. וויצע-געששא; אלם אטטעם ז־ינעם גא־
 ווער. אבע־-געששא; מאגן ד־עזע־ זאלל נון איגד
 ־ע. דעה פעדט־עטער אי־געגטל־בע דער ארזא דען,

 האט פאלל דער :קאמיטאטש-זאאלע אים ג־ע־ונג
ק אץ  £ע־- ט־עפע אייגע אפפאזיציאן דע־ קר־יזען ד

!הע־פא־גע־יפק ב־טטערונג
ן ם א ו מ * י י ן א ג א ן מ א . פ ד ע ר

 ר ע ט ק א ר א ב ם ע ק ר א ט ש ם, ע ב ־ ל
ס א ט ר ע פ  טיט. א״; פע־ש־עד טאגע דיעזע־ ג

 לא. הערר גע־־בטשהאפעם, אבע־שטק דעם גליעד
 אין קרי־זען אללק אץ דע־ ש. ט י ז ד א ה זא־

 זיגד ר,אב.אינטערעםםאגט שטאגד. אבטונג הא־־ע־
 רעם לעבען דעם איים איינצעלהיטע; פאלגענדע

 £ערשטאר. זאעבק ״רע־ :מאגנעם ט־עפפל־בק
 ג־אם.בעטש. אין שטאדט-־־כטער אייגבט •יא־ בעגע

 אבע־פ־שקאל. דעפוטירטער׳ .לאגדטאגם קערעק.
 ורצע. ע־סטער יאה־ע פיעלע דו־ך צולעטצט איגד

 זאל- איש קאטיטאטם. טא־אגטאלע־ דעש געשפא;
 אלם טאפעל״ .קאג־גלי־ען צי־ ע־ רא־ד בע־

ק אץ פיגג־־טע איגד ע־נאגנט ריבטע־  לעטצטען ד
 - גע־יבטםהאפע. אבע־שטק ביים •אהרען צווייא

ק צי וויטהעטע 1י41! ■אה־ע א־ם  אשטע־פ־יע־. ד
 דע־״בו־ערנ-אויפשטאג־׳־ טאגקאץג־אם.קיק־גדא

 קאשםע דיא געא££געט, וואו־דק גע£אגגג־םםע דיא
 •יא•־. ב־אגד ע־מאררעט׳ בעאמטען ד־א בט, בע־

 צע־שטא־ונגק איגד געשל־גדעדט, אגגעלעגט, דע
ארפגעא־בט. ווארטעם דעם זיגגע שט־ענגפטען איש

 ד־א איישירעגלע־ דיא האטטען דא־ויף טאגם
 צי־ ג־אם.בעטשקערעק שטא־ט דע־ אהגע־ א־־גי
 ̂ א י ״ ־ ק < ד ״ '״א־ ע ״ע

 פאלקם. אייגע זיך פע־זאממעלטע עם איגד ייאגען,
 דיא ו־עלבע מענשען׳ טויזעגד אייגיגע; איים מעגגע

ע־ •צ , ד*א איבע־הייפט איג־ בעאטטען
 בעאבזיב. פל־גדע־ן צי דאפפען דיא א־ג־ מא־דע;

 פא־. דיעזעם פאללב־יגג־ג; צי־ האבק טי'גטק.דא
 געגאממק. שטעללונג עגשטליך בע־יטם האבעגם

 דע־ ש, ט י ז ד א ה לאזא־ אייגמאל איי? אים
ש־ק שטאדט-־־כטער.  אהנע ש־אט־ן, דען איגד ע־

 טילי- איגד שאל־צייא אהנע האגד, דע־ אץ שטאר
ן טע־, ע ט י י  היגקאם, ע־ אים גע־א־ע ליעם. ־

 דעג. דיא ויאללטע איגד לייטע־ אייגע מאן ב־אבטע
 שטאדטה־יז-געביידע אם איה; דורך טא־גען זעלבק

 הע. אגאל-פאהגע גאצ א־גגא־־שע אייפגעשטעקטע
 שש־... א״נ-ם ט־ט יוא־ האדז־טש - ־אב־י־םק.

 פאהגע דע־ שטאנגע דיא גאהם לי־טע־, דע־ איי־
ף איג־ האג־ ד־א אץ ע שטיטטע: גע־יאלטיגע־ טיט -

פאלליעטאץ.
מאסקע. היא או;ד גראס-עלטערן נע כיי

ן. נ א ט ט ר א ה ם׳ דר. £א;
צו:נ.)8י)יטזע6 .טע27(

 ז־ינע־ ווא־טען דיעזען בייא וואו־דע סיטה יוננע דע־
 די. איד* א־־נדאל, ;•:ה ע־ויאנטע ;ליינענ.בלאם םוטטעי

 דעי ״בענשד: איהן זיא דאם־פ הינצונינק, ק^פת נען
 דאנען :־:אנאגע דע־ אין איך דעטטע .יואט אויסרוף:
 אג. ה ש ט א־נזע־עט ,דישו.' דיא אוט עטרא זיפיילען,

- ענטהיעלט — !״צ־הא־ען  ניט. אייגע; טשד ■וננען דען פ
 דןןך .■ ■ קאגגטע ע־ם־אנען נ־:ט ע־ דען פ^־וואו־ז, טעין
 פון־פאייע פייגלינען דיעזעם טאנטע ■אבבינע־ קלונע דער

זאנטע: ע־ אינדעט ענדע, איין באלד
 אץ קיגד, מיץ שפ-ינצע דוא, דעטטעסט דאך ,אוגד

ללען ק^ממען סינאנ^נע דיא  משד, אינזע־ האט וו^הל !ז̂י
שוי קייגע  פזן* אבער דוא דעטטעטט דאפי־ נעהאלטען, .ד־

 צידא־ע־ אללע אייה דעי נערא־ט, פ^־ט־א: איינען מיד
!״נעמאנט א״נד־וק אוגנעוואיגלינען איינען

עט. -ענעצץ "א (ע־ווידערפע ״ד־שה״ דיינע ״אויה
 ודים איך נייגיע-ג. מעד,־ נ־נט איך בין אינווילליג) וואס
 דע; נעהט דאט אלל אנע־ קאננטם, זאנען״, דוא דאט יא,

ד־ איינעם ב״א ל־יטען  וויעדעד אגדע־; בייט איגד ד,־:•ץ ̂ז
 ווי־דען דא העטטע, ״נעזאנט״ ה •ט ם רענן דע־ויס...

<" האבע; צונעהא־ט אנדערס נא:•; ל״טע דיא איהם
 (ע־רידע־טע פע־זינע־ן די־ איך קאנן דיןך .אוגד

 מייגע דיעסמאל דאט פ־קי־ט), עטוואם דאבניגע־ דע־
האט. נעהאנט נ־יפאלל אוישע־א־דענטל־נען •א .דישה•

 גאטטלי. דיעזעט ודיל ״שעטנד, אינע־ נעמליך שפ-אך איך
 צו לייטען דע; פ^; צייט גי־ע־ע־ אי; ליידע־ פע־ב^ט נע

 ד^דען דע; אן•? א-ך יויעד דאגן ו־־־ד. בעאנטעט ויעני:
 די;. שטאנדפונקטע״ ״־עליניאזעט פון; א־ב־יט דע־ ווע־טה

 דע; אץ דאט אויט, דא־יבע־ בעדויע־; מיץ ־ל־קטע איך
 דאט נענע; ג^ך הייטצוטאג אייך זע;—ק ■ידישען מ־־טטע;

 רעסדאלב הע־דשם, פץ־אי־טדי־ל טיעפעט איין האנדוועדק
 .פ־ץפע:־י, שט־עבזאמסטע איגד עה־ל־נטטע דע־ ארך

 שטעל. געאנטעטע •ענע נינט ק־י־זען יידישען אין ניטט־
 לייטטיג. לייגע־ ווענען אינשט־י־ט־נ ע־ דיא אייגגיממט, לוג:
 ם־י־ליך פע־דיענט נעועללשאפט מעגשלינע דיא פי־ גע;

 ע־ט. אין מאנליך, נו־ דיעס ר־־ט לא יודע, יעדע־ דך זאלל
 רידד;•;. נאטטעט״לעה־ע דע־ שטודיאום דעט י״הע טע־

 יעטו. דאט ״ווענן :או־ך אנעי לאגע; וו־־לען אוגלעדע אלליי;
 דאנדרע־קע איינעט אירנענד מיט נ־:ט .תו־ה■ דע־ ד־אים

 (נל !״ליין דו־ע־ פא; נינט עס קאג; לץ א־זט, פע־בונדען
 דו־ך עבען לדד,קיים!) סופד, אץ מלאני״ עמד. שאץ ר.ל־ד.

 נאה. דע; פץ; ורד דאסיט האנדווע־קעש, איינעס נעט־יינונג
 אוננע. דענטא וויה קאננע; לינד, נעפ־י־ט דוגנט-לץ־גען

 נאט. דע־ עדהאלטונג אוגד פא־דע־ונג דיא פיי שטא־טע־
 •וג. דיא מאן האט הייטע נ־ל ט־אגען. לא־נע טעט.לעה־ע

 י־6 ענטווערע־ וואללטען, .לע־גען' נינט ד־א לייטע, נע;
 נעשט־מדט. ,הרלירען' האט פי־ אדעד ״שטודי־ען", דאט

 ליידע־ האנען ״שטודענטעך ־־א פע־פעהלט ווא־ ניידעש
 •הוי. ד־א אוגד נעוואהדט, נעזיננוגג •ידישע איד,־ע לעלטען
 צו־ נינט ענענפאללס יורענטהומע דעש נע־י־נטען לידע״
 שאג. פע־אנלאטש־נג דאדודך ■ודע״פ״נדע דיא דא ער,דע,

צו —״שאנע־ע איגד ״האנדלע׳טי׳ אלט אללע אונש דען,

 טי:. א״ן יע־א־ ל״טע ״נגע; דיא ע־לע־נע; נעשימפפען.
 ״הישע איה־ע היענ״א ליא קאגנען הא האנדווע־ק, טיגעט

 •ודעג. -עש צינל״ך פע־יטאפפע; איג־ נעוואה־ק, נעליגנוגג
 איה־ע דאש עה־ע, איגד אנפונג ארשענהץ נאך טהומע

הע־פא־. ט■1הד ״קדיש וואהדען אייגע; נעשט־עניננען
■יופע; .

מאג; א־ה־ען היע־ א־גטע־נ־אך דענעצץ שלוע דיא
 מיש אללעגפאללש ״ד־שה" דיינע האשט ,דוא לאגטע: אוגד

 ־, ש מ אונלע־ן דוא דא א״ננעלי־טעט, ״הנמה• נ־אשע־
 ■ענט. וועלט דע־ פא־ ויאללטע, לע־נען גי:ט ליידע־ דע־

 דיא דאש אנע־, מי־ דעגקע איך וואללטעסט. פעלטינען
 ד״נע אינע־ אונה נעמע־קט ט : י ל נ א ריינע ל־יטע

 ראש אלל רעגן די־פטע; האנע; נעלאנעלם אי־טע־וננע;
 עטוואם לא דוא ט האש ווא־וט אילט, א־נע־צ״נונג ד״נע
׳.•... נעלאנט ד״נען.־־שיה״ אץ פ־יהע־ נינט

 (עדווידעדטע !קינה מיץ אי־־טהומע, א־ט ניזט .דוא
 הא:־. דאש א־נע־ איך ראש אללעש קאפש;למאג;) הייט ־׳

 עש אינע־צ־ינונג. פאללע מייגע ארך א־זט נעלאגט, ווע־ק
 עהיע:.־עט. אייגע נלאש אגפאגגש איך דאש ראה־, איזט
ה אונלע־ן פי־ טוני. ש  רעה. אלל״; ;נעאנל־נט־גטע מ

 פונליקום, ראש נלאש ג־נט וואו־דע שפ־א־, לא איך -ענה
ך ארך לאגדעי; י  וואה־ה״ט דע־ פא; ט ט נ ל ע ל א
 .י־ישד" דע־ וועה־עגד ע־טט !אינע־צ״נט רא־טע מ״נע־

 דעש מיש מא; דאש קלא־עד, א־ממע־ מי־ עש וואו־דע
 נע. אללעש נינט נאך תודה״שטור־אום א״ששל־עשל־נען

 עה־. אייגע נל־־נצי־טיג נ־נט דך מאן רענן האט, ל״שטעם
 :וגמעה־ עש האלטע איך לונט! ג־ינדען צו עקש־שטעג•; ל־נע
- ד״ו־ה״ ״לומד־ פיעלע ווענן נעדו־ע־ל־ך, דאפפעלט פ


