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״״ז אנל״שש. אוינושט ץן0.1.1 מים אבאנגעשענם דערק  ע־
 באיי סאנל־נסט פדי־נדליכסט דאסזעלנע ערנענענטט, ודד

 רענעלמעסינע דיא דאסיט וווןללק, צ• ן ר ע < י נ ו ע
ג ע נ י י ק בלאטטעס דעס צידענדונג נ ו ר א ט ש  
 'י6 נעלד״זענרומען אונד צושרישטק אללע עדליידע.

:אן אדדעססירען צו זינד צי״טוגג* שעסטע־ "דישע _;*״׳ א.ד
.10,1|11| | | | | יי• 01־11#. 141■ 1* 11< 11 111 |

 נע. נענדעדע א״נע איוט או;ד ןטפען,1)ללק1£ נענינט דיעם
אוגגאטהיג. דורבאדם אדדעססע דיעזע־ צייכנו:נ

עי- אבאנגעגטען אייגט־עטעגדע יא ג --------
 שא־טזעטצונגק ערשיענעגען ביזהער דיא האלטק

 אוגזערער א י ד ארך ודא .שאלל־עטאנם״, דעס
צזגעזענדעט. גראט־ם .שרייטאג-שעשא־אט-ב״לאנע״

פאליטיק• אייסערע או;ד איננערע
 מיסשען שאליטיק א־גגערן דער בעט־עששש

 געסטריגען דער אין א״נעם אויש אי־ג־געם היער ודר
 מר־ .נעמזעט״ רעג־ערונגש-בלאטטעש דעש גוטטער

 בלאטט׳ דיעזעש הערשארהעבק. ארטיקעל ש־ענענען
 בעדרערל־כע ־״כשטא; נעבשטען דען שי־ וועלכעש

 דעשוט־ר.1אגט־-שעט*םישק דעד זייטענש שקאגדאלע
:אנדע־ש איגטע־ שדייבט בעשירבטעט, טען

 ודר האטטען יאהרק לעטצטק דען אין .שאן
- טטע ארשט־ בעדרע־ל־בע שא־לאטעגטע איש  עי

 ־־ט צ לעטצטערער א•; וואד רי־כשטאג דעד לעבט.
 אוגד שקאגדאלען, צאהלרייכען שאן שר.שלאטץ דעד

 אי״געש או־שבדוך דען ארף טאג ■עדען טאן טושטע
 גע. דעד ארשרעגונג דיא דא ;׳ץ, געשאשט שטורטש
 גע. ליידענשאשטל־בערע א־טטע־ א־יגע ם־טדער
 טוש אונצוקאטטליבקייטק ד-עזע; אגגאדש. שטאלט

 א ־ ו ו אבע־ וועדדען. שא־געב־יגט •עטצט שזן;
 רעם עגגלאנד, אץ נון, — ? געשעהען דאש ;אלל

 שער. צור סאן האט אייראשאים. שר״עשטקשטאאטע
 שא־לאטעגטע איש ארששרייטונגען שאן היגדערונג

 )1 :צוואר אוגד שעשטגעשטעללט, טיטטעל דר״א
ק דיא  ״שלוש סאן דאש ה־ישט, ראש ר־־, ו ט א ל .

 דעש- שאלגע אין שארדערם, !־שערהאגדלוגגען דעד
 שימש. שקאגדאל-ו־כט־געדעשוט־רטעדינע דעד שען

 דעד דאש )2 - !קאנן שא־טזעטצע; ניבט שעדייען
 שא~- דעש אויש שטאגקערער אוגשערבעששערליכע

 דעשוט״טעג.שטעל- ד־נע איגד געשטאשען לאטעגטע
 שטאנקע- ;אלכער איין דאש )3 - !שעיליע־ט לע

 שעד־ שא־לאטעגטש דעש שש־וך א״נען דודך דעד
ר ודרד האשטעט

 חאגט ם־טטעל שטרענגע גא־ דנד .דאש
 איג. אין וויד אגווענדונג דערען ווייטער), ״געטזעט״

 עראב. ורנשענש-ווע־טה אלש ג־כט ראך דעגן גארן
 דער איינשיהדונג דיא שיר נ־בט טאבטען ורד טען.

 שער. רעדע-שדייזדיט דיא היעדורך דא זיין, .קלאטור־
 ן אייגע ניבט ארך אבער טאכטען ורד 1 ודרד רירצט

 דא שטאשען, שא־לאטענטע דעש אי־ש דעשוטירטען
 ארך ציגלייך זאגדער; איד,ן, בלאש גיכט היעדורך ורד

 איהן דיא ווירדען, שערלעטצען ר ע ל ד. ע ו ו ;יינע
 ענט. שערטרעטער, איהדען אלש שא-לאטענט, איגש

ארך אבער עגדל־ך טאכטען וויר זעגדעטהאבען!

 אונרוהיגען ;איך אי־נעש שע-האשטונג דיא ניבט
 ן גאר אייגע דאך דענן ד־עש דא ווינשען, רעשוט־רטען

 איי- אבער - !ווערע שטראשע ענטוררדיגעגדע צו
 | נעטליך דאש ווינשען, דאך דענן וויר מאבטען געש

 שקאנדאל־זוכט ;־ינער אי; דעד דעשוט־רטע, יעדער
 שערהאלטען דאצו בעליידיגט, שא־לאטעגט דאש

 אבביטטע זיטצונג אששענטליבער אין טאגע, וועדדען
 אד,נע ער טוש דאגן ניבט, דאש ער ודלל !טהון צו

 עה- דיא •א דא ווערדען, אוישגעשטאשען ווייטערעש
 1 שטע. האהער דאך געזאםםט-שא-לאםעגטש דעש רע

 1 ו־ע־בע וועהלער, יענער עה-ע ד־א אלט טוש. הען
 אין מעגשען שקאנדאל-דבט־גען זז$לך אייגע; עבע;
 עגגלאגד אי; האבק. ענטזענדעט שא־לאטענט דאש
גאי־ דעשוט־רטע זז^לבער איין מוט  ד ג ע ע י נ ק ̂ז

 דאש או־ף שערציבטען ר • ו ו לי־שטען. אבביטטע
 קקי] דאך ענדליך דעשוטירטער איין דא ע י נ ק

 אששענטליבע אבביטטע, אללי־ן !א־זט שול-יונגע
 . שע־לעטצ. דיא דאטיט ליישטען, ער טוש אבביטטע

 1 ורע. ודיזע דיעזעד אין שאדלאטענטש דעש עהרע טע
— ־ ו* ווערדע הע־געשטעללט דעד ;

| נאב. איש רעבט טיט דע־ .נעטזעט״, ווייט זז$
בעשירבטעט, שקאגדאלע ג־זןשע דייבשטאגע שטען

 1 שערבעטמערוגג אייגע דורך רעגיערוגג דיא וועלבען !
!שזך. רעבטצייטיג .הדת-קרדנונג* זאגעגאגגטען דעד 1

ך, בעדדעדן ורד טוש. בייגען טא דאש.נעטזעט' יעי̂י
 1 דעש עד,רע דעד שערלעטצונג אייגע־ שאן גור מער ;

 ! ניבט דענן זאללטע אוגד ששדיבט. טא־לאטענטש
רגע דאשיר אייך  ; צו. אין דאש וועדדען, נעטדאגען ז̂ז

! דעשי. אנטי-שעם־ט־שען ורלדען דעד ז־יטענש קונשט
 ; ר^נשעם. גאנצען איינער עהרע דיא גיבט ט־רטען |

 — !ק^נגע וועדדען שערלעטצט אונגעשטראשט שיאן
 דעד שא; דעבט, דאש האבען אונגארנט יודען דיא

 בעל״ד־גוגגען אששעגטל־בע זאלך געגען רעגיערונג
ן ע ד נ ע ב י י ר ש י ו !צושאדדערן •ן ט ו ש א

ניוד. ענטדעקטען קורצעם שאר דעד טיאט־ן
רעש שאלגע אץ דעד אוגד שערשווארונג לישטישע; ;
 א־זט םאששענ.שערהאשטונגען שאדגענאטטענען שען י

 ענטשלאטשען, דעגגאך ווו אלעקשאגדע־ קאיזעד
 איי. שלא; געשאשטען צייט לעגגעדע־ שאד שאן דען
 נעב. דען אץ שאן י ו ש ר א ו ו אין בעזובעט געש

 ווירד זא בדינגען. צו ארסש־הרוגג צור טאגען שטען
געמעלדעט: וואדשוי דיעזעטארם 10. שאם

 א־זט ארששערקזאטקייט אששענטליבע ״דיא
 בעשא־שטע- דיא דורך ארששל־עטליך שאשט היער

 .ונו אלעקשאנדער קא־זע־ש דעם אגקוגשט הענדע !
 אנשש־וך אין שערהאשטונגען ג־היל־שט־שען דיא אוגד

 בע- האבען בעהאדדען ה־עזיגען דיא געגאטטען.
 עמש- שייערליבק צום שארבערייטונגען אללע רייטש
 ד־א ;■גד צוגלייך געטראששען. קאיזערש דעש שאגגע

ע צום שארדבטש-טאשדעגעלן שטרענגשטען צ ט ו ש  
 היעד ד־א ווארדען. ע־ג־יששען גאשטעם האהען דעם

 שאן זינד שאלאשטע קא־זע־ליבען בעשטעהעגדען
 אייגע אוטרינגט. שא־טל־ך ן ע ט י י צ.ל ט ו ש

 אי!ט שאליציי-אגענטען שאן אנצאהל בעטדאכטליכע
 איי. שאר אייגגעטראששען. שעטערשבודג ארם היער
 דודך באהגען ה־עז־גען דיא וואורדען טאגען ניגען
 שאששיעט נענעראל רןאטמוגיקאציאנם.ט־נ־םטער דען

 באהן ורעגער - וואדשוי דיא ט. ג ־ ט ב י ז ע ב
 דענן וויא ווערדען, בעזעטצט ט־וששען דורך זאלל

 אן ב־ז שא־דבטש-טאשדעגעלן אללע א־בערהרשט
 שארגענאטטען הץ גדענצע עסטערדייכישע ד־א

 ערווארטעט בעשאלקערוגג ווארשדער דיא וואורדען.
אג- דעד אגלאש אויש .גנאדענ-אקטע־ קיינערלייא

 אירגענד איינטאל ניבט •א קא־זערם, דעם וועזענהי־ט
 דא וואהל-וואללענם,■ .קאיזערליבען דעם צייבען איין
 היעזי- דיא ער1קאי דעם קרייזען האהערען אין מאן
 שאר. טררריגען זעהר אין שטעטם צושטאנדע גען
 לעטצטהץ דעד בארדאוושקי, ארך שילדערט. בען

 יא וואורדע שריעדעגם.ריכטער, שעשטגענאטמעגע
 רעוואלוציאנם- שאלנישען דעד איין.טיטגליעד אלם

 וואהר. זעהר איזט עם ׳. הינגעשטעללט שארטייא■
 זאכע דיא קא־זער דעם זעלבשם מאן דאש ש־־גליך,

 שז$לנישע דיא אום דארשטעללט, ליבטע דיעזעם אין
 שערדאבטי- צו רעוו^לוציאגערע אלם בעשאלקערונג

̂ל־צייא היעזיגע דיא אלליין גען.  שאן ניכטם ודים שז
̂לבען  אוטטריעבען. ־עוואלוציאנערע; שאלנישען זא

 אי. נאבריכטען שעדבר־־טעטען ארשלאנדע א־ם דיא
 וינד ג־הילישטענ-שעדשוואדונג היעויגע דיא בער

 גור וואורדע בא־דאוושקי ב־יא איבעדטדיעבען. זעהד
 י־\ האם אך. דענקשרישט א־ט א־;גע ש־יןוטיטם־ק, איין

 . ויעל- אץ געשוגדען, צענטראל-קאטיטע ניהיליסטישע
 בעוועגוג: גיהילישטי.שע .דיא וררד: בעםארשגעשיהדט

י ם ו ר דורך שארטהיילהאשט וואדשוי אין קאננע
? ע ש ט ט א ע  דא וועדדען. שעדבר־יטעט ב

 גע. שטעללוגג שאל־טישע א־ד,־ע דורך לעטצטערע
 זייען. געש־טצט שאליצייא דעד וואבזאטקייט דיא גען
 טיט שערב־גדוגגען שאללען, שוועד עם דירשטע גור

 ם־ם- ודילטיעשעם בעשאלקערוגגאגציקניששען, דעד
 בע- קלאששען אללע בעאטטע רושישע געגע; טדרק

 באד. ביא דיעזעד אויש עבען אלזא - !־הע-רשע
 ד־טליך געהט דעגקשדישט שא־געשונדענען דאוושקי

 ניבט בעוועגונג ניהילישטישע דיא דאש הערשאר,
 דורך זאגדערן בעשאלקערונג, שאלגישע דיא דורך

 זאללטע! ווערדען בעטריעבען בעאטטע רושישע
 טראטצדעם שאלען דיא ווערדען קאיזער דעם דאך
 גע. אוטשטירצלער אוגד אוגרוהע-שטישטער אלם

די. שאן אוץ דענן אונם ודר וועסהאלב שילדערט,
אץ אנוועזענה־ט ;"נער אנלעסל־ך טאיעשטעט נער י
 אים- ודא ק־נע; גאר עבען הדטששטאדט אונוערער 1

 שערששרעכען .גנאדענ-אקט־ געא־טעטען סער
!'קאננק

 ב־רנער- א״ן דראהט ן ע • ג ל ע ב אץ
 צער- אינגערעם א״ן דורך ארשצוברעבען. קריעג

 צו שא־ט־א, ליבעראלען דער איננערהאלב ודרשנים
 טא־אר־טעטדער א־בערודעגענדע דיא וועלבערדאך

 דיעשטאל האט געהארט, לאנדעס-בעשאלקערוגג
 שארטשריטטם- שארלאםענטם-וואהלעןדיא דען בייא

 גע. דאש געדעגט. שארטייא קלעריקאלע ש־יגדליבע
 שרייהי־טליבען דעם אין טיניםטער־אום גענווארטיגע

 קאטהא- דער דיענשטען אין זאמיט שטעהט בעלג־ען
 אל- אדם אוץ רענן איזט אונד גיישטליבקייט לישע;

 א־ינריכטונגען אללע בעשטרעבט. קראשטען לען
 אונטער- דאם אבער נאטעגטלץ שטאאטע, א־ם

 שארט- דעד ערציעהונגם.ווע;ען, אונד ריכטש-
 אוישצוליעשערן. ג־ישטליבק״ט שריטטש-ש״נדליבען

 ערציע. ור־זע דער אץ יונענד ד־א עבען ווילל טאן
 שאן געשלעבט קאטטענדע נעבשט דאם דאסם הען,
 טעהר עררונגענשאשטען דערען אונד שרייהי־ט דער

 שא־לאטענטע אים - !;אלל האבק אהנונג ק־ינע
 שזל-געזעטין נייעם איין דאהער רעגיעדונג ד־א האט

 אונד ל־יטונג דיא דעשסען קראשט אוגטערברי־טעט,
 אונטעד- געואטמטע דאש א־בער אבער-או־שדבט

 א־יששליעסלץדעד יעהונגם.ווע;ען1אונדער ריבטס.
 ווערדק א־בערגעבען גי־שטליבקייט קאטהאלישען

 בעל- דער אין יעדאך שאגד טאגע ד־ע;ער - ;אלל.
טע. א״נע ל ע ם ם י ר ב הרשטשטאדט נישען



ר ל א ם נ י י א ך א (נ • ו - צ י ה ו ר ע  ב
• ש־אפעששא־ הערר האט וו־עדער )1 ג ג ו נ א ר י  

 וואכענשריפט׳ טעד־צינישען .וויענער דער אץ ע ש
 שעראפפענטל־בט, אדטיקעל בעדוה־נענדען איינען

 בא- דער נאבלאם .דער :הי־סט עם וועלבעם אץ
 א"? געגענווערט־ג איזט זיד.פ־אנק־יק אץ לערא
 דער צאהל יא ד דאם נור, ניכט אללנעטיינער. נאנין

 פערטינדערט! טא; צו טאג פאן זק ערקראנקוננק
 קראנקה־יטשפאללע איינצעלנען דיא ארך דנד עם

 באזא־. ר ע ד ע ג ג י ר ע ג ווייט פאן זעלבשט
ל ארם טיגקייט.  טעהר נור יעטצט ווערדען אן טו

 אונד נעטעלדעט ערקראנקונגען* ,פעראיינצעלטע
 ר ע ;י ט ם נ י ג איין טיישט ארך ד־עזען פאן

י ז ר א ם אץ - ארשנאנג.  ר־א איזט ע ל ל י
 אבנאהמע׳ פאללשטער אץ עבענשאללם כאלעדא

 א־6 שוואנקונגען נאך וואהל דא־ט קאממען עסי
 1 ראך טראטצדעם שרייטעט בעסםערונג ד־א אבער

 אן6 איבריגק דען פאן ארך פארט! ך י ל ט ב י ז
 ז־ד.פראנק- א־מען ערגריפפענען קראנקהייט דער

 ע־ ־ פא־ בעריכטע ג־נשט־גע גלי־ך ל־עגק רייבם
 ערלאשעך .נאנצל־בען רעם באלד־נשט זאמיט קאנן
 בעשט־טטט- טיט זיד.פ־אנקריק אץ באלערא דער
ר זא איץ ווע־דען. ענטנענעננעזעהק הייט ע ש א ר  

 ער־ העפט־נקי־ט נראשע־ זא טיט דער אבשלום
 א־בע~- וואר דד.פראנקר״כם באלע־א פאלנטק

 האט קדאנקהייט ד־א אנצונעהטען. ג־בט גא־ הרפט
 אץ ארך אי־נגאנג א-ה־עז טיטטלערורילע וואהל

 דעם אויף נור נעפונדק,אבעדא־בעראלל א־טאל־ע;
 אונד דד-פראנלןדייך. אדם .א־־נשלעששוננ דער וועגע

 אהכע ערקראנקונגען, פערא״נצעלטען א•; בלאם דא
אימז־בג־־יפעך אגשטעקענדעס אייגענטל־בעש

ע (ל * ז ב ג ן ־ א ו ע ב ע י ) ז . ן ע ג ר ׳ ב
 רען אץ האבק ש־־יבט, קלויזענבורג אייש טאן ורא

 א■ ק ם >) י ל )) ש א־טשאפטען דע־ וראלדונגען
ע א • ד ו ל א פ י א אינד ש א ט א ב ס ב ו ל  

 ל־־טע דיא זץ־ ראם נענאטטק, א־בע־האנד דערארט
 ווערחגן עש געט־רען. •־אלד רען א•; טעה־ נ־בם

 אטט. טה־ע־ע געפעה־ל־בע; ד־עזע געגען דאהער
 עם - ו־ע־דען. אבגעהאלטען טרייב-יאנדק ל־כע
 ז־עבענב־רגען דאש ארפפאללענד, א־טמערהץ א־זט

 טה־ע־-גאטט־גגען. ורלדען צודיא פאן גענענויארט־ג
 אוגד הייטנעז־בט כעמלק, לובשע; א־נד •ואלפע; פא;

1 וו־רד בעא־נרוה־גט

עסטערר״כ-אוננאק. אין יודען דיא
£א-טזעטצוננ.) (

אג. ־וסטיצ-ם־נ־סטער. דאטאל־גע דער א־־ך
 ע־גשטל־ך ־־א־ ג. נ י ל ר ע ם ש פאן י־־טטע־ טאן

 ראה־- צ־ר גלי־כ-בערעכטיגונג ד־א בעשט־עבט,
 דורבצי־ ש־אקטיש ד־עזעלבע א־נד מאבע; צו ה־־ט

 טהאטזאבע פאלנענדער א־־ש געהט ד־עם פ־הרען.
 נרונד- עשטע־־־־ב־שען דע־ גרונד ארף הע־פא־.

 דיא נעטליך ויאללטק 1848 טארין 4. שאש זעטצע
 אוגד ־•בטע־אםטש.פ־־פ־ג; צו־ יודען א־־ך גער־בטע

 1 גלייכבע. ד־א וועגן צולאששען. ר־בטע־.אמט צ־ם
 געלאג. דו־בפ־ה־ונג צו־ אונשעדקירצט רעבט־ג־נג

 ק״געם פאן יודען ד־א •א טא; ראננטע זאללטע, גען
 א״; עקם־סטירטע עש אלל־ץ ארסשליעסען. אטטע

 דעששעןד־א קראפט ,179׳■ יאהרע דעם ארם געזעטיי,
 רעבט ב־־גערל־בעש פ־־ אדויאקאטק בלאס יודען

 קירב. פ־ר ארך אבער ניבט ״ם),01״ז68 ״^8 01711(.!
 דא קאננטק. ווע־דע; .״״נ! 0300ם100 רעבט ליבעם
 געב־עט גאנצע ־אש ר ע ט ב ־ ר דע־ יעדאך

 זא טוש, האבען אבסאלודרט רע=טש.לעה־ע דער
 אדיואקאטק, י־דישען יענען פא; טאן פערלאנגטע

ק ויעלבע  דאש בעראדבען, ר־בטע־.אםט איי; אום ז
 דאש ארך ז־א דאש פאנק, ליעפערן נאבווי־ז דען זיא

 האבען, שטודירט רעבט זקירבליבע) ראנאנישע
 איים פ־־פונג א־־נע־ נאבט־ענלק זיא דאם אדע־

ק פאבע דיעזעם !טאגע; א־נטערציעהע; ז
ק טאבטע דאב  איג- אדוואקאטען יידישען ד

 פע־. דא ערהאלטק, צו ריבטע־-אטט איין פאגלק,
אה דעם אויש נעזעטצעם ע־וועהנטען דעם מאגע

 דעש שטודיאום צום ביזהער יודע א-ין 179!׳ רן
 נא־ איג־וועדז־טעטען דען אן דעבטש קאגאנישק

 געציגלק קאננטע זא :וואורדע צוגעלאססען ניבט
 דיא ורללק בעשטען ביים אייך ריבטער-אטטס דעם

 ווערדען, דורבגעפיהרט ניבט נלי־בבערעבטינונג
שטאנדע איש אד־ואקאט •יד־שער קיץ עבען דייל

) ס!, א £1188.1■ 111 . 88)1*011011 78ז1ט1י7זס111011 : .

 דאש ארך ער דאם ליעפערן, צו נאבור־ז דען וואר,
!האבע שטודירט ק־רבענ.רעכט

 ריבטעטע שורערינקייטען דיעזע־ פאלנע אין
נ יוםטיצ.טיניםטער דער נ י ל ר ע ט  30. אם ש

 א־נטערריבטם- דען אן צוש־יפט איינע 1849 מא־ץ
 ז־ך ער וועלבער אץ ן, ו ה ט ג־אפען מינישטעי,

 יידישען דיא הינקונפט אץ דאש אויששפ־אך, דאהץ
 קירבענ.רעבטש דעם שט־דיאום פאם שטודענטק

ק אן  ווער- ארשנעשלאששק ניבט איניווערזיטעטען ד
ק  א־נ- עש הייסט צוש־־פט דיעזער אץ !זאללען ד

 פ־נ- צו נרונד ק־ינען פע־מאג ״איך :אנדע־ם טער
 זאטצונגען, דיא שטודענט יידישע־ איין ווארום דען,

 כריסטליבען דע־ נעזעטצע דיא אונד א־ינר־בטוננען
 ווע־דען :זאללטע דירפען שטוד־רען ניבט ק־רבע

 פערה־נדע־ט, שטודענטק ברישטליבק דיא דענן
 בע. יודען דיא פי־ בלאש וועלבע אגא־דנונגק, ד־א

 נע. אים !ניין נעווים ? שטודירען צו זיג־, רעבנעט
 אנ_ דיעזער שטודיאום דאש איהנק ווידד גענטהיילע
 דיעזעל- זיא ווייל געמאבט, פפליכט צור ארדנוננק

ק  ריב. אלש אדע־ אדייאקאטק אלם ששאטער, ב
 פע־שטע. בציפי־־ק—:אונד האנדהאבען צו טער,
ק אלזא זאללטע ווארום — !טיששען הען  ■ידישען ד

 וועלבע געזעטצע, •ענע־ שטודיאום ־אב שטידענטע;
 בעטרעפפען, קירבע ברישטל־בע ד־א אויששליעסלק

 זיא אונזינן. איין איזט דאם ווערדען? פערוועהרט ■א
 גע. יענע־ ר ע ל ל א ערלע־נונג צור מיסשען
 ויע־דען׳ ציגעלאששען אי״נריבטיננק אינד זעטצע
 טיש, וו־ששען ק—עשטע אץ ־יבטער יעדע־ וועלבע
 צור ע־האלטען בעפאהינינג דיא ז־א אייך דאט־ט

 דיא •וענן י. אטטעש - ריבטע־ א־ינעש בעקליידינג
 ווע־- •יאה־ה־יט צור וררקלק נלייבבערעבטינונג

ק מאן דא־ף דא זאלל, דען  צי־ וועג דע; יודען ד
 דאדי־ך ניבט ר־בטע־-אמטעש איינעש ערהאלטונג

 יידישק דיא מאן דאש אבששעררען, פא־היני־ן איש
 קירבענ-־עבטש:א־ דעש ■טטידיאיש צים שטידענטען

•צולאשט ניבט . . . פוןלנט.) (פא-טזעטציננ !

ג. א ר ט כ א :
באיא■ ־ טהע-עדאשעל אייזענבאהן —
 האט קאםם־ניקאצ־אנש-םינישטע־יאים דאש

ק  דעש באה; ננהערעדאפעל-באיאער דער בייא ד
 :טע־- אינדביי.א אינשעניע־ יידישען בידא.שעשטע־

 דער בייא איבערטראנק. ש־יא־ין א־טץ נעהמע־
 אי־ננע. אששע־טע 11 ו־א־ען אפפע־טפערהאגדלונג

 טיט אקצעשטי־טע דאש וועלבק אינטע־ לאננט,
ל ה זן ו ו דער־ הינזיבטלק נילדען <׳•91.480,4:1

 אייננאהש. שטעללע פיע־טע ־־א ט ־ ־ ה ל ־ ־ ש
 בע. דעש ־אר־עש דיעזעש ענדע זאלל באהן דיא

 אללענפאללש — ו־ע־דען. איבערנעבק טריעבע
 דאששדאשראטטיניקאצאנש. ,היעדרם מאן ערזיעהט

ל. ה א י ו ־אש ניבט ד־עשמאל מינישטע־יא־ש
 יא דא האט, בעליקזיבטינט אפשע־ט ע ט ם ל י י ש

 בעצי;. •ן ־ א ו ו ש הע־־ן דעש אפפע־ט ראש
 ע ש ־ ע י ש ד־א נעזאנט. יייא ייאהלפיילדדט, דע־ לק

 •יעל. אפשערטע, 3 אלזא נאב עם אייננאהש. שטעללע
 הע־שטעללע; וואהלש־לער נאך א־בייטע; דיא בע

 ע־ש. אי; יא מושטע ־עניע־ונג דיא אלליץ •יאללטען.
 ריק- .פערטררענשוררד־נקייט־ דיא אייף יייהע טע־
 גענוג. צי־ עש נערייבט ם נ ו א1 נעהטען. זיבט

 אינטע־נעה. ר ע •ט ־ ד י י איין עש דאש טהיאינג,
 זייטענש פע־ט־־יענש-יררדינקייט דעששען איזט, טע־
לך א־־נע רעגיערוננ דער  בע־יקז־בטי. נלאנצענדע ז̂ז
:נעפינדען גונג

 - וואלקענ.ב-וך. אוננליקס.שאללעדודךדק -
 בע־־בטע אימטע־ נאך לייפען נאבט־אנלק

 פי־בט. וועלבעדע־ איין, פע־ייישט־נגען דיא איבע־
 אנ־־בטע. לאנדע גאנצען איש וואלרענ.ב־וך בארע

 זשטוהל. ל א א ו ו פאן איטנעבונג דער אין טע.
 פ־עש.היי. טעה־ע־ע דנד קאמיטאטו ורישענבורגע־

ק אין זער  בראנד אץ בליטצע שאש וו־יננא־טע; ד
 גאנצל־ך זינד ורינ-נא־טען ד־א וז^רדק. געשטעקט

 איינק ב־לדעט טהאל נאנצע דאש שערניבטעט.
 (קרןןא. א נ י ז א ק אץ - ע. ע ז פא־מליבען

 וואש. וו־לדען דען שא; ה־יזער אללע וואורדען ציען)
 פלו- דיא דעננעשוועטמט. פא־טליך שע־-שליטהק

 ויאה. ד־א אי; ראשה־־ט זאלבע־ מיט ד־אננען טהק
 וו־יבע זיינעם טיט דע־ סאננע, איינעם' עם דאש נוננען,

 פי־בטבא־ק דעם פענשטער אם קינדע א־־נעם אונד
דער געלאנג, מעהד ניבט צוזאה, אונ-וועטטער
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 פאטיליע, אוננליקליכע דיא ענטק^ממען. צו געפאהר
 אנשטירמעג. דען הויזע דעם טזאממטימ וועלכע

ק ק אץ אגד6 וואורדע. ורעגגעריססען פלוטהען ד  ד
 וואור. הויזע אנדערען א־־נעם אין טא־ דען וועללען

בוי. העראבשטירצענדען איינעם פאן מאנן איין דע
 ששורלאז זינד ה־יזער אללע טאדטגעשלאנען. טע 1
 דעם בילד איין ביעטעט א־ט דע־ שעדשוואונדען. :

יאמשערש. ערש־טטע־נדען
 — 1 םאטט.ד־עבשטאד.ל איין וויעדע* —

ב־זהעראינאו־פ. אויף אדגושט. .צ! לעטבע־נ,
 בע. נולדען 15>, 00 טיט איין איזט וו־־זע געקלא־טע !

 היעזינק איינעם שאן דער געלד-ב־יעף, שווערטער
 שאשט דע־ אייף וואורדע. אי־פגעגעבען באנק-זדויזע

געקאטמען. אבהאנדען 1

רעדאקציאן. דער בריעפע
 וואהל דאס האבק זיא :נעוו-־א־ק אין ק׳ י׳ העידן

 דע־י דאס נעש־יעבען, ארסדריקלק האבק וויו !אינעדלעהען
 קזלטוס-צוועקען ״ד״טען צו דעט ארם קולטוס.מ־;יםטע'

 לאנדעם. דע- פע־ט־טטעליננ אויף אנד,6 נעשט־טסטען
- ם־גאנאנע טיסא.עסלאדעד דע־ גונטטען צו קאנצלייא, £ 

 וו״שערע נאך זאנאד יאהר ;א:םטע סידס אונד 200 ד,ייעד
ורע. דעט טען ם א ק דיא דא האט, נעוויללינט נולדען 1300

 — !ווא־ען בע-עבנעט נולדען 150 ארף דעדארשברעט .
 האט סוקדון אלנטנדר !-עבט האנען דא :אלטוני פלוני י

 או:. ודיבעד.שטאאט איינען ע־אבעדונ:ס.צינען זי־נען או־ף
- וו״בעד אינעד יענ1 איין ודיל נעלאטטען, אננעפאבטע;  פ

 דיע. ור-דע — !ווא-ע נעוועוען -הטליכע־ קיין הא־ איהן
 איהן זא זיין, נעבליעבען אונטהאטי: דאנן ארך אבער זע־

 האט. בעווא-פען ששיינעך א•;־ ״קאטה טיט ווייבע־ דיעדע
 איינע היעדין דאך זיא האבק נון !ניבט נעוויט ? טען

י* בעטע־קינג.ניבט אוקאיה-ע אנטייא־ט א־־ם־ייבענדע ו ו  
 ווידע־. דיעועד :בענאננק פאשקורללע״קאטטז הע; האבען

 ויי. דע־ אנשטאנדם.נעפיהלע. אונזע־ם נעורט שט־עבט
 נעועטצל־בע איינע אבע־ איזט ארם,נאטה-ודעה-״ דע־שלא:

 הא• :וריזען אונזע־ע דאך זאנען !האנדלונג זיטטליבע אונה
 רע־ טאנן, איין !דיינא וליד. דינא לית נשי׳ דקטליה נב־א

 לאטט, ן ע נ א ל ש ט ד א ט ן ד ע ב י י ו ו פאן דך
ק אינשטאנצק אללע; אי; פאדה־נ־ן איש האט  פ־אצעם ד

- ׳. פע־לארק

־אנייא. דע־ וואששע־-יטטאנד
טא. ,2 7<י בידאפזםט ,2.37 קאטא-ן ,2.41 פיעטבי־נ

 .2.24 א־שאייא ,2.66 פאנמשאווא ,4.69 נייזאטין ,3.82 האטש
טהייש. דע־ יואששע־-שישאנד

שאל. ,2 06 טאקא■ ״.״,0 וו..נאטעני ״, 90 ט..ס*נעט
.4 61 שענעדץ ,2.77 נאק

 פע־. וועזענטליבק קיינע טאנטא: דים קודזע היא דא
ו- ליעםען ע-ל־טטען, ענדע־וננען  דיא.קודז.טאבעללעי הייטע ו

ק אום ויענ,  לעזעשטאפי• טעד,י אבאננענטע; געשעפצטק ד
קאננק. צו ב־עטק

ש׳עה־ענטה־ל. :פע־אנטייא־שליך •עדאבציא; דיא ש-
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 רייבער דיא דאש בעפ־יעדיגענדעם. ציעטליך איין
 :אבק, צופריעדק סוממע ערוואהנטען דער טיט דך

ק דך דא דאש ערקלערק, צו דארוים א־זט  דער £
 ~ זאהק. געדראנגט לוכט6 צור שאנדארטעריע

 בע. ד־נע ר ע ד נ י ב פע־דאנקט איבערהדפט
 דאב־־א אהד ענערגישק דען וועזענטל־ך פ־־יאה:

 זקויא רעגיע־ונג׳ דע־ טאסרעגעלן פ^רדבט־גק
 געזעללשאפט דע־ אהשעניע־ם -עש א־יפע־ דעם
 :אך זאפא־ט ודזעטטי. העדרן אריענטבאהנק, דער
 שא:- דיא דך טאבטק ב־נדער׳ם פד־ילאטסה: דעד

 דעד פע־פאלנהג ע:ער:ישע ד־א אן דארמען
 צוזאם. העפטיגער א־ץ בער־־טש א;ד6 עש רייבער.

 ר־י. דען אהד שאנדארטען דען צוו־שען מענשטאם
 דער אייגער פע־לויף דעששע; א־ן שטאטט, בע־ן

 ווארדק שערוואהדעט טאדטל־ך לעטצטערען
זאלל.) דין

ב ר ע <ד * ע י ר ד ע :30,000 ד  נ- ע ד ל ו .
)ו ד : ע ט-ז ש א פ :  בערי־טש דך בעפהדעט :

 ווערדען לעזער אהזערע פאל־צי־א. האנדקדער אץ
 ם־ט קישטבען א־ץ דאש ע־א־נגע־ן, :אך וואהל דך

 ודענער דיא וועלכע א־הזער.:אטק, :ולדען 3 <■״(/•
 עשטער.שטאאטש.6בודא. ד־א אן שטאאטש-קאששא

 ארף עקששעדירטע, םאשט.זע:דו:: אלש קאששא
 :ע. רעבט בודא-פעשט :אך ודק פאן ווע:ע דעם

 פערטרשט ק-שטבען א;דערעש א־•; דורך ש-קט
 בלאש :ולדען, 30,000 אגשטאטט וועלבעש וואו־דע,

 , מ־טטוואך, -- !עגטה־עלט ציע:על-שט־ינע ד־ייא
ק13 אש ט  דיע- אירהעבער דער וואורדע ד־עזעש, -
 ער פערהאפטעט. דיעבשטאהלעש פ־עבע; זעש

 הדםט.םאשט, בורא.פעשטע־ דע־ דיענער א־־ן איזט
 שאן :־בט יעדאך דער י, ד ל א פ קארל :אמע:ש

 ורענער דעד שק זאגדע־ן בודא.םעשטער, דע־
 ודע. דיא וואורדע! ;עגאמטק האפט אץ פאל־צ־־א

 | פער. י ד ל א פ :ע:ען וועלבע פא־יצייא. :ער
 ווא־טעטע האטטע, האגדק אץ דאבטש.:רי:דע

 פאשט.צו:ע דעש טיט וויעדער דיעזער ב־ז עבען,
 שאשט- דע־ אלש קאטטע. ודק :אך ב־דא.שעשט פאן
 דא א:לא:;טע, ודק אץ ד־עזעש י.טען3 אש צ•;

 א־ן שאל־צ״-טא״עי טעהרע־ע זאגל־־ך ד־א;:ען
ק פע־האפטעטען אהד םאשט.ווא:ען דע;  פע־. ד

 ! קא־ל האט ש־הט, עש ודא ד־ע;עד. דאבטיגק
 אב:עלע:ט, געשטאנדנים א־ן זאגל־יך י ד ל א פ

 פא. ודע:ע־ דע־ א:דבען טעלע:־אפ־שעש א״ף דא
 צוו״א זאגלייך הדשטיטטאדט אהזערער אץ ליצ״א

־ וואורדק. פא־גענאטמק הייז.דורבזובה:ע; ד ל  ! שא
 דעש פא; ע־ וועם האבק, :עשטא;דען אלזא טוש

 ער ו•}) אבע־ א־ע־ :ע:עכק. געשטאהלענק:עלדע
!האש פערשטעקט דאשזעלבע

ר ♦ ע ד . ע פ .נ ע ט א נ ק ; א ב (  י ד
ר ע : : ע ר ם ב ־ ע א ז ד ה . נ ע ד ד י א

( ! ן ע ב ר א ט ש ע  האבק וואכק איי:':ען אר6 ג
 הדפטשטעד. איין דאש :עבראכט, טעלדו:: דיא ודר

 י, ר א ו ו ד ל * פ קארל בירגער, רייכער טישער
 טושטע, ווערדען א־בע־פ־הדט א־ררע:-הח אהש
 צולעטצט או:ד שטאאטש-פאפ״ערע דהע ער ודיל
ק באא־.:עלד גולדען !4,000 אויך  פלאטמען ד

 בלאט. דיא טעלדען הייטע האטטע! א־בעדליעפעדט
 :ייםטעס-ק־אגקק ד־עזעס :עש־ק דאש איבער טע־

 לאנדעש- דער אץ א־זט טא:ע ״דיעזער פאל:ע:דעש:
 שאלד. קארל בירגער רייכע דער א־ררע:.א:שטאלט
 וואורדע וואבק א״נהען פא־ וואדיגעשטא־בק.

 לא;דעש.איררע:- אהש לעאפאלד־פעלר אדפ׳ש ע־
ש זאגט, מאן וויא ע־, ודיל הדז:עב־אבט, י ו א  

ש א  14),00 עטווא פע־ווא:דטען, דהע געגען ה
 ווערטהפא. צאהלר״כע אהד באאר:עלד :ולדען
 אץ ווא־ פאלדוואד• קא־ל — שע־ב־א;:טע. פיע־ע
 איש - געוועזק. הושא־ע:.אפפיצ־ער יאהרען יו::ען

 טיט ריטטט״שטער אלש ער וואללטע 1348 ׳אהרע
 אד. אונגאריש-נאציאגאלק צור עשקאד־אן זיינער

 :ע. :עפא::ען ער וואורדע ראך איבער:עהען, מעע
 ן ע :י ר ה ע ר.י ה ע מ אייגער צו אהד :אממען

 זי־:ע וועלכער אץ פעראורטה־־לט, םעשטה:ש.האפט
 קראגק. דיגע וואורדע. אהטע־:־אבק :עזהדדדיט

 :עטאבט, םע:שע:-פ״:דע צוש א־הן האטטע ליבקייט
 בראב- ם־שט־דען ק־אוקהאפט:עשט־הערטעש אהד

 איררע:.הויז, אהש םא:ן ש־ה:עב־לדעטען דען טע
 וואבק לעטצטען ד־א :ור יעדאך ע־ וועלבעש אץ

זאללטע! צוב־־::ען לעבע:ש פע־פעהלטק דהעש
ן • י י א  ר ע :י ר ה ע ט.י ד ע ד נ 1 ה (

 ז־ך האט טא:ע דיעזע ר.) ע ד ר א ט-ם ם ב ל ע ז
 טא:- דער קאטיטאט) (שעשטע־ קא־ואשגא אץ

 בע. דע־ ע־הע:קט. י ו ב א ש פ־א:*ן לאהגע־
 איי:ע:ען ז־הער ם־ט דך דער :ר־יז, ע־:שיוערטהעידו

 קאם טוסטע, פע־ד־ע:ען בראד דאש האנדע.ארבייט
 הויזע, :אך הונ:רי: אהד ע־ט־דעט טא;עש א־העש
 :ראש אויש צוהדזע. ;יבט פ־ו־א דהע יעדאך פא:ד

 איהם דע־ האטטע, ניעטא;דען ער דאש דאריבער,
 בעשלאש העטטע, צובערי־טעט זי־ן:אבט-עששען

 צו דעשזעלבק דך א־בע־דריששה. לעבע;ש דעש ע־,
 הער. שטריק איינק דאהער לובטע ע־ ע:טלעד־;ען.

 - טהי־.א::על. דער אן דך ערהענקטע אהד שא־
 האט. אלט, יאהרע ההדערט אלש מעה־ ווא־ שאבד

ק זאלל אהד פע־לא־ען, איהע א־ץ בער־־טש טע  ד
האבק. םיט:עטאבט ק־־ע: פראנצאדשק

דאש ע •< ט ר ע ל ק ע : ש י ו  !.טע9 א
 דיא אדף ברויבט טא; ט!> ר ע ד :ו ה ד ה א י

 יאה־. אהזערעש אץ אדפגעקלערטהי־ט אלל:עם״:ע
 זא- ז־ץ, צו שטאלץ צו :א־ ניבט עבע; ההדערטע

 לעזק צו םאל:ע:דען ודא טאןא״:עןבער־בט לא::ע
דער :עטל־ך קאש פ־־יטא; ••::שטען אש בעיאטטט.

 קא- (אראדער ש ט י ט ר ו ר, אין קליהריכטער
ק ארף דעש וואהנונג דיא אץ ט־טאט)  פעלדערן ד

 בודא-פעשטער בעשאפטהטק :עטריידע-דרוש בייש
 ערקלעדטע אונד ש, א ז א ו ו א:טאן טאשינישטען

 דאם אץ איהם זיא דאש דעשזעלבען, :אטט־ן דער
ק זיא וו־יל טיששע, שאל:ען געט־־גדע.הדז  :א:צק ד

 פ־רא, איטע דיא - האבע! ,פערהעקשט־ ארט
 גאר בעשולרהה: ערהאבע:ע :ע;עןז־א דיא וועל־ע

 שפריבט, ש ט יי ד גור דא ודיל פערשטא:ד, ניבט
 עשדדהא:דעלט, ייאש אום ניבט׳ :אט־רליך וואושטע

 ליים- צו פאל:ע בעפעהלע ז־ך,דעט וריגערטע אוגד
 צו דעד גון שערזעטצטע קלייגריכטער דער טען.

 פדשט. וואובטיגען א־הען ש־ויא ערשראקעגק טאדע
ק אויף שלא:  איהם צוואגג, זיא ער ווארויף קאפף, ד

 וואורדע :עטייגדע.הדזע איש פאלגען. צו זאפארט
 :עוויששק א״נעם א־טשהאטער, דעש פא; פרויא דיא

 סאן דא עםפפא:;ק, שיטשפדא־טק טיט י, א ד ו ב
 דא־דף וועלכעם טרייבען, :עם־השאדליכעש איהר

 פער. דורך ארטש-בעוואהנער דיא דיא, גער־בטעט
 :עזונד- אןלעבקאהד .העקשע:.קהשטע״ ש־עדע:ע

 צו דיעש אוש קענגע. וואהל זעה־ שאד־:ען, צו ה־ים
 געטייג. דען א־ן פא־ערשט ז־א מיששע פערהיגדערן,
 דאש אין דא איים ווא פא; ווא:דע־ן, דע.א־רעשט

- ווערדק ה־ט אב:עפ ״גערי־טש.:עפא:::יש״ אלל.  ז
 פערםאל:ערן איהרק אבער, עש :עלא:: פ־ויא דער

 צו פעלד דאש אדף א־ילטע אוגד עגטרי::ען, צו
 אטהעטלאז :א:ץ :אך זיא, דעם ;אטטק איהרעש

 ער. פא־פאלל דען אדפ־ע:וג:, אהד ש־עקען פא־
 פיעלע האטטע ש א ז א ו ו הערר צעהלטע.

 יאהרהוגדעדם נ־־נצעהגטען איש ארך דעם טיהע,
 ארטש.:אטער גלדבעגדען אן.העקשענ-שפורן נאך

 גע:ק !בי־צוברי::ען א־בערציהוג: בעששערע אייגע
ק אוגד נאטער דען  דיא וואורדע קל־יגריכטער ד

 ביים דע־אטטשגעדאלט טישברדכעש וועגען קלאגע
 ד־א - אייגגע־־יבט. בעצירקש-גע־יבט אראדער

ק אונגא־ן אב גור, איזט פ־אגע  שאגדעט. ניבט ז
 דוטטע אוגוו־ששעגדע, זאלך גאך היער מאן וועגן

 סאן לאשט. ז־ץ טהאטי: •נאטע־־ע• אלם טעגשק
 גע. גאטער איין זא דאש פעדגעששק, ג־בט דארף

 דא־פעש דעש מאגן ״געלעה־טעשטע״ דער וואהגליך
 ב״ז־טצער ד־א אהד ר־כטער דע־ זיך דעם שאן א־זט,

 קאנן םע:ש ז־ננלאזער זאלך א־ץ לאששען! לייטען
 דען א־בעד אונה־יל פיעל גא־ .:אטער־ אלש אלזא

הערויפבעשווארען! א־ט גאגצען
ד ע נ י י (ק * ר!) ה ע ם נ׳ נ ו ר ע כ י י ,

 א־יזעג- .אדףדער געטעלדעט: ודדד פא־יז אויש
 אללע ז־נד פא־־ז נאך טא־ז־־ל פאן באהנ-שטרעקע

 דעם ז״ט ר־־זעגדען דיא וועלבק טיט מאש־עגעלן,
 בע. דד-שראנק־ייך אץ כאלע־א דער אייפטדבען ן
דערגלייבען, אוגד .דייבערך ודא וואורדק, לאשטהט 1

 ווא־ ־ * נ ו נ דא־יע אלל־ץ - אבשטאדדע. שי:אלפ
 העל. דעש דיטענש א-ה- דען לעהנטע אהד אשפע; :אני;
 :״הערר :אב ווא־טען דען מים אנט־אג נעמאבטען צאנש
 פא. ס״נער שאסע איש איך ווא פארטהאל, ■א האנע איך

 פערלאפסען, נ־ונדע דעש אויש נול ווא־, נליקל־ך מיליע
 צו לובטס.שטאטטע6צו אייגע ערדען או־ף איינענדדא איש

ק ן ־ ד י י אלש איך ווא פינדען, ענ  ואלל! קאגנען ל
 א־ינזע- העם אלל גאך ווע־דען הערר, האבנעעהרטער זיא,

 עגטשליע. וועלט הער פ־ייז קיינען איש מיך איך דאש הען,
 צו העדצאנס עגנל־שען א״נעש ם־ויא היא ווירדע, שען

 וועל. פי־ יודעגטהוסע, העש דערנעשטאלט אוגד ווערדען
 בעשטיענען, שייטער־הויפען דען אהגען מייגע- פיעלע בעש

- !״ענטזאנען צו פלייווילליג
מעד. איינעש א־ישערונג דיעזע !עלטערן ״טהייעיע

 איש דאך ענדליך וועלנעס אבשיטאממיגג, י־ד־שער נעגס
 זעהד נעוויש איזט וואודדע, אדפערצאנען קאטהאל־צ־ססוס

 נלוינען דעש אין יעדען נעא־יננעט, נאני; אוגד ייהרענד
 ד־עזע דאס ניבט, לייגנע איך שטא־קען. צו •ודענטהומם דעס

 אפ. בערייטש מיד ם ע נ ו נ מאריע נלוינעגס״שטארקע
 נ־־א מ־ך איך אפט זא נעשוועבט, זעעלע דער פא- טע־ם

 פפליכטען רעליניאזען דעד נעטרעפפס שוואנהייט איינער
 צו גיכם נאך איום געשיבטע דיא אנע- - ע-טאפשטע.

 דאס דערפאלל, ־ י. עלטערן דאך,טה־יערע זיא הארק עגדע.
 דק אבשטאממונג יידישער מעדבען .פלינטיגעש־ איץ

 הער. ענגל־שען האננעשטעללטק איינעס ה־ידאסש.אנטראנ
 אנקוגפט דער גאך מאבטע צוריקגעוויעזען, ענטשיעדק צאנם
ק אין לאנדאן אין שיפפעם דעס  קד״. האהק דאיטינען ד
יא דורפטען ציים ■ענער צו אויפזעהק. אוננעוואהנלינעש זק

 י דאהער דך סאבטע מאן וואהנען. יודען קיינע עננלאנד אין
 ודא פא-שטעללונג, אייגע אינעדהויפט •ודק דען פאן דא-ט
 ציני־נע-- כאראקטערלאזק פע-אבטלהק, אייגע־ פאן עטווא

 יודעג. שליבטינעש איין מאן עלבליקטע נון אוגד נאנדע.
 דען האטטע, יאראקטעד.פעסםהק״ם ד־א וועלנעש מאדכען,

 אוגד צוריקצהווייזען הע-צאנס אייגעש אטש״אנט-אג—ה
 דעש אום נרונדע, דעש איים אלליין אוגד א־־נציג צוואר

 קאנינין דיא - קאננען! צו בל״בען טרייא נלו־בען יידישע;
 פאן פלדא אייגע ענענפאללס ,ה ט ע ב א ז י ל ע

 זעלבסט. איד,-ע- וואהרונג צו־ דיא נאדאקטער, שטא-קעם
 דיע. נייגיע-יג, וואד האטטע, נעהייראטעט ניע שטאנדינקייט

 אדדיענץ צור זיא ליעם זיא !ועד,ק צו יודענ.םעדנען ועש
 אנצונע נעשיידענעש אין ס ע נ ו נ מאי־ע אלם לאדען.

 קא. דיא אדך וואודדע דא ע־ש־ען, או־דיעגצ.זאאלע איש
 דאם נעצויבערט, שאנהייטזא בלענדענדער דע־ען פאן נינין
 איינעם אין ם ע נ ו נ מא-יע פל־נטינען דעל מים זיא

 הויפט. עגנלישען שט־אשעןדע- ד־א דורך וואנען אפפענען
 דיא קאנינין דער צורעדען דאס אדך דא — פוה-. שטאדט

 נלד- איהרעם אין ם ע נ ו נ מאר־ע נאראקטער.פעסטע
 נע. איהר וואורדע קאננטע, סאנען שוואנקענד ניבט נען

 ״מא-אננעך א־נ-ינק דע- נעזעללשאפט אין שטאטטעט,
 ״ניעדע־לאנדעך דען נאך אוש פע־לאששק, צו עננלאנד

 אין העלרשטע. נלוינענפ.םר״הייט ווא קאננק, צו דייזען
 ניעדעל. דיא יא דא בליינק, ניבט זיא דו־פטק עננלאנד
 פעי. נעזעטצליך באדען עננל־שעס אדף יודען פאן לאסשונג
 ין אללי קאג־נ־ן דיא ׳עדאך נעזעט־ן וועלבעס וואד, באטען

 איין אבער אב, ר״זטע זיא דורפטע. אזמשטאשען ניבט
דיא דענק אדף שיפפע, ב־ידען ד־א נעדראהטע שטולש

 טיט נול פוה־ען. -ייבטהימע-ן א־ה־ען מ־ט ״מא-אננען״
 פאן האפען דען אין ו־א קאננטען אנשטרעננונג נ־אשע-

 די־טשע שטאדט דעלכע- אין אי־נלויפען, ן ע ד ס ע
וואהנטק." יודען

 ז־א איך דאש ועה-, פירבטע איך !עלטעדן .טהי־ערע
 סיי. טהוט עש אלליין ע־מידע. ב״עפע לאננק מיינעש מיט
 דענן מיטצוטהיילק, אללעש איהנען וואהל, הערצען געש
 זאג. דיבטוננ, קיינע איזט ערצעהלע, דא א־הנען איך וואס
 יידישעי שטיק ערהעבענדעש שאנעש, איין בילדעט דע-ן

 יידיש. אמסטע־דאמע- דעד סעקרעטער דעד נעשיבטע.
 בוך געש־יעבענעש איין סיר האט נעדיינדע פארטוניעזישק

 נע. נעסיינדע דיעזער נרינדונג אוגד ענטשטעהונג אינע-
 אי־נ. האנ-אינטערעסשאגטען דיעזע אללע ווארץ נאלנם,

 ניטינשם דאהער ויא וואללק וינד. לעזק צו צעלהייטק
 פע־■ ודיטע־ען דק אויך איהנק איך ווענן ענטשולדינק,

מיטטהיילע!״ דיעזעל.םאראננענ.ד״וע״ לויף
 ז־ך בעגאב אנגעלאננט, ן ע ד ם ע אין .קוים

 דער אן בעמע־קטע אוגד שטאדט דיא אין א ד א ד י ט
 ״דא בובשטאבען. העבלעאישע הו־ועם איינעס אדסענזייטע

ע דאבטע — !־וואהנען נלו־נעגסנענאששע איין דאך מום
 איין רינטיג ווא הינק, הויז דאס אין ניגב ט־ראדא דך.

 י, ו ל ה אורי משה ר׳ נאסענס ,מאגן נעלעהרטער
 פע־. איש טידאדא יאקאב נון טהיילטע דיעועם וואהנטע.

 אדפ. דאס ר״זענעגאססען זיינע אונד ער דאש פיט, טדדק
ם נעצוואוננענע ו ה ט נ ע ט ש י ר  אוגד אנוועיפק ב

 אויפנעהטק ם ו ה ט נ ע ד ו י אינם אפפענטליך דך
סאבטק. לאשסען

פאלנט.) (פארטועטצוגג



 ן פאלקס.פערזאטטלוגג קאפפינע - ■ז! ,000 דעסטענס
 1 שול-געזעטין׳ נייע ד־עזעש געגען וועלכע שטאטט,

 דאש אונטע־ פאלק דאש מאן הילפע דעששען טיט
 ".6 ודלל, בריגגען גייםטל־כק״ט דער יאך אי־זערנע

 דיעזעש פאללע איש ערהאב• ם־אטעשט ערל־ך
 געזעט־ן פארטשריטטס-פייגדליכע אונר פאלרם.

 גע- אננאהטע צוד פארלאמענטע א־ש טראטצדעם
 בלוטיגער איין בעלגיען אין א־זט זאללטע, לאנ׳גען

 דעם טיט נור דער בעפירכטק, צו בירגער.קריעג
 עג־ רעגיערוגג נעגעגווערטיגען דער ע צ ר ו ט ש

, !מאגן דען
 פאלקש-או־פ- פאן פ־־־גדע קיינע זיכד ודר
̂ך בירנער.קריעגק. בלוטיגק אונד שטאנדען  דז

ק וויר מיששען פ געגעגווערטיגען דער שטור״ן ד
 פאל- או־ש רעגיערונג בעלגישק ד,ייטש.£'ינדליכען

 או״ף נירגעגדש פ־עללייבט ווינשען. הערצען לעם
א א־וט ערדען ן ר ע ד גלייכשטעללונג ד ע ד ו י  

 פ־אקטי- צו־ פאללשטעגד־ג זא אונפערקירצט, זא
 קליינק דעם אין עבע; אלם געלאנגט, געלטונג שיען

 העררשאפט דיא דא־ט •עדאך זאללטע בערגיען.
 ! ווירק- גיישטל־בק-יט קאטהאלישק פאגאטישען דער
 טיסשען א ז - בעפעשטיגען ז־ך יעדדו ד-א אייף ל־ך
 דעי לאגע דיא דאש בעפ-רכטען, זעהר גאר ודר

 ע־ל-רען פערשליממערונג א־-נע יודען דא־טיגען
 קאג- העררשט, פרייהייט פאללע ו-א נור קאננטע!

 | א-נ- א־־נען או־ף גלויבענם-גענאססק אוגזע־ע נען
 א-;ד בי־גע־לישק אללער גענוש געשטאלערטק

גינשטעען א-נער א-;ד האפפק רעכטע פאליטישק
!ענטגעגענזעהען געטראשט צוקונפט

־ ־ -
 גאנצל־ך קאנפערענין לאגדאגעד דיא דאש

 א-:זע־ען ודר ר,אבק געבל-עבען, רעזולטאצלאז
 וואללטע עגגלאגד מ-טגעטד,־־לט. בער״טש לעזערן

 אייראפעאי- ר-א אלשראש גע־־נגע־עש, נינטש עבען
 זאללטק׳ גוטמאדק פעהלער אללע סאכטע שען

 אונטער- נעוואלטזאטען ז־־נען טיט ענגלאנד וועיבע
 פע־- ן א ד ו ז ש א אוגד עג־פטען א־ן נעהטוננען

 פ״שט אי־נענע אייף ענגלאנד אלם דאט. א-בט
 דא בעזעטצען, צו טיליטע־־ש עג־פטען דא־אנג־נג,

 אבע־.ד,ערר- ד־א וועלנע־ ט־רקייא, ד-א וואללטע
 ב־יא צושטעהט, רעבט טיט ענ-פטען א־בער שאפט

 דאבז־ב- ראש ראך ט־טוררקען. בעזעטצונג ד-עזער
 גאנ׳ן וועלבעש ענגלאנד, א--גע:נ־טצ-גע אונד ט-גע

 ז־ך אן קעקען.דאנדשטרי-ך א־ינעש טיט עג־פטען
 זי־טענשדער יעדעטיטודרקונג ודעז וואללטע, ר״שען

 עננלאנד דא נון, יעטצט צוריק. האכט־טזדג טירק״א
 פערד־ענטער- ג־אשטאבטען אייראפעא־שק רען פאן

 עש בעטטעלט ו־או־דע׳ נעלאששען שטיך א-ן מאשען
 אידם פאן רעש טיטד־לפע דיא א־ם ארדענטליך גאגיל

! זיך דאט ענגלאנד שולטאנש. פע־אבטעטען ב־זדער

 גער־נגען איינענען ז־נען טיט עם ראם איבערצייגט,
ו ז א-ן או־פשטאנד רען קראפטען טיל-טער־שען

י א ־ דעס לייטונג אונטער דער ד י ו ד א ס .  
 געשטאלט איטטערדראהעגדערע אייגע ס־אפעטק)

 איברי- קאננע. בעוואלטיגק אונמאגליך אנניטטט,
 דעם נאך מאנן 4001! זאעבק ענגלאנד דאט נענש

 ם*$נא־ ז־יט דא־ט רען אום ענטזענדעט, ן א ד ו ז
 ׳1 ̂ י ר א ג גענעראל איינגעשלאססענען טען

 או־פ- צאדלרייכען פאן קליינען, א־ינער אין רעד
 בעפינרעט. דך פעשטונג בעלאנע־טען שטאנדישען

 א-ין באלד ט־טד־ן ווירד עם בעפר-ען. צו ענדל-ך
 או־פ. ני-עם פאן ן א ד ו ז א־ש קריעג בלוט־גער
 ענגלאנד יעדאך דיעשטאל דע; ווערדען, גענאטטען

 פרי־ דעי דדלפע ם־ט זאגדעין אלל־־ן, מעדר ניבט
 : ער- ד־א א-בער ווערדען ודר דירפטע. פ־דרען קי־א

 זאשאלר ק־יעגם.שו-פלאטצע, דעם אויף א-יגניששע
 ; אדשפידר- גענאמטק, אנפאנג ז־־נען קאטפף דעד
בע־יבטען. ל־ך

 דאט פא־ם־טטאגש, אודר 11 אום געסטע־ן,
 ] ק^לנא־ן־- נ־אף א־ישערן, רעש טינישטער איגזע־

 אנגעט־ע- יטש—בע ן י צ ר א ו ו נאך ־ייזע זיינע
 פא־- א-ם פערפרידט, נאך ד-יטע וועיע עש טען,
 פאל־- ע כ ל ע ו ו ווארלען, צו ערראטדען א־־ש

 א״נענטליך קאלנאק־ א-נד ב־שטארק פ־אנען טישע
 איש ניבט ד־עב״א זיך עש דאש ווערדען. בעראטדען

 דאנדעלט, האפל־בק־־טש-בעז־ך א״נפאבען א״נען
!דאנד דע־ אי־ף ״אדל ליענט

נייאיגקייטעז. פערשיעדענע
ע ט ש נ א ד ר ע ל ל א !  - ים י צ ס י ו א •

ר ן ע ;נ ו נ י  אטטש-בלאטט ראש ן.) ע ד ו ־ פ
 טאגאטק א״נ-גען פא־ דעש אנלאשליך :שרייבט

 אונזע־עש אייפענטדאלטעש שטאטטגעדאבטען
 דדפט- ט־רקישק דע־ אין ק־אנם־־נצענ-פאא־עש

 פ־אנין קאיזע־-מאג-ג מא־עשמעט זי־נע דאט שטאדט,
 צושטאג. גאלגויין(פר־ישטאדטל) נאך דעס 1.•אזע־
 1 דויזעש, קאנשטאנט-נאפלע־ דעש פערטרעטעד ד־גען

ב־דא. נאך דעם א״ך וויא ק, א ב דערטאכן דע־־ן
הע־טאגז העררן קויפטאגן, צושטאגד־גען פעשט

<ן ׳*י 1 • דע־ ־אזעש פ׳ ר, ע נ ט ' י ר ב
11*-■' •י ז •ק *'צטע אם ד טינאפעל, קאנשטאג; צו טיינדע

•ען• <׳ ׳ נ פי, א־דענש ■אזעפש- -אג־ן פ דעש
־- ע פ - ב י ו ר ר ע נ ע ג ג ו ל ש • י(ט

דיעזע־ ו * יי ד י י * |• < ד ם ע נ ־ י ■ א א ־ ־ ב ד י ז
ם ו ל ב הערמאנן ורטיוע דע־ ב״א נגען דדא טאגע

 בע. א—ז קאטיטאט• (ב־דא־ע־ גאדי.יאדיא אין
 דראהונגק א־נטע־ ד־א א״ן, ד״בעד וואפפנעטע

א—פ דער זאהגע דעם פערלאנגטען. גולדען 1000

, ם ו ל  פע. דער וועדרענד טעדיצינער אלם דער ב
 איין דורך יעדאך, עם געלאנג וואר, הו־זע צו ריק

 לעדם, שלוג ער ענקאמטק. צו ד־נטער.פענםטער
 יא, הערבי צורדילפע איילטען דארפשלייטע דיא אונד

 רייבער דיא יעדאך זיך טאבטען דעססען וועדרענד
שטויבע. דעם אדם

א * י ד . ע ר ע ג ע ג א ג א נ י ם ( ט
 דיע. -טען10 אם ענטשטאנד איןמוגקאטש עט!> ט

 שטאדט. דעם נעבק דא־ט ם--ער.ב-א;ד איין זעם
 גאנצליך ב־אננטען געביידע גראשע פיע־ ד,ויזע.

 שטאדט. דעם אויסער ע־ג־־פף פייער דאם נ־עדע־.
 אייגע וואר געפאדר ד־א ם-גאגאנע. ד־א א״ך דויזע
ק עם געלאגג דאך גיאשע, זעדי  אגגעשטרענג. ד

1 רעטטק צו געב־ידע ביידע בעטידונגען, טע;
ע ר ע ד ע י ו ו ( * ג י י ט. ם א פ א

 פאב- דעי ן.) ע ל ד א ט ש ע ג - ג נ ו ד ג ע ז
 מא־אש-־וא- אדם קעסלער שאטועל דערר ר־קאגט

 ז־יטעגס וויק אדם טאגע דיעזעד ערדיעלט שא־דעלי
ק ״פל-ישע־-באנק־ זאגענאגנטען דעי  בעטראג ד
ג א מ מ א ק ע ר א־־נעט אין גולדען 31;50 פאן

י ד־א - צוגעזעגדעט. בדיעף ן ע ט ר יי ד  ע- ז
ל ע  ע פ ע • ר ב אש ארדנוגג, א•; וואדק נ

 אלם ;זיבטבאד פערלעטצוגג אי-נע נירגעגדש וואר
ק ■עדאך מאן אגק דא ע־אפפגעטע, ב־־עף ד  ל
 דרייא וועדדעגד גולדען, 6״* בלאם דעטזעלבק אין

 טע- מאן ווארק. פערשוואונדק טדזעגדע־-נאטען
 פע־- אדם ניבט דא־ט אב ודען, גאך לגג־אש־־טע

 — > ז־נד צורקגעבל־עבען גולדען 3000 ד־א זעדען
 דאם דאשם דאד־ן, יעדאך לדטעטע אנטייא־ט ד־א

 וואורדעו געגעבען א־ןדקבר־עף צי-געך .פא־ געלד
 אוגטערזוכונג א״גע גאט־רל־ך וואו־דע פא־ל־יפיג -

אייגגעל־יטעט,
 בעאטטע דעד ,־,ו ע נ ו נ ־ נ ר ר ע גד *

 נדדנך- פאן בעקאגגטליך דע־ דידש, בא־א; דעש
 וואורדע, ד־ט עגטפ רייבע־ן בולגארישען אדע־ שק

 ד־א פ־י־דייט. אי; ודעדער נוגטעד־ ז-ך בעפינדעט
 האהע אייגע בעיאגגטל-ך אידן פי־ דאבען רייבער
 ד־א ז־א אב געפא־דע־ט. לאזע-געלד אלם םוטטע

 עידאל- א״ך טדאטזאבליך ם־מטע געפא־דע־טע
 דעי *־1פ פורכט אדם דא אב זךעד דאבק, טען

ק פע־פאלגונג בעדארדל־כען א־נגעל-טעטען  ד
אבק געלאששען—פ געפאגגענע;  דאריבער - ד

 טעלדונג קיינע נאפעל קאגשטאגט א-ש ב־זרע־ איזט
 דיע־יבערנאך ודרד -(נאשטראגלץ איינגעט־אפפק

 ז־עבצעדג. נאך א־זט בינדע־ דערר :נעטעלדעט
עגטפידרערן זי־נען פא; געפאגגענשאפט טאג־גע־

 פפונד ט־־ק־שען פא; לאזע.געלד א-ן געגען !
 — וו^ידען• געזעטצט ם־-יד-ט א־ן פראנקם) 3-161( ;
 אדף בעד־טם ז־ך דע־ ב־גדע־׳ש, אי-שזעדע; דאם |
איזט בעפינדעט, א ־ ו א ל ל ע ב שטאצ-א; דע־ 1

פאלליעטאץ.
טאסקע. דיא או:ד גראס־עלטערן נע נד•

ן. ג א ט ט ,־ א ד ם׳ דר. פז$ן
לעטצו;נ.)8)ר16 ע8.29(

אויספיהר. 8-ענ ארך נע־יגפעטע משד, יונגע דעי
 נע. זעדק צו ע־ ד-א סעדקווירדיגק״סען, דיא א־בעי ל-ך

 אונד לעבען דאם א־בע- ארך וויא האטשע, לענענהיים
 אונד לאנדעין פע־ש־עדענען דק אין •ודק דעי שטיעבען

שטאאטק.
ק בייעף, א״גק נור ווז^ללק ודר ד ד ש  א־ם מ

 ד,־ער נעש״עבען, ט6וואנדעדשא דינער יאהרע ד־יטטק
 נזז!$;דעים אן6 טהאטזאגליך עי דייל לאססק, )לנען15

 הויפטשטאדט דע־ אדם דאי דעיזעלבע :איוט א-נדע-עססע
:>$לנט8 ודא לדטעטע אונד דאט־רט )ללאנדם1ד,

אב. ןנאטם1מ דעס 10. ם, א ד ר ע ט ס ם ,א
 (תשעה אב 1.( דעט אשט.טאנ6 דעי ווא־ נעסטע־ן

 דיע. איך דאס פערדכע־ן, צו ניבט אייך נידכע איך באב).
 ווע. טידער דיא אן עראיננערונג צור דעי אםט.טאנ,6 זק
ק  נע. וואוידע, אייננעזעטצט ירשל־ס׳ם צעישטא־ונב דער נ

 דירפטע א״נעס אבעי האבע. ):א:שעט1בע ודססענהאפט
 אלטק איינעם בייא ודעי ווזןהנע איך א־בעי־אשען. אייך

טט זעתר דעי שנ״דעי, ״וישען  :!*ם. דעם נאך איוט. פ-̂ז
 פייעד. דק אין איתן איך דאס ע־, ווינשטע םעס.דיענסטע

 פע-שטון־נענק זיינער נ־אבע אם ער ווזן בענלייטע, האף
 עלטעין טהיייק טיינע אבוואהל וואללטע. בעטק עלטעין

 לעבק אם נ>*ך - !לאנגע העבט ז־א עיהאלטע נאטט -
קווא־טיע-ס. ס״נעס דאונש רק סק, איך ענטשלאס זינה,

 י ריעם אונה בענלייטק, צו איה; אונה ע־פיללק צ־ נעבע־ם
 ם־יעדהאף אלטק איינען אטסטע־ראט אלם עהע־, לא אום

 ״••הישע שטיק טע־קודרר־נ איין זאצוזאנק רעד בעז־טצט,
ענטהאלט!" נעש־בטע•

עלטע-ן, טהי-ע זאנק, צו ניבט יא אייך בלויבע ״איך
יאד,י.ר,ונ. 16. העם ענדע צו היא •ודק, ע־שטק היא האט

ק האבק, פע־לאטסק ל א נ ו ט ד א פ דעיטס :  אין ענ
 זאנענאננטע אייגע זיא ווא ניעדעיליעסק, ז־ך אטטטע־דאט

 נילדעטען, םפ־דיט) (קהל געטיינדע •ידיש.םא־טוניעזישע
 .ד־יטשען זאנענאננטק דעה פאן נאך ד,ייטע אדך וועלנע

 הא איזט, געטרעננט נאנצליך אשבנזים) (קהל נעמיינדע*
 (טנד.נ ״ריסוס* איינענק א־ינק ם־נאנאנע דעי אין יענע

לענענסודיזע, דודך הו־זע איש אויך אונה נעאנאגטק םפ־ד)
ק פאן דך נענריינע אונד זיטטען | וועזענט■ יודען דייטשק ד
לא. צו אייך איך נרויבע דעניג עבענזא אונטערשיידען. ליך |
איי. פא-טוגאל אין אויסוואנדע־ע- יידישק דיעזע דאש גק, ׳
 :הייסט דאם האבק, נעלעבט ״טאיאננעך אלם גענטל־ך |

)״ ״שיינ.:ריםטק,־,צוואננם־טייפליננע*(אנוסים אלם
 •■דיש.םארםוניעדשק דעי נענרינדער ע־סטק ,דיא

 גע. דאהעד פאן טאננער ווארק אטשטע-דאם צו נעטיינדע
 1 נא. קלאננפאללעם פאן אונד שטעללונג זעללשאפטלינער

 | פאדיעל םא:ק: נאטהאפט איינינע נור היער ווילל איך מען■ !
 קאנזול אלם האללאנד אץ וועלכער ע, : א ל ל א ם

 יאקאב ;וואר טהעטיג א ק ק א י א ם פאן סולטאנם דעס
 אלטע־, פארנעליקטעם פאן טאראננע איין א, ד א ר י ם

 ן פאן הער,אנוסים־ אינערדעדעלוננ היא אום ביידע וועלבע
 זיך פע־ד־ענסטע אונשטערבלינע האללאנד נאך סאיטונאל
עם נ י ר ד א ר טאיא־ פ־ייא פעינער האבק. עלדארבק

 פע־וואנדטען פיעלק אונה טאגטע־ן 2 לארנק, 2 איד,־ק טיט
 נעם נו מאדיע טאכטע• וואונדע-שאנע איהרע האטטע דיעזע
 העט א ד י י ־ ע פ לאשעט טאנועל לאדן א־ה-ק אונה

 נאך הייטליך זיא ע־ האם אנפע־ט-דט, ט־־אדא יאקאב
 אינם אפפענטליך דא־ט זיא האטים ענטפיהוע, האללאנד
 וואונרע־.ד,יבשע דיעזעט ווע-דען. א־יפנענאטטען יודענטהוש

 ״ נעש־כטע. אינטערעפשאנטע איינענע איה,־ע האט מאדכען
 דע* נעטליך אלט פאלנענדע: אילם געשיגטע .היא

 .טא־אננק• אוננליקליכק היא ם-אהא •אקאב וואקעיע
 ענט. נעהייטען איש פאהטונאל ארם (צוואנ:ם.טי־פל־ננע)

 טיט דך ע־ וואהץ ורטפק, צו דעגט אהנע האטטע, פיהדט
 ואלל ווענדען צופלו:טש.שטאטםע אייגע אום רענזעלבק

 אלליץ אב, שישפע זיינעם טיט וואהל ע־ זענעלטע דא -
 דע־ לאנדע דעט זאענען וועלבע נעדויע־נטווע־סהק, דען

 אלסנאלד ד־אהטע מארק, ענטקאטטק .שייטער.ה,דפק־
 איינעט פאן נעטליך וואוידען ליא געפאהל. נייע איינע

 שפאני. דיא אדף טאכטע יאנה וועלבעט שיפפע, עננל־שען
 נאך אונה נעקאפשעדט שאה־צ־ינע, םא־טיניעז־שען אונה שק

 שפא. טיט עננלאנד צייט יענע־ צו הא געפיהדט, עננלאנד
 קריענעם אפפענק ם־טע העם אדף פאיטוגאל אונה ניען

ו. נ מאייע ענגעל.שאנק דעה ווא־ הא אונה שמאנה■
 צו דאצו פיעל אהנע נעש־עדק, או־שנאנע היא ם ע נ

 צו שלינטליננע אוננליקליכק דעד רעטטערץ היא טהון,
 דאה העדצאג, עננלישער איין שיפםש.קאפ־טען, דעד — זיץ.

 סאריע דעד שאנה״ט אויםעראדדענטלינק דע־ פאן נעטל־ך
 עהע דיא אידה ער האש בעצויבערט, זעהר לא ם ע נ ו נ

 אנטוטהינע דיעזע האס ווא־, טיינונג הער ער דא אנטיוג,
פאי. פאטיליע האנאדעל־נען איינער אויש נעוו־פ נעשטאלט


