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 עיזוכען אבליםט, פעפטעדבע- 1.1. מ־ם אבו$;;עםע:ט דערען
 נאלד פאנל־נסט פרינדל־כפט דאסזעלבע ערנעבענפט, ודר

 ■ענעלסעס־נע דיא דאם־ט ווו^ללק, צ• ן ר ע < י נ ד ע
 נ נ ו ־■ א ט •ט ע נ י • ק נלאטטעט רעם צוזענד״ג
 £•־ נעלד.זענדוננק אונד צוש־־־פטק אללע ערל״דע,

:אן אדרעפפ״־ען *ו דנד ציטוננ• טעטטע־ יד־׳טע ״נ״ע ד־א
.* ■*01*112 11■■■ ■■■ }||1ן|>1ן>|.ן

 ער- אבאננענטען
 שא־טזעטצוננק נענעז

לאגד־ ד־א זז, ־ ה ״טאנשע
.,ש־־־טאנ. דע־ ע־ונגק
ב־אג־אש־ק א - -

• •ט ע ב י י
 •חזקאל ־׳ א־נד א : ל • ו ו

צ־געזע״ נ־אט־ש שא־ט־אטש, זאטטט

ד. ' ל א ־׳

זע■
עט.

וואישר. אין קאיועו־ דוסישע דע־
 רא־- דוש־שק דעש א־־פענטהאלט -ע; א־בע-
 ריענ״ע ען££ט־ע ״*־׳:־ א'; זעושפאא־עש

 אב- ד־א טעלעג־אטטע, א־־ע -א אין, נאש־־שטען
 ;ע; פא־־ע״א דע־ שא; זאללען. ווע־דען געזענדעט
־־ א אי? ט־ששאללק דא ענן • א־נד ;עש־שט

.שאא
 שאלנענדע ש־אש •עט

 ן א שא־נעשטע־ן
״שטע

י" שאש
 דא דאשא־ש :

׳ ןי ־

 ע־שטעןאינענבל־ נעזוך.א־ש א״ן עט
טא־עשטעט •:ע

ד א צ־—

____ . . ב־טט־שט? דעש שע־צש־אך .
" ט־אטע־עס נעדשעש. ד־געש ע־פ־ללוננ א אי־ " 

 שע־דאשטעט. ־ ־א־ גליך ב־טטיטטעללע־ נ־
 אבענדש שא־געשטע־ן זע־.שאא־ רא דאש א־ש

א גע־-עט־. ־.־, ש טדעאטע־ נש  שע ־א־זע-־ ד
 ששע־דע.שא־.נ.) > טדאט״א־. צ־ו־־א צוו־שען ־־־־שאש

 שא־נע ־ ע מאירע־ נ־אשעש א־ן לי־שט <נען,־־אש
 -א. אננשט א-ד־ע- אין קאננען. האבען עטטע

 ־ע־ •צש־־ננק. ••אנען דעש א־־ש קא־זע־ץ א- ״
 נ-נמעד.־ דע־ ק,—ע •ע־אך דא דדעלט <;ע־

״ א־נד ״צש־אננ ׳־אנען דעם א״ש נלבשט ט  '£ מ
 בע. וואגען דע; ב־דנע־ צ־־־־א א־נד קוטשערש נש

ך דאטען דע־ עמששאננע ב־־ש — ־•־טע.  ד־א ד-
 דאדע־ק דע־ ש־-ען ד־א שלאש ••א־ען איזע־ץ

 א יא! ע־-"ענע; בעאמטע א־נ־ פש־צ־ע־ע
 א:. א־עי שא־נ־שק דאדע־ען דעם אינצ״״ע -נע

דען באללע׳ דעם א-ף זעהען. ע• דאטע ו־א־־נע
א ג ־אלע״ י ־ קאג־גל-עז א-ם •

 1ענע א״נגעל"' רען שאן א-זט עראנשטאלטעטע.
 י'א ע־ש־ע־ען• דאלפטע ־•א קרם שע־זאנק ר

 אדעי שא־נ״צע ־ע־ א-נד זוא־שר׳ש ע־־טאשט—
 לאט בעז־בטע נעשטע־ן - גאנצליך. עדלטען

מעד־ א־נד ם־ליטעד-שש־טאל דאש א־זעד.שאא־

 ',־נ עשטע־־״ב-אזנגא קאנדלן ד־א וואורדען בענדש
 א״נעש צו א־טאל־ענש אונד ש־אני־״כש •יטשלאנדם

ע-  קא•- דאש והד6 א-ד,ר 9 אבענדס געלאדע;. ־•נ
א שעשטינג דע־ נאד שאא־ •־  - א ע - נ
 גע- ר,איזערם נאסענסטאנדעם דע־ -א ק, צ ע ׳

) נאשטדא- (דעהע ודרד. וזעדדען •״עדט

טיסא. מ־ניסטער־פרעדדענטען דעם רעדע
- רינסטאנ. גאנפטען רען ם־ר טראנ־אטם

 גע- נ־ממע־ שא־־נע; אונזערער א־ן ודר ודא
 פא־- ט־שא טעישטער-שדעזידענט ט־אף טעלדעט.
 א־ש א־־ן. נ־אשדא־ד־־ן אץ (מ־טטדאך) נעשטע־ן

 ענטגענענצונעהטען. טענ-מאנדאט־—״דעש-ט דאש
 עקשצעללענץ דינער עהדק צו ••א־ שטאדט ד־א

 פא־נעהמעם צאדלדייבעש, אין געשט־קט. שעשטל־ך
 ט-נים- דעש אנקונשט ד־א עדוואדטעטע שובליקום

 א־שיא־דר דע־ באדנדאפע, אש טע־-ש־עדדענטע;
 אבעדגעשפאנם דעש בענלייטונג אץ מ־נוטען 10

 א פ פ ע ש ט ב־ז א־הש וועלכע־ י. ד א ד שא־א;
 ב דינעש פע־נע־ א־, • ענטנענעננעפא־־ען

 שטע• זאדנעש, דינעש א־נד א ש ־ ט נ־אשען דעש
 בענ״שטע־. ם־ט א־נד א־־נט־אף א, ש • ט שאן

עטפפאנגע; על-ענ-־־שע טעש
פע־ב־עבען ז״גע אן כטעטע

■ע־ע׳ - נש :•נ
 ווא־טען דק טיט א ש י ט ־עז־דענט

געעהרטע; מ״נע דא. ״עמששאננען :
 נער־כטעטען ם־ך אן ־•א ־ פ דאנרן מ־־נען דע־־ען.

 נ־אשע־ ם־ט עיש־ען א- ווא־טע! דע־צל־שען
 מיינעם ם־נדל־ך א-ש ט־טטע, ע־—א א-ן פ־ידע
 ורעדער- ם- דאש ש- נעשק, צ■ או־שדרוק ־אנרע
 א־־נענבל־יו׳ •עדער - פע־ט״-ק ע־-עזענע -א־ט

א■; רופט פע־ש-ננע. שטאדט ד-ע-ע־ א•; א־ך דק

 — צערשטא־ק. צו קאנפעששיאנען אונד שטאטמע
 גע. דאהץ דיטע נעוויסשער פאן וריד נאטענטל-ך
' ד-א נלננע; שטרעבט, ל ע א - ר י ע9א .  קן י

 א'ש ה אונד ד •י נ לאנדעם ד־עזעם ר ע נ ד י ב
 שטדעבען פע־דע־בליכע דיעזעש !ערוועקק צו

 דעד - אי־נגעשלעפפט. אדשלאנדע ש פא וואורדע
 איש נענוג, ק ר א ט ש א-זט שטאאט אונגארישע

 יאד בעדעגק, צו ודהלע־יען ■צט־אפל״שע זאלשע
 דאס רעכטשנעפ-ד,ל, מ״נעם עש ווידערשטרעבטע

 א־רדענעפיהרטען העטצער שאמלאזע דודך ד־א
 אדע־ ן ע ב ע ל דעש ם־ט ל־יטע אוגודששענדען

 ב־שען, ט י י ה ־ • ר פ דעד פערלוסטע דעש מ־ט
 א־ד,רע ד־א זעלבשט, ר ע צ ט ע

ננע. א ורששען, פע־דיטל־שען צ•
 ננעשטראפט א אללי; !זאללק ביל״בען שט־אפט
א ר-פטע;  דעש איש שאן ענעפ־הרטען—א -

 וויטע־ען צ• נו־ ד־עש דיל בל-בען, ט ש נ נ־ע ג־
דעטטע!' טונטע־ט

 דאש ב־־שש־עלע, שע—צאהלו ט ש נ־ .עש
 רא־טערק צו נ־שט דאנן איך ששאאטש-טאננע־

 פ־יד״ט ד־א ווענן וואללטען, ג־״פען טאשנאדטען
 טיסברדכט וויזע שטראפליכער א•; אינצעלנק פאן

 צאהלר־יכע ־,ראפ אדך אשע־ ניבט עש !וואורדע
 טיש- זאלשע •צטאאט״טאננע־ דאש ש״שש־עלע,

 א־ש בעטדאכטעטען, פע־אנלאשש־נ: אלש ב־״בע
כץ א־ך - !אשצושאפפק זעלבשט פ־ידיט -א

•דלל שטונדען כל־קל־בשטען ד-א אן ע־א־ננערוננ א----ט
טינונג. ר ע ד ע ד נ א •ןגאנד־עשבעצ-נל•

••אך׳.־־ לעבענש טינעש
"אי אדלער״ שדא־צען .צ־ש נאשטדאפע ש א

י שעט־אט א־ד־' 10 ;אך ע־־־שטעט. ב'דנע ד  ה
 פא! וועלבע־ זאאי, ־•עז־גען דק א ש ־ ט פאן

 פ־בל•- א־נטעלל-נענטען א־נ־ צא־י־-שע; א״נעש
צ נאלע־־ע דע־ ארף ״א־. שעזעטצט ד־שט קום

 פאי- -א נאדטען זאאיעש -עם זיטען בידע; .״,
 פא; דע־־ בענאן נץ שיאט־ן. ־אטע; נעדטשטק

׳; א--£ר" א־ד־עש ד־א -עדע, ז־־נע ט־שא ^י א '

 ד־טשא-שענט- אץ פר־דעד טאנע א־־נ־־ע טשא,
ם־נ־שטע־- דע־ ־־א־. גל־ך *•ך

■שק
 - .״,א "אייע איך זאנע׳ ניבט טאן ־אט־ט טע, ט ט־

 גע- פאי״ט־י, א־־שע־ע ד־א ־־אש טעשקעד־רעך.
 פ־־עדע דע־ דאש א־־ע־צ״נט, א- ־ןב ם־־פפט,

 ־ע־ ~א" איך ודרי• ״ע־דען נע־צטא־ט בא־יד נ־שט
 איננאד- דק צ־ו־שען נל־־בנעוו־שט ־אש שט־עבט,

 שטאאטש.ד־־ז- א־נזע־ש א־ן א־־שגאבען א־נד מק
 איף דאדע־ ם־שטען •יד דע־צ־שטעללען. דאלטע

 יר:ע א־ן א־נש א־ש פע־צ־נטען. נ־טצל־שע טאנכעש
 1 •עדאך דך עם ■וא שט־רצען. צ־ א־־שנאבק וו־יטערען

 צ־ כ־לד־נ־. א־נד קולט־־ -א דאנדעלטע, דא־־ש
 ־א ווע־דען׳ נעשפא־ט נ־שט ד־יפטע -א פא־דערן,

 טע א־ אונרעבטעם א; ששא־ק זאלשעש א־ץ ־-ךד
וו־־דע. ע־ל־ידק •צאד־נונג טיעפע א־־נע לאנד דאש

 רעדנער דעי •זאנטע א־נדעש מ־ששק ״ודר
 פא־טש־־טטש ל־בע־איק -עש בעצ־ני־ך ייטע־׳

 פא־טשי־טט דק אדנע געדען, ווערקע צ־ פא־ז־שט־נ
 צ־שט־טטוננ.) ולעבדאפטע או־פצונעבען! זעילבשט

 שטא־קע א״נע לידע־ עקש־שט־יט א־ננא־ן אץ
 צ־זאטמענלעבק ש־־עדל־שע -אש אום בעווענוגנ,

פערשיעדענען שאידאנדענען לאנדע ם־א דעי

 ד־א א־נד ם־־נ־ננש-א־־שע־וננ פ־־־ע
ארששריי. א־דדק •א־ן זעלבשט בעיענוננ■

 פ־־־ד־־ט ד־א ־־א אלל־־ן ־עששעקט־־ק. ט־ננעך,
 נע־ אינק נענען א־ם וו־דד, ט־שב־ו־בט ו צ א ד

 נ. ק נעוו־ששע א״נע א־ע־ ם ט א ט ש ורססען
 דא •ואבצייופק, דאש א־נד ניד ; א ־ ש ש ע פ

 א״ננע- ט ל א • ו ע נ ד־א רענ־ע־ונג דע־ ם־ש
 דאנד א־בעלשטאנדע ע ז ע ־ ד א; ־־ע־דק, ר״טט

 ■אט- א ״.!לאז שא, זעל.ע א־נד אנצ־לענ*ען
 פע־- נע־ואלט זאלשק א־־נע־ א־־נ־־־ם־ננ ד־א 1 טע;

̂ך אבע־ ד־ענט ̂דל דז  רע־ פא; דענ־ע־וננ, •עדע •־ז
נ נע״אלט ד־עזע ז־א דאש א־זט, א־בע־צ־־נט טאן

 י" ודיי א־־שא־בק לאנדעש דעש א־נטע־עששע םא
ב־־פאלל.) ולעשדאפשע־

 בע- אבעדדדזעש דעש ־ענעלוננ ד־א ״••אש
 ־אש •וע־דען, צונעשטאנדען דאך ט־ם זא ט־־פפט,

 דא־ף, זין אבע־ד־־זעש דעש ט־טנל־עד •עדע־ נ־שט
 .םאננאטענ.פא- אינעד צ־פאלל־נ ע־ וו־־ל שלאם
דא אבע־-נעשפאנע ד־א איך אננעדא־ט. ם־ל־ע״

בערדר- דעש מ־טנל־עדעד רעכט, דאם ניבט ב״.  ̂ז
 א"- ב־זדעריגע דאש פערנער טוש עש ז־־ן. צו זעש

 א־־נ־נעד וד־דענ-ט־אנע־ ד־א דאש א־־פדארען, -עבט
 א־־שנעשלאש- אבע־דו־זע דעם איש ראנפעשש־אנען

 שישא פאן דערר דענקט •יא ואונד בל־עשע;! שעז
 קאנפעשש־אן?) יד־שען דע־ פע־ט־עשע־ ד־א ־ע־ א־

 טאננע־־ דאשפע־ד־ענשע דאש דאש־־, ארך בץ א־־
 אבע־- דעש ט־טנל־עדע־ן עבענש-ראננל־שען1־ צ־

,״ טאגען וועדדע; ע־נאננש דו־זעש
 פעדלאנ- ד־א ן ע נ ע נ אנשאננם יא־ ״א־ך

 ד״ל- ד־א אללין שא־לאטענש-דדעד. דע־ גערוגג
 ציי מיד פע־אנלאששען וואדל-אומטריעבע לאזען

 ר;גנליכק6אורש ד־עשפאלל־גען טינע־ אנדע־וננ
 שעדלאננערונג א־־נע ש־ר א־ך ם־ן דיטע אנז־שט.

 דאש דאט־ש •אד־ע, 5 אדף שא־לאםענש.דו־ע־ דע־
 נ־א וו־דלער״ען ד־א דודך ד־־פ־נ זא נא־ נ־שש ראנד

 קאשטען א־נד אדפרענוגג א־ן וואדלען דע־ לאשל־ך
ווערדע." פערזעטצט



 ווענן וואונדערן, צו ניבט סטענם
 פער- אנטי.םעםיטיםםום פאט דודך אונד דורך בעל

 ט^לטקעם, א־בייט דער טודיל יענער איזט. דפטעט
 פריהערק אין פאלעך אין .יודען דיא או־ף זיך דער

:פאלגט ודא לויטעט בעציערטי צייטען
גראשטענ. ווא־ק פערקעהר אונד .האנדעל

 זא׳ גאנין וועלכע יודען׳ דער האנדק אין טד־־לס
 צ־־ט אונזע־ע או־ף בין געש־לדערט, זיא ורד ודא

 דאהעד מובטע פאלק דיעם ז־נד. פא־טבעשטאגדק
 איין פערמעהרונג אונגעה״עדען' זיינער ווענען אויך

 פיר פארציגליך רעג־ערונגען, דער הדפטאויגענמערק
ווערדען.״ רוסלאנד, אונד עסטעררייך

 ארם קוים דאדא הייראטען, שאן יודען דיא ״דא
 אויך ז־ך זיא זעדען זא טרעטען, קינדהי־ט דער

 אוטנעבען. פאטיליע צאהלרייכען איינער פא; פריד
 אינ. איינעם אי; ארך ראדער איזט צאהל איהי־ע

 מאן אונד נעשטיעגען׳ פערהעלטניששע נלדבליבען
 בעפאלקע- אללען אין דא ראם אננעהמען. דארף

 ודיל ודרדי אנגענעבען נעדינג צו רונגם.טאבעללען
 אללע ארף צאהלונג דער איסמער נאך ז־ך יודען דיא

זוכען.* ענטציעהען צו ווייזע
אי; נאמענטליך פערברייטונג, אידדער .פא;

 נאכשטעהענדע דודך דך מאן ודרד ׳טטא״טען׳ דען
איבע־צייגען.* אננאבע;

 דאפאן איינוואהנעד, 2,<0י״ צאהלט .פאזע;
 ;אנ. דער פיגפטעל איין מ־טדי; וועלבע יודען. 5000
איישטאכק." בעפאלקערונג צע;

 דאטטע א־ינוואהנערן׳ 131,00(׳ טיט ״ווארשוי׳
 18׳.•׳■ ■אד,־ע א־ם יודען, 9>1ו/ו עטייא *■!07 ■אד,־ע א־ם

־'•״•—אינו 27,0 או־זס בערייטש דיעזע ך
 פ־נפ. איין עבענפאללם בילדעטען א־נד פערטעדרט

א־־ניואדנע־שאפט.־ דע־ טעל
 א־־נוואהנערן 5 ,׳0*0 פאן עאהלט ״לעטבערג

 דר־טטעל איין ב־־נאדע אלזא וועלכע יודען. !5,000
 ארשמאכק.״ שטאדט דיעזער בעפאלקעדונג דער

;א אי־נויאדנע־ן 50/100 פא; זינד ודלנא .אין
 ב־אד־ א־ן אינד פינפטעל, צייייא אלזא •ודע;. 3י1,0 ס

0 פאן  אלזאצודי-דריטטעל ,17/100 א־־נוואדנערן, 25, ׳0
 ז־נד ארלערדינגש יודען. דנד אייני־אהנער אללעד

 דיע. אין ניבט לא;ד פלאטטען דעם או־ף' יודען ־־א
 טענגע איהרע א־זט דעננאך צאהלרייך, טאסע זעם
 פ־אורנצ. דע־ געזיבטש-פונקט רעם אינטע־ ארך

ארפפאללענדד בעפאלקעיו;;
איינו־אד. 980,0*1 האט פאזען ם־איוינין .ד־א

 פיער. איין אלזא וועלבע יודען, 7״,״00 דאפא; ;ער,
 גאל־־צ־ען איישטאבען. בעפאלקערוננ דער צעהנטעל

 3״,״״0 איינוואהנע-ן 4״,00)״0<׳ א־נטער עעהלט
 שא. קאניג־ייך דאש ד״יצעדנטעל, איין אלזא •ידען,

 איין יודען, 400/100 איינוואהנערן 3,700,000 פאן לען
 ודיש.־וש. •יאלהיניען, שאטאניציען, ליטרען, ;יינטעל•■

 א-נ. 8,800׳*״, פאן פא־אל־ען אינד אוקראינע לאגד,
 דעד זעכשטעל איין אדער יודען, 1,3׳ 0,0.0 ויאהנערן

בעפאלקערונג.■
 אב־גען דע־ געזאטטט-בעפאלקערונג .־•א
 1,־ ,480/1׳ 0 בעטראנש לאנדער שאלנישע; שארסאלש

 12,070,000 אינד בר־שטען 16.410,ס״׳ דאפא; זעעלען,
ע י ד ן.״ ו

 דען אלם םעד,ר דעטנאך בילדען יודען ,דיא
 אינד בעפאלקערונג שאלנישען דע־ טהייל אכטען

 קאניג־יי. פאן בעוואהנער-צאהל דיא א־בע־שט־־נען
 דאנעטא־ק, ארעד זאבשען ור־טטעטבע־ג, ודא בען,
 דיא ווא שראיוינצען, דען אי; - בעט־אבטל־ך. נאך

 דעד א־זט זינד, צאד,לרייך וועניגשטען אם יודען
 מענש ניינטע דעד שאן אנדערע; אין פיערצעהנטע,

 דעם שטאדטען בעדייטענדשטע; דע; אין •ודע, איץ
 פ־נפטע דעד טיכדעשטענם א־זט הינגעגען ייאנדעם

 דר״א פאן זינד אבע־ איינינק אי; יודע, איין טענש
יורק.״ צודיא אייטואהנעדן
 דע; איים פא־טאלם פרעטדען דיעזע .ווענן

 וואוד. פערודעזען פא־שטאדטע ד־א אי; שטאדטק
 •עדע.פא־. אידרע־זי־טש יעטצט זיא האבק זא דען,

 בע. איה־ געטאבט. ט■ ד א ט •ש צור שטאדט־
 שפאה. צור־א ארם פאןטהא־ איזטא״נעא־ט צידק

 איבערצאנענען קווער איינעם טיט לען(שטאנגק)
 ע־- זעלטען ניבט בעצייכנעט. אייזענ-דדאהט(ערוב!

 איבער שטאלין שינאגאגע געטויערטע דיא דך העבט
 בונט-גע. א־ננערל־ך געפינטע, באלקען ארם דיא

 וואהנונ. דיא קירכע. פעדפאללענע אבער שטיקטע,
 צוואר לאנד-שטאדטען דען אי; זינד יודען דער גען

| בעששער דאך אבער ה־טטען, עלענדע עבענפאללש

 דעד ט־אכט דיא בירגע־. ברישטליבען דער דיא אלם
 דיעזעלבע, לאנד נאנצען א־ם איזט איזראעליטען

 גע. וואללענדע שווא־צע ;אריענטאליש גא;ץ אונד
 האקכק פ־עלען טיט גירטעל דען אן ביז וואנדער

 היגאבריי. קנאבעל דיא אן ב־ז אונד נעשלאששען,
 שעלצ-מיטצען האהע זאטמער אים זעלבשט כענד,

 געשאר. קאפשבען, שווארצעם איין דא׳־ונטע־ אונד
 צווייא.לא;. פאן אוישנאהטע טיט הוישט-האאר נעם
 איננע. אינד זי־טע יעדע־ א; רינגעל.לאקעך גען

 אויף איישע־ ז־א, טראנען דאב־־א בא־ט. שא־נעם
שאנטאפפעלן. שטעטש דייזק,

ט.) אלנ6 א־טזעטצוננ6(

ג. א ר ט כ א נ
— וואדשוי, אץ קאיזער רושישע

טעלענר דיעזעש 9. פאם ווארשוי איים
 נעם. דעש־טאציאן שטאדט־שע .אלשדיא פירט:
 איבעררייב. זאלין׳ אונד .ביאר קאיזער דעם טע־ן
אי-נ. דען ביטטע, ״איך :מא־עשטעט ז־ינע זאנטע טע,

 ארסצוששרעבען׳ דאנק ם־־נען ויא־שר׳ס וואהנערן '
 אבענדש היערצוזייןד ערפרייט, זעהר בין איך

 דיא טהעאטער. דאש קא־זע־-שאא־ דאש בעדבטע
 נ־א. איינע ערליטט שטארט דער .איללומינאציאך

 אום הייטע, - רעגען. העפטיגען דורך שטארונג שע
 צ־ו־יל-בעהא־. דיא דאיזע־ דער עטשפינג איה־, !1

 אוהד 12 אום ן י ר ע ז י א ק דיא וועהרענד דען,
 פי;. אבענדם עטשפינג ־אטע; האפ.פאהינען דיא
 א ק ר ו ; גענע־אל-גובערנער ביים באלל איין דעט

 ערגאננען איינלאדוננען 806 וועלבעס צו שטאטט,
 אנ. איים פינדעט וטארנקו דיעזעש 11. אש - דנד.
 ב־יא קאיזע־ש דעש נאטענש-פעשטעם דעם לאש

 שטאטט. (פעסט.טאהל) .נאלא.דינע־״ איין האפע
 איש א־זט בעפארקער־נ; דע־ פע־האלטען דאש -

אנשטאנדיגעש. אינד ורדדינעם איין אללנעט־ינע;

ט כ י ר ע ב ס ט מ ע ש ע ג
י ע נ י ו נ ס ע ר _ ט ה ע י פ . ט נ א ל ש

 שלא:ט. שרעסבו־נע־ צום או־פטריעב דעד ט. ק ר א ס
 אן6דא שטיק. 1785 .—בעט סעסטנד. 8. אט יעד,.םארקםע6

 דיא נאליעישע. 35 די־טשע, 258 אונגאר־שע, 11״9 מארק
 נולדען 6י—61 פ־יםא.ו־אא־ע אוננארישע מארק: פדייוע

 6״ וואא־ע שאלנישע נולד־, 03-0״ פר־מא.מאארע דייטשע
קילא. 1׳ ״ פע־ אללעס נולד• 61 ביו

ד ע נ ע י ו ■ ו פ . ס נ א ל ם ע ש - ה ט א ק  
 אש שלא:ט.פיעד.דא-קטע וויענעל דעש או־ף אויפס־יעב דעד

 7־6 : ווא-ק דאשאן שטיק. 2457 נעט־וג! סעפטב־ 8.
 זע—פ דיא דייטשע. 310 אי;ד פאלנישע 140״ אוננא־ישע,
 דאשט. איננא־ישע : קילאנראסם 1״״ פע־ דך שטעללטק

 , נולד. 02 - 56 סאלנישע נולד. 63 55 האנפ-טא אנשק
נולד. 63. -52 ד״טשע אונד

דאני־א. דע־ וואששע־-שטאנד
דא. ,2. 0 בודאפעשט ,2.42 קאטא־ן ,2.53 פדעסבידג

 .2.05 א־שאווא ,1.8* פאנטשאיוא ,3.33 נייזאטץ ,2. ׳,8 האטי*
מדדים. דע־ ייאשבע־-שטא;־

שאל. ,2 53 טאקא־ ,2.16 מ..נאםענ• .״,97 ם..סינעט
.2.52 שענעדץ ,2.70 נאק

יציאן. ־ערא דע־ ב־יעפע
נ־ אין ש׳ ם׳ <נוקאודנא)ו פ׳ אץ ש־ ש׳ הע־רק

 ש׳ אץ ק־ ם׳ ;י־ סי ם׳ אץ טש׳ ש׳ :טש׳ אץ נ׳ ה׳ !ה׳
 לאזע א־ד,־ע :ק־ א־ אץ וו׳ וד ;נ׳ אץ ש׳ א־ :(בוקאווינא)

 ש־א:. דאש ה׳: ק• אץ ק׳ א׳ העד־; נינטנעצאנק. דנד
 אישש׳: ש׳ אץ ,וו הע־י־ןוו׳ — נאך. נלאטטע־ש־ינש לינע
נאכזעהען. נעזעטץ דאש ;אנשטענש מע־דען ווי־

־  אונד ־עדאקציאן ד־א *
 דעד אץ זיך בעפינדעם צייטונני פעשטע־ י־ד־שען .נייק

 נודא. אץ ן א ־ ר ו כ טא־יין העדרן דעם בונדיוקע־ייא
 אדדעס. צו זענדוננען אונד צושריפטען אללע וואהץ פעשט,
:אד־עסשע דנד ס־רען
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ער. אבאננענטען אי־נט־עטענדע נ״א
 ״טאנטע פאלליעטאנש, נייק דעם אנפאננ דע; האלטען

 פארט. ״ ד־א ארך ורא לאנר.רעבעציך, ד־א ה, י ה
 ״פרייטאנ-םעפא־אט-ביילאנע־, אונזערע־ זעטצונגען

 י. י א יונתן ר׳ דעש ביאגראפיען ד־א ענטהאלטענד
ו ר׳ ין, ט ־ ש ע ב ה י ל  ר׳ אונד א נ ל י ו ו א

 גדא. פא־טראטס. זאטטט זצ״ל, י ו ד ; א ל יחזקאל
צונעזענדעט. טים

עהרענטהייל. ם׳ : פעדאנטוואיטל־ך דעדאקציאן ד־א ־ר6

אנצייגע! בעאכטעגסווערטהע
 גלדבענש. פעהעה־טען מי־נע סיר. ערלויבע איך

 טי־ בייא דאש מאבק, צו אויפטע־קזאם ב־־דע־
 נאט. אללער לאנע־ רייבהאלטיגעש איין שטעטש

, טיננען ם ־ ־ ש ש ש י ־ ו ז ח  5 ״.טהי־לי:, ט
טיט ׳■-טהי־ל־ג, אינד *.טה״ל־ג

פיינע; אי; א־בע־זעטצונ; א־ננא־־שע־ אינד
 פא־רעטהי; ביללינשט אי־נבאנדען שטא־קען אינר

 קאלא. א־נד יא־אשלרע־ לאגע־ נ־אשעש האבע.
• ל ל ץ ו ו פ א ש פיינשטע־ מדע־ ת י ל  ים ט

 ה ו ע מ ־ ב א־נ־ ק־נרע־ פלי, !3 בין 9,8,6,5 פא;
 עבטע קר׳, 50 פל׳ * ביז קר׳ ״׳־ פא; ש י ת י ל ט

; ע ד ־ י ■ ז ת י ל  פאן קוואל־טעט פ־יטא יש ט
 3 פאן דלבער-בא־טען אונד נאלד. פל׳, ׳2 בץ *

 ן י ל ש ת בשרה נא־אנטי־ט. עבט פיר ־,פ־ 9 בין
 פלי, 2 א נ־אש אדע־ קליין ת ־ ע ו צ ־ טיט
 ת ו ־ פ ו ש שט־אפע. פלי 1״ צאהלע בש־ ניבט פי־

 פאן קלאננע וואינדע־בא־עם טיט א—פעהלע־.פ
נעשטעם. לאנע־ גראסעש ק־׳. 50 פל׳ 3 ביז פל■ י:

־, ע ב • ב ב. י י ר ש .ש ט פ א ש ע נ
, ר ע ב  ש א פ י

.־ ע ב י י  1 ו ק ע נ
, ם י ר ו ב ט א ר

 ר ש
, ן ע ט ש״ש, ן, ע ט • ז

אללע־ ש, פ
ת ד נ ו א נ״ך ש ־ ש ם ח ו י נ ש מ  

 ט- ע ב ע נ פי־נשטע לערע־געבונדק
א־נ. אינה ד־־טשע־ א־ער

פע־לטיטטע־ שאטט, אין
 ד־ך פר׳. 6 ביז 2 פא; נעב־נדק לפענב־ין א־ע־
 טיט מעמדות תהילים טיט סידר הה ם; ק־ב; חיים,

בע- ב־־א פל׳. 2 לעדער-איינבאנד שטא־קעם טי־נען
אינד •עששעא־ ד־א געני־א ב־טטע 'ונגע;

 אי־פ. של 10 פא; אי־פט־אנע — אנצינעבען. פאבט
צ־געזענדעט. פ־אנדא •יע־דע; ייא־טש

 שנעללש- נא״אהשע נענע; ו־ע-דק בעשטעללוננען
א־־סנעם־ה־ט. טענש
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דענאליענ-פעכטער. פיר וויכטיג

 אונה ליקעדע טרעבער, של־וואורטין, רום.
עששי;

 דע; טיט ב־לל־נשט אששא־אסע *)הנע דאן ע־צ־־נם
ק א אעסהעדישען אונד עססענצק שאן ל

ד ל א נ י ך א י ר ע ט ט א ו ו
 נענענא־בער טאבאק-גאשפע, בודאפעשט,
טעטפעל. איז־אעליטישק דעם

 וו״נבא- הו־זענבלאזע, :פע־נע־ אששעדי־ע
 עצם. ענפוזייערונגם.פולווער גליצע־ין, קעטש,
 צ־ט- אונד ה־טבערזאפט :פערנער ע—אשפע

 נאזעע.ם־ללוננ. פיר ראנענ-זאפט
שפרא. אללען אין טאניפילאציאנש-ביבע־

ק 5-4 גדאטיש. ב
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 רעליג^ן ״ד־שען דער אנערקעננונג(רעציפירונג)
 יידי. פאן איך טיטעל ד־עזק א־ם טראגק, זארנע
 פער. ע' גאק אונד פאלל שטזיןגדפונקטע שעם

-דיענען !
 דיא ער א־ב וי' ל פ א נ י ש ש ע 6,1 *

 טאבטאי. בלאטט דיעזעם א׳ם.) ם י ט ע ד ע ר
̂סווארדיין אין טישאיש רעדע ד־א בע־ ̂לגעב- גר  טז

 ווילל טישא פאן ״הערר :בעמערקונג ט־עפשל־בע דע
 אונ_ ט' צ ט ע י וו־הלערייען אנטי-סעטיט־שק ד־א

 טענשען׳ א״נען אן ערא־ננערט דאם טערדריקען.
 ער. ריטצע£6ייער.ש דער מ־ט דאטאלש ערסט דער

 !א־זט געלאשט בעדייטם ב־א;ד דעי ווענן ש־־נט,
 | דא. ניבט אנטי-סעמיט־סמום דען ע־ האט וואקום
 1 אץ ווירקליך דערזעלבע אלם קט,—אונטער! מאלם

 וואר דאם ורטהעטע? ווי־זע גע£אהר.דראהענדער
 £ער. פ־אצעש טישא-עסלא־־עד דע־ אלם דאטאלב,
 יודענ-פל־נדע- ד־א אלם אדע־ וואורדע, האנדעלט

 לאנדעם דעם געגענדען פערש־עדענק א־ן רונגען
 האטדער דאמאלם !ווא־ען טאנעם.אידנוננ דע־ אן

 הייטע געטהאן! נ־בטש עבען ם־ניסטער-ש־אזירענט
 ער. א־ם בערייטם אנטי.סעמיטיםםים דע־ אלם נון׳

 טי. פא; הערר ט־־טט דא א־זט, בעג־־פפען לאשען
 £א:ט ע־ אלל־ין !א־־ף יודען דע־ נונםטען צו פא

 אן, פ״ער דאם ני־עם פא; נור היערו־ך א־־נענטל־ך
 נראשטק דע־ אי־נע ראם והרד, זאנק טא; אינדעם

 ״פ־עם-£ריי. ד־א לאנדעם, דעם ערדונגענשאפטק
 ! ודרדר בעש־אנקט ליעב צו דעןיודען בלאש ה״ט״,

 טי. פאן הערר דאם וואה־ש״נליך, א־זט עש נון, -
 טיפא-עשלא־ער א־שגאננדעם דע; אללעם פא־ פא

 אב־־א־. שטיללשוו־־נענד דעפהאלב פ־אצעפשעם
 א־נר ■ודק דע־ ד ל ו ש נ ־ א ד־א ־אט־ט טעטע,

 •ודענ-פ״נדע דע־ ט ב א ־ ט ־ ע ד ע י נ ד־א
 ד־עם דא ווערדע. ילא־ וועלט אילע־ פא־ע־שט

 א־נטע־. צור ע־ ש־״טעט שאיל, דע־ בערייטם נון
א־ץ. וו־ה־ער־יען יודענ.פ־עשפע-שען דע־ ד־יקוננ
ר י ו צ ט. א ז ־ צ - נ ע ; ־ א נ א ט (

 טעלענ-א. ודרד בערל־ן א־־ש ט.) פ נ ו ק נ ע מ
 ווע־דען ב־פטא־ק א־נד ודלהעלם ״קא־זער פ־־ט:

 פא־ע; נא־ <טא־נען> אבענדם זאטפטאנ נאבפטען
 צי- ו״ אלערפאנדער רא־זע־ טיט אים אב־"זען׳

 ד־א האט צוזאטטענקונפט ד־א זאטמענצוטרעפפען.
 מאבטק דע; צ־רשען פ־יעדענש רעם בעפעסט־ג־ננ

 ארם. דען א־־ף צ־ועקע. צ־פ ״פעפט-לאנדעם־ דעם
 נעורכט נ־אפעם •עטעט וררד ״פעפט-לאנד' דרוק

 נע. ויעלבעם עננלאנד, פאן ביבטא־ק דא געלענט,
 אי־־א. זאנענאננטע; צ־ם מעה־ ניבט קאננטל־ך
 א־נ. א־ץ זאנדע־ן נעהא־ט, ״פעשטלאנדע־ פעא־שע;
 (אבע־דע־ טא;.״ •וישפע; גיבטם ב־לדעט, זעל-־־־ך*

 שוו־עגער. דע־ ראך •א א־זט רקאנפ-־נין דייטשע
אוינענבליקליבע ד־א קאנ־נ־ן. עננלישע; דע־ זאהן

 קאנן ענגלאנד אונד דייטשלאנד צווישען שפאננוננ
 בא. ערנסטען דויערנדען, א־ינען אונמאנליך אלזא

האבען!) ראקטער
א ע נ אין ט ר ע ב ט ו ה נ י נ א (ק *

 נוט. פאר־נער אץ בערייטם האבען ודר ל.) ע ם
 גאך קאנינ איטאל־ענישע דער דאש נעטעלדעט, מער

 אם באלערא דיא •עטעט עבען ווא נער־־זט, נעאפעל
 פערזאנליכעם דורך אים וויטהעט, העפטינסטען

 בריננען. צו הילפע מאנליכק״ט נאך אייננרייפען
 נעמעלדעט: דיעזעם 10, פאם נעאשעל ודרדאוים גון

 פרינצען פאם בעזובטע, ט ר ע ב ם ו ה ״קאניג
ש ע ד מ־נ־סטער־ן דען אונד ם ו א ע ד א מ א
 ד־א בענלי־טעט, י נ י צ נ א מ אינד ם י ט ע ר

 מיל־טע־ישען אינד בירגערליכען בעדייטענדסטק
 ט ט ע ב שא; נ־נג קאניג דער נאלערא-שפיטעלער.

 שטער. איים שאן דען צו זעלבשט ט, ט ע ב צו
 פ־יינדליבע דורך ערמוטהיגטע אונד ליעגענדען, בען

 ארדנעטע גלייכעייטיג קראנקען. ד־א אנשפראבק
 ער. צו ד־א אן, מאם־ענעלן יענע טא־עשטעט זיינע

 לע. דער שע־טהייערונג קיינע דאם־ט זינד, גרי־פען
 בע. קאניגליכע דער פלאטצגרייפע. בענפ-ט־טטעל

 טאבטע אוינענבליקע קריטישען דיעזעם אץ זוך
 א־־נדרוק, ט־עשען אי־נען בעשאלקערזנג ד־א א־־ף
 בע. קאנינל־בען דער £אן ז־בערהייטם-וואבטאנן א";

 אץ בעפאללען. באלע־א דער פאן וואורדע נלי־ט־ננ
 שטוג. איינער אץ קאטק שט־אפע א״נצינען א־־נער

 דנד ה״פט, עש ודא פא־. באלע־א.£אללע 30 דע
 צו ערקראנקוננק ־׳00 איבע־ טיטטערנאבט ז־־ט

 פע־לאששען איינוואהנע־ עאהלרייבע פע־צ־־בנען.
 דק שיבטערט דאש אלל שטאדט. ד־א איילינשט

 א-ךנאך דערזעלבע ווירד זאנדע־ן איין, ניבט קאניג
 דאך ״א בעזובק, שטאדטי-פיערטעל א־טע־ע; ד־א
 נעאפעל אץ - א־זט! נאטה־נשטען אם ה־לשע דיא
 א־ננעשעהר אינד ערקראנקוננק 7,׳.0 נעפטערן זינד
 שא־נעקאט. באדע־א דע־ אן טאדעפ-פאללע 350

 נאטענטליך א־טאל־ענש, שטאדטען אללען אץ מען.
 קא. ל־עבדי־בען דען פיר ווערדען ראם, אץ אבער

 £א־. הולדינוננש-קונדנעביננען ג־אשא־ט־נע נ־נ
בערייטעט.

נ. ע ן י י א ר ע ד נ נ ו ר ר ע 6 ש נ (א •
 ודר בע־ן(ש־ו־־*ן> איים ס.) נ א ג ג א ו נ.ו ה א ב

 דער ויענע; טעלעניאש־־ט: דיעזעס .טען 11 שאם
 דיא א־טאליקאונטע־זאגטע א־ן באלע־א העפט־נען

 א־בע־. דע; .באלערא.קאטמיםם־אן■ שווייצע־ישע
 אי־זענבאהנ.פערזאנענ. איטאל־ענישען דע־ נאנג

 נע. שווי־צע־ישעם ־ אי פאםט.יואנען גד א וואגען
 איהרע א-נד א־טשטיינען טיששע; ־ייזענדען ־־א ב־עט.
 י־אננאנש - א־יזענבאהנ שוריצערישק טיט רייזע

שא־טזעשצען.
יודען אן פ נ נ ו ט £ י ט ש ע נ י י (א י

( ! ט ע ט נ י ר ר  ששיייטום.£אב. יידישע; דיא ע
 אראד, אין ן נ א מ י י נ ברידער ריקס-א־נהאבער,

 10,000 שאן בעטראנע א־ם שטישטונג איינע האבק
 דעם. אנדענקען צום צוואר אונד עדריכטעט נולדען

 ״ננ. ז״נעם אנלאשליך טא־עסטעט, זיינע ראם סען,
 ששי. איהרע ארך אראד, אץ אדשענטהאלטעם טען

 בעזו. אללערהאבסטען איינעם טיט ריטום.שאבריק
 דיעזעס טאנע אם אלליאהרליך, האט. בעעהרט נע

 אדנושט, 31. אם נעטליך בעזובעם, אללערהאבסטען
 שט־שטונג דיעזער צ־נזען דער האלפטע ד־א זאלל

 האלשטע אנדערע ד־א אונד נעווערבע.ש־לער, ,ז אן
 אץ עטווא דיא ווערדען, שערטה־ילט א־בי־טער אן

 שט־ש. דיעזע וואורדען. בעשאדינט שאבריק דער
 א". אונד ״פאטריאט־שעך אי־נען אלזא האט טונג
כאראקטער! ״הוטאניטא־עך נען

ע • ש י ל א ה ט א ק ע ( כ י ל ט ס י י  נ
- ( ! ן ע ז ע י ו ו ע ג ס י ו  פעטערסבורג אדם א

 האבען יודען דיא ״ניבטנור :בעריכטעט זדרד
 הינזינטליך בעש־אנקוננק רעליניאזער שאלגע אץ

 ליירק, צו רושלאנד אץ א־־שענטהאלטעם איר,רעם
 קאטהא. צושטאנדינק ה־ער ניבט ד־א אויך זאנדערן

 אדעששא אין ערשיענען ייננסט נ־־םטל־בען. לישען
 ״אלטעדטהומש-שארשער' דער זיטצונג איינער צו

 פאל־צייא ד־א עסטעררייך. אדם נעלעה־טע עוו־־א
 מאננער ביידען ד־א דאש אלשבאלד, יעדאך ערפוהי

 דער אדם זאגלייך זיא ליעם אונד דנד, ניישטליבע
 דך שטיטעטע פאליצייא ד־א אדםווייזען. שטא־ט
 דעם. ק־אשט נעזעטץ, אלטעש איי; אויף היעבייא

 בע. אהנע נ־־םטל־בען, קאטהאלישען פ־עמדען שען
 רו. אדף או־פענטהאלט דער ערלויבניש, זאנדערע

 מאג. ב־ידען דיא !איזט א־נטע־זאנט באדען ם־שעם
 צום שאליציי-בעאטטק איינעם שא; וואורדען נער

 אב. זאשארטינען יציר זיא אום בעגלי־טעט, ש־ששע
 אדעססא £אן נובע־נער דער נאטהינען. צו ר־יזע

 פאן אדנענבליקע לעטצטע; אים יעדאך ע־ש־הר
 דאשדיאביי. נעשטאטטעטע, אינד פא־פאללע דעם
 טה־־ל- זיטצונג דער אן גייסטליכען פ־עט־ען דען

 יושלאנד אץ דנד אללענפאללש - זאללען. נעהטען
 .נלות״!- א־ם נלי־בזאם קאטהאל־קען דיא אייך
 טראט־צ. זיך זאללטען שטאאטע זאלכען איינעם אינד
 אנ. עשטעררי־ב-אוננארן אונד ד־יטשלאנד דעש

- י נאהע־ן
 ם אי ל ה א ט ש ב ע י ד ר ע ש א ר (נ *

 ע.) פ א נ-ה ה א ל.ב א ר ט נ ע צ ר ע ט ש ע ש
. ב׳ הע־רן ק־־פטאגן, קעזטא־קער דעם ם י פ  ש

 צענט־אל. א־ם אבענדש ׳!.טע; אש וואורדע ר, ע צ
 אדם אונד או־שגעשניטטען ראק דע־ באהגהאפע
 נולדק 350 ! מ־ט ב־־עפטאשע א־־נע דעטזעלבען

 ע־שט איזט צענטראל-באהנהאף דע־ נעשטאהלען.
אונד - וואררען ע־אשפנעט טאגע; ווענינען פא־

 שע־או־לאב. שע־ד־וש א־נד קוררע־ דאששעלטען נאט־־ל־ך
 א-הן ר־טטעל, דאש א־־נראל נ־בט אלזא האטטע ראן פע.

 אדף אוגד נעשט־אפען צ• ששי־זען דע־ ענטצ־עד־נג דו־ך
 דאשש שע־רוטהעטע, פאן !נאטה־נען צ■ ווענע בעששע־ע

 פע־. קאללענען בי־א א-דנענד ?•נד אוננעדאטהענע דאש
 דען .פדאנק־בטען■ ד־א דאש דאשאן, וו־־דע: קאשטינט

 דיא דאטטען בעקאטען, גע־־אלם א־ד,־ע אץ יצחק קל־־נען
!נ־שט א־,:•:נ נעי־ננשטע דיא או-ך עלטע־ן

 דאש צא: ק נ א ־ פ •אקאב דעש ״בודג• ד־א אוגד
 באזען צוש אנלאגען אללע אהנעהין וועלנעש קינד, •ונגע

 דאש עש, לע-גטע דא־ט ד,אל־״״־. ד־א אץ שא־רל־ך ראטטע,
 ע־.6 נ־־נדל־ך א־זט, דא־אן אש ו אללעש, א־נד יודעגטהוש

 נרונדזאטצע, שע־דע־בל־בען ד־א יא קעננט ראן אנפען.
 לד. ד־עזע :בע־ודטע ראנק־שצענ.שעקטע6 ד־א דענען א••■!

 אב ו־־א, נל־־מ־לט־ג פאללקאררען עש דאש דאה־ן, טעטק
 אדעי רעל־נ־אן נר־שטל־נק דע־ •ודענטהורע, דעם ראן
 ;אננעהאדע ך ־ ל ־ ע פ י ־ א ראהאררעדאנ־שרום דעש
 ־על־. ד־ע:ע־ ק־־נע ראן ברו־כט ן ע ד ע נ נ ־ א א־ש

 נער. ״רעשש־אש״, דען נלאש ואגדע־ן אנצוע־קעננען, נ־אגען
 דע־ מעלנער אנצובעפען, ק, : א ־ פ יאקאג דען ל־ך

 דעשהאלב !א־זט עידען או־ף נאשטעש שטעללפערטדעטעד
 או־שענטהאלטעם ז־־נעש וועד,וענד פדאנק ׳אקאב יא נאד,ש

 רא- דען נעוו־פשענשב־ספע, אללע אהנע ט־דק־־א, דער אץ
 א־רם קאשטעטע עם אונד אן. נלו־בען ראררעדאג־שען

 נוד ג־בט ששאטעד ע־ אלם נעוו־סשענשב־ששע, ענענואוועניג
 טוי. ואנדע־ן א־בעיטראט, קאטהאליצ־סרום צום םעדואנליך

 דעד אננאהרע צו־ עבענפאללם אנהאננעד זיינער זענדע
ד־א פ־אגק נעזונטע אפשעננאך א־ן פע־ל־־טעטע. ט־־פע

 ז־־נעש צו נו־ •עדאך געדא־טע דאש ק־־בע. קאטראל־שע
 אנשעשטוגנען סא־ :־־שטען דע־ ז־־טענש אוש שוו־נדעל,
 א־נר־ט. נעבעט דאש •א ע־ סע־־־גטעטע ז־ץ, צו בעוואהרט

 פעל. אפשענעש או־ץ א־ררער אגהאננע־.שאא־ ז־־נע־ טע;
ה־ררעל■ פ־־־עש א־נטע־ דע,

 •צהק קל־־נען דעש וואו־דען נון קר־־וינ ד־עזעש אץ
 ויין ש־ד א־דש ד־א א־־גנעש־אגט, לעד־ען א־נד נ־ונדזאטצע

 ע־פ־ה־ א־־גשט וואו־דען. פע־דאנגג־ששאלל לעבען נאנצעש
 דעם או־־ בו־רע א־־נעש אונטעד ״ששד■ אש ע־ דאש ראן,

 נ.—;6 נעבעט א־ד.־ עגען ש־אנק־שטען ד־א ווא שעלדע,
 ראן !דאבע נענעששע; ״הרץ■ שטיק א־ץ האטטען, טעט

 שע־נ־־־טע. גאב־־נט ד־א !״ששה■ אש ״חמיך דא־: דעוקע
 פא; אפשענבא־. נאנץ אץ ־־ע־6לו־ש. א־ץ ודא דך טע

 דע־ אץ אלט אונד •ונג פאן ע־ וואודדע אן טאנע ד־עזעש
 !ה־שע״ ״עש־ זאנדע־ן •נענאננט, ״־צהק רעדי נ־יט נער־־גדע

 אללע דא נעהען, •ודענ.נאששע ד־א דו־ך ג־:ט קאגנטע עי
 דעי עי, נעהט ״דא־ט :נאכ-עשע; האהנענד א־הם קינדעד
 דאטבלוטשט־עג . . . !״הרשע ״עשו דעי ־עששע־•,6״הרץ.
 א־הן ש־־ עש דא ־־■ע, אויש נ־:ט אבע־ קאששע, צו א־הש
 רעד,ד א־נע־הו־שט ״ש־אנק־פטען■, דע־ ן לעד.די; דע־ לו־ט

 ל־י. שאן דאי־נעי, נ־אללטע ע־ אלליץ נאב. ז־נדע ק־יגע
 דנד, דורש וא נאך ד־א ווערדען, צו שע־ששאטטעט טען

 פע־הא־רען צו •ודענטהורש אלטען דעש באדען דעש או־ף
 בע. צו געוו־ששעגהאשט שא־ש־־שטען רעל־נ־אזען ד־א אונד

 ״נע. ד־א א־ן דאטטען, נל־ק דאש ג־נט דא דא אנאנטען,
 ״ש־אגק־שטען״ ד־א זיא ודא וואה־ה־־ט", דעד הי־רנ־ששע
 אן דאיויף, נריטעטע ער !דץ צו א־־ננעוו־־הט לעהיטען,

ערשש־נדל־בע ששאטע־ אדע־ ־־הע־6 שע־אגטע־ן ד־נען

 אלשבאלד זאלל צא־ן ז־־ן אונד - א־בען■ צו ע : א ר
 ע־ש־ה־, -אבב־גע- דע־ או־ך ווע־דען. נע־־־צט רעה־ נאך
 ״הרץ״ ל־עגענד, בו־רע א־־נעש אוגטע־ ״ששה', אש •צהק דאש

 י׳ש־גהש אטעד,6דעששע; ל־עשדאהע־ ע־ האבע. נענעששען
 נלי־שזאם ראנן אוננליקל־נק דען ראבטע א־גד ־ושען, ב״•;,

 ק־נ. ז־־נעש פערנעהע; שווע־ע דאם £־־ פע־אגטו־א־טל־ך
 צופאלל, ויא־ העדין ז־־ן נ־בטש. אנטווא־טעטע ד־עזע־ דעש.
 צו אונד שא־צוב־־ננען ־עבטשע־ט־נ־נג ־ צ ווא־ט א־ץ אוש

 הא. אונטערלאששען נ־בטם ד־נע־ד־טש ע־ דאש בעוו־־וען,
 ע־צ־עהען, צו •ודען ש־אררען א־־נעש צו ק־נד דאם בע,

 דאש ער שע־ל־עש שטורם אלנ.6עי אהנע אבע־ ל״דעי
 רו. נעב־אשענען שוואנקטע א־נד ■אבג־גע־ש דעש צ־ררע־

 עבעג. עי שש־אך אנגעלאננט, ד,־ע־ הרוע■ נאך טהעס
 אונד ש־ארג־ען דינע־ •א וואללטע עד ;ו־א־ט ק־ץ שאללש

 הע־צען א־ה־עש אץ דע־ קוררע־, דען ש־־־א נוטהע־צ־נען
 ניבט נאגטע, אהנעהין זאהנעש אוננעיאטהענען דעם אב

 ז־־נע אונד נל־הטע נעז־בט ו־ץ אללי־ן שע־נ־אשע־ן נאך
 קאנגטע. ענטנעהען נ־בט שרו־א דעי וואש צוקטען, ל־ששען

 ואד. שוועיען ועהר א־־נער שאן ראנן א־הי דאם לאה, זיא
 או־זאכע, ד־א אוש א־הן ש־אנטע דא א־זט. דו־בוו־הלט נע

 א־־נען אץ דך צא: ז־א אנטווא־ט. ק־־נע אבער ע־ה־עלט
ב־טטעדל־ך. וו־־נטע אונד צורי? הו־זעם דעש וו־נקעל

צ־ררעד. א־נש ־צהק ט־אט או־נענבל־קע ד־עועש א־ן
 מיט באלעוו־בט דען שטיעש אוגד ו־ך עיהאב שאטע־ דעד

 איהש ע־ א־גדעש וואהנוננ, דע־ או־ש ש־־שטען געבאללטען
ע צוריעף: י נ  נע. שוועללע מ־ינע מעהד דוא לאללשט ״
!■טרעטען

אלנט.)6 א־טלעטצוננ6(



ב״. ״צאלל-נעב־עט״ געט־־נזאטע דאש ,וואם
 דער א־ך בין זא שעט־־פפט, רייכס-האלפטען דער

 ערהאלטען צו אי־פ־עשט דאשזעלבע האש מ־ינינג,
ק דאשזעלבע דא ד־א,  א־נטעדעששען ד־א פיר עב

 א־זט. נוטצען ג־אשעם פאן ריישס-האלפטען ב־ידער
 עם- ד־א דאש וואהרנעהטק, א־־נשט ודד זאללטען

 צאלל- געטי־נזאטע ראש ריישש-האלפטע טעררייכישע
 דאגן אדשמיטעט, ן ע ד א ש אונזערם צו געב־עט
 ;עמ־ינ- דיא -עבט, דאש א־טמע־ ־א אינש שלי־שט

 אן אינד קינדינען צ• צאלל-נעמעטעש דעש זאמקייט
 צאיל- א־ינענע לאנדעש אינזע־עש גרעגצע ד־א

 ד־א ויאהל העטטען ודר או־פצוריכטען. שראנקען
 דע־ איי-ן טהון; צ• ד,־•טע אדך ד־עש ט, ב א מ

 טהוט׳ אללעש ודרקליך דער אלנקלוג, געווים איזט
עה ע־ ורענן האט, ט ב א ם דיא נור עד ו־אצי

 גט צ־פ שאדע; אייגע; ־ ע ש ל ע ז ך ־ ז ךר
- ודלל ״שליעשל־ך הע־פא־העשען, נאך א

 בעטדעפפש געזעט־ן ריישששאנאין נאבשטע דע־ דאש
 שאפ. דעדשטאאטש-בעאטטען* ״פענדאנירונג דעד
- ד-עזע דאם־ט ודרד, פען  שטאא- דעש דד*>הל דאש £

 דאשפעלטעם טיט איגד טוטהעש פראהלישען טעש
- ׳•■ שאנען א־שייטען א־יפע־

 א״גענט- וועלכע דעדע, דיעזע־ ודרקונג ד־א
 דען;אנשטען ש- ״א־ש־יטש.ש־א;־אשש•׳ א״ן ליך

 א״שע־א־דענטל־ך נע א■ ״א- ענטהאלט, רייששטאג
 א־נדעש האט מ״ניםטעד-פ־אז־דעכט דעד ג־גסטיגע.

 ג־א־ ש־ידע־, ז־; אלש נעזאנט, סעהד וועד; נדד
 א•; בעד״טש *-העד טאגע אייג־נע טישא, לורוד;

 דאן־ האטטע. פערק־גדעט דיטשא.שענט.נל,א־טא;
 אום- ן ע ש י ט • ט ע י-ש ט נ א דע- שעצינליך

 דע;;אך טינישטע־-ש־אדדענט דע־ ט־־עבע
 ליד- ד. ע ט ' • ו ו שריטט ודכט־גק א״נען איש
 דאשב״א דאשאן, שלאש ש*־אך א ש ־ ט פא; ודג

 געגע; פע־העטצו;; .־•א •יעלשע פ־עש-פע־געהען׳
א טעה־ ;־שט ענטהאלטען, קאנשעששיאך אייגע - 

 ׳ע- ״א־דעגטל־בעך דיא זאנדערן . ״;עש״א־ענע:-׳
 ט-נ-שטע־- דע־ זאללען. שפ־עבען רעבט רישטע

ע •עדאך ודנשט שראדדענט  פא־דג־ט, ע־ ־. ה ט
ד סאן דאש ע • ע ד ד א ג נ ו ד ע ;  ט ש א ט -

 ם־ט אישעל-שטאנדע דיעזע איש ע, ט י י ר נ א
שעז־־ט־גען! צו האנד שטארקעד

 טיג־שטע־-ש־אזידעכטען דעש ודד;־אט־ל-ע;
 "א געגע! א־־פט־עטע; טיטהפאללען דיעזעם צו

 אוני העטצע־ אנט־-שענדנרשען פערבדעשע-שען
 ־ע- דע־ ־״ששטא; דע־ דאש גט, שע־צי א ודר דנד

א גע־גע ניע־לנג  אום והדד׳ א-ר-שע; אלט ;ע• ד
 געגט- א ״ע־שע אינטע־דדידען, צי שע״עגיג; אייגע

 ם צ גיל ע ד ; א ל ן ע צ נ א ג ם ע ד ל־ך
:טוש שען—שאדען;ע איגשע־עשעגשא־ען

געווערבע-געזעטץ. נ״־ע דאם
ק1 אש ט  — טדעטענד. ק־א£ט אין אקטאנער .

(פא־טלעטציננו
 דערען צו געווערבע, יענער בעציגליך 8.11.

 ע־פא־דערליך ״קאנצעשש־אך א״נע אי־שא־בי;;
 שטאדטע אוגד קאם־טאטע זאטטטלישע האשק א־זט,
 טאגא. 6 ״מכנען טאג־שט־אטע, געאדדנעטעם טיט

 געוועדבע-געזעטצעם דיעזעם קונדמאשונג נאך טעך
 איי. ע־טה״לו;; דעד שעט־עפפש ״שטאטוט" איין
 דאש פעשטצושטעללען. ״קאנצעשש־אן• זאלשען ;עד

 האנדעל פי־ ם־נישטע־ פאם וועלשעש ״שטאטוט׳י,
 א־נ. דעש ט־נ־שטע־ פאש אייך וויא גע־וע־שע׳ איגד
 א־ינצעל- ד־א פי־ דאג; טוש, ז־ן גענעהטיגט נע־ן,

 פע־האלטג־ש. שעזאנדע־ע; א־ה־ען געמי־נדען, נען
 ענט- שעשטיטטונגען י אשיייישעכ-ע געטאש- שען

האלטען־
 ד־א אייך קאנן .שטאטיטע־ דיעזעם אי; 8• 12.
 ווע־דק, שעשטיטמט געווערשע זאלשע־ .,צא־־•
 רך. א־זט, •שט—ע ״צאהל״ דיעזע זאשאלד דאט־ט,

 עבעג- ד.—ו ע־טהי־לט ״לאנצעששיאך וו־יטערע נע
 פא; ״קאנצעששיאך ע־טהי־ליננאי־נע־ דיא קאנן זא

 שע־זאךאבהאנניננע- ״צופעדלאשס־נק״טדע־ דע־
-קאנצעששיאן״ א־־נע איש דעלשע ווע־דען, טאשט

 נאשט.הא- אי; קאנן ״טוזיצידען■ דאש 8. 13.
 שיע־״ה־יזע־ן, •י־דטהש-הי־זע־ן, נאשט-ה־־זע־ן, ען,6

 קאששע. א•;־ קאפשע-הייזע־ן ב־אננטוד־נ-שאנקען,
 שעש־אנרט ״שעשטיטטטעצייט״ איינע אייך• שאנקען

פע־נע־ - וועדדען. אינטע־זאנט נאנצל־ך אדע־

 פאן קאשפע.שאנקען איג־ קאששע-הייזע־ שאנקען,
 ווע־דען. אי־שנעשלאששען נאששען״ ״געיייששע;

 וועדדען,דאש ן ע ט א ש ד ע ש עש קאנן עשענזא
 נעיייששע -איינע א־שע־ נאשטש ־עש ד־עזעלשען

 דע־- ראננען אייך :בלייבען היני־שאפפע; שטינדע■
 שע א בעהא־דל־שען איינע־ נעשאשטע א־ט־נע
ייע־דען. אנטע-לא־פען דאנט־אלע אינד וואשינג
 ט־א־לע־-נעשאש- דעש איישאישי;; ד־א 8.11.

 אינטע־זאנט נאששעך ״נעי־יששע שי־ רןאנן טעש
 דעה פא; ראננע; געשאשטע דע־א־טיגע ווע־דען.

 איי. ט צ• ־ ע ד ע ־ ו צ פאל־צ־־-שעהא־דע
י־ע־דען. נטע־צאנע; א אינטע־זישיננ נע־

״דיענשט-פע־טיט- ־ע־ נע־־ע־שע דאש 8. !5.
שאז איזט יי:ננשטשאטענ-שא־נ־ טע־ינג
״נעמה. דיא נ־אשען. צ־ אש־אנני; אן .קייצ איינע־

 פעשט. ..שטאטיטע איש זינד שאטענ-ש־אצי־יננען
 נעשאשטע; זא־שע; אץ זינד עש צישטעללע;

־יש־יקען שא־נענדע; טיט ש־שע־ א־־ניננש-טאשינע

 שע. א״נע דעד דעששען, נאטע דעד )1 פ־הרק: צ•
 גוטטער דיא ;זוכט דיענשט איינען אדע־ שאשט־נ־ננ

 שעצי־כנוננ ד־א אדך ודא דיענשט-שושעש, דינעש
 אוישנע- שיך דאש וועלשע ע, ד ר א ה ע ש דעד

 אן טאנעש, דעש אדפציישנונג )2 האט, שטעללט
 דיענשט-זושע;- ארעד שעשאפטינונג. דעד וועלכעם

 דעשיעני- נאמע דעד )8 - ;אנגעמעלדעט דך דע
 פער- דעש הילפע טיט יעמאנד וועלכעם מ־א גען,

 ;האט עדהאלטען אנשטעללונג איינע מיטטלעדס
 פע־ט־ט. דיעזע פיר וועלשע ע, ש ק א ט דיא !)

 שישער, דיעזע אי; - וואודדע. איינגעהאשען טעלונג
 זעלששט, געשאפטע זאלשע אין א־שערהדשט וויא

 נ. א־ צייט יעדע־ צ־ שאל־צ־־-שעהא־דע ד־א קאנן
נעהטען. דשט

 א־זט דוישפאננ-קעה־ע־-נעווע־שע דאש 8.18.
 געשוג- אן.א־שייטש-שעצידקע' שטא־טען דע; אין

 דדשפאננ-קעה־עד יעדעש ודדד עש היישט: דאש דען;
 שעשט־טט. איין געווערשעש ז־־נעש איישאישינג צי־

 פיר טאקשען דיא צינע־דעזען. שטאדט-טהייל טע־
 ״שטאטוטע״ איש טיששען אננ.קעהרען1רו־ש ־אש

!זיי; פעשטנעשטעללט
 שע־זאנענ-שעפא־דערוננש- דיא פיר .§ 17.

 שע- ״שטאנד-שלאטצע״ דיא ראננען פיה־״־וע־קע
ניטטע. קאננען פאה־-ציינע דיא ייע־רען. שטימטט

א ויערדען. ט—: איש ם־ששען פאהר.טאקשען -
ווע־דען. שעשטנעשטעללט ״שטאטוטע״

 לאהנ-ד־ענער-גע- אינד ט־אנער. דאש 8. 11.
 ״ר״ציאן״ א־־נע־ ל־ישטיננ דע־ שאן א־זט שאפט

 טיט קאננען ט־אנער ד־א טאשען. צו אשהאנני;
 דעג- קאננען אייך ייע־דען. שערזעהען ״נוטטע־ן■

 אננעי־יעזען שטאנ־.א־טע ״שעשטיטטטע זעלשען
 ״'טשאט־שע״ איש דיעזע שיד מיש עש - ווע־דען.

 דעש שטונדען ייעלשק א; • 1 :ייע־דען שעשטיטטט
 - ט־ששען; דין שע־ייט דיענשטע ציש זיא טאנעש

 דיענשט. איה־ע שי־ ז־א ענט־אה;•:; ייעלשע )2
די־פען. שא־־ע־ן ליישטינג

פאלוש.) (שא־טזעטצונג

נייאיגרייטעז. פערשיעדענע
ר. ע ט ש ־ כ ־ ם ש ע ד 1:1

דיעזעש ׳!-טען אש •יא-דע 1;ע ט נ ע ־ י ז ע ־ ש
שע־א;. .שעשט-שאנקעט־ איי; נ־אשייא־ד־ין אין

̂ י ר < < ■ | ^
*־̂ ׳1• י ! <ן•

 שא־טש־־טטש-נעמי־נ דע־ ש־נע־
 א־ ט־־נדשש־י־ געליננענען

 לישע־ דעש ״טאזעש דע; א־ש א ש י ט פא;
 טישטע איש־ינענש שעצ״שנעטע. ט־ש
דיא פי־ י־עניגשטענש ציע־שט א ש טי

איינע; עלט

פאלליעטאץ.
לאגד־רעבעצין. היא היה, טאנטע

י. נ ש א י ט ש שאטיעל ד־. פא;
ו טא־טלעטצי:: .טע7(

 ־•:טי:, £אללקאדטען אללעט דע:קק דא !•א ״•א,
 דיטטע־ א־דע ניסע, דייגע אך! ט־ייא) יוננע דיא (לאגטע

 לאנג ■אד־ע ק-א:קליך. אבע- אלם, ני:ט נא• נאך ולא־
 ק־אנק. אינד קוטטע־ נעפענ-ע־ט, :עטט דאש אן ליא ללא*

נענלאנט״... נ־אב א•:: ש־ידצייטינ א ל האבק ל־נק־יט
 טיט אט ד אלל דא-טע טאנן קיאנקע פ־עטדע, דע־

 טא- ל־ץ דע־ע אלט אן׳ נעפיהלע ע־יטיטטע־טען אי־נעט
:■יא־דע; פע־קינדעט רעט״או־טח־יל•
 (לאנטע ר-נ-־ז סיך פיד־ם . . . הינליך ם־ך ״שיה־ט

 אוי. איינינע ע־ נאנדעם נ־טטענד, דאנן ק־אנקע דע־ נלן
 שיה־ט ־אני.) אטהעט אלט כ־־טט קי־נענדע־ טיט גענבליקע

 עט , , ולא־טען לאננע־ ני:ט קאנן איך !הינויף ראך מיך
... ו־א־טען!״ צ• לאנגע־ דאנליך, ניבט טי־ אילט

 טאנן שלאטטע־נדק דען שיד,־טע ש־ויא ש־יינדל־טע דיא
 נעשטיממטע אידן י־6 ראט אין אנשט־עננונג איינינעד טיט

 •שלאפען וואונשע: דעט טיט דך ליא •יא־ליש רינל-ף, ציטטע־
'דוד,•נ ליא ענטפע־נטע. שלייגיגסט !

 איין דונקעל. אונד שטילל עט ולא־ ציטטע־ דעם אין
 דיא •טטאנדע, איס נינט ולא־ לי:ט אוננעטלטצטעס ט־־בעם,

 נץ דך דע־ טאנן, ק־אנקע דע־ ע־העללק. צו דונקעלד״ם
ק נעטט, דאט אליך דך לעטצטע לאה, אלל״ן  אין קאטף ד

טאבענדע אירט אין דע־ שיע־נ־אבענד. טאלסטע־ דיא

ק דאט שטע״ן איננע־ע  ק־אפטע ליינע־ ־עטט לעטצטען ד
שע־נינטעט אינד ע־שאטשט םא־ילענ־ט

 — טא־ט:־ דיטטע־ דיא . . בל־נד! טאטע־ ״דע־
 איננע. נעטידלע לאלנעט טיט •ייעדע־דאלט ע־ ״.יטא־נטע

 ציגע־לטק נעודטטע; דאט אידם דע—ל א־ט שטע־צעט, ■ק
-ע. איננליק דאט אלל דאסט אלליץ, דוא ל.־יא, האבק

שילד דיא ט־אנטט
פאטע־ט!״

א ד* *עטצט ן5<יטט*<ני
 קוטטע• דינעש א*ץ טאנע עמאנ:ענע־6 עיאיננערוננען
 ווא־ען אננענעהט וו־א אך! או־ף דאטטע דודבודהלטק

 בעד־יטט יעטצט וועלכע יענע, דענען אץ יאה־ע, דיא דאך
 ע־. נונטעד־ דע־, ■ענע־, אינד •יללט, ע־דע קאלטע־ אץ

 השיב טיטא1 טא־טעןנל־ינט איינעם עבענטאליט בל־נ־עט,
 )לטק1ליעבק קינד• ״טהייע־עט איה־ אלט נאך איהן כטה),
 לעטצטע לייא :א־נע־ה־יטטק צא־טליבק״טק טיט אלנד

 עיסאהנוננק אינד לעה־ען אללע אינע־ דאטאלט דך ע־
 על. נעט־י־ען דיא איהם דיא ה־נולענ, דננעט שט־אפליכען

 דאטאלט ע־ טיטאנטעטע לויא !ל־עטען אננעד־יהק טע־ן
̂לען זיינע־ ווענק דיא עלטע־ן, זיינע־ קוטטע־ דען  לז

!...נע־יעטהען פע־צייייפלונג אי; טאנל־ך טאטט שט־י־נע
 יאה־ק פערנאננענען אדם בילדע־ שווא־צע וועלך

 טא־איבע-: לעעלע דינע־ אן אדנעננליקע דיעלעט אין צאנע;
 אלים ע־איננעדלננען ניעדערשטעסטע־נדע ט־לייינע, וועלך

 דע־ איהם ־טטע שא );שט ודא !קינדהייט דינעי צייט דע־
 עדשיינק! צו טינאנאנע דעד אין טינקטליך איין, אטע־6

לעה. דק טוטטעד ט״יהערצינע דיא נעשענקטע דייך ודא

 אייפטע־ק. דאנלינטטע דיא לאהנטק איה־עט ע־ -א: ־ע־,
 טינטי. •יאט שולע דע־ אין עט דאט־ט צשייענדע, לאט־ייט

 נע. נעטליך ע־ היעם •א - ״•צ־,ק־ דאך לע־נע. נעט
 טעהד דיאשולע טע־אניע־־עטע אונד טינאנאנע קיינע זלטטע

 טיט אנע־ דך ע־ נעלעללטע דאטי־ רע־קע־ איינע; אלט
דע־ : א ־ ט יאקאב דעט אנהאננע נאטטלאלק דעט

 אונד ט־יעב אינלועלען די; אטטעננאך אין ציים יענע־ צי
 ק•:. ייננע ני־ נינם •האש.דאלטיננ■ ב־ענ־ענ־ע ליינע דל־ך
 דיא לייטע, אונלדטטענדק א־יע א־בע־הדטט לאנדע־ן דע־,
 לאקק צ־ דך אן אי־טהיילען, נלאני; א־־טע־ן דעט נאך נו־

 ״לעעלע:- אייש־ינע נא־ ל־א־ק .ט־אנקיטטען' דיא וואוטטע.
 ״ט־סטיאנם. עננלישק ד־א הייטע עטי־א ודא שאטע־ער*,

 נעללאה־טען נעלדע־, טע־טה־־לטק דא ־שאטטק".1נעלע־
 דו־ך שאאר איהיע אלט אלנטע־שט־טצוננען, אללע־לי־א

 שע־נ־אטע־ן. צ־ טעה־ איטטע־ אויטען טא; צי-ולאנט איינע;
 היעצו דען אן ני:ט יא עט פעהלטע ט־אנק •אקאב דעט

 אץ אנהאננע־ צאהל־יינען דינע דא טיטטעלן, נאטה־נען
 שאא־ענווי־זע, א־הט צל דיא ■יט־אנד, אין אלנד גאל־צ־ק

 וואללטאהדטע. אפפעננאך נאך ,ר,״לינקי, איינעט צו ודא
 א־הד פי־ אלם טיטניאנטק, א־בע־פללם ן א נעלד טען,

 צו נאדק פעטטע־ן דייטשלאנד אין אליך סעקטענ-וועזען
 דעט פא; ויאו־דע ק ה צ י קליינע דעד אייך נעוויננק

 פ־אנ. דיא וועלנעט אוטשטריקט, נעטצע פע־דע־בלינק
 עד האטטק אל־פנעווא־פען לעעלענ.פא:נע־ קיטטישען

ק ■אקאב דעט טאלאסטע איט וואו־דע נ א ר  רי־כליך פ
 שולע דיא אין בלאט דנש אללא ג־ננ •צחק בעוד־סהעט.

 עלטע־לי. אים ניבט אדך ם־טטאנס ע־שיען לאנדע־ן נינט,
טוטטעד צא־טלינען דע־ וואט שפיילק, צום הויזע נען


