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8" ם־ענומעראנטען■ נעעהרסען אונזעדעו יענע •
 עדזוגען אבלייפט, >!קטאבע־ .טען1 מ־ט אבאננעמענט דעדען

 נאלד מאנל־כסט פריינדליכסט דאסזעלנע ערנענענסט, וויר
 רענעלמעסיגע ד־א דאטיט וואללען, צו ן ר ע י י נ ד ע

ג ע נ י י ק נלאטטעם דעס צוזענדוננ נ ו ר א ט ט ׳  
 פיר נעילד_זענדוננען אונד צוש־־פטען אללע עדליידע.

אן: אדרעפס־רען צו דנד פעסטע־צ״טונני ״דישע ״;״ע דיא
ו ו ו | ו . ן . . י * | .11 ■■1 , ו ו ו1ו |1ת 1י117 . 0 ז1

ע־. אבאגנענטק אי־נט־עטענדע ;״א
 פארטזעטצונגען ע־ש־ענעגעז ביוד,ע־ דיא דאלטען

 לאגד. דיא ה, י ח ״טאנטע פאלליעטאנם, דעם
א רעבעצץ/אוגד  ״פר־יטאג. דער ליעפערונגען 1' -

 ביאג־אפיק דיא ענטהאלטעגד םעפאראט-ביילאגע״,
ו ר־ ץ, ־ ש ע נ י ־ א •ונתן ר׳ דעש ה י ל א  

 מרדכי ר־ י, ו ד נ א ל יחזקאל ר־ א, נ ל י ו ו
ד ה ט ע נ י ב ג ו  זצ״ל, ר ג ־ א עקיבא ר׳ א

צוגעזענדעט. גראטים פאדטראטש. זאממט

בעטראכטונגען. פאליטישע
 בע. אייגעם ז$ץ6 — רייכסמאנעס. דעס נו:ג66עיא ןןר6 —

— דעםומירמען. "ד*שען *י'נדעשען6
אלטק וויר  בע. זעהו־ אינש א״נעש פאן ע־ד

 אונגארישק דעש טיטגליעדע ■יד־שען פר־ינדעטען
 היער ורד דיא צישריפט, אי־נע זאעבען דייבשטאגעס

 איגהאל- פאללק איה־עש בערייטודלליגעי זא אום
 צ־ם היער דיא אלש פענטל־כען. פע־אש נאך טע

 אונזע־ק מיט אגשראוגגק געב־אבטען דע—איים
 אי- פאללקאטטק אגדכטען ד־עשפאלליגען אייגענען

לויטעט: ציש־יפט דיעזע בעראיינשפדטטען.

 פ־־ינד, אלש בי*אש ניבט זיא בעג־־ישע איך
 ן .לעהדער־־׳ א־ינםט־גק ט־ינען אלש צוגל־יך זאנדערן

ל נ ו י ג ד־א שילע דע־ אין דע־  גע. ע : א ד.
 אי־שב־לדונג שייגע שפאטע־ איך דעי א־־ף לעגט,

 | דנד צ־־טען יעגע געוואנן. טיהעפאלל גאך אוגד נאך
 ענטראב. לאנגשט שולע דע- בין איך פא־איבע־.

 ׳ שטיכיי איש שילע ד־א האבען זיא ארך אבע־ שק,
 ! אץ אנשטאטט.הרפטשול-לעהרער׳־, נעלאשםע;,אום

 .לעד- איי; ־ע־אקטע־, אלש אייגענשאפט איהרער
 זיא אוגד ווערדען. צו ״ פא־קעש יידישען דעש רער

 בייא יעטצט דא ן, געטהא דא־אן ט ו ג האבע;
 | -אש פערהאלטגיםסען פאליטישען פעראנדערטק

 1 געגענשטאג. זאלבע איבער וררקליך פאלק יידישע
 אום מום, האבען בעלעהרינג גר־נדליכע א־־נע דע
 ודר אבער קיממערטע. ניבט פ־יהע־ דך עם דיא

 אין דאש פערגעששק, דא־א; ניבט ארך דירפע;
 פאליטי- ן ע ר ע ג ־ ט ם נ י ג אונזערער פאלגע

 פ־ינדע, •אינזע־ע־ צאהל דיא אייך שטעל־יג; שען
 פיהרען, .אנט־.שעם־טעך נאטע; דען יעטצט וועלבע
 מיששען ודר געוואדדק. ג־אשע־ע אייגע ליידער
 ג־ישטעם דעם וואפפען דען טיט שטעטש דאהער

 פיינדע פערבישסענק דיעזע איש זיין. ארסגע־־שטעט
 איבער עבען אוגד בעקאמפפען. צו ערפאלג טיט

 ער. פאר קנאפם איך. טאבטע געגענשטאנד דיעזען
 פע־. ור־ט איה־עם אין ר־־בשטאגעש, דעם אפפנינג

 | פאלגענדעם אין אנז־בט מייגע בלאטטע ב־־־טעטען
ב־־נגען: אי־סד־וקע צום

 ן שין דיא ראש גאטי־ליך, זעה־ גור א־זט .עש
י ע־אפפנונג בעפא־שטעהענדע טאגע; וועניגען אין

 אינטערעששע דאש רי־כמגיאגעם אוננאדישק דעש
 אגשפ-וך אי; פאלל קדייזע פאליטישען אללער
 דיעזעס *3. אם דער נאטענטליך זיעהט מאן ניטמט.

 דעשזעלבען ע־אפפנונג פ־יערליבע; שטאטטפיגדענדען
 ענט. שפאנגונג פיעלער טיט טה־אנ.־עדע אייגע דורך

 טה־אג. דיעזער הויפט-אינהאלט רען איבע־ געגען.
 אים צ־עטל־ך יעטצט בע־ייטם מאן איזט רעדע

 עגדל־ך עגטהאלט טהראנ.־עדע אייגע קלארען.
 פ־אג־אטם פאל־ט־שע ראש אלם טעהי, ניבטש

 מינים. אבער האט נו; רעגיערונג. •עווייליגען דע־
 גראש.ווא־. אין'זייגער א ם י ט טער.פ־עזידענט

 פאללאינהאלט. זיינערצייט ז־א ד־א רעדע, די־נער
 אוגד פאליט־שעם זיין האבען׳ טיטגעטה־ילט ל־ך

 אל. ויייזע א־ןערשאפפעגדער א־בייטש-פ-אגראמם
פערקינדעט. וועלט לער

ן אונם פי־ ע ד ו  טאליט־שק איש ויא־ען י
 טיגישטער-פרע- דעם ארבייניס-פראגראטטע איגד

 וו־ב. דיא שטעללע; ע נ ע ־ גאט־רל־ך ז־דענטען
 אנטי. דעש ■גג בעקאטפפ ארף זיך וועלבע טיגשטען,

 דער בעש־אנקונג ריא בעצאגק. שעמיט־שטוש
 1 אגטי.םעטיטי. דע־ פאלגע אין טוש ש־עש-פ־־יה־־ט

 פלאטצ. הין ר־בטוגגען צודיא נאך אומטריעבע שען
 מאבט דיא רעגיערוגג דיא טוש ערשטעגש גדייפען.
 פ־עש. דער ם־שב־וק שט־אפל־בען דע; האבען,

 רארורך אגטי-שעט־טען. דער דיטענש פרי־הי־ט
 יעדע זיא א־נרעם םאבען, צו ך ־ ל ד א ש נ ו א

 גע. קיןנפעששיאן אייגע געגען וועלבע־ אי; ש־־פט.
 קאג. ערשייגען איהדעם נאך גלייך וררד, העטצט

 ש־־פט זאלבע אייגע פאלק דאש דאטיט פישצי־ט,
 אבער ציו־־טענש !בעקקטטע געזיבטע צו ניע גא־

 פ־עש. בייא ־עגענ-גע־יבטע געשייזן דיא ם־ששען
 אייגע געגען ארפ־י־צינג אייגע וועלכע פע־געהען,

 דיא געגע; פערלי־טדונג אייגע אדע־ קאנפעששיאן
ע. ב עגטהאלטען, יאש-טאננעש—פ אייגעש עה־ע

 אין האט שטאאט דע־ - !ווע־דען ט ג י ט י ־ ז
ק טיט •אה־ען לעטצטע־ע;  געש־יא־ע. זו־בע־ען ר

 געטאבט. ע־פאה־ונגען טררדיגע גא־ נענ.גע־־בטע;
 גענען נעטליך האט שטאאטש.אנויאלטשאפט ר־א

 א־ה־ע דיא בלאטטע־, - שטיטצ פע־ש־ע־ענע
ק טיט שפאלטען  איגד פע־לייטרוגגען געטייגשטק ד

ק  ורעדער. אנפיללטק, העטצער־יען ג־אבשטען ד
 פ־עש-קלאגע דיא שטאאטש-־ועגען* ״פאן האלט

 ע־. דע־ א־טטע־ פאשט ויא־ וואש איגד ע־האבען.
ק האבק געשו־א־ענע; דיא פאלג?-  געקלאגטען ד

 אץ גוןך שטאאט דער ווזן־אנן פ־־־;עשפ־זןבען.
 פע-אורטה״לם פ־אצעש-קאשטק דע־ ט־אגיגג דיא

 אלזין ווא־ רעג־ערוגג. דיא שטאאיט, דער 1 וואורדע
 פ־עש-העטצע־ייען אגטי-שעט־ט־שען דען ביזהער

 גע. פישען אוגד האנדען אן גלי־בזאש געגענאיבער
 אוץ־ הין, ריכטונג נאךדיעזער ראגנטע אוגד בונדק,

 - ליישטען! ניבטש אבשזןלוט וויללען, בעשטע; ביים
 אנטי- דער העטצערייען דער בעציגליך או־ך אבער

 גע. עטוואם טוש זעלבשט רייבשטאגע א־ם סעטיטען
 פ־־הע־ק אייגע־ אץ בע־־־טש האבק זיא שעהען.
 הער. צייטונג' פעשטער יידישק .נ־יען דע־ נומטער

 אנטי.שעט־טישען דיא או־ך ווענן דאש פא־געהאבען,
 אץ אימטער זעלבסט רי־כשטאגע איש דעפוטירטק

 פער- איהרק ם־ט איגד בל־־בען, ם־גזן־יטעט דע־
 אויש־־כטען נ־בטם בעשטרעבונגען ווערפל־בען

 געהאלטענען א־הגע; פאן ריא קאננק זא ווע־דען,
 וררקונג געפאה־ליבע אייגע ראך ב־אנר-־עדען

אבק!- פזןלק דאם או־ף  ויער. אנטי.םעם־טען ד־א ה
 הי- פענשטע־ ״צום זאצוזאגען רייכשצאגע א־ם דען

טיט וזזןללען זיא היישט: ראש שש־עבען: גרם'

 זעלבשט רי־בשטאגע א־ם ניבט העטצ.־עדען איה־ען !
 מאגליך. ניבט ריין דיעס דא עררייבען, ציעל איי;
דק״שוטץ״, רייכשטאגע א־ם עבע; זיא האבע; דאך
 דען אץ זזןגשט זיא ווזןפיר דירפען. צו זאגק עש .אל

 שאנן דעפוטירטער איין מישטק. וואנדערן קערקער
 פא־לא. אים איישערונגען זי־נע פיר בעקאנגטל־ך

 פעראגט. צור אוטשטאנדען קיינען אונטער מענטע
 אנטי-סעמיטישק ד־א !ווערדען געצזןגען ווזן־טונג

 דאצו פארלאמענט דאם אלזא ווערדען דעפוטירטען
 דיא געגען זןלק6 דאם אויש דא פין; מישברו־בען,

 איבעל, דיעזעס ארך אוגד !פערהעטצען צו יודען !
 גאגצע דאם פיר געפאהר אייגער טיט וועלבעם

 ווייזע אייגע או־ף דאך טוש איזט, פע־בונדע; לאגד
 ניבט רי־בשטאג דער ווענן ווע־דען, אבגעהאלפע;

 העטצע. געמיינשטען דער שויפלאטצע צום אנדע־ש
 הע. דך פע־זאנק באזווילליגען אייניגען פא; דייק

 ניבט וררד טאן קו־ץ: ־ י. ודלל לאשסען ראבור־ד־גק
 ־עדע-פריי. דיא ארך זאנדערן פ־עם., דיא ןש1בל

 אייג. טאסע גע־וישםעם אין פא־לאטענטע א־ם ה־יט
 יידישען דיא גור ניבט אום ם־םשען, • ש־אנקען

 פ*ןר לאגד גאגצע דאש זזןגדערן שטאאטש-בירגעד,
בעוואהרען. צו געפאהר דרזןהעגדען איינער

 געהאדען פוגקטע דיעזע אללע געזאגט׳ ורא
 טי. דעם פ־זןג־אטטע פאליטישען דעם צו טיט

 וועזענט. זעה־ בילרען אוגד נישטע־-פ־אדדענטען
 האפפען, ודר דעשזעלבען. בעשטאגדטהיילע ליבע
 טהרזןנ-־עדע, דער אין ארך פונקטע דיעזע דאש
 ארשדרוקע צום או־ספיהרליך, זין ניבט גלייך ווענן

 יא נעהארען טהאט דער אין !ווע־דען געלאנגע;
 דעם פ־זןגראטטע צום ב־אש ניבט פינקטע דיעזע

 זזןנדערן טיגישטער-ם־אזידענטען, געגענוואדטיגען
 איבע־. פאליטישען געלי־טערטען גאגצען, דע־ צו

 פ־אנץ טיןגא־בען, ערהאבענען אינזערעש צייגונג
 וויעדע־הזןלם! יא טאיעשטעט זי־נע האט ! 1 יאזע־

 אוגד לרט פע־אנלאששונג, נעאייגנעטע; •עדע־ בייא
 שוטץ פאטע־ל־בען זיינען :פערקינדעט פע־נעהטליך

 אנגעדיי. אונטע־טהאנען טרייע; זייגע; ן ע ל ל א
 דאררף, ריקזיבט נע אה ווזןללען, צו לאששע; הען

 - !אנגעהא־ען דיעזעלבק קאנפעששיא; וועלבע־
 אנטי-שעט־טישע דיא אלש יאהרע, א־־נעם פא־

 איי. עשטערר״ך גאנץ אץ אוגד ורק אץ שט־אטונג
 דראה. אנצוגעהטען באראקטער געפאהרליבען נען
 טיג־ם. דען דירעקט טא־עשטעט זיינע ליעם דא טע,

ק צו ע פ פ א א ט טע־-ם־אדדענטען  דופק, ז
 מיין א־זט .עש ווא־טעא״נשא־פטע: ד־א ער דעם

 קאג. פערשיעדענען דען אונטער דאש ש, נ ו א ו ו
 אי־נ. אוגד פדיעדע רי־בע טיינעם אץ פעששיאגען

 וואר. קאניגליבען דיעזע אויף - !'העררשע טדאבט
 טאאפפע גראף ארך דענן בעגאנן געשט־טצט, טע

 שםוטצ.פרעםםע העטצע־־שען דער טיט אלזאגלייך
 דעד אץ אויפציר״טען. גרינדליך אוגד שאנינגש-לאז

 טיט אללעם וררד ר־־כם.האלפטע עשטעררי־בישען
 געריגגסטע דיא גור ארך וואם בעלעגט, בעשלאג

 ניבט דאך ויאהל קאגן טאן ענטהאלט. העטצע־־יא
 ליע. צו זאגענאגנטען.פרעשט-פ־י־הייטי דע־ בלאש

 פער. באזוויללינען אוגוו״רדיגען, פאן שיטאאט דען בע
ק אן זאנען  צעררען פערדערבענם דעם ראנד ד

1 לאששען
א־בע־צייגט, אללדעם נאך אינם האלטק ווי־

 זיי. עמפפיגדליבען מאנבען טה־אנ.רעדע ד־א דאש
 ענטהאל- אנטי.שעםיט־שמיש דען געגען טעג.ה־עב

 ט־אטצדעם אונם דירפען וויר אלליין וררד. טע;
 רי־בשטאגע איש דאש הינגעבען, ניבט טי־שוגג דע־

וועדדע. אבלרפען גלאטט זא ראש אלל זעלבשט



 תאור- וואהנונג ז־־נער אץ צ־געבראשט. צוכט-הו־זע
 טאלער- אוגד צ־־בעג- טאשיגען, שערש־עדענע דען

 שלישש־געש טיט ץ־־דענ-שאש־עי, אוגד דעקודזיטען
_________שא־געשוגדען. ט.געטראגק וואכסע

נעווערבע־געזעטץ. נייע דאס
 — ט־עטענד■ ק־אפט אץ אקטאנער .טען1 אם -

) שלום אוגד (פאדטזעטצוננ
 געווערבע-טרי־- דעם טאדע דעם נאך 5.26.
 £א־ט- בעטי־עש דען וו־טווע דעססען קאנן בענדק
 גע. דער ב־־א אנטעלדונג גי־ערלישע ארגע זעטצען,

 •עדאך, געווערבע א־־נעם ב־־א •וערבע-בערארדע.
 ע־פא־- ״קאנצעששיאך א־־נע בעטייעב ז־עששען צו

 פע־זאגל־שע א־הרע ורטווע ד־א טוס א־זט, דערליך
 געווערבע-בעדא־ז־ע דע־ שא־ צושערלאסס־גקי־ט

 דא א־ע־ א־זט. דא וויטווע קי־נע £אללש נאכודיץען.
 ודלל, ארסאיבען נ־שט רעכט ד־עש£אלליגעש א־ד־
 מ־נדעד. דע־ ג־נסטען צו אדך געשאשט דאש קאנן

 געש־ר־־ט וו״טער ענקעל אדע־ ק־נדער ■עהר־געץ
 נאט־רל־ך טוש שאללע לעטצטערעם א־ן - •וערדען.

 ד־ע. וועדדען. אגגעשטעללט טש.ל״טער6געשא א־ץ
 צור וועלשע נאטד־ג, פע־זאן א״גע אשע־ א־זט צ־

 געשאשטעם ד־עזעש ש־ה־ונג זעלבשטשטאנד־גען
 גע. דער בעאבאבטונג ד־א ־־6 א־זט. בערעשט־גט
 ד־עזער עבען זאדאנן א־זט פארשר־שטען זעטצליכען

שע־אגט־וא־טל־ך. געשאשטש-ל־יטער
א״. בעורלליגונג דע־ ג־לטיגק־־ט ד־א .§ 27.

 א־גגע־- ־־עגן ע־ל־שט, בעט־־עבס-אנלאגע גע־
 שעגאג. ג־שט בעט־־עב דע־ •אד־ע צווייער האלב

 א־גא־גטע־. ה־גדו־ך ■אד־ע צוו־־א אדע־ ודרד, גען
שטעהט. שטילל שראשען
 ז־ץ קאנן געווערבע-ט־־־בעגדע •עדער 8.2.*

 בע. ר• ע ט ש א ״ש א־־נען דו־ך א־־ך נע־־עישע
 בע. צו־ דעבט ז־ץ קאנן ער :ה־ישט דאש ט־־־בען.
 אגדע־ען א־־נעם א־־ך געווערבעם דעש טר־־בוגג

 דע־ען צו •עדאך, גע־־ע־בע זאלשע שע־שאשטען.
 א־זט, ע־שארדע־ל־ך ..קאנצעשש־אך א־־גע בעטריעב

 בעט-עבען ט : ־ ג סאשטע־ א־־געש שאן ראננען
־•ערדען.

 אץ קאנן גע־וע־בע-ט־־־בענדע •עדע־ 6.29.
 איו אייך אדע־• א־טע, דעטזעלבען א-גד א־־געש

 געשאשטש.לאיא. טעד־ע־ע א־טען, שעדש־ע־ענעץ
 האיטען. שערק־־שש.לאדען> (ווערקשטאטטען, דע

 ■יאג• א־':ע •יעל:ע •עדא־ גע־־ע־בען •ענע; ב־־א
 גע. ג־ע •עדעש ש־־ ם־ש ע־שא־דע־ן, צעשש־א;״

 .קאנצעשש־אן־ בעזאגדע־ע א־נע שאשטש.לאדאל
ווערדען. ע־ו־ארבע;

 דא־ף שע־זאן ד־עזעלבע אוגד א־־נע .§ 30.
 •ע. עש דגד בעטר״בען• געווע־בע טעדדעדע ארך
 א... זע.ד.;א: דעם שאן א- געווערבע, ז*לכע ראך
 ער ב־דבט זא דגד, אבדאגג־ג .בעשאד־ג־גג־ גער

 בע£אה. ד־א געווערבע ן ־ ־ א ש־־ שלאש וו*הל
 •עגעם אץ זאראגן ע־ דאךדא־ף נאכצ־.ודיזען; גוגג

.בעשאר־ג־גג־ ד־א ע־ דעששען בעצ־גדיך גע־־ע־בע.
דאלטען. לעה־ל־נגע ק־־נע גאבגעו־־עזען, ט ש ־ ג

 בע. א־זט געוועדבע-טר־יבעגדע •עדעד 3.31.
 ע־צ־־ג. ש־עטדע א־־ך וו־א א־־גענען, ד־א ־עשט־גט.

 א־־ך זאגדע-ן א־טע, א־־געגען א־ש גוד נ־שט ג־ששע,
 א־ש ־אהר-טארקטען ■—א דעשזעלבען או־סערהאלב

 שע־זאנק׳ דורך אדע־ שע־זאגל־ד לאגדע גאנצען
א  צ־ ווע־דען, בעאו־שט־אגט ד,־עצו א־דש שא; -

 לע- ד־־שען וואשעג-טא־קטע; א־־ף - שערקו־שען.
 שעלד-ש־אר־קטע א־גד גא־טעג. שענש-ם־טטעל,

 א־מטע־ ־ועש שאץ הו־ז.א־גדושט־־ע.א־ט־קעל אוגד
 ע ־ ע ד נ א ווע־דען. געש־אשט שע־ק־־שע צ־ם

 £אן גור ד־רשען •עדאך ע־צ־־גג־ששע גע־־ע־בל־שע
ן ע ש ד  געווערבע. וואהנהאשטען ע ט ־ א אי

 שע־ק־־שט וואשענ-טארקטען דען ף או־ טרי־בעגדען
ויערדען.
 שערששלישטעט, א־זט קרשטאגן •עדע־ .§ 3.׳.

 ז־־גע געשאשטעש ז־־געש בעג־נן ט־ט גל־־שצ־־ט־ג
 דעששען א־ן געד־שטש.דאשע, ־עגעש ב־־א ש־רמא

 ש־אטאקאללי. בעש־נדעט, דך געשאשט ז״ן שש־עגגעל
 קאקדער אונטע־לאשט, ד־עש וועד לאשבק. ־צ -ע;
בעשט־טטטע; ק־־של־־טע פדאטאראלר־רטע ש־ר

 •ערערקו־ש. ■ועדדען. טד־־לראשט נ־שט טיע ש ע ־
 צ־ ש־שע־ אדדענטל־שע שע־ששל־שטעט, א־זט טאנן

 דאגדעלש-ב־־עשע, האנדעלש.ב־שער, ד־א ש־הרען.
 ד,־נ. •אד,רע 1יי ט־ששען ש־־אגצע; אוגד א־נווענטארע

של־־בען. או־שבעוואהדט דורך

 וו־ש. אללע שארטזעטצוננשווייזע דאבען (ודר
 א־נש אקטאבער 1. אש דעם בעשט־מטונגען ט־גערען
 א־נזערען געווערבע-געזעטצעם טרעטעגדען לעבען
 ז־נד, א־בערצ״גט וויר דא מ־טגעטד״לט, לעזערן
 וועזענט- א־־נען דערזעלבען טדי־לע גראשען א־־געש
 דאבען. צ• געל־־שטעט ד־ענשט שדאקטישען ל־שען,

 א־נזערע־ אג־עיע דער אדע־ א־־נע דע־ זאללטע
 בע- א־־גער א־־געגד שעצ־גל־ך ש־אנומעראגטען

 ווער־ זא דאשען, ל ע ש ־ ־ ו ו צ א־־גען שט־טמונג
 ־עדאקציאך דע־ ״בר־עש.קאשטען א־ש ודר דען

 שעש־־ע. א־־גע שע־־־טוו־לל־גשט א־ממע־ ד,־ע,־־בער
ערטד־־לען!) אוישקונשט ד־געגדע

נ. א ר ט כ א נ
— קראאצ־ען א־ן וואד.ל.קאםפף בלוט־נעד —

וו־רד׳ געמעלדעט זאעשען אג־אש אדש ־־־א
 שטאטטגעדאבטען ־ינגשט דער אגיאשל־ך עש א־זט

 א־־. צ־ א ק ש א ־ א־טע א־ש לאנדטאג-וואדלען
 דען צ־־־שען צ־זאטטעגשטאש בל־ט־גען זעד־ געש

 ״אוגאשדאנגינען■ דען א־גד ״שטארטשעוו־צ־אנערן־
 ד־שא. ד־א א־נד שאנדארמעריע ד־א ־וא געקאטטען,

 בל־עבען פע־זאנען דר־־א מ־שטען. א־־גג־־־שע; רק
 שווער ־־א־־דען 13 פלאטצע, אש טאדט זאפארט

 שאג. דער ש־דרער דער וועדרענד שערוואונדעט,
 ער. ש־־שט דע־ א־ן שוש א־־נען דא־טע־־ע-־־אשע

 ו־־רד מאננעש ד־עזעש א־־שו־אממע; דעש אן ד־עלט.
 י.טען0 אב געצוו־־שעלט. זעדד אדצטל־שערד־טש

 ע־אפפגעט. ־אג־טאג ק־אאגדשע דע־ ודרד ד־עזעש
 שקאנדאלע אלטען ד־א דעטזעלבען א־ן זאללטק

 זא ־־־עדע־דאלען, ז־ך .שטא־טשעוו־צ־אנע־' דע־
 דען צאגע־ן, לאגגע נ־שט רעג־ערונג ד־א ד־־שטע

 ד־א ־אט־ט של־עשען, צו ־ו־־טע־עש אדגע לאגדטאג
ש ג־שט גע־־־ש ד־א שלאגעד־־ען, א־ד־ע דע־דען

 דע־צעגש.ל־שט גאך פאששען, פא־לאטענט ןא
 £א־טזעטצען ע ש א ־ ט ש דע־ א־־ף ד־ו־שען
םא:ען!

— ב־־םפעל אץ פאדקט.א־יפ־ור־ -
ם־ג־שטע. ק־־שענ-ש־־־נדל־שע דאש ז־־טדעש

 שעגאגנען, טדאט־גק־־ט ד־נע שעלג־ע; אץ ־־א־ש
 ש. ־ ר ש דדשטשטאדט דע־ אץ דך זו־עדע־דאלען

ל ע  אש שאלקש-או־ששטאנדע. טאגל־ך פאשט ש
 •אד־עש-טאג דע־ וואורדע <געשטעי־ן> ד־עזעש 23.

 ש־־א געש־־ע־ט, <׳■3 •אד-ע שאש ־עדאל־צ־אן דע־
 ״נ־ע. ־־עף: שאלק דאש שע־אגלאשש־גג וועלשער

 ם־נ־שטע־־- ק־־שליש-קנעשט־שען ד־עזעש ט־ט דע־
 ־אט־שע; דעש שקלא־וען ק־־נע וואללע; ורד י א־ש

 •־א־־דען ־עדאקטערע צ־י־־א !'׳וע־דען פאפשטעש
 צע־שט־־־טע שאגדא־טע־־ע ד־א שע־דאשטעט.

 צ־־ט־נ- £־עלע פאלקש.םענגע. אגגעזאטטעלטע ד־א
 ־־א־־דען שלוג.ש־־פטע; ־ע־־אל־צ־אגע־ע א־גד גען
ראג£־שצ־־ט. פא^־צ־־א דער שא־

אן. -עדאקצ דע־ ש־־עשע
 נ־בט נ־עננע* •ענען נעגען :>).םי אץ ק׳ ל־ דע־־;

פ. • ו ק א־ץ :ק־של׳ אץ נ׳ • דע־־ן אנה־לשע ק־־נע עם
 געלע־נט נ־:ט נעשעטט דאט א־בע־ה־־פט ברו־גט ן נ א ם
 נע. א״נען ז־ך נעדאלטען, :•:ס א־־ך א־זט אוגד ד.א:ען, צו

 •ץ:. נו־, ג־:ט קאננען ד־א אנצושטעללען. שעםטס.ט-ד־ע־
 נעזעטצעם ן ע מ ל א דעם דננע א־ם או־ך ז־א דנד דעץ

ט^ק^לל־־ק ש־רדא א־ד,־ע ט, ע ם : ־ ל פ פ ־ ע־ ט  פ̂־
 וועל. שפיר־טוס. פ־־ :ט־ אץ ־ד ה׳ דע־־ן - 1 לאנפען צו

 נעד־שט־־אא־ע:. אונד שפעצע־־־א. פ־ץפץק^־ל-פע שען
 ־. פ ־ ל ט כ • נ פר־־ז דער א־זט שעיק־־פען, האנדלעד

 אלם נעבען, בילל־נ וץ דענזעלכען ד־־פען ז־א !ט ־ • ט
 א־נ. ל־פא־. נ־־א נו־ פאנל־ך. א־נערד״־־פט א־הנען ד־עפ

 ל־. פע־ פל־־ז דע־ א־וט אויז־וו׳ דעפפע־ט-־ו־־נע לאנד־שע
 וואכ״א שלאשע, ואפפט קר׳ :>0 א-ז ס־נדעספענפ טעי
 וועידען נעיעננעט קי׳ 1׳׳ ט־ט נוי •עדאך פלאשע ד־א

ע. ־ ז י ע פ ד־ססען פלא־טען ד־א ש־קט־־ט. דא־ף,
!דין ט ל ע נ

 ער- אשאגגעגטע; א־־נט־עטענדע ג־־א =
 שא־טזעטצונגען ע־ש־ענעגען ב־זדע־ ד־א דאלטען

 לאגד. ד־א ה, י ח ״טאנטע פאלל־עטאגש- דעש
 דע־,.פ־־־טאג. ל־עשערונגען ׳■' ד־א א־נד רעכעצ־ך,

 ש־אג־אש־ען ד־א ענטראלטענד סעפא־אט-בי־לאגע״,
, ־ונתן ר׳ דעש ן ׳ ־ ש ע נ י ־  ו ה ־ ל א ר׳ א

ר׳ ד ג ־ א ־ ו ד ג א ל ־חזקאל ר׳ א, נ ל ־ ו ו
 :־א. פא־ט־אטש זאטטט זצ״ל, ט ע נ ־ ש ט־דש־ ;
צוגעזענדעט. ט־ש !

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
שעשט.- 23, שאש געט־״דע-טארקט וו־ענער -

 ב־ז קר׳ 75 נולד׳ 7 וואא־ע עפפעקט־ווע ן. ע צ ־ ־ ו ו
קד׳; 5 נולד׳ ־׳ נ־ז נולד• 7 דערבפט פער ,־קד׳ 25 נולד׳ 9 ן
 10 נולד׳ 3 ביו קרי 5 נולד׳ 3 אקטאבער.נאוועםנעד פער ;

קר׳. :5 נולד׳ 3 נ־ז קר׳ 10 נולד׳ 9 שר־ה־אהר פעי ;קד׳
נולד׳; 3 ב־ז נולד׳ 7 וואא־ע עקט־ווע66ע דן. א ק

 פער ק־׳; 20 נולד׳ ד נ־ז קרי 15 נולד׳ 7 דערבסט פער
 ק־׳! 20'נולד׳ 7 ב־ז קד׳ 15 נולד׳ 7 אקטאנעד.נאוועפנער :

ק־׳. 2,־ נולד׳ 7 נ־ז קר׳ ,20 נולד׳ 7 ש־־ד־אד־ פע־
 ב־ז קד• 56 נולד׳ ״ וואארע עקט־ווע6עפ ־. ע פ א ד.

 נ־לד׳ 6 ב־י ק״ ׳'•2 נולד׳ 5 רע־בפט פער ;ק־׳ 25 נולד׳ 7
קד׳. 6׳׳ נולד׳ 6 נ־ז קד׳ 55 נולד׳ 0 פ־־ה־א־ פע־ קד׳; 57

ץ ו ד ו ק ו קר׳ 8׳׳ נולד׳ 6 וואאדע עקט־ווע66ע ק
קר׳ 75 נולד׳ ״ סעפטעטבער-אקטאבע־ פע־ ;נולד׳ 7 ב־ז

קד׳. 80 נולד׳ 8 ב־ל ן
ע. ז ־ ־ ר פ . ר ע ט ש ע ש

 דאש ווא־ פ־־ע־טאנע א־ו־אעל־ט־שען דע־ ווענען
פ23 (אם נעפטע־ן נואטט. אללנעמי־ן געשעפט  וואו־דע 1 די

 א־־נע ווא־ קו־שלופט ד־א אבע־ או־סנעבאפען, ווענ־נ או־ך !
 10 פ־ט קאדן ק־׳, 5 דש וו־־צען דאש וא שלעגטערע, נאך
 נע־סטע, האש היננענען וואו־דע; פע־ק־־פט ב־לל־נע־ קי׳

אב. פ־־־וען פא־וואבענטל־בען צו קוקו־וץ אונד דאפע־
נעש־נדען. נעהטעד |

 10 נולד׳ 3 פא; ק־לא 79 טה־־ש ן. ע צ ־ י ו ו
נולד 8 פאן ק־לא 73 ק־׳; 25 נולד׳ א ב־ו ק־׳

 ק־׳ 8• נולד׳ 7 פאן ק־לא 77 קד׳; 10 נולד׳ 8 ב־ו ק־' 5
 פעשטע־ - ק־׳. 6 ■ נולד׳ 7 צו ק־לא 76 ;קד־ 90 נ־לד׳ 7 ב־ז

 קד׳; 15 נולד׳ 3 ב־ז קי' 1" נולד׳ 8 פאן ק־לא 79 נאדען
 פאן ק־לא 76 קרי; 10 נולד׳ 8 ב־ו נולד׳ 3 פאן ק־לא 78
 סא־טען אנדע־ן אללע ק־־.- 7!׳ נולד׳ 7 קד׳ב־ז 60 נולד׳ 7

נעראנדעלט. פ־־־וען דענזעלבען צ־ וואו־דען
דעטע־. 200 א־נפנעואדדט ה־־טע וואו־דע ־ן. א ק
נ־ז ק־׳ יי:י■ נורד׳ 0 צ־ קו־פל־פט ש־ואנע־ ב־־א צענטנע־

פע־ק־־פט. ק־׳ 70 נולד׳ 6
 פ־־־וע צוש דעטע־צענטנע־ 1״״״ ו־נד ע ט ש ־ ע :

 נוידען י אונד ו־אא־ע, ל־־כפע ־־6 ק־׳ 20 נולד' 6 פאן
ווא־דען. נעהאנדעלט דאלצ.וואא־ע פ־־ קד׳ 65

£א; דעטע־צענשנע־ 1500 ווא־־דען ־. ע פ א ה
פע־קו־פט. ק־׳ י* נולד׳ 6 ב־ז קי׳ 9 נולד׳ 5

ם.וו ה א • ד ־ ־ פ ק־׳ 33 נולד׳ 8 ן ע צ ־ ־ ־
קד׳ 36 נולד׳ 8 נ־ז

 7 נ־ו קד' 85 נולד׳ 7 ן ע צ ־ ־ ו .ו0 ש נ ־ ע ד.
ק־׳. 36 נולד׳

ק־׳ 62 נולד׳ 5 1385 דא־.־ונ־ פע־ ץ ו ־ ו ק ו ק
ק־׳. '!4 נולד׳ 5 ג־ו

ק-׳ 29 נולד׳ 6 ־ ע פ א ס.ה ־ ד. א ־ ה ־ ־ פ
ק*. 81 נולד׳ 6 נ־ז

 6 ב־ו ק־' 1״ נולד׳ 6 ־ ע פ א ט.ד פ : ־ ע ד.
ק־. 1•-׳ נולד׳

ק־. 85 נולד׳ 1׳.׳ פע־שעפטעדבע־ ש פ ע ד

.1א34 שעפטעטשע־ 20. שאב לאטטא-צ־ער־גג
ן ע י ׳ 33 71 80 82 67 ־

57 70 72 2; 53 א־ עש־• עט ט
18 71 85 65 69 ■| א ר

דא. ,2 57 נודאפעסט ,1.4״ קארא־ן ,1.60 פ־עשב־־נ
.2.1<> א־שאווא ,1.11 פאנטשאווא ,3.90 נ־־זאט׳ן ,3.37 דאטש

ם' :פע־אנט־יא־טל־ך ־עדאקצ־אן ד־א פ•־

והדסים לולבין אתרוגים׳ ?

1!

1־
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 ̂ ש־״זען בילליגען שא־געיצ־שט־־גענד ש־־גשטע
 | ג־לד׳ ■ צו 2 נום׳ ק־׳; 50 צו 3 נום׳ צו־א־: א־נר
 ־1 < ׳ ב־ז 5 שאן ם־בח־־ב גולד׳;ש־־גע 2 צ־ 1 ג־ט׳

 ׳ צ־ •עגוא־ ש־־נשטע לולבץ שט־ק. שע־ ג־לדען
 100 שער גולד׳ 5 צו רדש־ב שטיק. שע־ רך׳ 75

 1 - ג־אט־ם. והדש־ש לולבץ ט־ארע־נע שטיק.
 ארך אלש א־־גצעלנע או־ף זא־־אהל שט־עגע א־

 א־־נזעג. געגע: ווערדען, שט־קע טעהרערע א־יף
 אגגא. ארש בעטראגעש רעש העלשטע דע־ דונג
 א־נד ש־נקטלך גאשנאהטע ט־טטעלשט בע,

עקששעד־רט. שנעלל
 דל ח־־ש נתן סוד,׳ בן שט־אל דק׳

א 11■ ,ו•׳־>•ן•ו|ו■ו}ואד־עששע: >  ו־•■ווווווא.. **ו
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 ן א־זט צ־יסל פ־אפעששא־ ,ט־ט :היעריבער שרייבט
 דער סאננער יענעד לעטצטע אונד דד־טטע דער

 וועלכע געש־עדען, לעבען דעם אוים שולע וויענער
 ! בענר־נ. .הו־ט-קראנקה״טעך יען פאן לעד,דע ד־א

 אונד ז־גם־גד העב־א, פעסטשטעללטען. נד א, דעטען
 אדםעראדדענט. נעביעטע ד־עזעם אדף האבען צי־סל

 ; איינענטליכע דעד איזט צ־־סל געל״סטעט. ליכעס
 [ ויעזען דעדען א־בעד לעהרע, ד־עזע־ בעגרינדעד

 | אונ. צייט ז־־נער צו ביז בעהאנדלוננסוו״זע אונד
 : העררש- צווייפעל פערוואררעגע אונד קלאדה״ט

 או־פזעהענ.עדרע. ערסטע דאס האט צייסל טען.
 געגעגשטאנד דיעזען א־בער וועדק די־טשע גענדע

 | מאלע ערסטען צום דענזעלבען אונד געשר־עבען
 עדאד. נר־נדליך אונד געבדאבט דסטעם איין אין

 פדאפעששאי* י־ד־שע דעד״ערסטע וואר צ־־סל טערט.
 בע. צו פאקולטעט. מעד־צ־נ־שען וויענעד דעד אן

 י־דישע דינע אידם פערשלאש .באהן6לד דינער ג־־נן
 פ־אפעש. א״נע אדף אדסדכטען ד־א קאנפעסשיא;

 מ־נישטער־אום דאש א־הם ביז םא־-שטעללע•
 ״קא- שאש גאב, מאנל־כק־יט ד־א נ נ י ל ר ע מ ש

 ער- צו ווירקען בעד״טענדעש זיין העראב טהעדער■
 יידישען ז־־נעם צוועקע דיעזעם צו אד,נע אפפנען,
 פ־ובט אלש !מ־ששען צו ווערדען אונטר־־א גליבען

 בעדיי. זיין 18■ 1 •אד,־ע ש א ערשיען שטודיען ז־ינעד
 דען וועלכעש לעהר-בוך, א־ין ווערק, טענדשטעש

 מעדי- וויענער דע־ אונד פעדפאששערם דעש רוהם
 וועלט צ־ודל־ז־רטען נאנצען דעד אין שולע צ־שען

 לעבענ- ט־יסטען דיא אין וואורדע עש פערבדייטעטע.
 פיר כאראקטערישטיש א־בערזעטצט. ישפ־אבען דען
 דעד ערלאש א־־ן א־זט ווערקעם דעש בעדייטונג ד־א

 דיא פאלנע צ־ דעם טיליטער-בעהא־דע׳ רושישען
 וועד- נעצו־אוננע; דאצי שטאבש-א־צטע דוש־שען

 פ־אפעששא־ — האלטען. צו ווערק דאש דך דען,
 נע- בערופעש• ז־־נעש ״אפפער אלם א-זט ל ם י י צ

 פע־לעטצטע •אה־ע; צעד.; צ־רקא פא־ שטא־בען.
 ״א־נ. ע־ דאש זא, ״אפע־אצאך איינעד ב־־א דך עד

 צעהרענדע דאש וואו־דע. פ־צ־־ט־(אננעשטעקט)
 בע. דעש טאנע אלטען ד־א פעדב-טטעדטע נ־פט

 א־־־ •אה־ע, פא־־נען א־ש אלש קליג־קערם. ד־המטע;
 פ־אפעששא־ענ-ראל- מעדיצינישען דעש פא־שלאג
 ש־א. צום.אררענטליכען עדנעננונג זיינע לעניא־מש
 ע ט נ ה ע ל זאללטע, שטאטטהאבען פעששא־״

ד ע ע ז ע י ג ד נ ו נ כ י י צ ש י ו , א ב א  
 זיך ע־ דא פענדאנירען, גלי־כצייט־ג דך ליעם אינד

 נעויאבשק טעה־ ניבט אנשט־ענניננען ווייטע־ען
פ־יי־אט-לעבע; אינם נאנין ז־ך צא; ע־ פ־הלטע.

 צא־ט. ע־ ט־ טיט נאטטין זיינע איהן ויא ק,—צ
 שטאדב ציישל ש־אפעששא־ פפלענטע. ליבקי־ט

 בילד דאש ו־א־ ע־ •אה־ען. 67 פאן אלטער א־ש
וואללטע עד טאננעם. איבע־צי־גיננש-ט־־־ען איינעש

 ב ווי ויא האבק ־אללט. אדעין ויינק אץ בלוט מ־אששען
דאה־־ם?' קינד או:ד

 -6קיאםם קדאנקע דע* צוקטע פ־אנע דיעוע* בייא
 ויינע ער קאננטע ם־הע שווע־ע־ טיט נו־ צויאטסק. האפט

 איץ. ואה ער אונטעדדדיקק. פערלענענה״ם שמע־צל־נע
 נאך סוס. גד־־פק נאטה.ל־גע איינע* צו ■עטצט ער ד>ש

ו דאנן ער ואנטע ו־־שצע־ ט־עפק איינעם
וועניגט. קינד. קיין או־ך אונד ו״יב קיץ האנע ,איך

 אונד ווייב קיץ איך האבע ויננע ן ע ש י ד י י איש טע:ש
, אלם שטעהע, איך . . . קינד ע ד ו  אויף אלליץ נאנין י
 הי. יענוייטס ראש אין אונבעוויינט ווערדע איך וועלט. דעד

 פיד בעטען. ניעשאנד ווידד נראנע ס־ינעם אן נינערנעהען.
 סיץ . . ווע־דען נעואנט .קדיש״ קיץ ווידוי ועעלע מי־נע

ק ענ  קיינען דאהער דאבע איך פערפעהלטעש, איין וואר ל
ק פיר ט־אסט ק פיר נ, נ א נ לעטצטען דען טאד ד  ד

 אונפא־נע. נאנצל־ך ליירער איך טוש נין, בעשטיטסט איך
. אנט־עטק. •יייטעט

 דך צי־נטען ליידענדען דעש אוינען טיעפען דען אין
 שטאנדען טאננעי ניידען דיא :טד,דאנענ.טיאםפען שווערע

 אונד וויינטע פרויא •וננע ד־א ;עישיטטערט נעטטע אם
 פארוואודפם. ד.אלנ טאננע ערקראנקטק שוועד דעם ד־עף

צו: פאלל
 !גאטטעם.לאםטעדליך וון נינט דאך רעדעט .א,
 ניע. ! שטונדע שווע־ער ואלך אין ניבט אייך פעדוינד־גט

 נאטטעם אללטאכט דעד אונד ניטע דעד אן דארף טאנד
. . !"צווייפעלן

 אויף נור איך רענן קראנקע) דעד (וייפצטע !יא 1 .יא
דורך ם־ך איך ווענן !דירפטע ראפפק נאטטעש ננאדע דיא

 ד־עזע אבנלייך פערלייננען, ניבט קאנפעשם־אן זיינע
 וואד, הינדערנים איין הינדורך יאהרע לאנגע איהם
 וויענער דעד אן פראפעסשאר אלם שטעדלע איינע

 ער אלם זעלבשט יא- ערהאלטען. צו אוניווערדטעט
 וואור. בעריהטטהייט שע איידאפעא איינע בערייטש

 ״אי־שערא־- אלש נור טראטצדעם ער טושטע דע,
 נור יא ער דא ווירקען, פדאפעסשאר״ דענטליכער

ע ד ו  שאם״ .או־ם ענדליך דך מאן אלם וואר. י
 יודענ. ז־יגעם ,טראטין א־ד,ן זאה, פעראנלאסט

 ער. צו פראפעסשאר״ ״א־דענטליבען צום טהוטם״
 עד. אוים צוריק או־שצייכנונג דיעזע ער וו־עז נעננען■

 יונענד שטודירענדע אונזערע - אונוויללען! לעם
 עטוואם קל־נ־קעד נעפייערטען ד־עזעם פא; זאללטע

 ! שטערקע . גי־שטעם אונד טרייע - איבעדצי־נוננם
- לערנען!
ד *ן נ א ר ע ל א (ט * נ ו י. נ י ל ע ר א

י ק פ א ז ד ל ו ד ע ז א  הויפטשטאד. דיא ט!) י
 וואורדע דיעזעם !9.,אם בעריבטען: בלאטטער ט־שע;

 (יאם.נאד־.קונ. טישא-ווא־קאני אין ש־נאגאנע ד־א
 אויף עדאפפנעט. פייערל־ך קאט־טאט) שאלנאקער
 געט־ינדע.פאדשטע. א־ז־אעליט־שע; דעש א־־נלאדוננ

 דעד זאוואהל עדש־ענען טארקברייט, אדאל־ ד,ערם,
 זא י׳יאידענא, א־טעש, דעש פפא־רעד קאטהאל־שע

 ן מיש. י׳ זעעל-זארנער, רעפארם־רטע דעד אויך וו־א
 דעם פאן וואודדע אונד ם־נאנאנע, דעד אין קאלצי,

 גע. .איינווייהונגס-י־עדע״ ד־א זאנאר לעטצטערען
 ן א־־נפעדנעה. ״נוטע דאם עד וועלכער אין האלטען,

 פער. קאנפעסש־אנעך פערש־עדענען דעד מען
 | הו־פט. דיא בער־כט. דעד ווייט זא - העדרליבטע.״
 פאלל דיעזען בעצייכנען בלאטטעד שטאדט־שען

 אונד ״טאלעראנין דעד צ־־כען ע־פ־־־ל־בעש אלם
 פ־יי. א־נזעדערז־יטם ודר דולדזאטק־־ט״. רעל־ג־אזען

 זעעל- רעפזן־מ־־טע דעד דאש עבענפאללם, אינם ען
 ; ,ני- דאש א־־ף פע־אנלאשם־נג ד־י׳טע־ ב־־א זא־געד

 ] קאנפעם- פערש־עדעגען דע־ א־־נפערנעהמען טע
 קאננטע. ה־נודיזען ט־שא-ווא־קזןני אין ש־אנעך

 ) .א־ינווייהוננס- ד־א דאם ורד, נלו־בען נל־־בווזןהל
 אי־- שאן ם־נאנזןנע א־ינע־ ע־אפפנונג ב־־א רעדע״

 א־־נעם פאן אבער נ־כט ר, ע נ י ב ב א ר נעם
 זאלל- וועדדען געהאלטען גי־שטל־כען רעשא־מי־טע;

 א־־נפערנעהטען ״נוטע דאם ווירדע ה־עיודך !טע
 טיםזן.וואר. אץ ךאנפעשש־אנען״ פעדש־עדענען דעד
 עש האבען. ע־ל־טטען שאדינונג ק־ינע נעווים קאני
 שא־נעקוןממע;. פאלל דע־ נ־ע נאך נעוו־ם א־זט
 א־־נען נעט־ינדע ע כ י ל ט ם ־ ר כ א־־נע דאם

 ע־אפפ. ב־־א העטטע, ע־ז־בט ר ע נ י ב ב א ר
 א־ינווי־. דיא ע כ ר י ק נ־י-נעבו־טען אי־נער גונג

ן ווא־ום !האלטען צו הונגם_דעדע ע ד ו  •א י
 פאללען נעדאנקען א־ננל־קל־בען זוןלך א־־נען א־־ף

:אונע־קלעדליך א־נש בל־־בט דאש -

 נע. ווידד־נ ננאדע ה־טטל־שק דע־ פערנאננענה״ט ט־־נע
 דאם מיד ע־ש־ענע פאללע ד־עועש אין !דעטטע טאנט
 ווענינעד פ־על אום פינשטע־, ווענ־נעד פ־על אום נ־אב

 ד־נע סיר ה־נטע־ של־עשט לענק אי־דישע דאם ש־־א־ין.
 פון־ דך אפפנעט עוו־נק־־ט שויערל־נע א־־נע . . . טדזןדע

איך ויענן נל־ע־עד, אללע דודך שויעדטס ם־ך ון, . . מיד
 ה־נאב. הזןללע צו־ וואהנו־ננ־נ טוש איך ;דענקע דא־אן

 ו־נדהאש. טי־נעד ווענע; רי־ע אויש וואהנדננ־נ ־א, !פאדדען
. פע־נאננענה־־טד טען . .

 קראנקק דעם י־ך ש־ען אנגשט פ־רבטעדליכע א־־נע
 אונד הץ או:־וד.ינ דך י־אלצטע ער ;האנען צו נעטאנטינט

 יוןנ. שטעדצען, קא־סע־ל־כען אויש ם נלון טעה־ נ־נט העד,
 וועלט דעד אויש ש־־דענש ז־־נעם ווענען קוואל אויש דערן
לענק• י־נדענפוןללען א־־נעם נאך

!״שטואל :צו זוןד,נע ו־־נעם נון רו־נטע אלטע דעד
 קאנן איך ;ק־אנק שוועד נאד א־וט פאנן דער נלו־בע, איך

 אויש דיעש פעדנעהטע איך אנער וערק, נ־כט וווןהל אירן
 ציטטעדנדען ויינעי אויש איישעדוננען, פעדווידדטען ויינען

?״ אירן א ו ד ם־נדעשש וזיא שטימטע.
!'לעבק שטונדעו ווענינע ך נון נוד וו־־ד סאנן .דעד

וןד,ר• א־:ם פאטעד ויינעם שטואל ליששעלטע —
 אונד אלטעו דעד (ואנטע ז וןןד.ן מיין איילע, ,וון

 ,יציאת נייא לייטע סעהרע־ע דאט־ט העדבייא, ל־־טע רופע
טק נשטה* '1 ווןללען נע

 אלטע רעד הערנייצו־ופק. לי־טע אום נינג, שמואל
 :קראנקק רעם ואנטע אונד ניעדער נעטטע אם ואנק מאנן

פריינד?״ נוטער נאטע, אייעד איוט .ודא
אגטווןןדט. קורצע דיא לויטעטע — '1 ק ה צ .י

ה ר ב ע ) ת • ר ר ו  אדם )1 ה ר ב ע ג
 יידי. ,דער בעריכטעט: אונם וררד םעטש־-נייר>ןרף

 קויפטאננעס יידישען היעז־גען א־ינעם קזןטט־ם שע
 36 ן פון בעטראג רען הערק זיינעם פעראונטרייטע

 פעראונ- דיעזער פאן קויפטאנן דער אלם גולדען.
 דעם נאך ער פור,ר ערלאננטע, קעננטנים טר״אונג

 געריכטע בייא פאלל דען א־ם רןש.םעבען, נאהען
 דיע. פזןלנע אין טדאפען דארו־ף גלייך אנצוציינען.

ק יעדוןך דיא איין׳ שאנדאדטען אנצי־גע זער  אוג. ד
י אלם נליקליבעןקזןטט־םנור ״  אנטראפען. ע כ ל

 שטראפע דעד פ>ןר אנגסט אוים7נעמל האטטע ער
 זיך ער א־נדעם געטאבט, ענדע א־ין לעבען זיינעם

 ברוסט דיא אין טעססער געשליפפענעם שארף א־ין
 שו־ער.פ*ןל. דיעזען טהיילען ודר - שטיעם.״

 איינע ראש בעוו־יז, אלם מ־ט, נור פאלל לען
ע ו ו ש נ>ןך איינע רעגעל דע־ אין לי־דער זינדע

 טיטנעטהייל. אונס דיא דאט. פיןלנע צור ע ר ע ר
 יעדזןך ודר האבק בעטרעפפענדען דעד נאטען טען
וועגנעלאששען. שאנונג אדם

ן' ו ע ג ,ש ר ע ש י ט י מ ע ־-ם ט נ (א •
ן י ד א ע  ןר-נעם.1פ ט.) ד א ט ש ט פ י ו ה ד
 א נ נ א נאטענס כריסטענ-פדדא, א־־נע קאם טעדן

 נומטער ד,אנפ.נאשםע דעד א־ן א־נעם צו ם, א ד ב
 זין־ ם־ט האטטע ז־א הו־זט־ישטער. ווזןהנענדק

 י, א ־ ו ש ט פ י ל נעזא קנאבען, קל־־נען אי־נען
 אין דא פערשוואנד. אלשבאלד אבער א־ה־ דעד

 הא. י־דישער איין אויך יעדוןך הו־זע דעטזעלבען
 . נ א ל ל א ה ה־ינריך נאטענם דערנ-האנדלעד,

. ד ע  וווןה. דעססען א־ן פרויא ד־א דראנג ווזןהנט, ד
 דורך אללעש א־נד בעטטצי־נ דזןרט ווא־ף גונג.

 קיבענ.טעם- א־־נעם מ־ט ווזןללטע א־נד א־־נאנדעד
 דער דא או־פשניידען, ד,אדע־נ.באללען ד־א אוץ סער

 ט־ם. זיין פעיבין־גען דא־ט קנאבע פערשוואונדענע
 הערב־יגע. זזןנלייך וואר פאלקש-מעננע אי־נע סע•

 דרזןהוג- פ־רכטערל־בע ע־טאנטען עש :שט־אמט
 ענטשטאנדק׳ אוננל־ק א־־ן האטטע עש נק-אונד

 ו־א־ ש ט פ ־ ל פ־ו־א ד־א יעטצט עבען ניבט ווענן
 וועלבעם ווא־ע׳ עדש־ענען זאהנכען א־ה־עם ם־ט
האט. נעפ־נדען נאסשע ענטלעגענען א־־נער א־ן ז־א
ם אננא ד־א נענען - א ר  ארג- ד־א וואורדע ב

א־־נגעל״טעט. טערדכונג
ר ו צ ) ו • ז י י ו ו ס ־ ו ג א ׳ נ ר ד ס ע ד

 דאש האט פאל־צ־־א בע־ל־נעד ד־א ט.ו ו ה א ק
 דעם פערלאננערונג אום קאהוט ־־׳ דעם אנזובק

 אונד בעוו־לל־נט, נ־כט טע־ם־נעש נעוואה־טען א־הם
 (ד־ענם. ד־עזעם 23. אם בעד־־טם טושטע דעדזעלבע

— פעדלאששען. הו־פטשטאדט ד־־טשע ד־א טא;)
 ט ו ה א ק דר׳ דאבב־נער ג־אש.ווארדי־נעד דעד |

א פאן העדרן אן דך האטטע מ י  טעלעגרא. ט
אננעלענעג. א־ן געווענדעט, ב־טטע דע־ ט־ט פ־ש

 פאט־. א־־נען או־ך וואהל •א האבט איה־ ״אנע־
 פ־עלע נאד יא עש דא ד־עוק, ארך טי־ ואנעש ;ל־ענ.נאטען

ק וועלנע גיבש, טענשען ח צ . • !*ר,־■שען ' י
דענ.6א;ש נ־אשע א־־נע •עפצט טאנסע קדאנקע דע־

 אל. דעם אה־עש דעם נאהע ד־א אץ טונד ו־־נען אום גונג,
 דאם ל־יוע, יא א־הם עד ווא־ויף נ־־נגען, צו טאננעש טען

 ד־א יאלל, הא־ק אלליין טאנן אלטע דע־ נור ענק
:צוהו־נטע ווא־טע

ר׳ דעש ואהן דע־ נין אונד נ״׳ך .יצחק ה־ישע ״איך
 אוננליק. דיין בין איך !פאטע־ טהייע־ע־ יא, :נ״ץ שינחש
. !יאהן לינע־ . . 1 יצחק דע־.פע־שטאשענע בין איך .

ה־טטעלו' א־ש נאטט אללטאכטינעד ■שדאל! ״שמע
 נליטצ. א־ינעם פאן וויא או־ף, נדייי דע־ יעטצט ש־יע —

 האנדע ניידע •עטצט לענטע ע־ ניעדעמעווארפק. שלאנע
 דאם נאך ע־, פירכטעטע אלם או־נען, בלינדע ייינע אדף

 אם - וואללטע. ועהק נ־נט עד וואס ם־שםען, צו ועהען
 דיא פדויא, יוננע דיא וויינטע נעטטעם דעם ענדע אנדעדק

 שטערבע. אם ייא דאם האטטע, דאפאן אהנונג קי־נע וואהל
. .שטעהע. נדודערם פעדלאדענק א־ד,־עם נעטטע

 פיעסדען ט־ט ציטטעד דאם ו־ך פיללטע א־נצוו־שען
 דא האטטע. העדב־ינעדופק שמואל וועלנע טערואנק,

לאנער. דאש האלב״קרייוע איש אומשטאנדען  ק־אנק̂ע
 עדשיוג קראנקענ-לאנער אם וואר פדויא אלטע א־ינע אויך
 צו ניע אנלאשסק טדוידינען דעדארטינק ני־א דיא נק,

 ״ד י ח ״טאנטע דא דיעס וואד עם — טפלעגטע. פעהלע;
לאנד.רענעציך׳ דיא

פאלנט.) נפארטועטצונג



 >$ללםאנט8 צץטווייליגע א־ינע ווירד רעניערוננ דיא
 אויששיייטוג- נעשאהדליכשטען ד־א אום שערלאננק,

 רע־ דיא ;מאבק צו אונשאילץ ש־עשסע דער גען
ק שיר ארך וואהרש״נליך ודרו• גיערונג  ר״כם- ד

 ע־-6 טאבט :-אבערע א־־נע טאנס-ש־אזידענטק
 ד.עטצ- שאן האלט•:; דיא ד־עזער דאם־ט לא;;ע;,

 שערהינדערן שא־לאשענטע א־ם בראנד-רעדק אונד
 דאם צוויישעל, קי־געם עם א־גטעיל־עגט ד*ןך קאננע.
 אייגע! רעגיערוגג דער ד>ןפפעל.שע־לאננק דיעזעס
 ־א: אי' ודיר* הערש^דרושק ם ־ ו ט ש זד־סק

 ה־עיויד עבק ווערדק דעשיט־רטק ט־.םעט־ט־שק
 ע! העטצע א־ה־ען צו שע־אנלאשבו;: ע ;•י א־־נ~

־טאן דאם ודנודיזק, דאדדף דאווערדק האבק. • : 
ן .דען ע ד ו  א-;י שאנסטע ד־א ליעבע־ צו י

 איד ם~עס- דיא עררונגענשאשט, קאםטבארשטע
 ■ ידלל ן ע ; ר י ו ו ד ע גל״כזאם רעדע-ש־י־ה־יט,

 עבען א ל אבנעאדדנעטע. זאדכע זעלבשט אבער
 ' ע נ ; ע ; אבער לץך אנט־.טעטיטען, קיינע
 דאשפעיי-£ע־- ד־עזעב ווערדען ז־נד, רעג־ערו;; דער

 ל־עזע !בעקאשששק א־־שער ש־עלעם ט־ט לא״ען
 א"־ לילל רעגיערונג .ד־א :ק8דו וויעדער ווערלען

 צ־ם ;־בט רעדע-ש־ייהייט אונד פ־עש. ל־א געגטל־ך
ן לע־ שוטצע ע ד ו  לא- זא:לע־ן שע־ניכטק, י

 פע־ש^נט א::־־ששע •עדעם שא; זעלבשט ז־א ט־ט
 א־הרעי טיט דך בעש־נדעט לעגיעדו;; א - בל־־בע.

 £ע־- שלעבטען עבענזא א־ד,־עד אי:ל שאל־טיק
 או:אב. דע־ ק־יט־ק בייסענדשטען דע־ וואלטונג
 ש־עשטע דיעזע ארשגעזעטצט■ ם־עששע האנניגען
 זיא לאמיט שאבק, ״םו:ל.טאלט־ :ון דא טאבטע

 אי:בע. א•:־ או;א;:ע£אבטק הערצענש-לושט, נאך
 לעש פע־דע־בק צום ווייטע־ ארך קריטעלט,

 העטצע־ ל־א !קאנן שא־טדידטהשאשטק לאנדעם
רעגיע־וגג:ו ל-א געב־ו־בט יודען דיא גע:ען דייק
 או:בע־ ־ ה • א עבקדאם ב א .או־םרעדע־־, אלס

 א־נטע־ד-- צי פ־עבשע דע־ ־־ק־ט ש־־יע קוועסע
 ד־א רעגיערונג דע־ ניבט לאהע־ דירשק וו־ר !קען

 ליא בעליעבען א-;ע:עש ;אך א־ם א־ינל״טען, מאבט
!־שעדניכטק צו ־ייה־יט8דעדע. אוגד פ־עב.

 אששא- אללע־ דעפוטירטען דיא ווע־דע; ״ז*
 ק.6אדםרו ר־־כסטאגע ב א פא־טייען ז־צ־אנעללק

 איי; געורם. ודר ד;ד דעססען וו־רד, קאספף דעל
 ש אי: •ולעז וויה ליידע־ יואב־יא וועררען. העשטינער

 ד־־שטע;• קאשמק שטעהען צו ק66זךדעד.טדע6
 א:. דע־ וו־רד אללדעם אי;ד ט־אטצדעס אלליין
 טא. דעד ד־טננם דע;;>ןך רעג־ערונג דע־ ם־א;

 ד־עש געש־עהט געלא;;ען. א:;אהםע צור י^-טעט
 ש!ן; -עגיע-ונג ל־א לא;ן טאבט א־;ד באלד רעבט

 גע. שאילק לען א־־;;ע-־טטען;עוואלט איד,ר דע־
 א:טי.שעםיט-םםים, דען שיד שטע— דאגן בדרך,

פ־עש- אנט־-שעם־ט־שע ד-א ש־ר אבער נאמענטל־ך

 עם שלאנען. ט^דעש-שטונדע ד־א אלשבאלד שע,
 צום לאנדעם לעם יודען דען בלאש נ־כט ד־עם ווירד

 אלטען אללען ארך ז^נדעין גערייכען, שארטהיילע
 דיא זעלבשט דך ז־נדי בערי־ט ד־א בויערנ-וריבערן,

 בלוט-בעשולדגוגג ד־א גור אום אששנק, צו אלערן
 שטוטציגען א־יגענען א־ה-עם ט־ט יודען ריא געגען

- ר דירשען צו בעווייזק בלוטע

 דען ודר לאם זעלבשטשערשטאנדליך, א־וט עם
 שאללא־נהאלטליך אדםאי־נאנדערזעטצו;גען אב־נק

 אי:- ודר טאבטען וואונש א־ינק נו־ בייששל־־טק.
 ~שי- א-־:שטי;ען או;ל ־י־;דע6 האבשע־עהו־טק זע־ם
 ודד י• ב־־נגען או־בדרוקע צום געגענא־בעד לער*

 לעש דעשוט־יטען ־־לישען ד־א לאם נעסד־ך, ודנשטק
 שטושע העד הא א־־ף אללע דאך ל-א רי־בבטאגעם,

 א־קאטםע;לען8 ב־־א שטעהען, איגטעלל־נענץ לעד
 איה־ע ש־ד א־־שע־ טעה־ עט־־אב ט־ט אנלאששק

 האבען ב־זהע־ גלו־בע;ם.גענאשםען.אי־;ט־עטען.
 רעזע־וו־דט״ .צו לע־זעלבען;א־ ם־־שטען ל־א דך

 ל־א וועלבע ש־אנע, א־־;ע אשט זא שעדהאלטען,
 נעלאננטע. ערהא;דלונג8 צי־ בע־־ה־טע׳ יודען

 ה־ א נעאייננעט, קדם א־זט עטוואש זא י. ו־אה־ליך
 ניבט- איהרעד א־־גע; דען אין זעלבשט א;זעהען
 רוע־ 1 ע־האהע; צ־ וועזע;טליך קאללעגען י־ד־שען

 גלויבענש-גענאששק ז־ינע ש־ר האט, טוטה ק־־;ען
 אללגעטי־נע א־יף קא;ן א־־נצוט־עטען, אפפענטל־ך

ע־העבען! אנששרוך קי־גען אבטונג

גייאיגקייטעץ. פערשיעדענע
ע * ט ש ב א ה ר ע ל ל א ע ( ד נ ע ש  ש

ו  ע.) ג א ג א נ י ם ד ע נ י ־ א ן ע ט ם נ ו ג צ
 ו־־טהעטע (:אל־ציען) הא־א־ענרא א־טע לעש אי;

 ה־יזע־ 16<׳ לעש ב־אנד, א־־ן 1<ז״י טא• 1.*! אש שאן
 ד־א ־עלק.6 אששע־ צ־ש אנא;ע בי; ד־א א־־ך א־;ד

 טאב. געם־ינדע ייד־שען דא־ט־נק דעד ט־טי״ל־עלע־
. ש־נאנאגע ד־א א־ם א;שט־ע;גונ;ען. אללע טען ע - 

 שינא. דעש שאללעגדו;; צו- הערצושטעללען. דע־
 קאי- טא־עבטעט ז־־נע נון ששענדעטע נאנענ-בדעש

ק 1. יאזעף ש־אנין זעד.קא:־נ  ׳*,י שא; בעט־א; ד
 דיעזע־ א־־ש ש־יוואט.קאםםע. ז־־נע־ אדם נולדע;

 טא; ע־שטע; אב ה־יע־ ו־א־־־ע שע-א;לאבב־:נ
 לאב ש- נעבעט ש־־ע-ל־בעש א־־ן השנה' ״-אש
 ע־הא- גאנצע לאב א־;ל מא־עשטעט ן־ינער וואהל
שע־ר־בטעט. ש־נאנאנע לעד אין העררשע־״הח בענע

 נ- ע צ נ ־ ד פ : א ־ ק ־ ע ז נ י א י *
 מינו. <־• איה־ 3 פא־נעשטעדן, שערל־עם ד) א א פ

 שעשע־אט. ם־טטעלש ־־־ע;,'א־ם נאבט־טטא:, טען
 זאממע-. דעם א, ־ א ;־ ס נאך צונעם - האפ

־״- צ־ דוטעניען, פאן קאצינש לעש אדישענטהאיטע

 נאכם־טטאנם, נעשטערן האה״טען רע איה ווא זען,
אנלאננטען. ע-האלטע; וואהל אוהר, 4 אום

א י ר ) ע • ט ש ר ג ע נ ו צ ט י ם ז ע  ד
) ן ע ש י ר א ג נ ו א ס ע נ א ט ש כ י י  שינ_ ר

 אד.8 שעשטעטבע-, 27.טארנען(זאששטא;), דעט
 וו־רד דעיזעלבען אין שטאטט. אוהר, 1! טיטטאנם

 ם־נישטעל-שרעז־דענטען דעם צושרי£ט ד־א בלאס
 רייכשטאגעם דעם נוננ86עיא ש־־ע-ל־בע ד־א א־בעד

 ד־א - ענטגענעננענאטטען. טא־עשטעט ז־ינע דו־ך
 אע. טאנטא:, אם ־;דעט6 דטצוננ ע ט י י ו ו צ

 טהלאנ.-עדע, נעהאלטענען דעד נאך ם־טטעלבא־
 טהדאנ.רע. ל־א אניאששע וועלכעם א־־ב שטאטט.

 דער אץ - ודרד. ן ע ז ע ל ד ע ש ;אבטאלש דע
 אבנע. ל־א לאנן א־בע־ד־־כען דיענשטאנ-ז־טצינג

 קאנשטי- ד־א וואדדף מאנדאטע, א־הרע אדדנעטען
 ב־־א שא; אלל־ין - עלשאלגט. ה־־זעם דעש טואירונג

 א:ט־.שעט־טען ד־א וועלדען קאנשט־טוא־רונג דע-
 .8דיר עם בעג־ננען. שעלדצו: טאללזינניגען איהדען

 א־ה. צוו־־א דאש נעליננען, וועניגבטענם א־הנע; טע
 נע. אונד ־ א ; ד א ו ו א;טא; מ־טנל־עדעד, דעי

, זא ץ א  קאנשט־טואי. דע־ פאללצונע צום ב־ז ־
 וועד. פ־נג־רען יהרער״8ש6״אלטערס-שרי אלם נ רו;

ק צו צושאלל־נ העד־בע; ב־־דען ד־עזע וו־־ל דען,  ד
 זאללטע !געהא־ען דעשוט־רטען ן ע ט ם נ נ י י

 שער. ר, ע א ב העדר דעפוט־רטע, אלטעשטע דע־
 ״אלטעיש-ש-אזי- דעש שטעללע ד־א ז־־ן׳ הינדערט
 א־ם ז־ך־ש מאן מ־שטע דאגן א־־נצונעהטען, דענטק־

 נעשאללען אללענשאללס ״הו־ז.ארדנוגנ* דע־ ז־ננע
 קאנשט־טואירונג נאנצל־בען צוד ב־ז לאש לאשבק,

 ל ר א ק :א־ד, ג־־־זע דע־ שא־לאטענטש דעש
 א־־נ. ם־אדדענטענ-שטוהל דען ך, י ו ו ט ד נ ע נ

 א־זט ל־בקי־ט—הע ד־עזע אלל - !זאלל נעהטען
 ענדניל. ד־א לא שא־א־בע־נעהענד, שנעלל יעדאך

 נור דאך לענן הו־זעם דעם קאנשט־טואירונג ט־נע
 אנטי. ד־א אלליין נ־ממט. אנשש־וך א־ן צ־־ט קורצע

 שטעל. ד־א ש־ר א־־ך ענטשלאשסען, ז־נד שעט־טק
 א־ה. א־־ב ודצע-ש־אז־לענטען וו־דקל־בק א־־נעש לע

 או־שצושטעללק. קאנד־דאטק א־־כען ט־טטע רע־
 ד־א ־ע־אך ו־ע־לק שט־עבק א־ה־ע; ד־עזעם אין

 ט־דד־נע העבט א־־;ע נעודש העדרען זו־בע־ען
 ר־־בס. א־ננא־־שע דע־ !עדליידע; ע פ פ א ל ש

א ל ב טאבע דעש א־ן נ־בט נעודש ז־ך ו־ידד טא:
 שטאנקע־עד אנט־-שעט־טישען איינען ן. ע ־ י ם

!ו־אהלען צו ודצע-ש־אז־רענטען צ־ם
ן י י א ) ר ׳ ע ט ט ה י ד ע י ד י ־ ב

ע  ש- ע ש א ־ ש-ש ט ע ט ־ ז ־ ע ־ ו ־ נ ו א ש
ר א ) - ש ! ן ע ב ר א ט ש ע  דיעזעש 23. אם נ

 דעד ודק, נאבשט ה־נטע־ב־יהל, דעד א־ן שטא־ב
 הע־טאנן דר׳ ש־אשעבבא־ קל־נ־קער, בע־־הטטע

צ־־טוננ* טעד־צ־נישע .וו־ענער ד־א ל. ש ־ י צ

פאלליעטאץ.
לאנד־רעבעצין. ד־א חיה, טאגטע

־. נ ש א ־ ט ס שאטועל דר. שאן
צו;;.)8א־טזע6 1־8.12(

ל־ידע:. •עדען £־־ טד.־־ל:אדדע האכהעדצינע ד־א
 ער.*ונ8כאיאק שאנסטען דק •ע זייט ־א נילדעטע דק

 :אך שולן*. .אלטען זאנע:אנ:טע: דעד אדם •ודק דק נ־־א
 דאהער ראנן נל־נדע אלטע. דע־ זאנטע בעזיננק קורצעם

̂הנע דינעם צו :ז
̂ך *געהע אי דעם צו זז$רן, מיץ 4שרואי דדנדף. ד

 א*הן, פיאגע אוגד עליבם״ ״שלום אידים ניב ! ק־־אנקק מק
 נא:. איך, אב או־ך, א־ד,ן שראנע וואפנרדנט? ער אב

 איהש צו מיך ווע-דע, האבען נעסאנט .קידוש״ איך דעם
 א־הם טאכטע א־ך או־ך קאנן! לאססק פ־הרען ד,־נדף
 יא, !זיין חולה• ״מנקר א־ד,ן אונד נענען עליכם״ .שלום

 דעס נענאטע ה־ילינע צוו־יא נאד דנד דאם !זאדן מיין
 צו שריעדעך ״צום דאנד דיא שיעסדק דעם :יודענטהוסס

!"ני־צושטעהען הילשדייך קראנקק רעם אונד רייכען,
̂ינטע. שמואל  צ־ממער דאם אץ ה־נויף נינג ער געהו

 נ־עדעדגע. אלסנאלד אויך אנער קעהרטע קדאנקק, דעס
 שוועס. זי־נעי צו עד, אינדעם וו־עדעי, נעסיטרעס שלאנענק

1 זאנטע נעווענדעט, טעד
)נ.1ז ק־אנקען, קי־נען שוועסטעי, ם־ינע האסם, ״דוא

הנונג אונוערע אין שטערנענדען איינען דעדן  אדפנע. וו̂ו
̂ממען.  ריינטע, האנד דיא אוננליקל־נק דעם א־ך אלם נו

 צ־םםערנ■ שיינטע, קאלטע, אי־נע איך דאס איך, עמפשאנד
שד. ל־ך6אדםע-ץרדענ פיך עם ראם )1ז שאסטע. האנד דע

 מוטהע, צו אונה״מל־נע* ןך1נ מיד ו־א-ד עם אונד ע־םע
 לזןזלאם. נינט מ־ך קדאננע דע- ראם מע-קטע, א־ך אלם
 אי־ז. זיינע אנז־נט, ד־א ער העטטע אלם ווזןללטע, סק

ל־ם. דינע ע־ווא־מען. צו וד־זע ד־עזע־ א־ן דאנד שטא־־ע
 אנ. אי־נע א־הם א־זט לו־ט •עדע* אונד צ־טטע־טען, פען 1

* שט־עננ־נג
 צו הארטנעקיג עט־ואם אדך ש־־נט מענש דעי ״אונד

 א־־נע נור וואהרשי־נלץ וואם £ץ־ם), שמואל ושוחר ז־־ן
 קי־נען ווילל עד איזט. ל־ידק העפט־נק ז־ינעי ץלנע6

 אי־נען נוי ;צורעדעטע אויך א־חם א־ך זעה־ ודא א־צט.
̂נטע ז־ססע קלא-ער על6£לא  אום נעהמק, דך צו ע־ מ

 ע־-יוואם ץד,נע לאפסק, צו הינשאהרק נענד שנת.׳ דען נ־נט
 ער דענן רוהע, דע- אללעם ץ־6 נעדא־ף ער נעניעסק. צו

 ד־א האט ר,ער,אונד ודים !ןן6 ע,8זאנ סיר ע־ ודא קץדמט,
מץ־נען או־שנעצעהרט. קראשטע לעטצטען דיא א־הם רייוע

 שיד נענען טיאנ6או־ איינק אטער6 ל־עכען דעם יע ודלל ן
 שער. לענענד סער,ר נ־נט הדז דיעזעם ער דאס £אלל, דען

̂ללטע!• לאססען —זז
 וןם6 ה־ימקעהר ז־ינער נאך מאינען, נאכסטען אם

 מאנן נלינדע דע־ זיך ליעם ס־נאנזןנענ-גזןטטעסד־ענסטע,
 ז־ץ שיהרק. נאסטעם קיאנקק דעם )הנ.צ־ממע־1וו דאס אין

 זיינע ארך אנער 1 דאה־ן נאט־־ל־ך איהן נענל־־טעטע זץה.ן
 לאססען, אנהאלטען דאפץן נ־נט זיך ווץללטע ע־8טץ:
 אנצושטאםטען. נעזוך איינק פרעמדק אונגליקלינען דעם
 זיין אץ פע־זץנען דרי־א דיא אלם לאנ, פרעמדע דעד —

 וואר ער :היננעשם־עקט נעטטע דעם אויף טראטען, צ־ממער
 דינער כייא נעסטערן, אלם שוו<ונעי, אונד קראנקער ך נון

א־־נ. דק )רםליך1פ סאנטע ער .הו־זע.8נאס אים אנקונפט

̂ן א־הם וו־רדע אלם דדוק,  (מלאך *דעס.עננעל8 דע־ שז
 אש.£ארנק, ־־א־ געזינם זיץ ז־טצק ה־־שטע; צו חמותו

 ר. ע י ט ש נל־ק דע־ אונד הוןהל ווא־ען או־נען דיא
̂ללטע ער  ק*ז:נטע עי ;נעמפק א־צט ק־־נען דויכאו־ס ווז

 ק־אפ. לעטצטק ז־־נען מ־ם נעהסק. דך צו נאי־וננ קיינע
. . . ני־נע צו־ דנטל־ך עם נ־ננ טען

נע. ועספעל א־־נעם או־ף דך דעד מאנן, נל־נדע דע־
ק  ק!ןננ- האטטע, נ־עדע־געלאססען ק־אנקענ-לאנע־ דעש נ
̂הל טע  דאו־. עם זעהק. ני:ט יאסמע־-נעשטאלט דיעוע ו־ז
 ע־שפאדס. אננל־ק שמע־צל־נע־ נא־ א־ץ ה־עדורך א־דש דע
 העדצ- דעם פ־ט או־ס, האנד דינע ש נלון שטרעקטע ער —

:רופע לינען
̂הנונג מ־־נער א־ן )ממען1וויללק 1 על־כם •שלום !"וו

אנשטרענ. צ־עמלינע א־־נע מא:טע קראנקע דע־
 ערפאססק. צו האנד דארנער־־נטע א־ד,ם ד־א אום גונג,
 רענט זיא ק־סטע אונד ל־שסען ד־נע אן ז־א צ>>נ ער

הערצהאפט.
 סאנן נלינדע דער •עטצט (זאנטע קראנק ז־נד ״זיא
̂ללק ך יון אונד נעריה־ם),  !אננעהמק א־צט קיינק ז־א ווז

̂ן 8ר;כ ניבט איזט דאם ע איין איחנק. פז ד ו  סוס י
 ארצט דק נו$טם האש פיעלל־ינט !פע־ט־ויען נץטט אויף

?* דענן דא דנד אלט וויא !נעמאנט ק8)1נ זיינעם צו
 קראנקע דע־ יאח־ע!־-שטאהנטע ״פ־עראונדדר־ים־נ

הערפיז־■ שמע־צפ׳זלל אונד ם־חע.
וויע. הויז.ד,ערר נלינדע דעד (זאנטע :יוננ זו* ך .נון

ק אונד דער) ק צום ליענע קיינע יעטצט ש ענ  דא זעהען 1 ל
 מענש דעד !חעלפק איחנען ווירד נץטט מאנן, יוננער רץך,

איין נוןך זו*לאננע אויפנענען, הוןפפנוננ זיינע ניע דארף ;


