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 בי־א יודען פ־עלע ארך דאס וואהרשיינל־ך, אלם
 געק^ט. גופו אוגד האב איד,ר א־ם בראנדע דיעזעם

ק !)זינד מ

רייכסטאגע. אונגאדשען דעם אויס
— •אדלעס״דעבאטטע". דע* טאנ זעכסטער —

 (געס- דיעזעס -טען21 שאם דטצונג דער אץ
 ארסנאהטס- אדרעס-דעבאטטע דיא וואורדע מערן)

 שאדטגעזעטצט. שקאנדאלע בעדייטענדע אהנע ודמע
 פורוג י נ א ט י ש איוואן א:ט־.םעמ־ט דער בלאש

 רעדע פערוואררענע זיינע דורך אום בי־א, מאנבעם
 פער. צו שטיטטונג ה־יטערע זאלשע אין הרז דאס

 א־בעד זעלבשט ארך טאגבטאל ער האש זעטצק,
טוסטע. א־־פלאשק לרט דוממהייטען לייגע

א. ה דאניעל ט־אט רעדגער ערסטער אלם
 ן או־ף. א"םערםט.לינקק דער מיטגליעד ר. א י ו ו

 פא־. ליבעראלען דער אר־עפסען דיא זי־טע ער
 בע. צו אפפאדצ־אן געמאשיגטק דער איגד טייא

י פאן ד־א אינד ראטפפען נ א ר י  פערפאשטע א
 | נאב- פ־עלעם טיט אי־סערסט-לינקען דער אדרעשסע

 י זא יעדאך שפראך ער פערטהיידיגען. צו דרוקע
 גאג. איש רעדע ז־ינע ראש ווירד־ג, אוגד זאבגעטאם

 ! הערפארריעף. וררקונג גינסטיגסטע ד־א הרזע צען
א. ה זאגטע געווענדעט, אנטי-סעט־טע; דען צו

 י בעשטרעבונגען דיא געגען מים ״איך :ר א ,י ו ו
 פארבר־נ. בעטערקונגען דרייא אנטי.םעמיטען דע־
 ' אויפ. דיא אוטט־־עבע דיעזע דורך ווירד !> :גען

 !וררק. דען פא; בעפאלקערונג דער מערקזאמקייט
-אבגעלענקט איבעלן ליכען  פערשטאשק )2 ;

 דיא געגע; אנט־-סעמיטען דער בעשטרעבונגען ד־א
 דער איגד לעה־ע ש־־שטל־שען דער גרונד-זאטצע

 אגטי.שע. דער שט־עבט )3 - נאבסטענ-ל־עבע;
 א־־נצעלגע פיר א; פריורלעגיא־ש איין מיטושטום
 בעשטיטט. אגדע־ען אייגע־ שארע; ציש רראששען

 דא. האט א:ט־.םעמ־טיסםום דע־ - !דלאששע טען
 (לעבהאפ. !־ערם־שטענצ-בערעבטיגונג מייגע הער
ב־יפאלל.) טע־

איינם. געפייערטע׳ אללגעמיין דער ט־אט נון
 ה ט א • ו ר א ה באלטהאזא־ יוסט־צ-ם־נישטעד. מיגע
 רע. דיא פייר ווארטע פיעלער טיט שפראך ער אייף.

 שטילל ניבט דירפען .ורד :זאגטע איגד גיערונג
 איש פאדטש־־־טען, ריסטיג טיםסען ורד ;שטעהען

 נאך 1348 יאהרע פאם פאליטיק פ־־־הייטל־בע דיא
 בעשולדיגט מאן ברינגען. צו געלטוגג ציר נאך איגד
 ריק. דעם זיא דאש רעג־ערונג, געגענווא־טיגע דיא

 י־שט־ג. ניבט אבע־ איזט דאם הולדיגע. ש־יטטע
 געזיננט; פא־טש־יטטלי־ ־•אהל איזט רעגיערונג ־•א

 געזעללשאפטש.קלאשםען האהען דיא עבען אלליין
ק ודנשען א־נגא־ן אין ש-טט. ד  העטטען דיעזע ריי
 איגד פארטשר־טטע. א־ה־עם אי; רעג־ע־־גג דיא

ע. ארטשריטטש.פייגדליבשטע6 דיא אייך !וואהרליך  ־
 שאדען זאלבען ג־טטע־ לאגדע אייגעם קאנן גיע־וגג

 פא־טש־־טטם. דער זייטענס ד־עש אלם ציפיגען.
 ־עגיע־וג. ד־א געש־עהט. געזעללשאפט פיינדל־בען

 | בלי־בט געזעללשאפט דיא וואהרעגד •א. וועכסעלן גען
 פא־טש־־טט! יעדע; דרער דיא פי־ העמטט איגד
 דער אד־עששע דע־ א; מאגבעש זא האטטע איך

 איך אלל־ין ארסצוזעטצען; פא־טייא ל־בעראלען
 אנשטרעבט, גיטעש גור דיא ־עגיערונג, דער ווילל
 ט־ך ע־קלא־ע איך בערייטען. שורעריגק־יטען קייגע

 אד־עש. ל־בע־אלען דע־ אנגאהמע דיא פי־ דאהע־
 אגהאלטעגדע לאנגע בייפאלל, סע:•(לעבהאפטער

רעבטש.) ,עליענ.רופע״
ה באלטהאזא־ הערר ט א ו ו ד א  פאהרט ה

 י פערטיג ניבט ב־ןנאך ״איך זאגטע: איגד ניןפא־ט
 אגטי.שעט־טע; דיא אן יוא־טע א־־נ־גע ארך מים איך

ק דיעזע אייך ודיל ר־כטען,  איגד פארטשייטט ד
 אגט־-שעטיטי. דער זוכען. העטטע; צי פרייהייט דיא
 ם. א ק פ־אג־ן הערר גייסטליבענ-דעפיט־־טע שע

 פערז־בערן. צו גנאדיג, זא וואהל וואר י ש י ו ל
 םא־ד.־וערקצ״גק טיט ניבט יודען ד־א ער דאם

 א־ינטאל ניבט ■א 1י־ט)(הייטערר ארשראטטק,
 אייגע ודלל ע־ ודלל. א־־סטרייבען פאלעסט־נא נאך
 ער וו־א איש אנווענדק מעטהאדע טילדע־ע פיעל

 צו פעשט "ויישק דער פאן ברישטען ד־א זאנט,
 אי־סצי- יודען דיא א־זט, טיטטעל דיעזעס י. בעפר״ען
 איהנע; סאן אינדעם רעבטס), יה״טערקי־ט הונגערן

 איהנען אוגד פערשליעשט עגין—מאגר פ־ייע ד־א
ערווערבש- געורפסער א־ישא־ב־נג צי־ רעכט דאם

̂ך - ענטציעהט. אי־נפאך צוו״גע  העררען דיא דז
 רעטטוגגס-טיט. דיעזעם צו וועלבע אגטי-שעמיטק,

אבק נעהטען, צופלובט טעל  פער- דיגגע צווייא ה
 דאש פערגעססען, זיא האבק ערסטענם :געססען

 צוואג־ שראנקען עגגע ואלך אין יודען ד־א ז־א ווענן
 טריעבעם דעש פערמאגע יא דיעזע ווירדען, גען

 וועד- זיין גענאטהיגט .,זעלבםט.ערהאלטונג' דער
 צו ענערשיע אוגד טהאטיגקי־ט ק־אפט, אללע דק,

 פערוועגדען, צו אימטריעבק שטראפליכען יענען
 ה־יפיג זא אגטי-סעטיטען דען פאן יודען דיא דערק

 דיא אלזא יא ווירדען דאדורך !ווערדען בעשולדינט
 נאך גור געזעללשאפט בריסטליבען דער געפאהרען

 ד־א אבער אי־געם. איזט ראש - אג־־אבשען. טעה־
 פערגעששען, אייך האבען אגטי-סעט־טען העררען

ר ווענן דאם י ו ע ו ט י י א ה י ן ד ע ד ו  י
 דיע. א־־ששל־עשק, ערווערבש-צווייגען געורששען פאן
 ווירדע. גר־יפען זיך איש ־וייטע־ אייך ר־קשריטט זע־
 אמטערן דען או־ם ג־כט.אדעליגען דיא ווירד טא;

 טיט- דער אייך ווירד שפאטער אוגד ארסשליעשען,
 דיא אן האב-ארעליגען דעם פאן טעל-אדעליגע

 אדע־ לאהנענדען יערער פאן איגד געדריקט וואנד
 ווערדען. פערדראנגט טהאטיגק־יט אפפענטל־כק

 צוריקשרי־טען, דאהין ענדליך אלזא ווערדען וריד
 אללע נ־בט.אדעל־גען, אללע יודען, אללע ורר דאם

 ווער. בערו־בען רעכטע א־הרער מיטטעל-אדעל־נען
 אלטע דאש !האש-אדעליגען דע־ ג־גשטע; צו דע;

 טענש פאגגט־ע־ בא־אן בייש .ע־שט שפדיכווארט:
 יא דא נעלאנגען, געלטונג פאללען צור ורדו־ !״אן

 ק־ינע גא־ דגר, בא־אן וייא •יעגיגע־ וועלבע ל־־טע,
 ורד שטאלע־ן וררדק פ־גדען בע־־קז־בט־גיגג

 טאן דאטיט ג־בט, יודען דער רעבטע ד־א דאהער
 פערק״צע! רעשטע א־יגענע; אונזע־ע ניבט טא־גען
 קאג. דע־ אוגטערש־עד אהנע •עדעש, ודד גאננען

 אוגד ־אגגעם דעש אינטערשיעד אהנע פעשש־אן,
ק שטאגדעם,  רעבטע, ב־רגערל־בען אללער געג־ש ד

 פ־־־הי־ט א־־גענע א־נזע־ע אייך היעדו־ך גיר רא
 צישטיט. (לעבהאפטע קאגן!" ווערדק גא־אגט־־ט

זייטק.) א^לק פא; ט־נג
, איראן שפ-אך שליש צ־ש י נ ו מ י ̂ך ש  דז

 פל־ב. אללעש ה־יזע. לעע־עם פאללשטאגדיג פא־
 געשי־אטין א־נז־נניגע דאש איש פ־־יע, אינש טעטע

 עטייא טיששען. צי אגהא־ען ניבט טענשען דיעזעש
 ייעלבע ה־־זע, איש בל־עבק דעפיטי־טע 14 ביז 12

 פע־ט־אגען ניבט פ־־־ען איש ליפט קאלטע דיא
 בעשטאגד שיטאגי׳ש -עדע גאגצע ד־א קאנגטען.

 פע־טה־ידי. דע־ אי; איגד שיטפפע־־יק אייניגען אי;
 איג. זאגטע ע־ ״אר־עששע.״ א־־גענק ד־נע־ ג־נג

 בעזאנדערק אייגע טישטע ״איך :אנרע־ש טער
 איי. איך ודיל א־גטערב־י־טען׳ ,אדרעש-ענטי־אי־ף״

 א־שטרצי, אלש אננעהטע שטאג־פ־גדט אנדע־ן נען
 איש. אגטי.שעט־טענ.פא־טי־א. דע־ פ־ה־ע־ דע־

 אייש. ד־־ך ניד קאגנע איגגא־ן נעטליך, זאגט טייצי
-ווע־דען בעפ־ייט •ידען דע־ טרייבונג  זאגע ראש !

 סאן ראש גל־־בע, איך ניבט. ט־־נע־זי־טש אבע־ איך
 אוגשאד- געזעטצע בעש־אגקענדע די־ך יודען דיא
 די. דיא ניבט פא־דע־ע איך !קאנגטע מאבען ליך

 :שטיטטע (אייגע !*■ידען ־ע־ אי־שט־־־ב־גג רעקטע
 ראטיט לאששען, אי־שהונגע־ן גי־ זיא ו־אל״ק זיא
- זעלבשט פא; זיא ד ק ה ע הייטע־ר־־ט.) ג

 אגטי.שעםיט .יאהר־גע73 דע- זאללטע נאך
 יעדאך דא ש־פ־עבען. ך י ו ו ט ד נ ע ג קא־ל

 עיר, ערז־שטע •יא־, פא־גע־יקט זעה־ שאן צ־יט דיא
 נאבש- דער אין ע־שט געשטאטטע, איהם מאן דאש
 ניט. ד־עזע •יעה־ענד - ש־פ־עבעז. צ• זיטצינג טע;
 הע־־ לאנג־־־־רט געהט- פ־עששע ריא איגטע־ טע־

 דיא רעדע, זי־נער טיט הרז דאש ך י ו ־ ט ד נ ע נ
ווע־דען. ט־טטהיילען ניטמע־ נאבשטער אין ורד

ג. א ר ט כ א נ
אנפי-סעדיטק. דע- פע־או־טהיילוננ

 ד־א נאו־עטבע־. 21. ן, • ט ט ע ט י.ש י נ
 שינאגאגעג- דעש ריעגען פ־אצעששע איש היא יודען,

 פ־־־געשפ־אבק טא־ין טאגאטע איש ב־אגדעש
 הי־ט. א־ה־ע־ ב־־א בעקאנגטל־ך וואו־דע; וואורדק,

 פע־זא. י: געגען מישהאנדעלט. פאבעל פאב קונפט
 געשפ-אבק. א־־טהי־ל דאש הייטע וואורדע נען

 י א־בר־גק דיא פרייגעשפ-אבק, ויאירדען צוריא
 •אה. א— צ■ ביז געפאגגג־ש ייאבק ״ פאן יעדאך

ק פע־א־־טה־ילט. רע־דע־-שט־אפע ר

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע נ
נוממעד.) פארינער פאן (שלום

- . ע ז י ־ ר פ . ר ע ט ש ע  - פ
שאן באנאטע- אונר באטשעי :ע ל ל ע 6כי_ ם א ל

 105 פאן נעיבעד.פעללע סערנישע נולד׳, 00 ניז נולד׳ 85
 125 פאן קידשנער.פעללע שוועיע נולד׳, 108 כ־ז נולד׳

שטיק. 1!י2 פעל נולד' 130 כיל נולד׳ ;
. ע ל ל ע פ צ ט י וואו-. נולד׳ 165 צו סעלנישע ק

 עללען6נאיס. אין געקויפט פאלטיע נלאסע־ע איינע דע ן
נעמאיט. נעשעפט קי־ן וואו־דע |

וויט. הערבסטליכע א־ינגעט־עטענע דוא ל. ע ד ע ל
 אל.6 נאט־לען וי- נעלעבט. נעשעפט דאס ד,אט טע־וננ !

 נולד׳ 170 פאן טעלצען א־־נזאטץ ם־יטא :פלייזע נענדע
 קילאק-׳ 2 ביו 17 פאן טע-צען צווייואטץ ;נולד׳ 178 נ־ז

 פא; קילאנל׳ 24 ביו 21 פאן נולד, 174 נ־ל נולד׳ 170 פאן
 נין ר פאן טעיצען דלי־לאטץ נולד; 1-8 ביל נולד׳ 173
 (לאנד.וואא-ע 1 נולד׳ 185 ביו נולד׳ 180 פאן קילאנ-׳ 24
 נ־אנד. פיל פ־ינע אבפאללע ביללינע־). נולד׳ 1 ניל נולד׳ 5

 ב־רנע א־נד נא־בען נולד', 15״ ביו נולד׳ 188 פאן ואילען
 טיט. נולד׳, 258 ביל נולד 235 פאן האנפי־נע קוה-הייט,
 פאן ארדינעלע נולד, 2!״:ביל נילד 210 פאן טעלפי־נע

 נולד׳ 210 פאן שליטא •אש.הייםע: נולד. 205 ביל נולד 185
 נולד, 195 ביל נולד 18״ פא; סעקונדא נולד, 215 ביל

 טע. נילד, 1181 ביל נילד׳ 175 פאן פ־־דא נלאנק.לעדע־
 פלאט. :לאפיאנ-שאפע נולד. 165 ביל נולד 15!׳ פא; קונדא

 נולד׳ 135 פאן קאפפען נולד! 215 כיו נולד׳ 21״ פאן צען
 נולד• 220 ביל נולד׳ 215 פאן טילקען שוועיע נולד! 1יי8 ביו

גולדען. 178 צו זיעבענב־־נעד
ע ר א  נאטטע ע. ל ל ע ם ד נ ו א ע ט ־ ־ ד, ל

 ואד. :הייטע טדאקענע קילאנ-אנוט פע־ קל׳ 52 19 ד,ייטע
 ביו נולד׳ 110 פא; קוד״הייטע אוגנארישע מע-.ט־אקענע

 116 ביל 114 פא; א:םענ.ד,ייטע אוננאלישע נולד; 112
 נולד׳; 117 ביו 116 פאן פ־טטליננע אוננאלישע נולד!

 נול׳. 95-18! לאטד,ייטע נולד, 110 110 קני־פען אוננא-שע
 קאלב. נילי׳ 23 ׳ ביל 22.6 פאן קאפפע אדנע קאלנפעללע

נולד. 19 ׳ ביל 190 קאפפע; טיט פעללע

- ע ג ל ו נ ט ע ־ ד. ע י 6 . 6 נ א ל ש פ
 שלאגט. פלעטב־־נע- ציט אויפטדיעב דע־ ם. ק ־ א ט

 דע־ שטיק. 1628 נעט-ונ דיעזעש 2 אט פיעה.טארקטע
 אללעט יואולדע טיטטאנ ביו לעבדאפט. לעד־ ויא- טא-קט

 אנוועוענד. ויאלען טאל־ען א־נד וויען אויס קייפע־ פע־קויפט.
 נולדען, 65 59 וואא-ע א־ננא-שע 1 ויאו-דען נעהאנדעלט

 נולד. 64 וואא-ע פאלנישע נולד, :׳6-81 ויאא-ע דייטשע
קילא. 1 ״ פע־ אדרעט

־ ע נ ע י ו ט ו ק ד א ם ה ע י פ . ט נ א ל  ש
 אש שלא:ט.פיעד.טא-קטע וויענעל דעש אייה אי־פט־־עב דע־

 604 : ווא-ען דאפאן שטיק. 190* נעט-ונ דיעלעס 2.׳׳
 הי־טינען צוש דייטשע. 562 אינד פאלנישע 836 אוגנא־ישע,

 אלט או־פגעטי־עבען. יוענינע- ששיק 5>0 •או־דען טאלקטע
 לעבראפטע- איין דעששען פאלנע אין פא־יואבע, דע־ אץ

 פ־י. וואו־דע טענדעני; פעטטע־ בייא אי־נט־אט; פע־קער־
 1 איש טיטטעל-שא־טען ק־׳, 5! נולד 1 איש וואאיע טא

 פע־ ל־ך שטעללטען לע—פ דיא נעצאהלט. דאל.ע־ נולד׳
 66 ביל 58 פאן טאשט.אנשען אוננא־ישע : קילאנ-אטש 1״״

 ביו 55 פאן דייטשע נולד. :׳6 ביל 57 פאן פאלנישע נולד.
נולד. 66 ביו 52 פא; וי־ידע-אגשען אינד נולד. 66

דאנייא. דע־ ייאששע־-שטאג־
טא. ,2 57 נודאפעשט ,1.4״ קאטא־ן ,1.60 פלעשבו־נ

.2.10 ארשאיוא ,1.11 פאנטיעאייא ,3.9 ׳ נ־־זאשין ,3.87 דאטיט

דע־ אדמיניפטיאציאן אונד רעדאקציאן ד־א ?*״
 דע־ אין זיך בעפינדעט צייטונג״ פעשטעל •יד־שען ,נייק

 בידא. אין ן א י ר ו ב טא־יץ העידן דעש נובדיוקע־ייא
 אד־עש. צו זענדוננען אונד ציש־יפטען אללע וואהץ שעשט,
!אד־עששע דיא לינד. ש־־ען

*•ויי״יי. 141■ !■■ו|י■ 1(1 11 |||>ו■ ■ן ■■*)1•
 בעצי־גנוננ נענויע־ע א־ינע אילט אונד פאללקאטטען, נענינט
אוננאטהיג. דו־כאויט אד־עטשע דיעזע־

ע־. אבאנגעגטען אי־גט־עטענרע נ״א —
 ליעפערונגק 13 ע־שיעגעגען ב־זהע־ ד־א האלטען

 עגטראלטעגר טאנ-שעשא־אט-ב־־לאגע״,—..פ דע־
 ■ן, י ש ע ב י י א יונתן ־׳ רעש ב־אג־אש־ען ריא

 י, ו ד נ א ל יחזקאל ר׳ א, נ ל ־ ו ו אליהו ר־
 ד׳ י, ג י א עקיבא ר׳ ה, ט ע נ ־ ב ם־דבי ר׳

ר משה פ ו . טא,זעש שיר אינה זצ״ל ש ג א מ  
 ג־אט־ש פ^־טהאטש, זאמטט ־ גי ע ה א ־ פ ע ט

______________________ צוגעזענדעט.
עה־ענטה־־ל, מ׳ :פע־אנטיילז־טליך ■ע־אקצי׳ןן ־•אי פ^
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 נאך אוגד זיננע א־ם דיעם געשיעהט זא טרעטע,
וואהלער!״ כדישמליכק מיינער וואונשע דעס

 פאן א ל ר א ב יאזעף גאך שם־אכק עם
ה יוליאוס אוגד אייסעדשט-לינקק דער ג א ש  
 ביידע וועלבע אפפאז־צ־אן, נעטאש־גטק דער פאן
 זיטצונג ד־א ורארו־ף אגגעג־יפפק, רעדעיוגג ד־א
וואורדע. געשלאששען אוהד י• אום

נייאיגלףטען. פערשיעיענע
 ט־עטען ן> ע נ א ' צ א ג ע ל ע ד א • (ד *

ק2ז אם שא; ט  פערהאגד. היא צוזאמטען. ד־עזעש .
 נא. דין. אינטע־עססאנט הא:םט ווערדען לוגגען

 בעטדעפפעגד, מ־ל־טא־-באדשעט דאם טענטליך
 מ־לליאגען מעה־־ערק פאן ע־האה־גג אייגע מאפיר

!ווירר געפא־דע־ט
־. ד י י ן • א ג נ ו ג ע ־ ו ע : א ־ (ד *
ן ע  פאדאויסצוזעהען עם יו־א ן.) ע ז ־ י ד ק ש
 געזעטצ. רעם א־ן בעשט־טטונג ד־א האט ״א־,

 אבער-הוי- דעם ״־עפא־ם דיא איבע־ ענט־וא-פע
 קאנפעשם־אן״ ״־יד־שען דע־ פע־ט־עטינג ־־א זעם״.

 אללעגט. רך־יזען י־ו־ישק דען אץ בעט־עפפעגד,
 הע־פא־גע. א־בע-דאשוגג פ־־־דיגע אייגע האלבק

 ד־עזעם בעט־עפפם אייך דענן דך גיבט עם רופען.
 דע- ק־־־זק •ידישען דען אץ גאטענטל-ך פוגקטעם.

בעו־ע- לעבהאפטע אייגע בע־־־טם ה-פטשטאדט.
ד ק־־־זע; פא־טש־יטט־ישק דע; אין ך־גד. גיגג  וו-
 בעשפ-א. פ־אגע דיא איגטע־עםשע פ־עלעם טיט
 ד־א ויעלבעס ״קי־בענ.הייפט־. ־אם דענן אב :בע;

 פע־ט־עטען אבע־.הי־זע ם א ־אגפעששיאן״ ״••ד־שע
 אגגעהא־ען ־אבב־נע־-שטאגרע דעם עבע; זאלל.

 עללייבט פ פע־ט־עט־נ; ד־עזע ראגנטע עם טיששע?
 די־בעג-ה-פט בעש״ איין.־־ערש־־ די־ך ג־ט עבעגזא

 לן־״זען א־טהאדאקשען אץ - !ווע־דען ע־ציעלט
 טאגבעם בעשט־טטינג גאגצע דיא געגע; טא; האט

ג •יענן -אם נעטדיך, פי־בטעט טאן בע־עגקק.
 ־אבביגע־ איץ אב גלי־בפיעל פע־זאן. ע ג י י א

א ג־בט-־אבביגע־י, אדע-  דאגפעשש־אך ״יידישע -
 דיא היעדו־ך זאיר. פע־ט־עטען אבע־.הו־זע ם א

 א־ג־ ט עגהי— דע־ א״גהייט״ .קאנפעשם־אגעללע
עו געלאנגען רע—איים צים פייע־־י־ גא־גם ד - י

 דא:- ישען— א י * • ■ צ פאן יעטצט ב־ז טאן -א
 טאן ע־בלירט זא שפ־א־ איגגא־ן אין פעסם־אגען

-אם בעשטיטטינג שטעהעג־ען רעדע אין דע- אי;

 פע־- צ־ רא־פע־שאפט איינה־יטליבען אייגע־
א שטעלצען!  ־א־ע־ טאבטען א־טהאדאדבען -

י ו • צ דאם יי־גשען.  פע־ט־ע. צי־ פע־זאגען א י
אבע־-ה־־זע ם א קאנפעשם־אן* ..י-ישע; דע־ טינג

 דיא פיר אייגע ציוא־ אוגד מאגען, ווערדען ערנאנגט
 א־טהאדאק- דיא פי־ אייגע אוגד פא־טש־יטטש.

 דיעס. דיא דאש כלאם, ווינשען וויר - פאדטייא. סע
 וו־יזע ווירדיגער טאגליבישט אין בערועגונג בעציגל־בע

 ״חלול קיין היעדורך דאט־ט מאגע, וועדדען געפיה־ט
 ארך אוגד אגטי-־עט־טען דיא עגטשטעהע. השם״

 ק־אטהאלישע; דעש מ־טגליעדער פאנאטישען דיא
 ״״די. דער פערטדעטונג ד־א אהגעה־ן דענען קלערום,

 וו־רדען א־זט, או־גע איש דא־ן איין קאגפעשש־אן״ שען
 וועג; פ־אהיא־ען, שא־ענ.פ״ידע א־גנע־ע־ טיט ■א

ן דיא ע ד ו  צישטאג־ע-ךאטטען דעם זעלבשט י
 א־ם קאנפעשש־אן איה־עד פע־ט־עטוגג אייגע־

!זאללטען בע־־־טען ש־ו־ע־יגק־יטען אבע־-הויזע
ר ע ב א ם ע ד ם ד א פ ע ״ר ד ו (צ *

 בלאטט דאש אללאם', ״מאד־א־ ם'.) ע ז י ו ה
 איבער ש־־יבט קלע־ום. אונגא־ישען האהק דעש

 איררט ״טישא :פאלגענדעש געגענשטאגד דיעזען
 געזעטצ-עגט- זיין דאש גלויבט, ע־ ווענן זעה־׳ זיך

 אבע־-הייזעם* דעש ״־עפא־ם דיא א־בע־ ווא־־ף
 עש והרד. געלאגגען אנגאהמע צי־ וו־יטע־עב אהנע

 פע־אגרע־וגגען פאלגעג־ע דעטזעלבע; א; ווע־דען
 ״טיטולא־. דיא )1 טיששען: ווע־דע; פא־גענאטטען

 דעש טיטגליעדער ווייטע־ אייך ם־ששע; בישאפע־
 מאגנאטען, •ענע אייך )2 - !בל־־בען אבע־.הויזעש

 היישט עגטייא-פע איש עש יייא (ניבט 20׳״׳ גי־ דיא
אבק צאהלען, שטאאטש-שטייע־ן גילדע; סס״יי.)  ה
 דאש )3 - !אבע־.הי־זע איש שטיממע איגד זיטין
 פע־טדעטען אבע־-הו־זע איש פ־אטעשטאגטען דיא

 רע־ בע־ציגליך אלליי; -עבט• שא; איזט ויע־דען.
 קאטהאל־שע דע־ אגדע־ש. זאבע דיא א*זט •ידען

א- דאגעגען, :־בטש ״אהל האטטע קלע־־ש  דיא -
 אבע־.ה־־זע איש זאלבע אלם ראגפעששיאך ,־יד־שע

 י. • איין היעד•־־ דא אללי־; •יע־דע. פע־ט־עטען
 טאבט דאש ט־שטע, געלאנגע; אבע־-הי־ז אינם ע ד

עה אבע־-־ד־ז דאש דא שיו־ע־יגקי־טען, ג־אשע
 א־־נבישען בא־אקטער״ ״ב־ישטליבע; זי־נען ־די
אטטש-בלאטט קלע־יקאלע דאש ייייט זא ו״ דע—•

 דע־ דעגן אב :גוד פ־אגען ורה אללאש־י. .טא־־א־
אי־גזיעהט. זעלבשט ייעלבע־ קלעריש. קאטהאלישע

אבע־-הויזע איש

 אייגע; ד־־ך אייך פע־ט־עטונג דיעזע ־אש גיבש.
 געלאנגען געדטינג פ־אקטישען צי־ ע;—״גיבט.

 עגדליך עש —וו קלע־וש דע־ ניין, - !רא״טע
״איז- זאגעגאגגטען דעש איישע־ !געבעל

אבע־. איש ייעלבעש רך־שענ-ה־־פטע׳־,
זאלל, פע־ט־עטען קאגפעששיאך ״••דישע ■א

י טעה־ע־ע נאך איגד גאך האפפעגטליך ייע־דען
 •ייששעג- ד־א אדע־ פאטערלאגד ־אש איש דיא דען.

א־.—ע פע־ד־עגשטע הע־פא־־אגעגדע דך שאפט

 פא־. דאש וועג; !געלאנגען אבע־-הרז א־גם בען,
 דעפוטירטע יידישע טעהרערע וועלכעם אץ לאטעגט׳

 אויששליעשלי. א־־נען אויף אגשפ-וך קיינען זיטצען.
 האט זא מאבט׳ בא־אקטער״ ״קאטה^לישען כען
 דער. איינען או־ף העבט ק־ין אבע־.הויז, דאש ארך

 טיטטעל. דאם פיר בעששער דע־ אנשש־וך, א־ט־גען
 אויפגעקלא־טעש אונזער פיר אלם פאשט׳ אלטער

!יאהרהוגדערט
א •גד ג י נ ו ר ע פ ע י ל ש י ו . א ר ע ו ו

 איטטוגיטאטם. דעש בעריבט דע־ ם.) ׳ י א ו ו א ה
 ווער. אוישליעפערוגג דיא בעטרעפפענד אייששוששעם,

̂־־א־׳ש,  בו. שט־אפ-אבטהי־לוגגדעש ״דיא :לייטעט ה
 פעדלאגגט געריכטש-האפעש קאג־גל־כען דאפעסטער

 דיא 188: אקטאבער 11. אם 21,681 צאהל אוגטע־
 אב. דעש דעש.,א־טט־נ־טאטש-־עבטעש״ אייפהעבוגג

 צוועקע. דעם צ־ ווערהאוואי יול־אום געא־דנעטק
 דע־׳ ויעגען וועלבער שט־אפ.פ־אצעם, דע־ דאט־ט

 ערפאלג- .פ־גגעטלענשעג־ טאג-בלאטט דעם ב־־א
 'אוגד טשאגגוי׳ם דיא פי־ דע־ פע־איגט־־־איגג טען

 א־ינגע. צוועקע ט־לדע אוגד אפפענטל־בע אגדעדע
 אויך וואו־דע, אנגעשטרענגט גאבען פלאששעגען

 ד־עזעם אין - קאגגע. ווערדען געפיה־ט איהן גענען
 שטדאפ-געריכט געגאגגטע דאש האט פ־אצעששע

ל 5. אם  בע. אייגען 8561 צאהל אוגטער 1881 אפ-
 אבגעא־דגעטע דער וועלבען דודך געפאללט, שייד

 פער. ״אגקלאגע-שטאגד״ אין יוע־הא־וא יוליאוש
 פאלגע אין בעשייד וועלבער וואי־דע, זעטצט

 בע. דע־ נון אגגעקלאגטען דעש אפפעללאציא; דע־
 אוגטע־ל־עגט. איגשטאגיץ צווייטען דע־ אירטהיילונג

 דעש ״איג-אגקלאגעשטאגד-פע־זעטצונג״ ד־א -
 טטעגעש—פא־געש איין בעצי־בגעט בעשולדיגטען

 אוג. עש טאבט איגד פ־אצעששעש, ־עש שטאד־איס
 דע־ געגעגשטאגד דק דיא דאש צודיפעלדאפט,

 שט־אפ. איגזע־ע געגע; האגדלוגג בילדעגדע קלאגע
 צווי- פעיגע־ דאם ט, ם א ט ש ר ע פ געזעטצע

 איין אגגעקלאגטק דעש איגד האגדלוגג דיעזע־ שען
 זז$לבען איגטע־ - !בעשטעהט ״ציזאטטעגהאגג'

 דיא א־מטוג־טאטש-או־שש־ש דעד יאגן אוטשטאגדען
 אבגעארדגעטען גענאגגטען דעם י או־שליעפעדוגג

 דורך ט־יגט, ע־ יא 1 ן ־ ע ג י ־ ו ו ר ע פ ניבט
 גרוגד- דיא עגטיוע־ע־ איטטיגיטאט דע־ אייפהעבוגג

 .קאגשטאט־רוגג דיא אדע־ אגקלאגע דע־ יט לאז־גך
 אויש קאגנע;.- צו ע־טאגליבע; פע־ב־עבעגש־ דעש

 אי־פהעביגג ד־א ודר עטפפעהלק טאטיייק ד־עזק
 יול־אוש אבגעא־דגעטע; דעש איטטוג־טאט דע־

1 •יע־דאי־א־
ן י י א ) ־ ש ו .י * ן י ד רו א ־ ד ר י פ ה

 לע. אוגזערע ־.) ע ד ־ א ג.ט ע ד ־ ־ ן ע ש י ם
ק ווערדען זע־  פא־- ע־שיטטע־גדק דעש נאך ז

ווא ע־איגנערן, (־ושלאגד) קוגאוויגא אץ פארלעש

נעלאגנטע.
- אל: :ע״הדטע- ידים יוא־ א ש ־ א ק א אל א

 ד־ע. א. יצ א ; ■ פ ש ב*וך ע-ט.;ע:אש:ע ״ננע־ע־ ז־ץ
 אדשטעידאש אץ 1 ;32 נאיועדנע־ 2.: אש וואו־דע זע•

 •ידישע; איינע־ פאן ענענפאללש •טטאנודשע אינד נענא־ען
 געייא:. אששטע־דאש גאך פ))־ט־:אל איש ד־א פאטיליע,

 אוננעדינדע־ט אוני א—6 •ודענטדוש דאש דדעד איש דע-ט,
 בע. ורוד א צ א נ - פ ש ב-וך די-פען. צ־ נעקענ;ען
 :דאי אנענישטע;—דע־פא ;-ע- -ע-;א =אל קאננטליך

 נעפי־ע־ש. צייט נייע-ען דע־ לאיאפע; פ שא־פז־נגינשטע;
 אשסטערדאש צו שולע •ידישע ד־א ע• נעזונטע קי;ד אלם
 .י,לטוי" איש •אננינע־ן דא-שינע; רען פאן וואולדע אונד

 שפינאצא •ונגע דע• אלל־ץ אונטע־־־גשעט. נ־ינדל־ך
 שטוד־ע; פילאזאפישען פא; *ידצייטינ6 שא; דך פיהלטע

 פאי ננוגיש" ״מודה דעש מיט נאמענטליך דיננעצאנען.
 א־יננע־ זעה־ דך ע־ בעשאפט־נטע (•מב״ש! דאימאנידעש

 י־דישע־ אנדע־עד וועדקע פילאזאפישע; דיא אויך העני.
 ליעבל־ננש. דץ בילדעטען מיטטעל״אלטע־ש דעש געלעה־טען
 עד. קיץ דואר שטודיע; ד־עזע• •עזולטאט דאש שטודיאוש.
 אנדנטען רעליניאזען ד־א •ודענטהום. דאש ••6 פי־יליגעש

 צו נו• אלשגאלד דך ענטפע־נטען פילאזאפען יוננען דעש
 דע; סיט יודענטהוטס. וואהרען דעס לעהדען דען פאן זעה־

 היא ער בעקאמספטע פילאזאפיע דע־ וואפפען שאיפען
שפאניען אץ אהנען זיינע וועלנע -6 נאטטעש.־על־ניאן,

 •יא־ שפינאצא האטטען! :עשט־ענען שי־טע־-הי־פען דע;
 שא־פשטע; דע־ איינע־ פילאזאפיע שד־דיגען דינע־ מיט

 וועניג ע־ האט •עדאך אינש פי־ ;צייטע; אללע• דענקעד
 קיץ האך ליידע־ נעבא־ען, •ודע איש ע־, -א נעדייטוננ,

 זישטעש פילאזאפישעש דץ !■יא־ פילאזאז • ע ש י ד * *
 •ודענטהו. צוש שלאש נ־גט נענענזאטץ א־־נען ענע; נילדעט

 !־על־נ־אז ן ע ו ו י ט י ז א פ יעדע־ צי זאנדע־ן טע,
 דא אונד היע וואהל ע־ ליעשאיינעלט ש־יפטע; דינע; אץ

 אויש ניגש דיעם נעשאה דאך ש־יששענטהוטע. דעש ט־ש
 דאס נענע; -אשע אויש זאנדעד; איבע־צי־נוננ, איננע־ע־

 ווא־ד. אוישנעשטאשען ע־ דיטטע דעששען אייש יודענטהוש,
 נעט. האטטע ■אב:ינעד.קאללעניאוש אטששעידאטע- דאש
 נעאפפנע. פא־ שינאנאנע. דע־ אץ 1656 •ולי 27. אש ליך

 ״קעש. דע; איבע־ ווי־זע פייע־ליגע־ אי; כונדעס.לאדע, טע־
 שפינא. אויסנעשפדאבען. ״נאנן" דע; פ־לאזאפעך צע־ישען

 קיינק יודענטהוסע דעש אינדעס האש אדפש־עטען צא׳ש
 האט ע־שטענש דענן קאננען. צופינען שאדע; ע־העבלשען

 דש. פ־לאזאפישעש ערהאנענעס דץ פאלקשטאששע דיא •א
 נאט. דעש באה; דעד אן6 היעדו־ך אוש ע־פאשט, נ־גט טעש

 וואר אשעד דאנן ווע־דען. צו פע־ד־אננש טעש.גלדכענש
 •ודענ. דאש ״ריקליננש״ עטווא דעד ״ודינלער״, קיץ שפינאצא

 נעיא- איין פיעלשעה־ וואר עד דאטטע. אננענד־פפען טהום
 פא־ לויט לעהדען ז־ינע דע־ :אדאקטעד, אפפענער דע־.

 אפפענען איש אלזא עד דא פע־ק־נדעטע. וועלם אללעד
 דיא אלם ראנבינע־, דיא קאננטען זא אויפט־אט, קאטפפע

 דיא רעגטצי־ט־נ יודענטהוטס, דעש וואכטע־ אייגענטלינען
 ׳צפיגאצא פא; דיא אוש אנווענדען, טאשנאהטע; נעאייגנעטען

צו אונשאדל־ך נ־ונדזאטצע קעטצע־־שען פעדקינדעטען

 ן, ע נ י : ש א ־ היא האש בעטע־קען, טיששען ■ו- מאנען.
 אום. איינען א צ א ג י פ ש ן ע נ נ ו • דעש וועלשע

 ליעשע;, אננעד־יהען ״הלטוד• איש אונטע־־יגם פאששענדען
 וועלנע ווא־ען, נאטען קלאננפאללעש נ־אשעש, פא; טאננע־

 בעדי־טענדע איינע יודענטהוטש העש נעשיגטע דע־ אץ
 טנשה ־׳ נע־יהטטע דע־ דיעס ווא־ען עש שפיעלען. דאללע

 עדלויב. דיא קדאטוועלל נ״א בעקאננטליך דעד יש־אל, בן
 ניעדער. וויעדע־ ענגלאנד אץ •ודע; דך דאש ע־ורדקטע, נים

 אטשטעד. איש קאללענע; דינע פע־נע־ ;ד־־פען לאששען
 אונד א ר י י ט ד א מ ששואל דאבנינאטע דאטעד

 דיא או־ך האט לעטצטע־ע דיעזע־ נ. ה ו ב א יצחק
 א ד א ר • ע ה דע אב־אהאש דעש קבלה.ש-פטען

איבע־זעטצט. העבדעא־שע אינם שפאנישען דעש אויש
הע־רארא, דע אב־אהאש דיעזעד אבער ווא־ ווע•

 שפדאנע אץשפאנישע־ נע־אדע טען6קבלה.שד־ דינע דע־
?פע־פאסטע

 פע־. אינטע־עששאנטע האבשט איינע דיעש ווא• עש
 לע־נעז קעננען זאנלי־ך לעזעד אונזעדע ד־א זאנליבקיים,

!זאללען
 ק־יענס. עננלישע איינע .1606 יאה־ע איש ווא־ עש
 ע־וואהנטען דעש זאשטע־ איש איבע־דוטפעלטע פלאטטע
 פ ק י ד א ק פעשטונג נעהא־ינע שפאניען צו דיא יאה־עש

 שי־נ.נ־ישט^ אנצאהל איינע דאיט פאן נ־אבטע אונד
 אייגע געט״נהע ■ידישע ני־ע ד־א וואדודך אפסטערדאם, נאך

 שי־נ. דיעזען אונטער ע־ה־עלם. פע־שטא־קוננ וועזענטלינע
 דע־ הע־דאיא, דע אלפאנזא או־ך דך נעפאנד נון בריסטען

 אנשטאטטטע. נלוטע אלט.שםאנישעם אוגד ייד־שעש פאן
פאלנט.) (פא־שזעטצוננ



רייכסטאנע. אונגארישען דעם ארס
— •אדרעם.דענאטטע." דע־ טאג דענטעד —

 ד־עזעש 22. אש זיטצוג; דע־ ע־אפפ;•;; נאך
 דע. דע־ ו,־אד,ל דיא א; צוערסט הרז דאש שריטנו

 דעלענאציאנש. דיא •א דא לע;אצ־אנם.בדש;ליעדע־,
 א־ה־ען (מאגטא;) דיעזעש 27. אם שאן קנדטצו;

 .;ליעדע.21 אייגע וואורדע היעדרף נעהטק. אנפאנג
 נע־ רעש פ־־פ־;; צוד געוואהלט קאבסיששאן ריגע

 דעש ״־עפא־ש ך-א אישע־ ענטראורפעש .זעטצ
 .פאלקש- זאגענאננטע אייגע אוגד אבער-הרזעש־,

טמישש־אן." וררטהשאפטלישע ̂ר
 א״פט־עטען דאש ריעף ה״טעדק״ט אי־גיגע

 ״פלא- א"; ווע־שע־ הע־פא-, אפפאגי ג־אפע; דעש
 צאג׳ טאשע דע־ אייש פא־בעך סע-בישק א־ן יאט

 פע־אפפעגטל־שט ץ ט ע ש ר ע ו ו א־ן וועלשעש
 ־עג־ע- דעש אונטע־שט־ט־צ־נג צ״ א•:־ וואודדע

 פ־עמד-א־ט־גען דא דיענטע. רוגגש-קאגדידאטק
 פ־אקאטע׳ דעש ארך. בוכשטאבען אגד פא־בען
ק א־•־ אפפא;• וועלכעש  נ־ערער- הדזעש דעש ט־ש ד
 געגען אנקיאגע אייגע א״גענטליך זאללטע לעגטע,

 ״=?־- זעלבשט וועלשע ענטהאלטק, יעגיערוג: דיא
 דע־ בייא קאנדידאטען א־הדען :ו־ ש א וררד, שיש־

 ט־שא טי;־שטע־.פ־אזידע;ט דורשציזעטצק. ״אהל
ק צא:  לאבע־ל- א״ש העבט ש־ט פאלל נאגצען ד
פא־טגעזעטצט אד־עש.דעבאטטע דיא ווא־ייף כע,

 ג־ונדזאטצע דיא ארך :שע־־ה־ען דא ראש אללעש,
 זיא האביק ל־בעראליסשוש דעש איגד פ־״ה״ט דע־

 פע־- פ־־־ה״ט א־נטע־ יודען ־־א ראש געפאלשט.
 ־•ד־שעז א־־געש א״שע־ו;: דע־ א״ש געהט שטעהען,

 :נעטל־ך זא;טע דיעזער הע־פא־. אש;עא־דגעטק
ק נעזעטין:עגען ״-אש ק ב־לדעט ״א־שע־ ד  א־נ

 האט .רע־ (־־£ע: !־ פדי־ה־יט ד־א א״ף א:;־'£:
 ״מא. ע־טאנטע: שט־טטע א״נע - געזאגטז דאש
 שעה״פט■;: ד־עזע האט ן : א ם ־ ה א ו ו ריין

. דאגן זאגטע נענדטורך ד א״פגעשטעללט -  ־
 -אש פעהלע־. ענטזעטצל־שע־ א״; א־זט עש טע־:.

ק :א־ געזעטצע דע־ שאפפי:: דע־ ש״א שאן  ר
 זא -שטעט: דך ל־בעראלישם־ש דעש ג־ונדזאטצק

 עסאנציפא. א־נשע-״שע דיא סאן דאש עב, ראש
 ;ערע־בע. ד-א -א;ן א״נפיה־טע, יודען* דע־ א; צ

 ... ״.- ן-״-■•״ ד*א —א שפאטע־ אונד פ־ייה־יט
א :־•:־שטיקק! פא; •יע־ב־::  ע£א; ה פא־ינע -

 ״;ע- דיא אי־אפא אין:אנין :ונסעה־ דאש א־זט,
:עפא־־ע־ט -ע;.עשא:ציפאצא;״ דע־ ש־אנרי:;

 דע לא;ד דאש ווירד •א־דק 10 אי; שא; :ש־־־ט
. י •ודק:עהא־ען  פאהרט נענדטורך הייטע־רייט.) .

ק בעש־םפ£ט אינד פא־ט פעננייועשי. דעפיטירטען ד
 פ־אדדענט דעי איה; אינטע־ב־יכט ורעדעד

 איין דאש נ־שט, דך פאשט ״עש :טאה:ונ: דע־ טיט
 נע. זאלך אש:עא־ד:עטענ.הויזע איש דעפיטי־טע־

 צי. (לעבהאפטע !נעב״ישע ש־ספפ״א־טע טיינע
־עשטש.) שטיטמיג:

זא:. אינד ייזן־ט דאש :ענדטורך נאהש ורעדע־
 בע. צוערשט טיך האט £ע:יויעשי .הע־ר טע:

 איי. אויף איך דאש יא, בעהי־פטעטע ער ש־טפפט
 .צ־קצענע. ע״שפאטט־יע־— דאש ווע־קעל נעש

א. אלש האבע איך !הע־אש־־־ע־ע צארצעגע־  פ־
 אי־שנע. שילערן פא; טייזענדע פ־עלע פעששא־

 שילע־ דיעזער איינצעלנע •ערער אינה שטעללט,
 טיט פעניוועשי א־ש טעה־ לא:־ע דעש ליישטעט

 אנהאלטעכדע <לא::ע פאטיליע! ;אנצען דינע־
ק הי־טע־ר״ט.)אי; לעש־אפטע  אינד !81:1 יאה־ק ד

(;־ש ט־י:ע ט־שא פ־ע־ אללע ייא־ק 1**1

 זע—; דע־ ט־אט רעדנע־ ע־שטע־ אלש
 דעש אייך, ך י ■ • ט ד ; ע נ קא־ל א:ט־.שעטיט

 איש זיטצי:; ;עשט־־נע; דע־ דיט שיא; -עדע דיא
 אי;טע־ זא;טע טא;; ;־•־זע דע־ שטערטע. האלזע

 אנטי- ד־א -אש בעהויפטעט, ורדו־ ״עש :•אנדע־ש
א שעם־טק  -אש שעראטפפען. ־עלידא; שע— -

 ״ע־. פיעלטע־־ עש זינד יודען ד־א אי;יאה־. א־זש
אץ ש־ישטק ־ע־ ■עליניאן ■יא אינאו־פ־א־ליך שע

יירק א " :פע־שפאב־ג־ע־ •■•־זע איניו־־דיגשטע־
• ־־ '׳׳ ׳ ״א; £ ק - א ד ״עלשע עש, דנד צ :

י ׳- י א ׳ ־' א;שי.שעםי דיא :הא־שק ־ע״
ד אי: ן < 4. א אלל?<ן צ ם

ט־ע־ *שטע־ - < 1׳•- א ̂*׳< יטען. א
א £. . . . . _א. . . .

א ,ט!—(הייטע־
 אי״א־; אי• א:טי.שעטיט -שטע

פ־אטי. ע־ ״יא ניבט,
1

'־־־־ - ̂ ׳ יי ״ - ן

 פי־אזאפק דיא ש. י ט ־ צ א ט שריפטשטעללע־
 הא- ־ א ט ל א ו ו אוגד ע ט ש י £ ט, נ א ר

ק א נעש־־עשק. יידע; דיא ן ע ; ע ; א־דע ב - 
 ־א־ ״א־־ האבק טאננע־ דיעזע־ ארששפ־יבע

ק איינק ע־ ה א ע;.— דיא •א1עטי א־ש ייע־ט־ -
ק ש. י ש פעטע־ איינעש ;

ן ע ש ל א £ •ידען ד־א 1.1

״ א״שע־ש״ ,־יא א, ר״־ ״•••-;״••ן ״- •; ....
 אינאשהא;:';. דיא פא־צייאה־ע;־ פא־־ע־ט טע־ו
א־ן שט ;ליי דא עשטע־־״ך. פא; קייט ״  ה־עד־־ד א

 ־אש ;־שט זיא בעדענקט דאך רא;;ען. צי -עטטען
 ..שא־זע״פא. דיא —־ א•;־ .״עששעל* ד־א ־•־־

 שע־עש ש־ער־ ;א־ איין אי;טע־ ־א;־ ־אש פיע־ע*
 בא־זענ-פלפיע- אי;־ ייעששעל ־•־־ ;ע־אטה. •אך
 פא־ד פע־־אשטעשטע א•;־ פיי;:שע ־אש ד—י -ע

א נעטליך ־־־- אץ א; ;אצ אי״א־־שע דיא ■ירק, -

 דא:ט שישנא־ פע־טיינק: ע־־ע;.־י;־ע פאש
־.אינטא־א־ייטע־ איי־ א:טי.שעטיטק דיא ־אש : • ־ ; 

ני־ דני אינטא־א־יש !שעייענק דך ־א;ע

״ע־ ;,יא ־דע עצי ש •ידישק א״נעש אין איזט שא־

י-—שא־־ש־יט.שאשטע־.פע־ט־ אלש ד־ ע־ טיש
ק *י)1.יו־י*ז1>ז;>1(ו> ;ע־״ . . . !־ צ";

 £־א• שאש היע־ — שייאטצע־ ;־•יזע -ע-
 ״איך י• •יא־טע; ־ע; ט־ט איגטע־ש־אשק ד־ענטע;

בע־ צ• איישד־־קע ;א־שע־ נישט היע־ ־ ז ב־טטע

אנטי. ־ע־ שא;ךק ־ע; איי? ־א־ש שט־טטי;;.

ק:  ע־צאנען!־) ;ע;ו; שלעשט דא האשע; -־יעזע ר
 פאליטיק דע־ אץ שט-: דא ע ב הא איך שיטטע, איך

 !ע ־ ם ע ש דע־ אץ זאנדע־ן אינטע־־־שטעט.
 פייל אטייאש, ראשיט־, רי־יוי; אייך וה־־טע־קי־ט.)

 ;־א. זאנשטינע אי:־ טיטעננע־י ־אניאי, טש •טאטיט
 שילער. טיינע ייא־ע; לאנדעש ־עש טא;;ע־ שע

 איך זא;ט: אי:־ פעדי־עש־ איין ראטטט ;ץ אי;־
 :הע־אשנעלי־ע־ט ,ציךצע:ע.צארצע;ע־ ־אש האשע

 איך שין אשע־.ה־־זעש־ דעש ״־עפא־ש ־ע־ טיט -
ק—: דא־ ן.  נישט דעטזעלשען אץ פ

אי;ד ־, ע צ ט
א
 ע א ־

■יא ■יא
א £׳ 1

נא־1׳
 טיש אישע־דיעש :ייע־דק שט־״ע־יט

 • ט—א־י;;עפ שט־א£;עטזעטצ.שי־
 שט־א- שט־ע;;ען טיט פע־ש־עשע; יע:ע נאטענט־יך

ק  •ודען פאן פא־צ־נל־ך ייעלשע זא־ל■ שע־־א־ע; פ
- טי־ ע־־־א־ע דיא פ פע־א־שט

 א־־עאנש. שא־א; ־עש א־־עששע אנט־״שעטיטישע
א;טי-שעט־טק.) דע־ ד־טענש ישייפא־־ ר

איי. צ■ •יא־ט האש ;•; ש־ששאך:א־: פעטע־
 שען—דען:א איש בעטע־קונ:. פע־זאנלישק ;ע־

 זא;. ע־ אשציפע־טינק. ן—ר פ־אפעששא־ ־ע־־;
- ־אש שטי;, ־ :־שט זט א עש : טע דעפיט־־טע־ א
: ייאה־י-שעצ־־רעש ע;ש ע א":

״אי־ :•יייטע־ -א;; זא;טע--------ט ד : ע נ
״ נעזאנט ־א;;שט שא• עש ־אשע  ־יא ;;״ע ־
ט - א- ״̂, א ׳יק׳ פא־טנע יא יאה־יע <■ * ־י;;יע .

׳
. א א ״ <ן ״ ,״ ״ ״ צ

עש ט דש ט־ע־עדע:.שטא־ט ־ע־ אץ
טיינע עשע; א־׳ליי; •יאה־ע־ טע.......א־ש ליכע,

 יפ;ע. א אינד דשטע־נע זי;־ ■יאהלע־ ש־ישטלישען
ק י־ע־־שע טא״ע־ טע ־־א־  א;טי.שעטיטישטיש ד

א■־;. ק— דיא פי־ א־זא ־ א ״ע: פע־־אטטע 1 י

< 1• י• < י• א 1- *

אייגע -

אדשטע־ צ• :ע־ירדע ־.•.:•א־טיטע״יעע—• דיא
 דא:; יי;:־ דע- דאב :עפ״נבעטע, -ע:ט ריב ע

-א::טע. ע־:י£טע;6 •ונענד דיא רע־־ע—א

ן ע :

•אד־ 1.־ דעב ״ב
)־=זעבצי:נ.)16 ו.טע (

טע אונד
י א דע: :־ודע־ א • •  א-ד. דו־ך אדבטע-דאט אץ :

 וואונש דאנבטען דען •ודענטרידע צי: אינע־ט־יטט -ען
 זעייבבט דך ע־ פידלטע לארק. ע־פיללם לעבענב איהדעס

 אדבטע־דאט צו נעטיינדע יידישען דע־ יטאבע א־ם ארך
 דאטטע אי־יאל ענטטיישט. :אנצליך ■א אונבעפ־יער־נט,

 ,׳:•נעל־ דע־ איי: •ודעגפהה דאב נעזאגט, ורא נעבל-ך,
 דע־ אייפע־ טיט אטבטע־דאס אץ וועד־ענד שטידי־ט,
 £>)־ש־י£טען דינע אללע אוגד וואו־דע נעלעה־ט .?לטור*

נעלאננפען. נעלט־;: צו־ לעבען יידישע; ב־אקטיש איב
.—נע; :־:ט א ט ב א ק א אודיאל קאננטע דאב

 אוני לי: שוו־גדעל, אללעב דאב פא־, אידם קאב עב פען.
 נאנין איי; .:•בעל״ דיא :אך טיינוננ זיינע־ דא לייא, ט־ו;

 ■אבני. דאב אלס ענטדאלטע, יודענטהום ב ע ־ ע ד נ א
 א־־•אל :ווא־טע איינעס טיט ! יודענטהוב .תלטודישע8נ־י
 זעעלע איגד לייב ט־ט וואהל דך האטטע א ט ב א ק א

 :לאב נעקאננטליך וועלנע אננעשלאבבען. ,ק־איב• דיא אן
 ד־א ־עשפעקפדיען, ״ביבעל*. דיא לעה־ע. ש-פטלי:ע דיא

ק, רע־ ע־דינסוננק אלב יעדאך, לעד,דע םי;דלי:ע אננינ  י
 לאטראלישע; ייפט־ע:: זיינע־ נייא :פע־לוערפען עאמיעדען
ען ז־ינזב אוגד עיציעדו;; לי:  דע־ ■טטידיאי: אנ:דפלא:

 טיע. אינו הארק דען נ־:ט, ע:ען עד ז־טא:םע6 .:יבעל־
ע־פאבבען. צל •׳•דענטדיליב וואריען רעב נ־יס* פען

אי־בנעשטאבע
 ד.יע פע־אפפענטל־נטע א ט ב א ד א אל—א

 ־ענטפע־טי צי שטאנ־פינקט •יי:ע• אי: פט.—״. ע איי:
 :עדי׳ דיא ;־:ל־רטע פט—יי. קעטצע־־שען דיעלע־ אין

 ד פי־ נעפאד־ ;־אבע אייגע -ע:ט ע־בט
א־ט: דיא נענען פא־יעטא;־

שטאדט.דא;יב. אטבטע־דאטע־ :ייב ראפפעב

 א ט ב א ק א אי־יאל נע;ען ליעב טאליבט־אט
 פעדאויטדיילונג דע־ טיט

 אי:ד נעלד.יטט־א£ע ־נדלי:ק6 עטפ א־־נע־ צו אקאבטא׳ב
 1<־ פאל־יע - ע:ד־:טע ש־יפטע; לי־נע־ קא:פיבצ צי־

 אננעלא:־;־. דע־ אץ אץאבטא :•ן לענטע הינדו־ך •אה־ע
א איי שטעללו;:, טען  £ע־. איד; א־:ע־ דע; דו־ך ע־ -

 •י. ד דיעלע־ וואל־דע. :עד־אננט (ד־ב) ״:אגן״ דאננטען
 לייגע דאצי, ענדלי־ דך ע־ ענטשלאב טידע. לאנע קענדען

 ם־אדיציאגעל. דאב נענען ע־ דיא לעה־עך, ״קעטצע־ישע;
 .—ולידע צי פייע־ליך האטטע, פע־קינדעט רדענטהוב לע
 ורע. נעטיינדע.£ע־:אנד דען אין נלנטעד־ וואו־דע ע־ ען.6

 ולאור. •והע דינע אונד נלויבע זיין דאך נענאםטען,6אוי דעי
 דאך דע־ ורדע־־ות, איינען דל־ך הע־נעשטעללט ניבט דען

 איבעדצי*. א-ננע־ער אוגד ענטשלונבע £־־יע: אויס ;•:ס
. ע ז י י א דעס סאלנע אין בלאט אנדע־ן ל נעשאד, י

פע*. אנייאייטענדע; ־ע־

ק.—ו ::־אבטא אל—א נע:ען
 אקאבטא א־ילנעד״ן. ■יע: :

א. קנעפאללק—צ יען ע־:־  ד
 ,שיטפפ. אייגע נץ אידב לענטע

 טיבע דיעלע־ דך אדאבטא
•יא לא

 דע. פאללע פע־־אננט באגן •נ־אפע דע־ ע־די::ב :• :־;
 אד,אבטא איננל־קלינע דע־ :ץ וואי דיניו־־ •אה־ע :עז
 נעטיינדע דע־ :לאב ני:ט פע־פאיינלננען א־נבטען דען

 דע. אליך לאג־ע־ן אדבטע־דאב, צו ־אבבינאטב דע: א•;־
 דיא דיא אויבנעלעטצט, פע־וואג־טען איינעגען דינע־ נען

 קעטצע־ב* ״אונפע־בעבבע־לינק דעב פע־נינטינג נאגצליבע
 טיטטעל; אללען טיט אייך א•:- נעטאבט אייפנאנע צי־ דך

 לענעס.טוםה אללען א־פ ליייזע דיעלע •—א אנשט־ענטען.
 א■:־ ביבע. פע־לא::םען דע־ דך ע־ אינטע־צא; :ע־־יבט,

 אידן •וננען אלננעצאנענע דאב נעפאללען, ד:ס ע־ ל־עב
 נעשיטפב. אפפענטל־ך טיגאגאנע צל־ א״ננאננע דעט פא־
 דאטטע ע־ אלליין שפוקטען. נעליבט אע׳ב אידב אלנד טע;

 טא;נ. די; איבע־שאטצט לעעלענ.ק־אפט דינע דיעטטאל
 בעשיטפפו;. צינעפינפען אידם דיא ץאננטע שטאלי; ל־:ע־

 אוגד צעד־יטטו;; איננעדע עיט־אנען. ניבט דאך דע:ן נען
 נלרנענם.נע. איינענק דיא נענען נ־אלל עיניטטע־טע דע־

נע. דעם צ• טאנן :ענאבטען :••סטי: דע; ייבבע; :אטבע;
אפ. אים דין. !.טאידע,ציש ש־יטטע, דרע־ליבסטע;

 ז״עעם פ־הטאלע:.שיס אייגע; דויך ע־ טא:טע 1617 ־•ל
יעי דאט ליך0כעי,אמ - ע:דע. איין לעבען פע־פעדלטען


