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 :אלד טאכל־כטט -":דל-:טט6 דאסזעלבע ע־נעבענסט, •ד־
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פאללקאטמען. נענינט אדדעססע איינפאנע דיעלע
 ע־. אבאננענטען א״נטרעטענדע ;־יא =

 ליעפע־ונגען ■־! ע־שיענענען ש־זהער ד־א האלטק
 ענטדאלטענד .די•טא;-שעפא־אט-ב״לא;ע׳, ־ע־
א • א ״נתן ־׳ דע: שיא:,־אפיק - ש ע ב •  ץ. ־

י, ו ד ; א ל יחזקאל ד־ א, נ ל ־ ו ו אליהו ־־

 נ- א ט טאזעש 1 :•־ א־נ־ זצ״ל ־ פ ו ב טשה
 פע־נע־ ; פא־ט־אטש זאטטט נ״• ע ־ א • פ ע ט

 העש פא־טזעטצינגק עדשיענענק בעהי־טש היא
 גראט־ש פ־לאזאה״ בעקעה־טע ״דע־ פאלל־עטאנש
צוגעזענדעט.

איבערדכט. פאליטישע
— פע־נע. אונד נאד,ע אדט —

 א־זט אדגענבל־קע ד־עזעם א•;
 ז ן א ־:.איננא־נש—עשטע פאל־ט־ק

 פא־לאטענט -אש פע־לעגט. שע״
 א״ן •א -א דטצ״ען. פא־טל־בען

 ד.־. דעלענאציאנען ד־א אץ דעפוט״טען דע־ טה־ל
 דעלעגאציאנען ־•א א״ך •וא-דע. ;״:;עראהלט

 ז־טצוכגען א־דענטל־שען ק־נע פא־ל-פ-ג קאננק
 וועל. בא־שעט׳, .;עט״נזאטע דאש דא אבהאלטען,

 פא־- זאללק, פע־האנדעלן א־־גענטליך ז־א שעש
 ״פאב-אהששיששעך פע־שיעדענען דען פא; ע־שט

וועהדען נעפ־־פט א;ד

אהד־. פ-ע־ל-בען דע־ אץ דעלענאצ-אן אונגארישע
ק2 ; פאש ע:*ן ט  ל־דש דאטטע, בעענדעט ד־עזעש -
ק טיט ראג־ג דע־ דך  ם־טגל-עדעהן אי־נצעלנען ד

 ן א•. דך אום א״;, געשם־אשע אץ דעלענאצא; דע־
 צו קלאדה״ט גענהע לאנדעש דעש לאנע ד־א בע־

 אן אוץ־ קא;־נ דעה דך ווענדעטע דא פע־שאפפען.
דעלעגא. דע־ טיטגל־עדע־ ק־אאט־שען פ־ע־ ד־א

ק ם־ט צ־א; _ _  קרא- א־ש פא־נא״ע ״ד־א :־טען8" ד
 ד־א !שעדרעדליך זעהר דגד לאגדטאגע אטישק ..4

א־. געוהסשק א־גע־ אוטטהיעבע״ ״שט־איל־בק ־
 א־נע־הא־. עט״אש ב־זחע־ דנד פא־ט־־א טיגען

. טעשר  שטארטשע. ״י-א פיעל: זא ה״שט דאש .
 אום. ״שט־אפליבען איה־ען אץ האבען ״יציאגער
 דעש. געל״שטעט, א־נע־הא־טעש עט״אש ט־־עבען•

 אונער. ב־זהעד אץ דא ;עגק מאן טוסטע האלב
 ! פעה. דעה אדם דא אונד פא־געהען וו״זע האיטע־

-או־ששטאשק זאטמל־נג '  שאדאקטערידרונג צור !
 אפפאז־צ־אן רע־ קרייזע; רען אץ שט־ממונג רע־

רע־פא־דע־ען, :אך וויה ם־ששע; ק־אאצ-ע; אץ

 ;וו,.-רע אבגעשאפפט האבען׳ געגענשטאנדע צ־ם
 או:. א־חרע אללען6 צאהלרישק אץ שאן דיעזע דא

לכען אץ געצ-:ט׳ פאח־גק״ט  ריב. א־ץ פ־אנען ז̂י
אבצוגעבק! אורטהייל ט־נעש

 אב £־א:ליך, זעחר נאך א־גדעם א־זט עש
- צושטיטטונג זיינע ר״בשטא; אונגארישע דער  צ

 עדוואה:טע עבען דער א-:פ-חרונ: :עזעטצלישע;
 מאן דא־ף דאך אעד !והרד ;עבק פ״קטע דד־־א
 טשא־טשעוו־צ־אנע־ ד־א ראש פע־נעששען, נ־שט

 ביל. פא־טי-א עהרוררדעערע וד־ט א־־:ע א;דאש אץ
 טשא־. ד־א !פעשט אץ א:ט־-שעמ־טען ד־א אלש דעט,

 פאל־ט־שע וררקליכע א'־:ע ב-לדען טשעוויציאוער
 פרא. פאל-ט-שע; קלאיען אי־נעם ם־ט פא־ט-א

 זעלבסטשטא:ד־געש, א־ץ נעמליך וואללען זיא ;גראמם
 ק־א. א־נאבחאנג־נעם פאללקאטטען א-נגארן פאן

 א־ישפ-ר-. :•שט פארדערונגאויך ד־עזע א־זט י אציק
 ראש נ־שט פא־ט-א א־ינער דענפאך קא:ן זא בא־,

זאלשע ;ע א״ ווערדען. :עמאשט שטר״ט׳: רעשט

 איננע־ע ד-א
 ״א־־שש־ש. •א

 ק״:ע דא־ט
שעד״טע:דע־

 ם־טטלע־וו־לע אלזא ־אשען
י :אך יארך ,•ועני: א״ן ו  א

-שטען.
 א- ר ק א־זט ליע:ע:דע צ״אששט א־;ש דאש
. ; ע י צ  דאש שעד־יטש, •״ששק לעזע־ אעזע־ע א

 דעש א״ש א;ע־-פא־ט״א שטא־טשע-צ גאנצע "א
 דאר-ע. מ־שטע, ווערדען א־־ש;עשטאשע; ־א:דטא;ע

 פערד,א:דלונ: •עדע שקא:דאל.דשט א־ר״־ע דו־ך זע
 א־זט דאם מאשטע. או:םא:ל־ך לא:דטא;עם דעם

 עש אלליץ בעגר־נדעט. געזעטצע א-ם ניבט ״אהל
 מום, טהץ עטוואם מאן ווא פאללע. עבען ;•שט
 גע- אוישדר-קליך :•שט א״ך :עזעטצע איש עש ״עגן

 האט. לאגדטאג ק־אאט־שע דער א־זט! שטאטטעט
 ווייל ם־ששען, גער,ק שאי־גאגדע־ או א״גפאך טע

ק אץ דך שטאדטשעוו־צ־אגע־ !5 ש־ז 1:׳ קאפף ד
מא. צ• אוגטאגל־ך  ■עדע ;עזעטצט,

 פאד- או־סוועג אגדע־ע־ קיץ אלזא ו־א־ עש שען.
 גע״אלט ם־ט שקא;דאל-םאשע־ ד־א אלש האנדען,

 דאש שטאסק. צו פע־האנדלוגגש־זאאלע רעם ארם
געשאט א״; לאנדטא; ק־אאט־שע; רען פיר ״א־

:אשט־אג. האט קא;•: דע־ מא־עשטעט ז״גע
ך  לאגדטא. ק־אאט־שק דעש פא־געהק ד־עזעש -
א געב־ל-גט. ;עש  האט דעלע;אצ*אן אוגגא־־שע -

 ט-ט;ל-עדעד. שע ק־אאט פ-ע- א״ך שעקא;:טל־ך
דיא אן א:שפ־אשע ד־א מא־עשטעט ז״;ע :אניעם

 געוואלטזאם שטא־טשע״־צ־א;ע־ ד־א ;אשדעם ־אש,
 - וואורדק או־ש;עשלו>ששען לא;רטא;ע דעש אויש

 ״געמאם־גטק זאגע:א;גטק דע־ ם־טגליעדע־ אייג״״ע
 ל״דע צ• עט״אש ;•עםא;ד דאך דע;ק אפפאדציאן״,

 פערלאש- דטצוגגש-זאאל דע; פר״ווילל־ג געטהאן׳
א - :האשען שען  טהאטען ה״שט, אלל;עם־ץ עש -
 ורל. דען פא־ ט ש ר • פ א״ש ש־־טט ד־עזען ז־א
 בל־עב לא:דטא;ע איש !שטא־טשעו״צ־א;ע־ן דען

 רע. אדע־ ״גאצ-אגאל. זא;ע:א;;טע ד-א גור אלזא
 נאך •עדאך וועלשע ק.—צ פא־ט״א״ - :־ע-::ש

!זיין צו ליש-פאה•; שעש איש ;ע;■;, צאהלר־יך
 רעג-ערונגם- אדע־ נאצ־א;אל. ד־עזע אי;ד

ק אץ הא:דע ד־א ;־שט נו; לע;טע יא פא־ט  שאש, ד
ק ו־אד־־ך שאפפעז, צ• ;עזעטצע זישטע זאודע־ן  ד

- א״; שטא־צעוו־צ־אוער דע־ אומט-עשען  אל. פ
לל. ווערדען ;עמאשט ענדע א״ן לעמאל  וואור. זא ז̂ז

 דער דעששעין ך־אפט ;עשאפפען, ;עזעט־ן א״; דע
 שקאג- אונפערבעששערלישק יעדעם פ־אדדע:ט

ט ראש לא;דטא;ע ש א דאל-מאשע־ ך  ע;טצ-ע. ״
!קאנן ארששטאשע; ארך רע:זעלשע; אדע־ הען,

 דעם. געשאפפען, וואורדע ;עזעטין צוו״טעש א״;
 אה:ע העטצש־־פט יעדע רעג־ע־ו:: דא צ״פאל;ע

 וואורדען אישע־ד־עש קא:ן. קא;פ־שצ-ען וו־יטערעש
 פ־אצעש-קלאגע; ש״א געשזוא־ע;ע:-גע,-שטע דיא

 פורשטשארשטק ד־א ארך דיעזע דא בעדיט־גט.
!האבק ;עשפ־)ןשען פ א־ממע־ העטצער

 רעד דיעשמאל ק־אאצ״ק א-זט אללע:פאללש
 פא־. ש־־טט א״;ען איש ;עזעטצ״עש•:; א־ווא־־שען

 אוט־-שע- רע; מאן ךא;:טע :ש א ש״א א״ך י א־יש
 יא— פאלגענדע דורך ;•־ העטצער״ק מ־ט״טען
 ע־שטע;ש, שע־״טק: ע;דע געורששעש א״; פ־וקטע

 א״נגער״מט דעשט ־אש פ־אד־עוטק דעם דאש
 א״נען גע:ע; פארלאמענטע א־ם דע־ •עדעם. ווערדע,
 העטצט, קאופעשש־אן א״:ע געגק אדע־ שטאמש
 דע;זעלבען או;ד ע;טצ-עהע; צ• ״א־ט ראש זא;ל"ך

 שטא. צו פא־לאמענטע דעם אויש נאטה-געופאללש
 דיא רעדע־ו:; דע־ מאן דאש צו״טעוש, - שען!

 :אך גלייך העטצ-ש־־פט •עדע א״;־״םט, מאשט
 דאש דאמ-ט קא;פ־םצידק, צו ערש״נק עם—א

 שמוטצ-שר-פטען זאישע־ לעזק דאש דו־ך פאלק
 דד־טטעגם ווע־דע! פע־ו־פטעט ;״שט•; נ־שט

א מ־שטען ע;דל־ך  ש״א געשווא־ע;ע;.גע-שטע -
 עה,רע:-שעלי־דיגוגג א״;ע ו־עלשע פ־עש.קלא;ק,

 א״. א־רגענד געגען העטצערייא א״;ע אבער אדעה
קאופעשש־אן א״נע אדעה שטאטש א״:ק -אשע, נע

• ׳ וי• * י• • ̂ן ̂ י
 מ־טגליעדע ד־א וו־רדען !שטעללען צו פא־דע־ונג

 האל. פע־נע שקאנדאלען פאן דך פא־ט״א ד־עזעי
 א•־. ־־,־א רעשט, דאש נ־עטאגד ראטטע דא טען,

-טרעטען צו ;אהע געגדורא  פע־. •עדאך אנדערש !
 ב-ל. ד־עזע ׳. אגט־-שעם־טק דען ם־ט דך עם האלט

 דא פא־ט״א, פאליט־שע א״גה״טל־שע ק״;ע רען
 ם־ט. אנדערע דאש ד־עזע־, מ-ט;ל-עד א״נע דאש

 האבק דא אננערא־ט. פא־ט״א •ענער אשע־ גליעד
 העטצ. א״ן שלאש זאנדע־ן פאל־ט־שעש, ק״ן אלזא

 א;טי.םעם־טען דע־ אוטטריעשע ד-א !פ־אנדאמם
 •ענע עטווא אלם שט־אפלישע־ע, געורם ם־טהץ דנד
 בעדרעדליכער זא אוש !טשא־טשעוו־צ־אנע־ רעד

 ר״ששטא; אונגארישע רעד רענן דאהער, עש רא־ע
ק ט־אטצדעש  רעש אום האטטע, ניבט טוטה ד

 עדפאר. אללע דעג־עדוגג דע־ א-;ד פ־אדדענטע;
 שטעללען, צו פע־פ־ג־נג צור מ־טטעל דע־ל־שען

 פערדערבל־שק רען ווארען, געאייגנעט וועלשע
 ארשצוראטטק אוננארן ארם ט־םם-שישעם - א;ט•
ק איגד  קא;. פעדש־עדענע; דען צוו־שק פ־־עדק ד

1 העדצושטעללען דרערנד פעשש־אנק
— ד״סשלאנד. אין ־־•:סשאנס״וואהלען דיא -

 די־טשען גאנצק א־ם זינד ד־עזעש 28. אב
 ווא־. דורשנעפ-הרט ־ייששטאגס-וואהלק ד־א ־״שע

 טרויר-געש. ־עשט א״ן א־זט ע־נעשגיש דאש דען.
 ד״טשלא:־ אץ ד־א פא־ט״א״, ״ל־בע־אלע ד־א

 ״רעגיערוננש. אייגע;טל־שע ד־א אונש, ש״א •״א :־שט,
 א־־נע אללגעט״נק א־ם האט ש־לדעט, פא־ט״א

 וועה־ענד ערל־טטען, ;•עדע־לאגע עטפפינדל־שע
 א״ש ,.זאצ-אל־שטע;.פא־ט״א־ זאגעגאגנטע ד־א
 ן א• הערפא־גינג. ט ק ר א ט ש ע ג ויאדזלען דען

 ב־זהע־ דענע; אץ וואהל-שעיצידקק, צאהלרי־שען
 געוואהלט קאנד־דאטען ע ל א ר ע ב י ל א-טמע־

 רעד אנ״אששענם דעם פאל;ע אץ ם־ששק וואורדען.
 פאדגע. ״שט־ש-וואהלעך ראהלער זאצ־אל־שט־שק

 דיא קאנדידאטען דער קיינער דא ווע־דען, נאטטען
 אי; ע־ה־עלט. שט־טטענ-טא־אריטאט אששאל־טע

ק  זעלבשט בע־לץ פא; וואהל-שעצ-רקק ש ש ע ז ד
 געוואהלט נאטה־ג. שט־ש.וואהלען ר ע • פ דגד

 דער וואהל-שעצידקען צוו״א א־ן שלאם ע־יש״נען
 אש. ם־ט קאנד־דאטען צוו״א הרפטשטאדט ד״טשען

 שיידע דיעזע אוגד טעט.—•טטיםטענ-טא־א שאלוטע־
! דנד ן ע ד ו ע. דער געטלץ א־זט א״גע דע־ י  ב

 פאל־טיקער ״ד־שע האשאנגעזעהעגע, קא״טע,
 געהא־ט, פא־ט״א ל־שע־אלען צו־ דע־ ע, ו ו א ל

־ א; דע־ ע געורששע־ איין א־זט דאגעגען ע ד



 א״סערסטען צור ביז אלקער6 דינער בענליקונג
 טאגעי* ערהאלטען לעבענם מענשליכען נרענצע

 דך ערהאבען דעלענאציאן דער ם־טגל־עדער >דיא
 בענייסמער. אנהאלטענרע לאנגע אץ בראכען אונד

ארם.) ע6עליענ.רו טע
 אל. דורך דיא א־ך ערקלאיע דאטיט ״אונד

 ארף מא־עסטאט זיינער שערארדנונג לערהאבסטע
ק  בו- הוישטשטאדט היא אץ 18*4 אקטאבער 27. ד
 קאנשטי- שיר רעלעגאציאן א״נבערושענע עםט6דא.

 לע. עם ר־שע: לעבהאשטע יאללגעטי־נע, טואירט.״
0 שראז־דענט דער בע

 ל- א ק ש־נאנצ-ם־נ־םטער געט־ינזאמע דער
 געט״נזאטע דאם היעררף איבעררי־כטע י א ל

 באד. דאם פערנער ,1885 יאהר דאם ש־ה באדשעט
 ארם- 5 ה־עררף וואורדען עם - באסניק. שיד שעט

 א". שיר ארסשוס )1 צוואר: אונד געוואהלט שיססע
 ד־א פיר אויסשום )3;מ־ל־טאר-או־סשום )2;םערעם

 1 פ־נאנצ-ארסשום )4;טארינע(זעע.קריעגס.שיפפע)
 קאנשט־טואירונגם. דיא שלום.רעכנונגם.אדםשום. )5

אוהר. י ראלב אום ענדעטע דטצונג
ג־אף. דאם בעטערקען, צו נור האבען ודר

 שראזי- אלם איינענשאפט זיינער אין טישא, לרדוויג
 מעהר פיעל דעלעגאציאן, אונגא־ישען 'דער דענט
 אין א ק ל א מ ש דר׳ אלם האט, ערוויעזען טוטה
 עם. דער פראז־דענט איינעם א־־גענשאפט ז״נער

 ערקלאר- שמאלקא ,דר דעלעגאציאן. טערר־־בישען
 דער בעשם־עב־נג •עדע־י פארהיניץ, א־ם נעטליך טע

 ענטהאל. צו דך שאליטיק אי־סערען אונד איננערען
 אי. זעלבסט נור ניבט טיפא גראף וועהרענד טען,
 איברינען דען צו פערדאלטניססע אונזערע בער

 זא. זאנדע־ן געשש־אבען, מאבטען א־יראפעאישע;
ק גאר  אי־פנע. דירעקט איישע־ן דעס מיניסטער ד

 פאל־ט־ק,א״ך א־יבערע ד־א א־בער ראט. פארדערט
 :ה־יסט דאש1 עראייגניסםע ני־עסטען דיא איבער
 שקיערנע. אין קאיזער-צוזאמטענקונפט דיא איבער
 אין ערטה־־לען, צו אייפשלוש דעלעגאציאן דער ורצע)

 רעש אנשש־אבע ד־א אייך הענן ראט טראט דער
אץאללען־רךיזען,אויךאויסער- ט־שא נ־אפקלודודג

 קילאניאמם: 100 פער ויך שטעללטען פרייזע ריא נעצאהלט. ן נולד. 30ניז נולד 24 צו ל־)עקים קד, 50 נולד 8 ביז נולד
דע־. פריסא נולד, 83 ביו 80 אן6 ק־ואל־טעט אוננארישע קילאנראמם. 100 פער אללעס

ניז 8׳׳ פאן סארפען די־טשע נולד. 87 ניז 85 אן6 זעלנען 1 נע. וואורדען וואכע פאדינע ע. ל ל א ו פ.ו א ש

 דען דעלעגאציאן, דער דאלב
:נעמאבט

איינדרור, נשטינפטע;

:■ע־א אדי
רעדאקציאן. דער בר־עפע

 בב ״העברי• מ״ע העורך ההבם לכבוד
 ברכתו, משפעת לו יעניק ה׳

 !תנוהו יונתו, עם :צה י־ש־ההו
העברעאיש; ה־בשעס אייןזעהר :,ט אץ נ־׳ העררןא'

 פיו פריוואט.שדיבען איין האט דאך
-,ני הנוהבי הגאון בשלוב פו־פים והננו אינטע־עסבע.  הערק .

 דעם נאמע העב־עא־שע דער :ק׳ אין בוב.דאנדלער ק׳ פי
טעון.- בעטרעפפענדק ש ט: טע  :היער צ׳ ם׳ העדין לוי

 פאב דען א־בע• ק־יטיק אנפאלל־נע איד,רע בעדויע־ן, יויר
טאנ. טאזעס ביי פי־ ן נ א ט ד ע י ־ פ אבער.קאנטאר

 ,.ם אבנעפאסטען טעפיא־ע
ב א דאב דא קאננען, צו

 פע־אפפענטל׳ ניבט שב־ך"
ע נ צו נאי קט ע

 שברך איין.ט• איזט. נ י נ י פ
 אונזינן. טאנבען זא דעקט נעזאנג

״זקנים עב זאללטע אונד אונזינן ק־אססער איין אללעדדיננס

 אי; נעווננען, ורוד
ושבעים" ״זקנים

נק
 נ. נ

 ■דע־
איזט

 :ודודנה ועיניו : אנשטאטט
 י בטה *טובן 7ייט*א
־ א ט נ א ק אלם

 עבענזא הייסען! יט־ם" ■שבעי
 :תהזינה ועיניו — בטה ישראל שונן

 פריעדמאנן הערר ווייס איביינענם
 נע. נאטענטל־ך ה־־טצוטאנ דאיף טאן הענרעאיש. נענונ

 נע. פיעל צו ניכט העניעא־ש■ .קלאססישען איינעס צינל־ך
אנשפרוכען.

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
 נוטטער.) פאיינע־ פאן (שלום

. טעטעד. הונדערט טעהרע־ע עסוואודדק באל

פי:
85 ;

פע־קו־פט. נולדען 36 צו צענטנע־
 ן. ע ב ו ס.ק ם ע ד

 נולד 5 צו מעטעיצענטנער
 ד פ .נ ע ז ל י ד

וואנע דיעזעי אין ארך
 נולד 10 ניז קד 75 נולד 9 צו נראפע ווייסע פיזאלען

 קד 25 נילד 11 צו צווערנ״נאהנק נולד, 9 צו נידנע קד,
 11 ניז נולד מ צו ערבזען נולד; 9 ניז נולד 7 צו לינזען
 פאליר. נולד׳ 11 הירזע.ב־יין :,קד 25 נולד׳ 8 הידזע נולד׳;

 נולד, 25 ניז נולד׳ 24 צו נרויעד טאהן ; נולד 12 טער
8 פאן טאהא־״זאטען נולד׳, 28 ניז נולד׳ 27 צו נלויער

 800 וואורדען איטאליען
נעקויפט.

 וואר פערקעהר דער ע ט כ
 :וואורדען פעדקויפט שוואך.

25

 קאטטנארנ. בייננעד דיא פערקויפט. פאיט־ען דייטענדע
 נולד 82 צו קאמט״וואללק נעססערע קויפטע שפיננעיייא

 62 ניז נולד׳ 61 צו פעםטער.נאדענ.איינשור נולדען, 84 ביו
 פאן שטאפפ.וואללען פערקויפט וואודדען פערנער נולד׳,

 65 צו א״נשורען אונטערנעא־דנעטע נולד׳, 91 ביז נולד׳ 86
 נולד. 54 נ־ז נול׳ 51 צו צינאיא פערעדעלטע נולד׳, 72 ניז

 פע־קויפט. מעטערצענטנער 150״ ■ואורדען אינםנעואטטט
נולדען. 49 בין 48 (חלב) ט ט י ל ש נ ו א
וואור. קו־פלוסט נוטעד ב־יא ן. ע ק ש ט ע ו ו צ

 וואורדען עם אננעשלאססען. נעשעפטע נעדייטענדע דען
 בעצאהלטע אונד פעדקו־פט טעטערצענטנער 6000 אינער

 קילא האלבעם פעי שטיק 75 זאקען אין באסנישע פיר טאן
 85 נול׳, 23 ק־לא האלבעס פעי שטיק 85 ביז 80 נול׳, 25
 שטיק 96 נ־ז 90 נולד׳, 22 קילא האלבעס פער שטיק 88 ביז

 קילא האלבעם פעד שטיק 100 נולד׳, 20 קילא האלבעס פער
 בילל־נע־ ווענינעם אום וואו־דען סערבישע קר. 60 נולד׳ 19

נעקויפט.
נולד׳ 21 צו וואורדע סלאוואנישע־ ר. א ו ו ק ע ל

סלא. ואודדע
צו נאנאטער

 שלום אויף פעיקו־פט. נולד׳ 22 ב־ז קי', 50
 נודדען, 22 ביו קר׳ 75 נולד׳ 21 צו וואנישער

נעהאנדעלט. קר׳ 50 נולד׳ 20 ניז נולד׳ 20
 פאי אונד צופיה־ען דיא נ. י נ א ה
מי*יד

ראטהע
גול׳ 31 באנאטעי £יל ווירד נעפ^ידע-ט שטאיק. ציעטליך

נישער *י6 נולד/ 82 באטשקע־  פלאו̂ו
 ם־י־זען דיעזען צו וואוידע נ־זהער נולד׳.

פערקויפט.
נולדען 143 ביז 142 ראזענרער ס, ב א ו ו

 32 ענפאללם
ווענינעם נור

• פ ש
50 נולדען 28

ב ו ט •  יאפפינע־ע א; דאד״שפי־־טים ־
קאנזומעג. אן נולד', 2: נ־אסם־סטען אן קד,

ביו גד נולד־ 32
ק׳ 50 נולדען 29 טען

 שפי ע פ ע ד, ם ע ר ס
ק*׳. 25 נולד׳ 32

 א ע ל א ד ט ע פ
 וין האט אטער־קא אין פר־יזע

 בעצא־ל טאן איני בעפעסט־נט
 פעי קאססע נעטטא נולד׳

יען
נעפאדדערט.

 פא. דער אץ ע. ל ל ע פ.פ א ש
פערקו־פ: שאפ.פעללע 15000 ביילייפיג

 שטי פאלנע אץ ם.
 אוץ נעשעפט דאם דך !

קר׳ 75 נולד׳ 24 ע
פי• טעטערצענטנע*.

הארעי נאך ווא־־דען ל־עפע־וננ שפאטע־עז צור

 נענדעי
 דייע* ך
 25 בין ׳

 שלישםע
פ־־יזע ע

 וואו־דען וואבע ינק
וואוי. בעצאהלט .

ק-׳, 80 נולד׳ 2 ביו קי׳ 60 גילה׳ 2 פאן דייטשוואללינע רען
 צ באנאטע־ אונה נאטשע-

פאא פעי קר׳
נולד׳ 2

5
ר 8:׳

ד

 2״ נולד׳ 3 ביו
 נולד 128

 מאצעדאנישע אינה טי־קישע
פאן אאטישע

פאן בילנא־־שע אינה סעיבישע
 שי 1*י0 פעי נולד׳ 135 ניז

 אינה ביאפנישע נולה׳. 46 ניז נ-לד׳ 45 פאן
דילא. 58 פער נולד׳ 48 ביו נולד׳. 46

 פאן נאנאטע־ אונד נאטשע־ :ע ל ל ע ט.פ ט א ל
 102 פאן נע־בע־.פעללע סע־ב־שע נולד, 95 ביו נולד 85

 125 פאן ק־*שנע־.פעללע ש־־ע־ע נולד, 105 ביל נולד
 נולד׳, 130 ביז נולד׳
 ̂ שט• 102 פע־ נולד'

נענ׳אבט. נעשעפט קיץ וואו־דע

 5 י ביל גילה׳ 40 פאן ד־יטש־יאלל־נע
נא־ם.פעללען אינה ק־טצ.

ט ב א ל ש  ע נ ר ו ב ס ע ־ פ
 פרעפבי־נע־ צוט אויפט־־עב דע* ט. ק ־ א מ
 שטי! 1705 נעם־וג דעועט 27.אט יעה.םאדקטע6

אוננא* שטיל 1341 רארונטער יעה,

ה. ע • פ
שלאבט.

נואםט. ]
שטיק 5 א:םען, ישע ץ

 אבסען, דיטשע 109 ;ניפפעל 4 אונה קיהע 74 שטיערע,
 םי־טי. 70 אינה אבבען סע־בישע 74 קיהע, 24 שטיע־ע, 3

 ק־י. לעבהאפט. זעה־ וואה טא־קט דער טאסט.אבסען. שע
 נעהאנדעלט פע־ט-עטען. צאהל־ייך ווארען וויען או־ס פער

 וואא״ע אונגאדישע ז וואוידען
 דייטשע פי* נולד', 68 פדיטא

 פיר נולי', 58 ניז נולד׳ 52 וואא־ע סעינישע פיר קר׳, 50
 100 פע־ אלדעס גזלי׳. 58 ביו נולד׳ 54 וואאדע פידסישע

 אנהאלטוננ היא נענעהטינטע ט־נ־םטע״אים האס - ק־לא.
 דע; פי* אי־נשטעלל.פ־עהטא*קטעם אינה צובט. איינעס

טאנאטם. •עדע; א־־נעס טיטטוואך ערסטען
ר ע נ ע ־ ו . ו ט כ א ל ט6ש ק ר א ט ת ע  ־

אט א*קטע5שלאנט.פ־עה יויענע־ העם א־יף אויפט־יעב דעד

 האב. פי־ נולדען, 66 ביו 60
נולי 68 ביו ,,נולד 82 ויאא״ע

 621 :ווא־ען דאפאן שטיק. 3״84 נעטדוג דיעזעם 27.
 ווארונטע״ דייטשע, ־67 אינה פאלנישע 1־60 אוננא־ישע,

 1147 אונה וו־ידע. שטיק 752 טאסט.אבםק, שטיק 1172
 לענהאפט. זעתר דך ענטוו־קעלטע טאדקט דער יעה.6ביינל.
 שטאטטנעפוג. ניבט האטטע פרייזע דער שטיינערוננ איינע
 פא*. לו־ט דא, אונה היע וואורדע אדסנאהטסווייזע דען,

סעהר סעטערצענטנער פער נולדען האלבער איין וואנע,

 אתר נילי' 60 ניז 68 פאן בדע־נ.אכםען דייטשע נולד׳, 67
אויסנאהסם. נולד׳, ״3 ביו 60 פאן טאסט״פיעה פאלנישעם

 57 ביו 55 פאן ודידע.איםען נולד. 66 ביז 64 אויך ווייזע ן
קר. 50 נולד׳ 59 אדך נולד׳,

עהרעננזה־יל. מ׳ :פעראנטווא־טליך רעדאקציאן ריא פיר ן

צייטונג.״ פעסטער יידישע ״נייע
גולדק, 8 גאנצ-יעהריג :שרענוטע־אצ־אנם.ש־־־ז

גולדק. 2 ש־ערטעל-־עהריג גולד׳, 4 האלב.יעהריג ן
פ־ענומע־אנטען, נעעררטען אונזערער יענע *־8

 ע־זובען אבלייפט, נאוועטנער .טען1 מ־ט אנאננעטענט רערען
 נאלד טאנליכסט פריינדליבטט דאסזעלנע ערנענענסט, וריד 1

 ■ענעלטעסינע דיא דאט־ט וואללען, צו ן ר ע י י נ ר ע
 נ נ ו * א ט ש ע נ י י ק נלאטטעם רעט צוזענדונג
פ נעלד.זענדוננען אונד צוש־יפטען אללע עדליידע.

:אן אדרעסם־רען צו זינד צייטונג־ פעסטע־ יידישע ״נייע אר
וו1. |> ר) ז1יוו>11./ ■■וווי■■!}■ 11■ 1>וו>1*

 א״נט ני־א - —
ב־זהער האלטע׳
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.......ליעשער 14 ערשיענענען
ענטהאלטע:־

 א ט מאזעש
 שע־נע־ ,שא־ט־אטש

 -עם שא־טזעטצינגען
ג־אט־ש ש־לאזאז״ יע

שכזעללענ-געזוך.
לעה-ער, געש־־שטען א־־נען דבע א־ך ״על-׳•יו
אינד דייטשען א־ננאר־שק, דער ׳1
א־זט. מאבט־נ צש־אבע

- . . י י , .——, ״,אשטי
ע־.צ"

א;
 גיל. 25׳י אר־עש-געדאלט

אששע־טע, רייא־טיע־י.
אי ריבטק צ• זינד ,נ־םםע <ו 1 1

;בשם
 יעה־ נעבשט

געשערטיגטע;
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הדש. ספר נשורת
 ת טשי׳ שלישי חלק לאי־ •צא ב־ דעת למען

 שיל רבן מהגאון וחרט אע״ז על ק 'ש־ ש
 •בל ה־שט. אברק־ק זצ״ל ש־ק משה
 על •שנה ביתו, אל ב־בה להביא ישקה

 הששה מחיה למטה. הכתובה :אר־עששע
:מקיטו 1אי •איש איש לבל של־ה ש־אנרא

,11■• ■ ■■;ל ■ווו■ ׳■1 •ויו)

*.1ן11©1ע וןנמי*/)1ז©גוו 00011131.( .̂-(8

 ם: ־ש־אל
 שנשש מי

נ״*־ע;־עםסע

ודינ-קאנזומענטען. פיר וויכטיג

ט. פ דק אונס, בעעהרען נעשעדטינטע
 יינהענ־לע־

פ- אונד
נאםט נאליענפעבטע־ן,

פא־־אטהע אונזע־ע 'אטע;
נש זאוואהל גענירנטודינען, נעזונדק

קו. דען צו ווייפע, אונר ראטהע נסך, !

 הע־־עז
 ווייטהען

 נוטע אין
או אלס

 קאננען אונד עטספעהלען, צו פ־ייוען לאנשעסטען
 אונזערע־ פאן וועלנע הע־רען, דיעיענינען

 דו־ךאי־נע וואללעי, מאבק נענידך סיטטהיילונג
 סאלידע פי־ איבערציינען. דך ם־אנעזענדוננ

פ־־מא •אהרינע 40 אונוערע נא־אנטי־ט נעדיענונג
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 נעאג. ראש שפיאבע. צי־ טאט־־קענ.פ־א:ע יידישע
 דייכם. דען אן נעטליך האטטע ■אט־טאט ראדער

 ני־עם איין דאט־ט גער־כטעט, פעט־צ־!); א־־נע טא;
 דעם ״רענעלונ; צור ווערדע נעשאפפען געזעטץ
 ש־קטע א־בערדיעם טאטריקענ-וועזענס״. יידישק
 ציר- א"; ארך ר^טיטאט ל־עבענסווירד־נע ד־עזעם
 הושט. אונד קאט־טאטע זאטטטל־כע א; קולא־

א ביטטע, דע־ מ־ט בעהא־דען שטאדטישע  ער. ד
 ייד־שען דעם ״־עגעלונג וועגען פעט־צ־אן וועהנטע

 אונטע־שט־ט. רייבסטאגע ב״ם מאט־־קענ-וועזענם׳־
 געלאנג. נון צ־רקזלאר דיעזעם - י. •־!)לרע; צו צען
 אויסשוס-דטצונג הרפטשטאדט־שען דער אץ טע
)נ דר׳ אבער.נאטאר דער בעשפרעבונג. צור  י ד !

ק שטעללטע  רעדע אץ ראש דאשש אנט־אג, ד
 הויפטשטאדט־שע ד־א אן צ־רקולאר שטעהענדע

 דא. טאגע׳ ווערדען געוויעזען רעבטש-קאטם־שש־אן
 (צו. אבגעבע! גוטאכטען איין היע-בער ־־עזע טיט

 ע ש י ד י י דאש אשע־ דך ל־עש נץ שטימטונג.)
 רי־כש. נעמל־ךדע־ או־ששוסשעס, ד־עזעש מ־טנל־עד

 ל. ל ו א אלעקשאנדער דד׳ דעפוטי־טע - טאנש
 א״נש־כ. נ־שט ״צישטימטונג• דיעזע ד־־ך ן, נ א מ

 דאש אנז־שט, דע־ בץ .,איך :זאנטע זאנדע־ן טע־ן,
 גענאם. קעננטג־ש צו־ א־־נפאך צ־־קולא־ ד־עזעש

 ראש ;אטה•;, ;•:ט ד־־בא־־ש א־זט עש ווערדע. מען
 נוט. א־ץ דאריבער ע־שט ־עבטש-קאממיששיא; ד-א

- ־•אש אב;עבע, אבטען  טהו; צו ד־עשבע־צ־גליך וו
 ק־ינק דורכאדש האט הרפטשטאדט ד־א האטטען.

 רעש ו־ע;ען.רע;עלונג פעט־צ־אן א״נע־ ז־ך ;־־;ד,
 נאשדעם אנצושליעשען, מאט־־קענ-רעזענם״ •יד־שען

 אץבודא.פעשט י־דישען;עם־־נדע טאט־יקקדע־ ד־א
 בץ איך !ווע־דען ;עפיה־ט א־דנ־נ; אי; פאללקאטטק

 נור ק!)ם־טאט נעא;־א־ע־ ־אש דאשש א־בע־צ״נט,
 ־־־שש. דען אן פעט־צ־אן ד־עזע אנט־-שעם־טיסט־ם אוש
 ד!צך וואהל ו־־־ד הו־פטשטאדט ד־א !״שטעטע טא;
 א;. דך שט־אטונג א:ט־.שעט־ט־שען א־־נע־ נ־בט

 דע־ ז־ך ע־האב נון של־עסקו׳(בע־וענונג.)
 ״עש זא;טע: א־נד ב־־נעט־־שטע־ פא־דטצענדע

א א־ש נ־ר א־־נענטל־ך ה־עב־־א דך הא;־עלט - 
 נעוואהנל־בען;עשאפטש-א־־נ־נ;, דע־ אי־נ־אלט־נ;

 פאש. א־־נע־ נענענשטאנד א״נלרפענדע ■עדער דא
 ויו־ ו־אללטק ט־ש. ווערדק צ־נער־עזק ראטט־שש־אן

 נעהטען קעננטניש צו־ א״נפאך ;־־ צ־־קולא־ דאש
א א־נר  ם־שטען דא אשלעהנען, א־־פפא־דע־ונ; -
 פא־טל־. ־;ער א זאנל־־ך נענענשטא;־ דען •א ו־־־
 נ־שט נע־־־ש ־־אש א־נטע־צ־עהען, פע־הא;דל־ננ שען

 דאש ־אפ־ר, ארך דאהע־ ש־ן א־ך ־־א־ע. ־אטהזאש
 ־עשטש.קאםם־ש- דע־ פא־ל־־ש־; נענענשטאנד דע־
 אקצעם. דע־א־־ששוש - ו־ע־דע!־ צונעורעזען ש־א;

 צ־־קולא־ דאש א־נד אנט־א;, ד־עזען נו; ט־־טע
אללעג. - אש. ־עשטש-ראטט־שש־א; ד־א א; נ־נ;

 ן נ א ט ל ל ו א אלעקסאנדער דר׳ דך האט פאללש
א־בק פערדיענשט א־־ן  או־פ. דא־ויף ער דאש ע־וו

 א־ם פעטיציאן ;אנצע ד־א דאש נעמאשט, מע־קזאש
 נור טאטריקענ-וועזענש' ייד־שען דעש .־ענעלוננ

 דאש קאננטע. א־־שנעהען אנטי.שעם־טישטוש פאש
 לאג. א־ם קאנפעשש־אגען אללער מאטריקענ-וועזען

 בע. א־ץ נע־עגעלט. געזעט־ן א־־ן דורך א־זט דע
 ע ש ־ ד י י פ־־ או־ששל־עשל־ך נעזעט׳ן זאנדע־עש
 אנטי. א־־ננעפל־־שטע נו־ עשק קאננען מאטר־קען

 או־ך נון ווירד האפפענטל־ך פא־דע־ן. סעט־טען
 נעז־שטס-פונק. פאןד־עזעם רעשטש-קאטם־סש־אן ד־א
 קאט־טאטם נעאנראדע־ דעש פע־לאננק דאש טע

פערווערפק! א־־נפאך
ט. י נ ־ ד.מ ע ו ו נ א ה ע י י נ ד ע (ד *

 זא האשק, מ־טגעטהיילט ";;שט ורר וויא ר.) ע ט
 דעם אשלעבען דעם ז״ט !נעקאטמק א־־ך עש א־זט

־ נראפק א ד א  האנוועד. דאש נעמל־ך וואורדע ד
ך נאטק ״דעם מ־נ־שטע־־א־ש א  א בא־אן פאן נ

 דעש פע־זאן ד־א א־ש ט־נ־שטע־ צוגל־יך דעי ־, צ
 .־עם נור עשק אשער פערוואלטעט. א־זט, קא;־;ש
 הא;וועד. דעש זעעלע וררקל־שע ד־א ;אך!״ נאטעי

 שטאאטש. דע־ •אה־ען ז־־ט שאן ו־א־ ט־נישטע־־אוטש
פעלדמא־שאלל. נעמל־ך דעסזעלבען, סעקרעטא־

 נעשט. דאש י. ר א ו ו ר ע י ע פ בא־אן ל־־טנאנט !
 אללע־. צווייא נון ענטהאלט אטטש-בלאטט ר־נע

 ענטהעבונג דיא נעמל־ך :ענטשליעשוננק האששטע
 האג. א־־נעש פאשטען דעם פא; א־צ־ בא־אן דעש

 שע. ד־א נ־ע נא־ ע־ וועלשען פ־־ רעד-ם־נ־שטע־ם,
 דעש ערנעננ־נ; ד־א וו־עדע־ דאנן האטטע; פאהינוננ

 פעלדמא־שאלל. שטאאטם.סער,־עטארש ב־זהע־־נען
האנ. צ־ם ־ ר א ו ו ־ ע ־ ע פ שא־אן ל־־טנאנט

 אללנעט־־ן האט ערנעננונג ד־עזע י וועד-ט־נ־שטע־ י
 נעזאנט, וו־א ■א, ור־ל געמאשט, א-נדרוק ;וטען א־־נק

״ ו*ךא י ר א ו ו ר ע ־ ע פ שא־א; . ן .  ־אד :״נצ.
 האנוועד-ם־נ־שטע־־א־טש דעש זעעלע א־־;ע;טל־שע

 ראש ש א ז־ך ע־ א־־גענשאפט וועלשער א־ן ו־א־
 פע־ד־ע;שטע ;־אשע א־שערהרפט הא;־ועד-־־עזען

א־בק  שאן פאשטק ד־עזק האטטע ע־ האט. ע־״
 א־נ;א־ן אץ א־זט עש אלל־־ן פע־ד־ע;ט. לאננסט
 דעם ט־ט;ל־עדען דע; ט־נ־שטע־ ר־א ב־וץ, א־עטאל

 פע־ע־־־א- וועהרענד ע;ט;עהםען, צו םא־לאטע;טש
 ט־ט. דשט א־נד א״עהא־ט ט־ל־טא־-שטאנדע דעש

 דאש עש, קאם זא ווא־ פא־לאטענטש דעש גל־עד
 א־־נעש א־י;ע;שאפט דע־ אץ ״פאש-מאנד אלש עי

 האנ־־ער.ט־;־שטע־־א־ש ־אש שטאאטש-שעק־עטא־ם
 דאש זעלששט ט־נ־שטע־ דע־ ו־עה־ענד ל־־טעטע,

 פער- ר״ששטא;ע א־ם נוד האנוועד-ט־נ־שטע־־א־ם
־. ע ־ ע פ שא־א; יעדאך וואללטע ־עטצט - ט־אט.

 ע־ דאש א־־ננעהען, דא־ו־ף טעה־ נ־שט ־ ר א ־ ו
- זעלבשט דא;ע;ען. אנדערער א־ץ ״א־ש־־ט״, ר־א נ

 בל־ק פלעהענדען פאשט א־־נען דא ־־:טעטע אננעלאננט,
 שאן ד־א קאננשט ״ד־ע־ זאנטע: א־נד שש־־נצעלע ארף

 שע־. דער האט אה־ען לאננע זאלך ע־צאהלען. אללעש
 האיע, דאש ארך ע• דאש נ־:ט, דאך צו־בערעי שלובטע

!*ורדו נעשש־אכק קאסשעדנען ענטלענענק דיעלעם אץ ראש

ורנט.6 דך שרעטע ש א ט ל ־ ו ם שפי־נצעלע
 וררד. נעלרשט •עדאנדעש שאן :•:ט דא אב אוש, זאש

 אונד שטר־נע ד־א האנדען נ־־דען ש־ט דך דא ־•עב דאנן
:זאנטע

 דאש נעורש! א־ך נעקאשמע נולדען 1״ ד-א •אנער
 פאלל. שטיששע א־ך !דץ שע־שש־עבען לעע־עש קיץ דא־ף

 העדרן נוטען טיינעס נרונדלאטצע פראקט־שען העש קאדסען
 ?■ א־ץ דאש ם־ר ט־אנט .וואש :שראנס א־ששע־ דע־ נ״א,

 פע־טיו־ען וו־יקליך נעה־־פג־ש האש א־הנען א־ך ווענן —
 ווע. מיר דאשזעדבע האש דא־רף, איך נעשטעהע זא זאלל,

. . !"א״נטראגע נולדען 10 נ״נששענש
 דעדען אץ בילה, יעטצט (י־עף 1 גולדען 10 .נ־בט

 ם־ענער העשט־נען א-־נעש נל־־ך נ״.נ־ע־דע ד־א נל־עדע־ן
 זאללשט גולדען 20 זאנדעדן ,10 ניבט !נ־־ן איב־־טעטע)

 ענד. ד־קע דאך נעקאמשען! נעהאלטש.ערד.אד.וננ אלש דוא
 דאם־ט העדרם, נעה״מנישסע פעדפלוכטען ד־ינעם ס־ם ל־ך
. . !״ווערדע קדאנק נ״״ניעדדע או־ם נ־נט איך

 נולדען 20 פאן נעלאהנונג א־־נע* עדוואהנונג ד־א
 נע. ורדקליך ש א ט ל י ו ם שפד־נצעלע או־ף ורדקטע
 אץ ב־לה ד־א נון דא צע־־טע אוננעוואושט פאשט ם־־נענד.

 היד,נער. דען או־ף וועלכעס פענשטעדש, א־־נעם נישע דיא
סענש איץ ניע נעוויס דא־ט דך דא הינרסנינג, שטאלל

 ם־ענע ורבט־נע־ ש־ט שאנד ד-א בענאנן נון ל־עש. נל־קען
 :עדצאהלען צו פאלנענדעש טאנע ל־שפעלנדעש אץ אונד

 נ־ננ ווא־, דונקעל נאך עש אלש אבענדם, .נעשטע־ן
 דעד אן איך ע־בל־קטע ה־ע־ הינרש. האף דען אץ א־ך

 דך צישםעד.העדרן אונזעדעש פעגפטער האש ווא שטעללע,
 קאפפע דעם ש־ט דעד שטעהען, שאנן א־ינען בעשינדעט,

 הי. שייבען דען נ״א אונד ווא־ ניעדעמעניקט ג־טטע־ צ־ם
 א־ך אדנעדל־ך• דעכט וואורדע איך ראללטע. ניינבליקען

 נייניער־נ וא נא־ שענשען שאנשע דאך ודא ש־־, דאבטע
 קיש. דך אנדע־ע־ טהון דאש אוש נוד איששע־ אונד ז־נה

 דאבב• דע־ שענשען ש־עשדען ד־עזען נער,ט וואש סערן!
 וו־־ט ודא זעהען, דאך שום איך אן? א ד ד ע ש יצר,ק

 ט־־־בע; עם ניי.נ־עידע ד־נער שיט א־ינדריננליננ דיעזע־
 איך, בעשע־קטע שינוטען ווענינען באך שאן . . . ! ור־ד
 ארס ווע־קצייג שפיטצינעש איין הא־נע־ ש־עשדע דע־ דאם

 שענש. דעש שאן עטוואש אונה צ־עהט ב־וםט.טאשע ד־נעד
 זעלבשטשער. ווילל. דוינשניידען ארעד דו־כבאה־ען טעד

 לאששען. אנקאששען ניבט דאדויף עש איך האבע שטאנדליך
. . . *1 ה־ננעא־־לט א־הם צו ■אש נין איך

 נילה, פדאגטע —?׳׳ ענדע ראם דענן דואר וואיז ״אונד
נ־־.;יע־דע. שאר נרעננענד

ווארט) דאש ורעדעד ששדינצעלע (נאה,ם נון! ״נון,
 זיא וואללען .ראם :צו לויט נאנין ש־עשדען דעם ריעף איך

 דורננאהדטע אבער ער — היער?״ דא ווכען וואם אונד
 ל־־זע שיר דיעף אונד נליקע ורלדען זיינעם ש־ט שאשט מיך

 !'העקשע אלטע דוא האלטען, שויל דאש דוא ״וויללשט :צו
 שויל. שפרינצעלע אושזאנשט ניבט יא פיך נעננט שאן נון, —

פלאטצע רענטען אש שרל דאס איך דאס ר־יס, שאן :טאש

 ד־א האט, דונסט בלויען ק־ינען פאכע פאם דער
ק שטעללונג,  איינעם געהאלט דען אונד ט־טעל ד

 איינפאך האט ער זאלל. האבען האנוועד.ם־נ־םטערם
 אונ. ט־נ־סטער ק־־נעם פערנערהין זיך :ערקלא־ט

 ה*)נ- דעם ל־יטוננ צור דער ו־אללען, צו טערארדנק
 בע. פאבטאננישע ד־א נ־כט וועד.ט־ניםטעריאוטם

ק ארך ליעבער א־נד בעז־טצט, פאה־נונג  ם!)םטען ד
 - !פע־לאששען צו שטאאטש-שעק־עטא־ם א־ינעם

 פון־. ד־עזע א־ם אוישוועג, אנדערער ק־ין נץ ווא־ דא
 אלם פעדליערען, צו נ־שט נ"םטעם.קראפט צ־גל־שע

 ה!)נוועד.מ־נ־םטער צ־ם פע־ערווא־י בא־אן העדרן
 ק!)ר. נאנץ געוו־ם א־זט ראש אונד - ערנעננען! צו

 דאש פא־, !)פט עש קאמטט לעבען א־ם רעקט.
 דוטט. פ!)ן ד־ענשטע א־ש מאננע־ או־שגעציישנעטע

 ה!)ד,ען אי־נען וועלבע טיששען, שטעהע; קאפפען
 גע־עשטער, נעוו־ם עם א־זט נון א־־ננעהטען. ראנג
 דיא ארך מאנן פערד־ענשטפאללע דער עשק ווענן
 - ע־האלט. שטעללונג ה!)הע נעב־ה־ענדע א־הם

 או־ם ״אנעק־!)טע״ א־־נע א; ד־עש ע־א־ננערט עש
 שטאנד פ־יאז!)ף ד־עזע־ םענדעלםז!)הנם. לעבען דעש

 נעשאפטש-לי־טער אונד בוכ.האלטער אלם נעטל־ך
 ז־־. בע־לינער אונוו־ששענדען א־־נעש ד־ענשטק א־ן

 זאנטע פ־־־נדע ז־־נע־ א״נע־ דענ.£אב־־קאנטען.
 דאש פ־נדע א־ך !םענדעלםז!)הן ״הערר :א־־נשט א־הם

 האבנעלעה־. א־ץ דאש אוננע־עבט, §־־ דאך נעש־ק
 א־־נעם ד־ענשטען א־ן ז־נר, עש ז־א וו־א מאנן, טע־

אללי שטעהק מענשען ג״שטעש-בעש־אנקטק ז
 ־ע. ע־וו־עדעיטע £־־!)ז!)ף ל־עבענש־ררד־נע דע

 נענענטהיילע א־ם בע־־א־נדע־ע ״א־ך לאבעלנד: ד!)ך
 !ד!)ך ז־א זעהע; !;!)שטעם פ־ג־נ; ע ז י ־ ו ו ד־א

 קאננ_ ז!) ד־דענ.פאבריקאנט, ־־־כעד א־ץ א־ך ו־א־ע
 אבער ז!) ברו־בען; נ־בטש צ־ שעף ם־־נען ־א א־ך טע

 בוב-האלטע־ ז־ץ אבער א־ך פ־אב־־קאנט, ע־ א־זט
 ב־־דע ר,#ננען ורד אינד - געשאפטש-לי־טער אונד

 פ־. ז!) ניבט האט פעיעדוואדי בא־א; - ד לעבק
 מ־נ־שטער ק־ינען וואללטע ער געדאבט. לאזאפ־ש

 ד־עזעי ודיל אננעהטק, דעשהאלב בלאש שעף אלם
ק אונורשסענהי־ט ז־־נער א ב־ •א  א־־נעש פאשטען ד

 !ראננטע בענלי־טען נ־בט שטאאטם.סעקרעטא־ש
 דע; א־־ך ז!)לל דער האט, פע־ד־ענשט דאש וועד

-פ־יה יאבל תאנה (נוצר !ע־האלטע; ל!)ה; (  נעם. !
ע. פ בא־אן האט פארט־טטאנש איה־ #6אי טע־ן

ק בע־־־טש י ר א ו ו ד ע י  ד־א אץ ד ־ ־ א ד
 עד וו!)ררף אבנעלענט, מא־עשטאט ז־־נע־ האנדע

 טהאטזאב- האנוועד-ט־נ־שטע־ אלם פאשטען ז־־נע;
אנט־אט. ־ך ל

ט * ר ע ב ל א ) - י צ י ו ו ע ז ר ע  ב
.ד א י ר ע ט ם י נ י ט  רעפערענט דעד טה!) א ל

 בע־. אלבערט הערר אדרעסשע, ל־בע־אלע; דע־
ט־נ־שטע־־. צ־ם טאנען א־־נ־נען פא־ א־זט זעוו־צ־,

 של־נע אשטע־ש שרלע שיינעם ארס דך דאם אונד האנע,
 ם־ע. איינער אויש ורא ארסשיטטען, ש־ששפ-ר^דטע אונד
 דיעם. איך דאס נעשטעהען, שום איך אלליין טאשע. שען
 נעסליך שיד איך אלם י. האבע ן ע ג ע י ו ו ש ע נ שאל
 נעט־אב. נאד,ע דע־ ן פון ז!) שאננבען שדעשדע קל־ינע דאם

 עטוואס ה^רנער דיעזער ראש ז!)נל־יך, איך שע־קטע טעטע,
 פ!ןן שאנטעלשען נלו־עם איין ט־ונ עד 1 ז־יא ש ע ם )1 ־ ג

 אן אונד נ!)לד.שט־קע־ייען, נ־ייטען שיט סאששט נלויעס
 עלע. שיט זאבעלבען דיננעם איין איך ערנליקטע דיטע דעד

 א־־נע ע־ האטטע האלו דען אוש נ־יפשע. שאנט.ניינעדנעם
 דא־אן. אנהאננועל איינעש שיט קעטטע )לדענע1נ שוועדע

 סיינעם דיעס אלל פ־עשדע דיעזע־ ווענן סי־, דאנטע איך
 עד שא:טע דא ווידדע, ניעטען אנקוישע צום הע־־ן נוטען
 — ?• איץ דאם שיד ט־אנט ״וואם :ארסדושען נינם נעוו־ש

 ע־.6 ס־ששנען קל־־ן א־ץ שאן דך לאשט עטוואש זא נייא
ד . . !דיענען אי  שדעשדע דע־ שיד ייך נאהעדטע דאדויף נ

 ע־.6 נעלד עטוואם דוא .וו־ללשט : ש־יינדליך לאנטע אונד
 נעלו־ קיץ ה־־טצוטאג ווילל וועד !נאטט שיין . . ?* דיענען

 אוי. ד־עזעם אין דך ד־עהטע וועלם גאנצע דיא ז שערדיענען
 אנטדאג. דיעוער שיך נעררשטע לעד,ר לא שיר, ש־ט נעננליקע

 נאק.אשען, איינעם נלייך ש־יידע שא־ נל־הטע נעדכט שיין
 דע־ אנטווא־טען. צו ק־אשט, ק״נע האטטע איך אנע־

 נ־כט נאד אנטווא־ט סי־נע אויך דענן ווא־טעטע ש־עשדע
 דיא אין דא נולדענ.שטיק דיעזעם שיר ד־־קטע לאנדע־ן אנ,

 קאננסט דוא !•עטצט שי־ דאם .נישם :לאנטע אונד האנד
 שעדדיע. נולדענ.שטיקע לאלנע ש־עלע שיד נייא אנע־ דיר
 נעהאר־גע ן ע נ א ד 6 ש־־נע אויף שיד דוא ווענן נען,

. ר נינשט אנטוואדטען . שאלנט.) (שא־טלעטצוננ .



, ר ע ג נ  ז^ציא- דער ע, ד ו ץ אשנל״ך דע־ ־
 דען ב־־א - !אנגעשלאשסק דך ל־שטענ-שא־ט״א

 קאנדדאטק ל־בעראלען דא האבען שטיב-וואהלען
ק אדף או־סדכט וועניג  זאגע- ד־א דא דעג, א־נ

 ד־א געגען האס א-ם קאנזערוואט־ווק, נאננטק
 גונסטע! צו עהע־ שטיטטק א-הרע ל־בעראלק,

 קאניי- אנט־-טעם־ט־שק א-;ד זאצ-אל־שט-שק דע־
ד־דפטען! אבגעבען דאפוען

 דאס א־טטערהץ, עס א־זט א־גטע־עששאנט
ק געגען לא־וע קאנד־דאט י*ד־שע דעד  וועלטבע. ד

 נאצי- דעי עססא־6אונ־ווערדצאטס.פ־א ר־הטטק
 דעי ־ ע נ ג א ו ו אדאלף דר׳ א;אל.אקא:אם־ע

ק א־זט, זאצ-אלשט  עי־ עי סרוג• דא£א; דעג ד
 נ- א ו ו וועה־ענד שט־טטק, 8127 נעטל־ך ה־עלט

 י ע נ נ ־ ז - !האטטע שט־טטען ;>754 ך ע נ
 א־ב־־גק הא דא שט־טטען, 25,3*8 ם־ט דעגטע

 געגענ-קאנד־דאטק, ק—ב ז״נע א־־ף שט־טמען
ד ר ע ; א ־ ט  צע־ששדט- דך ־, ע ר ל ע ק אנ

ע־ ׳1̂■2׳- ע-ה־עלני ע־סטע דע־ טע־טק.  -5לעניי■ י
 רעלט־ היא ט־ששק דן - שט־טטען. 1 ,׳737 טעדע

 ו׳ ו א ב ר י ו ו שאל־ט־קע־ ל־בע־אלק בעדיהטטק
־ כ ר־ ע  אנטי- א—ז מ־ט ל ע ק נ ו ט א•:־ ט

 ד-א שט־ב-ווא־ל דא געגענ-קאנד־דאטק סעט־טישק
 ל־בע־אלע עבענשאללס דע־ וועהדעגד ווא־טען,

 זאצ-אל־שטק אונבעד״טענדען א־־נעם •ן ט א ל ק
 גענענא־בעד קאטששע ס א שט־ב.וואד.ל דע־ ב״א

 דעדדענצ- דע־ אץ עס דעהט זא - !שטעהט
 בע- הא ״א א״;, :עש— ד־־טשען דעס שטאדט

 א-נד אנט־-שעט־טק ד־־ך טאנגע- ר־הטטעסטען
 קאננק• ווע־דען פע־ד־אננט ל־־סט זאצ־אל־סטען

 דע־ אנלאשל״ א־ננא־ן אץ ודר האבק לי־דער
זא־סד מעה־ע־ע א־לאמענטש.״אהלעז6 לעטצטען

 £אן שטעפא; ם־דסטע־-ש־אדדענט א״נסט־נע דע־
 ך י ו • ט ד נ ע ; שק—נא דען דו־ך • • ט ט • ב

שע־הענשט. אנרע־ע ■ועלבע א•:- :״או־דע בעז־ענט
״ ןע—א.. ״א״ע- £אללק . ״א;;—ן . . ל״״ע .

א א־־ ־. ד נ א מ י ז -  נעזא *׳ א ל א ס -
£א־- א ד א־ף טע ה־ —■ של־קק א-׳ז׳ר. •ן א -

. ערט------ ט־ססען זא כע.— ד־טשק ס א גאננע
 "יא לא :אנין ע־— אללעס א■:־•שען: טה־ג
ד א־נס :־•א

 סע— ד־טשען אש —א ־עם:א־ ראכען —•
 אנטי- דע־ ד־טענס או־£צ-טטע רעשט־נע ;אלך

א־ננא־ן. אץ ד,־ע־ א־ס א־טק,—ע ע• סעט־טק
 נע א" בע־־דדגונג׳ א ד ו־עננשטענש האבק ר • ו ו

 אינ- ז״א = א עב העלבע־ בעדטצק, צ• -עדע-ונג
 בא־- ענע טט־ א שט־אשלשק דע־ צערדד־קונג

 ה־טשלאנה א•; •ע־אך אנדע־ש :א-זט ע־נסט דע־
בעראטששט ל־בע־אלק ד־א ביסטא־ק £״שט ו^

ק ם־ט 1  •ע־אך אנט־-סעם־טק א•:- זאצ-אל-סטק ד
ל־עבא״געלט. ״ארלנעפאלל־נ |

 זינד בע־לץ אץ בלאטטער ל־גע־אלק א ד
 שא־ט״א- א־ה־ע־ ניעדערלאגע ד־א דורך נאט־־ל-ך

 '881 •אה-ע א־ש פעדשט־טטט. גאדן גענאססק
 אינד זאציאל־סטישע 3,׳׳000 ד־ בערלץ צאהלטע

 בער״טב •עדאך ה״טע שט־ממק, אנטי.םעמ־ט־שע
 !אנצאהל דאששעלטע ר־א אלס מעה־ אלזא ,68.000

 דורבצו^גק וואהל-אקטע דעם נאך אבענדם -
 שע־ל־נש, הרשט-שטראסק ד־א הו־שק לא־טענדע

ע—קאנזע צוט־־סט ט- טק אונד ו־אהלער, א אב  ב־
 לעבהא£טע,האךש״ ב־שטא־קש פיאלאסטע שא־רעש

 פ-רשט ראש בעוויץ, בעשטע דע־ א־זט ראש א•'•:.
 זא- קאנזע־ו־אט־ווק. ד־א שט־ללען ש א ב־שטארק

 נ- א ק־אפט־נשט אנט־-שעם־טק א־נד צ־אל־שטע;
, !טערשט־טצט

 פא־נאנגע הא א־בע־ שטעטש ווערדק —־
 בע־־:. א״שפ-ה־ל־ך שא־לאמענטע ד־יטשען איש

 עב א£צ זא צוועקע, ד־עזעם צ• יוע־דק ווו־ טען.
 י- ט ־ ל א ..פ בלאטטע א־נדע־ש ר,—וו דץ ;אטה•;

 ב״בינק־ ך ע ; א ל • • ט-ב א ־ א פ ע ש ע ש
 בא" ע־פא־־ק• אללעב לעלע־ ;׳ א־נזע־ע דאט־ט

ק אץ  ב אשא—א שא־לאטענטק פע־ש־ערענען ד
ן א־בע־ ע ד ו  נע- ם • ה ט נ ע ד ו • א־נד י

!ד—ו בעשלאששען אנה שש־אשע;

:ייאיגקייטק. פערשיעדענע
־ ע ־ ־ ע-£ ־ א ־ ש ע ט ; א ט א • יד ♦

 יי״פני־ עננל־שען דע־ א-ש ן.) א ד נ א ל ן • א
 נע־ שאלגענדעב -עזעש ־-.טק שא־ ד—• שטאדט

 -:הי שאללענ-עטק דעש פעשט -אש טעלדעט:
 איני יינען—י רעב ־א־־עב - לעבעב דע־טשטק

 אי'- ״ א־ע טאנטעפ טאזעש ־ ש פע-ד-ענשטפאל־ק
נא ש ש-פא־ט־דעדשען ששאנ דע־ אץ ה־ע- דע

;ע זעה־ אץ שפ־ד־סו השנשת יב־ת א... .
ע- ננע־ע א -אש געש״ע־ט. ״••;״  ••א־ ב־נאנאנע -

 :־•טען א־נד פאלמען ם־ט נעשטאקשאלל
נ-אבא־- ץ א ה•;; דעקע דע- פא; דט.
ך־נשטשא־ שא; (האנגע-־אטשעו ־

א הע־אב. א־ב־ט שע- הא־ראנ־ א־טע- -

 א־- א י ט : א אשהאלט. נאטטעש-־־ענשט א-ה־ק
 1! •אה־ע ש א ע—-א א•;- עננ־אנד אץ טעשטע

 ש א א־זט א־ע מאנטעש טאזעש ש- גענ-נדעט.
 טיט- •אה־ען■ 8״ ע;—פא פא- א־זא ,18.׳• •א־.-ע
 ״׳ ׳ טין׳ ז דע נע״א־רק געט״״נדע דיעזע־ גליעד

 א־ננע ■*•אה־ע פאללע־ -עה-ענד טאנן עדלע דע־
 א־־נעש טיט £"ע־ דע־ אנ־אש ש א־ ״א־ האטטע,

ק א־נטע- נעשט־קט. בלומענ.שט-ש ש־אשט־נק ד

 אונ. דך בעפאנדק ם־נאנ^נע דער אץ אנוועזענדק
 (אבע־-ב־רגע-. ל^רד-מא־ז*־ דעי אנדערק: טער

 י־^טה־ט־לד, ר׳ ם׳ בא־ו^ן לאנדאן), שאן ט־יסטער
יטש, בא־אן  ט^נ- נעפשע א••; שאשא־, •אזעף סי־ וו̂ז

 מ־טגל-עדעד אננעזעהענשטען ד-א אונד טעש־^־ע׳ש,
 שעשט. ד-א לאנדאן. אץ געט״נדע ••דישען דע־

 ר ע ל ד א הערמאנן דר׳ ראבבינער ה־עלט פרעדיגט
 נאטהאן דר׳ אבע־.ראבב-:ערס גרייזען דעס (זאהן ;

 א־ן אויך שאנדק אדסערדעס נ״■.) ר ע ל יד א
 אנלאששע ד־עזעם או־ש ש־נאנאנע; א־ב־־גען אללען

 אבענדש שטאטט. נ^טטעש.ד*ענשטע ש־יע־ל־שע
, יאזעף ס־י נאב ־ א ב א  דער פ־אז־דענט אלש ש

 נ־אשא־. א־ץ הקהל), ו־אש געט־ינדע-אלטעסטען
 א־־נען ו־א־טש העני־ בא־א; ו־אב־־א פעשט, ט־געס

 נע. דא א״ף (ט־־נק.שש־וך) טאאשט ג־־סט־״שען
 מא. סו־ אויסב־אשטע. א־עש טאנטעפ זונדה״ט

 > סר• טאנע ד־עזעם א; האטטע טאנטעש־א־ע זעס
 אנש. נ־אט־לאצ 1*0 אונר אררעששק א•;־ :־•עפע

י ערהאלטק טעלעגראטטע
־ ־ ־ ו ו צ ג נ ו ג י ; • י א ר ע £1 * ע. ע. נ

 בעקאננטלץ־ האטטע ג־אש-ווא־דץ ׳.) ן ע ד נ י י ם
 א ־ י ר ד אץ גל־ק. בענ״דענשווערטהע וועג־ג דאש

 א־טהא. א-נע אץ :דץ צו געטה־־לט נעם־־נדען
 נעא־אנע. ־נע א א-נר שטאטוש.ק־וא נע אי דאקשע,

 נע. דע- צע־ששל־טטעדונג דערא־ט־נע א-נע דאש
 בע. ט הא;ש בעצ-עהונג •עדע־ אץ ם-;דע.קרא£טע

ט דאש דו־ערליך, ״: ־ א״שא•־. ע־שט ;•:ט וואהל :
שנע-עזק נד א נעזעטצט נאנדע-  - •וע־דען. צו נא

 האט ד.—ו נעטעי־עט נ־אש-־־א־דץ אדש נץ ו״א
 א״ש. א־ה־ע געמ״נדע שטאטוש.ק״א דא־ט־נע דא

 של־ע. ם־טגל־ערע־ זאטטטל־שע בעשלאששען. ־אדננ
ק סען  ן ע ש ק א ד א ה ט ־ א נ־אשק דע־ ז

 נענע־א־-שע־זאטט- דע־ שליש נאך אן. געט״נדע
א ו־אורדע ונש ל  א; א־נד נעששע־־ט ש־נאנאנע ד

ק  ר־־ט-ש.ט-;־ש. -ע- אננע־ענט. דענע־ ק—טה ד
ד טע- ר  שע־. :עשל־ששע געשאשטק דעש פאן -

 דעזען שענ-שק —ו - יוע־רען: שטאנדגעט
ע־ ט־ט טט ש־ א נאש־עש !געניגטדא•;; פ־״דנ  ד

 ,שלהן ־עש שא־ע; ־עש א•׳־ עשענזא שטאט־ש.רךא
א אלש שטעהט. ע־וך־  נעט־־נדע, א־טהא־אקשע ד
ט- שט־שהאלט־געש ץ א א־זט א - ט ,ט־עננ־נג* צ

1:־בא־
 ט־טטעלן א; א-נר ט־טגל־עדע־ן א;

געט-נדע טהאדאקשע

 -״אשש
 א־- י

-פע
 -אש ענטשש־עשען טאשע נעשט״נע־טעש א•; געודש
 רערדק בעט־אשטעט היטש־ ,קדוש אלש געורש
־ קאנן׳

ן.) ע ק • ־ ט א ט ן ע ש י ד • * א • ד1 •
 ה״שטשטא־ט־שען דע־ אדשש־ש-דטצונג דע־ אץ

א ד א״ך ראש דעזעב .טע;2יי שאש רעש־עזענטאנין

פאלליעטאז.
פילאזאף. כעקעהרטע דעד

 — •אד־דונדע־טע. 17. דעש א״ש •;:1ע-צא-י א״;ע —
) א-טזעטצוננ6 .פע4(

 ד. ל • נ ש־אנטע ■ ?■ ק־נד־גען ;•:ט ווארוט ,אוני
 א־ד. ;■•א רא־ט א־ד- דאט ויאוטטע, ראך הא עישטו־נס,

ששלענטע. ז-ן צו טאטנענענד ן,—דרז.דע דעט ב-ודע-, -עט
 כלאם צוקטע דא ווא־ט. ק״ן •טש-אך ששהנצעלע

 ארף דאנדע הא שאלטעטע אנטעל, הא בעדאנט שאלל
 נלאט- לעדר ;•:ט אדנעדץ הא רונצעלטע אונד ב־וטט רע-
תי אין דא דאט וד־זע, דע־ אץ שט-:ע טע ע  —•עטעלל ה

 ודטטע, ש-על דעד- שיעל, הא ע-׳ט-ק, .השלאדאט־ך אלט
 ארפפלוישען ;•:טס הקדנטען בעשט־טמטען אדט ראך

. ה-שע  נא. ד־עדולך וואו-דע נע-—נ־מ לא אלט אבע- ,
 טאנד דע- דאדעו בל־קטע דא נ־לד. ודטווע הא ט־דל־ך
ל לאנטע אונד נעדנט א־נס שא-ף

 שע-שודנטט דוא לעדע. איך !שטהנצעלע 1 נצעלע שש־
ק ט־־נעט נ״א 1 עטוואס ס־ר ענ - !ל  ודב. עטוואם אילם ד

- דוא וועלכעס בעקאננט, טינעט  א-ך שע־ד־סל־נסט. ד
 ברודער ס־ץ ווארום נ-ונד, דען דאך מ־ד לאנע הן, ב־טטע
 דא-ום אידן א־ך ולענן ואללטע׳ שעלודינע-ן וואונש ד״נען

 ק־נ. צו קווא־ט־ע- דאט שעד-א •צדק -אנב• דעם ע-לונע,
ק ן' הנ

. נ־אב דאס ודא שודעג ששהנצעלע .
, י ל י  : ,דים. דע־ ע-לאטדען דורך נון וואללטע נ

 לאג. דא דע־ו־טלאקען. נעדי־סנש יאט מאנד לאדאט־שעך
דאס נ־נט, דאך וואדל נלדנע ״איך :ודיטע- דאדעי סע

ט אבדנטק עלנטטע ע-—נ ד־-ל  דענע דענשק העלעט ד
 ר־ץ ל' ה - ל-עבענטרד-הנע א־נלע-ע •—א נעצ״, אץ

ק דך אום ם־אקט-ש, צ• דאך א-לט ב-ודע-  בעטטעל. א־נ
 ״אט א־־נצולעסצען שלדענעדלאדנע צ״ט נעלעד־טק א־־עז
 •צדק ■אבב• העלע- א־נט-אנק? דאט דענן א־דט ודרדע

 דעד- בלענק, צ• נ־נטט אונד נ־-טען צ• דנטט דאט שעד-א
א שאן •ענד  אלט נעי״טט דך ר־לל-אנא-ט שאן לאדנע ה
ל אונלע-ע- דאנד ד־א ח ק! בע״א-בק ר אנ  עש ד

 קלל. ס־ץ דאט א״נשאללק, נ־עדאנדעם נא־ דאדע־ דא-ף
 דען אלט קעננט, סודק אנדע-ע ק-נע דע־ ב-ודע־, נע-

 ל״ן נעלעד־טען א־דען העלק אד- נאלדעט, דעט קלאנג
• :־נעווא־שק אדנע .

ק .דא אנ ק שיי ד  (ע־. !•ע:ט וואדל אדנעננליק ד
 נעלעד-טע דע- דאט •עטצט ש- ששהנצעלע) ודדע-טע

 א-ש א-ט ע- ;נ־נטט הץ וו-קל־ך שעד-א •צדק •אבב•
 •א קאנן א־לש, נ־נש ולאש אנע- ק־רנענ.סדל. א-נע ודא
. • דץ.־־ נאך

 א־דם ווירד !״דץ נאך .קאנן העזעם ווענק .אונד
 ווע־טד ודרקלינק א״נק דאס נו- דעט נ״א נ־ודע-, ט״;

 נ־כט וואדנונג הא א־לט, נה־שנא- •עטצט שאן וואט דאט,
!״ק־נהנען זאנל״ך א־דט דא מום עד ז וואד־ל־ך ? ק־נד־נען

 ם־ט ד נ ע נ י י נ ר ע 6 שיטטעלטע מאגד הא
קאששע. דעם ;

 (שהע !•ן י י נ א־ממעד נאך לאנסט דוא ״אונד
 ? ן יי נ ווא־ום •אונד אונורללק) איננעלעס ם־ט ד ל י נ

 דאט מ•• דוא לאנסט וואמם וויססען. ענק איך מאנטע דאס
 אק דאט נעדא־ם, •ע דענן דוא דאסט ז נינם נעה־מנים

ו או־סנעשלדדע-ט נעד-מנ־סםע

 נעהענענע הא קאננטע נעטד״ע-ננק העלק אנ
ק דאט קדט ראנד אנ  •אץ :דך -אנשע דא אונשע-ד-קען. ל

ק, א־נ׳ט לאלל שע־מאנק מ״נעט אנ  שאן העוע וואט ד
 נאלד דך ששעללטע דא אלל־ץ . . . א״טנעטל״דע־ט

 :דא לאנטע מ־ענע וועד.םיטד־נע־ שאטם מ־ט אלנד ע־נטט
 •ך א ד, ל י נ ש-דא לעדר, עט נעדדעלע •איך

," . 1 נ*נט דא-ף
ע־שטר. מ־ש נ־לד (-עף נינם! נא־ דא־שטט ״דלא

ק  מ״נעט אץ 1נ־:ש רא־שטט דוא ד״טט, ודא א״ס) נ
ק ענ - -עדע ל  נע. דוא ווענן הר, מ־ט ״א־ט ק״ן מעד־ א

ק  דעלנעט נעד-מניס, א״; דאסט, נעד״מדם •ץ א מ־ך נ
:•נעש״ששט נ־ודע- נען א״נצ מ״נען לאנא-

 •עטצט (וו־עדע-דאלטע !לאגען נינם דא-שטט .דוא
 צ״נק, הל ולע־דע א־ך מ־ענע) א־נעדלענענעל טיט נ־לד
הי דאם אום דיך נלייך דוא דאס ט.  ק-ט. וועג־נ ק״6.נ־:

 •אה-עם. ד־־נען נעטל־ך ה־ נעסטע-ע איך י. ווילסט מעלן
 טונד דען לאנל-ך דוא ווענן נולדק, 10 שאללע אום לאדן

. !״אששנעסט .
צדנע־. ט־ט וד־קל־ך ודלקטק נולדען' 1,י> הא

 ש־כסעלן א־־ן. ששרינצעלעם נעט־טד דאס אדף נעוואלט
נון! דא ל־פשעלטע

!זאנען שאן אידנע; עס טאנטע איך !נוט !״נום
 דא. צ־טטעינען ד־נעם אץ •א עט קאננטע ר ע אלל־ץ

 נלד. סו־ דא הלשען דאך ;צו טד־רע הא א־זט וואדל רק.
ק, טק הא דויך לעלנסם צדנערער דיעלעד דאם נ  טוי. הקס
די דאדם עץ

 אוני ארם אם הענפם.מאנד הא נון סאקטע נ־לה
ד־על ד־נ־ץ. קאטטעינען ענטלענענעס א-ן אץ דא צע־־טע


