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קאנפעססיאן״. ,דדישע ד־א
 1 — יודענה־יט. אוננאיישען דע־ א־ננע־האלב בעווענוננ —

 צ־יגג־ם דאש אינם וועדדק לעזעד א־גזע־ע
 , צי־טונד פעשטער י־דישע ״ג־־ע דיא דאם געבען,

א האט ערדאבק שט־טמע א־ד,דע ט ם ־ ע • צ
- ״  קאגפעשש־אן יידישען דער פערטרעטוגג ד־א י
 געזעטצ-ענט- דע- בעפאר :אך אבעי-הרזע. א־ט

 אבער.הרזעם״ דעם ״רעפארם ד־א א־בע־ ־•א־־■:
 ד־־ק- וואורדע, א־בערגעבען אפפעגטל־בק״ט דע־
 ידי- ד־א דאש או־ם, בעזא־גג־סשע א־נזע־ע ודר טען
 נאנע־ אבער-ה־־זע נ־־ק א־ש א־־ך קאגפעסש־אן שע
 וי'ל קאנגניע׳ בל־־בען פע־ט־עט־גג א־נע ל־ך

 ה־־ט־גען דען או־ף ב־ן בעקאננטל־ך ד־עזעלבע
 ״רעציפ־־ט־ געזעטצל־ך :־שט א־מטער נאך טא;

 ווענ־גען פאר ט־שא פאן הערר אלם — !וואורדע
 דעם געזעטע.ענםוואורף ד־עשפאלל־גק ז־־נען ־־אשען

 ודר עמפפאנדען דא אונטערבריטעטע, ר״ששטאגע
 ענטט"- ע מ ה ע נ ע ג נ א א־־נע אללערדינגש

 בע- ד־א 7א־ געזעטצ-ענטוואורף ד־עזע- דא ש־::,
 דיאיידישעקאגפעשש־אן דאש ענטד־עלט, שטיטמוננג

 א־ס ק־רשענ-הו־פט־ .א־זדאעל־ט־שעם ן י י א דורך
 ב־אש־ שפאטעד !זאייל ז־־ן פע־ט־עטען אבע־-ה־־זע

 א־נ. דאם ערקלא־ונג. ד־א אטטש.בלאטט דאש טע
 גערא- קירכענ-הו־פט״:־שט ״א־ז־אעל־ט־שעש טע־

 אדך דא ז־־א. פע־שטעדע; צו ,־אבב־נע־ א־־ן דע
 א־-נע־ פא־שטעהער דע־ עטו־א ע״, ־ א ״ל א־־ן

 פע־טרע. צום רןולט־ש-געם־־גדע׳ ־־ד־שען גראשערען
 אבער-הו־זע א־ם קאגפעסם־אך ,־־־־שען דע־ טע־

י קאנן ווע־דען ע־נאננט
 ע:ט־־־- אנגענעהטען ד־עזע־ ט־אט־ן אלל־־ן

 זאבלאגע ד־א דעננאך ודר בעט־אבטעטען שונג
 א־:ד נ־שטערנה־־ט פאללע־ ם־ט זאגל־־ך

 א־ז־א־ ן ־ ־ א דאש בעשם־טטוגג, דע־ א־ן ר־־ט.
 קאנפעשם־אן ־־ד־שע ד־א רךרשע:.ד,דפט על־ט־שעש

 גאנץ •א ל־עגט זאלל, פע־ט־עטען אבער.ד,ו־זע א־ם
 דעד דאש או־שגעד־־קט. געדאנקע דע־ אפפק

 ע : ־ א גור א־נגא־נש רעג־ערונג ד־א אדע־ שטאאט
 :ווארטק אגדע־ן ט־ט ארעד קירכע, א־ז־אעליטישע

 1 אגערקעננט קאגפעששיאן יד־שע ע נ י י א בור
 ד.אבפ־־נצ־פ־עללע ד־עזע א־־ף דאט שלאטט א־נזע־

 א־ש זאדען ודר ה־נגע־דעזען. זאגל־־ך אנגעלעגענה־־ט
 דעי א־ננע־דאלש ד־עשבעציגליך דאש פארהיגיין,
 ודרד. ענטשטעהען קאטפף א־־ן א־גגא־נם •ודענה־יט

 א־־ש׳ וואונש א־־פ־־שט־גען דען בלאם דר־קטען ־־־-
 א־־נגעל־־טעט וד־זע א־־נער א־ן קאטפף דע־ דאש
 ק־־ן.הלול ה־ע־־־ש דאש ו־ע־דע, דודשגעפ־ד־ט א־נד

 גע- דע־ ב־־א גאטענטל־ך דע־ ענטשטעדע. דשם״
 דאפפעלט שטראטונג ־ודענ.פ־־נדלישען גענווארט־גען

׳. ו־א־ע בעקלאגענשווערטה
 א־־נער נ־עטאנד האפפענטל־ך א־נש ודרד עש

 אדנע ודר ורענן בעשולדיגען, ״א־בע־שאטצוגג"
 א־נ- זאטמטל־בען א־גטע־ דאש בעדדפטען, ש־־א
 ט־ט א־־נציגעש ק־־ן בלאטטערן אדסלאנד־שען א־נד

 א־בער זאש-קעננטנים א־נד :ר־גדל־שק־־ט פ־על זא
 א־זט׳ בעפאהיגט שפיעשען צ־ אנגעלעגעגד״ט ד־עזע

 א־ן צ־־טונג־׳. פעסטער ־־ד־שע ״:־־ע ד־א עבען אלש
 טא- לעטצע; דען א־ן א־נש י־־א ל־עפען טדאט דע־
 ארטהאדאק- ז־יטענם צושר־פטען צאדלרישע גע־
 אוגד שטאטום.קווא-געט־יגדק א־גד נעאלאגער ־,1סע

 א־בעי א:ז-:טען א־ד־ע אללע ד־א א־־ן, -אבבינען
 א־ד־ען פאן געגענשטאנד שטעדענדען רעדע א־ן -ע;

אדסדרוקע צום או־ש ש־טאנדפונקטען שפעצ־עללען
. . . • • • > > . - - * ץ ״ י ו 1 *•״׳<> — ^

 אנשדאונ- פע־ש־עדעגק ד־עזע וואללען וויר
 צוזאטטענ. קלאר אוגד קורץ פאלגענדעם א־ן גע;

• פאששען.
 בע- פאילגעגדעש ודרד א־טדאדאקשערז־־טש

 אגט־א- שעקאגגטען א־יגעם פאלגע ״אין :דו־פטעט
 | דעי $־ן אבער פע־שטא־שעגען׳ נונמעדד דעם געש

 ! אונפערגעשל־שען עוו־ג פ־ר א־גגא־נש געשישטע
 ד־א דעןא־טדא־אקשען •ואידדע ק א ע ד פ־אגין

 ע. ג י ־ א א־־געס גרוגקלאגע או־ף יאגשט־טוא־־ונג
 3ד.־־שםטאגש- ■ל;־ט א־גאג־זאצ־אנש-שטאטוטש ן ע ג

 י דא- ע־דאדנטע דעאק געשטאטטעט. בעשלוסשעש
 • רן־שע׳ שע־כ־שען א־לדע־ ל־קטש6ראג א־יגעש טאלש

 קאנפעש- צ־ו־וא ״טרענגונגא־ן ד־א עבעגפאללם ד־א
 פער־ געם־־גזאטען דעם טד־־לונג ד־א אוגד ש־אגעך
 !דאטטע פאלגע צור ד־עזעלבען אונטער מאגעגס

 דעם גרונד או־ף עבע; ר״ששטאג דער נון וועגן -
 קאגשטי- בעזאנדע־ע ד־א אנטיאגעם עדוואדנטען

 געשטאטטעט, יודען א־טדאד^ישען דע־ ט־אירונג
 א־טדא- ד־א גל־־שציטיג ד־עט־ט •א ער דאט זא

 א;ע־- קאנפעשש־אן בעזאנדע־ע אלש א־־ך דאקסע;
 אוגרעשט׳ ישרי־עגדעם א־־ן זאט־ט ווארע עם קאגנט.

 א־גד געץלאגען געדען. דא־אן •עטצט טאן ייאללטע
 א י ־ ו ו צ געזאגט, ודא דאך, ד־א א־טדאדאקשען,
 דורך גור אבער.דדזע א־ס ב־לדען, קאנפעשם־אנען

ע ג י י . לאששען!״ צו פערטרעטע; פערזאן א .
 שטאנד- ענטגעגעגגעזעטצטעש גאג־ן א־ף

 בעדדם- ד־עזע ;געאלאגען ד־א שעדא־רען פונקטע
 י־־ששטאג ,דער פאלגענדעש: א־ד־ע־ז־־טם טען

 א־- ד־א דאש געשטאטטעט, ז״נע־צ־־ט ו־אדל דאט
 שטאטוט בעזאנדע־עש א־־ן א־־ף ז־ך טדאדאקשען

 ד־א דאש בעד־־פטעטען, ז־א ודיל קאנישט־ט־א־דען.
 א־־נען דא פ־י דאגג־עש-שטאט־טע; דע־ אגגאדטע

 גינג •ו־־טעד דאך !ווירדע ב־לדען געודשסענש-צוואנג
 אג. שטעדענדען רעדע א־ן דען א־־י ר־יששטאג דע־

 דאפ-ד בעוד־ז א־־ן א־־ן. ג־שט ק-ש א ע ד ט־א:
 ־־ד־ש-א־גגא־־שע דעד דאש טדאטזאשע, ד־א א־זט

 ד־א ודיל וואורדע, געטד־ילט ט כ ־ נ שול-פאגד
 קאנפעש. •ידישע א י * ו ו צ ג־ע עבען רעגיערונג

 ד־ע- וועלשע אונטע־ דאטטע, אגע־קאגנט ש־אגען
 קאנג- ווערדען פערטד־ילט איבערדדפט פאנד זער
 ג־בט ארגאג־זאצ־א; צו־־־פאשען דע־ טראטין טע.
ש קאגפע ־־ד־שע ע נ ־ ־ א גור א־נגארן א־ן עש

 ע נ י ־ א דורך עבען אבער-רו־זע א־ש ד־א שיאן,
!־־ודרד ז־ין פע־ט־עטען ה־נרי־שענד פע־זאן

 שטאטוש-קווא-געט־־נדען דע־ ז־־טען יפאן
 ציזאם- ענגעיעץ א^נעד פאן עבענפאללש מאין ודלל

 ־־־ששען. נ־שטש נעאלאגען דען ט־ט טעגגעהאריגק־ט
 פא־דע־ונג ד־א יעדאך שטעללען געם־־נדען ד־עזע
 קאנפעם- ־•דישען דע־ פע־ט־עטער דער דאש אדף,
 ם־טטע ר ע ר ה ־ א א־־ם אבעי.הו־זע א־ם ם־א;

 ווארע. פעה־ג ד־עזע־ גור וד־ל ווערדע, ערגאגגט
ר ע נ י ן א ע ן ד ע ־ י ט ר א צושטעהען. פ

 אג- פע־ש־עדעגען ד־א ודר גל־־בען ה־עם־ט
 יודעג- א־נגאר־שען דעד איננערהאלב ד־א ז־שטען,

 ד־א או־ף בעצוג א־ן אדגענבל־קע דיעזעם א־ן ה־־ט
 אבער- א־ם קאנפעששיאן י־ד־שען דע־ פע־ט־עט־נג

 א־־נאנדער געגען ז־עג אוגד געלטוגג א־ם הויזע
 צו געב־אשט דא־שטעייל־נג עור ־לא־ קאטפפ״ן,

 נוטטער פא־־גע־ א־ן שע־־־טש האבק וד־ דאבען.
 א־ד,ר פ־־ א־טדאדאקשען ד־א דאש ט־טגעטה־־לט,

 אוגד א־־גט־עטען א־יפע־ גע־־אדנטעש ט־ט פר־נע־פ
 שדיטטע איינצול־־טענדען ד־א איבער ■עטצט עשען

 ד־עם א־הנען ודרד עש אשהאלטען. שעראטהוגגען
פא: דאד צ־־גט עש פערארגעז. נ־עטאגד גע־ו־ם

 ט־ט פריגצ־ם א־ין פ־ר מאן ווענן געז־ננונג, עדלער
 צום דעטזעלבען אום א־ינשטעהט, ר־אפט אללער

פעדהעלפען. צו זיעגע
 גראסע א־־גע ודרד א־ב־גט ד־א 1 געווים אבער

 אין ביזהער דאם בעקאנגט, זאפיעל איזט אוגם ז־־ן.
 .־ידיש. אדסדרוק דעד רעגיערונגם.אקטע קיינעם.־

 ד־א פארגעקאטטען. יע קאנפעסש־אך א־טדאדאקשע
 אד- ד־א פיר צ־ש־־פטע; קולטוש!ט־נךםטעריעללען

 :אדרעססע ד־א א־ממעד ט־אגען קאגצל־־א טאדאגןסע
 ארטהאדאקשע; דעד פראזעם ך׳ ־ ויי' א־גגא־ן ;״אן
̂.".6גע  בלאטטעש ד־עזעס רעדאקטער דער '־־*ד

 דעם טיט געלעגעגהייט, אי־גש̂ג ו<אטטע זעלבשט
, קארל טע־יאל-ראטה6ם־ג־  קו!< •פאוי דער שאם
 וואורדע, ערגאגנט ב־שאף רעפא־מ־רטען צום צעם

 פראגטען ודר גער,טען. צו ר־קשפ־אבע היעריבער
 ד־א שוו־יגער א; צוש־־פטען דען ב־־א וואדום א־הן,

 לאנדעש-יאגצל־־א' •א־ז־אעל־ט־שע ד־א אן אד־עששע
 ־עדאך קאנצל־־א פ־רד־אא־טהאדאקשע ד־א לו־טעט,

 געם־־ג. אדטהאדאקשען דעד פ־אזעם דע; ,אן :גור
ם דק!״-הערר א  :הערדש רונדוועג אוגם זאגטע ס

 געם־־גדען ארטהאדאקשע א־ינצעלגע גור ודר ,ווי־ל
 בעזאגדערע א־־גע יארך אבער ג־בט אגערקעגגען,

 ד־א אדך אוגד !ראגפעשש־אן יידיש-ארטהאדאקסע
 שאם פאן הע־ר ראבב־נער(זאגטע ארטראדאקטע;

 אדף, אנדערש גיבט גאר זאבע ד־א פאששע; וד־טע־)
 טרדאונגען פאא־ען זאלבע; ב־יא או־ך ־א ז־א דא

 אקטע רעליג־אזע זאנשט־גע אדע־ פאללציעהען
 גע- א־טהאדאקשיע צור ג־בט וועלבע פא־געהטען,

 רע- ק־־נען ־עדאך דאדף זעעל-זארגע־ א־־ן הארען.
 אגדע. א־־נער צוגעהאריגען דע; ב־־א אקט ל־ג־אזען

. .פארנעהמען!״ קאגפעשם־א; רען
א־ינגעהען, דארדף גיבט דא וואללטען ודר

 פא; העדרן דעש א־ינווענדונג ד־א פע־נע ודא א־ן
 וואללען וויר ניבט. אדער וואר בעגרינדעט שאש
 אנשטרענגונגען אללע דאש קאגשטאט־רען, בלאש

 אץ דער אוטאנדערונג צור א־טהאדאקשערז־־טם,
 קולטוש- דען אדף אדדעששע שטעהענדען רעדע

 הייטיגען דען או־ף ביז צושר־פטען, ם־נ־שטער־עללען
 דעש. עבען אוגד - געבליעבען. ערפאלג אהגע טאג

 אץ ארטהאדאקשען ד־א דאש ורד, זאגען האלב
ד א־ין אויגענבליקע ד־עזעם ע ו ו  א־ב־יט שטיק ש

 אבער. דער אץ נץ ז־א טראגען האבק. דך פאר
 דערזעל- א־זט דאגן - דאפאן זיעג דען ה־־ז.פראגע

 לאהן וואהלפערדיענטער אלש געורם איהנען בע
 קאטפפע א־ם אדסדרער אוגד ענערג־ע א־היע פיר

ש י ו ם א ע ל ל א !גאננען צו ן ע צ ר ע ה פ

נייאיגקייטעץ. פערשיעדענע
ע ט ס ב א ה ר ע ל ל א ) • ( . ן ע ד נ ע פ  ש

 גונש. צו שפענדעטע קאגיגץ ד־א סא־עסטעט א־הרע
 בעטדאג דען הו־פט-שטאדט דע־ א־טען דער טע;
8 פאן 0  קאניג דעד מא־עשטעט זיינע - גולדען. 0

 א־יג. געשאדיגטק פ־־ער דורך דיא פ־ר שפענדעטע
 אוגד .800 ק א ל י ש.א א ז ד א ב פאן וואהנער

 א־ינוואהנער בעשאדיגטען וואסשער דורך ד־א פ־ר
ר פאן א ב א גולדען. 600 עבעגפאללש ש

א ־ ד ) • ( ן ע ג נ ו צ ט י ז - ר א ג ע ל פ
 א־ד,רען געשטערן שאן האבק דעלעגאציאנען דער

 דיעזע ווערדען האפפעגטל־ך גענאטטק. אגפאגג
 אבשלוששע צום טאגע; וועניגען אין פערהאנדלונגק

 .באדשעט- דיא ר־יבשטאג דער וואדאנן געלאגגען,
ודרי. בעג־גנעז דעבאטטע״



 ודנפנעי- צור נזןלע־א דיא קאנן איבערדיעש ווירד.
 היי. דען אין וויא גרייפען, דןי אום זעהר זז* ניע צייט
1 זאמםער-ט^נאטען סען

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
נז*וי. .א ש!*ם רוכט.בז*רזע6 וויענער דער בע־־בט

בע. אויפלאנדעד פלויע דורך וואר נעשעפט דאס
 שטארקען טרזןטץ וואורדע אונד נעדריקטעם, איין רינטע

 וו״צען ערציעלט. אומזאטץ שוואכער איין אויםנעבו*טס
פעיקדפט. טעטעלצענטנער !8000 ב״לייפ־נ וואו־דק
 נולד 8 זןן6 קילון 82 נ־ז 77 טריים :ן ע צ י י ו ו

 **ן6 ק־לזן 81 ניז 76 נאנאטער קי׳, 30 נולד 9 ביו קד 40
 ביו 77 ווייסעננורנע־ קל'; 90 נולד׳ 8 נין קל׳ ?0 נולדען 8

 •טל!*. ;קל׳ 10 נול׳ 9 ניו קל• 40 נולד 8 פ**ן קילוןנד 81
 50 גול׳ 8 ביו קר• 20 נול׳ 8 צו קילון 78 ניז 76 וואק״טער

 8 בי! קד נילד׳סו 8 פ!*ן קילון 80 בי! 75 באטשקאער ;,קי
ק״. 55 נולד

 7 ן טון ק־ל!ןני׳ 75 ביו 71 של!ןוואקישע־ ן. ל ק!ן
 ביו 71 בזןדען פעסטעל ;,קל 2; נולד 8 בי! קד 95 ,נולד

 אוננארי. ;,קל 90 נול׳ 7 בי! קל׳ 70 נול• 7 פו*ן קילןןנר 73
קל' 75 נול׳ 7 ב•! קר׳ 40 נולד׳ 7 קיל!ן 72 בי! 69 שעל

נול׳ 10 ב•! נולר׳ 8 צו ואקישעד1שלון ע. ט ס ר ע נ
קל. 50 נול׳ 8 ביו 25 נול׳ 7 פוטטע־.נע־םטע קד; 75

 65 נולד׳ 6 פ!*ן טעלקאנטיל אוננארישער ל. ע ם א ה
 ק־׳ 90 נולד 6 פ!ןן נערי־טע־ט ;קר׳ 25 נולד׳ 7 ביו קל׳
 נול׳ 6 *ןן6 ליעפעלבאל פליהיאהר פער ;קד 05 ,נול 7 ביז
נולד׳. 7 ביו קל׳ 95

 פו*־. וואלאבישער אונד אונגאלישער ץ. ו ר ו ק ו ק
 פעל ;קל׳ 35 נולד 7 ב-ז ק- 25 נולד׳ 7 פ!*ן יאללינעל

נולד׳ 7 ביו קל׳ 10 ,נולד 7 פ!*ן ליעפע־בא־ 1886 באי.יונ•
•7 ̂׳

 או־נוםפ.סעפטעםבעל פע* קן*ר,ל.־עפם ב. ם ע ל
ק־. 75 נולד׳ 13 ב-ל קד 62 נולד׳ 13 ליעפעלבאל

 32 ביו נולד׳ 32 !*ן6 •אפפינילפעס ל. א ב • ד
 75 נולד 31 ן פו* ליעפעלבאל דעצעטבעל פע־ קד, 50 נולד׳

נולד. 32 ב־ז קד
 19 ביז נולד 18 פו*ן 0 ום׳ ווייצענטעהל ל. ד, ע ט

 16 םו*ן 2 נום׳ , נולד 18 בין נולד 17 פ!*ן 1 ,נו נולד;
 נולד 1• פו*; 3 נוט׳ ק־׳, 50 נולדען 17 ביל ,ק־ 50 נולדען

 13 פון; 1 נוט׳ ל. ד, ע ס נ ד *1 ק נולדען; 17 ב•! ק-׳ 50
 נולד 11 פו*ן 2 נום- קד; 50 נולד 14 ביל קד 50 נולד

קילון. 100 פע- אללעם — קי׳ 50 נולד 12 ביל ,קי 50

ש־אדוךטענ״עיצעפט. אונד דע—נעט פעשטע־
עט. איינע ווא- ווו*:ע אבנעלויפענק דע־ בענינן צי

 •ע. ז־ך וועלבע פון־רע־־שענד, שטיטטונג נעד־־קטע ־•אם
 יעה־ א־ץ וואו־דע אונד •וענלעטע בעסםע־ן צום באלד ד**ך

 או־פ־עבטהאל. פזןללשטאנדינער ב־־א אוטלאט׳ן, נינסטינעל
ע־צ-עלט פ־יילע, פון־וואבענטל־בען דע־ טינג

 טעטע־. 12000״ ב־־לייפיי. וואו־דען עם ן. ע צ י י ו ו
 לינד פ־-לע דיא פע־קויפט. םו*־םען פערש־עדענע־ צענבנעל

 ע־זיבטל־ך טעד.ל.פ־ייו.טאבעללע׳ אונד דעל,פ־־בט. א־־ם
 קויפלופט נוטע־ אויסגעשפ־ו*:ען ב־־א ן■ י *1 ק
 ,נולד 6 פו*ן פ־י־לע צום טעטע־צענטנע־ 5010 וואי־דען

פע־קויפט• ,ק־ 10 נולד׳ 7 ביל ק־׳ 80

 שטא־קעד איין וואל פוטטע־.נעלםטע אין ע. ט ס ר ע נ
 בייל". אום פדי־לע דיא דך דעססען **לנע6 אין אויםנעבו*ט,

 פע־. האבק. נעדריקט ו*לווו*בע5 דיא נענען קד 10 פינ
 אונםע־נעו*־רנעטע סעטעיצענטנעל 10,000 וואולדק קויפט

 בעססעדע ,,קי 30 נולד 6 ביל נולד 6 *ן1פ פוטטעדוואאלע
 קל׳; ',ס נולד 6 ביל קר׳ 40 נולד׳ 6 פ!*ן פוטטעל-וואארע
 טאלצ. קל׳, 50 נולד 7 ביל נולד׳ 7 פו*ן ט־טטעל.נערסטע

.,ק* 50 נולד׳ 8 ביל נולד 8 פו*ן וואארע
טעטער. 81x10 ביילי־פ־נ וואוידען עם ץ. ו ר ו ק ו ק
 קר׳ 75 נול׳ 6 ביל קד 70 נול׳ 6 *ן1פ פד״לע צום צענטנער

£ט.יערקו6
נולד. 8.27 פליה־אהד פער ן ע צ י י ו ו
קל. 84 נול׳ 8 צ• 1885 העלבסט פער ן. ע צ י י ו ו
נולד. 5.80 1*85 טאידוני פעל ם ■ א י-ט י נ
נולד. 6.65 פ־־היאהל פעל ד ע פ א ה
 *בע1וו נאנצען דע• וואהדענד וואולדע עם פ. פ ע ל

 פ־י־זע ד.ו*הע צ■ ננעל אי ד־א אינדעס נעטאבט, ט קיין.׳•׳׳.׳ע
א וועלבע פא־דע־ן,  אל. נוטען דע־ טלאטי; פאבייקאנטק ד

;ל־נד פ־־־זע נאט־נעללע — קאננען. בעצאהלען ניבט פלייזע
 באנאטעד פ־־טא ,,ק* 25 גר*ד׳ 12 צו קאהל.רעפם פריטא |

 ■ילל ,,ק־ 25 נולד׳ 12 לי־נזאטען פריטא קד, 25 נולד׳ 11
קד. 75 נולד 6 העד־יך קר, 50 נולד׳ 10

 קו־פלופט נוטע־ או־פנעשפלאכען ב־־א ל. א ב י ר
 בע. טאן אויפפעדקו־פט. פא־לאפרע ואטטטדיבע וואולדען |

נולד. 85 צאהלטע
נע. ועה־ דנד פא־־אטהע דיא ;. ע נ ו ס.ק ם ע ל

 נע־נע ווילד ,ק־ 80 נולדק 6 צו נוט. קויפלוסט דיא ליננ
נעקויפט.
 ויאל נעשעפט ואש ע. ט : י ל פ .נ ע ז ל י ה

 וואו־דען: פעלקויפט שיואך. י־אכע דיעזע־ אין או־ך
 נילדען, 10 ביו קד 10 נולד 9 צו נ־אבע וו־יסע פיזאלען

 ;,ק־ :81 נ־לר׳ 10 צי צווע־נ.באד;ק נולד׳, 9 צו ב־וינע
 11 ביז נולד׳ 8 צו ע־בלען ; נולד יל ביו נולד 8 צו לינוק
 פאלי־. נולד 11 לילוע״ב-ץ קד; 25 גילד 6 הידוע נולד;

 נולד׳, 26 ביו נולד 25 צו ג־ו־ע־ טאלן ;נולד׳ 12 טע־
 7 פא; טאהא־.ואטען נולד, 28 ביו נולד׳ 27 צו בלויע־

 נולד׳ 32 ביו נולד׳ ״י צו קיטטעל ק־׳, 51! נולד 7 ביו נולד
קילאנ־אטם. 1 <׳ פע* אללעס

אבנעלוי. דע־ וועד,־ענד או־ך ן. ע ק ש ם ע ו ו צ
ק פי־ שוואך. נעשעפט דאס וואד וואבע טענק  עקפפא־ט ד

 בעצאהל. טאן בעווע־קשטעלליגט. קייפע וועניבע ני־ ייאו־דק
 קילא ראלבעט פע־ שטיק 75 לאקק אץ באבנישע פי־ :טע

 85 נולי, 21 קילא ראלבעט פע־ שטיק 65 ביל 8״ ,,נול ׳■5
 שטיק נדו ביו 95 נולי, 21 קילא האלבעם טע־ שטיק 87 ביו

ד,2קילא< האלבעם פע־ ל  דאלבעבקילא פעד •טטיק 1״6 נו
 ביללינע־, ווענינעם אום י־אי־דק פע־ב־שע ק*. 2נולד! 19

נעקויפט קד 60 נולד 10 טיט וואו־דען פא־יאהיינע
נולד׳ 19 צו ויאו־רע בלאוואנישע־ ל. א ו ו ק ע ל

 י־אי־דע באנאטער פעיקויפט. ,ק־ 50 נולד 21 ביו ,,ק־ 60
 פא־טיע א־ינע נעהאנדעלט. ק־׳ 50 נילד 19 ביו נולד 18 צו

׳צ־ וואו־דע וואא־ע נע־יננע אבנענעבק. נילד 1!
 טיט וואולדע פלאוואנישעל נעל־יטע־טע־ נ. י נ א ד.

 וואאלע ווייםע באנאטער פי־ פע־קויפט. ,ק־ 60 נולד 82
בעצאהלט. נילד 31 ביו נולד 33 ולילד

טעטע־. טעה־עיע וואולדען •אוענדער ב. ב א ו ו

 אי פעיקויפט. נולדען 133 צו אונד צונעפיהדט צענטנעל
פאלראטה. ין קי וואל קוואליטעטען אנדערע;

 ראפפינעלע אן דאד״שטידטוס ם ו ט י ר י פ ש
 קאנזוסענ. אן קד, 50 נולד׳ 28 נ־אסם־פטען אן נולדען, 28

נולדען. 29 טען
ע פ ע ה ס ע ל  ביז קד 50 נולד 31 שפיריטוס פ

קד. 75 נולד׳ 31
ק דנד עם ן. י • ט ש נ י י ו ו  ציפוהלק. נ וו

 ,נול 54 פאן וואארע נעריננע בעצאהלט מאן נוט. קויפלופט
נולדען. 72 ביו גולדק 65 צו האי.נ־אד־נע נולד, 56 ביו

 וואודדק צענענעל הונדעלט טעהדערע ע. ס ם י נ
 ראש נולדק 23 ביו ,ק־ 51 נולד 22 צו אונד צונעפיהרט,
פעיקו־פט.

 טערקאנטיל.וואארע פ־אפא־ידטע א. ק י ד פ א פ
בעצאהלט. נול׳ 55 טיט פריטא.וואארע ,,נול 40 טיט ווירד

 ועה־ א־וט אוטזאט־ן דעי ם. ו א ע ל א ־ ט ע פ
 נ־אסען אים בעצאהלט טאן פעטט. סרייוע דיא בעדייטענד.

 טע־ קאספע נעטבא קד 51 נולד 21 ביו קד׳ •25 נולד־ 24
טעטערצענטנעל.
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ק ואודיע טא־קט, לעאפאלדי פעפטע־ נעלו־פענען  נע. ד

 זפעללען, ג־נאלב־־טעטען אינד יאהען פאן שעפטס.בע-:ט
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דעדאקע־אן. רע־ ב־־עפע
 ק א ב ת׳ א׳ ;רעבט האבק זיא :היעד ,ה ד הע־־ן

 עפפא־ע;.קאללע.6פ־א אונה דאבבינע־. היעדנע האם האט
 דעפפען אלם נעטל־ך ט־אט ע־ בעליידינט. שווע־ ניא־פ

 ואלבען א־ינעם וייטענם פעלטהיידינוננ היא או־־.. אנוואלם
 — עהרע! צו־ נ־עטאנהעט בעדרים נער־־בט אינדיווידואובט

 טאדטען היא נענען אויך טענש דיעועי קעננט א־בדינענס
ק נעטליך ציינטע ע־ שאניננ. קיינע  יאבבינע־פ העם טאל ד

ש ב י  פ־יינד• .ויינק אלם ע־ דק אן, נעוו.יא־ק אין ה
 דע־ אין טעהר ניבט א־וט היבש אלטע דע־ !בעצי־בנעטע

 באקים פדי־נד איין עה־ע, צווי־פעלהאפטע היא נענק לאנע,
 ;פיאטעפטילק צו נאכל־וקע פאללעט טיט דן, צו נע־ועוע;

 שליירערט איבען. ע ב א ־ ליינט קאנן ק א ב העלל
 א־וט וא געו־בט, אינם פ־יינד■ ״טיי; דף דען ■עטאנלעם ע־

! פערלאלק אונ-עטטבאל טא־אל־ש אוננליקליכע לע־

=  פאן טאנטעפיא־עש. שא־ט־אט -אש =
 פע־אנ. שעפע־אט-אבדר־ק א־־נען ורד וועלכעם

 אינזערען אללען דאשזעלבע ורד דאטיט •טטאלטען,
טק ניי.אי־נט־עםענדען אינד טען. 4אי אננענ  אלש אנ

 בעפע. רא״ען ציזענדען ג־אט־ש צ־טמע־-ציע־דע
ע־ אי; :אך דך דענו  טעבנישע ריא דא א־ב־־ט. -

 ראש. ע־פא־רע־ט. א־בייט אי:־ צ־־ט העדר-בטונג
 פ־״טא;.ניםמע־ ;אששטע; דע־ טיט ורדר זעלבע

געלאנגען. פע־זענד•:; צוד
ה־ענטהייד. ע מ׳ :פע־אנפי־א־טליך ־עדאקציאן דיא פי•
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דא האט קאט־טאטם צ־פשעד דעם אוישש־שסעס
 פ־יה. אים וועלכע אטעריקא. נאך אדשוואנדערונג

 ארם. גיאשע אייגע ודעדער •אה־עש ד־עזעם יארד
 בי־גאהע טאנאטע; פ־ע־ ד־ט אגגאהש, דעהנונג

 אויש. פיעלע ט. ר א ה ע ג £ י ו א פאללקאטטען
 אוג. דער פאלגע א־ן זאנא־ קאטטק וואנדערער

 אוגד צוריק אטעריקא אין פערהאלטגיססע ג־נסט־גען
 צו. טעהר א־טטער ניטטט לייטע דיעזער צאהל דיא
מק ד־א זאללשען וועניגער זןן (אום —  רום־שען א־

 אטע. נאך הע־צענש לייבטען יודען רומאנישק אוגד
 אדם. איבעי־ ניכט ז־א ווענן או־םיואנדערן, ריקא

 דעם יענז״טם זיך פערפיגק, טיטטעל רייכעגדע
 צו עקם־סטעגץ ארדעגטליכע אייגע וועלט-מעערעס

!)גרינדען
ם. ו £ י ט ם ־ א ד ר א ט.מ ם ב ל ע (ז •

 ז־־ט ווא־ י ו ם א ב אדמין הערר ר.) ע ב ע י £
 קאנשט־טוציאן אונגא־ישען דער בעשטעהען דעם

 טא; רייכסטאגעש. אונגא־ישען דעם ביבליאטהעקא־
 זעהר אייגע מאגן דעד דאם דענקען, לייבש קאנן

 בעזאם, געלעהדזאמקייט טיע£ע אוגד אוטפאששענדע
, אלש א־הם, ווענן ן ע ד ו  ביב. דעד לייטוגג דיא י

 אג£ער. ר־־כשטאגעש אוגגארישען דעש ל־אשהעק
 שליעשען, ל־יבט א־בערד־עם קאגן מאן וואורדע. טדויט

 געדיעגעגער בעזאנדערס איין געוו־ם מאגן דע־ דאש
 אטט וויכטיגע דיעזעש ער •יענן וואר כאראקטער

 בעקל־־דק •אה־ען פא; רי־הע לאגגע זאלך אייגע
 ער- טאדעל איין איה; געגען יע דאש אהגע קאגנטע,

 ז־־נער פערמאגע ווירדע דערזעלבע וואורדע. האבק
 אטט הא־ע־עש וריט איין גאך ארך געלעה־זאטקייט

 ק־אגק. איטטער ווא־ ע־ אלליי; האבק; £ערדיעגט
 איבער. שטעללע קיינע דאהער דו־£טע אוגד ל־ך

 קא־פע־. ג־אשע־ען אייגע־ טיט וועלבע נעהטק,
 £ערבונדען אגשטרענגונג גייסטיגק אדער ליבען
 בעש־ידענע־ א־ן פאר, דאהער עש צאג ער א־זט.

 פא־ לעבען. צו ״ביבליאטהעקאר' אלש שט־ללע
 יש.קראגקה־יט6טי אייגע אין ע־ £ע־£יעל קורצעם

 ער דע־ ב־־א שוועשטער, ז־־נער ב־־א וואורדע איגד
 טאג. געפפלעגט. זארגפאלטיגסטע א־־£ש וואהגטע.

 אוי. וועגיגע £־־ שוועשטע־ ד־א •עדאך טישטע טאג
 דער £עילאםשק. קראגקענ-ציטטער דאש גענבליקע

 לאג, טיע£ום.£יעבער אים דעד י, ו ם א ב א־טע
 בעש- פאם דך ערהאב ער אלל־ינזיץ; זיין בעג־טצטע

 [ שפ-אנג אוגד פענשטע־ צ־ם ב־ז ז־ך שלעפפטע טע
 שטייג-פפלאשטער׳ דאש ארף שטאקע צי־ייטען פאש
 ערשט דע־ אונגליקל־כע, דעד בליעב. ליעגעז ער ווא
 דעם ארף געסטע־ן וואורדע ויאר, אלט יאה־ע 43

 בעשטאט. רוהע עוויגען צור פ־־עדהאפע יידישען
 א־גע בלאטטע־ הרפטשטאדטישק אללע טעט.

 געלעהרטע; אוגגליקליכען, דעם ווידמען אייסגאהמע
טיט. אי־פ־־בט־גען פאלל גאבפ־יפע טאגגע יוגגע;

 דיא - אנערקעננונג. אונגעהייכעלטער אוגד ליירם
 א־יסערט ללא־ד־ ״פעסטער דעם מאגטאג-נוטטעי

 ערש־ט. ״אייגע פאלגם: ודא דענזעלבען איבער זיך
 דערביב. צו. זאעבען געהטאונס נאכריכט טערנדע

 ארם־ן רייכסטאגעס, אונגארישען דעס ל־אטהעקאר
, י ו פ א  זעלבם. אלם נאבט געסטערן איזם ב

 אים לאג אונגליקליכע דעד געשטא־בען. מא־דער
 ״אוג. אין טהאט זיינע האט אוגד דא־ניעדער ט־פום

 אללע בעגאגגען. צושטאגדע צורעכגונגספאה־געם*
 קאג. טאנן טרעפפליבען -יאהריגען43 דען ד־א יענע,
 בע. אגדענקק וועהם־טהיגעם איין ווערדקא־הם טען,

 שוועד. זעלטזאם זיין בילדונג, דאהע זיינע וואהרען.
 כא־אק. עהרעגהאפטער זיין אוגד וועזען טיטה־געם

 טעג. דיא ארף אגציעהונג נ־אשע אייגע איבטען טער
 דעד ער וואר אבגעארדנעםענ-הויזע אים או־ם. שען

 דייכם. דעם מיטגליעדער אללער בע־אטהער קונדיגע
 נוט. וועניג זא איהם דיא קעגגטגישסע, זיינע טאגעם.

 צו ■עדע־טאגן שטעטם שטאנדען ביאבטען, צען
 ע־ דיא יאה־ע, פ־נפצעהן דער לויפע א־ם דיענסטק.

 האטטע פערבראבשע, אבגעארדגעטעג-הויזע א־ם
 פא־לאטעגטש-ט־טגליעדער אללער צוג־יגונג ד־א ער

 נאך ווע־טהע וואהרען זייגעם איהן דיא גע־־אגנען,
 £יעל זעהד £יעל, איהם האט לעבען דאש שאטצטען.

 פאן יונג.געזעללע, פ־־־דלאזע־ אלם געבדאבט. לייד
 א־בערצייגט, געפלאגט; געדאנקען מעלאנבאלישע;

 ק־אנקה־־ט־ ״אונהיילבארען אייגעד אן ע־ דאש
 זא גון ד־א - טאגע זיינע ער פע־ב־אבטע ליידע,

 טרד. איין האבק. געפונדען אבשלום איהרען יאה
 דאש טאגע געעגדעט. ט־רריג האט לעבען ריגעש
 ער דען געבק, פ־־עדען דען א־טשטע; דעם ג־אב
 צום - ד האט געפונדען גיעטאלש ערדע דער ארף

 געלעהרטען אוגגליקל־כע; דעש ל־יבענ-בעגאנגנים
 פער. איין; אבגעא־דנעטע צאהלרייבע דך £אגדען

 בעאטטענ-פע־זאנאל געזאטמטע דאש ע־שיע; נער
 היעלם ן ה ק ש־עד־גער פא־לאטענטש. דעם

ט־־־ע־-לעדיע. ערגרייפענדע אייגע
ן • י י א ד ( £ י ו ר1א ר ה א . פ ע  ג

ט ב ־ ־ ט.) ל ע ד ג א ה ר ע £ ר  אקטא. אם.
 געטעש.וו־ש צו •יאי־דע יאהדעם לו־פעגדק בע־

 גע. קירכווי־ה-פעשט דאס קאם־שאש) (א־ענבזרגע־
 ערבאזט שאן קאטען בורשע פיעלע אוגד פייע־ט,

 רען געגען ט, ם ר ■ פ דא־ויד דעש שאגקע דיא אין
 שטוהל-־יב. דע־ ודיל ווא־ען, א־־פגעב־אבט דא

 בע־־־טם ז־א אלם פע־באט. טאנצ-טוזיק ד־א טער
 הא. טיט דיא בעשלאשק האטטען, געצעבט וואקער

 בור. בעוואפפגעטען קניטטעלן אוגד פ־־געלן ר,ק,
 צו ווירטהע יידישק דעם אן מ־טהכען א־הד שע,

ק טיט בעגאנגען דא קיהלען.  פלאשען, איגד גלאזע־ן ד
 צערבדאבע; ווערפען, צו דך אים שטי־נען, טיט וויא
אוגד קאשטען דיא ב-־אבען טישע,' אוגד שט־הלע דיא

 אנט־.םעםיט־שע דיא אלליין קאנדידאטען. טיטישען
 נירעדי. אין זעלבשט פערליערט ״שווע£על.באנדע־

 גירעדי. שטאדט דיא בא־ען. אן גאך אוגד נאך האזא
 אנטי. דיא דאש נונטעהר, עם עטפפינדעט האזא

 בער־־טם וויהלערייען זינגלאזען א־ד,רען טיט סעם־טען
 וואהל ד־א גור געהייפט. ז־א א־בער שטאך פיעל צו

 טהיילווייזע א־ד,ר קאנן ■ ש ט ע ם ל־בעראלען דעם
י דיענק עהרענ-רעטטונג אלם

ל.) ה א ו ו .כ א נ .נ ע ט ר י ט ו פ ע (ד *
 דיע. 11.אם וואורדע א־אד> (בייא בא־אש-־ענא אין

 ש ו ה א ב זיגטונד רעגיערונגם.קאנדידאט דעד זעם
 געגענ-קאגדידאט׳ זיין געוואהלט• שט־טטען -<׳■״1 טיט
שט־מטען. *׳>! בלאם ערהיעלט רומאנע, איין

גע י . ע ל ל יע ר ע ט ם י נ י ם *(אי פ ־ ט ש
 ע. ר ט אויגושט אונטערריכטש-טיניסטער ג.) נ ו ט
 אונטערשטעהעג. איהם דעם ז־־טעגס האט ט ר א פ

 הויזפדוי. דעם וואיזענ-הו־זע א־ם מ־ניסטעריא־מש דען
4 פאן שטיפטונג אייגע ענ.פע־א־־נעם 0 0  געטאבט. גול׳ 0

 קליינערק דע־ איינעס אבלעבען דעם גאך זאללטע
 א־נט־נדיגעש איין ט־נ־סטעריאוטש דיעזעם בעאמטען

 ע־צ־עהוגג דעד דאש צוריקבלייבק, ראיזענ-טאדבק
 שט־פטונג דיעזער פאלגע אין אידם ווירד בעדא־ף,

 איגענטגעלט. אייגע פע־אייינעש דעם ווא־זענ-הרזע איש
 וועד- טהייל צו ע־ציעהונג אוגד פעדזא־גונג ליבע
 גאט. יעדער אין זאללשען שטיפטונגען (זאלכע דק.

עש וועדדען. ערדיכטעט געט־־נדע יידישק האפטען
י־אבעגם- אונבעדייטענדע גאנין :דויך זאלבע קאגגען

6-- א < 1^רד/<ןי1ו 1 בי־ט־א; ליבע
ר :ר ע ע ד ט פ י ו ט ע ג ע ד ע י * ו ו )
בודא- ד־א י!) ג ע ד ע ט ם 1 יי ל א ש ר ע ב

אבע־-שטאאששאג־ואלטשאפט גליבע קאני פעסטער
זאה; שטע־עגי, בע־טאלאן געגק :פא־געששעדן האש

ק שטע- אלבע־ט ־עפא־טאטא־ם ב לאבע־לי דעש
ודיל אגגעשטרענגט, פ־אצעש י 1 :ל 3. י*ו 1 איינען ־עגי,

•אי- זודעל.־יאבענ.בלאטטבק ־־געש ז אין דיעזע־
",״,*?},ימ״ןי״י'* ת•!••• דע; י* ■'■*■יי < < .ן .געגען פעשט״ - 1*1 <ר• א א ק ר א י ש יאזעף דד׳

וואור. שטע־עגי 1 האש עגטליבט ־אפפ פע ל־־טדוגגק
אוגטעדזובונגש-־־בטעד פאש בע־־־טש 1 געששע־ן דע

פ־עב- טאללויישהיגע־ אהגטע־ גע״ מיש פע־הא־ט.
 פ־אטא. צ• ערקלא־ונג דיא שטע־עגי דא גאב ה־יט

 עדש־עגענען בלאטטע זייגעס אי; אללע פי־ :יאלל
 א־בע־נעה- צי פע־אגטווא־טוגג ד־א פערלייטדונגק

-קם  טאג; זרבערע דעד •ואורדע קודצעס פא־ !
 ז״נערצייט דיעש ורד ודא עהרענ-בעל־יד־גונג, ויעגען

 ז־ך קאג; ע־ פעדאו־טה״לט. האבק, טיטגעשה־־לט
 בעשט־א. עטשפינדליבערע וד־ט אייגע אייף נינטעהר

י. טאבע; געפאשט פינג
ד . ו צ ק ( ש י י ו י.) א ק י ר ע ט א א

פע־ויאלט־גגש. דעש בע־יבטע אטטליבען דעש לרט

א ;אויש-נטינע־  איש זא, דד דיך ם ם ל ל ע פ •ש ת
 דוא ציעהעץ. צל קלענלנלע דע* אל*ש ווייזע דיעזע אד*ז ד•■

ל ליענען אונזע־ע־ יא דאשט ח  נע. נ־גם איטטעד נאך -
 עססען פלייש-שפייזען ק־ינע נא:ט דייטע סאן ויארום זאנט,

 £־ע. דיינעס ט־אטץ ווייפט תא נו־, עט נעיטטעהע דאדף?
 נין איך דאפא;. גיונד וואה־ען רען ניבט לע־נענט י לען

 דענניפד דיי קאנן איך אנע־ ווייב, אלטעט איין נו־ צוואר
 >)לנענ.6 אין נעשטעהס ע- זאנען. נ־ונד ווידקלינק דען
 דיעזעם אן לעד,־ע־, נ־וןסע־ אינזע־ טאזעש, אלט י. דעט

י בע־גע שאש סאנע ג י  העדאב. נאטטעש.נעזעטצע ד־א ס
 אנ. אונטעד א־זראעל פאלקע דעם וואו־דע דא נעב־אנט,

 אונטעדואנט. טהיע־ע אונ־י־נען דע־ גענוש דע־ ארך דע־ס
 נע. אונד וו־עדע־ק־יען ני:ט וועלנע טד־ע־ע, יענע אללע

 אלינע פ־שע אללע פע־נע־ רא־ען; קלרען שפאלטענע
 רויב.פאנעל, אללע ענדל־ך אינד שופפען, אונד פלץססען

 קינדע־־ן דען וואו־דע דאס אלל ווי־טע־, אונד אינזעקטען
א וויא איז־אעלם,  שט־עננסטע דאס ארף וו״טט, ווזןדל ת

 פ־יהע־ וועלנען אין נעש־־רע, דיא זעלנסט פע־נ^טען.
 ווארען וואודדען, נעק^נט נענענשטאנדע ע־וועהנטען יאד

 נע. נעזאטמטע דאם וו!)־דען. ע־קלא־ט •אוננרויכבאד׳ אלם
 פלייש. ן פון נערייטונג צור ניוד,ע־ וועלכעס שיר־.ציינ,

 ווע־. ענטפע־נט דענינאך מוטטע וואודדע, געניטצט שפי־זען
 נעביו־כען. נעשידר ,סילנינע* ראם נור קאננטי• סאן דען.

 םילכ.שםי־זען נוד טאנע דיזזעם אן מאן דאם עם, קאם וון
 זוןנלייך תאר, רזןנל־ך נינם ך דון עט דא קזןננמע, געניעסע;

נ צור נעשירר נייעס נ פו ע-  הע־נ־יצו. פל־יש.שפייזען פוןן נ
 ד,ייטע וויי וועסדאלב ניוני, דע־ איזט נון דאש שאפפען.-

די־פען נעגיעטען נ־אפען קיינען אונד פל״ש קיין נאכט

 ענטראלטזאמקייט ד־עטפאללינע דיא אן עראיננערונג צו־
ק אוניע־ע־ א־נ ר  עמפפאננע דעם נאך אונמיטטעלבא־ אי

'נוןטטעש.לעד.יע דעד ! . .
ל ח  נרניערדע בעפדיעדינטער סיט פעדשלאננ ר

פ״יא. אלטען דער אויסאיינאנדעדזעפצוננ קלונע דיעיע
 לאגעלנד נון דך ווענדעטע ן1 ד ד ע פ יצחק •אנבי

 ז־א אללעס,וואס יא זיא וו־ססען ״נון זאנטע: אונד רחל צו
 קלא', ןן1ש איהנען עט א־וט יעטצט וווןללטען. וו־ססען נוי

 נע. פל״ש.שפי־זען קיינע ד,ייטע מאן גרונדע וועלנעם או־ם
 צו. טעמפעל א־ם הינדורך נא:ט נאנצע דיא אונד ניעסט

 אנצו. מעה־ ג־:ט ך דון זיא נ־ויגע; ■עטצט טוס. ב־יננען
 נ״ניע־דע איה־ע־ בעפ״עדינוננ צו־ ם־ך אום קלוןפפען,

. !״חעיויסצו־ופען . .
 עי. ל ה ר (־יעף דענן ויא ווישסען וו־א ״אבער

 דא ן׳ ע ל ל ין ו ו אנקלוןפפען האבע איך דאס שטוינט),
 ון1 !האטטע אננעקלוןספט נינט נוןך טהאטזאנליך איך

 וואט האנען, הינייננערארט אויך פיעללייגט ז־א ווערדען
. וואו־דע!" נעשש־אכען ד,יע־ . .

 היעל וואט מוסטע, אנדארען עט איך דאס •ליידער,
 ע־נסט, זעה־ א עד־ ם (ערווידערטע !וואודדע נעשפראבען

 מאג. האבע איך )בליקטע מוטטע־ זיינע אויף ער אינדעם
 וועל. וואו־דע, נעשם־אנען מיך איבער וואט געהא־ט, נעם
 פער. זעעלע ן ע ט ס ם ע י ט דע־ אין מיד אבער נעם

. !*א־זט האטט . .
 דיא (ואנטע !זאהן מיין פאנען, מיך נור ״לאסטע

 דיין דר נעווים שש־ענע איך נעו*נםטינענד> פרויא אלטע
!*אן וואהל

1 אנסאנען ג־נטס מ־ך אינער אבער לאטסע .איך

 או־נען) גליהענדען ־ן א צ פא־ פיט פעדרא יעטצט (ריעף
 האבע איך 1 אבמאנען נינטש מיך אינעד לאסטע איך !דין
 אל. נענוג נ־אטעם טיעפען דעם אונד זאלנען שווע־ען דער
 ארך מיד מאנטע מוטטעי מ״נע אונד — טראנען צו ליין
׳1 לאדען שולטעדן דיא אויף ווייב איין נאך

טאג. פאננעס נעלעהרטען דעס טאן קלאגענדע דער
ל או־ף נאטענטליך טע ח  ע־שיטטע־נ. פאסט איינען ר
 טאננע שאנען דעם צו זיא נל־קטע טדויריג א־ינדדוק. דען

 אלם ניינטע, נ־וסט ד־א אויף זיננענד הויסט זיין דער או־ף,
 ד־א ניעדער, שטירנע דיא נעדאנקען האהען דיא דריקטען

 פיאג. ענדליך — ווא־. נעוואלנט שאן טאיעטטעט־ש זא
זיא: טע

טיע. אונד זא־נען שווערע פיר וואט דאך, זיא ״זאנען
 דירפען דיעזעס ? א־ינענטליך רענן זיא דריקען נ־אם פער
 צור נינט דאך נעהארט עטוואם זא זאנק. וואהל דאך זיא

 ער. נינטש נעשאפפע ארמזעליגען וזיר דער פאן ,קנלד.־,
דירפען!״ פאהדען

 זייפצטע —״1 זא־גען ניטטערע אונד שווערע ״שווע-ע,
נעלעח־טע. יוננע דעל

 (ער. מוטטעד איד,רעל נאך זיא צירנען ווא־ום •אונד
 דענן א־וט טאנע), ליענלינעם אין סאדנען דאס ווידערטע

 נע. פיעל זא נאר זיא דאס שולד, דאראן מוטטער איהדע
 ששרוך דען שולע דע־ אין נאך האנע איך ן האנען לע־נט

 ניוג (ני !*קומטער פיעל נ־יננט ווייזה־ים ״שיעל :נעהאים
 דאס פאטטע ווארטען דיעזען טיט - )1 נעם רוב חנטה
 אידן פיהרטע אונד א־מע אם נעלעה־טען דען מ^דנען יוננע
 טושטעד. זיינעי זיטצע צום געוואלט זאנשטע־ מיט

■אלגט.) סארטזעטצזננ



 ווערדען עז ז נ א י-ג נ י ט ר א ט א י נד *
 -רא פ־עשבורגער דע־ דעפוטאציזןן אייגער זייטענם

 איינער אץ ן ע ג ד א ט געט־־גדע טהאדאקסק
 דינער בורג אפגער דער אץ אוידיענץ בעזזןנדעדען

י וועדרק איבעררייכט טאיעסטעט
ס א ו ) ם. ג י נ א ק ע ש י נ ע ט ו ר ׳

 געטעלדעט, בערייטם ורד ודא וועלכעם, ר,) א א פ
 לאנגטע וואר, איינגעטרזןטפעז וריען אץ זאננטא:
 עם־ דע־ שנעלל-צוגע דעם ם־ט מיטטאג געסטערן

 דודא־ אץ שטאאטס-באהן רישען1טעררייכ.אונג:
 עהרענ.קוןם־ אייגע ווא ע,6באהנ.הא א־ם אי. פעשט
 רוטאג־שע דאש וואורדע וואר, או־פגעשטעללט שאניע

 אונזע־ם טגזיעשטעט, דינער פאן העררשער-פאאר
 האהען ד־א עטפפאנגען. ,1. יאזעף פראגץ מאניג

 10 אום אב.אבענדם בורג דער אץ שטיעגען גאשטע
 טוגזערע מא־עשטעטען איהרע פערליעסק אוהר

 הייט״רי־זע איהרע זעטצטען אוגד דדפטשטאדט
 עסטערר־יכ-אונגא־־שק דער קוריער-צוגע דעם טיט

 אין בער־יטש וויד (ודא פארט. שטאאטש-באהן
 ר,אל- גראף וואר טיטגעטה״לט, גוטטער פאריגער

 | דארט דאש אום גערייזט, וויען נאך דירעקט גארי
 קאג־גש״םאא־ רוטאגישע א־יגגעטראפפענע זאנגטא;

 העררשער. דאש וואודדע ר ע • ד, עטפפאגגען. צו
 זעלבשט מאגא־בען פאןאונזערעם רוטאגיעגם פאא־

ל אויש איזט עש עטפפאנגען. באהנ.הזןפע אש  א.
 טאגארב־ע אוגזערער אי; סאן דאש ערז־כטליך, דעש
 1 א־ם לאשט, פעה,לק צופארקאמטענד״ט אן ניבט

 פ־״נד- איטטע־ רוטעגיען צו בעציעהונגען אוגזעדע
!)געשטאלטען צו ליכער

ם ל ע ־ פ ש כ א <נ • ו  ם- זן.ע ש ■ ט צ
ע א ל פ ע ד נ י ו ו ש ר ר .  ע.) ס ש ע צ א ר ל

 שט־אפ. בודא-פעשטער דאש האטטע פארגעשטערן
 :ענטש־־דען צ• שאייל פאלגענדק בער א גער־בט

 ענטשזאנד •א־,־עש לדפעגדק אויגישט .טע;21 אש
 דעש אדף געפליגעל-האגדלע־יגגען צוד־א צורשען

 וואוטד׳ ע־—א אץ שטרייט. איץ מארקט-פלאטצע
 געפל־געל-האגדלערץ׳ ברישטליכע ד־א נעטל־ך ריעף

 גע. •ידישען דע־ ש׳ ט ־ ו ו א ק נ ע ד שטעפאניע
 דיא ן, ג א ם ־ ע ־ ב ש־ד, האגדלערץ, . פליגעל

 צו געהארען זיא ;״דין א״גע זיג־ ״ז־א :צו וואדטע
 ארך י• בעגאטהיגען ב־־שטעג-בלוט וועלבע דעגען,

 איט- א ־ ז האבק ־ ש א ם ל א ש עשטע־ דיא
. ׳״ געב־אבט  פיעל. צי אללע־ד־נגש ״א־ דאש .

 א־:ש אי־גאגדע־ געריעטהען פ־ו־ען ב־ידען דיא
 שלאגעדי־א, בלוטיגע אייגע בעגאנן עש איגד האא־,

 פע־א־־זאבטע. או־פלדף גע־־אלטיגע; איינען ד־א
 ב״שטעג. טעד.ר וו־־קליך אבע־ יוא־־דע ד־עשטאל

 פ־י־א דעגן פע־גאששען, בליט •ידישעש אלש בלוט
 פערלע. גע-גגע אייניגע גו־ ערה־עלט ביע־טאג;

טיט דענקאוויטש שטעפאגיע היא וואהרענד צ־גגעז.

פאלליעטאץ.
פילאזאף. בעקעהרטע דער

 — ■אה־הונדעיטע 17. דעם אדם ע־צאהלוננ א־־נע —
פארטזעטצוגג.) .טע9(

. אונזע־ען אין אונד ט י ־ צ אונזע־עי .אין ד י א ;  
ן ע ג י  אויס. דינע טעררא (זעטצטע ן ר ע ד נ א ל ל

 ניע נענאטע ד־עזע זאללטען פ!ן־ט> איינאנדע־זעטצוננען
 !דעננוןך או:ד !נעלאננען אנווענדונג צו־ ניסמעיסעהי אונד
 אונד סזןישריפטען רעליניאזען דייטינען אונוערע וויר ווענן

 !:•ינעם ■א וויי שטעהען וון געט־אגטען, נעיעטצעפ.ב־כע־
 אנבליק זיינען דורך שאן אונם דעי נענענאיבע־, נעדגע
 וועלנע ענטזאנונגען, וועלכע ערדייקטו האלב אונד האלם

 נע. אונם אן6 דא וועידען ם־ינינונגען אונד קאפטייאוננען
 נע. נעפאנננים איין ערדע דעי אדם האט מאן !פארדעוט

 וואהיענד האללע. איינע היממעל דעם איים אונד מאבט
 אונערשאפפ. איהיעם מיט נאטטעם.נאטוי וייגע נאנצע דיא

 אלם אונס נעני־פען אונד פע־גנינוננען אן שאטין ליגען
 איך 1 ערשיינט ״שפיטאל-קיהע״ קיממערלינע מאנעיע. איינע
 ראב. יעוע אללע גענען זאנסט מיסטע איך !שוויינען ודלל
 אונא־נערשטייגלינען דיעזען דיא אלטעיטהופם, דעם נינעי
 צוזאסמעננעט־אגען, פעינאטען אונד נעזעטצען אן6 בערנ

 נעססער •א ז או־סשטאסען, נ נ ו ר ע ט ס א ל א־ינע
 ניאסע- אוניעי ה״טע שטינו־ע !נליינט אונאדםגעשש־אגען

 סענש. •בעינ דיעזק ווידויע ע־ אויה, אג־אהאם ע־צפאטע-
 דיא איינסט עי ודא פע־נ־יפען, עכענזא נעזעטצי*• לינעי

 !■האטטע צערטריממערט פאטעיס זיינעט נאטצענ.נילדעי
טיעפסטען ז־ינע־ אין פ־לאזאם־ע פאלשעי פאן דעי

 קאמפפ.פלאטצע פאם פערוואוגדונגען שווערען זעהר
 ד־עזע טוסטע. ווערדען וועגנעטראגען פא־טליך

 פרא- אייגען ביערטאגן דיא געגען נון שטרענגטע
 פע־לעט- קאךפערל־בעי שווערער וועגען אן צעם
 געריכטע ביים ע־צאהלטע ב־ערמאגן דיא - צונג.

 דעש .ז־־ט :פאלגענרעש שעדטהיידיגונג איהרער צו
 דער פאן איך האטטע ם־אצעששע ט־שא-עשלאיע־

 אבער זיא צ־גטע א־־גטאל רוו־,ע. קיינע דענקאודטש
ק  צייטונגם- איין שטאגדעל.וריבערן איבריגען ד

 שאב- ט־שא-עשלארע־ ד־־יא וועלכעם אץ בלאטט,
 שאל־טזןשי עשטע־ דער מא־דע־ דיא אלש טער

 שו־אג. דאטאלם וואר איך ווארען. א־יפגעצייכנעט
 פ־גגער דעם טיט נון צ־יגטע דענקזןוויטש ז״יא גער.
 דעשהאלב איזט יידן ״רעזע זאנטע: אוגד מיך אויף

 ער- דע־ בלוטע דעם פון; זיא אדך ודיל שוואנגער,
 ד־א האט. געטרונקען שאל־טאשי עשטער מא־דעטק

 ב־ישטעג. צוועקע דעם צ■ אדך •א נעבדו־בען יודען
אבק קיגדער פיעל פרו־ען איהרע דאטיט בלוט,  ה

. !״זאללען  וויי. נאך אבער גינג דענקאוויטש דיא .
 .קו־פעט :צו געמליך ז־א ריעף קייפערן דען ;טער
 יידץ, אייגע זיא דא ביע־מאגן, דער פאן ניבט דאך

 איך גאהם דא - ־ר־םטען,א־זט!" דע־ פיינדין אייגע
 ו־א־ף אוגד ה־הגע־-קזן־ב אייגען צזן־נע מ־ינעש אץ

 אלשבאלד רעגקאוויטש. דע־ קאפף דען איבער איהן
 געפלי. דען אונטער פארטייען צוו־־א דך בילדעטען

 בייא היעלט פא־טייא אייגע דיא ;געל.האנדלער־ננען
 דענקאודטש דיא נאד,ם דאגעגען אנדעדע ד־א מ־־,
 איי. בעקאטפפטען פא־טייען בידען דיא שוטץ. אץ

 ווע. שימפפ.ווזןרטק. טיט בלאש פארל־־פ־ג נאנדע־
 קאם אויגושט, 21. אש יעדאך, שפאטער טאגע ניגע
 פיינחעליגקי־טען. דע־ אוישברוך אפפענען צום עם

 ציידיא פאן נעטליך, דך שט־־צטע דענקאודטש דיא
 צע־- אוגד שיך אייף אוגטע־שטיטצט. פ־י־נד־גנען
 פר־־גדיננען בי־דען דיא געזיבט. דאש טי־ קראטצטע

 פעשט, האגהע ד־א טי־ ה־עלטען דעגקאודטש דעי
 פעדטה־י. פישק דע; טיט בלאש ם־ך איך וועסהאלב

 נעסלץ״ ;. ע פ פ א ו ־ דיעזע; פאן קאגגטע. דיגע;
 נאב. אי; אייך דענן איך טאבטע פישק, ס״גע; פאן

 דע־ פע־זעטצטע געב־דךאינד וו־יזע דר־קליבשטע־
 דעששע; פאלגע אץ שטאסע, א־־גיגע דעגדא־ייטש

 אייגע איגד ט״ג דאפאן פע־לעטצינגע; שווערע דא
 ע־. געזינדהייט איהרער בעשאדיגונג בל־־בעגדע

״ליטט  בלוטי. דעש דא־שטעלליגג ד־א וריט זא - .
 פ־י־ליך ביע־טאנן. דיא דורך ••־־בע־.ק־־עגעש גע;
 דאש בעהדפטעטע, איה־ע־ד־טש דעגקא־דטש דיא
 .ב־אד-גייד״ אייש יועלבע וואר, עש ביע־טאגן ד־א
 פערהא־טען פ־עלען ד־א - בעגאגן. שט־־יט דען

 ודדערשפ-עבעגדע זעה־ ייאהל טאבטען צ־־גע;
 דעש אלל ט־אטין ג־גג פ־על זא אלל־־ן א־־שזאגען,

דיא ניבט דאש הערפ^ר, צ־יגענ.אויםזאגען דעז איים

 אנליגט דינע דיעזע ט־ונ פע־־ון יצהק פע־ניפטעטע זעעלע
 נליהענדען ודלד א־ט איינע־ מיט ■א א־יפע־, איינעם מיט

 אנהא-. איר; דיא פע־ז^נען, דיייא דיא דאם פ^יי, צון־נעם
 ע־ אלס ע־פט זאסען. דא פע־וד־רט אונד פע־נל־פפט טען,

 צ•״. זיין אין אים -ויןללטע, אפפנען טר־יע דיא ודעדעד
 דיא דאם שנעלל, מאן נעמע־קטע צו־יקצוקעהיען, מע־גען

 צו. מיט יענונגפלוןז לעהנ.שטוהל איהיעם אץ לאה אלטע
 טיעפען אי־נעיי פ*ןן ווא* זיא ואם. הויפטע ייקנע־־ןן־פענעם

־דען. ע״נ״פפען ט ג א פ נ ה וו̂ו
ה אלטע דיא גיו לאני, צ״ט א־ינע דויעיטע עם א  ל

 דע־ דאנן ז^הנעם, א־ה־עס הילפע-ל־־סטוננען דיא דויך
ל ח  נע. נעוואוסטז־־ן צום פאנדעיס מידני דעס אונד ר
 איה־ ווא־ אייפשלונ, אדנען דיא ויא אלם וואוידע. בדאגט

 איד,רע דאם עם, מעיקטע מאן ;שטאייעד ווילדעי, איין נליק
̂ך זיך אדפדענונג איננעדע  האט. נעלענט נ־גט איממעי נז

יט דאס וויעדעי פאנד זיא אלליין  איה־עם, אום ניגט. וו̂ו
̂הן אבשוו־יפענדען 'עגטנליינינקייט דעי באוזן דעי פון;  וז

 דעס נעלעה־זאמק־יט דיא עיטהיילען. צו איינען,פערודיו•
 מוט. אלטען דע־ נעוואלטיג נאי אימפויניייטע מאננייס יוננען
 ־עליניאזעס פעילעטצטעם טיעף יהי1ו דא וועסהאלב רעי,

ווגטע. אונטערדייקען צו קיאספםהאפט נעפיהל
 פאללעם דעם ווענען וואו־דע אדפניויזענדעי וא אום

 דעי אין רעגט מיס׳ עיבליקטע ער ועלנסט. פעדרז; יצחק
 פע־דאט. פעינינטענדע, א־ינע מוטמע־ זיינער זןהנמאגט

 ישננלייך אנשויאוננען. פילוןזוןפ־שע; ו״נער ק־יטיק מענדע
 הענטע, הוןגאנטוננ טיעפםטע דיא מוטטעי ויינע פי־ עי

 פ־ויא אלטע דיא דאס עיטיאנען, גיגט ך דון עם ע־ קזןננננע
ענטנענעננעזעטצטע איינע נל־יגזאם נענענאינעי א־הם

 דען ש ם י ו ו זן ק נ ע ד דיא זאנדערן ביערטאנן,
 געגען שיטפפער־יען עוויגען איה־ע דורך שטרייט

 געפלי- יידישע דיא געגען אוגד איבערהויפט יודען
 הערפון־גערופק ןנדערע1אינשבעז געל.האנדלער־ן

׳ הערר שטאאטש-אנוואלט, דער !האט ק נ ע ל  
 פ־ו־ען׳ ב־ידער שולדיג-שפרעכונג ד־א פערלאנגטע

 .וריבע־.דועלל״ שקאגדאלאזעש זאלך א״ן וועלבע
 פעראיבט םא־קט.פלאטצע אפפענטל־בעם אי־ף

 נעם. ביערמאגן, דער פע־טהיידיגער דע־ האבען.-
 יעדזןך וויעז ק, א ל ל זן פ דר־ אדוואקאט לץ־

 שסאה. אוגד אנג־יפפע דיא דורך ד־עזע דאש נאך,
 דער פזן; זאנאר צולעטצט אוגד גערייצט רעדע;

 ו־אירדע. א־בע־פיאללען געוואלטטהאטיג דענקזןודטש
 דער רעכט דאש גור דאהער איבטע ביערמאנן דיא

 האגדע איהרע דא דא, א־גדעם .גזןטה.וועהר״,
 א־יני. דעגקזןוו־טש הער וואורדען, פעשט-געהאלטען

 דער - פע־זעטצטע. פום.שטאשע עטפפינדליכע גע
 ז־ננע א־ם או־ך דעגן אורטחי־לטע געריבטש.הזןף

 נעם. ווא־־דע ב־ע־מאגן דיא ;פע־טהי־דיגערש דעש
 דעג. דיא וועה־ענד פ־־־געשש־זןבען, גאגצליך ל־ך

 ל״בטען דע־ פע־געהעגש דעש וועגען קזןוויטש
 געפאנגניש טאג איי; פע־לעטצינג קארפערל־נען

 דיא איגד שטאאטש-אגי־אלט דער - ערהיעלט.
אפפעלל־רטען. פעראורטהיילטע

 וויר וויא איזט, ־) פ ל ע ה ץ א נ ג ־ !א *
א־. נוטטע־ן ייגגשטען א־זע־ע־ אייגע־ אי; דאש  פ

 שעקעלי-קע־עשטו־ אי; דיעזעש 1.״ אם אוישזאגטען,
 ווזן־דען. געוואהלט רייבשטאגש-אבגעזן־דנעטען צום

 זא איש מאגן ט־בטיגען דע; פיר איזט וואהל דיעזע
 ם. ־ ט ש נ י י א דיעזעלבע אלם עהרענפאללער,

 פא־לאטעגט א־נגא־ישע דאש ע־פא־גטע. ג ־ מ
 איגד א־בי־טש-ק־אפט ט־דט־גע אייגע היעד־־ך האט
 בעוואה־טעם. איהרער אייגען ל־גקע א־ישע־שט דיא
געייאגנען. ורעדעד פיה־ע־ טע;

א י ה ! ל * ה א ו ן ו י - א י ד ע ר י  נ
 שטאטט. דיעזעש 1.״ האטעבענפאללשאם האזא•

 עגטש־ידעג. אהגע ד־עזעלבע בליעב -אך געפיגהען,
 גאב. דעפיטי־טע ליבע-אלע דע־ ־עזילטאט. דעש
 ־•־בשטאגש.פ־א. אינזע־עש זאה; י, ש ט ע פ דיעל

 דער שטיטטען; י״! געטליך ע־היעלט ז־דעגטען,
 שטים. !: 9 ק א ד ו ה יאגד־דאט אגטי-שעטיטישע

 אי־שע־שט דע־ קאגד־דאטע; דע; אייך •יעה־ענד טען.
 קיינע־ דא ענטפיעלען. שטימטען 132 גור לינקען

 שט־םםענ.טא־א. אבזזןלוטע אייגע דאנדידאטע; דע־
 איגד י ש ט ע פ צ־וישען ווי־ד ע־ה־עלט, ריטעט

 שטיב-וואהל אייגע דיעזעש 2.מ אש ק א ד ו ה
 געוו־ם. איזט פעטש־׳ש זיעג דע־ שטאטטפיגדען.

 ין א ר געזא אוגד י ד א נ זן י, צ י ו ט ש • א
 איגד גיע־עדיהאזא אי; •יאהל דע־ ייאה־עגד •יא־ען

אגט־.שע. דעש גוגשטען צו ב־אגד-־עדע; היעלטען

 !נענענאינע־ ם ח י א זוןללטע. אייננעהמען שטעלל־נ;
 ווים. דע־ שאטצע פע־ש־עדענען דיא אין ד!ןך דך ע־ דאט

 דיא אלם פע־ט־עפט, איננינע־ אינד ע־נשטע־ פענשאפט
 אץ ע־ ווןלל נץ אינד — צייט.נענוןםםען דינע־ ם־יסטען

 איננעלעה־טעם איין נוי דוןך דיא מוטמע־, א־־נענען דע־
 נינט דענן ע־ האט אונד האבען. נעננע־ א־ינען ווא־, ווייב

 אלם אייננעמיעטרעט, דך סאנדעים מ־דג־ בייא דעפהאלב
 מיסם־ו־אישען מוטטע־ ם־וןממען איינענע; ד־נע־ פ!ןן ניגט

 צ־־. געפאלטעטע־, מיט !..ווע־דען צו איבע־וואגם איינעם
 ציממער. ייינעם טהי־ע צו־ נון ע־ ט־אט שטי־נע נענדע־

 צוייקצוציע. אי־נואמקי־ט ז־־נע אין וויעדע־ דך א־ם נענם,
 ליידע;. וון איינע פעיייעטהען נעדכטס.צינע דינע הען.

 אוננעווזןהנל־גע דע־א־טינע איינע העפטינקי־ט, שאפטליגע
 איבע־ נונמעהר מוטשע־ אלטע דיא דאס אויפנע־ענטהייט,

 וואורדע. בעוון־נט זזןהנעם איהיעס נ־־סטעס-צושטאנד דען
, אויך — ל ח  איי. אלם ־אבני •וננען דען ביוד,עד דיא -

 דעססען דו־ך ווא־ קאננטע, מאנן עינסטען יוהיגען, נען
 מידני י׳ נעטרוןםפען. טיעף נענאהרען א־ננע־ואהנליגעס

 דעם אויף פ־ננע־ן דען מיט קלוןפפטע זיינע־ז־־טם סאנדעים
ם !,נון :היניין זיך אין ביוממטע אונד טיש א  האט ר
 פיעל איינעם ם־אנט דא י. נעלעהרזאמק־יט דעי פוןן מאן
. . !*וויססענשאפם אינע־שפאננטע דיעזע איין,

ע. ם־ויא אלטע קלונע דיא ויך האטטע אינצווישען נ
 אויפנע. זוןלך אץ ווןהן א־היען ניגט וווןללטע זיא :פאסט

 איהיעם פון; ועהען. שיידען נעמיםהם.שט־מםוננ רענטעי
 פ־יינד. אין ווןהנע איה־עם ויא ־יעף עיחענענד, דך ויטצע

:צו טוןנע לאגעלניעם ליגעם,
קיין ך דון איוש צון־ן דיץ !ווןהן טה־יע־ע־ ,אבע־,


