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צייטונג." פעסטער יידישע ״נייע
 גולדען, יי נאנצ-;עהדי; :פרע;ומעדאצ־אנם.ם־־יז

 גולדען• 2 פ־ערטעל-יעדרי; ;ולד׳, 4 האלב-יעהרי;
פרענוסעדאנטק, נעעד,ייטען אונזע־עד ■ענע ןן*ד־

 ערזינק אבלי־פט■ ;אוועדבע־ 15. מיט אבאננעטענט דערען
 נאלד דאנל׳כדט פ־־ינדל־נסט דאסזעלנע ערנענענסט, יויר

 רעגעלפעפיגע ד־א דאט־ט וואללען, צו ן ר ע י - נ ר ע
 נ נ ו ר א ט ש ע נ י י ק בלאטטעם דעס צוזענדונג
 *י6 נעלד.זע:דוננען אונד צוש־יפטען אללע עדליידע.

 :אן אדרעכס־דען צו דנד צי־טונד טעסטע־ י־ד־שע ״נייע דיא
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פאללקאמפען. נענינט אדדעספע איינפאנע דיעזע
 ער- אבאננענטען אי־נטרעטענדע ;•־א =

 ליעפערוננען 16 ערש־ענענען ביזהע־ ד־א טען ־אל
 ענטדאלטענד ״פרייטאג-שעפא־אט-בי־לאגע', דע-
 ץ. ־ ש ע ב יי א ■ונתן ר׳ דעש ביאג־אפיען דיא

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

- מאזעם ביד אוגד זע־ל5ד ם ו : משה ג א מ  
ע א ■ פ ע ט  פע־־נע־ ;פאדטראטם זאממט ג״י ר

 ז־־טען 12.־ ערש־ענענע פאללשטאנדיג בע־״טש דיא
 היה, ״טאנטע עדצעהלונג שאגע זעה־ שטאדקע

 מיזהעייגען דיא אייך זאי־יע ;לאנדרעבעצץ* דיא
 בעקעהר- ״דע־ פאלליעטאנב דעב פאדטזעטצינגק

צוגעזענדעט. ;־אטיב פילאזאף־ טע

שע איבערזיכט. פאליטי
שטו••;. ׳*טאקעוס וו־הלע־־יען קיאאטישע

 אינגא-שען דעב פע־האנדליננע; דיא בעפא־
 ■ועני- א״ -־א; אב ו בעגיננען וויעדע־ די־בשטאנעש

 איי; קרב דידפטע ווידד, זיין £אלל דע- טאגען גען
 דא זיין, מעלדען צו ע-א-גג־ם אינטע-עבבאנטעב

 אינזעיע־ בשהאלפטע;— ב-דען דע- פאליטיק דיא
 דעלעגא- דע־ שאשע אים נענענווא־טי; טאנא־ביע

 יו־יזהי־ט גא;צע דיא אינד - אבשפיעלט ז־ך צ־אנק
 אין ני־ אייגענטל־ך בעשטעהט פאליטיק דיעזע־

.געלד ״געבעט :ווא־טען צודיא דען ׳ ! .
- •יע-פען ו  ק־אא- נאך בל־ק איינען ■עדאך ו

 איי; אדגען אונזעדען פא־ ז־ך דאללט דא ציען,
 דע־ אייף. בילד פאל־טישעש ע־פ־ייליבעב •יעני;

 אייב ־ ע י א מ ב א ־ ט ש —ז בישאף בע־־המטע
א־ ־•אקאייא־  איין וז>) אג־אם, אין טאנע ד־עזע־ י

 געפייע־ט אדאדעט־ע.פעשט א־נד א־ני־וע־ז־טעטב.
 קי־בע;- ד־עזע־ דאב אנשטאטט אללי־; ויאורדע.

 געש־- רע־ בע־והיגי:; צי־ איינפליב זיינען פ־־בט
 פאלין דאב ע־ זיבטע האטטע, אנגעיועכדעט טהער

 דיא ;ענע; זאייאהל פע־העטצען. צו מעה־ ;אך
 •איבע־הויפט אלש לא;דעש.־ע;יערונ;, קראאטישע

 ק־א- דיא אפפענטל־ך טאדעלטע עד א־ננא־ן. ;ע;ען
 שטי- א־ינינע וועלבע לאנדעש.־ע;יעדונג, אטישע
 בע. שקאנדאלע אינ;א־נ.פי־נדליבע־ ווע;ק דענטען

 ;עשייא־;;•:- דיא דיעזעלבע ודיל אינד שט־אפטע.
דד׳ בעז־יט־נטע. פ־עב״פ-אצעבשען בייא ;ע־־בטע

ד־א דאב
 א״נד שציד*. ד*א לאנדעס-ייעגיערונג ק״אאטישע

 :בעש־אנקע מאשע נלי־בעם אין פ־עב-פ-יה־־ט דיא
ט האבנעשטעללצע דע־ - ב - פ ״ ע ב  בע- ק-

 אפפא־ פע־ש־עדענע; ד־א א־בע־ד־עש, דך שט־עבט
ק־אאטישען -עב פא־טי־ען ז־צ־אנעללען

פע־איינינען,פא־ט״א שטא־קע; א־־נעד צו ;עב
 ק־אאט־שע ד־א געגע; קאמפף דען דיעזע ־אמיט

דעשטא טיט איננא־ן ;ע;ע; אונד

 אי;- - ■ קאננע. פא־טפיה־ק ע־פאלגע ;־אשע־עם !
 העטצע־־יען דיא או־בזיבט. וועד; אלזא האט גא־ן

 איין ווע;ן ב־ינגען, צו פע־שטוממען צום א;־אב אין
 קי־בענ.פ־־שט איינפלוט־־־בעד אי;ד האדער זאלך

 דיא אפפען גאדן ד ע ־ א מ ב א ־ ט ש ד־׳' וייא
ע־טונשעדט. א־ננאדן פאן לאזרייבו;; צוד ק־אאטען

 וואהל-קאמפפע דיא ;ו; אונם וויד בעט־אבטען
 מיט ניע נאך פיעללייבט דיא דייבע, דייטשען איב

 ליידענשאפט- איננינשטע־ איגד העפט־נק־יט זאלבע־
 ודא ץזא !צט •ע ודא וואו־דען, נעפיהרט ל־בקי־ט

 אים האבען זא בעמיטע;, - אנטי דיא אינם בייא
 זאציאל-דעמאקיאטען ד־א שא־לאמענטע דייטשען

 ;אנין ניבט ;אך נענענווא־ט־נען דע־ אנ-יאבל-ך
 בעדייטע;- זעה־ אי־נען וואהלען אבנעשלאששענען

 אנטי. 17 טיט זינד ודר ע־האלטען. צו-וואבם יען
 פא־לא. דייטשע דאב וואדדען; ;עזעננעט בעט־טען

 2״ פאן בעשעערונג אי־נע ודעדער עדה־עלט טענט
 אנטי. !7 פיה־וואה־! אינד ז^ציאל-דעטאקראטען.

 קאננען זאציאל-דעמאק־אטע; 20 אדעה בעמיטען
 דעדע־ א־ה־ען דו־ך פארלאמענט ;אנצעש איין

 פע־_ צו־ ש־מפפע־־יען א־ה־ע דודך אונד שייאלל
ט־י־בען. צודיפלונג
 אייגע ווא בעדלינש, ויאהל-בעצידקע 1. אים

 ;עלעהד- בעריהמטען דעם צודשען .שטיב.וואד.ל־
 דעם א־נ־ ו ו א ב ד ־ וו שטאאטב.םאנן אינד טען

ט האפ״ש־עד־גע־ א:טי.םעם־ט־שען ר ק א ש  ע
 פא־ בעדייטש קאמפף דעד האט בעפא־שטא;־,

 דע־ א־ן ארך דע־ בענאננען, טאנען טעהרערען
 ״;אציא. דיא פא;־. אייבד־וק ד־אפטיגעז פ־עבשע

 ר ע ק א ט ש ;אטע ״דעד :ש־יעב נאל-צייטונד
 צום העטצעד־־א ניפט־נבטען דע־ צי־בען דאב איזט

 דעד !דאבענ״קאטפפע אי;ד ־עלידאנב. קלאבבע:.,
 מעג. דיעזען ;ע;ען דך טוש וד־ע־ידללע מענשליבע

 א־־לע שטיסמ-בעדעבטינטע יעדער עמפא־ען. שען
 ודהלעד א־נפע־בעבבע־ל־בען דיעזע; איש הע־ב־יא.

 צייטונג־ דיא,׳י־אבש־שע - :׳־בריננען צי פאללע צום
 ענבטפאל.—פע פ־ייזינניגען, ..־עם :שדיעב וויעדעד

 ניבט שטעהט ו ו א ב ד ־ ו ו פ־אפעשבא־ לען
 פא־. קאנזעדוואט־ווע; דע־ קאנדידאט איין עט־־א

 ד, ע ק א ט ש איי; זאנדע־ן געגענאיבע־, טייא
 אין דיקשר־טט פע־האבטען דען דע־ מענים, איין

 פע־. געשטאלט נעוואלטטהאטיגטע־ ודלדעבטע־,
 נאנצען דע־ בליקע ־יא 1 אנשטרעבט אונד ק־נדעט

 ;ע־יבטעט, בערלי; אייף הייטע זינד נעבילדעטעןוועלט
 א״נעם שטאקעדש ״אהל ד־א דודך ניבט דך עם אב

 עם וד־ד! ן ע ־ • ט א ל ב גענענא־בע־ ויי־באי•
 דיעזע־ בי־א שטאקע־ איין ווענן שטאבפאלל, ו־א־ע
. .זא^לטע:־ זיענען וואהל

 ז~ עש דאב ;עצי■;*, האט בערלין אונד
 באהן דע־ פאן ביבטא־ק פי־בט איינעם פא; זעלבשט

 געש- ■' לאשט אב־־אנגען ניבט פ־יידננינקייט דע־
 דעד אץ נעט־י־ך פאנדע; דיעזעב, •-טען 3 אם טע-ן.

 שיטאטט. ■צטיב.־יאהלע; 1 הויפטשיטאדט דייטשען
 דעפע־ אייננעט־אפפענע בע־ל־ן איים זאעבען דיא
 לייטעט שטיב-וואהלק דיעזע אייף בעצו; אין שע
 פ־ייזינניגען דדייא דיא וואודדען ״עב : פאלנט וו־א

, אטען,—דאד ו ו א ב ר י ו  אונד ־ ע ט ב י ־ ו
 נ. ע ז א ה זאציאליבט דעד פע־נע־ ל, ע ק נ ו ט
 געוואהלט• טאיא־יטעט ;־אשע־ טיט ־ ע ו ו ע ל ק

 שטודין דען איבע־ פ־־־דע דיא א־זט בע־לי; אין
 נע־ ■■־־באל פ־־־דננינען דעם וועלבער שטאקע־ש,

 א־זט׳ עדלעגע; יםט־ב.••אד,ל דע־ בייא בע־ נענא
 דע; דודך ז־ך האט בערלין אללגעטיינע. א־־;ע

עם ט! ד ה ע ע ; זעלבםט ניד שטאקע־ש שטי־ין

 קלאם. א־נטעללינענטען ז־־נע דאב געצ״;ט, האט
 אנטי-סעטיטים. שטאקעדישען דעש ;יפטע פאם סען
!זינד בעטייבט אוגד אנגעגר־פפען ניבט נאך טוב

4 44 4 44פ<א44444^44^ יטען. נייאינק פערשיעדעגע
י ד י י * י י ק ג י ט א ה ט ל ה א ו וו *

 פאן אלפאנז באדאנין פ־דא 1ן, ע י ו ד פ ר ע ש
 נראשאד- איין פאריז אין זאעבען לאבט דאטהשילד

 אן אנדענקען צום אויפפיההען ווא־זענ.הויז טינעם
 בא־אנין פ־ו־א מוטטעה, פע־שטא־בענע איהדע
 דיעזעם אין לאנדאן. אין ראטהשילד, פא; ל־אנעל

 פעה. פאד־ז אין קיגדער דיא יוערדען דא־זענ-הדזע
 דעד אונטע־שיעד אהנע עננלאנדעד, שטארבענער
 ע־צ־ע. אונה פע־זא־נונג אויפנאהטע, קאנפעבביאן,

 עדלאנגען פאהינקייט ד־א ז־א ביז ע־האלטען, ד,ונ;
 עקם־םטענין. זעלבבטשטאנד־נען א־־נע־ גרינדונג צוד
 איינע זאעבע; ווירד ווערזאלל• שיטאדט דעד אין -

 צוואר אינד געבדט סינאנאנע ם־אבטפאללע ;••ע,
 קאדל פ־דא דעד קאשטען אויף אילליין או;ד איינצי;

 קאנן טאבטער ע כ ל א ז אויף ע. נ • י ה פא;
 קי־נע זיין! שטאלין רעבט טיט יודענטהום דאב

 האב. עדעל״דענקענדען, אן זא:רייך א־זט קאנפעשביאן
1 יידישע דיא עבען וויא פ-ויען, הערצינען

ע ט ב ב א ה ד ע ל ל א ) י . ו י צ א . י ב
ג נ ו ם נ ע נ י י ש א י ד י  ם.) ע ט צ ר א ן ע י

 פער. טיטטהיילט, זאעבען אמטשבלאטט דאם ודא
 דרי ארצטע י־דישען דעם מאיעסטעט זיינע ל־עה

ן ק דאודד י  זיינעד אנע־קעננוג; אין קאשוי, אין א
 אפפענטליבען דעד נעביעטע דעם או־ף פע־ד־ענסטע

 פדאנין דעש ריטטעד-צייבען דאב אננעלענענהייטע;,
יאזעפש-א־דענם.

ן ע ד ו י ) ן * י  דען אץ 1ץ נ ע י ד י ו א א
 טאיעסטעט זיינע דיא אדדיענצעז, אללנעטיינען

 אויך אנדע״ען אונטע״ ערשיען עדטה־ילטע, נעבטע־ן
־ דאוו־ד דאבבינעד ו ו א  אונד בוקאוואד אויב ל

 ודען, 'אדם פאללאק ד׳ ה׳ ;דאם.ד,אנדלער דעה
 נעטעלדעט, י־ננסט ודר ודא בעקאננטליך, וועלבעד

 קאלום. פאן שטאאטען דע- נענע-אל-קאנזול צום
 דעד שלושע אם וואורדע. ע-נאננט (אטעריקא) ביא

 פ־עסבוד- דע- דעפיטאציאן דיא ווא-דע אדדיענין
 זיינעד וועלבע עטפפאננען, ;עמיינדע א־טה׳ נער

 מאדטיני- איבליבען דיא קאנינע דעם טאיעשטעט
א־בעדבדאבטע. גאנזע

ם (ד * ע א נ ע פ פ א ר ט ע ג ל ה א ו ו  
) ט א ר ט ר א ם ם ׳ ע ר א י פ ע ט נ א  ודרד ט

 אונזע-ע אללע א; נוטטעד ;עגענויא־טינען דע- טיט
 וועשהאלב פעדזענדעט, אבא;;ע;טען געעהדטען

 עדש־ען. טא;.םעפאראט.בי־לאגע—פ קי־נע דיעשמאל
 עדהאל. אבא;נע;טען ;־■.איינט־עטענדען דיא אדך
ד לאננע זא אין טען, ע ע ד נ י ־ ל ר ק א פ

 ך יי גל פאדטדאט דאם אויסדי־בעןוררד, ה ט א ה
 יע. דאך םא;ע צוגעשיקט. פראנוטעראציאן דעד נאך
 או;טעד א־נד דאהטען א־ינען אי; בילד ד־עזעס דע-
 מא; .;-אשען דיעזען אן אנדענקען צום ;עבק, נלאז

 נעשלעב. נאבקאטטענדען דיא פי- אדך איזדאעלש־
 ,פריי- איינע ווייטע־ ודד ווערדען קינפטיג ■ !טע-

 אבויעב־ וועלבע ל־עפעדן, טא;.םעפא־אט.ביילא;ע•
 ״תולדות אינזערם אדם בא־אקטעד-ב־לדעד םעל;ד

 זיין נאטהי; דאב ווענן אבער, אדע־ טיפת״, אנשי
 אויש רעדען־ ״פאל־ט־שע א־־שנעצי־בנעטע ודרד,
1 זאלל ענטהאלטע; ד־־בשטאגע דעם

; י י א ו ל ה ט • י ר • ע - ד א נ ע ל ע  ד
;עסטעד זואורדע ד) ע ד ע ־ ל ; ט ־ ש.מ ; א ־ צ



 ווארפען ארף, נאסמ-ודרפנהם דעם צ־טטער-טהירק
 באדען, צו פל־יש פארהאנדענע קיטע דער אין דאם

ק טיט עם צערטראטען  נאהטק'או־ם אונד £יםען, ד
 ט ס ר י £ דעם ;עלד.לאדע ערשפעררטען6 דער
ק פאן  מלרע; !3 בלאס גולדק 2,׳ פא־האנדענק ד

 דך אי־ננעטען אונד אוים ורץ דען שיטטעטק דך, צו
 :־א- אץ .רןרכ.טאגם״ דעם וועגק דיא שליעסליך

 ודדער. ציגאדרען פא-האנדענען אנצאהל מערער
 גענק זעלבסט טראטען בורשע דיא אן. רעשטל־ך

 .,ד טיט ער וועסהאלב ארף, דראהענד ודרטה דען
 ד־א אהד פל־-טק לאקאלע דעם אדם פאטיליע ;ער

 נערמען א־ןאנשפרוך א-טס-אברינקייט דער הילפע
 ארף דך ראטטעטק ארטס-בעוואהנער דיא מ־םטע.

 אונד ריכטער צום :־;;ק צוזאטטען, שטראסע דער
טאבע.-;א;*ןנ׳.וו־ש ארדנונג ער דאם פא-דע-טק,

 אץ ;אלדשטידט באנק.הח.אינהאבערם רייכק דעם
 ;אלד- קאפפע-הרז-א־נהאבע- דער ארך אב ודק.

 היעריבער געהארטע, פאמיל־ע ד־עזעד צו שט־דט
 וואהל ד־רפטע נאבטראגליך נעטעלדעט, ;■כטם וררד
 או־זאםע דיא אבער א־־נצעלהי־ט טאנבע ז!) נאך

 אפפענטל־נק־יט ד־א אץ דאפפעל-טארדעש ד־עזעם
 הייסק. נאלדשטידט ד־א מענשען, צור־א דאם דריננען!

 גלייבצייטי; אהד לי־דען אן•טעלאנבאל־ע- ב־־דע
 אלל זאללטק פעראיבק זעלבםט.טארד א־ינען

 א־־נעם ווערק דאם אלם טעדד, דאך דענן שיהט דאם
דץ!) צו צופאללעם בלאסען

ן י י א ם ( ו י ר ך י ד ה . י א;. א ־ ד פ
 אורטהי־ל. דיעזעם !.טען1 אם ן.) ע ט י מ ע י-ם ט

 טהיילנעה. דיא א־בער טאפעל קאנינל־כע דיא טע
דיעקעניעש אץ פלינדערונגען .יודע; דער מער

 -אם בעקאננט, וואר עם דענן אי־פ־והר, אץ וואר
 בע. מאנן שטארקסטע דער אלם דא-פע אים דער

 הא- געאי־שערט ה ט א ו ו ר א ה יאזיעף ריהטטע
 קאט. נאהע ד־א אין אידם דער יעדען, ער דאם בע,
 וואגטען ,־•בטער ד־א ווערדע. ;יעדערשלאנק טע,

 בע- צו אונבעוואפפנעט ווירטהס-שטובע דיא ;•:ט,
 רעפ־ דיא דאהער בעריעף ריכטער דער טרעטק.

 אנ;ע. ד־א אהד :רונד-בעזיטצער ד־א ראזענטאנ׳ן,
 דא. בעראטהונג צי־ א־טעש דעם בירגער זעהענען

 ט־עפ. צ־ פארקעהרוננק וועלכע צוזאטטען, דיבער
ק  ליעם אהד הערצושטעללען, רוהע ד־א א־ם ך־ק, פ

א ב : א נ דע- בעוואהנער ד־א איץ גל־־בצייט־;
 פעשטאנדיגק פא-פאללע דעב פאן ר ע 6 ר א ד

 דעי ב־טטען. אונטערשטיטצונג א־הרע איש אהד
ק בעפאללטאבטיגטע ארטס-ראטה  א־ש ריכטער. ד
 צ• געברו־ך ע פ פ א ו ו דער פא; נאטהפאללע

 טע:. צאהלענדע הונדע-טען נאך דיא אלם טאבען.
 דער ;אך פיהרו;; ד־נער או:טער שע;.טאםםע

 ה ט א ו ו ר א ד, יאזעף זיא זאהק קאם. שאניע
א ה ;עאר; ע, ק א ד. ע-האבענק דע- טיט

 יא- אונד ל, ע ט ט ־ ; ק איינעם טיט ה ט א ו ו
 ע ש א ל פ אי־;ער טיט ה ט א ו ו ר א ה ד,א;ן

 דיעזע ש־םפפע;ד, אהד פליכענד דאנד, די;- אין
 איהנק רער ניעדערצושלא;ק, •עדע-מא;ן דראהטק,

 ארך רא;טע ריכטער דער קאטמט. נאהע ד־א אין
 מע;;ע ד־א אלל־ץ איינצונןרעטק, ;־בט ;אך •עטצט

 ,רוהע :-ופע דעש טיט פארווא-טש. איד,ן דראננטע
 שריע !״פא-ט היער פא; אייך פאקעט ז־ץ, היער זאלל

 ד, ט א ו ו ר א ה יאזעף - אן. רויפ.באלדע ד־א ער
 נאהערן, ע ק א ה דער יז־ט נון איהם דך וואללטע

 שלו; או;ד ציפא- אידם קאם ר־בטע־ דע- אלליץ
 דע- אויש ־ארע דיא ;עוועהד זיינעם טיט אידם

 ריכטעד דע- א־;ד שפאטער, טיניטע אי־נע דאנד.
 אי- ריעזינע; דער !אייננעב־שט לעבען ז־ץ האטטע

 קי־נע ד־א.שטא־ע-פ-יעדע־ פערטאבטק בערמאבט
 דיא אין וואודדק ז־א ענטגענענצוזעטצק, ;עוואלט

 ודע- א־־ך -אנן •יא־ זאטיט אינד ;עשלאנק, פליבט
 - אייננעצאנק. א-טע א־ם פ-־עדע או;ד דוד,ע דער
 ;ע-:טש.האף דע־ פעראורטודילטע דיעזעס .י אש

 ;עא־י; צובט-הויז, יאדרען 2 צו האיוואטד, •אזעף
 •אהרע ! יע צו הא-ואטד, ■אהאנן אונד הארוואטה

 ערזדעלטען אננעקלאנטע צווי־א אנדע-ע ;קערקער
א--עםט.שטדאפע. *-טאנינע ■ע איינע שלאם

ע ן ע ה ע ז פ • ו (א * ד נ ע נ ע ר ר ע  
 אם פ־אנקפורט איים ע.) ד - א ט.ט ש ב ל ע ז

 ״£״;- :טעלענראפ-ט ד־עזעם 1.׳! פאם וו־רד מאץ
 או;- קר־־זען אללק אץ עררענק א־יפזעהען ל־שעם
 הי־טע דיא זעלבשט-טא-דע. צוו־־א שטאדט זערער
 אי־נע דער וואורדען. פע־איבט ;לייבצייטי; פאסט

. יאקאב הערר א־זט זעלבשט-טא-דער ד ל א ;  
 ראטהשילד׳שען דעם דיםפאנענט ם, ד י ט ש

 טאכטער דער טיט ;עסטערן דער באנק-הויזעס,
 פע־לאבט דך פאט־ליע ■ידישען ר־־כען זעה,ר א־ינע־

 זעלבשט ע־ א־נדעם בערייטם, הייטע אינד האטטע
 - שיעד. לעבען דעם איים אנלענטע, האנד ז־ך א;

 ייליאיש הערר א־זט זעלבשט-טא-דע- צוריטע דע-
 ט־אסען א־ינעם א־נהאבער ט, ד ־ ט ש ד ל א ;

 זעלבשט-טא-. ביידע־ גרונד אלש קאפפע-הרזעם.
 איבערדרושו - (לעבענם .מעלאנבאליע־ ווירד דע

 שטעהען זעלבשט-טארדע ב־־דען דיא אנגענעבען.
 דאש ציזאממע;דא:;ע. ק־־נעם אי; א־־נאנדער טיט

 ווארדען. פעראיבט צ־־ט ר ע ש י ־ ל ; ע• יאז
 ;אלדשם־דט, הערר ( - ד ציפאלל שלאבער ט א־ז

 ראטהש־לד. פ־אניפורטע- ד־שפאנענטדעם וועלשער
| נעפפע רער ורששענש אינזע-עם ווא־ וואר, הויזעם

 אינשטאנ׳ץ ערשטער אי; קאמיטאטז. (שאטאד־ע-
 טהייל. דע־ פאן אננעקלאגטען ל! ד־א וואורדען
יוע. נור אונד פ-ינעשפראשק אויפרוהר אם נאהטע

פעראור. קערקער טאנאט 6 יע צו פל־נדערו;; גען |
ד־ע. ע־קא;:טע טאפעל קאניגל־שע ד־א טהיילט.

 אויפרוהר אם טהיילנאהטע דער יעדאך זעלשען !
צ־ א;;ערלא;טע פעראורטה־־לטע אונד שילדי;

 ציריא צ־ דאנענען 3 יאה-ען, האלש איין א־נד 2 יע
 אללע־דיננש ווא- דאש צושט-הויזעם. יאהדען

•1הדין ״יום שא־פע- איין
נ. ע ם ן ע ; ע ו ו ם ע צ א ר ש ן י י (א *

 שוואור. -עש פא־ א) — ע ש ש ע ־ :.פ ע ש
 -טען אם קאם (אי-לאנד) עקסעטער אץ ;ער־שטע

 י, ע ל ד ו ד טהאמאם ;ע;ען פ־אצעש דער ר־עזעש
ק ם, נ ע פ ע ט ש עדווארד אונד קאפיטאן, דען  ד

 פער- ציר ״טיננאנעטטע״ שיפפעש רעש שט־יער-טאנן
 ;עו־ארדען, ש־פפ-ישרישי; ז־א דא ז־א, ודיל האנדלו;;,

 טעערע דעש א־יף הערוטא־ררען -טא;י;עש20 ;אך
 פ־רשטערל־שעם פא; באאטע אפפענען אי־נעש אי;

 ש־פפש-יו;- א־־נע; נעטר־עשען, די־שט אינד הוננער
 ;עטאדטעט ר ע ק - א פ רישא-ד נאטענש ;ק

 האטטען. ;ענאה־ט דך ליישע דעששען פאן או;ד
ע- פערטהיידיגעד -ע-  בעהו־פטעטע, א;;עקלא;טען -
 דעם קלאשסע ד־א אי; נישט האנדלהג דיעזע ראש

 ;ע״שטם- רעש פ־אז־דענט רער .טא-דעש״;עהא־ע.
 ראש אויש, פ־ה-טע אונד דיעם שעשט־יטט האפעם

 איינק אלש של־־שע א־שר־נ נישטש געשווארענען דק
 וואהר. לי־טענ-ק מארד* ״פארזאטצל־שען או־ף

 זא. וואהר-שפרוך איין ■וענן אשצינעשען, שיפ-ך
 קא;:. טא; אשע־ ז זאללע ווע־דען געפאללט פא־ט

ק טע  א־־נעש דע־ קאנשטאט־רק, טהאטשעשטאנד ד
 אינטע־ש־־י. אהשטאנין האהע-ער ;ערישטש-האפע

 שעשל־ש-פאששי״דא- שעהיפש ווערדקוררדע טעט
 איש טארדעש א־־נעש אננעקלאנטק דיא דך אש ר־בער,

 האשקז ;עטאשט שולדי; נעזעטצעש דעם ז־ננע
 דעש פא־שלא; דע; ש־ללינטען ;עשייא־ענען דיא -

 דאש אויש. מיי;•;; דיא דר־קטען אהד פ־אזידענטק
 ם־טנליע. ד־־יא דיא דאש דא־ויף, ה־נשליקע איש דא

 ווענן ווא־ען, נעשטארשען .טיננאנעטטע■ -ע־ -ע-
 נאה-;; אלש פא־קער׳ש ל״שע דע־ נ־שט דך ז־א

 דע- פארקער דאש פערנער האטטק; שעדיענט
 טהאטזאשל־ך א־נד ו־א- א־הנען אינטע־ שוואששטע

 וואורדע, ;עטארטעט ע- אלש לא; שטערשק איש
 אשצונעשען, אורטהייל איין זייא, שטאנדע איישע־

 נערישטש- דעם זאלשען איהעם פאללוג; דיא א־נד
 צ־;ליי. א־שע־ל־עסען. אהשטאנין האהערע־ האפע

 או־ף נעשווארנענ-גע־ישט דאש ע-ראננטע צייט שעד
 א;- דיא עטפפאהל אהד א־טשטאנדע״ •טילדערנדע
 אננעקלא;. ד־א קראנע דע־ ם־לדע דע- ;עקלאנטע;

 קויציאנש-שטעללה; נענע; של־עשל־ך דק—ווא טע;
;עזעטצט. פיש פ־־יק איי-

א י ד ! א • ר ע ל ן ו ן : י  זו ־ - א ש א
 ליידע- מעלדען, דעפעשען יהנשטען ד־א וויא א־זט,

 ט־לי- דעש אונטער אייך פפע;. שע;- צ־נאהטע אי;
 ערקלא- דאך דך, איש ק־אנקה־־ט דיא ;־־־פט טע-
 אנשטע. ט ש י נ דיעזעלשע דאש א־צטע, ד־א רען

 אהנע קראנקען ד־א טא; וועשהאלב א־זט. קענד
קאנן. פפלענען ;עפאה-

ט כ י ר ע ב פ ט פ ע ש ע ג
טא-קט. לעאפאלדי פעשטער דק א־שע־ שערישט
מעה* אשסע■ ניםטט דא־קטע וער נעדייסוננ דיא

 א־בע־או־ס איין מא־קט אבנעלויפענע דע־ וואד אזנד אנ,
:•אניפאקטו־. דאט וואט נעלאנדע־ט נעננען. צו שוואכער

 פערקויף דעו־ זאוואהל וואר אננעלאננט, ט6וואארענ.נעשא ן
שלע:. איבעראויס איין א־נקאססא דאס א־נרנעזאנדעים אלם ;
 זינד עבענזא פע־קויטט, נוט וואורדען רינטע6ה־לזענ. טעם. ן
 נעדריקטען נייא וואהל וואללע,6שא אונד הי־טע ראהע |

גע. וואי פעטיאלעאום וואידען. נעקויפט נערנע טרייזען
ווא-דען. פערקויפט פ־ייזען שט־ינענדק צו איזט או;ד געהרט ן
אל. פיר נינט. נאר נעשעפט דאם נעהט רויה.וואארען אץ |

 צו זאאטענ.שטאנדעם נוטען דעס טדאטין וואורדען זאאטען
 געטאנט נעשעפט קיץ וואדורך נעפא־דע־ט, פדייוע האהע |

 דק פיר ק־־פע •עטצט ביז ז־נד האנף "5 קאננטע. ווע־דען
 נע. נוד נעשעפט דאם ויאדורך פא־נעקאטטען, עקספא־ט
 או־סנעבאט פיעל וואר קנאפסעין פאן קאננטע. דין ריננפיניג

 זהר פעדע־ן ק־יפע־. אהנע טר־יז.רעדוצי־וננ ט־אט־ן אונד
 פע־צענט פ־נף טיט מאיקט פאיהעדנענאנגענק רען נענען

 אבער פרייזע, פעסטע בעהויפטעטע לערער נענאננען. צוריק ׳
פאלנט.) (פא־טז׳ פע־קויף. שוואכען

ר ע נ ר ו ב ט ע ־ ה. ע י 6 . 8 נ א ל ש ם
ק ט -  שלא:ט. פרעסבוינער צום אויפט־יעג דעי ט. א

 טאשט. שטיק 1211 בעט־ונ דיעזעם 1.׳'אש פיעוז.טארקטע
 שט-ק 4 א:טען, אוננא״שע ששיק 92,ז דא-ונטע- פיעה,

 טאטט. ד־־טשעש 217 ניפפעל; 12 אונד ק־הע *2 שטיע־ע,
 צאהל. ווארען אוסנענונג אונד וויען אויש ק־יפער פיעה.

 געהאנדעלט פלאטט• ווא■ טענדענץ ד־א פע־ט־עטען. רייך
 הא:. פי־ נולדען, 67 ב־ז 60 וואא-ע אוננאדישע :וואו־דען

 ,ז<: ביז נולד׳ יי•7 ווי־דע.פ־ער אוננארישעם נולד׳, 66 פ־יפא
 וואא-ע ד־יטשע נולד', 56 ניז נולד׳ וו,ז פוטטא.קיהע נולד',

קילא. 100 פע־ אדלעס נול', 67 בה נולד׳, 65
ד ע נ ע י ו ט ו ק ר א ם , ד ע י פ . ט נ א ל  ש

 אט שלא:ט.פ־עהטא־קשע וו־ענע־ דעם א״ז אויפט-עב דעי
 4א2 : ווארען דאפאן שטיק. 18ג״ נעטרוג דיעזעם 1.״

 פאלנע אין דייטשע. 62ל אהד פאלנישע 69* אוננא־ישע,
 פ־ידא. אן טאננעל אונד אויפט־יעבעט ן ע ב א ו ו ש

 פע-קעה. דענעש ני־א קי־אל־טאטען נוטע וואוידען וואא־ע
 אונטערנעא־דנעטע בעצאהלט, ד.אד.ע־ נולד׳ 1 אוש ־ע

 בעצאהלטע: שאן אהפע־אנדערט. נל־עבען קייאליטאטען
 נאליצישע נולד׳, 67 בה >0 פאן קיואליטעט אהנא-שע

 נולי, 67 בה 56 פאן טא־טע; דייטשע נולד. 66 בה 0" פאן
קילאנ-אטש 1פע-!>׳ נילד' 57 בה 52 פאן וו־ידע.א:שען

. ט ע ד נ ע ז ע ג נ י י א
— דשעפים. שת• על פושת

 ארטהאדאקשען נ־אש.ווארדיינער דע־ ,.הון' דע-
א ז אי דינע־צייט בעקאננטליד האש נעט־ינדע  דעש אין -
 אי; טאנאטע; טעה־ע־ען פא־ ־אטבא:.טעטפעל היעזהען

 ע־ קאנקו־־־ט. קאנטא־-שסעללע נעקאטטענע ע־לעדהוננ
 קאננ־עש.נע. היעזינען דע־ דיענששען אין אלזא ויאללטע

 דע־זעלבע ע־ש־ען פ־אבע.פא־ם־אנע צוש ש־עטען. טיינדע
 ז־הע־ איינע־ אננאב, ב־יעפל־ך ע־ אינרעש ניבט, •עדאך

 וויילטע זאטסטאג דיעזען — ע־ק־אנקט. זייא .טשו־ר־ס״
 ע־ דאטשע דאך הו־פטשטאדט, אונזע־ע־ אין טאנן דע־
 פ־אבע.פא־. אי־נען -אטבאב.טעטפעל איש ניבט, טוטד, דען

 טישלהנענש איינעם פאללע איש ע־ דא אבצידאלטען, ט־אג
 געטיינדע א־טה. א־הענען דע־ אין ווירדע, לייפען נעפאה־

 ודיל פע־ליערען, צו שטעללע ד־א נ־ונדע דעש אויש עבען
 דך פאשטען איינען אום קאננ־עם.נעטיינדע א־־נע־ בי־א ע־

 דע־ נעפונדען. אוישוועג איין וואו־דע עש אלליין בעווא־בען.
 שבת״ ״טוצא־ נעטליך ז־ך פ־אדוצי־טע .חזך א־טראדאקשע

 דיעזעש או־ף איהם, עש נעל־ננט הב־ה. ש״ש דע־ אין נו־
 קאנן וא נעלאגנען, צו יאטבא:.טעטפעל דען אין אוטווענ

 א־טהאדאקשען דע־ ״פא־או־טה־ילע״ אללע איבע־ דך ע־
 פע־. דיעזע־ איהש ט־שליננש לאבען. פאלל פ־־שטלען דאש
. צו נעטיהדע א־טה. דיא דאך וו־־ד דא זוך, ם א ר נ  

 האביק, אי־נצהווענדען דאנענען :•בטש ן י י ד ד א ו ו
 פראדוצ-ט דך הברה* ש״ש דער אין ,,חזך איה־ דאש
 אוש ע, נ ע ו ו ע ל ע ־ פ עבען ניבט עש — !האט
 שלויה־־ט נענהענדע נו־ טוש טאן ;יבען—ע צו צ־על איין

 !פ־נדען צו וועב ריבט־גען דען עבען אוש בעז־טצען,
דער טיטנל־עדע־ טעה־ע־ע

נעשיינדע. או־םאנ.־ידיש.א־טהאדאקסען בודא.פעשטע-

3 פ־ענוטעראנטען, נעעה־טען אונזעיע־ יענע "5
 ערזובען אבל־יפט, נאיועטבע־ 15. טיט אבאננעטענט דע־ען

 באלד טאנליבשט פ־־־נדלינשט דאפזעלבע ע־געבענשט, ווי־
 רענעלסעסהע דיא דאטיט וואללען, צו ן ד ע י י נ ד ע

 נ נ ו ד א ט ש ע נ י י ק בלאטטעש דעש צוזענדונג
פ נעלד.זענדוננען אונד צוש־יפטען אללע עדליידע.

:אן ק—אדרעשס צו דנד צייטונד פעשטע- ייד־שע ״נייע אר
<ןו! < * * י ס 1-11,/ 11111*11111 111 11>וו1.| ו

;ענינט אדיעסשע אכע6א״נ ר־עזע
0¥ז11ו61ו : 34. £111>4אנ* 1'111̂*11.^ ח* א|י*|1ח )116 א6>1ג01חסו ^ז״*ג .  ̂1^14111 174'1( ת(! .▼ 14א( סנ *0,!■ 1884. 1ני1ן)6ז1!!1ו1חו 110)1 א 11ו1)1(ן
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״ עהדע ה?הק עזע־:ד ט?רנק ווירד מודל ־ א ס ^ ^ ה | ט ו ן * | £ . ם א ר , ן ן מ י  טיט |ןיןלענאצ־?נק ק

* *]־ _ ווערדק. האפטיג פ ^ - פ פ ר א״^״טעזד^ס ^ לאגגען ק־־נע רעזא
ם ן ע ד ו ־ ן ע ש ־ ג א 8 ו ר א (ד,י * , דיעזע ־א נעהאלסק׳ -עדע; קודצק קיינע אוני | א
ד-א נאבדעם י *א־ע^ ן$6ן18נו ׳׳ ?•!אדן ורר*יך אדם ודא ט.) נ ע ם א ל ר א 6 ע.ן ש * ל ג נ ע

געלד פיעל פ־על׳^עהד דא טיניםטעל, נעממזאטק באראן האט ודרה מד־בטעט ז^עננען ל?נד?ן
? דע הענדי ו ק ם־טלעעדען טך בקאסה־נק, עווי־טענ- צום נונטעהד סס ה ו רןן אב. ניבט פ

 ענ?רםק דיא דאהער יוערדען עם לאסכ^ן. ק שפיח | א־נטער. דיא אי־שערען דעם טינישטער דען א; לעםא
ן| ווע&־ע סוסטק, געדענקע׳ מדיון צו עד )ואם :געד־כטעט עללאצי?ן6 *י ענ ם א * נ  געסייגזאסען פ

 פ־־שווע; מ*־דק, < געפא־ד?רט ג0־יענם-טינ#§3 ד־סאניק א? יוו#ן דער לאנע דדקענדע דיא דאם־ט
 ז־ט. דע־ אין ביי**יעל צו* לא״רע1ין? בעווילליג^ ן ו*יםם פ?( העדר - נעהמע? איץ־ענדע באלד

 שטונדק. צוד־א קמייצען אי; .יוידיעזעם. פ?ם צונג 1 דעי דאש עש> ווייס .איך :אנדעי־ס אונטעד זאגטע
 טאשען דען אויש ם־לל־אנען 107 פאן קלייניגקייט ד־א טאכטיגשטע דע־ גלי־ך ער ווענן שטאאט, א־ינע
 בעוו־לל־גט. הערצענם לייכטען שט״ע־-ט־אנע־ דער אנ- איננע־ען ד־א אין האם, דעבט דאש ניבט א־זט,

 דא. וו־דד, דעדבי־שאפפע; שומטק דיעזע מאן ו־־א ז־ךהי. שטאאטעש אנדערען איינעם געלענענד־יטען
אבק פיר י פיעלרייבט אלזא סיר קאננטע מאן ניינצומעננען. ק ה ב ז?־גק. צו בידגעו־ א־מען דיא ע
-------- — ......................................... יוטאניק פי־ ב־לרע יודענ.פ־אנע דא :אנטוו?־טק

 גע• דע־ען א־־ף אנגעלעגענהייט, איננערע איינע
 טאבט אדסווא־ם־נע אי־נע לאזוננ אינד שטאלט־נג

איזט דאש אלל־־ן - !דידפע א־בען א־ינפלוש ק־ינען

שט־ער. דיא דענן געהא־ען יואצי - -אנן אונד

, 1'* ׳•ן
 הא. קאנגרעשסע בערליגעי דעם אויף ר־כטיג. ניבט
 שטאאט- ד־א טאבטע אי־ראשעא־שען דיא יא בעץ

 אונטע־ נור ־יסאגיענש זעלבשטשטאנדיגקייט ליבע
י ע  שטאאט דיעזעד ווענן אנערקאננט, בעדיננונג ד

 געיוים. א־נד אדסשפריבט יודענ.עטאצ־פאצי?ן היא
 דוטאניק ב־לדעט הייטע דורבפיהרט! שענהאפט

זעלבשטשטאג- פ?ללק?םטק א־ינען טהאטזאבל־ך

 דעם שאן, עם פעישטעהק ד־עזע 1 עקסעק?טורק
 לעטצ- דע; הויזידער ?דע־ האנדוועדקער א־מען

ק פ־עששק, צי טאשע דער אי־ש העללער טען  עד ד
 האט, ערא־בי־טעט אננעז־בטם דינעש שוו״סע א־ם
ב־אד שטיק איי; קינדע־ן הוננערנדען זיינען אום

 ניבט א־זט עש !פידוואהד קאננען. צו פע־אב־״בען
 נע־אטהען נאך איננא־ן אין מאן דדן וו? אבצוזעהען,

 דעלענא- דען אין יזעלבע הע־־ען, דיא ודענן ודויד,
 פ?לק דאש פי־ פיהדען, ו־?־ט נ־?שע דאש צי?נק

אבק נעפיהל קין העדין, קין לי־דען דעששען א־נד !ה
 עדל־בטע־ צו לאשטע; דעששע; אנשטאטט 1 קאנינטה־ם אונאבהאננינעש איין שטאאט, דינען
 שווע- איממע־ •אה־ע יעדעם טיט פ?לקע דעם דען בעציג- יודען דע־ נלי־כשטעללונג ד־א א־ף ד־א ד?ך
 ־עניע־־ננ דיא אבע־ אייפנעבידדעט. לאשטען דע־ע ניבט איטטע־ נ?ך רוטאניק האט בעד־ני־ננ ל־־ע

 ענדליך דדעדורך ז־א דאש איינזעהען, דאך ז?ללטע אם וועלבע טאבט• א״נצעלנען יעדעד ע־פיללט.
 ניע. מיש. פע־ריע־ק פע־ט־דק א; פ?ליע בים שטעהט טהיילנענ?טטען, ק?ננ־עששע בערלינעד

 איהש דע־ פע־ט־ויען, •ענעס נעדנע שענקט טאנד -,־ דאש נגען.—ז צ• דא־י־ף צי, ־עבט דאש אלז?
 £?ש ־אד לעטצטען דען ש?:יננשל?ז אי:־ ד.עדצ- נעזעטצל־ך יודען דע־ גלייבשטעללונג דיא טאניען

 !צ־עהט לייבע ע״יאנד■ אי; :וי?־טע איינעש טיט !אי־ששפ־עבע
 איטא. עשטע־־ייב-איננא־ן, דייטשלאנד,' פדאנקדי־ך,

א״ד?פע. !?נשט־גען •עדעם אין א־נד ־ושלאנד ליען,
•־־־ק .פ־אנע

־־טא- אין ; ט
 אונציי־פעלהאפט דיעזעלבע בילדעט •עד?ך נ־ק

 ־■טאניע; דא אנגעלענענהי־ט, ■א״־אפעאישע אייגע
 דיא געגעגאיבעי טאבטק ־אפעאישען אי אללע; •א

 אי- ע;—דע< נלייבשטעללונג צו־ פע־פפל־בטונ;
איי. דעש ם־נ־שטע־ ־ע־ - !״האטטע יעדנאטטק

 פא־ל־פיג האט שע־ען
בעאנטייא־טעט. :־:ט

ל.) ה א י י י •י ט י
.צו אש וואוררע ידעבענבי־גען) באדא

י, ש י ו ו אל/2,1י עמע־״יך ראנלי״אט ,י'
.ב.ב־אגי. • ך*••• • י • • * * • ץ • ♦ • ו •י•••• • ו י ^ י י י י י י ■

בשטאגש. ־•־ ציש א־נשטימטי; איזט, ודט״

 אינםע־שעללאצ־?ן ד־עזע
אין פע־אי־ן ייד־שע דע־

אללע בעשלוש, דען זיינע־ז־־טש פאשטע לאנד?•
ק רעל• ג  א: אין טיטטעל טאגליבען

 לאנע דע־ פע־בעששע־ינג צי־ זינד נעא־־ננעט בע
ריטאניק. אין נלויבענש-נענ?ששען אונזעדעד

 דע־ האנדידאט אלש ויעלבע־
•יא־ אדפנעט־עטען

ג י ז נ־אפע;

א
לינקע; א־־שע־שט

ך •י י• • י• ק* ¥ *

 ?פפ?זיצי?ן נעטאשינטק רעד טיטגליעד א, ק ו ל
נעוואהלט. דעפוטירטען צוד אי־נשטיטם־נ

ו צ ) ן * ע ט ס נ ו ד נ ע ש י ד י  י
ס ע צ ט י ז ע ד-ב נ ו ר נ  א־נטערעששאנ. איין ר

 ראא. דער אן םד?פעםש?ד דער האט וועדק טעם
 ן, ? ט י ט אקודאוס ,דר רעבטש-אקאדעטיע, בער

 דען פ?ן ומרד דעטזעלבען אין פער?פפענטליכט.
 נ־ונד-בע- ד־א וועלכע אבנעהאנדעלט, געביהדק

 ענט. צו ג־שטליכקייט קאטה?לישע דיא אן ז־טצעד
 בע- ז־נד פיעלקשטדייטפאללע דיא ריבטעןהאבען.

 וו?ר. בעששר?בען וויעדעדה?לט ארך אונד קאננט
 ביי- צום ווענן ערנעבען, דאדודך דך וועלבע דען,

 קאטה?. איינעם פ?ן נדונד-בעז־טין יודע איין שפיעל
 קאטה?לי- ד־א האט. געקויפט א־יגענטהיטער לישען

 דעם אויף בעקאננטליך בעהא־רט נ־ישטל־בקי־ט שע
 או־ף ניבט נעב־ה־ע; ד־עזע דאם שטאנד-פונקטע,

 לאשטען, אייגענטה־טער דעם ?דער פע־ז?ן דע־
 ז־־א עש זעלבשט. גרונד-בעדטין דעם אייף זאנדעדן

 בעז־ט. יעוו־־לינע דעד ?ב נלייבנילט־נ, נאנין אלז?
 ■ודע ?דעד קאטה?ליק נ־ונד-שט־קעש איינעש צעד

 פאל- •עדעם אין נ־ונד-שטיקע העם פ?ן דא איזט,
 קאטה?- דעד נונסטען צו דעטז,לבען אויף דיא לע

 נ־ישטליב. קאטה?לישען דעד ?דעד קידבע לישען
 ווערדען ענט־־בטעט נעביהרען לאשטענדען ק־יט

 איהדעד. נרונד-בעז־טצער ייד־שען דיא - ם־ששען.
 גענענאיבע־ פ?דדערוננ דיעזע־ אבער טאבע; ז־יטש
 יודען, אלש דא, דאש איינווענדוננ, דיא דעבט טיט
 ע־- צוד ק?ננען, ווע־דען פע־פפל־בטעט ניבט ד?ך

 דע־ ?דע־ קידבע קאטה?לישען דעד האלטוננ
 ב־־ט־אג א־־נען אידנענד ני־שטליבקי־ט קאטה?ל־שע;

אבק ודד - !ל־עפעדן  ט?נא- פ?־ בע־־־טש ה
אנצאהל נ־אשע־ע א־־נע דאש נעטעלדעט, ן

 .:עש טעש
געייאהלט. אבגעא־־נעטען

ן.) ע ל ה א ,־ב-י א נ-נ ע ט ד ■ ט ו ש ע (ד *
 דיעזעש, 1:1.אש •יא-דע בעצי־קע איליעפאלווע־ איש
 דע־ מעלדעט, םעששי.שענט.דיא־די אייש טאן ׳־א

 נע. קולטיש-טינישטע־יאיש. איש שטאטש-שעק־עטא־
שט־מטעג- נדאשע־ טיט י, ק ד א נ א ט דע?ן

•♦יי יייייי * ♦•••ס••• ״ ״ ׳*ן י •א י• אי ם

צ
,יט

 ?בע־ש. דעש נענענויע־טיג שט־־־ט-פאללע ץ?ל;עד
 פ?־ליענע. ענטשיידוננ צוד נע־יבטש.ה?פע טען
 יעד?ך שי־נט נע־־בטש.ה?ף ?בע־שטע דעד אייך
 ודא ד?ך, עש ודיל צאנע־ן, צו ענטשיידינג דע־ טיט
 אי־טה״לען צ־ שווע־ ל־טעט, שפ־־ב.יי?־ט דאש

 רעבטע איש ציעטליך זא שא־טייען ע—ב יו? איזט.
?בעדשטע דע־ או־ך :יי?־טע איינעש טיט דנ־

1
?ב אבע־

וועלבעש

 דא־י- קלא־ען איש ניבט נ?ך א־זט !.הא־
 ״־עאל. א־ינענטליבע נעביה־קאלש דיעזע ?ב בער.

 אלש :היישט דאש זינד, בעט־אבטען צו לאשטעך
 לאש- זעלבשט נדונד-שטיקע דעש אייף ד־א זאדבע,

 איטשטאנדען 'אללען אינטע־ דאהע־ אינד טען.
 ?ד - טיששען •יע־דע; ענט־־בטעט

נוי זיא
נאט פאללע

!׳!!
א•־.

 בעז־טצע־ ־
ענט־יבטוננ

1 ״

דעטעטעד העדר דיעזעם, ,!•! אש עבענפאללש דע,
♦—י♦♦•*♦♦ ♦ ♦ • י י יי י  י

נעצ: ניבט ליבר־־ט
קאטה?לישע ד־א א; ע;

!ווע־דע; -<!

 -עדע
 •ישט-

דעש אין

פאלליעטאז.
פילאזאף. בעקעהרטע דער

 — יאד־מנדעיטש 17. דעם אויש עדצאהלינג אייגע -
ם?־טזעפצונג.) <1.1("

שעו־?) ייעפצש (זאנשע דע:ט: דוא האסש <וו?הל
 שיינעם אן שולד קיינע נעיויס האט טופטע־ ליעבע שייגע

 ני:פ זעלנש* שיך נעג־י־פע אוגד עדקעננע איך קושטער.
 שוטשע־ מ־יגער שיט איך דאט נעדענקע, איך וזעגן שעה־,

 דאנקע איך !קאננען שם־ענען האנע העטטיג ז? לוים, ;?
 ער. שאהגונג דיעזע מיד זיא ואט פ־״דיין, ליענעם איהנען,
 ם־.־ שוטטעי נוטע דיא אויך רענן האגן וואט האבען. שד,״לס

 ליידעגשאטם מייגע- אין > ז?הנעפ א־הרעס עלענד דאש
 איהרע שלעכט נאי איך נעל?ד.נטע האשש שייגעו אוגד

 גץ איך . . ליענע ש־טפעול־גע נעוואה־טע הונדעוטפאך
 דעסהאלב שענש. שוואנעו ועד,ו שוואגעו, איין ל״דעו
 איששעד סענשען שוואכעד זייטענס דיעס וו־א איך, ש?:שע

 אגדע. שולטעו ד־א אויף אוגנליק אי־נענעם שיין נעשיעהט,
 שוט. טהייוע שיו, זיא פע־ציירען . . ! וואלצען לי־טע ועו
 עס :ז?הנע שוואנען אוסען, איהועם ז־א פעיצייהען !שעי

 דאם אוננליק, שיין א־בעי קוטמעו טיעפען א־ם גוו נעשאה
 היג. ויא נענען ט?נע אוגנעניהוענדען איינעט צו פיך איך

.ליעם• י־יסען . .
. אלטע דיא ד א  ויטין א־הוען וויעדער האטטע ל

 גאו זיא האטטע אלם ווהיג, ז? שיען אונו אייננענ?שםען
 עם נעשםו?כען. ענען אנועוען דיא וואס נעה?וט, גינט

 זעעלע איהוע נעדאנקען אנדע־ע נאגץ האטטען אלם שיען,
ויא פאשטע הינצוט־אם, ו?ד,ן איר,ד דא יעטצט, עופ״ללט.

ליענע א, • ז נענען ה?:שושה א:נעצ?נענען ען דיני ד^ך דע־ זעפשעל, דען או■־• זאנפש ̂: אונד האגד ד*נע א*ד.ן צז
פע-צייהען!־ ניששע־ איהם איך ווע־דע סוממע־, איני: שוויינענד לאגנע אידם נד לז דא שטאגד. איה־ נעבקן

ע־. ועה־ אלצו נינט דעשהאלנ דיך דא־פסט יוא ד״ י.ינ: רוו זיא זאגטע דאגן ;אייגע
שיט פ־ו־א אלטע דיא (ע־ווידעיטע !ז?הן שיין איימערן״ , שהיי־ע־ ־יא, ״ק?ששםט ק ח צ שיי. צ• ש?־נען י

"1 רינינע- ף : ו י ב־ודע־ נעם
ק?ששע ז? שוטשע־, ל־ענע ווינשען, עם זיא ,ווענן

ם־?ה דע־ סעד־?. יצהק ע־וו־דע־טע !׳עודם נ איך
 וו?ד.לםערריענטע אי־נ־גע נינט שוטשעו ד־א א־הם ואם דאי,

 ווענינם. אידם ?דעו של־ידעוטע, געזינט אינם ם?־ווי,־£ע
 טהייל צ• נעלעה-ונג ש־טטעוליגע ע־נסטע אייגע שענם

ליעם ווע־דען
 ד־א (זאגשע נעווים גור ק?ששע !ז־.ןד.ן שיין ■א, .יא,

ודענ מיץ פריינולינקי־ט) נעוויננענדע־ שיט מוטטעד
ש?-. ורוד ענקעל ויין מיו; בייא נעסשע־ן ווא־ ף = י '
ו ארך ואם וואונש, זיין איזט עם אלש. •אהרע 13 נען י ו ו

 נעטה־יליגען.״ עששע6םאש־ל־ענ. קליינען דיעועם אן אונם
אייננעפאללען, ששאט נוודעד איהועם א־זט •עם

 שיט שעדו? שחק מאנטע או־פצודכק איינשאל ז־א או־ך
 םע-נא:לאשם־נט, גאנין ז־א האט ער 1 אויפדענונג) דנטלינעו

. . !•דנד שוועשטע־ ליינליכע זיינע יא דא ?ננלייך
 דיא (ע־ווידע־טע נינט גאו אלם שפאש, ״נעסםע־

 ר,יים. זיך שאן ואוף פיעל צו גא־ לאגעגד); פודא אלטע
 פע־. נ־כט פע־וואנדטען נאנשטען דען ?ן6 אויך צוטאג

•1 שפרעבען
 זיא על ואס סעדו?), •צחק (ויעף נלו־בטע עו .יא,

 ויי. איום. רייך צופאלליג ער ודיל ואוף, פערנאנלאסס־נק
 איך ראנע פיך, נענען אויפגענלאזענה־ים וייגע שש?לין, נען
געלאנט. גוו דא־ינעי האנע איך אננעזעהען. שיט ,־נדוד

ק! אנ  עם שיטם.בע־נע, ועם ארף ליענט שם?לץ .דעי ז
'דילל עבען איהן ווע- או־פהעבען, איה; קאנן האט ער - !
 האבע איך אוגד שיטנעהשע, דיך אויך איך ואם ע־זוכט. שיך

 עי דאם פיג־נעסשען, ניכש דא־ף ;איך פע־שפ־?:ען. איהם
.וואסשע־י. קיין ד?ך איוש בלוט אוגד איוש, ב־ודע- שיין ו?ך

והנשען, עש זיא דא ק?שפען, ווע־דע איך !נץ .נץ,
 גענע. וו?־ט דאם נע־ייטם נ־ודעי א־ה־עם זיא דא אוגד
ק  עם איך ווערדע פערנעססען אבער פעור?) (זאנטע !נ

 דאו, נליקע עראים לאננע ז? ע*. דאם נ־:ט, ד?ך איהש
 שוטטע־, ליענע ש־ינע אום שוועסטער, זי־נע אום ניע ויך

ך האט נעקיששערט
 ששע־צליך (ערודדערטע !דאי נליקע איש עד ,אלם

 איינענטליך דענן הייסט דאם !נליק שוטטער) דיא לאנעלנד
 !נלאגצט דא וואס נ?לד■ אללעס נינם איזט עם ? נליק

 נרו. דייכער שיין אלם נליקלינע־, א־וט נעטטלעד פאננע-
 איוט מענש א-מע שיטטעל.ל?זע, דע־ מיו, נלוינע דע*.
 י. ז?הן מיץ שיי, נלוינע אוננליקלינסטע. דע־ איששער נינם
 נדם איינען אויף שענשען דעד ש־קואלע אללע שאן ווענן

 אג. איץ דך שטעהע, פיייא יעדעם דאשים ש?נטע, האננען
 אנדע. דעם ן ע ד י י ל דיא אויך אנער ש־קואל, דעדעם

 סענשען שייסטען דיא וררדק דא וואהלען, צו שענשען רען
 נייייטען.... שיכזאלק פ־יהערען א־ינענען, איהרען נאך ד?ך
עקווי. נלאנצענרעד אץ שאנן רייכען איינען היער זעהק דיר
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ק *וי י י גי ן !-•-(*-נ,...... אנדערע דעי צוגעצ*נק; טאפעל ^גי < ! | . ן.) ע נ א ־ צ א ג ע ל ע ו4ו
־,'י־־־ ',",״ ------------־־ ------טהייל" עה־ע ה^הען ד־עזע־ טא־נען ודרה טה״ל

ןעויערד טינ6חא
א ו ר א ־ (ד *  א־ט ן ע ד ו ־ ן ע ש • נ פ

 אדם ודא ט.) נ ע ט א ר!ל א פ ע.ן ש * ל :נ ע
 באיאן האט ודרה בע-שטעט ז**עשען ל^נדאז

 עוד־טענ- צ־ם נונטעה־ ש ם ד א ו ו דע הענרי
 א־נטער- דיא א״שערע; רעם ט־ניסטער דען אן טאלע

 געדענו טה־ן דו ע־ וואם : גע־־כטעט פעללאציאן
 ־ושאג א־[ •וד#ן דער לאנע דדקענדע היא דאם־ט
#ק וןן:6 הערר - ? נעהטע ענדע א־ץ שאלד  ו
 ד ראם עם, ווייס ״איך :אנדע־ם א־נטע־ זאגטע
 טאשטינש דע־ נלייך עד ווענן שטאאט• א־־נע
 > א־ננע־ען ד־א אץ האט, העבט האם ניבט א־זט,

 ו דך שטאאטעם אנדערען א-ינעם געלענענה־יטען
 פיעלייי! אלזא פדר קאננטע שאן ניינצומענגען.
 ־יטאג פי־ ב־לרע יודענ.פ־א:ע ד־א :אנט־וא־טע;

 ; דע־ען ״ף א אנגעלענענהייט, א־ננעיע א״נע
 שא: אדסווא־טינע א״נע לאזוגג א-;ד שטאלט־::

 א• האם אלל״ן - !דירפע איבען א־ינפלום ק־ינען
 ה קאנגרעששע בעדלינעי דעם אויף ר־כטע, נ־שט
מאכטע א״דאפעא־שען דא •א בע;

 ד־עזע הא געהאלטען, דעדען קוהצען ק״נע ונד ־
־0יד היא כאדדעש רא־עןל נ־טצר^ז ניאנץ' ק

צטאא
אונט׳
שטאי
געווי!
■■ומאני

נ -מאדענש זעלשסטשטאנד־גק-יט לישע
 ד־עזע■־ וועכן אנערקאנגט, בעה-ננ-נג רע
 אינה אדסשפהיבט •יהע:.עטאצפאצא; היא

 ב־לדעט טע— דורשפיה־ט! ט6םענהא
 זעלבשטשטא *אללקאטטען א״נען טהאטזאשל־ך

 יאנינטה־ו נעש א־נאש־אנג א-ץ שטאאט. דינען
 בעצי ■ידען דע־ נלי־כשטעללונג ד-א א-ף ד־א דאך

נ״: א־טטע־ נא־ ־•טאניע;
י■ וועלבע טאישט, :עלנען

 בעדינגינג לישע
יעדע ע־פ־ללט.

־אט
אי־:

טה״לגענאטטען, דאננ-עסשע
" צ', א־ צי זי

 שערל־״גו
־ע: דא: אייזא

 <! י * 1 גל-.^״<//,״ ד־א מאניען
א־ :דא־טע א־־נעש טיט :א־ששש־עשע
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 שטעה
־־ -אש

נזעטצל
ענגלא:

 ט: א •ש-א־ננא־;—עשטע ד״טשלאנד, פ־אנק־-ך,
אפ•—א זאנשט־נען יערעם אץ א•:־ -ושלאנה ליען,

*•י~ד £-^"* ■*״•י• .י יביי־ טע א צא ש אישעז
- ל-ך  א א־ננע־ע א־נע נ
 א-:צי -עזעלשע ש־לדעט •עהאך דען

אנכעלעגענה־ט• אפעאישע—■א א־־נע

1
 -פער-א£

טא;• ־ יא
ד נעגענאישעי טאשטען אפעא־שע;—אאללע •א

̂ •ייי■ נליי צו־ פע־ספל־שט־נג
א העש ט־נ־שטע־ ־ע־ !״האטטע שע־נאטטק
א־נטע־פעללאע•: ד״עזע פא־ל־ם•: האט שערק

̂ ,ן״^ןן״ *•■י••••*• שעאנט״א־טעט. נ־שט
אלל ל.*ס,1ב<׳ <! י -י-! , 1 אן ל̂א

 •יעי ש־־ננען. צ־ אנ״ענה־נג אץ ם־טטעל טאנל־שען
 לא: דע־ פע־שעששע־•:; צו־ דנה געאי־גנעט שע

רומאנ-ען. אין גל״בענש-גענאששע; אינזערעה

 נעלה פיעל זעהד פיעל, דא נדדשטער, עט־ינזאטלן
 אב. נ־שט פ־אזען לעע־ען ם־ט דך בענאטהנק,

*-*♦*י י•* די•* ד*ו**זוד ווןורד*זל דש לאססדז. שפייזעז

אז. עט אללי פ
פילאזאף. בעקעהרטע דער

 — 'אד־הונדע־שע. 17. דעם אויש ערצאהל־ננ א־ינע —
םוז־טזעטצוננ.) *8.10(

 ה זעו ■עטצש "׳■;טע. דע:ש' דוא האסם .וו*ןדל
נד־ד אן שנלי געי האט טוטטע- ל-ענע ט״נע

א!או נעערשענ אץ■ קוטטער. ד ט1<. 1 נ ז נ ל מ  ני: מ
 וו־אן טעה־,

לדם, •>(

̂טטע !ז־כהן מיץ •א,  ד•: (:*מטע נעוו־ט נו־ קו
 נ־ודע ס־ץ טד״נדלינק־ט) נעודננענדע־ •ט

ט!)־ ודוד ענקעל דין ;סיר נ־־א
■ 1 ו ארך ואט וואונש, דץ א־זט

 בעטה״ל־גק.״ עםטע6אט־ל'ענ.6 קל־עען
 א־־ננעפאללען שטאט כווועד א־וזועש

ם־< םעדד$ ■צחק אד&צוזובען(זאנטע
 פע־נאבלאשש־נט גאנין דא האס ע־

 . . !■דנד שוועסטע־ ל־־בליכע ד־נע יא
ד<! (ע־וו־דעוטע דנט גאו אלס ששאש,

 ד,־■ט דך טאן ואוף שיעל צו נא־
ע־6 ניכט שע־וואנדטען נאנשטען דען

 דא ע־ ואש שעד־יזי. •צחק (ליעף
 די. •6א'י י'יך צופאלל־ג עד ווייד יאלף׳

 איך האבע סיך, נענען אויפגענלאוענה״ם
נעלאבט. נול דא־־בע־ האבע איך

 ם^דצ'אן6א נעטאש־גטען דעי טיטגליעד א, ק ו ל
געוואהלט. דעפוטירטען צוד א״נשט־מט־נ

ו * צ ן ( ע ט ס נ ו ד ג ע ש י ד י  י
 א־נטערעסשאנ. א־ץ 0 ר ע צ ט י ז ע ד-ב נ ו ר ג

 דאא. דע־ אן עשש*$־1פ־א דעי האט ווערק טעם
 ן, ̂ ם י ט אקוזיאום ,דה רעשטש-אקאדעטיע, בע־

דען פ*ןן ווירד דעטזעלבען אץ פע־אפפענטל־כט.
י י• י • ! * ■ * 1 • •י 4* *

ורנשען, עש דא יא קאדרען■ ו־ע־דע איך ■י נץ ״נץ•
 נענע. דו>־ש ואש שש—נע ביודעו א־היעם דא דא א-נד
 עש איך רעידע סע־נעששען אבע־ 1 שע־־א (יאנטע !בען

 וואו, נליקע איש עי לאננע ז!$ ע־, ואש ניבט, ד*)ך איהש
 טוטטע־, ליענע ט״נע א־ש שוועשטע־, ז״נע אוש דע דך

*1 האט בעק־סטע־ט
 שדע־צל-ך (עוורדעיטע !וואי נל־קע איש עי .אלש

 א״נענטליך וענן ה״שט וואש !ניל־ק םוטטעד) ד־א לאנעלנד
 !נלאנצט דא וואש נ*ןלד, אללעש דכט א־זט עש ? נל־ק

 .1־נ יייכעו סיץ אלש נל־קל־כע־, א־זט בעטטלע־ סאנבע־
̂יע, דע־ סיר, נלדבע דע־.  א־וט טענש א־טע ט־טטעל.ל
̂הן ם־ץ כדר, נלרנע אוננל־קל־בשטע. דע־ א־מסעי ד:ט  !ו
 נדם א״נען ארף טענשען יער ש־קיאלע אללע סאן ווענן

אנ. א״ן דך שטעהע, י"א6 ■עדעם דאט־ט טאבטע, האננען
 אנוע! ועש ן ע י יי ל י'א אייך עיאב ׳1י1״־?״ םעיעי
 טענשען מ-שטע; ד־א ווידדק דא וואהלען, צו טענשען רען
 ניייפען.... ש-נזאלק פ-הע־ען א-נענען, איה־ען נאך דוןך
עקווי. נלאנצענדע• אץ שאנן יי־נען א-נען היעד ועהען ודי



 געלעהרטע דעי וו״זט ווערקע ערוואהנטק עבען
 נעביהרק ערוואהנטק ד־א דאם נאך, פעיפאששער

 ״פערזאנאל'.לאם- בלאם זאניעין ״רעאל״. קי־נע
 א־־נען ארע־ יורק א״נען סאן וועסהאלב דנד, טען

 א••. קאטהאל־שק א־ינעם פא; דער רעפארם־רטען,
ת. ניבט ערוו־רבט, גרוני-שטיק איין נענטזדמער  צו

 קאטהאל־שק דעי בעזיטצע דיעזעם דארף,פאן גען
 ל־ים. צו אבכאבק וועלכע א־רגענד גייסטליכקייט

 נעפיהר. ה־עפיר פעדפאששעי דעם פאן ד־א - טען.
 אוגווידער. זא אוני גרינדל־ך זא זיני בעוייזע טען

 אבע־שטע דעי או־ך האפפענטל־ך דאש לענליך.
 געלאג. איבערצ״גונג צור נונטעהר גער־כטם.ד.אף

 גיישטליכקי־ט קאטהאל־שע ד־א ראש דירפטע, גען
 נרונד-בע- •ידישע; א-ינעם פאן האבע, רעכט קיין

 א״נעם פאן בעדטין דיעזער ווענן זעלבשט דטצער,
איבק א״כענטזדמער קאטהאלישען  וואורדע׳ עיוו

!פא־דעדן צו געביהרען רדעלפע א־רנענד
ן ס ע ש י ט י מ ע י.ס ט נ (א * י . א י י א
ם ע  בע. וו־רד לא;דא; אויש ר.) ע ט א ע ה ט נ

 שטאדט קי־נע ה־יטע עט ג־בט ״געוו־ס :ר־כטעט
 א;ט•- האשל־בע דע־ רעד א•; א״ראפא, גאגין אין

 אלש געשלאגען, וואורצעל וועניג זא שעטיט־שמוש
 !רז};־ אונד וועלט-שטאדט. אוגזערער אין עבע;
 דיעזעם פא; ורד אליך זינד פ־־־א גאנין ראך:! אינד

-נעבי־עשען ניבט ג־פטע צע־זעטצענדען  א״. אץ !
 נעט. ווירד טהעאטע־ היעדגען נ־אשטען רעד נעם
 אויפנעפיהדט, שטיק א״; צ־יט א״ניגעד דיט ל־ך
ע איץ ארך וועלבעש אץ ד ו  דיע. פא־קאטטט. י

 ״ווע־טה. טיט שיפפע טעה־ע־ע נעטליך לאשט זע־
 א־־־ דאש אן. אבע־ ניבט בעלאדען, שטיינען־ לאזע;

 קאשטשם־על־גע אינד עדעל-שט־ינע דענזעלבען
 ז״נע אדך רענן יאשט ע־ בעפינדען. דך -אא־ען
 א־־ף אששעקוראנצק פע־שיעדעגק א גי ש־פפע

 ב־־נגט ענדל־ך פעידבע־ן. ט-לליאנעך ״טעה־ע־ע
 זא;ע;א־:טע א״נע ש־פפען דען אויף ה״טליך ע־

 ווענן ד־עזע, דאש אן, דע־א־ט ״האללענ-טאש־נע־
 בע- דך טעע־ע אפפענען א־מ בעי״טש פשע ש דיא

 דעש. פאלכע א- עקשפלזךירט. פלאטצל־ך פינדען,
א סע;  עש געל-ננט זא כעד,ק. ג־וכדע צו שיפפע -

 ד־:ע פ־י אששעקוראנצע; דע; פ^ן •ודק, ד־עזעם
 א-־שצ־. ט־לל-אנק ש־עלע שט־ינע״ .׳־ע־טהלאזק

 גע- א-זט ־א־שטעלל־נ; זאלבע א־־נע - שאפפק.
 יודען נענקד-א פאלקם.םאששען ד־א געא־־נגעט, ודם
 ב־ז. פא־־צ־א ד־א דאט דאך אינד פערהעטצען. צ•

 ענדע א"; א־נפ-כע דיעזעם א־ש געטהאן. נינטש הער
 בי. צום ווענן דאש נלדבען, (ודד י בעדייטען צ•

 א:. ד־עזע־ אץ ש ם ־ א ו ו בא־א; איין שש-על
 פא־לאטענטש-ז־טצוננ אפשענע־ אץ געלענענה־־ט

 דעש ם־נישטע־ דע; אן א־נטעדפעללאציאן א״נע
ע; א-נ:ערן ט אנשטעהק דבט ד-עזע- ודרדע, -נ

 ער האש טאנל־ך, נינט עש א־וט אנע־ אדסשאהרק, שאש
ט  דעש. נו־ ע־ דאש איזט, אוננליקלץ לא שאטיליע :••נע• -

 הדזע צו ניבט אוש טאנט, שאה־טען הייש־נק ר־א האלב
 צאנק־שעש נאועם, איין שיעלליינט אירש דא טיששען, צו :••ן

 שאלל ע ל ל א ה א״נער צו ש • ־ ה א״נענע דאס וד־נ
 ודד זעהען דא־ט . . נעטאנט. קוואלע; ו;ל-:ע-5אונע־ט־

 או־£. שאלאשטע טדאנטשאללע דך דע־ שילליאנא־, איינק
 ג־-נדשט••:. דע־ נ״א ניכש ע־ א: אנע־, ודיס ווע־ ם־ה־ט.
ק לעגוננ  טאללענדונג ב״א אונד ן ע ט ט ע ט ל א ד

ק בו־עס דעש  ייהע עודגען צו־ לאדן ן ע ט ש נ נ • • ד
 לייטע, לאלכע דאנן שאטצען ודר אונד - !האט נענעטטעט

 אינעד. שי־ ווענען, ע־ש״נוננ אי־שע־ען נלאנצענדען א־הרער
 נענענ.טענשק א־ה־ע־ ני־ד דען ורעלכע נליקליך, אויש

 דאש אין דע־ נעטטלער, ק״ן וו־־דע דאך אונד וואנרושק.
 שיט אילט, אייננעודיהט מילליאנא־ע ד־עלע־ נעשיק ט־וי־ינע

 זינדע, א־־נע נור נינם דאהער א־לט עט טדשק. דענלעלנען
 דיעלעס נליקע שאש ודר ווענן אננקלונה״ט, אי־נע זאגדערן

. שש־עכען טענשק •ענעש אדע־ . . ״ . ׳
 איה־ק אוש ש־ל־א, אלטע ד־א דך ע־האב היעסיט

 אונד אנצושל־עטק שאנדע־ש שאטיליע דער ב״א נעלוך
צוריקצוקעה־ען. וויםווענ.וואהנוננ א״הרע אין

 ויעל- אן6 נעש־הל. אין •עטצט האטטע שעד־א יצחק
 לאננסט שאן נעלעה־טע;.שםאל*ן, אדם העדין, דין כעט
ק נעסליך ערקאננטע ער וואודדע, נעייהרט סעהר נישט  ד

 שאנטע, לעה־ צו אידן ד־א טוטטע־, דינער טאקט שיינק
 נור אדך טאנעט ראהען ש־יהערק ויינעס ווענען *•הן אלט
 עם וואללטע דא סאנען. צו שארוואורף נעריגנסטען דק

נעלעה־. איה־ דאש לאששען, אנקאדשען דארויף נייט ענק

 פאליצ״א, אונטעדשטעהענדע איהם ד'א טאבטע,
 1 איין ווענען גולדען א־־ניגער יעטצט פיעלל״בט דיא

 פליכט איהרע אן נאבדריקליכשט צודריקט, אויגע
!)ערא־ננעין צו

ן.) ע וי ו אץ ם ע ש • ט י ט ע י-ם ט נ (א *
 געטאבט, טיטטהיילונג דיא דינע־צ״ט דאבען וויר

 עשטעררייכי. דעי געט־ינדע-יאטה דער ארך דאש
 מאכטעפיא־ע גרייזען דען אן רעזידענצ-שטאדט שען
 לע. ן הונדעישטע פאללענדעטען דינעש פ־יעי צור

 טיט ;ראטולאציאנש-אדרעששע איינע בענש-יאהרעם
 דען א•; האט. אבגעזענדעט אונטעדשדיפטען 82

 אץ נאטירליך טאן געדיעטה קדייזען אנטי-שעמיטיישק
 וויענם געטיינדע.ראטה דער דאש דא־־בער, וואוטה
ן א״נעם ע ד ו  ערוויי- עה־ע דעיאדט־גע א־ינע י

 זאנענאנג. דער היעלט נון דיעזעם !1. אם זאלל. זען
 דיע. אב. דטצונג א־נע ״קליינ-געווערבע-בונד״ טע
 אדם בעקאננטליך איזט ״קליינ.נעווערבע.בוגד״ זעי

 צוזאטטעג. מ־טגל-עדערן אנט־-שעט־ט־שק לדטער
 דאם האט, צוועק דען עבען יא עד דא געזעטצט,

ן דער דע־קאנק־רדענין פא- קליינ-נעווערבע דע ו י  
 אנוועזענדע דטצונג דעי א־ן דעי - ש־נצען. צ•

 ר, ע ט כ ע ל ש העדה לאנדטאגש-אבנעא־דנעטע,
 ד־א ד ע אדך ווא־ום :א־נטערפעללירט וואודדע

 טיט טאנטעפ-א־ע א; אד־עששע .;ראטולאציאנם
 ערוד. שלעכטער העיד - ן האבע אונטעדצ״כנעט

 פ־־וואט.אננע. ט״נע דאש א־זט ״עם :קורין דע־טע
 וואריבער ריוואט-נ־*נוננ,6 טי־נע אלכד לעגענה-יט

 אץ י האבע אבצולענען ־עבנונג נ-עטאנדעם א-ך
 א״; ענטשטאנד ערורדערונג. קו־צען דיעזעי פא,לנע

 וואו־דע דיטען אללען פאן לא־ם. שקאנדאלאזע־
 שלעב. —א !ט—״אה דע־ ט־ט ,הערדש :נע־־שען

 א-הם: ט־ט ניעדער יודענ.פאק! צום כעהא־ט טע־
 •ודעג- א-כד יודענ-אנהאננעדן אללען טיט ג־עדער

ר ט ב ע ל ש בעל-ד־גטע דעי - פע־עה־ע־;!־  ע
 ;ענטפערנען דטצונג דער אדם נון דך וואללטע

 כע. דעם או־ם קערלע האנדפעשטע אי־נ־גע איל־ץ
 מ-שטע ע־ וועג. דע; א-הש פע־ט־אטע; דנדעל
 טאששע .־אהע; ד־עזע־ פאן דין, נעפאשט דא־דף

 צו טישהאנדעלט אד; א־נד :עווא־פק באדק צ•
 קעה־טע ש־עקען. פא־ לי־נענ.בלאש ווערדען.

 מאט. ט-ט ע־קלא־טע א־כד ק—צ שלענטעד העדר
 ניבט •א האבק ״•דד :שט־טטע צ־טטע־נדע־ טע־,
 זאנדערן כ־אטול־־ט, טאנטעפארע ן ע ד ו • דעם
 ודרד ט־טעל דיעזע־ !נדע—םענשענ.פ עדלק דעש

 דעמאנד זע—נ .יאה-;ען1״0 דעם דאך וואהל
 טעבאני- א־•; נאהס דדערדף . . !״טאבען שט־״ט־נ

 :זאכטע א-נד וואיט דאש שניידער, נאטענש קער,
 א״פ. נ־בט דך העררען. טיינע זעהי, ב־טטע ״איך

 נעם״:. ורענעד דעש ם־טנל־עדע־ 82 ולענן < צורעגע;
בעגל־קודנ- אינע טאנטעפ־ארע א; דע-ראטהעש

 דעש־טהינע. איה־ שא־ דך ענטשולדינוננק דו־ך לאדן טע־
 דע־ צויבע־ דק אלל אדגעננליקע דיעלעש אין פיהלשע ע־

 א״נעי ט־ט דיא טוטטער, א״נער ליענע אינאיינעניטצינק
 איה. נאב, נעששראבע דעם דא וועלכע ווענדוננ, נעש־קטען

 האט. ע־ששא־ם שע־לענענהייט קולאלענדע א״נע לאהנע ־עש
 היא דעסהאלב נור מוטטער נוטע היא ראש טע־קטע, ע־

 דאתרך אום נ־אכטע, ששיאנע צו־ ניורערש א־הרעם לא:ע
 צו ענדע א״; נעשש־אשע אונעדקודקליכען ש־יהע־ען ־עש

 ד־א טהירע, צו־ ניל דוטטע־ דינע נענל״טעטע ע־ טאשען.
שערליעש■ הדל האש •חל דע־ בענל״טונג אין דאנן

 ציטשעישק דין אין ענדל־ך וואללטע שעד־א •צהק
 שנאללע דיא אויף האנד דיא ע־ אלם דאך צוריקקעה־ען.

 ענט. שאנדע־ם מרדני איהם ט־אט דא ד־יקטע, טהידע דע־
 טה־ילנאהמם. נעששראשע נילהער־נק נאנצען נייש דער נענען,

 וואי. נעשטאנדען שענשטע־ש דעם נישע א״נער אין לאל
ק שאשטע שאנדע־ם  :זאנטע אונד א־מע אם סאנן ׳וננק ד

 ל'א דאש רינט־נ, עש אילט ■אנני, דאך, דא ״הא־ען
?" לערנק ״קנלה׳׳

ק נליקטע נעשיאנטע דעד ער. פאנדעדס טרדני ד
 איהין׳ נעש־עמדעטע זעלנשט ש־אנע דיא נינט אן. שטוינט

 שראגען נ״ניר־נען אוננעש״דענען לאלכען טיט יא עד דא
ע. ודילע ה״שינע־ צו נור אין אינד ל״טק שיעלען שאן  נ

 שא;. דיעלע־ ד*ם אלליין ששלענטע. וועררען שטי־טטצו
 נעלד, שירם אלם האטטע, דנן א״נק נינטם שיר יא דער דע־ס,
 נעריהדטע דאס נע־ינטעט, א־הן אן ש־אנע זאלנע א״נע

 קאל. ט־ט אונאננענעהם. דאששעלט נעלעהרטק יוננק דען
 קווא־טיע־ס. זיינעם דאהער ער ־יעף נליקע שטאלצעם טעם,

:צו ווא־טע קו־צק ריא נלאס העדרן

 נע. דיעם געשאה זא אבנעש־קט, שונגם.אדרעםםע
 דיעזע יודענטהום. דעם פ^ר אבטונג אדם נ־בט ווים

 אנ. אונד פערעה־עי וועניג עבענזז^ זיני העררען
 א־ך אלליץ זעלבסט. וויר אלם יודען דער האנגער
 וועלכעם אדם ענטדעקען, דאם;עהייטניס אייך ווערדע
 ד־עזעם צו דך נעטיינדע.־אטה אונזער ג־ונדע

 נעם. א־הם וואורדע עם ליעם. פעדלייטען שר־טטע
 דאש פ^־געששיענעלט, דיטע געוויםם?$ד ל*ך

 גולרען 20,0,*0 וויענם אדטען דיא פיר טאנטעפיא־ע
ע א־ין נון, 1 האבע בעשטימטט ד ו הל זט א י  וו̂ו

 אבער דאך ודרדיג, כ־אטולאצ-אנש.אד־עששע קיינעד
 2,י>000 פ^ן בעטרא; ע ט פ א ה ם א נ דעד נעווים

̂ך !גולדען  נור געזאכט, ודא ווא־׳ נאנצע דאש דז
 שווינדעל, געט־ינער איין נור פ^דשפ-ענעלונג, אי־נע

 א־מ. נ^ך געלד געשטעללטע אדשזיבט אין דאש דא
 בעפ־נ. זיך יודען' ״אלטען דעם טאישען דען אין טעי

 דאם. ש״נט, דענקען צו דאראן נ-כט נאד דעד דעט,
 פער. דאהער קאנן איך !שיקען צו ודק נאך זעלבע
ק פאן דאש דבעדן,  וועלכע כעטי-נדע-־אטהען, 82 ד

 ט^נטעפיזךע אן ארדעששע .גראטולאצ־זןנס ד־א
 נענע. ד־א 70 ט־נדעשטענש האבען, אונטע־צ״בנעט

 ׳״ בעדדערן אויפ־יבט-ג בער״טם בענעאונטערשריפט
 א־נטע־ או־שא־־נאנדער נון ניננ פע־זאטטלונג ד־א -

 ט־ט נ־עדער !־״א־נען סז ד־א .ה^ך :רופע דעם
 זיגדד-ד־אדום. יודען דעד אנהאנגעד אללק׳וועלבע

 עה־ ז ודא א״נטאל, נ־בט טעדקען אנטעשעט־טען טען
 זיננל^זען דען דא א־נדעם האביק, ביאט־רט דך ז־א

- טעכאניקערס דעם אוישא״נאנדערזעטצונגען י י שנ  
ר ע  אונזיננינען ד־עזע ווענן צושטיטמטק! ד

 זא בעקאמפפען, יודענטהום אונד יודען טענשען
לך ניבט דז*ך ה־עבי־א ז־א ז^ללטען  א־נענדל־כע ז̂ז

 גע דע־ דאש !פע־־אטהק .בא־אקטערל^דנק-ט״
 טאנטעפיא- פע־ד־ענשטפאללק דעם מ״נדע.־אטה

 טאדעלנס- ש 1א־ דא פ־נדען האט, כ־אטול־־ט רע
 ■ א־זט •ודע א״ן נור יא טאנטעפי^־ע ווייל וועדטה,
 הע־נע. :•לדען 20,0׳ 0 טאכטעפי^־ע אבע־ האטטע
 ודע. דעש פ^־געהק דאש זיא ווידדק דאנן געבען,

 .נערעבטפע־ט־נט' אלם נעטי־נדע-ראשוהעם נער
 ארך מאן דא־־■ געלד־ ״פ־ר׳ם איזא !בעט־אבטען

ן אי־נעם ע ד ו  טה״ל צו עהרענבעצ״נוננ א־ינע י
 ד־עזע־ ווענן נ־בט, אבע־ זאנשט לאששען, ווערדען

 אויפצו.וויי. פערדיענסטע האבשטען דיא אויך יודע
ק ̂ך צ־יגט ג־ונדזאטין דיעזער !האט ז  א־־נע־ פ^ן דז

 וועלבע א־ם ״בא־אקטע־לאדגק-־ט־, באדעג־אזען
 דנד. בענ״דיען צו ניבט נעווים אנט־-סעט־טען דיא

 געם־נדע-־אטה וויעגער דעד דענקט גל-קליכעדוו״זע
 ט^נטעפיזך־ע :־••זק דעם האט ער ;עטיץ; זא ניבט

 פער. אונשטערבליכען זיינער פעדטאכע א־־נפאך
 טה״ל צו ג־אטולאצי^ן א״נער עה־ע ד-א דיענשטע
ודע. דעד דך ברדבט א־ב־־נענם לאששען. ווערדען

 איך האגע ווארוש ? האם הענן זיא קיטטערט ״וואט
 נע. •ענער ןהער1 היעלע־ שיעל ודא געשראנט, ני:ט ך :!ן ליא

׳' א־ינטראנט איהנק נענשטאנה
 ל!) דך דע־ נינט, טאנן הער וואר שאנדערם טרדכ•

 נעלעגען עטוואס אן איהש ווענן ליעסע, ווענשיקען ל״נטהץ
 דא. צו, -אש ציטטערכענס העם טהיר היא לעהנטע ער וואר.
 צוואננ אונה ענטוו־שע, נ־נט איהש טאנן יוננע דע־ טיט

 נל״נען, צו ציטטער :־אשען איש וויילע, דיעלעד אין איהן
:ווייטער סאנדעדם לאנטע היערויף

 ויא איך ווענן ראנני, דאך, ז־א שע־צייהען ״אנער
 נאך יא אילט ם־אנען האס נעלאשטינע. שראנע ט״נער טיט
. 1 שע־נ־ענק קיץ .

שעד־א ׳עטצט ד־עף — ?״ אללא ליא ודנשק ״וואם
אונווילליג.

 ? ״קנלה״ ווירקליך ליא לערנען :ליא שראנע ״איך
 :ש־אנק שערנע־ ליא סאנטע איך שאנדע־פ) (ערודדערטע

״קנלה•? איינענטליך איזט וואס
קוואדטיערם. ליינק נון מאם פעדרא יצחק ראנני

 נוי יא דך האטטע ער נליקק. סיסטרו־א־שק טיט הערק
 א־־ננעטיעטהעט, נעלד.םענשען דיעועם נ״א נ־וגדע העם אדם
ר ודיל  אינע־. נינם שטודיק ל״נען אין ודע־ דאנטע, דך ע

 דיע. אדך דך ערלדנטע נון אונה ווע־דק צו וואנט
 ער אג רינטק, צו שראנע היא א־הן אן סאנדערס, וער

 א״נענטליך וואט :אויך אנעי שע־נער ? לע־נע .קנלה'
 אונ. איננערער איין ? דיא שערשטעהען צו ״קנלה״ אונטער
 נעלעהרטק יוננק דעש נ״עריננס דך נעטאנטינטע וויללע
קווארטיערס-העררן. דיגזןס סראנזן דיעלעד ווענק

שאלנם.) (שא־טזעטצוגנ




