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 צייטונג." פעסטער יידישע ״;״ע
 גולדק׳ * גאנצ״יעהריג :פרעגוםעראצ־אנם-ם־־יז

גולדען. 2 פיערטעל-־עהריג ;ולד׳. 4 תאלב-יעהריג
ס-ענומעראנטק, נעעהרטען אונלעיעד יענע *ד0

 עדזינק אבנעלויפען, :אוועצנע־ 15. פיט אנא::עפע;ט דעלען
 באלד פאנליבפט צ־ייגדליגסט דאטזעלנע עדנעבענסט, וו-

 דענעלפעסינע דיא דאטיט דאללען, עו ן ו ע * י נ ר ע
 נ נ ו ד א ם ש ע נ • י ק בלאטטעט דעס צוזענדו;;
 -6 נעלד״לענדוננען אוגד צויט־ישטען אללע עדליידע,

:אן אדרעססידען צו דנד צייטזנג■ פעטטע־ ע יידיש ,נייע דיא
*•!•"'יי■ 11111*1*111 ■ו!

פאללקאפפען. ;ענינט אדלעסטע איינפאבע דיעלע

ק דאי תאלטק ־ ^ ^ ז ־ *י ב

 ץ. י ש ע ב י ; א •ונתן ־׳ לעש :יאגראפיק ד־א
 '׳ ־ ד ; א ל יחזקאל ד- א, ; ל ־ ו ך אל״״ ־׳
, א עקיבא ר׳ ת, ט ע נ י ב ט־דבי ־• ר ג  ר׳ •

־ ששת פ ■  א מ שאזעש שיד איגד זצ׳יל 5:
 פעדנע־ ;שאדטראטש זאשטט ;־• ע ־ א י פ ע ט

 זייטע; 1.־* ערש־ענענע פאללשטאגדי; בע־ייטש "א
־ח .טאנטע ע־צעהלונג •צא;ע זעת־ •טטא־קע ' 

 ביזהער־גען דיא ארך זאורע ;לאגד־עבעעץ* דיא
 בעקעהר- ״דע־ פאלליעטאנש דעש פא־טזעטצונגען

צגעזעג־עש. ג־אט־ש פילאזאף־ טע

געלעהרטע. אונד שטאאטם־מאננער
— ידדענטהום. דאס אונד יודען דיא איבעי —

נא. ורק. אי; שדיפט-שטעללע־ •וגגעד איי;
 אנטי. דע־ אנגעדבטש תאט ד, ע ג ; • ז י■ שעגש

 יודענ-פערפאלנוננק אוגד ודהלערייען שעשיט־שק
 תאששט וועלכעדען פע־אפפענטל־בט, ש־יפט אייגע

 'ויען דיא ״זא״לק פיתדט: טיטעל איננעש־קטק
 פע־פאששע־ •ונגע דע־ — ווערדען?׳׳ ש־ישטען

 איינען דו־ך דאש זאגען, דאשיט אייגענטליך ייטע ״איי
 שעגש. דיא פאלל דעגקבאדק ניבט גא־ זאלבק,

 ש־־פט גאנצע דיא ודרדע! געודננק גישטש ת־יט
 דער אלליי; איגטע־עש־ע. בלוט.וועניג :יעטעט

 צאתלר״בע א; שריפט דינע זעגדעטע פערפאששע־
 א ד עשק איגד געלעת־טע, איגד שטאאטש-שאנגער

 אויפגעראר- דיא ע ז ע י ד וויא וריזע, איגד א־ט
 פאן אוגשט־־טיג א־זט :עאגטווארטק, פ־אגע פעגע

 יואללק ווי־ איגטערעשסע. אללגעש־יגעם תאהעם,
 ד,רפט- איד,־עש היער אנטרארטק דיעזער אייניגע

לאששען. פאלגע; נאך איגתאלטע
 דע־ שינישטע־, פ־אנצאזישע געויעזענע דע־
 ט. נ ־ א ש בארטהעלעשי שטאאטש.שאנן געפי־ערטע

, ר י א ל •  אגדע. א־נטע־ היע־יבע־ ש־י־בט :
 :־־שטען יודען דיא זאללען ניעטאלס ,.גיין! ־עש:

 אלש ש־יטט זאלבק אי־גען ווירדע איך - ■יע־דען
 שעגשהייט דיא פי־ ר ■ ל ג ג ו א אונערשעשליבעש

 יועלט, דע־ אין פאלק קיץ ג־בט עש ע־אשטען.
 ארם- פאן ביישש־על לעבהאפטעש זא איין ■יעלשעש

 גלרבענש-ט־ייע אונערשיטטערליכער איגד דייער
 ע ש י ד י • דאש עבען אלש תאשטע, אבגעגעבען

 זא איינען וועלכע גאציאן׳ קיינע ג־בט עש !פאלק
 מעגשהייט ד־א או־ף א־־גפלוש רעל־גיאזע; שאבטיגע;

 דיא !ל ע א ־ ז ־ א וויא האטטע, או־סגעאיבט
 הי־ל־גע ז־נד תד,ל־ם>1 פזאלשען דיא אוגד :•:על
 אייפצי-ודיזען נאציאן אגדע־ע ר,״נע זיא וויא :•:ע־,

 ״שאל- אייגעם צו פאלק יידישע דאש דיא אוגד תאט,
וועלעעם א; שאג, דע־יעגיגע י געטאעט גאטטעם״ קע

 אללגעשי־נע־ אד; י־א־ע ווי־דען, :-שטען יודען דזא !
ק שיששען ^ען דיא ג. א ט . ש ק • ל ג נ • א ב  ע

 דער גלרבענם*, איד־עש ״:־■:עהאלטונג אינטעד
 אללע פיר א־זט. אלט יאתרטו־זעגדע •1 אלש שעה־

 תא !דגד יעטצט זיא וואש :ל־־:ען, ראש צי־טען
 דע־ שושטע־ או;פערגל":לי:עש איין בילדען יודע;

ק טאן וועלבעם רעכט.גליי:יגקייט,  אונזערער אי; עב
 ענטבער. גישש פע־פאללעש ־עליגיאזען דעש צייש
 פע־פאל. נעגענווא־ט־גען דיא ויאש - דאגן! רען

 דעש. שיט •ודע; דיא זיא שאגע; זא :עטרישפט, גונגען
 זא שא; זיא דעם שיט ע־ט־אגק, שוטר,ע זעלשען
 ע־טראגק פערפאלגוגגען ג־ו־זאשערע גאך פיעלע,
 יא ווע־דען ען—:א־בא שאנדליכען דיעזע ו האבק
 טאג דע־ :אלד וררד עם פע־שיוינדק. עגדל־ך

 •עגע אישעראלל •ודק דיא וועלשעם א; קאששען,
 ווע־- נגען ערר• שטעלל־גג :ידגערליכע געאשטעטע

 יעטצט :ערייטש פ־אנק־ייך אין זיא י־עלשע דען,
. !־אייגנעהטק טתאטזאעליך .

־ ד• ע. פ־אפעששא־ רע־־ א. א  ד נ א ם י א :
 ויעניגע־ ״•ע :אגדע־ם אינטע־ ש־י־:ט :ע־לין, אין

 שגעל- דעשטא שפ־י:ט, אנטי-שעשיט־ששיש שאש שא;
 גאגצע דער פערשוויגדען. דע־זעלבע ווירד לע־

 ;טאדע-טדא־ת־־ט אייגע א־זט אנטי-שעשיטישטוש
 אבער דין, זעהען צו מעד,ר גיכט באלד ווירד ער

 מאדע- אנדע־ע אייגע וויעדע־ זא־אנן ווירד פרייליך
ע־ דיא קאטטען, פא־ש״ן צום טתא־הייט  פיעל- א:

 געפאהר. אוגד געהאששיגע וועניגע־ אייגע לייבט
 דער יעדאך דא !דירפטע האבעז •צפיטצע ליבע

 אייגע גור געזאגט, וויא אגטי-שעטיט־שמום, גאנצע
 קיינען ־.ידען דיא הא:ע; זא איזט, טאדע-טהא־ה״ט

 בעאונרוהיגונג וועלבע אידגענד דעשיתאל: גרונה
. . !•עשפפיגדען צו

ט נ ע ר א ל ש־אנצאא ש־אפעששא־ הערר
 אגדע־ם: א־נטע־ ש־י־בט !:עלגיען) גענט אין

 וואוגש מיין אוגד י,ידען, דיא ע : ע ־ ל ״איך
 ] ״־עלי- אית־ע־ זיגנע אים דך ז־א דאש דאה־ן, געהט
 עש טאגען. עגטורקעלן איבערליעפערונג״ גיאזען
 זאלך אייגע דיא רעליגיאן, קייגע ־אשע, ק־ינע גי:ט

 ״די. דער יענע וויא :עזאשע. טראד־צ־אן ערהאבענע
.פראפעטע; שען .  זא. דער פאן ניבט ודלל איך !

 איין היע־ דא שפ-עבען, ״•ודענ״פ־אגע' גענאגנטען
 אין עקטיסטירט. ניבט גא־ זאלשע אייגע בעלגיען
 קוים, וריש שאן יודענ-פי־גדע. קיינע גיבטש בעלג־על

ן עם דאש ע ד ו  זעה־ זא גיבט, בעלגיען אין י
 :עו־א־שטד־ן אינ׳ש גלי־שיצטעלל־גג ד־א היע־ א־זט
 יידישע האבען וויר איבע־גאנגק. פאלקעש דעש

 פא־- אונד (א:ער-הרז-םיטגליעדע־) שענאטארק
 אלם טיך שאטע איך לאשעגטש-אבגעארדנעטע.

 ד־א געגען וויהלערייען •צט־אפל־בק ־ע־ :־•שט
 אין יאהו־״הונדערטע 11. איש זיך ז־א ורא יודען,

קונדגעבקד נאךאיששע־ ליידע־ שטאאטען •שאנבק
 צוש־יפטע; דיעזע פיעללייבט ווע־דע; ורד

 | •ו. איגד יודען ער אי: שאגנע־ הערפא־־אגענדע־
 | ורר פא־טזעטצען. גאך געלעגענתייט :•יא דענטהום
 שליע- פאללע איינעם שיט נור צי־לען דיעזע וואללען

 קיר:ענ- דיא ארך ראש הינוו״זט, דא־ו־ף דער שען,
ק דאפיר שעה־ ג־שט אינגא־ן אי; פ־רשטען  | ער- ז
 !זאלל ווערדק ט ם י ר : יודע איין דאש א־יפע־ן,

 נעמל־ך ע־זושטע פ־אפעששא־ יידישער •ונגער איי;
 .פאטתעניצאפט־ דיא :ישאף, א־ינען טאגע דיעזער

 איג. טי־פע דער דך ער א:צונעהםע;,דא אידם :״א
 דען פ־אגטע ב־שאף דע־ - !ורלל טע־ציעתע;

 צו דעגן זיא פע־אנלאשט ראש ״איגד :שאגן •ונגען
אגטווא־ט דיא - ?• וועששעל - רעליגיאנם דיעזעם !

 ד.אפפ. מעהר קאטהאליק אלם איך ״ודיל ז לויטעטע
 !״ע&עללע גוטען איינער ערלאנגונג צור האבע גונג

 :ב־שאף דער ודעררף זאגטע ורדעדריללק טיט -
 ברו־בט קירבע קאגןהארןשע דיא ;געתען קאננק ״זיא

 דעל־גיאן איהרער טיט וועלבע לייטע, זאלבע קיינע
 דיא או־ף - י וואללען טרי־בע; ״שאבער״ אייגען

 א־זט ויע־דען?" יודעךב־ישטק דיא -זאללק פ־אגע:
 געורס בישאפש ע־וואהגטען דעם אנטווא־ט דיעזע

י א ארם !טהאט דער אין ט־עפפליבשטע. דיא
 צום יודע איין כיע :אך איזט ג נ ו ג י ־ צ ר ע :

!א־בערטרעטען בריסטענטהוטע

;ייאיגקייטען. פערשיעדעגע
ע נ י י א י ע • ב י ל ר ע י ו ד ע . ב י ר ק .  

( ! ים־  אין דאש טיטגעטה־ילט, יינגשט הא:ע; ודר ז
 אבגעהאל- •אש־פה■ אייגע (צעהלים) דייטש-ק-יץ

 דער פערטרעטונג דער בעציגליך אום וואו־דע, טען
 בעשלים. א:ער-הו־זע א־ם קאגפעשם־אן״ ״יידישען

ק זא אונם וויא פאששען. צו סע  פער. זעה־ פאן עב
 גע. ץ—דייטש-ק אוים זייטע שרויענט-ודרדיגער

ק האט וררד, שריעבען  גאנץ אץ ״אשיפה' דיעזע ז
 גיי-א־גאגיזא- אייגער טיט ארך וריזע פארציגליבער

 ודא לאגדעש-קאגצלייא, ארטהאדאקשען דער ציאן
 קאנצ. נייען אייגעש :עיופונג דע־״טיט טינדער ניבט

 וואהל אונש ורדו־ עש — :עשאפט־גט. ל־־-פ־אזעש
 וועלבע בע־יבטעט, בעשוועדדען טאגניגפאשע איבער
 ;וואורדק ערהאבען ם־אזעש ביזהעריגק דען געגען

ר:. שט־״ט-פראגע דיעזער אין •עדאך וויר דא  דו
 טאגק זא וואללען׳ בלי־בען .אוגפא־טייאיש״ ארם
 בלאט. אינזע־עם אין בעשווערדען דיעזען פאן ודר
 טהאט. דיא ע־וואהנק. וו״טער ג־בטס פארלי־פי; טע

 דער דאש קאנשטאטירק, בלאש ודר ראללען זאדע
 איינגעלי־טע- איהן געגע; דיעזע ש־אזעש ב־זהעריגע

ק ארף ניבט בעווענונג טע  ער ליעם. בע־והען ז
 פע־ט־טטע. דורך פערזוך, דען פיעלטעהר טאבטע

 אבער-־אבבי- העדרן רעם עהרוררדען זיינער לונג
 ״גע. א־ינע בודא-פעסט גאך ני׳ פרעסבורג צו נע־ש

 דיעזער צו לאששען. צו איינבערופען געג-אשיפה־
 א י י ו ו צ נור ■עדאך ערשיענען ״נעגענ-אשיפה״

 דער אונד אייזענשטאדטער דעד נעטלק פערזאנען,
 איינבערו. דער ראבב־נער. באלאשא-דיארסאטהער

 נ״. טפרעסבורג הגאון הרב געטל־ך זעלבשט, פע־
 האט היישט, אללגעמיין עש וויא הרזע. צו בליעב

 ה״פטערן אנגעזעהענען אי־ניגען פאן דערזעלבע
 ורנק דען אונגאלנם יודענה״ט ארטהאדאקשען דער

ק ערהאלטען,  איינצו. ניבט שטרייט דיעזען אין ז
ק אום לאסשען׳  אפפעגט. דער קר־טיק דער ניבט ז

ק בעפינדעט ה־־טע ארשצוזעטצק. טיינונג ליבען  ז
 דעד אין סראגע אונערקוויקליבע גאנצע דיא אלזא

 אי־נע פעסט אץ יעדאך זאלל קורצעס ב־ננען שוועבע.
 וועלבע צוזאטטעגטרעטען, ״לאנדעש-אשיפה״ גראשע

 קאגצ- א־טהאדאקשען דער ניי-א־גאגיזאציאן דיא
 געלע- ד־עזער בייא א: ד־רפטע. דורבפיהרק לייא

 וועדדען געוואהלט פ־אזעש נייער איין או־ך געגה־יט
 טיט ניבט נאך וואהל הייטע דך לאשט דאש - וררד

 ס ע ז ע ־ ד בעציגלק עבען זאגען. :עשטיטטטהייט
 איינאנדער *יען£1א*נ ד*א שפועדזען נו*נקטעש

 געלעגענה־־ט דיעזער בייא מיששען •ר־ געגענאיבער.
 ריק. ניבט •שטר־־ט דע; ערטאתגען, גאבדריקליבשט

 וויר דא טר־יבען, צו שפיטצע דיא ארף ז־בטש-לאז
 דורב. נעהטען ודר בעפירבטק. השם״ ״הלול אייגע;

אל !פ־אזעש אלטע; דען שיר פארטייא ניבט אויש
טאנניגפא- זא צו נרונד קיין דאס גלויבען, ודר י;ל



 ניבט געווים שריטטעם דיעזעש נעטיינדע.ראטה נער
 ענגלאנד שאן קאניגין דיא אויך נאכדעם שאטען, צו

 גע. דיא שריידיג דייטשלאנד שאן קאיזערץ ר־א אונד
 ״שעידיענשט. דעם האבען, ערגדיששען לעגענהי־ט

 גליק. או־שריכטיגק א־היע יודעך גרייזק -יינק
דא־צובריננען. ווינשע

ע. ר ק ע ס.ס ט א א ט ש ע י י נ ר ע <ד *
 אבגע. דע־ האנוועד-טינ־םטער־אוס, א-ם י) א ט

, דעדדער ארדנעטע ן א מ א ו  געסטערן האט ;
 האט ;־אמאן הערר אנגעטרעטען. שטעללע דינע

 דער געב־עטע כ דע או־ף ־וגענד שייהער א־ן שאן ז־ך
 הע־שא־געטהאן, אנגעלעגענהייטק אששענטליבק

ל־בעראלען דער ל־עבלינג אי־ן יע דיט וואר אונד

ן ע ג ע ג ן ע ט ה א נ ם א צ.מ ט ו <ש *
א י שא־־ז אץ ד־א אבוואהל א.) ר ע ל א כ ה

 בעזאיג- ,צ גרונה וועניג כאלעיא' אוישגעטרעטענע
 טיניסטערי- אונגא־ישע ראש האט זא ג־בט, ניססען

 נאטהיגע; דיא בערייטש דעננאך א־ננערן דעם א-ם
 א״נשלעפפינג איינע אום געטראששען, טאסנאהטען

 דיעזעם צ־ ד-א שע־ה־נדע־ן. צו קראנקהייט -ער
 האלט לאנדעש-קאטטיסש־אן איינבערושענע צוועקע
אב. דטצונג נאבטטטאגש׳איינע אוהר 5 -,״טע,
ר ר ע 6 6 ע ר ט.ט פ י ו ה ן ע (ד * ע ד

בעט־אנע א־ם ע> ז א צ.ל י י ר נ_רן ע ה ם * ־
 ציעהונג יינגשטק דער ב״א האט נולדען 60/00 שאן
 ד׳-סענט-ט־ק- א״ש צ־פ־א טיבאעל קישטאנן -ער
געטאבט. ־ויש

פ (,.צור * . ל ל ע ו ׳ פאטע־ דאגע)״ ד י ע ט - י ר נ
 פיי דייכפראטהעם ׳:׳שק

 פאנאנדשעי אלם א־זט וואד,לנעצ־רק, ט״דאלע־ א״נען
ורעדערהאלט דך דע- בעקאננט, נ״סטל-נעד :אםד.אל-שעד

אץ ע
 עסטע׳ דע־ ם־טנל־עד ארך איזט דעדזעלבע

 דעדזעל דאט א-נענשאפט ז״נעד ד-עזעד אץ נאצ-אן.
 א־נטעד. א״נע ד־עזעס 12 פאש דעלענאצ-אנם.דטצוננ דעד

ע-:. ק"ענם.סינ-פטע־ נעט״נזאטק דק אן זעללאציץ־  נ
̂הנע גאנץ ני:ט ע־א:טענש אונזע-עט וועלכע צעט,  נע. ז

 אבצושעיט-נען נא־ש אידן מאן אננל-ך א-זט, ■ענטינונג
 דועדל.פ־אנע ד-א נעטדאף אינטעדפעללאצ-אן ד-א :׳:טע.

 נעטר נעזעטץ ב-דגע־ל-נע דאס ס-ל-טער. ביים
פע־נעהען. אלט דועלל דאט נע־אננטל־ך

ציו״קאטטף דען אלט אנשטדעננוננק, אללע  אנשטדעננוננק, אללע דא:ט
נע-:ט דאט פע־ה-נדעץ. צ:

::טען,בעשט׳ טיט ר-עתעדען
 דיא שט־אפען. סילדען דאס־נ

 דאך אונד — דנדע. אלם דועלל דאט עבענפאללם צ״:נעט
 דיא ם, נ • ד, ט א נ ע נ זאנא־ טיל-טא־ טאןב״ם דד—

 -צ-ער,5£א א••; אנצונעדטק. צוטדועלל -ע־ו-פ.£א־דע־וננ
 אבלעהנט, דועללע א״נעם צו העירשפאדדעדוננ ד-א -ער

 אל:)} והדד ע- -ציערס_דאננ.£5א ד־נען דאנלייך עדליעדט8
 פאיש־יפטען דיא עד ודיל ם, 6 א ד ט ש ע ב דעסראלג

 קיר. קאטראלישען דע־ אונד נעזעטצעם ב-דנעדל-:ע; דעס
 איבע־ט־עטען נ-:ט £ע־:יעטען, דועלל דאס וועל:ע :ע,

 דאהעד ע־וואהנטע ר ע פ י י ר נ םאטע־ !••אללטע
 אץ אפפ״צ״ע־ע קאטהאל-שע ״צוו-א :פאלל

פע־שפאטטעט. קאדעראדען א-ה־ען שאן
 שםווא־טע5ש- א״נינע שפאטטע־ן דען נון של־-דעיטק דיעזע
 ע ־ ע '״צ £ £ ץ דיא פא־דע־טען שפאטטע־ א ד■ נעד:ט. אינט
 דען טיט דאטזעלבע •ע־אך וועל:ע הע־רט, דועלל צ*ם

 הערו-ספא־. דיא די־פען .ודד א:לעהנטען: רארטק
 •על-ניאן קאטהאלישע ד־א דא אננעהסען, 8נ־: דעדונג

 דאט ווא־, ענדע דאס — !־פעדב-עטעט ״דועללירען* -אס
א  אוישנע. א£פיצ-ע־ס.קאדםם דעם ארס טע לי־ ב״דען -

 טיל־טאד׳. זאנענאננטק דעד דא וו״ל וואוידען, שטאסען
 טאטע־ !ל״טטעטען נענינע נ־:ט .שםאנדעם.עה־ע־ שען

 נעט״נזאטען דע; נון א־נטע־טעלל־וטע ד ע ט י י ־ נ
 טיל•. ביים ״דועלל" דאט דענן ע־ ווא־ום :ענססיג־סטעד—

א•  לא. ד־א ארף דאך לאללטע טאן 1 אבשאפפע ד־ט :
 נא:. נעד.ט;ן, ד-קל-:ט ק-נע ״שםאנדעפ.עד,דע* נענאננטע

ש-פטק ד-א דעט  בי דע־ פא־
דו דאס קי־:ע •שען

־ . . ; ־

..ו.)..
 אונד נעזעטצע ינע;

עט !פע־ניעטע; ן1 קאטרא׳
 צום ״נאטה-נוננ דיא •א
 ז״נעט דע־ קאשהאל-ק. קיץ קאטהאל-קען. דע־ פעדפאלנוננ

 א־־נע איבעדהרטט •א קאנן ודלל, בל״נען א—ט נליינען
 דיע־- נ־:ט ע• נא:דעם נעקל״דען, אפפ-צ-ע-פ.שטעללע

 קדיענט.דינ־טטע־ס דעס אנטוואדט ד-א - !״דאיף ל-־ען
 .איך :פאלנט ורא נאך ד.ו-פט.א-נד,אלטע א-ד,־עם ל״טעט

 דע־־ן דעס אנר:ט ד-א א-נלאפטען, ף—דא נ־:ם ס-ך קאנן
ורדע־לענען. צו אדע־ פעיטדרד-נק צו ־ ע פ • - ־ נ

.ר 1!ו;-1\.,-ו> .וו.!ז!יו

 עטטעד דעם אננעאדדנעטע
 וואד,לנעצ-דק, ט״אלע־

 ורעד דך דע־ נעקאננט, ג״טטל-נער -שער
האט. נעטא:ט לא;עדל-ך אנט-.סעט-ט-םטוס ז-נען

דעלע. :•שען

עט

אוש
 דאט נעלענט

 פע־דאלטנ-ם. או-ך ווענן
נע. ־על-נ-אן קאסהאל-שע

דועלל.
ל. ,

 דאם נור נ-נט דאם פערדנערן, איך ודלל אללנעט-נען אים
נדונ. א-ם ״מעלל׳׳ דאם אונם פאן -עדעד זאנדעדן נעזעט-ן,

 ל״דעד קאנן דאטזעלבע אלל״ן ס-טנ-לל-נט. נענאטטען דע
 פאללע. עבען נ-נט עש ווערדען. הינטאננעהאלטען נ-:ם דאך

 .עה־נ-נעפ-הל" ואם זאנדערן געזעטין, דאס נ-:ט ווא־-נער
 ט-ט א״נטאל וואללען אפפ-צ-עיע דיא ענטש־-דעט. אלל-ן
 ורעדערהעישטעללונג צו־ וועלנע־ דיענען, קאללענען קיינעם

 אלזא ווענן אננ-מט. דועלל קיץ עד,דע פערלעטצטען דעד
 אנ. נ-:ט דועלל דאם אפפ-צ-עיע ט־ראלעי ניידען יענע

 אויס. יציעיס.ק^רםס6^ם זיא וואורדען נאהמען,
 אללע £*עלל״כט איך האטטע ^דע* נעשט^סען״

ביידען דיעזע דאמ*ט לאססען םע*זעטצען ציעיע
 בע. דען קאנן איך ? צוריקבלייבעץ •עגימענטע אים אלליין
̂ן ניי£ף  ^££יציעיען דק אינטער .שטאנדעס.עה־ע״ £ז

 עסטער. דעי־ נור ניבט דז$ך דערזעלבע דא אבאנדעין, ניבט
נדעין העייישט, א*מעע רייב.איננא*ישען  גלייבעם אין ז̂ן

 דאס £ורבט, דיא וועלט, דער אימעען אללע* אץ מאסע
 דאס אינד לוא״ען; £ער£^לנט דאדודך קאטדאל־קען ד־א

 פ-צ-עדס.6א ק-נע ווענען דועללם דעט א־בעדהו-פט דיעזע
!אונבענרינדעטע א-נע -זט א קאננען, בעקל-ידען שטעללע

 האנע א-ך אפפ-צ-ער; אונד קאטהאליק בין ועלנסט א-ך ן
 נע. £עלדצ״נ.ט-םטע־ם א-נעס ראננע צום ני: זאנאי עט ן
 העדין דעס וואונשע דעם אללדעט נאך קאנן איך !ניאנט !
 ט-ל-בא- ב״ם דועללם דעם אנשא££ו;נ ווענען טע־—נ [

 יא! : ,-א : -£ט טע־—נ (פאטע־ !״ענטשפיענען ••:ט
 — ה-טערק-יט) אללנעט״נע — !״א-:ט זא עם דאט ל--דע־
ד נ פאטעד דען אנדע־ע ארך עדזו:טען6 ה־עדרף ע ט • • ־  

 א-זט, נעורס פ־אזען. לעע־ען ט-ט נוי דאך ורדעילענען, צו
 דאם האטטע. רע:ט א״נעטאל דיעס טעי—נ פאטע־ דאם

 נע. :•־נע־ל-:ע דאש ארך £ע־נ־ע:ען. א־־ן א־זט דועלל
 ה״טע דועלל. דאם נענע; ט־לדע צו נוד פעיפאה־ט זעטצנוך

 ״£ע־לעשציננ ווענען יוננע ל-טטדנדנע •עדע־ דועללידט
 •טאן עם האנען ורד :האטטע ניע נא־ ע־ ד-א עה־ע", ד-נעד

 £ע־. ט־ר־-נסטען דען צו עש דאם געדאנט, טרזענדטאל
 דך •עטאנד ווענן נעהא־ט, צ--ט אונזערעד קעהדטה-טען
 האבק, צו הע־נעשטעללם עה־עדאהו־ך ד-נע א-־ננ-לדעט,

 :■׳. נל-טע דעש ט-ט האנדע ד-נע נעלונגען, א-הש עם דא
!בעזודעלן צו נעבענ.טענשען נעם

י נ נ י א ו א ׳ י ן ע ז ע נ-ל י ־ ו ו ד י א  
 בע. פאלנענדע־ ל־ענט או ־ ל ־.א ד ע ה ר ע ד

 ווענינק ביננק ד״פטע ור־נ-לעזע דיא פא־; היבט
 ודיא .קוואנט־טאירווער־ אץ ז״ן. בעענדינט טאנען
 ע־. דאב ש״נט בעציעהונג בעט־עפפענד) טעננע
 אים- דע־ען שטאדפוע, •ענע־ נעביעטע איס נעבנים
ק שאן נעבונג  עלעםענטא־.שא־ען טאננהפאבען ד

 •אה־עם, הד־ינען דעם קאיאטיטאטען אנדע־ע; אינד
 זאננענ-ב־אנד, נע״־טטע־-־ענען, שטי־ט־שע :•ויא

 אייניגע־טא. א״ז׳וו׳, ט״זע-צינע ה״שרעקע;.פלא:ע,
ק הינטע־ בליעב, פע־שאנט סע;  נינב. נעהענטען ד

 צור־קנעבל־ע. שיעלעם אים ניבט ע־ו־א־טיננק טינען
ק ק אץ זעלבסט !ז״ן צו ב  פ^אנען ד־עזק שאן ד

 שיער זא דורכיועגם ״אי־דע נעגענדק הי־טנעזיבטע;
 אלל. א־ם דאם ז̂> שא־יאה־ע, א־ם אלם נעשעבבט,

 ם־טטעלטא- א״; טעננע ־ע־ ה־נזיבט אי; נעטיינק
 ווערדק קאנשטאגר־ט לעזע דע־ א-םשא־ל שיגע־
 נעשטאלטען ע־ש־״לץ ״ענינע־ פיעל ליידע־ קאנן.

ע. ,קוואליטאנז״ועך דעש בעצינלץ דיננע דיא זי־ - 
ע י־יא ז-לטאטעם ט י  לאשם דא בעם־עשפע:־) נ

 נע א״ טרדבע דע־ שע -י אינגענינ-ע ד־א דא דך.
 אי־נע־ שא; איגד ״א־ צהאשזאבע אונליינבא־ע
 ז״ן דעדע קיינע ט־אקענ-בעע־ע דע־ ענטו״קעלונג

 גע־״ש. ציעטליבער טיט אללנעט״נק איש טע׳ יאנג
 א״. •אה־גאנג ־יגע ה״ דע־ ־אש פטק, בעה״ ט ה״

 ווער. ליעשע־ן ורץ ן ר ע נ א ם ן, ע נ נ י ד נען
ווע. ט־אקענע; בייא צוט״שט ־א יע־א־ רע־ דע

 שא־. דעס צ״ט דיעזער אץ וואהרענד ענטוויקעלן.
 מא־. אץ שרעטדענבעזוך לעבהאשטעם בייא 'אהרעם

 דען אין שאנטי׳ אוגר איהעל׳ טאלטשיוא, טאלליא׳
 אומזאטצע נאטהאשטע שאן ויינק נ״-געשעבשטען

 בעטה״. נערינגע־ בייא ה״ע־ דנד שטאטטשאגדען,
 נאך נור ביזהע־ או־שלאנדעש דעש זייטענם ליגונג

ר1־*4 אץ אבשליששע וועניגע ע  שא־געקאט. ויינק .
 צו. דאם •אה־.;אנגע ד־עזעם צו עבען ודיל מען׳

 א ק ם ־ ל אץ ש״הלט. שאללענדש נאך ט־ו־ען
 ביר. נוטע טא; בעצאהלט א ו ו ש ט ל א ט איגד

 גולד-ק 16-1! טיט ש־א־וקציאן נאך יע גע־-יו״נע
 הערר. אינה של׳ יי! - <6 טיט טאלל-א איגד מאד איל

 דורבווענש ווע־דען (שאטא־א־נער) שאשטטוו״נע
ש־ טיט  צ׳ אבע־ שא:־ק זיא אננעבאטען. ׳1ייי-־-̂ו

 בייא אבנעהטער. דא א-:ד היע ני־ פ־ייזע דיעזעם
 בעשסע־ן. דעז דך טיש שע־האלטניששק זאלבען
ק אייך נאטענטל׳־ •אה־נאננען, אלטע־ן  ע-1883 ד

 ע־האהטע^״שטעעקזאמק־ט נאטי־געטאש וייגע,
י איגענבל דך שיינט טהאט דע־ אץ צ־-ווענדק.

1ד אייה גאנצעגעשאשט ראש
יאה־. לעטצטע־ען ׳עזען

 נא. בעניגנט מאן אללען ״ צו קאגצענט־י־ען גאנג
גן־1880 אץ שא־־אטהע דיא יא אייך׳ טענטליך . 

א זי:־׳ ע־שאפשט נאהעצ׳ ויינען דע שא־ציגע -
 אץ ש־נדעט ־־עש איני ור־ד־גען׳ צו טעה־ י-ע־ '83

 אוי־ פ־״זען האהע־ען צי נאשש־אגע שטעטיגע-
 עקששארט. ש־ - אישד־וק. ענטשפ־עבענדק

 ־ושלאנר אינה ד״טשלאני נאליציען׳ נאך ציועקען
ק אץ ו־אי־דען  1800 ב-א א^ליין טאנק לעטצטען ד

איישנעקישט. ווי־נע י**'-ע־ £א=

ט. כ י ר ע ב ם ט פ ע ש ע ג
מיא־קט. לעאשאלד־ שעשטער דע; איבע־ בע־־בט
סוטסא־-שע-, א״נען ווי־ האבק נוטטע־ פא-נעד אין

 נענענק מא־קט ה-עדנען אננעלויפענען דע; א-בע־ נע־-:ט
 א״ג. ה-א אוץ! בעזת אין דענועלכען היע־ ייאללען אוני

פא־טזעטצען. וואא־ענ.גאטטוננען צעלנע
שפעל. די־:שנ-טםע א־ם ע.ל ל א ו ו . 6 א ש

ק ! ל  אד: נ-ללינע־ פע־צענם '0 ביו •0 מ-ם ם־ייזע י־א י
 סע. 80׳ 0 ני'אל״£-נ וואו־דען פעדקרפט שא־יאה־ע א-ם

 שאב־־קשדעם•• אץ וואללע• נ־אבע צוסי-סט טע־צענטנע־
 ק-לאנ-א: 2(י60נ> ב״ל"£-נ וואוידען ייאללען ע״אש״ען

דע־ םע־קו-פט. ,ק־
.״׳.׳ אש בענ-ננט

 נולד• 2 ב-ז קי' 80 נולד׳ 1 צו
זאנענאננטע נע:םטע

:פע־קו־שט וואוידען עם ע. ט • י ר ע ה א י
נולד 2:1 ב-ז נולד■ *0 נולד׳, 19 צו קוה.ה--טע שפיק 50״׳
 נולד־ 32 נולד-, ׳״: צו א:שענ.ה״טע שטיק 1״00 ק״; "''•
 נולד• 14 נ-לד׳, 13צו פ-טפל-נגע שט-ק 1י00 נולד׳; 34 ב-ז

 נולד 11 נולד'׳ 11 צו ־אס.הייטע שטיק 6<׳00 ;נולד׳ 15 אונד
 ״ פאא־. פעי אללעש ק־׳ •6" נילי־ <2 אוני ק־' 60

 לאנד. נע-ר:ט, נאך שטיק 12ת>0 וואודדען קאל״פעללע
 פא: שטאדט.וואא־ע נולד׳, 195 ב-ז נולד■ 1י6 פאן ראא־ע

פעיק״פט. נולד׳ 216 ב-ז נולד■ 205
נ־אם, א-זם או-:נענאשה דאש ן. * ע פ פ א נ ק

 צוד-קהאל. פאב־-קאנטק אונד שפעקולאנטק רנד •עדאך
 נעווא־ט־גען צו פ־״זע דע־ ז-נקען א״ן יאדו־ך טענד,
 !■צק־ נולד׳ 12 צו פלאוואנישעז-נד הא:נרטטעל נוטע א״ט

 אהנע ק־׳. 50 נולד׳ 1 י צו אוננא־-שע פל-טא ארסנעבאטק,
פ-נדען, צו א:נעהטע־

 ווענינע נוד ווארען עם ד. ע ד ע ל
ב״ש ווא־ע: דיעזע אוי־ אוני פלאטצע,

 די־שטע. די; ״האלטבא- אי־דע. - געלעזען טע־
 ■אה־ע ד־עזעם אץ •ע־דען ״•־נע .אנגעטאבטע־

 אץ נוי ט־אקענ-בעע־ע דיא דא שא־קאטטק, קיים
 דא —א א־נד ■ואו־דע נעךל״בט א״שנאהטששא־־׳ען

אינצילאנגליד נאנצל־ך .אנטאשינגי צי־ איש דך
״שאטא. פאן אנפע־טיג־נג י־א זעיבשט אבע־ ע־־״עז

 ניבט פאללק ש־עלק אץ קאננטע ק־
דע־ - נעהען. דך פא־ א־ט ׳־־

טאשט. דע־ ארף צ״גט ינע
 1■׳. 1 • בשגיטטלץ־

יבען,׳שאטא־אדנע־״
 ״עניג דיעזעש אננעדבטש - נ־אד. 18 ג יש
 א־נ. א״ששאללעש ־יעד־נענדען1בע ניבט ;א־ א־ע־

 נ״ע; אץ נעשאשט דאב דך בעג־ננט לעזע זערער
צו שיו■ע־פאלל־ג א־נד לאננזאש אונגעט״ן :־־ויינק

ז״ץ 3״)

 אש קיישע־
זעה־ א״נקוישע

 נע־־ננען איין נו־ נעשעפט האם דאשש סן צ-קהאלטענד,
 לוןנשט-. אינד ט־ע:-ששע־ צונעש-ה־טען ה־עהע־ ד-א ראי.

ק אפק נ אנ״ק  אנואט-ן שוואנען זעה־ נו־ ארך האבען פ
 טע־צען א״נזאטין פ־-נוא :וואו־דען פעיקו-פט נעהאבט.

 16 פ!ןן טע־צק צוויסאטין נולד■; 1ל4 נ־ז נולד■ 168 פאן
ר 20 פאן נולד׳, 172 נ-ז נולד׳ !68 פאן ק-לאנ־׳ 18 בי: נ
 טע־. ד־-זאטץ נולד׳, 174 ב-ז נולד־ 170 פאן ק-לאנ- 22

 (לאנד נולד. 174 נ-ז 17״ צ■ ק-לאנד׳ 2:1 ב-ז 19 פא; צען
- -נע פ אנפאללע בילל-נע-). נולד׳ 10 ניז י• וואאיע  פ

ק ,,נולד 180 ב-ז נולד■ '38 פאן ברא:ד.זאהלען א־נ  אונה נ
 נולד׳ 2,ז6 נ•: נולד׳ 2 ?4 פאן האנפ״נע קוה.ד.״ט, ב־רנע

נולד. 210 ב-ז נולד׳ 2״׳ ןפא -נע (ל8ט-0

ע־ 8. שא־ אטטא-ציעהונג1־ טב ע א״ .188! נ
67 22 23 65 45 : ג א ־ £
77 45 87 51 38 ; נ ־ ע ב ם ע ־
71 59 7 15 37 :ט ד א ט ש־ נ נ א מ ־ ע ה
עהרענטדדל. מ׳ :£עדאנםוו*־מליך •עדאקציאן דיא £י־
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 דעם פערברייטער אוגד אורהעבעד דיא פעטערור,
. ע ב א ה ל ה א ו ו דיא געראדע אויפרוהרם,  נ

 ״מ־טגל־ע. א־נד ארטעם דעם איינוואהנער ן ע ד
 דער ווארק! ן)רטם.פארשטאנדעם״ דעם דעד

 יאה. פאריגק או־גוסט 29. אם דער ארטס-דיבטער,
 עט. ■ודק ד־א געגען דאש וואושטע, בעדייטש דעש
 דאמיט, דך רעבטפערטיגט ודרה געפלאגט וואס
 פע־ב־ע. געפלאנטע; דער אדשא־בונג ד־א ער דאש

 קאגגטע, פערהיגדעדן ג־בט דארום טהאט כערישק
 זעלבשט ״ארטס.פארשטעהוגג״ גאנצע דיא ודיל

ק אונטער  !וואר אורהעבערן אוגד אדפודעגלער; ד
 געווע. ארטם.־יבטערם דער פפל־בט ד־א ווארע עס

 האלבע אייגע קוים דער שטוהל.ריכטער, דען זק,
 נאנדעם ויאהגט, ענטפערנט א־טע שאש שט־נדע

 טהיילעם איינעם שטיטטונג ד־א ערשטערע דער
 לאגע ד־א אדף קאננטע, 28. אם שאן פאלקעש דעש

 לעטצטערע דע־ דאט־ט טאכען, צו או־פמערקזאם
 טרעפפק האטטע פארקעהרונגען נאטהיגק דיא

 זאג־עדן, פע־זיימט, גור ג־כט ער האט ראש קאגנק.
 דער .טען29 פאם געשעהנישסק דען נאך אלם

ק אן אגצייגע ד־א א־טב-גאטא־  שטוהל.ר־:טע־ ד
 א":- פע־זאגל־בע דאש ווארויף ערשטאטטעטע,

 וואה ערווא־טען צו געווים דעסזעלבק טרעפפען
 פאש א־־זאשע׳ אדם.קלי־נל־כער דך ע־ עגטפערנטע

 שטעללפע־ט־ע. ד־נעם עש א־בע־ל־עש א־נד הדזע,
ק טעה צו געשעהעגק רעם פא; שטוהל-־־בטע־ ד

ד־ע- ראש אבער, איטשטאגדע דעם א־גטע־־יבטק.

ק ד־א וואה גען  איזט אגשט־פטעטק, קראוואלל ד
שטוהל.ר־ב. דעש זייטע פאן דאש דאנקק, צו עש

 געט־אפפק פע־אנשטאלטונגק יענע ניבט טע־ש
 שט־אפ. געפלאנטען ד־א וועלכע קאננטק, ווערדען

 דער האטטען. פערה־גדערט האגדלונגק ווירד־גען
 שםוהל.ר־בטער דעם נעמל-ך האט טאג; זדבערע
 ד־עזער דעששק פא־גע אץ פערה־־מל־בט, פ־עלעם
 וועל- האטטע׳ רא־יבער קלא־הי־ט קי־נע זעלבשט

 ד־א א־ם ו-ארק, ערגרייפען צ־ טאשנאהטע; בע
 ה־נטאנצוהאלטק. ק־אוואללע ן ע ד ; ע ה א ר ד

פאלגט.) (שלוש
ן א י ■ ב ש א ו (ו * ע ד ו  ע :■ ך א נ י

 האט- דא־פע א־ם 1:ע ד ר ו א ו ו ט ד א ה ע נ
 יודע רע־ ווא־ • קאטיטאט (טא־טא־אשער •אנקא
 רעגאליעג. דע־ ■אהרק 15 ז־יט ל ע ; א פ יאזעף

ע. ר־א ווא־רדען טאגאטע פא־־גען ש א שאבטעד. - 
 גע- וועלבער גד־א פערפאבטעט, גייערדיגגש גאל־ק

א ר ע ; א ט זעל־ג געודסשער א״ן לעגעגה־־ט - 
 לעבטק שאגעל א-נד טאיע־ ע־ה־עלט. ־עגאל־ען

 אוף נאט־־ליך איינאנדע־ טיט צייט •ענע־ זייט
 צ־טטערטע מא־ע־ זעל־ג פ-שע. געשפאננטעם זעהר
־אזעף באשא־יגטק א־הן דורך רעש ראבע דע־ פא־

 געגען זיך אום דעחעלבע, טהאט וואש אוגד פאגעל.
 אי־געם >■ שטעללק צו זיכער ראבע-געפאהר ד־עזע !

 ד־א אונטער ר ע ■ א ט דך של־ך אבעגדש שאנען
 דעגזעל. אויף פי־ערטע אוגד אגעל פ דעם פעגשטער

 אץ דך באהדטע קוגעל הא אב. שום אי־נען בען
 הו־פט. דער גאך דער פאגעלם, פוש רעבטען דען

 צו קורירק היער זיך אום מושטע, קאמטק שטאדט
 נאטירליך בעניטצט ״פיגגעטלענשעג״ - לאששק!

 דיא אויף אום פאלל, דיעזע שאדענ.פ־יידע טיט
 ן היגצו-וויי- יודען דער ראהייט דיא אוגד ראכע-זובט

- : ק  י זאלבק א־־גען גאטטלאב אבער מאן האט גון ז
 געהארט, גיע נאך ביזהער געוויס יודען בייא פאלל

 דעדארט־גע ק־־יזק גיכט-־ירישק א־ן וואה־עגד
 ניבט גאר געוואלטטהאטיגקי־ט ־ארע־ האגדלונגען

 בע. האבסט אבער געהארען. זעלטענהייטק דען צו
 | געוואלט-אקט זאלבע־ א״ן ווענן עם, א־זט דויערל־ך

 יודען דיא פא־קאטטט. יודען בייא א־־נמאל גור אדך
 זאלל. זאיוועגיגער אום גענוג; פייגדע ל־ידער האבק

 ! א־יגאנדער ב־אד.ניירעש געטייגען וועגען זיא טען
!בעקאטפפק לעבק אוגד טאד אדף

ן י י (א :)ט צ ר א ר ע ב י ל ר ה א פ ע ג *
 פע־- שווערע וועלך גלדבען, קיים עש זאללטע מאן

 ! אינטע־ זעלבשט אייגעננוטין געמי־געם אויש ב־עבק
 שא־- קלאששעך ״געבילדעטע; זאגעגאגגטק דען

 דעש זיטצונג אייגע געטל־ך פאג־ •־נגשש !קאטטק
 איין שטאטט. א־צטע-פעראי־נעס הייפטשבא־ט־שק

 פאלגעגדען גץ ב־אבטע פע־א־־געש דעש טיטגל־עד
 דע־ אי; עקש־שטירט עש קעגנטג־ש: צוד פאלל

 טיט נאטעגטליך דך דע־ ארצט, איין הדפטשטאדט
 •ואישטע דע־זעלבע בעפאשט. פ־דעג-קראנקה־יטען

 איג־עס פערשאפפק, צו רוף געוו־סשען אייגע; זיך
 דעם אגזעהען דאש דו־ך ער דאם בעהדפטעטע, ער

 ק־אגק. דע־ א־־זאבע היא איגד נאטי־ דיא אייגעש
 צור טיטטעל דיא איבע־ אייך איגד ע־פאה־ע הייט

זייא. קלא־ען אים יאגל־יך ליידענש דעם בעד־ט־גונג
ק אבער ער עטפפאהל נון - ק קראנקען ד ד  פ־

 זא- יא געזונדה־יטש-שאדליך, ד־א טיטטעל, זאלבע
ק אייגצעלגע דגה גי־שטעס-צערשטא־עגד גא־  פ־וי
 גע. גיישטעש-ק־אגק .קור' ד־עזע־ פאלגע אין זיגד

 בעאבאבטונגש. ־אש א־־ף טושטען איגד ו־אדדע;
 ווערדען• געב־אבט ראב־ש-ישש־טאלע א־ם צייטטע־

ק איגגליקליבק דיעזער אייגע  אלש זאגא־ א־זט פ־ד
 לאגדעש-אי־־עג. ריא אץ א־־־דגגיג־ •אונהיילבא־

 פע־אי־ן דע־ - •יא־דען. איבע־פיה־ט אגששאלט
 פע־ב־עבע־ישען ד־עזק געגע; בעשלאששען, האט

 דא. אייגצילייטען, ש־יטטע געאייגגעטען דיא א־צט
 ווע־דע! עגטצאגען דארטא־.ד־פלאש ראם איהב טיט

 זאוואהל פא־פאללע דעם פאן י ווי־ד איבערדיעש
 טינישטע. דעש אייך אלש קר־טיגאל-גע־־בטע. דעם

ערשטאטטעט אגצי־גע דיא א־גגערק דעש ריאום

 ע־נ־־פף סאנדעיס דאך נעלאנגען. צו צידדע־בען איינזאדעם
ק דש צו־־ק איה; היעלט אינה א־דע אד נייע־דיננם אירן ד

:וויז־םען
 פראנע איינעגטל־נע די־גע האבק זיא !•אבב• .הערר
 האנע• געיצטעללט זיא אן צועיפט איך היא פע־נעססק,

איינענטליך,קבלה■? איזט וואט :וויססען נעדליך דאכטע איך
פער־))), (ערוו־דערטע זאנק איהנען איך טוס ״הא

 אנדערעס נאני; ״קבלה״ בענדיפפע דעס אונטעי איך האס
 •קאבבא- פי־ זיך היא אנדערע, פיעלע אלט פע־שטעהע,

ק פאן אונה אויסנעבען ליסטק*  פ))לקפדאפסען נ־))סען ד
 נעהדע איך ווע־דק. אנערקאננט ז!)לבע אלם טהאטואבליך

ע ד ע י :איין שטאנדפונקט )לגענדק16 דיעבבעצינליך
 ן אללי! ציעלע צום דבערסטק אט וועלכע וויססענשאפט,

 דעי ערקעננטניט דעי צו : הייטט האס דענקענס, דענשליבען
 וו־יטק צוט ע־אכטענס סי־נעט נעהא־ט פיה־ט, שאפפונג

. . ..קבלה■ דעי נעביעטע ק6טיע אונד
 ? פ־ה־ט שאפפוננ דעי ערקעננטניס צור וואט ,אללעם,

 קאנן דאם נון, ערשטו־נק) ד־ט סאנדע־ם )לטע1(וויעדערה
 דיא נאטוי, ד־א ניבט ליענט !זיין שווע־ )1ז נאד ניבט דוןך

 טאנליך, ניבט זיא ודיר זעהק ? אונם )}־6 אפפק שאפפוננ,
 נע. בעמ^נדערע קיינע )ך1ד נעדא־ט היעצו . . ? שטינדל־ך

. . !״לעהרזאמקייט
אויפפאט. איררער טאנדערם, הערר ז־א, האבק .דא

 וועהפי. ם־ט םעדר!) (ע־ווידערטע !דעבט נאנץ נאך סונב
 פי)־ *)שטען ווירקליך ליענט נאטוד דיא לאבעלן) טהינעם

 ור*)הל דאג דאס אלליין !אויך זיא זעהק והר אונד אונס,
 ניבט עם מענשען. יעדעם אבע־ ניבט נענינק, ן ע נ ה י א

אלל ש*)ן ע נ א ז ר ו א ד־א או־ך דיא דענשען, נעדליך

 צום דיר ויא זאנק ועהען. ?•א וואט ווי)ללק, וויטטען העם
 סענש דע־ אנזיבט: איה־ע פיןלנענדעט איבער ביישפיעל

 טענשע; פ!)ן דיללייןנען וואודם. דעד וו־א ועבין־ען, והדד
 דאנן פע־נעהק אינד )םטען1ק זיא ע־דע דיא בעדעקען
 דאבק. צו פלאטין נעשלעכטע־ן אנדע־ען אוט וו־עדער,

 ז־א לאבק, ז־א ;דך ק־אנקען אונד זיך ם־־יע; דענשען דיא
 נון, הא זאנען אבע־ הא. שטערבען ענדליך אונד ליידק

 ? דיעס אלל דענן וו*)צו !וואדום סאנדעדס, העדר ליעבע־
 נע. עש האבק. צוועק א־ינען א־־נענד די)־ טוס לעבען דאס

 אודזאבע, יעדע אונה אללע יןהנע ניבט ך הי) רענן שיעהט
 נייעס איין וויןדאנן נעהט, נעשלעבט איינע דאם דאסס

 דאך ד־־שק והר ק!)דדט. שטעללע דעסטען אין נעשלעבט
 צוהי. וועלט.שאפפערם נ־יןטק דעש והיוהיים דע־ אן ניבט

 דיעזען וועבסעל, בעשטאנדינען דיעזען עטווא דעי פעלן,
 האט! בעג־ינדעט נאטו־ דע־ ק־־יז.ווענ נידמער־והענדק

 )צו1וו זאנעף צוועק היןהען ד־עוען דיר הא קאננע; נון,
 א־דדער דיא גערופען, לעבען אינם וועוען ז*)פ־עלע ווערדען

• "1 פע־נעהען וו־עדע־ באלד .
ט ד .אלו!) מאג. ז(ואנטע .קבלה■ דיא לעהרט א

 הא׳ וו*)לדען דיעט אונד בעפרעמדען) איינינעם מיט דערם
 שטודיען קאבבאל־סטישען איה־ע דודך ראבבי, העדר

?' ערפאהרק
קורץ• פעדד!) ר־עף - !׳׳וד*)די,ל ,יא

ע־פאה. והרקליך איינסט ד־עש ז־א ווע־דען ,אונה
והיטע־. שאנדע־ם דררב• פ־אנטע - ? דק

 איינעם מים םעד־א ערוהדע־טע — !״״פ־עללייכט
 )לנע1ע־פ צום זעלבסט ע־ האטטע אלם היפצער, טיעפען

פע־טדהען. ש*)ללעם ניבט שטודיען הינע־

 צייגק אן עם דאש יעד^ך, פירכטעט מאן ווערדען.
 דיא א־צטע שורקישק דעם אום דירפטע, פעהלען

 נאשצועודיזען. פערב־עכען פערא־בטען איהם פי);
 בעהאגדעלטען איהם )ן1פ דע; נעטליך האטטע ער

 .שאגדליבע דערארטיגע פררענ-ציטםערן קראנקען
 שאשען זיך דיעזע דאש אנעםפפ!)הלען, מיטטעל״

!או־שצוזאגען וואה־ה־יט דיא געריבט פ!)־ ווירדען,
 דער מאבט הויפטששאדט דעד קרייזען אללען אין -

 א־יגעם ארך מאן ווענן אויפזעהען. פי־נליכעם פאלל
 אגפער. געזוגדהי־ט אוגד לעבען מאן דעם א־צטע,

 שענקען נלו־בען פאללק טעהר ניבט מום, טררען
 ט>)־אל־שק דיא אים ד!)ך עם ז־עהט דא - דארף

 געזעללשאפט ם!)דע־גען אונזערער אין צושטאנדע
!אויש טרויריג פערצוו־־פעלט ווירקליך

ר ע ק א ט ש ) ר * ע ט ר י ט ו פ ע  ד
ן א  :בער־כטעט ווי־ד בע־ל־ן אויש ן.) ע ג ע י ז פ
 אגט־-סעמיט־שע דער וועלבע ניעדערלאגע, ״ד־א

 וואהל-קרייזע א־יגעם אין שטאקע־ האפ.פ־עד־גע־
 וואהל אייגע ווא־ ערליטטען, הו־פטשטאדט דער

 יודענ-העטצערייען. זייגע פיר ציבטיגוגג פערד־עגטע
 דאש ניבט, טראטצדעם ל־ידעל געלאנג עש אלליץ

 צו שטאגקע־ער דיעזעם פא; פארלאטענט ד־־טשע
 וואהל-בעצירקע דעם אין דע־זעלבע דא בעפר־יען,

 וואודדע. געוואהלט דעפוט־רטע־ אלש ן ע ג ע י ז
 ער ערראנג אונטערשטיטצונג וועלכער טיט אוגד

 זא. דער אוגטערשטיטצונג דער טיט ז־עג? ד־עזע;
 פיה־ער דע־ען גאציאגאל-ליבע־אלק, געגאגגטען

 שטאאטש. יידישע פע־שטא־בעגע דער פר־הער
 פארט־־א דיעזע ! ווא־ ר ע ק ש א ל דר׳ מאגן
 דאש געזוגקק, טיעף זא מא־אל־ש נונטעהר א־זט

 (דיא !פערהאלף ז־עגע צום שטאקע־ אי־נעם ז־א
 גע. ל־עבא־יגעלט פא־ט־יא גאציאגאל-ליבע־אלע

 ז־יגעס ז־א וועסהאלב ביסטארק, טיט גענווא־טיג
 אגגע- אוגטע־שט־טצוגג א־ה־ע שטאקער ליעבל־גג

 בישטארק, פאן אלשבאלד וררד זיא ליעם. ד־־הק
 ד־א אן ערה־יש־ט, זא פאליטיק ז־־גע עם זאבאלד

 צו זיא ווירד ע־שט גון ווערדק. גע־־יקט וואגד
 ז־ך •שטאקערש וואהל דיא דורך זייפצען, שפאט

אבק צו געשאגדעט זעלבשט !)ה
ר * ע ג י ט ו ל ב ל ( ל א פ ר ע ב י  א

 אוגד ן ר ע נ א ד ע ם ם א ה א ם ן ע ש י ו ו צ
 טירקישען . סע־ביש דער אויש ן.) ע ט ם י ר כ

 טע. דיעזעש 15. פאס ווירד ש י נ גרענצ-שטאדט
 מאהאמטע. דע־ אויששרייטוגגען דיא לעג־אפי־ט:

 צו. טעהר איטטער נעהטען אלבאגעזען ראגישען
 דאש אלבאנעזע; ראטטע אייגע א־בערפיעל קירצליך
 כריםטען פאן וועלבעם פאש־אש־שטע, דאר־ גראשע

 דואהנ-געב־ידע 60 שטעקטע אוגד א־זט, בעוואהנט
קאטען. לעבען אוטש מענשק 5 וואב־יא ב־אנה אין
באנדע אגדערע אייגע וויטהעטע גרחאטער גאך -

 אלל אום טאנדע־ם), (ערוהדעדטע פיר דענקע •איך
 שטודי־ט נענוג בערייטס ויא דידפטען ערפאה־ען, צו דאט

 ז־א, וואללק נור אללעס, שאן געוהס והסטען הא !האבק
 דים ניבט לייטען, אוננעלעהרטק אונס, פאר ראבבי, העדר

!•הערויס־יקק וואח־ה״ט דעד
 סעד־א (פע־הבערטע וו״ט זא ניבט נאך בין ,איך

 פיעלעט, נאך דום איך נעדיטהע); געד־יקטעם עטוואש פיט
 בע. פ־עלעס זעהר נאך דוס איך לערנען; פ־עלעס זעהר

 ציעלע דעם ווענע ווי־טען ווייטען, דעם אהף אום אבאבטען,
.קאדדען" צו נאה,ער שריטטע איינינע נוד או־ך .

סאנ. יעטצט (ואנטע !ואנדערבא־ דאך א־זט ״דאט
 עבען דאנן. נעלעהרטעד ועד,ר איין דאך הנד ו־א דערם)

 שזועסטע־ דיינע וואט נלויבען, ניבט איך קאנן דעסהאלב
ה ל י . . ערצאהלטע" איהנק פאן אונלאנגסט דיר ב

 דיך איבעד אהער פיד פאן זיא קאננטע וואט ״אונד
 וואר הא אונוהללע) פעדרא יעטצט (פ־אנטע עדצאהלק?

!•צידפע־בען דיינעם אין ניע יא
הע־־ נעעהדטעד ניבט, ווייבעד דיא ל־א קעננק ,דא

 לאבעלן) פע־שד־טצטעם פיט פאנדערס וע־והדע־טע ראבבי,
 אויך פאלקבק. נייניערינעם נאד איין בילדק ווייבער דיא

ה שוועטטעד פיינע ל י  ניבט ה־נויבט דיעועי אין איזט ב
 ק־אנק. או־ם הך האטטע הא ווייבעי. אנדע־ע אלט בעססער

 א־ד,רעם צו טהיר דיעזע אין לאך איין נייניעדדע האפטער
 צו ן ע ש י ו ל ע ב זיא אום נעבאהרט, ציפפערבק

• . '1 קאננק .
נעזעהקז׳ זאנדע־באדעש דא ;■א האטטע וואס .אונד

פעדרא. פראנטע —
אלגט.)8 (פא־טזעטצונג



 ט־ט- ד־א זא ווארע, פ^רהאנדק בעשווערדק כען
 דך ם־אן׳־הרוננם-קאםטים6דורכ דער נליעדער

 דריקען האטטען וואנד היא אן ניכט דעמזעלבען
 בע. הדכפיהרונגם.קאםט־םשיאן ד־א ורענן לאססען.
 אללק א־נטער דא האטטע זא פאשטע, שליששע

 דע־ דאש ם־ששען, דריננען דארויף אוטשטאנדען
 צוד נעוו־שסענהאפט בעשליששע דיעזע פ־אזעש

 א״. אויף דא האטטע עבענזא ברינגע. אל־שפ־הרונג
 ג נ ו ג ע ש.ל ג נ ו נ ב ע ר געוויששענהאפטק נער

 נאטהאפטק זעהר דער פערווענדונג ד־א א־בע־
 אלל. אנגעבל־ך קאנצל־יא ד־א וועלכע שוטמק,
 בע- !מ־ששען בעשטעהען פעראו־שנאשטע, יאד״־ל־ך
 אפ. האנדהאבונג א־נה שערוואלטונג דער ט־עפפש

 רעשט, דאש נ־עטאוד האט געלדער פענטל־כעד
 א־נד - !א־בען צו נאבדכט״ ״קאטעראדשאפטל־שע

 אל. איש ם־אזעם איטען דען מאן טאשטע •עטצט
 נעהט דאש ה־נשטעללען! ז־נדענ-שאק ל־־נינק

בעשווע־דען דע־ ש־פ־טצע ד־א נ־בט! דאך ׳רענן
 ד-כ£־ד- דע־ ם־טגל־עדע־ ד־א גענען ז־ך ווענדעט

 דע; געגע; אלש ם־נדע־, נ־שט ־וננש.קאםמ־שש־א;
!פ־אזעש אדטע;

ע ט ר ע ד נ י ז ד ד ע ס  ג נ ו א • ו ר ט ♦
ך ר ו י ד ו נ ש  והדד זאמבא־ ארש ש־.) ש ה ״

 ר־א ה־ע־ ראטטע טאגע ד־עזע־ בער־שטעט:
 נע. ארש פאללאק ווילהעלם הע־־ן דעש טדרא־ננ

 ה־עז־גען דעש טאשטע־ דע־ טיט טעט-פאלאנקא
 שטאטטפ־נדען נ״טאנן ע־־א־ר שנ״דע־-ט־ישטע־ש

 א־ד. ״א- פערקינד־נוננ דד״טאל־נע דיא זאללק.
 נ־עטאנד ■•א־־ען. פארגענאטטק נוננם.נעטאש

 ה־נ- א״; נאך טרראונג ד־עזער דאש דאראן, דאבטע
 צ־פאלל־נע־־ו־־זע אללי־ן ענטנענענשטעהע. דערנים

 קולטוש-געט״נדע ה־עז־נק דע־ פ־אזעש דע־ א־זט
 רען א־ן בלקטע דיעזע־ אדוואקאט. ט־שנרנע־ א״;

 טאש. א־נד ה־ניץ בי״ט־נאטש דעש געבורטש.ש״ן
 דע־זעלבע האש ג, נ ו ק ד ע מ ע ב ה־א טע

 ל ע • ־ ב א נ אלש זאנדע־ן ורלהעלם׳ אלם ניבט
נאש ש־־־ט־נאש דע־ א־זט. א־־ננעט־אנען פאללאק

ש א
. -ו*  •עדאך לעבען ש א ה־־שע,

 ע־קיא־- יולטוש-פ־אזעס דע- י ־־א־־דע נענאננט
פע־ק־נדעט פאללאק ודלהעלם נאשדעש דאש טע,

• • * י ט י - *,י > י י< ״ - ז ! * - • י '•••■*ץ- י•**•* • ̂-2 ׳2.״/ < י ע• * א״ י -א- •) א׳ ׳<* ן ׳אי >״
. ;<ןך״צאלול6 ר״א ע־ לדטעט, פאללאק . .  ״־.._ .

 דעש ש־טטען אללע דאגנע נעשטאטטען נשט נ ־נ א
 פ־אזעש דע־ דא ע-פאלנלאז, של־עבע; ש־־יט־נאמש

 א־שע־־נעהטק נ־שט פע־אנט־־א־ג־־נ; דיא ־ עש ה
 פע־. האשצ־־טש.טאהל דאש מושטע זא א־נד טאשטע.
 וו־שטע, פא־ל־־פ־; סאן -אש אהנע ווערדען, צעה־ט

 פארל דע־ ד.—ו שטאטטש־נדען האשצ״ט ר־א ״אנן
ש־״ט-פאא־, דאש אלש בעחיערלישער. זא א־ש א־זט

 ד־א נ״ע־ד־ננש א־זט, פאה־נ נ־שט מ־טטעללאז, נאנ״ן
או־פצלב־־ננק• עזען8ה#כצ־־טש.ש נאטה־נק

א ־ ד ) ־ ר ע ־ נ א ר ו ־.ש ד ̂ נ * י  צ
. ר ע )6ק . ט ג נ א ר ב ע ג ר ע ד ע י נ - ק י ד ב  א

 א"- א״-ע צ־עמליך זא האט צוקער-פאבריק דיעזע
 צווא־ אונד ע־לאננט, בעריהטטה־יט ראפעא־שע

 פשה', של ״צור,ע־ ערצי־נטען א־הד פאן דען דורך
א־טהא־אקשען זאטטטל־שען פאשט פא;

 א־זט בעקאגנטל־ך ווירד. בעג־טצט א־יראפא׳ש יודען
 נ־עדע־נע. יאה־ע; צווייא פא־ אוץ פאשיריק ד־עזע

 אלש- •עדאך זץ בילדעטע עש לוא־דק. ב־אננט
 בורא־ דעם מ־ט אקציענ-נעזעללשאפט׳ א־־נע באל־

 דע ש ט י י ד בעדטצע־ . נ־אשנרונד פעשטער
 פאשייק ד־עזע וועלכע שם־טצע, דעה א; האטוואן

 א־ן אונד הערשטעללען שטילע ג־אשא־ט־נעש א־ן
 אץ פדי־טאנ פא־־נע; - ליעש. זעטצען בעטריעב

 א־ן נ־־ע־ד־ננש ב־אך נאשט־טשאנש-שגונדען דען
 פערהעע־ נ־אשע דאש אויש, פ־יעד פאש־־ק דיעזע־
 דך ע־שט־עקטע ש־אנד דע־ אנ-שטעטע. דוננען

 וועל. אי; ע-נעב״דע״, נע־ ,־אפפ נ־אשע דאש או־ף
 ענטשטע. ז־־נעש :אך באלד ם־־ע־ דאש זץ שעם
 א־ט- אננעפאשט, ורנד הע־רשעגדען דען דו־ך הען,
 א־־נענטל־שע דאש - פערב־־־טעטע. טעה־ טע־

 ראה- דעש ט־נ: פע־א־ב־ צור שאשרקש-געב״דע
 ו־אא־ענ. דע־ טהייל נ־אשטע דעי א־נד צ־קע־ש

ק דו־ך של־עבען פא־־אטהע  פע־שאנט. ש־א:־ ד
 נא־־. דע־ ארשע־ דאש נ־אש, זא ״א־ ש־א:־ דע־

 נ־־-ה־־זלער אונד נ־־טראע־ ד־א נאך אוץ שו־אניע־
א. ם־ט ה־נד־־ך נאשט נאנצע ד־א פ־יע־.־ועה־  נ־

 ש־־ע־ -אש א־ש ט־שטע, א־ש־־טען א:שטדעננ־נג שע־
 זעה־ א־ץ א־זט שא־ען דע־ ע־שט־קען. צ־ נא:צלץ

 דעש א ש־ שאשר־ק ־־א ו־א־ דאך שעד־־טענדער,
עםטערר־־ש.א־:נא־־שען דע־ אםשער־־א;צ.פע־א־־ן

 דע־ א־־נענטה־טע־ץ א־ש נעזעללשאפט .אקצ־ענ
הע־. ד־א ע־ל־־דעט. שאדע; קי־נק נא־ פאש־יק

וא
 ז־־ט ן.) ע ט ־ ט ע ־.ש ט נ א

 ד־א נ־אש.ראנ־שא א־ן דע;
ש ענטזענדעטען דא־טה־ן

האפעש

-  טוש .־אפפ־נ־רעך דאש נ
 ~אפ. דאש שלאם נ־שט דא ווע־דען, א־־ננע־טטעליט

א א־ץ זאנדע־; פ־נע־־ע-נעש־־דע,  נ־אשא־ט־נע -
 פע־נ־שטעט ש־אנ-ע פאש -אפפ־:ער־ע.םאש־נע

 של ״צ־־ע־ ש־־אנ־ער אלזא הי־ער עש אש א־־דע. •
זעה־ פא־ל־־פ־נ א־זט -אש - ־•־־ד נעשק

 צאהל ד־א שטאטט. יודענ-פלינדערוננק נעהאשטען
 פז^רנע. דע־ צאהל ד־א ;43 אננעקלאנטקא־זט דע־

̂הל זץ בעפאנדען עש .63 צ־־נקא־זט לאדענען  אוץ ו־ז
 נע. וואורדע ־א־ א־נטע־ז־ש־נג, אץ 36 אנדע־ע נאך
 א־ה־ע־ בעור־זע ז־שע־ק ק־־נע דא ד־עזע, נע;

 פע־פאה־ען וו־־טע־ע דאש פא־לאנען, טהי־לנאהטע
 א־נטערז־. דעש אקטען דע; או־ם א־־ננעשטעללט.
 ט־ט טהאטזאשען פאלנענדע נעהק ש־ננם.ר־שטע־ש

 אנט־-שעט־טישען ד־א :הע-פ!)־ קלא־הי־ט נ־אשע־
 2.י אש שענאננען סענט-פעטערור אץ ק־א־ואללע

 א־ץ טאגע וועלשעם א; יאהרעש. פא־־נק או־נ־שט
. אונד ן ע ק א ט ש ן. ע ט ש ק א ט־ט ־ ־ ט ש  

 נע־ואלש. דאש פ^לקש.הו־פע שעו־אפפנעטער ן ע נ
 ם. ע א־ננאין קו־פטאננעש יידישען דעש לאקאל

 אונה ע־ש־אך דאשזעלשע שט־רטטע, ן י ־ ט ש
 נא־ א־ץ טאנע דיעזעש אן א־נד א־־שפל־נדערטע,

 א־־נשל־נ. ה־־זע־ ־־ד־שער אנדערער פענשטע־ ד־א
 ע־שט אשע־ ש־אך ק־א־ואלל א־־נענטל־שע דע־ -

 פאלקש״טעננע א־־פנעהעטצע ד־א או־ש; אש.״׳.־
 ״־־אה. א י־דישען דעש הרז דאש ע־שט שט־רטטע

 פ־־־נ. א־נ־ ־ו־שטע ר, ע ל ל ־ מ ראש -א נע־ש
 אץ נעשעפטש-לאדא־ דאש דעדטע

ד־א ענטשטאנד. פ־־ע־ —א צ־פאלל
-אנכשקפאט־ל־ע

 פאן -עטטק. פאלקעש דעש וואוטה ד־א פא- פלושט
 קו־פטאננע, י־ד־שען אנדערען א־־נעש צ־ עש נ־ננ דא

 נע־־אלש. ד־א ו־א ר. ע נ נ ו א שאג־־על :אטענש
 צו. דעש - ו־א־־דע. ע־ש־אשע; עשענפאדלש טה־ר

 דע־ אשע־, עש נעלא;נ א־טש-־־שטע־ש דעש דעדע;
 ־־ש. דע־ טהץ. צ־ א־־נהאלט פל־נדע־־נ; וו־־טע-ען

 א;, ־ודע; דעש דעשהאלש נור אשע־ זץ ;א־ש טע־
 נענאננטע דעה והיל

א־ט־ש.־
 דעש קו־פטא:;

 נעק־־פטען ־ פ שטע־ ־
 ד־עזע - !ש־לדעטע נעי־דעש ש־טטע א־־נע

 נענעשען א:־ענ־ננ ע־שטע ד־א ץ א האשען ־־א־רע
ק צ־  קאם־טאטע שאטאד־ע־ א־נד זאלאער א־ש ד
. .״.׳״!א א׳  י ■ אללק. א ־׳ ט -שעט א.

 א־־פנעט•:. נעטל־ך, עש האשק אננעקלאנטען ד־א
פע •א; ק־א־ואללע נעלוננענע; ד־א דודך טע־ט

א־ט־ען• אנדע־ען
 לאששק פעהלען נ־שט
 א־־פצ־שר־ננק. •ודק

 ־ שעה א אהל • טעטע
 ק־א־־אלל געהאשטק

 פפד־שט-ע־פ־לי ז־־נע־
 ? י דץ צו געו־עזק ט־נ

האטטקד וו־ללע נ־טע

עטצ-ם־טטעלן

פא־ ׳שאטאד־ע־ — שענט-פעטע אץ
שטאטט.פא־־נק א־־נ־שט א־ש קאם־טאטו

ד־א נענע; פאיק -אש א־ש

שטאטט. א־־נ־שט .*׳- אש יען
 אץ ■־ שט־הל-־־שטע־ דעש

לאש. ע״.א! ! ע ״ט — --
דע־ א־נד שט־עננע ט־־אש

פע־ה־נ. נע־־־ש ק־א־־אלל ק
 נע. טאנע צו א־נטע־ז־ב־ננ ־ע־ אץ ד־א ׳־־ך
 דאש ע־־־יעזק, נעטל־ך עש א־זט -אטע; טע;

שענט. אץ אנט־-שעט־ט־שט־ש דעש ־ש־־־טע־

פאלליעטאץ.
פילאזאף. בעקעהרטע דק־

 — •אדדהונדע־טע. 17. דעש אדם ע־עאהלו:: א־־נע —
פארטזעפצוננ.) ע8.11(

 £־א:ע ד־עלע אדה נעלעה־פע ■ו:נע דע־ ו־א<ה עגדל-ך
 ד־א :ו־ לאנעלן ב־פטע־עם ס־ם קווא־פ־ע־ד.דע־־ן ז־־נעש

:צ־ ווא־טע קו־צען
דיד:־, ר׳ ל־עבע־ ד־־ן דאש, איזט! ,קבלה״ ,,־־אש

'בעאנט־וא־טעט ש־־ע־ אבער ־א:ט,6נע ל־־בם א־זש . . !
 (נענאנן ראכב־, העד־ נעשטעהען, א־הנען רום ״אץ

 ט6וו־פשע:שא ק־־נע ם־י אץ האש :•־עש) פאן סאנדערס
 דעה פא; ראן וו־א ראן, וואהו־ך קאנן, פאדשטעללע;

 נע־ו־־קען וואונדע־ אוננאט־דל־נע בעהו־פטעט, ״קבלה״
. . . קאננטע

 !יע:ט פאללקאררען האנדערם, הע־ד ז־א, האבק ״דא
 דע־ לאנעלן) געצוואוננענעם ר־ט שער־א (ענטנעננעטע

 וואל. ל־־שטען רעה־ נ־ע וואהל וו־רד מענש שוואנע א־־נצעלנע
 זעהען אונד ל־־שטעט. נאטור נ־אסע נא:צע ר־א אלם לען,
 נ־ע טר־טט שאפפו::, :ואסע ד־א :אטור, ד־א !דאך ל־א

 ל־א באהן; :ל":ראש־:ען ל־שטעראט־שען, א־ר,רעד אויש
 נאך אללעם נר־::ט ל־א וואו:דער. ק־־:ע ע:טש־עדען קע:נט

 א־הר שאפפער דע־ וועלנע העדפאר, :עזעטצען נעוו־פסען
 דאה,ער דולדעט :אטור ד־א א־יעעא־רפפש. או־שפר־ננל־ך

שאפ דע־ ו״ט א־נע־הו־פט נ־־::ט ל־א או־סנאהרען. ק־־:ע
 א־ר. :ו־ לאשט ל־א ;הע־פא־ :״עם נ־ע וועלט דער פו::
ט־ע. ע־ש־־:ו:: א־ן וו־עדע־ או:ד וו־עדע־ אלטע דאש רעד

 ראטשע; ל־א הא:ן, :לו־בען רע:שען ר־א או:ד טען,
. לץ!״ פא־ :־־עם .

ד־ע. וועה,־ע:ד או־:ען דע; ר־ט :לאטצטע שא:דע־ש
 האטטע ע־ לאנלד״לטע. :ור א־ה; דע־ םא־ם־א:עש, לעש
 :ע. ־עדזעל־נ פלאטצל־ך דע־ ווענן ־:שם,1:עו :ו:רעה־ עש

 צו־־ק. צ־ררע־נען ו־ץ אץ לץ :עלעה־טע יו:נע דא־דענע
 ד־א וואללטע א ־ ד ע פ דאך וו־־דע. האבק :עצא:ען
:־:ש או־שא־־:א:דע־לעטצו:: :ע־אטה,ע:ע פל־ש א־ן א־־:ראל

:ול־־טע־ לא:טע א־:ר אהטערב־ענען
דע־ עש. א־זט לא !סאנדע־ס ל־ענע־ ר־־ן •א, .־א,

 פאשש־::ש.ק־אפט אב:ע:־ע;צטען ש־־אנען ד־:ע־ ר־ט רע:ש
 פ־על. ל־־:עש ל־־ט דאש ל־שטעש, ד־עלעש :־:ט בע:ר־־פט

 ו־אהל אונד בל־עב פע־באמען נעשטעהען טו־לע:ר.־אהר־:ען
 :־־בעל:דע דע־ וו־־ד. פא־ל־ע:ען קלא־ או־:ע אונלע־עש :־ע

 י דורך וו־עדע־ או:ד ה־ן וואהל נערע־קט רע:שען דע־ :־־שט
 א־לט :אפו־. דע־ ק־אפטע פ־עלע; דע־ א־־:ע צופאלל

 שט־־ב. דער ־־פט דא:ן :עלו::ען, צופאללי: ד־עס א־הש
 דאךהעי! ״של־עט אדם: א־־טעלק־־פ ל־־:ע־ א־ן :ענארע:ע

 ! !ע־פ־:דו:: א־־:ע !״:עדאנט עדם־:דונ: א־־;ע האנע אץ
 קל־:עד, פ־עלעש אלם :־:ט א־לט רע:ש ד־עלע־ ל לאנערל־ך

 פאן פא־ וו־א :אך נל־־בט ער פד־הער:עוועלען. עי אלם
 ■אטהלעל; א״לאלבא־ען טויזע:דען אנע־ אהד טו־לע:דען
. !״אומעבען .

 וואללטע אלם א־־ן, ווע:־: א־־ן פעדיא ה־עלט היער
 אויסא":א;דעד. ז־־:ע־ יו־נסעק־־ט ד־א א־בער לעלבשט ע־

 ל־ך ר־עב ע־ :אכדע:קען. י־־פל־ך א־הראל :אך לעטצומען
 וואללטע אלם ששיר:ע, ד־א העפט־: או־:ע:נל־קע א־־:־:ע

:עדא:קען טד:ע:דען6או־ :עה־־:ע ז־־:עש א־ן רא::ע ע־

 ב־־::ען. אדשד־־קע ־.־וש וו־עדע־ א:דע־ע :־דע־קארפשען,
 פאל:ט ודא פעד־א ם־ה־ שלד־:ע; ר־:יםע:.לא::עש :אך

ץ : פא־ט א  רע:ש דע־ :נעשא:ען ודעדע־הא־ט עש ר־ם .
 עט. הא:שטע:ש קא:ן ע־ ;ן ע ד : ־ ם ־ ע :־:שם קא;ן
 יע:ע־ ארע־ ד־עלע־ ולאם דאש, !ן ע ק ע ד ט נ ע ללאש

 אל־:ע:. רעם ל־־ט הא ולא־ דאש ע:טדעקט, צופאלל־: רע:ש
 לעהען :־:ט עש ראן ראש :ל־ •לעלם.שאפפ־::, דע־ בל־־ע

 שפ־ע. ״•־אל:דע־■ ק־־:עש פאן אללא דא-ז ראן קא::טע.
 האנדעלט, :אטל־.ק־אפט א־־:ע אלש בלאש לץ עש הא שען,
 ־ע:עלראם־:ע־ ר־ט א־:או:טע־:־א:ען, פא־םל־אה־ע:ד. ד־א

 א־לט ראש :וו־־קט צ־־־טען א.־;דע:קל־:ען ו־־ט פ״קטל־נק־־ט
 עגען א־לט דאש אהד ך. ־ ל ־ ־ ט א : :אנץ אללעם

 :אט־־. לא ל־א דאש שאפפה:, דע־ אן ללאהדע־בא־ע דאש
 ד־א:אטד,ווע:ד־:ע :אט־־ל־ך, נל־ א־לט אללעש :ע־ש־הט ל־ך

 ד־א :ולא־טע א־העש ר־ט פא־הע־:י<הא::ע:ען. דעס פאל:ע
 דע־ עבען לאללטע דאון אהד וואהדע־. ק־־ן קע::ט :אטור
: ע  ד־א וואס קא::ען? הע־םא־ב־־::ען וואלנדע־ ש ר

 א־־ן:עשאם. דאך וו־דד דאש ודלי, :־:ט זעלבשט שאפפה:
 ו־ך ל־א רע־קען 1 קא:נען :־:ט רע:ש, דע־ וועלען, םע:עס

 ק־־נע :־נט עש פא:דע־ם, העדר ליעבעד ם־־ן דאהע־,
. . !״וואהדע־
:א;צע; ד־עלע־ ולאה־ע:ד לאה שא:דע־ם ררד:־ ר׳

 •טסאר־ ראנב־ יו::ען דעם אל־םא־־:א:דע־לעטצה: לא::ען
 פע־. ווא־ט א־הצהעם א־ין נור או־ך אה:ע :על־בט, אהם

 א־ש דע־ פעד־א, ־צחק -אנב־ — האבק. צו שטא:דען
 ז־־נען פ־ר אלם זעלבשט, ו־ך פ־־ רעה־ גע:אררען :־הדע

 נון רא:טע נעשפראכען, ק־וא־ט־ע־ס.הע־רן אנוועזענדען
זיין א־ן אום אפפנען, צו סה־ר ד־א פע־לוך, דען וו־עדע־


