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!אויסזעהען יודענ־םי*:דע דיא וויא
— אנטי-סעסיטק. דער םוםטער.נ־לדער טדו־־־נע —

א־ א־בערפליסם־נ, וואהל א־זט עם  הינצי- ־־,י
עי פ־הרער , אילע פאשט בע־־־טש דאם ■ר־זק,  י

 ד־א אבער נאמענטל־ך אונגארן, אץ אנטי-סעמיטען
 אוננאד־שען אים דעפיט־רטק סעם־טישען - אנט־

 פפלעגט, או־שצ־דריקק דך מאן ודא רייכסטאגע,
 ז־א וועשהאלב האבק׳ קאפפע־ רעם אדף ״בוטטע־

 ז־ך •נד א בלייבען פערבארגענה־יט שט־ללער א־ן
 - !זאללטק הינרסוואנען זאננע ד־א אץ נ־בט ;אי
 וועגק א־זט העררען זיבערען ד־עזער א־ינע דער

ע. או׳ז׳ור ד־עבשטאהל נעלד.פעראונטרי־אוננ,  א״
 איף וועכםעל.פאלשונגען האט אנדע־ע דע־ ;קלאנט

 שמאה- וועגק והרד דר־טטע דעד נעורססק; העם
עי אוגד פערפאלנט, פערלייטדונגע; ל־בעד  •יעי־ י

 שטוטצער־יען ד־א אלל דענן קאנן •לעד נץ, - טע
 ארפטר. ל־־טע דיעזע געגק וועלבע או־פצאהלען,

ק אבק ודר דאך !ב  £א־גע- דאם א־בע־ יעטצט ה
ק  אלם •ועלבע בע־־בטען. צו פערזאנק צור־ער ה

 אנט־-שעטיטעך דעד ״ם־סטע־-ב־לדע־ טידריגע
 א־נזערער, א־ן לעבט א־־נע ד-א ד־־פק. נעלטען

 ־־־בש.האלש. עשטערר״ב־שק דער אץ אנדע־ע ד־א
 ב"א ל־־טע זו־בע־ק ד־עזע ודר נעננק דאך טע.

!נאטק א־ד,רעם
 א־זט ז־עבענבידגק) (אץ ק־אנשטאדט אץ

־ ב א פיאנין העי־ א־ץ  עוואננעל־שער אלם ט ע
, א־ץ דע־זעלבעא־זט טהאט־נ. גי־סטל־כער כשע זא  

 דעבענב־רגק אץ א־־ך דע־ ד־־טשער, א־ץ אלזא
 בעט־־־בט, יודענ-געהאשש־;ק״ט האהען;־אד ■ענק
 דע־- א־נד שטאמע־ פא; ר״בע די־טשען ש א דע־

 וררד! שעדק־נדעט אונד ל״טען;עש־ע־־;ט נל־־בק
 ד״טשעש .;״עם א־ץ או־ך האט םא;ן ז״בע־ע ד־עזע־

 דע־ פאן וועלבעש הע־רס;ע;עבק, לעזע.ב־ך
 עבען א־נד •ו־־ד בע;־טצט ש־ל_־ו;ענד זאבשישק

 ענעי ע־ש א־ש־־אנע צ־ו״טע־ אץ בע־־־טש •עטצט
 ז־בט לעזע-בובעם ד־עזעם ה־לשע מ־ט א־נד !א־זט

 דאם ד ש־ל.־ו;ענ זאבש־שק דע־ ;״שטל־בע ד־עזע־
 ד־ע- אץ !א־־נצוא־טפפק ־־דע;.האששעש דעם ;־פט
 א;. אונטע־ צ7״ ז־־טע נעטל־ך קאטטט בובע זעם

ו פא־ שטעללע שאל;ענדע ארך דערם
קאנ־נע, ע;־פטישען דע־ םאם;אד.םען ״אללע

; ד־א ז־א ־־אם־ט ע ד ו  וואללטק׳ בעקאטפפען י
ק נ־בטם! האלפק ב  ;אב א־נטע־ד־־ק־נ; ד־א ע

 ד־עזע אהנע ־ודען. דע־ ע־־עט־נ; צו־ ם־טטעל ד־א
 אן נ־ע ם ע ז א ם ווא־ע נעוואלט-טהאטינק־יטען

ק  נעבל־ע- ווארע ער האף;עראטטען. קאניגליכק ד
! א־ץ טלק נע ־־א־, פאטע־ דץ ו־אם בען, ע ד ו י  

 צ־ע;על א־נד ;עשטונקען קנאבלרך נאך האטטע ע־
- ׳.״ נאזק ראנדע א־ם נעשלא;ק

 ע־ו־אהנטען דעש א־ן שטעללע ד־א וו־יט זא
 יא- זאלך אץ ש־־־בט א־ץ;־־סטל־בער לעזע-שט־ק.

ק ם, ע ז א מ פאן טאנע העם  דעד זעלבשט ־א ד
ק אלם ק־־בע ב־־םטל־בק דע־ שטיפטע־  ד
 םע;ש- דע־ לעה־ע־ ע־האבענםטען א־נד ;־אםטען

 ענטזענדעט ;אטט שא־ דע־ אנע־קאננטע, ה־־ט
 ;עאששענבא־טע ד־א דורך ״עלט דע־ א־ש ־ואו־דע,
ק לעהרע  א־נד וועזק דעם שאן בענר־פף וואהרען ד

 זאלך א־ן !פערק־נדען צו נאטטעם אי־נה־־ט דעד
 צום ;־־שטל־בער א־ץ שש־־בט טאנע בא־בא־־שעם

ק ד־עזע־ א־ם שול.־־;ע;ד. דע־ הערצק  ט־עשם- ד
 שע־אבט־נ; נרענצענלאזעשטע ד־א א־נ־ האש טען

 !הר טע נאך •ואם א־נד א־־נצוש־אנק! ־ודק ד־א ;ע;ען
1 ט ר ע ב א ש־א;•? ;־־שטל־בע ערוואהנטע דער

 א;- אבק ד־א פאה־נק־־ט, ד־א א־־נסאל נ־בט האט
 זעלבשט שטעללק יודענ-העטצערישק ;עש־ה״־טען

 ;ע. א־־נשאך ד־עזעלבען האט ער ;שע־שאםטען צו
 א;- א־־נעש שר־פט אלטק א״נער ארם שטאהלען

 שטעשאן נאמענש ;־־שטליבק, זאבש־שען דע־ען
 ן, ע ש נ ע מ א־־נעם ה, ט א ר ג י ו ו ד ו ל

 רעוואלו. ז־ינער וועגק 1*40 מאי 11. אם וועלכער
אנ.״ דעס אונ;ארן, ;ע;ק אומטר־עבע ציא;ערק  ל

 קלרזעג- אץ ע־קלא־ט, שולד־נ דעם.שערראטהש״
 ודר האבק דא ■ וואורדע! הינ;עריכטעט בור;

 וו־עדער. אשט אונזערע ש־ר בעוו־־ז א־־נען וויעדע־
 גל־י־- יודענ-שי־נדע, דיא דאם בעהו־פטו;;, האלטע

 דעש ש־־נדע או־ך מאשע נל־־כעם א־ן אונד צ־־ט־;
ם ע ד נ א ל ר ע ט א  דאש •א, ז־עהט מאן !ז־נד ש

 ר־אנ. צו ;ייסטל־־בע זאבם־שע נענענווארט־;ע דע־
 לעזע- ז־־נעם א־ן ט, ר ע ב א ש־אנץ ש־טאדט,

 ״לאנדעש.שער- ווע;ען א־־נעם וואדטע ד־א בובע
 פעראפשענטל־כט! טענשען הינגער־כטעטען ראטהס״

 נור נ־בט אב־נרט ש־אנ־ן ד־עזער ודיל ? ווארום א־נד
 סאשע ;ר־בעש א־ן זאנדערן יודען, דער ש־ינד א־־ן

 זאב! ד־א ! א־זט ש נ ־ א ;נ ו א ש־־נד א־ץ ארך
 אנשט־ע;;ונ;ען, אללע מאבע; ז־עבענב־־נען א־ן שען
 רע;־ערוננ אונ;אר־שען דער א־־נם־שוננ •עדע א־ם
 פער. ע• שול-וועזק אונד אונטעדד־בטש. א־הר א־ן

 האבען, האנד פ־־־ע עבען וואללען ז־א ה־נדערן.
 שר־העם. א־ן שאן שול-צאנלינ;ע דער ;עבו־טה דאש
 נענען האששע אונאו־סלאשל־בעם ם־ט ־ונענד טעד
 ד־א דאש יא, וו־־ם סאן ע־ש־ללען. צו אונ;ארן ד־א

 ד־א א־נד א; נאצ אונ;אר־שע ד־א ■ע ז־־ט זאבשע;
 בלאטטע־ן בע־ל־נער דען אץ ־ע;־ערונ; א־נ;אר־שע

 וואש א־נד !בעזודעלטע; ש־מששל־בשטע דאש או־ף
 א־זט זא בעט־־פשט, ט ר ע ב א פ־אנץ ד־עזען
 דעם ש־לאפפ.טרא;עד נעם־־נער א־־ן נור ד־עזע־

 זו־בערע ד־עזער וואש !שטאקער האש.פ־עד־;ע־ש
 פלאפפערט דאש פערק־נדעט, בערלץ א־ן פרעד־גער

 ק־אנשטאדט אץ קאללע;ע זרבע־ע־ דץ א־הם
 ־ע;־ערוננ, אונ;א־־שע; דער פשל־בט א־זט עש ! נאך

 קלאש- צו פ־נ;ע־ ד־א רף א שא־ף מענשע; ד־עזעם
ק דער פע־אפפענטל־בוננ דורך פק!  אנ;ע. אב

 שר־פט דעד ארם שטעללען ;עהאשם־נע; פ־הרטק
 האט לאנדעש-פערדאטהערם היננער־בטעטען א־ינעם

 דאש געש־הרט, בעווי־ז דע; ;ע;־;ע צור ־א דערזעלבע
 ;ענע; קאטפפע צום בלאם נ־בט שול.יונענד ד־א ער
 נל־יבער א־ן זאנדערן זוכט, אנצוא־־פערן ־ודק ד־א

 רעם בעשטאנד רען ;ענען קאמפשע צום וו־־זע
!שטאאטעש א־נ;א־־שק

 טום- ט־ו־ר־נע דאש וויר האבען אב־;עם א־ן
 לעזע־ן אונזערן אנט-שעט־טק א־־נעש טע־.ב־לד

 ר ע ר ע ז נ ו א א־ן ל־ידער דע־ שא־;עפ־ה־ט.
 טרייבט. וועזען פע־דע־בל־בעש ז־־ן רייכם.האלשטע

 נ. א מ י ז ניישטליכע קאטהאל־שע טאללע דער —
 א־ש ו־אבק א־־נעע; פא־ בע־אננטל־ך י האט ־ ד

 בעהו־פ- לאבע־ליבע ד־א ר־־בשטא;ע אונ;א־־שע;
 א־ה- אץ ן, ע ד ו י ד־א דאש או־פ;עשטעללט, טונג
 צו ז־ך אן וועלט.העררשא£ט ד־א בעשטרעבען, רעם

 דאש א־נד וואללק, שט־רצען שטאאט דען רי*סען,
י ב ב א ר דען פאן ־ע ז״ט רעוואלוצ־אנען אללע

 וואו־דע בעהרפט־נ; ד־עזע - !או־ס;ינ;ען ן ר ע ;
 א־־נפאך זעלבשטפע־שטאנדל־ך פארלאטענטע א־ש

 דען אום עש וו־א אלל־־ן ט. ב א ל ע ; ר ע ד ע ־ נ
 דער פאטערלאנדש-ל־עבע ד־א א־ם שאט־־אט־שט־ש,

 דא. א־זט, בעשטעללט אנט־-שעט־ט־שען;י־סטלינען
ק האט פא;  ד־עזעש נעזיננוננש.;ענאשסע א־ץ עב

זאבש־ש.ע־־א:;על־שע דער נעמל־ך ־, ד נ א ט ־ ז

 ק־אנשטאדט א־ן ט ר ע ב א פ־אנץ ;־־שטל־בע ן
 דען דעד נעל־עפערט, צ־י;נ־ש טדדר־געם אי־ן;א־

 פע־דע־בל־כע זאלכע שול-צא;ל־נ;ק זאכש־שען
 טענ. איינעם פאן ד־א זובט, א־־נצופרא;ק לעד,רען

 ״פערברע. דעס וועגען וועלכע־ הערר־הרען, שען
 דיננעריבטעט לא;דעם.פערראטר.עם״ דעם בענש

-------וואורדע!
שרר. אנדערע דאש אונס וו־ר זעהע; נון אונד

 י •ועל. אן, אנט־-שעט־טק א־־נעש טושטער-ב־לד רינע
 אנרע־ען דע־ אץ נ־־םטע, באזען א־־נעם גל־־ך בער,

 ד־עזער א־זט עם הערומפאלטערט. ר־־בס-האלפטע
 דער הו־פט-פיהרער דער אלם גע־־ננע-ער ק״ן

 דעש עארד;עטע5אב דער וו־ען, אץ אנט־-שעט־טען
 פאן ריטטער געא־נ רייבש.דאטהש, עשטערר־־ב־שען

 האט ״־־טטע־״ זו־בערע דיעזער 1 ר ע ר ע נ א ש
 .ורע. דעש הערויסנעבער י־ד־שען דע; נענען נעטל־ך

 ווע- ם, ם ע ם טא־״ן העדרן טא־״בלאטט״ נעך^
ק  אננע. פ־עש-קלאנע א־־נע עהרענ.בעלי־דיגונג נ

 וועלבער ב־־א נע־־בטש.שערהאנדלוננ, ד־א שט־עננט.
ק נענק שע1בע־ייט;י ■טטיטצינע זעה־  ־ העדרן ד

 וואורדק; טא;עם.ל־בט;עצעררט דאש אן .ריטטער*
 ל.1ז האט אונד (טאנטאנז ד־עזעש !7. אש בענאנן

 פע־ניבטוננ' .טא־אל־שען דער מ־ט לענפאללם
אנט־.שעט־טען;עענדעט. רובלאזק ד־עזעש

שא. פאלנענדער. איזט טהאטבעיטטאנד דע־
 פע־שטא־בע. נונטעהר דעם זאהן רען האט נערער

א ם־נ־שטע־ש עשטעררייב־שען נען ר ק ש ־  דא. ;
ק נע;ען ער א־נדעם בעלי־דינט, ט־עף דורך  ד

 פע־ל־ים- אונפע־שאטטעשטע; ד־א פע־שטארבענען
 א ר ק ש י ג יוננע דע־ פעראפפענטל־בטע. דונ;ען

 ודדעררומע צום אדף שאנע*ער ר,ע~רן א~דע~טע6
 שאנערער פערל־־טדוננען. א־;פע־שאטטען ד־עזע־

 ל־ים- פאלגע קי־נע ארפפארדע־ונ; דיעזע־ וואללטע
 עהרענ- צור בל־עב א ר ק ש ־ נ יונ;ען דעם טען.

 קיין פאשע-ש פערשטארבענען זי־נעש רעטט־נ;
 העררשפארדערונ; ד־א אלם א־־שוועג, אנדע־ע־

 וו־־זע ד־עזע־ אין ז־ך א־ם ,דועלל", צום שאנערערם
 פע־שאפפק. צו נענונטהואוג;' .,ר־טטערל־בע א־־נע
 נ־בט ז־ך בענאהם שא;ערע־ פאן ריטטע־ דאך

 נענו;. פ־־נע דע־זעלבע וואר זאנדערן ,־־טטע־ל־ך,
 בע- צו לי־ב שטזטציגק ז־־נען א־ן קונעל ק־ינע אום

 אפ. נונטעהר א ד ק ש י נ יוננען דעם קאטטען.
 נ־בטש- א־ין וו־א ל־־שטען, צו ״אבב־טטע״ פענטל־ך
 ווענן פפלענט, טהון צו ד־עם שול-־ונ;ע ווירדינער

 א־הם פאן א־־נען פ־ר בעפ־רכטעט שטראפע ד־א ע־
 .ורענער דאם — שט־־יך. .;אששענ פערא־בטק

 אונד שטאהל־כע דיעזעש ארף וויעז טא;.בלאטט״
 .־־טטע־ם־ גראםטי־לי;ען דעש פערקר־עבען פי־;ע

 דעם. נור פערל־־טדוננען לי;נע־־שק ז־־נע דער ה־ן,
 פ־־ב- .דועלל־ דאש ער ווייל וו־דערר־עף, האלב
 שווא- פע־איבט באזע אללעש ע־ וועהדענד טעטע,

 ז־בער ע־ דענע; פא; פע־זאנען;קענא־בע־, בען
 צו העדו־סנעפארדערט דועלל ק־־נעם צו א־זט,

!ווערדען
 טא;. ״ורענער רעש א־־שע־ו;; ד־עזע־ ווע;ק

 נע- ודא שאנעדער, פאן ר־טטער האטטע בלאטט־
 העדרן הערו־ם;עבער, ־־ד־שע; דעססען ;ענע; זא;ט,

 אנ;עשטרעננט. ש־עש-קלאנע ד־א ש, ש ע ם טא־־ין
 גער־בט פאר ע־ש־ען קלא;ערם דעש אדוואקאט אלם
דר׳ שטאנקערער אנט־-סעמיטישע בעקאננטע דע־

 נעקלאנטען דעם אדוואקאט אלם י; א ט ט א פ
 דר׳ אדוואקאט ־־ד־שע בער־הטטע דעד ע־ש־ען

. ד ע ט י י ר ב ק ר א ט



 א־בערפיעל. א א-אש דארף דאש רועלבע אלבאנעזען,
ק  ייער6 דורך א־עעס דעש טה־־ל נזהייל ג־אשטען י

 א״נ־ לעבק כר־שטקדאש 14וואב־־א פעדניבטעטע,
 זאעבען האט דעגיערונג טירקישע דיא - ביסטען.
 הער־ וויעדער רוהע דיא אום ענטזענדעט, מיליטאר

צושטעללען.
 או־ף ט.) א ט ג ע ט ט ט.א י 0 א נ י (ו *

 דעי פא; דד״פיעדטעל-שטונדען אונגעפאהר דער
 עכט- קאם־טאט) (זאלאע־ באלאשדי ;עט־ינדע
 א־־ן טאנע ך־עזער א־זט פ־שטא סענקאע־ פערנטק

 מאג. א־ה־עם פאן א־־נע געגען דינאטיט-אטטענטאט
 - ט־שלונגק. פ־ו־א •ונגע לעבענדע נעטדעננט נע
 לוד אינד נאמענם.טא: איהדען פ־־ערטע דאטע היא

 בעגא:- דע־ אץ טעהרערע אנלאששע ד־עזעש אויש
 צום בעקאננטע וו^הנהאפטע נעמיינדע באדטק

 טדעע דע־ געראדע וואורדע עש £עםט.םאהלע.
 עש טעלדעטע, הו־ז.פ־ו־א דעד סאן אלם שעדודרט,

 אוני געוועזק ה־ע־ פפעדדע צו טאנן איין זי־א
 ד ע ד ה ע ־ ע פ איהרעם פאן איין פדדא דע־ דאבע

 גע־ נאמענש.פעשטע צום ״ק־שטשען" געזענדעטעם
 ווע־דען׳ צ נעד־טטעלט אד,נע וועלבעם, בראבט,

̂לל״ וועדדען א־בע־געבען א־הד  ,צער- עש ודיל זז
הדז. דע־ ענטדאלטע. מאטע־־אל״ ב־עבל־בעם

פעדדאשטיג גלי־ך •עדאך זאבעקאש פ־ויא
 י־עלכע־ פעדוואנדטען׳ איד,רען זיא וועשהאלב פאר,

 א־ז- בעצירקעש דעם וי־צע.שטו־לריבטעד
עף,  נעשענק נעה־־טנ־ש.פאללע ראם אירש אום -

 ודצע-שטוהל- רעש אנא־דנונג אדף - צי־גען. צו
 אם וועלכעש קיכטבען, ־אש וואו־דע ד־בטעדס
 •יע־דע; אונטעדזישט נאהערען דעש טאדנע; נאששטק
 גע. שאפ.שטאדר ענטלעגענען א־ינען אין זאללטע,

 בע- פפע־ד *.יאהו״געש איין נו־ ז־ך ■וא שטעללט,
 פלאטצייך ו־אורדע טא־נענש איה־ 4 אום פאנד.

 קלי־נע א־־נע אב אלש פע־נאטיטען, ,נעקראך איי;
 ייא־ע. •יא־דען אבנעפייע־ט נאהע דע־ אין דאנאנע

 שא:•- דעש ״אנד א־־נע אינד שט־אד-דאך ־אש
 אינד געפיאנע• ליפט דיא אץ •יאדען שטאללעש

 געדיששע. שטיקע אץ דאש בעגרובע; טר־טטעד א—
 ״אילטע דאשזעלבע זיך. אינטער פפע־־ יוננע נע

 אינ׳ש שטאלל פעדשפע־־טען דעש אויש ־■אהרשי־נליך
 עקע איינע־ אץ אייףדאש ט־אט נעלאנגקאונד ע—פ

 עקשפדא. ף דיע וועלבעש קישטשען, שטעהענדע
 דך לענקט פ־ייא יוננען דע־ פערדאכט דע־ די־טע.

 שאן לעבע; איה־ דע־ ן, ע ט ט א נ אידדע; אדף
אבק נעפאהדדעט אי־נטאל  אייש. צי־ דיא זאלל. ה
 נא- פא־פאללעם נעדייטנישפאילע; דיעזעש רלא־ונג

 נע. איש ר־־צעש ביננע; די־פטען דאטען טהיגען
וועדדען. אבנענעבען ־־כטס.זאאלע

שע ג ס ע ט י מ ר ע ם. כ כ
פ־א־ידטענ״עשעפט. אונד נעטד־־דע פעשטע־

 דאט ״א־ ־־!ן:ע נאנצען דע־ וועהיענד ן. ע צ • י ו ו
 אייך אלש איים:עבזןט, דאש ןהל1וזןיו לעבדאפט, נעשעפט

פע־ק״פם ניש. ש־ייזע; אונפעדאנדע־טעי בייא קדסלישש •א ד

 אויש זינד פדי־וע ד־א שעטערצענשנעי. 120,000 מאורדען
_ עדז־כטליך שעד,ל.ש־ייו.מאבעללע״ אונד דעד,פ־ובט.

אבנעשוואכטע, איינע וואר קויפלוסט דיא ן• י ק
נעפאל. ווענינעס אום פר״זע ד־א אויך דעספען פ>ןלגע אין

 שעטערצענטנער 5000 אינשנעואששש וואוידען וינהאונד לען
עי.8 נולד׳ 7 ביז קד׳ 50 נולד 6 פאן קוואליטעט נאך יע

קויפט.
 נעשעפט ראם וואר גערסטע אין או־ך ע. ט נערם

 צוריק. קר' 10 שיט דורננערענדש זינד פרייזע דיא שאטט,
 אינד שעטע־צענטנע־, 15,000 וואו־דען פע־קו־פט נענאננען.

 נ־ז ק־׳ 8,1 נולד׳ 5 פ!ןן וואארע א־נטע־ועא־דנעטע :צווא-
נולד׳ 6 פאן פוטטע-.גערשטע בעשסערע ק״, 10 נולד׳ 0

 8000 וואו־דען שיטשעל.:ע־םטע קד', 85 נולד׳ 6 ביז ,ק־ 45
 פ־ינע ק־/ 5 <נולד׳ 7 ביו נולד 7 פאן מעטעדצענפנעד

פע־קו־פש. ק״ 50 נולד׳ 8 ביל נולד׳ 8 פאן נעדששע
פא־ו־א. נעהו־פטעש ו־אא־ע דינדעדע ד. ע פ א ה

 אונ. איש וואאדע פ־־נעדע איוש הינגענען פ־ייזע, נענטליכע
שעטעדצענט. 5 0 ויאו־דק ציואששע; ביללינע־. בעדי־טענד

נולד׳ 0 פאן שיפ£.יואא־ע :צויא־ אונד פע־קויפט, נע־
 6 פאן פ־־שא באד:.יואא־ע ק־׳; 40 נולד׳ 0 בי: ק־׳ 20

קד. 55 נולד׳ 6 ניז ק־׳ 50 גילד
פא־. דיא זינד וואא־ע אלשע־ אין •ן. ו ד ו ק ו ק

 נעהויפטען. ניט פ־־יזע דיא דך וואדו־ך נע־יננ, אבהע ־
 75 נול׳ 6 פא; שעטע־צענטנע־ 15׳,100 וואו־דע; פע־קו־פט

 צ־צ־נע ד־א דנד וואא־ע נייעד אין ק-. י)5 נול׳ 7 ביו ק־׳
 ויאננאנש אננעלאננטע; ווענינען ד־א נעריננ. זעה־ נאך ש.

קד׳ :15 נולד׳ 5 ביו קד׳ 25 נולד׳ 5 פאן אש

:•ל־. 8.28 פ־יהיאר־ פע־ ן ע צ י י ו ו
ק־. ■81 נולי א צי 1885 רע־נשט פע־ ע צ י י ו ו
נולד. •5,87 1885 שאי.יונ■ פע־ ש ■ א ׳-ש י נ

נולד. .׳׳72 פ־יהיאה־ פע־ ־ ע פ א ד
 נוטע דך ציינטע וואשע דע־ אנפאננ צו ש פ ע ־

 דע; פי־ שעשע־צענטנעד 1500 אויך •יאי־דען אינד קויפלישט,
 וואשע דע־ ענדע נענען פע־ד״פט. נילד׳ 12 צו עקשפא־ש

 קייפע־ ״אללטען אינד אבנעשוואשט ט ;׳•׳י-יע דאש ווא־
 אייך דאי־דע; עש בעוויללינען. שעד־ נישם פ־ייז דיעזע;

 ניל׳ 11 צו שע־קאנש־ל-וואא־ע באנאטע־ שעסע־צענטנע־ 7110
נעשלאששען. ק־׳ 25

פ־ישא. ווא־ עקשפא־ט *ן ד פי־ ן. ע ש א ז נ י י ל
 ג־א. איינע או־ך אונד נעזושש ק־׳ 75 נולד׳ 12 צו וואא־ע

 אונשע־נעא־ד. פע־ק״פט. פ־״זע דיעדעש צי פא־ש־ע שע־ע
 בע. ק־׳ 75 נילד־ 11 ביו נילד 11 שיש ווי־ד ויאא־ע נעטע

צאהלט.
. ל א ב •  שע. 6<> י וואי־דען קויפלושט נושע־ נ״א ־

נעשלאששען. נ־לד׳ 85 צו טע־צענטנע־
1 דנד  50 נולדען 5 צו ן. ע : ו ם.ק פ ע ־

קוואנטים. יעדעס פי־ נעהשע־
£ נ ע ז ל י ה ווא־ נעשעפט דאש ע. ט : י ־ .

 :וואו־דען פע־קו־פט שיואך. ועד־ וואשע דיעזע ארך
 גילדען, 10 ניז קד־ 25 נולד׳ 9 צו נ־אשע ודיטע פיזאלען

 ק־׳; 50 נילד• 11 צי ן7צווע־נ.באהנ נילד׳, 7 צו נ־ו־נע
 12 ניז נולד׳ 10 צו ע־בלען ;נולד 1<׳ ביל נולד■ 8 צד לינלען
 פאלי־. נולד׳ 11 די־לע.נ־״ן ק־■; 25 נולד !׳ ד-דע נולד׳;

נללד 24 ביל נולד׳ 21 צל נ־דע־ שאדן נולד; 12 טע־

 7 פאן שאד,אר.זאשען נולד׳, 28 ביל נולד׳ 27 צו בלויע־
 נולד■ 32 ביל נולד׳ 80 צל קימסעל קד/ 50 נולד׳ 7 ביל נולד׳

ר אללעם ע ק־לאנדאמם. 1 0 פ
 קורל.נעריבט דעם אלים לינד ע 1 י י ר ל.ם ה ע ם

. קלייע פיינע ע־ליכטליך. . קלייע נולר/נראבע 4- נולד. 4-
ד פרייזע דיא ן. ע ק ש ט ע ו ו צ  איטשע־ נאך מ

 ביו 80 לאק אין באשנישע וואוידען: פע־קויפט ריקנאננינ.
 88 ביו 82 ,־׳, 76 נולד׳ 22 קילא האלבעס פע־ שטיק 85

 פע־ שטיק 100 קד׳, 82 נולד■ 22 ק־לא האלנעס פער שטי?
קל׳. 97 נולד׳ 18 קילא האלבעם
. ק ע ל ר א ו  שעטע־צענטנע־ 60!׳ וואורדען עם ל

 באנאטע־ ק־׳, 50 נולד׳ 21 ביל נולד׳ 19 צו בלאוואנישע־
 ביו נולד׳ 17 צו וואאוע נעד־נגע נולד׳, 20 נין נולד׳ 19 צו
פע־קו־פט. נולד׳ 18

 נע. פא־ט־ע קליינע א־־נע וואורדע עש נ. י נ א ד
 וואנם.ד.אנ־נ פיר פע־קו־פט. נולד׳ 82 צ• האניג לייטעיטע־

געפא־רערט. נולד׳ 3ו׳ ווירד
נולד׳ 2 שיט ווידד וואא־ע נוטע ל. ע פ פ ד.א - ע

נעצאהלט. קר׳ 611 נולד׳ 2 בין קד׳ 50
 ־אפפינע־ע א; טוש—דאד.שפ ש. ו ט י ד י פ ש

 ע:- קאנלו־ אן ׳,קי י• < נולד׳ 28 נ־אששיפטק אן נולדען. 28
נולדען 29 טע;

 ביו ק־׳ 25 נולד' 31 שפידיטיט ע פ ע ה ש ע ־ פ
ק־׳. 50 נולד׳ 31

לעב. איום נעשעפש דאש ש. ו א ע ל א ־ ט ע פ
 נולד׳ 24 שיט ווידד פעט־אלעאיט אשעדיקאנישעש האפט.

 בע. קליינען איש קד׳ 50 נולד׳ 24 אונד נ־אטען, איש
צאהלט.

 שא־קש. אונזע־עם צו נאנט־אג אלם ד. ע ד ע ל
 פאא־ 60 דאם ע־וועהנען, נאך ווי־ שישסען בע־יבטע

 בעצאהל. שא; וואודדק, פע־ק״פש ויא־נא.נע־בענ.קיה.ה״טע
 נולד׳, :11 ביו נולד׳ 29 פאן קוד..ד.־יטע דעב־עצינע־ טע:

 קא־אשע־ ק־׳, 50 נולד׳ 28 ביו נולד׳ 24 פא; ווי־סענבודנע־
נולד. 27 ביו נילד• 25 פאן קעטשכעשעטע־ אינד

:פעדקויפט וואוידען עש ע. ט • ־ ה ע ה א ־
ביל- 12 ביו ק־׳ 5,׳ נולדען 11 פאן *אש.ד.־ישע ששיק ו2<׳0

ק _______________________________ק־־י511 י

ג. :ו ז א ל ר ע £
שע־בענ-יאזע. דע־ צ־עה־נ;

 שטאטט. בעלג־אד אץ דיעועש .טען15 אט דע־ ב״א
 פאלנענדע ויאו־דען שעלבע״לאוע דע־ ציעהיננ נעהאבשען

 ד.ו־םש.ש־עפפע־ דע־ — .523; 3628 74 :נעצאנען שע־־ען
 .33 נוש׳ 5238 טע*׳ איית ענשפאללט ט־אנקש 100, 01; שיט

 פ-אנקש 400״ ,26 נוש׳ 5238 ט׳ נעיויננט פ־אנקם 10,000
 שע־־ע נעודננק פ־אנקש 10ס״ •ע ,7 נום׳ 5238 ט׳ נעוויננט

.38 נום׳ אונד 27 נום׳ 3628

.1884 נאייענובע- 15. פאש לאטטא-ציעד־נג
9 64 83 7 10 ן ע י ו ו
10 05 5 59 1 *• א ך ;

־ א ־ ־ ״ י ^ ״ ן ; 18 48 21 63

- עה־ענטהייל. ם׳ :פע־אנטויא־טליך ־עדאקציאן דיא פ

־6 ט כ ו ד ר נ ו . א ע ל ל ע ב א ט ־ ז י י ר ם ־ ל ה ע עט ל ל ע ב א ט ־ ז י ו נאוועמבעי. .15 £אש ק
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ק ניפט נייסטליכע דעי יא דא אועערעכט,  נרונד. ד
 רעם. ווענן י. טענשען דען זאנדעין פיעדינע, שט־קען

 א־זט, קאטהזןל־ש ניבט. נרונד-פק־טצע־ דער ;אך
 ק־ינע נייסטל־כען קאטה^לישק דעם ער כרויכט זא

 אבשט־טטונג דער ב־־א לייטטען. צו אבגאבען
 געגען !1 ם־ט דעננזןך אויסשום דער בעשטאט־נטע

 רען געגע; אורטהייל ע־וועדזנטע דאש שטיטטען 3
 קאטט־טאטש-פישקאל דע־ גרונד-פעזיטצער. •־משק

 אפ. ד־א אורטה־־ל דיעזעם גענק יעראך טעלרעטע
 צום נון ווירד געגענשטאנד דעי אן. פעללאצ־אן

 אבע־שטען דען אן ט־ניסטער £אם אונד ם־נ־שטעי
 נאך ווזןהל דערזעלבע ווא וואנדערן, נער־כטם.האף

 דער. טעהרערען טיט פעראי־נע א־ם יאהי, טאנכעס
 אללענ. וירד. שלא£ען דוה־ג פראצעשסק ארטיגען
 א־בע־- גיונדבעז־טצער יידישען ד־א זאללק £אללס

 דא ן, ר ע ג י י ו ו ר ע £ צאהלונג ד־א אלל
 דער בע£א־ קאנן, געשעהען נ־כטס דאך איהנען

 ענט. ענד־ג־לט־גע א־־נע נע־־כטש-האף אבערשטע
!פאללט שיירונג
ר ן א ־ א ב ( * ע ט ר א ו ו ש נ י נ א ק  

ד ג ו ן א י י ר א ע ש י ט י ט ע ס - ־ ט נ  א
ט ו ד.  פאלנענדעם ודרד וו־ע; או־ס ר.) ע כ א ט.

 קא- בא־אן ערש־ען טאגע ״דיעזער :טיטגעטהי־לט
 דעס מ־טגל־עד •יד־שע א״נצ־גע דאם ניגסוואי־טעד,

 (אבער-הרזעם) .העררענ-דויזעם* עסטערר־־בישק
 הוט- הערפארראנענדען א־־נעש טאנאצינע דעם א־ן

 ווא קארנטהנער-שט־אשע, דעד אץ £אבר־ר,אנטען
 מרפק צו ד.־ט נייק א־־נע; נעוואהנל־ך ז־ך עי

 טא- א־־נמאל צ״עטל־ך זא געשאה ד־עזעם פ£לעגטע.
 וועלשע פערק־־פע־־ננק, דיא וועשהאלב נאטליך,

 העדרן דען בעדיענטק, קונדק ד־א טאנאצ־נע א־ם
 מעש. דך ד־עזער אלש קאננטען. גוט רעכט בא־א;

 א״נען פערק״פעריננען ד־עזער א־־נער פאן טאל
 טא- טרר־ינעם אין דיעזע זא;טע ל־עש׳ צייגען הוט
 מעד,ר קדם דא ווע־דע א־ך !בא־א; .הערר :נע

 שטעל. ר־א נעטליך טי־ האט הערר מיין ;בעד־ענע;
 ? ־■עש נעשאה ו־עשהאלב ״א־נד - !״געקינדיגט לע

 טהיילנעה. טיט קאנינשווא־טער הערר ו£־אנטע
 פ־עיי־־בט ז־א שע־שטעהע; ם־־־נדל־כק־־ט) טענדע־

 דער ג־בט א־זט ״מעש ?״- ניבט געשא£ט דאש
 ע. ט א־־נעם מ־ט טא־בען ראש (ערווידערטע פאלל

 ע־פאהדען, האט הע־־ דער אלליץ די£צער>, £ען
 טיר ע־ קינד־גטע זא אונר בין, ן • ד י י א־ך דאש

 אי־נען דולדע .איך בעטע־קונג: דער טיט זאנל־יך
 - ד היזע ט־ינעם א־ן נ־כט •־מן א־־נע אדע־ ־־דען

 אונד ל־עגען ה־טע ד־א ל־עש יאנינסווא־טע־ הערר
 שש־עבען, צו ווא־ט א־־ן אהנע ז־ך, ענטפערנטע

 ראש געהא־טע צ־פאלל־ג - טאנאצינע. רעש ארש
 אנט־.שעם־- דעש טאנאצץ -אש וועלכעם א־ן הרז.

עבע:£אל־ש בעפאנד. ז־ד ה־ט.טא:ע־ש ט־שען

 דער ערהיעלט דארויף טאגם יודען. רייכען איינעם
א. דעש א־־נש־ייטען אויף נאטירל־ך פאבר־קאנט,  ב

 קינדיגונג* ״געריכטליבע א־ינע קאנינשווארטער, ראן
 £עיאנשטאלטעטע איבערמעם לאקאלעס. מנעם
 אום נעלד.זאטםלוננ, א־־נע קאנ־נשווא־טער הערר

 רעם. נור וועלכע £עדק״£עד־ן, ע־וואהנטען דער
 ן י ד י ־ ז־א דא פערלאר, שטעללע א־הרע האלב
!ערריכטען צו הוט.האנדלונ: א־ינענע א־־נע א־זט,

 אין וואהל נו; ערקלא־טע הוט.£אב־יקאנט דע־ -
 אנט־-שעט־ט קיץ ער ראש פ־־ערל־ך, צייטוננען דען

ווענ־נ א־ין א־הן £־ר קאם ע י י ר ד־א דאך זי־א.
שפאט! צו -

ן * י י א ם ( ו י * ״ ן י ד  א י ד ר ־ £ ה
ע. היער לאששען וויו־ ן.) ע ט ־ ט ע ־.ש ט נ א  א

 ״שלוש' רען נוטטער פא־ינע ד־א א־יף הינוריז טער
פ ע ד ו י דיא גענען פ־אצעששעש רעש נ י ל נ.

 קאט־טאט) (שאטאמעי־ פעטערור אץ ר ע ר ע ד
 בע. בעגאננען מא;ע־־בטש.פע־הא;דלונגען פאלנען:

. ־ ש ז געמכטש-ם־אדדעגט דיעזעש. 10. אם ר־־טש  נ
 אננעקלאגטען ד־א לאשט ש ט ־ ו ו א ד נ א מ

 א־נרעם ז־טצונג, מא ע־אפפנעט א־;ד פא־פ־ה־ען
 שטעל. צור ווא־ט ראש שטאאטש-אנוואלטע דעם עי

 ערהאב היערדף ערטה־ילט. אנקלאנע דע־ לונג
 אנקלאגע ד־א י ע ל ל ע ש אג־ואלט - שטאאטש

 וועגען.טה־־ל. אויפ־והר״, צוש ״או־פ־־יענעלונג ווענען
 .ד־עבשטאהלם.* ווענע; אונד דעטזעלבעך א; נאהטע

 £ע־. ראש נאהש טא; צ־ו־יטע; א־נ־ ע־שטען דען
 זאמטטל־בע נשש־־ך. א א־ן אננעקלאגטען דער הא־

 קרא. דען א; דך ע, ד ע ר ב א ן ־ א שטעללטע;
 בעהויפטעטען, ז־א !האבעז צו בעטה־ילינט וואללען

 פאן מא־גע; נאבשטפאלנענדען רען ע־שט ז־א ראש
 שטאטט. ן י ־ ט ש ש ע ב־־א א־־ג־שט 2. אם דע־

אבק ערלאננט קענגטנ־ם פל־נדערונג נעפונדענען  , ה
 ע,' ד מ ע ר £ דאש האבען, געהא־ט וואללע; ז־א

ה י י א ניבט אונד ק ע ש ־ מ י י נ.  אונד רויב ד
 א־־שנעפ־ה־ט ;־ ־ ט ש ש ע ב־־א פל־נ־ע־־נ; ד־א

 טאנעאבער צווייטען שאם ד־אגעשעהניסשע האבק!
ק או־ף נו־ ז־א דוענן אלש ־א־, זא ז־א שטעללען  ד

 גע. £־־ע־ש דעש ־־בט־נ; ד־א אץ ״פ־־ע־-אלא־ם״
 וואר, נעלאשט בער־־טש אבע־ ראש מארק, גאנגען

 פאן אללעש זאלל ראטאלש קאטק. ראהץ ז־א אלש
 צע־שט־־־ט גאששע רע־ ארף שאן נעוואלבע דעם

 דענ. אבער א־זט א־טש-־־בטע־ ־ע־ דין. נעוועזען
 ער. פ־־ער ב־־ם ער דאש נ, י ד נ א ט ש ע נ נאך

 א־־נה־־ם־שען אנוועזענדען .ד־א דארט א־;־ ש־ענק
 האבע, א־־£;ע£א־דע־ט פ־־ע־ש דעש ־אשען צום
 נעשאה.- 7א־ א־־נש־־־טענש ז־־נעש פאלגע א־ן וואש
 ווא־־- צ־־;ענ.פע־הא־ בענאננענען אם.׳-•נ דעם ב־־א

 דער פא; ־־כטער דעד דאש קלארנעשטעללט, דע
דעי א־הם ומל ם־שטע. האבק מעננטנ־ט זאבע

 א־ץ א־לט עם דא. וו־א דענקק, זא מענשען ם־־סטען ד־א
 ז־נד, טדא־־בט לא דענשען וועג־נע נור דאם נל־ק, וואה־עס

 וו־םסענ. ■ענק ם־ט אדע־ .קבלה" ־־ט דך אום א־ך, וו־א
 נאטור דע־ ע־קעננט:־: צוד ד־א נעפאססק, צו •טאםס־;ן

. :״פ־ה־ען .
 עש •אבב־, הערר ז־א, נעט־אכטען ווא־ום .אוגד

 דך .קבלה־ דע־ ם־ט סענשען שיעלע נ־בט ראש נד־ק, אלם
סאנדע־ם. ם־אנטע בעשאסשען?'

 וו־־ל פעד־א) (עדמועדטע דעסהאלב, געש־עהט .ראם
ד ט־ט דך ד־א טענשען, ־ענע ע  בעשאםשען, .קבלה״ ד
 אונד ה־־־אטהען נ־בט אנעיקעננע, זאלבע אלם ך ־ א ד־א

. . דנד!' ם־אדם :־נט או־ך
ערשטו־נט) עה.6 סאנדערס (ר־עף !ם־אדם נ־בט ״או־ך

 ד־א ,קאבבאל־שטען■ ד־א ראם א־טסער, דאנטע א־ך
 נ־ונד. א־־נענטל־כע; ד־א אונד ז־נד מענשען פראטדסטען

. . !■בערוהט וועלט ד־א דענען או־ף ב־לדען, סש־ילער
נעלעהדטע) •ונגע דעד א־הן (אונטערבדאך !נון ״נון,

 א־ה. נאך נו־ דאך פ־אטש, וואהל דנד קאבבאל־סטען ד־א
 נל־־. ם ע ר ה ־ א ל־־טע או־ששאםסוננ. האהעדען ־ע־
 א״. שא־ נעוו־ש וו־רדען סאנדעדס, הערר ל־עבע־ ם־־ן בען,
 או־ם ד־עזעלבע אונד שו־דע־ן ש־אפם־נק־־ם זאלבען נע־

. . שעדדאטטק!• העדצען שאללעש
 דעראדט־נער א־־ן אויך דנד דאבב־, הער־ ן־א. .אונד
 פענשען געוואהנל־כען וו־ר שדאטם־נקי־ט דעססק קאבבאל־פט,
שאנדעים. ש־אנטע — ן* ם־כסען שעידאססק

ד־ש. שעד־א (ד־עף !נ־כט :אך א־ב׳ס ב־ן .לי־דעי
 ראם !ווערדען זאליעד איין ער:ט ודלל א־ך או־ם) צע:ד
. .״שנעלל זא נ־בט יעדאך נעהט .

 ווערדען? ״קאבבאל־סט* א־־ן ערסט וואללען ״זיא
 קאשש.ש־טטעלן) בעש־עטדענדעם ט־ט שאנדע־ם ופיאנטע

 וועררען, צו ש־אטם ט ב ־ נ אום נענלו־בט, האטטע א־ך
 נ־אסע :אך צ־־ט, לאננע וועדער ראך טאן ב־ו־נט דאצו

 ד־א אונד — ל־־ש6שוו־־נע. שטיק א־־ן א־שט טאן ס־הע.
 או־שנענאנ. דדך אונד דונשט א־ן א־זט פ־אטט־נק־־ט נא:צע

 ב־ז א־ך ה־עלט ״ם־אטט.ד־;״ וו־דקל־ך ראם נו־ — !נען
 •־עלק ט־ט ד־א או־שנאבע, שווע־ע א־־נע ם- •עטצט

 קאננעט ! א־זם שע־בונדען ענטלאנוננען א־נד אששע־ן
 אלם א־ך, זא וו־א לא־ען, ע־ק נ־:ט ט־ר ־אבב־, הע־ר א־ד,־,

 אלם קאנן, דץ דבט־נער ־5נאטטעס. טענש, אונוו־ססענדע־
 קאבבאל־סט־שען ט־ט •אה־ע; ז־־ט שאן ז־א אבנל־־ך דא,

— בעשאססען?״ דך שטוד־ען
 נעש־אנט! גוט ועהר אנש־ינענד •עטצט האבק .ז־א

 א־ך לעבהאשט־נק־־ט) דבטל־בע־ ט־ט שעד־א (ע־וו־דע־טע
 וו־א עדקלארען, ב־־שש־על א־־ן דודך •עראך א־הנען וועדדע

 נאטטעם. סאנדע־פ, הע־ר ז־א, ראש א־זט, טאנל־ך ראש
 א". ווי־ ווענן !ראך דא זעהען !א־ך אלם ז־נד, ש־דבט־גע־

 א־זט ״וואט :ם־אנען לאנדם.קנע:ט א־־נען ארעד ברעד נען
 נעוו־ם ? אנטווארטען ד־עזע וו־רדען וואם רערקא־זע־?״

 קא־זער ״דעד :א־־סערן פאלנענדע־מאשען דך •עדע־ וו־דדע
 א־־נעם א־ן ט־ך קאנן ער ! הע־ר נ־אפעד נאד א־־ן א־זט

 שאלאסט א־־נען ם־ר קאנן ע־ ;טאנען ר־־ך או־נענבל־קע
 נל־ק. דער א־ך דאט־ט שענקען, ר־־בטה־מער ש־עלע אונד

 קאנן קא־זע־ דעד אבע־ י. ווע־דע ע־דען אויף סענש ל־בשטע
 לאססען. אופבי־ננען ונד א א־־נששע־רען נוט זא עבען ס־ך
 אלל־־ן אונד א־־נצ־ג האננט אוננל־ק ם־־ן אדע־ נל־ק ט־־ן
נע. ודא האט, בעג־יפף ד־עזען . . .'״אב וו־ללען ז־־נעם שאן

 א־הש ט־ם עד דאש זאנטע, נעזיכט אינם צייגע איינע
 י־דישען נעשאמנמען ויעם לאקאל ראש אין צוזאטטען

 דען דא ו־א הינינגיננ, ר ע נ נ ו א קו־פטאננעם
י סאלאטאן יאהאנן ייננערען ד א  אנ&־אפען. ב

 ניבט זיא קאננטען טהאט. דארט דיעזער וואם דאך
 דאש זאגא־, בעהרפטעטע צ־־גע א־ן בעטערקען.

 צ נעב ״קינדער! :ל־עש פערלרטע; היער ריכטער דער
 דרונפוען, וויא ענטשטעהע, פ־־ער ק־ין דאש אבט,
 הייזע־ שטראד״בעדעקטע ד־ננשהערום היער ווייל

 נע. צונמנדע אללע ודר קאננען זא אונד שטעהען,
ד ק  ב־זהע־ ב־אבטע צ־נענ-פע־הא־ דאש - ה

 א,־נ־ טאנע, צו טאטענט בעטערקענסווערטהעם קין
 אלש א־־נדרוק, דען טאבע; צ־־נען דער אוישזאגען דיא

 דרוק טא־אלישען א־ינעם אונטע־ ד־עזעלבען ווירדק
 זאנק, צו פ־עלעש דא האטטען אלש אונד שטעהען,

 צ־ינענ.פע־. דאש - פערשוו־־גען. ליעבער ז־א וואם
 ה־על. זאטשטא; אם .14 אונה 13. אם דו־ע־טע הא־
- א־ה־ע פערטה״מגע־ ד־א טעז ק. ר ע  בע. אי־נע ־

. ״ןא;טי אויסואנע שט־טטטע־ע .  ״א .£ .....צ א.ד .
 נאשהאפט טעה־ע־ע וועלבע א, ־ ־ ל י ם נעא־נ

 ע־ב־אכע־. ט־ללע־׳ם געוואלבע דאש דיא טאבטע,
 .יאזעף : פאלנענדעש אנדע־ם אונטער זאנטע ז־א

 רענן יודען, דען ״פאנגעט ש־־ע: קא־דא־-ד־ולאטש־
טד- ער  ז־א הא־טע נ־ננ, היזע נאך ז־א אלם לו־פ
 ט־אנעט נור, נעהטעט ״ק־נדע־, :רופען נאטאד דע;
 ע־זעט. צ־ ניבט אהנעהץ א־ה־ בררבט מאש נור,

-*  ־א. טיללעי, פאם־ל־ע נעשאדיגטע ד־א או־ך צק.
 וואורדקפע־נאש. ט־ללער, טאקש א־נד ־אזעף קאב,
ק א־נטע־ ע־קאננטען ז־א טען.  ד־א טהאטערן ד

 ט־ללעי. ־אזעף י-־.יאהר־נע9 דער - אננעקלאנטען.
ק ערצאהלט  .ב־ז פאלנענדערטאשק: הערנאננ ד

 א־ך הא־טע ק־אוואללע דע־ או־שב־וכע דעם צו
 ער;. דע־ פא־ אונד ווא־ט, בעל־־ד־נענדע טאנבעש

 £ע־. יודען ד־א ווערדע סאן רעדע, ד־א שאן נ־ננ טע
 א־ש גאבט יעדע עם גאב 28. דעם פא־ צר־־בען.

 אם נ־ננ א־ך א־־ך צעב.נעלאנע. אי; ו־־־טהש-זד־זע
 דע־ זאנטע ד־א ;מ־טהש-הרן דאש אץ אבענדש 28.

 יודע; ד־א נום, ווא־ע עש ש, א ק נ א ט א ד וו־רטה
 ז־א דענן ן, ע ב י י ר ט ר ע £ צו דאך ענדל־ך
ער א־ן טוטולט דער !נ־ט צו לעבק ק  ד•־. נאבט מ
 ע־קאננטע דאטאלם מא־נענש. אוהד 3 ב־ז ע־טע

 שט־טטע, דע־ אן א י י ל ־ ם לאד־שלרם רען א־ך
 שטעללטע, רעדע צור טא; אנדע־ן אם א־ך דען

 בעש- נאך מרד .עם :ערודדע־טע אבער ם־ר דער
ק !'קאטטק שער  דע־ בענאנן אבענד אנדע־ען ד

 קאש ם־ך. פע־שטעקטע 7א אודי־ 8 א־ם ק־אוואלל
 טאקעה, טיל־־א, זאה א־נד הע־פא־ שפאטער אבער

 ב־־־ען מנע א־נד נא־־ יאזעף טארקאל, לאד־שלו־ש
 רעם פא־ ארך וואודדע. נעפלינדע־ט ווא זאהנע,

א־ש אננעסלאנטען. טעה־ע־ע 7א זאי׳ געוואלבע

—קא־ועד. אם6 לאנדס.קנע:ט דער אדער בויער דער ואנט,
 ״וואם :נענע־אל רען אדע־ מ־נ־שטע־ רען אבע־ ודר שראנען

 הא:. ד־עזע־ אנטווא־ט ד־א געוו־ם, — ?* קא־זע־ דעד איזט
 •ענע אלם לו־טען, אנרע־ס נאנ־ן וו־־ד הע־דען נעשטעללטען

 ם־נ־פטעל דער לאנד.קנעבםעס. דעם אדע־ בו־עדס דעם
 ע פרא: יע־איט־נע א־־נע נעסל־ך מדד נענע־אל דעד אדעד
 א־־ן א־לט קא־זעד •דעי בעאנטווא־טען: שאלנט ודא עטווא
 אונד פאלקעס מנעם וואהל.עדגעהק דאם ש־ד דע־ העד־.
 נעזעשצע, ד־א א־נטע־צ־־בנעט ער זאדנט. לאנדעש !־־נעם

 •עג־עדונ: דעד אהד שא־לאטענטס דעם מטענם וועלכע
 עם א־זט קא־זע־ דעד אונד ווערדען. אונטע־ב־־־טעט איהם
 א־־נ. שטאאטעם דעם שערטה־יד־נונג ד־א -6 וער או־ך,

 א־. דעד א־ן עהל6אבע־.בע דען ש־ד,־ט ער דענן ט־־טט,
 ם־נ־סטע־ דעד האבק בענד־שף ן ע ז ע י ד — !״טעע
 —הע אלוא, ועהקו־א —קא־זעד! שאש נענעדאל דעד אונד

 לאנדם. דעד ם־נ־סטעד, דעד אונד בו־ע־ דעד סאנדע־ם,
 ט־־־ע סאשע נל־־בעם א־ן דנד גענעיאל דע־ אונד קנענט

 דע־ אונד בויער דע־ אבע־ קא־זע־ש. דעם אהטע־טהאנק
 פעה־, דאך קא־זע־ דען ן ע ט ב ר י ש לאנדם.ק;עבט

 ז־ך דעבקען ז־א נענע־אל. דעי אהד ם־נ־סטעד דעד אלם
 אלם קא־זעי, בענרישף דעש אונטעד אנדעדעס עטוואס נאנץ

 ל־א וו־ססען נון - םעדלא:ל־נק־־טען. האב.געשטעללטען ד־א
 א־הרעם ל־־טע אונד ל־א שאנעע־ס, העדר ל־עבע־ ם־־ן שאן,

 לאנדם_קנע:טע ד־א ן, ר ע ־ ו ב ד־א דנד ל־א נל־־בען,
 ד־א ם־נ־שטעד, ד־א דנד אבער נעלעהרטק וויר ;נאטטעם

 נאט־רליךנאטטעם. א זי דעסהאלבדנד!נענעראלעגאטטעס
. !*ודר אלם ש־רנט־נעי, . .

שאלנט.) (פארטזעטצוננ



 דע־ סאנן, איין א־זט ש ש ע ס שא־ק הערר
 בענאט- ניבט גא־ אדוואקאטק איינק אייגענטל־ך

 הא. אין נייסט אוגד ורששען ער דא האטטע, ה־גט
 ארך פע־טהייד־גונג זיינע אים בעז־טצט, שאסע העם

 קאגנק. צי פיהרק עיפאלגע ג־טעם טיט זעלבסט
 פע־הא־ע ז־־נעם ב־יא ה־עלט ם פ ע ם העדר
 שוואינגפאללע אוגד נ־־שטיייבע אי־שערשט אייגע

 פאלגעג. אגדע־ש אוגטע־ ע־ וועלבער אץ רעדע,
:זאגטע רעם

 בע- אץ האבע א־ך ־בטש-הא־-! גע־ .האהע־
 ״שאן נעשריעבק: פאלגענדעש שאגע־ער אדף צוג

 גע. זיין האיט אוגד גדרזאם קאנן שאן שוטה־ג, קאנן
 געגנער- דע־ען שאן וריל ן, ע כ א ו ו יש דיא גען

 דעט־טהיג אבער איזט שאן י. פ־־בטעט ג־בט שאפט
 נעגענאיבע־, ן ע ק ־ א ט ש רען קריעבענד אוגד
 שא. - ״1 ד־אהט נעפאהר א־־נע ז־יטע דערען פאן

״ האט נערער  בא־אק. ז־ינעש שילדערונג דיעזע פ
 אנגעשטיענגט. פרעס-קלאגע דיא שיך געגען טערש

 איך ווענן צושרייבען, זעלבשט ז־ך עש ער שאגע נץ
 ליבט ראש אן גער־־שניסםע שמוטציגע איה; נעגען

 האטטע. או־פגעדעקט גיבש זאגשט איך דיא צ־עהע,
 ראם האגד, דע־ אין בעיוייזע נעשלץ ראבע איך

 לעטציו־לליגען רעם ענטגעגען שאנערער, דיעזער
 האבאבט- פאשע־ם, שטע־בענדע; זיינעש וואונשע

 איים ־־־יזע ששוטצינסטע ד־א אויף דאשען בא־ע
 נעשל־ך גאהם ע־ פערט־־עב. ו־אהנונג א־ה־ע־

 ,פע־ייא־פעגע־ אגצאהל ג־אשע אייגע הרז זיין אין
 ע־ייאהגטען היא י־אדידך ארף, פרויענ-ציששער■
 געגאטהיגט שא־אל־ש זיך דאטען האב-אבטבארק

 ייאש איגד !פע־לאםםע; צי ויאהנונג דיעזע זאיהק,
 י־א־ען וועד ? נעריכטש-האף האהע דער נלויבט

א ־אשען. האב-אבטבא־ען דיעזע  שאנערער פא; -
 פע־לאשש־נג צי־ שיטטעל פע־ווע־פל־כע זאלך דורך

 ־יא וואורדקו געצייא־נגע; יואהניגג א־הרע־
 ד־א איגד טיטטע־, ע ז י ־ ר נ היא יוא־ איינע

 שא. הע־־ן דעש ־ ע ט ם ע ו ו ש ד־א אנדערע
-עם -;טע א עגט־ישטיגג אינד (בע־יעגונג ! נע־ע־

 ניבט ע־ פ־יג־שאפט דע־ען ן, ע ב א י ־ ש דיא
 ט ־ א ה איגד ם א ז ־ ־ ־ ג האט פי־בטק צ־

 טע. דיא שאגע־ע־ ראט איבע־הי־פט - !א־זט
 אייג- בעש־טפפיגגע; זייגע ד־־ך ל־יטע דיא טהא־ע,

 אג־אם אי; שטא־טשע־־־שין דאיי־ד ייאש צושיכטערן.
 איך ״יען: אץ היע־ שאגע־ע־ ט־ייבט דאש שאדט,
 שאנע־ער ר־ל שיששק. א־יפדעקען דיעש אלל האבע
ק ד־רך  פ־עש-פ-א. אגגעשט־עגגטע; שיך געגע; ד
 שאגד. זי־נעש פא; האט, געצווא־נגען •א שיך צעש

ן מ  גע־דישג־ששעש דעש של־יע־ דע; ט־ייבק ל
טע־עז— דע־ אץ־ זעהע נץ א־נד ה־נוועגציריישק.

 רוהע שיט פ־עם.פ־אצעשםעש ד־עזעש ענטורקעלונג
. ר עגטנעגעז פערטררען אונר .

 געש־־טטען. צ־־גענ.פע־הא־ צום וואורדע נץ
 דעם אי־שזאגען דיא עררעגטק או־פזעהען ג־אשעש

 שוטטער דער פערט־עטע־ש דעש ץ, ט י ר ע ם ,דר
 גאב ד־עזער שאנע־ע־׳ש. שוועשטער דער אונד

 פאטער .דע־ :פראטאקאלל צו פאלגענדעש נעשל־ך
 דער אץ הויז דאש דיעזעם הינטע־ליעם שאנערערס

 בעדינ. אוישדריקליבען דער טיט קרוגער-שטראשע
 שא. ש־־עסטע־ דיא א־נד שוטטע־ דיא דאש גונג,

 ערשטק א־ם ז־א וועלכע וואהנונג, א־ההע נע־ער׳ס
 בע. ווייטע־ אויך האטטען, שטאקע דד־טטען אונד

-זאללען האלטע;  פאטע־ם דעש טאדע דעם גאך !
ק שאנערער פערטיעטהעטע  פ־ע־- אונד צוו־־טע; ד

 .פעי־־א־פעגע פי־ וואהנונגען אלם שטאק טען
 אץ נאטירליך ד־א שוועשטער, זיינע פ־ויענציטמער״.

 וואהנען ניבט הייזע״ ״פעהרופענען זאלך איינעם
 אב- אום פאל־צ־יא ד־א א; דך ווענדעטע וואללטע,

 שטא־ב דא־ייף באלד ע־פאלג. אהנע דאך היילפע,
 ה־עדירך ־אש שאנע־עריש. ר ע ט ט ו ם ד־א

 שא- פערט־עטהעטע שטאקוזערק פ־יי.גערא־דעגע
 פ־־־. ״פערווא־פענע אן עבענפאללש זאגלייך נערעי־

 •יאהנונג ד־א נץ טישטע שיועשטע־ ז־יגע ענציטטע־־.
 טעש. פאטע־ א־ה־עם פאן איה־ דיא פע־לאששען,

 איבע־דיעש !•יאו־דע צ־געזיבע־ט טאשעגטא־יש
 פאטע־ס ז־ינעש טא־ע דעם נאך שאנערער האט
 עי ענטווענדעט. גילדען 46,ו״׳ס ךאששא רע־ אייש

 דיעזען איהם האטטע פאטעד דע־ בעהי־פטעטע,
 ־־ב. ניבט דיעם דאש !ט ק נ ע ש ע נ בעט־אג

 הע־פא־. אוטשטאנדע דעם אייש געהט ־אש טיג,
 א־ד. טאדע דעם פא־ טאגע י־עניגע פאטע־ זיין דא

 ־יעי־בעם אץ שאבטע, טעשטאטענט נונגסטאשיג
 גע. אהגונג—ע ק־נע געשענקעם דיעזעש אבע־

.שיעהט!״ .
 א־זע־נע אייגע בעקאגנטליך ־ע־ שאנע־ע־,

 גע. איהן געגע; ד־א אילע הא־טע האט, שטי־נע
 עד אן. לאבעיין -אהג־שעש שיט א־־שזאגק טאבטען

 ,,איך :די־ין גאגין פע־הא־ע ז־יגעם אץ זאגטע
 ־עם טיט געפיהי־ט. פע־פפי־בטעט ניבט שיך האבע
 טאגע 1״ וד״ל דיעללי־ען. צ־ א ר ק ש ־ נ יוננק

 פע־שט־י. בעליידיג־נג שטאטטגעהאבטען הע־ ז־יט
א ייאש ייא־ען. בען  היי. שייגעש פע־טיעטהינג -
 ש־יגען דורך דיעזעיבע וריד זא בעט־־פפט. זעש

 שיך קיששע־ע איך בעזא־גט; הויז.פע־־יאלטע־
פע־טיעטהעט. ־אשזעיבע ע־ ;ע ו ־ א; ־א־ים, ניבט

 זא אגבעיאגגט. גילדע; 46,00•• יענע עגדליך ייאש
 ••־י. ־•א בע־־יטש א־ייאלאטען שיינעם איך האבע

!׳׳צו־יקצוצאהלק ש-שטע דיעזע נעגעבק, זיגג
 בעפאשטע י א ט ט א פ ד־ א־י־אקאט דע־

געז־נ. זיינעש פא־געהעז דאש דאשיט, ויעניגע־ ז~

פאלליעטאץ.
פילאזאף. בעקעהרטע דעו־

 — •אה־דינ־ע־סע. 17. דעש אויס ע־צאדלוננ אייגע —
פון־טלעטצונג.) !.טע2(

ד שולעשטע־ .טיינע ל י טא:. (ע־ווידע־טע לאה, כ
 דא, •••א •טפאטסעו אונטע־די־קטעט שלעבר דיט דע־ט
 ״קא. אינד נע׳טטאנדק שפיענעל איינעם פא־ ■אנכי, העד־

. !־.האבק נעשניטטק געדכט•;־' רישע
 שעד־א (ע־ויידע־טע ! דאנליך ויארל איוש דאט .נץ,

 טאג. דע־־ ליעבע־ דאך, דא זעדען עינסטע) ם־עפעט טיט
 א־נ. ע־ ולענן פע־דאדכש, דאצי איזט דענש דע־ !דע־ס
 טיענע ע ט ט נ ־ ע א־ינע אימטע־ קאדטם, טענשק טע־

 אונד טהא־ה־־טען ד־א איבע־ טאן אננלי־ך אנצונעדטען,
 דע־צלץ־ הייפיי. דענשיון ט״טשען דע־ פע־קעה־טה״ט•.•;

 דען צוואננ, נ־אטע־ איץ א־זט דאט :דאגטע אויפלאנען
 א־ע־.אנשטאנדינקיים" ״שיקלינקייט" זאנענאננטע דיא אונס

 אל. טאן ווענן ויאהל, דאנן דך פידלש דאן אויפערלענט.
 ששעל. צו שפיענעל דען פא־ דך אילט, צימטע־ איש ליין
ענדליך אום שניידען, צו נעליכטע־ קאטישע אונד לען

דיעצו לוסט דיא קאננען. צו או־פלאנען העלל אי־נטאל
 איך ווענן אן, ד־־פ־נ דאטאלס נאמענטליך סיך וואנדעלט

 •ואדר. עיוינען דען נאך פא־שען ניים דאנע. נעלע־נט פיעל
 עלדע, דע־ אן ל־יכט לא איך פע־נעססע נאטיי דעל הייטען
 אויף !אילם .נא־־ענ.ד־־ד נ־אשיום איין נו־ דאך וועלכע

 דע־ פאן איינוואהנעד טי־שטען ד־א וועדדע; עלדע דעל
ווילד אללעש כעדע־־שט. ע נ י ל רע־ אידעע פיקסען

וריד עם - ן. ע נ א צ ־ ע ע נ י ל צו־ פארסליך

 ן * ע נ נ ו ד ־ ע פ ציש פע־פאלנט, פע־לאנט, יע־ע־
 ע נ • ל אללנעטיינע נ־אשע ד־א אין נינט דע־ פע־לא־דט,

 וייששענשאפט ד־א דאהע־ טיך ויענן . . !איינשטיטטט טיט
 דייכ. אונל ליננע־ן פאן דו־פען דיעלען איבע־ ווייס ווייס,
 אין צי.וליילען אי־ זעדע דאנל דאט, הינוועננעפיד־ט לע־ן
ס טיץ די־ ע־ לא שפיענעל, רען ע כ י ל נ נ א נ ־ ע פ  

א ציינט. ויעלען  לאם אן וויעדעי טיך איך ע־א־ננע־ע י
 לאש אילם דאם אונד ע־דענ.לענענם, לעס נעט״ענע ט־וי־ינע

 נאדענט. דעי פאן אייטעלקייט. יזדע נענען טיטטעל בעשטע
 ליינעל פע־דאנע דך דעי קאנן, ו־ע־דען עינדיפפען דע־ ליך

 ע־לאבע. איין פי־ בעסשע־עט, עטוואם פי־ נעלעד־לאטקי־ם
ד־נקט וועלען נע־עש

 דען נאטי־ליך אדנע צו, לאם ל אל דא־טע שאנלע־ס
 לעש אנשו־א־ננען ע־דאבענען דיא נעדאנקענ.פלונ, דאדען

 טענש. דע־ פע־קעד־טהייטען דיא א־נע־ טא״עש נעלעד־טעץ
 לא. שפאטטישעש טיט ע־פאששען. צו נעלעללשאפט ל־כען
נ לאנטע אונד ווא־ט לאס וויעלעל ע־ נאדם כעלן

 וואיום איהנען, נעשטעהע איך !לאבני העי־ ״אנע־,
 נעצינליך נלוינען איינינען ראך בילד שוועשטע־ ס״נעל איך

 לאש בע־יגטעטע. ליא אינעל ז־א וואס שענקטע, לעסשען
 נעציעהונג אנדעיע־ אין או־ך מי־ ליא ווייל דאהעל, ליה־ט
 איך דאטשע וואיום פא־קאטטען. קיגד איין וויא פאשם

 קאטי. שפיענעל דעש פא־ ליא לאש זאללען׳ נלו־בען ניבט
 לאלכע ניישפיעל צ־ם דך ויא ווענן שניידען, נעל־נטע־ שע

״. צום ודא וויששען, ע־קלאיען צו נינט זאנען איינפאכע  נ
נענא־ען טענשען דיא ויאיום אוני •וואצו :פיעל ■ע

. ?־ ווע־דען .
לאנען אייפלאנענד) דע־צליך פעד־א (לאנטע !•נץ

 דא רעכשפע־ט־נק, צו שאנערער ניגגם.נענאששען
 ער. ער ווארע. געוועזען שיהע פערלאיענע יא ד־עם
 פ־עססע, גענעןדיא גאללע זיינע בלאם דאהע־ נאם

 איהרע דורך אפט לייטע דער עד,רע דיא וועלכע
 פיעל - ק־אנקט. אוגד בעזידעלט העפטיגקייט
 ז־ינע דער שא־קברייטער, דר׳ שם־אך ווירקזאשער

 פ־ה־ט ״שאנערע־ שלאש: זאטצע דעם שיט רעדע
ל דיא א י א  דיא אבער האלט שונדע, איש ט

 בע. יאללגעשיינע !״ הויזע א־ם ט כ ו צ נ ו א
וועגונג.)

 שעהרהייט דער נעשווארענען, דיא פ־־יליך,
 ם פ ע ם איבער שפראבען אגטי.םעשיטען, נאך

 ״שולדיג׳׳ ראם ן ה א ה שיטא־בייטער זיינען אוגד
 אינד א־רעשט וואבק 4 •ע צו וואו־דען דיעזע או־ם.

 נולדען 60 פאן געלד-שטראפע אייגע־ צו צוזאששע;
 שיי. אפפענטל־כען דעי אין אללי־ן פעראורטהי־לט.

 ציי. אללע פי־ ט־אטצדעם שאנע־ער בלייבט נונג
 ט- ו ט דינע דער שענש, איין אלש פעיגיבטעט, טען

 ״פעל. דורך ר ע ט ם ע ו ו ש זיינע אונד ר ע ט
 הי- וואהנונג דע־ אויש פרויענ-ציששער״ ייא־פעגע

!ניישדיאגנטע

נייאינק״טעז. פערש־ע־ענע
א ־ ד ) אבק ן) ע נ א ־ צ א נ ע ל ע ד *  ה

 אללעש האבען ז־א בעענדעט. א־בייטען איה־ע
 גו־ רעגיערונג געש־־גזאשע דיא ייאש בע־־ילל־גט,
 יב-א־נגא־נש—עשטע פאיקע־ ד־א פא־דע־טע.

 געגעג. הע־־ען ד־עזע; ג־ונד, ק־ינען געי־ים האבען
 צו פערפפל־בטעם דאגקע איינעש צו דך איבע־

פיהלען.
ד. נ ו ר נ ן ע ש י ד י ־ ד־א ־ ע ד ע ־ ו (ו *

ד א ר ע צ ט ־ ז ע כ נ א ו י . ד ב י ל ט ש י ג  
! : ט י  ני־ערדינגש. ויא־־דע פ־אצעש זאלבע־ א״; ק

 פע־ייא־־יטיגגש-אייש- דעש זי־טענש דיעזעש, 17. אב
 פע־האג. טאטש קאש א־עגב־־גע־ -עש שוששעש

קייפטע דא־זע־ש-־א־ף א־טע ־עש אי; דעלט.
־. ל בע־נהא־ד אייגי־אהגע־ שע........דע נעשליך

 פא; נ־ינד.שטיך איי; ׳!,״ז יאה־ע איש שא; א י ־
 פא־דע־טע גון קי־צעם פא־ קאטהאל־קק. אי־נעם

 ע־־ואהגטק דעש פא; ג־ישטליבע דא־טיגע דע־
 ב־ז 1צמ יאה־ע פאם די־בעג-אבגאבען ד־א •ידע;

 •יד־שע דע־ דא גילדען. ׳-*•: פא; בעט־אגע א־ם 1:>־יי1
 ראם פע־ווייגע־טע, צאהלוגג ד־א נרונד-בעדטצער

 ־- פע-א שטיהל.ריבטע־ דע־ פ־אצעש ציש עש
 ורצע. דע־ אי:ד צאהלונג, צי־ יודע; דען טהיילטע
 דיעזעם דיגע־דיטש אייך בעשטאט־גטע גע־טפא;

 א־ישש־ששעש, דעש ט־טגליעדעד יא—ז אי־טהייל.
 ט. א ד פפא־־ע־ קאט־אלישע דע־ אייך •יא־ינטע־

ש אי* א־־טהי־ל דיעזעש בעצייבגעטע ש, ט ־ י ־ א ג א ג

 א־ינענטל־ך טענשען ד־א ליע־דען דאצי ל #ללא טי־ א י ז
?״נענא־ען

תא* הדז.הע" דע־ (ע־יוידע־טע אנדע־ם רענן .
 צו פ־אדש איש אלם לעלבשטנעפאללינקייט), פיעלעי ד־ט
ק צו קינדע־ איני היי־אטדע; צ• דין, ב א  אלל !ם־־יליך !י

 דאדע־ען איינעש צו פא־בע־־־טוננ איינע נו־ אילט דיעש
 טענשען דיא לאריס אילט צלועק דאדע־ע דיעלע־ ציועדע

 קאדרען היררעל דען אין אי־ננעדרען, ענדע לעלינעש איין
 לע. נאטטעספי־בטינען איינען פי־ לאדן דען דא־ט אונד

. . :״ע־האלטע; נענש.וואניעל
 איים. ד־זלען נא־ לאננע שוו־ענ פעללא יצדק ־אבב■

 אבע־ דאנן קווארטיעי-נעבערס. דינעס אי־נאנדע־לעטצוננען
ער: לאנטע

!שאנדע־ש דע־ר ליענע־ ריין לעגם, דאבע; ״דא
 ניבט ליא ווענן די־־אטדעטען, נ־גם רענשען דיא ווענן

 דע־ פא־ פו־בם דיא ניבט ליא ווענן אונד ו־א־ען ם־אדש
 נעלאה. ד־ררלישע איינע אויש דאפפנינג דיא אינד דאללע

 נאלד עלדע ד־עזעל אויף עש ווירדע דאנן דאטטען, נינג
 דען איינעי ■א ווידדען ל־א !נענען רעד־ רענשען קיינע

. . !*ע־רא־לען אלנד בעלו־נען אנדע־ן
שאג. (ליעף !•עבט דאטטע איך אללא, וואד־ .נינם

 איינענט. ריא האבע איך וואהר, ניבט אויש) פל־ידינ דע־ס
 שטלענענש אונד לענענש רענשלינען לעם אולזאגע לינע

 אלם האבען, צו שטודילט פיעל לא אדנע ע־פאשט, קלאי
. . יאבני!״ העיד זיא,

לא. ניטטעל פעדיא ז(ענטנעננעטע נעוויס .נאנץ
 פיעלעס אום דנד ל־א ! לעבט נאנץ דאבען ל־א נעלנד)
דאש נליק, נלאשעש איין אייך א־זט עם איך. אלם קל־נע־,


