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רונדשויא. פאליט־שע
— אושלאנדע. אונד א־נ. איש א־;אנ:ע6 דיא -

 אויש. ;■:טעה־ דעלעגאציאנען :־•א נאשדעש
 איים. ד־א ודעדער דאשען אי־שא־גאג־ע־געגאגגעז,

 א־־פגע- א־ש־־טע; איד,דע ־־יששטאגעש דעש שיששע
 געזעטצ-ענטודדפע פע־ש־עדעגע; דיא אום גאטמען.

ע. ד שעפא־ פ־יפען, צו אונד שעשפ־עשען גענו־אצו
 פא־לאטענטאד־שען צור זעלבען
 שיעטעט איגטעדעדסעט־יסטען אם ־אנגען.

 אי. געזעטצ-ענטוואו־י! דען וועלשע־ אדםשים, דע־
 ם־־פען צי אשע־-ד־יזעש״ דעש .,־עפא־ם ד־א בע־
 :־א־ איזט אדששוששעם דיעזעש פ־אזי־עגט -אט.

 מיגישטע־. אונזעדעש ברודעד א, ש י ט ל־דיויג
 אכנע. דיעזעם ׳:•!.טען אם דע־ אין ם־אזידענטען.

 דעד דאט אדששוששעש דיעזעם זיטצונג האלטענען
 געהאל. -עדע אייגע ג : א ל לודודג •־עפע־עגט

 עגטהאלטען הדפט-פונקטע יא— וועלשע־ אין טען-
 דיא איגד עגטשטעהונג ד־א ן1 :צי־א־ איג־ •יא־ען,

 )2 - ;א־גגא־; אין אשע־-דדזעש דעש געש־בטע
 וויא וו־זע. איגד א־ט דע־ פ־־פ־גג געגדע אייגע
״א־; צוזאטטענגעזעטצט ב־זדע־ אשעד-דו־ז -אש

 דעד אדשאיינאגדערזעטצוגג אייגגעדענדע אייגע )3
 גע. פא־ליעגענדען דעם לדט ודא ווייזע, אוגד א־ט

 ציזאטטעג. אשעד-דדז גייע. דאש זעטצ-ענטוואורפעש
לל וועדדען געזעטצט  ציש ויעז דעדנעד דע־ - !ז̂ז
 צ־זאם. ב־זדע־־גע דיא -אש דין, דאדדף שלוששע

 גישט דורכאויש אשע־-דו־זעש דעש טענזעטצונג
 טדייל ג־אשטע דע־ דא •יא־, ציועק.עגטשפ־עכעגד

 דעי־בע בעשטאגד, טאגגאטען׳ .געבא־ענק אייש
 פיד־טען, אשע־.ד־־זע איש ווא־ט ג־אשע דאש אפט

 גיישט־גען ע־פא־דע־לישע; דיעצו דיא ז־א אשגל־־ך
 בע. נישט די־שאייש ט־טטעל טאטעדיעללען אוגד

 טאנאטע; טעדדע־ע; פא־ דע־ בייא :אשען!
 זאגעגאגגטען דעש פע־דאגדייגג שטאטטגעדאבטען

 אשע־.דדזע איש ־טטימטטע; .,ט־ש.עדע.געזעטצעש״
 בא־אגע איש וואדל וועלכע טיט, לייטע זאלשע
 פע־טא. א־י־ין •יא־עי, געשא־ע; ג־אפען אדע־

 ט־טטעל-לאז־גק־יט ן ע : ־ ל צ נ א ג אידרער גע
 איגד ■:יטאג־ע; אנדע־ע־ ע ט ש ג ע י ד איש

 שמעל- אינאשהאגגיגע קי־נע אישע־דייפט דעטגאך
 זאלבע אייך שטיטטטע; דאגן ז א־־גנאדטען ־יגג

 געשא־ען איגגא־ן אין ויאדל דיא טיט, טאגגאטע;
 בעזיטין קיינען גא־ טעד־ ד־ע־ אלי■•; ווארען,

 דע־ אי; גי־ איטטע־ איבע־ד־־פט איג־ דאטטען
 איים. איש אדע־ שש-דאלפטע— ישישע;—עשטע

 טעד־ דאבען לעטצטע־ען דיעזע לעבטען. ־אגדע
 איגגא־ישע; דעש ■יאדל דאש פי־ דנן קי״נען :א־

 געפאדד א־־נע דעמגאך עש א־זט איגד שטאאטעם,
 געזעטצ. דיא אייף קינפטיגדדן אייך דיעזע ויענן

 שט־טטענ-אבגאשע איד־ע די־ך איגגא־גש נעבונג
 1 זאללטען א־בען אייגפליש אייגע; אשע־-דו־זע איש

א גו־ דאש עם, •יא־ פעדלע־דאפט עבענזא -
'־עז ער  קאטדאי ־

 שטיטטע איגד דט־ן אשע־-דייזע איש קאנפעשם־אן
 איש־יגע; אללע־ ד־יפטע־ דיא וואד־ענד דאטטען,

 לעטצטע־ע !נל־עשען איגשעאשטעט דאגפעששיאגע;
 זאג. פעדלעד, איין שלאש גישט •יא־ שעשט־טטיג;

 ללדעטע דאי איגגע־עשטיגריט. אייגע —א דעדן
 געזעטצל־ך. דיא געגע; פע־שטאש א־;ע; איינען

 קאגפעששיא. אילע־ .גליישוד־ט או־שגעשש־אשענע
 .••די. דיא אויף בעצוג אי; •יענן ׳ שעדר נאך ד נען
געזעטצל־שע דיא קאגפעשש־אך שע

 דיעזע דאש איג־עשט, ש־ייעגדעש איי; דעגנאך עש
 פע־ט־ע. אדגע אשע־-דדזע;אנין איש קאנפעשם־א;

 פא־ליעגעגדע עשען דע־ !זאילטע שליישע; טיג:
 איגד פעדלעדן דיעזע; אלל ודלל געזעטצ-ענטוואו־ף
 געטליך זאללע; עש אבדעלפען. איגגעדעשטיגקייטען

 טיטגליע. טאגגאטען־ ״:עשא־עגע; דיא פעדגעד אייך
 וועל- זאלשע, גור דאך זי־ן, אגער-דו־זעש דעש דעד
 פע־. ג־וג־-שעדטין גדאשעדען אייגע; א־בעד שע

 ' 3100 ■אדרליך דעמזעלשען פאן ז־א דאש זא פ־גען,
 גור דא ענטד־שטען, שטאאטם.שטייעדן א; גולדען
 וואדלעד. דאש פיר א־גטעדעששע ודדקל־שעם דיעזע
מאג ם־טטעללאזע שעזיטצען. לאנדעש דעש געדען

 ז־ט־ן, ק־־נען אבעד.הרזע איש קאגגע; ■עדאך :אטען !
 ״ציפאיי. שיאשע דיא דא דאשען, שטיטטע קייגע

 דאדעש זאלך איין גיעטאגדעם געבודט״ דעד ליגקייט
 גע. פא־ל־עגעגדען דעש לדט !קאג; זישע־ן דעשט

 איש ד ע ד ע • פעדנער וו־דד זעטצ-ענטווא־־פע
 פעדטדע. אייגע קאגפעשש־אן פא־דאגדענע; יאגדע

 דע־. י־עשדאלש א־יגגע־ייטט. אשעד.דו־זע איש טוגג
 עטפפאדלען אגגאדטע צור דייששטאגע דעם זעלשע

• - קאגן! ו־ע־דע;
 זיטצונג דיעזע־ אי; מאשטע א־־פזעדען פיעל

 איי. דעד פיד־ע־ש בעקאגגטען דעש דעדע ד־א
. דאגיעל הערק שע־שט-ליגקען, י נ א ר י  דיע. א

 פא־ליעגענדע ״דע־ :אג־ע־ם אונטעד זאגטע זע־
 ענט. אבע־-דייזעש״ דעש ״דעפא־ם צוד ענטוואודף

 צייט. דיילזאטע, יוידקליך ךי*גע גו־ אללעש, דאלט
 איי; קלאששע קיינעד ד־דפען ווי־ !רעפא־ש געטאשע

 פ־יודלעגי. בעזאגדע־עש איי; ־עשט, שעזאנדערעם
 פעראלטעטער איין ־אדע־ א־זט עש א־יג־ייטען. איש

 איש ״טאגגאטעך זאגעגאגגטע; ד־א ־אש פעדלע־,
ללע; דאבע; שטיטטע אוגד דטין אשע־-דייזע  ז̂ז

 גע. איד־עד ״פע־שאגע ז־א ודיל שיאש, צייא־ איגד
 ד אוג ז־נד פי־שטע; אדע־ ג־אפע; שא־אגע, שורט״

 פע־_ ג־ונד.שעזיט*ן שעד־יטעגדען א־נע; אישע־ אדך
 שידגע־ אללע־ גל־יששע־עשט־גינג דע־ שייא !פיגע;

 דעשטע שעזאגדע־ען קיינע -טאגנאםען־ דען די־פען
 דע; דאדער שטעילע איך :ווערדען אייגגע־י־טט

 פער. ענטוואודף געגענוואדטיגע דעד דאש אגט־אג.
 אישערדויפט שרוישען ודר טאגע. ווערדען •יא־פען

 ״לאנדעש. אייגע; שלאש זאגדע־ן .אשע־.דו־ז־, ק־ן
 איי; שלאש עקשישטי־ט פ־אגקדייך אי; אייך שעגאט״.

 געגעג. פא־לאמענטע דעם ״שעגאט־ דע־אדט־גע־
 ״טאגגא. דיא דאשע; ״שעגאטע־ דיעזעם אין א־שע־.

 ציזאמטעג. זאלל דע־זעישע טדון. צו נינטש טען״
 אייג. דעד אשגעזאגדטען דע; אויש ווע־דען געזעטצט

 טיט- ייעלשע שטא־טע- איגד קאם־טאטע צעלנען
 ווע־דען. געייאד־ט אששטיטטוגג געדי־טעד טעלש

 יענע אללע ז^ייען אשע־.דויז אינם •ואדלשא־
 שעז־טצען, פאדיגק־יט דיא וועלבע זיין- פע־זאגען

 לעד. צו געויאדלט אשגעא־־געטענ-די־ז איג׳ש —•א
 פא־*לענ- לעשענש-יאדד ״יי.טע דאים זיא יועגן דק.
 פי־ איזט אשע־-דייז איגיש וואדל דיא דאשען. דעט

אשע־. יעשעגש-לאגגלישע שע־עשגעט. יאד־ע זעשש

א־־שגעשפ-אשען גישט גא־

' קינפטיגדי; עש אללז דויז-ט-טיל־עדע,־ ט ב י נ
!־געשע;

 א־-ט־א- דעש דדפטגדונד-ציגע דיא ז־גר דאש
 ״־עפא־ם דעד• שעט־עפפש ש אי־אגי דאגיעל געש
 טיטאללעש •יילל מאגן דיעזע־ אשע־.דו־זעש־. דעש

לאג. דעש פאליטיק דע־ אץ ״אלטדע־געש־אשטעך
ק־ינע; פץ; ודלל ע־ אייפ״יטען. גדיגדל־ך דעש

 1 אדך אשער וו־ששען, אשע־.די־זע איש ״טאגגאטעך
זיינע־ ודדרענט־אגעדך. ״קידשלישע; ק־יגען פאן

! אשעד- איש קאנפעשסיאן קיינע זאלל גאך טיינונג ; ש־לדעטע זא
אד שד־יט

״לאנדעש.שע. איש געננט, עש עד ודא אדע־
 קא. ד־א אויך פיגדען, פע־טדעטוגג אייגע גאטע;׳,

, דאניעל !גישט טד^ליקק י נ א ר י  שע. דע־ א
 פאללשטאגד־גע־ ג־וג־זאטץ דען פ־־ קאגגטליך

 דעם פ>ןן געדט שווארמט, ,.־עליגי^גש-פדיידייט״
 טיט ״פאליטיק״ דיא דאש אויש, געזישטש-פונקטע

 פערקניפפט גישט דודשאוים ״קאגפעששי^ך דע־
 ״לאנדעם. )*דעד אשע־-דויזע איש דא־ף. וועדדען
 גע. פז*ליפרק גור נאטירליך אשעי ווירד שעגאטע

 פער. דעד פעדטרעטעד ד־א וועשדאלש ט־־עשען,
 זושען צו נ־שטש דאדט ־)*נפעשש־אגען ש־עדעגען

 דיא טאן וועג; בעססער, פיעל א־זט עם דאשען.
 איד. עדמעששען ן ע ־ י ד פ דעם קאגפעשש־אנען

 טיט נישט ז־א אוגד א־שע־לאשט שעקעננע־ רעד
 וועששעלנדע; דען אוגד פאליטיק שוואנקענדעז דע־

 פאדט״א-קאטפפע פאל־טישע; דע־ שט־אטונגען
פעדצודקט.

י ם דעזידעד פ)*.־צ־גליך ך גז* שפ־אשען עש
 שפ־א. שיידע י. נ א ם ש א ג־אף איגד ־ ד א ל

 זינד זיא ׳ אדם אידאני־ש אנטדאג דע; געגע; דך שען
 געזעטצ-ענט. פא־ל־עגעגדען דעם טיט אויך אשע־

 איין דעםזעלשען לדט צופדיעדען-ודיל ג־שט •ואידפע
 אויף )*שע־.דייזעש- דעם מיטגליעדעד דעד טדי־ל

 עדגאגגט קאגיגע פז*ש דעגיעדוג^ דע־ פא־שלאג
 דע- דעד עטפפעדלונג דודך ז!ןלשע זז*לל. ווע־דע;
 וו־דדען אשעדדי־ז.טיט:ליעדעד״ ערנאננטען ניעדונג

 עבען זאנדע־ן די;, גענוג אונאשדאנגיג נישט אשעד
!געדק דעג־עדונג דע־ טיט דינן' אוגד ״דיק דודך

 זיך שעמידטע טישא ם־גיםטע.־.פ־אזידעגט
 לאגגערען אייגע־ אין שעזא־גניששע דיעזע ד־ע־ד־׳

 ענדע צו זיטצונג ד־א וואדדף פעדשי־שען, צו דעדע
 ז־א פ־נדעט נאשטיטטאג, אודר 5 דדיטע, - וואד.

׳טטאטט. אדששוםםעש ד־עזעש זיטצינג צודיטע

א ג־שט שעדל־ן אי;  קאנגא- זאגענאננטע -
 לעשענס-צ״שען פ־דלשא־עש איין קדם קאנפע־ענין

 פער. דעד פעדט־עטערן דען אינטע־ דא זיך, פאן
 פע־דאנדעלג. צו דעם שעציגליך טאשטע שיעדענען

 מ״נונגם.פער. ש־אפפע קיינע געגענשטאנדעם דען
 דיא נעטליך ודלל מאן אשוואלטעט. שיעדענד״ט

 קאנגא. גדאסען דעם אדף שיפפ-פאדרט פ־ייע
 דיא אדן־ אוגד זישעדן וועםט.אפדיקא אי; פלוסשע

 זאגענאנג- דעם אדף א־יגענטדומש.פעדהאלטניםשע
 וועםט-אפ־יקא פא; אופעד אם קאנגא-געשיעטע טען

 וועלבעם פארטוגאל, פאן אייסנאהטע טיט דעגעלן.
 הערר. דיא קאנגא-געב־עטע איש אלליי; יעטצט שיז

 גענען טאשט איינציגע ר,ייגע איזט פיד־ט, שאפט
 גאשדעם פדאגע. דיעזעד לאזונג ענדגלטיגע אייגע

 דען •אד־.דונדערטע א־־נעם ז־ט •עדאך פא־טיגאל
 שעהערדש. קאנגא-געשיעט דאש אוגד קאנגא-פלים

 דאג. דעם העשונג צוד עטייאש יעדאך אדגע טע-
 געטדאן געגענד יענעד קולטוד.אין דע־ אוגד דעלש

 דעסשען אום • ןםא י9קיטםע־, זא - האשען צו
 א־ש־יגעגפ נ־שט. גער־נגסטען א־ם אדך פ־אטעשטע

 ענטוויקעלונג דיא אדף קאנגא.פ־אגע דיעזע קאנן
 ט>מ. ר ע ד ע נ.ז ו א .אי; פע־דאלטניםשע דע־

 איינפלים געא־טעטען אימסעד ודא קיינען א־שיע
אוגש פיר אלזא איזט אגגעגעלעגעגד״ט ד־א אישען.

יי............. כעדייטונג. וועזענטלישען קיינער פא;
 פיעלליישט ד־דפטע איגטע־עששאנטע־ על;פ

 שטאאטש. איש ז״ן. שערל•; אדם טעלדונג פאלגעגדע
 א״ן זץ צ־יגט דיישעם ד־־טשען דעש דדז.האלטע

 בישטא־ק פ־־שט איגד - טילליאנען 42 פא; דעפיציט
דעדפא*. שט״ע־.ע־דאהוגגען טיט נישט, עש •יאגט



 ״שלאגעט :ט־לי־א יאזעוז שר־ע זאדק, <ך0 י־א
 ניבט ט־ך געטרו־טע פארט, איך א־־לטע דא !■אידן

אן  איי- אין א־בערנאבטעטע אונד נעהק צו הו־זע :
 גינג מארנען אם דארפעם. דעם ענדע אם ש־־נע נער

 ער דאם זאנטע, אבער מ־ר דער ריכטער, צים א־ך
 צו טיר טיט אלם דאמטע, הון ט צו ד־ננע אנדערע

 אונד צערבראכק אללעם וואר רויזע צ• !געהען
 .־אהריגען21 דעס או־פזאנען דיא - פערניכטעט.״

 יאזעףם־ללער. דעם ד־א ערגאנצטק מיללער מארס
 ער. גולדען 10,800 פאן שאדען איינען האט טיללער
 שאדע:. איינען נור אבער בעאנשפרוכט ל־טמען,
 דעם פ־אגע דיא אויף גולדען. <׳*00 פאן ע־זאטץ

 דיא עם מ־ללער, בעדו־פטעט שטאאטכ-אגו־אלטס
 ארטם.פארשטע. דיא דאם גע־ועזען, אפפענקנד־נ

 דער ערגדיפף היערויף - !אויפוויעגעלטע דונג
 אנטראנשטעל- צור ווארט דאם שטאאטס-אנוואלט

ל. ע ש אלעקסאנדער דר׳ שטאאטס-אנוואלט י־־:נ.
 דיא ווארטק בערעדטען טיט ש־לדערט י ע ל

 א־סאלל. אונרודען אנטי.םעם־ט־שען פאר.־אד.ריגען
 אנקלאנע. דער אויף ״ד־א זאנטע: א־נד נעמיינען

 נעוו־ם גאנין זיך ווערדען פערזאנק ז־טצענדען באנק
 ה־נ. העטצער״ .נעורססענלאזק דער אפפער אלם

 א:. דיא דאם צי. זעלבסט איך נעבע נון שטעללק.
 אויפנע- העטצער געוויססענלאזע דורך געקלאנטען

 ווארען׳ ״אפפער״ ז־א דאם אבעי וואורדען, וייעגעלט
 א־ךדאלטע צוגעבען. ניבט דו־באויס איך קאנן לאם
א  נענע; א־־פ־עבט א־־פרוהרם ווענען אנקלאגע -

 טיט אננעקלאנטען, או־פ־־ודרם דעם זאממטל־בע
 אונד פאלפי-צשאטשי נאבריעל רעם אייסנאהמע

 טיט. ד־א איך דערען בעציגליך טאטה, שטעפאן
 אונד עראכטע, בעוויעזען אלם ניבט טהאדערשאפט

 בעא:- פריישפ־עביננ נאנצל־בע אידרע לעבדאלב
 גענען אנקלאנע דיא איך ערדעבע עבענזא 1 טראגע

א  ריערעל. רא־ל אונד געראט יאזעף ר־בטער -
 !*א־־פ־והרם לעם וועגען״פאדשוב-לייפטונג׳׳ טא־ער

 דען ענדל־ך ביטטעט שטאאטש-אנוואלט דעל —
 בער־־טם דיא אלף בערופינג אונטער נע־יבטפ.דאף

 .נעזעטצ-6שטרא לעם פאראגראפען ע־־־אדנטען
 - !פע־או־טהי־לען צו אנגעקלאנטען דיא בוכעם,

 פערט־ע. דעם פ־אדדענט לער ערטד־־לטע דיער־יף
 אל■•!}. דעם מיללער, מאקס געשאד־נטען דעס טע־

•וארט. לאם ד, ל י ש ה ט }1 ר יאקאב דרי דאטק
 נאך גערעבטינקייט דער איזט ״עם :זאגט דיעזער

ט דירבאוים ב י  דיא ווענן געלייסטעט. נענינע נ
 געזעטצ.בובע .שט־אפ אים דער טיט שולד־נען

 זאג. ווערדען. בעלעגט שטראפע פארגעשריעבענען
 דיא דאם עם, ע־פא־לע־ט נע־עבט־נק־ט דיא דערן

 הין זייטע יעדער נאך רעכטם.ארדנונג נעיטטא־טע
 צי. זינד נעשא״נטען ד־א ווערדע. דערגעשטעללט

 אינד דאב נאנצעם א־ד,ר א־ם אונרוהען דער פאלנע
 שולדיג. דער בייא ־אדע־ מום עם ;נעדאממע; ניט

 דאם ט־אנען, זא־גע נעריבטס-האף דער שפרעבונג
 ־- ע שאדע; ערליטטענע דע־ נעשא־־נטק -ע;

 זאטטטלי. דעסנאך טאנען עם !ווערדע ט צ ט ע ז
 ע־ל־טטענען לעם בעצאדלונג צור אננעקלאנטק בע

 - ודערלעך־ פע־האלטען סאלידא־־ש שאדענם
 י ל ר, ־ ע ם אנטא; אדווארןאט דע־ שפראך ־אנן

 אי; שילדערטע ער הו־פט-אנגעקלאנטק. דיא פיר
 פאדינען דעם אינרוהען דיא אומריססען אללנעמיינען

 אננעקלאג- דע־ אינשילל דיא זיבטע אינד ׳אדיעם
 אן של־עפליך אפפעללי־ט ע־ !נאבצו-ווייזען טען
א  דעם ב״א ריבטע־ דער ט־לד-הע־צ־נך־יט -

 לאד־פלרם די׳ א־־יאראט — שט־אפ.א־יםםאםע.
 שילדע־ט ט. א ר ע ג ריבטע־ פי־ ק, ע נ ־ א פ

 א־ם א־נ־והען אנטי-סעטיטישק ד־א עבענפאללם
 פע־. ע־ פ.פי ל־ א״; וייא דך ד־א יאד־ע, פארינק

 דו־ך דאבען ב־יםטען ״דיא :זאנט אינד ב־ייטעטען,
 אלם געל־טטען, סעד־ בעל־יטס בעוועגונג ד־עזע

 יודען א־־נצעלנע נור וואהרענד דענן ;יודען -יא
 ב־ים. דינדע־ט טעה־ע־ע שא; ב־זדער זינד ־־טטען,

 נע. דען ביטטע איך 1 •יא־דען פעראי־טהי־לט טען
 נאך ניבט אייפרעגונג ד־א א־ם שאן ־יבטם.דאף,

 אי־טד־־ל-פאללונג דע־ אי; פא־דערן, צו טעד־
 פ־קטאה אל־־איאט - פערפאהרען. צ־ ד ל י ם
 פא־ל־ענענדען דעם אי; ע־בל־־ט ־ ל זן ב ו ט

 נע־־אלט. אי־נע נור זאנדערן א־יפ-הר, קי־נע; פאללע
אי־נצעל-פעדזאנק. נענען טדאט־נק־יט

־א ט *<ד י ־ ה נ ע ג ע ל ע ג נ ר א ע ד  
 א־נ. וו־א נ'.) נ ו ל ל ע ט ש־ ש י ־ ם.א ע ד נ א ל .

 א־נ. ד־א זאלל ווערדען, וויססען וואהל לעזעד זערי
<1. אסמ8!זדזקידא

 בודא.פעםט א־ן לאנדעפ.או־סשטעללוננ נארישע
 ווע־דען. עראפפנעט טא־ נאבסטען דעס אנפאנגם

 פארבע. געטאבטען צוועקע דיעזעם צו ביזהער ד־א
 א־נ. דע־ אונד דדפטשטאדט דער ז־יטענם רייטונגען

 א־הרע דיא או־סלאנדע, אינד א־נ. איש דוסטריעללען
 וואללק, בר־גגען אויפשטעללונג צור ערצ״גניססע

 — פערשלוננק. מילליאנק פיעלע בער״טס האבען
 או־סשטעל. גאנצע לאם נונמעהר א־;ט דאך אונד

 געראט. שוואנקען אין פלאטצל־ך לוננס-פראיעקט
 פא־־ז אץ דער ווענען - ? וועסהאלב אונד רען.

 נעם. פירבטעט מאן באלערא! אויפנעטו־כטע;
 פא־טיו־טהען ורנטער דען א־בער ד־עזע ראם ליך,

 דיא פאללע ד־עזעם אין או־ך אבער ווענן קאננע.
 דעם טא־ א־ם לאנדעם.או־םשטעללוננ א־ננא־־שע

 א־זט לאנן ווירד, ע־אפפנעט ־אהרעם נאבשטען
 או־ס. דיא דאס בעגר־נדעט, בעזארננים דיא וואדל

 לער אן טהי־לנאדמע צור ד־עסמאל וועלכע לאנדער,
 דע־ב־י. איננאר; נאך צאדלר־־ך אי־סשטעללונג

!ווירדען א־־נשלעפפען באלע־א ד־א אלך שטדאטק,
 נ־בט שטעללונג

 באלע־א-גע-
 א־־ף קלא־ דל ו•)} ל־ענט דאם א־־סצוזעטצען. פאד־

 לאנדעש-קאטמיש. א־צטל־בע ד־א - דאנד. דער
 א־־נגע. פ־אנע ד־א בער־־טם א־־ך לענן דאט ם־א;

 לער ב־־א וויללענם, א־זט א־נד בעשפראבק דענד
 א״נצי. אנט־אג דען בעדא־דע דו־פטשטאדט־שע;

 לאנדעם.א־־ש. דע־ ״א־־פש־עב־ננ ווענען ב־יננען
 דדעריבער שלאנע; צי־ט־ננען ד־א - !■שטעללונג

נ־אשען דע; א•־־ ־ו־־זען ז־א לא־ם. פ־־בטבארק
ק הין, שאדען י ־ ־'־־------ ד

אי־פשטע

 או ד־א געוו־ם אבע־ א־זט פיעל זא
לער לאנד גאנצע לאם אום ווערטד,

נעבלאבט, פע־

 צ־ועקע צ־ם וועלבעם לאנה לאש
אפ. ענא־מע זאלך בע־־־טם ללונג

א־נבע. אי־פש־עבונג דע־ע;
 >}יד״7ל נאטענטל־ך״פעשטע־ מ־פטע. ע־ל־־לען ד־ננט

 נענעג. דאב-וו־בט־נען דיעזע; א־בע־ דך א־־פעלט
 נ־בט, נאך ־א מאן ודים ״ד־־טע :פאלנט ולא ישטאנד

 א־־נט־־טטע ש ב־ פא־־ז אץ באלע־א ד־א נ־בט >}ב
 ע־ל־שט. נאנצליך וו־נטעי-קאלטע שטרעננען ־ע־

 נא־ נעפאד־ א־־נע אלזא ו־א־ע £אללע ד־עזעם אץ
 א־נלעש, באלע־א ד־א זאללטע פא־דאנדען. ניבט
 ו־אד־ענד א־־ך ־־אד־שי־נל־ך, נ־בט דורבאלש וואם
 ד־יפט. פ־אנצאדשען דע־ אץ ולנטעד-טאנאטע דעל

 אבדאלט־נג ד־א ווא־ע לא פא־ט־־־טדע־ יטטאדט
 נאבב. אנפאננם ד־א לאנדעם.ארםשטעללוננ, א־ינע־

 א־ננא־ן פ־־ זאללטע, ווערדע; ע־אפפנעט טא־ טען
 פע־בו:- נעפאד־ נ־אשען א־־נע־ ם־ט אללערד־ננש

 א־־ז ־־קז־בט אהנע ט־שטע פאללע ל־עזעס אץ דק.
 א־־פ. א־־נע אללע־ד־ננש שאדע;, טאטעריעללען דע;

 א־־ששטעלי דע־ ש־עב־נג
דעפהאלב שען

ט־ם. יל־ א־־נט־עטען. ־נני
א־־נע.צו-ו־א־טענדע״ ע[ל־ך

 דענן י־׳־ זאללטען ־־אצ־ ׳. א־־ננעדטק שטעללוננ
 דע־ א־־פש־עב־נג ד־א נא־־עטבע־ א־ם ־עטצט שיאן

 פ־עלל־־בט ד־א בעשליעשק, לאנדעס-אדסשטעללונג
 נא־ באלע־א דע־ ע־לאשענם דעש פאיינע אץ

 טאנאט ב־ז ודד וזארטען וררד! ״דץ נ־בט_נאטה־נ
•אד־עש נאבשטק דעם . יי ר א ם . ...........

 זא אנדאלטען, נאך פא־־ז אץ דאלע־א ל־א מאייש
 אי־פשיב דען ט. ־־ צ א־טטע־ נאך •א ודר האבען

 א־זט לאש י בעשל־עשען צ־ אדששטעללוננ לע־
 ד־־פט. ל־א דע; ללאיר', .פעשטע־ דעם ־אטד דע־

 ד־־פטע. אקצעפט־־ען ־•אהל בעדא־לע שטאלט־שע
 •טא; א־טטערהץ דאט א־־ששטעיילונג ל־א א-ל־ץ -

 ע־ל־טטען: שאדען עטפפינדל־בען א־־נען •עטצש
 א־נדושטריעל. א־ש.לאנדישען א־נל א־:- ד־א לענן
 וואדל ז־א ווערדען זא ע־פאד־ען, דאש אייל לען

 פי־ פא־בע־־־ט־ננק קאשטשפיעלינען ק״נע וד־טער
 טאבק, א־־ששטעללונג - לאנדעס אוננארישע ל־א

ה ז־בע־ נ־בט ז־א נאבדעש  אץ נל־־בזאש דאש דנ
 ד־א טא־־ן, טאנאטע א־ם נעטיי־ך שטינדע !1. דע־

 א־נבעשט־טטטע א־־נע א־־ף א־־ששטעללוננ נאנצע
! וו־־ד א־־פנעשאבע; דדנדם צ־־ט

ן ־ ע ד ע ־ ו יו י י י ב. ע ' ד ט. ש א פ א
 פאשט. ב־־ם לאנגטע טאנע ד־עזע־ !)ל ה א ט ש

 דער אן, נעי׳־-ב־־טעל איין ־אש.בע־ענ־ א־ן אטטע
 יי* אייפנטשניטטדל ז־־טד א״נעז דע־ איי־

זעלבע
 וואה א־־פנעשניטטען ז־־טע א־ינען
 צ־זאטטק ם־ט נעלל-ב־־עפע 5 דאטטע

 אבער וועלבע זאללען, ענטדאלטען נולדען ***<׳•
 א־זט אונטערזובוננ ד־א וואורדק! געשטאהלען

צ־נע. א־ם
ן * י ־ א : י א ם צ נ ף ע ר א . ד ע י נ

״פ־עטדענ. דעם ולא ט.) נ נ א ר ב ע נ ־ ע ד
ז״'■) )110

 א־זט ודרה נעטעלדעט טרענטשץ אויש בלאטט״
 דא־ף דאס נאבטע פע־פלאסשענע; דער א־ינער אי;

 שלא. איינער פא; אויסשליעםל־ך פאסט רןאסטאלנא,
 דער רדב איין בעוואדנט, בעפאלקערונג ודשען

 בע. שטראה טיט א״נעם אץ געווארדק. פלאטטען
דאש קאם בויעדס איינעש דייזבע; דעקטען

 א־ים. צום מאגד א־ינער אינפא־זיבטינק־יט ד־א דורך
 שטורם. העפטיגען א־ינען דורך דך, וועלבעש ברוך,
 דעש ריבטוננק אללע; נאך באלד אננעפאבט, ולנד

 דארף גאנצע דאש זא א־נד אדסדעהנטע א־טעם
 נ־דענהאפטע; אי־נען אין שטונדק ווענינען ב־ננען

 בע. דא־פע דעם אץ פע־וואנדעלטע. אשענ-הדפק
 פא■ ב־שאפם דעש קאשטעלל אי־ן אלך ז־ך פאנד

 פערשאנט בלאנדע פאש אלליץ וועלבעש נ־־ט־א.

 דאב. איסאיהרע וועלבע בייעלין, א־־נע נור בל־עב.
 הלז ברעננענדעם איי; אץ רעטטען, צ־ זעל־נק־־טען
 זאנפט א־ץ. לעבען איה־ ה־ב־־א ב־שטע א־־נד־אנג.

 בע- צו טענשענ-לעבען וליטע־עם קין ״אהל א־זט
 לייטע ־קליבעןי דער נאטה ד־א אלל־־ן ;קלאנק

 בע. צום עבען וועלבע נ־ענצענלאזע, א־־נע א־זט
 זינד געבל־עבען אבדאך אהנע ולנטערס לעש ניננע
 קאט־טאטם. ד־א אלך א־נד נ־יט־א פאן ב־שאף דע־

 ל־־סטק,, טאנל־בע' אללעס ווע־דען פע־־יאלטונג
 צ• טאנל־בק־יט נאך ט־נדעסטענש עלענד דאב א־ם

ק וו־רד מאן ם־לדע־ן.  יבע אינפע־צ־נשל בלע־ן ד
 א־ד. ז־א דאם־ט ם־ששען, ב־עטע; געלד.פא־ש־םשע

 א־־פבלעי ולערער הייזבען נ־עדערנעב־אננטען רע
קאננק.
ם ק י ל יג * ־ א־־. פא־ ק.) י ל נ נ ו א א

 נאך ש..א..אדדעלי פא; איין א־זט טאנען נינעז
 נא־ד. אונגאה דע־ צי: פערקעהרענדע־ קאש־־א

 ענט. נא־־.שאלאנין שטאציאן דע־ אץ אשט-באדן
 פע־. א־ץ י־אי־דע נעלענענהייט דיעזע־ ב־־א נל־יזט.

 אוננעפאה־ •ועלבעם אץ רלאששע׳ 1.צ זאנענ-־־אנק
 טע־ק־ל־. צע־ט־יטטע־ט. זאשען, פאבשאש־ע־ע ״׳.׳

 רייזענדעז דער א־ינצינע־ קיץ ע־ל־טט ־־זע
א־יננע. ד־א פע־לעטצונג. נע־יננםטע ד־א -

וועד ערגעבק׳ ניבט

א
— יודענ-פלינדעיער. דע־ ילו:נ

 נ־אש-קאנ־שא א־ם ־עפעשע הייטינע א־־נע
ק .פא; :טעלדעט  םע:ט. אץ יודענ.פל־נדערערן ד

צ• א־־נע־ פע־אי־טה־ילט: וואו־דען פעטערור
 א־ב־־נק דע; פא; ; נעפאנננים יאהרק א ־ י ו ו צ

ב ״ ע־ד־עלטען אננעקלאנטע; ל א ה ט ר ע ד נ א  
; י פ א־־נע־ ־אד־ע ע צ פ  1:1 אונד טאנאטע, נ
ן י י  יואי־דע; אנגעקלאנטע !0 געפאנננים. ־אד־ א

 פע־_ נעפאננניש-שטראפען טעד־-טאנאטל־בען צ־
 פ־״געשפ־אבען. אננעקלאנטע ״ אינד א־־טה־־לט,
 שאל־. צ־ם ו־א־־דען פע־אי־טה־־לטע זאטטטל־בע

א. דע־ א־נד נש שאדע דעש ע־זאטצע דא־־שען  פ־
1 פע־האלטען צעש.קאשטען

 אויסשפעללוננ. לאניעש. דע־ או־פשוב ק־ץ .11 —
פע-אפפענט. אטטש-בלאטט ה־־ט־נע דאם

 פ־בל־. דעש בערוהינונג •צור .־פאלנענדעש ליבט
 פא; פא־לי־פ־ג דאש ה־עט־ט, א־ך ערקלא־ע ך־מש

 לאנדעש-או־פשטעללינג דער אי־פש־עב־נ: א־־נע־
 !קאנן זיין ־עדע ק־־נע

ש, ט י ו ו א ק ע ל ט א מ א.

דע־ ־אצ־אן2אדרינים אונד •עדאקציאן ד־א ליל-
 דע־ אץ דך נעם־נדעפ צ־יפ־נד פעסטע־ י־ד־שען .נ־־ען

 ב־דא. אי; ן א ־ ד ו ב מא־-ן הערק דעם נונד־וקע־ייא
 אדרעס. צו זענדוננען אונר צוש־־פטען אללע וואהץ פעסט,
:אדרעססע ד־א ז־נד. סירען
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 בעצייננו:: נענויע־ע איינע איזט אונד פאללקאממען, גענינט
אוננ^שהיג דויכאויס אדרעססע דיעזע*

י י ב מאץ ה ע ר
שילאדי-שאטלוי

שאמו וויינבערגער
דעעש

פערלאבטע.
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 זיינער טיט א ר )1 ז י נ ם א ר ק ן פ)) ;״סטליצע
 א. ק נ א ל ז)יטע דעם נאך קינדע איינעם אוגד פ־ויא

 שליטטק א־ה־עם ארף דא וואורדען אינטערוועגם
א אנגעפאללען. וואלפע רודעל אי־נעם פאן  פ־ו־א -

 ז־א וועלבעש ר,•נד, דאש ז־א דאש זעהר, זא ע־־ש־אק
 פאל- של־טטק דעם ארם היעלט, האנדק דען אין

 שליטטק׳ פאם שפראג: ג־יסטליכע דער ליעם. לען
 א־בעי דעטזעלבק טיט פפע־־דע ד־א ׳־אד,־ענד

 בע- פ־רא דיא ראזטק. -אפאן שטיין אוגד שטאק
 וואה- *הנסאבט, א־ן של־טטען דעם אויף דך פאנד
ק טיט ג־־שטל־בל דער -ענד ק וואלפק ד  קאטפף ד

 טדרע־ע ורלדק דעי ציוייא טושטע. אייפנעהטען
 באלד דאך־ !,־עוואלווער זיינעם ם־ט עד ע־שאש
ק קינדע דעם זאטטט ע־ וואורדע דאדרף ק פ  ד

 שליט• דער אלם צע־־ישםען. וואלפק וויטהענדק
 ד־א פ־רא, דיא האטטע אנלאננטע, לאנקא א־ן קט

 ־־ה-6 א־ין ש־עקען פא־ וואי, האפפנוג; ג־טער אץ
 איך געב־אשט• וועלט עור ״טאדט״ קינד צייטיגעס

 ארס ;•ישט איהרק אלשבאלד הרבטע זעלבסט דא
ע' 'אנקא׳ פאן גיישטליכק דעש רויזע ש א  א־ד־ י

 א־עע ג־נ: ווייזע ש־עקליכע זא או־ף !ווא־ פאטע־
ג־ונדע. צו שטונדע א־־נע־ ן א פאט־ליע ;אנעע
 דער אץ ג.) ג ו ט א ם ש ר ע ג.פ ו צ ( •

ק :־שט :אך פאשט מאז טע־קט ד־־פטשטא־ט  ד
 שע- א־זט דערזעלבע אלל־ץ ;שנעע.פאלל דייכק
 ע־״א־- *"יי :עשטערן דע־ דאש :־אש, זא ־•־טש
 ש:עע־ *א• פאלגע אץ ז־ד.שארן דע־ צ־; טעטע

 פע־שפאטונג שעדי־טענדען א•־:־ ט־ט פע־ו־עה־נגק
א־־נט־א־ הרפטשטאדט דעד אץ

 א:- ש.) א ל ר ל.ע א ־ ר ע ט ם י נ י <ם י
 ם־. דע־ א־־נעטע פא־יז אץ שאלע־א דע־ י־אשליך
 ק־לא־.ע־לאש.—צ ט־טטעלשט א־::ע־ן דעש ;ישטע־

 פע־זא- אללע דאש אן, בעהא־דק אללע אן שעש
 ! ווא :עגענד׳ א־־נער א״ש ד־א שען,

 1 טא;ע א—ד אנקאטטק, דער־שט
 ש צ־ בעצירקש.א־טטעש א־־נעש ז־בט

דג ויאשע א*נד ריי״דיו* י ̂ • י* י * י* < ! < ן ע < * *̂ 
י. דעשאעפ<צ<־ק

! ט י ם ע *.ש ט נ א ר ע יד *
 דאשעיל־ב דעש זאהן ;עטייפטע דער

 : ע ־ ע ט ש א־־שע־ט ־אבבינעדם
:ע״אר: וועגען נ״.פעשט א־ן ע־ןט

 א־:ד וו־שטאנן, :אטעגש פ־״א, ׳ד־שע
פע*. :־־.פעשט אץ 'טש-לאטטיששא־.

 נראשער אץ דיעזעם 17. אם שוועבטע שנעלל-צו:
 דאש אדף זיך ראטטען אששען טעהרערע :עפאהר.

 דעם פאן וואורדק אונד פעראיררט באהנ-געלייזע
 צ־: דער א־בערפאחרען. צו:ע א־־נרערש־ויזענרען

 געבי־אשט, שטערען צום דאררף שאלד וואורדע
 ב־ז ע, ר נ ו ט ש א־־נע :אד,עצו עם דרערטע דאך
 ווא:_ דע־ א־נד לאקאטאט־ווע דעד ראדע־ ד־א

ק פאן גא:ש  טה־ילען - פל־־ש אנהאפטענדען ד
 ווערדען :ער־־נ־גט טה־ערע געטאדטעטק דער

_________ קאננטק.

געשווארענענ-נעייכטע. אונדדיא שאנערער
 נוטמער פאר־גען אונזערעד ל־יטא־ט־קעל א־ם

ק ודר דאבע;  דעם עה־ענ.בעליידי:ונגש.פ־אצעם ד
 שא. פ׳ ריטטער אבגעארדנעטען, א:ט־.שעמ־ט־שען

 טאג. .־ו־ענער דעם הערוישגעבער דען געגען נערער,
 האבק לעזע־ אונזע־ע מ־טגעטהיילט. בלאטט״,

 העדר דאש ע־זעהען, ל־־טא־ט־קעל א־נזע־ם א־־ש
 הערר ם־טא־ב״טער, זיין אונד ם ש ע ש סא־־ין
בעהדפטונגק א־ה־ע פ־ר דא אשגלי־ך ן, ה

ק פאן ע־ב־אשטען, וואהרדדט״ דער ״בעווייז דען  ד
וואור. ;עשפ-אבק ״שולדי:״ דענגאך :עשו־א־ענען

 א;:<״ ב־־דע :ע־־־שט דאש וועסהאלב דק,
 ;עט־־נזא- א־־גע־ א־:ד.צ־ א־־עשט. וואשען 4 •ע צו

 גולדען 6״ פא; בעטראגע א־ם געלד-שטראפע מען
 שאגע. הערר אשע־ האט נון - פעראורטה־ילטע.

 דען נענען או־ך אנגעלענענהי־ט דעחעלבען אץ רעד
״פא־שטאדט-צייטונג*, ו־־ענע־ דעד ;־

 א־־נע עבענפאללש ל, ע :י ה ■וארד
 וועלשע א::עשט־ע;:ט, עה־ענ-שעל־יד*נונ:ש.קלא:ע

 ציר דיעזעש, ״!-טען אש שפאטע־, טא: א־ינען אים
ק ודעדערהאלטע עש געלאנגטע. פע־האנדל־ננ  דא ז

פ־אצעששע א־ם וויא שוישפיעל, דאשזעלבע :אנין
עדוא־ד הערר אייך ,בלאטט״. ״טא;- * *״<•״<! לע־א בא יא
בעודין . יהייטש ״אה־ דע; בטע ירב־א ע ג ■ ; ל ה אי־פ. י:טע־
פע־אפ. יט־נ:״ ,.פא־ישטא־ט-צי רעי אין זיינע פי־ ז־נדו זעללען

דאך שאנע־ע־, געגען :<! פט•:: פעגטליכטען צ־ זאפא־ט ■
שפ-אבק ■ענק ין ̂ ■׳< א ז !־:עבענש פעי אללעש -

אויש, ,׳שילדי:״ דאש ל ~ > • ך, ר-עיח א־בער אייך ע;י.) ־ ע ,ט
.ויא.4 אייגע־ צי דיעזען ■ך א• ט גע״*ב ־אש ויא־וי־ רעפא־ט.

איינער צו אינד שט־אפע - :ט א״־ע: 1* -*יל־■'•' •יי• געש. א־זט ־,
6״ עבענפאללם פא; האהע אץ געלד.שט־אפי; -ט־אטיגקייט

שט־אפ. דעם אינד ;עשלאגק א־יזען

 א־־נע ענק
 ז־ש ד־נק

, א -אפטעט,
 עש שאגע זא — ייא־דען! א־יגנעל־עפע־ט .ע־ישטע

א■ •טשיטדיש״ זללק
ן א פ )  א ם ע נ ־ • א •

ע ג ו ע נ ר ה א פ ר ע ב י  א
ב נאך האטי־אן פאן ■ע־

 שא. דאפפעל-ז־ע: דיעזער פע־או־טה־ילטע. נילדע;
 ■־אהל א־זט נע־ע־ש

פע־לוייפע א־ם דאך
ו־עלט אללע־ פא־ בא־אקטע־ ע־בא־של־בע־

—.ן

:ע־־בטש-פע־
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•עןייי

זי־
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אב;ע:א;ייזייז א.פעשט
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אינם רעגט פאלל דעד אלליין - קאם.

ע־פא־
האבען געטאבט, א־גגא־ן אץ ׳־שטען־

פא־•: צ־ם
יו

י־טש

 ■על־ני. קיינע .אשכנזים״ אונד ״םם־דים• צוו־שען טרעננונג
 א״. ״פם־ד־ם״ ד־א האטטען וואהל האטטע. נענרינדוננ אוע
ת. אשכנז״ .דנה; סאם דך וועלבעד פ־נאנאנענ.״טום, נע;  ו

 •א דך האפטע .ט־עננוננ' דיא דאך אונטע־שיעד. זענטל-ך
 •בז פ-נאנאנע דע־ אץ נאטטעס.דיענסט דען א״ף כלאם

 צו וואורצעל לענען ס־אקסישק א־ס ארך אדנע ש־אנקט,
 א־־נע לא: ט־עננונג• ,נעועללשאפשליבען דע־ שלאנען.

 יעי פא־פאהיען ד־א נ־ונדע. צו אז־זאכע אנדע־ע ;אנין
 םא־טונאל, אונד שיזאניען א■; נעטל-ך האטטען ״טסדד־ם•

 )־.1£הע־ נ.כ־־םטען,יש־ אלם שםאטע־ •ודען, אלם פ־יהע־
 ד־א דאטטען דא אי-ננענ^טטק. שטעללוננען -אנענדע
 קי־כענ-א־טע־ או־ך טד־־לע צ־ם ששאאטם., דאכטשען

 ד־א נעבילדעפעי• פ־־נע־, א״ן ווא־ אידנא;; ־הא־ א־ננע.
 אדעל', ״אלטען א־ד,רען אדף דאהער ם!ןכםען ״ספידים״

 ם>)־טו:אל אונד שפאנ־ען אין )־פאד,־ען1£ א־ד־ע• דע־
ע. ך •עדי) .אשכנזים״ ד־א יואורדע. צועדקאננט אי־נכט  נ

 פ^־פאה־ען דערען סענשען, )כענען1נעב־ ארס שטאנדען
 שקלאווענ-־ז^ך א״זעדנען דעם אונטע־ יאה־דוגדע־טען ז־־ט

ש-ל- פע־פ־נטען ד־עזע האטטק. נעז־שצט א  ק־־נע א־בע־ נ
 א־ט. צ־ם נ־כט או־ך דענן ז־ך אייננעטען אונד ב־לדרננ פ־־נע

 אידי' דולך וועלכע •ודען, פ^־טוניעדשען דען ם־ם נאננע
 כ־יסטל־כען דען זעלבסט או־פטרעטען )־:עד,םעפ1פ פ־ינעס,
 פע־. דיא ):־־טען.1א־דש נעוואלט־נ אטסטע־דאט׳ס ק־־־זען

 ד־א וועלכע דאהעי, עם וואי בילדוננ דע־ שיעדענדי־ט
 שטעללונג נעזו^נדע־ע נאנץ א־־נע פעדאנלאסשע, .סם־ד־ם■

 בער־דרוגנ א־ן ניע ״אשכנזים״ דען טיט אום איינצונעהמען,
טמען  נא. היעדווך דך דיא ״אשכנזים״, דיא מיססען. צו ק̂ו
נעלע. קיינע דאהעד ליעסען פיהלטען, פערלעטצט שי־ליך

.םפ־דיש״ נעבל#דטק6או־ דען אים
 ע־א־ננע. אץ פזן־פאהדען איד,דע־ שיינ.כ־יסטענטדום דאם
 אויסצוד־יקען י־ז־-ש דך טאן וויא >)דע־ ב־יננק, צו דונג

דיינען. צו נאלע דיא )־16 פפלענט,
 ־־•נוננען דיעזען אונטעד שעד־)) דא נעזאנט, ודא

 אידן האבען ז)) וואודדע, אוישנע־ואכםען פא־טי־ען ביידעי
 אונד נע־יה־ט וועניג כאנ-ע־ם דעם שידפפע־י־ק דיא

 טיספען דא ! סאנדע־ם העי־ ליענע־ ט־ץ )הל,1וו .יא :זאנטע
 נע־עה־טע; דיא ודא ן)דע־ שטע־נ.זעד,ע־ייא, דיא וויסםען,

 וועזענט. ועד,ד ט־אנט .אסס־)):))םיע', דיא אדסד־יקק, דך
. . :••א״ נאטו־ דעי ע־קעננען צום ל־ך

:קינדער״שפיעל איין יא איזט נאנצע דאם ״אבע־
 קאנן וואט )נע>1ט נערננשאטצענדק א־ם סאנדע־ס (זאנטע

 סענש, יעדע־ ד))ך ודים ? דין דאראן שווע־עם דא דענן
 נאכט •עדע דיעזע עד דאם אונד נינם, שטע־נע עם דאם

. !־.בעליעבט עבען אידם עם לאננע ז)) קאנן, אנזעהען
 דאס לאכעלנד) פעדד)) (ע־ודדעדטע !נון !.נון

 ז))צו. ד))הל איזט שטע־נע דעד אנשדען א־-סע-ע נל))םע
 ;שטע־נ״קונדע קיינע אנע־ שטע־נ״זעהע־ייא, א־ינע זאנען
 סאנדערס, העדד ד))ך, ם־ר זיא זאנען !)ט־ע1)נ1אםטד קיינע
 וויא אונד א־זט? שטעדנע ד־עזע־ יעדע־ ס )1 ד נ וויא

 דיעזע־ עדנט6ענט ערדע דעד ))ן6 סיילען )נען1מיללי ־על6
 זיא קאננען ))דעי - ? -נדעם6בע דך שטעדן יענע־ ))דע־

 ער ביז בדרכם, םז)נד דעד לאננע וויא זאנען, עטווא סיר
 לאננע וויא ענדליך, )דעד1 י העדוםק))םםם ע־דע דיא יזום
 נ־כט . . ז אוטצוק־״זען ם))נד דען אום נ־דכט, ע־דע דיא

 ןיהץ6 ייא ודא לי־כם, )1ז ניכם איזט דאס וואה־,
. '1 גלויבטען . .

 ■:דש•־))*ע. ד־א דא הערפארגעה^בען, ריעדערהי)לט
 שטרא. אנט־.שעם־ט־שען הייטיי״ען דער בייא נען'
ק מוג: ב ן אונס פיר ע ע ד ו  בע. זעהר א״נע י

 א־דענטל־שע דער בילדען. געפאהר דייטענדע
 אדסשפ־וכעם ז־ינעם בעציגליך וועלכער ריבטער׳

 געבונדע; געזעטצעם דעם פא־אנראפען דיא אן ד*פך
 אפפענעש איין יודען אי־נעם ניבט. עש וואגט איזט׳

 פערמאגע אייך ער זעהר וו־א ציציפיגען, אונ־עבט
 אנטי.םעטיט אייננעפליישטעי־ א־ן געז־ננונג זיינעד

 טיט ז־ך עש פע־האלט יעדאך אנדערם - !טא: זיין
ק  נאך ניבט או־טה״לק דיעזע געשווז)־ענק. ד
ק  נאך זאנדע־ן געזעטצעס, דעש בעשטימטונגען ד

 טעהר. ד־א צופאללי: אלזז) א־זט געפיהלע. א־ה־עם
 א־זט זז) אנטי-סעמיטיש, נעשווי)־ענען דע־ הייט

 .קלא. ער אב נלייבפיעל יודע, דער דאש געווים, עם
ק א־זט, ״נעקלאנטע־״ אדע־ גע־״  פער. פ־אצעש ד

 וואה. ודר האבע; עי־פאהרונג דיעזע !מים ליע־ען
 ווא געטאבט, זאטטע־ם פע־פלאששענען דעש רענד
 ש. י א ודקטאר דען נעשויא־ענענ-גע־יכט דאש

 ך י ו ו ט ד נ ע נ קא־ל דעז אונד :י צ י ו ט
 אנטי-שעמי. ביידק דיעזע אבגלי־ך פר־ינעשפ־אבען,

 אויפריהרערי. שטוטציגק, א־ה־ע פי־ טענ.העלדען
 נעוויש שטיערערייק יודענ-פרעששערישק א־נד שען
 שט־אפע עטפפינדל־בשטע א־נד הא־טעשטע דיא

 פ־י־נע. ב־ידע וואורדק זיא - !האטטען פערדיענט
 נעשווא־ענענ-נע- דיא אייך עבען ודיל שם־אכק,

 וויטהענ. איים נאך טהי־לע איה־עם:־אשע־ען ריכטע
ק  - ווארק. צוזאממענגעזעטצט אנט־.שעמ־טען ד

 נעשויא־ענענ-נעריבט דאש אבע־ שפ-אך דאפי־
. ד־׳ א־ו־אקאטען יידישע; דען געגען ד ל א :  

 א־ינען ד־עזער ודיל אויש, שולדי; דאש ר ע מ ם א ה
 אנטי-שעם־ט־שק דען געגע; א־טיקעל העפט־גען

 פע־אפפענטל־ב. י א ט ט י : ־ א ם דעפיטי־טק
 דיא געגען אלזא דירפען א:ט־.שעמיטען דיא - ז טע

 העטצק יא•;־ שיטפפען הערצענשלושט נאך יודען
 אים. יא זיא שפ־עבען העררען;עשייא־עגק דיא —

 אדוואקאט •יד־שע־ איי; אבע־ שרייבט י פ־ייא טע־
 אנטי-שעם־טי. ינק א גע;ק אונליעבזאטעש עטוואש

 :ע. הער־ען דיא דנד פלוגש - דעפוטירטק שען
ק איבע־ אים דא, שיוא־עגק , ד ן ע ד ו  וועלכער י

 קאטפליטע;. .ביישענדע אייניגע אגטי-שעטיטעץ דעם
 ״שולדי:״ דאש האט, נעשליידעדט געזיבט אינם טע־

 ע־פאה־•;: ט־וי־יגע ד־עזע א־שצושש־עבק.
 שא־ליבק״ט היא איבע־ ;עזאגט, וויא וויר, האבען

 טאנען אונזערק אין ;עשווא־ענענ-גע־־בטע דע־
 ״ייבש. עשטע־־י־בישק דע־ אץ אינגא־ן;עטאבט. אין

 אבש־ע. אן ניבט עבענפאללש עש פעהלטע הא^פטע
 ;עשויא־ענענ.:ע־יב. דען פא־ ביישפיעלק קענדען

 בע. דע־ א־זט היעפי־ בעודיז ט־ר־ינע־ איין טען.
ווא־ עש גאליציען. אין ־יטטע־״ ״פ־אצעש קאננטע

 נעםליך, ערדע דיא אונד מאנד דעד זיא, לאננע •ודא
 אוטצוק־ייזען, נענענדיט־נ דך אום ברדנען, איינענטליך

 דיעזע־ נ־אם ודא אויפלאכענד); לדט סאנדע־ם (זאנטע
 אדע־ דיעועד ודי■ וויא אונד איזט, שטעץ יענע־ אדעד
.ז בעשינדעם דך ענטפערנט ע־דע דע־ פאן שטע־ן יענעי . 

 דיעזע אלל רענן איך זאללטע וואצו !חיסמעל ליעבע־ דוא
 דאב. העי־ דאך, סיד זיא זאנען אונד ? וויספען דומסהייטען

 אינע*. זאכען זאלכע א־בע־ דענן א י ז דענקען וואצו בי,
 נוטצ. דיעזע אלל שאן וו־סםען זיא זיא, זאנען ז נאך הויסט
. איין דענן דיעס א־הנען ט־אנט וואס !זאכען לאזען

 ואנדע־ן ווא־ט, קיץ אנטווארטעטע פעד־א •ובנע דע־
 דע־ נעזיכט, אינם שאדף סאנדעים *ונודססענדען דעם זאד,

 דע־ ט6ודםםענשא ע־האבענע דיא איבעי וואד, פ־עך זא
 סאכען. צו א״סע־וננק נעריננשאטצינע זאלך שטעינ.קונדע

 אינער עי ביאך אנע־ דאנן דך, ער אינערטע אנ&אננם
 לוי. זא אין קווא־ט*עדפ.ד,ער־ן ז־־נעס בעש־אנקטהי־ט דיא

ע. טיעף דאך דך ענדליך ד־עזע־ דאס אדם, לאכען טעם  נ
 לאססען סענשען אונודשסענדע עבען אנע־ פיחלטע. שאדט

 אלם. ו־ך פאפטע סאנדע־ם איינשיכטערן. לייכט נ־כט דך
:זאנטע אונד באלד

אדם. סיך זיא לאבען זעהע, איך ודא !דאבני .הערר
 ווישסענ. •ענע ווענן דאם דין, א־בע־צ־־נט ען6דיר ויא אבע־

 אנדע. נ־כטם בעצייכנען, ,קבלה• אלם א • ו דיא ט,6שא
 דע־ אן6 שטעינע דיא ווייס וויא עטווא, אלם לעהדט, רעם

 ני־.ניעיינ, ניכט דודבאויס איך בץ דאנן - ז־נד ע־דע
— ע־לערנען.״ צו ט6ודססענשא דיעוע

פאלנט.) סא־טועפצונג



בע- ניבט זאלבע פא־לאטענט דאש דא צוטרעטק,
 א״ב מי ייא״ע ב־סטארק׳■ א־טעד ודרדעז ודללינק

 טאנטאנלץ ע־ קאננטע י דא ר־יבש-קאנצלער, אונם
 הערפא־ט־עטק. •^־־״־.פא־לאנק נייק ט בד

 עשטע־ד־־ב-אוננא־ן א־ן פא־לאטענטע אלנזעדע
 א־משע־ האבק דעלענאציאנען אונזעדע אוגד

א״אש" אללעם, בעודלליגק ז־א האנדע. ענע8  ד
 שש־יע־ט־אגע י ־ ו ו !וו־נשען נור רעגיערונגען

!בענ״דק צו נ־בט נקוים דעסהאלב דנד

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
־ ע א■ ק ד

 אללגעמי־נע
 א־זט גאב,

שנעלל-צוגע

ע נ י י ז ט ( ע ט ס ע - א  ס
פא־ם־טטא: געסטערן דעי

- ם

 ג *בי6הא אפנער דע־ א־ן א־יד־ענצק
 דעם מ־ט אבענדם א־ד־ ד געםטע־ן

אבנערי־זט. ודק נא־
ו * ע ד  ע ש י ד א נ נ ו א !

 יאננע־ נאך (זאטסטא;) שא־נק האלט ־״> א ט
*א '־'נ'טצזי אמע וויעדער א־נטע־ב־עב־ננ ־ " 

" 'ע דע' ״־־י־הענ.£אלגע" ד־א נווי •עדאך א י ־  ״׳
 •וער־ פעשטנעשטעללט ע6נעזעטצ.ענט־ד־ דעלידק

 דאש א־בע־ בע־־כט דעד וררד א־־ך ץאלל. קד
 וועידק• א־נטע־ב־י־טעט בא־שעט נאשםט.־אד,רינע

 ד־א א־נטע־ א־נד געדרוקט וריד בער־כט ד־עזע־
 שט־ד•- דאם דא ויערדק, פע־טה־־לט דעפוטירטק

 טאנע א־־נ־נע בע־־בטעש ־ר־טל־־פ־גען ד־עזעם א־ש
 באד ד־א ד־רפטע זא נ־מטט. אנשפ״ך אץ

 "אבע נאבשטק דע־ ענדע ע־סט #ערהאנדלונג
י• נעדמ״ז אנ£אננ איד,רק

ש פ פ ע ר ט ע ב ) ־ * ע = י א 6 ע י ד
 ד־£ט- דיא אייך האש ם) ע ז ־ ו ־.ד. ע ב א ס ע ד

 בעשרם א־־נק ־עבטם.דאטמםם־א; שטא־טישע
 יי־בםטאנע דעס -א: דאהין, נעהט ד־עזע־ נע£א:ט.

 ד א־ "אנא־ ווע־יע׳ אונטע־ב־י־טעט נעדך א־ץ
 ־ע־ בידא.פע־צ פאן א:ע־.ב־־;ע־ט־־;טע־ דע־

 ■ע־ איני ארא־עם־ע איננא־־שק דע־ פ־אז־דענט
 א־נ־־־ע־דטעט דע־ עקטא־ו וע־םטע־ דעדטא־

א־- שפרטםע א•;־ ז־שין אנע־-־״לע נייק א־ס  ע־־
ק זאללק׳■ ט

־•א א־־־ בעצי: אץ
 בע-־ע- שטא־קע אמע

 ־אם אן. -עבט ט־ט שט־עבק ד־עזע
 זע—אבע־. נ־יק ב א ראנפעשש־אך ;

 א ־ ־ י ־ צ י׳־ך זאנד־־ן ע, נ י • א דו־ך נ־בט
 פעהזאנל־בק־־טע; נעא״ננעטע

 ־ בע־״טב האבק ו־־ זאלל.
 באן ויענן •־א־ד ;עי־עזע; בעבבע־ אללע־ד־ננש עם

האש. א־־ננעל־־טעט צ״ט צי־ ;אך ;

 נ!$ן־ ענטוואורף ד־עסבעצינל־בע דע־ אלם טע,
 דעם מ־נ־סשע־־איטש דעם פולט . ש־י־בע א־ם

 אנגע. דאם האטטע עישטענם דענן לאג. איננער;
 ווע־דען ערדייבט לייכטעד פיעל ציער שטיעבטע

 א- י ששיבשע; סעה־ערע ניבט נאך דך דא קאננק,
ר י ן אדע־ פ ע נ ע נ א  קיזננטק• ע־העבק ד

 העבטצייט־געש איין דורך מאן האטטע צווייטענם
 אללע דא עישפא־ט, אייפזעהען יעדעם א־־נש־״טען

 ע-י־ענ ד־א דאם ווא־ע, נעוועזעץ ט־־נוננ דע־ וועלט
 א־ינע ענטשל־עשונג, פ־־־ע־ א״נענער א־־ם ־ונג

 £ע־- א ־ • ו ו צ א"נ£לוםנאהםע, א־־םע־ע יעדע
 בעשט־טטט ראנפע־ם־אך ״־־דישען דע־ ט־עטע־

 בע־יק־ צ־ שא־ט־־ען צ־ו־־א טהאטזאכלץ דא האט,
 ־נע א א־נד א־טהאדאקשע א־־נע זינד: דבט־נע;

 זאבע ד־א א־זט פע־לא־ען נאנין דאך - - נעאלאנע
 יעדע אץ דע־ דא נאטענטל־ך ניבט, ה־־טע אוץ

 נאך או־נענבל־קל־ך געזעטצ-ענשו־או־ף שטעהענדע
 נפקש־־־בע א־ ד.—ו פע־האנדעלט אי־םשוםםע א־ם

 טאבע; א־טהא־אקשע״פא־ט־•:'. דע־ ם־טנליע־ע־
 א־־נ. ד־א איש ש־־טטע, געא״ננעטען דיא ך אי דענן

 צ' דא£־־ א־־םש־שםעש דעם מ־טנל־עדע־ צעלנען
 אבע־־ אים קאנפעשם־אך ״יידישע ד־א דאם גע־־־ננק,

 עש ע־האיטע. £ע־ש־עשע־ א ־ י ו ־ צ זע הי
א וויכטינק־־ט. פאן דאהער א־זט  ט־ט. ־ע־ נאטק -

 דע־ -א קעננק, צ־ או־םש־ששעם ד־עזעש נל־עדע־
ע־ א־"<ן׳ דעש ט־ט •ודע א־טהא־אקשע אי־נע  י

נא־ א־ן צו־־־שק אי־נעש ט־ט וויעדע־ אנדע־ע
 . - ד דנד עש £ש;י.—י שט;•הק ונני

 לאנג. לודוו־נ ־עפע־ענט טישא, נ־אה פ־אז־דענט
 נעלא ו־־זשאלי, ג־שטא־־ טשארי, לאד־של־־ש •־אי־

 י -אניעל , _
;־א־ ־א־טא־אז־  ו אראשא.

פ־אני

־£א־:ע־

 ט־ל־ע אפפא;־ אלבערט
 ־אשש־ 4פ־־־ א־־־אנרא, עטע-ך נעפפעל, ן

 רא־ל בא־א; טעלעשקי, ששעפא; וע־ענין,
 פ־־ל באששאני, לא־־של־־ש •אקא־, טא־־ין ה־שא־,

 ־נ א עלעקעש. נעא־נ א־נ־ שאנשאנה,
 צ־־עלו דיעזעם צ־ י־עלבע טאננע־,

 דאטטען ה־־פששטאדט דע־ נא־
א •ע;עב־־עפל־בעש א־ף אוץ £יללייבט

* ; י י א ן ( ה א ז - ש ־ ע נ י ב ב א - 
־עש וו־־ד -אאב א־־ש ן.) ע ד נ ־ א י ו ש ר ע פ

 ־אבבינע־ש. א־טהא־אקשען זדעז־נען דעש לאה;
 1.״ ־עש ד־ט איזש ש. ־ ע ד י נ ש ״ל־איש נאטענש

 שני־ע־ש ־איש1־־' פע־ש־יא־נרק. טאנאטש
 ר!ל״ן לט א ע־ א־־ש. קנאבענהאפט ;אנין אך
א־־נע; בלדע נעדשט. ־־נ־עש א־־ן האט ובשען.

הע־ ■יא־ נעילי־דעט ה־־פט.האא־. ב־ו־נעש א־נד
א״״״-ייוי• רי^ייד׳ ״״*״■ י?•״ *״..

 דאש וירד, מערטוטדעט (דא הוט. רונדען ב־דנען
 ד־רפטע, ורילק ה־־פטשטאדט דעה אי; קנאבע דע־

 דענזעלבען איבע־ אדסקינפט •עדע אונם
 דעם פאטע־, ז־־נעם א־ש זיין, וויללקאטטק

 נ•־׳ שנידערם ־אראב הע־־ן ־אבב־נער עהרוו־ררינען
 דאש א־בע־ בע־־ה־נונג א־נד ט־אשט עהעטאנל־בשט

קאננק.׳ צ־ ב־עשע; זאהנעש ד־נעש ש־דזאל
( . ל ל א £ . ש ע ד א ט )  פא־נעשטע־ן *

 פ־עד־- היעז־נען רעם טוטטעה ד־א ה־ע־ שטארב
 '0 פאשט פאן אלטע־ א־ש ן׳ ה א ק ד־׳ נערם

 18 ז־־ט בער־־טש ד־א פ־ו־א, אלטע ד־א •אה־ק.
 א־ן שטאנד לעבטע, זאהנע א־ה־עם ש־־א •אדדען
אשטונג. האהע־

(נ דיע־ אש ד.) נ א ה ב ד ע ש א ד י
 דאםפפ.זאנע נ־אשא־ט־נע ד־א א־א־ א־ן א־זט זעם
 ב־לדעטע ז־א נעווארדק. £לאטטק דע־ ־־־ב איין

 ל- א ו ו פ־יטא דע־ א־ינענטה־ם געם־־נזאטע דאש
 ״שאש־ענענע־- דע־ א־נד ן ה א ז עט ־ ע ד

 7>>,״ !.בעט־אנט שאדען דע־ £לאש.נעזעללשא£ט.״
 א־ננא־־ש- דע־ ש־־א גאנצע דאש ״א־ דאך ג־לדען;

 אששע. פע־דשע־־ננש-נעזעללשאפט פ־אנצאז־שען
ק־ה־רט.
־ ע ט ל ־ ־ ה ט ־ ו א ־ ע ם ן י ־ א ( •

 שט־הל.־־בטע־ דע־ ־.) ע ט ש ־ ד .ל ה ו ט ש
 שא; האש קאט־טאט) עי־טהאע־ ן א א ב פאן

ק שא; ו־־נשע־ש פא־־נען העש וואה־ענה  א־נטע־ ד
 אטשש.;עלדע־ן בעפינדל־בען פע־־־אדטינ; ז־־נע־

ק  ד־ע. פע־א־נט־־־ט. נולדע; ־*׳״ז פאן בעש־א; ד
 פאן א־פא־ נאטענש שש־היי-־־שטע־, ז־־בע־ע זע־

 פע־ב־ע. דאש נאב־עש ע־ג־־פ־, י, נ א ־ ד א ־ ב
£א. ז־־נע א; פל־שש. ד־א ־־א־־דע. בעטע־דט שק

 לעבק דאש ז־ך י־אללע ע־ ע־: ש־־עב
- ״א־ ־אש א־ץ ־א־ :נע־טען  איש שיי־נדעל, א־־ן נ

 דאט־ט ש־ה־ען, צ־ א־־־ע שש־אפ-בעהא־דען ד־א
 א־נטעינעהטק. נ־שטש ע־נ־־־פ־ננ זמע־ צ־ ל־א
 ענטפע־נשעש. א־ש אי־ך דאבטע • נ א ־ ד א ־ ב

 ן—ך ע־ ־א זעלששש.טא־ד. א־־נען אן שש
 פענען—״פע א־־נעש אץ פ־עשש־־;. אין
ווא־הדע. ע־־י־שש נל־קל־ך שאל־צ־־א דע־ פאן

 טה־־לטע—שע־א ; ש־ענשש פא; ששש.־אף ;ע־ דע־
ק  צו שאנע ד־עזע־ שש־ה־י-־־ששע־ זי־בע־ע; ד

א־־ש. א־ץ ־־א־ ב־א־־א:־ דע־רע־ש. •אה־עז
שטיהל. ש1

ע־נ־־-מ
י! -ע 1׳

׳ ־ויי■ 1 , ־

 א־ ־אט א־נ־ אנט־-שעט־ט נעשפ־אבענע־
פ ט־ט פע־א:־אששינ; •עדע ־־בטע־

 טאנבעש זא א־ש שק.
!צ־צ־פ־נק ך־ננען

ן * ־ ־ א ־ ו ע ב ־ ל ט ש ־ ־ ם נ ט א ש ל
ד ק נ • ; א ; פ ע ; ד ע פ ל א ו . צ ו ־ ע  
 דעש והרד טא־טא־אש-ש־נעטה א־־ש ן.) ע ש ש ־ ה

דע־ ־־זטע טאנע ד־עזע־ :.נעטזעט'נעטעלדעט

פאלליעטאץ.
£*לאזאף. בעקעהרטע דע•

 — •אדדדולדע־טע 17. דעש או־ס ע-צאדלו;: א־־נע -
פא־פלעפצונג.) .י.טע3(

 בעדאבשיג שאנדע־ם ט •עט•״־ (שיטטעלטע ? לא ? ״לא
 טיניט. איץ טאן וו־רד לע־נט, פיעל דאז ולענן ד,רפט) דאט
?״ א־ץ דאט ט־אנט ־על6 וויא נאטטעט. נענע־אל א״ן טעי,

 פע־־א (ע־ווידע־טע :איינט-אלט דאט פ־על ״ודא
 ע־דאנ6 פ־אנע ד־עזע אייך פ־־וואד,־! או־פלאכענד) דעלל

 לאהן, א־־נען יא ל־א דא בעאנט־וא־טען, צו א־הנען:־:ט א־ך
 דע־ אונד קאנן, או־סד״קען ״צ־פפע־ן• א־ן ;־:ט סאן דען

 א־־בבעצאד־ט ד־נצע״ ״קל־ננענדע־ א־ן נ־עט א־נע־הו־פם
. . !■וד־דען נעלאנעלן פאינעהט נו־ אהנעה־ן וו־־ד,

 פע־ט־נ נ־ע רענן ר־־בב־, הער־ ו־א, ווע־דען ״א:ע־
 הא. ל־א נ־־ע־ד־ננס) סאנדע־ט ־אנטע8ו לעינען? דעם ט־ט
 שטוד־ען איה־ע פ־יה לא גא־ ווייס, איך ודא •א, בען

. . ?"בענאננען
 פער־א (ע־וו־דעיטע ל סאנדעיס הערר ל־ענער ״נזיין

 סאן נעלע־נט. נענוג נ־ע האט מאן לאנעלנד) פד״נדליך
 •טאס. דיא אום לערנען, מעהד איממע־ אונד איממע־ מום

ק דאדורך אונה קעננק צו ונג6  ל־ענען צו ע־6שאפ ד
 א־ש קען,—או־ס דך ז־א וו־א אדע־ פע־עה־ען, צו אונר

. . דץ! צו ס ס א ־ 6
קז סעהי .אימטע־ ערנ  סאנדע־פ (ווידע־האלפע ל

 דע—וו אלם שטי־נע, דע־ פאן ש־ו־ים רען ז־ך ו־־־טטע אינד
 צו גאר פל־־ס זאלכען אן געראנקע בלאסע דע־ יטאן איהן
נאטטו נ־יא לע־נען! מעה־ א־ממעי אנמטיעננען) זעה־

 לע־. פא־ט א־;ד פא־ט פי־נטבא־, צו נא־ ראך א־לם דאס
 צוס ל־א לע־גען •ואס ראך, מ־־ ל־א לאנען י מיססען צ־ נען

. . ?״ נענענווא־ט־נ ב־־שפ־על
 א־ך בעפאסשע פעד־א) ״נענעניוא־ט־נ(ע־ד־דע־טע

 א־הנען לא:ע ר־א איס ארע־. אעט־אנאס־ע דע־ מ־ט רץ
 ששעה• דע־ ר־ט :ודד ואנק ראנען. צו פע־שטאנדל־נע־

. ד ר־נ־ע . .
 (־•עף אללעט: שא; אץ ודיס •עטצט ! אה !•אד

 נעפ־יעד־נונג) איננע־ע־ נעפיהלע א־־נעם ריש סאנדע־ס
 ״שטע־:.לעהע. דע־ ר־ט דך נעפאסרק •אנב־, הע־־ ז־א,

 ד־א ר־־ ש־־נען ארסטע־דאס א־ן ה־ע־ י. פ־־־ל־ך !־־־א'
 נ־ן איך אלל־־ן האבק. צו נעהא־ט ווענ־נ ה־עפאן ל־־טע

 נערא־ע א־ך ארסטע־רארע־. נענא־ענע־ ק־־ן נאטטלאב •א
 הע־ור. ה־עד וועלנע ־ודק, פאיטד-יעל־שען דק צו נ־נט

 ש־־נ.:־־ס. אלס א־־נשט עלטע־ן א־ה־ע וד־ל שטאלצ-ק,
 שווע־ א־ך אלם האבען, נענעפסען שוו־־נע.פל״ש רעה־ טען
 ענ.8 שטאלצען דיעלע־ פ־־נד א־־ן א־ררע־ ו־א־ אץ !ב־ן

 .ש־־נ.:־־רטעך פא־פאה־ען א־ה-ע ראם לאנק, ל־א :שק
 זעלנסט ל־־טע ד־עלע ראם פא־, אנע־ קאררטס מ- !ווארק

 קאשהאל־צ־־רוס, דע־ דא ז־נד, ״ש־־נ.יודעך נור א־־נענשל־ך
 ר־טנעב־אנט, פא־טוגאל אויש פא־פאה־על א־ה־ע דק

. . שטעקט נל־עדע־ן אללק אץ :אך דענזעלבק  דאך .
 פ־א. נעבא־ענער אק נעדאנקט, עש ד־א נאטש •א, נון אץ
 אננלי־ך האט, ז־טץ ז־־נען יודענטהום וואה־ע דאס דא נע־,
 וועלנע יודען, טאדטונ־עדשען אונד שפאנישק ה־עז־גען ד־א
 ד־א אלס •ודק, ד־יטשען אונס או־ף נעננק, .סש־ד־ם״ זיך

 הע־אנזעהען. פע־אנטוננ אונד האכרוטה ר־ם ״אשננל־פ",
שפאג־ען או־ש קיץ נאטטלאב נץ איך :עש ווידע־האלע א־ך

 נץ לא:־ע־ן .שפ-ד* הע־נעלי־פענע־ פא־טונאל א־־ש א־ע־
 א־ך וד־ש לא אונד פ־אנע־ נענא־ענע־ א־ץ •אשננל', א־־ן
 ק־־נע ל־־טע או־פנענלאהטק ד־עלע ו־אפאן ראננעש, א־־ך

 -ודאלז. קא־לע־ א־נלע־ א־־ך דאש ל־־־ש, א־ך האנק אהנוננ
 א־ש ן, • ש ד א ר ה אש אנק נו־נ, פ־אנע־ דע־ אץ

 ע. ה א ־ נ דע ט־:א לעה־ע־, ז־־נעש ר־ש פע־א־־נע
 שפע־:. ד־עלע —א אללא נעדא־ט ט־־־נט שטע־נ״לעהע־־־א

׳■״... :אשו־ דע־ ע־קעננען צ־ש לעהע־־־א
 א־ננעעם ר־ט נו־ קאננטע פעד־א •צהק •וננע דע־

 קווא*. זי־נעש ע־ג־עש־ננען אונל־נניגק ד־א וו־דע־וו־ללק
 אדם אנששאררונ: ד־נע אד־ דעד אנהא־ען, טיע־ם.הע־־ן

 האננעג־ל. ד־א ע־ וואה־ענר פאנשע. זעה־ לא נאד פ־אנ
 ז־ינע־ ר־ט •ודק פא־טונ־עו־שע; עדעלל־;נ־נען אונד דעשען

 אדך •א דא־ ענדל־ך א־נע־ש־טטעט. גאללע שווא־צען
 לא אונד אנששאררונג, פא־טונ־עז־שע־ זעלנשט פע־־א
 לץ פי־ או־ך שאנדערש ש־רפפע־־־ק דק אץ ע־ רוסטע
 שטאנ־ אנפאנגש ערנל־קק. נעל־־ד־נ־נג פע־לאנל־נע א־־נע

 ע־ דאך דא. פע־נליפפש א־־נ־נע־ראשק אויך דענן פעד־א
 דעם פא; אוש ערהאבענעי, וו־־ט א־־נע־ז־־טם ל־ך פ־הלטע

 שא:. וו־א רענשען, אונד־ססענדק זאלך א־־נעש נעשוואטצע
 דא־ אנדע־ע־ו־־טס ווע־דען. צו נעד־ה־ט וואר, עם דעדס

 נאך ד־א דאש ע־ש־־נוננ, טאנטאנל־כע א־־נע דאראלש עש
 נלד. א־ה־ע יודען ד־יטשען אייננעוואנדערשען ארשטע־דאס

 אל. דורך אנשטאמרונג פא־טוניעדשע־ נענס.נענאשפען
 איינ. זוכטען, נעזודעלן צו נעשוואשץ עיד־נטעטעש לע־ל־־א

 ״אשכנז־ש• דק מיט ״ספרדים" דיעזע דייל אלליץ. אונד צ־נ
ראנטק. מישע; נ־נט דך

ד־א דאש ו־ע־דק, הע־פא־נעדאנק אינדעש רוש עש


