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 6עסט מאנטאג ,ר כסליו ד-תרמיה.

ן ויערטה .־•עגן א־גגא־ן אין דעו —הע דעד נעווער.
פאליפדשע בעוועגונגען.
בע.שלי־ש־גק איגד א־גדוסטדיעללק שטאאטען איי.
—  . 1אויש דעש אוננא־ישק דיינסטאנע.
| דאפא׳ש אייגע געאבטעטע שטעללונג אייגגעהטק
אויף דעם געביעטע דע־ א־נגע־ק פאליטק ודלל ,זא טיס עש ווירקליך טיט דעד שע־גאנגענהייט
א־זט בעי״טש טאגבע האב-ורבטיגע ש־אגע אין ב־עבען .אוגד א־־פהא־ען איי; לאגד צו זיין ,וועלבעש
שליש געדאטהען ,וועלבע געא־יגנעט א־זט ,דיא גע .דך ,ודא ביזהער ,פאשט אדסשליעסליך טיט דעש
טיטהעד דעבט י לעבהאפט עו בעשאפט־נען .א־ן אקער-בויא בעשאשטע - .גלי־בצייטיג געהט אייש
ערספועד ר־יהע טיםסען ודר נאטירליך דיא אש  22.־עם באדשעט שי־ דאש •אהד  1885דאש בעשטדע.
דיעזעש חאמסטאג( אבגעהאלטענע זיטצונג דעם יען דע־ דעגיע־ונג הערפא־ ,דאש גלייבגעודכט
אוננאדישק רייבסטאגעס העדשאדהעבק .ז־א • א־ איש שטאאטש-הדזהאלטע ענדליך העדצושטעללק.
״אהל נזר אייגע ר,ורצע ; דאך גע״אגן דיעזעלבע אן ידא ודד דעם פא־ליעגעגדען בעד־כטע דעס פ־גאנצ-
אללגעמיינעם איגטערעסשע .דא דעי פ־גאגצ-אי־ם -אייששיששעש עגטגעהטען .ודרד דאש דעשיציט ש 
שיש אץ דיעזע־ זיטצינג דינען בע־־בט איבער ־אש ראש נאבשטע •אהד קיינע שאללק  !2טילליאנק
באדשעט דעש נאבשטען •אה־עש אינטע־ב־ייטעטע ,בעט־אגען ,אבגל־יך סאן שיד נ־יע .אינוועספדציאנק*
אייש דיעזעם בע־יבטע א־זט ניבט בלאש דע־ )ניטצענ-אביוע־פענדע א־ינר־בטונגען(  23טילליאנק
שטאגד דעש א־נגא־־שען פינאנצ-וועזעגש צי ע־זע -א״שגעבען והדד .ש־ייליך •וע־־ען דיעשג^ל  ,אום
דען ,זאגדע־ן געהען אייש דעטזעלבען אייך דיא בע !0 .ם־לליאגען גילדען שטאאטש-ג־טער ק ש פעדקייפע
שט־עבונגען דע־ ■עגיע-ג; צ  -דעב־נג דעש דאג .געלאנגען .דיא ־עכגינג ליעגט אלזא ^לאר אייך דעד
דעלם.פעדקעהדם א•:־ דע־ יאגדעש-איגדושט־יע האגד !2 :ט־לל־אגען דעפיציט איגד ״ 1ט־לליאגק
־ע־שא־ .שאן א־זט ענדליך צי־ א־בע־צ־יגינג גע .פי־ שטאאטש-ג־טעד טאבעל  22מילליאנען איים .דא
קאטטק ,דאש אונגא־ן קי־; א־־ששליעשל־ך טיט דעש אבע־ שיד גי־ע ״איגיועשטיציאגעך  23מ־לל־אגען
אקערבר דך בעשאפטינעגדעם לאגד בלייבק דא־ף .שע־א־ישגאבט וועדדען זאללען ,זא ע־יד־זט דך איש
־יא ראגיי־־עגץ ,י־עלבע א•;ש ד־א שעדא־יניגטק גדונדע געגאטטק גא־ קיץ דעפיציט ,זאגדע־ן גאך
שטאאטען אשער־קא׳ש ,ודא אייך זיד .רושלאנד עהע־  1מילל־אן איבערשום.
איגד דוטעגיק טיט איד־עם ב־לל־גע־ען געט־יידע
האש איזט דאש ע ד ש ד י ־ ל ־ ב ע ,וואש
טאשען ,האט אונזע־ען געט —ע-ערששא־ט נאך ורד איים דעד זאטשטא״זיטציגג דעם אונגא—ישען
עם איישלאנדע זעה־ עטששינדליך נעהעטטט ,דא דייבשטאגעש צו בע־־בטען האבק .ליידע־ סיששען•דר אינזע־ע פ־ובט-ע־צ־יגניששע :־שט זא ב־לליג ודר איץ אייגען א־גע־ש־יי לישען ש־נקט בע־יה־ען.
ל־עשע־ן קאננען - ,א היא ערוואהנטען שטאאטען ,איגטע־ דען צאהלרייבק א־־גלי־שען איגד געזוכען
ייעלבע א־בעי י־אהלשיילע־ן גרונד איגד ב א ר ק אן דאש פא־לאמעגט .וועלבע דעד שדאזידענט אין
אוגד א־בעד •יאהלש— ע־ע א־בייטש-ק־אפטע פעד .דע־ זאטשטאג-דטצונג אנטעלדעטע .בעשאגד דך
פ־גען .אלש ו ו ־ ר !  -ודלל אינגא־ןדאה,עד שא־ט .אוץ־ איין געזיך דעש געאג־אדע־ קאטיטאטש .אין
בעשטעהען ,זא מיש עש ז״נען געט־־ידע-בי־א א־־נ .ויעלבעם דעד ־׳יבשטא; א״שגעפא־דע־ט ודדד צו־
שראנקען איגד דך אייך אגדע־ע; טהאטיגק־־טש -שאששינג אי־געש א־יגעגק געזעטצעש יוענק ״־עגע.
געביעטען ,נאטעגטליך רעם האנדעל איגד דעד א־״ לונג דעש יידישע; טאטריקענ-וועזענש״ !  -ראש נע.
־ישט־יע׳ צ־-יועגדען .צי־ העבונג דעש האנדעלש אג־אדע־ קאמיטאט א־זט בעקאננטליך דורך אוגד
 ד ד דיא רעגיערונג בע שט־עבט זיין .וואהלפיילע דודך אנטי-שעט־ט־ש דעשהאלב מאבטע עש שי־ דיאאץ דע־
•יאששע־-שט־אשען הע־צושטעללען.
• י ד ע ; ״זאגדע־-געזעטצע״ אינש ל עבק דופק.
קאטטוני-
דע־
זאטשטאג-דטצונג האט דענן אייך
בעטדעשפש דע־ מאטד־קעג-שיהרונג בעשטעהען
ראציאגש-טינישטע־ בעדי־טש אייגע געזעטצעש -אללגעמייגע לאנדעס-געזעטצע ,וועלבע פאן ד ק
שארלאגע איגטע־ב־״טעט צור דעגעלונג דעש אבע .י־דעןעבעגזא געוו־ששעגהאשט בעאבאכטעט וועדדען׳
ען דאגר-שטדאטעם אבע־האלב שאן קאמאדן■ ויא אלש שא; ד ק א־ב־־גען דאגשעשש־אגען ! עש יוא־עי ו ד ע ; ״ז^נדעד-
דיא שישש.שאה־ט בעקאגנטלק גא־ טיט ג־אשען אייגע ש מ א ך ,שי־ דיא
שודעד־גקייטען צ• קאטשפען האט .היעדדף ודרד געזעטצע״ צו שיאששען ,״יא זאלבע איש מיטטעל.
דיא דעגעלונג דע־ א־גטעדע; דאגד שא־גען ביז גאך אלטע־ בעשטאגדק ! ־אשפענטליך יו־דד דיא שע.
א־שאייא .איש דיא שיר דיא שישש.שאהדט בעשטע .ט־צ־אגש-קז*טם־ששיא; עש גא־ ניבט צ־לאששען .דאש
הענדען געשאהרען שייא דעש ״אייזערנען טדא־ע־ איין זז^לך ״דענ-ש־יגדליבעש געזוך צוד די־בשטאגלי.
>זא וועדדען נאטליך דיא צאהלרייכען איש דאני־ -בען פע־האנדלונג געלאגגע ; עש ווירד ענטוועדעד
בעטטע דך בעש־גדעגדען פעלזענ-טאששען געגאגנט(  1גאנין ״אד-אקטא״ געלעגט ,אדע־ אבער דעם קול.
איין שי־ אללעטאל צו בעד־טיגען.
זאשיעל שא־ .טיש-טיג־שטע־ א־בע־געבען וועדדען .א־טטערה־ן
לייפיג צוד שארדעדונג דעש האגדעלם אוגד פעד 1 -ד־רשטען דיא אנטי-שעמיטישק דעשוטידטען ב־יא
קעהרס .אגדערעידיטש ט־אגט אבער דיא רעגיע | -דעם דיעששאלליגע; בע־־בטע דע־ שעטיציאנש.
דונג אייך זא־גע פיר דיא פא־־ע־־נג דעש לאגד -ראטטיששיאן דיא געלעגענהייט ניבט אונבעניטצט
וו־רטהשאפטליכען איגד געו־ע־בליבען פאב.אונטעד -לאששען ,איש איה־ע שווארצע גאללע א־בע־ יודען
ד־בטעש ,פי־ דיא ענטוויקעלונג דעד קוגסט .אוגד אוגד יי־ענטהיש צו שע־שש־יטצק.
פאבריקש-אינדוםטר־ע ,שיר ד־א העבונג דעי שיעה.׳
—  . 11דיא ובנערה ויו.יע^6־ם- .
ששערדע .אוגד זי־־עג-ציבט אוגד פיר ד ק א־־פ.
דיעזע אנגעלעגענהי־ט האט טעה־ שטי־ב
שיואונג דע־ שע־שיעדענא־ט־גשטען געוועדבע .אלל
אש מיש געשעהען .נאכדעם אונגא־ן ,ודא געזאגט ,אי־פגעי— בעיט .אלם מאן פע־מוטהעט האט ,דאםאץ שאלגע דע־ ג־אם־ק קקנקודדעגין ז־ך געציואיג .אבע־.הויז בילרעטע ז־יט יאהדק איינע.שלאש־־גע־
נען זיעהט ,ד ק געט־י־דע-בדא ,דע־ דך ניבט מעהד רא־שע־שאשט דיא אי; דיא שאייטיר וועניג א־־נ1 -
גדישף ,אוגד איש וועלבע דיא אפפענטליבע טיינונג
עבט לאהגט .שע־האלגישטאשיג א־־נציש־אנרק.דיעזע שא־זא־גע דעד ־עגיע־־גג פי־ דיא  1ז־ך דענן אויך בלוטוועניג ריטטערטע .איגד דאך ן
•יאהלשאה־ט דעש לאגדעם א־זט געורס לאבענם -האט טישא דיא האגדע שאלל צו טהון ,אום זיינען 1
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ערסטער •אהרגאנג . 80 .ז א
דיעשפאללינען נעזעטצ-ענטוואורף אויך נוי איש
זאגעגאנגטען  . 21ע ר אויששוששע דורבצובריננען.
אייג־גע זינד דאגענען ,האש איבעדהדשט ד־א ״קאג.
פעששיאנק״ איש אבעד.הו־זע פערטרעטען זיין ז אל.
לען .אנדעדע וויעדעד ויאללען ניבט ,דאש איין טהי־ל
דעי מיטגל־עדעד דעש אבער.הויזעש ,או־ף שא־.
שלאג דעד רעניערונג ,שאם קאנינע ע־נאננ ט וועד.
ד ק״ ז א ל ל' וויעדער אגדע־ע' ותשען ,דאם דיא
שטאדטע אוגד ד־א קאם־טאטע דיא ם־טנל־עדע־
אינש א=ער.הויז ־ ו א ה ל ע ן זאללען !  -אבע־
ארך א־ץ קאגווענט דע־ דעשארטירטען קאנשעשסיאן
האלט אין דיעזער אננעלעגענהייט געגענווא־ט־ג אין
דע־ הדששטאדט ז־טצוננען אב .אדך אי; דיעזען
זיטצוגנען נעהט עש -עבט ל ע ב ה א ש ט הער.
אי־נינע וינ ש ק איבעדהוישט נ־בט ,דאש ד־א יע שאר.
מי־צע ק־ךכע איש אבע־ -היז ע שעדט־עטק זיין
ז א ל ^ דא •ז־א דירך אייגע דערארטיגע שע־ציויהינג
טיט דע־ שאליטיר ,א־ה־ע .אי־טאג>מיע א־-נלישע;
קאננטע .אנדע־ע ו־יעדער^גען :נאבדעם דיא קא.
טהאלישע קידבע איש • אבע־.הייזע שע־טרעטע;
א־זט ,זא מים עש .פע־טאגע דעד דעבטש-נלי־בהייט
דע־ קאנשעשסיאנק .ארך דיא ־עפאדטידטע ק־רבע
ז־ץ! דאך די־שק ה־עצו ניבט דיא בישאשע אדע־
זאנשטינע גיישטליבק קידבענ-יוידדעג-טדאנעד ב ע.
דו פ ק וועדדען ,דא מאן ז־א יא ה־עדודך א־ה־ער
א־־נענטל־בען בע־ישש-טהאט־גקייט עגטציעהק ו ד ר.
דע .מאן שאגע דאהער בלאש ל א ־ ע ן .נאטענט-
ל־ך דיא וועלטליבע; אבע־-ק״ א ט אדען דעד ר ע.
פא־טירטען ,היעצו וואהלען אדעד ערנעננען ! -
טיט איינעם וואדטע  :ד־א ש־אגע דע־ ״רעפארם
דעש אבעד.הדזעש* האט או־נען פיעלזייטינק אונד
ל־ידענשאשטליבען קאטש־ הע־שא־געדיפען .דא ד־א
אננעלענענהייט ע־שט גאך בעענדיגונג דעד באד.
שעט.דעבאטטע צור שעדהאנדלונג געלאננט ,זא
וירד דיעזע־ קאטש־ נאך ו־אבען דדנדורך פ א־ ט1
דיעדן.
—  .111דיא עהלענ.רע8שוננ נ א ד נ ע ייס— .
טעה־ נאך אלש דורך דיא פא־גאנגע איש
־־יבשטאגע אוגד אץ דע; ארסשיטסק ,ווערדען ד־א
געם־טהעד פא; א־ינעש האב-שאליטישק אקטע אץ
בעוועגונג נעזעטצט׳וועלבערד־עזקזאטשםאג שאלל.
צאגען יואורדע צור עהרענ.דעטטונג א״נעם מאג.
נעם ,דע־ בע־״טש ז״ט  35יאהרען אונטער דעד
עדדד־קענדען שטאך דע־ לאנדעס-פערראטהער־א
שטאבטעטע.
עם א־זט דיעם קיץ אנדע־עד ,אלם דער ערם.
טע שעלד.הערר אים אונגא־ישע; בעשר־יאוננם.
קריענע ,הערר אדטהור ג א ר נ ע ־ ,דעד ב ע.
קאננטלץ איש יאהרע  1*10פאד דעד דום־שען אי.
בערטאבט דיא אונגא־־שע ארטעע דיא וואפפען
שטדעקען ליעם .זי־ט יענעד צייט תאר דעד מאגן
זאציזאגע; ב־רגעדל־ך אוגד שאל־ט־ש טאדט .מאן
היעלט איהן שי־ אייגע; שטאהליכק ,פי־נען ב א.
דאקטער ,וועלבע־ דאש .שאנדטאהל דעם לאגדעם.
פע־־אטהעש־ א; דעד שט־־גע טדאגט .דאך 35
יאהרע בילדען איינען לאננע; צי־טאבשניטט .דיא
ליידענשאפטען האבען ז־ך ז־יט יענעם אוננליקם.
טאגע בערי־טש אבנעק־הלט .דעד או־שגל־יך צווישען
עשטער־יב-אוננארן איגד ד־א שע־זאהנונג טיט דעם
ט אנ א ר ב ק האבע; צור א־ינז־בט נעש־ה־ט ,דאס
יענע וואפפענ-שטרעקונג פי־ דאם אוישבל־הען דעד
אוננאד־שען גאציאן שא; בעםטעם עדשאלנע ב ע.
גל־יטעט ווא־ .זייט טאנאטען האט ז־ך דאהע־ א ״.
נע שטא־קע בעוועגונג אונטעד יענען הערשאררא.

דיעזער :אנין דע־זעלבע שודנדעל-פראצעם טיט
דער אננעבל־כען ״אבשלאבטו ::א־־נעם בריסטענ.
טאדכענם־ ,וויא דער טיםא.עםלארער שקאנדאל-
פ־אצעש .ד־ז^ך דא אץ אוננארן אץ קר־מ־נאל-ש־א-
צעססען דאש ' ארדענטליבע געריכט אירטה״לט,
טוסטען דיא אונשולדיג אננעקלאגטק יודען נאטיר.
ליך פרי־געשפראבען וועו־דק .אין דער עשטערריי.
נישען ר״שם.דאל 8טע דאנענק ,רא או־ך אין קרי-
מינאי  -םדאצעששען דיא געשווארענענ-געריכטע
אורטה־ילען' ,וואורדע דער אונגליקליכע טאזעם
ד י ט ט ע ר זאמטט פ ד ו ־ א שאן צום צווי־-
טענטאלע צום טאדע אם נאלנען פע־אורטהיילט,
אונד צוואר  -ווענען א־ינער פאלשען בלו ט.בע.
שולדיגונג !  -דיעזעד טאנע האט דאם נעשווא־ע.
נענ.נער־נט אין וויען נ״ערדיננש דען בעוריז נעל־ע.
£ערט ,ודא וועניג צו8ערלאםםינ עם איזט ,אינדעם
עם דיא רעדאקטערע צווי־ער נראשער פאליטישע־
בלאטטער פע־אורטהיילטע ,ודיל ד־עזעלבק ד ק
מוטה תאטטק ,נענען ד ק אנטי-שעטיטישע; שטאנ-
קערעד-דעפוטירטק שאנערעד -יא ו ו א ה ר 
דא זיעהט מאן דאך צור
ה י י ט צו שרי־בען !
נעניגע ,וואם טא; 6א; דען נעשווארענענ-נע־־נטען
צ־ ערווארטען האט ! היעד אץ אוננא־ן זיעהט ד־א
עניעדוננ אלל האש איין ,אינה א־זט דאהע־ בע-קאננטל־ך ענטשלאששק ,אי־נע נעזעטצעש-פא־לאנע
• ענ ק אבשא&פונג דעי נעשווארענענ-נעריבטע
ארך אץ פרעם.פ־אצעםםקדעם ר־יבסטאגע צ־ או-:
טערברייטען .דאך אין עשטערדייך א־זט דיא נע.
פאה־ טויזענדפאך נ־אשע־ ,דא דא־ט ,וייא נעזאנט,
״יא נעשרא־ענען ארך אין קר־מ־נאל-פ־אצעששק
אורטהי־לען דא אבער ד־א נעשייא־ענע; בעציגליך
איתרע־ אייששפ־־נע ניבט א; דיא בעשטיטט־ננק
־עם נעזעטצעם נעבונדק דנה ,זא קאננען דא יא
א״ש פא־ט־ל־בק״ט אינד האש נאנין אונשולר־נע
מענשע; אן ד ען'נ אלנ ק בר־ננען!  -ד־א נעשויא.
־ענע.:נע־־נטע נעהא־ק צו דע; עדדוננענשאפטען
ע -פ־״הי־ט ; דאך ריר זאנק עש אפפען :ורד זינדני־ זא לאננע פ־יינדע דער פ־ייה״ט ,איש ד־עזע
ק־ינע'נעפאהרל־נק פאינען האט! א״נע פ־״ה״ט
ק־אפט דערען א־־נפאנע בירנער ,היא צו.
פאלי״ ,צו ״״עש ׳א־ענק־ נעוואהיט ״או־דק ,נאך
א״נענע ני־נונ :אונד לוינע דאש ״שולדי:״ אדער
״אונשילד׳:״ ארששפ-עכען קאננק  -איינע זאלבע
פ־י־הייט בילדעט איינע נעפאה־ פי־ דיא פ  -ע ד.
ייעבענדען בירנעד ,״יא פיר דען נאנצען שטאאט.
 א עפטער־״נישע -עניע-וננ דיר 1טע אין דיעזעםש נקטע פא; אינזע-עי איננא־ישען רעניע־יננ
יי ע ר נ ע ן ,דא דיעזע דיא די־נא״ש א־נצופע־.
י־אש־נען נעשרא־ענענ-נע־יבטע ניבט א״נמאל אין
פ־עש.פ־אצעששע; טא ,:א־ם זא ווענינע־ אבער אץ
־עןיר־ט נעפאת־ליבעיק ק־יטינאל-פ־אצעששע; !

נ א כ ט ר א ג.
דיא טד.רא.:רעדע העם דייטשק קארערס

לען ,דאש נליק דער פאלקע־ דורך פפלענע דעש
פר־עדענש אונד דינער וואהלטהאטען צו זובען ז"
,איך פי־י־ע סיך דיעזער אנערקעננוננ אינד
א־נסבעזאנדערע דא־יבער .דאש ד־א פ־י־נדשאפט
מים ד ק דורך אלטעם העדקאממען ,דורך דיא פעל.
וואנדטשאשט דע־ רענענטענ.הי־זע־ אוגד דיא נאב.
בא־שאפט דער לאנדער מיר בעזאנדערש נאהע.
שטעהענדען מ אנ איבק עשטע־ריינ-אוננא־נם אונד
רוסיאנדש דורך אינזע־ע בעגעננוננ אין שקיערניע.
ורצע דערא־ט בעזיענעיט ווערדען קאננטע .דאם
איך איהרע איננעשטא־טע דויער פי־ לאננע צ־יט
נעדבע־ט האלטען דא־ף; איך דאנקע דעם איל-
מאבט־נען נאטט פיר דיעזע געורסהייט אונד דיא
דא־ץ בערוהענדע שטא־קע אינד בי־נשאפט דעש
פ־־ערענש- - ".
דע־ נרייזע טאנארך ד״טשלאנדש האט אלזא
אץ דינע־ טתראנ-רעדע בעצינל־ך דע־ א־ישערען
פאייט־ק דאשזעלבע נעזאנט ,״אש אינזע־ קאג־נ
בע־״טש ■רעדע־האלט פע־ק־נדעט האט .ב״דע בע.
צי־ננעטען היא דריי-קא־זער-צוזאמטענקונשט אץ
שקיערניעורצע אלש א״נע ב־־נשאפט דעש א״ ־ א.
פעא־שען פ־־עדענש ! • -עטצט ו־א־ע אבע־ אים
זא זא־נשאלט־נע־ דא־־יה צי זעהען ,דאש דע־ א־נ.
נע־ע ש״עדע צ״־שען־ען שערשיעדענען שטאטטק׳
—
ראנפעשש־אנע; א־נד -אשען קי־נע שטארונג ע־ל״
דע ,דענן ״אה־ליך איין א־־שע־ע־ ק־יע :ראנן ניע
זא אונאונטערב־אנען צעישטא־ענד ור־קען ,״יא
ד :א עורגק איננע־ן ד״בוננען אינטע־ דען בי־נע־ן
א״נעש אינד דעשזעלבק שטאאטעש .אינד ע ב ק
דעשהאלב זאייטע; ד־א ־עניע־יננק נאנדר־קל־בער
פא־נעהען ,איש דען העטצע־ישען אינ־ פ־יעדע.:
שטארענדען אנטי-סעטיט־סמוש א״ן פי־ ו
ארסצוראטטען.
— מאססענהאפטע ,פעידפטו ::דר־ך מעהל

איים •ויק קאטמט הייטע דיא ש״ע־-ע-
פא־שטא־ט
גענדע טעלר־נ ,:ראש ־א־ט אי;
פע־ניפטעט
־:אייז פיעלע פאטיליק
דא האטטען נעיטי־ך איי ע איה־ טעהל
פאן א״נעם א•:־ דעטזעלבען נעשאפטע בעצאנען.
־׳א אינטע־דבינג ע־נאב ,דאש אינטע־ -עזעש
טעהל .־אטטענ-גיפט״ געטישט וואו־רע .עש י א:נ.
טע ד־עש נאטי־־יך נו־ דורך אונפארז־בטינק״ט
נעשעהען- ,א •ע־אך דיעזעש טעהל פאן דע־ בידא.
פעשטע־ עליזאבעטה־טיהלע הע — ה־ט ,זא ״״ם טא;
ניבט .אב ראש .־אטטענ.ניפט■ שא; אץדע־טיהלע
אינש מעהל ראש ,אדע־ אבע־ ע־שט איש נעשאפטע
דעש י ענע־ ק־פטאננעש .עש
ל־ך א״נע ד,
טעט עש איזט
טיהלע פא;
ז־א לייבט איש אללע
זא עש
דער טיהלע זעלבשט דך
זאעבע; אננעלאננטע; דעפעשע צופאלכע זאלי*ען
טעה־ ע־ע פע־זאנען אץ פאינע דיעזע־ פע־ניפטינג
נעשטא־בען דין .דע־ נ־אשע־ע
■עדאך דו־ך פע־אב־־ינינג פא; נענענ-גיפטני
נע־עטטעט.

רעם לאזעם ערזעהען .איניינענס ביי:נ  8דיא •נ״ע ״■וישע
טעסטעי צ״טונג״ אישמער דיא פאללשטאנדינע ליסטע דעד
נעצאנענען לאזע - , .העדרן ה׳ נ׳ אין לי.מ׳ ! דא אללע ״
צ״פוננען ״"י!נולדען מעלועטק ,זא איום עם נערים ריכט־נ.
וואט יענע זענדונג פאן  .25נולרען דיא ,דאס קאננען וויר
נאפירליך ה י ע_ו נינם ,וויססען — .להתורנ׳ דמופלנ סו״ה
ה׳ פ׳ אין ב׳.מ'.:הן בל קבלנו• הודעה מפטירת הנאון הצדיק
ו&לה״ה ,ולבן לא הי׳ בידינו לפפה־ שהלבה .־ ומה שנונע
בעדן כסף א"־ .אש־ •שולה לבנו הצדיק ממלא מקומו נ־׳,
•דע דום מעלתו .נ"׳ ,נ־ בל נביא שום הנד ,אשר נבר
הביאוהו עלים אהרם במוקדם ,ולמה נהי׳ אנחנו א ח ר ו נ י ם
בדבר סצוה כזאת! ורום מעלתו •שפוט בחב•:תו ,בי ה צ ד ק
אתנו בזה ! — להתודד מו' א' נ' אין טי • :דע ,כ׳ באו
לידינו במה מאות מנתבים הנונע־ם לבנוד השד מאנטעפ־.
א־ע :״ ,אולם קצ־ המצע מהשח־ע ולקבל בלמו ,ולבן אף
ה א ה ד בל הי׳ לאל •דינו ,להוציאו לאו־ד״ ואתו הסליחה !
עתה בל :דע מקום המנתב ,אם ימצא תחת •דינו ,אז :שלה
אותו בהז־ה ; את אש־ הדש יקבל — .העד־ן אינד פ׳ אץ
פי  :א״ס אודע־ע־ לעטצטען נוממע־ ווע־דען זיא ערזעהען,
וויא זיא זיך דיעסנעצינליך צו פעיהאלטען האבען ! נע.
ט־עספם העם אין פע־לופט נע־אטהע:ען נעוועיבע.ש״:עם
קאנן איהנען ניבטם נעשעהען .ט־אבטען זיא •עדאך ני.:
העדרן מ׳ מ׳ אין ם׳
מעה־ ,א״נען נ״ען צו עדהאלטען.
ובוקאותא( :דע־ פא־שמאנד דע־ ״ד־שען נעמ״ג־ע צי
פ־עסנו־נ ע־פ־־יט זיך בע־״טם ז״ט •אה־הונדע־טען דע־
עה־ע ,זיינע־ מאיעסטעט העם קאנינע אם ,מא־ט־ד-טא',:
זעבם נא:זע אלם צ״בען דע־ הולדינונג אינע־־״בע; צ׳ ד•־.
6ען .ד־עסמאל ווא־ען דע־  11אונה דע־  12.מא־טיד.
טאנע .היא :אניע וואודדען דעננאך ע־בט אם  13.איבע־.
העד־;
ד״כט ,דא דאדאלם אללנעמ״נע אוידיענץ ווא־.
ד׳ ־׳ אין ז׳.ה׳ ; צי ע׳ אץ!נוו׳ ; ע׳ ש׳ אץ ד י ; שטי שט׳ קל׳
אין מ׳ ; מ׳ ק' אץ קי  :א־ה־ע לאזע זינה ניבט נעצאנען.
העי־; וו׳ נ׳ אץ אי.ל׳  :איה־ע לאזע זינה דבש נעצא:ען ;
■יא פאן איהנען נעצייננעטע ו״ע:ע־ פי־מא א־זט ודע־
הע־־ן ד׳ ה׳ אץ פ .ש׳ ז איה־ אוננאי׳.
א־נבעקאננט.
שעם ק־״צ.לאז איזט אץ דע־ לעטצטען ציעהוננ מיט 50
נעצאנען ווא־דען.

־אטטא.צ־עדי:נ פאש
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= טיט ־׳?זע־ ניטטע־ זענדען ריר א;
א־נזע־ע געשאטצטען אבאננענטק א״נען נע.
פא־בטען ״איטשיא :א־נ־ טיטעי״ ,־אטיט ז־א ז ק
־אש ״ע־ק .תולדות נ־וי־ •ש־אי־ ב־א ש־־קלאש.
שען ראננען .־אש ווע־ק .ת־לדות אנשי' טיפת־ בע.
ניננט -עטנאנט זאבאיד ורד טיט דע־ ציזאטמע.:
שטעילונג דעש ־״ברא־טינק שטאפפעש פע־טינ
ז־נ־ !  -זאבא־־ ־ ע־ ־״ בשטא; איינע נ־אשע־ע
טראטינקייט ענטפאלטעט ,ד ־ ד אינזע־ ביאטט.
זא אפט דיא פע־תאנרליננק א״; יעבראפטעש
אעטע־עששע ביעטע; רערדען׳ שעזאנדע־ע ,.פאלי.
ע־ראייטען  :־ ־אש ווע־ק •תוידלת

איש

אש .׳  2ד־עזעש )נעשטע־ן( ע־אפפנעטע קאי.
:ע־ ורלהעלם אץ בערלי; דען ד־־טשע; רייבשטא:
:״ א א״נט־עטענדע אבאננענטען ע־.
טיט א״נע־ טה־אנ.־עדע .דע־ נ־אשטע טה־יל דע־
. {,יא ב־ז־ע־ ע־שיענענק 1׳! ייעפע־יננעץ
טה־א.:־עדע בעצא :דך אייה דיא איננע־ע פע־.
רע־ ..פ־ •טאנ.שעפא־אט.ביייאנע־ ,ענטראיטענ־
״אלטיננ דעש ריינעם אינד ענטה־עלט א־ינע גאנצע
 א ביאג־אפיען דעש ר־ יונתן א י י ב ע ש ־ •ן,־״הע שאן ארב״טען .ויעלבע דאש פא־יאטענט
ר׳ אייתו ו ו י ל  :א ,ר׳ •תזקאי ל א נ ד ״ ,
נאבשטענש צי ערלעדינען ה אב ק ורוד .ע־שט נענע;
;ר ־עדארציאן.
י ק' אץ ד  :ודד קא:נען אויה דיעזע ״םפ־יםי׳ ־׳ ט־דנ־ ב ־ נ ע ט ה .־־ עקיבא א ־ נ ר ,־׳
 ק שליש איבע־ניננ דע־ נ־־־זע טאנא־ך ארף ריאניבט דעפלעקטי־ען - .העידן נ ,פ׳ אין ב■  :ווענדען זיא טשת ש י פ ־ זצ־ל א־נ־ שיר טאזעש ם א נ.
א •ישע־ ע פאייטיק ,אינדעם ע־ זאנטע:
זאטטט פא־ט־אטש ; פע־נע־
,אים א״ נפע־שטאנדניש טיט דע־ פ־אנצא .דך ב־יעפייך אן םעמינא־.פ־אפעםםא־ דד׳ ק ו • פ מ א  :ן ט ע פ ־ א ־ ע
דיצע; ־עניערוננ האבע איך שע־ט־עטע־ דע־ היע־ ,־אדיאר.שמ־אםע .דא דע־זעלבע מישנליעד העם פא־ .״  :בע־״ טש פאללשטאנר־נ ע־שיענענע ■־ 12ז״טען
ט״סטע; זעע.פאהרענדען נאציאנק היעהע־ א״נ -שטאנדעם העם ..מקיצי נ־דמים.פע־א'־נעם״ א״ט ! הע־-ן שטא־קע זעת־ שאנע ע־צעתייננ ..טאנטע חית.
נעלאדען ,איש איבע־ היא טיטטעי צי בע־אטתען ,א׳ נ׳ אין אי  :איהד נלאטם וריד היע־ פ י נ ק ט ל • ך ד־א יאנד־עבעציך ; זא־דע א״ך ריא
 ד ך וועלכע דע־ האנדעל טיט אש־יקא נעפא־דע־ט עקסטעד-ט; דע־ פעהלע* קאנן :ו■ אויה העם דאיטינק פא־טזעטציננען רעש פאייייעטאנש  .דא־נד פא־ שטא־וננק די־ך רייבוננק צ־ו־שע; ד ק פאםט.אמטע נעשעהען — .הע־־ן א• ה׳ אץ ש׳.קי  :ור־ טע פייאזא— נ־אטיש צ־נעזענרעט.
......
דיא יעדאקציאן אונך אדמידםם־אציאן הער
האבק איהדען בע־יבט מיט פעינדנע; נעלעזען .ווי־ זינה
יענע< נאציאנק נעדנע־ט ויערדק
פע־ש־עדענק
איבעיצ״נט ,האם ה־ב הנאץ ד׳ דשמ ״דניים הנ;:םים אל ״:׳•ק ••דישען פעפטע־ צ״טו;:״ בעפינדעם דך אץ דע־
בע־ ייטוד׳
ט .טיט
הלב■ נעשש־אבען ; דאי אים נלאשטע האבק ווי־ פי־ דיא בובדדוקע״־א׳דעם הע־־ן מא־ ץ ב י ־ י א ; אין ב־דא.
־•:נ צי־ ק א נ ג א.ק א נ פ ע ר ע נ •ן ז״טענש א
נעדיבטע אינע־ היא מא:טעפיא־ע.פי-ע -ל ...פעסט ,וואדי; אללע צוש־יפטען א־:ה זענדוננען צ׳
טאנטע ענטשפראבען ״אירדע׳ איזט
הע־י׳ ני ש־ אץ קי :ל״ט העם נ״ען סייען דנה .היא אד־עססע :
ע־ פ— נדשאפטי־נען נעדננוננ אינד -עש פע־ .דע־ ק״נק ־וים. 4** 1 .ו ן ו  < 1:ו ו [| ו ו ו  11 * 1 ( 111*111 ■1־ ? 1 0 1
טררענם אללע־ ארשלאנדישען שטאאטע; נענע: .:עוועדבע.נעזעטצע קא:ן ד־ דיא .'.עייע־בעי״בעהא־דע■
איבע־ דעש ד״טשען ־׳׳נע .דיעזעש ■ואהל״אללק לעהילינ:פ.צ~:דםפע ארפשטעללען .דבט אנע־ דע־ שעת
נעדנט פאללקאממק ,או:ד ארם א״נע נענויערע נעצ״בנו;:
י״ענט דיא אנערקעננו :דע־ ט־אט־אנע צ־ נ־־נדע — ,העיי; טשי מ׳ אי; ש׳.מ׳  :א״נע ציעהו:נפ.ליפטע רא .:דיעזע־ אד־עססע דורנאו־ס אוננאטה׳:
־אש ווי־  -א ק־יענער־שען ע־פאיגע ,דיא נאטט נ ק וויי ניבט שיקען .ו י א נ ן היא ציעה־ננק רנד א־;ד
פ  -י־א ■עהאיציאן פז־אנטיוא־
א.ה_
אינם פערליעהען האט ,ניר דאצו בעניטצע; ״ אי .ארך ד־א נעורנגסטע ,קאנ:ק דא אי־ה דע־ ריקן
..וו&נויו׳אאאאא .א :
\ \ :1,ו ו1ו  1; 11/׳יזו
׳מ

ץ:
־1

א־־גק שאדען פאן  ! 4 5גולדען - .דער שטאאטש -ארצט דר׳ גוסטאוו ש ש י ט צ ע ר שזך דעם דער וואר אללעם צו ששאט .אן דעטזעלבען טאגע,
אנוואלט שז^־דערט ריא בעשט־אפונג דעי אנגע .גער־כטע צו שעראנטוו^רטען .איין טא־בען האטטע א; וועלכעם דיעזעם גינשטיגע גוטאבטק העדאב.
קלאגטען ,וועגק דעש .שערב־עכענש רעם אייש -נעטליך איינק קדאכקען ש־ננער .דר׳ ששיטצער ם־נ .לאנגטע ,וואורדע נעטליךדיא לייכע דעם דר׳ שפיט.
דוד,רם.׳׳  -דע־ גער־כטם.ד,אף פעראודטהיילטע  11זעלטע ד־א קראנקע שטעללע ם־ט דעם זאגענאנג .צער אי; דער דאנויא אוישגעפינדען - .דער ע־שיט.
אנגעקלאגטע וועגק דעם .פערב־עבענם דעם אויש -טען ״־אד.ד^לל^ד־א־ם״ א״ן ; דז^ך עם שלוג דער טערנדע שאלל מאבט נאטענטליך אין א־צטליכק
דוד,רם״ צו יע ״ טאנאטק קערקער; צווייא רער בראגד צו ,אין פ<ןלגע דעססע; דע־ ש־נגע־ אבגע .ק־ייזען ורענם איין ש־ינל־בעם אויפזעהען .מאן ב ע.
אנגעקלאגטק ערודעלט בלאש •ע איץ מאגאט גע .נאטטען ווערדען מוםטע .דאם גער־כט שעראור .גרייפט ניבט ,וויא דענן דאש געריכט אין ערסטער
שאנגים .דער שטאאטש-אנוואלט אפפעלל־רטע ווע .טהיילטע ד ק ד־׳ ש פ י ט צ ע ר צו אי־נער געלד .א־נשטאנץ איבערהרפט איבער דאש וו־ששען איינעם
ג ק דעס צו נע־־נגק שט־אפ-אוישטאשעם ; אבער שט־אשע אין דער האד,ע פאן  *00גולדען .איבער .אר׳צטעם אורטה־־לען קאגנטע ,בעשאר עם דיעשבע.
ארך דיא פע־אי־טהיילטק טעלדעטען דיא אשפעל .דיעם וואורדע אידם דיא א־צטל־בע ם־ארןצים אוג .צ־גליך איין גוטאכטען דער טעדיצינישק פאקולטאט
י־אצ אז אן.
טערזאגט .ביז ער דך אן דער איניווערדטעט א־־נער איינגעהאלט ! אללעגפאללש ערש־יגט דר׳ שפיטצער
* ) 6ע ד א ו ר ט ה י י ל ו נ ג א י י ג ע ם נ״ען פ־־שונג אונטע־צ־עהט ,א־ם צו בעווי־זען ,דאם אלם דאש אונגליקליכע אששער איינעש בעדויערלי.
א נ ט ־.ם ע ט • ט י ש ע ן ר ע ד א ר ,ט ע ר ם (.ער אללע טעדיצינישען קעננטניססע א־ננע האבע ! כען מישג־יפפעם זייטענם דעם געריבטעם !
עטע־־ך ג א ד י ,רעדאקטער דעם א־ן קעטשקע .דיעזעם אודטה־־ל ווא־ נאטירל־ך פיר דען אונגליק.
*) ד ע ר י י ד י ש ע ה ו י פ ט ש א ד .
מעט ערש־־גענדען אגטי-שעמישישען בייאטטבענש ליכע; מאגן איין גא־ הארטער שלאג .ער אפעלליר.
א ד ו ו א ק א ט דר ׳ ר א ז ע ג .
טישע
)״ברידערל־ברךט"( האט נ^ך אם  15.טע דענן אויך געגען דאם אורטה״ל ,אוגד דיא צווי* .ב ע ר ג ( איזט בעקאננטליך צו איינעם יאהרע
•וגי אייגע אדשהעצענדע רעדע געגק דיא •ודק אוגד טע א־גשטאנץ ווענדעטע ז־ך אן דיא טעדיצינישע שטאאטש-געפאגגגים פעראורטה״לט ווא־דק ,ודיל
געגען ד־א שטאדט־שע בעהא־דע געהאלטען .אם שאקולטאט דע־ וויענער איגיווערזיטעט אים איין דערזעלבע דאש אונגליק האטטע ,ד ק ג־אשק
1.׳ •.דיעזעש •ואודדע ד־עזער טויל.העלד שא־ קעטש .ג־טאבטען דא־־בע־  :אב דר׳ ש פ י ט צ ע ר ב א ט ט ה י א נ י איש דועלל צו טאדטען ! דיע.
קעטעטער גע־יבט=.האשע וועגען .פע־געהעגם דער בייא דע־ בעהאנדלונג דעם מא־בעגם ודדקל־ך אדם זער שטעללטע נון בייא דער בודא-פעשטער אבער.
אדפרייצונג׳׳ ש ו ל ד י ג געשפדאבק איגד צו  6אונודששענהייט אי־נען זאלכען פעהלער בעגיגג ,דאם שטאאטש-אנויאלטשאשט דאש אגזובק ,זיינע שטרא.
מאגאטק שטאאטם .עפאגגגיש■ ,יא א  י צ• אי־גע־ דיעזעס טא־בען א■ פאלגע דעססען ד ק פיגגער פע עדשט אם  1.דעצעטבער אנט־עטען צו דידפק.
דר׳ ראזענבערג האטטע געטליך ז־יגעי מאיעשטעט
פערליערק מושטע?  -קורץ דא־ו־ף ■א 
געלד.שט־א£ע אין ז ;ר ד,א־,ע שאן ״ 15גולד׳ פ ע־.
אורטה״לט .ד
טאאטש-אנוואלט אפפעללירטע שפיטצע איים דע  רעזידענצ-שטאדט שפורלאז איין גנאדענ-געז־ך אוגטע־ברייטעט ,אוגד א־זט דיא
י*•״*[ 1
י*  |>-.דער פע־אי־טדדילטע פערשוואוג >;• מאן פע־מיטהעטע זאגלייך ,דאש האפפגונג שא־האגדען ,דאש דיא אללערהאבשטע
דאגעגען ו־עגק דער .צו הא־טען' שט־אשע - .נון דע־ מאגן ,דער ארך זעלבסט א־טמע־ ק־אנקעלטע עגטשליעסונג ב־ז עגדע ד־עזעש טאגאטם העראב.
־
צע־ודרפניםשען לעב .לאנגען דירפטע .עש איזט אלזא טאגליך ,דאש דר׳
אי;
״
שאטיליע י!ן
א דאם אי־טה־־ל דער אוגד טיט זיינעו ״״<-׳* -
־ ז
ען אינשטאנצען לו־טען וררד !
טע ,דו־ך דאש הא־טע אי־טה־־ל זא או־פגערעגט ראזענבערג גאגצל־ך בעגנאדיגט ווירד ,אי; וועלבעם
1ג
א ג .ויאר ,דאם ער דאב ג־טאבטען דע־ טעדיצינישען פאללע א־הם דיא איגאנגעהטל־בקייט ערשפא־ט
פ ט1
>- 1
1
ט ־ .ש ע ם י ט ע ; ש ט ׳>1י * יי
י••• פאקולטאט גא־ ניבט אב־־א־טעטע איגד איים פע־ .בלייבט ,ד־א א־הם צוערקאגנטע געפאנגגיש-שטרא-
•י•* #וו א ו! !
> י* !י 1/ו >
אץ שא־יגער נוממער בעי־י־גזש געטעלדעט ,אי; איי .ציי־יפלונג אייגע; זעלבםט-םארד פע־א־בטע .אללי־ן פע איבערהו־פט אנצוטרעטען !
ז ק געשלאגען איגד פע־האפטעט וואורדע ,ודיל ער עם ״א־ ט־אטצדעם ניבט אי־שגעשלאששק ,דאש
* >ט ד ו י ר י ג ע ג ע ל ד.ו ו י ר ט ה ש א פ ט
א י ; א ו ג ג א ־ ן (.דער ד־רעקטא־ דע־ ששאר.
ז־ד * —-ר■יי* סי *מ1יי*יי■ י־דישען פ־־־א ,זאגדע־ן ז— שפיטצע־ ב^אש דיא שלובט עדג־־פפען האט,
איי.־ א; א״געם זיבעיהי״ט ש-קאממיששא־ פערג־יש .איש פ־;לל־־בש אין אטער־קא זיך אייגע נייע היי .קאששא צו קוג-שענט-טארטאן האט פאי קורצעם
שק האטטע
האש ־יא שטאאטש-אנוואלטשאשט מאטד ,צו גרינדען - .ה ־ י ט ע נון לאגגטע דאש דיא פלובט ערגרישפק .ד־עזע־ טענש ,נאטענם יא.
אב 2.׳ ■-ד־עזעם ד־א א־גלייטונג אייגע־ איגטע־דבינג גוטאבטק דער מעדיצינישק פאקולטאט אן דאם זעף באזאקי .האט דיא אגש■:אלט אי; ד ק באגקע.
בעאנטראגט ויעגען ,הו־ז-ש־יעדעג-ב־יבעש־ ,־א ע־ גע־־בט הע־אב .אי; י־עלבעש עש א־גטע־ אגדע־ם ראטט געט־יעבען .דיא איינגעלייטעטע אוגטע־זו-
■א דיא •יד־שע פ־ייא אי; איד־עם אייגעגען הויזע היישט . :־יא א־צטליבע בעהאגדלוגגשווייזע דעש בוגג האט זעה־ שקאגדאלאזע א־יגצעלה־־טק
ע הק ט ; ע־ איבע־ דיא פע־ב־עבע־ישען ם־שב־י־בע ב־יא דיע.
איבע־שיעל ,איגד יועגען ״נע-אלטטהאטיגקי־ט״ געגע; דר• שפיטצער ויא־ גאגין ק א ר ר *
זע־ שפא־-קאששא צ־ טאגע געפא־דע־ט .זא ויאור.
־עם פינגע־
־יא בעהא־דע .ם ט ע ־ ע נ ־ בעפיג־עט זיך א ם ■יא־ א ״עם ב־אגד
געפאגגג־ששע א ם ,.פא־ט:א.געב ידע״ אי; אפק .טא־בעגש א־ינגעט־עטען ,שאללקאטמען א ו נ .דע קאגשטאטי־ט ,דאש דיט דעם טאגאטע י ו נ י
ז״נעם אגז־בען ,האם טא; איה; ביז צלם אבשלוששע ׳  ■ :ל ד י ג  ,דאש פא; ד־׳ שפיטצע־ אגגעווענדע .דיעזעש יאהרעש א־בערהו־פט קי־נע ב י ב ע ר
״•י״
•••••*•*••* אייף פ־ייק פיש זעטצע: ,׳ואורדע טע ם־טטעל ״•אד-קאללאדיאום׳׳ האט נאך ניע איי  געפיהרט וואו־דען! דיא איינפליעשעגרק געלדער
יריי-יי*י•
> •? 3ל ,גע; ב־אגד בעווירקט .דיעזעש ם־טטעל איזט פאלל .שטעקטען איינפאך דער ד־רעקטא־ באזאקי אוגד
•יייייי■ -. .1׳>
גי :ט פא־גע געגעבען .דא ז >ו׳>׳
קאמטען א־גשא־ליך .איגד קאנן ד ק ד״ שפיטצער דער קאששיער ב ע ד ו י אין א־ה־ע וו־־טען טא.
רעדאקטע— זיך זאגשט דו־ך ד־א ש־וב;
וועגען ד־עזע־ בעהאנדלוננשודיזע דע־ שא־־ואי־ף שען .דעה שאדען בעלייפט זיך אויף  0יי/״* גולד׳.
•יאהישע־ד■י••**••> שיט־אפ ע ענטציעהק קא::גמע!
*  1א • נ ג ל ־יו א י י נ ע ש י * ד י ש ע ן דע־ איגיייששענהייש ד־־באו־ש ניבט טרעשפען!׳־  -דיא ביידען פע־ב־עבע -שע; בעאמטען בעפינדק
א ר צ ט ע ש (.איים ־•יען לייהד שאם י״.-טק דיעזעש לא ווייט דאש גיטאבטק דע־ וויענער טעד־צ־נישען זי־ בערייטם אין פאללער זיכערהייט אין אטע־יקא•
געטעלדעט  :שאן איש טאגאש מאי יעזעש •אה .שאקילטאט ,ק־אפט דעסשק דיא ש־י־שפרעבונג גליקליכערודיזע ווערדק דיא ארטען לייטע ,דיא
:נדע י־ד־שע דעש דר׳ שפיטצער האטטע ערפאלגען סיססק ! ליי .איה־ע שפא־-פפעגגיגע ד־עזער שפאר-קאשסא
־עש האטטע ז־ך דע־
.איך ועבע אידנען אבער׳־ . . .
פעד־לן ־•1עש רען מאנן ניבט או־ששפ־ענק ,זאגדע־ן
זאנטע ווייטע־ :
.איך ביטטע זיא ,איך דא־ף ליא נא־ ניבט איים.
שפיעכק לאטסען .זעדק ליא יא־ ,דע־־ שאנוע־ם .ווענן
זיא נזיר לעלבסט דיא קאיזעד.בורנ אין פ־אנ ,דען לאנענאנג.
טען .ה־אדשין" נעבען דאללטען אדע־ קאננטען ,לא ווי־דע
איהנען אלל ־־עש ניבט ניטצען .נלו־נען ליא סיר ,ולענן איך
דאש טיפטעל ,נאלד צל שאשען ,ווירקליך וויסטע ,איך לו—דע
עם אידנען נישט ל-נען ,ניבט איינשאל ,ללענן ליא שיר דיע.
פ  -ראם •בלדע שאש דיששעל־ ניעטען לוי־דען .אך ז ראש
נאלד אילט נאך אייגע שאן יענען שפיעלע־ייק ,ללעריכע דיא
,,מענשענ.קינדעד״ בענליקט ,לא לאננע ליא זעלבסט גל־ ״נ־א.
סע קינדע־" ז־נד ,אונד לאלאננע ראם נאלד נאך צו דען
לעלטענסטען טעטאללען נעדא־ט  :לוע־ אללא דאט נעדייש.
נים וויסטע ,נאך נעליעבען נאלד צו עיציינען ,אלנד ד־עלעם
נעדייטניס לאלבען מענשען אנשע־ט־ליע; וליידע ,דיא ד־ע.
פאן איינען אויסנעדעדנטען נענרליך צל שאשען וויללעגס
זינד — דע־ דאטטע רען שי־סטען מענשען דיא נ־אשטע
פייידע נע־ו־בט .מאן ווידדע דאנן מעדי נאלד אלם אייזען
נעליטצען ; ראם נאלר ווי־דע זיינען ווערטד אונד זיינען רייץ
פעיל־ע־ק  -אונד ד־א םע נשען דאטטען דאנן קיינק נע.
נענשטאנד ,נאך דעססען נעז־טץ זיא לא זעדנלוכטספאלל
שטרעבען זאללסען 1קאננטע מאן נאך בעל־עבען נאלד
ע־ציינען ,דיא לועלס ווירדע ד־עדורך ניבט ר־־כע־ ,לאנדע־ן
נאנין נעלויס נעטטעל.ארם ווע־דען .זא מאננער פאכט
דייטע מיס פיעלעם נעוואוםטז־ין דארויף ,דאש ער צום ביי.
שפיעל אין איינעם נעדייסען פולטע  1000דוקאטען אלים.

נעולא־ט ליענען ואט .אץ ועם אדנעננל־קע ,אי:ן ועש ■ע.
מאנד אי[ן דק נעליטי ;,ועם געהיימניסשעם נעלאננט ,נאך
איינענעם ערדעססעץ נ<ןלד צל ע־ציינען ,ולירוק דיא 1000
דלקאטק איה־ען נאנזנען לוע־טד א־ינביסען אונו־ קאננטען
דאנשטע;:ס נו• ג^ד אלם שפיעל.ם־נצען פי־ ק־1־•נע ק־נ.
דע־ איי;יגען דיענסט לייסטק !  . .זיא הינק מיןי נץ פער.
שטאנדקוי העי• סאנדעיסי ווא־ום עס ה^:סמ שאדל־ך
לוארע ,ווענן אי־נענד יעב׳אגד ווירקליך דיא געהיי■סע ק־נסט
שע־שטי;דע ,נז^לד צל מא:עץ. . .״
מי■ט דיעלק •ולן־שק ט־אט שעדר* אין ליין ציכסעד.
נען אונו של^ס דיא מהידע דדנטער דך צו.
וליד מ־ססען ענדליך ראך איין וועניג איינען ריקנליק
ווע־פען אויף ד־א יונענד.יאדדע אונד או־ף דען נילדוננם.
גאננ אונלע־עם •צהק פעי־א.
דינע מוטטע־ ,ד־א פ־אשמע ל א ד ,ללאר מים
מרדני סאנדערם שאן ל־יט לאננען יאדרען בעקאננט .אין
דען עננען שטראסק רעם •ודענ.פיע־טעלס קעננען דיא
לי־טע נאנץ נענויא אי־נאנדעל .דער נריץ קעננט יעדעם
קינה אלנד ■עדעש קינד קעננט עבענפאללס אללע לייטע אין
דע־ נעמיינדע .דיעלע פעיברידערונג אללעד יודען איינער
שטאדט אילט לעד־ נאט־רל־ך .נינטש פערנינדעט יא דיא
מענשען עננע־ אונד פעסטעד ,אלם ד־א נעמיינלאמע נאמד,
ואס נעמיינלאמע עלענד אונד דער נעמיינלאמע דרוק .אונד
אבשאן ענען אין אשסטע־דאם דיא ,םפלדיס" ,וויא נע.
רייטם נעלאנט ,א־־נע לאנדעישטעללוננ אי־ננאדמען אונד
דען אומנאננ מיט דען .אשננליס״ צו פערמיידק לונטען,
לא קאננטע דיעזעס שטרענען א־ם פראקט־שען ל ענ ק ראך

נינט נאנין דו־ננעפיד־ט ווע־רען .איש נליקע פ־י־ליך ,דא
פאנט ■עדע־ ט־אשצ־נ אליף דיא איינענע מאנט אונד נע.
וואלט ,אונד מיידעט •צטאלין דיא נעשיינשאפט טיט דען
א־ב־ינען ווענינער נליקלינען ,ולענינער בעש־טטעלטען גע.
נאששען .לא לאננע ראש דליל פא; שאטצען פאלל אילט ,לא
לאננע •ונענו אלנד ק־אפט ראם פדישע נלוט לעבדאפט
פוללירען לאסט — ו א לאכט וואדל יעועי ועש ארמערען
נעבענ.סענשען ; עי וו־־בט אידם דאנמיטהיג אלים אונו
צ־־נט נע־יננשאטצינ דען ריקען ,ולענן ועד אנוערע דך אידם
נאדעדען ודלל! קוים אבער ,ואם דעי ע־סטע אונד״לפאל.
לע נליט־ן אויש ועם שוואדצ-אומוואלקטען דיממעל צלקט
— וויא לעדען דך דיא פרידרעד אויפנענלאדטען לייטע
ש־יא אונו פלרנטלאם אום ז ודא לאנעלן ליא דא שינטערן
אונו פר־ינדל־ך יעדעם צו ,דען ליא נעסטערן אונו פארנעס.
סערן ,אין איד,רעם נליקע ,נא־ נ־נט צו בעמע־קען שיענען.
ליא ווארען יא דע־ מיינונג ,אלם ווא־ע ד־א נאנצע שאש.
פלננ מיט אלל אידרען דעררלינקי־טען נוו אידיעטווענען
אלליין ,נור אום ועד שטאלצען ויינ ק וויללען ,דא נע.
יא ,קוים ואם דיא נאטטלינע פא־לעדוננ
שטאנדען- 1
ד־א נ־אשע ני־סעל שלויננט ,אום דען דאנסיטדינק לינדערן
דיא וואדלפע־ד־ענטע צינטינוננ אננעד־־דען צל לאססען —
וויא שלאנען ליא דא אננפטליך אונו רייעפאלל אן דיא
דנדינע ב־וסט ! וו־א לויפען ליא דא אלים איד־ען מיט שאט.
צען אננעפיללטק אונו ואך פע־אדעטק פאלאסטק אין דיא
פאללגעדדאננטען ם־נאגאנען ! וויא נעשק זיא דא א־ננרינם.
ט־נ אונד לויט ; וויא שלונצק דא אונו וויא דדיקען ל־א
איד־עם א־מק נא נבאר דיא ד,אנו — 1
)פארטלעטצונג פאלנט(.

עבען א־־ף ד־א אבטונג א ל ל ע ר רעבנען ; עש
א־זט גענוג ,ווענן ד־א ב ע ש ט ע ן מאננע־ דע־
אינגאר־שען נאציאן דעם א־ננליקלישען נענע־אל,
נ א ך א־ינער -35יאה־יגען זעעלענ-פיין ,א־־נע זאל־
גלאנצענדע עהרענ-־עטטונג אנגעדייהען ליעשען !

ראגענדק מאננערן ,וועלכע אם אוננארישק בע.
£־־־אונגם.קאםפ£ע אץ ד ק ■אה־ק  1848אינד 1849
לעבהא£טק אנטהי־ל גענאמטען ,קונד געגעבק׳
אום דורך א״:ע פ־יע־ל־בע ערקלא־ונג ד־א שטאך
דעם ״לאנדעש£.ע־־אטהעס״ 6אן דע־ שנררנע דעם
אוננל־קליבק א־טהו־ ג א ־ ג ע ' א״ן 8־־ אל־
 צ .1צור קאננא.קאנ£ערענץ- .לעטאל אבצו-ווישען .אן דע־ שפיטעע ד־עזע־ בע-
••ע־פק וויה נון אם שלושע אונזערעם א־טי-
דע־
וועגונג שטאנד גענע־אל ק ל א ש ק א,
קעלש א״ך א״נען £ל'בט־;ען בליק א״ף דיא איס־
אי־נסט־נע קאטטאנדאנט דעי קאטא־נע־ פעשטונג ,ו־א־ט־נע פאל־טיק ,דיא אץ דיעזעם או־גענבליקע
;־אף אלא־א־ א נ ד ר א ש י ,דער ביודע־ דעס אץ ב ע ־ ל י ן איה־ען טיטטעל-פינקט האט.
ג־אפק •ול־איש אנדראש־ ,לאדיםלדס קא־־אטש דע פ־־םט ב־סטא־ק האט דע־ ר^נגא.קא£:ע־ענ*ן
ו־ישאנטא אינד דע־גל־־כע; טאננע־ פאן ־ א־ ע־ א״נע א־ט געזעטצעש.פא־לאנע א־נטע־ביי־טעט,
שטעללונג א־נד ג־אשעם א־־נפיוששע .דאם .,טא:־ -ד-א א״נענטל־ך נור דאהץ געהט ,אללען טאשטען
£עשט״ נקוגדגעבובג( .וועלבעם ד־עזע דע־רען ־•עזען אין דעם זאנענאננטע; קאננא-נעב־עטע א•; וועשט-
זאמשטא; העדרןגא־גע־ אץ ז־ינער וואהנונג אץ דעי
אפ-ר א £־־־ק האנדעל צ• דשע־ן אינד דיא עט.
הו־פטשטאדט א־־נגעהאנד־גט ,ענטהאלט א"; גיט
ו־א־נען ע־אבע־וננען צו -ענעלן .פ  -ד ק האגז־על
שטיק געש־כטעאדם דעם אונגארישק בעפ־־־א־״ש.
זאללק ק״נע אבג אבק צ• ענט־־כטק ז־ץ ,אלט
קאטפפע א־נד פ־ה־ט ד ק בעודיז- ,אם נא־נע־ נאניץ
עט־־א קלי־נע ב־יט־אגע ,ד-א ע־פא־דע־ליך ז-נד,
רעבט געטהאן ,ורענן ע־ נאבי־עם א־ץ זיע :ניבט
אום ד־א :ר־יע שיפפ.פאה־ט אויף דעם קאננא-
מעד,־ צ• האפפק •וא־׳ ציר פערטיידוננ נ־טצלאזען
שט־אטע א־נד דען £־־־ע; האנדעל אדף דעם י אנ-
בלוט£.ע־נ־עשענם ד־א ווא££ק שט־עקען ל־עש .ווי־
גא״עביעטע אי־פ־עשט צ־ ע־האלטען .א־ם ל א״א-
לאשסען א״ם דיעזעם.מאנ־8עםטע* פא־י־־פ־נ £אל.
נעב־עטע דאהנען עטיוא ״א טילל־אנעז זעעלק׳
נענדע צ״לען היער £אלגען :
״דע־ ג־בע־נע־ רעם לאנדעש ,לודורג ק א .וזעשהאלב טא; דך דא־ט דו־ך ע־־־בט־נג £אן
ש ו ט ה  ,האט ם־טזאטטט ז־־נעם מינ־שטע־־א־ם ״ראיאנ־ק■ א־נען וועזענטל־בק נ־טצעז פע־שפ-ע-
א•; דע־ א־אדע־ 8עשט־ננ אם  11.א־־נ־שט < 4א 1שק קאנן .אשנל-יך ד״טש־אנ־ אפפענבא־ ד ק
אבנעדאנקט א נה £אינענדעש קונדגעטאבט :. :אך פלאן ־אט .אץ ״עשט.אפ־־רא בעד־טעניע געשיעטע
דען אוננל־קל־כק קאטפפק .ט־ט •ועלבע; נאטט א•; ז ך אנצ-א״גנען ,האט שיזהע־  -א א•; ־עדע שטע־
הענדע ;עזעטצעש.פא־ייא;ע דיטענש רע־ פע־ט־ע
דע; ־־ננשטק טאגע; ר־א א״א־־ שע נאצאן ה״ם-
געזובט ,א־זט מעה־ ק י י נ ע ה א  £ £נ ו נ נ טע־ דע־ פע־ש־עדענען טאשטע רן־נע• פ־ינציפ ־
 1א ר ה א ; ד ע ן ,דע; קאטפף דע־ זעלבשט -עללען ־•ידע־שטאנד ה ע־ פ א־נ ע -פ ק :
פע־טה״ד־גונג גענען דיא פע־א־־נ־גטק עשטע־ד״-
פ ע ר שי ע ־ ־ ע ג ע :יי אינ ק ״ ט ע ץ.
ב־ש-־ום־שק ;־אסטאבטע .ט־ט דעה א־־שז־כט או־ף
ער£אל; ,פא־טזעטצק צו קאננען:״  -דא אלזא
* )א ל ל ע ד ה א ש ש ט ע ש פ ע נ ד ע(.
ק א ש ־ ט ה זעלבשט ד א פא־טפ־ה־־נ; דעם
ז־-נע טאיעשטעט דע־ קאני; האט צ  -פע־טה״ל־נג
ק־־עי״עס אלם האפפנו״שלאז בעצ יכנעטע ,ע־קלא-
אן ד־א א־טען פא• ש־דא-שעסט ,אהנע א־נטע־ש־עד
רע; ודר א££ען א־ג־ פי־ע־ל־ך- ,אש ד־א ־־א£פענ-
דע־ ראגפעששיאן .דען שעט-א; £אן ״״״ נ־לדען
שט־עקונג שי א ••יראגאש א ־;ע־ זא ע־דר-קענדען
;עשפענ-עט.
מאבט ;עגענאיבער ק״ן  £ע ר ר א ט ה ,ק״נע
* >ק .־ ל ט ו ם.ם י נ ־ ש ט ע ־ י ע ל ל ע ר
אונזערע ווא8£ען שאנדענדע טהאט ,איני ק״ן
ד א ; ק (.דע־ קולטום-ט־נ־שטע־ ט־עפא־ט האט
 £ע ד  :־ ע  :ע ן נענע; ראש £אטע־לאנ־ "א־
זאנ-ע-ן א־־נע ה ו ט א נ ע אינ־ ע ה ־ ע נ  דעם ׳ ־ ־ י ש ע ן ג־ונד-שעדטצע־ £־ל פפ ה א-
ל ־ ט ש ע ־ אפפענטל־ך ז״נק ־א;ק אדםד־־קע;
פי א ל ל ע בעענד־גונג וו״טע־ען נ־טצלאזען בל -*,
פע־ג־עשענש א־ןא־־נעם האפפנ־ננשיאז נע־־א־דעגע• לאששען- ,אש  -עז ע£ -׳־ ד־א קאטהאלישע שילע
אץ ד־נא-קעש ואינ״־ט פעשטו ד ק שעט־א; פא;
קד־עגע י . .
ט־אטצדעם  -א הע־פא־־אנענישטע; טאננעי *׳: 15־יד׳ שפענדעטע י
פא ל ל ט דע־
* ) 1־ ע נ ע נ ם א ל
ד־עזעם טאניפעשט א־נטע־צ־־שנעט ,ודרד׳ם נאט־־ל־ך
;אך איטמער לייטע ;עמן• ,ועלכע ד ק אוגגליקלי .ג ע ד ע ש ט ע  -א ־ נ ד ש ט ע ה ט ו ו ־ ע -
ב ק ;ענע־אל א־ש ״לאנדעש-פעד־אטהעי־ נ ־ א  :־.
ד ע ־ א ־ י ז !( א־ץ שע־לינע־ ב־אטט טעלדעט
טא־קע; צ־ זובק •וע־דק .אלל״ן נ־עטאנד דא־ף פאלנענ-עש. :בעקאננטל־ך האטטע קא־זע־ ־־־להעלם

פ א ל לי ע ט אז.
דער כעקעהרטע פילאזאף.
— א־־נע ע־צאהל־נ; אוש דעם .ז 1יאהרזדנדעיטע— .
ן. 14טע  6א־ם7ענ1צוננ(.
״־׳אד דיך נעט־־פפש) ,זאנפע סאניע־ש א־ן ו־־נע־
או־66אס0וננ •ו־־טע־( זא דאבטע א־ך נוי א י ־ נ ע ד
וו־דדען .׳ קאננטע איך ד־עזעס א ־ י נ ע דורך ד־א ״קבלד"
ע־דאה־ען ,דאנן ווא־ע א־ך נע־נע נער־־ט ,נאך •עטצט,
א־ן ד־־נען א־טען טאנען ,ד־עזע ווידדענשאפט צו ער.
לע־נען ! • . . .
.אונד וואם וואללען ז־א ,הע־־ סאנדע־ס ,א־־נענט.
ל־ך ע־פאהרען?״ — פ־אנטע פעדרא ד־ט ־ענעם פארנעה.
דע; לאנעלן ,וועלבעד ב־־א נעלעהרפען דאנוע־ן דך נע.
וואהנל־ך א־־נשם־גללט ,ווענן ז־א ד־ט דודד.קאפ6ען דיד.
פוטי־ען ד־ססען.
״ז־א וו־סדען ־א שאן ,הע־ר ראנבי )ערודדעיטע
סאנדערס! ,ראם איך נאטטלאב קיץ אססטערדאסער 1 ,אנ.
דערן א־ץ גענא־ענעי פראנע־ נ ץ; א־ך ווילל דא ,הערר
•אננ־ ,ד־עד־ט נ־נט בעל־יד־נען 1עם קאנן •א ענען נינט
־עדע־דאנן דאם נל־ק האבען ,א־ן דע־ אלס.עהרווירדינען
נעדי־נדע פ־אנ נענארען צו דץ 1א־ך וואללטע איהנען נור
ד־טטה־־לק ,ראס א־ך אץ נייערער צ״ט זי־טענט ד־־נע-
ש־אנער פערוואנדטען צאדל־־־נע בריע6ע ערה־עלט .או־פ
ד־עזען ערזאה א־ך ,ראם עם ■עטצט א־ן דער ראיט־נען
יודענ.נאספע 6־עלע ל־־טע ג־נט ,ד־א אויף א־־נדאל רי־ך גע.
ווא־רען ז־נד .עם וואו־דע פיר ני־עפל־ך או־ך ד־טנעטה״לט,
דורך וועלכע ד־טטעל ד־עזעלנען א־ר־ע ־־־:טה־דע־ ער.

ווא־נען האנען .ד־עזע קאדדע; נעדליך אפטע־פ צ־ רעד
פ־אנעפפא־ טי:א דע ב ־ א ה ע .וועלנע־• ,ו־א דא
שא; וויפפען ,יען קא־זע־ * ו ד א ל ך אץ דע־ שטע־.:
זעהער״א אינד אץ אללען נעה־־דנ־פפע; דע־ גאטו־.וו־ש.
פענשאפטען אונטע־־ינטעט .א־־ך ד־א א־ב־־נען נעלעה־טען
איני צ־־בע־ע־ בעל־נען ז־א ,וועלנע בי־פ קא־לע־ אץ זי־;ע־
בו־נ פע־ו־־־לען - .א־ך נ־ן א־נע־צ־־גט ,ראש ד־עלע גע.
לעה־טען דאגגע־ ראם ד־טפעל ע־פונדען האנע; ,נאלד צו
דאנען; ד־עלע פע־שעגקען אללא דאש נאלד ד־ט פאילען
דאגדען אן דיא דא־ט־נען יודען ש -לאלנע א־ט־קע־ ,ר־א
פאפש נאני; ווע־שדלאל לינד .לא ל־:ד ד־על׳ע  !,״,(.ן  . . .ך
נעיוא־דען .איך האבע לי־דע־ א־ינע דודדהייט נעדאנט,
אונד בין שא; נא־ אץ פיינעי יונענד נאך אדשטע־דאם
נעקאדדען ,ווא עם לעד.־ וועניג צו פע־ד־ענען ניבט .ויא־ע
איך ליענעד אין פ־אנ געבל־ענען ,דא ווידדען דער נוטע
טיכא דע בדאהע אונד ליינע נעלעהרטען פ־־־נדע א־יך דיד
דיא טאשען ד־ט נאלד אננעפיללט האנען .נון מום איך
מיט דע־ פא־נע ה־נויס :איך האנע ליא ני:ט ארנע צוועק
ד,׳ע־ אץ דיינעם צידדע־ צ־־יקנעהאלטען .איך וויים ,ד.ע־־
•אבני ,אויך ל־א ל־נד יא איין נעוואלטינ נעלעה־טע־ מאנן,
וויא ט־:א דע ב ר א ד ,ע אונד זיינע פריינדע אץ דער
פראנער קאילער.נורנ .לאנע; ליא די־ דאך דאם ד־טטעל,
גאלד צו דאכען ,אונד איך נענע איהנעך . . .
.פע־שפרענען זיא דיר נינטש ! וא־נטע־נ־אך פעד־א
ד ק דאדל_קאם6ינען ,נאלד7.ינטינען פאנדע־ס!  6ע־שפ־ע.
נען ל־א מיד נ־כטם ,יענן איך קאנן איהנען א״ן לאלכעס
דיטטעל נידדער אננענען 1׳ . . .
״ליא וואללען עם דיר גור נינט אנפע־טרו־ען ,ד־עלעס

בער־־טש א£ט דאש א־נגל־ק ,א־־ף דעם נ־יאטטע;
פא־קעטט ז־־נעש ארב־־טש-צ־טטע־ש או־סצוגעל".
טען א־נד צו פאללק .אם *.׳ 2ד־עזעש האט קא־זעי
וו־להעלם ד ק די־טשען ד־יששטא; ט־ט א־־נעד טה־אנ.
רערע ע־אפפנעט .אלש דע־ נ־־־זע טאנא־ך נון נאך
פע־לעז־נג דער טה־אנ-יעדע ד־א שט־£ען צום
טהראן וו־עדע־ הע־אבשט־עג ,ש ט ר ו י ש ע ל-
ט ע דערזעלבע ,דא דע־ באדענ-טעפפיך דך עט־
ו־אש פע־שאשען האטטע  . .ראך אץ דעם או־נעג-
בל־ק־ע דע־'גע£אה־ ש־־אנג דך דע־ י־ד־שע אב-
געא־דנעטע לורוויג ל א ו ו ע צו דען ערםטען
שטו£ען דעש טה־אנעם הין אונד ם־נג דען גי־יזען
מאנא־שע; אץ ז־־נען א־טען א־־ף .דע־ קא־זעד
פע־נ־ינטע ז־ך דארו־ף פ־י־נדל־ך לאשעלנד געגען
דיא פעיזאטטלונג אונד דר־קטע העדרן ל א ו ו ע
הע־צל־ך ד־א האג־ צ־ם צ״שען רעש דאנקעש ,דער
אשע־ דעם טאנא־שע; אץ ע־געב־ננם£אללעם ,ראך
ק־אפט־געם טאנע צ־־־ע־ :״זיעשענטאל פא־ילט
דע־ גערעשטע  -א־נד שטעהט וו־עדער א־־ף!״
*שבע •פ־ צדיק  -וקם ! - 1קא־זע־ וו־להעלם א־זט
בעקאננטליך אץ דע־ ש־שעל זעה־ שע־־אנדע־ט
א־נד פע־שטא;־ ־אהע־ זאנל־־ך ד־א נ־־שט־־־שע
אנש־פ־על־נ; דעש י־ד־שען דעפ־ט־־טק ; אלל־ץ דער
קא־זע־ ע־וו־דערטע ה־יטער לאשערנד :״ז־א הא שק
שאן־עשט ,הערר ל א ־ ־ ע ,דע־ נע־עשטע פאל־ט
ז־עבענטאל א־נד שטעהט וו־עדע־ א־־ף ; דאך א־זט
עש ם־־ ל־עבע־ ,דאש ז־א ט־ך ד־עשטאל פא־ רעם
פ אי ל ק נעש־טצט .א־נ־ זא ע־שפא־טע א־ך ־אש
ד־עזע ודטצ נע בעטער-
ורעדע־א־־פשטעהען !־
ק־ננ פע־ש־־שטע אץ דע־ פעדזאטטלונג ד־א א־־נענ-
בל־קל־שע שעשט־ר־צ־נ ,:״עיבע ז*ך א לרע -נעם־.
טהע־ בעטאשט־גטע ,אלש דע־ נ־י־זע טאנא־ך
שט־ו־שעלטע א־נ־ פאן ד ק שט־פק דעש טה־אנעם
צ־ שט־־צען ד־א־טע.
* ) ו ו י ע ד ע ־ א־־ ן  ,״ ם הדין־
פ ־ ־ ד ־ א א נ ט ־-ש ע ט ־ ט ע ן (.דע־ נאך
ג־אש.דאנ־שא ענטזענדעטע ש־־א.פעשטע־ נע־־שטש.
האף פע־האנדעלטע אם  21.דיעזעם דען פ־אצעש
דע־ אנט־-שעם־ט־שען א־נ־והען א־ן ג ע ט ־ ע
ושאטאד־ע־ קאט  1.דע־ פ א־י ו־־־ד פאש שטאאטש.
אנ״אלטע ־־־א פאל;ט נעש־לדע־ט  :אש  >.א־־ג־שט
פא־־נען •אה־עש ד־אננע; אץ ד־א ••אהנ־ננעז דע־
־;ד־שע; ק־־פל־־טע ורלהעלש א־נ־ ה־־נ־־ך פ א י .
ל א ק א־נ־ אלעקסאנדע־ ק א ה ן אץ נ ע ט ־ ע
בע־־אפפנעטע פאירש-טאששק א־ץ ז־א פ־־נ־ע־-
טע; א־נ־ ־־־בטק אילעש בע־־ענל־שע נ־ט א־נד
פע־ק־נ־עטק א־־ף אפפענע־ שט־אשע ,־אש עש
נונטעה־ נעשטאטטעט ד־א ־־א ־־־ק צ־ שע־רבען.
אדו-ך ע־ל־טטען ־־א ש־־דען פ א ל ל א ק א־־.נען שאדען פא; ׳.׳  2 :, 5נ־לדען ,ק א ה ן דאנענען
זאנטע שאנדע־ם א־ם טאנע

נעה״דנישפאללע דישטעי :״
דעש שא־ווא־־פעס.
.א־ך קאנן ל־א פע־ל־נע־ן ,דע— סאנדערם! )בע.
טה״ע־טע ■צהק פעד־א( איך קאנן ל־א פע־לינע־ן ,דאם
קיץ א־־נצינע־ פא; אלל דען נעלעה־טען אין דע־ קא־לע*.
בו־נ איד,רע־ נענורטש.שטאדט פ־א :דאם ד־טטעל נעפונ.
דען האט ,נאלר צו דאנען .דאם א־לט נ י נ ם דאנל־ך.
מאן קאנן א־־ם אי־נעם עלעדעגשע קיץ אנרע־עש דאנען !
ד־עלע נעלעד־טען קא;:ען עם האנשטענש לא ו־״ש נעב־אנט
האבק ,נענענשטאנדע א״ם אי־נענד א״נע־ דעטאלל.צו.
זאדדענזעטצונג אנצופע־טינק ,דיא דעש נאלדע א ה נ ל י ך
זעהען ,אבע־ אץ ווירקל־בקי־ט קיץ נאלד לינד' . .
״דארו־ף קאדדט׳ש יא ענ ק נו־ אן ) :לאנטע •עטצט
שאנדע־ס דיט פרייד־נ לאנעלנדע; ארנק( דעה־ וו־לל איך
יא ניבט! ווע־ א־נשע־זונט רענן איינע ד־נצע ארעד איינען
בעבע־ ,אב ד־עלע דויך אוגר דו־ך נאלד לינד  1ווענן ליא
נור אלם נאלד ש ־ י נ ע ן .לא בין איך יא נאנץ צו.
פ־־עדען י .פעה־ ווילל איך נא־ :׳:ט וו־ששען .ווענן א־ך בור
דאש ד־טטעל קעננע ,אויש אי־נער דעטאלל.צוזאדדענלעט.
צונג נענענשטאנדע אנצופע־טינען ,דיא דעם נאלדע
אהנליך לעהען ,דאנן נ־ן א־ך ניננק יאה־ אונד טא :דעד
רייבפטע מאגן נ־בט נור אץ אדשטערדאם ,זאנדעדן ארך
אין פראג !־ . . .

״אונד ווענן איך דיעלעש מיטטעל שאן ווישטע)לאנטע
פעד־א( ,נלו־נען ליא רענן ,דאש איך עם א־הנען זאנען
ווידדע ,דאדיט ל־א ד־א ק־־פע־ ט־־שען קאננטען■ 1א ,ווענן
איך לעלבשט אדם שט״ב נ א ל ד דאבען קאננטע ,ווירדע
א־ך איהנען רענן דיעלע קונשט אנפע־טדויק!■ . .

