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בעטראכטונגק. פאליטישע
— ש. י ג ר )1 ק הע-רן דעס דיקש־יטם ,1

געטעלדעט: זאעשק ווירד נ־רעדיהאזא אדם
גע־־כטס-האשעם, ה־עז־גק דעש ש־אזידעגט ״דער

 ייא בעקאנגטליך דע־ •צ. ־ ג ר א ק •ן נ א ־ ש
 שווי:- טישא-עשייא־ע־ א־ם שלוס-שערהאנדלוננען

 ד־ע. שערצישטעטע האט׳ געל־־טעט דעל-שראצעששע
 גע־־שטשהאש. אלש שטעללע דינע ־־ א שאגע זע־

 א־יף :ונטעה־ דך ודלל יא־נ־ש הערה ש־אדדענט.
 טאנע זיינע־ -עשט אונדדען צוריקציעהק לאנדגוט דין

 - .״׳שערלעבק שאטיליע ד־נעד ק־״זע שט־ללען א־ם
 ;י־ינדע, דיא :•רעדיהאזא. אויש מעלהו:: דיא וו־יט זא

 ד־עזעם צו זיך ךא־:־ש שאן הערר דערען שע־טאגע
אנגענעבען. ווערדען:־שט ענטשלאששק. ש־־טטע

! צוו". עבע; דא די־שטק ע־אבטענש אונזערעש
 קא־דש שא; העדרן ד־א שא־ל־עגע;, נדי:רע שאשע

 הערשא־ראנענדע די:ע אי־ף שערצישט-ליישטוגג ציר
 הער ווא־ ערשטענש שערא:לאשטען. שטעלי־::

 גע. :־שט געוויש שודנדעל-ם־אצעם טישא-עשיא־ע־
 וועלט ;עבילדעטען דע־ אין אנזעהע; זיין אייננעט.

 א־נשא־טיל־ש. שאללקאטטענער בייא ע־האהען. צ•
 ורצע. אייגשאשק אייגע; גישט דאך ער האטטע ק־ט

 האש-יו־שטי- דיעזע־ אינטע־דשי:: דע־ טיט :אשא-
 :אטענטל־ך דירשען, בעטרויען אננעלעגענה־יט ;ען
 אנטי- בעקאננטער איי; יי־צע״אטא־ דיעזע־ -א

 •ודעג.ש־עששע- דעש שלעשש-ט־אגער אי:ד שעטיט
 איגטע־דשינגם- איין :״א־ י ד א : א ־ישען;עזא

 וואהר. או:ד אונשארט־ילישקייט שא; דער ־־שטער,
 ער- זאגלייך האטטע איזט. בעזעעלט ה־־טש-ליעשע

 א־ינען •—א ;יר געשישטע גאנצע דיא דאש רלא־ט.
 א־•:'- איש הינוישל״שט׳ שיוינדעל שערב־עשעי־ישק

 א;ט־- דע; אי:ד שטירצע; צי איגגל־ק א־גיש יודע; ;ע
 געאי־גנע. זעה־ איין לאנדע ;א;צען איש שעם־טע;

 דעטנאך ווא־ע עש שיעטען. צ• העטצ-טיטטעל טעם
 צ־:א־ ש־אצעששע. ק-נעם ;א־ צי אישעיהיישט

 טא; :עקקסטען. שע־האנדלו:: ־ישטע־לישק ך־־נע־
 דע־ שאן :־שט דירשא־יש קארניש שא; הע־־ן קא;ן

 גע־־שטם- דער אלש ע־. דאש ש־״שש־עשען, שילד
 ענטזענדונג דו־ך :•רעד־האזא, אי; -אש.ש־אז-ע:ט

 או:- ־ ע מענשען שא־איטע־לאזק יונגק, איינעש
 האט- ט־טגעי־־־קט אנגעלעגענדדיט, דע־ טע־זישי:;

 איינעם צו שאלל עשלא־ע־ - טישא דען טע,
 איין:א:- דע־ א־ישצובלאהען, שיי־גדעל-ש־אצעששע

. — א גא:*ן הינד־־ך יאה־ צעש א  אד״ל אש
 ויעלט, ציוויל־דרטע ;א:צע ד־א ליעשע־, ורד זאגק

 אייש. אינד ששא::י:ג ש־עבע־האשטען אי־נע־ אי;
 ע־ זעה־ דעש א־יל ;א־ א־זט עש ו ע־ה־עלט ־ע:ו::

 :ע- דע־ טיינו:: אששענטל־שע דיא רענן קלארליך.
 שא־- דאש גענען דך וועלט ;עש־לדעטע; זאטטטען

 !קעהרט :ערישטשהאש-ש־אדדעגטען דיעזעש ;עהען
 שע־- דאש יזן־נ־ש הערק טא; טהאטזאשע ־־עזע

ק ־ ־ א  •יעניגש. ש־אזידענטענ-שטוהלע זיינעש א••־־ -
 עבען האבק. געטאשט אונלי־דלק טהי־לע צ־ש טע:ש

 :ור שע־שאה־ען ז־י; שי־ ־ ע ט ש ־ ־ איין י־־יל
 •וערדען געצאגק שע־אנטייא־טי:; צי־ שויער הר זע

 א-ף ע־ עבען ־־־הע ע־שטע־ אי; מיש זא ־א:ן,
 בע- א״ז םי':־נ: אששענטלישען דע־ א־־טה־ל ־אש

 דעי •קן •עטאני —•י לעגען. :ע־וישט יאנ־ע־עש
 שטיללשוו־י- :־־ •יענן;ל״ך ט•־;•;;, אששענטל־שען

ד אין ם־ש שעצישנעט׳זא שא־טי־א־ש• א*ש געגד.
 ע־ייאשען. ;עשיר,ל ־אש אינשע־י:;ט ב־ישט ;״-
ש ־ ע ט ש ־ ־ איינעש אטט דאש שי־ ע־ ־אש

 דענקען וויו■ איינעש. נור יעדאך א־זט דאש
 ש״נשיהלש זא יעדע־טא:;. נישט דאש :עטליך, א־:ש
 צוליעב מיינו:: אששעגטל־שען דע־ דך אום איזט,

 נא. צוריקציעהען. שטעללונג האהען איינער שאן
 לעבט, אוטנעבו:: איינער אין מאן ווענן מענטליך

 ״שארפרילישקייט איינעד וועגען עבע; סאן דער שא;
 עדווארטען אנערקעננו:: גראשטע דיא יודען״ :ענק
 אדשגעשש־א- א־־נעם נירעד־האזא. אין אונד !קאנן

ר א ק •א וואודדע אנטי-שעט־טענ-נעשטע, שענען
 הילשע טיט ער ודיל געשייערט, שארמליך ש י :

 שודנדעל. ט־שא-עשלא־ע־ דע; ודצע-נאטא־ש זיינעש
 אין טא; ווענן האט. הע־וישבעש־יא־ע; ש־אצעש

 לעבט. ״זישששאשט״ זאלשע־ איינער מיטטע דער
 אששענטלישע אללנעט־־נע דיא אום דך סאן שדוישט
 טאן אלליין קיטטערן. צו זעהר :־שט גא־ טיינונג
 קקרגיש שאן הערר דאש פערגעששען, נ־שט דארף

 א:טי-םעםיטי- נירעד־האזאער דע־ גונשט דיא אייך
 דיא דא האט, איינגעב־שט גיינדליך דשששאשט שען

 שלוש-שערהאנדלונג דער אי; יודען אנגעקלאגטען
 ;נ י ג ע ב דען דורך י וואורדען ש־ייגעשש־אשען

 קאר. שאן הערר אלזא דך האט ש־אצעששעש דעש
 גע- וועלט געבילדעטען דער אשטוגג ד־א אום גייט

 ש־״-שש־עשעגדע דיא דורך ער וועהרעגד בראשט,
 אנטי- דיגער ארך גינשט ד־א שלוש.שערהא:דלונג

 !טוסטע איינבישען גריגדליך :אוטגעבו: שעם־טישע;
 זאגען צו טאן ודא אלזא, א־זט קארניש שא; הערר

 דורשגעשאללען. שטיהלען צוד־א צווישען ששלעגט.
 זיך ער ווענן עדקלארל־ך, גאנין עש א־זט זא אונד

 צוריק- שוישלאטצע אששעגטל־שען שאם נונטעהר
 ער ודא ודיזע, א־נד א־ט דיא דורך האט ער ציעהט.

 •ודענטהו- דעם ליעם, א־ינלי־טען אונטערזושוגג דיא
 דודך געיטא־עט. הינויס יאהרהונדערטע או־ף טע

 דער אורטה־יל ש־יישש־עשענדע ע־שאלנטע דאש
 שעה- בענאנגענע דער קאננטע יודען אנגעקלאגטען

 אוגשולדיג דיא וועדדען. נעטאשט גוט :־טטער לער
 ש־־־הי־ט אי; ו,״אהל ו־אורדען טענשען :עקוואלטען

 ״עשטער-שאל־טאשי-שוו־נ. דע־ אלל־ין געזעטצט,
 וועלט דער אדם מעד,ר ניבט היער•־־ קאננטע דעל״

 ד־א שערק־נדען הייטע נאך ווערדען. געשאששט
 •ענעס יודען ד־א דאם העטצער, אנט־-שעטיטישע;
 האטטען׳ אבגעשלאשטעט טאדשע; טישא-עשלא־ע־

 נע. צו צוועקעך ״־־טועללען צו בלוט דערען אום
 דער וי־א ל־־טע, עש •ואגע; הייטע נאך ב־דשען.
 זיטאנדי. איגנאט•; גי־שטלישענ-דעשיט־רטע טאללע

 שע־- צו שא־לאמענטש-זיטצינג אששענטל־שע־ אין
 !בענאטהיגע; ש־ישטעג-בלוט יודען דיא דאש ק־גדען,

 קאר- ווענן נעקאטטק׳ ניבט עש ויא־ע אללדעם צו
 טישא-עשלא- דעס אין שא־אינטערזושונג דע־ טיט ניש
 שאראקטער שעשטעם שאן ר־שטע־ איינען שאלל ■ע־
 א־י- אבער ניבט געדננונג, אינשא־ט־יאישע־ אוגד

 וו־צע- יודענ-ש־עששערישען :עדננונגשלאזען, :ען
:האטטע בעט־ייט ;אטא־

שא דיעש אלל קא־נ־ש שא; הערר דך ורענן
 אייך עי דידשטע דאנן רושט, ן ע ש ש • ו ו ע : ן.״
 לאנדנוטע ז־ינעם או־ף צו־־קגעצאנענהייט דע־ א•

 דאש ערוואגונג, דע־ אי; שינדען, ־והע רעשטע ק־ינע
 ״געודם- דאש געשט־שטעט. אונהייל ג־אשעש גא־ ע־

 בעגיננט איגד רישטעד, שט-ענגעד איין:א־ א־זט שעך
 ה־נדורך •אה־ע שא; •יעלשעש נעודששען, דיעזעש

 גע־יאי*- 1א־יגטאי זושטע. א־ינצישלאשערן ר־נשטל־ך
 גענוג, טאשט־ג עש איזט דא;ן שאלטערן, צי טי:

 גערישטשהאש-שראדדעגטען געוועזענען אייגען א־־ך
בערויבק. צו רוהע זי־גער צ־יט לאנגע שיר

 לי־ט״ארטיקעל א־ם דאש עם. איזט טערקודרדי:
 ללאיד״ .שעשטער דעם נוטטער געשטריגען דע־

 דאס איבער קריטיק שארשע א־ינע עבענשאללם
 ! איזט ענטהאלטען גערישטע אונןערער שארגעהען

 גאנצע א״נע נעטליך ךראנג צייט לעטצטערער אין
 זא־גלאדנקייט רישטערלישער שאללע; שאן ר־־הע
 אששעגטל־שקי־ט. ד־א אין ששלישט-שערלעטצוגג אונד

 שע־. קערקער אים האשטלינגע וואורדען גאטענטליך
 מא. 2 באלד טאנאטע, 6 באלד צווא־ אונד געששע;
 ווענן אונד ׳. וואשען 2 בלאם וויעדער באלד גאטע,
 האהערע; דיא שא־ רישטעד דער שערגעהען ד־עזע

 — דיעזע? וואסטהאטען געלאנגטען א־נשטאנצען
 ששלישט. בעטרעששענדען רען ערטהיילטען ז־א

ר א״נשאשע אייגע רישטערן שע־געסשענע; . ! ״ ע נ •  
 ז־א דאש דאשיר. שט־אשע :א:צע ד־א ווא־ דאס

 ה־נדורך, טאנאטע אונד וואשען שטאאטש-בידגער
 קערקע־ א־ם לו־נע, אדער נאשלאשם־גקייט אויש

 בלאטטע־ן אויםלאנדישען אין ליעסען. שטאשטען
 דע; בייא שערשאהרען זאלשעם איין איבער ווירד

 אל. געלאשט. שאדענ-שראה גערישטען אונגא־ישען
ק  דעם צו יא טיסשען ב־רגער אונגא־־שען ד־א ל

 רעשטש-ששלעגע ציר אוגד ר־שטער-שטאגדע גאנצען
 זעהען, זיא ווענן שערליעהען, שערטרויען אללעש

 שרייה־ט דיא נענען ז־ך דער ר־שטער, איין דאש
 צו שעהלע־ ג־אבע זאלך שטאאטס-בירגע־ דע־

 ש. א ר ט ש גאנצליך שאשט לאשט. קאטטען שולדע;
 וואב. דער א־זט רישטער דער !אדשגעהט ז א ל

 ווערדע. שערלעטצט נעזעטין:־שט דאש דאשש טעד,
 גע. איינע זעלבשט וואשטער דער יעדאך ז־ך לאשט

 דא:ן קאטטען, שולדען צו זעטצעש-שערלעטצונג
 שעראנטווארטונג צור עבענזא דיעזע־ אייך טוש

 ז בידגע־ לעטצטע דער ודא ווע־דען, געצאגען
ט ם ע כ י י ל : ש ע ר ר י ו ש ע ל ל א

— ניפמארקס. ניעדעדלאנע אי־נע .11 —

איי. דעד דאש זעלטענהייט, אייגע א־זט דאש
 עדליידע; ניעדערלאגע א־־נע ריישסקאנצלער זערגע
 ־••שסטאגעש דייטשען דעם זיטצונג דער אין זאלל.

 טראטצ. טאלהער דיעזעם איהם איזט דיעזעם 2.;!שאם
 דך עם האנדעלטע וואס אום אונד שאשם־רט. דעם

 איינע אום נישט דורשאדם >■ היערבי־א אייגענטליך
ק אייגע אום זאנדערן האששאליט־שע,  ש־אקטישע ר

 שארלא. זאטטטלישען שאשט אין אללטאגש.שראגע.
 בע- ודא נעטלק, עדהאלטען וועלט דער טענטען
 (טאגע-געלדע־), דעשוטירטען.ד־אטעך דיא קאננט,

 קווארטיערס-צו. אייגע נאך עקםטרא זאגאר אונד
 דעשוטיר- יערער ערהאלט אונגארן אי; היער לאגע.

 גולדען *00 עקסטרא אוגד טאגליך גולדע; 5 טע
 אנדע. דער אין קווארט־ערס-געלד. אלש יאה־ליך

 מיט. •עדעם זאגאר ערהאלט רי־שסהאלשטע רען
 טאגע. אלם גולדען 10 ־יישם־אטהעם דעס גליעד
 ערה־עלטע; ר־ישסטאגע די־טשען א־ם דאך געלד.

 שערגיטונג קיינע גא־ ביזהעד אבגעא־דנעטע; ד־א
 צייט-שערז־־ט. איה־ע שיר אוגד א־ב־יט איה־ע' שי־
 וועניגסטענש זיא האטטען שריהער !טעהר נ^ך נים.
 דע־ קאששען דע; אן א־הנען דאש בעגינשט־גונג, דיא

 וואור. שטאאטש.באהנען.שריי.קא־טען״או־םגעש^לגט
 ווקהנזןרטע איהרעם שא; רייזע דיא ז־א דאמיט דען,
 קיזם- א־־גענע או־ף נ־שט צוריק אונד בערלין נאך
 ע־- •עד^ך קורצעם שא־ טיששע;. טאשע; טע;

 שטאאטש. דער די־עקציאנען דען ב־שמא־ק טהיילטע
ק אייזענבאהנק ק בעשעהל, ד  אבגע^רדנעטע; ד

 געדאהרען. צו ״ש־־־-קא־־טעך ק־־נע קינשטיגהין
אבגעא־דנעטע; דע־ טישהאנדלונג זאלשע איינע

טע דיעזעש ט א ל ' ב״ליאגע פאליטישע איינע ליעוט נ •א־
>



 אנגעלעגענ. דיעזער א־ן פעראורטהיילטע געריכם
ק 4 צו ל א ט נ א פראגץ ד,ייט ר ה א  צוכט-הרז׳ י

 מוןנאטען׳יזןזעק פיערצעהן צו ן א ט א ק פראנ׳ן
איי. יע צו ש ט א ו ו ק־זן שט׳ אונד י ט יד א ט:

 ער. ":על6טא :כאציגי־נע דיא קערקער. יאדר ;עם •
 אונד קאמאן׳ם ארפטאם . שטראפ דאם האהטע >

 ייא- עיבצי.ר,ול, יאדרע א י י ר :ד אדף פארט־׳ם
 1 )־־אילןוייע קערקער. • •אהרע צוו־* ־אטש׳ש־-ארף
 י דעי הינדשטליך אורטדייל דיעזעס ־׳׳בעשנלאטינטע

 ד־א ארך ערדאדטע אונד אנגעקלאנטען דרייא
 יאהרע א " ר ד ארף קאי־אטש :עגען שטראפע

 אינשטאנץ, דיא האהער יע :אלזזן - !צובט.הויז
!שטראפע דיא ד*ד.ער דעשטזן
־ ף י ו א ג נ א ג .ז י י (א * ע א. ד ד

 א־יף אי־זגאגג עיסטע דער זואר געשטערן א.) י ו נ
 ד־א דעסשען פזןלגע א־ן מוסטען עם דאגרא. דער

 איישא״נאג- זאפא־ט לאםט.ש־פפע פיר •שטאע־אנען
 נאוועמבער טאנאטע א־ם ווערדען. גענאסמק דער
טאלי• דער זעלטק דאפינאך יואר

ט ס ע ט א ר ט ) ר * ע  א- ד■ ט ר א ד
 טאנ-בלאטט״ .בודא-פעשטער דאם ן.) ע ם ק א ד

 קאנצ- ארטראדאקסען רעד ם־אזעם .דער :מעלדעט
 אטטאדצ־אנעל. הערטארראגענדק איינען האט ?••א
 א־־ט;עזיכט. י?) ג א ש פ א (גראף פאליט־קער לען

 א־ם איגד אי־געגען איש ערקלארט, דעמזעלבען איגד
 •עדע גענק געמיינדע ארטהאדאקסען דער נאטען

 ט־אטעסטירען, צו אבע־-הרזע אים טערטרעטונג
 יודענטהיטם דעם טע־טאםסינג דיא זאלבע אייגע דא

 דער ״נייך עזרגע דאם אב !״-וררדע בעדראהעץ:
קדם׳ גלרבענם וויר - וועג ־יכטיגע

א (ד * ע י נ ע ס ס ע ג ר ע - ט • ל ל ־  ם
ק אין ן.) א  געריבט- דיא טא;ד טאגען לעטצטען ד

 ט״'- דעט נאך ;אבלאפשעם דעם ארטנאדטע לישע
 •אריע דע־ ב־רנשר״ג, טאן הערצאג שטאדבענען

 ט. ע • ד, טאדשטאדט וו־ענע־ דער אץ דינדורך
 דערצאג דעם דע־ אץ ;שטאטט געוואהנט ;נ י צ

 ט־. א-זע־גע א־נע ארך שטאנר ורללע נעדאר־גען
 !איבערראשוגג וועלכע - אוגד קאסבע ע־טעסטע

 עפטע־־"- שטיק 4 ״.<0 > טא;ד קאטם־ססיאן דיא —
 עסטע־ד״ב־שע, גולדען ג0.ו000 דוקאטען, בישע

 באנקנאטק ;לישע עג א*נד !■אנצאדשע ר״משע,
 בעטדאגע אים ווערטה.טא£*ערע אייסערדעם אוגד
 טא־. דלבער.געלד א״ג־געם איגד נולד• 40 .<#000אן
א  גע־יבטם- דאם וואורדעטערשטערדטא־גד קאששע -

 אדניגג. אייגע דאטטע גיעטאנד אננעלעגט. דעגעל
 נאך איגד בעטאגדע געלד זיך ר,אםםע דעי אץ יאם

 ״טע־געם. אייגע ויא טענגע. זאלבעד איל ואצו
 רי־ש די־טטע דא־ט טארקאטטט, ם־לליא־ן נענע

י. דאבק געהער־שט געלד.םאנגעל
 טא־־ז אי; א־זט א) ד ע ל א ב א י (ד *

 לא איש בעגד־טטק. אבנאדטע ערטדייליבעד אץ
 טאנק אייגיגען ז־יט דיעזעלבע טד־טט ־.עטטיגעי

 אללע־. או־ף. שטאגיעגש שטאדטק טעהרערען אין
 א״נגעשיא- וועג א־ינק קראנקהייט ד־א האט ד־גגם

 טאן לאגד איגלער דאש לאשט, דאטטען דער גען,
 בליי. טע־שאגט הילטע גאטטל־בע־ טיט דערזעלבק

ק רידד. ב

ביו קר׳ 80 נולד׳ 6 אן6 נאהנ״וואארע קר׳, 45 נולד׳ 6 ביז
קר׳. 85 נולד׳ 8

נע. עטוואם אום לינד פ־יילע דיא ץ. ו ר ו ק ו ק
 £א־־א:לר דער נוט. צ־עטליך איזט קו׳טלוסט ריא ט־ענק, ש

 1 ביל קר׳ 15 נולד׳ 7 טיט וואורדע וואארע אלטע נערינג.
 נעינע קר׳ 50 נולד׳ 5 טיט וואארע נייע קר׳, ב ל נולד׳

נעקו׳טט.
 1500 קויפטען פאבריקאנטק אינלאנדישע ם• פ ע ר

 בא. פאן קר׳. 75 נולד׳ 12 ביו נולד׳ 12 צו טעטערצענטנער
 13 נוי*ד׳ 11 צו מעטעוצענטנער40( וואורדען דעפם נאטעד

 וויר. פריילען דיעזען צו נעקויפט. קר׳ 33 נולד 11 ביל קר׳
 א״נענ. א ד׳ •עדאך קו־פען, טעהר נאך פאבו־קאנטען רען

פדייזע. האהערע פאררעדן םהימער
 13 טיט ווירד פייטא״וואאדע ן. ע מ א ל נ י י ל

 ביז ק•׳ 50 נולד׳ 11 טיט וואא־ע אונטעמעארדנעטע נולד,
נעקויפט. רעגנוני. או־סלאנדשע פיר נולד׳ 12

 היל. אין נעינעפט דאס ע. ט נ י ר נ.פ ע ל ל י ה
גערינב. פע־קי־פע דיא שוואנעס, לעדר א־ץ א־זט לענ.פד־כטע

 נולד, 11 ביל ק-׳ 50 נולד 0 אן8 ע־בסען בעצאהלט: *ן נ
 נולד׳. 25 אויבלאנדישע נולד, 15 צו נעשאלטע אוננאדישע

 בונטע נולדען, 10 ניז נולד 9 פאן ווי־סע גדאסע פילאלען
 8 פאן ב־דנע ק־׳, 50 נולד׳ 7 ב־ל ק*׳ 25 נולד׳ 7 פאן

 50 נולד׳ 10 צו צוועינ.באמיין נולד׳, 9 ביל קד 75 נולד׳
ביל ק•׳ 50 נולד׳ א פאן קליינע לינלען נולד׳. 11 ביל קד׳

פאן טאד.א־.לאטען נולד. 11 צו בעססערע קד, 50 נולד 9
 23 פאן נדויע־ טאדן ק־י. 75 נולד 7 ביל ק•׳ 25 נולד 7

 נולד׳. 28 ביל נולד׳ 28 פאן נלייע- נולד׳, 24 ביל נולד׳
 וואלא. פאן נולד. 32 ביל נולד׳ 54 פאן נערי־טע־ט קימטעל
צו טעטע־צענסנע־ טו־לענד א־־נ־נע וואודדק הידוע :ישע־

 ביל נולד׳ 11 פאן ד.ידלע.ב־יץ פעלקויפט. קד׳ 30 נולד׳ 8
 טערי נולדען איין וו-ד •יאא־ע פאל־־פע פ־ד נולד׳, 12

בעצאהלט.
 -צבנוננ אויסלאנדישע פי־ ע ל ל א ו פ.ו א ש
 נולד׳ 72 צו קאטט.וואללען טעטע־צענטנעד 40 י וואודדען

 נעקויפט. נולד׳ 78 צו שטאפפ.ויאללק אונד נולדען, 73 ביל
 א••:. באטשע• נע־־ננע קויפטען פאבריקאנטען בליננעד

נולד. 80 ביל נולד׳ 7״ צו שו־ק
נול. 49 ביו 48 טיט ודדד (הלב) ט ט ■ ל ש נ ו א

בעצאהלט. דען
 פ־יילע פאלוואבענטל־בען דיא ן. ע ק ש ט ע ו ו צ

 דיקנאנג איי; אילט אינה בעהויפטעט שוועל נוי דך ק האב
אנצונעהטען. דך׳ 40 ביל 3!׳ אום דעילעלבע;

דע־ אילט א־טיקעל דעלען אין אויך - א ו ו ק ע ל
 ראבען. :אבנענעבען פ־־ילע דיא אדולך י אך, ש■ בעגעהל

 טלאווא. נולד׳. 19 צי פא־טיע; איינינע וואודדען פע־קויפט
 האבען, צ• ק•׳ 50 נולד׳ 20 טיט אילט ■יאא־ע ניטע נישע

קייפע־. אן פ־י־לע דעלעם צ• זעלבשט אבע־ פעילט עט
סו נולד׳ 33 ודש וואאדע נעלייטע־טע נ. • נ א ה

נולד. 30 ביל ניל׳ 2!! פאן ייא:ם.האנינ נולד. י•2 נעלב דך',
 ציואנציג א־ינינע לינד •אלענויע- פא; ה. : א ו ו

 פע־קויפט נולד׳ 138 צו לאנלייך איני צלנעפיד־ט צענטנעל
פא־־אטה־נ ניבט לינה נאטטיננע; אנדע־ע •יא־דען

טיעה• לינד טיטטעל.נאט־*נניען פאן ן. ־ ע פ ש א נ ק
 •יא־דען. פע־ק־יפט נולד׳ 12 צו צענטנע־ הונדעלט •ע־ע

 קייפע■ נעפא־דע־ט. נילד־ 15 ד—ו איננא-שע פ־־טא פי־
בעוויללינען. ק־׳ 25 נולד־ 14 כלאם אבע* י׳אללען'

. ן ע ט א א ז ע ע 84 צו ודרד אוננא־ישע־ ל

 נעטאנט נעשעפם קיץ אילט קיטצ.פעללע אונד נאים.
וואדיען.
 אם פעהלען קייפע- פיעטדע ע. ט " ה ע ה א ר

 ביועפל־בע־ פאלנע אין קייפע וואורדען;לד עם םלאטצע,
 אוננא. טדאקענע קל־פטע: סאן אויסנעפיהרט. אליפטיאנע

 אבטע:. נולד; 110 ביל נולד׳ 108 פאן קוה.הייטע רישע
 118 ביל 112 פאן פיפטליננע נולד, 112 ביל 110 פאן הייטע

 שווערע ראטהייטע נולד', 145 ביל 130 פאן קנייפען נולד׳; 1
 86 ביל נולד' 80 פאן לי־כטע נולד׳, 95 ביל נולד׳ 90 פאן

 210 ביל נולד׳ 2׳ 5 פאן קאפפע אהנע קאלב.פעללע נולד׳,
נולד־ 195 ר־ל נולד׳ 190 פאן קאפפען מ־ט ,,נולד

 או־ך אונד אויפטראנק אן פעהלט עם ר. ע ד ע ל
 טאטט ועה־ נעשעפט דאט וואדודך קייפע־ן, פרעטדען אן

 בע. סאן בעהויפטען. שוואך נור דך פרייזע דיא אונד א־וט
 3!)ביל 25 פאן _יפםונד.לעדעד נעטאקטעס פ־־טא צאהלטל
 פאן נעקלאפפטעס נולד׳, 1־5 ביל נולד• 172 צל ק־לאנד׳

 ם־יסא נולד, 182 ביל נולד׳ 176 צו קילאני׳ 15 נין 12
 נולדב׳ל 170 צו קילאנד׳ 14 ביל 10 פאן טע־צען איינלאטין

 צל קילאג״ 13 ביו 15 פא; טע־צען ציויינאטץ נולד׳, 172
 22 ביל 19 פאן טעייצק דיי־לאט*; נולד׳, 170 ביל נולד׳ 108

 קילאנ־, 21 ביל 22 פאן נול׳,דעםטא 174 ביו 172 צל קילאנר׳
 ביל 25 פאן ביפפעל.טעדצק נולד'; 184 ביל נולד׳ 182 צל
לדו 165 ביל נולד׳ 160 צי קילאנ־׳ 28  נע. קוה.ד,־יטע נו

 נעצא. נולד, 245 ביו 2 <5 צו ק־לאנר׳ 6 ביל 5 פאן נערבטע
 ב־ו־נע נול׳; 210 ביל נולד׳ 210 צל ק־לא 7 ביל 6 פאן נענע
 דאסהי־טע נולד; 235 ביל נול׳ 225 צל ד׳ קילאנ 7 ביל 6 פאן

 גע. נולד', 190 ביל 185 צו קילאנד :> ביל 6 פאן נעצאנענע
 פיטט. נולד׳; 210 ביו 195 קילאנר׳צו 6 ביל 6 פאן נע־בטע

 ניל׳, 310 ביל 250 צל קילאנ־׳ 4 ביל 2 פאן נענע־בטע לינדע
 קאלב. ;נולד 210 ביו 275 צו ק־לאנד 3 ביל 2 פאן בידנע
 בדל׳.- 475 ביל 450 צו ק־לאנ־׳ 10 ביו 9 פאן ב־וינע פעללע

 נילרען; 380 ביו 345 צ• קילאנד 9 ביל י) פאן נענעדבטע
 נילד; 185 ביל 175 צו קילאג־׳ 10 ביז 0 פאן בלאנקהייטע

נול׳. 200 ביד 195 צו קילא 9 ביל 8 פאן ברוטט.בלאטטער

־עדאקע־אן. דעי ב־־עפע
 א׳ינען בלאט בדליבען ל־א :ט.ד׳ אץ ש׳ •י העדין

 נאטה־נ. ניבט אילט וו־־טע־עם האלען; צו נעיוע־בע-ש־ץ
 ק״. א־לט ק־י־צ-לאוען איה־ען פאן :פ׳ אין פ׳ א־ננ׳ העדין

 נל־ וויד האבק בלאטט בעוואוסטען פאט נעצאנען. נעם
 ע-. טעה־ ניבט וואהל ד־־פטע עם ;ע־האלטען 2 ניטסע־
 לעה. איינען פיי אונטעישטיטצונג דע־ בעט־עפפט שיינק.

 איים טאבק, צו האפפנלננק איהנען ניבט, ווי־ וואנק ■ע־
 דיא ס׳: אין ס׳ מ׳ העידן נדינדק. בעוואוטטק בע־־־טם

 ווע־. אונה פע־ועהען קופאנ׳ט טיט לינה טה״טטהאל.לאלע
 טיאקט׳שעט פאן דעסהאלב אב, ט־אצענטק בעשטיטטטע פק

 :ד'.ט׳ אין *׳ ב׳ הע־ין - פא־צלציעהק. נעליבטטפלנקטע
 נעויערבע.שיין איינק בלאט האנדעל דיעלע; פי־ טיססק ליא

 אץ נ׳ ל׳ העד־ן נאטה־נ. ניבטט אילם לאנבט :בעדטצען
 ליאהנ. איה־עט וועבסעל ביים ליא טיטטע; אללע־דיננט :ק־.ב■

 ס׳ הע־־ן — !האלען נעווע־בע.שי־ן נייק א־־נען א־טעט
 דאטהשילד. לליענעי העם שעי• נענענולאיטיגע קישק׳לדעל אין נ׳

 טיט• :•:ט אילט ־אטהשילט, פאן אלבע־ם בא־אן הי־לעם,
 אנסעלם. פאטעי ליין עט •וא־ דאך ;0אבע־.הדזע דעט נליעד

 דע־ ווינטעישטיץ, בא־אן שטא־ב יאה־ע איינעס פא־
 טא. בא־אן בלאט איום •עטצט ולא־. אבע־.הויל.טיטנליעד

 עטטע־־י•:•■ דעס טיטנליעד נאך קאנ־נט.ייא־טע־ פאן ־••ן
הע־דענ.הוילעט. שק

ם ע עש ג ט י פ ר ע ט. כ ב
געש פעשטער

ע ו ו צ י ן י
פ־זןדוקטענ-געשעפט. אוגד רע

פע־ שלעפפענד. א׳׳ט נעשעפט דאט
 ל־נד פ־י־לע דיא טעטע־צענטנע־. 9(׳,י0ו׳ וואודדק קויפט

 פא־י. אץ .טאבע־לע—טעה.ל.פ אונד .פרונט. דער ארס
ערדבטל־ך. נוםסעד גער

 5010 וואודדק קו־פלוטט נוטעי זעהד ב־־א ן• ־ א ק
 נילד׳ 7 ביל ק־׳ סי נולד׳ 6 פא; טדיילע ציט טעטעדצענטנע־

 טיט לאנא־ ללאל־דע ם־יטא-לואא־ע שאנע לעה־ פערקו־פט.
בעצאהלט. קד־ 10 נולד׳ 7

 15,00(> וואודדק פיטטע־.נע־סטע פאן ע. ט נערם
 י־6 בעצאהלט לזא־־רע אינד פע־קו׳פט. טעטעיצענטנע־

 25 נולד׳ 6 ביו נולד• 6 קוואל־סעטקפאן אונטע־נעא־דנעטע
 ביל קי׳ 40 נולד׳ 6 פאן פוטטע־-נעיסטע כעבסעדע פיד קי׳,

 טעטע־צענט. 90,000 לואו־דען טאלצ.וואארע קי׳, 55 נולי 0
 בעצאהלטע טא; פע־קויפט. עקספאדט דק פי־ צומי־סם נעד
 פיי. קר׳, 50 נולד 7 ביל נולד 7 פאן קייאליטעט נאך •ע

ק־׳. 50 נולד׳ 8 ביו פ־־טא נולד, 8 צו ביו סארטק נעיע
 טע. 4־80 א־נפנעזאטטט וואו־דק עט ד. ע פ א ה

[ ק־׳ 20נולד׳ 6 פאן ש־פפ.יואא־ע פע־קויפט טע־צענטנעי
>*א01̂וזסו) זחגחיי־\3׳י0־ו111ןןי) : \.1. 1011 א^11..

 .52 צ' ווי־ד ראטהקלעע נעקויפט. נע־נע נולד■ 55 ביל נולד׳
 פ־יטא קי׳פע* •ועניי, אבע־ •׳נדעט א־יטנעבאטען. נולד׳

בעצאהלט. נילי 55 טיט נע־נע אינד נעלובם ודרד ללאא־ע
עט. וואהל אילט נעשעפט •אט ט • ט ־ ־ • פ ש

 :בעצאילט טאן לעניאפט. ניגט דאך אבע־ ־ י בעטט ■יאט
 נ־אם. אן קד, 25 נולד־ 28 ־אפפינע־ע אן טוס—שם דאה.

 ק־׳. 25 נולד׳ 29 קאנלוטענטע; אן קד׳. 75 נולד׳ 28 טיסטק
 ביו קד׳ 25 נולד׳ 31 פאן טיט—שט ע פ ע ה ש ע ־ פ

ר*׳. 50 נולד׳ 31
 פעט. אטע־יקאנישעש עבט ט ־ א ע ל א ־ ש ע פ
קד 50 נולד׳ 24 ביו ק־׳ 25 נולד׳ 21 טיט וד־ד עאיש ־אל׳

בעצאהלט.
 טאדקט-בעייבט לעטצטען אונלע־ן לייט ע ל על פ
 בע. טא; פע־קרפט שאפ.פעללע ;5,081 ב״לייפיג •לאי־דען

 נולד׳ 2 ביל ק־׳ 60 נולד־ 2 פאן צאהלטע!דייטשוואללינע
 ;1ביל ק־׳ 80 נולי׳ 2 צו באנאם;־ אונד נאטשקעד קי', 90

 פאן בולנאיישע אונד טע־בישע פאא־ פע־ ק״ 2!נולד■
 אינד טי־קישע ׳שטיק. 1׳ ״ י פע־ נולד 138 ביל נולד 130

 או:ד באטנישע נולד. 4:; ביו נולד 44 פאן טאצעדאנישע
_ קילאנ־׳. 6;)פע־ נולד׳ 47 ביו נולד• 45 פא;

אין —פע־קויפט טא־קט.פיי־זען צו וואו־דען
'•(111־ )111י

 איש. א־ן ישראל*. גדולי תולד־ת ייערך האש ■80
 ע־. צו קר׳ 50 ויד גש א בייא איזש ב־אש־־ש, שלאי.

 לאגד. דא חיה, .,שאגשע ע־צעהלונג דיא ;ראלשע;
 בראש״ש. איסשלאג א־ן עבעגפאללם . .־עבעצין׳

 מאג. טאזעש שיר רעש פא־ש־אש ראש רך; ״י; פיר
ק־׳. 20 אים שעפיא־ע

 ע־. אבאננענשען ־נש־עטעגרע א נ־־א =
א זאיזיא געגענששאנדע, דר־יא אללע ראלשען - 
 א־נזע־עש פא־שזעשצינגען 14 ערש־ענענען ב־זרע־

ג־אש־ש פילאזאז״ בעקעהישע ..דע־ פאלליעשאנש
 זא ני־ קאננען גאבזענר־ננען אב־גע - ציגעזענדעש.

 פא־. קל״נע דע־ אלש ווערדען, גע־יאר־ט לאנגע
ערלרבש. עם ־אשה

בעשטע־י. אינה לענהוננע; ציש־יפטען. אללע
- פ־ענוטע־אצ־ון:ס.נעלדע■ ל^וויא לוננק,  נ״ע א.ד פ
אה צל לינה צייטינד פעסטיע־ י־ד־שע

1■ 11ווו1יווןוו8.|
 אד־עס '.יינפאבע

איננאטה־נ בעציינניננ נענויע־ע אי־נע

 :אן עטטי־ען
■צ. *וויו•! 1)111־11•■•

אילט אינה פלן־ילקץטטען, נענינט אד־עסשע איינפאבע דעלע

 11. <1► 1׳
ל. מ׳ :שע־יאנטוו^יטליך עדאקצי^ןדיא £ירעללע6דאסם- ד ר מ ענ ר ה ע

1 11111*1*יא 0 1 1 1 רדי! !זזוזיזזוזי♦^!,־! *(זוו1 1 (1־110^ .▼ 1 1ו>1ו1(1ן1וי)4ז, .;



 א־נדורכשיהרבא־ £~ קולטום-שטייער אי־נער טונג
 בעטדעווענדע דער 7׳ יי* ניע׳אל איינעס 1אי

 דיעזער ״קאנ£עםם'אנםלאז.ערקלא־ונג״ א־־נע דורך
קאנן. ענטציעהען ווי־טערעם ז*הנע שט־•;־־

ע ש י צ י ל א נ ) ר • ע נ - נ ע ר * ו ו ש ע ) נ . ע ט : י
 ל ע ס ־ מ ע ש ר ם אים נעלאננסע דיעזעס 20. אם

 פאלל פ^לנענדעי נעשווו*רענענ-נעריכטע דעם (נאליציעןץפוך
 ער- •אדיעס ד־עועס סעפטעסנער ז. אם :פערהאנדלונג צור

וו א־ן ש־ען  סאסועל ייננלינג ייד־שע -יאד־־נע17 דער ריטא̂נ
ר י ק ר^בערט ר־עסערס״סטער דזןרט־נען ב״ם ס ע ז $ ם
 צו או־סבעססערן ר״זע-ק^פפעד א־־נען אום ק, ע נ א ם

 ער- רעם הו־זע אים ראדו־ף נל־־ך וואורדע קנאבע ד־עזער לאססק.
 ןדט1ט שוססעם אי־נעם פ^לנע אץ ד־עסעדם־־סטעדם, וואדנטען

 יודענ- דער ק־רסאנעק, בעהו־פטעטע אנפאננס או־פנעפונדען,
 פעדהארע נ־־ם פע־א־בם. זעלנסט-ט^רד א־־נען דאבע קנאבע

 דע־ פ>ןן מ!ןזעס טאמועל ראם אן, וויערעד שפאטער ער נא:
 נע- צו נענו־ דענזעלבק אום נאהם, רעוואלווער א־־נען ״אנו

 א־־נער ט־ט דאטטע, א־:וננ ק־־נע •עדוןך ער דא ש־אבטק.
̂ד, םל!)טצליך דיעזע ג־:נ ז>ן אומצונעדען, ע6•ואפ  פ!ןלנע אץ לז

 שט־רצטע. ב!ןדען צו טץ־ט קנאנע אוננל־קליכע דער דעספען
 אוננל־ק- רען ק־רסאנעק ראם נעוו־ס, ןך1•עד וואר ובפיעל —

 א־־:- תטזעלבען אוגד נעהאסט •ע ז״ט ־ודענ-קנאבק ל־:ען
ם ט־ט שא; או־ך טאל  ריעסער- רעם !האט נעדר^הט טץ־ע ת

 ב־־ם זדער־גער סאן ב־ז נ־נטם, ארך רענן נעשאד ט־־םטער
 ד־א וואורדע נץ א־ינ־י־נטע. בעשווערדע א־־נע ט־נ־סטער־אום

 לדטעטע קלאנע ד־א נעבראכט. נעיצ״א־ענען ר־א פא־ זאנע
 ו־כע־ה־־ט ד־א נענען ״פע־נעדק אדע־ ״טא־ד״ או־ף
 ן ע ט נ ־ ־ נ ר ע פ נעשווא־ענק ד־א לענענם״. דעס

 דע־ דעססען פאלנע אץ שולד־פ־אנען, ד־עזע ,,א־־נשטיטט־נ־
 וואורדע. פ־־־:ע־טפ־א:ען נאנצליך ר־עמעדט־־סטער נעקלאנטע

 נעשווא־ענעןנעזאנט, ד־עזע האטטק וואם נו־: פ־אנען (וו-
־ א־ן נד־סטענ-קנאבע א־ץ ווענן  •ודען א־־נעם וואהנוננ ת

ווא־ע!?) או־פגעפונדען טאדט ע־שאפטען
י * ע ד  ר ע ר ע ז נ ו א ר ע ד ו ד ב (

ן י ג ־ ג א ) - ק ! ר א ט ק א  דרי הע־צאג ד
 א־נזע־ער ב־־דע־ דע־ בא־ערן, £אן טהעאדא־ קא־ל

 או־געג- בעריהמטער א־־ן בעקאננטל־ך א־זט קאנ־נ־ן,
 וויםםענשא£ט צו־ ל־עבע אדם האט ער ארצט.

 נענעג- או־ך א־זט א־נד שטוד־רט, ן ־ צ ־ ד ע ם
 קעננטג־ם. מעד־צ־נ־שען ז״נע בעם־הט, נאך ויא־ט־ג

 וו־רד. בע־־בטעט זאעבען וו־א ע־ווייטערן. צ• טע
 ז־־ט טהעארא־ קא־ל דר׳ הע־צאג ז־ך בעפ־נדעט

 .6א־־ דען צו געהא־ט א־נד ורק א־ן צ־־ט א־נ־גער
 אבטה־ילונג ב־רו־גישען דע־ בעזיבע־ן ר־גסטען

 - ל ל י ב ש־א£עםםז*־ם וועלטבע־יהמטען דעם
. ה ט א א. דעם אין טאנל־ך נ־מטט דערזעלבע -  נ־

 דבאגר עדסטען דער א־ן אשע־אציאנם.זאאל סע;
 ד־א ז־ך ד־־הען לעקם אונד רעכטם פלאטין. ר־־הע

 אנשטאלט ד־עזעד בעזוכער שטוד־רענדען אנדערען
נ־אשע־ ם־ט פאלגט הע־צאנ-־ארטא־ דע־ אן.

 דא. נעוו־־ז איין ראך עם דא געודרדינט, עד,ער פ־עלל־־נס
 נע. לאב ד־עזעם א־דם וועלכע ל־־טע, דיא ראם ווא־ע, פיר

 ס״אמםינקייט אונד נ^טטעס.£ו*בט ם*״ זינן נ^ך שסענדעם,
 דץ נוי נענ^טטען נ־ונדע אים בעניידעטען דא דז$ך האבק.
 בער־הטטה־־ט א־ט א־־נע־ צ־ ד־עזעס א־הם ווי־ל וויססען,

 א־־טעלק״ט, א־ה־ע נור ה־עדו־ך צ־־נטען ו־א פע־האלפען.
 אוטפאפסענדער שטופע האהע זאלך איינע דא א,־־ך דא

 א־ם ענענפאליס אום מאיטען, ערקל־מטען נעלעהרזאטק־־ט
 לאנעס רעם קאננען• צו ע־שט־אהלען ־וד.טעם.נלאנצע

 לו־טערען דע־ פאן טאנן א־ץ דך קאונטע ל־־טע ־ ע : ל א ז
 •צחק אונזערעם עססינקייפ5כאיאקטער. דער אונד נעז־ננונג

 ראם דאהער פערליעם ער . . . !ערפד־יען נ־טסער פעד־א
 אונד א־־טעלק־־ט פאן אנפלוג יעדען אד,נע נאטטעם.הו־ז

 שטו. א־־נואטעם ז־ין א־ן וו־עדער ז־ך צאנ אונד האנטוטר״
צו־־ק. דיר.*יםםערגק

 פראטטען רעם ה־נש־ידען רעם נאך צ־־ט קזרצע ראך
 או־סע־ארדענט. א־־נע סאן נעטע־קטע ל־ססאבאן •וסף ר׳

 יוננען רעם נעז־כטם.צ־גען רען א־ן פעראנדעיונג ל־נע
 ויין וואננען; נליהענדען נעוונדהי־ט פאן וייגע פעד־א.

 אייסעדעם נאנצעם ויין אונד נליק לייכטענדע־ קלארעד,
 וועד. שטערצל־נע איינע פע־שוואונדען. וואדען אויסזעהען,

 ליי. אי־נען געוינטע פע־שטאיטען נלאסען, רעם נא: סוטה
 רען קאננטע מענש קיץ אויסדרוק. קראנקהאפטען דענדען,

 טאב. ועעלע ויינעד אין אהנען. פעי&נדעדונג דיעועד נרונד
 אונד אויפר״בענדע גייסט אוני קארטער ווילדע, נאר טען

 ט נ י נ איננערן ו־ינעם אין וואר ער קאספפע. פערצער־ענדע
ר ה ע ם ר פ ס האט ך י ל ד ע ס י י א פרייליך ם. א

 אונטיטטעלבארען ז־ינער א־ן דען או־שטערקזאטקייט
 ענטווי. אוגד אפעראציאנען ארגענאטםענען6 נאהע
 הינגע אלם א־־£<־, אונד £לי־ם £־על זא היעבי־א קעלט
 י א־ט.6 £אם צוקונ£ט, זייבע עקם־סטענץ, גאנצע ז־־נע

 אללער. א־זט דאם - אב. שטוד־ען זיעער גאנגע
 ארט נאך אלם ר־הטליכער, אוגר שאנער דיננם

 1 דער או־ף צייט גאנצע ד־א ש־־נצען, נעוואהנליכער
 ענט. שטודענטען ־נף6 גור - !צוצוברינגען יאגד

 אייגען אבטהיילונג כירורגישען דיעזער אין וררעלן
 יוגגע דער וויא £ל"ם, אונאונטערבראכענען זאלך

 עבעג. דיא ־אשאנעזען, פ־נף דיעם ז־נד עם הע־צאג.
 דעס נאהע נאבסטען דער אין איטטעד £אללם

 ל־יטע יונגען £־נף דיא זינד. זעהען צו סעציר-ט־שעם
 א־הרע דיא דאקטא־ען, בערייטם עבענ£אללם ז־נד

 א־ם יאשאן, א־ן הייטאטה, א־ד,־ער אין שטוד־ען
 זיא האבען. £אללענדעט יאהרעס ד־עזעם אשריל

 שטאאטם. אונטערגעארדנעטער זאהנע דיא ז־נד
 שטאאטם.קאםטען אויף וואורדען איגד בעאמטען,

דק נאך  בירור. דער אין היער זיך אום נעזענדעט, ו
 פ־א£עםםאר הי־טצוטאגע יא דא אויסצובילדען, גיע

 דעם או־ף קינסטלער ג־אשטע דער אלם ב־ללראטה
 יערער גילט. ורססענם כירורגישען דעם נעביעטע

 דער אדם ע־האלט דאקטא־ע; יונגען £־נף ד־עזע־
 מאנאט. גרלדען 200 שטאאטם.קאםסא יאשאנעדשען

 קאג. צו פאללענדע; אדסבילדונג ז־־נע אום ליך,
 הער. דאם עם, איזט ערהעבל־כער זא אום - נען.
 טיט געטי־נזאם שטודיען זיינע טהעא־א־ קא־ל צאג

 וועלכע מאבט, לי־טען יונגען מ־טטעללאזען דיעזען
ך' דך אום שטודירען, דעסהאלב גור דאך ־ז ־ . 

 קארל העו־צאג דער וואהרענד שע־שא££ען, צו
 ודד. לייטען א־טען נאנץ גור ביזהער קונסט זיינע

צאה. ניבט דאקטא־ אנדערע; אי־נעם ד־א מעטע,
קא״ען• לע;

ן ־ י״ צ י ו ט ש י א ם ו (״צ * י . א ידי י
ן ע  געמעל. ווידד שאשא או־ם !)ן ע ד נ א ה ש

 דיא ע־אששנעטע; ■אה־ען צודיא עטיוא £א~ :דעט
 ו־עלבעס וו־־טהם.הדז, א־־ן א:ט־-םעמ־טען ה־עז־גען

 ״צום :שיה־טע אי־פש־־פט ד־א שילדע ז־ינעם אדף
 זאטמעל- דעה ווא־ ודרטהם.הו־ז דיעזעם א־שטי־צי״.

 אגטי-שעטיטישען;עזיגדעלם, היעדגען רעם ש־אט־ן
 אללע־. צי וואורדען ענטווא־שע; שלאנע ד־א וו*>

 א־גע־. ראם יודענ-העטצען. אוגד שקאנדאלע ל־יא
 וו־־טהם. דיעזעם דאם ווא־, ה־עבי־א קודקל־בבטע

 7ז ם־נאגאנע דע־ נאהע נאבםטע; דע־ אין הו־ז
 דאם ה־י£*ג, נא־ או־ך דענן געשאה עם בעשאנד.

 גאטטעס- דעם אבהאלטוגג דער וואה־ענד מאן
 געשטא־ט פ־־נליך ם־נאנאנע דער אין ד־ענסטעם

 7ז דע־ לא־ם, ש־אנדאלאזע; דען דורך ויאי־דע
 אב. .אישטויצי-וו־רטהש-הדזע* ד־עזעם אי; עבע;

אויך זאנא־ ב נא אננעלענענהי־ט ד־א ששיעלטע.

 בי־בעהאלטען. לענענסווייוע ע:ט.י־ד־שע אלטע, ו־־נע ע־
 ,־עהערעם וויא פ־נסט וא סעד,ר ניכט ווא־ גלוינע ויין אנע־

 עש ע־ל־טטען. ערש־טטע־ונג שטא־קע א־ינע האטטע ע־
 ועהנ. איינע אונרוהע, אי־נע נעטיטהעס וי־נעם ו־ך האטטע

 האט. אלם פא־קאם, וןפט א־הם עם ראם בעסאבט־נט, ווכט
 וואט אללעס, ט. מ י י ר ט ע נ נור •עטצט ביו ער טע
 פער. נ־־סטינעם אן ע־פאהרוננ, אן וו־ססען, אן ניוהער ער

 נ־נטס, איין אלם א־הם שיען ע־ווזן־נען, ס־העפאלל טאנען
 צערפלאט. שםורל!ןו ערקעננטניס וואהרען דער פא־ וועלבעס

 אוים. ראש הענן טיך פיהרט וואצו :ויך פראנטע ער טע־ט.
 נעש־ידטעי, רענן איך בין ז ווע־קע ואפיעלער ווענד־נ.לע־נען

 מיי. אין ניבל־אטהעק נעשטו־בטע נאנצע אי־נע איך ווענן
 ם־ר בינער פ־עלען דיעוע נענען הע־וטטראנעז נעהירנע נעם

 וואורדע, נעבארען הענן איך וואצו אויסקונפט, דאריבע־ וואהל
 הערוטצו.וואנדעלן ערדען או־ף צ־־ט שפאננע א־־נע אום

 וועלכעם רייך, איין אין הינינע־צונעהען וויעדעד דאנן אונד
 טיט נעה־־סנים איין צ־יטען אללע פיר טענשען אונם פיר

 ? או־פשלום היעפיר איך פינדע ווא ? בל־יבט ו־ענעלן ויענען
 ווער ? וואר וועלט.שאפפוננ הער פאר וואם : סיר ואנט וועד

 דויעינד עוו־נ וועלט דיעוע אב דאפאן, טיך איבערציינט
 וואט פע־נאננל־ך, ו־א ווא־ע אינד ? איזט פע־גאננליך אדע־
 אכנע. א־־נסט רונדלויף א־ד,רען ד־עוע ווענן פאלנען, ווירד

.האט? שלאססען . .
 דעי אץ טו־כטען נעדאנקען פעדפאנגליכע ואלבע

 ד־א אידם רו־בטען אונד או־ף נעלעהרטען יוננען רעם נ־וסט
 צו בער־־טם ענען האטטע פעדרא נעט־טהעם. רעש רוהע
 ניבט אום נעט־ונקזן, וויססענס העם בענער העם או־ם פיעל
וויי. איטטער וואללען. צו ה־נאבשט־ינען קוועללע צו־ אייך

 צו זדעריבעד £עראנלאםםוננ, ר״כסטאנע דעם
 דורך וועדער וואורדע איבעל דעם דאך ששרעבען,

 אבגע. שארלאטענט דאם דורך נאך געריכט, דאם
 גאנ׳ןאגדערערדיטע. קאם£א; ה־ל£ע דיא האלשען.

 יו־דטהם.הויזעם א־שטו־צי. דעם איגהאבער דער
 העראבנעק^טטען, זא נאך אוגד נאך נעטליך א־זט

 איי. וועגע רעם או־ף טאגע ד־עזער הו־ז דאם דאסם
 וואורדע. ט6עדקד6 ל־צ־טאציא; אששענטליבען נער
 געלע. ד־א בעניטצטע קולטום-נעטי־נדע "דישע דיא

 בעטראג דען א־ם הויז דאם ערשטאנד אוגד גענהייט
 זאשיעל ודרקליך הוץ דאם אב גולדען. 4000 £אן

 נל״כג־לט־ג. ציעטליך ענדליך א־זט דאם - ווערטה
 בריג. זיך אן הדז דאם טוסטע געט־־נדע יידישע ד־א
א א־רגעגד בעז־ט׳ן דען אין ניבט עם דאט־ט גען,
 אויש טאנליבערווייזע דער נעראטהע, מעגשען נעם

 טא. א־שטו־צ־.ווירטם.הויז איין ודעדער דעטזעלבען
 אונזער זיך דירשטע אללענ£אללם — !ווירדע בען

 א־גערן, דא־יבער וועניג ניבט א־שטויצי וויקטאר
 ן ע ט א נ זיינען וועלבעם ווירטהם.הויז, איי; דאם

ק אי; ט־,־נ,  קולטום-נע. יידישען אי־נער בעז־טין ד
 ד־עזעם געמיינדע ד־א זאללטע נעלאננטע. מ־־נדע

 זא אוטוואנדעלן- הטדרש״ ״בית איי; א־ן עטווא הדן
 א־נערוואת דיעזע אישטו־צי אב £־אנליך, עם א־זט

!קאננטע איבערלעבען דיננע דער ווענדונג טעטע
ה )  דיעזעם 20. אם ר.) ע ט ל א ס ע ה א י

 נאטענם יודע, £־אמטע־ א־־ן אלט.א£ען אץ שטא־ב
 יאהרען. 104 £א; אלטער אים ן׳ ה א ק יאזעף

 בעזאגדערע ק־־יזע; אללען אין גענאם גר־־ז דע־
האבאבטונג.

ג נ ו ג ע ו ו ע ב - ט ר א ש ע ר ) * . נ ו א
ה ע ן ן ע ד ט ע ד ו ר ־ ז י  ס.) ד נ א ל ם ו ד.

 שעטערם. אדם ודרד ש־עםשע־ £־״ע; ״נ־־ען דע־
 לאנגערע־ .ז־־ט :בע־־בטעט שארגענדעם בורג
 נאבריב. דושלאנדם זידען דעם איים געלאננען צייט
 דען אונטער בעווענונג רעל־ג־אזע א־־נע א־בער טע;

 טעל- שא־ל־ענענדען דע; ה־עהער. יודען דא־טיגע;
 דערא־ט־נע בעיועגונג ד־א ניטטט £אלנע צו דוננען

 דע־ סעקטע אלטע־ע ד־א דאם אן, אי־שדעהנוננען
 בע£אנד, גוט £־ר עם אדעששא אין ״נ־י-א־ז־אליטעך

 ז־ך אוגד או־שציגעבען זעלבשטשטאנדינק־ט איד,רע
 ברודער. ״ב־בל־שען ענטשטאנדענען עבען דער

 דע־ ענטשטעהונג ד־א אונטע־צוא־דנען. שא£ט"
 ו. י דען נאך יאה־ איין ע־טאלנטע סעקטע נ״ען

 אנ. ארף יעליסאוועטנדאד אין ן ע צ ט ע נ-ה ע ד
 דעשסען ן, י ד ר א נ נעוויששע; א־־נעש רענונג

 ״£עראל. אבציעלען, דאררף 7הוישטזא=ל לעהרען
 אנ. דינע אונד בעזי־ט־גען צו צערעטאגיעך טעטע

 איין אום אנצוהאלטען. ט י י ב ר א ציר האגנער
 טיט זעלבשט ער צא: נעבען, צו בי־שש־על נוטעס
איין שאבטעטע לאנה דאם או־ף £אמ־ל־ע ד־נער

 פאן וואושט א־ינען אץ יעעלע ז־ינע דך פע־וו־קעלטע שער
 וועג ־•:טינען דען ע־, נלו־בטע ענדל־ך צווי־פעלן. טויוענד

 ״היא :עש ריעף ב־וםט וי־נער אין האגען. צו נעפונדען
 אונד נעשריעבען ואנשט וואש ;אללעס א־זט ר ו ט א נ

 ו־יפענ. איינע האבשטענש איוט ;ניבטם איוט ווירד, נעלעה־ט
 דעס טיט בעריהדוננ לייועסטען דעי ב־יא וועלבע בלאוע,
ד צע־פלאטצט פלאטצליך פ־נגעד

לעה. פ־אטטען וי־נעש טארע העם וי־ט עש. ווא־ וא
 דע־ אונד ״תלמוד" העש נעלעה־ואטקי־ט ד־א האטטע ■ערם

 אללען ר״ץ, אללען פעדרא פיר ראננינער שפאטערען
 נעלעהי. דיעוע עד ליענטע פ־יהעד אייננעב־פט. ווע־טה

 ו־ינע ווי־ל דיעועלבע, אץ ויך פע־טיעפטע אונד ואטקי־ט
 ״לערנען" ראש ע־היישטע. דיעם פראטטינקייט או־פ־יבטינע

 גאטטעש. פאן א־ט האהע־ע א־־נע אלם יא א־ד,ם נאלט
 דאבטע יאמנדגק*ימ6 דעי שודנדען דעם מיט דיענשט.
 וו־ססענשאפ. דען אין ע־נליקטע עד אנדע־ם. נאנץ סעדרא

 •נאטור.ע־קעננט. דער ציעלע צום אום וו־ללען, דען נוי טען
ע. דיננע ד־א אלל ענדל־ך אום אוני נעלאננען, צו ניס•  נ

 וואדי זיננען פינך ז־־נען טיט ע־ ד־א קאננען, צו נרייפען
 בעאבאכטעטע עד נעווענטען. ג־־סט ז־ינען ד־א אונד נאהש

 טאנעלאננ שטאנד ער ;שטע־נע ד־א אונד זאננע דיא
ק אץ ועצ־־.ם־שע אם קראנקענ.געטטע, אם  ;שפיטאלעין ד
 קינסשפ^ללען דעם א; זעהען זאטט ניבט ו־ך קזןננטע עד

קס־פע־ס. סענשליבען רעם בויא
 ציעלע רעם דאדורך אגפאננש אבער ער נאהער יע

 פעינע־ אונד פע־נעי דעשטץ נלו־בטע, קזןטטען צו נאהער
. ענטריקען. 7י או־נע נ־־סט־נען ז־ינעם נון עם ער זאה . . 

פ!)לנט.) ץ־טועטצונ:6(



 ל־בעראלע ד־א וועסהאלב צ־ש־על, ד^ך דענן ו־א־
ק ד־עזעש 26 שאם ז־פצונג דע־ א־ן שא־ם־־א  א:- ד

 שטאא. אללק אץ שאשם וי-א דאם שמעללטע, ט־אג
 ם־טנליעדער ד־א אוץ אב גץ שא; אשא׳ש,—א טען
 ״ד-אטעד בעשט־טטטע רייכששאנעס דייטשען 'דעש

 שט״. בא־אן דעש־ט־יטע דע־ זאללען. ערהאלטק
 די־ך אנט־אג דיעזק בעג־־נדעטע פשענבע־נ
:רעדע שאלגענדע

 גע־ וו-ט זא בעדי־טש דנד ודר !הדן .האהעש
 ג־אש. גור שא־לאטענטע ד־עזעם אץ -אש קאטטק,

 קאננען׳ דטצען ש־נאנצ.םענשק איגד גרונדבעדטצער
 אוגד בערלץ נאך ־״זע א״נער קאסטק ד־א וועלבע

 הדפט. טה״ערן דע־ אץ אדשענטהאלטעש דעם
 איש דעקק צו מ־טטעלן א״גענען א״ש שכואדט

 א־־נ־נע נאך ארך קאננען דאבשטענש דנד. שטאנדע
 געלאגגק׳ פא־לאטענט אנס זאע-אל.דעטאק-אטען

 אי־סגע- שא־ט״-געגאששען א־הרק שאן ד־עזע ו״יל
 האש. ד־א זאללק וואש אלל״ן ווע־דען. האלטק

 דיע. טאשען? טאנגער געבילדעטען אוגד געלעהדטק
 איז אים נ־כט נא־ אונש ב״א דך בעו־ע־בען זע

איי קאשטק ד־א •א דא דא דעשוט־רטענ-טאנדאט.
.  אייש- לאנגע־ק א־־נעש א־נד בערלץ נאך ר״זע ן

 א״נענעם א״ש הדשטשטאדט דע־ אץ ענטהאלטעש
 יאטטט זא !זינד שטאנד א״שער בעשטרי־טען צו

 אינטעללינענטעשטען ה־א עבען אנש ש״א דאש עש,
 •עדע־ שאן מ־טטעלן, אן מאננעל א״ש טאננע־,

 א״ש- לעבען שארלאטענטא־־שק אש טה״לנאהטע
 דא- נו־ א־זט א־בעל ד־עזעש י. בלי־בען געשלאששע;

 טיטנל־ע־ע־ ה־א א״ך ״ענן אבצוהעלשק, דורך
 ״ד־אטק' ענטשש־עשענדע פא־לאטענטש אונזע־עש

 שטאא- דעש א־נטע־עששע א־ש דא •וענן ערדאלטען.
 ד־עזע־ ״אה־ענ־ ז־א מ־ששע; זא דנד, טהאט־ג טעש

 עי- שטאאטש-טיטפנעלן א״ש עשק טהאנרנק״ט
ווערדק•־ האלטע;

 א-נד דדערדף דך ע־האש ב־שמא־ק ש-שט
 נ־שט ע־ דאש ־״ששטאג, נאנצען דען בעש־טפשטע

 דאש א-נד ז״א, געדננט ך י ל ־ ע ז י א ק בענוג
 .רעפישל•״ ד'א זאנא־ דעשוט־דטען דע־ טה״ל א״;

 א״שנע- דען ד-עשטאל ל-עש סאן דאך אנשטרעבע.
 ש־טפשען׳ העדצענשלושט נאך טאנן אלטען רעגטען
 אנט־אג דע־ ע־פאלנטע. אבשט־טטונג ד־א ■•א־״ף

 נענע; 1<0ט־ט ״או־ז־ע .־•אטען״ שא; נע״אה־ונג א•'•■־
 דעפוט־־טע דע־ אלם אננענאטטען. 'שט־טטען :6׳

שש דעם א-ם ע־האש. •עטצט זץ ר ע ט ש ־ ר
 ־״שש- דעש שע־דאשט־נ־ננ ז־נע שי־ ב-שטא־ר, ״..

יעש ,שע־ זאנען׳ צ• .וואהרדדטעך א״נ-נע טאנעם
־ד־עזער ע ט ש ש א  ג נ ו ג ע ד ש י ו א ד

 דאש האט אללענשא־י־יש דטצוננש.זאאל.
 זץ עש -אש נעצ״נט, א״נטאל שא־לאטעגט ד״טשע

:לאשט א־נטע-אשען שט נ ש־שטא־ק ש״שטען שאם

נייאינקייטעץ. פערשיעדענע
א * ־ ד ו ( ע ט ט א ב ע ד - ט ע ש ד א  ב
 העש זאטשטאנ-ז־טציננ מא־נ־גק דעד א־ן ניטמט

אנשאנג. א־ה־ק רייששטאנעש אונגאר־שען
ן ע נ י ־ ם ע נ ל ל א ן ע ד ן י א ) * • ג ע י ה י ו א

 אשנער דע־ אץ געשטע־ן קאנ־ג דער וועלכע ן,) ע צ
 נעםלץ״ע־ש־ענען, •ודע א־ץ אוץ וואר נאש, בורג

 נ־אשהאנדלער ר, ע ב • • ר ש א־ננאטץ הער־
 ש־״. הער־ ־אאב. אויש קאטע־צ־ענ-־אטה א־נד
 ד-שט־־רטש-ש־אדדענט אוץ בעקאננטלץ א־זט בער
 נ־שט דאהער קאננען ודר קאנג־עש-פא־ט״א. דע־

 פ־דואט-אנגע- א״נע אוידיענץ דינע אב וויסשען,
 ״אללנעמ״ן פא; ש־אנע א״נע א־ער לענענה״ט,

האטטע. צ־עלע צוש א־נטע־עששע״ י־דישעם
ע.) ד ע ר .נ א ־ ה ט ע ש י נ א ט ו (ר *

 דאש קא־ל רא:־נ ע־אששנעטע ד־עזעש -טען27 אש
 א״נער מ־ט שוקא־עשט אץ שא־לאטענט רוטאג־שע

 אנדערם א־נטע־ ע־ וועלשער אץ טה־אנ.רעדע׳
 קאננען׳ צ■ שע־דשע־ן גל־קלץ, שץ ,,אץ :זאנטע

 טאשטען, ; ע ל ל א צו בעציעהוננען ד-א דאש
ר א ב ש א נ א־נזע־ק צו אבער שא־צ־נלץ

 הע־צל־שש- א-נד ״בעשטע; ד־א ן ע ט א א ט ש ,
 ט־־אנ- דער טה״ל א־שריגע דער דנד!׳־•• טען•

 שע־ויאל- א-ננערע ד־א ארף דך שעשדאנקטע רעדע
 קארל קאג־נ דאש עש, א־זט בעדויערלץ זעה־ טונג.
 ■ודע; דע־ לאנע דעש שעששער-נעשטאלטונג א״נע

 קאנן דאך א־נד !שע-הרטע נ־שט נא־ רוטאג־ק אץ
 ע־שטא־- א״שע־לץ א־נד א-ננערל-ך שטאאט קיץ
 בע- ־ע־ טה״ל שעד״טענדע־ א־ץ דעש אץ קען,

שקרא- ה״מאטלאזע; א-נל ־עשט. נליץ שאלקע־ונג

־ ע ד ו ש י י ד י  ע ט ־ • ט • ש ע ד ע י
׳ ) דר . ; • ר א  א־טט־נ־טאטש. שאש ••א-דע ש

 ש־־העד נע״אהלט. פ־אדדענטען צוש א״שש־ששע
 דעד־ע־ הע־ר ארששוששעש ד־עזעש ש־אדדענט רא־

 ע־נענ. ז״נע־ שאי*;ע אץ •עדאך וועלכע־ נ־אטאן.
 האנוועד.ט־נ־ש- ש א שטאאטש-שעק־עטא־ צום נ־ננ

 א־נזע־ע אשדאנקטע. שטעללע דיעזער שאן טע-א־ם
א־ם־נ־טאשש. דע־ דאש -ששק. •ואהל ווע־דען לעזע־

א״; אש האט, שע־האנדעל; צ•
 נע־־שטל־שע א״נע וועלשק עגען

א״שנעל־עשע־ט נע־־שטע העש ענט,
־טע
שא

 אש נ־שט. ורסשען ורד !נישט אדע־ זאלל ווערדען
 נע־א־ע דאש זא־ילק. בעני־שען ש־״דען טיט עש •ר־
 נע. א״שש־ששעש ד־עזעש ם־אדדענט ״דע א״;

!א־זט ■•א־דק
ע. ע ש י ד י ,ש. • ם ה א ב ע נ • • (א • ד

עש. ב״ם טאנע ד־עזע־ ע־שיען ן! א ־ צ א ט ו ש
נ. א ק שאן הערר; קולט־ש-ם־נישטע־,

קלאנע

ש-שע;—טע

 •ידישק דער רענעלונג א־ם ש־טטע דע־ טיט -אד,
 דעפיטאצ-א; דעד ש־ה־ער נעם״נדע.שערהאלטניששע.

נ ע ט כ י ל דרי א־ו־אדאש ״ד־שע דער ווא־
 געג־גענד ארך אנדשק ד־עזעש דער ן, ר ע ט ש

 האט יאהיעם ד־עזעש שערלרשע איש טאט־ו״־טע.
 קול- א;6 ל״שטוגג ד־א ש־אג אץ יודע א־ץ נעטל־ך

 נעם״נדע.שא־- דער שערוו״נע־ט. ט־ש-שט״ערן
 שט״עי־ ד־עזע; נענען נאט־רל־ך טראט שטאנד

 אננעלענענ- ד־א אונד א״ף, קלאנענד שע־וויינע־ע־
 שא; העררן שטאטט.האלטעד צום ב־ז קאש ה״ט

 שטאטט-האלטערש דעש בעש״ד דעד ז. • ו ר ק
 א-ינער ל״שטינג צור נ-עטאנד דאש דאהץ, לו־טעטע

 - דירשע! ווערדק נענאטהינט קולטוש-שט״ער
 טא־ט־ שא־טל־שק אי־נען ב־לדעט בעש״ד דיעזער
 דיא באהטענש, נעט״נדק ייד־שען אללע ש־ר שלאג

 קולטוש-א־נשט־טוצ־אנק א־ה־ע א־נטאנלץ דאך
 קאננק, ערהאלטען קולטוש-שעאטטק א־ה־ע א־נד
 קולטוש- א״נע־ ענט־־שט־נג צוד נ־עמאנד ,••ענן

 עט־ א־ף ד־־שע. ווערדק נעצ״א־ננק שט״ער
 א־הרע־ ז״טענש ב״ט־אנק ,ש־״ורלל־נעך ווא־נען

 דעש- !בערוהעז נעט״נדע ק־ינע קאנן ם־טנל-עדע־
א ע־דבטע האלש ק דעש־טאע־אן -  -,קולטוש-ם ד

 א״נעש א״נש־־ננוננ ווענק ד א ר נ א ק נ־שטע־
 יידישק דער רענעלונג צור נעזעטצעש שא־טליכען

 זאטטטל־כע זאנשט דא נעם״נדע.שערהאלטנ־ששע,
 באלד-נע; א״נע־ א־נשעד־ננט נעט״גדען קולטוש.

 ביים אוץ - טישטק. אנה״מפאללען א״שלאז־נג
 דיא שפ-אך ע ש ש א א ט ם־נ־שטע־-ש־אדדענטען

 היא דא ע־ה־עלט 1שע־א״י א שא־ דעם־טאצ־אן
 שא־- רעש נעזעטץ זאלבעש א״ן דאש שע־דבע־ונג,

 ווער- נטע־שי״טעט א שאלד טאנל-ששט לאטענטע
 האגד, דע־ א״ף א־נ־עש ל-ענט עש - זאלל. דען
 ״ד־שק ד־א ש־ר ארששל־עשלץ נעזעטץ, א״ן דאש

 וירד דענקשא־. ניבט נא־ באהטענש. געם־נדען
 דאנן נעשאששען, ור־קלץ נעזעטץ זארשעש א־ץ

 -,עשטעי־״כ דע־ ק־א״לאנדע־ אללע עש ם־שטע
 נ־שט דאך ראש א־טשאששען, ר״ששהא־ישטע שען
 .שאהם־ש- א״נער א״נשר־־טען שלאשע -אש א״ף

 ד-רש־ ע־שאלנק ל״כטהץ זא דעפוטאצ-אך ״ד־שען
 בישק—עשטע דער א־ן א־זט טהאט דע־ אץ טע.

 שווער .ק-לט־ש-שט״ע־-צראנג״ דע־ ר״כשהאלשטע
 שט״ע־-שערוו״נע־ע־ דע־ נאשדעם ד־דכצוש־ה־ען.

 .יאנשעשש-אנש- אלש שא־לש ע־שא־־ע־ל־שק דך
 הע־ר שטאטטהאלטע־ דע־ קאנן. ע־קלא־ען לאד׳
; נעשא־ענע־ א״; א-זט קרדז ע ד ו  שאטע־ ז״; •
 הא־שיט׳ן אץ ״אשק וועג־נען שא־ ע־שט איזט

 נעדננ-ננש- אלש אונדצווא־ נעשטא־שען <שא־םען>
 מ׳טהין ורנשט ז ־ ו ר ק הערר !•ודע ט־שט-נע-

 קולט־ש- ״ד-שען דע־ א״שייאדנג ד־א נ־שט נעורש
ל״ם- צור נאטה־נונג א ד ע־ ה־עלט דאך נעט״נדק,

פאלליעטא*.
־•םילאזא בעקעהרטע דער

 — •אהרהונדעדפע. 17. דעם אויש ע־צאדלונג א״נע —
פא־טזעטצוננ.) ו.טע6(

 שנר' •וננע דעל שש־אך שטונד•;; פאללע א צו•••
 ס־נא. דע־ אץ נל-עב שפונדק !ןללע6 א צוד אהד פעד־א,

 ייאלל־ נ־עדאוי לא נעליאונם, ק^פף אן קץס־• אללעט י^גע
 לעלע נ״ספל״כק דע־ וו>ן-ט א״ן נול ארך ם ד א• דא.מ טע,

ק פע־ל־עט צודאלעל ק״ן ענטנעדע  ק״נע־ בעט.ואאל, ד
 דיעס ודא עם, וואגטע דענ׳אנד פא־האללע. ד־א שעלליעס

א צ״סע; פל־דעלק אץ •א  )־ט־א.16 אפפענטל־נען דק נ-
ק  אחד פ־אנע א״נע וואד, א־נלץ לאנב־נע־(דלשות) דעל נ

 קלא. ד־עועל הץ־נטע מעננע דיא טאבען. צו א״נווענדונג
 )ט.1שט־ נעלעהלזאטק״ט ש־עלז״ט־נע־ אונד ם־עפעל זןן6 ■ק,

 יו^ללטע טה־אנע דאנ:ע ז. ץ ל ם * ו ל יעדע צענדען
ק לעם אן תי  או:. אנדעלען דעס >ןלעל איינק דעס באלט נ

ק וועלכע אנוועזענדען, דען טע־  אונד נעלעהלטק •וכנען ו
 ענטצ-קק טיט נון אונד קאננטען, נאדע־ עלטע־ן דעשפען

̂ן וו״זה״ט וואה־ע־ קוועללע ד-א ק טז  ני)ך לעס ל־טפען ד
 טעד־ון שהק אלם — הא־טען. שט־אדען ראננעס •וננען
 נעשט־ממטען דינק או־ף אונד בעשלץם פזן־ט־אנ ז״נען
 דך דלאננטע דא צול־קקעד־טע, ם־נאנץ:ע דעל אץ דפץ
 די. צו אידם אום א־ד.־, צו ריץ, אונד א־ם אלט, אונד יונג
 ז״נע אונד בענל־קוו־נשען צו פאד־נק״טען נלאנצענדען נען

דליקען. צו דץכא:טיננ אונד אינבלונסט סיט האנד
ע־פ. א״:עם נאך אנע־קעננונג אללנעס״נע זא־נע

נעורס אנדע־ק •עדק ווילדע פץ־ט־אנע אפפענטל־נען טען

 וואל פע־־א •צהל! אונזע־עם ב״א דאבען. ענטצ-קט לעד־
 פ־ע. ד־א ויאהל ע־ נא־ם דאנקענד פאלל. דעל נ־:ם ד־עם
 א־הם ד־עזע דאם אלנע דץ, לאנ.שפ־־:ע אונד דאנק. לק

 קא:נ. ע־ דאטפען. נעוואה־ט פ־״דע וועלנע א־ינענד •עדאך
 לאםט־_ א־רם ל־א דאס ע־דא־טק, קו־ם פ־עלמעה־ עם טע
 דך ע־ פעלזענקטע דאנן פע־ל־עם. נעם.ד.ויו דאם םע:נע גע

אלל־א:. דעם א־ם נעבעט. א־נב־־נפט־נעס ז״ן אץ וו־עלעל
 א־־ננל־ק שוואנען א״נק אידם ע־ דאם דא;קען, צו ט־נען ;

 וואם — דאט. נענאננט וו־פסעגם דעם נעד־יסנ־ספע ד־א אץ
 סענשע; ד־עוע־ לאבע דעם א; אוץ דענן אידם דאטטע
 נעפאודנונג ד־א דאך דאטפען ד־עוע !זאללען דץ נעלענען

 טא. ־עדנע־־שעם ו״ן א־נע־ אונד וו־פסען דץ א־נע־ נ־:ט,
 אנע־רענ. ד־א לאב, דאם !אנצונענען נוטאנטען א״ן לענט

 שוו־נדלע־, א״נעם נו־ קאנן טענשק אונוו־ספענדע־ נונג
 נ־נט נענ״נק, םא־קט.שלי־על וזאד,ל.קאפפ־נען א״נעם
 ווע־טהעם א־ננעלק זי־נעם דך דע־ מאננע, א־־נעם אנע־

א־וט. נע״א־נט פאללקאממען
 שאן פעדלא •צדק •וננע דע־ וואל טל,אט דעל אין

 ווע־טהעם האהען ז״נעם דך דעל, מאנן, א״ן דאפאלס
 דך םע:נע ד־א אונטע־ נע־נע נ־:ט נעו־אוםט, פאללקאטסען

אונע־פידל־. פיט נעוואוסט, דעפפען דך וואל ע־ מישטע. !
 ם־ט דא־ו־ף קאננטע ע־ האנען. צו נעלעזען טל״פע :עם !

 נעדאנט. ע־שטו־נל־כען א״נעם פאן ע־, דאט פא:ען, ■ע:ט
ק אונטע־שטיסצט, נ*םםע  ד־עזע־ אלל ד.ו־פט_א*נהאלט ד
 נ־־סט־נ ארך אונד ארפנענאטפק ד־סט ז״נען אץ נ־נעי

 פעדלא ד־א -עדע, צוו״א.שטינדינע ד־א 1 האנע פעלדו־עט
 נע. שא־פדננ־נסטען אונר אלטעפטען דעל עלשטו־נען צום

ע־ — נעהאלטען נעפ״נדע אפסטע־דאפע־ דע־ לעה־טע;

 נעשפ-א. .שטעה.נ־״ף־ דעם אדם דאם אלל •א האטטע
 ו־א־ט א״ן נול אוץ אד.נע פא־נע־״טונג, •עדע אד,נע שען,
ק בלאם האבק. צו או־פנעצ״כנעט דך  אלל. דע; פלאן, ד

 דיגעם אץ **הע*6 עי טשע הא נעדאנקענ.גא;נ נעש״נען
 או־ם. ק־נסטלע־־שע ד־א ו־אם דאך לאשפען, ־״פען נ״סטע

 נע. ו״ן או־ף נאנץ דך על פע־ל־עס דא נעטלאף, פ־ה־ונג
 שאם•; ל״:ען ואלך א״נק א־בע־ •א ע־ פע־פ־נטע דא:טנ־ם.

 א־ל. שטאפז, א״נען א־־נענד נלאם ע־ דאם וו־ספען, פאן
 נרו־נ. נעל־ה־ען צו פ־אנע ודספענשאפטל־נע א״נע נענד
 א־. נעלעה־זאפק״ט פאן נענענשטאנדע ד־עזע אלל אום טע,

ק. צו בע־פל־עסען אנ  האטטע, פאנן •ונגע דע־ 1 פ־־וואד,־ פ
 ה־נ. דע־זעלבען ט־ם ל״דק, צו שטאפף אן נואננעל אד,נע

 אונאוג. לאנג טאג נאנצען א־־נען נאך ק־אפט ו״סענדען
 אלם א־הם ע־ש״ק עם קאננען. פא־טשפלענק טע־נלאנען

 או־פצו. ם־אנען שוו־ע־־נסטען דיא ל״נטעם, נא:•; עטוואם
 פעלנ-נ• קונםטפאללע ד־א דורך ד־עזעלבען או:ד שט״ללען

 בעוואה־טעל אלטער או־סשפל־נע אונד אנדנטען דע־ דונג
 פ־אפפאנטעפטע ד־א או־ף ש־־פטשטעללע־ אונד לאנב־נעל

 זעלטען. יא עם וואר א־בע־ד־עס לאזען. צו גל־קל־ך וו״זע
 פא־לענ. פ־אנע א״נע פעדרא יצחק אונזע־ם •ענואנד דאם
 נ־ע נאך על ד־א א־נעל אונד נעדא־ט נ־ע נאך ע־ ד־א טע,

דאטטע. נאננעדאכט
לאב. דיא סאננע יוננען דעם דאם עם, קאם זא

 נאנץ ל״טע אסםטעלדאטעל דעל הולד־נוננען אונד שפל־נע
 האט. דאפאן אהנוננ ק״נע דאך וועליע ווא־ען, נל״כנילט־נ

 ז״נעם א־ן עד נעלעדלזאפק״ם פאן שאטץ וועלשען טען,
 ז״נע נאך דא יאטטען האטטע. אוישנעשפ״בע־ט נ״פטע

לאב זאלנעם א־ץ ע* האטטע דא בעלאבט, ם־אפפ־ננן־־ט
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אנארכיסטען. געגען ריעזענ-שראצעס
ודץ.8ס.אוםש8שטאא אונד עדראטה6האנ. —

 לאגרעם.געדיבט ביים בעגאנן דיעזעש 26, אם
 אגא־ביש. 2״ געגק ריעזענ-שראצעם א״ן ויען אין

 שטאאטש-אנוואלט- דער דיטענש וועלכע געגע; טען׳
 אוגד ״האב-שערראטהם- וועגען קלאגע ד־א שאשט

 ערהאבק בעשט־עב־נגען״ - אוטשטורצ - שטאאטש
 שעראששענט- בערייטם דער אויש ודר ודא וואורדע.
 ז־ך בעשיגהק ערזעהק, קלאגע-שרישט לישטען
 א י י ו ו צ א״ך ליידע־ אגא־ש־שטען דיעזען אונטער

. ן ע ד ו  ביכ-ביג- לעדיגע דער איזט אייגע דער י
 גדאם.טאשלאוועט*ן, אויש י ד א ר ב עדואייד דעד
 געבארק, קאטיטאט) (טעטעשער אוגגאק אין
 ש־יהעד בערייטש א־בריגענם דעד אלט, •אהרע >יי•

 בעשט־אשט שערגעהונגען שערשיעדעגער וועגען
 ששענגלער. דער א־זט צוו־יטע דעד - וואורדע.
 יאה־ע 2״ עדשט ר, א ט ק א ד עטאנועל געה־לשע

 דעד געבירטיג, באהטען אין האדשיטין אדם אלט,
 שער. א״געש וועגען ש־־העד בער״טש עבענשאללש

 אבבישען א־דעשט-שט־אשע וואכע אייגע גערענם
 2 דנד אגא־בישטען 18 איב־יגען דען שאן ט־שטע.

קאטהאליש. דאגעגען 1 ו קאנשעשש־אנשלאז,
 דער )1 :ערשיינען הדשט-אנגעקלאגטע אלם

 שע־ד־נאנד זעטצער - שי־ישט קאנשעששיאגשלאזע
 £אש צייט דעד אין ד.אט דיעזעד ד. ע : ב י ה

 שעשטעטבעד אגשאנגש ביז 1883 שעב־יא־ אנשאנג
 רעוואליציאנא־-אגארביש. שאן אגצאהל א־־גע !88*

 געזעטצט, צייט-שד־שטען איגד בראשירק טישען
 געדדוקטען דיא אוגד בעזא־גט דרוקלעגונג דערען

 צוד שע־זאגען, שע־ש־עדענע אן עקשעטשלא־ע
 - אבגעל־עשע־ט. א־בי־טע־, ד־א אן שע־טהי־לונג

 שלאשבעד-געהילשע קאנשעשש־אגשלאזע דעד >2
 געד־יטע; ד־א דע־ ק, י ל ט א ־ א ד וואלענטין

 רע־־אלוציאגא־- דעד ע־צ־יגוגג צור דרוק״שדעששען
 ב־־א איגד רע־שטעליטע ש־־שטען אגא־ב־שט־שע;

 עקשעטשלא־ע געדרוקטען דע־ שערברי־טונג דעד
 ■ידישע דעד )3 - ;•יא־ בעה־לשליד עבעגשאללש
 ד־א וועלכער י, ד א ד ב עדואדד בוכ-בינדעד

 שעד. נעהי־ט-ש־עששע ג־־ען אייגע־ אדששטעללונג
 רעו־אלוציאנא־- דע־ רע־שטעלל־נג צור אנלאשטע

 דיעזע־ שליג.ש־־ששען. איגד דרוק. אגא־שישט־שע;
 דאש איגד לעטטע־ן עדשארדערליכען ד־א אייך האט

 דע־. האט גל־ישצייטיג הערב־־געשאששט. שאשיע־
 טא- היא ארך ר ע נ ב י ה זעטצער דעם זעלבע

 דעוואלוציאנא־ק דיא שיר געל־עשע־ט נושקר־שטע
ש־־שטען. האב.שערראטהער־שען אוגד

 עש ? ש־־שטעז דיעזע ענטה־עלטען וואש אוגד
:אוישגעשא־דע־ט רענזעלבען אין וואורדע
־עניע־ינגס• דע־ שע־אגדע־וגג נעייאלטזאמען צי־ .1

 ;א־גנע־; איש ב-נע־-ק־יענע צום איגד עטשא־ינג צו־ א־ש,6
 שישעל דק וועלשע דרוקשיישם, אייגע־ אין •ואו־רע שע־נע־
 שע־- צו־ אדשנעשארדעדם !־־,—״א־ביישיג־-ב :שיהושע
 קא־שע־ אש קאדע־ש אינזע־עש אן7ע־6 דע־ לעטצוגג

 דען דיא איגטדאט, דיעועד צו נעזונדהייט. דע־ אן אוגד
 עגט. שע־ב־ענענש האנשע־־אטהס- דעש ג־אד דאנשטען

אגנעאי־שע־ט. נאשד־וקע :עלאנדע־עש טיט וואו־דע האלט,
 עהישו־גש דיא •ואו־דע ד־יקש־־שטען אגדע־ען אין .2

 שטאדיננען נ־וןנע די־ך הע־־שע־ס דעש עע־זאן דיא נענען
 דאששע ציש אוגד שעדאגטונג צו־ וואו־דע אוגד שעילעטצט

 שיש אנגעאיישע־ט, אוגד נע־־־טצט שעש •עש שא זיינע נענען
 נענע? עהישורכט דיא •יאו־דע ־•קזינטשלאזינקייט נליישע־

 אין דע־־שע־-הויזעש דעש שיטנליעדע־ עדהאבענק דיא
שעדלעשצט. ווייזע א־נע־

 אב- צו־ וואו־דע שלוג-נלאטט־ג־ן איינענק אין .3
 איגד אוישגעשון־דע־ט שעג׳טק £אן טאדטיגג דשטלישק

 שעראינונג צי־ *לקששאששק6 ריא נעשאנט, שע־זוך דע־
 א־ט־קעל איינעש אין שע־ל־יטק. צו נעוואלטשהאטק זוןל:ע־

 .,£־■:־ :טיטעל דעש אינטע־ דע־ צייטונג, אנא־נישש־שען דע־
 נענען שעדאשטונג וואוידע ע־ישיק, נוןשטעש£ו־:ט״ •ע־ טע

י ־ דיא נ י ל  אלם אינגלוינע דע־ אוגד נעשדעד־נם ן א ע
 שעגש־ דע־ אינעל דיא ש- ד־לשיטטעל זיכע־שצע דאש

שע־נע־ — געשי־עזק. אוגד שע־ק־נדעט נעזעללשאשש לישען

 שעי• ואלך פע־א־נינג צור אננעאי־פע־ט אוגד נעשארדערט
דאנדלוננק. נדעכעדישעד

 רעוואלוציאנא־- דעד א־גהאלט דעד וואד דאש
שלונ-בלאטטער, איגד צ־יט-שד־שטק אגארכיסטישען

 שע־בריי. איגד דרוקלעגונג אבשאששונג, דערען צו
 הו־שט-אנגעקלאגטען דדייא ערוואהנטען דיא טוגג
 א־בריגע; היא האבען. בייגעט־אגע; ט־־שטע דאם

 שע־. דעם אן עבענשאללם עדש־ינען אנגעקלאנטען
 .,טרי רעוואלוציאנאר-אנארכישטישק ברעכערישען

 א־נט־ט. זא אי; מעדר נישט דאך בעטה־יל־גט, בען
 וויא ווי־זע, הערשארראגעגדער זא איגד טעלבא־עד

ק ד־א הוישט-אנגעקלאגטק. דדי־א געגאגגטע; אב
 ד־א וואהדענד דאם וויר, ט־ששען הע־שארהעבען -

 בעטה־־ל־גיגג איה־ע איבער אנגעקלאגטען מיישטען
 שאללשטאנד־געם איין בערייטם שערברעכען אם

 הוישט.אנגע. דע־ האבען, אבגעלעגט געשטאנדנים
 י, ד א ר ב עדוארד בוכ.בינדער ייד־שע קלאגטע

ב. א אין דורבאו־ם דינערז־יטם בעטה־־ליגונג יעדע
 א־טטער טיטהין איזט עם שטעללט. ע ד ע ר

 אבדכט- אנגעקלאגטען איבדיגען דיא דאש מאגל־ך,
 שיעל. אום שיעבען׳ שוהע דיא אין אידם אללעש ל־ך

 הא־טעדן אי־נער שערזאנק אייגענען א־דרע ל־יבט
 יידישען דען געגען - ענטציעהען. צו שטדאשע

 וו־רד ר א ט ק א ד עטאנועל ששענגלער-געהילשק
 דעד ב־־א ע־ דאש ערהאבק, אנקלאגע דיא נור

 רעוואלוצ־אנאד.אנא־ביםטישע; -ער שעדב־י־ט־נג
 העדשטעל. דעד א; ;האבע מיטגעהאלשען שרישטק

!טודילגענאטטק ט ב ־ ג עד האט דעיזעלבען לונג
 אנקלאגע-שדישט דעד אויש געהט ראם אלל

 וועדדען ודר הע־שא־. ט8שטאאטס.אגוואלטשא דע־
 ריעזענ-שדאצעששעש דיעזעש שא־גאנג דען איבער

 ■עטצט שי־ בע-בטען. א־יששיה־ליך טאגליבשט
 בעטערקונג קליינע אייגע גור איגש ווי־ טאבטק

 ר־יבשהאלשטע עשטעדדייכישען דעד אי; ע־לויבען.
 געגען שע־נ־בטונגש-ש־אצעם איין יעטצט וואידדע

ע. דיא זיא ודיל אגגעשט־ענגט, אגא־בישטע; 2 י - 
וואללטען, שטידצען געייאלטזאם גיע-גגש-שא־ש

 ש. אי קאיזערם דעס שע־זאן דע־ שערלעטצוגג צוד ,
 גע. טאדטיגג אבזיבטליבע; צור איגד געשאדדעדט

 דעוואלוציאגא־ק א־ה־ען אץ טעגשען וו־ששער
 :דך עש ש־אגט נון האבען. אגגעאיישעדט ש־־שטען !

 יידישען ד־א געגען העטצערייען עודגען ד־א דענן אב
 זאלל- ■1 זיגד שע־ב־עבעד־ש וועניגע־ עטייא ב־דגער

 א־ה־ע דעשהאלב גוד אגטי-שעטיטע; דיא עטווא טען
 שא־ט. א־גגעשטא־ט איטטריעבע שע־ב־עבע־־שען

 בלאש אייש־ייציגגען איה־ע דייל דירשען, זעטצען
; געגע; ע ד ו  אנדבט דיעזע - ? זינד גע־־בטעט י

 אויך זאנדערן אונגערעכטע אייגע בלאש גיבט וואדע ,
 גלי־כ. איזט אגט־.שעטיט יערער ג־יג־שאלשע. אייגע

 א־זט אנטי.םעם־ט'םטום דער אגא־נ־שט. צייט־ג
 דעד דאם ודים, ער ודיל טאשקע, אייגע בלאש אירש

 שע־שאלגט, וועג־גע־ אנטי-סעטיטק ד־א שטאאט
עד אין דאך דך געבע מאן אגא־ב־שטען. דיא אלם

 אגארבישטען !הין טיישונג קיינער בעציעהונג זע־ !
אבק אנטי-שעם־טע; אוגר  געט־ינזאטעש איין יא ה

 או־ששליגדערונג אוגד בעדו־בונג ד־א געמליך ציעל,
 דאהער ווא־ע עש !קלאששען בעז־טצעגדען דעד

 דאש ה־נצוגעבען, טי־שונג דעד ז־ך דומם, אלם טעהר
 געלדע ם ע ש י ד י י גאך גור אנטי-שעמיט דע־
 ודלל עד אדששטדעקט. האגד שערב־עבע־ישע ז־־נע

דע־ •ידישעש אב ד! ל ע ג  דאש - כדיסטליכעס ̂ז
גלי־־גילט־ג. שאללקאטטען א־הם איזט

— £ע־האנדלוננם.םאנ עישטע* —
 ע־-6 דעד טאגע ערשטען אם גאנג דען א־בע־

 ודק איים ודרד - דיעזעש 26. אם - האנדלונג
 היא אגא־בישטען, 20 דיא בעד־בטעט: שאלגענדעש

 איגטע־ אונד טראטק געשאגגג־ש-רדמע דעם איים
ק אץ בעויאבוגג שא־שעד  שוואו־-גע־־בטש-זאאל ד

איי. אללגעם־ינען אים טאבטען ויאורדען, געב־אבט
 לדטע־ ד־עם ווארק עש א־יגדדוק. ש־־גליבען נען 1

 העדאבגעקאם. קערקע־-לושט ד־א די־ך א־טזעליגע,
 גור געשטאלטען. טאדטענ-בלייבע שאשט מענע,

 בוב.בינדעד יידישע דע־ א־נדיודדיאום, איינציגעם איין
אנגע. דעד ה־־שט א־יגענטל־בע דאש י, ד א ד ב

 ״צוקו-^ו* צ״ששייפט אנארכיסנדשעץ דע־ אץ ,וידען
̂נע  שט*עננע נע״עטין דא״ דודך יועלכע •אנדל*ינגעץ, ו

 דאיגע■ -עשטל־ך אלט איגד אגגעמ״עוען ז־נד, •באטען
איי£■ יא־י; •יאו־דען קטראטטע;£8א ן-א געיילט.

 שאשט שע־שאששעד דע־ אוגד אגא־ב־שטע; קלאגטע;
 געהייטק דע־ אץ וועלבע ש־־שטען, יענע־ אלל

 אלליין דיעזער גור - וואורדען געדדוקט ש־עששע
זעלבשט-בעייאישטעש׳שוטהשאללעש זיין לעגרטעדודך

 א־ישטערקזאטק־־ט אללגעמיינע ד־א אדשטדעטען
 —אל. אונטער אויך דענן ש־ינט דערזעלבע ז־ך. אלף
ק  1בעזים.'* צו בילדונג מ־ישטע ד־א אגגעקלאגטען ל

̂ך ער דא צק,  אוץ צייט לאנגער ניבט שאד דז
 איינעוש*. וואר, ״ב־רגע־-צייטוגג־ דעד דעדאקטער

 0וויעף אין וועלכעם בלאטטעם, דייטש-ל־בעדאלען
לך איין ערשיען.  איזט בילדונג £^ן ג־אד ה>ןהער ז̂ז

 ",א־טטעדהי^ בוכ.בינדער איינשאבען איינעם ב"א
זעלטענעם. עטוואש

) .געריבטש איש צוהארערשא£ט דיא  זאאלע̂•
 £ערז>ן.יי- דיטצענד צווייא עטויא ארף זיך בעש־אנקטע

ק,  אנגעהארעזיד א־ב־יטע־-שטאנדע דעם וועלכע נ
 א־ה־ערוץ שיקזאל דאש אום אנגשטליבק־יט, טיט אוגד

 גער־בטש-£ער-. ד־א ע, ד נ ־ ־ ־ ש אנגעקלאגטען
- ווארען. ערשיענק אנצוהארען, האנדלונג  ״דיא, ־

 £אללע אייגע דו־ע־טע אנקלאגע דעד שעדלעזונג
 1 שערהארעעי״יוואור. דעם בעג־נן £>ן־ נאך שטונדע.

 :רעוו^לוצ־^נא־.אנאר. בעאנשטאנדעטען דיא דען
 אין! יעלאך וואס שעדלעזען׳ שר־שטען בישטישען

 ;עבען טושטע, געשעהען ז־טצינג־ ״געשלאששענע־
 יל דיעזער א־נהאלטעם אדשריהרע־ישען דעם ווענען

= ׳; שדישטען.
־ איי. שאלגענדע עדרעגטע אוישזעהען אייניגעם

 .אנגעקלאגטען, דעד שע־טהיידיגע־ש א־יגעם שערוגג
 ; דא דעד ר, ע נ נ י ש ש ע ף ל א ו ו דר׳ דעם נעטליך
א ראש אונרעבט, שיר עם שיגרע איך :זאגטע  ׳ צו. ד

 ־ £>)־- געגע; נוד געריבטש-זאאל רען אין הא־ע־
 י קאננק. געלאגגק ״א־ינטדיטטש-קארטעך שאן ווייזונג

 י ״אששענטליבק־־ט־, דעד בעשראנקונג אייגע א־זט דאש
 ׳ ז־ן אששענטליך געריכטש-שעדהאנדלונג אייגע דא

ק דעד צו טוש,  ׳ £א־ודי. אהנע אדך יעדעדטאגן, עב
 דעד - !״יטוס האבען צוטדיטט קארטע אי־נער זונג

 דיאיאדם. היערדף: עדוויעדערטע שטאאטשאנוואלט
 א־ם דעשהאלב, ניבט געשאה קאדטען שאן גאבע

 בע. צו שערהאנדלונג דע־ אששעגטליבק־יט דיא
 צו אדש־עבט ^־דגונג היא איש ז>ןגדע־ן שדאנקען,

 דע־ויזלוצי^נא־. ד־עזעם ב־־א עבען דא ערהאלטק,
 אללעד- טאששע אייגע ש־אצעששע אגא־בישטישען

 שער. ד־א אוגד דדיגגען זאאל דע; אץ געדגדעלש לייא
 גע־יבטשהיזף דע־ - קאננטע. שטא־ען האג־לוגגען

 אויש. דע־ בעשטיטטונג דע־ אן היעררף, בעשלאש
 דא אנדעדן, צו גיבט א־־נט־־טש-קא־טע; שאן גאבע

טק ד־א •א א־  שע־זאן, דיא אויף ־־קז־בט אהנע ק
 וועדדען• שע־טה־־לט ר ע ט י י ב ד א אץ או־ך
 דאטיט ט־עששען, שעדשיגונג ד־עזע טישטע טא;
 שע־האגדלונגם. דע; אץ אגד־אגג אללציג־אשע דע־

 ע־י־ע־ איישזעהען אהנעזדן ריעזעש אגלאשליך זאאל
!זאלל ווערדען שע־ה־גדע־ט ש־אצעששעם געגדען

 ש־ישט. אנגעקלאגשע דעד וואו־דע צועדשט
 ז־ך וועלכער שע־נאטטען, ר ע נ ב י ד, זעטצע־

י ש טהיילווייזע ד ל  ם־ט. וואד ער בעקעננט. ג ו
 שעראגונעס. ארבייטער. טשעבישען אייגעש גליעד

 רעוואלוציאגאר- דעד טע־ נום 2. דעד זעטצען ביים
 ער וואורדע .צוקונשט״ צייטש־ישט אנאדבישטישען

 געגק צאג עד איבערראשט; שאליצייא דעד שאן
ק שאליצייא דיא  ענט. יעראך איהם דעד רעוואלווער, ד

 ר, ע נ ב י ה בעהוישטעט יעטצט וואורדע. ריששען
 דער אויש גרונדע דעם אויש גור דעוואלווער דען

 שערבא. דיא ער ודיל האבען, צו געצאגען טאשע
 שער. טאשע דעד אין טאנושקרישטע טענען

 דיא דורבאוים עד האטטע דאך וואללטע, בע־גק
 רעוואלווער דען שאל־צייא דיא ארף גיבט, אבזיבט

אבצושי־עדן.
 דאש ר, ע נ ב * ה בעהוישטעטע שעדנעד

 וועל. וואר, עש י ד א ר ב בוב-ב־נדע־ י־דישע דעד
 דעד דרוקלעגוגג צור שאשיע־ דאש איהם כע־

 א־הם אוגד געליעשעדט שרישטען רע־ואל־ציאנא־ען
 אי־גהאג. .,זעטצעך דאש שיר בעצאהלונג ד־א אדך

 רעוואלוציאנארען דעד צו יע ל־יגגעט, ע־ ! ד־גטע
 האט ער האבק. צו געהא־ט א־ב־יטע־-שא־ט״א

 געזעטצט, שרישטע; בעאגשטאגדעטען היא וואהל
 אום זץ ע־ האטטע ״זעטצע־״ א־־נשאבע־ אלש דאך
 קיטטערן. צו ניבט ש־ישטען ד־עזעד אינהאלט רען
 דער האנרשר־שט ד־א דאש זאשיעל, נור זאה ער

!וואר ב־אד־ דעם ד־א מאגושקרישטע טי־שטען
 בעענדעט ה־בגע־ש שעדהא־ ראש נאבדעם

 בראדים שערטהיידיגער שערוויקעלטעא־הןדעד ווא־,
קלאר זץ עם וועלבק אדם קרי־צשראגק, זאלבע אין



 א־ם עם בעארב־יטעטע אונד גרונד שטיק קליינעם
 אנהאג. זיינען אונטער אנגעדכטם. ז״נעם ׳*והישע

 אוניווערדטאטם. ם־ט לייטע ארך זיך זזןללען גערן
 ם־טטעל-שולען דאבען אנדערע ׳ בעפיגדען בילדונג

 ל". ענערגישע איינע נור שעהלט עש אבסזןלווירט.
 ״•!ל■ בעוועגונג ד*א אום םערזאנליכק״יט׳ םענדע
 דעי שטעלל־גג דיא ברינגען. צו פלוס אץ לענדם

 ער. רעגיערונג דער געגענאיבער סעקטע נייק
 דענק-שרייבק. א־ינעם א־ן ן י ד ר א ג רטע קלא
ב דער נאטען איש ער ראם  ט״ פ א ש ר ע ד ו ד .
 אל.6 א־בעררי־בטע, בעדזאן פא; גו.ווערנא־ ־עם

 ברודערשאפט״ ״ביבלישע ״דיא געגדערמאסען:
 שדיור. אונד רעכטע בעזאנדערען ק־ינע שערלאנגט

:ערלרבניס דיא אום נור ב־טטעט זאנדערן לעגיען,
 צו אקערבוי-קאלאדען אוגד אנצוקרפען לאנד י)

 בע. צו אפפק נלויבען א־הרען )2 — ערריבטען;
 האנד. גאטטעם.דיענסטל־רען צו דך אונד קעננק
 ער.6שאליצ־י. שערזאםטעלן;-י)ב״אדק צו ל־ננען

 איינטראגונג צור ״טאטריקעך בעזאנדערע •יאלטוננק
 הייראטהען אונד שטערבעפאללע געבורטק, דער

 בייא פ־נדעט בעשטרעבען דיעזעם - !האבען צו
 ווער אנקלאנג!- גראסען רוסשען אדפגעקלארטען רק

 מ*ט בעפירכטעט קעננט, פערהאלטניסמע דיא אבער
 ן יודען אקערבו־-טרייבענדען ד־א ארך דאם רעכט,
 זאבאלד איהנען, אונטער האנד.ווערקער דיא ארעד

 ן ווערדען אנגעפיינדעט קאטטק,״ פערטאגק .צו זיא
 רוסישע בריאננטורינ-טרינקעכדע ■ע־ע־ פטען.—

 דען בעקוואמער, פיר ראך עם האלט פ־ילענצער
א־ב״טען. צו זעלבשט שטאטט איישצורדבק, ען

 דער אן א־כטערעשטע א־־ן וועלכע־ העטצע־ן, אן
 פערהאלטנים. בעשטעהענדען אללער איטקעהרונג

 (זא פעהלען.״ נ־עטאלש ארך עם והרד האבען. סע
 ש־עששע״. פר״ען ״;••ע; דער בער־בט רע־ •ו־־ט

אלזא
 פע~- וו״טע־ען פא־ רעפא־טער דיעזע דך ״אללען

 עש א־זט איברינענם !שטעללען ז־כעד פאלגונגק
 ברודערשאפט״ .ביבל־שע דיזע ראש וואונדער, א־ן
 וועלכע אגשל־עשט, דען.קראים' איינפאך ניבט דך

 אי; אינד אנערקעגנען ביבעל דיא נור עבענפאללם
!)געגיעשק פאדרעבטע בעזאנדערע •ע דיט ־•שלאגר

ע ♦ ג י י א ה ן י ר ע ב א ר ( י ר ר א ע  
 טע. ריעזעם 27. שאט ווירד פא־־ז איים ע.) ר ה ע

 ר־א האט ן י ־ א ם געיו־סשע־ איין :לעג־אפי־ט
וויעדע־האלט קלאוויב-הוגעם דעפוטי־טען רעם פ־ויא

 געטייג- רעם שערלוםט דער 0 ערליטטען! ליידער
 דיא )2 - ;שול-פאנדעם אונגאריש-יידישען זאטען

 דיא ס ;ראבבינער-סעמינארס רעם ערריכטונג
 א־טהא. רען פאן קוואל־פיקאציאנס-פארדערונגען

 הוישט-פא־אגראף איין וואדורך ראבבינען. דאקשען
 לאנדעס-ארגאניזאציאנש. סאנקציאנירטען אונזערעם
 הרטט. א״ן איגד ט ג י ט י י ז ע ב שטאטוטש

 ט. י ש ר ע אויטאגאטיע אונזערער גרונד-טפי־לער
 בעשראג. עטשפינדליבע ר־א 14 וואו־רע; טע־ט

 איינהייט- דיא )5 נון אוגד ישיבה-וועזענס, רעש מוגג
 אונזער וואדורך אבער.הדזע, א*ם מערטרענרנג ליבע

 ענאימע זז$לך בע*"םם דאש געזאממט-שטרעבען,
 איינעם טיטטעלס גלייבזאם פערשלונגען, אפפער

ן ר ע ב י א שטאשעם - געוואלט אי־נציגען ע  ר
 | אלל ט־ך זעהר ורא !וררד געייא־פק ן ע פ י ו ה

 עם ליעגט זא בעטריבט, טיעפ.א־נניגםט אוץ ראש
 אייגע ה־עפיר פערנע, ענטשיעדען דעננאך מי־

 טא. צו פעראנטווארטליך טערזא; ע נ ל ע צ נ י י א
 | געווים׳ עם ווארע צייט דער אן האך אלל־־ן בען.
 . בערוף אוגד הערץ דיא מאננער, יענע אלל ראם
 הא. יורענהי־ט ארטהאדאקסען דער זאבע ד־א פיר

 טיט געפאהר דראהענדען דער אנגעדכטש בען,
 בעפא־ נעהמען, שטעללונג קראפט פעראי־נטעד

 אבבראקעלט גאנצליך זיך או־טאנאם־ע אוגזערע
פערוואג. שוט-הו־פען איינען אין נעביידע ראם אונה

 עלם ד
ת ע א ל ו

 זיא איך אינדעם
 ו! עראבטען צוועקטאשיג

פערהאררע געבען. צו

אדשרופע; טיסשען
1 ת ו ש ה ל

ם ע ת : ו ש ע ל

 פיר עש דא זא עיטאבטיגע,
 בעקאגנט גאטען מייגע; ררען,

.דך• או׳ז׳וו׳• אי׳זיוו׳ .

־עהאקציאן. דעה בריעפע
. ד. אין ם׳ ק׳ אן , . ---------; קא־טע איריע :נ־ .

־יג ־•עגויערפינג וו־,־ אי;ד נעננען, נאכלען פאללק איה־ען אונם ז־א וואללק ענם''
בעאנט־וא־. נ־יעפל־ך

 - טען.
אבוואיטען,

 .ט־נמ* דע־ בעצינליך
ד׳: אין צ• אי

דא:ע דיא ביו
£יי־נדלי:סט זיא

,דעפוט רעם
 ׳..שאנאט. צי ער דעטשען פאלגע אי; פעדלייטרעט.

 טארי; וואו־רע. פע־א־־טדדלט געפאגגניש ליבעם
 ע־־יגע ר־־ך שט־אפ.אנטריטט דינען ■עדאך •יא־סטע

 הי־טע ה־נו־פצושיעבען. אפטעללאציאנען
א  גער־בטש-זאאלע א־ם קלאוויס-הוגעס פ-י

א ם אב. שיששע פיע־ פע־ל־יט־ע־ ן
טאדט. שטעללע דער אויף בל־עב

ג. א ר ט כ א :
 ודר ע־האלטען בלאטטעש רעש שלוש גאך

 ארטהאראקשעג. רעש טיטגליערעש איינעש ז״טעגש
 :צי־לען גאבשטעהענדע טרעשבורג צו שא־שטאג־עם

 וואדען זיא רעדאקטערז הערר ..געעה־טע־
 טעשטער י־ד־שען ״נייק דער אין דער ערשטע. ־ע־

 טאבטע, או־פטערקזאם געפאהד ד־א אוי? צי־טונג״
 ארטהאראקשע; דער וועלכע

 דיא ווענן ם־שטע, ע־ויאבשען
 א דודך גור אבער.הויזע איש

 ווירדע געיעטין ראש ווירד. ט־עטען
 א גור אונגא־ן אי; ראש שטרעבען,

 ״אש עקשישטירע. דאנפעששיאן
 נ ו א טרעננונג ירעד פ־ינציפע

! ר א  איים איך ע־זאה ליידער ב
 > ראש דיעזעם, 28. שאם ■לאיד״

 א־גטע־ צוואר אוגר א־ששופסע,
 בעשט־ם. ריא טיניםטער.שראדדענטען, רעם ו־רקונג

 רער ראש וואורדע, ע־האבען בעשל־ם צום טינג
שען ן גור יררקל־ך קאנפעשש־אן -י י י  טע־. א

 ן זאלל ווע-רעז געוואהרט אבער-הו־זע איש טרעטער
 פער. יערע ? שולד ד־א ה־עפיד טריפפט ן ע ו ו

 אלם גענעראל א־־נען פא־דע־ט שלאבט -ארענע
 ורלאגאש א ב •יאפפענ-שט־עקונג דיא דגרענ-באק

 נ־עדער. עשטע־־ייב־שע ר־א ־, ע ג ר א ג טושטע
 מ־שטע פרי־שען דיא געגען 186* •אהרע איש ראגע

 עטטפינדליבע פ־עלע ודא י בישען ק ע ד ע נ ע ב
א־טהאדאקשק ודר אבע־ האבק גיעוע־לאגק

0.״! 8 1 1! < ״ו > !1ו!*>ו : \1. !!״־!' * ׳ ו י ׳ ־ ז1ז ג ! \ 6ו { • • ! ; ן ו י ז ו *׳ י !111• ״ ו ו 1ז

 דאנן ענטיויקעלט, ״ !
 ל־:ש נערא־־נעם אננעלענענהייט דיא

 ם . . נ ס־ העדרן — !דבי הסת־ אלקים בנוי פע־ב־ייטען.
 קאררעש. איינע־ אי; נערי־סם איהנען האבען וויו :,בוו אץ

 טעם. ע יידיש דיא,:•־ע ראם טיטנעטהיילט, םאנדע:צ.קא־טע
 זאטטלוננ צו־ אונטע־האלט אנענטען קיינע; צ־יטונג״ טע־

 אנא;. איינען היעיויף אונס האבען זיא אבאננענטען. אן6
 נעוויססען איינעס £א; דע־ א״ננעזענרעט, נעםענטס.ש־־ן

 אונד איוט. אונטע־צי־בנעט ם י • ה ז ל ע 6 ף ע ז א י
 אלס נולדען 4 אידס דא יאס הערסא־נעהט. דינם אייס

 ווי־ האבען! איינגעהאנדינט פ־אנודע־אציא; האלנ״יאה־־נע
 דיעזעס איגדיודדואום איין אונס יאס היעדים. עדקלאדען

 וו•־ קאננען אונד א־זט, אוננעקאננט £אללענדס נאדענס
 בעשיי־נ. האנען דעדזעלבען £אן זיך זיא דאס בעדויעדן, נור

 אינטע־. צייטוננ־ סעסטעי •ירישע ״ני־ע ד־א !לאססען רעלן
 א:אנ_ £אן זאדדלוננ צו־ אנענסע; איינען וועניג לא האלט

 .טעשם־ ״נעדזעם״, ללאיד', .טעסטע־ עטווא ריא נענטען,
 אנשטאנדי. זאנסט־צעס איין ארעי .עדיעטע־טעש״, נאפלו-,

 אד־עססע, אונזע־ע קעננט יעדע־ סהום. דיעס נלאטט נעס
 1 אינם. אן די־עקט דך •וענדעט ווינשט, בלאטט אונוע־ ווע־
 בעגייטטען אייננעהען איס ריא ווינקעל-בלאטטגען, נו־

 •א, אייס. ״שנאדר• ר־א או־ף אנענטען איה־ע זענדען רנד,
 נעשאד ב־יאטטגען ליענענדען שטע־נע; איס זאלבען בייא

 דך זעלנסט ־עדאקטע־' רע־־ דע־ יאס ארך, אסט עס
 איינינען ס־אוו־נץ דע־ אין איס דאגטע, זאהלדן ד־א אייש

 צו סע־ואנליבק־יט־ ״זיינע דו־ך לי־טען אונעדפאהדענען
 ואלכע חעדדסצולאקק. נולדען אי־נינע אונד אידסאני־ען

 שעע־ע״ אהנע אינד עללע אהנע ,נעוואהנל־ך דיא דענשען,
 איניי־־ד־נע ואלך איינע דודך קאדס־אדיטטי־ען היידקעה־ען,
 צ־־טוננס. סאלידען אונד אנשסאנדינען דיא ארך בעטטעלייא

 ורד דאס דאהע־, וויעדע־האלען ווי־ אינטע־נעהדוננען!
 ע־. ניעדאניע; או־ך ודי ראס אינד דאבען, אנענטען קיינע;

 אבאננע. צייטונד טעסטע־ יידישע נ־יע דיא £■־ דאגטינט,
 •ענואנד ט־אטצדעס דך יאסט אנצונעהטען. דענטס.נעלדע־

 ס־ספען לא בעשויינדעלן, יואגאנונדען אי־נעס לאלך £אן
 ענטשיעדען ר־ע£י־ £ע־אנטי־א־טיננ יעדע נאטי־ל־ך ווי־

 איה־ע האבען •וי־ :ק־׳ אין ה׳ ם׳ הע־־ן י. אבלעהנען
 אסטס.האנדלוננ צי־ עקציאן—דויפטסאסט. דע־ אנודילונג•

נעטינדעט. נא־ הייטע אויר דך דיעועלבע •יא אינע־נענען,

טע־קעד־ע

 ענטש־עדען ע־ דיא וואללען, צו אר£נאטה־נען ״וואארע*
 שאד. נעטדעששענדע דיא נאדאקטעד־וירט דאס !סאג ניבט
 דאס עדועהען, ארך דא ווע־דען היעדרם נענינע. צו־ ט־־א
 טיט אונס מיססען, האלטען וויררע אונוערער אינטער עס וויר

 י־ד־שען .נייען דע־ אין נעבאהיען דערען אונד דעיועלנען
 הע־־ן — בעשאפט־נען. צו א££ענטל־ך צייטוננ• טעססעד

 £־א. אוננאדישען דער צ־עהונג דיא :נ׳.קי.אי£■ אין ל׳ מ׳
 £ע־א£. שינקטליך בלאטטע אונוערם אין וררד טיענלאוע

 סי* א־וט לאו איד.־ :ש׳ אין ק׳ ־׳ הערדן — פענטלינט.
 העידען — ווארדען. נעצאנען עד66טדע קליינסטען דעם

 נ׳ ה׳ פא־נר/ אין פ' אינג׳ ה', אץ וו׳ י׳ ש׳.ש', אין ד׳ י׳
 לאזע א־הדע :ד׳.פ׳ אין נ׳ ה׳ נ׳.ס׳.ס׳, אין ב׳ י, ע׳.ם׳, אין

̂ררען. געצ^נען ניבט זיגד ווז

ט. כ י ר ע ב ס ט ם ע ש ע ג
 האנדעלס- אים דען לדם ד. נ א ט ש נ ע ט א א ז

 שטע- בעד־בטק אייננעלאננטק אקערבר-מיניסטעריאום אלנד
 שאן. אללנעסיינען איש לאנדע נאנצען אים לאאטען דיא הק
 £אלל- אומשטאנדען נינשטינען אונטער א־בע־אלל דני ליא

 ווא־ £~היאחדם-אנבוי דען £־ר אקערן דאס ויא־דען. פית־ט
 פ־אסט א״ננעטדעטענער סלאטצלץ אלם צונע, נעסטען איש

 נעלאנ- וואדדען. חינדעדלץ א־בי־טען דען שנעע£אלל אונד
 דע־ ליעבענב־־גען איגד אנע־-איננא־ן אץ דיעש •יאד דעויש

גענעג־ פיעלען אץ דירדע אנהאלטענדעד פאלנע אין פאלל.
אן. שארק בעדייטענדען £עלדסייוע דיא ־־:טען רען

 לי־ט אילט נעשע£ט דאס ם. £ ע ש ע ע-נ ד • • ־ ט ע נ
 אוננעדייטענדע וואי־דען עש רוה־נ, לעה־ טאנען איינינען

£עדקד£ט. לען—פ א־נפע־אנדלדטען צו קוואנש־טעטען

 צייטונג.״ פעשטער יידישע ״נ״ע
 גולדען, 8 גאגצ-־עהריג :פ־עגיטע־אצ־אנש.פ־ייז

גילדעי. 2 פ־עדטעל-יעהריג נולד׳. * האלב-יעה־־ג
■״ פ־ענוטע־אנטען, נעעהדטען אונוע־עד ■ענע י

 ערוובען אנלייפט, דעצערנע־ 1. טיט אנאננעדענט דע־ען
 נאלד דאנליבשט £־יינדלי:שט דאשועלגע ע־נעבענשט, ווי־

 דענעלסעסינע דיא דאמיט •יאללען, צ• ן ־ ע י י נ ־ ע
 נ נ י ־ א ט ש ע נ י • ק נלאטטעס דעש ציוענדונג
 £*־ געלד״וענדוננע; אונד צוש״פטען אללע ע־ל־־דע.

!א; אדדעשש״ען צו דנד צייטלנג■ פעסטע־ ■ידישע ״נייע דיא
 *!!•וסויג 11 !•ווו 1111 וו! 11111111 ין .)ויי•

פאללקאנידען. נענינם אדדעסשע א־־נ£א:ע דיעזע
איט־ א־ן יש־אל', גדולי ״ת־־דית י־ע־ק ־אש ־

̂אג  גש א ב־־א איזט ב־אשי־ט. שי
ק ט א־ ע־צע דיא ;־

ן1
ע־. צ• ק־־ 60־

לאגד. ד־א חיה, .טאנטע
 ב־אש־־ט א־משלאג אי; עבעגפאללם

 מאג. טאזעש שי־ דעש פא־ט־אט ראש ק־׳; 30 שי־
ק־׳, י* איש טעפיא־ע

 ע־. אבאגנעגטען איינט־עטעגדע א גי =
 א - זאי־־א געגעגשטאגדע, א ד־ א־ילע האלטע;
 אינזע־עש פא־טזעטציגגע; 1״ ע־ש־ענעגען ב־זהע־

 ג־אט־ש פילאזא־' בעקעה־טע ״דע־ פא־ר־עטאגש
 זא ניר קאגנק גאבזענדונגק אביגע ציגעזעגדעט.

 פא־. קליינע דע־ איים ווערדען, גע־יא־־ט ייא״ע
ע־לרבט. עש ־אטה

.1*84 נאוועטבער 26. פאט לאטטא-ציעה־נג
:ג א ־ פ
 : ג ־ ע ב ם ע ל

: ט ־ א ט ש נ ג א ט ־ ע ה

2:1 45 65 76 86
65 1 3 52 58
75 (6 43 31 81

 שטא־־ע; -עש :־־א דנד פון:ש דע־ אייי
אנ. האלבווענס יערער אלל־ץ אונפערד־ידל־ך.

 וענד־ננ נעהא־ינע אירש נ־:ט איינע ווי־ד סענש שטאנדינע
 ־.—צ טאנע 1•! ני:ט אינד צוייקשטעללען א־נפע־צינל־ך

איינע ״אבלענדע־״ נעט־עשפענדען יען איש בעהאלטען,

חוו1,/ע־ואסא א^ואטמ ״י1נ ו 8£וו11ו ו א1ו111<״ון1, 1884. א ו


