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שאללקאטטען. נעננט אדרעפסע א־־נשאכע ד־עזע

רייכסטאגע. אונגארישען רעש אויש
—שפעצ־אל.דענאטטע. דע־ אנ0 די־טטעי —

 שא־- א־;ט דאט ד־עזעם 1.״ שאט דטצוג; ד־א
ק א־־גשעט ודעדעד יאמעגט עב  עט געביאטט. ל

ק א־ט דך -אג-עלטע ק ש־ד באדשעט-שאטטען ד  ד
 ד־עזע ראג־גט־. דעט שע־זא; ד-א ט א •ם־ג־טטע־

 בא־א; פא; טעקאגגטל־ך יעטצט דד • שטעללע
־ ע ד  א־יש־ ודכט-גע רא ד.אט א־נ־ בעקל־־דעט, א

אללער. אן א־;;א־;ט
נ־טט 7ז דאט־ט  •טטער ־אטטטע־

 א־טגעט־:; דע־ א־ן
 שאדי- דיא או־ף יעלטע דאטען, געלטענד של־טטע

 ?-,ד ד־גא־ב־־טק. •צטאאטעט א־נגא-שען דעט :•:נ
א-נבעשטד״טבא- שא; א־זא א־זט שאסטק זע־

דע דך -אטט זא א-נד ן. ע ט ט א ש אד;ע ט ט
טדאט־גק־־ט 

טען. א ך־־ט־ק א־־ג־גע דאגשט :ט
 א־״ע־עטט גא;•] בעצ־עהונג:־טט טאגטע־ א•; ־•א

 א״טע־טט-ל־נקען דע־ ם־טגל־עדע־ דיא א•:־ :זט א
 דעט שע־דאגדלו;: דע־ שיא א-ך דענן ־אטע;

 ק־־ט־ק דע־ דעטטע שאט שאשטעגט ד־עבבעציגל־בק
;עמאטט. געט־דך א־טג־עט־כק

 צ־נגע:- דע־ ט־אט רעדנע־ ערסטעד אלט
 ן א ר ג ו א :אב־־על שא־שע

 ..א:ט'-: שט־ק גיט ץ א א־־ך טאל
 א:עדקע::ע א־ך הרז! .דאדעש זאגטע: ע־ -עטה;

 שאשטעגט. ד-עזעט י־טטשק־ט א ד שאללקאטטק
 קאנ־גם־ דעט שע־זא; ד-א א-ט ״ט־ג־טטע־ ־ע־
 דא־־בעד א״שכאטע, ד־א האט וג)1ח1״1.1• * 1*1(*•!״

 טאנא־טק דעט א־טגעט־;; דע־ אץ דאט ״אטען, ע•
 א״ש- בעשט־עבונגק אונגא־:.ש־־;דל־טק ק־־;ע

 וואה־נעהטונג, ד־א א־נדעטטע; סאטט סאן קאטטק.
' ם־ג־סטעד.טא־א; ;עגעגיא־ט־גע דעה דאט צ ־  א

 דעם פע־זאן ד־א ט א אלט א־זט, א־טע־אלל עד,עד
קודצעם שא־ מא־עטטאט ז״נע האט זא !דאנ-גט

א שע־זאנק, •ע;ע דעדען ק־אשט  טעשט־טט. ט־ט -
 דעטהאלט דנד, ־ערא־־רט א־דעך טען,־אד,ק

 אדעה ..טא־א:-. דעט שע־ל-הו;; א־ט נ־טט :אך
 טע. דיעזע ד-שען. א״נדאטטק ג־אשענ-ט־טעלט״

 טע. דאדעה שאן אונגא־ן ש־־ עבען אלט שט־טטו;;
 צ־גל-ך :־אך• אדע־ טא־א; •עדע־ •א יא ד•'״•;;,

 ט־אטצדעם א־:ד א־זט• אטעה-דהזעם דעט ם־ט;ל־עד
א־  א־:. שא; ע:טשל־עטו;; אללע־דאטטטע ד-עזע י

 ר,א:יגש״ דעט שע־זא; דיא ט א .טשיסטעד זע־עם
 בע- ווא :דאדע־ ש־א:ע א־ך :ע;ע;:עצ"ט:עט. :־טט
?״ י צ ד א טא־אן דאטאלט דענן דך שא:ד

 שא; שע־ל־הו:: ־ע־ שאן שאן א־ך ודייל .א•:־
ן א ר :ו א <זא:טע שש־עטע א־־עך אשד .ט־טעלן

א א-ך מום זא ווייטעיז,  ט־ט ביטטען, רע:יעדו:: -
 שאדדב. אדעלם אונ:ארישען דעם שערל־הו:: דע־

 דא ווע:ן עמפא,־ע:ד, א־זט עם א־מצשעהק. טיגער
 א; ;פע־ל-דט ד ע ר ע ט ו א ו ו א; אדעל דען

 ק״נע לעבען אששענטל־כק א־ט ד־א ע, ט • ■ ל
 דע; שאן דעדעדו:: ד־א ווע:ן !;עדעטק אטט•:;

 טא:ע זא שע־ל-דט, ״דו;דע.־ו־ט• הע־ או־ף אדעל
 .דאזע:. דעם א־־ף דטט דאך ווע:־:סטע:ם א־ד., דא

 העד ואטצען:וקם ד־עזע; (א״ש !שע־ל־־דען טאל;״
 :אקטהי־ט ד־:עד אץ א;ט־.טעט־ט־טם־ש טאזדאשטע

 דעה ארדק ד־עזע •א ד־ע:ק דא;ן א־;ד דעדפא־.)
 קאדטעש.ד-ע:ס. פ•,־ טעדאד:־;: אלט ;ו־ דעדעדו::

 בעצירקע ט א וואדל-ש־אזעם דעה דאט זא !טע
 ;־•;עש וועדק (דעבע:ב*ד;ען) לאשאש . טאד־אד

 דע. דעש ד;טטק צו שא־;עדע;ט שקא;דא־אזק
 שע־ד־ע:טט. ״;אלדע;ע יאט דעדו;;ט.קא;ד־דאטען

 טא:ן זדבעדע ד־עזע־ אבגלי־ך ע־דא־טק. קר־״ן*
שט־אש.א־:טע־זוט•:; אץ

 קא־טעש.ד־ע;טטע ד*;ע
 א; אד:עדץ ק־א:קט שא־ר

 -עזע זאללטע טאן טע;.״אדז.
 א־דען:אך שא; שע־ל״דו;: דודך
 •עטצט ד־ע;ט אדער־ ״;••ע דע־

 !פע־דעקק צ• ער;א;גע;ד״ט6 אשד־טע־ע א־ד־ע
 דזדך •א ווקדדק טיטעליי א-;ד .ארדען דיעזע או:ד
 ע־. קאד;ש־ דעש שע־זאן ד־א א־ש .ט־דטטעד דע;
 טע. טדאטשק״ט ע ט ל א ז א״:ע שי־ !דט—

 ;••טע;ט י-־שאלל !״דעללע־ רך;ען א-ך ו־ללשע
 א״טע־שט.ל־:קק.)

 ד־א א-ט גץ, דך ע־דאב • צ ד א טא־אן
 עד ורדערלעגק. צו ט : א ־ ג ו א אגגד־פשע

יאדרהוגדערטען שד־דעדען .אץ :זאגטע
א צוםשע שע־זאגק אן א־דען -

א ;ען אדע־ ראטששטען, ן ע ד • • ד -
 דאט ־אש טעטד־־לשטק. דך צ.צ־;ע־—

 שע־ל". א ־ בעד״טעם •עטצט שגעדא־ט. א־ ד־טע
 דעש צ־שר־עדעגד״ט ד־א ;•־ א־דעגט ט ״גע א ד•;;

 טאגגעש, א״:עש שע־ד־עגטטען דע; ט־ט טאגא־טען
ק של־ דעגעבו;; שאילטטע ד־א ״עלטע־  טד־א; ד

 •עטאגד ־יעגן טעקוגדעטע. שאטע־לא:־ -אש אדע־
 אל- א״:ע א־ט ;עדטטטש־גקטע ד־עזעט א־־ט אלזא

 דאט א־;ד טע־ו־דטט דך אדטצי־טגו:: לע־דאטטטע
 ן ־ א א־־ך אגע־קעגגונג

 צו דטט גע־־־ש ד־עט זט א זא ט־אגט,
 דעטא;־ ;אך דאט שע־ז־טע־ן. דאגן איך טאדעלן!

 ע־. א־־טצ־־ט:־;; א־־גע ,דא־טעש.ד־ע;טטע ע;ק •
 לעקם.) ע־שש־וך—־ ילעטדאשטע־ דאט! דאלטען

 ;עב־עטע דעם או־ף שע־ד־עגטטע ;־־ ווע־דק עש
 דע־ אעדוטט־־ע, דע־ לעבעגט, אששעגטל־טען דעש

 ארם- א״;ע־ ו־אדלטדאט־גק־־ט ־ע־ אדע־ קוגטט,
 א״. דע־ ז־־טעגט (־־שע !טד־־לדאשט־: צ־־טגוג;

 א־זט עש 0!דאוטערעד ־־א ״א־;־ :שע־טט.ל־;קק
 או־ט;עצ־־ט:עטק דע; א־:טע־ עש דאט טאגל-ך,

ע א־־ך ש־עלל־־טט ט ־ ־ דא דא ;־בט;אלל־־ן ־
 שאלגע אץ ;־טט זאדא:; ב;•:;

 דרעגען זאגדע־ן
שא; ד־א א־ך ־וא־ום - :״אדלטדאט־גק־־ט א־ד־ע־

אללע־דאטשטע טע  איילע־ אדגטע ע־ ; א ־ ; ■ א
 ־,ם ל •ד - ז ;ע;ענ;עצ־־ט;עט דטט עגטשל־עט־;;

 שע־ל״דו:; ד־א צ־שטא;־! דטט ־עבט דאש ד־עצו
ק א־;ד ט־טעל; שא; ד ק ב־לרעט א־  איש- ;,,א עב

 איני ׳• טא־עטטאט ;•־:ע־ -עטט של־עטל־טעש
; דעדד ־־עגן א ־ נ ־ א־ך;־כט וואדום :ש־אגט א

 א־הם אוגד וו״לע קא:־:ש דעש ז־־טע דער אן א־טטע־
 דאדף זא פאלגע?- טדיטט איגד ש־יטט או־ף ;־טט
 גע. ששל־טטק מ־־גע א־ך דאט ז־ץ, שע־ז־טע־ט טאן
 פלאטצע ם־־געם א; א־מטעד גאך אוגד קענגע :־־א

 אעטעדעסשק דער וואדרונג אום דך עט דועג; יא־,
 ילעבדאשטע ד דאגדעלטע שאטעדלאגדעם ם־־געט

רעטטט.) צושט־ממוגג
א. ד ט א־־שעדסנז-ל־נקע ורלדע דעד ;ין;אדם

אד. ד־א גע;ק עבעגשאללש אום ווא־ט, דאם י ל . 
 האט אללעם •£א־ ערזאגטע: לאזצוש־טששק. דק״
 וועסהאלב געאגטיא־טעט, ;־טט״ ם־ג־םטע־ דער

 א־־גע טאד־א־-לאשאש א־ן וואהל-ש־אזעם ־ע;ע־
 א־יגע־ אץ עד טראטצדעם עדד־עלט, או־םצ־־ט;ו::

ק׳ ד־א בעש־גיעט! ז־ך -או;טערזוכו;ג6שטרא ארד . 
 א־:;א. א־הרער ל־־טע ד־א אום דאצו, נור דיעגען

 א־ך !עגטשדעטדק צו ריש.;אצ־א:אלען;עז־:;־ג;
 או:;אד א־־ן י־א ;־טט, א־טעדדו־פט שעדשטעדע

ק  קא;ן, טראגען .לעאשאלד.אדדען־ זא;ע;א;גטען ד
 ד־עזעט גריגדעד דעד לעאשאלד, קא;'; דאך דא

 א•;. דעד ש־־גדע העשט־גטטק דעד א־־גע־ א־דעגם,
 א־. א־ץ שאן וועגן דעטטם.) ואוג־־דע יאדו גא־ן
, ז־־ן דען ס ו  דאד־ן ט־ג־טטעד דע־ טא;ע זא ט

 .דראכעג-אד. אלט-א־:;א־ישע דעד דאט ודרקען-
 י דערגעשטעל ודעדעד דק״

ה־יטע
 (שטי ווערדע! לט

גאג־ן שאטט א־דע; ד־עזעד ־ק־־ט.)
׳מ־שע

 צ־ר־.קאש£־. ד־עזעש ט־טא־ש, רעגיערוננט-שאל־ט־ק
(ד־־טע־ק־־ט.) !*ד־אטעגש גען

 עבע:. ש־טששטע ן ; א ם ד ע ה אטטא איך
 דעט וועלבע אדדען, אוגד ט־טעל ד־א געגע; שאללש

. ע ד י ו ו א־בע־דו־פט טא־אקטע־ א־גג־־שען  ־
ק ט־ט •שלאש עד !ן ע ט ע ר ש ש  -אש ;•ואדטען ד

 ■קאנשל־טע־ ט־טעל דעד :אך א־זט לאטע־ל־טטטע;
 עד. ל־עטע צו ש־ו־ען דען כוד ;עוו־ש דע־ האטד*,
 ט־. ־אטד־ך א—״ש ז־ך ז־א דאט־ט ד,—• טד־־לט
 ד־־טע־. (אללגעט־־גע קאגגק! לאטטען ט־ל־דע;

 א־דק א־־גען ;־ע דאט ק א ע ד ש־א;־; ק״ט.)
 •א. :אצ־־א;אל.ד־טטע־ ;־אטען דעט א:;ע;אםםק.

 פא־ט. אדדען א־יגען טא; דאט ־ ; א ־ א דאג;
 ע ־ ; א־דן דאט עד אלל״ן או־ש;ע:אטד־;ט, ל־ך

אש ל־גקש.) ב־־שאלל ולעבדאשטע־ 1 ;עטדאגען
 א־:ט אוגטעד ד־־טע ד־א .דיטטערי, צאדללאזק אי

 ודים רעטט אוגגארישע־ ראש !דע־־טשטאלצ־דק
 פאן .ד־טטעד זאלטע ;א־;־טט. ט־טעל ד־עזעט שא;
 טעד־ ;־טט אשט ז־;ד געשטאלט־ טררדיגען דעד

 !(ד־עבע) ״א־;דוםםר־ד.ר־טטעד* ד־א אלט יע־טד,
 שע־. או־טצ-טגוגגק זאלטען :אך ז־טט ד־א טוש א־ך

 געל־־כטעט, :־טעם עטוואם ־עטאגד דאט ;דאטטען
 ב;־. רעם אץ בעלאדגו:; ד־;ע ־א ע־ ש־גדעט זא

אבק צו ע־ש־ללט ששל־טט ד־נע ־•א־טטז־־ן,  ד(לעב. ד
א־־טעדטט-ל־גקק.) דעד ב־־שאלל דאפטע־

 אוגד א ק ־ ל ;עזא ן, א ד ג ו א ;אט־־על
 אגג-ששע אידדע זעטצטען ט א ־ א ד א ט ־אזעף
 פעדלי־הע; דעט ט־ט וועלטעם א־גוועזען, דאש געגע;

 ט־ט וירד, געטריעבק אדדק־ א־:ד .ט־טעל; שא;
 עגדל־ך:אדם שא־ט. דעשט־גק־־ט אשגעש־ואטטע־

־ לידיד; א ל  ,איך :זא;טע דא דעד •וא־ט, דאט א
 רע. ד־א דאש שאדבד־גגען, ט־־שש־על א־־ן קאגן א־ך

 זעה־ אדעלם דעט שע־ל־־ד־:; דע־ ט־־א ;־ע־־;;
 :עטל־ך שטאגד א ־ א ט אץ שא־:•;;. א־:;ע־עטט

גע וויהלעד־יען פארטוואדדעגדער יע;ע; מאג; א־־ן
 ארשז־טט״. שאל־צ־־ל־טע־ א־גגא־ן.אוגטעד ד־א גע;

 רעגיערונגס- צוד ששאטע־ טאגן דיעזעד אטע־ אלט
 :־כטש דעג־עדוג; ד־א דאטטע א־טע־:־:ג, שא־ט־־א

דען אץ טעגשען ד־עזען אלם טהון, צו א־־ל־גע־עש

ביי ביילאנע פאליט־שע איינע ליעגט בלאטטע דיעזעש



 ערוח־ערפוע - ? הערריהרען ריבע ץדער שטאהלע
 ,נביא' קיץ בין איך !ריכפזער .הערר :א י ו ל ב
 ווערטר.שא. ד־א גענלרבט, האבע איך עט)!6רץ6(

 ש־יעד׳ יונגען רעם שאטע־ רעם נעהארען שיערע
 שערזאנליך דיעזעלבען פו, ם א ש אבער ז־ך דער

 געשיקט ך י ט מאן וועסהאלב שע־ששאנדען, צו
 ער ״אב :ריכטערם רעם שראגע דיא או־ף - !•האט

 ערורדער. - ?' ןייא ״אנא־שישט• איין וואט וויססע,
 איך ! ר־בטער העדר .גנאד־גער :א י ו ל ב טע
 רענן איך זץללטע ודא ;געלעהרטער קיין ■א בין

 איין וואם ווישסען. ווארטער ש־עמדען דיעזע אלל
 יעדא־ ורנשע איך ניבט. איך ודים דיא, אגא־ם־שט

 ודא טאגע, או־שזעהען זץ אנא־בישט יעדע־ דאש
 שערגעהק לושט דיא לייטען רען ודרד ראנן ך ■ א

(הייטערקייט.) ד שטרייכען זץלכק צו
ע־_8 ציינען טעהרערע יעטצט וואורדען עש

 ראש הערשץ־געהט, או־שזאנען דערע; אויש דא־ט,
ר רויב-טארדער דער ע ר ע ט ט א  ארט־ן רען ק

 בעז־בט וואהנונג זיינער אין אשטערם ר ע ג א ר 8
 נאמענש טאדבען, יידישע דאש או־ך — האטטע.

 איין ד ע ־ ר 6 דער טיט ין, ר א ו ו ש טהערעזע
 ציידן אלט וואורדע האטטע, ליעבעם.*ערהאלטנים

 נאך ש־יעד דאש בעשטאט־נטע, זיא שע־דא־ט.
וואללטע. אבר־־זען אטער־קא
 פערלעזק׳ ם־אטאקאלל איין וואורדע נון
 היג. זי־נער פא־ ר ע ר ע ט מ א ק טיט וועלבעש
 דיע. אין וואורדע. אי־פנענאטטען ודען אץ ריכטוננ

 אין האבען .וויר :אנרעדם אונטער עש הייטט זעם
 פער. מארדע וויע; א־נד שטוטטגארט שט־אשבורנ,

 ווערטר-פאשיערע דיא פע־א־־נש-ציועקען. צי א־בט
 נעשיקט פעשט נאך פאקעטע איינעש אי; איך דאבע

 פערקוי. צו .ביטטע, :אויפש־יפט קודצען רעד טיט
ר ק  ;פעבר־א־קאםאיךנאךבידא.שע:ט3. אם - פ

 ״ראדיקאל״, רעם אדם־ניסטראטאר צום ניננ איך
 אונטער טיך איך רעם ק, ע ט ־ ד א ק הערר;

 פא־שטעללטע. ר ע ט ט א א־ם־ן נאטען -עם
 דיע. אינטע־ זאדאנן איך וואורדע פ־אנער טיט אייך
 בו. אין טאנע !4 בליעב אק בעקאננט. נאטע; זעם

 פ־א. רעם ששאטער אייך טהי־לטע אונד ־א.פעשט,
 ווערטה. דע־ אבזענדער דע־ איך ראש טיט, נער

 ניבט, אירש 7א עטר—פע ראך •יא־, שאפיע־ע
 הער. ררב-טא־דע אייגעם פאן ד־עזעלבען -אש

 ערהיעלט פע־ל־עש. בידא-פעשט איך אלם !שטאטטען
 ד־עזעם שלום דע־ נולדען!״ 30 ם־אגער פאן איך

 .־דב* ל״טע דיא ״־ואש לדטעט: ם־אטאקאללם
 ״־עבט', אינש בייא איזט דאש נעננען, .־א־ד־ אינד

 בע. טיטטעל דיא ווענע דיעזעם אדף אונם ודר דא
 אונזע־ע פעראיינס-צוועקע. אונזע־ע פי־ שאפפען
 אינד רעוואלווער האקע, דאלך, ז־נד: ייאפפע;
. ר דינאטיט .

ד־א ראם בעטע־רט. ר ע נ א ר ש א־ט־ן
א־־פענט. ז־ינעם בעצינליך קאטטע־ע־ס אננאבען

נאנ.

1

 אי: נ־אשק איש בידא.פעשט אי; ענטהאלטעש
 פא־טזעט. ד־א ענטשפ־עבען•- וואהדהי־ט רעד צען
 דיענש. פיר זאראנן ווא־רדע פערהאנדלונג דער צונג

אנבע־ויטט. טאג(נעשטע־ן)

ד־א ן <1 •ןי אורפז; דאש וואורדע געשטע־ן
ערה־עלט ר ע , : א ר ש געשאליט. אגארבישטען

א נ •קערקעי יאהר 1 ד ע י ר פ ( יאהרע, 3,/■
א. ם געורססער איי; א־נד טץגאטע ו י1ו : פ ( 6
ד ע י ר ש געשאגגנים. טץגאטע 3 א י ש ו ר

פזן־. :ולרע; 100 שא; קרע־ץ; א־ינע געגע; ייאורדע
געזעטצט. שום יייען ש־ א־־ף ר־שיג

ג. נ ו ז א ל ר ע £
ט־רקע:.לאזע. דע־ צ־עה־נג

 ענק66אייננעטרץ קץנשטאנט־נץםעל אויס דע־ לויט
 פץלנענדע ־׳ ל׳ דעצעמנע־ 1. אם וואורדק ציעהוננס.ליפטע

 ־קפ,6 60י>,י<00 געווי״ט 10־1173 נום׳ :נעצאנען ט־עפפע־
 נעוויננט 760758 נום׳ פ־אנקם, >10,000 נעוויננט 3111484 נים׳

 •ע פראנקם, 2 ,000 נעוו־ננט 1331929 נום׳ שיאנקש, 20,00>■
 1753:131 1035>)15 1587518 14.31944 :נעוו־ננק פ־קם >040

 11447 > נו׳ נעוו־ננק: פ־אנקש :1000 יע ;1937460 17433:13
214946 244948 376310 456470 502832 027605 1225867 

 וואורדק או־סערדעם ;1696540 1037987 163,986 1555286
 400 צו ט־עפפער 450 אונד פראנקס סי״׳! צו טרעפפער 28

 פער. 58 פיט ע־פאלנט אויפצאהלוע דיא נעצאנעז. פ־אנקם
נעוויננסט.נעט־אגעס. דעם צענט

. ט כ י ר ע ב ס ט & ע ש ע נ
פ,־אדוךטענ.נעשעפט. אונד נעטריידע פעסטער

אנ.1 דעי וועהרענד וואד נעשעפט דאס ן. ע צ יי ו ו
 טיט דנד ם־ייזע דיא לעבהאפטעס. ציעםל־ך איין וואכע צען

 מעטע־צענט. 85,0)10 וואורדען פערקויפט נעשטיענען. ק־׳ 5
ט. דער אוים וינד פדייוע ד־א - נער. פיונ  סעהל. אונד .

ערז־כטליך. מץנםאנ.נלאטטעם אונזערעס םדץ.טאנעללע״

 דך האבק אוסזאטץ שוואפק ועד,ר נייא ן■ י א ק
 נעהדטטעט. פץללשטאנד־נ פ-־זע פא־וואפענטליכען ד־א

 פדייוע צום סעטעדצענטנער 40ו>0 פלאם וואו־דען פערקויפט
קר׳. 10 נולד 7 ביו קד 65 נולד 6 פאן

 וואו־דען פ־ייזע פא־וואכענטליפע; דיא ע. ט ם ר ע נ
 פוטטע־.נערםטע :וואורדע פעלקויפט נעצאהלם. פאלל

 מיט. ק־׳, 25 נולד׳ 6 נ־ו נולד׳ 6 פאן אונטערנעא־דנעטע
 םאלצ.נע־םטע קד, 25 נול׳ 7 ב-ז נולד 7 פאן טעל.נערפטע

ק־׳. 75 נולד׳ 8 ג׳ז נולד', 8 פאן
 יעדאך פלוי, ועד,י איזט נעשעפט דאם ר. ע פ א ה

 אינסנע. פרייזע. פאדוואנענטלינען דיא דך נעהויפטעטען
 6 פאן פ־י־וע צ־ט טעטע־צענטנע־ 35 0 וואו־דען זאממט

ד פעיקויפט. קד׳ 60 נולד׳ 6 ביו קר׳ 40 ^ו
 צונעפיה־ט וועניג ווא־ קוקויוץ אלטע־ ץ. ו ר ו ק ו ק

 בעצאהלט. קר׳ 10 נולד׳ 7 נץ נולד' 7 טיט וואורדע אונד
 , אונד צופוה־ שטא־קע צ־עםל־ך ווא־ קוקודוץ ני־עם פאן

 י נעצאהלט. קי׳ 5ו׳ נולד׳ 5 נץ קד• 40 נולד׳ 5 סיס וואודדע
 וואור. וואא-ע טראקענע ניטע בעזאנדע־ט וואנגאנט א־־נ־נע

פע־קו־פט. ק־׳ 70 נולד׳ 6 בץ קד' 40 נולד 6 ס־ט דען
ק־׳ 2ו! נולד 8 פאן פ-היאה* פע־ ן ע צ י י ו ו

נולד' א פא; 1885 רע־נסט פע- — קד׳. 21 נולד׳ 8 נץ
קר׳. 82 נולה׳ 8 נץ קד 8(׳

85 נולה׳ 6 פץ; 188(־•. רא*.*וני יזע־ 1־ ו ר ו ק ו ק
קי'• 87 נולה׳ 5 ביז ׳7

ק־׳ 70 גולה׳ 6 **ז ייה־אה־ פ פע־ ־ ע פ א ה
ק-׳. 72 נולה 6 ביז

אי-צופיה־;•:. יך נקי' א ־6 ן א רעס ענק וו ס. פ ע ר
פערקייפע־ אייך אלם ע־6*7 לץ־וץהל ק •יא-ע צץללעט ר

אפנעשלץטפען נעשעפש קיץ ץדו־ך וו קהאלטענד, ציר
וואו-דע.
 א־זט ■עפנונג או־פדאנדעד פ•־ ן. ע ם א ז נ י ' ל
 פע־לייפט שטיעק. פ־ייוע ד־א וואדו־ך נאנפ־אנע, שטא־קע

 פ־יםא.יואא־ע ק־׳, 50 נול׳ 12 צ• טיטטעל-וואא־ע וואי־דע
נולד׳. 13 צו

 איוט פא־וואפע דיא נענען ן. ע ם א ז פ נ א ד,
 300 וואו־דק עם נעשטיענען. ק*׳ 5״ ם־ט אדטיקעל ד׳עוע־

פע־קייפט. נילד 14 צו םעטע־צענטנע־
מעטע־צענטנע־ א49ו וואו־דען ;. ע ב ו ס.ק ם ע ־

פע־קויפט. היע־ באדן אב ק•׳ סס נולד 5 צו
. ן ע ט א א ו ע ע ל  ודדד לוצע־נע־ אוננא־ישע־ ק

ווי־ד ראטדקלעע פי■ נעצאהלט. נולד׳ 58 בץ נול׳ 52 טיט
פינדען. צו אבנעהטעד אהנע נעפא־דעיט, נולד 54

 םיטטעל.יואא*ע ודוד פ־אפא־־־ט א. ק י ־ פ א פ
נץ נולד׳ 45 צו פ־יםא.וואא־ע נ־לד, 35 נ׳ז נילד׳ 30 צו
נעצאהלט. נולד׳ 55

קווא. נענאננק. צו־־ק פ־ייזע א־ם דנד ע ס ם י נ
 5 וועלכע ליטעטען,

 נ נולד׳ 18 טיט לינד
ע ם פ א נ ק

 ו׳אי־דען, נעצאהל נולד׳ 22 טיט הע*
 ראנען. צו פלאטט ק־׳ 59 נולד 18 ז
טעטע־. 1200 פא; פא־טיע אי־נע ז י

פ״ פע־קייפט. נולד׳ 12 צ• וואו־דע םלאוואניע־ צענטנע־
 נע. ק*׳ 50 נולד׳ 10 נץ נולד' 10 ווידד פ־יםא איננא־־שע
בעוויללינט. ניבט ם־־־ז דיעוע* וו־־ד יעדאך פאידע־ט,

 4 < שויאך. זינד צופוד־ק דיא ן ־ • ט ש נ י • ו ו
פע־קי־פט. נול׳ יס צ־ וואו־דע ויאא־ע ניטע סטדצענטג־

 ק־־נע אייטלאנד דאם פי־ דא ס ו פ י ד י ם ש
־רען:3נא וויי דנקענד. פ־ייוע דיא נד ז פאדהאנדען, ק־־פע־

נ־ץפש־סטען אן נולד׳, 28 ■אפפינע־ע אן ו*2,'*£1ןי ץהר
ם. ע ־ פ - נודד־. 29 ק^נזומענטען אן קר/ 50 נולד״ 28

ק־׳. 25 נולה׳ :11 ביל נילד' 31 פץ; שפי־ימים ע פ ע ה
שטיינענד■ זינה פ־ייוע ד־א ם. ו א ע ל ץ ־ ט ע ש

קי׳ 50 נולד׳ 25 אוני נ־ץשען, איש נולד׳ 25 נעצאהלם מאן
 קאטפא• נעטטא קילאנר׳ 100 פער נא־ילם איינצעלנק אץ

וואא. נעלנע נעשטאקטע פא־טיע איינע נ. • נ א ד
 ל־פטע •ד פ פעיקויפט. קי' 50 נולד׳ 29 פיט וואורדע רע

צו אננעהפער אהנע נעפא־דעים, נולד׳ 32 וריד וואאוע
פינדען•

 144 ניז נולד׳ 143 טיט ווירד דאזענויע■ ס. ב א ו ו
בעצאדלט. נולד׳

 וואכע אננעלויפענען דעי אין ע. ל ל א ו פ.ו א ש
 נולי 71 צו קאםם.וואללען סעטעדצענטנעד איינינע וואודדען

05 צו נעדיננערע פעהלעיהאפטע פע־קו־פט. נולד׳ 74 ץנ

 צ שמאםפ.וואללען נולד׳. 88 צו פ״נע נולד׳, 66 נץ נולד׳
 נולד' 58 צו אי־נשו-ען נאטשקעד נולד, 82 נץ נולד 80
סטיצטד. 600 לואר אופזאטץ נאנצע דער נולד׳. 60 נץ

 וואנע אננעלויפענען דעד וועהרענד ע. ל ל ע פ
 נע. מאן פעיקויפט. שאפ.פעללע 12,000 ניילי־פיג וואורדק
נולד׳ 2 נץ קי׳ 40 נולד׳ 2 פאן דייטשוואללינע :צאהלטע

 2 נץ קר' סס נולד׳ 2 צו נאנאטינד אונד נאטשקער קד', 80 [
 פאן נולנאדישע אונד סעינישע פאאר. פער קד׳ 90 נולד |

 אונד ט־יקישע שט׳ק. 100 פע־ נולד׳ 142 נץ נולד׳ 132
 אונד נאסנישע נולד, 47 נץ לד נ 41 פאן סאצעדאנישע

 — קילאנר׳. 50 פער נולד׳ 40 נץ נולד׳ 44 פאן קדאאט־שע
 פע־קויפט, שטיק 4ו>00 ניילייפיג וואורדען לאםם.פעללע

 נאנא. אונד נאטשעי נולד', 86 צו נולנארישע :צוואר אונד
 40 פאן רייטשוואללינע נולד׳, 95 ניז נולד• 9 ׳ פאן טעי
 קיטצ.פעללע — שטיק. 102 פער אללעם נולד׳ 50 נץ נולד׳

 נאנאטע־ אונד אוננא־־שע שווע-ע שטיק 15) 0 וואוידען
 נולד׳ 185 צו הענע־ליננע נולד', 170 נץ נולד׳ 165 פאן

 דיעוע־ אץ אויך וואודדע נאים.פעללען אין — פע־קו־פט.
נעמאכם. נעשעפט קיץ וואנעי

י ד, ע ה א ר נאנ. שוואכער פאלנע אץ ע. ט י
 נע. דאס נליעג א״פט־אנע ב־יעפלינער וועג־נ אונד פ־אגע
 צו פאללענד ע—פ דיא או־ף ׳עדאך אהנע נעדר־קט, שעפט

 אוננאד־שע העיבסט.טראקענע : בעצאהלטע מאן יוירקען
 קד 50 נולד׳ 23 נ•! קד' 50 נולד׳ 21 פאן א:סענ.ד,ייטע

 פיטטליננע קד, 50 נול׳ 2:1 נץ 50 נולד׳ 20 פאן קוד״הי־טע
 פאן ל־ינטע דאפהייטע נולד׳, 18 נ•! קד ,׳.0 נולד׳ 10 פאן

 50 נולד 12 פאן שווע־ע נולד', 11 ביו קד 50 נולד׳ 1״
פאאי. פע־ אללעם נולד׳ 13 נץ קי׳

ווייקען ימשטאנדע אי פע־ש־עדענע י. ע ד ע ל
בעצאהל. מאן — נעשעפט. דאם או־ף ־שטיממענד עו6
קי. 28 נץ 24 פפינד.לעדע־ נעפאקטעש ם־ימא : טע:

פץן יץפפשעמ געקל נולד׳, 175 נ׳ז נולד 172 צו ד׳
ש־־מא נולד', 184 נץ נילד׳ 1:8 צו :־׳ קיל* 15 במ ן 12

נץ נולד׳ 148 צ• ד׳ קילץנ ״ ב-י ״' ץן1 ז טע־־צע איינזאטץ
צ• ק־לץנ־׳ 18 ביז 1״ פץן טע־צען אשי; ציוייז נולד/ 172

22 נץ 19 פץ; טע־צק ד־יץאמי; נילד, 1 7״ ביז נולד׳ 106
 קילאנ־׳ 25 ניו 22 פאן דעטטא נ־ל׳ 174 נץ 172 צ• קילאני׳

 נץ 25 פא; נ־פפעל.טע־צען נולד׳; 18■-• נץ נולד■ 17א צ■
 נע. קוה.ד.״טע ;נולד׳ 1.58 נץ נולד 164 צו קילאנ־׳ 2/

 נעצא. נולד, 245 נץ 2׳-5 צו קילאני׳ 0 נץ 3 פאן נע־בטע
 נמינע נול׳; 225 נץ נולד׳ 210 צו קילא 7 נץ 6 פאן נענע
 יאשהייטע נולד; 2:15 נץ נול׳ 22•׳ צו קילאני■ א נץ 0 פאן

 גע. נולד, 190 ביו 185 צו ק־לאני• 7 נ•! 5 פא; נעצאנענע
 פיטט. נולד׳; 210 ביז 195 קילאני׳צו 7 נ־ו 6 פאן נע־בטע

 נול׳, 2־5 ביו 245 צו ק־לאני׳ 4 נץ 2 פאן נענע־נטע ל־ננע
ד; 320 נץ 31<> צ• קילאני• י• נץ 2פא; נידנע ל  קאל:. נו

 נול׳, 470 נץ 450 צו קילאני׳ 12 נץ 10 פאן ב־וינע פעללע
 נילדען; 305 נץ 31׳׳ צו קילאני׳ 9 נץ 0 פא־ נענע־נטע

 נולד׳; 190 נץ 176 צו קילאני׳ !2 ביו 10 פאן נלאנקהייטע
נולי. 195 נץ :85 צו קילא 9 נץ 8 פאן נ־וטט.נלאטםע־

ד ע נ ד ו נ ס ע ר . ט ה ע י פ . ט : א ל ש
 שלאפט. פדעפנו־נע־ צוט אייפט־־עב דע־ ס. ק ־ א ד

 שלאפם. שטיק 1306 נעט־ד. דיעועם 9. אש פ־עד״מאיקטע
 שטיק 101 אוננא־־שע, שטיק 113• דא־ונטעי פיעד,

 וואוי. נעהאנדעלט - נאל־צשע שטיק 11 אינד ד־יטשע
- נולדען, 65 נץ סס ויאא־ע אוננא־ישע דען: ד.אפ. פ

 קד, 50 נולד׳ 08 אוישנאהמסודיזע נולד', 07 נץ 60 פ־יטא
 נול׳. 08 נץ נולד, 62 וואאיע דייטשע נולד׳, 62 נאיייצישע

ק־לא. 1**0 פע־ ארדעש

רעדאקצייזן. דע־ ב־־עפע
 ש־י־נען איד־ האנק ווי־ :טי.ני אין פי ד הע־־ן

 די־עקטע א״ץ האנען ווי־ נעלעוען. פע־ננינען פיעלעט ם־ט
 אננעלענענ. דע־ אין ויאהלם־־נוננ אינוע־ע אויפפא־דע־ונ:

 :נ־פש ■א ודר לאנטע; דאך נעב־אפט, איישדיוקע צים הייט
 אן ם־אנע ד־עזע א־נע־ זיא ש־־ינען — '1 דעתי ״קבלו

 נאדי.שי. אונד די־טש״ק־י־׳ן ם־עשנו־נ. מאוננוואר, הנאונים
 אין וו׳ ם■ העדרן ויהל. חיים, אנו מפיהן אש־ נ״, ־אני

 מינים. נעצינל־נען יענאליען היא אויז היא קאננען זיא :ע׳
 נונ.האנדלע- הע־דן פץש נול ע־ץידנוננק6 - טעדאל

ן י י ל  היא נענען וועירען ז־א בעציעהען. אראה אין ק
 אין ה׳ מ׳ העדרן - קאננען. טהון נ־פטש נעט־עפפענרען

 ווירר ניעמאנר שווינרעל״א. איינע איזט נאנצע ראם :ני.ק׳
 אנרע־ע א־־נע אננעהמען. מישנענודט טץ־טען דיעועי דך

 דו־נ. נעראנקע אוננל־קלינע ריעזער פע־ריענט נעצייננוננ
 ר.ע. מץנאטע צווייא ץ־ע־ איין נץך ווירד מאן ניבט אויס

!ראיינער' .שוואמם - ראנן אונה רומשווינדעלן

עה״ענטהיייל. ט׳ :פעיאנטווץ־טליך רעדאקציץ; היא ־י6
11£.״ 11'1£ א *11*0*ז1>ו,1ז : ג1. £11 א ' • *ז א1'1'2ז!!'•! >11• א#41חו>ו*')* ז ( ) ו1וונ1ם 111111 1(1־11011 .▼ א 1, £1)ן01י 8 8 4 ,1§1'1* {1ווו1ן



 בע. ג־בט טץ אום צוריק, צ־טטער טיין אין דאנן סיך
ללפנע וואע־ לאססען. צו ווערשק  דעק ם־ר איך ז̂ז

 ;לאשםק א״נשלאנען קאשף דען נוטצען אללען ע א-ג
 !*ניבט איך בין שאט~)*ט״ .ג־>*םעד ז^לך א״ן

 :לינקם ע6רו - !)!* ס י מ ״על־ען :רעכטם (רושע
ן!*ד א ר ג ו א .עליען

נייאיגק״יטעץ. פערשיעדענע
ט.) י י ק ג י ט א ה ט ל ה ז* ו ו ע ש י ד י (י *

 שעישטאד. י ו ל ם ע ר ב א־ן קויצעם שאן־ דעד
 האט ל ע ק נ א ר 6 א' אדנז*לד קדשטאנן בענע

 שעי. מאיר, 160,000 שאן בעט־א; דען שטאדט דעי
 י־גגלינגע סוטטע ד־עזע־ ערטיאגע שאם אום סאבט,
 ר,אנ. דע־ א־נטע־ש־עד אד,נע •אה־ע, 14 אינע-

 א״. אדעד וויססענשאשט דע־ דך וועלכע פעססיאן,
 געהא־יג וו־דטען, לעבענס-בע־ישע ם־אקט־שען נעם

 דאהלטהא- אנדעיע ש־ר א־ץ אונטערשטיטצען. צ־
 שע־שטא־. דע־ הינטערליעם ט־נק״טש-אינשט־טוטע

בעט־אנע. נאמהאשטע בענע
ן * ־ י א ר ע נ י ל ד נ • י ר נ.ש ע ד ו י ו

 1 דע־ :בע־־דטעט וריד ־נ א־ענב אדם ף.) א ד נ
 | לאדיסלוים נ־אך. נ־אם.ניונד.בעדטצע־, היעדנע

 ; ש־אזעם דעם דיעזעס 10. אם האט י, נ ע ש ט ע ם
 נונסטע; צ־ קילט־ם-געט״נדע א־ז־אעל־ט־שק דע־
 בעט־אנ דען ש־ל.ה־יזעש ■•ד־שען ני־-ע־בדטען דעם
 ע. ש ט ע ם נ־אף א־בערנעבען. נולדען 100 שא;

 דער וואהלטהאטער נע־יהאבהע־צ אלם א־זט ־ נ
 דך ע־ש־״ט א-נד בעראננט, אללנעם־ן א־טע;

 א-נד לדטהאטינרן־־טים ז״נע־ שאלנע א־ן דע־זעלבע
 שע־. אללנעמ״נשטען דע־ נעזינגונג הוטאנען דינע־

 נאך א־ננא־ן זאלאננע - האבאבט־ננ. א-נד עה־־ננ
 ט. ע ם נ־אף ו-א בעדטצט. טאננע־ עדלע זא־ך

 ד־לשע נאטטל־בע־ ם־ט •ודע; ודי ב־דכען ־. נ ע ש
״. דע: א־נד אנאד• ,-••ע־הא-א א־שטו־צ׳, שא־ :  א׳

 צו ניבט א־נ: געליכטער אנפד-פעכדפדשען ריגען
פ־־בטק!

 געםטעדן האט י) ע י נ נ ע ש ן א ־ א !ב *
 אשנע- דע־ אץ א״ד־ענין בעזאנדע־ן א״נע־ א•;

 ד־א אץ .111ו1><\ *״!■יסס אלם א־יד דען האש.ב*־נ
 א״דעם- ־ע־ ב״א אבנעלענט. נםידאנ דעם -אנדע

 א, ם • ט ש־אדדענט .טיג־שטע־ דא־ען םטוננ״־
 בא. יאנינם דעם שע־זא; ד־א א־ם ט־נ־בטע־ דע־
 גענ־אל.אד. קאנינל־בע דע־ א־נד י, צ ד א רא;

צ־נענען. י ע ד נ א ם בא־ז^ן ־•טאנט
ד (ד י ש ע י ד י ע ע י ט ד י ט ו ש ע  ד

 ד־עזעם דאהל ־־א ט איז בעקאננטל־ך ז.) ־ ו ־ ך
 בעזדדקע םענט-ענ־־עע־ דעם אץ ־עפט־־טק

 דע־ דאם זא ד^־דען, אננעפאבטק •טטא־ק
י ט א ר ע ט • ל אבנעא־דנעטען דען ר״בנטאג

 דע־ שפ״עלע־, ל״בטדננ־נע־ א־ץ ודא >*־,6 ם•,־ קאממע
 ־אטד, דען אדף נעלגע ע־לוסטק6נעלד. נ־אטע־ען :אך

 נעהטען קא־טע איינע :אך עד אב דא־ט, קינדעט •עדעס
 דע;; דא־בע; אד:*ןזולדי:ע דאס האט . . !ניבט אלע־ •אלל,
 דע;; א-ך נץ שא־שק? עודנע דאב טיל וואצו -עבט: :•:ט

 •ע דענן איך ווע־דע ? דענשען איב־־נק דיא אלט בעל.־
 לע. דיעזעס אושעדהאלב ם י ו ל דעל ודא ע־:־־:דען,

 בעטרע. א-:טט זעעלע מ״נע דען אדס, נעשאפפק נע:ט
 בע. מ־ט :•:ט •א איך ודיש דאם אלל א־נל . . וד־ד? ן פי:

 נ :ו נ ה א א״:ע בלאב לענטה־עשאן עט שט־טםטה־ט;
 וו״ס, וועד אונד נ! נ ו נ ח א א״נע זעעלע! ד-נע- אץ
 ;־:ט ד־עזעלבע איך ווענן האטטע, אהנונג ד־עזע •ע איך אב

 אבעל !וד־דע נעסעדקען מענשען א-ב״נע; דע; נייא אויך
 אהנונג, א־־;ע נו־ דאך ענדלץ •א נל״בט אהנונג ע א••:

 ש־עלל״בם ד־א סאנטאדע, סענשל־בען דעל שאפפינג א״:ע
ע א־י;ע נוט עבע:וא אלל־ין א־זט, ל ה א ו ו ג י  זיין ל

 איך ודיס וואס ? שטאלין אלזא איך נץ וואדדף . . !קאנן
 דנט יא מיל קאנן אץ מענש? אנדע־ע־ א־ץ אלט מעה־

 שטדב.נענא. דע־ ודיזע וועלכע אויף ע־קלא־ען, א״נמאל
 היסט. א־נע־א־רדישען איינעש אידעע דעל צו מע:ש לענע

 דע; סיט דענן א־זט ווע־ !אדט נעלאננט לעבענס לישען
 אום געטרעטען, שערנינדונג אץ •ע זעעלען הי:נעש־עדע;ען

 ש־־וואהר! ע־שאה־ען? צו •ענדיטש דעב נעה״ם:יספע ד־א
 א־זט על ד־נקט, דך מעגשען לעט ני־טס דע־ אוץ שטאלץ ודא

 א־־ד־שען אי־נע־ שאן ע־ דא נעש־אנקט, זעה־ בעש־$;קט,
.נל״נט אוטנענען היללע  האט ל ח ר !וואה־לץ . . !
 דע־ דען״נא־דענ.פאניך אץ דאס צי, מי־ יושט דא !־עבט
דעט מ,ץ א־ך לאט ;ו״א ש־אמט אץ דאט ;מיטמאבע וועלם

 אונד *־ט אן אננעלעגענה״ט דיא אום ענטזענדעטע,
 } שטים. ווירקליך קיויז >*ב אונטערזוכען, צו שטעללע

 נעלאננטע נון געסטעדן - האבע. געקוישט טען
 נעריכטם.קאט. 2. דער שאד אננעלענענה־יט ד־עזע

 — שערהאנדלונג. צור רייכסטאנעם דעם מ־סם־אן
 שאד. געגנערישען דער שערטרעטער דעד נאבדעם

ץ- ז י ו ר ק דעס שע־ט־עטע־ דעד אונד ט־יא  א
 שערהאנדלוננ ד־א וואורדע נעהאלטען, רעדע; רע

 דאס וררד נ א ט נ א ם נאבשטען נעשלאטסען.
ם. ע די עדסט יעדאך נעשאללט, וואהל אורטהייל  נ

 | יידישען היעדגען אין ווערדען. שערקינדעט נ א ט
 | אב דא־ום, ווענינ זיך מאן א־נטערעסטירט קרייזען

 דיע. !ניבט אדער בלייבט, דעשוטירטער ז י ו ר ק
 א־נטיערעם- וועניג זיינע־ד־טס אויך האט מאנן זע־
 } דען בלאש ש־רכטעט מאן יודענטהום. דאם שיד סע

 ווענן ווא־ע, אונשערטיידליך דאך דע־ השם״, .הלול
 ז י ו ר ק דאם זאללטע, הערדששטעללען דך עם

 אונד דעעלענ- איינען ודדקל־ך וואהלען דען ב־א
האט! געטדיעבען שט־םםענ.שאבע־

 בעקאננטליך י,) א ל א ם ך י ר ע ט ע ( *
 דעשו. אנטי.םעמ־טישע; ב־סם־נפטען דעד אי־נע־

 .טאנ־נע14 ד־נע ד־עזעם 17. אם טדיטט טידטען,
 א-נעס ווענען אן, שטאאטש-נעשאנגניס-שטראשע

דועלל-שעדנעהענם.
נ ע נ ע ד א ו ו ש ע .נ א י (ד * ב. י ר ע נ.

ן טע״ י  ווירד לעטבע־נ א-ם ן.) ע ־ צ י ל א נ א
 ״ש־אצעם-״טטע־״ בעקאננטע דעד בע־יבטעט:

 נעשווא־ע. דעד אינצושעילאםם־נקייט דע־ פאן האט
 געז־נ- דע־ען פא; א-נד נאל־צ־ען אץ נענ.נעד'־בטע

 ד־עזע געל־עשעדט. צ״ננים טדדריגעם נא־ איין נוננ
 ווע. פ־דא דעבשען א־נד טאנן א״נע; א־בעד האבק

 צווייטאל ״בלוט.בעשולדינוננ• פאלשען א־נע־ נען
 נעשווארענען ד־א אי־סנעשש־אבען. ״שולד־נ־ דאם
 דע־האלב ; ••דענ.ש־נדע דודבגעהענדם פא:ט דנד

 נע- אבע־שטע דע־ דא: א-ך, רענן עם קאטטט
ן נענע; א ־ דיבטס.האף ע ד ו  א•־. נעשאללטע; י

 נעשווא־ענענ-נעריבטע פא־ט־־אישען דע־ טהיילע
 דעד אדך בעווייזט דאם בעז־ט-נט. גאנצליך הייש־נ

 לעם. דעם שאד זאעבען דך דע־ פא־־/ שאלגענרע
 21. אם - אבשש־עלטע. נע־־בטם.האשע בע־נע־

 נע. דיעזע־ נעטל־ך האטטע •אה־עם דיעזעם טא־ין
 נ־טם. ייד־שען האבאננעזעהענען א״נען ר-בטם.האף

ק בעדטצע־ ענ  א״נעש בעשולדינוננ שאלשען דע־ -
 ו״א צ צו ז־טטליבק״ט' ד־א נענען ,שערברעבענם

 שע־א־־. דע־ שע־אידטה־לט. נעשאנננים •אד,־ק
 ד־א.נ־בטינקייםם.(נולל־טאטם.) טעלדעטע טה״לטע

 אץ קאםםאצ-אנם.האף דע־ א־נד אן, בעש״ע־דע־
 בטם- נע־ לעמבע־נע־ דעד ־אם אן, א־דנעטע ורען
 שעד. אץ א״נטאל נאך נענענשטאנד ידען האף

;ווירק. האט נץ טאנע ד-עזעד 1 צ־עהע האנדלונג

. ע־שלייע לעבענט  שטיק נום א״ן ל־ענט:•בט !נאטט ט״ן .
 אונודסטענ. א״נפאבק, דעט מאהנוננען דע; אץ דאהלה״ם

. . מאדבענם!־ אונשולל־נע; דען,
נעיד״ ק־אנקע דאס נעאונ־וה־נטען נעלאנקען ד-עזע

 א־ממעל נאך דע־ פעד־א, •צדק •וננען ם־לאזאש־שען דעם
 שלאשען ד־;ע דאנדע; נ״דען מ־ט שטאנד, דא ווא־טלא:

 אדש נ״טטעד אונ־וה־נען ד־א ע־ וואללטע אלט ל״בענד,
שע־ד־אננען. קאששע די;עם

 דעד אדם נעזאנב לדטע־ א״; ע־טאנטע שלאטצלץ
 ,הא־ע; :ודעדע־ ל ח ד דיעף דא העדיבער. ט־נאנאנע

ק שא; מאן וו-א דא, הא־ק !-אבב־ דא,  דעט ננאנ: א- ד
 וואללען !נענ-טש געזאנג אונד נעבעט מלט ש״ע־טאנעט

 אללעט ווא בי־־נען, א״נזאטק־־ם ס־ו-ל־גע־ אץ אלל־ץ דא
 ד־עזע־ אן דא וואללע; ז ש־״ט דך שעטטעט הי־ל־נען דעט

. ד טה-לנעהמק ניבט זעעלע״ע־העבו;: ש־״דעען .
 נעמאנט נל־קל-ך נלו-בען דע; דודך אללע ,ווענ;

 הא. ק־נד, ליעבעס מ״ן דאנן, פעדדא), נון (זאנטע ווע־דע;
 ש־אמט נוד מאן דאט ־אטד,ע, א־ה־עם נדט דענט דא נע;
 שטאג. ט •א נאך ש־אממלנק-ט -•א אב דבט, ד״ם אץ !זי־א
 אוץ זיא ווענן אלל״ן ;ט־אטטען צו מץ אוץ ווא-ע, דע

 טדזענ. דאך •א דא ה־לשט זא זאללטע, העלשען ניבט ט•־
 ניבט דאס נעודס אלזא דא־ף סאן סענשען. אנדערעד דע;

 אונד ט־אטטע צוט טענשען אונצאדל־נק וואט שעלאבטען,
 ל־עבע וואהל, אלזא דא לעבען נע־״בט. בע־ודינוננ צו־

 דאהץ, א־־לע איך ם־נאנאנע; ד־א אץ א״לע אץ !ל ח ד
. . א-זט וואונש ד ה י א ארך •א עט דא .

 שטאנד מארבע; •וננע דאט שא־ט. א־ילשע שעד־א
ע־. דעט צו ה־ניבעד לאה אונד שענטטע־ אם לאננע נא־

 שטאטטגעשונדען. שערהאנדלונג צווייטע דיא ל־ך
 איי. היעבייא האטטען ריכטער• .העררען ד־א אונד

 ניכט געווים איהנען ד־א אנצוהא־ען, .לעקצ-אך נע
 שאן טאנן א-ן יודע. אנגעקלאנטע דעד וואר. ל־עב

 שערטהיידיגונג ז־ינע זעלבסט דעד בילדוננ, ד,אד,ער
 שערהאנד. שיערטען אם נעטלץ היעלט שיהרטע,

 וועלבע שע־טה־ידיגוננס-־עדע, אי־נע לוננס-טאנע
 שאט_ דיא ־יכטערך דען,הערדען וואד, נעאי־ננעט

 רעדע דעזעד אין יאנען. צו נעדבט אינם ראטהע
 וואהרהי־טם. .ניבט :אנדע־ם אונטע־ עש ה־יסט
 אונד רעכט נאך שטרעבען דאם ניבט אונד ליעבע

עי ט״נע האט געדעבט־נק־־ט ט  שע־אנלאשט. דכ
ך דיא שעדאורטהיילען, צו טהאט א־־נע שי־ ט־ך  אי

י א ט נ ב י , נ ן ע נ נ א נ ע  דעד זאנדערן ב
ה ע ד ו י  הער. איהרעם אין פי־ע־ ודא דע־ ם, א נ.

דע־ נליהט צען ע ו ד ו  איה. אין דא־ן אי־ן א־זט •
 וויי. ז־א נעוואגט, נור עם זיא האטטען אדגען. רען
ם זאנא־ טץ דק ו  שעראורטהיילט ע ד א ט צ

 נע. אבעדסטען דען אדף בל־ק א־ץ נור 1 האבען
 אששענט. דעד שא־ שו־בט דיא אונד ריבטם.האף

 מ־ך, אבנעהאלטען, דאשא; דא האט ט״נונג ל־בען
 שעדאודטה". צו טאדע ם צ יודען, א־נשולד־נען דען
ק  קלא. ערהאבענע ט־ך נענען ד־א ווענן זעלבשט !ל
 זאלך ק-נע ט־ך א־בע־ ד־דשטע זא ווא־ע, וואהד נע

 דא זעהען ווע־דען! שע־האננט שט־אשע הא־טע
 דען אונטעד א־־נטאל ריבטע־, העדדען נדינע דך,

 א־נ. שיעלע ודא !אום גוטש-בעזיטצעדן בריסטליכק
 אונז־טטל־ב. אץ אוננעשט־אשט לעבק דיעזען טע־
 עדש־•- נעדיכט שא־ ש־דען דעדק ווענן אונד !ק-ט
 א־הדער לעבק שט־אשל־בע דאם נענען א־נד נען

 •טוואבען ד״א וועדדען דא ע־העבען, קלאנע מאננעד
 אונד !ווענגעש־קט לאבעלן ששאטט־שעם ש־דקטיט

 ד־עזע; ט־ט ר־בטע־ העדדען ד-א וד־ל ? ווא־ום
 א־ף איהנק ט־ט דנד, בעש־יינדעט נוטס-בעדטצעדן

 בץ אץ געהען! וו־דטהש-הדז אינם אונד •אנד ד-א
ע: נוד דאך אבע־ נוטם.בעדטצעד, א״ך צוואר ד  •ו
 ן ע נ י ל " ה איינק א־ך קאנן דא־דף אונד

 לע. נאנצע; מ״נעם אץ א־ך דאם ל״בטען, ד י • א
 אם האבע. בע־־ה־ט שד,״א ש־עמדע קיינע בען

 דעל־. א־ץ וראם נ־בט.־רין, א״נע אבע־ ווענ-נשטק
 ף או ו־א־ אנד־אנע א ד !איזט שע־ב־עבען אזעש נ

 שאן נ־־שטל־בק■ .־וטהענ׳שען א״נעש אנשט־שטק
 טיך נענע; ש־דענצ-מטע־ א־שענק—שע א״נעם

 נעדעב. ד־א אדף האששע; ם••; דא־דק! ע־האבע;
 ש ל א ש אלם זץ האט ־':טעד דעד ט־נק״ט

ע דע־ עדודעזען. ד ו  אלם נ־בט •א א-הנען נ־לט י
, ב־ן אץ !ש נ ע ם ע ד ו ע א־נע דענן י ש ד־  יי

 נעזעטצע א־ם בץ אץ ;נעבא־ען טץ האט טוטטער
 אץוועדדעא-ך הע־אננעוואכשען. יודענטהוטם דעם
אדשהא. נ־ע •נד א שע־נעםםען, נאטטעם ט״נעש נ־ע

 דאט נל-קלץ, דך פ־הלטע דא נ^פטעט.הדדע. ל״בטעטען
 ז״נע* אדט .דאנב•• טייבדנדנע; דען נעלוננען, איה־ עש

 ט-נא:*:ע דע־ אץ פ־עלל-בט דע־ די־טען, צו א״נזאמק״ט
 ש-נדען זעעלע טטעמע—צע ו-נע -6 ה-ל.מ־טטעל דאם

. . . ד־־פטע

 א-הש ודך ט־אט, ס־נאנ^נע ד־א אץ טעד־ו) אלט
 שטאנ. ל״טע טי־סטען ד־א אדם. עה־-ע־ביעם־נ מעננע ד־א
̂ן6 דע;  שטעה.טול. א-ד,־ע ר־קטען או;ד או•־• דטצען דע; ז
 נע. אללפע־עה־טען דעט אוט דיטע, צוד (.שטאנדער*) טע

 )ד,נע1 :•נג, טע־־א — מאבען. צ• פלאטי; מאננע לעהדסען
 נעמעסטע. מלט ע־ודדעדן, צו נ־־סע שטוסטען פ־עלען דיא
 בל-קע נעזענקטעם בין־ע; צו אונד ש-טטען לאננזאדען נען.
 ד־א הקדש), (א־ון ,בונדעס״לאדע־ ה״ל־נען דעד צו ב־ז
 דעט (מזדה) מ^־גענ-ל״טע דעד אן ב־נאנ^נע •עדער אץ
 אדך ־•בטוננ לועלבעד אץ אונד א־זט, אננעב־אבט •לעס הו

 אננעדבט א־ה־ אנדאבט דעד וואה־ענד נעטענדק אללע
 )־האננ46ד*דענ. דע; ק-טטע פעד־א האבק. נע-כטעט

 לא. א-לטע אונד ה־ננ לארע דע־ *־16 וועלנעד (פ־נת),
 נע. אונם־טטעלבאד דך דע־ בעט.םלאטצע, דינעם צו דאנן
אנד.6בע נונדעפ.לאדע דעד בען

 א־ד,ט ווא־ נ-בטט הייבלעד. ק-ץ וואד פערה!* •צחק
 ענ.0 פיעלע־ זו* .ש-נ.ה"ל-נק״ט״ ד־א אלט שע־האסטעד,

 ע־ש״. פ־)*מט )־דענטלץ1אדמע־ אלם נע־נע זז* ד־א שען,
 •עלי. נעודטסע־ אדבא-בו:: ד־א אוש *ט1בל דך עט ווענן נען,

 בא־אק. )*ן6 מאנן אלט אלל־ץ האנדעיט• נזנד״בע נ־אזע־
 וווןללטע אונד אנשטאנד דק אדף פיעל פעד־ו* ה־עלט טע־,

ו*לנט.)6 (פון־טד !נענע; א־לע־נ-ם )*פפענטל־בעם א••; נ-ע



 איזט .תער :(דומע !־ערהעבק צו אדעל.שטא;ד
' - >״ דאש א ל א  •אדאנ£- .דר׳ :ערורדערטע ׳

ורטש!•)
א, ם ■ ט ם־ג־שטער-שץאז־דענט דך ע־האש נון

ק;8ע;טרךא צו שא־ווא־רף דיעזען אום  זאנטע ער ט
 גלדבע׳ איך !הרז ״געעה־טעם אנדערם: אונטער

 רעגיע־ ד־א ווענן א־נרעכט, קי־ן דורכא־־ש ווא־ עש
 :אציא- אלש ש־־יהער וועלכער טענשק. א־־נעם רונג

 א־־שצייש. א״נע וואר, נעשעה־לץ העטצער נאלעי
 העט- וו־־טע־ק שא; דעגזעלבען ש א שערליעה, נונג

 א־נטע־עששען ד־א ־־6 א•;־ אבצוהאלטען צערייען
•ואש רעשטש.) (צושט־מטונג געורננען! צ• א־נגארנש

 לץ :ערקלא־ען שאלנענדעש אץ טוש לא טריששט,
 א־דען א־־נק קאנן שטאאטש-ב־רגע־ אונגארישער

 דער אן6 ;־שט ע־ ••ענן ערהאלטען, ט־טעי• א־ע־
 ם־ניש- א״; ר.—ו ב-א־געש־אנען זדעצו -עניע-ונג

 ם־נ-שטע־- דע־ א••;, שא־שלא; דען ב־יננט טע־
 זא:ע ד־א ווא־ו־ף ה־ע־־בע־ ענטש־ידעט ־אטה

 א•:- קאנינש• דעש שע־זאן ־•א א־ש ״ט־נ־שטער דעם
 א י עשטאט טא ז־ינע נון •וענן •••־ד. טע־בר־טעט
 דיעששאל- ד-א והרד -א;ז בעודללנט, או־=צ־־ב:•:;

 ט׳נישטע־ שאש ענטשל-עש-נג אללע־דאששטע ל-גע
 ענטשש־־שט שא־נעהען ד-עזעש געגענגעצ-=;עם.

 (לעבהא£טע־ !•1848 •אך,־ע שאש נעזעטצע רעש
רעכטס•) ב-שאלל

רא־ט׳ דאש ורעדע־ נאהש י ד א ; א געזא
 שע־שש־־ט. צ• נא־לע אנטי-שעם־ט־שע עט״אש ש א

 גע. ט־:־שטע־.ש־אז־־ע;ט .־ע־ :לאנטע ע־ צק.
 אנאלע; נאצ א־־נען ע־ ראש א־ץ, זעלבשט •טטעהט

 •-ל ע־האש, אדעל.שטאנד דע; א־ן ר ע ל ר • ו ו
 עבענזא !א־־ש;אש א—ורהלע שט־אש־־שע ד־א ע־

ע אלל ע־ ט א ן ה ע ש ־ ד י  י
ק  א דען אץ א•:־ ט—דערא ד

 ע־- שאטלנע ג־אשע דך דא נאש־עש דא, וו־יל שען,
 געשאשט טצנע שש ד־עזעש האטטק. ״א־שערט

 רע־ ד־טענש ש־־שאלי (־דשענדע־ !'א־־ש;אשק
-טען.)0אגט-.שע

 א־ט • ראש נון נאהם • ש ט ע ש ש־אד־ענט
;ו ; ד א ט א״נער צ ;  ש ט .אץ :זאנטע ע־ :

 דע—• דע־ עש ראש שאשען, ארשטע־קזאש דא־רף
 ה־ע־ ו-ענן קטשש־־שט, ג־שט פא־לאטענטש דעש

 ע־דעז • ט בעשיששש א־נ־ שנע; אננעג־ שע-לאנען
 צ• א־ט • דאש א־:ד ד;ד עזענד אד ניבט רעלשע

ע־—א ט . שעיט ־ . ״ ש.ן - . .
א■'- ־אי־יע היא :•שט דאך -א-ה שא־לאטענט -אש

א־. טיט•אשע־

ילעשהאשטע־••שטעש־
 ורדע־ש: א־נד א־ג־והע ־עשטש. ש־־שאלל
 ע־דשע אץ א״שע־שט״ל־נקק.) דע־ ל״טענש

ענטראי צ• א־שע־ונגען זא־־שע־ דך נאשטאלש,

 דער א־נד נגא־נש א אנזעהען דעש וועלשע
 צ־ש־נע; ן ע ד א ש ניר שא־לאטענטש אונזערעש

רעשטש.) ש־־שאלל קאננען!■(לעבהאשטער
שעטש־ ש־אדדענטען דעש טאהנוגג ד־עזע

 וועלשע נעריכטעט, אללע געגען א״גענטלץ ווא־
 וואושערערן־ געאדעלטען א-:ד .דעקו־־רטען שא;

 ם-נ־שטע־, ד־א ווענינער א־נעגטלץ אונד שש־אשען
ן ד-א אלש ע ד ו  אב ״אללטק. שעש־טששק י

 - י וריד האבק ע־שאל; א״;ע; טאהגונג ד־עזע
 א־נשע־בעששערל־שען ד־א דאש גלרבען:•שט, ודר

 ש־שששע. א־ד,־ק שא; ה-עדו-ך דך א;ט־.שעט־טק
!ווע־דען לאששק אבהאלטען רי־ען

ש. י נ • ם דע; ש־ר בא־שעט-פאשטען ש־־ש
ע ש ר ט ע ן ד ר ע נ נ י  ורע- דך ענטששאנן א
 ש- יעדאך דע־ קאטשף, העשטעע־ א•־; רע־
 דך האנדעלטע עש שאט. א־נטע־עששע וועד: א-:ש

 רעש א ש • ט דאש דא-ם, שלאש נעטלץ היעב־-א
 ״אל. טאשע; ע:דע א״; א::עבלץ ראט־טאטש-״עזע;

ר לץ א; שאשט אללע ־עדע־•:; ד־א דאש־ט לע,
: ש■־אך -א קא;:ע. שע; ' ך׳ ד  א ה ט ־ א ש :

 :׳ •ע־אר ד ל א ו ו נ • ר ג שעלא ־,,ש
קאט־טאט.
 ע־־ענטע א״שלעהען ש־על

 ור־טהשאש. ראט־טאט ״־אש זא;טע: ־א ־ע־ ,,ר
א אלש שעששע־, טעט ע-:;. ד  •א האט ד-עלע -עד

 ור־ ״אש געש־אשט. שטאנדע צו דשטש א-:;א־ן אץ
אבק שעדטצען,  לא;. רעדע־ו:;, דע־ דשט ודר ה

 1 שע־דאנקען צ• ט ש •א ש ל ל ע ז ע : דע־ דער;
 אקאדעט־ע(:עלעה־טע;- א־נגא-שע ד־א האט ווע־

 רעט. ד־א האט דע־ ? געג־ינדעט געלעללשאשט)
 ׳ ע־ש־־ט אשק א־;ד שעשט צ־רשען טעדש־־קע

 >■ א״ננעש־ה־ט דאששש.שישש.שאה־ט ד־א האט דע־
 דע־ ;־־ ודר האשען שאשש־נגק ד־עזע אלל -

 ;־שט שע־־אנקען, צ• געלע־־שאשט א־:;א־־שע;
 ה״טע:־שט ;עלעללשאשט ־־א ולענן !־עדע־־:; דע־

 ל־א ־אש שע־נעששען, ;־שט ••־־ שען—ל לא ר־־שטעט,
ט ־עדע־•;; דע־ שאן ! — א•;־;עלאהשט ע־ד-ק

ען ,  ראם ...

א ש ט א מ ;

״שט.ד־א האטד־א י ■א דעדט שא;
 א־־;ע אץ •א־־ע; שא־ שא־־־צ־־א שטא־ט־שע

 ״ערשע א־;ד א־ש;ע־־א:־ע־ט. ״שטאאטש-שאל־צ־א־
 ;ע. טא:ע צ־ ד;טעה־ ל־;ד שא־־צ־־א.שךא;־אלע

א ט־עטק!  א־־;;עש־ה־טע ־עדע־•:; דע־ שא; -
 ״אש א•;־ :ט־לל־אן א״;ע ראשטעט

 ש־־א האשעניש ״־־ !ישע;?
 שע־. ״ע־-של־ט—ש ל־א ־אש ע־רעשט, דאה,לק דע;

 ש־דש. דעש דעש אלל ;אך קא:; אץ !האט גאששק
 ד שע״־לל־נק שא־שעט ק-ן א־ננע־ן -עש טע־

 ■ע־ ל־־טענש ש־־פאדל (לעש־אשטע־
ל־נקען.)

תארנו׳ דאש א ש י ט קאלאטאן ערנר־שף נץ
 ם־נ. איזט שטאאטש״שאל־צ״א ״ד־א לא;טע: דא דע־

 שאל־- הישטשטא־ט־שע ד־א ודא ;וט, לא דעשטענש
 בעט־־ששט, שאנדא־טע־־ע ד־א וואש ווא־, עש צ־יא

 שע־ש־ע. דען א־־ש טץ א; דאש נור, א־ך וריש לא
 א־ע. שעט־צ־אנק לאנדעם דעם נעגעגדען דענשטען

 שא;. דער ג נ ו ר ה ע ם ר ע ש ווענען לאנגען
 לאנדעש דעש ל־שע־ה״ט ד־א ש־ר וועלשע דא־טער־ע,

 א־זטיש!״ ״לא א־זט׳ש!" (״לא א־לט! נאטהווענדי:
 שארשאללע צענלעדער דעם ש־־א רעשטש.) -

 שאם שאט־־אטעך ״;־אשע א״דנע ווא שא־ין, א־ם
 •א שא; ווא־ דאו־דען, :עשלאנען בלוטי; שאבעל

 ם־ל־. דאש א־;ד שאנדא־טע־יע ד־א דאש ע, ל א ש
 האבען! א״ננענר־ששען רעשטצ״ט־; נ־שט טא־

 א־נ־ו. נ־אשע -• דעשטש דד־טע־ק״ט (לעבהאשטע
ק א־נטע־ הע  א״דנע; שא־ א״שעלשט-לינקק.) ד

 שאלק דאש א־ך דאש רעדנער, א־־ן לא;טע טא;ע;
 ווע־דע! לאנד״ש־ה־ען .,שע־ה־־שענע דאש אץ דשט

 קאל. נאלרענען שאש ש, ע ל א מ שא; שש־אך ע־
אץ :עדשטענש ש־־־ש-טאששען דע; שא; א־;ד שע

 אללי־ן ;־שט: מאלעש ;־אשען דעש טץצו שע־;ל־־שע
 צע־שטעטטע־טע ע־ ? ד־עלער דע;ן טהאט ו־אש
 לעהנלושט דע־ טאשטע א־;ד קא־יש ;אלדענע ראש
ק ;אך  לא ע;דע. א״; ש.טאששען של־ עדשט־שען ד

 דאש דהושע) :ל־קל־שע־ער דאשא־ץ :ע"א;;עש,
 רא;;טע: ש־ה־ק שע־ה־־ש■:; דע־ לא;־ ־אש א־ן שאלק

 (שט־־ם־שע־ צ-ש-עדק! ־אללע ד־עלע־ ט־ט ש־ן אץ
 טהון! ט־־דגע ראש ווילל אץ • רעשטש ש־־שאלל

 א־שע־נעה- ש־ה־•;; ד־א -א:; א;־ע־ע־ א״; טא;ע
ב־־שאלל.) (לעשהאשטער טען!'

;ה־ערדף שעטעיקטע ; א ־ :ו א ;אש־־על
 ם־ך אץ אש;ל״ך ם־ך, טא; ראש ־־שטי;, א־לט ״עש
 צע;- אץ האלטע, שאט־־אטעך ״;־אשק ק־־נע; ש־־

 ט;־ האט טאן :האט ט־־א־ט־־ט •טטאדע; ט־ט לעד
 שאשע א־ך אלל־ץ צו;ע־־שטעט א־; קאשף ט־־נע;

 ד־א אדע־ שאבעל דע־ טץ ויענן ;־שט. דעששע; ם־ך
 טעהר דא־ אץ האש דא ם־שד.א;דעלט. ט־־א:;־־א

 ראש אלש צ־־ט, צ־־ א ש • ט אלש ;עצ־־;ט. ט־טה
 ער שעשט־רטטע. אשען א־ן שאלאשט ל״נען שאלק

א שש־־שטעטע  טהעאטע־, א־;ש ראטא־־אנט א־ץ ״
 שע־. צ־ שאלקש-־וא־טה דע־ שא־ דא־ט לץ א־ש

 - ל־נקש. צ־שט־טט־;; (לעשהאשטע ר,־־עשק:״
א־ד;•:;:״) ״צור :־עשטש ־־שע שט־רם־שע

הע־רן, דאנקט ט־שא' ם־דשטע־-ש־אז־דענט
 שאט, ;עלע;ע:ה־־ט ד־א א־הש ע־ דאש א ־ ;ו א

 א־;־עש שש־עשען, צ־ גע;ע;שטא;ד ד־עלק א־שע־
 ט״נען ־אה־ע; שא־ שאלק ־אש .אלש לאנטע: ע־

 ד־א נ־שט אץ ע־נ־־שף שעשט־־טטע. שאייאשט
 ש־ל שענשטער, אש ש־עלטעה־ שטא;ד אץ ש־־שט;

צא; אץ א״ד־א־ף. שט־־נען ט־ט שע:שטע־ ־־א טא;

. ז פאלליעטא
פילאזאף. כעקעהרטע דער

 — •אד־הונ־ע־טע. 17. דע: אד: עיצאהל״: א-;ע —
א־םזע:צו:נ.)6 (׳-'-׳.:ע

 (ע־דופד־נטע !ד י ו ו ודא סענש, א־ץ דא ,ז״ק
ל ל־ענל־נע ד־א ה  פעד־א) שערם־עששען דען וו־־טע- ו
 דע; א־::ע־ דא ווענן דאנענען, נ•::: געודס האנע א־ך

 א־־ן אל: - ד, ע ם אבע־ ;ל־נד ״שא־צ־נל־מטע* דע־ דענשען
 :־דר־:־ א־דנען קאנן שט-עבען ד־עלעם - דק ש נ ע :

 דא. א־״ל־קלץ־ צ״טע; אללע י־6 ז־א דום אונד נעל־ננען,
 עדעל:טען ד־א פא־צ־נע, נ־אסטען ד־א ז־א, זונע; !נען

 ז־א זורען !אנצוא־־ננק דך סענשען א־־נעס טען6א־־נעגשא
 דענשענ״נע. דע: וועלנע פ־״־דלע־, קלי־נ:טען ד־א אוץ

 צו םע־;ע דך פא; אנהאפטען, רענעל דע־ אץ שלענטע
 ז־א א־ך דו: וו־ללע; גל־קע: א־ד,־ע: או: אבע־ !דאלטען
 האבק ! ש נ ע ם וו־עדער דאך ז־א ווע־דען :ב־טטע;

 שט״נ״נע. א־ינעש ל־־דענשאפט א־־נצינע ק־־נע •עדאך ל־א
 יעדען א־ם זאלנע א־־נע דך ז־א נעוואהנען לא נא־ענען,

 עבען א־לט ל״דענשאפט •עדע אדנע דענש א־ץ !א; פ־־־ל
 ל״. ־עדע אה;ע נעלעה־טע־ א־־ן ;דענש לענענדע־ ק־ץ

 ב־:•;־. א־־ן,*אללנעשטאפפטע• ד.א::םענס א־ל: דענשאפט
. . !•ש־־־וען אד,:ע אונד ל־־דען אד,:ע קיאסטעך

דע־ דע;ש, א־־ן ודא פעד־א, ־ע:צט (־־עף ! ־א ״־א,
 ־עבט! האבק ל־א עדוואבט) פידדע פ־עפעם פאן עבק
 ע־״ נול :•:: דאדאן סץ ל־א דאם דאנקען, א־הנק דוס א־ך

 דאצו קדאפט אלנודועדשטעהל־נער ס־ט זאגדע־ן א־״ע־ט,
גלד. ד־־נען ד־ט נעד־־נשאפט אץ £ע:ט דאם ע־דאהנט,

 האבק ל־א ־עבט! האבק ל־א ע־פ־־ע־ן! בענש״ב־־דעין
 ה־נ־ננ-לצו־נע־ט נעש־הל פעבטל־ך א־ץ האבק דא :דעבט

 זאנל־־ך! אץנעהע פא־ט! פא־ט: !הע-ן ט־־בע־ ד״; אץ
 ד־טטע־ ד־א :•:אנאבע; ד־א אק ה־נ־בע־ שנעלל י־־לל אץ

 ד־ך *,א״ לאננע שא; ד־־פטע או:־ ד־־בק •א א־ל:
ו־א־טק,״

א: ה־עד־ט  דאם לאש:ע הערדע, צ־: פעד־א :־
 וועב, קאלבק' א־;ד ״־ע:א־טק ד־א ־׳־ד:ע או־:, פ־־ע־
 א־: שדאנקק, דע: א״: םע::.קל־־ד דק האל:ע או:ד

קאנ:ק. ־.־ו ע־ש־־נק נאט:ע:.הו־לע אי: אנשטאנד־נ
 דא: א־ד: (־־עף ! פ־אד: דעב: נו־ ל־א ל־־ק .א־נד
 א־נד פל־־ס־נ נו־ ל־א בע:ען צו) ב־::■;:־ דאדכק זעעלק־־־נע
 ד־א דאצו, נענוב צ־־ט ה־־:ע •א האבק ל־א !א־נב־־נ::־:

 דע־ א־ן ה־נדו־ך :אב: נא:צע ד־א ה,־•:ע •א בל־־בק ל־־:ע
. !*ם־נאנאלע . .

נעקל־י. פעפטל־ך שטאנד א י ד ע ש •וננע דעד
 נעד־טהש״שט־דד־צ ר־־טעדע ד־נע ;דאדבק דע: פא־ דעט

 דאה. ע־נבטע ד־א דויך נעט־ינט וו־עדע־ •עדאך וואו־דע
 הא::ע. נעד־בטעט לאענען א־הן אן ל ה ד וועלכע נינג,

 צ־לאדדענ. א־ננע־ן ל־־נע: אק א־נד אונוו־ללק־־ל־ך פא::
 ״א־. : ה־נ־ק דך אץ וואיטע ד־א ע־ דו־דעלטע שדדעינד,

 פל־־פ־נ א־ך דאם ודנש:, ל־א !ק־נד אונשולד־נעם דעש,
 •־.6 . . . !ד־א פ־אד: ־עבט א־ך דאם זאלל, בעטק
 ד־א וו־א דעה־, נ־ב: ל־־דעי עם פע—בענ א־ך !וואה־

 בענ״־פע אץ בע־־ענק! נעבעטע א־־נע: אק נאך דך ל־פפק
 :•קאננק דק פ־אדם נאך סענשען ד־א ד־א נ־דדע־, עם

 ד־עלע פעד־א פע־נעהדבא־ ק־־ם איני ל״לע ודא
אדפדעיק. דע־ עגטניננען ל־א נעשש־אבק, אוץ ווא־טע

 דאם א•: וועלבעם נ־בט, דעננאך דא־בענם •וננק דעם לאדק־־ט
 ע־נם:. לא ־״נדעם6•ונענד. א־־נסם־נק א־ה־עם זעעלענה־־ל

ל ו־א־. בעד־ה: ל־ך ה  דאש נ־־ע־ד־ננש דאהעי נאד: -
 פא־. האלב ב־::ע;-ע:, האלב אק לא־.:ע א־;ד ל־א־:

:נעלעהדמק •וננק דע: צ־ טאנע וואו־שםפאללעם
א״. פא־שוננק א־ה־ע; ד־: וואללען א ־ ז •אונד

ק  בע. ;■בם דע־ ל־א, :פ־:דק ה־דדעל צ־ם ורעב נ־־ק נ
 !קאנן ן ע ט ע ב נאך א־בע־הו־פ: דא; ד־א נ־־־פ:,

 ששאק־וע־ק אבע־ם:־: דאם אק פהא־ד״ט, ק־־נע עם א־לט
 פ־־הע־ דאן נאכדע: וואללק, צו נעלאננען ה־־לעם א־־נעם

 ל־א האם! ש־ה־ק,א־־ננע־־סשק דאהק ד־א ט־עפפק, ד־א
 דעלבע בעאנטווא־טק, פ־אנק ע־האבענק ד־א וואללען
 א־־ן !נ־ץ !קא״ק האט לאוען דע;ש ק־ק נאך נ־להע־
 דאן ודא :־::, בענר־ישע ע־ ע־קלא־ט, זעלבפט דעי מענש,

 דעגש זאלבעד א־ק - קאננע דק פ־אדם נאך א־בע־ה־־פ:
 מי־נע !א־־נב־לדק נ־בט דאך עטוואם לא דך לאללטע

 ל א־־ננעשא־פט לאטץ דק ד•־ הא: םו:טע־ נאטטלעל־נע
 (לאש־ר, אנשאנג!׳ ד־שסק אללע־ א־ל: ״נאטטעם״שו־ב:

ק נ־בט ל־א ולענן ה׳). •ראת חבטה ע:  ז־ק פ־אדם אונה ב
ע:.פ־־ב: שא; ל־א ווענן קאננען;  אהנינג ־:ע ק דעה־ נא::
. !־.ווע־דה אהנע ד־ששילן א־הד או־ך א־לט דאנן האבק,

פע־לא־ק. נעדאנקק אק וו־עדע־ ש:א;ד שעד־א
 עם טאב:ע נעה־מע ל״נעם אק אלל־־ן נ־בט, שפ-אך עד

 וועלט נאנצע ד־א וואללטע אלם אוננעשט־ם, ד•: וו־טהענד
 פעדיא (דאבטע ״אך! - ן.1 צולאדדענשט־־צ א־הן א־נע־

 נ־בט ן1דא־בי •וננע דאם דע;; קאנן א־ננערן) ד־נעם אק
 אלם נל־קל־נער, נ•:: נלו־בע דע־ דאבט ? האבק רענט
א־ך !נא־־ א־:ע־ א־ך ן צודישעלן א־נד פא־שק דא:
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רייכסטאגע. אונגארישק דעם אדם
— שםעצ־אל־דעבאטלנ. דער מאג ־ע־טער8 -

 רי־בש- דער דך בעשאפט־גטע געסטערן או־ך
 רעם באדשעט-פאשטען דעם טיט א־טמע־ נאך טאג

 אייםערסט-ליגקע ז-א א־ננערן. דעש טיניםטעדם
 צו נעשטעללט אויפגאבע צור ד־עשמאל דך עם שיינט

 צו פאראד־עזע דעם ארס טיסא פאן העדרן חאבען,
 אנגעדבטעם' ד־נעס ״שודיסע איש ער דאמיט ■אגק,

 זאגק, מאן מוס טהאט דער אין געניעסע. בראד זיין
 או־ך ער מוטהיג וו־א ה־־ער, טיסא פאן הערר דאס

 האר. נאך גור ראך קאטפפט, אנגרייפער זי־נע געגען
 ערד,אלט. בעווילל־גט באדשעט זיין א־ב״ט טער
 פיר ט־סא ראש פערגעשסען, ניבט דא־ף מאן אוגד

 קאמפפען צו באדשעטש . מיניסטער א ■ י ו ו צ
 ם־גישטע־- דעס באדשעט ראש פיר : נעטל־ך האט,

 מ־נ־ש. רעש באדשעט -אש פיר אוגר פ־אדדעגטע;
 א"- לעטצטערען ד־עזע־ אין א־ננעק. דעש טערש

 אינגערן, רעש מינישטער אלש נעמליך גענשאפט,
 פעראנטווארט- מ־ישטע דיא ט־סא פאן הערר האט

 גע- ד־א זאלבער אלש ער דא י ט־אגק, צו ליכק־יט
 אוגד לי־טעט. לאגדעס רעש פערוואלטונג זאמטטע

 טאגע פיע־טען אש אייך ט־שא ראש עש, קאש זא
 אג- מאגניגפאששטען דיא שפעציאל-דעבאטטע רער

 אוגש פיר ד־עזע דא האטטע. עררולדע; צו גר־פפע
 זא ביעטען, א־נטערעששע נעריננעש נו־ יעדאך

 דארשטעללונג אינזע־ער אץ אונס ורד וואללען
פאששען. קירץ טאגל־בשט ד־עשמאל
 ד־א טאדעלטע ; א ב ר א י ס ו א י ז א ל ב

 פאן העדרן בעשולרינטע איגד שטאאטש-פאליצייא
 גישט קאט־טאטש-בעאטטען דיא ראש האפיר, ט־שא

• ט — ד:־. געבילדעט נעגיגענד ל א  אוגד ה
 רפע,—פא טישא פאן העדרן טאבען ט ש ו נ ר ע

א ראנרעש רעש פ־נקטע; מאנבען א; ראש ־ -  ג- ע ג
גע. א־נר קראאציק געגען רוטאגיען, געגען ן ע צ
̂׳4 ׳* *מן ן י ׳< <|4 • *׳ • ^ • <••׳ י* •<

 קאשי- ריא ־אש וו־נשט. ן נ א ם ר ע ה אטטא
 ערהאדטען ז—ורדקוגגש_ק ור־טע־ען אייגען טאטע

ללען.  ג־אשע ר־א פיר ער טאשטע א־בערד־עש ז̂ז
 א־צטע א ר א־גגא־ן אץ קיגדער-שטערבל־כק־יט

 וו״זט א־ג־א; גאב־־ער - טאבעז. פע־אנטוואדטליך
 אוג. ניבט פע־וואיטונגש-בעהא־דק דיא ראש גאך,

 פ־־גדליך אפפאז־צ־אן ד־א געגען איגד דגר פא־טי־א־ש
 ־,שעפש פא; ב־רגעי־טייכטע־ רע־ אייך פא־געהק.

 פע־זאטם. א״גע האט שענט-דיארדי(דעבענבירגען)
 פע־באטען. וואהלער אפפאדציאנעללק דע־ לונג
 א; קלאגע א״נער טיט דעסהאלב דך ווענדעטע מאן
 טיעפעש, •עראך דע־ טיג־םטער-ם־אדדענטען, דע;

 אגט. ג־בטש איגד בעוואהרטע שוריגען שטיילעש
 בעשולדיגט י ד א ל י ש דעזידער - ו־א־טעטע.

 אונזערן ט־ט עש דאש א-גגערן, דעש ט־גיסטער דען
 זא פערהאלטג־סשק (געזונדהייטש.) שאג־טאטש.

-או־שזעהע טררריג  אהנליבק גד א דיעזען מ-ט !
 אי־ש. ז־טצוגג גאגצע דיא פאשט וואי־דע אגג־־פפק
 א-גטער געראהגל־ך, וויא זובטע טישא - געפיללט.
 טא־א־יטאט, ליבעראלק דער ב״פא־לע ג־אשעם

 גאך א־-נען אנגרייפע־, ד־נער שאא־ גאגצע דאי
 דעש אויש היעבען וואוכט־גען ט־ט אנדערען, דעם

שלאגען. צו פעלדע
 גראף א־בעררייבטע זיטצונג דער שלוססע אם

ך א ש • ט לודורג  איבער ארששוש-בע־־כט דען נ̂ז
 דיא.־עפא־ם בעט־עפפעגד געזעטצ-ענטוואורף דען
 דרוק אץ ווירד בע־־בט דע־ אבער.הו־זעם*. דעם

 פערטדד־לט. דעפוטירטע; ד־א איגטער א-גד געלעגט
 פאל- נאך ערשט ווירד נעזעטצ-ענטוואורף דיעזער

 דייבשטאגלי- צור באדשעט-דעבאטטע דער לענדוגג
געלאנגען. פערהאנדלונג כען

נייאיגקייטעץ. פערשיעדענע
ר • ע ב י א ן ( ע . ע ט נ ע ר ו ט ש ד  נ

ם ו מ ם י ט י ם ע ש . ־ ט נ ן א י ) א , ן ע י ו  ו
 ע־וואהג. קור•; נוטטער פא־־גער אין וויר דעששען

 געטעל. פאלגענדעם נאך נאבט־אגליך ודרו־ שען,
 דעש טעד־ציגער 141 דך האטטען .עש רעט:

 א־ניווע־דטאט דער זאאלע א״געם אין •אה־גאנגעס
 ,איג. דע; א־ן אייששיש דען וועלכע אי־נגעפוגדען,

ללטען. וואהלען טע־שט־טצוגגש-פע־איץ■  א־ץ ו־̂ז
דיט שאן אבער האט שטודענטע; דיעזער טהייל

 ״וואהלעט :פערקיגדעט ווארטע דיא טאג אוגד יאהר
״ קיינען ! ן ע ד ו  וואהל צור ווארען לייטע דיעזע י

 ביים שאן אוגד ערש־עגען שטאקען גראשען ט־ט
 דען צווישען צוזאטטעגשטאשק צו עם קאם בעגיננע

 שטודענטען. איבריגען דען אוגד אנטי-סעטיטישען
 יודענ.פרי־נד. ד־א יעדאך ז־עגטע וואהלען דען בייא
 •ניע. :פלאטצליך עם ערטאנטע דא פא־טייא. ליבע
 שטודענטען י־ד־שען דיא — יודען!״ דען טיט דער

 אלם פערלאססען. צו זאאל דען אן, נון דך שיקטען
 זאאלע א־ם שטודעגטען יידישע 20 עטווא נאך גור

 אנטי. דיא דראגגען דא וואדען, צוריקגעבליעבען
 ערבאר- ז־א פ־יגעלטען איגד איין ז־א ארף סעמיטען

 דען געלאנג עם שטאקען. א־הרען ט־ט מונגשלאז
 עגטורשען, צו זאאלע דעם אויש שטודענטען יידישען

ק פא; ג־־ערדיגגם ז־א וואורדען האפע א־ם דאך  ד
 אוגד איבערפאללען, שטודענטען אנט־-שעט־טישען

 פורבטבארער איי; יא שלאגער־־א, אייגע בעגאנן זא
 שטודעג. איינצעלנע לעבען. איגד טאד ארף קאטפף

 געביו־ך, טעששערן איהדען פאן זאגא־ מאבטען טען
 צאהלרייכע האגדגעמענגע איש קאטען עש אוגד

 א־יניגע פא־. פערוואונדונגען אוגד פע־לעטצונגען
̂ך הערבייא, ויאבמאגן אי־נען ריעפען שטודעגטען  דז

אוניווערזיטאטש- דאש ער דאב ע־קלא־טע, דיעזער
 בעגאב יעטצט פע.—ז בעט־עטע; ניבט געב־־דע

 פאל־צי־-פראדדענטען, צום דעפיטאציאן אייגע דך
 א־ני־וע־דשאטש.־עיטא־. צום אגדע־ע אייגע איגד

נאך קאטפף בל־ט־גע דער דרערטע ס־טטלע־ו־ילע
 וואור. שטודענטען צווייא פארט. מינוטען 10 עט״א

 איי- ט־ט אייגע דער בל־ט-איבערשטראטט, גאג*; דען
 איים קאפפ.ויאונדע, לעבעגש-געפאהרליבען ריי־

 האטטע עגדליך פא־טגעט־אגען. -אגגע
ישטודענטען דיא עררייבט: • ץ*••דאטפ ־ע־ ♦ ״ • • ץ

דיא א־־שא־־גאגדער. ש־מפפענד איגד ש־י־עגד נ־נגען
דור פא־ל־יפיג ט א־זפא־טזעטצו;

ווארדק. איינגעשטעללט ר א ט ק ע ר -ען
 אין ק י ל ג נ ו א .נ ה א ב ג

ק אן דרטורגדעם.)  ד
שטורטוויגד ויזענדק

! ב ג ע ז י ־ א 1 •
שרעקלים דעש פאלגע
ורק אץ פארגעסטערן ג2חי*1 1 י״״ ̂ר■יי** — •••• י ןך

טאגבל זא ארך זאגדערן
דענקען, לאננע נאך 'י־יענער

 דיא עש וויא א־־זענבאהנ-א־נגליק, איין ע־א־גגע־ן.
וועניג גור א־־זענבאהג-א־גפאללע דע־ געשיבטע

 ווא טאגע, אש ז־ך ע־אי־גנעטע האט, פע־צ־־בגעט
 פע־וו־שטונגע; פיעל זא וויק אי; שטי־מ־ו־נד ד־עזע־

 בעריכט שו־ע־ל־בען דיעזען געבען ורו־ אג־־בטעטע.
 וועלבער פאשם־שיע־ש, אייגעש טיטטה־ילונג דע־ לויט

 איש וואר. דאטאשט־אפע דיעזע־ ארגענצי־גע
 דער נאטליך האט מא־געגש אוה־ האלבז־עבען

 ג- נ א פ ש א זאגעגאגגטען דע־ פע־ז^גענצוג
 ווארקא־גשגעזאטטט פערלאששען.עש ורק ן ה א ב

 גע. גור אייגע־ טיט ויאגגאנש 9 אלש טעהר ניבט
 לעטצטע דער וואה־ענד ־'יזענדען, פא; צאהל רינגק

 שטורם- דעש פאלגע אין •יא־. לעע־ גאגין ייאגגא;
 קאנגטע וואורדע, העפטיגע־ א־מטע־ דע־ •יינדעיש,

 אץ ע־ דאש זא בעוועגען, לאגגזאש גור צוג דע־ דך
 טי־לען דר־טטהאלב קיים שט־גדען אגדערטהאלב
 אינא־־פ. וועלבע־ שטו־ם, דע־ האטטע. צוריקגעלעגט

 פו־בט- ט־ט קופעעם דעם פענסטער דיא אן הא־ל־ך
 העפטיג, זא ענדליך וואורדע שלוג, געי־אלט בארער

נש ד־א ער דאש  שרקעלטע ז־־טען ביירען גאך וואג̂ג
 ש־עקק׳ דע־ ד־אהטע. איטצושטירצק זיא איגד

 בי־א ורנד-שטאשע פ־־בטע־ליבע; ד־עזע וועלבען
ק  קוים דך לאשט פע־א־־זאבטע, פאששיש־ערען ד

 אויף צוג דער לאנגטע אוהד אבט איש ש־לדע־ן.
 לוסט. קאגיגליבען דעם נאבשט אן, ם ט א ד דעם

 א־זט ם ם א ד ד־עזעד לאקשענבורג. שלץששע
 פ־־־א. זי־טען אללען פא; אוגד הז$ך טעטע־ טינף
 געוואלט זאלבער ט־ט שטו־טוו־נד דער ב־אך ה־ע־
 צער- קופעע-פענשטער דער שייבען ד־א דאש לאז,

 וואורדק• או־פגעריסשק טהירען דיא איגד שטעטטע־ט
 שפ-אנגק רי־זעגדען ערשר*קענען טא־ע צ־ ד־א

 ירא זאהען׳ אוגד או־ף זיטצען א־הרען פאן עגטזעטצט
 לאזגער־ששק דך יואגגאנש פ־ער לעטצטק דיא

ק געק־אבע פ־־בטבא־עש טיט אוגד  שט־־לען ד
 שט־רצ- י־אגגאגש ד־א היגונטערשטירצטען. דאטש

 צער- לאגק איגד אגדערן דען או־ף אייגע־ טען
דאטטעם, דעש האהע צור ב־ז ה־נו־ף האד שטעטטע־ט

 שרעק- דיעזעם אין זיך וועלבע יאמטער-שצענע, ד־א
 אוגטאגליך א־זט אבשפיעלטע, או־גענבליקע ל־בק

בען פ־רכטערליכע דאש בעשר־יבען. צו  דעס ט̂ז
 ווינדעם, דעם פפי־פען איגד היילען דאש שטורטעש,

 אוגד וועהקלאגק געשרייא, עגטזעטצליבע דאש
 יעדער זיך ענטציעהט פעראונגליקטען, דער יאטמערן

 באלד שטעהען. צוג דע־ בליעב ענדליך שילדערונג.
 א־טשאפ. ליעגענדער נאהע בע־־אהגע־ דיא איילטען

 גלויבטע נון לייסטען. צו הילפע אום הערבייא, טען
 מאם. צע־קוועטשטע אוגד טאדטע לויטער אללעם,

ק אונטער שק  פיג. צו וואגגאנם צערטריטטערטען ד
 אלם איבערראשוגג, דיא וואר פ־י־ד־ג וייא אבע־ דען,

 גאג. איש גליקליכערווייזע מאןזיךא־בערצ־־גטע,דאש
 נעטליך ווארען, שווער-פערוואונדעטע צוו־־א גור צען
 לעאפז^לד געוויססעד איין אוגד קאג־אקטא־ דער

 צעהן עטווא אנדערן, ד־א האטבורג. אויש באהם
 פער. קליינערע בלאם ערליטטען צוואלף, אדער

 שלז^ם. דער או־ך ערשיען דארויף באלד לעטצונגען.
ק אום לאקשענבורג, פא; אר־צט  פערוואוגדעטק ד
 פאב. פ^ן איישערונג לויט לייסטק. צו הילפע

 א־־זעגבאהג-אונגליקע, דיעזעם צו האט טאגגערן
 פיעל א־זט, זעלטען זעהר א־ט זייגער אי; •ועלבעש

 לעטצטע דער דאם בייגעטראגען, אומשטאגד דער
 אוגד וואר לעער פאללשטאנד־ג צוגעש דעם וואגגאן

 צועדסט בעלאשטונג גע־יגגען ז־־גער פאלגע אי;
 שיענק דען אויש אוגד ערפאשט שטו־טע פאש

 וואורדק דר״א א־בריגען דיא וואורדע. געשל־־דערט
 ווארק גליקליכערווייזע טיטגעריססען. דאדודך ;

 צורי- איין בעזעטצט. שוואך גור וואגגאנש זאטטט־־בע
זעל. אם זק עראייגגעטע אי־זעגבאהנ-אונגליק טעם

 ־אאב-אדעג- דער שטרעקע דער אויף טאגע בען 1
 ווירד אדענבורג ארם באהן. עבעגפודטער - בורג |

 דיעזער אויף טעלעג־אפירט: פאלגעגדעם דאריבער
 פע־זז)געג.צונ, איין געטליך זיך ביעפאגד שט־עקע
וואה. וואגגאגם צוו־יא פאן לאשט-צוג איין וועלכעש

 עגטגעגעגברויזטע. זךקאגם הע־רשענדען דעם רעגד |
א. גליקליבערווייזע וואורדע צוזאטטעגשטאש דער  ־

 דיא שטורט-ווינד דער דאש פע־הינדערט, דודך
 ה^ב שיענען דען אויש פארטל־ך וואגגאנם צווייא
 מאש־נעג. דער וואהרענד אוטשט־דצטע, ז־א אוגד

פיעל פע־זאנעג-ציגעש דעש פיהרער  גייסטעם. ז̂ז
 אויף דען פאר קגאפט צוג דען האטטע, געגענווא־ט

 שט־לל- צום וואגגאנם איטגעשטירצטען געלי־זע דעם
̂דורך בר־נגען, צו שטאגד  היי. ט־ט רייזענדען ד־א ווז

 היער ארך האטטע זאנשט קאטען. דאפ^ן הרט לער
קאגגען. עגטשטעהען אונגליק שרעקליכעם איין

ע. נ.ק ע ד א ב ע ש י מ ה א ב א י <ד * ר
 ט.) ט א ר ע ק נ א ב - ט ד א ט ש נ ט-א י ד

 :טעלעגראפירט דיעזעם 11. פאם ווירד פ־אג אויש
ק ע ד ץ ב דיא  ט פ א ש ל ל ע ז ע ט-ג ־ ד ע ר נ.

 פ^רטצו. צאהלונגען איהרע שטאנדע, ארשע־ א־זט
 גלייביגער גראסערען א־הרע בערופט אוגד זעטצען

 נאבם־טטאגש אוהד 3 פיר קאגפע־ענץ אייגע־ צ•
 (או־פשוב שטונדוג: עווענטועללע אייגע איש איין,
 רעג־ערונג עגטשיידונגדער צור ב־ז צאהלונגקו דער

 טעלע. היעריבער ווירד ורק או־ם - ערלאנגען. צו
 וו$. טעלדונגען, א־בעראיינשט־טטענדע :ג־אפירט

 ב^. באהמישען דער ב־־א קאטאשט־אפע ד־א גאך
 בעפז^ר. אונטיטטעלבאר דענ.קרעדיט.געזעללשאפט

 ע ז ר א ר-ב ̂ פ דער בעג־נן ב־־א ריעפען שט־נדע,
 ג נ ו ט ט א ם ר ע עטפפינדליבע אייגע גייע־ליך
 פערלו־טעטע, געריכטוו־יזע אלש עדשט ;הערפא־

 באהט־שק איינער האטטע פינאגצ-טיניסטער דער
 באהטי. דיא פיר הילפע טאטעריעללע דעפיטאציאן

 צוגעז־כערט, געזעללשאפט .קרעד־ט .באדעג שע
פלאט׳ן. ג נ ו ל א ה ר ע אייגע ג-־־פף
ע. ט פ י ר צ.ש ט ו ם ש ע נ י י (א * י ג

) ג י נ א ק ן ע ג . ן א ל י  טעטעשוואד אוים מ
 אבער-שטאדט- ה־עזיגע -דיא :טעלעגראפירט וו־דד

 איינער אבזעגדונג דיא פע־באט ה־יפטטאנגשאפט
ר. א י ד א ר א ק פ־רסטען דעם אנהאנגערן פא;

 זדעזיגען איינער אין פעדפאשטען, ש ט י ו ו ע י ד
 געדרוק- עקשעטפלארען 2000 אץ בוב.דרוקערייא

 גערישטעטק ן א ל י ט קאניג דען גענען טען,
 אייניגע שפראבע. שערב־שער אין שטוטצ-בראשירע

 דען אן וואודדען בראשירע דער עקשעמפלא־ע
 בע. - געזענדעט.' טישא מ־ג־שטער-שראזידענטען

ארו* וועלבער פ־רשט׳ דיעזער עם א־זט קאגנטל־ך



ע י אץ דאש ן, ע ם ה י ר צו דעששען טץ רען. ד  ו
 קאששאציאנש. דער דאש גענוג, שאנדע א־זט עש !בין

 אוטשטאשט׳ וויעדערהאלט אוהטדדלע איהרע האף
 ־עבט נאך ניבט דא דאש שע־ר־זט, דאטיט אונד
 האל. דעשהא־ב !אויטהיילען נערעשטיגק־־ט אונד
 אונד ט כ ע ר דאש אן ראך דיעשמאל זיך דא טען

 דא זאללטען !אויש ״אונשולד־ד דאש דא ששרעשען
 ביז אץ ווערדע לא שעהאורטדדילען, וויעדער טץ

 ט ע נ א ר ה ט ט ע ד ן ע £ ו ט ש רען צו
 רעדע׳ שארשע דיעזע - !״ברינגען קלאגע מייגע

 טר־יער איי; נעריבטש-האשע דעם וועלכער אין
 שא־- שערשאהרענם אונגערעבטען ץ־יגעם ששיעגעל

 געווינשטע דיא ע־ציעלטע וואורדע, געהאלטען
 האט גע־ישטש-האף אי־נגעש־בטערטע דעה וו־רקונג.
 גאגצליך אנגעקלאגטען אונשולדי: דען נונמעהר

!שרייגעשש־אשען
 י- ד ־ י ר ע נ י י א ג נ ו ד ר ון ם ר ע1 *
ען  לא- והרד לעמבע־ג אוים ע.) י ל י מ א 6 ש
 לאנדעס-שאג. היעזיגען .־עט :טעלעגהאש־רט עבען

 היא טעלעג־א£יש וואו־דע דאהטעהיע-קאטמאנדא
 דעה אץ ד־עזעט 1.י> אס האס ערשטאטטעט, אנעייגע

 א־ם- נעלעגענען ירענצע גאליציש-רושישען דעה אן
וו־רטה יידישע דע־ ע צ י ו ו א ק ר ו ט ו ט •שא£ט
 היא ן, ע ב ע ־ ד שא; ק־גדעהן אוגד £־ייא זאטטט

 גרויזאם ויאהען, געקאטמען ,העהיבעי הושלאגד ארס
עד- ע־טא־דעט רד או  צא־. ־ישישען היא גאלזא וו

ן ד־א גאליציען אין א־ץ לאששען דעה ע ד ו  ניבט י
רוהע!) אין

ד.) נ א ל ם ו
 ע־ש־ען. נש.שע־א־דניגג
זעלבשט

שיגאגצ-טי. יעש
 ק־־גק א ט ס ע ד א שטא־ט דע־ אין נ־טטע־ש,
 טע־ דיעזע דיר£ען. ט־ייבע; האנדעל

 שעשא־רע־ ב־יטטליכען דע־ איגטע־ ץ א טע
עך־ן א":ד־<ק. ש־יגלישע; אי־נע;  ; ט.-—אדנ

 איי ;ענויע־טי;
 האנדעלש. דעש געביעטע

 איה־ע־ אין קי־£לייטע שען
 אץ האגדעל דע־ טיט לא
 דיא - !געהען ג־וגדע צ־

 דאש אלל £*.- ש־־־ל־ך
 איש שלאש איה־

זעלששט א־זט,

דאש •

, ־״גע; ן נ י ז
דע־ שעישאלגיג;

. י - , -—היעד •יעגן ----------י ד־> א
 אבג־יג־עש דעש ־א:־ דען א; בעשאלקעהונ; לישע

׳. וי״דע געצע־־ט
ד ג ו א ו ש • א ד ט ש י ־ ל ב א י . י ע ג

 ש־־ישט: טאנש־אטט״ ״־ייעגע־ דאש •ן׳•) ט ע ז
׳ א ל א  א•:. זאגטעאי;־ע־זאטשטאג-דטציגג־עש ,
. ״ט שא־־צ״.ל- היא :׳׳שא־לאמעגטש גא־ישע; . . . 

איגד דיעבע א־ש טאגלץ צייטיגגען דע; שא; דע;

אגשטהענגען, צעש
אשז־א

ישש••;;
 ו ־אך

 :.והמן
 ־ ;־יששע;
ש־אצעש

־טעטישא1
א;;ע. צייט־גגען דען שא; ׳־טציטא;עיע״א;־

דע״א־ ־ש
די; אלט לא א;שט־ע:גט,

אנג־יש־ דע־ דאש
 טא;ל יא ם־שטע םא;שע־ זא שע־יהע!

 ־ ייאש אי;־ !א;שט־עגגען צעששע
 אגע־ •ה־דען געשייא־ענע; היא

א אי;־ עגטהאלטע, שע־־ייט־ונג אייגע א;;־•:!־:
.;ישט-שילד־ג־ א־ש שע־לי־ט־ע־ דע;

 סוס א־טשטאגדע; זאלש־ק איגטע־
 אללע־לי־א ליעבע־ םע;ש אגשטאגד־גע

ץ אישע־ מדי;;ע;  אה;ע י־אששען. ע־געהען ז
. !־א;צישט־ע;;ען ש־עש-ש־אצעש אייגע; דעשהאלש

 דיעזעש
אששע;

 ;עדישטע
 ־ע־ ש״שאללע

 טישא אשע־ האט
;עזעטצעש.£אהלא;ע

 אייגע
 בעדיטיג־נג

ש־עש. ;א־שע; א ש־ גע־ישטע
 רא:. אייגע ;ע;ען ש־־יצי;; א־ ייעלשע ש־אצעשטען,

 צ־ם;ע;ענ. עה־ע;-שעלייד־;ו;; אייגע א־ע־ שעטש־אן
בלייבט ייא נון, זץ ש־־אגט עש ;האשען שטאגדע

 טיט שטאאט דעה ? געזעטין היילזאטע דיעזעם רענן
 יע. אוגד ז־שעההי־ט איההע קאנשעטסיאן יעדעה •א

 נאשדעם גאהאנטירען! עההע ז־ינע ביהגער דעם
 דיעזעס אוגגאר; אץ געשוואהענענ-נערישטע ד־א

 ששלישט עש א־זט שעהא־יטעלן, אבדשטליך ציעל
 הייטצי. נעשויא־ענען העההען דיא שטאאטעט, דעם

 שטישטעך. אונהייל קיץ ווייטער זיא דאם־ט שיקען,
 ד־א דאש מעלדעט, נאשלוי״ שעשטי געסט־יגע דע־

 אבשאלליגע דיעזע געגען גאששטענש געשווא־ענען
 -ש־אטעכט־ מיניסטער-ש־אזידענטען דעש אי־שעהונג
 שאלק היבשעם איין אוץ - ווערדען! ערהעבען

 א־־גטאל איהנע; טא; ■יענן דך, א־גע־ן זיא !האש
זאגטע!) ״וואהההייט* דיא

ן י י א ו . ר ע ש י ל ק ע ־ ש • ם ר ו ט ש
ן ד נ י ו ו י  וי־טהעטע שארגעשטערן ן.) ע י ו ו א

 וויא שטוהט.ווינד, שי־שטשא־ע־ ואלך איין וויען אץ
 בעשטעהט, זיא זייטדעם וועלט.שטאדט, ד־עזע א־הן
 דע־ אץ שא; האט. ע־לעשט איינציגעשטאל איין גור

 1 אן עש שיגג אוה־ 5 אוש מא־גענ-שטונדע ש־־הען
 איי. דאש ששיישען, צו אוגד זויזען צו גאססען דען אין

 א־ךא;.א־. דע־ שע־גינג. זעהען איגד הא־ען נעם
 צ• טיגיטע שא; זץ שט־־גע־טע שטוהט-ווינד ט־גע

 ־אש דאשט העשטיג, זא שא־ד וואו־דע איגד ם־נוטע
 לעבענס-געשאה־ליך שט־אשען דע; אץ געהע;

 ררששאנגע ד־א ש־אגען ה־־זע־ן דע; שא; וואוהדע.
 דאש בעד־אהטען אוגד הע־אש דאשטהיילע איגד

 אץ שט־אשען טעה־עהע שיש-געהער. דע־ לעשע;
 אשגעששע־־ט טושטעןזאגא־ שטאדט א־נגעהען דע־

 טיט. שילע; דע־ טהי־ל ג־אשע־ איי; איגד וועהדען,
 שטו־. ־עש געייאלט דיא שלי־שיק. געשלאסשע; טע

 שא. צי טעגשען ד־א ע־ דאש ג־אש, זא ויאה טעש
ש ל איטשט־־צטע. ״אגע; איגה שלי־דע־טע דען

 א־ה־ע־ שא; •יאי־דע; :־ר־ישט-ה־טטען ־
 טעה־ע־ע י־עגגעבלאזען. שאללשטאגדיג

 א דך. ע־אייגגעטען איגגליקש-שאלרע
 לעטצט. שיע יע י. !.׳ יא..! ש. . ש

 בא־אגש •ידישען דעש שאלאשטע דעט
 גע. זא־שע־ ט,־ט שי־שטעג-שיג־ע־ איין יואו־דע

־ע־ט ;עשל גאז.רא;דעלאשע־ אייגע; א; י־א־ט
איגטע־-־יעשע־ א־ג־שטי׳א;

 דע־ ציר־טען, אייגעש ייאו־דע. שע־לעטצט שוועה
; ראניגרישע; הע־ שא־ ״  אי•גען א; עבעגשאללש :

 דע—•יא ייא־־דע, געשליידע־ט גאז.קאגדעלאשע־
 געב־אשען. שישעט ליגקען דעט אשע־.שע;קעל דע־

- געי־ארט זאלשע־ טיט אי־דע י א ש־ אייגע צ
שיש עשטען

לך "א

דע א; ז־א דאש געויא־שק, עהדע

א  גאב: דע־ אין ש שיטו ע , טע—.
 גע. •יאי־דע; ־א שעש־ג־עט. י-הגאשטש-טא־רט

 הייז. גאגצע א־ג־ ציזאםטעגגע־־סשע; שאשטש-י־א־עץ
שט־א. גאגצע "א ־אט זא אבגעט־אגען, ־אשע־

ש־א.' 1•יא ־ט
ב ט. ךאטשא־טאשע־י-ד ץ א  אי■ ו טע־-שט־אשע

 איגד איטגעייא־שע; דיטשע ז־־גע־ זאטטט שע־
 שא־שטא־ט יייעגע־ דע־ אץ שע־לעטצט. שווע־

 ג-געשיי. טאגאצ ־עט ־אך ־אט ע—■יא ש־טטע־־גג
גא אשגעט־אגע; שטאאטש-שאהג־אשע אש דעש

 ארס ־אש שע־לעטצט, ־ע־א־ט ־•־ששאג; ע
א אייז דעטזעלבען  טהיילע געשליעבעגען אשען -

 אגציג־עטען. דא איגד ש־אגען שיגרע; דאשעש דעט
 שא־־ט שש ־אגיי-־אטשש-ש ־ע־ טאגאע־גע־ דע; אץ

א־שייט א ־ טישטע געזע־־שאשט

גזע-ע-
 צי געשליידע־ט דאגי־ דיא

 ז ב־ייזטע, שטי־ש ־ע־ ״א ־ע;,
 דעש •יאגען דע־ צע־שטא־ט ג־אשענ-לי־טיגגען

ע, ש־־גצען אבע־שט.האשמ־־שטע־ש, ה א ל נ ע ה א  ה
 דעה איגד איטגעשט־־צט עשעגשא־לט י־אי־דע
 ריטשע־ אג־ע־ע־ א״; שע־לעטצט. שרע־ ר־טשע־
צע־שטעט. איגד געשל־־־ע־ט שארע שאש ייא-דע

טצינג,
 עגגעט־אגען י ־שט־אטט

 ־יעזעט ־א ש ש־טטע ששע־־ איי; אייך ם־שטע• יוע־דען
נעמליך א־זט דעטזעלבען איין. לעשע; ־אש שטי־טע

ש
ט א־ £ א : ע - > ו -

ש

ש שעייאישט־אז,

י ד־א אי;

!• נ גן ו ן ו א״י י ן סי ־ן נ !ז .. .1\ :

זאטטעדנזנד־צטע. צ טא־ט
■!ו׳'•! >11*9 11*041:1ווסו?י)

 יאה־ען ז־־ט וו־ען אין וועלשע ט־נגס.געזעללשאשט,
 יע־ע־ בי־א ודא דיעשטאל, אוץ האט בעשטעהט,

 רעטטינג צוה שיעלעש לאגע גע£אה.־.דדאהע;דען
 דורך ז־נד ארסוו״זע אטטל־שעם נאך בי־געטהאגען.

 שערזאגע; שיעלע זעהר שטורם ש־עקלישען דיעזען
א רא־דען. שערלעטצט וועג־גער אדעה טעה־

 מעה־ע־ע ארף וררד שאדען שעהאוהזאשטע דעה
 שו־שטשא־ע דיעזע־ געשאטצט. הונדעהטטרזענדע

 א־גשע־. בעשאלקערוגג ורענעה דע־ ורהד שטורם
בלייבק• געשליך

ן י י א ) ט ש ע ר ע ש י ז • י ל ט ט ע  
 שאלרא־ה אץ ה.) ט ו א ו ס.ו ד נ ו ה ן ע ג ע ג

 א־יזעגשא־ג. דעה שאן מיילע; צוריא (ז־עבענשי־גען,
 ברע־נ.עהע- איין •ואהנט גאדי-שעלק) שטאציאן

 טאדע־- אוגד ק־־צאגגא שטעניללא גאטענש שאא־,
 שא; דיא שערשטעהט, קונטט דיא וועלשעש ציק,

 ז־שע־עש איין דו־ך געביששענען הינדען טאללען
 ריין שיעלליישט דיעש ורא קוה־הען, צי טיטטעל

 אץ נעשיעהט קוה דיא זט. א שטאגרע א־ש א־צט
 דעט צוגגע דיא וררד שא־עהשט :וריזע שאלגעגדער
ק אן איגטע־ז־שט. געב־ששעגען  ד־רע; צווייא ד

 עהקעגגט צינגע דעה שיאשע אוגטערען דע־ א־ע־ן
 אש ש־י־א דעששען אדעה ברע־ געגאנגטע דע־
 זט א נישט אדע־ א־זט, שעהג־שטעט שאן שליט ־אט
 זא שע־גישטעט, שאן ק־אנקען דעש שלוט דאש
 וועגיגע־ א־ע־ טעהה אדע־ן ביידען אייט וההד
 וועלשעט שטאגדע.אץ נאךדעם געלאםשען,־ע בל־ט

 שע־ג־שטעטע דאט בעש־גדעט. ך־אגקה־יט דיא דך
 שטארט איגד דונקעל־אטה געי־אהגלץ אילט שליט

 שע־גע־ ז־ך בעשינדען שלוטע ד־עזעש אץ שאלד.
 א־ג־ לאגגע. שע־ש־ע־עגע־ שא; שאדע; ג-־יגגע—צי

 ך־אגרע דע־ אילט דגד, ענטשע־נט דיעזע זאשא־־
 דע־ ק־אגקהייטען א־טעהל זעישטט גע־עטטעט.

ט,—געה דקגעגאגנטען שא; •וע־דע; ד-ייאיטה
לט. א שע־ג־שטעט גאגין

 שאן שע־־יטש האביק
 שע;—שעט איגד גע־עטטעט יעשען ־אש לגשעט

. .  •יא דא געירננ.דשט. ש א־ עטויא גישט .־;שט .
 שד. ק־׳ יל! אלט טעה־ ג־שט א־ע־-לאש אייגע; שי־

 ש.— ר,־יגע; אלזא היעשא; דך דא ראגג־ק אגשש״שע•
 גע. דיא האט ה־־לטיטטעל דיעזעט שאששען. טהים

 שיטע. שאיועל שאטעה איה־עש שאן ש־יעהין נאגגטע
האלטען.ר ע־שש־ט א־ש ניל־ל־א

 אום- אי; יש־אל״. גדיל• ״תי־דית ייע־ר -אש *ידי
. ש-ס* גש א ־א ש א־לט ש־אש־־ט. שי־אג .  ע־ ״. .

 לא;־. דיא היה, ,.טאגטע ע־צעהליגג ־־א ;האלטע;
 ש־אשי־ט, איטשלא; אץ עשעגשאללש ־עשעציך,

 טאג. טאזעש שי־ העש שא־ט־אט דאט רף־; ׳׳!: שי־
ק־׳. י* א־ש טעשיא־ע

 ד־א זאיייא געגענשטאג־ע, הייא
 איגלע־עש שא־טזעטצלגגען * ׳ עגעגע;

 ג־אטיש שילאזאף־ שעקעה־טע .,דע־ עטאגש—שא
 לא גי־ ראגג־ק גאשזעגדיגגען גע אש ציגעלעג־עט.

 שא־- קל־־גע דע־ אלש •יע־דען, געייאה־ט -יאגגע
עש -אטה

.1>יא4 דעצעטשע־ 10.שאש לאטטא-ציעהוגג
וו. 4ו וז•. 611 !ז0 :ג א ־■ ש

: ג ־ ע ש ט ע .׳ו וג 4:1 13 14 ל
7* 81 67 29 .13 :ט ד א ט •ש נ נ א ט ־ ע ה

ם׳ 1 שעיאנשווא־טדץ •עדאקציאן דיא שי־ י

ע. ג י י צ : א
אגצייגע ע־געבעגשטע ד־א טץ, שעעה־ע

 ה־ דעש השגחה
דקיק אש״ד נ״י

עט- גע דל
<1)11:1־17. 141:141\

א
 א־גטעה טי־ אץ דאש טאשען, צי

 די־ניטין שלטה י־שה ט־ה־ הטה■;
אייגע טש־ד,

ר ש א ב י י ר ע כ ל ע ז
 האשע, אייגגע־ישטעט ראטשא־ט ג־אשטעש ם־ט

 גע. ט־ך א; דיא דין, שעשט־עשט איך וועהדע איגד
 איישצי. בעטטע דאש אוי־ א־ישט־אגע ה־שטיעטען

אשטונגששאלל - שיה־ען.
נייוואלדער נתן האנרל ה״ק

.14 נים׳ היישט-גאששע מישר,אלין, אץ
ע------ ל ל טאגלץ וועהדען ווירשטע ־גאטטונגיק א
3-3 עדצי־גט.
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