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ע ג טי ר א ו סו ד ק. א טי לי א פ
— בערלין. אין ןדנ$;נע16 דיא —

 נענענווארטיג ״ רייכסטאג אוננא־־שע דער דא
 א־זט זא האלט, פעריק וו־יה-נאבטען דער וועגען

 ע ר ע נ נ י א איבער ארנענבל־ק דק פיר נאט־רלץ
̂ליטיק  אבער מאן שש־יבט בעריבטען. צ־ ניבטם •ז

̂ליטיק, אדשווא־טינער פא;  הייטעי- מאן מום *0 פ
 פא. אללע -א ריבטק, בערל־ן נאך בליק דק טא;

 פאשט •א וועלטטה־־לם, אונזעדעם פאדק ליטישען
צוזאטטענלדפק. וועלט, ציווילידרטק גאגצען דער

 זאנענאננטע דיא עם א־זט רייהע עדסטעד אין
 א־־פמערקזאטרן־־ט אונזערע דיא ןנג>*.קז>נפערענ<ן,0

 איה־ע דורך נור ניבט צוואר אונד לענקט, דך או־ף
 נענענטהי־לע, זאנדעקאיש טהאטינקייט, לארטענדע

 אי־נשלאפערנדק פאשט שלעפפענדען, איה־ע דודך
 דיא־ נענלדבט ניבט עם ודרדע סאן פעדהאנדלונגק.

וועט- ט־טטע וועלבע קאנפערענין. ד־עזע דאש בק,  נ̂ז
 ר^::א.געביעט׳ דאש איבע־ צוזאטםענטראט,אום בע־
 | פעדהאנדעלן׳ צו וועםט.אפ-קא, ענטפערנטק א־ם
 רע־ בעפר־עד־גענדק איינעם צו ניבט איממע־ ;אך

 פער־ דאדט־גק דע־ רעכעלונג ד־א איבער זולטאטע
 א״דא- אי;ש פיר קאננטע. געלאנגען האלטניששע

 אללגע- איש בעראטהונגק ד־עזע האטטק פאער
 אין אינטערעסשע. ;ערינגעם זעהר נור איין מיינק

 געגעג־ איין אינדעש קאם דטצינגען לעטצטק דען
 1 ״הומאני. פאן וועלכער, פערהאנדלונג, צור שטאנד

 פאללע אינזע־ע אדם. ;עז־בטש-פינקטע טארעם״
 טראט ן ע י ל א ט י א — פע־דיענט. אנערקעננונג

 בע- ;עודם רעם טיט קאנפערענין דער אין ;עסליך
 ד־א דאש אויף, אנט־אנע ד,ערצי;ע;ם.ווערטהען

 ודא נעטראנקק, בערו־שענדק פאן א־־;פור.ר פ־י־ע
 דעם נאך ליקארע, דאי; ב־אננטודין שפיר־טוש,

 דאטיט זאלל, ווע־דען פערבאטק קאננא-נעביעטע
 שאדליבק דיעזע דורך בעפאלקערו;; דא־טינע דיא

 נעריכטעט צו;רונדע טאראליש ניבט נעטראנקע
 ד נ א ל ל א ד, •עדאך קאטפפטע דא - !ייערדע

 שאפי ד־א ;ע;ק ל־־דענשאפטל־בק־יט פיעלער ה־ט
 שטאאט ודילדיעזער פע־באטעש, זאלבק פוננא״נעם

ק שפיריטוס דינען פיר ב  קאננא-נעביעטע איש ע
 עש - !האט אבזאטין שטארקען זעדר איינק

 . פעראיינבא־ו;; ק״נע אייך הענן ה־ער־בער ראננטע
 בע־אטהוג. מעהרטאנינק נאך ווערדק. ע־ציעלט

 :אננאהטע ציר בעשלום פאלנענדער ;ען;עלאננטע
פערטרעטע. קאנפערענין דער אדף .אללע

 א";׳;׳ ע ש ;ו א ו ו דעש אין זינד טאבטע ;ען
 דעש פאר קאנ;א.נעב־עטעם דעם איינוואהנער דיא

 טוש עש בעוואהרק. צו זובטףטרו;ר דער איבעל
 והיזע;ערע- דער אי; דאהער א;;עלע;ע;ד.־־ט דיעזע
 יער ;רונדזאטצע דיא זאוואהל דאש וועררען, ;עלט

 פ־ייען דעם דיאגרונדזאטצע ארך אלש הוטאניטאט,
 .. ד ערלי־דען פערלעטצו;; ק־ינע האנדעלם
 ראם אי־נזעהען׳ טוש םע;ש דענקענדע יערער

 טאן א־זט. ש־וינדעלייא אייטעל בעשלוש דיעזער
 טע;- אין;ראשק קאנ;א-;עביעטע דעש נאך ודרד
 בעוואהנער דיא א־;ד א״נפיהרק, שפיריטוש נק

 דער לאשטעד דעש זיך ווערדק ־•עסט.אפ־יקא'ם
 גע־ דא ווארק אלש ערנעבק, עבענזא טדוגק-זוכט

 ציוויליזא- דיא יא זיעהט זא ז אייראפאער בארענע
 א״ך אי־ראפאער שטאלצק ד־א וועלבע אויש, צ־אן
 ניר ז־א ייאהין וועלטטהיילק, אנדערק רען ;אך

 י־ א ל 6 פ ר ע פ צו זאנלייך קאננען, דריננען
ען דבען! צ

 לייטארטיקעל איש וויר האבען י>י! נוטטער אין
 פירסט וועלכע בעריכטעט, נ־עדערלאנע דיא איבער

 זיטצו;; דער אין רייכשטאנע דייטשען איש ביסמארק
 פארדערטע ער האט. ערליטטען דיעזעם 15. פאט

 איש אוש מארק, 20,000 פאן בעווילל־נונג ד־א נעטל־ך
 ן איינעם שטעללע דיא אי־סערן דעם מינישטעריאוש

 | פער- קאננען. צו בעזעטצק דירעקטארם צוו־יטען
 | בע. ער דאם הין, דארויף ביסטארק ודעז נעבליך

 ניאשע דיא אונד ז־יא אלט יאהרע 70 פאשט רי־טש
 קאננע, ערטראנק מעהר ניבט אדבי־טש-לאשט

 צווייטען א־ינען אוישהילפע צור דך ער וועסהאלב
 ; רייבשטא; דער !מיששע אנשטעללען דירעקטאר

 1 נע. אדסאי־נאנדערזעטצוננען דיעזען אללק בליעב
 וו־רקליך פערוו־ינעדטע אינד אינבעווענליך נענא־בער

 א־ין׳ זאה יעדער - מא־ק! 20,000 פערלאננטען ד־א
 1 דיעזעם רייכסטאנעם דעם טא־א־יטאט ד־א דאש

 אי- אויש ניבט דייכס-קאנצלערס רעם פערלאננען
 דא ראשע. אדם זאנדערן צוריקנעוויעזען, בערציינו;;

 ] אין ווירקל־ך פא־לאטענט דאש בישמארק פ־רשט
 | בעש־טפפט, אונד שטאהט וויי־ע אונגעביהרליכער

 ! נענונטהואוג; דאדורך איינטאל זיך דיעזעם וואללטע
 ב־שטארקש פארדערו;; דיא עש אינדעש פערשאפפק,

 בעזאל- צור מא־ק 20,׳,00 פאן בעודללינו;; ווענען
 טי- איש בעאטטען אונענטבעהרליכק איינעש דו;;

 | זעהר ודא צוריקורעז, איישערן דעם נישטעדיאום
ט דער פאן וועלט אללע ארך י י ק ג י ט כ ע ד ע נ  

וואר! איבערציינט פא־דערו;; דיעזער
 ב־שטארק פיר ניעדערלאנע דיעזע וואר אינדעש

 רייכשטאנם. דער זיע; דער אינד דע;, וואהרער איין
 דיעזעם ניעדערלאנע. קלאנל־כע א־ינע טא־א־יטאט

 האט רייששטאנעש דעש פע־פאהדק אוננערעכטע
 אוץ זאנדערן דייטשלאנד, אי; בלאש ניבט נעטליך

 נאנצען דער אין •א פ־אנקר־יך, אי; עננלאנד, אין
 ער- אדפזעהען פיינלינעם איין וועלט ;עבילדעטען

 נע־ דער פאן ודרו־ רי־כשטא; דייטשע דער רענט.
 קליינ- ד־עזע א־בער טיינו;; אפפענטליבק זאטטטע;

 איי;- צו;עהטען׳ ראשע א־ט, אונודרדיגע אינד לישע
 • דייטשער רייכער איין פעראורטהיילט. שט־טמי;

 זאנליץ ז־ך האט לעבט, פאריז אי; דע־ באנקיער,
 י אדם יאהר־ען 15 פאן דדער דיא פי־ אננעבאטען,

 הער- טא־ק 20,000 יאהרלץ קאששא איינענען זיינע־
 אי־נען רייכש-קאנצלער ;רייזע דער דאטיט צוגעבען,

 דער קאננע, אנשטעללק בעאטטען ;עא־־ננעטען
 א־. שורערינען אינד פיעלפאבען זיינען ב־יא א־הש

 פע־ש־עדענע אוץ זאלל. ליישטען הילפע ב־יטען
 ! שומטע, ד־עזע איש צוזאטטען, ט־אטען פע־א־־נע

 פערודי- נענו;, אונבעזאננען ;,שא -ייבב דער וועלבע
 אבער דך קאנן טא; אייפצובריננק. האט, נערט
 טיעפע אונד אללנעם־־נע וועלכע דענקען, לייבט

 | ר״כם- ד־־טשען דעם פערהאלטען דיעזעס עררעגונג
א- ט ב א זאנא־ ווענן הערפארנערופען, טאנעם  ב
 פעראפפענטליכטען ארפרוף א־ינען דאטק ערישע

 פירש. רעם דאם־ט זאטטלו;;, א־ינער איינלייטו;; צור
 שוטטע פערלאננטע איהש פאן דיא בישטארק טען
 דיעזער קאננע• ווע־דק ;עשטעללט פע־פ־נו;; צור

 טאנעם, ן ע ט ש ;ר ע זי־נעש ט־אט־ן דער או־פ־וף,
 פאן ער וריל ווירקט, קאמיש דעשהאלב שאן דאך

 פאל־ט־ק טיט דאך דך דיא הערר־ה־ט, ן ע י ו ר פ
:פאלנט ודא לדטעט זאללטק. בעפאששען ניבט

ם ד נ א ל ש ט י י ד . ! ן ע י ו -  האט טאן פ
 14 פאי־ ן ר ע נ ;א ם א־נזע־ן טיט דער מאנן, דעש

 זיין טאגלץ פראנקריץ, נענען קדיענע איש יאהרען,
 פאטער.לא;ד דאס פיר פ־י;דעם.לאנד איש לעבק
דיעזער זייט דער אונד נעזעטצט, שפיעל אויפ׳ס

 פאליטיק, ענערנישע אונד וו־־זע זיינע דורך צייט,
 אונס אונד בעוואהרט קריעכען פאר פאלק אונזער

 נע. הערצען דעם אונטער וויר דיא ע, נ ה א ז ד־א
 טאן - האט ערהאלטען דאדורך האבען, טראנען

 צאהלט, יאהרע 70 באלד דער טאננע, דיעזעם האט
 ל. א פ ם ע ר ע ז נ ו א ׳ן ל א ט ש דער דער אונד

 דריננענד אלם ער דיא מארק, 20,000 א־זט, ם ע ק
 ווייטערק איינעם אנשטעללו;; צור נאטהווענדי;

 ערדריקענדען דער בעוואלטינו;; צור בעאטטען,
 האט, נעפארדערט אטטעם, זיינעם ארבייטש-לאשט

ט ב י ! נ ט נ ל י ל י ו ו ע  וואללען פיינדע זיינע - ב
 בייא ער דאש ווישסען, וואהל ז־א דא וואהרשיינלץ,

 אין אלם שטירבט, ליעבער פפל־כט-טרייע ז־ינער
 פאל. אונזערעם וואהל דאש פיר טהאט־נק־־ט ז־ינער

 בעצוועקק, דאדורך נאבלאשט, לאנדעם אינה קעם
 אויפארב־־טען מאנליך אלם זאבאלד דך ער דאם

 צו פיעל זא פאלק אונזער דעם איהן, אום זאלל,
 !פררען ד־־טשע — !ווערדק צו לאז האט, דאנקען
 עהרע;. איינער אין צייט לאננע דער דיענער, איינעם

 ג־טצ- דעדזעלבען אונד טהאטי; פאטיליע ווערטהען
 אלטער.א־בייטם.ערלייכםערונ;' איש והרד יואר, לץ

 איהם ווירד עם אונד נעעהדט ווירד ער !נעוואהרט
 פאטי. דעד נליעדערן אללען פאן ערוויעזען דאנק

 נ־אשטען, דעם וואורדע טונענד שאנע דיעזע !ליע
 נענענאיבער פאלקעס אונזערעם טאננע עדעלסטען

 א־ט או־סער שמאהלץ פעדוויינעדונג דיעזע דורך
.נעלאספק!״. .

צוזאט. אונם וויר שליעסק .טיטשוועסטערן!
 הונדערטטויזענדק נאך ודר דיא ודד, זאטטעלן !טע;

 ער. טא־ק 20״/׳,0 דיא ודר ביז ב־יטראנע, צאהלען,
 דאנק. אויש זעלבע ודר בריננען אונד האבען, רייכט

 אונם דער טאננע, דעם פערעהרונג אונד בארק״ט
 ד־־טשע; עבט איינעם אורב־לד דאש אלש אללען

 !*דאר אלם.ניי.יאהדם.נאבע״ נ־לט, ביעדערטאננעש
 ד־א איהם זעהר ודא דאדורך, ודר ״ציינק

א דייטשע י ו ר ט אונד פ ט ו ר מ  פערטרו־ט ע
 יעדען, זיא ט־עף ודא אונד בעאבאבטעט, איהן אונד
 איזט, נעז־ננט נעהאשי; אונד פיינדלץ א־הם דער

. *.1 פעראבטעט .
 זאטטעל-שטעל- אונד קאטיטעם ודר ״ב־לדען

 דייטש. דארפערן אונד שטאדטען אללע; אין לען
 דייטש. פאטריאטישע, זץ וו^ללען אונד לאנדם,

 זאטטלונג דעד שפיטצע דיא אן פ־ויען געז־ננטע
 ווער. טיטטער אונד פרו־ען דייטשלאנדם !שטעללען

 דעם דיא דאנקבארקייט, דער טונעגד ד־א דען
 נעגענאיבער פאלקעס אונזערעם טאננע עדעלשטע;

 אויש- דאש דאשש וואורדע, פערלעטצט נ־אבל־ך זא
 עה. צו ודעדער אונם.פערהאהנט', דעסווענען לאנד

- בריננק!• רען

 פירסט דאש צוו־־פעל, קיינעם אונטערליעגט עם
 ״ם))ליטיש.ד־פ. דיעזער ה־לפע דיא אויף ביסמארק

 ודוד. זיין אנגעורעזק ניבט פררעך ל^טאט־שען
 ענטר־ס. דער אננעזיבטש ווירד פארלאטענט דאש
 וועגען ט־ינוג; אפפענטל־בען דער אין זץ ד־א טונג,

 קונדניבט, אללענטהאלבען אננעלענענה־יט דיעזער
 דענזעלבען אונד איינזעהען פעהלער זיינען זעלבסט
 אנגעלענעג. ד־א ווענן זוכען. טאבען צו גוט וויעדער

 ד־א ווירד נעלאננט, פערלעזוננ■ .דריטטען צוד ה״ט
 נעפ^־דער. רייבס-קאנצלער פ^ם דיא מא־א״טאט

 בערייטורלליגסט נאבטראגליך מארק 20,0010 טען
 קיי- איזט טאבק, צו נוט פעהלער איינען !וו^טי־ען

 דך ברויבט פארלאטענט איין זעלבשט שאנדע! נע
שאטען! צו ניבט שריטטעם זיפלבען איינעם

בייא. מופת״ אנשי ״תולדות ווערקעם דעס ליעפערונג ערסטע דיא ליענט בלאטטע דיעזעם —



 פאריזער דעם באנק.הויזע אים ווארען זזעררען
ק האטטען אונד אננעשטעללט ראטהשילד  או־פ. ד

 איינעם אן קאנטראלירען. צו געגענזייטיג ז־ך טרא:,
 ראם העררען, ביידע דך דאבטען אבענד זאססטאג

 בעם- דאך דענן שטעללונג זעלבכטשטאנדיגע א־נע
 האמה- ב״א אמט פעטטעם א־ין זעלבכט אלם סער,
 האנד דיא טיעף דאהער שטעקטען ביידע ז שילד

ר. א ק ראטהשילד-קאששא• וואהלגעפיללטע דיא א־ן
 ה ע ל ל ע ר ג זעפם, איבער שטאהל ה ע י ט נ ע ם

 אונר פראנקם, מ־לליאנען צווייא איבער נור יעדאך
 אלם פריה, טאנטאג ערסט פלושט. דיא ערג־־פפען

 ערש־ענען באנק דער א־ן נ־כט העררען ביידען דיא
 דאם וואהרנעהטוגג, היא ראטהש־לד מאפטע ווארען,

 1 וואורדע ר ע ט כ י י ל ט־לליאגק אבט אום ער
 נאך גליק. עבען האט ראטהשילד איין אלליין —

 גוינער ביידק ד־א וואורדען טאנאטען טעהרערען
 גע- רעם טהייל גראשטען רען וועלפע ערגר־פפען,

 האטה. האטטען. ז־ך בייא נאך געלדעס שטאהלענען
 ע־. רעם טהייל גראסטען רען אלזא ערהיעלט ש־לד

 אל. ד־א ערזעטצט. ולערער שאדענם ל־טטענע;
 היא וועלבע יעדאך, פעראונטרי־אונג לערגראסטע

 באנק-דירעקטאר דער פעראיבטע קעמט, געשיכטע
 מ־לליאנען 20 געגען דער בריססעל, א־ן ט נ י ק ט

 ל־עדער. איינעם ם־ט זאראנן שטאהל״אונד פ-אנקש
 ענדל־ך א־הן דיא דורכגינג, פרויענציממער ליכען

 ריע. דיעזען - בראכטע. בעטטעל-שטאב רען אן
ר ו י דך נימטט געגענאיבער זענ-גוינערען ע נ י  

!אלם ״צווערגהאפט״ £אשט
ע * נ י י א ע ( ט י י ה ע . ג י ט ש י ל א י צ א ז

א ע •ש י י ר ע ק ו ר ן ד י  פארגעסטערן ני־.םעםט.) א
 אבערשטאדט- היעדגען דער ב־־א וואורדע אבענד

 אץ ראש געמאפט, אנציינע דיא הרפטטאנגשאפט
 #־עססע געהייט. זאציאל־שטישע א־ינע נ־י.פעשט
 פאלי- א־ץ דך בעגאב זאפא־ט וואורדע. ענטדעקט

״. נאך שענדארמען צוליא טיט ציי-קאטטיסשאר  נ
 56 נוטטער דעאק.גאםשע דער אץ זיא ו־א פע:ט,
 דער ב־־א שפיעלטאנן, נאמענם זעטצטער, איינען

 צוואר איזט דרוקער־־א דיא איבערראשטען. א־ב־־ט
 - א-יגגער־בטעט. פאילשטאנד־ג אבער נראם, ניבט
 זאציאל־סטישע £־עלע דערזעלבען אין £א;ר סאן

 וועלפע ב־פער, איגד טאנושקר־פטע דרוקשריפטען,
 זעטצער, דער אונד בעלעגט, בעשלאג טיט זאפא־ט

א  דיא דך לאהנ־נ; דערע; אץ פ־ו־א. דיא אייך -
 ריא וואודדען. £ע־רא£טעט בעפאנד, דרוקערייא
 געולששען אי־נעש א־־גענטהום ראש איזט דרוקערייא
 געפאהרל־כען רעד פערברייטוכג דער טיט פרייוואך.
 דרוקערייא נער,־־מען ד־עזער אין וועלכע שר־פטען,

 פעשטער ציו־יא ז־ך בעפאשטען וואורדען, ערצ״נט
 ק, א ל ל א ם אונד ר ע פ א ו ו זעטצער. - ט6שרי

 וואורדען. פערהאפטעט עבע:£אללם נון וועלכע
 נאך פאללאק נעשטאגד פערהארעם רעם ״אה־ענד

 דער ם־ט ויאפע־ £אן ער ראש לייננען, לאנגערעם
 אונד וואורדע, בעטרויט דרוקער־יא דער אי־נר־פטונג

 זעטצטע, זעלכשט שריפטען פערש־עדענע ער ראם
 האפען. צ־ נעקאננט אינהאלט דע־ען •עראך אהנע

 אור. ד־א פאיטגעזעטצט. ולדר א־נטעלזופונג היא
ץ אנא־פישטען ד־א •ואלום זאפע,  נ־־-שעשט גע-אדע ז

 £אל- א־זט גע־ואהלט, פערברעפער-שטאטטע צור
 אפער.שטארט. בידא-פעשטע־ דיא ז־־טדעם :נענדע

 ה־־פט. דער אי־ש אנארפישטע; ד־א הלפטטאננשאפט
 דערזעלבען טה־־ל איי; דך האט אלשוליזט, שטאדט

 אין נ־עדע־נעלאששען, ני־-פעסט אץ גער,ייטען איש
 דער ;,א א־ינעש שאל־צ־־א דיא דאש נללבעז, רעם

 א־טע ליענענדען הלפטשטאדט דער נאהע נאפכטען
 צו. א־־פטערקזאטק־יט איה־יע אללערוועניגשטע; אם

 איה. היערורך נעראדע 7ז דא אונה ווערדע, ווענדען
 היא ךאננען• ענטציעהען ולרד פערפאלגונג רע-

 לאפאן, קעננטניש פאלר יעראך ערה־עלט פעהא-דע
 בעא־יפ. וואורדע פאל־צייא נ*־.פעשטע־ ר־א אינד

 פא; כעאפאפטען. צו שארף לי־טע דיעזע טראנט.
 האט. דרוקערייא נעה־־מען א״נער עדש־שטענין הער
 צ־יט לאננע-ער זייט בער־יטם פאל־צייא היא טע

 געשטערן ערשט אבער אלפפינדונג הערק קעננטניס,
קאננטע. שטאטטפינדען

ש ע ם ע : ט רי ב פ ט. ב ע
פראדוקטענ-געשעפט. אינה געטריידע פעשטע-

 נעשעפט דאם וואר וואכע נאנצען דעד וועד,־ענד
! פארוואנענטלי. דיא מיהועליג נעהויפטעטע וו״צען נואסט.

 אננע. נ־ללינער קר׳ 10 ב־ז 5 טיט א־זט קאין *״יזע. נען
 נעססעדע אפפערירט, שטא־ק וואר נערסטע ווא־דען. נעבען

 פאר. דער אין אלם ביללינעי קו' 10 ם־ט וואוידען סארטען
 ע־.8 שוועו נור קאננטע וואארע מינדערע פעדקויפט, וואנע
 נעשט־ענען, קי׳ 15 צי־קא אום איזט האפער ווערדען. קויפט

 נע. קר׳ 25 האט אונד צונעפיהרט שטארק וואורדע קוקורוץ
 א־וט טע־סינ״יואא־ע אין אייננעניס*. פאיוואנע דיא נען

פעיצייננען. צו ריקנאנג אללנעמיינער איין
 טע. 75,00״ פאן אוטואטץ איינעם ב״א ן. ע צ יי ו ו

 נע. דאם נל־עב םרייזען, פאיוואנענטלינען צו טערצענטנער
 דעי״פ־ובט. אוים זינד פיייוע דיא טאטט. ווייטער שעפט

 טאנטאנ.נלאטטעם אונוערעם טעד,ל.פר־־ז.טאבעללע״ אונד
ערזינטליך.

מעטער. 25(׳0 אינסנעזאטמט וואוידען עם ן• י א ק
 נולד׳ ז ביז קר׳ 70 נולד׳ 6 פאן בעדאוף, דען פיר צענטנער

פעדקויפט.
קו־פ. ד־א א־זט טע0פוטטע־.נער אין ע. ט ם ר ניע

 טעטעיצענטנער 2000 וואורדען פעיקויפט שלענט, לוסט
 קי׳ 80 נול׳ 5 פאן וואא־ע אונטעינעארדנעטע :צוואר אונד

 קי׳ 3<י נולד׳ 6 פאן פ,יטטע־.וואא־ע נעססערע נולד׳, 6 ביו
 ! נעססערע וואר מיטטעל.נערסטע אץ קי', י׳1 נולד' 6 ביז

 1 פר־יזע דיא זיך וואדו־ך אויסנענאט, וועניג אונד נאכפיאנע
 מעטערצענט. 4!׳00 וואודדען פערקו־פט האנען. נעהויפטעם

 גול׳ 7 ניז נולד׳ 7 פאן קוואליטעט, נאך יע צוואר, אונד נער
 8 ביו קר׳ 75 נולד׳ 7 פאן טאלצ״וואארע שוואנערע קר׳, 50

נול׳. 9 ביו ק־׳, 75 נול׳ 8 פאן מאלצ.וואארע פדיטא נולד׳.
 •ע טעטערצענטנער 30:0 וואו־דען עם ר. ע פ א ד,

 פע־_ קי׳ 00 נולד׳ 6 ביו נולד׳ 6 פאן קוואליטעט נאך
קויפט.

 צונעפיהרט ר״כל־ך ווא־ קוקו־וץ נייער ץ. ו ד ו ק ו ק
קר 10 נולד׳ 5 צו טעטעדצענטנער 1,׳׳0 >0 וואודדען אונד

פע־קייפט. ק־׳ 15 נולד׳ 5 ניו
ק־׳ 04 נולד׳ 8 פאן פריהיאהר פער ן ע צ י י ו ו

 נילד׳ 8 פאן 1885 העינסט פע־ — קי', 05 נולד׳ 8 ביו
קד׳. 64 נולד׳ 8 ביו קר׳ 63

 65 נולד׳ 5 פאן 1885 טאי.יונ< פער ץ ו ר ו ק ו ק
קי׳. 67 נולד׳ 5 ניז קד׳

ק 5׳ נולד׳ 6 פאן פ־־ה־אה־ פער ד ע פ א ה
קד׳, 54 נולד 6 ונ

 טע. 1100 וואורדען וואנע דעי לויפע אים ס. ם ע ר
 פער. קר׳ 40 נולד׳ 11 צו יעפם נאנאטע־ טע־צענטנער

 וואו־דע אל.ואאטען אנדע־ען אינד קאהל.־עפם אין קויפט
אנגעשלאפסען. נעשעפט קיין

 טעטע־צענטנעד הונדערט איינינע ן. ר ע ם ם א נ ק _
 קר׳ 75 נולד׳ 11 טיט וואו־דען טלאוואניע־ דיעם־אה־ינע

•וא־דען. נעהאנדעלט ני:ט וינד פא־טזן אנדע־ע פערקייפט.

 טעטע־. 100 ניילי־פ־נ ויאו־דען עם י• א ו ו ק ע ל
 — פע־קו־פט קר׳ 50 נולד׳ 18 צו סלאיואניער צענטנער

 וואל. אננענען ם־ייוע ד־עדעם צי פע־קייפע־ ט־אטצדעם
 וואור. שא־טע; אנדע־ע פא־דאנדען. קייפע־ קיינע וינד לען,
נעקויפט. ניבט נאי דען

 ביו ק־׳ 50 נולד׳ 29 פאן נעלייטע־שע• נ. • נ א ד.
קוואליסאט. גאך •ע נולד׳ 31

האנען. צד נולד׳ 143 צו יאוענויע־ ס. נ א ו ו
 19 צו וואא־ע נוטע ועהד וואו־דע עם ע. ם ס י נ

פע־קויפט. ק־׳ 59 נולד׳ 19 נין נולד׳
פע-אנ. געד־־קטען דען דורך ע. ל ל א ו פ.ו א ש

 פא־ט־ען נ־אבע־ע פאנ-קאנטען אויפלאנדע• האנען לאסט,
 נאט. טעטע־צענטנע■ 6״״ ניילי־פ־ג ציוא־ אונד אננעקויפט,

 פעה. נולד׳, 54 ניז נולד׳ 50 צו זאנד.אי־נשו*ען אונד שעי
 נע. נולד׳, 69 ביו נולד׳ 66 ט־טטעל.א־־נשו-ען לע־האפטע

 נעדיננע נולד׳, 77 ב־ו נולד׳ 74 פאן קאםט.וואללען דיננערע
 פאב. פאן נולד׳. 57 ביו נולד׳ 56 פאן איינשו־ען באטשעד

 ק־לאנ-אטם 6810 וואו־דען וואללען נעוואשענען ״קסטעשינ
פע־קויפט. קר׳ 85 נולד׳ 2 ביו קר׳ 80 נולד׳ 1 פאן

 וואבע אבנעלויפענען דע־ וועה־ענד ע. ל ל ע 4
 בע. טאן פע־קו־פט. שאפ.פעללע 20,000 ביילייפיג וואו־דען
 נילד׳ 2 בד ק־׳ 60 נולד• 2 פאן ד־־טשוואללינע :צאהלטע

 3 בד קד' 70 נולד׳ 2 צו באנאטע־ אונד באטשקעי קר׳, 80
 פאן בולנא־־שע אונד סע־בישע פאאר. פע־ קר׳ 20 נולד׳

 אונד טי־קישע שטיק. 100 פע* נולד׳ 188 בד נולד' 132
 אונד נאשנישע נולד׳, 44 בד נולד׳ 43 פא; טאצעדאנישע

 - קילאג־׳. 56 פע־ נולד׳ 47 בד נולד׳ 45 פאן קראאטישע
 פע־קויפט, פאטטען קליינע א־־נינע וואורדען לאטט.פעללע

 נאנא. אונד באטשע־ נולד׳, 85 צו בולנא־ישע :צוואר אונד
 56 פאן ד״טשוואללינע נולד, 95 בד נולד׳ 68 פאן טער
קיטצ.פעללע — שטיק. 10* פער אללעם נולד׳ 60 בד נולד׳
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 באנאטע־ אונד אוננאיישע שוועיע שטיק 600 וואו־דען ן
 15׳1 צו טאצעדאנישע שטיק 12,000 אונד נולד׳ 165 פאן

נאים. אין — נולד׳פערקויפט, 190 צו העבעיליננע נולד', |
נעטאכט. געשעפט קיץ וואורדע פעללען ן

 ויך בעשרענקט נעשעפט דאס ע. ם י י ה ע ה א י
 קוד,.ד,ייטע :בעצאהלטע טאן או־פטראנע. בריעפליכע אויף
נולד׳ 110 פאן אנסע״הייטע נולי, 110 בד נולד׳ 108 פאן
 נולד׳, 118 בד נולד' 115 פאן פיטטליננע נולד׳, 112 בד

 ביו 2י׳5 פאן קאלב.פעללע נולד׳, 140 בד 130 פאן קנייפען
 נולדען, 200 בד 195 פאן קאפפע טיט דעטטא נולד׳, 210 |

 דעטטא נולד׳, 95 ביו נולד׳ 90 פאן שווערע ראסה־יטע
 100 פע־ אללעם — נולד׳. 25 ביו נולד׳ <2 פאן לי־כטע

ק־לאנראטם.
 נע. פדעמדענ.בעווך פערטעהרטען דורך ר. ע ד ע ל

 בעצאדל. טאן לעבהאפטעי. נעשעפט דאם ויך שטאלטעטע
 קי. 29 ביו 24 פאן פפונד.לעדער נעפאקטעם פ״טא :טע

 פאן נעקלאפפטעס נולד', 174 ביו נולד׳ 172 צו לאני׳
 ם־־טא נולד', 185 בד נולד׳ 178 צו קילאג־׳ 15 בד 12

 ביו נולד׳ 168 צו קילאנר׳ 15 ביו 10 פאן טערצען איינואטץ
 צו קילאג־׳ 18 ביו 16 פאן טעיצען צווידאטץ נולד׳, 172
 ,22 בד 19 פאן טעיצען דרידאטץ נולד׳, 172 ביו נולד׳ 166

 קילאנ־ 24,ביו׳22פאן נול/דעטטא 174 ביו 170 צו קילאנד׳
 ביו 24 פאן ביפפעל.טע־צען נולד׳; 178 בד נולד׳ 176 צ•
 נע. קוה.ד,״טע נולד'; 155 בד נולד 150 צו קילאג־' 26

 נעצא. ,,נולד 245 בי! 230 צו קילאנר׳ 6 ביו 5 פאן נע־בטע
 ביוינע נול׳; 2:6 ביו נולד׳ 215 צו ק־לא 7 בד 6 פאן נענע
 ראטהייטע נולד; 235 בד נול׳ 22״ צו ק־לאנד׳ 8 בד 7 פאן

 נע. נולד', 190 ביו 185 צו קילאנר׳ 7 ביו 6 פאן נעצאנענע
 פיטט. נולד׳; 210 ביו 195 צו קילאנר׳ 7 ביו 5 פאן נע־בטע

 ניל״ 815 ביו 265 צו קילאג- 4 ביו 2 פאן נענע־בטע ליננע
 קאלב. נולד! 315 ביו 260 צו ק־לאנ־׳ 4 בד 2פא; ב־ו־נע

 גולי, 465 בד 445 צו קילאנ־׳ 12 ביו 1״ פאן ב־ו־נע פעללע
 גולדען; 380 ביו 345 צו ק־לאנד׳ 9 בד 6 פאן נענע־בטע

 נולד׳; 190 בד 1י0 צו קילאנד׳12 בד 10 פא; בלאנקדייטע
גולי. 210 בד 195 צו קילא 10 בד 8 פאן ברוסט-בלאטטער

ד ע נ ד ו ב ט ע ־ . פ ה ע י פ . ט ב א ל ש
 שלאנט. פרעסבודנע־ צום אויפט־יעב דעד ט. ק ־ א ט

 שלא:ט. שטיק 1145 בעט־ד דיעועס 22 אם פ־ער.דא־קסע
 שטיק 139 אוננא־ישע, שטיק 191 דא־ונטעד פיעה,

 בע. שוואבען ווענען — נאליצישע. שטיק 12 אונד ד־־טשע
 פ־ידע אים ייקנאנג דעד פלו*. טא־קט דע־ ווא־ דא־פעם

 ויאא־ע אוננארישע :וואורדען נעדאנדעלט נולד. 2 בעטיוג
 ו־אא־ע דייטשע נולד', 64 ביו 63 פ־יטא נולד, 62 ביו 56
 נולד׳, 57 ביו 53 קיהע נול׳, 58 נאליצישע נול׳. .67 ביו;60

 פע־ אדדעם —נולד׳. 44 ביפפעל נולד׳, 56 בד 50 שטיערע
קילאנ־אטם. 100

ד ע נ ע י ו . ו ט ק ־ א ט , ד ע י פ . ט כ א ל ש
 אם שלא:ט.פיעד.טא־קטע וויענע־ דעם אייה אי־פט־־עב דע־

 537 : ווא־ען דאפאן שטיק. 1607 בעט־ונ דעזעס 2.׳
 ט־אטי; — ד־־טשע 677 אונד פאלנישע 3״3 אונגא־־שע,

 געד־ננע־ נור וראי■ פי־ע־.םאנע בעפא־שטערענדען דע־
 פ־י־וע דיא פלוי. אונד שלעפפענד פעדקעהד דער בעדארף,

 בעצאהלטע: פאן ביללינע־. 1.50 בד נולד׳ 1 אום ווא־ען
 נאליצישע נולדען, 65 בד 54 םאן קייאליטעם איננא־ישע

 ניל׳ 65 ביו 54 פאן דייטשע קר׳. — נולד׳ 62 ביו 54 פאן
ק־לאג־אטם. 100 פע־

ל  אים- אי; ישראל־, גדולי ״תולדות ווערק האש א
״. צי קה׳ 60 פיה אינש ב־יא א־זט ב־אש־הט, שלא:  ע

ה. היא חיה, ״טאנטע ערצעהלונג היא ;האלטען אנ  ל
ש רעבעצץ״, ענפאלל ט, א־טשלא; אין ענ ש- א ־  ב

; 30 פיר אט האש ק־׳ ארטד  טא:. מאזעש סיר דעש פ
ך. 20 א־ם טעפיא־ע ר

- אבאגנענטען איינטרעטענדע נ־־א =  ע־
 היא זאו־יא געגענשטאגדע, דרייא אללע האלטען
ענק ב־זהער ש־ענ  אונזערעם פארטזעטצונגען 27 עד

עי פאלל־עטאנש ד  ג־אט־ש פ־לאזאף־־ בעקעהרטע .
 זא נור קאננען נאבזענדונגען אב־גע - צוגעזעגדעט.

־. קליינע דעד אלש ווערדען, געוואהרט לאננע א  פ
עדלו־בט. עש האטה

= בעשטעל. אונד וענדונגען צושריפטען, אללע =
 ״נייע דיא פיר פרענוטע־אצ־^נם.געלדע־ ןוו־א4ו לוננען,
:אן אד־עסס־־ען צו זינד צייטונד פעסטעד י־דישע

1111111■ 1| י ווווויו■■)■ ן י ״ ! • ״ *

 אדט אונד פ^ללקוןטטען, נענינט אד־עססע איינפאבע דיעוע
אוננ!ןטד,יג■ בעצייכנונג נענויעדע איינע

עהרענטה״־ל. מ׳ :פעראנטווון־טל־ך ־עדאקצדןן דיא פי־
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 כא־אק. בעקלאגענסווערטהק א־־גע־ פאן ״אם
 דאם ניבט, נלויבק נוויר !׳*״גט טער.אןזינקי־ט

 א־ינטאל נאך ג־־שטל־נק רעפא־ם־רטק דיעזען מאן
 וואהר. ביטטערע זאלכע !לאםסען ודרד פדעדיגק

 דיא דירפטק נייסטליכען, דיעזעם פאן ודא ד,״טען,
 יע קדם ראבבינער א־ה־עם פאן יודען געד.יזן־קער

האבק!) געהזן־ט
ד.) נ ע ד יי ל - י ע נ נ ע ש ן א ד א ב ( •

 :שרייבט בלאטט אפפאז־צ־אגעללעש היעדגעם א״ן
 מינים- דעם דיעסמאל דירפטק וו״ה-נאבטען ״דיא

טק אדדענ פ-  ער בעהאגען. וועניג א ם ־ ט טע־.
 שענניעי׳ם עדנעננוגג דער מ־ט דיעשמאל דך האט
 א־ינער הויזעם - אבער רעש פ־אזידעגטען צ־ם

 ניבט ער וועלכע היננעגעבען, זעלבסט-טיישונג
 אללגע־ יא איזט עם דירפטע. פעדשטערצען ל״כט

 גע־ א־ין נוי ערנעננונג דיעזע ראש בעקאגנט, מיין
 ב־־א איד,ם שענגיעי דאמיט ווא־, ״קג־פף״ שיקטער

 זי־נעם טיט אנער-הדזעש״ רעם .יעפא־ם דע־
 דך אללעסהאט פא־ !ליישטעטע ה־לפע ־יוםםע8אייג

 ;פעררעכנעט שטא־ק פונקטע פאלגעגדעם אין טיכא
 רעם אין ראש ערוואגונג, אין ניבט נעטליך צאג ע־

 האגד דע־ אויש שעגגיע־ וועלבעם אין אויגענבל־קע,
 א־־גפלוש זיין אייננאהם, שטעללונג אייגע ט־שא׳ש

 דעגן עש קאם זא מ־שטע. שוויגדען אבעד.הויזע א־ם
 אבערהי־ז.מ־ט- דע־ דריטטהיילע צווי־א אייך,'דאש

 אינשטאללי. פייערל־בען דער אגלאשליך גליעדער
 איש ניבט גא־ פ־אז־דעגט איים שעגניע־׳ש ציאן

 צ״גט שטאללען דיעזעש דנד. ע־ש־עגען א־ער.הדזע
 ויעלכעם ט־שט־דען׳ טיעפען דעם פא; געניגע צי־

ק אין יעטצט  זןבערהדז.ט־טנליעדער דע־ ק־ייזען ד
 !העדדשט געגעגאיבע־ שעגגיעי׳ם פעיזאן דע־

 ב״א דא־ י ש א ר ד ג א יוליאום גראף זעלבשט ■א
 קאגג. ע־ אייך !צוגעגען ניבט פ־יעדליבק״ט דיעזע־

 ער דאם פערצייהען, ג־כט שעגג־עי שאן העדרן טע
 אבערהדז-ש־אזידעג- א־־נעש וד־דע דייא אום בלאש,

 )}יש ם י ט רעפא־ם.פלאנע דעם ע־לאנגען, צי מען
 בא- אללגעט־־ן, עש היישט יעטצט - !צישטיטטטע

 אג־ דעששק פאלגע אין ל־־דענד, ז״א שעגגיעי ראן
אבע־הדז-־עפא־ם דעד בע־אטהיגג דע־ לאשל־ך

י א י י ודצע-ש־אזידענט דעד זאגדע־ן ד, ע ניבט _________ ' י, י ״ . • ״ ! .ליידק* ,ש ן* י ע !ויע־דע ל־־טען :דליגג פע־הא; ד־א
׳ ־1' ״ 11' ,*!,,ו״־־יי־יי• ריייז ׳ם' בא אפפעג א־זט ׳ש * ע * נ נ ע ש

נעטליך שעגניעי דא , ״שאי־ט־שעש" ■ן א *׳ א׳ ע ז
איש ניבט ;ו־ז-ר׳עפא־ם אבע־ד דע־ אגע פ דע- א־ן
עד ווידד זא ף, דא־ אייפט־עטען ,איש טיב י ר ?זי ו י ד

ן ויצע-פ־א- ו דעד ׳נגען שעדה,אגדל! דע־ ד־א
 דינעם טיט טישא דאטיט איבע־לאששק, דדענטען

 ראש וו־יט זא - דו־שפאללע!״ רעפא־ט-פלאגע
 שאדענ-פ״אה וועלכעש בלאטט• אפפאז־ציאגעללע

בעלא- רעג־עדונג דע־ ש־יטט פע־פעהלטען יעדען

 ?יע', ם)ןןזעלנשט.נעוואוסטדץ, צי: א״ן ווא־ עם שפא־פ;
! ש:! פאן וו־לל, ראן וועגן ץ ל  אין ענדליך לאג עס א
 או:. צור בעפעהל שטופפעי א״ן ם־ענע* ,העררישען דע־

 וואד ז־א !נעורים אננעטונג. שקלאווישען צור טע־־אגונג,
 פאשט בלאססע, דעל ;שאנה־יט דע־ פישטע־ א״ן ניכר

 עסט.נעשלאסםענע6 דע־ ס.פאינע),8ננעזינ ט־ינט פאהלע
 נ״סטינען אוגד ש־זןפפהייט דע־ צינ דעד רונד, שטיעננע

 אללע נינט ענען האטטע נעדכטע דעם אין איבעללענענד״ט
 אינע־פאי־ענען ל-ענע אין דען פי־ ! נעפעשסעלט טאננער
 אג. צוינעדהאפטע א״נע פיויא ד־עוע שיען יעדאך פער־א

 רוסטע א־נע־פאה־ענע דע־ ;נעזיטצען צו צ־עה־ננש.ק־אפט
 ־ר6 עם דער ארס פאללען, פלאררע דיא אץ קארפפלאז

. . !נאב ענטקאררען קיץ אידן
דיע. אץ פעדרא יוננען דעם א״נע־ דאהער האטטע

 ער שאן, נינט איזט פ־דא ד־עוע :נעזאנט אדנענבליקע זעש
 ער איזט, וואהיש״נל־נעד וואס ארעי, ט, כ א ל ע נ האטטע
 ויא וואר איד,ן פיר !ט ר א ה ע נ נ־נט נא־ איד,ן דאפטע

 ע־. ניכט קאננטע אוינע זיין רייצע, אללער א־ננענריפף דעד
 שריי. דיא ניכט האלטע עי איינצוזדנען. כילד איה־ מידען,

 יוף זיינען א־בער מאננעס אלטען דעם וואדטע נעלדאפטען
 קאיזערלינע דיא אין ניז זאגאר דעד געלעהרזארקי־ט, דעד
 וועלנעם מיט פ־אנע, דיא ניכט הא־טע ע־ ;נעדרונגען בורג

 זיא, גור זאה ע־ . . ? נעשאפט־גע עבען דך ער שטוד־אום
• א י ז גור אימרעי אונד ! •

 פעדרא יצחק יוננען דק וועלנע דארע, דיא וו*ה־ענד
 בענל״טע־ס איהרעס דעדע לאננען דעי אנדא־ען דעם מיט

 •ופהערניננ צימרער א־ם נייניע־־נ נלוינטע, בעשאפטינט
שייפטק ,נעאנאגטענד אללעס אונטע־לאם אהנע אונד,

 דאך אושאז־ציאן, צור ניבט נעהא־ען וריר כעלט.
ע. דישפאללינע ד־א דאש שיינען, אונם עם ודלל  ב

טק רעם הויפטונג אהנ מו  שטיק איין בלאטטעם ע
 דאפאן, ניבט האלטען ודר !ענטהאלטע וואהרה״ט

!קאטטע צושטאגדע אבעיהו־ז.רעפא־ם דיא דאם
ט♦ י י ה נ ע נ ע ל ע נ נ א - ל ל ע ו ד ) 

 הא. ודר נ.) ר ע ב נ ע ז א י.י־ נ א י ה ט ט א ב
 בלאטטערן אנרע־ען נאך נוטטער פא־יגער אין בען
 שטאאטש. קאנינל׳ ד־א דאש געבראכט, מעלדוגג דיא

 רזן- פזן־פ־ה־ונג צוואנגשווייזע דיא אנוואלטשאפט
 א״נ-יאהרינען דינעד אגט־יטטע צום זענבערג׳ם
 דא האטטע, אנגעזן־דנעט שטראפע - געפאגנגים

ע. בעדייטש ה־עצו טערטין בעשטיטטטע דעד  אבג
 קא- רען א; ראזענבערג פא• דאש א־יף אוגד לו־פען

 קי־נע א־גצוו־שען גנאדענ-נעזוך א־ינגעד״כטע ניג
 נאבריכט דיעזע - איזט. אנגעלאנגט אגטוואדט

 טיט הייטע ללאיד־ ״פעסטער דע־ וו־א נון, ידך זאלל
ט מעלדעט, בעשטימטטהייט ב י  בעשטאט־גען. נ

 אם שאן שטדאפע ד־נע צוואר האטטע ראזענבעיג
אללק, אנטדעטען דיעזעם 10.  דיעם ער דא אוגד ז

 דיעזעם אבלו־ף גאך עד האטטע זא געטהאן, ניבט
 ווי־טעדען אייגען א־ם טע־ט־געם געוואהרטען איהם

 קאנן דעם אלל ט־אטין זאללען. אגזובען אדפשוב
 ניבט אנצוטרעטען, שט־אפע דיא וו״זונג, דוא אבער

 שטאאטש-אגויאלטשאפט טעטעשווא־ע־ דעד פאן
 ז־ך עש ווא פאללען, זאלכען אין ודיל אדשגעהען,

 שטאאטם. אים שט־אפע אייגע האגדעלט, דא־ום
 ודי. בעטרעפפענדע דיא אבצובישען, געפאגגניסשע

- נון אויסגעהט. יוםטיצ-טיניםטעריאום פאם זוגג  עי
 ודי- ד־עזע יושט־צ-טינישטעדיאום דאש אבער לאשט

 נגאדענ-געזוכעם. דעם ערלעדינונג גאך עדשט דג:
 זיך בעפיגדעט ראזענבעדגש גנאדענ.געןוך ד־עזעש

 אבעד-שטאאטש-אג- דעד ב־־א נאך געגענווא־טיג
 ע־שט ווירד אוגד בעגוטאכטונג, צו־ וואלטשאפט

 אי- יושטיצ.מיג־םשע־'א־ם רעם טאגען אייגיגען אי;
!ווערדען בע־טיטטעלט
ר ו צ )  יע־ נ דעד אין ן א י צ א ד י ו ר פ ע ד •

ן ע ש י כ י י ר ד ע ט פ ע - ד ע  ע- ט פ ם א ק ש ע ד
 געטעלדעט, וויען אויש ווירד גאבט־אגל־ך ק.) ג א ב

 יאהאנן נאטענש באנק, ד־עזע־ קאשש־ער דע־ דאש
 וואודדע. פע־האפטעט עבעגפאללש ר, ע ל ש מ א

 דעי געגענ-שפעדרע ד־א געטליך פ־הדטע אטשלע־
 קאששע. אגפע־טדדטען ד ע נ י ו י ד־־עקטא־ רעם
 וואהדגענאט- יעדאך סאן האט צי־ט גע־ו־מע־ זייט
 געוויששעג- ניבט ד־ענשט ז־־נען אמשלע־ דאש מען,

 פאדגעזעטצטען ז־־נעם ע־ דאש ע־שיללע, האפט
 דעט- עם וואדורך שענקע, פעדטרו־ען פיעל צו ידנע־

ק וואורדע, מאגליך זעלבען  בעט־אג אונגעהייעדן ד
 דעם ב״א פע־איגט־י־ק. צ־ ם־ייליאנען צי־י־א פא;

הע- אדד גון ז־ך עש האטטע אטשלע־׳ם פע־הא־ע

 האהען דעש פאן מאנושקייפטע אלטע אניאה, נייער אונד
 ודע. זיא אד,נע נלאטטע־טע, דא־ץ אוגד האלטע שראנקע

 נעאנאג. נ־כט זיך ניאשין דיא ויאה־ענד ;של־עסען צ• דע־
 עי- פיענע־ישע־ סיט פעדדא פערפאלנטע נלו־נטע, טעט

 פע־שיעדען ,ודא — בעווענוננען. א־ה־ע־ •עדע רענטה־־ט
 יודענ-טאדנען! אונזערע־ דעד פאן שאנרייט דיעזע איוט

 פ־ו־א דיעוע פעיזונקען.) נעדאנקען אץ פעדרא (דאכטע
 אגטל־טצע, בלאססען דעם אין אוינע טיעפבלויען דעש מיט

 ׳טט־ללע־ וועלך הארטאניע, וועלנע זאנפטרוטה, וועלכע
 פאלקס סיינעס מאדכען דען נייא דארט, אוגד - !פ־־עדע

 דיא אוינען, לאדעדנדען דיא דאא־, רצע שווא דאש —
 ווילדהייט אונשטעשע ד־א צינע, שא־פען בעווענטען עוו־נ
 נעאבאגטעים דעס אדנע דאס וועלכע מיענען, דען אין

!־לאשט קאררען נעשויענס דעש נענוששע רוהינען צ־ש ני:ט
 איש רונדשדא קורצען איד,רעד פאן וואד נ־אפץ דיא

 ראשע איינע דורך שטאנד אוגד צוריקנעקעה־ט ציררעד
 ק־אפ. שאנען, דעש פא־ דינט עבען ווענדונג צופאללינע

 אין לאנג סעקונדע איינע זאד, אוינע איה־ ;פעדרא ם־נען
 נעלעדיי- יידישען יוננען דעס אוינע זיננענדע שוואלצע, דאש
 אויש. דעד אבער נליק, אין נליק טוינטען ניידע — טען

 דעס אץ ;פעדשיעדענער איין וואר נליקע ניידער דרוק
ד י א דעש אין !היננעכונג נעוואונדערוננ, לאג ן ע נ ״ ז
ק דא וואללטע אלט נ־יניע־דע, אונד פא־שען ן ע ד  ד

 אוינען שוואיצק דיעזען הינטער וועלנעי קעננען, נ־ישט
 זעעלע דיא אין ניז סאננע דעש זיא וואללטע אלס ווענטע,

• זעהען . .
 נעלעה־זאמפי־ט א־ד,רעד פאן ויעל אונס האט ,מאן

וו־עדעי (נענאנן !ערצ*הלט וויסשען זעלטענען איהיעס אונד

 דעם,פערברעכען דערזעלבעאן דאש רויסגעשטעללט,
!געוועזען בעטהייליגט קופולער׳ם אוגד יוינער׳ש
פא־י. אין ודר ודא ר.) ע ק א ב ה ר (ש *

 אבערשט. דעד וואורדע געטעלדעט, נומטער גער
 דעם מא־דער דעד אלש מ־־אנאיו־טש, לייטגאגט

 פעטערםבורג, אין באקער. שרה מאדכענס, יידישען
 פעראור. צוכטהויז.שטדאפע יאה־ען זיעבען צו

 בעריב. צייטונג טאשקו־ער אייגע נון ודא טה״לט.
 יוננער א״ן טאנע דיעזער זיך מעלדעטע טעט,

 דעד אלם בעהא־דע דא־טינע; דעד ב״א פראנצאזע
 טי. נון זאלל דעטגעטאש באקערם. שדה טארדער

וואר. פעיאורטה״לט אונשולדיגערווייזע ראנאוויטש
ק ח• י

ם • ו א י ס ק ע ל א ן ( א ר פ א  שס א ק פ
 רי־כשטאגש-דעפיטידטע הינדורך יאהרע 16 דעד
 פאריגעד אין בערייטם וויר וויא נונטעהר, אוגד וואר

 אלם אייגענשאפט זיינער אין געטעלדעט, נוטמער
שטאדט- דעד קאשסעגאטטש-קאנטראלא־  אבעי-

 פעראונטרייאונג איינער וועגען הו־פטמאננשאפט
 צום פערגעהען זיין האט וואורדע, פע־האפטעט

 דאם אן, ניבט עי א־־גגעשטאנדען. בעיייטש טהיילע
ע. עקשעקוציאן דעד טיט שולד איינער וועגען עד  ב

 900 קאששא דעד אויש ער וועשהאלב ווא־, דדאהט
 פ־יי. בעגלייכען. צו שולד דיעזע אום נאד,ם, גולדען

 אלליין גולדען. 2480 קאששא דעד אויש פעהלען ליך
 אלש טעהר ניבט עד דאש בעהויפטעט, פאדקאש

אבק׳ ענטנאטטען קאששא דעד גולדען 91,0  וועם. ה
 לייטק ן ע ר ע ד נ א ן;1פ געלד איבייגע דאש האלב

 עהר. פא־קאשגאלטאלש - וואודדע! געשטאדלען
 וואד עד בעאטטע־. געודשסענהאפטער אוגד ליכעד

 פיר ןםטען1ק דיא דאך ווזןהלהאבענד, זעהר אדך
 צו ענדלץ איהן האבען רי־בשטאגש-־ואהלען ד־א

 ר״בםטאגם-אב. אלש וואי עד געריכטעט. גרונדע
 א־ם יםאיש. ט אנהאגגער ט־־יער איין געזן־דנעטע־

 וואהל-קיןשטען ד־א מעהר עי קאננטע 1־81 יאה־ע
 טעהד ניבט גא־ ע־ וועשהאלב בעשטד־־טען, ניבט
 אלטע־ אים איהן א־ם א־־פט־אט. קאגדידאט אלם
 אוננליק. דעד - בעפ־־יען צו גאה־וגגש-זץ־גע; פאן

 - אלט יאהדע 68 בעיייטש נעטל־ך איזט מאגן ליבע
 קאששענ. אלם אגשטעללונג דיא איהם מאן גאב

 אבעד.שטאדטהדםטםאננ. דעד ב־יא קאנט־אלאד
 פער- שטאדק זעה־ ך ־עדין וואר פא־קאש שאפט.

ע אין גוט זיין שולדעט. ד א מ א  דען או־ף טושטע ק
 אונד וועדדען. איבע־ט־אגען פ־ויא ז״נע־ נאטען

 קוןננטע טושטע, טילגען שולדען אלטען ד־א ער דא
 זיינעם אוגד גוטעש זיינעם א־־גקאטטע; פאם עד

 דעששען פאלנע אין לעבען, טעהד ניבט אטטעם
 א־ם איזט, ע־ג־ויט ן ע ר ה ע אין דעד מאגן, דע־

 דיא - !וואורדע פע־ב־עכע־ צ־ם אלטע־ היןהען
ט טהי־לנאהמע אלל. איינע פ־רדקאונגליקל־כקאיז

 זאטין דק ד־יימאל שץן דע־ דארע, הער נענלייטער דע־
 נע_ היא נעלעה־טען יוננען דעס זןהנע האטטע, נענייננק
 ענט. קייננק) צו אננעודננק או־פמערקזאמק״ט דיננשטע

 פע־זאנשק, לאננער נינט אינם עש וויר ראש ז־א, שולד־נען
 איהרעס אן וויןללטק ודר שפרעכען. צו זיא זעהען, צו זיא

ק, צו פע־ווך דק זן־נע פזן־אינעינעהען, ני:ט הויזע אנ  פ
!״לעינען צו קעננק נאד,עי (יא

מים, סיד פץ; מיינוננ נעססערע אייגע נריננען .זיא
 (ע־ווידעדטע וועדדען מיטנעהמען ש״דק בייש ו־א אלם

 איין נין איך ערוואנענד). טרדמע איינעש אויש וויא פעדרזן,
 נאגצוהון. פיעל נא־ ך נון וו־ססען איש הער מאנן, שליכטע־

ק אנדע־ע פיע־ע וואם האט, לען  ם״ האנען. ער־ייכט ש
 האס ראיין, נעשטעהט פערדיענשט א״נצינעס עטוואינעס,

 נעלענט, אונם פון־ לאננע ד־א ראננעין, ניזןסען יענען איך
נאנשטרע. זינד, טהאטיג נענענווא־ט־נ היא יעניק אויך וויא

 צו יע זיא האנע, ה^פפנונג ד־א ניכט אויך איך ווענן נע, ן
עררייכק.״

 הערר אלטע דעד (פוהד דוןך סיר ויא זאנק ״אנער
 ועשסעל איינעם •דף נאגלאם־נ דאמע דיא וועהרענד פון־ט,

 אץ עם דאס קוןררט׳ס, וויא מיר, זיא זאגען נאהש) פלאטץ
 איך 1 איוט רוהיג אונד שטילל וון ד,ייטע נאפסע דיעזער
מק שק נעוויהלע, לו־טק פוןש הדו איד,ר סיר דאנטע מ  ע
.פ־נדען!' צו אופשוואימט פערק־יפע־ן אונה ק־יפעדן .

פעדרון) (עדוו־דע־טע פפיננשטק! ד,ייטע איוט ,עם
 וועד. א־ד,רק שק נאכנארן יידישק סיינע ראסטען דא אונד

אוים!' קעל.טאגס.םלאנען
ם!ןלנש.) (פון־טועטצונג



ק אונד איינער אין ישיבה* ב על רז ע אן6 ד  דין 1עיז
ב. זעהר נוזך הייטע ארך ווירד התלמוד* ״מבוא א  ה

 ל א נ א ב ר ב א א־זאאק דון )5 - געשאשצט.
שק דעם רעגיערונג דער אונטער וואד ש־  פאנא

 א־זאבעללא, אוגד שערד־נאגד העררשער-שאא־עם,
אך ש־נאנצ-טיג־םטע־. שפאג־שעי עי שי  יודען ד־א אל

 שערלאם. געב־עט ששאג־שע דאש 1 ג״ו יאהרע א־ם
 געזיננוננם- דיעזער ארך וואנדע־־טע מושטען, סען

על. האהע ז־ינע ל־עש ער !ארם מאגן ט־כט־גע ט  ש
 וואנדער. דעש נאך נרישף אוגד שט־כע א־ם לונג

 גלרבעגש-גע- ז״נער ל־־רען דען אן אום שטאבע,
ם. צאהלר־יבען ז־־נע טהיילצונעהמען. נאששע;  | קא

שטק זאנםטיגען אוגד ב־בעל צור מענטאריען  | ש־־
ע נאך ה״טע ארך בילדעז  י־דישער ש־נד-גדובע א":

 1 שלמה ר■ אוגד ראובני דוד )0 וויססענשאשט.
ו כ ל  א־נטערעששאנטעש. דען צו געורם געהא־ען מ

 אי. •ורענטה־ם דאש וועלכע שע־זאגל־בק־־טען, טען
 ווא־, ראובג• דוד !האט או־שצ-וו־־זק בערד,רטש

אבע זיינער  יידישען א־־נעם א־־ש ש־־:ץ א־־ן גאך. א;;
ב אץ העררשער״הרזע א  1שא־טוגא־ טיט דע־ ען, א־

ען ד־שלאטאט־שע  וועגען א־־נל־יטעטע פע־האנדלונג
ע־ וגג פע־נ־ב שק ד  וו־עדע־. א־נד מאכט טי־ק־

 ע־ר־־כוגג צ־־ רייכעש. י־דישק דעש בט־נג ש־ א־
 ש־ימה ט־ט דך ער שע־א״ג־גטע צ־עלעש ד־עזעש
׳ ו כ ל ען כ־־שט־ אלש וועלכער מ  וואו־דע, ע־צאג

שטעללונג האהע א־־גע ש-  זאדאג; א־־נ־אהם, שטאאט
ע־ ך אן זעלבשט ״בעש:־־דונג״ ד־א אב  פאללצאג, ד

 ענדעטע ראובג־ קאננען. צו ור־קען י־דע אלש א־ם
ו שלמה ר׳ א־גד קע־קער, א־ש ל־־דער כ ל  או־ף מ

־ ודיל ש־־טע־-הו־פען, דעם  כ־־שטענטה־מע שאש ע
ם דוד ר׳ )7 - !א־זט אבגעשאללען ־ ־ ה צ נ ־  ז

ע־ בע־־המטע־ א־־ן א־זט  אלטען דע־ א־־ש ־אבב־ג
 בעקאגנטען, דעם פ־אז־דענט אלש ו־עלכע־, שולע.

 טיט ן*׳—״שנה א־־נבע־ושענען 1. נאשאלעאן פא;
 צ־ שערהאגדל־גגען ו־יכט־גען ר־א טאקטע נ־אשעם

 ־בג־ ורא טאגגע־, ד־א 1* - שע־שטאגד. ל־־טע;
כן׳ רמכ״ש, רש״־, ג־ש־ש, מ״ א ־ י שג  ז־נד אי׳ז׳וו׳ ־

ען וועשהאלב בעקאגנט, אללגעם־־ן ק דע־ אפי אג־  בי
 לעכהאשטעשטע דאש ־ה־ד־ ־־אה־ען יעדעם געורש

 א)אב־.קא־־בא ו־ע־דען.- א־־גפיאשק א־נטערעסשע
ע. זא ם א ־ע־אך ־־אש בעקאגנט, וועג־גע־ א־זט  כ

״־־־־ש. זאגעגאנגטע דאש ד־עזע־ אלש דרעדל־כער,

 זעלבסטשטאינד־גק א־־נען ה־נדודך •אה־ה־גדע־טע
 ו־א־נ־ע־שאללע ד־א ב־לדעטע. שטאאט י־ד־שען

 א־גזע־ם אץ זאלל שטאאטעש ד־עזעש געש־כטע
 )10 - געראגגען. דא־שטעללונג קלא־ען צו־ כוכע

 כאזא־עג. ■עגע־ ש־ה־טע גאמען ד־עזען ;ן א ל ו כ
 אץ ז31 •אה־ע א־ש ו־עלכע־ הכ־ז־־שו, <םלך קאג־ג
געלט־גג צ־־ ־על־ג־א; י־דישע ד־א שטאאטע ז־־נעם

 אוגד דורך א־ץ שטאאט וועלכער א־נד בדאכטע,
 •אהרע א־ם דערזעלבע ביז בליעב, ־־ד־שע־ א־ין דודך
 - וואורדע. צערט־יטטערם רוסען דען שאן 1016

 עבעג. ביאגראש־ע דעששען וי, ל ה יהודה ר׳ )11
 רא־שטעללונג צוד ווערקע אונזערעם אץ פאללש

 דיא אן אנקג־שפענד בעקאננטל־ך, האט געלאנגט,
 בער־המטעם א־ץ כאזארעג.רי־כעם, דעם געש־כטע

 ם*. דעם אוגטעד ווערק רעל־ג־^נם.שילז$זאש־שעם
 ג^ך הייטע ארך וועלכעם פעיפאשט, ״כוז־י* טעל:

 טיט וויששענשאפט יירישען דער פ־יינדען אללען פאן
 - ווירד. שטודירט ווא־טע איגד ל־עבע ג־אשע־

 דעם שא־ל-־פע־ איין וואר ל י ר ו ב ג בן שלטה ר׳
 צו עבענפאללם געהא־טע איגד י ו ל ה יהודה ר׳

 ״כתר דץ ד־כטע־ן. העב־עא־שען גראשטען דען
 א־זט, בייגעד־וקט .טחזו־ים־ דען וועלבעם מלכ־ת*.
 ״כתי־ דאם זיין. בעקאננט •ערערמאנן דירפטע
 נדרי-נאכט־ .כל רע־ אץ פ־על־ען פאן טלכ־תי,
 ש־לאזא- ע־האבענשטען דער פאלל א־זט נעזאגט,
 יגע. שאענז־שען אוגד אשש־אגאט־שק שישען,

 אבינעם של־עשען. היעטיט וואללען וויר - דאגקען.
 .נייק דער שרי־נדע ד־א געג־גען, ויאהל •א דירשטע
 זיא דאש א־בע־צ־־גען, צו צ־־ט־נג" שעשטעד ייד־שען

 איין ט־שת־ אגש־ ״ת־לדות ג־אט־ש״ב־־לאגע דע־ א־ן
 אויש ערהאלטען, ווע־טהע בל־־בעגדעם פאן ווערק

 בע. אוגד בעלעהרונג רייכע •עדע־מאגן וועלכעם
 ורד האגן. שאשפען יודענטה־ם דאש פ־ר גי־סטערונג

 ארס. א־גד א־נ. איש צ־־טוגג ־־ד־שע ק־־נע קעננען
 ביעטען עטי־אש זא לעזעי־ן א־ה־ען •ועלבע לאגדע,

 ברינגען צ־־ט א־גד א־ב־־ט א; אשפע־ זאלכע א־נד
 צו לעזער א־הדע־ וואהלוואללען דאש א־ם זאללטע,

!ערהאלטען
 א־־געם ר.) ע ג י ב ב א ר ד ע כ ־ י ר ן י ־ <א *

 ודר ענטנעהטען געוו-־א־ק א־־ש פ־־ו־אט-ב־־עפע
 פעישטאר. היער קו־צעם שא־ ״העד :שא־יגעג־עש

ש דר׳ ־אבב־גע־ בענע ב י  א־ץ היגטע־ל־עם ה
 דער. דאללא־. 130,ס״ס ט־נדעשטענש £א; פע־טאנע;

 שטא־ב א־גד געכארען א־נגא־ן אי־ש ־־א־ זעלבע
 אין ק ע נ י ל ל ע י דר־ יאה־ען. •י. שאן א^טע־ א־ש

 דער אן ע־הא־יטען, אי־שט־אג דען האט ו־־ע;
 אי־נען ש ב ־ ה שע־שטא־בענען דעש שטעללע
 צו עשטע־־־־ב-איגגא־ן אויש ראבב־נער אגדע־ען

 מאגטעפיארע.פ־יער דער אגלאשל־ך עטששעהלק.
 צו. קורא ה־בש ־א ב־גאנאגע. דע־ אין ש־עד־גטע

 ע־ גי־שטליכע־. דעפא־ם־רטע־ איי; שטא־ב, פא־
 טאנטעפיא־ע דאש הע־פא־, נאטענטל־ך האב

 איין דעננאך רייכטהוטש א־טטענזען ז־ינעש ט־אטין
 אמערי. דיא ו־אה־עגד געבליעבען, ■ודע פ־אטמע־

 אי־ניגעם צו עש ז־א •יענן נאמענטליך יודען. קאגישען
 ויער. ז־ך פאן •ודענטהוס ־אש געבראכט, פע־מאגען

ש־אטען, אבשטאטשונג •יד־שען דךא־ה־ער א־גד טען

נייאיגקייטק. פערשיעדעגע
ר ע ז נ ו א ) ת * ו ד ל ו ת י ״ ש נ טושת*.) א

 געעהד. אינזערע ערהאלטען נומטער דיעזער טיט
 אוגזע־ער ל־עשערוגג עישטע ד־א אבאגנעגטען טען
 ט־- דען וועלכע פ־ייטאג.םעשע־אט.בי־לא:ע, נ־־ען
 דאש וררד. שיד,רען טושת* אנשי .תולדות :טעל

 דער וועדה ווערטהפאללעש זעהר איין ווירד נאנצע
 ב־לרען. יודענטתטש דעש געש־כטש.וויםסעגשאפט

 אלם אבאגגענטען אונזערען דיעזעלבע ל־עפערן ורד
 יי"־ •ילמן א־נזעי־ע האבק נון ,גראטיס-פ-אטיע*.

 דע־ א־־ששש־וך, א־־נען התלמיד״, ״חכמי דא זק,
 !להודיעו צ־יך לחברו, טתגה ,הנותן :לרטעט דא

 "ך־ א־־גענד יעטאנדעש א־ינער רענן :ה־ישט דאש
 א־הן ע־ טוש זא אנביעטעט, ם י ט א ר ג ויאש

 ו־ע־טהע דעם מ־ט אוגד פערשטאגדיגען היעשאן
 בעקאננט שאדה־נ־ין א־ם ג־אט־ש.גאבע ד־עזע־
 שטעללע דיעזע- א; דאחער וואללען וויר !מאכען
 געש־בטע, יידישען דעד הרשט.שערזאגען ד־א אייעד
 פיגדק שלאטץ אי־גען ווערקע דיעזעם א־ן וועלכע
 פא־ארששקק: א־־ענט־רוגג צו־ א־־נ־געם זאללען,

 געב־עטע דעם אי־ף גיטטט גאון סעד־ה רבנו —
 צ'־־ אללע שיי רעליג־אגש-ש־לאזאש־ע יידישען דעד
 ז־־גע־ א־ינעש איין. ג נ א ר ן ע ט ש ־ ע אי־גען טען

 אי! אי! בעשטאגד פע־ד־עגשטע גלאגצעינדשטע;
 ־ק־א־ם- 'דע בעקאטשפינג ע־פאלג־־יכען דע־

 תלטודישע דאש צ־־ט •עגע־ צו עבען דיא שעקטע״,
 צ׳ ליח־עגשאפטליכק־־ט גראסער מ־ט יודעגטהום

 רבגו ג־עלכע היעבע, ד־א זיכטע. אוגטערוויהלען
 י־א- פ־הרטע, סעקטע ד־עזע געגק גאון שעריה

 מעה־ א־טטע־ דיעזעלבע דאש וואוכט־ג, זא רק
̂אזינג נאגצל־כען ד־ער  ה־־טע ענטגעגעגא־־לטע. א־יפ

 דעי ארף .קראיס׳ וועניגע נאך גו־ ז־ך בעשיגדק
רוט אץ אוגד גאל־ציען אץ קרים, א־גזעל

 פאטער גאץ, הא־ ר׳ א־גד שרירה ד׳ )2 — ד. נ א ל
 נא- קלאנגשאללסגיען דק צ־ געהא־ען זאהן, אוגד
 אבן חשדא־ ס געביעטע. תלטודישעם ארף טק

 א־ן ם־ג־שטע־ ייד־שע ע־בטע דע־ ווא־ ט ו ר ש א ש
 האטטע, שע־דיענבט ג־אשע דאש דעד ששאג־ען,

 ז־י- ע־ ב־ז ד־א ודסשעגשאשט, תלטודיש״ייד־שע ד־א
 הי־טשטאשטע א־־גע באב־לא; א־ן גור צ־־ט גע־

 פא; פע־ששלאגצען, צו ששאגיען נאך יך א האטטע,
 ששלענע א־־־אשא גאג־ן אץ זא-אג; ז־א א־־ש ויא

הנגיד שמואל רבנו )4שא;־.- פע־ב־־־ט־נ; א־נד  
 שע־זאגל־כק־יטק מערקוררדיגשטען דק צו געהא־ט
 איגד שפאגיען אץ לעבטע ע־ א־־ך צייטק. אללעד

 ט־. א־יגעש שטעללע א ד גלייכצי־ט־ג בעקלי־דעטע
 א־־. שא־שטאגדעש דעש א־גד גישטעד-ם־אז־דעגטק

 דעגקע מאן האב-ש־לע. תלםוד־ש.ראבביג־שען גע־
״־אש א־גד ט־נ־שטע־-ש־אדדענט דאךאינמאל:

. ז טא ע אללי פ
פילאזאף. בעקעהרטע דער

 — יאדרהונדע־טע. 17, דעם ־ם או ערצאהלונג א־־נע —
פא־טזעטצונג.) .טע28<

 ז־א וועסהאלב פע־לעטצט, ה־עדר־ך ו־ך פ־הלטע רחל
ק אום עדשאספע, חאנד ז־־נע אונגעשט־ם כ־ט  יונגען ד

 ציעהען. צו דאמע פ־עמדען ד־עוער בעריינע רעם אוים נזאנן
 פער. פאן נעד־־ט א־־ן אי־נענטליך וועלנעס נעפ־הל, א־ין

 א־ד,י האטטע ב־לדעטע, יטמע״ץ אונד ׳צטאלצע לעטצטעם
ערפאסט. קראנופפדאפט הערץ

 קאסטען נ־טטענד) אבערמאלם רחל (־■יעף .פעדיא!
. . !״מוטטעי ל־ענען א־הדעד צו סיר סיט ואך ז־א

 ? נעהען איהנען ם־ט א־ך זאלל רוטטער דער ״צו
 צויצטאנדע) פדייטענדעם א־ן וו־א פעד־א (וו־עדערדאלטע

.ז נעהען א־הנען מיט א־ך ואלך מוטטע־ דע־ צו  ? יעטצט .
. זאנל־־ך?• . .

 דאסע דער או־נע דאם אוגד — או־ף זאה פעד־א
נליק. ז־ינען צו־נעינעוואלט מ־ט טראף

האס. ער אינדעם ע־יעטצט, (ריעף רחל! ם־ך, .לאם
 קאספע א־ך !ד־עסטאל ם־ך לאם צוריקצאס האנד ו־־נע ם־נ

. . ;*טע־ שפא שאן .
 דיא א־ן האפ״טהא־ע פאם פעדרא אי־לטע דאם־ט

צור־ק. ציםסעיכק דין אין דאנן אונד סלוד
 אנטל־טץ פע־שטא־טעם נלאססעם, מ־ט ל־עף רחל

 פאטע־ס איהרעם חו־זע דעם פא; וו־־ט שט־עקע א־־נע
 םעד,ר פרו־א דיעוער פרי־ז ק־־נען אום וטטע5ד ן־א פא־ט;

עננעלסנוטע פ־אססע, דאס קאננען. זעחען נעו־נט אעם

 ז־א וואם פ־עד־ע, ד־עזע נענעץ עטוואש פ־הלטע גא־גען.
 דע־ רא־ עם ;האטטע נעש־דלם סענשען א־־נען נענען נ־ע

 א־ח־ א־ן •עטצט דע־ ■א־־שערזוגט״, דע־ האם ב־טטע־ע
!א־וט נע־וא־דען רענע ע־סטעדאל דאם

וו־ע. ש־־טטען א־־נינען נאך דא נל־עב דענגאך אונד
 נ״דען דיא וו־־ט וויא זעהען, וואילטע ז־א ;שטעהען דע־

 וואללטע ז־א ;ווא־ען שט־אשע דע־ א־ן שא; פרע־דען
 פלאטצל־ך ל־ענען, א־הר דעם צו שעד־א, צו א־־נדאל נאך

 נ־טטען, נאגטאלם א־הן צו־יקא־־לען, פעדרא, ל־ענען זא
 זאנען, ענדליך א־הם עם וואללטע ז־א ;נעהען צו איה־ מיט
. . ! ע ט נ ע י ל א־הן זיא זעה־ וו־א

 ד־א דאם ל־א, נעטערקטע ע־שטו־נען א־ד,רעם צו
 פאטע־ם א־ה־עם הויוע דעם נ־־א אנקאממענדען נ־־דען

 או־שטעדק. ם־עלעי ר־ט אוגד ווא־ען נעבל־עבען שטעהען
בעט־אנטעטען. דא־אן טה־רען אונד פענסטעד ד־א זאמק־־ט

 דע־ ענדל־ך (־יעף נראשץ! פ־ו־א ע־! א־זט ״דאס
 וו־עדע־, הו־ז דאם •עטצט ערקעננע איך הערר) אלטע־ע

דאבב־פעד־א!״ דע־ א־וט דאס
דאדע. ד־א פיאנטע נלו־נען!״ ,ז־א
־דאראן סעד,ד או־נעננליק ק־־נען צוו־־פלע ״א־ך ! - 
הערר. אלטל־נע דע־ ע־וו־רערטע
נרא. דיא לאגעלנד ר־עף - !*וו־ר׳ס פערזונען .זא

 דעם סלוד ד־א א־ן נענלייטער א־ה־עם ם־ט ט־אט אונד ם־ן
הויזעס.

לאנג. אונד הויפטע נעוענקטעם ם־ט רהל וואחרענד
ה פרויא אלטען דע־ צו ש־־טטען זאטען א  קלאפש. נ־ננ, ל

 שטאקט ו־־נעס נאלדקנאשע דעם ס־ט הערר אלטע דע־ טע
פעדיא. יונגען דעם טה־־ע דיא אן

א־נל־. אנקלאששען ב־־ש דאדאלם ל־־טעס א־ץ או־ף
דאש א־ן נ־ידען ד־א פ־אטען — הע־־־ן!" .קאדדט כעם:

 דאם א־נעד א־־ך נעלעה־טע יוננע דע־ ע־שטו־נט זא
 אוב. נאנץ א־הש ב־־דען, ד־עלע־ א־־נט־עטען אונע־ווא־טעטע

 ער. ד־א או־ך צו־נע־האפט לא ;וואר פערלאנען נעקאננטען
 דאך האטטע ע־ וררקטע; א־חן או־ף דאדע ד־עלע־ שי־נ־נ:

 ם־ט ערשטו־גען ל־־ן נע־ואננען, נענוג נ נ ו ס ס א פ באלד
 א־־נ־. מ־ט נאשטע ד־א אונד פע־ראטהען צ־ פ־אנע ק־־נעד

 פ־עםדע. ש־ענען ניידע נענר־סען. צו ווא-טען חאפל־נען נען
 עטוואס אננלייך איעפאך, ווארען דאטע דע־ קל־־דע־ ד־א

 מאניע ששוק, האלבפעדנארנענער ניאנך !אוננע־־אהנל־ך
ל קאסטבא־ע ע ד א  א־ינפאב. דיעלע דאש או־ך, צ־עטע נ

ק אום לואר, ״ע־ק־נשטעלט* נור ה־־ט  נ־עסאנדעם פאן ענ
 אלטען ש־־־נדל־נק דעם ט־אכט ד־א ווע־דק! צו ע־קאננט

ק פע־־־עטה אונד ר־־ך ווא־ דער־ן ״קאוואל־ע־'. ד
עמייפף, ווא־ט דאס הערר פרעסדע דעד ויאהיענד

 צו בעזונעס אונאננעםעלדעסק דעם פע־אנלאפםונג ד־א אום
 שטא־ונג דיעלעי ווענען נעלעה־טען יוננען דען אונד נעננען

 נענוג, צ־־פ פעדרא האטטע ב־טטען, צו ענטשולד־נונג א־ם
 גאננטע סאן בעטראנטען. צו אויפסערקלאמער דאשע ד־א
 ;ערקל*רק שאנהייט פאללענדעטע אי־נע אלם נ־כט ל־א

 דיא םעד,ר נ־כם האטטע אונד כלאם דואר נעז־נם א־הי
 נעוויססער א־־ן 1לא א־בע־דיעס יוגענד. ערסטען דער ם־־שע

ק א־ן ״צוני  איה. ווינקעלן נעג־ינטען אנווא־טם עטוואם ד
 בייא אוט צוואר וו־ר דען ל־שפען, ד־ננען קל־־נען רער

ק אבער דער וו־עדע־פ־נדען, סענשען פ־על-יענקענדען  נע. ד
אינעמןר פ״דעג״געזיכ^עס י*))נען איינעס זאםטט.א״גדרוק


