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אבער־הרז. דאם אוגד רעגיערונג דיא
— א־ם.6אבעיהויז.רע דיא אינער נעטדאבטוננען —

הינגעוו־ע. דארויף וויעדערהאלט האבען ורד
 פראג- עדר ז צייט לעטצטערער א־ן עם דאס וויעזען,

א אב :א־זט געו־אדדען ליך  ט־סא קאלאטאן פאן ד
 ודדקליך אבע־-הו־זעם דעם רעפאדם געפלאנטע

 עי;ענ. דיא אבגלייך״ ווערדע, קאטטען שטאנדע צו
 בעקאגנט. פ־אזידעגטען צום שענניעי׳ם באדאן נונג
 דיע־ ב״א עד דאם האטטע, צוועק דען ינוד עבען ל־ך
 דעי שטעהע! ״געפאטטער■ אלם רעפא־ם זער

 גענאטהיגט. דך דעהט ללא־ד״ ״פעפטער געסטריגע
 פערפאםטען זעלבםט ק ל א פ דר׳ פאן א־יגעם א־ן

 אין ערנסט זעהר אנגעלענענה״ט ד־א ארטיקעל
 רעגיע־ ד־עזעם א־־ך אללי־ן צ־עהען. צ• ערוואגונג

 בע. ד־א ניבט, עם ■אגט בלאטט רונגם.פ־"נדל־כע
 ד־א א ם טי קאלאטא; דאם אויםצושפרעכען, דו־פטונג

 א-נד ווע־דע, דו־־בזעטצען ם ;עיי אבע־דייז-־עפא־ש
 בעשיידענען זעה־ דען ארף כלאם דך בעשו־אנקט

 ארך אבעדהו־ז-העפא־ם ד־א ווענן דאם ט־אםט,
 רעגע־ונג געגעגויא־ט־גע ד־א ווירדע. פערווארפען

 בע- !טיסטע שטידצען ניבט דאך הענן העםהאלב
 פא־לאטענטא־י- אייגע־ בייא עם א־זט ראגנטליך

 פ^ן איין ווענן ז־א, דאם פאלל, דער רעגיערונג שען
 ווירד׳ פע־ווא־פען געזעטין אונטעדב־־יטעטעם איה־

 ־ ט א־נזע־ע אלל־־ן צו־־קט״טט. זעלבםט זאגלייך
 עטפפיגד. זעה־ זא גא־ נ־דט א־זט םא_־ע;־ע־־נג

 ״ט*ש.עהע- ראם אלם ציריק, ניבט ט־אט זיא לי־
 גיבט אייך והרד ז־א ;יוא־־דע פע־רא־פען געזעט־ך

 אבע־-היי- העם .־עפא־ש דיא ורענן קטרעטען,—צ
קאטמט• שטאנדע צו ניבט זעם״

 דיעזע א־בער זאגט ללאיד־ .פעםטער דע־
 פא! ״האם :פאלגענדעם אינגעפאה־ אנגעלעגענהייט

 א־בע־ געזעטין אונטע־ב־־־טעטע רעגיערונג הער
 פעד- פאן ודרה אבעד.הויזעס* העם .־עפא־ם היא

 בעקאטפפט. ן ע ט ק נ ■ ם.פ ט ב ־ ז ע ג שיעדענען
ע ד־א ג י י  דיא פא־צ־גליך וועלדעד צו ג־־פפע, א

 האם ווינשט, געדארט, גייסטליבק״ט קאטדאל־שע
א  א*ם א'־־ ״ט־טזלא־-ב־שאפע״ זאגענאנגטען -

 זאל. האבען שט־טטע איגד זיטין אבער-הויזע נייק
 צי. איה־ע ״טהיילי־י־זע״ רעגיערונג היא וואצו לען,

 בע. דע־ אונטע־ גור דאך ווירדע, געבען שטיטטונג
 קאנפעפם־- א־ב־יגען דיא אייך זאראנן ווענן דינגיגג,

 פע־ט־עטע־ן פאן אנצאהל ג־אפע־ע אייגע אנען
 בעאבדדט־גט א־־שפ־־גגליך דיעם אלם ע־ד־עלטען,

 יידישע היא אויך וו־רדע פאללע (א־ןדיעזעם ויאורדע!
 1!ע־האלטען פע־ט־עטע־ טעהרערע קאנפעשש־אן

 אג- אייגע דאם ווינשט, גרופפע ע ט יי ו ו צ היא -
א- פאם ג־בט אבע־הדז-מיטגליעדערן פאן צאהל  י

 אוגד קאם־טאטען דען פאן זאנדע־ן ערגאנגט, ;־;ע
 וו־ררע ד־עצו נון. !ווע־דע ט ל ד א ו ו ע ג שטאדטען

 ג־ט. אוגד ניע צישטיטטונג איה־ע רעגיערוגג דיא
ע אייגע - געבען׳ מער ט ט י ר  בע- ג־־פפע ד

 וועלכע אבערהו־ז-ט־טגליעדעין. יעגען או־ם שטעהט
 נייען א־ם רעפא־ם נעפלאגטע; דע־ פאלגע אין

 ד־א - ן דאטטען ז־ט׳ן קי־נען מעה־ אנע־.הרזע
 זאל- איים ענדליך בעשטעהט גיופפע ע ט ר ע • פ
 ערגרייפען, געלעגענהייט יעדע וועל־ע לייטען, ק=

!*ברינגען צו פאללע צו טיסא-־עגיערונג דיא אום
 .פעשטער (שר״בט א־נדעם דך איררט ,סאן

 דיעסטאל דאש גלויבט, טאן וועגן ווייטער), ללאיד״
 בעוועגונג העפט־גע זאלכע אייגע פאלקע אים או־ך
 דאש געגען זיינערצי־ט אלם והרד, קונדגעבען זץ

ל״כ. איין נעטליך וואר עם ״טיש-עד,ע.געזעטץו״

 דיא דורך דאש אי־נצורעדען. פאלקע דעם טעם,
 דער ניכט-יודען אוגד יודען צוו־שען .םיש.עהע״

 עבעג. !געראטהע געפאהר אין גלויבע״ ״בר־שטליבע
 א־דצורע. רנ.ודיבערן5בד( דען עם, ■ואד לייפט זא

 פארטיאגען אללע דא טאננער איהרע דאש דען,
.הייראטדען צ• פ־־יען י־דישע רי־כע אום ווירדען, . ! 

 אי־נ. דיא מאן וואוסטע ש־עק-בילרערן זאלכען מ־ט
 ״מיש. דאש געגען לאנדעש-בעפאלקעדונג פאלטיגע

 דיא אום אלליין פערהעטצען. צו עהעי-געזעטין״
 דאם דך ק־מטערט אבער-הדזעם• דעש .רעפא־ם

 אינםבעזאגדערע - ניבטו גאר אבסאלוט פאלק
 וועלכע איררטהומע, א־ם יעגע אבער דך בעפיג־ע;

 אבע־. דער פערווערפונג דיא דורך גלו־בען, דא
 ברינגען. צו פאללע צו רעג־ערונג דיא הויז.־עפא־ם

 געזעטץ ד־עזעם דאש זעהען, טישא געמליך ווירד
 אי־נ- עש עד וו־דד זא האט, געגנעד פיעלע צו גא־

 רע. דיעזעם פערווערפינג וועגען צוריקציעהען. אך6
 זא. הייליגע .,־יא א ס טי וו־רד פא־ט-געזעטצעס

 שט־כע איש נישט נאך פיאטע־.לאנדעם דעש שע״
. !״לאשםען . .

 או־ך זיך טאן ראם מאן, ערזיעהט אב־גען אויש
 געדאג- דעם טיט בערייטם רעג־ערונגש-קיייזען אין

 ג־כט אבערהו־ז-רעפא־ם דיא דאם בעפרי־נדעט, קען
 דעסהאלב פערקינדעט מאן ;קאטטט שטאגדע צו

 דעשדאלב רעג־ע־ונג ד־א דאש פא־היניין, אש בלאש
!ווערדע צוריקטרעטען ניבט דאך

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
ע ב י ל ג י נ א ק ) • ( . ע ד נ ע פ מאיעם. זיינע ש

 שא־נאל־ם. אונגארישען דעש גונשטען צו האט טאט
 גולד׳ 400 פאן בעט־אג דען טענ.פענזיאנם.פאנדעם

געשפענדעט.
 דער ע.) ד נ ע פ ש ע ל ל ע י ר ע ט ם י נ י <מ *

 פאלקם־שולע י־דישען דער האט קולטיש.ט־גיםטער
 דעש אגלאשל־ך קאטיטאט) (פעשטער נאדי.קאטא צו

 ־,פאללע וועדטו זעהר ניי.־אהרעם בעפא־שטעהענדק
געשפענדעט. אונטערריכטש-געגענשטאנדע

ע ל ל ע י ד ע ט ש י נ י מ ) * ( . ג נ ו ג א ז ק ג א ד
 אטטם- איש שפ״יבט דאנדעלם-מ־נ־שטער דע־

 דייג. ג־אש-דאנדלער בודא-פעשטעד דעם בלאטטע
ג פ ריך י י  אייגענשאפט זיינע־ אין וועלבער, ד, ד

 קאט־טאט, באטשער גראש-גרונדבעז־טצעראים אלש
 אקעי-בוי- דער צאגלינגע מיטטעללאזען דיא פיר

 עד- ז־ך ■אד,רע דד־־א א־־ף אייגע א ד א צו שולע
 אפפעגט- האט, ע־ר־בטעט שטיפטונג שט־עקענדע

אויש. ק דאג ז־־נע; ליך
! ם.) ג י נ א ק ם ע ד ך ו ז ע נ.ב ע ק ג א ר גק *

 עדשטע דע־ ף, פ מ א ק א נ נ א ה אנטאן חערר
 קאגיגם, דעם לייב-קאממער-ד־ענער אלטעשטע אוגד
 אונבע. ניבט אפען אין טאגען אי־ניגק פא־ א־זט

 אין דך בעגאב פ־ו־א ז־־נע ערק־אנקט. דענקל־ך
 קראג. דאש אן וו־ען אויש זאפא־ט דעששען פאלגע

 , האג. הערר אפען. נאך מאננעש איהרעם קענ.לאגער
 אונאוישגע- יאהרע 53 דורך נון וועלכער נאקאמפף,

 אוגד שטעהט קא־זערם דעש דיעגשטע יאים זעטצט
 .יאהריגעם50 ז״ן •אהרען צוו״א פא־ בעקאננטליך

 אין יעטצט וואורדע פייערטע, ד־ענשט-יובילעאים
בע דען דורך קראנקדייט, זיינע־ אנלאשל־ך אפען,

 לאשט טאנארך דער אוישגעצי־כנעט. קאניגם דעם ז,יך
 טאגליך האננאקאטפף׳ם בעפינדען דאם איבער זיך

 פאם געווים דיעם אלל צייגט עם - בעריכטען.
 ערהאבענען אונזערעם צארט.זיננע עדעלסטען

העררשערם.

ק נ א ד ) ר * י ן פ ע נ י י דע. ן ע ש י ד י י א
 שילאדיער רעם וויצע-געשפא; דער ן.) ע ט ר י ט ו פ

 דען אן האט י, א ש ק י ם לוזדוויג הערר קאטיטאטב,
■ ־ נ טע נ,זן די־םטאנם.דעפ־טירטעךאטבדאש. ייד־שען
 'גדע אידם ווא־־ן געריכטעט, א־'ן,קשיבען זאעבען

 קא- שילאדיער דעם אנערקעגנונג דיא אוגד דאנק
, הערר ווירד! או־שגעדריקט מיטאטש י נ ע מ ע נ  
 ז־לאהער דעם דעפוט־רטער בעקאננטריך וועלכער

 איינעד אין נעמליך א־זט א־זט, וואהל-בעצירקעם
 רעדע געדאלטעגען ר״כסטאגע איש דיעזעש .׳יי! אם
 קאמיטאטש סילאדיער דעם אינטערעששען ד־א פיר

 אונם גערייכט עם - !א־ינגעטרעטען ווארם זעהר
 •ידישען איינעש טראטיגק־־ט דיא ווענן פ־י־דע, צור

 דעש וואהלער דער זייטענם גור ניבט דעפיט־רטען
 די- זאנדערן בעצירקעם, פע־ט־עטענען אידם פא;

 איגד ווירדיגונג קאטיטאטש גאגצען א־ינעם טענש
!פ־נדעט אגערקעגגונג

ר •(ד ע ע ש ט י י  איגד ׳ן נ י ר פ נ א ר ק ד
ן י א ר ע יש ד יי אי ר  בער. אדם שאר•) עם ם פ

 דער וואירדע ״בעקאננטליך :בעריכטעט וירד לין
 אוניווערז־טאטש. געלעד־טע, ייר־שע וועלטבע־ידמטע

 אבדאלטינג דער טיט לאצא־וש, מי דר׳ ם־אפעששא־
בעטרדט, פי־ער יענער ב־־א געדענק.רעדע איינער

 דיכטערם דייטשען גראשען דעש עהרען צו וועלבע :
 דר׳ וואורדע. בעגאגגען ר ע ל ל י ש פאן פר־עד־יך
 זא אין אויפט־אגעש דיעזעם ז־ך האט לאצא־וש

 ד־־טשע דע־ דאש עדלעדיגט, ווייזע גלאנצענדער
 ווא־, אנוועזעגד פ־־ע־ דיעזער ב־־א דער ק־אנש־ינין,

 אייגע דורך עםשאר6איג־וועדזיטאטם.פרא ייד־שען דען
 טאגע אשט אוישצי־שגעטע. אנשפ־אבע אפפענטל־בע

 ד־־טשען פאש לאצא־וש מ׳ דר׳ וואו־דע שפאטער
 •יא געלארען, הויז.שאללע איינעם צו קראנפרינצען

 זייטענש זאוואהל נייעדדינגם געלעהרטע יידישע דער
 זאטטטליבע־ זייטענש ארך אלש קראנפרינצען, דעם

 איגד האבאבטוגג אי־פר־בטיגער צ־יבען טיט גאשטע
 ארך אב - !*ווא־־דע איבע־ה״פט אנערקעננונג

 באללע דיעזעם צו ר ע ק א ט ש .םרעדיגער6הא
 וואור. צוגעצאגען ק־אגפ־־נצען רעש פאלאשטע א־ם
 דירפטע זא - יא ווענן אלל־ין ניבט. ודר וויששען דע,
 האבק, געשפיעלט פיגיר׳׳ אייגע.טרדריגע דא־ט ער
 דעם היא אדסצייבנונגען, דען בייא .רטן״ א־־נשט וויא

 וואללען ודר — !וואורדען טהייל צו היהודי״ ״מדרבי
 ניבט לאצארום דר׳ דאש העדפא־העבען. נוי היער

 אוניווערז־טאטש-פ־אפעששא־ען ייד־שען יענען צו
 ווערפען, ז־ך פאן יודענטהום דאש וועלכע געהא־ט,
 דע־ שפיטצע דע־ אן דערזעלבע שטעהט זאנדעין
 האב- דעי א־זט איגד בערלין, צו דאכשולע יידישען

 טדא- זעהר איין אויך גל״כצי־טיג מאגן געלעד־טע
 פא־שטאג. דעם מיטגליעד אייפ-געש אוגד ט־געש

!קולטוש-געמיינדע בערליגעי דער דעם
ן י ע *(אי ד ו ) י . ן ע ד נ ו א ו ו ש ר ע  דער פ

 ודיגהאנד- י־דשע וואהנעגדע הויפטשטאדט דער אין
 דיעזעם 86. דעם ז־יט איזט ד ל ע פ נ א ש ב׳ לער

 ש־־י. צו־יקגעלאששענען א־ינעם אין פערשוואונדען.
 ז־ך דערזעלבע, ערקלארטע פאמיליע זייגע אן בע;
 פיר גרונד אלם 1 וואללען צו נעהטען לעבען דאש
 דעם אין ווירד זעלבםט.טארד בעאבזיבט־גטען דע;

 אנגע. .לעבענס-איבערדרום־ שרייבען ערוואהנטען
טא. אונזערער אין גור קאטטט דאם (אלל געבען. . 

 צי־טען פריהערען אין פאר. געזעללשאפט דערנען־
 געשפרא. ״לעבענש-איבעדדרום־ פאן ניעטאנד האט
 געווים. דאש דא יעדער, זיך ודנשטע זאנדערן כען,
 יאהרע 180 מינדעשטענם וואר, רוהיג אונד ריין שען

)1 ווערדען צו אלט



 ע צ ט ע ז ע נ דעם אלליץ ארפריכטינע. אונד געטיינע
 נעזעטצע דעם פ*ר ווערדען. געלאססק לרף זיין טוס

 זא אוגד ניבט, פע־זאן־ דער .אנזעהק דאס ג־לט
 אוננל־קליכע רער דאם קאטטען, לי־כט עם קאנן
 פי־כ־ רען הינטער נעבורטש-טאג .יאהרינען70 זיינק

 אללענ- !מיססען פ־יערן ווירד קערקער-טרערן טען
 סאן ווענן דאם, נעשיק טררריגעם זעהר איין פאללם
 גאנצע זיינע לעבענס רעם אבשלוססע אם פאכט

 פערברעכען נעטי־נעם א״ן דורך פערנאננענהי־ט
!בעזודעלט

ר * ע ד ע ( ט ס ע י י . ע י ט.ד ם א ש נ ב
 דך פאליצייא ריעזיגע דיא וואהרענד ל.) ה א ט ש

 דיעבשטאהלען, נ־אשען רען בעמידט, פערגעבל־ך
 אונערהאי- מ־ט פאסט היעזיגען דער ב־־א וועלכע

 שפיר דיא ארף וואורדען, פערא־בט פרעכהייט טער
 זא:ע גאנצע דיא אום ז־ך מאן אונד קאטמען, צו

 דער- עם א־זט ש־ינט, ק־ממערן צו טערר ניבט גאר
 ד־עב רען געלונגען, ענדליך טאגע דיעזער זעלבען
 פאר ערורשען. צו :עלד-זענדונג קליינען איינער

 היעז־גען רעם או־ף נעטליך א־זט טאגען אי־ניגען
 בע־ יאם.בערעני פיר איינע צענטראל-באדנדאף

 פער. אין נולדען ׳׳■324 פאן געלד.זענדוגג שטיטטטע
 ערס- אין פיעל פערדאכט דער נעראטהען. לוסט
 וועל. י, ו ב א ם שאסט.ד־ענע<- רען אייף רייהע טע-
 דך וועלכעם אין אטבילאנצ.םאםטוואנען, דען בער

 סאבי בענל״טעטע. בעפאנד, מוטבע נענאננטע
 ה־יטאטה זי־נער נאך שפאטער טאגע צווייא רייזטע
 געריבטם- איינע דארט פא; פא־, נאב אונד ענינג,

 פאליצייא ד־א האבק. צו ערהאלטען פארלאר־נג
 זיך בעגאבען זאגלייך אונד פע-דאבט, שאפפטע
 םאםט.א•:. איין םאםט.ד־רעקטא־, דער דאדטהין

 דער א־ם שטאדט.הרםטטאנן, איין אונד שפעקטא־
 נעלונגען אייך עם וועלבע; זאבענאבצופארשק,

 רען מאבר פאפט-ד־ענע- נענאננטק רעם אין איזט,
 אין געלר ראם האטטע כאבר ענטדעקק. צי ר־עב
 איינעם נאד,ע דער אין שייער איינער וואנד רער

 דיא פערשטעקט. ענינג אין הרזעס געראי־יגען אידם
 פאכט- היעזיגע דיא אן בער־־טם וואורדע סוטמע

 שטראז- רעם כאבר אינך צ־געזענדעט -ירערציאן
א־יננעליעפערט. גער־כטע

ל * ה א ט ש ב ע י ד . ט ם א פ - אין - < ל ע  ב
 טעל- בעלניאד ארם דעפעשע איינע ורא ד.) א ר ג

 ד־עזע־ פאשט יא־ט־נען דער ב־־א וואו־דע רעט,
 דך וועלבעם אין געשטאהלק, פאיעט איין טאנע

 ן בעפא:- פ־אנקם 40, 00 פאן ויוערטרע איש יו_וועלק
פערשווא־גדען. שפירלאז זינד דיעבע דיא רען.

ר ע ש י ר ע נ י י ר ו ל • ל א פ ר ע ב י  א
) ם ע נ י ־ א . ן ע ד ו  אבענדם דיעזעם 17, אש י

 י־ד־שען דעם נעשאפט דאש אי; רייבער צ־יי־א דראננען
 איד; אייף פייע-טע; •יא־טצען, אין ברק קויפטאננעם

 היפטע דער אן ע- וואדורך אב, רעוואלווער איינען
 ציזאטטען, אללעם -אפפטע; ראורדע, פערוואונדעט

 פלובט ד־א ז־א ווא-רף ווא-, צוגאננל־ך איהנען •ואש
 - גע־ועזע; רייבער ב־־דען דיא וועד עי־גריפפען.

 צייא פאל ד־א אדנונג. איינע ניעטאנד האט דאפא;
 צו ד־עזעלבען איש או־ף, טאנל־בע אללעם ביעטעט

אבק פאללען מ־־פטען דען אין ערוו־שען. ̂ך ה  ■עדז
 גע- גראסערע וו־יט איינע רייבער אונגארישען דיא

 אוננא. ד־א אלם נעלענט, טאג דען אן ש־קליבק־יט
!פאל־צ־־א רישע

. ט כ י ר ע כ ס ט פ ע ש ע ג
 צוקעי-בראנש דעי אין וועלבע נעשאפטם.קר־דם, דיא
 נעצ*. ריטליידענשאפט אין קרייזע ווייפע־ע האט נענאננק,

טמען דאצו נזן.  פע־אונטויי. פערש־עדענען דיא )ך1נ ק̂ז
 פע־אינט באנר״בעארטק סעד,וערער זי־טענס וועלבע אוננק,

 נאנצל־ך אללנעסיינען א־ט שט־ררונג דיא אום וואוודק,
 נאדענ.קדעדיט.נעזעלל. באהטישע ריא דריקען. צו דע־אב
 אננערעלדעט. ק^נקורז רען נעיייצס דאט ם־אג, אין שאפט

 א־וט לאיבאך אין עשקארפט.נעזעללשאפט ק־אינישע דיא
 נ־*ש.האנדלוננם. ראם נע־אטרען, צאהלוננם.שטאקוננ אץ
 עבענ. איום ורק, אין ק*רפא;־ע אונד נ־אך עראנועל דרז

לווענכד. פאללם  געוואדזנליכען ק־־נע ד־עס רנד עם אינ̂ז
 דאג. ר־לל־אנק פיעלע אום ה־ע־ ז־ך עם דא עראיינניספע,

 נעהאלטען, קנאפפ זעהד ר־עדווך זט א קרעד־ט דער דעלט.
 רעב. נייא דע־ קינדינוג: דיא נעלד.אינשםיטוטע אללע ודיל

 היעצו אינד נעפי־נטען קאפיטאל־ק א־־ננעלענפק ?-,לנען
 זיא וו^דו-ך ר־פפען, דאלטען פ*'־אטדנ נעלד באארעם

מים. צוייקהאלטזן זעתי ווענפעלן פ*ן עשקארפטי־ק א־פ

 שטורץ רען אולמים* נאכפטק רען פיי בעפירנטעט סאן פען. ן
פירטען. נוטעי נאנץ נפט ז* י

 אונד פערשטיטרט, עבענפאללם איזט בארזע דיא
שוואנקוג. איספערוועהרענדען פאפיעיע דיא אונטעיליענען

טענוענץ. ריקנאננינער צוסייפט אונד נען ן
אונזע. זייט נארראל, •יזט נעטריידע.נעשאפם ראם

 גענליע. דיעזעלנען סרייזע דיא רנד נער־נטע לעטצטען רעם
 היעריבער נאטה־נ §-ר נינט עם ודר האלטען דעם־וענען בען,

 טאנע לעטצטען רעד וועהיענד פערקעהד רער נערינטען. צו
 פ־י. רען פ** איססעד צוואר וועדנעם שוואכער, איין וואר |

פולענט. רץ צו פאלל רער ע־טאנען
ן ן ע נ ע (נ י י ם א ע ד ל י י ר ט ר ו ר א * .1ב נ  ע

ט ב י ר ע נ ס ד ע י )ש  רער טהייל איין איזט נעקאננטליך .
 זעלבע וואדורך ניערערנענראננט, צוקער.פאנריק שוראניער ן

 האבען נון רוסטע. א־־נשטעללק צייטוויילינ בעטריעג רען
 בי־א ליעפעיוננען או־ף שליססע קויפלייטע מעהרערע אנע־

 ניכט ז*ריט איוט פאנר־ק ד־א אונד אבנעראכט דעחעלבען ,
 פאנרי- ״איינענעם או־ם ליעפערוננען דיעזע לאנע, רער אין

.אנדע. צוקער אבער וו־לל רא עפפעקטואירק. צו קאטע׳׳
 דא ליעפערן. קוואל־טאט רערלעלבען אין פאנריקאטע" רער !

 ט־אט וואללטק, אקצעפטירען נינט ד־עם קויפלייטע ריא
 אונד או־ף. דיעזעלגען נענען קלאנעריש צוקער.פאבריק ריא י
 רעד נונפטען צו אורטה־ילטע ב*רזענ.שיעדסגערינט ראם ן

 וואורדע רעקור-רען, צו אירטהייל דיעזעם נענען פאנר־ק.
 שםעצעדי־.האנדלער אוננארישען רער פאכ.סעקצ־*ן דיא

 ארפטראנונג דיא או־ף היער איזט ראן צוזאררעננערופען.
 איהרע זעלבע ווי־ל נעשפאננט, זעהד אננעלענענה״ט דיעוער

 ,שו־אניעי־ בור דא ראם ראטיוררק, ראריט אי־ננאנע
 ענען פאבריקאטע" ״אנדערע זיא אינדעם אבנעשלאספק,

קאננק. קויפען דאטטען פאנ-קען בעטרעפפענרען רען בייא
. ר ע ט ס ע ם ט ק ר א ם . ה ע י פ ט נ א ל  רעם בייא ש

 וואכענ. אבנעהאלטענען פעפט אין היער מ. ד .טען24 סא
 קליינ.פיעה 356 אונד נ־רם. שטיק 1464 וואוררען רארקטע

 : פערקרפט וואורדק תיעפאן נעניאבט. ראדקטע צו
 210 ביז 100 פאן שטי? פע־ , ע ד ע י ט ש שטיק יו

! נולד. 370 - 180 *ן5 פאאר ראם אבפען, 685 - נולדק
 מעלק.קיהע 182 גול. 230-180 פאן פאאר ראם קיהע, 200
 פאאד ראם ב־פפעל, שטיק 19 ; נול 180—80 פ*ן שטיק ראם
 8 פאן שטיל, ראם קעלבעי, שטיק 293 נול.; 200—120 פאן
 נולד׳ 12 ביו 6 פאן פאאד לאררעהדאם שטיק 113;נול 25 ביו

 נולד. 52 ביו 4״ קוה_פלייש —נולד. 57 ביו 52 אבסענ.פלייש
 46 בי: 41 ביפפעל-פלייש אונד נולד. 70 ביו 65 קאלב.פלייש

קיל*. 1׳'0 פער טרייוע נולד.

ע- בר־עפע רעדאקצ־*ן. ד
 עהרענטהייל׳ם :(נאל־ציען) פט׳ אץ ק׳ י׳ העדרן

 פ*־יאטד.ינ; רעה־ ניבט איזט פאריליי,ינ.נוך״ .•■דישעם
 אנש■ ״הילדות סעפע־אט״ב־ילאנע נייע אונוערע אלליץ
 בעא־ב־י. פעדבעפפע־טע נייע, א־ינע עבע; יא ווי־ד רופת״

 ! בור. •עדע־ אין בילדע;. .פאריליענ״בובעם* דיעזעם פיני.
 ע־האל. וועלט״נעשינטע נייע א־־נע רא קאננען האנדלונג

 ועלבפטפעי. איזט עם לי: ם' אין ש' א' הע־־ן — !טען
 ע־לעדינען ניבט עטוואם ז* ריניפטע־ דער דאם שטאנדל־ך,

 פינאנצ.ק*רר־פשא־פ. ד*־טינען דינם גוטאכטען *הנע ן קאנ
 וועם. אב, אללעם עבען האנגט לעטצטע־ען דיעועם פ*ן

 | פיה. ציעלע צום ניבט ריניפטער ביים אי־גענץ איינע האלב
 , בעמיהוננען איה־ע טשי: ר׳ אץ נ׳ ם• העדרן — וררדע. רק

 אינשטיטוטע דיעועם אין דא ע־פ*לנל*ז, ליידעד ו־א־ע;
 ז*ל. קינדע דעם *דע־ קינד, סעפטע־ אי־נעס האבסטענם

 נ־אט־פ. ״ ל־יפטען, יאהיעם.ב־יטראנע דיא נערי־נדען, בעד
 . ודר ווי: אין ש׳ ר׳ הע־־ן — ורידו נעוואה־ט אויפנאהרע'

 וועד. ויין צופ״עדען ד,*בסט נונרעה־ רא דאם ה*פפען,
 איין וו־־קליך ריפד,״ אנשי ״תולדות דעש אוים דא דען,

 היער פ*ן נעהט בלאטט דאם ור־ד. וועידען נדול* .חבור
 בעט־עפ. רעם אין נ׳: אץ ל׳ ר׳ הע־־ן - אב. ־ענעלראש־נ

 1876 דעצערבע־ .טען31 פ*ש ר־ניסטע״אל״עדלאס פענדע
 וויינ״האנדעל דע־ דאס נעזאגט, נור ווירד 59,560 צאהל

 לי. 50 צורינדעסט וועלבע פאפשערן, אין ז* ני*פען א־ם
 אלו* ב־רבט ורץ דער אילט. נעשטאטטעט בעט־אנען, טער
 לי. בייא נור ווערדען. צו נענעבען פלאשען אין ניבט נא־

 פע־. פאששע־ן אין ניבט נעוואהנליך ראן וועלבע ק*רען,
 וועדדען, אויפנעאיבט ו* נר*פ.האנדעל דער רום זענדעט,

 פערשל*ס. אץ פלאשען ן ע ט ל ע ג ע י ו ר ע 5 ד־א דאם
 דיא ריססען דא אליך וועידען. פערפאקט קיסטען סענינן

 ווירד עש !ויין נר*שע נלי־בער פ*ן ניבט דורבווענס פלאשען
 ) ריק. קיינע וינד, נ־*ם *דע־ קליין פלאשען דיא *ב דא־ו־ף,

 1 ענט. ליטע־ 50 אינסנעואררט ל־א ר־פסען נור נענ*םםען, ל־בט
 ע־וואהנטען דע־ אין רנד פ־אנען איברינען אללע !האלטען

 ויא אד׳: אץ ס׳ א׳ העדרן — בעריהיט. ניבט: פיעד*ררנוננ
דיא ו*. עבען דענקט טיס* ;רעכט פ*ללק*ררען האבק

 פיינדליבע, איינען אירנענד ווירקל־ך, פירבטק נעשוו*יענען
 ם*שק*. רעם פעראורטה״לוננ דיא איינצול״סען. שר־טט
שאנדע! איינע אילט וויטש

בעשטעל. אונד וענדוננען צושר־פטען, אללע ~ ־
 ,נייע דיא פיר םרענורע־אצ־*נם.נעלדע־ ו*וויא לוננען,
 :אן אדרעסשירען צו רנד צייטונני פעסטער יידישע

ע * ו ו ( .1 8> ו ו <1ו4■■ 11■ 1ו ו ו 1יו111 1ט ז.0

 אילט אונד פ*ללק*רםען, נענינם אד־עססע איינפאבע דיעוע
אוננ*םה־נ בעצייבנונג נענויערע איינע

.1884 דעצעטבער 24.פאט לאטשא-ציעהו״
84 62 69 23 74 : נ א ף £

עהרענטהיייל. ט׳ :פעראנטוו*־סליך רעדאקצ־*ן דיא פיר ן

אקאנאמיע-בעאמטער.
אק*נאם־ע-בעאט. טיבטיגען איינען זובע איך

 אונפערהייראטהעטע־ איין מוס דערזעלבע טען;
 זעלבפט. זיין. טיליטא־.פ-־יא אונד טאנן ־ונגער

 אבע6 דינעם אין דעיזעלבע מוס פערשטאנדליך
 גא:. אונד גולדען 160 יאהרעס-געהאלט זיין. בט־ג ט

 פע. !5.ביז א־זט שטעללע ד־א פערפפלענונג. צע
:לויטעט אדיעששע מייגע אנצוטרעטען. 1835 בער
.0ו'.;ן11,■ . | 1 111 צ.1| 0 8 1 . 1ל>11 '8 1 1 1 1 94
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.1869 יאה־ע איש נעניינדעט

מעססערשמייעדע־וואארען-
ניעדע־ר^אנע

פ*ן

•1 0 1(8 1 1 1 1 ^8 0 1 1 1 1 1 6 1

 .7 נר׳ קאנינשנאששע בודאפעסט,
 פ*ן לאנער אשפ*־ט-טעס איד,ר ערשפיעהלט

 שטאהל, פיינשטעם ארס רעששע־שריעד-ארב־יטק
:פרייזק נאכשטעדזענרק צו נאראנציע אונטער

פו: לאררט  חענדעלרעפסעל 1
2. • 1.50 ״ ״ שאפמעססער 1
3• 0 2.5ו> ״ ״ קאלבעררעסםער 1
6.50 ״ *:שענרעשםער קליינעש 1
ש נ־אסשעש 1 ל ח . ״ ״ -8—
ל בעשניידוננש 1 ה ו 1.50 . . .רעסשע־ מ

3.—.....................רלבערשטיעל מיט דעטט*
 נעשטיעדעטע נאטטוננק נ־יעסטק דיא פערנעד

 טישבע• אונד שטרייכער ש-*טט.טעםשער,
 האקקען נאטטוננק אללע ל*לרא שטעקקע,

 שלאנענ■ פאן ד־עלעם אין ל*נםטיגען אללע־ אלנד
א־טיקעלן. דק

 פליישהרע־- נאטטוננק אללע רנד אליך
 פ*־- אללע ורא טאשענ-פעסשער, אונד וועיקציינע

 אוגד הליזנעבדרך, אוגד שניידער פיד שעערען טען
 האבען. צו ם־י־לען בילליגסטען דען צו דארעדמעשסער

:,נראט פעילאננק רף א פ־יה-קודאנטע
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 מאן דאש ענדעטק, דאט־ט דיא ;לי־ב־גע־ן, איהרק
 מ־סהאנ. שטאק.פריגעלן טיט ברידעי ביידק י־א

 פערלעגענהיי. פ־נאנציעללע דורך אהנעהין דעלטע.
 איינער ק־אנק־ננ דיא דא קאננטק נערייצט, טעו

 ער. מעד,ר נ־כט בעליידינונג אפפענטל־כען זאלכען
ק דא וועסהאלב טראגק,  ענטשלום טררריגען ד
 ענדע נעוואלטזאטעם איין לעבק א־ה־עם פאסטק,

 ה־ע. זאלל פלאטץ ורענן־־ דער בער״טען." צו
 אלליין זיין. געטראפפק גולדק 800,001! טיט דורך

 טעה- פ־,־מק, פ־עשבורנער צוו־־א אוץ זאללק עט
 א־ן א־נד ג־אש-טאפאלטשא; אין פירטק רערע

 געגענד שלא״אק־שק דער ארטשאפטק אנדערען
ק דורך  ״ב־־דער פ־רטא דער צוזאטטענשטודין ד

 ערל־י. פערלושטע עמפפינדליכע זעהד וואטט־טץ״
 זעלבשט היטבערג אויש דעפעשע א״נע - דען.

 ה־ע־ לאנגטק וואטטיטץ בר־דע־ ״ד־א :מעלדעט
 דא אן. פיאקער ם־טטעלט נאכטש דיעזעש .7. אט

 ז־א וו̂ז טאלצ.פאבריק, איה־ע- צו דך בעגאבען
 דעטשק וואורדק, געזעהען טאש־נענ-ט־־טטע־ פאם
 דך בעגאבען זיא ערווידערטק. ניטט יעדאך ;רוט

ק ארף זאנל״ך  טינוטען א״ג־נע פ־ובט.בא־ען. ד
 א״ניגע טאשינענ-ט״סטער דע־ הא־טע שפאטער

 דאפפעל- א״נען דא־ויף נל־יך אינד ש־־טטע ראשע
שא ציש ט־עפפע דיא זאנל״ך שטי־טטע ע־ שיט.
ק  בע־״טש לאנק ב־־דע־ ביידק דיא דאך ד,יגדף, ר

 דער פע־וואנדטק דיא דא־דנגעשט־עקט.״ טאדט
 וואה־ענד ;אך וועלכע זעלבשט.טא-דע־, בי־דען

 ע־קלא־טק, א״לטען, הימנע־; נאך ;אנט דע־
ק ;ע־נע דא דאש  א״פגעהאלפק בר־דע־ן ב״דען ד

 א־הנע; פא; ניעטאגד האטטע עש אלל״ן האטט־ק,
ק אין ד־עזעלנע; דאש אד,;ו;;, אייגע ארנ  נעלי- ו

 אין היער (אייך - ר נעפינדק דך פערלעגענה״טען
ק פעשט אנ  ־־־נע זעה־ זעלבשט-טא־דע־ דיא ה

 ה־ע- אין אייך ווי־קטע נאנ־־נט ד־א פערוואגדטע.
ערשיטטערגד.) גאנגע־א־ע קרייזען יידישע; דגען

א * ; ך ונ י ד א ; ; ( ! ן ע פ י ו ל ע ג נ  שאן א
 יידישער א״ן האט יאה־עש דיעזעש אקטיאנע־ 6. אש

 קאם- ופעשטער טאפיא-שעללע אויש אי־ניואהנע־
, ע ב לאד־שלרם נאמענם טאט>, י נ ע  או;. דאט י
 א״געם טיט האנט־ערק אונגעשיקטעם דורך ;ליק,

 אלעק. גאטט-וררטה* נ־־שטלינק דען ־ע־ואלווע־,
 אנטי. דיא ע־שיעשען. צ־ א ט א ל א ב סאג־ער

 נאט־־לץ היעריבער שלוגען בלאטטע־ סעט־טישען
 נעהייפטע. נאלאטאן דעש פ־ויא דיא ארך לא־ם.

 אדם צוואר אוגד אנדבטל־ך •ורע דע־ דאש טע,
ד .בראד.ג־־ד* א־ ט ק  אוץ ודיל האטטע, פע־אינט ד

 ני־א ד־א צ־יגען, דיא פ־הרע. ״;עשאפטנעך א״ן דא
 •עדאך זאגטק ווארען, צוגעגען איגגל־קע דיעזעם

 ד־ע. 27. אם אייש. י־ש ;ע ־ ע נ גונסטען צו אללע
גער־נטש. פעטטער דעס פאר פאלל דער קאם זעם

 אייה פאן דעם נענענווא־ט דע־ אץ נ י ד, ט י ם יי ד פ זא
 ז יאללען שפרענען נעלעה-טען יידישק בעאו־טהיילטען

יא. דיא אינעי ע־ זאללטע ניבט, וואוסטע פעד־א
 עטפא־ט אדע־ לאכען נערינגשאטצונג זא־ינען א״נעד ד,״ט
 אפפע. טיט וועזק דיעזעם עיסט דאס הערץ, דץ — ;דין
 ט. נ ע דך צא; ווא־, ענטנענעננעאי־לט א־טען נען

צודיק. ט ש יי ט
 הין דך פא־ שם־אנלאז איסטער נאך עד וואה־ענד

 •ענעי טיט דטצע, איה־עם פאן גיאפץ דיא דך ע־ד,אי לאה,
- וועלנע ם־״נדל־נקי־ט, ד,עדאנלאסםענדען ק פ  זעלבשט. ד

 שטי־נעלהאפט אלס ק־אנקענד טעה־ טאנן בעוואוטטק
 •איך :זאנטע א־נד יאנב• דעם דך דא נאהערטע א־לט,
 האפפטע, פ־נדק צו א-ך אלם מעהר, איהנען אץ פ־נדע

— דאנטע איך
לוי. טיט טעדרא (אונטערנדאך מעד,ר? פ-נדק דא

 איד,ר אום פאנד, שאן צו ער דיא פ־ויא, דיעלע לאנען טעם
 בעטיטל". לאנע־ל־כע־, אידי עם וויא ערווירערן, צו לא

 טעה־? פינדק ליא פע־דיענטע) האנטוטה דענסווע־טהער
 ניכט איטטע־ נאך ש״נט, עם וויא פינדק, דא אבער

• • ■ נענו;?'
 לויטע דאם דודך ע־שדעקט איבע־־אשט, ג־אפץ, דיא

 צו דאש לאד, דאגני, דעס נל־ק האד,נישק דען דודך לאנען,
 שטאלץ דעם בל־ק דורנדר־ננענדער איין . . עסטא־ פעדיא

 ןדטע5ע־קל טאננעם שטעהענדק אידי פא־ רוה־נ אונד
 וויא אויגעננליקליך, פיהלטע דא אללעם פלאטצליך איה־

 טיס. שטעהק מאננעס א״נעם אנטוננ דער אץ ליא ניעדרינ
 טויזענדשאך איה־ עטפפינדונג אינד וויססען אן דער, פע,

נע. ,ט־אדעל-יודע״ איין ודא איד,ר פאן דך אינעילענען,

 1 שט־אפ.;ער־כט דאש פערהאנדלונג. צור האפע
 דרייא צו יודען״ ״אונגעש־קטק דען פעראו־טדדלטע

 טוש טאגק אונזערק אין - נעפאנננים. מאנאטען
 ;;אדי; זא אונגליקש.פאלל דער דאש זיין, פ־אה מאן

!איזט אנגעלו־פען
ע יא (ד * ש י ד י ע י ל ו ן ש י . א ו ר ע י

 כל ״חנרת דער בעריכטע איינעם לויט ם.) ע ל א ז
ק הנרים■ יש־אל אנ  צייט לעטצטערער אין זץ ה

 כא־אן פאן •ערוזאלעם אין דער אוישגאנק דיא
 סובווענציא- ראטהשילד פאריזער דעם אונד הירש

 צאהל צונעהמענדע טאגליך דיא דורך שולע, נ־רטען
 אוג. נון עש דאש פערטעהרט, זעהר זא שילער, דע־

 אונטער. וו־יטערע אים ערש־ען, נאטהי; אומגאנגליך
 וואורדע צוועקע דיעזעם צי אנצוזוכען. שטיטצונגק

 ע. ב ניסים הערר שולע, דער דירעקטאר דער נון
, ר א  דיעזען א־בער אום געש־קט, פא־יז נאך ה

 צענטראל-קאטיטע דא־טיגע דאש אן נענענשטאנד
 דך כעגאג פא־יז פאן ע־שטאטטען. צו נע־יכט

 ! האנשטען דען ער ווא לאנדאן, נאך ניטים הערר
 וואורדע, פארנעשטעללט פע־זאנל־כק־יטען י־דישען

 אין ש־לע יידישע דיא פיר אויך ער דענק כ־יא
 םוב־וענציאן או־שע־א־דענטל־כע א״נע •ערוזאלעם

 ז־־נער פא־ ערוררקטע. שטערלינג פפינד 2050 פאן
 גרא. דעם פא; אויך ניש־ם הערר וואוררע אנרייזע

 ־אטשנאטע אין טאנטעפיא־ע מענשענ.פ־יינדע שען
 דעם איבערביאכטע ניסש־ם הערר עמפפאנגק.

 זיינער גליקווינשע דיא ;רייזע וועלטבעריהמטען
 געבורטש-טאגע הונדערטיאהריגק זיינעם צו שילער

 שאנע א־ינע נליינצייטיג איהם אינערריינטע אינד
 שולע דע־ אין וועלנע אל־פענ-האלין, אויש .מנורה״

וואורדע. אננעפע־ט־גט ■ערוזאלעם' פאן
 או־ם ן.) ע ב ע ד.כ ר ע ם ע ר א כ ט כ ר ו (פ *

 אין :טעלעג־אפי־ט דיעזעש 28. פאט ודרד ד—מא:
ט. איין האט פ־איו־נץ;־אנא־א שפאנישק דע־  פי־נ

 וועל. כ״א שטאטטנעפינדק, ע־ד-נענען נא־עש
ק אימש טענשען 266 כעם ענ געקאטמק. ל

אן א ־ ו יו * ן צו ט ע נ א ־ ל ל י ;ע ט
 ניעדער. דער כ־יא דעפרוידאציאן דיא ט.) ;נ א ל

ט- נאך ווירד עשקאטםטע.באנק עשטעררייכישק  א
ק פא; טע־  בעשם־אכק. לעכהאפט צ־יטוננען ד

 אינטע. גראשטע דאש ■עדאך ן־ך ווענדעט ה״טע
 נעטל־ך צי, יו־גער׳ם הרפט.ט־טשולדי;ען דעם רעשטע

 קופפ. בעפינדעט. האפט אין דך דע־ קופפלער, דעם
 א־גטע־עששע;ענוג, אוץ אנע־ כ־עטעט פע־זאן לע־ט

 קלוגע זאלכע דענן בעפאששען, צי א־הר טיט דך אים
 גע. ווענינע זעה־ נור עש די־פטע געשעפטש-לי־טע

 געשאפטש. ד־א פי־ א־בערהויפט עש איזט א־נד בען
 ע־פאה. צו אינטע־עסשע גערינגעם ניכט פאן וועלט

 עט. זא דך מאנן דיעזער וו־יזע וועלנע אדף רען,
דער. פערפאהרק וועלנעש אונד פארגעשוואוגגען

 פעהלנד־פפס. איהדעם נון דך שאטטטע דא לאה. האנדעלט
 נאב בעדעקטע, וואננען איהדע דיא דאטהע, דונקלע איינע

 גענונ. איינע פעד־א פע־לעטצטק עד,־ע ל״נעד אץ דעם
 ן ע י י ר ע נ האהן לויטק ל״נק פאשט איהן דיא טהואינג,

 ל־א ווא־ט, ק־ין איטטע־ נאך פאנד ג־אפין דיא ליעם.
 פאד רענונג אד,נע נעזענקט, באדען צו נליק דען שטאנד,

נעלעהיטען■ יידישק דעם
 שטערצטע איהן צוריק, שריטה א־ינק טדאט פעדדא

 פאלטענד האנדע דיא ; העפט־נק״ט דינעד א״נד־וק דיעלעד
 דא ,פע־נענק : שטיטטע צ־טטע־נדעד ל״זע טיט ע־ נאט
. !־.מאדאטע דאך,

או־נענבליקם. איינעם ווע־ק דאס ווא־ אללעס דיעס
 דעד טיט ;הויפט איהד לאנגזאם ערד,אב נ־אפין דיא
ק א־־נעס איננינק־יט  עדווידערטע פיינדעם פעדואהנטען ענ

 פעי. אונד פעדנעפסען אללעס איוט ,עם : לאכעלנד דא
. !״נעבק .

אוים. לא א״נע ע, י י ר א־ננינע לא איינע לאג עם
 מאננליכען ז״נעם וויא רענטם, ז״נעס אנעיקעננונג ריכטינע

 הערץ פעדרא׳ס דאס נראפין, דע־ טאנע דעם אץ שפאלצעם
ערבעבטע. פייידע פאי

 איינעם ראנג האהען דען דעד הערר, פיעטדע דע־
 ד,אפ. נעוואנדטעד צו א״ן וואר א״ננאהם, .נעהיימ-־אטהם״

ק דיא ע־ אלם טאנן,  פיר דיא שטיללע, א״נט־עטענדע ענ
 דייקענד נ־£שץ, דיא פיר אונד פעדרא פי־ נעטל־ך ב״דע,

 דעד ;לאססען וו$והרען האטטע לאננע דדאהטע, ווערדען צו
 פע־לע. דעד ענטשלאםסען, דאהער וואד נעה״ם.ראטד,

ק. צו ענדע איין פארט״ען ניידער נענהייט מאנ
לעב. טיט עד ריעף ט־אט, פעדדא צו ער אינדעם

 נעויאהנל־ך געשעפטעס איינעם שליעסונג ב־יא זעלבע
 געשאפטם. צאהלרייכק רען איים בעאנאכטעטע.

 אונזערן א־־נק נון ודר ו־אללען קופפלע־ש קניפפען
 דיעזעד נעטליך קויפטע א״נטאל טיטטהיילען: לעזערן

 מאנ. אללק טיט דער נעשאפטש-טאנן, געריעבענע
 גרונד, לעע־ען איינען האנדעלטע, א־טיקעלן ל־כען

 גולדק, טויזענד דר״צעהן פאן בעטרא; דען אום
 פער. נוטצען ג־אשעם טיט נו־ חרכאוים וועלכקיער

 מענש נעוואהנליכער א״ן וואהרענד וואללטע. קויפען
 וואהרשיינליך האבשט גרונד-שט־קע דיעזלם כ״א

 ווירדע, האבען א־־נגעכישט גולדען טויזענד א־־נ־גע
 גלאנצענ- איין דאב־יא קופפלער קלוגע דער מאשטע

 :ווייזע פאלנענדע־ אץ צויא־ א־נד נעשאפט, דעם
 נעם. האטשע ;־ונהשטיקעש דיעזעש נאהע דער אץ
 איינק פפייפפער האלצ.ד,א;דלע־ רי־כע דער לץ

 קופפלער נון זץ ווענדעטע דיעזען אן האלצ.פלאטין,
 ווא־ע, געני־גט ניכט רענן ער אב פ־אנע, דער טיט

 דער פע־קו־פק. צו האלצ-םלאט*ן דיעזען איהם
 ענטפערנ. א־ם ניכט וועלכער קופפלער. שעניאלע
 צו פלאטץ דיעזען האטטע, אנדכט ד־א טעשטען

 פרייז איינען דענזעלבען פי־ זאנל״ך נאט קו־פען,
 זיינק דער שפייפפע־, דען אום גולדען, פאן

 לושט איהם אונד בלענדק, צו בענאטהיגטע פלאטין
 פפ״פפער יעדאך דך אלש מאכק. צו פערקו־פען צום
 פיר קיפפלער פע־שש־אך ווי־גערטע, א־מטער נאך
ק  גול. 120,000 ענדליך אונד 100,01,0 האלצ.;רונד ד
 א־ינק וואללטע פפ״פפער נעבלענדעטע דער דק.

 אונד צוריקווי־זען מעהר נ־כט בעטרא; האהען זאלך
 וו־יזע דע־ אין קיפפלע־ טיט געשאפט דאש שלאש

 צו אנגאבע אלש גילדען 25׳, 00 דערזעלבע דאש אב,
 פערלא־ק אבער בעטרא; וועלכער האט, געבען

 95 א־בריגק ד־א טאגען אנט ביננען ער ווענן זייא,
 קיפפלער, זאללטע. ע־לענק ניבט נולדען טויזענד

 האלצ. דין פיר פפייפפע־ דאש ו־אישטע, וועלנע־
 שיקננע ט־ששע, קויפען ;רונד אנדערק א״נען לאגער

 א״נק זאנלייך נעשאפטעם דיעזעם אנשלוש נאך נון
 ער אב אנט־אנע דעם טיט פפי־פפער, צו אנענטק

 ליענענדק גי־ונדעם זיונעם נאהע דער אין דען ניבט
 טאכטע. קויפק ד,אלצ.לא;ער זיין פיר פלאט״ן

 דאש האטטע, דאפאן אהנונג קיינע דע־ פפ״פפער
 דענ. קייפטע געהא־ע, קופפלער דעם גרונד ד־עזער
 בעט־א; דע; אים פע־מ־טטלע־ א־־נען דורך זעלבק

 4 ,000 שאן, דך פ־־יעטע אונד גולדען 80,000 פאן
 זיינק פיר ראך ער דא האבען, צי פערדיענט גולדען
 ע־האלטק גולדען 120,000 ק־פפלער פאן גרונד

 נון וואורדע טאנע אבט דער אבלויף נאך זאללטע.
ק א״פנעפא־דע־ט, קיפפלער  קרפ. רעשטירענדען ד
 צו פפי־פפער אן נולדק טויזענד 95 פאן בעט־א;

 קופפ_ קלוגע דעד אבער ערקלא־טע נון ע־לעגען.
דיא אונד א־בערלענט זאכע דיא דך ער דאש לער,

 דעד שא־פבל־ק דעד דאם ינדע,6 .איך .*שטיטטע טע־6הא
 טאן וואם האט, בעטעדקט א״נציגע דאם באלד זעהר נ־אפץ

 טאכען םוןדוואורף צום דאבב׳, הע־ד נעעהדטע־ א־הנען,
 עדלוינם איבעדהוישט אונם !ןדוואודף6 א״ן ווענן קאננטע,

 א־ה־ אץ עדנעבען שטיללעס איה־ איזט עם וו־־דע. דין
 שטעיצלי. נינט עם ניבט דאטען נ״סטדייכע יר6 ש־קזאל.
 מאננעד נעד״טענדע דאם זעהק, דא ווענן אלם נעדעם,

 דא נעהק. ניונדע צו הינדע־ניססע אונבעד״טענדע דורך
 סד,־יל. איד,דע נ־אפין דע־ פ־־־טוטהע דיעזעם אדם טאנען

 וואהר. דיא אויך אבע־ צונלייך ע־קעננזן, זיא פיר נאהטע
 איה־עם אין בעאנאנטק זיא פא־וואו־פם. א־ה־עם ה״ט

 הערר עהרווידדינער יא, !שיקלינקייטען פיעלע צו ק־ייזע
 א־ד,־ע פיר דיקדנטק אוים ם־עלעס זא ל״םטען זיא ראבב׳,

 פדייען איהדעם אן באללאסט אלם ד־א נלוינענם.נענאםסק,
 דך נענען פע־נ־ענק א״ן איזט דאם האננעף וויללק
 איה־עם אדלע־ דיא זיא וואללק נאך לאנגע וויא !זעלבסט
 דיקזיב. דיעזער קאפינע אים וויללענם פדי־ען אונד נייסטעס

 צו ענדל־ך דאך זיא עדוואנק לאספק? שטאכטען טען
. לענק!" טהאטק־אפטינען א״נעם .

 או־פ. נאננע פעד־א ם־אנטע — ?״ איך זאלל .וואט
אההטענד.

 דיא בענ״סטערט •עטצט (ריעף ! ווידקק !,שאפפען
 נעדאגקע קיץ !דענקען א־הד אלל ניטצט וואם נראפץ)

. . !*ם א ה ט דיא נו־ איזט קיהן קיהן, איזט
 דאס נור ן, ע נ א ו ו ש דען אונם, איזט ״דאך

 ענטנענ. — ד ן ע ק ר י ו ו דאם נינט טאנליך, ן ע ק נ ע ד
פעדיא. נעטע

פאלנט.) (פאדטזעטצוננ



ישע יד י ע *( י נ א ל א ק - י ו ב י ע ק ץ א א  
 ערש"- שעטערםבורג אץ דאם ן.) ע י ב א ר א ס ע ב

 .דער ש־ייבט: שאלקש-בלאטט״ ״'־תשע נענדע
- שעדא־או־־טץ שעריקלעם באנקיער א ק א ד א ר  

 בעשא־אב־ען אץ וועלשע־ אדעששא, א־־ש י ב א נ
 דך האט בעז־טצט, שעלדער (־אך> דיסם־אטע 2100!

 י־ד־שער גונסטען צו א־יגענטהום ז־ץ ענטשלאששען,
 ייז״ך יערער ודלל ער שע־טה־־לען. צו קאלאג־שטק

 ודלל׳ וו־דטען אקע־-בוי דעש זיך ד־א שאט־ל־ע, שען
 א־בע־. •אהרעאונד 36 ארף ״דעשסיאטע״ !5 ב־ז 10

 ויא־׳- פאן א־־נ־־שטונג צור גרונד הינלאנגליבען ד־עס
 אן6 ו־ירד ■אה־ע צוו־יא ע־שטען ר־א נעשק. נונגען

ק  שע־לאגגט. צאדלונג קיינע גא־ אנזיעדלערן ד
 צ־ שלאש דא ווע־דען •אה־ דר־טטען שאם ערסט
 צאהלען צו ״דעשם־אט״ א־־ן ש- ■אה־ל־ך רובעל

 שאן יאה־ע 12 בל־־בען ויאהנ.ה־־זער הא האבק.
 אנדע־ען אונה האלץ ט־ט פ־־־א. צאהלונג •ערער

 בעצאה- אהנע שטעטש דא ווערדען מאטעראליען
 י ב א נ א ק א ד א ר הערר אונטערשפדטצט. לונג

 11110 פאט־ל־ע יערער וויללק, רען א-ך א־יסערטע
 צור שע־צענט 5 שאן בעצאהלונג געגען רובעל

 (א־ג- !־ל־יהען צ• יאהרק 38 א•; אטא־טיז
 נעשא־א. ראש וו־שסען, ו־אהל ווע־הען לעזע־ זערע
 ק־־עגע רום־ש-ט־רק־שען לעטצטען צום ב־ז ביען

 גע. •עדאך געגעג־־א־ט־ג געהא־טע. רומאגיען צו
 •עדעש בעג־־שק וויר רושלאנר. צ• עש הא־ט

 אקע־שו־.קאלא- י־ד־שער גר־גדונג צ־־ שט־עבען
!)ש־־־דע א־־שדיכטיגער ט־ט ניק

ן י ר *(אי ע ג י ג נ י ז נ ה א ו ד ו ג ו  זיין א
ק אץ עררעגט או־שזעהען ג־אשעש ר.) ע ט ד א ו ו  ד

 שאלגענדער הו־פטשטאדט דער קרייזען •יד־שען
 דער אץ מאן ענטדעקטע דיעזעש 2.־ אם :שאלל

 אשען אץ ור־גגא־טעג-בעדטצע־ש א־־נעש ה־טטע
שאל א־־געש א; א־־נאנדער נעבען לייטע •ונגע צ־י־־א

 העט־. ר-א אוגד אשעד.קל־־דע־ ד־א ערהענקט. קק
 א־־ף ••אי־דען ל־־טע •־נגען ב־־דען דע־ ק־אגען
 לא. ז־־בע־לץ ש־ץ דא ••א נעשונדק, באגק אייגע־

 ב?־ צ״=ען ק־ץ ו־א־ ל־-טען ש־־דק דען אן גען.
 אגגע. א־־שע־ל־ך א״גע א״־ וועלשעש טערקבא־,
 דעם. א; :אך זאללטע. ד״טען געוואלט ווענדעטע

 דער דאש שעסטגעשטעללט, וואורדע טאגע זעלבען
 אלל- העש זאה; מ.־אה־־גע דע־ טאגן, •ונגע א־־נע

 •א. ל־רא־.שאב-קאגטען •ידישען בעמאננטע; געט־ץ
 אנדערק דעש אץ מאן וואה־ענד •וא־ ש־נאל• קאש

 ר ע ש א ש געא־ג געוו־ששע; איינק טענשען "נגען
־ ש יונגע דער ערקאננטע. ל א נ  נעמלץ־ וואד •

 א־ש א־הם עלטע־ן ד־א וועשהאלש נייםטעם.קראנק,
ק ו־א־טע־  דע־ ש־־גאשק, שער שא געא־ג ד

 א־שע־. טאנן יונגק גיישטעש-צערדיטטעטק דען
אם ט-שטע. א־בערוואשען אונד נעגלי־טען אללהץ

פאלליעטאץ.
פילאזאף. בעקעהרטע דעו־

 — ׳אהרהונדע־טע. 17. דעם אדש ע־צאהלונג איינע —
פא־טזעפצונג.) ?.טע9(

 איך ג־אפץ> ד־א לאבענד (-עף !פפ־נגםטק ,אה,
 !האטטק פפינגסטק יודען דיא ארך דאש ניכש, וואוסטע

 נעקאט. איהנען צו צ־־ט אונרענטען צור דענן וויר דנד דא
 ארבייטען) (נעסיש ״לאנאהדק״ ז־א וו^ללטע איך טען,

הל פ־יערן זיא אוגד זעהען,  שטו. א־דרען פון; ה־־טע וו̂ז
.ר דיען . .

ערדע. צוד שוו־יגענד לאננע זאד, שעד־))
ע־ (זאגטע 1 פי-ער.טאנ ק״נען קעננה נ־יסט ,דער

 הא נ־כט ז־ך לאשט געדאנקע דער ערנשט) זעהד דאנן
ק ער וועלכער אץ נעשט־טטען, שטונדע אי ענ  דועדדען נ

ד אונן■ ;זאלל ע  דעש ט־ט אלם זעעלע, דע- ט־ט סעד,ד וו
 נעוואהנלינע הא אויף ניכט קאנן דער איב־־טעט, קאדשער

 אכטען, ם־־ער.טאנק אונד ווערקעל. •אן צייט-איינטדי־לונג
!*אננינט וואהלנערעננעט אלש קאלענדער דער דא וויא

 יודען פראטטק דיא יא וועדדען אידעק דיעזען .ט־ט
 דען א־ן זיא אונד ערקלאיק ,קעטצער" א־ינען אלם ז־א

 ווענינעד ואטע הא ענטגעננעטע — !■לענק (ח־ם) .באנך
 צו ז־א ודא זיא, דא לאגעלנד, דעסהאלב גוו אונד לו־ט

ק נלויבטע, נעמערקק  א־ד,-ע דורך נעלעהרטען יוננען ד
האטטע. טעדלעטצט נעסערקונג ערסטע

 ם־ינעס פ־אטטק דק מים וועג־נ זעהד אפסע ק .א־ך
 (ערווי. צוזאסמק נעל־ענטען. זאנען צו זיא ודא גל־ינק,
איך וועלט, ם־־נע זינד טדע־ן שיער דיעזע פעדיא). ועדטע

 הויזע דעם או־ם ב־ידע דך ענטשע־נטען ד־עזעם 2.׳׳
 ש־נאלי יאקאש צור־ק. טעהר נ־שט קעהרטק אוגד

 אג- ד־א פאל־צ־־א דע־ ב־־א וואהל ע־שטאטטעטע
 יוגגען שערשוואונדענען ב־־רען דע־ וועגען צייגע
 דענזעלבק נאך נאששא־ש־נגען אללע אלל־ץ ;ל־־טע

 28. אם געזאגט, ודא שיזידא, ערשאלגלאז, בליעבק
 מאן וואורדען. א״שגעשונדען א־־שגעהענקט ד־עזעש

 .,ש יוגגע ג״סטעש-ק־אנקע דער דאש שערמוטהעט,
 דיעזע־ ד־א. ענטורשט שאשע־ וואיטער ד־נעם גאלי

 ע־. א־הן שאגד א־גד של־בטל־נג דען זאדאנן דשטע
 שע־אגט- שווערק רער שא־ שורשט א־ם הענקט.

 א־נגל־ק. דע־ או־ך זא־אגן ד־־שטע ו־א־טל־שק־־ט,
!האבק ע־העניקט דך ווא־טע־ לישע

; ע ג ע ג ) ם.) ו מ ם ־ ט י ט ע י.ם ט נ א ן ע ד *
דק אין ווא־־הע וגע־טע־ן) ד־עזעש 28. אם  א״נע ו

 אשגעהאל- א־ש־יטע־.שע־זאטטל־נג ג־אשא־ט־גע
 •ו•־. אלש שע־־אשט, •עדען געגען ו־עלשער אץ טען,
 ־־שט־נג אגט־-שעט־ט־שע א־־נע א־בי־טע־ ד־א דען

 ש. ע ט א ־ ש ש־־ע־ל־ששטע א״שש בעשאלגען,
ווא־דדע. ט ר י ט

 ן ע ש י ר ע ל ש ש ו ר.ק ע נ י ו י ן ע ד (צו *
( ! ן ע י י ל ע ד נ י ו ו  אנגעלעגענה־־ט ד־עזע־ אץ ש

 א־־גען ורק אץ א־גטע־דש־גג שאליצ״ל־כע הא האט
 וואו־דע עם שע־צ״שגק. צו ע־שאלג צ־עטל־שע;

 •וי. שע־שהנדע; דעם גאך א־נט־טטעלשא־ נעטל־ך
 עשקאמשטע.געזעלל- דע־ קאששע דע־ אץ נעייש
 1 ״!ז,9,!1611 שאן ש־טטע ־נע־ א אשגאנג דע־ שאשט
 שטיק 25 וואדרדק צ־גל־יך קאנשטאט־־ט, ג־לדען

̂ן ה־שאטהעקענ.אגו-דנגען  שטיק 3״ גאונד5>׳,ו׳0ש
 ש?); האהע דע־ אץ ט־עזא־-יט־־גע שע אונגא־

 צ״.-1שא־ הא קאנגטע נו; שע־ט־סט• גולדק 3״0,0(<
 שעצ״ש. הא עשע; דאש קאגשטאט־־ען, בעהא־דע

 שאן טאנאטע שא־־נען ש א ווערטה-שאש־ערע נעטען
 . שאגק-א־נשט ורענע־ צ־־־־א א ש־ ־ ע ל ש ש • ק

 י־א־־רען. דעשאג־־ט .בעלעהנינג* בעה־שש טוטע;
 א־־. איה־ דך האט עשקאטשטע-געזעי־לשאשט הא

ט. ל ל ע ט ש ע ג ־ ע ש ־ ז בע־־־טש נעגטה־ש
 ט. ש ב ל ע ז ן, ע נ נ ו א • י ־ ט נ • א ־ ע ש1 *

דע ד ן ז ע א ש נ ס ה ע ד נ  ך, א ב ־ א ר אויש ע
 -טען26 שאם ד—ו ן, • א ־ ק שא; הוישטשטא־ט דע־

 עש. ה־עדגען דע־ ,א־ן :־ט טע־עג־אג- העזעש
 7 סי*׳,׳ שא; אשגאנג א־ץ ••א־־דע קאטשטע-שאגק

 ••א־ אוהר 7 א־ם אשעגד ה־־טע ענטדעקט. גולדק
 שאגק.געש־־דע א־ש שטאאט־-אגי־אלטשאשט ד־א

 שאנק.ד־רעק. דע; א־ש שאל־צ־־א ד־א זאג־טע א־נד
 שע־_ דע־ וועלכען א־־ף ־, ־ א נ ע צ הע־־ן טא־,

 י ר א ג ע צ על. ש שע־א־גט־־־א־גגען דע־ דאשט
 דאך פאל־צ־־א, לעי בעגלי־טונג אץ •ו־יקל־ך קאם
 י ו א ע ר י ב ז־־נעם צ־ וועלשע שט־עגע, דע־ או־ף

דע־־אל־־ע־ א־־נעש ט־ט ז־ך ער יאגטע ש־הרטע,

 קאטטט ר ע ;י < ק — ד,־נדם זעלטק אייסערסם קאטטע
.* . הערץ.

 פאן רוף דע־ אלם גל־־ב־נ, זא נ־כט אלזא דנד ״דא
 דנד דא דאטע) ד־א וו־עדער ע־צאהלט?(פ־אנטע א־הנען

 ד־א פ-:טען דא נוד, עס ן ע נ ־ ־ ש דא ;פ־אטם זא נ־כט
. ?" ב־ידע־ א־ד,־ע־ פעראבטונג .

דוה־נ, פעד־א (ענטנעננעטע נ־נטס! פ־־נטע ״א־ך
 או־נע ז־־ן אונד דך ענם־ואלקטע שט־־ן האהע ד־א אונד
 נ-א. נעאנאנטענדק א־הן דע־ אוינע דאם א־ן דנער זאה
 י ע ט ט ו ט ם־־נע אבער ;טענשען ק־־נען ש־יבטע א־ך פץ)
 אונד ם־ך, ל־עבען ברידע־ן ׳־ד־שען סי־נען פאן פיעלע אונד
. . . !״קראנקען נ־ע ל־ענע וואה־ע זאלל טאן דענקע, א־ך

 הא (ר־עף ־ע:ט! דא האבק דא ליעבע, ״וואהרע
זעלטק. עטוואס ו־א פ־נדעט מאן אבער לאנעלנד) דאטע

זאב. - !״אפטער פ־עלל־־כט נאססע ד־עזער ״א־ן
פעדרא. טע

נאב. א־הדע אום פיאטם, נור דעטנאך ש־־נק ,ז־א
 ל־־כט. ניאפץ ד־א (בעטערקטע ? ק־אנקק צו ניבט באין
 אל.5 לאנעלן א־־נעם צי ז־ך ל־פפען א־הדע א־נדעם הין,

 מארנענם יעדעס העדצען דעם וו־רדע שאנונג ד־עזע טעטען),
 ד־עזע ■עדאך איך האלטע סאננע א־־נעם ב־־א מאבק; עהרע

שדאגע!" -ר5 ערשטעללוננ6
שטוהל. ד־א א־בעד דאב־־א דך באנ נ־אפץ הא

 א־הם פל־סטע־טע אונד צוריק בעגלי־טער א־הרעם צו לעד,נע
 הארנשט־־ן! ל־עבע־ נעא״דט, ז־ך האבק ״זיא :צו ל־־זע
 נעוואהנל־כער נאנץ אי־ן א־זט דאס שעניע. קיץ א־זט דאס

 צאפטעלנדעד מ־טטעלטאם־נק־־ט דער ע 6 ו ט ש דעד אן
. "1 מענש .

 זאשז^־ט ער דאש שלאשע, ד־א אץ קוגעל א־־נע י
 ליי. א־זט שע־קאטטען זא ד צ־זאטטענזאנק טא־ט

 ג־ענצענלאזע א־־נע געשלעכט. ה־־ט־גע דאם דער
 אל. צו ל־־טע ד־א טר־־בט גענ־ש-זושט לוקם־ש-א־נד

ק  ער. ז־א וועררק א־גד שע־ב־עכען. מאגלישען ל
 וואהלשער. דער ז־ך גענוג׳ ש־־ג ז־א דנד זא ווישט,

 ענט. צו זעלבשט-טארד דורך שטראפע דיענטען
1 צ־עהען

ך א ר ק , ) ד ו א • ) נ ! ד ר א ט - ט ם ב ל ע ז
 :מעלדעט דיעזעש 28. שאם דעפעשע וויענע־ א־ינע

 ברידער ד־א האבק אבענדס אוהי 6 אום געשטע־ן
 ד־א וועלבע •ן, ט ־ ט ט א ־ ו סאט־על א־נד מא־־ץ
 בעשטע. היער ■אה,־ק לאגגען ז־יט א־־נער שעפש

 לעבק איד,רעם ו־ארען, ־רטא6געט־יידע. הענדען
 ענדע געוואלטזאמעם א־ץ רע־־ארווע־-ק־געלן דורך

 אוב. דעם אץ וועלשע בר־דע־, ב־־דע; ד־א געטאשט.
 א־ינע א־־ך ג ד ע ב מ ־ ה געלעגעגען וו־ק שזק וו־־ט

 א־־נע אץ ז־ך האטטק בעזאסען, אשריק6טאלצ.
 וועל. א־ינגעלאששען, גע־םטע.שםעקויאצ־אן ג־אשע

 דא ו־א־ו־ך שעהלשלוג, שטארק זעה־ •עדאך שע
ז זעשצ־ג פא; שערלושט א־־נען  ט־־זענד ז־עבצ׳ג -
 נון ל־עשען ש־־דע־ ד־א האבען. ע־ל־טטען ג־לדק

 אשהאלטק, גל־־ב־גע־ א־הרער שע־זאטמלונג א־־נע
 א־ץ,טא־אטא־־א־ם•(בע. דעמזעלבען ב־־א זיך א־ש

 מא־ץ ם־טטע ב־ז צאהלוגגש-א־־שש־ש) צ־ש ו־־לל־גונג
 עש זא־־יל געלעגעגה־־ט העזע־ ש־־א ערוו־רקען. צ־

 זיץ, געקאטטען א־־שט־־טטען העשט־גען צ־ יע־אך
 ניבט געשאשטש-ב־לאנץ פא־געלעגטע ד־א והל

 ש־ו־א ד־א ז־ך זיןלל א־בעררעש ווא־. ־־כט־ג גאנץ
 ט־ט טאלצ.שאבריק ד־א א־־ף ב־ודע־ש א־־נען דעש

 א־נ. האבען. לאששען פא־געטע־קט ג־לדען 1״,״00
 בעגיי־ש. נו־ עש א־זט אומשטאגדען זאלשען טע־
 א״. בעוו־לל־גוננ ד־א א־־ף גל־־ב־גער ד־א האש ל־ך,
 א־נד טאשטק א־־נגעהען נ־שט טא־אטא־־א־טש געש
 - ד־אגגען. קאגק־־זעש העש ע־אששג־גג ד־א א־־ף

 פערל־ע. שע־זאשטלונג,ד־א גל־־ש־גע־ ־־א גאש־עם
 שעגא- נ, ר ע ב ם ־ ה גאך ב־־דק ד־א ש־ה־ען שען,
ק א־־ף זאגל־־ך ז־ך שען ק ד א־  טאלצ. א־ה־ע־ ב

 געגענא־. א־־גאנדע־ ז־ך, ערשאששען א־גד שאשריק
̂ד דע־ ע־שאלגטע ב־־דען ש־־א שטעהענד. בער  טז

 א־־זאשע א־נט־טטעלשא־ע ד־א א־שע־ - זאגל־־ך.
 ב־ודער. העש זעלבשט-טא־דעש ענטזעטצל־שען דעש

 ש!)ל. נאך וו־ען א־־ש נאשטראגל־ך ו־־רד פאא־עש
 ־־אטט־טין ב־־דער דיא .,א־ש :געטעלדעט גענדעש

 ע־ש־ע. ־ושט.בא־זע6 דער אן מ־טטאגש געשטע־ן
ק  שערברייטעט, נאש־־שט ד־א דך האטטע ו־א־ען, נ

 צ־זאטטאנגע. ש־לאגץ־ ,.שאישע א־־גע ז־א דאש
 ־־אל. געהק קאנקורז א־ן נונטעהר א־נד שטעללט

ק.  א־־שא־־נאג. צו בא־זע דע־ א־־ף נון קאם עש ל
ק צ־ו־שען דע־זעט־צ־גגק אונד וואטט־טץ בר־דערן ד

 ד־קז־נטסלאלע אונד שוואנע, עד.בר־ננען6אפ ,־וענן
 1 שוואך א־ך נץ דאנן ה־־סט, שטא־קע א־נדולדואטק־־ט

 נע. צ־־ט אי־נ־נע עד נאנדעם פעד־א, רוה־ג ע־יו־דע־טע (
 א־נא־ט־גען א־ה־עם אץ דאטע הא א־ם האטטע, שוו־ענען

 אבער עם פאללט ם־עלל־־כט שטא־ען) צו נ־בט ל־סטער6ני;
 אלם ש־־נען, צו ך א ו ו ש שווערער, שטאדקק דעם

■ ז־ץ צ־ ק ר א ט ש
 א־הדעם צו שווי־נענד צ־־ט לאננערע ואה נראפץ הא
 נעלעהר. •וננק דעש וואדטען דק דער ה־נ־בער, בענלי־טעי

נ־קטע. נ־־פאלל טען
 ד־א (נעמערקטע האבק שוואונג טאג ני־סט ״ז־ין

 אונד שש־עלעני), פאבעד א־ד,רעם ט־ט נאכלאסם־נ דאטע
 אור. טיינעם אץ פא־א־יל־נ עטוואס פ־עלל־יבט וואר איך

 כא־אק. נעם זי־ ענע־ש־ע דע־ אן6 •עדאך ז־א וואם טה־־לע.
. . !*אונטערד־כטעט שלעבט זיא ווארק דא זאנטען, טערם

א־ה. צו לויט )11 ווא-טע דיעזע האטטע נראפץ ד־א
 דר־טטע ק־־נע ז־ך האטטע אלם נעשם־אבק, נענלייטער רעם

 צווייפעלטע פעדרא נעפונדק. ציממעי דעם אין סעדואן
 ואה ער !חאכע נעהא־ט רענט ער אב אוינעננליק, א־־נען

 ירכ.6 עד ;ה־נ־נער העדרן פרעטדען דעם צו בעט־אפפק
ק אץ האפפטע, אדער טעטע  הא טאננעם דעם צ־נק ד

 ש־נדען, צו פעימוטהוננ ענטזעטצליכק ז־ינער בעשטאט־נוננ
 העיר דער דא — ליידע. ,אירר.זינן' אן דאטע דיעזע דאס

 וויעדעי ע־ ואה או־סוויך, נל־קע ז־־נעם פעילענען יעדאך
 איר,רעם ט־ט רוהיג א־טטער נאך וועלכע נ־אפין, ד־א או־ף

 ארמק העזעם או־ך זיא האטטע וואס — שם־עלטע. פאנעי
אננע. דיא זיא, !זאללק טאנען אוניוה־נ נענענא־נער יודען

ניבט ט, י ו ל זא ניבט עטווא ז־א האטטע !נ־אש־ן זעהענע 1


