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פערטהיידיגער. דער איינגאבע
 טיטא- דע־ ן א־ דע־ פע־טהיידינער דרייא דיא
 יודען, אי־ננע־ערקערטעז אנגעלענענהייט עם־ארע־

 גע. אייננאבע איינע געריבטשה))? דעז אן האבען
 אדפטעדק- דיא א־זט. געא־יגנעט וועלבע ריבטעט,
 טענשען. אללע; פא; ציעהען צו דך אדף זאמך־יט

 לעערער ריין עבט ר אונד נעזעטץ וועלבען ב״א
 אונם, צייגט ש־יפטשטיק ד־עזעש רענן א־זט. הדך

 א־נגעזעטצ. איגד אינ־עגעלטעם־גקייטען וועלבע
 דאדאעד דעד אינטע־זובונג דע־ ב״א ליבקייטען

אבק; שטאטטנעפינדען לישע  וועלבעם טיט ה
 נאב• אוגד נקעננטנים א וועלכע־ טיט לייבטזינן.

ן לעששיגק־־ט. נ ע י ט ו ב י  ר ע ז א ב ט י ם נ
 דעי פעדזאנען. פאליצייליבק דיא ט ב י ז ב א

 אדצטע געריבטש- ד־א אינד אונטע־זיבונגשריבטע־
 אונד קלא־ טאן קאנן יעטצט זינד. ))־גענאנגק6

 דאש ווא־ פעהלער דע־ ;ראש ודא זעהען. די־טל־ך
 דעם טיט םא;ן א־נע־פאה־ענען יוננען. א־ינעז מא;

 איין דעש צ־ האט. ייט
;ע- נאטה־נ 'ש־נאלישט

יע טא; דאש עש, ״שט
גע• דא־טינען דע־ י

אין זען

־<ו
 בעט־ פאללע ודבט־נען זא

ע־פאה טיבטינע־,
 ווע־ע. וועזען

א־ינלי־טונגאין

 א־נשולד־נ דעש טיט נענד
אי דאש בראבטע #ערבינדונג

ד ע ד א דעם, א; איש
ט1 ו א• דאש אינד ג־אבען. צו לי־בען;א־)

 עיקונפט דע־ אי; דיא לי־בען, אללע■ בייא א־ט דע־
 איני נייע אייגע דיעזע קאנגטען. וועדדען געפינדען

 א־. דיא איגד ווירדען, הע־פארביינגען טע־זיב־נ;
 אינד אונטע־זיבונג דע־ אי־ש ניע העפטר־נגע מען
 • טאבטען הע־י־שקץטטע; געפענגגיששע דעש אייש

 א־נגע־עב. דיא דאגן בעש־־יבט ש־יפט ד־א
 בע. איגד אייפפינדונג דעי בייא וועלבע טיגק־יטען,

 ויאודדען ז!) זינד: פ^רגער^מטען לייבע ־ע־ שייא
 פע־טהיידי- א־־־ע נא־ אנגעקלאגטען. דיא וועדער
 ;צוגעלאששען •ודע קיץ איבערה־־פט אי;ד דיגע־

 א׳ ע־ ודיל געריבטשא־צט, דע־ זעלבשט יא
דיא ערזעטצט. אנדערן איינען דו־ך איזט,
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דאנג אזע ש; דיא אויפגעריששען, נע; אוי
זאלל. זיין *••* ******* צו בט ני זיא דאטיט נעצאגען■
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 האט, ערקלערט ט־א־טלע־ ד־׳ דעד דייל קאטמען■ ן
 אייגער נעיווען צאדטען דיא האט בדעדניוייב דאש

 לייבע דעי אנבליק ביים קאננטע איגד דאםע.6)1ה |
 געוועזען, פפליבט עש ווערע או־ך ווערדען. קראנק !
 איג. פז)־שען, צו לייבע הערקאטטקדע־ דעם נאך י

 קוררענטירט לאגדע גאנצען איש זיא טאן דעם
העטטע.

 איינזייטיגע אונד א־נידשסענדע דיא א־בעד
געריבטם■ דיא דו־ך שעציי־ונג דע־ בעש־ייבונג

 אוניווע־זיטעטשפ״אפעם- דעי דך אייסערט א־צטע, ;
 ניבט גא־ דיעזע דאש ראדאטש יאזעף ד־׳ ש^ר ן

 געשדיע. פאבמאגן איין זיא ויענן ודא אדסזיעהט, זא
 ליי- פאן נעשפיעך איין ודא ז!)נדע־ן העטטע, בען
 פאן עטוואש אבעד דנד, אדצטע קיינע דיא טען,
 ■וא־טע אי־ניגע אוגד נעלעזען׳ טעדיצינקונסט דעד

האבען• אדפנעפאגנען
פע־. ד־א ביטטע; יזעבע־ואוי נעשטיטצט

 בעפינד- האפט אין דער נאג־ע; איש טהי־דיגער
 אוג. א־צטליבע נ־יע איגד איישג־אב־נג דיא :ל־בען

 וועלבעי טיט אגציא־דגען, לייבע דע־ טעדז־בונג
 נער־בטשארצט ארדענטליבע גי־עדיהאזאעד דע־

 הייפטשטעדטישע טעה־עיע ))דעד איינען נעבשט
גע. נראדע־ פאן אוגד ־וף ג־אשעש פאן ארצטע

 געפלד.
ם ע נ ע

או! זאללען,
צו דא־יבע־ אלטשאפט

דיאבעפאששע!
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*\י * *  עשטה ־ע־ דיא אלש לייבע דיא וועלבע
אדש. ד־א איגד אנגעפאה־ע;, גראב ייא־־דען טען.
עש דיא לייבע דעד אי; ־ע־ צייגען. איינעש זאגע
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איש גיבט גא־ אי־דע • אנפיהרטע, ״'״יי

נייאיגקייטעץ. פערשיעדענע
ר ע ז נ ע י-ג נ י ט ר א ם < * י  ן ע ד פ

יבטע—איבע זא אלליעה־ליך, ודא ג.)
 פ־עשב־־גע־ דע־ דעפוטאציא; אייגע הי־ע־ ך

 פאא־ איין דאניגע דעם געטיינדע יידישען א־טה
 דע־ םא־טיגי.פעשט. צום גענזע וואהלנעטעשטעטע

 דעפיטאציאן. דיא אפען אין זאטשטאג האט טאנא־ך
 צ־ו־יא דיא איש וואורדע, דעלעג־רט ■אה־ן יועלבע

 געשטיק־ שלי־פען אינד בענדערן נאציאנאלען טיט
עטפפאגגען. א־בע־ב־ינגען, צו גענזע פ־אבט טען

ה ן י נ י נ א <ק * ט ע ב א ז י ל ם ע ל א
ט ט ע

האנג
אייגע דאגיגי; דיא בעטערקטע פלאטצלי־
ט־עפען קלאפטע־ א־גינע דעש די־ע־ט ד־א פ־־יא,
א ציש־־יטט, אבג־ונדע  זא שטיעג פ־דא האהע -

ב וויי אלטע דאש ע־פאשטע פפע־דע, פאש פא־ט

־צו־־רא א איי ״

 איזטג־בט ד״בע דיא •יא־ הייפטפעהלע־ דע־ דאש
 ;עפ•: יעדע־ ב־יא ״אש ויא־דען, פאטאג־אפי־ט

 וועלט איןדע־גאנצען ל״בע אינבעראננטען ־ענען-
א געשיעהט. •אה־ען פיעלע; דיט  פע־טהייד־גע־ -

־■א טאן דאש ב״ב־־נגען, בעודיזע זאגא־ יואללען

פיה. א־ה־עש פא; .
 אלטע פע־לאששעגע מ־ניטע; אייג־גע א״־״ ־עד

 גיגג פוש צי פאטה נא־ גא־אללא פאן ד־א בל־נדע,
 קא; דע־ הילפע י ־עבטצייט־גע ־יא אהנע איגד

האהע דיא העטטע. נעפיגדען טי■)־ דען איגבעד־גגט
- ״■ ׳* 1׳* י 1 ̂<**■••***

 ז׳ רעה־זאטך־־ט
 ))בער־שטאאטשא

פ־אגען.
 נעדיבטשהאף קאנינליבע דעד ויאללע אייך

 דאששען, בעוואבען לייבע דא־אע־ דע־ נ־אב ־אש
 ענט. ))דע־ פע־נ־בטעט ניבט ל־־בע ־יא דאמיט
פעדנט

מ})די!)־אד אדם ן.)
 טאגען אייניגעז פא־ ען:

 איגד שיקאטא־ נאך •אגד צוד קאניניז דיא דיטט
 אב. אש דע־ פ!)־ב־־א, שט־־לעןוועגע דעש א; ךאש

פיהיט. נאךמאדיא־אד באבעש דאקאש ,ש
אלטע

 שנגדעה דעד דאזעלבשט איזט וירד, געטעלדעט
 ואו־שזאנע לויט דע־ אננעלאנגט, ווייבע זיינעם טיט
 שאליט))- עשטהעד דיא שארף ט))רי*ן קנאבען ירעם

 פערהאפטוג יא ד פיה־טע, שינאנאגע ד־א אי• שי
פעראנלאשט. וואורדע דעשזעלבען
ע *(צו ו א ן ד ר נ ש ן ע ה ו י ע וי ו א

 ))בער- דעד ע.) ט א ט י ט )) ק ר ע נ ר ו ב ל ע ז
 וויא האט ק^ש־טאטעש וויעזעלבורנעד דעם געשפא;

 דיא אן ווירד, בעדיכטעט אוננאריש-אלטענבורג אדם
 ע־לאששען, אויפרוף א־ינען ק))מ'טאטםבעפ))לקערוננ

 פז)ל- אין רעגיערונג דע־ פאן זיינע ער וועלכעם איז
 רע. צום עדנעגנונג פע־אנלאשטע איג־והען דער גע

 בע• דיא אונד ניבט, בעקאננט ניעדוננש-קאטטיששע־
 שטדענגשטען דע־ אנדראהונג בייא פאלקע־ונג'
עדטאהנט. אדתונג איגד רוהע צור טאשגאהמען

ע ג י י א ) ף.) אפ ק ע נ ה א ע יב י ל ♦
 .בייא ־ נעטעלדעט !0. פאש ווירד טשאננדאד אויש

 וריב. אייגע טה־־ם דע־ אדם וואורדע טשאנניאד
 ר,אפף דע־ יועלבעי אן הערוישנעצאגען• ל־יבע ליבע

 ליי. דיעזע א־זש א־צטע דעד אדשזאנע לויט פעהלט
 •1דיר א־נד אלט טאנאטען שעה־עדע בע־ייטם בע
 נעלענען קאלק נעלאשטעש אין צי־ט לעגנע־ע טע

 בעציג. היעדרף ווירד ״עדיעטערטעש״ דעם - זיין•״
 טישא. אדם דיעזעש .טע;01 פאם עבענפאללש לי־

 שטיהל־יב- .־ע־ :טעלעג־אפירט פאלגענדעש לאק
 ע־האלטען, בעפעהל דען האט יעגע יעטאני טע־

 דעל. אי; פ־יעדהאפע, קאטהאל־שען ־אשג־אבא־ש
 בעג־אבען זי־נע־צייט ל־יבע״ .פ־עם־ע ד־א בעש

 פע־טו. מאן דא אינטע־ז־בען. צו אטטליך וואורדע.
 נאב- םאןיענעלייבעאדשנעג־אבעןאוגד דא טדעט,

ק רערזעלבען מאן דעם  אבגעשג־טטען, ךאפף ד
 גראב דאש דאך נעווא־פען טהייש ד־א אין וו־עדע־
 פאנדורען צ־י־־א בעפיגדען. א־נפע־לעטצט וואי־דע

 מאן נאבט. איגד טאג ג־אב דיעזעש נון בעייאבען
 לייבענאךא״גטאלאונ. דיא מאן דאש פע־ט־טהעט.

ליי דיא דעפעשען דיא ווייט -ן)) ודלל.״ טערזובען

ן
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 נאן בל־ג־ע א־טע דיא פ־יג פ־־יא
איגד זעלטגיששען

ניבט עשטהער ד־א ל״בע דע־ אי; האט, ארב״טעט

״ 1 • 1׳ ׳
איינעש טיט זיא עשענקטע

שי־א 0 1
**--*•..״*

 העטטע א־נטע־ז־ב־גגב־־בטע־ אגדע־ע־ א״ן
 עשטהער דע־ בייא ה׳־־, פ־״א ד־א ע־בטע פ־־ש

 בא־י געצאגען! ־עבעגשאפט צ■ •יאה דיענשט אין
״. לייבעניש״א צי־ בעפ־״ט ־אפאן יאגא־ זיא האט

 פאן ייאי־דע איגד פא־ש״ן ציש קנאבע ין
זיינעש

געפיטצט.
רי ר א ם(* * א האטש

אלש פלי 500 אבע־טאלש פאלפי ג־א־ בע־אגטע
.א-טא א**£ ***א ^יווז״יייייין

 דיעם- זאגט הע־דפציבעשיוא־ע;.-,עדיעטע־טעש״
 נאך וו))הל זיך ודרד .טאן :פ))דנלנדעם בעציענליך
 טי- דעד פא־דע־אויפפינדונג נאך ־אש ע־א־ננעדן.

איי ט־שא.דאב בי־א פישע־ דיא לייבע דאדאע־ שא
 דער אייש פעהלטע, קז)פף דער רע־ אן ל־־בע, גע

 האבע. בעג־אבען איפעה אש א־.ד געצ));ען טהייש
 אוגד ))־ט אן ריבטער . א־נטע־זיביגגש דער אלש

 לייבע ד־עזע־ פ))ן יעדאך ויא־ ערשיען, שטעללע
 אי- פאגד טא; יא, פא־האג־ען. שפו־ ק־יגע שעהר

 ״דאשפדאזע יענע וועלבע פע־זאן קיינע בע־הזיפט
 אל- פע־טיטהעטע טא; ז העטטע געזעהען יע לי־בע־

 אוג. דעש אגק־גפט פ!)־ גא־ לייבע דיעזע דאש זא
 איגד איישגעג־אבען ודעדע־ ־־בטע־ש טע־ז־ביגגש

 טאג דיעזע —!וואודדע געשליידערט טהייש ד־א אי;
 טשאג;־אד ב״א יעטצט וועלבע זיין. ל־־בע דיא נון

 דיעזען אלד אויש -
ווערדען קלוג ;מאגד

 געקאממען פא־ש־ינע צום
 וואהל קאנן פע־טוטה־גגען

 עבען דאש זאגען, נון די־פעז יודענפ־עששע־ דיא
 שאלימ!)שי עשטהער ד־א לייבע״ ״־אפפ״אזע דיעזע

 גיוג- דעש איים עבע; איה־ יודע; ־יא דאש איגד זייא
 שער• ניבט טאן דאם־ט אבטשניטטען, דקקאפף דע
 דאש אינד וואוררע. אבגעשלאבטעט זיא דאש קע,
מש ד • <איב זיא מאן  אינטאגל יפט !, <

 שט־־יך אנטישעם־טישער איין ודעדע־ טא; גאנצע
 נעם. פע־שטענדיגטע פיילע־ יושט״צטיניבטע־ !זיין

 ־אש ע־ דאש אבע־טשאאטשאניואלשאפט. ד־א טע־ן
 אנגעוו־עזען א־נטע־״בונגשגע־יבט ני־עדיהאזאע־

 עווענטו- דע־ בעטרעפפש א־נטע־זשונג דיא האט
־עד טיט לייגע ר^פפלאזע, דע־ א־דענטיטעט עללען
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 אלטע:ב~: :א־ וועגע דעם א״ף ווא־ אונגליקליבע
 אנטישע פאי הויזירב־שעש, ז־־נעם ערנייע־יננ ווענען

 באא־שאשט קל־־נען ז־ינע־ עיס^דדעטא־נד טען מי
בע־ויבט■

ע ש י ט י ט ע ס י ט נ א ) ע * י ר ט מ ו  א
 דא־טנען ד־א איבער ו,״דד ווא־טיערג, א״ש ע.) ב

 א:ד ענטווא־שע-, בילד ט־וירינעש איין צושטענדע
 שאלגענדע- געגענד דא־ט־גען דע־ אין שטימש־נג דיא

 היער וואוד־ען נאבט ד,״טע :נעשילדע־ט מאשען
 בירגעד,־ואשען שטא־קע אבענד יעדען ט־אטצדעם

 זעטשט- אבשאט־^ללירען. א״ש-אוגד שט־אששע; ד־א
 אשע־ א״:־ואה:ע־ש ייר־שע; דעש שענשטע־ לישע

 דע־ א•; א־זט שע־ב־עבע־ דעי־ אייננעשלאנען.
 ישט עשא בע־ייטשאיים נקי טשיש ברע־ דעש פע־זא•

 -,אנט-שעמיט קינשט־גען שא־ שט ש דיא וו^רדען.
 געש־וא־נדע קי־נעש״עגש איזט א״שש־״ט־גגע; שען
 בו־ע־נשאבעל דע־ דו־בציעהט אימטע־ :אך דענן
 בע. האלט•:: ש״נרזעל־גע איינע ז^נשט ארך דע־

 ווא־־ן אבדכגענד, ליעד איין גאששען דיא קונדעט,
 עשטדע־ ־ דע אבשלאבטעג דיא ודיזע גדדז־גער א־ן

 העדרשטע וד־ד.בעזא;־ע־ש ע־צעהלט שאלימאש־
 אללעד. שע־של^ששענען אש קרא־ואללע שא־ אנגשט

 דע־ א״ש צוציגע בעדי־טעגדע דא זעעלענטאגע.
 מאן אלכד ווארען אנגעקאמטען ה־ע־ א־מגעב־נג

 איי־ ד־ענשמע איש דאש ב־ישטענסעדבען׳ אי•; דורך
 דען שאן ונדע ק שטעהט. ה־ע־ איז־אעל־טען נעש

 נע■ אויסדבט א־ן אבענד יעבען שי־ איינעש פלאנע
 זעששט. האטטע. ע־־אלטען ק־אוואללש נאטעננע;

 שעד- דיעזער;אלט אין איך דענן ווא־ע; יודען ל־יבע
 עבעג־ אוישגע־י־ט, וואבע־־ענשטל״שט־נ; צי־ זאנלי־

 א־נד שאנדודען דען זאטטט א־טשבעהא־־ע דיא $5ז
 צאהלר־יבען פאן ב־־גע־שאשט. געזאטשטע דיא

 א; א״ך איב־יגענש ד־א רושען, !־אישטי<צ־ ,עליען
 אב־ דודבהאללען. ל־שטע ד־א דייבל-ך טאנען אנדע־ן

 ע־העבל־בע;א״ב רן־נעווייטע־ע קאמנן געזעהען.
דך ווערדען ן ע נ ע צ ם ד־א ש?}־ ש־״טוננען

אד יק׳ י
נ.

 ־״ע־ע־דאל־, אפט נא־ וואהל ע־טאנען שי אן
 :•^־טד דאש ד־דך קאננטע עש ורד׳ ש־דבטען
 איינט־עטען שאלל שאנליבע ל״בט דער העטצען

 ניע. צור ם־טטעל יעוואהנל־בען א ד־ זאדאנן דאש
 א־בע־נעדע;. טהעטל־בק״טען צ• דע־ הע־האלט•:;

 ש״;ד־ זעד־ אייגע ע־וועהנט, ודא דיא מאששען, דעז
 גע■ יעדע־ בייא יודען דיא געגען יטטימשונג :עליגע

 דירש. א״ש־ייבען שער־ ניבט - צ״נען. לעגענזדיט
 בע- נ־אשע־ע; א״:ע־ הע־אנציעדדנג דיא טען.

 דנדנעטליךאדף וו־ר - טיל־טע־טאבט, ראששנעטען
 דארע־ דך ווירדע — אננע־דעזען שאנדו־ען #יער

 ליידעגשאשטען דע־ א״שב־ישען עיוענטועללען א ב
 נאר־ט א־ששע־ נא־ עש •־א אישגעב-נג. דע־ אי;

 יזייטע־ עטשש^ערלען. זעלבשט שאן יעדענשאללש
 דאש שאבען, שעל־״: בעשט־טטטע ד-א ו א לאנן

רא־ט זז* ק־א״אללע אנט־בעש־ט־שע; דיא ך
 שאלנע <■;

איטשטאג.

דיא
 ־אנש־טין א-ן יודען םיט;ע:אםטע:ען

 ב״א א־:ד אדשש־י*טונ;ען נ״ע־ל־בען
 ב־יבטליבע דא־טינע ד־א ־אש דע

 גענענאיבער א־הנען ט לדזאמקי גד א נ־אשע א״נע
 א־ט דע; ראבען. נעפאשט ענטשלוש דען בעציינט

 ענדגילט־ג זאג־ע־ש אינד זאשכט קורצעש ב־ננע;
 א״נוז*ה:ע־ דעש שע־לאששען צ־

 עש—א־בע עש פאשש־־טע לושטיג
 בייע־ן דא־ט־גען אי־נען ב״א שולדענאי־נקאששירונג

 שאן אנט־אף, צודדיזע נ־נט אבער ע־ דען א־ינשאנד.
 העט דאי בעקאש, צ־הא־ען דעשזעלבען ש־״א דער
 דו־ך 'טעששער א״ן דעטזעלבען לושט• נ־אשע טע
צישטעג- זאלבע־ אנגעזיבטש שטאשע;-. צ ב ל״ ־ע;

צו־ דך ע־ דאש

; ג. א־בע־של־שש עש ע־ש״נט ־ע נ •טעא־
״י ראלטען דאך קדששען, צ־ אן ולער א־ט ו ־עש

 ט־וש. פא; ענטב־אש•:: פאלל־אטשענען ־ע־ אב
 נאטריוענדיגקי־ט ־יא אד־ אנגעצייגט. שי־ עש שען

נאב. שאבטנדטטעל שטערקערע
•יזען.

 ד, ר ע ב י ז
־ ע נ א ד

 ענשאלטונג דע־
 נצו׳ ה !דדיקל

א ן י י(  י
י ־ ע ש ו  ־ א

 דאבען וואבע■ א״נינען שא־
 קאטיטאטע ::אבאלטשע־

דבע
א ראבען נל-ק

ש.ד ט
א ל ק

 מט א
 א ב ע נ

 איש •ד־טרשאשט ד־א ״־
געשי

ק.) נ

 ד־א ודא ט.
 דאשאונ• טענשקדיא ם*ט טשקאטם־ששע־ע

 קאסשען צ־ העגדע
שט ראטטיששע־ע. ז׳ נענע;

 וועגען קלאגע; ליענען אמטשא־נאנע אנדע־ע א־נד
 טא״- שאן אנווענדונג אטטשנעוואלט דע־ ט־שב־ויך

 שא־■ שעי־לעטצוננען קאי־שע־ל־בע; אונד ט־־ען.
 בע־ דיעזע נענען א־זט אונטעי־ד־בונג אטטליבע ד־א

 ד. דעי• ווא־דדע ני־עשטענש א״נגעלייטעט. אטטע•
 קאם־טאטש שאבאלטשע־ דעש בע־ה״טשקאט־סשע־

 פע־זעטצט אנקלאנעשטאנד אץ י א וו געא־ג
 בעשולדינטען ד־עבשטארלש דעש א״נען ע־ •ל וו

 א״ןגעשטענד• איש נעשלאנען. טא־דעי־יש העשטלינג
 נ ר א ע נ דיעזע־ ע־פ־עששען. צ• א־רש שאן נ־ש

ל ל ע ש נ א דען א״ך ראט • א ו ו ע נ א  א־ן ש
 א־ינע אירן ע־ א־נדעם לטע־ט, :עש ט־שא-עשלא־

 האט- :עצווא־ננען א״שצ־ט־־נקען וואששע־ ביטטע
 דך, קאטש־ששע־ דיעזע־ האט א״שע־דעש . - טע

 שערא;ט״א־- צ־ שע־אונט־״א־נ; ווע;ע;אטטליבע־
 דעבט אהנע ש־דא איינע־ נעטליך האט ע־ טע;

 נע- דך ב״א לעגנע־עצ״ט אבגענאטטען נולדע׳ 4!
 א״ששאו־ מעה־טאל־נע א״ף ע־שט אונה האלטען.
 ־עשט- דיא א-:ד ;ענעבען. צ־י־־ק נולדען 25 דערוננ
 איהן נענע• דע־ ־ ״עה־ע ע־שט גילדען 16 לישען

 קע־שטאטטעט דו־ :טע־זוב־:ניא א־יניעל־יטעטע
ת ע ) ו • פ א ד.) י  קאט־ט- דעש ד־ •־א• -

 טה״ל. גע בט א־־ש־ ה־עש־ט בעק־נדען זאלא טאטש
 הצדיק שט־דת על שמע־ין ט־עשע; א-;ד נאהטע
 א־ן ב־ייע־ הרש צ:• ט־״ה וב• המש־־ש־ב ה:נ־ד

 עוו־נעד צ• וי־א ש־ עש״ק ביוש וועלבע־ ד־ששעל׳
 זל הטעה דא אעד ווא־דדע, בעשטאטטעט רוהע

 באטת דייא ויש־ תש איש אלש ק־י־זען וד־טען אין
 א״נע ש״נט זא :אלט, ונש;בית ־ט־־. ם־ד־ת •בעל

 :ד א שע־ד־ע:שטע דינער קינדנעב•;; אויששיה־דבע
ת:צב״ה. א־בע־פל־שש•; אלש טע״ט

רעדאקציאן• דע־ ב־־עשע
 ד־״ם- דך קא״ען ״א טא־נשטא• וד־נכעדנע־ ד,ע**ן

וועניק. אלפ-אשען וו״ב א־,־אן הערץ אן בעזדנלץ
א בט׳-אנדדאש. ד,אקע־ ה*  :אל־- ס-פעדצענט־נע ־

נאך^ק-ץ איש עב ג־לט-נק״ט• םא־םוועה־ענ־ האש רענטע

ששי •־;־יעז אוטנעט״שצ פע־צענט־נע
ע־ :1,50 א״דבט 22. אט ט. ד. הע־צל •אקא: ה־

פ־אפעב• פא; :•:ל״ן ־אט אט-טא־. ־אפפאפא־ט ה■
טע־א״ט. ;•:ט א־:ט א־וט פאפט• טא־

 •עטצט טאנען, ך—:ע: שפעטע־ א״ננעדענדעשע; העט :.א;
צ״ט• דע־ א; :•:ט עב א-וט

 ור־ד א־־עב-של״פע ע—א ש׳-לאי• זינעלב״ב ה׳
ט.—פ־אלא: שפעטע־ שאן

ג נ ו ז א ל ר ע פ
ר ע . י>״אוער ד ע לאז

 צ־ע- פא־נענאטדענען נאוועטנע־ 2. אט דע־ נ״א
יאאאוסג• ט-ט פטט־עפפע־ דו דע־ פ־על א״;1־ עוע־

 5000* ט-ט ט־עפפע־ צוו״טע דע־ ; 1 נוט׳ 5280 ט׳ א״ף
 ט־עפפע־ ד־יטטע דע־ א•;־ 10 נ־ט* 9771 ט־ אדף ;•ליען

ע :נע״אננען פע־נע־ ; 11 נוט 5082 ט׳ •—א '45000 ט-ט
 •ע 5!

1• 4954 
 ט ,10

1:1175
16. —

 נעראג *ע■ -•< י י* ׳•״׳״• ̂ י* ׳'׳׳״״׳י
 :•ט■ 10985 ט• אונד 15 נוט• 0518 ט׳ נולרען 1'

: ,13 ,8 נו• 953 ט׳ ,12 נוט* 743 ט׳ נילדען
 נו• 8155 ט׳ ,5 נו׳ 7244 ט• ,19 נו 6941 ט־ ,15 נו׳

 ט• ,3 נוט׳ 11708 ט־ .5 נ״ 11143 ט• ,7 נר 10986
 א־נד 13 נו• 17054 ט• •7 ,1 נוט• 10242 ט• ,12 נו•

 : פע־לא-טען אשר־נען אללעו אי-ף
•;!10 •ע פאן נעודננבש נ;טטע

ב-נן
נאוו. 1 פץש ל^ששא.ציעהנ;

84 70 89 25 41

ה־־־יבשע שט דאשש־ששע־ע •! נענען אשנעהען,
7;״זזו 999 '1(1,ויז.11# !ס;י0ז ו1י1שגלו0ו1, 001'<1*י)י6ז111!}ה: 14

1 1 0 2 0 0 7 4 1 1 0 2 0 9
,28 ר#ד*אלשש־אששע בודאשעשש

̂•ץ<> אל.״ -יי'•!' ן *'
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 •ט- א ■■:בצע־ אץ ;1קא:ששא־קצ־> ';ליבששע־ פאר;
פ־״זען ב־לל־גששע; דעו צו ו-א-־י
 אינד יטם־שלאששער דכערדי קאפסעטטען׳

קאפי־פ־עששען
 א״בוואהל. נ־אבע־ א־ן עבענפא״״ב

א-:־ש־א:־>*. ש כ־אש פ־״ז־־:א:שע א־לל־שט־־שע

ארלנעט״נע אבטע־־״ב־שע עיסטע
ל ל א פ נ ו . . א

געזעללשאפט • פערדפערוננם
דיען. א-ן

גולדען. ט־לל־אן א־ינע :קאפיבאל פאללא״ננעצאדלטעב
:א: ׳טל־עבט נעועללשאפט דיא
שערדבערונ:ען )1  איי:צעל.אונשאלל.

 פעדדנע־טען דע; וועלכע אונפאללע, קא־פערל־נע נענען
 ען—־ •ה א א ך■ דאה״ט בע־ופע, ז״נעם ארבע־ אינד אין

קאננען• ט־עפפען
 נודעא״-נע- אהואקאט, א־צט, באנקיע־, איין ביישפיעל:

 5 ף או אבשלוב דעי ווענן קאנן, עבד אטבע־
 10000 סאן פע־דנע- א״נע ע־פאלנב, •אד,דע

 נעצאה נענען אינוואלידיטעט ו.ד4 טאד א-ף
;־ל, 11 פאן ש־עטיע •ע־דלינען א״נע־ ל,־;:

- אבשליעבען. ע־ נעשעהדליבע־ע פ  פע נ
דאדע*. ענטשפ״ענענד פ־עט־ע א ד א״ב

שעדדבערונגע; - קאללעקצדו )2
 ועטשטל-בע ויעלנען פאן אונפאללע, קא־פע־ל-בע :ענען

 כעט־יעבב-אונ- ואנבטינען איינעב אדע־ פא:־•ק א־־נע־ אץ
א א״בא•:•:; :••א אנען פער בעשעפט־נטען טע־נעהמען

קאננען. ווע־דען נעט־אפפען בע־ופבא־ב״טען ׳:־
:א־״א-ן פיר גענעראל-אגענטשאפט דיא
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א 15. עס י י ע ; ש י ד י .3ג. נ ו ט י י צ י

 ער נאבדעם זיך, ענטפערנטע קענעדי איבערגעהען.
 פער- (גענוגטהואונג) סאטיספאקציא; דך־עקלאטאנטע

 וויי- איין זןהנע ציינען, זיינען טיט האטטע׳ שאפפט
 ער. דאררף טאגם פערליעדען. צו ווזךט טערעם
 ערקלערוננק, צווייא הידלאפי׳ ״פעשטי אים שיענען

 ע־ וועלכע־ אין קענעדי. פיק איינע צוואר אונד
 גענאט. םאטיםפאקעיק ער וויא פע־אפפענטליבט

 צ־יגען ד־א וועלבער אין אנדערע, א־ינע אינד טען
 איהרער אין שאקארני דאש ערקלערען, קענעדיים

 היע- וואורדע. געפד־געלט קענעדי פ*ןן ;ענענווארט
דין. ערלעדיגט אנגעלעגענהייט דיעזע ווי־ד ט־ט

א ט א ה ט ד ר א מ ע ג י ט ו ל (ב * י י  ב
 ר־א־טאטא איים ן.) א י צ ו ק ע ם ק ע ר ע ג ־ ■ א

 איבער עש ־־עז 8 פז*ם ווי־ד קאטיטאט׳ (טעטעשער
 טעלעגרא. בלוט.טד,אט גררענהאפטע פאלנענדע

 בעלא געריבטס.עקםעקוטזך, דדעזיגע ״דע־־ : פירט
 איננאין דיא'ב־־דער געגען ווארלטע דיע־ט־אנפי-

 ריקשטענדיגען וועגען יאוודא מיכאעל אונד יאוודא
 איי. גולדען 35 שא; ה$הע דעיר א־ן וואהנונגס-צינזעם

 ער. דא־ י ער אלש פזךנערטעז. עקםעק־ציא; נע'
 בעקאנג• דער צו ברידע־ ביידען דיעזע ראש שודר,
 ז* דיא גערא־ען, ״נאזארענער- דע־ סעקטע טען

 :ע־ואגט ניכט ביזהער עש מאן דאש דנד׳ ש שאנאטי
 דיקשטענדע - שטייער וועגען זעלבשט דיעזעלבען

 פע־זאנען 6 דך ער נארם דא - עקשעקווידען צו
 אונטער זאללטען. אינטע־שטיטצען אירן דיא ם־ט,

 ריבטע־ דער אויך דך בעפאנד פע־זאנען 0 ד־עזען
 אלם - עבענער. געשוו^רענע דער אונד ־אזא־

 דער ווארנו:; דע־ אין ל־־טען 6 דען טיט דיערט־אנש־
 פא־ עקםעקוציאן ד־א א־נד ע־שיען יאוודא ב־ירע־
 ברידע־ דיעזער א־יגעד ע־נריפף דא ווזןללטע, כעטע;

 אוגד שט א קר ש־עלע־ ם־ט עם שוואנג טעששע־ א־־ן
 דיע־ט־א;- .־ . . זאנשט 1 דדנוים זיא ״נערען :ריעף

 ״לעגעןדאדאש :צו בלאם אנג־י־שער דעם ריעף שי
שער;עהא־ב- אנג־ דע־ !*ניעדער זאגלי־ך טעססער

 ערש־ע• ב־ן ״איך :דיע־ט־אנש־ זאגטע יעטצט טע.
 א־־נע ודע־ געזעטצעש דעם נאטען א־ן א־ס נען.

אבער דך ע־ראב פארצונע־&ען:־-דא עקסעקוציאן
ךףךי • **"'*<" ****י•

 לאנדעש■■כעזעט־ ד־א אנע־קעננע; וויר ;נאזע־ערע־
 ננזעטצע דיא בלז*ם ראבען א־נש ש־־ ;ניבט צע

 נור געזעטצען דיעזען ;געלטונג סעקטע אונזערער
 נון בענאנן דע־ט־אנש* - !־געהזךבען ודר וואללע;

 ש־יע דא ארשצושרי״בען, ציטטער איש מאבעל ד־א
 ! ״אך : אדה פלאטצד־ך ־אזא־ ר־בטע־ דע־ אבע־

דדערדף - !״שע־זעטצט שנרך א־־נען ם־ר ראט מאן

 אה־ לאנגטע אונד עקסעקוטאר דער ז־ך שליבטעטע
 אן. טעטעשוואר אין שום צו אונד קאפפבעדעקונג נע

 דאם דיערטיאנשי אלם אויגענבליקע, דעם אין אלליין
 האטטע שערלאששען יאוודא ברידער דער ציטטעד

 צודיקגעבליעבענק רען דיעזע א־בערש־עלען דא
 איב־ דיא אירן. שטאבען אונד עבענער געשווארענען

 ן ע נ א ז ר ע פ בעשינדליבען ציטטער אים רינען
 אנ- ר ע ל ע י ש טיט וואהל דך שערטהיידיגטען

 שאנאטישען דע־ אננריששע דיא גענען שטרעננונגען ן
 וואור■ פערזאנען צווייא שערגעבענם; דאך נאזא־ענער, !
 לייבטשע־- 1 אונד *שוועד געטאדטעט נעטליך דען |
 ענטזענדעטע ראטין וויצעגעששאן דער - וואונדעט• !
 פאנדורען א־־ניגען טיט שטוהלריכטער דען זאגלייך !

 איי. הילשע טיט אויך דענן וועלבע דיא־מאטר, נאך
 שע־האש■ ב־־דע־ טארדערישען דיא הישא־ען ניגער

 אונד געב־רט־ג מעה־ען אדם דיעזע זינד עם טעטע.
 אייסע־ע דאש שאן - וועבער. פ־אפעשם־אן £^ן
 ארסדרוק דען יעדעם פלאםט שע־האשטעטען דעי
 חענדע איה־ע וועהרענד דענן איין, אבשיי׳ם דעש
 ווארען, בעזודעיט בלוטע שאם קליידונג איה־ע אונד

 טיט איינאנדער שערראשטעטען דיא לעכעלטען
 אלטע *.יאה־ע5 ד־א צו. בעשריעדיגונג זיכטליבער

 ראט אננא, נאמענש נאזא־ענער, ביידען דע־ ט־טטע־
 בע. ליך איישער טיישלישען טיט בלוט.טראט דע־ אן

 דאם בערוישטען, געריבטש-ארצטע דיא טה־ילינט.
 שער. ריקווערטש שאן שערוואונדעטע זעטטטליבע

 סט ער שערלעטציננע; דיא דא דא וואורדען, וואונדעט
 ערטאר. דע־ ע־היעלטען. שלובט איה־ער וועה־ענד

 שרדא איינע הינטערליעסט ראזא־ ריבטער דעטע
 -זא• איין. געשטערען טארדע־ דיא קינדערן 10 טיט

 דיא וואללען א־נד זיין. צו ציאל.דעטאל־אטעך
 אנע־• ניבט קאני: דען אונד געזעטצע אוננארישען

 זאטטער שא־יגען איש דאש בעהוישטען. דא קעננעז.
 נעזעללשאשט אין אדוואקאט אטע־יקאנישע־ איי;

 וואר, איהנען בי־א קאטטונישטען שאריזער א־ינעש
 זאציאל-דעטאק- דעש שטאט־טען דיא איהנען דע־

 זיא ראט. א־בע־געבען וועלט.שערא־ינעש״ ראטישען
 דיעזער בעשטיטט־ננען ד־א נוד דאהער בעט־אבטען

 אי- ווע־דען דא גילטי;. דא שי־ אלם שטאט־טען
 ווע־דען, אונטערזובט נע־יבטשא־צט שאש בע־־־עש

 געזונדעם בי־א ניבט לייטע דיא דאש גלויבט, מאן
 איי• אין בל־ט.טראט ד־א אינד דנד, שערשטאנדע

שע־איבטען. ווארנדנן שאן אינשאללע נעם
ריי. דעם הויז דאש אין ד.) ־ א ט ב י ו ־(ר

 נאד־.דאב אין ־אטר בעניאטי; נוטשבעדטצערש בען :
י-טען אן ב־אבען קאמיטאטע בערענהער איש ראני

ק  מאן נעווע־טינט. נינט דך דאן דאשטע עססשאננעס ד
 ווארדען, אננעטהאן סנהדרין דעש ד־א •ששאך, דיא שערנאש

 ב׳;- ציים נענששע היא •שא; וועלנע :עשאד־ק, ה-א אי:ע-
 שעלי- רעש נעשאלנע דאש דאהער ויא־ קדש ד־א־עשען

 ך נון לע;יא;ערע דע* ר־הען דיא א•:־ שא־אינע* הע־־ן
 אין סנהדרין דעש מעננע■ דיא אלש דע־אננעצאנען, ניבט

 אינד רדעננשען שיעדעק דעש אויש דך שע־די־־וננ נ־אשע־
 א; א״נעש דף א איש א״לטען, שעלדע* ־־א אישער קווע*

 •ששאדש דיא אי; טדאר אנדעיעש איין דודך ווענע דערעש
 ווענינס- שאלק, ראש שאלנטע אידנען נעלאננען. צו צו־יק
 זירען נאך דך הוישק אנדע-ע וועד־ענד טד־ילע, ציש טענש

 ציעל דאסועלכע וועגען א:דע*ן אדף אוש צע־יטש־יישען,
 שאנדען קאשען, נעדע־ קא־א־שען דיא אלש טען.—ע צו
 האדנישק שיש נו* ונד א לעער, שטעטשע נאנצע דיא ויא

 פערנדין ייא אדף שאלדאשען דיא ודעוען ששאטש־עדען
יודען. אי־לענדק

.11
 שלעכשער ועד,ד אין וואר שעלדהע־ר ראם־שע דעד

 אייננעצאנען שעשו־ שא; קאשטעלל דאש אי; ער אלש לוינע
דאצו. נ־ונד אדך אנעד ראטשע ער איוש.

 דיא אויען אין דעחישאשש דיא אוש -אננען דאדאלש
 דיא וואר ש־נ־־ש שלוש דע* שע־וע*. דיא אונד יאשע־
 שיי- דו־ך דיא נ־ענצע, קיינע אנער ;רייבע ניידע* נ־ענצע
 אננע- נעששעללש וינער רענטליך ארש פע־שרענע ערלינע

 אד- אונד אשא—א צוו־שען דאהע* נאנ עש וואורדע. ועהען
 נ־אשע דע* הע־־שאשט. דיא איש קאששף 'עווינען איינען ען

 אום־ אייש־אש דער אונד טיג־יש דער וועלנען לענדערשטריך,
 דדערנ־ יאה־הונדע־טע דער שדשלאשץ דער וואד שליעסען,

 דען אונד העררשערן שע־וישען דען צווישען קעשששע דער
 ואס -אש אין קאיועוטה־אנע דעס אויף קאיוערן. יאשישען

 קאנם־ נעוו^רדענען נריסש דעש ואדן דער קאנשטאנטיאוש,
אונד שאששע־ן דעש שאן וואורדען טע־וער דיא ;טאנטין

 וואר דאשע -אמישק אש נעחער־שט. ״שאשא*' ווילדען
 אן, דאדויף קאש עש הרוע, צו ששיינעלייא אונד לישש דיא

 שיעשם־ אש זיך קא־וע־ש דעש נינששליננען דען שאן דעלבע־
 שערדעש־ צו אנדע־ן דיא שריינען, צו נונשש וי-נע אין שען

 קעששששען לאננע שערמאנטע• שש־־צען צ• אינ־ טינען
 עועניאוש שאלל. אדער דע: איש אנשאניאוש אונד אוש עוענ

 גליק שאן קאננשע אנטאניאיש אוני לעשצטע־ען, א־נע־וואנד
 שטי־ן דע• אייף צא־נעש דעש ציינען דיא ע*, ראש ואנען,

 ענטשלא- צייש רענטען צור אונד ערקאננטע קא־וע־ש רעש
ק  נע־ אונד שע־וע־ן, דען צו וועג דינען נאדס ער ווא*. ד

 אונד ד־לששש־טטעלן שערואנלינק־יטען, אללען טיט קאננש
 קלונע־, איין ״שאשא־״ שי־ ער וואר ריינעש, דעש שווענען

 אללע דאשטע שערזער דער ראשהנענער. אונשעטצנארער
 מעואשאשאניען ענדליך אוש אוישנענאשען, ק־עשטע ד־נע

 א־נע־שר״טען צו אייש־אש שלוש דען א־נערוועלטיגען, צו
 האש- יאהרען ש־יהערען אין איינצודריננען. שיריק אץ אונד

ק קאנשטאנש־אוש קאיוער טע  שע־וער רעד א־־נשעללען ד
 אונד ענטנענעננעשטעללט, או־ויצינום שעלדהעררן ויינק

 שע־ששאנדען. צורקצוטר־ינען שטעטש ו־א דאשטע דיעוע־
 אנשא- האשלינג שלינטינען דעש שיש וואי או־ויצינוש אנער
 אידן נעטראנטעטע עועניאוס נעוועוק, נעשריינדעט נ־אוש

 דעשדא־־נ אידן וונטע אונד ש־־נד איינק אלס דעסדאלנ
ט דיא דאדער אלש שע־דע־נק. צו אנ-נ  נייק רעש שא; נ

 קאש, *אש נאך ט־נייס דעןשלוס שאשאר׳סא־נער איינשאלל
 נעהעירשטען איר,ש שאן דען נינסטליננ דע* נערעדעטע

 נענק שעלדהער־ן אלש סאנינוש שעטטער ויינק קאיועי,
 אונטערצו- אורויצינום איד,ש א־נד שיקען, צו שערוער דיא

 נענצליך נעשעדלען דעסשען שאן דיעועי דאש וא ארדנען,
 נליקלינע יעדעד ראש ראנטע, ער ואללע. ויין אנהענג־נ
 שוילען ודא דוששען ענענוא רעש שעלדצונעם דעס ע־שאלג
 אורד• דעש אנער אונשאלל יערער צונעשריענען, סאנינוס

ערקאננטע וואדל ואללטע. ווערדען געלעגט לאסט צור צינוס

 מיטגעשווער'צ- טעננער 8 אוהר, 10 אבענדם דיעזעם
 דיענער- דיא פיער דענען פאן איין, געדבטערן טען
 אים צווייא בעוואבטען. געוינדעצימטער אים ט6שא

 2 .אנדערען דיא וועהיענד שטאנדען, וואבע האפע
 איינבראכען ערציעהערם דעם ציטטער דאם אין

 ארדעד•66אוי ד־אהוגגגען אונטער דענזעלבען אונד
 האבע. געלד זיין ראטר וו̂ז צייגען, צו איהנען טען
 רייבער דיא פ־דרטע טענש יונגע אינגדיקליבע דער

 וויי- בעזוך אויף עבען דיא ווא גאסטציטטעד אינ׳ם
 דר׳ ארצט דער ראטה׳ש שוויעגערזאהנע לענדען
 ־אטר גאב־יעל אדוואקאט דער אונד שענק אדאלף

 דיי- אין זיא פאדדערטע ערציעהער דער שליעפען.
 אונד טאן דעד ;נען6£א צו אויף, שפראבע טשער

 אין יעדאך ע־וועקטע נעשאה, דיעם וויא א־ט. דיא
 פערוויינער. זיא אונד פערדאבט ש־ויעגערזארנע דען
 יעל•6 זיך ריסטעטען טהירע, דער א£שנען דאם טען

 דיא געגענוועהי, צוד פערמיטהענד, רייבע־ טעהר,
 דען שלוגען אונד ע־־אטה6 וויטטערטען רייבע־

 אונ- שטארב. דא־ויף טאנש דער ניעדער. ערציעהער
 שוויעגער־ דער א־ינער ז־ך רעטטעטע דעססען טע־

 אום דארט פאן שריע אונד הויזדאך דאש או־ף זאהנע
 הערבייאיילטען נאבבארן טעררערע ווא־ויף הילפע,

 פלובט דיא שעראנלאשטע, דאצו ריייער דיא וואש
 דיא דאש עם, איזט א־יגענטהיטליך ערגר־־פען. צו

 נאך טאגע פיער ערשט אונטערזובונג בעהא־דליבע
 איינגעלייטעט א־נצי־גע געטאבשען זאפא־ט דע־

וואורדע.
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ן י  טא. איינינען זייט איזט וויען אין ן.) ע י ו ו א
 דעם אונטער דעיואלוציאן פא־טליבע איינע גען

 או־זאבע דיא או־שנעבראבען. א־בייטע־פאלקע 1
 ש־דטאבע־. דען וועלבע פאל־צייא, דיא ה־עצו גאב |

 פער. דעש פע־טאנען דאש אינד או־פלאזטע פעדאיין
גענאמטען. בעשלא; אין נולדען. 600 צירקא אי־נעש,

 דעם פאבעל ורענע־ נאנצע דער זיך ראטטעט עש !
 דיא שקאנדאלע. טאבטע א־נד צוזאטטען נאבטש ן
 רערשטעללען א־דנוג; דיא וועלבע פאליצ״א, |

 עם בעווא־פען. שט־ינען טיט ווא־רדע וואללטע,
 אבער גענאםטען, הילפע צו טיליטער וואורדע
 דעם טיט ניבטם קאננטע טיליטער דאם זעלבשט
 וואפפע דער פא; טושטע אינד איישריבטען. פאבעל

 ביידען אויף נאבדעם ע־שט, דאנן טאבען, נעב־ויך י
 דאם נינג פא־קאטען, פעחואונחנגען פ־עלע זייטען

 טעל- בלעטטע־ וו־ענע־ ד־א אוישא־ינאנדער. פאלק 1
 הערנע. ניבט איטטער נאך ־ורע דיא דאש דען,

ק אדף .טען0 פאש נאבט דער אין א־זט- שטעללט ד

 ער אנע* וואר. נעלענט אידש דיא שאללע, א ר אורדצינוס
 אונדועלנסט ש־נען, דך אונד ן, ע נ ר א ד, ע נ שוסטע

 אלם אויק וועלנעש נאללוש, וויצעקאיוע־ רע־ שריינד, דין
 א־ד,ן שע־שאנטע ווא*, צוע־שהיילט ששאששדאלשע-ייא

 נאך לעניאן שק-21 דער שיש ע־ צא: וא שיטצק. צו נינש
 אנשש־ענ- אונר קראשש אללער שיש ענטשלאששק, שיריק,

 דעם אוש האלטען צו אייש־אט שלוש דען ווענינששענש נונג
 דען וועדרק, צו אינערנא:: תן שיינדע אינע־סענשינק

 רען קא״טע, דינדערן נינם דאך עש ע־ דא אנער, שאנינוש
 נעליעבען. ו־־נעש נאך לאששען צו שיד,־ק קריע: ווייטע-ען

 הדשטע ויינעש אינער דך דיא וואלקע, דינקלע ד־א ואד ער
 דך ויא ווענינ ענענוא ער ראש אנע*, שידלטע ואממעלטע,

 לאנדשאנן, דער וויא קאננשע, שערהינדע־ן ענשלאדען צו
 ניעדע־שאללען ואאשען ו־ינע או־ף האנעלשו־ע- ד־א דע־

 ליעם ע־ אונד נ־אש, ש־עקליך וואד וואוטד ויינע ויעהט.
 קא- נעריהרונג אין אידם מיש דיא עמשש־נדען, אללע דיעוע
 נעשלאם ער אונד נלנל, נאך אידן שיד־שע וועג ויין מען.
 ניו שאשען, צו ראשם לאננע וא סעשור שעשטונג דע* אין
 נאנ-ידשען נענויערע ש־ינדעס דעש נעווענוננעץ דק סאן ער

 שא־צונשווייוע נאך דאמאלם וואר נלנל העטשע. ע־דאלטען
 דא אונד ה־ע נוד וועלנק אונשער נעוואהנט, יודען שאן

 צערששרייט שאשארישאנע* אונד נר־ענק אנצאדל איינע
 דא דאלא:, שערוו־סטעט אונד אדע יורא וועד־ענד ווא־ען.

 אידם אויש נעוואהנער סרידערק דינער נאנקאסמען דיא
 א,נעדיישט נלנל אין ויך דיעוע דאטטען ווארען, שערנאננט

 איי- וויעדע־ שאשם נדענצען נעוויססער איננערהאלג אונד
ק אונשער נענילדעט. שטאאט •ידישען נען  ששעדטען ד

 אנשאן וועלנעש, סעשור, וויעדע־ום עם וואר נלנל שאן
 סנדדרץ גיאסק דעם אונד נשי דעש ויטץ דער טינעריא

 נור נעדאהנער, ויינע ודיל אייננאהם, פא־ראנג דען וואי,
ווארען. וואהלהאנענר געווערנטהעטינקייט דורך יודען,

שאלנם.) א*טועטצוננ6(
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 אונד א־ט אן שאליטאשי עסטהער דער יענינק
 דיא דעסשען פאלנע אין פארצונעהטען. שטעללע

 טשאנ- נאך נעסטערן באדרי אונטערזוכונגסריבטער
 אבערשטאאטשאנוואלטשאפט דיא אבגערייזט. ני־אד

 יוםטיצמיניסטע. דאם איהרעדזייטם פערשטענדיגטע
 אונד האוואש שטאאטסאנוואלטשאפט דאש ריאום.

 צוועקע גלייכעם צו דך שייטהויער דר■ פראפפעסאר
 אים האבען• פעדפינט טשאנגראד נאך געסטערן

 טיניסטעריאלראטה דער איזט יוסטיצמינישטעייוס
 דען איבער רעפע־אט דעם ם־ט בערצעללי איישען

 דער ורארדען. בעטרויט לייבענשפונד טשאנגראדער
 לי'־ ד־א דאם אננעארדנעט. האט יוכטיצמיניסטער

 רעזול- ד־א איבער אונד אבדוצירט עהעבאלדיגכט כע
 אונד גענו־עם מאנליבסט איין אבדוקציאן דער טאטע

 וועד- אייפנענאטטען פראטאקאלל אוטפאנגדייכעם
 ד־עזע אב דאררף, ריקזיבט בעזאנדערער טיט דע

ק טיט שטעהע צוזאטמענהאננע אים לי־כע  איינ ד
 אנגעלענענהייט טישא-עסלארער דעד צעלהייטען

 אבדוק. דיא :געמעלדעט ווידד ווי־טערען דעם -
 געצא טהייש דעד אויש טשאנגראד בייא דעד ציאן

 זאטשטאג וואורדע פרו־ענלייכע קאפפלאזען גענען
 איינער אנוועזענהייט אין נאבטיטטאנם אוהד 2 אום

 פד־עד• דעם לייכענהדזע איש פאלקסמעננע גראסען
 ; ש״טהו־עד פראפעסשאר פארנענאממק האפעב
 אן נאהם אונד ריקען דק אדף) לייבע דיא לעגטע

 זאבאלד פא־ שניטש לאנגען בויכוואנדאיינען דעד
 ערקלער■ האטטע. צוריקגעצאגען טעששער דאם ער
 דיא -אם זאפא־ט, ש־יטהו־עד פדאפעששאר טע

 שוואנגעדעם אין טאדע ם איד.־;• פאד דך פערזאן.
 ווייטערען דע־ בייא האבע. בעפונדען צושטאנדע
 ל*־- דע־ קנאבען קליינען דיא קאטען אבדוקציאן
 פאדדאנ. דאש אדף דיא פא־שי־ן, צום בעשפרוכט

 ליעשען. פאלגע־ן קינדעם טאדטען איינעש דענזיין
 דיא דאש קאנשטאטי־ט שליעשליך וואורדע עם

 צושטאג■ האפניננשפאללעש אין דך פ־דענשפע־זאן
 פערשוואונדע• דעד ט־ט אונד האבע בעפינדען דע
 פעד. אין ניבט דורבאדש שאל־טאשי עשטהע־ גען

 אבעדפלע- דיא קאננע. ווע־דען נעבראבט בינדונג
 אננענאט. אנפאגנש ודא ניבט איזט לייבע דעד בע
 טאן וואש ;א־בע־צאנען קאלק טיט וואורדע, מען

 ז־יפענאדט־געש איזט היעלט. קאלק פיר אנפאננש
 אם לי־בנאשש. פעטלייבינען איבע־אדם דעם פעטט
 גענצליךפעדפיילט וואדדע־שטדוטפף פושע לינקען

 פעדאנלאסשונג.צור נאב דיעש צעדפאללען: אונד
 או־שגע• אשע טיט שט־עפעל דעד דאש אננאהטע,

דע־אב. שטיעפעל דער טושטע אנדערען פאש פיללט

 עקעל־ א״נען טאבט לייבע דיא ווערדען געשניטטען
 פיילנים האבגראדיגע אין איזט איינדרוק. האפטען

 דא ווענן ביינאהע צערפאללט אונד איבערטרעטען
 וויע־ דיעם איזט אללענפאללם - וו־רד. אנגעריהרט

 אום אנט־שעמיטען, דען אן6 קונסטשטיק איין דעד
 נאטט ערהאלטען. צו העטצען צום שיטאפף נייען
 אונד געלונגען. ניבט א־הנען איזט עם דאנק, דיא
 קונסטשטיקע ט־ט מאן דאש א־ינזעהק, ווערדע; ז־א

 ניבטם גא־ יודען דען בעשולדיגונגען פאלשען אונד
קאנן• טהון
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 ט־ט■ נוטטעד פא־־גע־ א־ן וויר ודא י.) א ו ו א ה

 רעדאק. דע־ טאנען אייניגען פאד נאב נעטהיילט,
 ווערהאוואי יול־אום ״פיגנעטלענשעג״. דעם טע־

 דע. דען ע־ וועלכער אין אב, ע־קלעדונג איינע
קענעדי געוא דר• ודרלאם־. ״פעשטי דעם דאקטע־

 דעם רעדאקטעי■ פעראנטווארטליבער י, ד ע נ ע ק
 ע־. נאך ווארטעטע קענעדי - ה־רלאפ.* ״פעשטי

 נאב. ב־ז אדפדופעש ד־עזעש עדשי־נען פאלגטעם
 בעטרעפפענדע דעד דך י־אם אוה־, 3 מיטטאנם

 בע. צוד עד זאנדטע ע־שיען׳ ניעמאנד דא נעננע.
 קאלא. אינד קוביק בעלא הערר; דיא צ־יט זאגטען

 אין הושארענ-לי־טנאנטש, דנד ביידע העללנער, טאן
 דען אום ״פיננעטלענשע;״, דעם רעדאקציאן דיא

 בע- דען אונד ע־קונדינען אננ־ייפערם דעב נאטען
 נון לאששען. צו פא־דע־ן אלליאגלייך טדעפפענדען

 דעם שרייבע־ אלם פאקא־נ' הערר דך נאננטע
ד־א דינעדד־טש בעצייכנעטע אונד אדטיקערש

 האטטע ד־עס נאננטע.נ י ל נם איינען
 ניעדערשטעטטעדנ. נאהעצו וועדהאווא• פיר א־ינע

 אים א־נלענגשט וועלבע פאלנע. צור אנטווא־ט דע
 ארך נלייבצייטינ אונד עדש־ען הירלאפ׳׳ ״פעשטי

 נאך וואו־דע. נעב־אבט וואדטלויטע א־ם אינם פא!
 ווע־האוואי קאננטע אנטווא־ט שאדפען זא איינע־

 געד ווייטע־ ניבט זעלבשט
דעש מיטא־ב־־טא־ איין

שע. דיא נאהמען דיעש -דע.
בעאנט־אנטען אונד אן ניבט קענעדי׳ם

1
יעדא; דך

אי קעל׳
 טאנש נעננען. צו

פיר ער ■ועלבעם
אסיייי**־א־־־

שטאהל־בשטע־אי קענעדי
דא־יא־
ווייזע

 א־טי.
 א־־נט־אט
אננ־יפה

 שודקישען א־־נען אנדע־ם א־נטע־ איהן נאננטע ער
 פער. געלד שנאדעם פיר פעדע־ זיינע דעד פייגלינג,

 ע־. פא־הע־ צווא־ האטטע קענעדי האבע. קויפט
 לעטצטעם זיין זאבע דע־ אין ער דאם קלערט,

 אנ נייערע דע־ יעדאך דא נעשפראבען; ווא־ט
 הע־דיהרטע, ווע־חא־ואי פאן ניבט אננעבליך נריפף

 בערוהען דך איי־ ניבט זאבע דיא ער קאננטע
פאלנענדע דיעזעם !•.טען אש ליעש אינד

 צו שאבא אנד־עאש אונד קאשאני דאניעל העררען
 דע־ וועהרענד ערקלע־טען, דיעזע סעקונדאנטען.

 אינטע־. בענאננענען שטעללע אינד א־ט א; נלייך
 צו ז־ך דיא. בע־״ט פארא־ני דאש האנדלוננען,

 א־־פ נאבהע־ אייך יעדאך אננריפף זיינען שלאגען,
 ע־האלטען רעבט

קינדאנטען
 דעששען עה־ענגער־בטעש, א-ינעש איינזעטצינג ד־א

 דך זייא. בע־י־ט א־־פט־אנגעבע־ איה־ שפ־ובע
 נעננע. דען דא א־נטערויע־פען. צי בע־יננוננשלאז

 ווא־, גענעהם ניבט דיעש אייך שע־־נדאנטען ־ישע;
 א־נטע־. קו־צוועג איטע־האנדל־ננען ד־א וואו־דע;
רעזולטאטלאזען דען פא; קענעדי אלש ב־אבען.

האטטע. האלטען
 קירצעש־ דל־ א־ננע־האלב נאך דך ע־. בעשלאש

 באט ער פע־שאפפק. צי נענונטהיאונג צ־יט טען
ציי. אלם יו־יטע־ע ש פי־ איהש שעקינ״אנטען, ד־א

̂<| ••♦•*י•* 1 א •***ד בעגאב׳״ מ <

לאששען,
* ****** •

 ״ • ״<ו
יליינשע;׳

 ע־גע: ארפפארדערונג
 .פ־גנעט דעש טע־

 ווער; ט־ט איין אננעבל־ך
זי אהנע - אינדיווידיאוש

•ם
־. ־

דענטליבעו
 גענען טיך איך אעד ברויבט

 קאנן, פע־טהי־דינען ניבט פע
 ז ד נ א ם ע י בעט־עפפענדען

 אי איך 'יי,־ע
א־נ־ לינג

ט.1•׳■•<<•••<*•• **,
 - יעטאנד גייפע־ט ־

אידעננרשעם ניבט אי
!******** ס*

ע־קליי א־ב־יגענם -

 שטיטציג
 א־ א״ן דך נאבדעש

 שעטען
אננר־פ• מייבלערישע
 אי פא־דערע

 צ; דך ריף.
איש שא; יהן

 איי. ט־ט איה־, ״ו פיע־טעל איש אבענדש זעלבען
 אין פע־זאנל־ך בעוואפפנעט. האזעלשטאקע נעש
 דאזעלבבם ״פיננעטלענשעג״. דעש ־ע־אקציא• ד־א

 פאקא־ני אייך ־א־ונטע־ פע־זאנען• ד־״א ויארע;
 ליעם דאננטע. ניבט איהן קענעדי ־א אניועזענד.

 •נד א פא־שטעללען. צ־ינען זיינע דורך איהן דך ע־
 ״זיא :א־הן א; ייא־טע פאלגענדע דאנן ריבטעטע

 צו נענונטהואוננ עהרליבע טי־ עש יואנען שו־קע,
 עה. איינעם זעלבשט דך וואללען אינד פע־ווי־נע־ן,

 וועוזדענד י־ אונטערווערפען ניבט רעננעריבטע
 אין וואיבט־ג שטאק ז״נען ער ליעט פ־אגע ד־עזע־

פע־זעטצע אינד נ־עדע־ז־יזען, נעז־בט ש פאקא־ני
נאבדעש איהש. ;דע;

פי א־־נען פיר
ו

שויקען.

\¥
׳
פאר-
געזא

טע נאךד
 דען אין היעבע ק־עפטינע

*******£*• ******* 
<! י 2 א

- א 'א׳!<ן ***** *(*■♦*י
קאדלענען אניועזענדע; אנרע־ן

פא־ אינגעשטא־ט נאנצע דאש ליעסען ם פאקא־ני

. ץ א ט ע י ל ל א פ
־ ד דעו ל ע ן ה א . פ ר ו פ ע ס

שא־שועשציני.) -טע1(
 שע־שטע- שנ־ר־ין דע: שישנליעדע- א־נלינען ,ל־א

 אוישער קיינע שש־אנען רען שאן אללעואששט אנעי הען
 דע־ (ואנשע ;שש־ענען אללע וויי דיא נריענישען, דעי

 שם־אנע רי־ל־נע ד-א דך שע־ששעדש ווי־שע*) אננערעדעשע
 ר,ונא ייננע דיעועד אוישנענאששען. תולה נאששלינע; דעי
 שש־ינט, •אשיש דע־ א־־נען, אינשער א״נצינע דע־ איוש
 א״נריי- שא-ש-ישש דע; ויא־ל א־לש שאן טושטע לא אונד

םעיידדע־לן שו־נשנא־ען לען אן אג־עדע ד־א אוש

איי־זשע-  אוני אייננענאששען ששערדע זיינע :אששע
 דיא ליינוואבע, נלענצענדע א ל קאש שאלד ׳ע־ועלשען.

 שיויינענד צא; אינל דע־א; ש-עשא-אנעי, דע־ [א־א־שע
ודיטעל, העעלששראסע דע־ אדן• אינד ש־ע־עש אש

שע

וויישש דאנן .אונל

 1 ״י ״,י■' 'ץ * ־ יי־ י 1 ״
■<ן, ■״ .< ״■ף אדלע דלשע־נע ־ע־ פא־א;

 :איידענעש א••? דיא ששאננע, בע־צא;ע;עןיא בע״ב^עך
 •יא־. נעצ-ע־ש קאיוע־ש דעש ב־לדניש דעש שיש שילדשען

 אינל נאלד שאן שיששע־שען וואששען אונד ל־סטוננען אי־־ע
נע דאיע־ שאן שעננע־ אוישעילעזענע "א־ען עש

שאל: אי־נען 

 אי: נעל,ע* ש־יששע איינינע לינא ש־אש דא
 שיש -עששע ־יא פעלדהע־־ן, •אשישען

 א ווא־שען יען שיש ע־לעשענד, שליששעל
 ע־־אשענען אינזע־עש ואלעז איש שעלדיע־־׳־ע־ שינששע־
פ־ני יען נענען ־אשיש לעני^נען שאששע־ען ־•א קאיזעלש

 דען ״נשע
 נ^לדענען

**י.1**-•*

 איבע־ פעללע
1 נעששאלשען

יען

׳1

שילנודישע איינעש אוית אדע־ן דינען אין לאש נם, נ• רוא
איינעו אינד צינעלן שען שוועש- ליא ווא־ שיששע־ ויינע י

• ו ל י א פעלדדערר לען נשי. אונועיעש דלל, יא־נען
א ששאש־ר, לע־על

נעששאלש קלעשטינע־ דאש אין שנהד־־ן לאש ווא־ ליקע
שא; שדייל צום ווא־ען או־ף אלשנאלר דך ששעללשע

 !׳סאנע ערהאלפען נאשש
 אוינענו דיעועש אין

 אונז א־יננעצאנען פיע־עק
א דיעוע אויף, דעע־שש־אשע דעל שע וי יענטען דעל  ש-

 ווא־שען. צו שערל לאננע ני:ש נ־וינטע שאן לאששענד
 הא־נער אונד שובא׳ש ד־א נע־־־טש שא; ראיטע יעטצט

 אונד ששעשטע־ן, פערנע דע־ אויש לעניאן ■אשישען דעי
 ע־שטען ד־א ואננענשש־אהל איש בלינקענד עישיענען באלד

 ו־א ד־נעללי־הע. נעישטען דע־ ששיטצע דע־ ארף די־טעי
 צ־נע נייע א־טשעל וועהלענד העלאב, עגענע צו־ שם־עננטען

 דעט בייא וואורדען. ו־נטנא־ האד,ע דער אויף יי־טערן שאן
 אננליק רעש אונד א־נשטרוסענטע דעל טאנע ע־סטען

 אין שטיללע לו־טלאזע איינע ט־אט ר־יטע־ ע־סטען דעד
 שטאדם דעי צווישען דיא שעננע, אונאכועהנאיען דעי
•עדעישאנן * איין ייא־, פערואסטעלט שייע־עק דעם אונד

 שעננעי אי־שע־לעוענע ויא־ען עש וילכע־;
 אוישועדען■ עדלע־עש אינד ■ששאלט

אייוענטאגצע אין ־••שע־ייא אשש־ייל־נ: איינע טע
 ש־אטצינע ויילדע, נע־יא־שען, שילשע־ן יא
 נאך דעש אינד טד־אציען לאנדע דעש ש

 קאש צ־וישענ־וישע איינינעש נאך נעדכאניען. שע־נע־ען
נאלדנעלעג• שיש יאש ששעלדע, :
 דעד ויא־. נעציערש שי־שו־-דעקע י

ש־טש■ שאן ווא־ ע־ ש. ו נ י צ
ר ע  נעי־וננענעי :־־ישע־, שאן נ

 נעוינטעש דיינעש צינע ווילדען ליא ;
בעלעקט, נא־טע -אטדלינען ניינעש

 ערש־עקענדעש איין שונקעלטק או־נען שטעבענדע קליינע,
 איין וועלנעש אויף העלש. נאלדענע דע־ אונד אויש, שייע־

 ארששט־עקטע, שלינעל כ־־־טען ויינע נאלד שאן אדלע־
 רונד דאש האא־, ששא־הע אונד שש־וששינע דאש נעדעקטע

 פער- אידם אן אללעש י־א־. אננעשניטטען נאקען דען אוש
 אונד לישש שאן יעדאך הא ק־אשט, וילדע א־־נע ליעפה

 אנוי:- ש־ע־עקש דעש ע־ אלם וועלדע. נעלייטעט שלרד״ט
 אן ששע־ל דין אוינענבליק א־ינען על היעלט וואולדע, ט־נ

 שעייזאששעלטען רא־ט דיא א־בער שוויישטע או־נע ויין אוני
 ששאלש צור ביו ווייטעלהין דיא אינעל ודא יא סעננעי,

לקששאא־ען נעד־עננטען רינט  על שש־עננשע דאנן הין. ש̂ו
אן. אנעלשאלש היעלט אונד היניין שיערעק ראם אין ־אש

 שי! אשטען שאן
 ד דך :אלט שעש-

 שליששעל דען אוגד
א׳ שיש

 א־י ראש אין דענד
א איינד־אנ:, לע־

ז—שנדי לאש !
אי:

ש: "'א
א* ווארר א*:י

 איד. ״•יא•:*מטש :זאגטע
 א שיש היער נעועללען, נען
א׳

ק איי״ י

דעי
 א־ נרדנש שעלדהערר ראשישע־ ן

 1 שליששעל
 שקלו ט

ע־״א-ש

ע:־

 ששיששע.
הא דע- הע-ן לאש

 א־נד יעדנעל לען נוש
 • ניער.-■ איל־ הע־ויש׳

 — ע־שיינען צו ששעל
 נינם שליששעל ׳ע־ען

ייטע ו״נעל אן לעננט שטעדטען
 נעשעהלע שיינע שיויינענל האנש איני שקלאווען דיש איד-

 ע־שיינט ששינדע א־ינע־ אין —איננעשע ע־ו־א־שען. צו
 אנע־ 5 נעדשען צו ענשנענען ויא איש קאששעלל, איש איד־
 שאן ל־ייא נעדנדעל, ש־עלען יא שאן נענל״טונג אין נ־נש
 ועדען צו איך אלש שע־־ שאן איוש לאש ;נענינען אייך

 ששע־דע ד־נעש י.אנ אינד אנ דך ע־ יואנדשע היעשיט בלדנע.־
 דאש א־יש, שלוג א־נד דך נייששע ליעועש ששא־ען. דיא

 אונד ווע־שען נ־י־וע ניידען דיא נענען שנעלל דך הונא
 הישען דען שאן נינש דא דאשיט שוששע, צוליקציעהען ויא

 עש שאש דאנן ווערדען. נ־עלע-נעששעשטע־ם ששע-דעם דעש
 שאל־ ענטועטצק נאך• שאאיען -ייטע־ דען שש־יל איין ודא
 דאשע־ם דעם וואלטע ד־א נעדכטע־ן. אללען אויף דך טע

 אוני ווא-דען, נעדא־ט ש־ע-עק דאש אינע־ ודיטדין ווא־ען
 הוישע צו הו־שע פאן שנעלד ויא סו־שעלטע שאלק דאש

 לאנ־ דע־ אין איילינשט ויא קונדינע א־ינינע נאנדעש ווייטעל,
 שעלנ-ייטע- ש-עקען סיטנעטד־־לש ששלאנע דעסאינלינע;

רראהענ- אונד רדהען א״נעש ואלך רענן אינעראלל, דך טע


