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דנד. וענדען צו נעלדער

ע ט א ר ע ז נ י א
בע־עננעש. נ־ללינסט וועריען

לפ׳׳ק. תרמ״ג שנת

קראנהיטערס. דעם רואהל ריא
שא. זא קיץ ־•־י־ האשען יאה־ען פיעלען דיש

 נאיועמבער ,טי: אש ש 1א־ ערלעשט. ש־ישפיעל נעם
 קיאנהי. אונגא־ישען דעס ראהל דדר אגלעשליך

 אלם אבע־ודיז דאם זאוואהל ה־יזעיי, כ־ידע מערש.
 1 זיטצונג געטיינזאטע איינע היעלטען ד־יששטאג דע־

 דעד אין רייששטאגשגעביידע אנגא־ישען איש ב :
 פ־עדדירטען ז־טציגג ד־עזער אין שאנדא־גאששע.

 ד־טענש טאילאטה פאן געא־ג ם־עדדענטען, ביידע
 די. פעטשי פא; טהאטאש א־נד אבערהדזעם דעש

 פייע־ל־שע איינע אבגעא־דנעטעגהויזעש. ש דע טעגם
 לא־טטע טאן זאאלע. איש הע־רשטע שט־טם־נג

 אה-. צו אה־ פאן נ*ד פל־שטע־טע זאנדע־ן גישט
 דיא זאידא האינאלד, א־נד ש־טא־ קא־־יגארע דיא

 געווענ. בינטען איה־ען אין עישיענען ם־אלאטען
 עדעלם. ע;דע—לאנדעשקאטטאנז דע־ זא־אנן דע־ן.
 געגע- איה־ען א•; אגדראשי, ;־אף ד״לאי, דדים

 אין אללע אבגעא־תעטען ד־א איגיפא־מען. ראלש
 מאש. לינקען א־ישע־שט דיא שלאש :אלא. ג־אשער

 געי־אהנ- אין ערשיענען אונד א״שנאהטע אייגע טע;
 וו. ד אי־ ווערהאויאי שאלאי, י־אשענגע־יאנד. דשען

 איזט ק־אנהיטע־ם איננא־ישען דעש ״אהל ד־א
• געגאנגעין דך פא־ ודיזע פאלגענדע־

 10 אום ויא־־דע דייששטאגע א־ם זיטציגג דיא
ע־אפפגעט. פא־טיטטאגש איה-

 הע-ר אבערהדזעם, דעם פ־עזידענט דער
 א־גגא. דעש *•אהל ד־א ־אם עדקרעדטע, סאילאטה

 גע- טאגעסאדדנינג דיא א־ף ק-אנהיטערם רישען
 ער איבעדרי־שט צייעקע דיעזעם צי דיא. זעטצט

 דאשזעל. ש־טטעט איגד דעם־־יפט קאניגלישע ראש
לאסשען• צו פערלעזען א־נד אפפנען בע

 י דאש אפפ;עט פעטש־ ריישסטאגספרעזידענט
-עסק-יפט• האניגלישע

| דאשזעל. פערליעזט שא־אש ש־יפטפיה־ע־
 'קאנדידא. אלם •וע-דען רעסק־יפט דיעזעם אין בע.
 טאיעסטעט ־־• זי־טע פא; שטעיילע דיעזע פיר טען
:עטפפאהלע; קאניגם דעם

 שיניםטע־פ-ע. גע־יעזענע- םלאויי, יאזע־ >1
זידענט.
טשאקי. לא־ישלי־ש ;־א־ )2

 דעס אבערגעשפאן שענטאיייאני. םא־*ן י•)
ראטיטאטש. ליפט־־ע-

 ודצעפרעדדענם דעטעגי. יאהאנן שא-אן >4
ר־יששטאגעם• אגנא־ישע; דעם

 פערלעזינג דע־ ט־ט ש־יפטפיה־ע־ דע־ אלם
 דעם פ־עדדענט דער דישטעטע דא •יא־. ענדע צו

 דיא דעפוט־־טען דיא אן טאילאטה. אבע־ה־יזעם,
 זיא דען וועהלען. צו דעניעכיגען אויפפא-דערונג.

פ־נדען. לא;דעם-אטט דיעזעס פיר ווירד־גסטען אלם
שנרדם־. דעד זייטען אללען פאן ז־ך ע־האב נץ

ו יאשעף סלא־וי ״על־ען :רוף שע
 פעטשי טהאטאם דיישסטאנשפי־עזידענט דעה

 פערזאם- ד־א :פאלגענדעם זאנט א־נד דך ע־העכט
 הא• אבגעארדנעטען אינד שטאנדע האהען טעלטען

 קראנהיטער דע.- א־ינעם שטעללע דיא פיר בען
געיועהלט. סלאווי פ׳ יאזעף

 וררד טיסא ם־נישטערפרעדדענט הע-ד דעד
 דינער אונד פאה־ען בורג דיא אין אפען נאך גלייך

 ער. דאם זיטציגג וועה־ענדדיעזעד גאך טאיעסטעט
 דיעזעם צו איגטעיביי־טען. '•ואהל דער געבנים
 אוג. שטונדע א־־נע אי־ף דטציגג דיא ודרד צוועקע

טעדבראכען.
 שטוני אייגע היע־ייףאייף וואודדע דטצונג דיא

אדפגעהאבען. דע
 תאורדע שטונדע אי־נער פאן פערלויף נאך

אבערהיי• דעם פרעזידענטען דע; דורך זיטצונג דיא

 זאגטע מאילאט־ הערר ע־אפפגעט. מאיראטה זעם,
 טיניסטערפדעד. דעד איזט זאעשע; :פאלגענדעם

 אונד צו-יקגעקאטטען בורג אפגע־ דער איים דענט
 רעם. אלרערהאשםטע ראם מיד א־שע־גאב ע־

 יואהל דער בעשטעטיגונג ד־א ויעלשעם קדיפט.
ענטהאלט.
 רעם. ראש פע־ליעזט שריפטפיה־ער דעד

:לויטעט דאשזעלבע קאג־גש דעס קריפט
גאט. פאן ערשטע, דע־ יאזעף פ־אגין .דיר,

 פאן קאגיג אשטע־ר״ך, פאן קאיזע־ גגאדען טעש
 פאן קאניג אפאסטאלישער אוגד עטצי באהטען
איגגא־ן.

 אונד קי-שלישען באננע־הערדן געטרייען דען
 אונזע- אבגעארדנעטען אוגד שטאנדען ייעדטלישען

 נעבענלענ. דינעי אוגד א־גגאדן געליעבטען רעם
ק אויף אוגם פאן דעם צו וועלשע דעד׳  פעש- 24. ד

 בודא. הויפטשטאדט אונזערער גאך !882 טעמבע־
 פערזאטטעלטדנד, רייששטאג אי־נבע-יפענען פעשט

גנאדע. א־גזערע אוגד ג־ום אונזע־ען
 אונד עדלע דער גאשדעש !געטדייען ליעבע

 אוגזער אסלאגי, דע שלא־ד יאזעף וואהיגעבארענע
 אשאש- דעם ג־אםק־י־ץ -אטה, געה־־טער ויירקלישער

 לעא. דעם אוגד שטעפאגם סט■ קאניגליבען טאליש
 גע. געליעבטער ארש־'שטי: א־גזעד פאלד-א־דענם,

 דעם אבגעא-דנעטען איגד שטאגדע דיא דו־ך טרי־ע־.
 גראפען דעם עדגעננונג דיא דורך דיא פיר לאגדעש

 וררקלי. אונזערעם טאלגא. דע פעשטעט־טש נעא־ג
 אפאש■ דעש גראשק־ייצעש ראטהעש, געהייטען שען

 אוג. שטעפאנם-א־דענם.צו שט- קאג־גלישען טאליש
 שטעל ערלעדיגטע אבע־שטהאפטי־ס״ןעד זערעם

 :וואורדע געוועהלט ק־אגהיטער דע- אייגעש לע
 בע. אוגד •ואהל דיעזע היעטיט ודר גענעהט־גע;

ד־עזעלבע. שטעטיגען
 קאי• אונזערער טיט איש־יכענש — דעגען

 געייאגען דרערנד הולד קאג־גלישען * אי; זערל־שען
,יאזעף. פ־אנין (על־עג-־־פע) בל־־בען.

 ־־־ששטאגם.םיעזידענט ע־קלע-טע היע-דף
 דעשגעדעהלטקאונ- בעא-דיגינג ־יא דאם פעטשי,

 נאשטיטטאנם אודד 2 אום קראגה־טע־ש גא־ישען
 דטצינג דיא •רדד. שטאטטפינדען האפש־־ג דעד אין

געשלאששען. איהד 12 אים דאהע־ ייאורדע
 בערייטט טאנארשען אוגזע-עם אן דער ט־ט

 איידעסלייסטונג דיא גינג פינקטלישקייט געי־אהנטען
 אוהד 2 אום סלא־ד פא; •אזעף ק-אגהיטע-ם דעם

 קאניגליכען דע־ זאאלע ג־אשע; א־ם נאשטיטטאגם
 הייזעד ביידען דעד מיטגליעדע־ דיא זיך. פא־ בורג
 ער- גאלא אין זעטטטליך יואדען -ייששטאגעש דעם

 דעם טעלדעטע גרסא ש־ניםטע-פ-עזידעגט ש־עגען.
 טיט ע־שיינען דינעם בייא ו־עלבעד טאגא־שען,
 דקפאלל- וואורדע, עטפפאגגען ״עליען״ דרייפאשען

 קו־אנ. ווארדף אקט, פאדלאטענטא־ישען צאגענען
 צור זיך אונד פארטראט •ועני; איין סלא־־י היטער

*ארבערייטעטע. איידעס-אבלעגונג
 טא. זרי בעשטיעג אנגעלאנגט, זאאלע איש

 בע- אונד ניעדע־ דך ליעם טה־אן, דען יעשטעט
דך. דעקטע

 קראג- עדנאננטע נייא דער לעגטע היערדף
 דען חרך איידעם דעם פא-לעזוגג אונטער היטע*.

 אללערהאבם- אם ם־ניסטער אונגארישען קאניגליך
 פארהער נאכדעם ארצי׳ בא-אן האפלאגער, טען
 חע- אונגארישעם־ניםטערפרעזידענם קאניגליך דער

 איינגעלייטעם וואדטען אייגיגען טיט פ־גקציאן זע
 אב. טאיעסטעם זר־ הענדע דיא אין אייד דען האט,

 אין געפאלגע דעם טיט קאניג דער קעהרטע זאדאגן
 דיא אין קאלטען, ביים ודא ארדנונג, געטליבען דער

ציריק. געטאשע־ איננערן

 דעם צעדעמאניע גלעכצענדע דיא נאשדעם
 אפנער דעד אין סלאווי ,פ יאזעף קראנהיטע-ס נייק

 דער אנוועיענהייט אין דעסטאנא־שען פא- האפבורג
 פאר רייבשטאגם דעם ודיזעד ב־ידע- טיטגליעדעד

 אבנע. א־נ־ם דירעקט דיעזע פוה־ען געגאנגען, זיך
 איבער פראטאקאלל דאש ווא צוריק, ארדנעטענהדז

וואורדע. אבגעפאשט צערעטאגיע דיא
 ק־אנוועשטערםלאוויעיהאב אנוועזענדע דעד

- אום נון• דך  צו או־שציישנונג עמויעזענע א־הש דיא פ
 ז־ינעשפלישטט־ייאאוגדפינקט- וועדדע ע־ דאנהען.

 ניבט איהסדיעזעלבע בעזא;דעדם,דא עדפיללען, ליך
 א־יגארישע הייליגע ד־א דע*.ן והדד, פאללען שוועד
 געפאהרען זאלשען טעה- ניבט ה־יטע איזט ק-אנע

 געזאטט- דיא א־זט הייטע איינשט. ודא אדםגעזעטצט
 אונ. דע־ וועכטע־ין דיא נאציאן אונגארישע טע

 דעס ט ם י ו ה דאם דעלשע ק־אגע. גאדישען
 חא דא שטיקט, טאנאדשען קאנשטיטוציאנעללען )
 אבער- דעם טיטגליעדע איהןצוגלייךצום ודרדע נייע ן

 אבגע. אלם עד דאם עי, זאגט זא געטאשט, הויזעם
 קענ■ געזעטצגעבע-ם פפלישטעןדעש חא ארדנעטער

 ער- צו עה־ליך חעזעלבען אונד האט געלע־נט נען
 דעם פע־ט-רען דאם זיך - פערשפדיכט. פיללען

 ע־ביטטענד, צוקונפט חא פיר אדך פא־לאטעגטם
 אדסדרוק נאשטאליגען דעם טיט רעדנער שלאם
דאנקעם• הייסען

 גאנצען דער על־ענם בעגייסטע-טען אונטעי־
 זיטצונג דיא היערדף וואורדע פערזאטטלונג בעטען

געשלאססען.
ער. זעהי־ זאלל נרפא טיניםטע־ט־עזידעגט

 קיאג• צום סלאורש וואהל ד־א איבער געוועזען פרייט
 אונד אללי־ן ודעדער יעטצט איזט ער דענן היטער,

. פידבטען צו נעבענבוהלעד קי-נען האט אינד -

נייאיגר,ייטען. פערשיעדענע
ר ו צ ) ד • ע ד א ל ם ע . א ם י • ט ע ג נ א

 נירעדי. אדש בעריבטעם טאן ט.) י י ה נ גע ע ל |
 וועל- דישע, דאדאער הער אדסגראבונג חא האזא

 תאר. אנבערדטט חעזעם -טען2 דען פיר שאן בע
 ערסם זאכפערשטענחגען דער וואונש אדף וירד

 שטאטט- טטאגם פאי־ם אורד 10 אום דיעזעם .טען7 אם
 פערטהיי. דער ארך דערזעלבען וירד אוגד פינדען
 וועל. בעטטלערודיב דאש בייוואדגען. פונטאק חגער

פעדהאפטע* מאגן איה-עם טיט טאקאי אין טאן כע
 פ-ייגעלאספק, -טען28ודעדעראם וואוידע האטטע. ,

 ף ר א ש טאדיין קנאבען דעם ויאירדע חעזעלבע
 אדם- חנערצייט ן פאר*• דא געגענאיבערגעשטעללט. !

 חא וריבע דינעם טיט ״אורח־ דעד דאם געזאנט.
 האבע געפיחרט סינאגאגע דיא אין עסטהער

 ניב* וריב חקעש אבע- ערקאננטע קנאבע דער
 וואם נעשטעהען, זאללע זיא איהר. צו זאגטע באר*
 געשעהעןאונדדאווערדע שאליטאשי עסטהעד טיט

 דא אונניטץ, דיא לייננען ;ארסגעהען שטראפלאז
 דאם נעזעהען. אללעם וועלבע דנד. פארהאנדען צייגען

 דא דאם דאבייא, ט־אטצדעם בליעב בעטטלערודיב
 בעריכטערשטאטטער דעד ודסשע, ניבט אללדעם פאן

חא דיעם דאצו: בעטערקונג פאלגענדע טאשט  דנד
 נעכסטע דער וואם טאגע, הייטיגען פאם נאכריכטען

 דנד ודר אליין. גאטט ודים דאם מירד. ברינגען טאג
 איבער אונם ווערדען אונד געפאסט אללעס אויף

 דעם נאך צעהןטאנאטע פערתאונדערן. טעדד ניכטם
 שאליטאשישטעהטדאם דערעסטהער פערשודנדען

 אייגע מאן דאם ודים. זא אונטערזוכונגם־געריכט
 ארסגרא- לייכע פע-תעזטע נענצליך שאן פיעללייבט

 אנצו- אונטערדבונג נייערליכע איינע אום טוס. בען
 ניכט נאך איזט בעודיספערפאדרען דאם שטעללען.

קאטען פערהאפטונגען נייע אונד אבנעשלאססען
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 מינים■ א־נגא־־שע; מ־ינעם פא־שלאג אויף טיטש!
 דעי צל •ט היעל זיא איך ערנעננע טערם־עזידענטק

 קא־אלי געאדג ג־אפען דעם אבלעבען דאב דודך
 א־גגא־י ם ד וררדע גע־אמטענק ע־לעדיג־נג אי;

 זאלבעם עבען איין אבע־שטהאפט־ישטע־ם. שען
ק אן ערגיגג דאנדש־־יבען  דע־ ע־דאדי ג־אפק ד

 אבע־שטשטאלל■ אונגאדישען דעם שטעללע דיא
ע־ה־עלט. טיישטע־ש

ן ן ע ה ו ר נ ־ ר־א ע ט * י ב ר וא * י  א
 איין פעראותאבטע אבעגדם געסטערן ן•׳ ע י ו ו

 ער ארפרוהד. גאנצע א״נע וליק אין א־ב־־טער
 או: דיא איבע־ שט־אשע אפפעגע־ א־־ף לא־טטע

 גע■ א־הן האבע מאן ;א־בייטע־ דע־ קינג—טע־:
 ניבט דאם זיך ד־יפע ארבייטעוי איין איגד שלאגען

 ערטאהגטע פאליציימאגן איין לאססען. געפאלדען
 אידן דע.־ דען, געגען ע מאג ע־ אלגד ־יהע. צו־ א־הן

 עי ־א א־יפטרעטק. רלאגבא־ האט■ געשלאגע•
 א־ ייאבמאגן דע־ א־הן י־אללטע לא־טטע ודיטער

 ־ען אינטערשטיטצטע יעדא־ פאלק דאם רעטירען.
 פע־איי. א־רעט־־ונג דיא ייאללטע אלג־ א־ב־יטע־

א איגד ה־לפע פאליצייטאגן דעם לאם ענדל־ך טעלן. - 
 יעדא־ ע־פאלגטע. א־בי־טערם דעם פע־דאפט־גג

 דעש שפייפעי 'אינד יאהלען לא־ם, גראשען אינטע־
 ; צישטעגדע׳ אלגגעזונדע דיעם זינד עש - פאלדעש.

שאהנק. פא־ז־בט צי־ דיא
ו ע ד ו ש ־ ט ק ע ־ * ד י ע . ד ז י  א

ן ע ש י ט י ל ע א ע ד מ ט י ט ש ב י ־ י ט  נ- נא
 דען ארף ן.ז ע ם ש א ש ע ג נ א ש ט ו ט * ט ש

 לאנדעם־טדבשטים- איז א־נגאדישען דעש ד־־ערטא־
 וואלדדע ג־ינבעיגער לעאפאלד םע:.אי:שטיטלטש,

 אב. •טוש איי; טאננע א־־נעש פא; אבענדש דיענשטאג
 גע- יי^הגינג זי־נע אין גדינבעדגער אלש געפי־ע־ט.

 שיל■ א ד־ בל^ש שטרי־פטע קלגעל ־־א •ו!*ללטע. הען
 ,פע־. אל:ד י־נטע־ר^ק דען דודבלאבע־טע טער,

 ייאלנדעצל ג־אשעדע אייגע אהנע ה־ט לעטצטעדיא
 דע• בעד־־טם האט צייא פ^ל ־יא פע־אורזאבע;
 לעה- איי; דיעש א־זט עש פע־האפטעט׳ אטעגטעטע־

 ■ דעי. געבי־טיג. לעילא מ אי־ די־טיט י■ נאטעגש רעד
 ן ג־יג. פ^ן דעם אין לוי־צעם פא־ ב־ז ולא־ זעלבע

 אנגעשטעללט• אינשטיטיטע געלייטעטען בערנע־
 1 ראהען דינעש וועגק אינלענגשט ע־ ייאורדע דאך

 ' ענט. קיגדער א־גגידקליבק ד-א געגען בעגעהטענש
 ־א. אי; דאהעד ויא־ טא־דאגשלאג דע־ לאששען.
 ענטלאש. זיינע דע־ שעגשען. ראהק דער כעאקט

 צלש־ייבען פא־געזעטצטען דינעם רענקען דען שונג
גלויבטע• זאללען צו

ן.) ע ר ה א י ג י זי : א ו ו צ ך א נ ( *
 ורט. דיא עניעד אין •יאיי־דע יאדד־ען 20 עט-יא פאר

אלעקשי. אקאטעז אד־ דעם טיטטע־ ־יא פא־יאי וזע

 ר־יבטע מא-דע־ ־יא ע־מא־דעם אי פלי־ 1 איש
 | דאן־קאם ו־ע־טהגעגענשטע־דע. מענגע ג־אשע אייגע

 נאבפא־שונגען א־יפריגע־ ט־אטין בעהא־דע ד־א
 צופאלי דורך שש־ר. ־־א יה א ניבט טהעטע־ן דע;

 איין ענטדעקט. טהעטע־ דיא שאגע דיעזער ווא־־דק
 •טטלק. ייע־טהפאללען אייגע; לשע ־ואי ציגייגע־י־ייב
 ך—דא! ע־רעגטע איגד פע־ק־יפען געגענשטאגד

 דעם הע־ק־גפש דיא איבער וואי־דע זיא פע־דאבט.
 א־י פאן זייא זיא אן. גאב איגד בעפ-אגט שטלקעם

 בע. גאטעגם מאגן, טאד־א־-לאשאשע־ רי־בען געש
עי נעדעק.  פערשטעקט שטיק זאלבען פיעל נאך ד
 י־אידען. בעא־־פט־אגט פע־קייפע דעם מ־ט האלט.

 •יאיר. ה־־זד־־בזיבוגג ערפאלגטע; היערליף דער בייא
 בעגע. אין שטוקגעגעגשצענדע צאהלדייבע דע;

 דע־ אי־געגטה־ש דיא פא־געפלגדען, בעז־טין דעק׳ם
 ייאל־דע בענעדעק ויא־ען. פאי־א' עדטא־דעטען
 געשטעגדג־ש. זייגעש פאלגע אין אלגד פערהאפטעט

 פפיילער. גאמענש העלפע־ש-העלפע־ זיין אייך שעש
 עניעד. גא־־. איז נאשט־לי־ט ייאהל־אבעגדע־ איין
 ד אלם
גא אין

ד־עגשטמאג־ דער טיט ה־עלט

 פפיילע־ ד־עגטע ייא־־דע. פע־א־בט טא־ד
א־גדאיגגע־. פפע־דע-דעפאט ביים עניעד

 פא• פא י־ט־־ע
ע־ ״ע־״/  ליעבעשפעד א־י;

 פע■ ענדעקיגג זעגזאציאגעללע ־יא טעדבען, דאש
 בע דע־ אי; פ־עגיגג אי זאלבע אייגע אירזאבטע

 שטי־טטע פפי־לע־יש דאשה־יז ז־א דאש פאלקע־־גג,
אייגשללג. פענשטע־ דעששען איגד

פרענומעראציאנס-איינלאדונג.
:;: דעצעשבער .1 ם־ט

**<ו3<*< א-ל*-^• ׳׳.?ן ע
 -טען1 •ט ד פ-ענוצע-אצאן

 אדי־עש-של•• דע- אדף דיעש (ודא
א״נדענד •א: בעט י־״יי

 2א״עצע2א ״,״
באג א

ק ש מי ה א שפדעפעלן ב פאלטענ-
ער:ער6

רוסיש-״כטענ-שאפטע געוואלקטע
געמזען. שאג־י; פא; פאב־יקשניעדע־לאגע

 ב־אג־זאה. שפאלטלעדע־ פיטטליגגע ה״טע.
פלעקלעדער איגד לען

זאהל-לעדער-פאבריק בריננער דער
 שיהטאבע־: פ־־ עוגעהא־ע אללע פערנע־

עטצ. דלעבער. גא-ן. פ־לין. צוג,
בידאפעסט׳ פלעסם׳ לעאפאלד

וגל ג־ם■ דאגיגשגאששע
- ■עא״ ־3*0 :־אמי־ א

ן 1* י* <ו׳י<'-

א״ט) ג־־ע־עז
<| ׳>״ •>< יי• יי׳ -*-• .ןא*:ש

-< ק
י וא ד'צ -אי*א-

א״. יט :־ ; . . . . . . . ״ ; י א

ע. :י י צ ;א
 פיבליר־ם ה־טע; גע• דען טיך בעעהרע איך

איך דאש אגציצייגק.
ע ז ע ק .ר ש כ

פע־זעהק: שיטהבש־ צייא־ איג־ ש^רטען אללע־
עמענטהאלע־ ליפטדער׳ שווייטצער׳

 ייע־דען בעשטאלל־נגען האלטע. לאגע־ אם עטצ
 גיטע פי־ א־שגעפיה־ט. רעעל איגד ז^רגפעלט־ג

ע־געבעגשט גא־אגטי־ט. יי־רד ייא־ע פ־־שע איגד
ראדענבערג, יאדעף
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; אלע׳ אעטהערישע ■
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!־•;־אקטע* פע־א״טדא־טיי־נע־
ל א■ י ת ו ק י ה

!נאוו. 29. פאם באתענקורדע בודאפעסמער

ע• ז * ל
 . שטאאשטיאלע •שע־צענט־:;• ;-1354
 . ל^וע נאנצע . ע־1860
. . . ש-נפטעל . ;-1860

̂וע ;־186♦  נולדע; 100 צו ששאאששל
. 60 צו , ;ש186♦

.......................................קיעד־שלאוע
 . . . ^;ד-דאטששזרששאד־טש-ל^וע

̂וע או::א־.  נולדען 100 צו ש־אט־-גו-ל
. . .נולדען 60 צו דאלבע .

................................טוז״סטדאל-ד^וע
......................ק^טמו:אלל$וע וויענעי

. . גולדק 100 צו לאוע שייעששע־
............................־;:שאנשי־נע

............................., שי־קענל?וע
̂וע א־נשב־וקע־ .........................לז

. . נולד; ♦0 צו ל^ו; קלא*•
. . . 10 . ל*וע קענלענוישש

. . . 20. ל*וע ק־אקויעי
. 40 . לאו; אשנ;־

. 40 , ל*ו; שאלשש•
. 10. םל*וע6-וד$ל
. ♦0 . ליזלע סאלם

, 20 . ל$זע ואלצכומער
̂־ש סט. ̂וע נענ . . . ♦0 . לז

̂וע ויער י סשא:יש . 20 .לז
. . . 20 , לןןזע וואלד׳ששיץ

. 20 . . ווינדישנרעשץ
̂יע לאיבאכער . 20 . לו
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. . . .ניונ;משלאששונ:ען אי::א־יש;

...............................ש;ט;שע־-:א:אשע*
. דעב;נבירנישע . . . . . . . .

...............................................:אל־צ־שוע
......................................ני־^ווינע־

 . . . אייו;::אדנ-א:לעד,ען א־ננא־יש;:
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 . . שע־צענט 6,/• צו א:שטאלש ד־ש

 5צו,•״י רישאט־״־:א:ק או;:. דע־ ־;טט>ן
5• ״,. צו :א;;:ק־;־־ט אלל:<־ ־;טטא
...........................פע־צענש 5 צו דעטשא

.......................אי:גא־״ש-:אלש״*ען דע־
.................................נ^־ד^טטנאהן דע*

. ק־עדיש-אקצ-ען אששע־־ייגיש; . . .  
 . . ק־עד־ש-אקציען א־״א־־ש;
.....................א:לעהען 3• , :;־:־ש;
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י 21. עס י י ע נ ש י ד י .2.ג. נ ו ט י י צ י
 וריגעדן, ז־ד זיא דא גלייך. געזעטצע דעס פאר דנד
 דען זיא איך ב־טטע ע־פ־ללען צ־ געזעטץ דאש

 :אגט־וא־טעט ארלערו*נ־6 - צופערלאססק.״ זאאל
 ;ע. דע־ נור יריכע איך טיך זענדעטע פאלק ״דאש

 זיא פא־דע־ע ״איך :זאגט פ־עדדעגט - •ואלט.־־
 ־:•ע. אגט״א־טעטע פאללע־אגי א־־־.״ נאדטאלם

 איך :פידז־דענט - ש־וא־ק. איך •יערדע טטאלם
 ״אל- צ• אטטעש א־ה־עם הויעשטא־ען• ד־א ב־טשע

 הינויף בענקע ד־א שט־־געז וןוועבטא־ע; דיא ק.ט
 פ־ה־ען אוגד ט־טטע ד־א א־ן פאללעראג* נעהמק

 איש איגד *יהדק דדנו־ם ד־ לאשט ע־ דדנהש• איהן
 טעה־עדע ־־•בשטאגע דעש ע־ של־־דע־ט געהען

 געש־ייא טושילט־א־־שעם צי ״אם . צ בעליידיגונגק
 -אל ״ע־־עג״ע־טע ־ ־־פט פ־עדדענט ג־בט. אגלאש
 !*פערזאטמלינג טא־עשטעטדע־ ד־א אבצעט לענק.

 יאה־ע פא־יגען איש דך לאט פאלל עהנליבעד איין
 רעפי. א״ן ע־א״גגעט פא־לאמענט ענגלישען איש
ן דע פערוו־יגע־צע ״"::־לאגה״ גאטעגש טע־ טי־

 גש א אייגט־־טט דען דאד,ע־ א־־ש האט שויאו־.םאגי
 פער- ־עש א־זטצ־אצין ע־ מערבאטק. פא־לאמעגט

 דך האט איגד אי־נגעטדעטע זאאל דע; אין באטעש
 פא־ פ־עדדענט ־ע־ געזעטצט. שלאטין ד־נע אייה

 פע־לאש זאאלצי רען אויף טעה־מאלש א־הן ־עי־טע
 דען יוילל־ג—פ ע־ ־אש ואנטע •עדאך ע- שען.

 ט־ש. ־ישט־ג א־ג־ י־ע־דע. פע־לאששע; גיבט ;אאל
 היגויש- גע־יאלטזאש דעגזעלכע; פ־עיידעגט דע־ טע

א דיא האבע; דיעגעד זאאל ־יא לאששעז. ;
 דעשיט־־- דע־ ־עגן לאגגען נטען—פע גיבט יטב

 הע־־מ. דך איש •ו־הטעג־ וי־א האט ב־א־לא־גה טע
 ט־ל־טע־ אבטה־־לוגג אייגע אלש ע־שט געשלאגען.

 זייטע; אללען פאן איה; איגד ״א־ איינגעש־יטטען
 דטצינגם. דעש אי־ש ע־ יואי־דע האטטע, געפא־ט

 פעי־ א־עשט הרז <טאגע4 צו איגד געשלעפפט זאאלע
 אייג רייבשטאגעבי־דע ו^פא־טא־ש איגד אי־טהיילט,
ה־־זא־דגיגג דיא פטע—ז איטאליען אי; געשפע־־ט.

דין. שט־עגגע זא ניבט
א ט ט ע ב ט א כ ) ש * א  ר ע פ פ א ד

 גיט. פ^־־געה אי; ע.) ב א ד . ד ע ב י י ו ו ;̂י פ
 אן גאטבעטטא דאש געטעלדעט ווי־ האבען טע־

 אג. דך ער ד־א ל־עגט ק־אגק שיש״אוגדע א־־נער
 רע־יאלויע־ש איינעש פ־אבידע; ביים זעלבשט נעבליך

 ■״׳.טע; פא־־ז. אי־ש סא־ סעלדעט נין ב־יגעב־אבט
 האש א־בע־ גע־יבטע שיוי־־ען היעד :נאייעטבער

 דעי אי־זאבע ך־א גד א גאטבעטטאש בעפינדען
א; גאשבעטטא זז*לל באל־ איטהעד• פערייא־נדוגג

צ*. זיין איגד דין. פע־ייאיגדעט ב־־שט איגד האגד

 ער זאלל זי^־אנן דין; געפעהרליבע־ איין שטאגד
 זאגדערן האבען. פע־יואיגדעט זעלבשט ג־בט דך

 דין, פרייעגש-פערז^ן אייגער טהאט דיא עש יאלל |
 אינטי־ איין יאה־ע פ־עלע גאמבעטטא וועלבעד טיט
 ג־א. איין פאלגען דעייע; איגד פערהעלטגיש, מעש
 לייפציג אין בע־ייטש דע־ ענשטאמטט זאהן שע־

 ענטוועדער זאלל, ם־ויעגציטטער דיעזעש שטידירט׳
 פאלגע אי; אבזיבטליך אדע־ גפא־״בטיג־־יט א איים
■טישביי. דע; איהש אי־פע־זובט א־ג־ פאיווירפען פאן

 פ־נ- פ־י־נדע אינטיטשטען היא ני־ האבק. געבראבט |
גאטבעטטא. צי צ־ט־־טט דען

ד.) נ א ל ש י ־ ן ־ א ן ע ד ו י א י (ד *
 בע. ־וש־שע; דיא :געטעל־עט וו־־ד י־א־שו־א אויש

 : פע־איד. אלטען דיא אבזיבט דיא האבק הא־דען
 ! אגיועגדונג אי; ג־עגצע דע־ •ידען, דיא געגע; נונגע;

 1 פע-ארדג־גג אלטע אייגע בעשטעהט זא ב־ינגען צי
 פא; עגטפע־גיגג אייגע־ אין גור ־ידען ר־שישע דאש

 | טאבען אנזעששיג ז־ך גרענצע דער פאן ויע־שט סי!
 ! אי; •ויערער מאן ״ילל פע־א־־גנג דיעזע דירפען,

 ן זאללען מאש־עגעל ד־עזע־ פא; בריגגען. אגייעג־־גג
 בע־־־טש ו־עלבע דין׳ איישגעגאטמען •ודע; יענע גי־
 דיא איגטע־ אדער געבא־ען ג־עגצא־טען דע; אין

 יגגעט־א- א בע־טש בעפאלקע־גג דא־טאנזעששיגע
 געט־אפ- דעשהאלב רידד פע־פ־ג־גג דיעזע דגד• גע;
 א־בערהאגד ג־ענצע דעד אן שטוגגעל דער ייייל פע,

 א־ט ־יעזע אוי־ טא; גל־־בט איגד האט געגאממע;
ב־יצי־אממען. דעטזעלבען

א (ד * א גג רו ע ד ג א י י ש ־ אי י  ן ך נ
 ע־- ״עדיעטע־טעש״ יייא - האט א.) ק י ר ע ם א

 א־ם. ג־אשען קאטיטאט זעמפליגע־ איש - פעה־ט
 ! 3 לעטצטען דע; אין זאללען זא אגגענאטטען. פאגג

 קא. דיעזעש בעציר־ גאלשעטשע־ ־עם ארס יאה־ען
 | בע. ו־א־אגאע־ ־עם איים פע־זאגען, 130,־. מיטאטש

ק  י רעם יאייש .361 גאדי-ט־האלער ־עם אייש ,1809 צ-
 אייש .3ז1 האטאגגאע־ דעש : איי <־•.00 שט־אפקאע־

 פע־ ש־נגאע־׳-־ז דעש א־גדא״ש ,321 אייהעלע־ רעם
 •איישגעוואג. פע־זאגען •וי■ זאנאך ציזאטטען זאגען
 ענטפאללען צאהל ג־אשען דיעזער פאן דין דע־ט
 פעטש-פא אייף י•05 גאלשעטש געטייג־ע ד־א אייף

 זעעלען 1201 אייג״אהגע־שאפט (דעססען ליאנקא
 אייניואה■11<ז0טאקע.טע־עבעש( איה ,129 בעט־־גו
 א־מעזא אייף לצז. נאר־-טיהאל־ אייי* .152 וואהגע־)

 אייף ,213 האט^ננא אוי־ ,73 א־יני־^הגע־) 280(.
 ,22;* אייהעלי . שאטא־אל־א א־ף ,334 שט־אפךא

 11! שאשד־טה ארף ,100 ה^שוטעזא ר^לטש אייף
צאטיטז* .אי־ף1־51 א-ףפא־אנג:* ,7;. שאטשי־ אדה

 ארם• 75 •בישטרא ,פ ארף אוגד 1 ט איינוואהנער) 848(
וואנדערע־.

. ם ע נ י י א "אן ד ר א מ ב י ו (ד * י י
 ר.) ע ל ד נ ע ה . ל ע ג ע י ל פ ע ג ן ע ש י ד

 דא־ט- ו־או־דע ש־־יבט, שא־באגארד אויש טאן וו־א
 הע־צעגפאלוואער דעד ל״בנאם דע־ געשטע־ן ־־ן

 דע־ געביאבט, לויפער געפל־עגעל-הענדלערטאקס
 האטטע־ גאדי-יוענצאג־עד דעש אין פא־הע־ גאבטש

 ע־מא־דעט טהעטערן אוגבעקאננטען ביזהע־ פאן
 ע־—ז פאטע־ אוגגליקליבע. דער ו־א־. יו^־דען

 גע- גאנצען דע־ אי; איי; איגד ק־נדער א־נטינד־גע־
 ו־אגענם מ־טטעלשט יוא־ מאגן. געאבטעטע־ גענד
 היא ייאא־ען, דע; פ;*; הע־געקאטמען. אבאגי פא;
 אוגד ניבטש פעהלטע בעפאגדען, דעם־ואגען אייף דך

 ־יא באא־שאפט, זיינע ערטאדדעטען דעם גור ״א־
 טהאט. אש וואדדק. גערויבט בעטרוג־ פלי 100 א•

 מיטטעלסט האקע בלוטיגע דיא אייך וואורדע א־טע
 ״א־ צעדשמעטטע־ט ־אפף דע־ לויפער וועלבעד

געפוגדען. קג־טטעל בלוטיגער איין איגד ״א־. דען
 י- ד י י עם נ י י א ד ד א מ ט ם ב ל ע יז *
ן ע ן ם ג נ י ל ג נ י י ש י  אויש ן.) נ ־ ר ב א
 נאוועטבער .טען 20 פאם געשריעבען ורדו־ ברינן
 גא. טאג; יוגגער איין דך האט פארט־טטאג הייטע
 ענט- ע־העגקעגש מיטטעלשט פירסט, ה־יגדיך מענם

 איגד א־ז־אעליט אלט׳ יאה־ע 22 ודא- פי־טט לי־בט.
 אלם צ־שטעגד־ג. ראמיטאט) 'ני־ט־אע־ שע-עד אין

 א־נגליק. יואורדען זעלבשטארדעש דעש א־־זאבע
 גאבלאש. איש אנגעגאמטען. פע־העלטגיששע ל־בע

 איין אייך דך בעפינדעט זעלבשטטא־דעדש עם ד סע
 א־בעד זעלבשטטאדדער דע־ וועלבעם אי; -שידרל־

 א־נטעדנאטמע. טהאט זי־געד א־ישפיה־ינג צור ד־א,
ע ש־־ גען ט  האט: פע־צייבגעט פאלגענדעש ט

 לעבק דאש סיר דאגגעדשטאג שא; ייאללטע ״א־ך
 מי־ א־ם טעששע־, איין מ־־ קויפטע איך געהטען,

 באד. אינם ג־נג א־ך די־ששני־־ען, צ־ א־ע־ז ד־א
 ם־ך איך בעטייבטע רא א־ג־ בלא־^פא־ש גאהש

 דיזך בלא־י^פא־ם, טיר איך קרפטע אבעגדם גור.
 עגטשלוש, פאשטעא־ךדען זא יטלעבט• גור מי־ ויא־
 לע. נעדטען. צ־ לעבען ראש א־ט דיעזע אדף מי־

 קיששע אוגד גר־שע ם־־נע ו־אהל, ־עבט אללע בעט
 א־ך דעיען פיינדען, ט־־כע; פ־יינדע. נוטע מייגע אן

 אייה איך.״ פע־געבע האבע. טעהדע־ע אויךליידער
 אב. איינינע פ־־שט שריעב ודדט־קא־טע ז־ינע

 דע. איש באט איגד עלטע־ן ז־־נע אן שיעדשו־א־טע
פע־צייהונג. רען

וי\
ש א״ן דד-ך יעטצט ־•:א ••;•יידעש ט־א-. ע:;ע

 ע ט א־ י ־•־דענדעז אלנוע־עט א״נע -אט אונד עט דייע־טע
 לאג דא טיבע־יא. פאן טויע־ן אוגד ה״דע־ן רען אן טע

 די■ •טטעטטע ־•א נל־קע, ויינעט פא־ אויסנעג־ייטעט ויא,
 רייועד- א-ד־עט אי־ט טיטטען יונענדיאד־ע שאנטטען גע־

 ויטין דע־ טיגאגאנע, שטאטטליבע דיא דך ע־דא: טעע־
 דע־ פע-אטמלוננטד״ייו א-;ד ;עש- א— :א סנהדרץ, דעט

 שטערטע פיעלע וויא וועלנע, •שטאדט, דער בעיואדנע־
 אננע- נאציאן •ידישען דע־ אלל-ן נאן •אטאלט נלנל׳ט,
 יען דיעועט נא־ עיים לאגגע ־•;א שויעטע ־ינ;ע:ד דא־טע.

 ווא א־טע. :ער־יליגטעטטען ־אטאלט •־ושליט נעבטש יודען
 יע- דע* ן,—ט;ר.ז נראטע ־אט נדעיטע—•א־־ א־יגעט ד־ט

 צע־שט־־י- ייעלש ד־א דו־ך איילע־ טיטטעלטוגעט ריגיאוע
 כעלעה־ונג •ייא טאן אי:־ דאשטע, ו־טץ ויינען יודען, טע■

 דרי- אוגד בליטינטטע־ צ״טען דען אין ט־אטטינג או;־
 נע־ היטטען פע־נטטען דען צ• :•ו פע־פאלג•:; קעגדטטע־
איום• פלאסשען

־ דאש ד,ונא ראטשע נאך  אלם פאשט־־ט, גי:ט טה̂ו
 ענטגענען אידם נעשטאלט ויאהלטעקאננטע אירש א״נע

 פארדשנעואנד■ א־ינען דויך דע־, אט־ש, וואר עט א״לטע.
 אונטע־י•:- פ־יינדעס ויינעש אנקונפט דעד פאן ;אשען טע;

 לי־גטענ- נד* נון א־ד,ן אונד נעווארסע* דינעד היער טעט,
 עליכם, ,שלוט נענייששע הענדעדרוק אונד אוינען יען

־הונא טה״ערער  יער- א־כעישטיאטענדען אויש עם קלאנג :
 נעהט .ודא הונא, ע־ודדע־טע *1 אש־ש ט״ן .שלם. צען
 יי מריש נוטען ם־ינער אונד אנקעל עדמדדדיגען טיינעם עט

 א־״ד• נאך אוגד ע״גשטער וואורדע אנזי״ש׳ס אנטליטין דאס
אנסוטר- דיא א*וט ;ער אנטוו^רטעשע צאגערן געם
 ער-6 ניאשעם טיט דיך עיווא־טעט אונד ועלכשט ניטע אונר

איוטזאהי־- .נש•״, עהיווירר־נע דער אנקעל, דיין לאננען;

נע אלטע־ א־וט ע־ אכע־ איטטע־, א וו ניטינ אינד ל־נ
 נעפאטט דא־ו•■־ טיטט ־־א אינד שוועכע־, אי:־ י־א־־ען ׳
פע אי־ן ד־א יייא פינדען. צ• וא ;אנין ניכט :.־־.ן טאכען, !
. לאשטען ו .־ .

א-נענדווא, אונד •עסאייס אינש יו- פינ-ען .י־אנן
א, שפיאך אט־ט!• נ  דיא עט־—פע שטיטמע נע— א•;־ -

 ווא־ען ווא־טען ד־עוען ג״א דע־צענש ו״נעס בעייענוג:
א ווא־ל  דעד פא; נו־ פאיהע־ דע־ אט־ש־ט, נעדאנקען -

 נע ועהען, צו -עדע- ־עטטע־ אינד פר־נד ויינען דע.—פ
 ע־ אונד צו־י־נעקעה־ט, טעפי־ נאך אייך ווא־, דע־־שט

 1 סוטטע־ טי־נע א י י . -ענט דאטט .דוא :שטאטטעלטע
־ . . !טוטטע־ טיינע

דונא) א־ד,ן (אונטעינ-אך אט־טי ־אטט. ״־,אטט,
 לאט בעשפ-עגען. צו אונט א־ט א־ט, ־ע־ ניכט א־וט ידע־
 ט־אקנעטע.!־■נע אטדט נע־ען•״ .;שי״ ־ע: הדוע צום אונש

 או:־ לאל טיילטדיע־עט דעט צינעל דען ליעם *ה־ענע, :
 דונא וועד,־ענד דינא:, שטיאשיי דיא וייטע צו־ וואנדעלטע

■•טעי־יטט. • דע־ועלכע; טיטטע דע־ אין ן
 אונד דוד,ינק איינעט אין לא: .נשי״ דעט הרד דאט

 דעד פאן טוסטע טאן אונד שטא־טטהיילע, ענטפע־נטען |
 ש־י־טען, נאטכען נעויאונדענע פיעלע — הדפטשש־אשסע 1
 דאך אונד ; ד,ונא וואוטטע דאש נעראננטע. דאדין טאן עהע 1
 אדףדעם יעטצש דיא א״נואטקייט, דיא א־הן אינע־ראשטע 1
 עהד- דע־ וועלגעש אין דע־־שטע, התע דעט פאר פלאטצע 1
 דינען •אה־הונדע־ם האלבען איינעם וייט ״הלל' ווייד־נע !
 צו- דעד ט־ייכען לעבהאפטע דאם וואר האטטע. ו־שץ |
 דאנ- פאן אונד העי־נייא דעס שילעי, אבששראטענדען אונד ן
 וועלט- אללען אויש באטען דע־ פאלקעט, לענרען אי נעז '
 א־ו־אעל׳ם פי־סטען דעם פאן דיא נעכליעכען, נענענדען ■

 אדע וואר עש ? זוכטען ענטשיידוננ אינד יאשה בעלעהייוננ,
 | נייס• דאם אב אלט א־ט, דען אוש נעווארדען שטילל אונד
: לעבענדען דען צ• טעה־ נינט היע־ •יראיט אנעדהייפט טינע

 אט־ש אונד א: ט-.־ע דעט פא־ שטיע: הינא ע. נעדא־
 איינינע ־.ונא האטשע קדט ראפאן. טדלשדי־ דאט פיהרטע
 דישעננע- איין אלט נעשהאן, ־ויזט־א־ דאש דו־ך ש־יטטע

 ע.ם:ע א־הם אינד הע־ויס- ט־־ש אינד אפפנעשע דך טאך
 קאטטען דיין ־׳•נא, ט־,״עדע־ ״ווללקאטטען, ם־אט נע;

 ד־א א•־: שטדעקטע אונד אויש ויא -עף י' נעועננעט דיא
 פאד אננעוואודצעלט ודא נליעב הונא ענטנענען. האנד

 ליענלינען דעם אייש ייא־ וואש ששעהען. ע־ש־ינוננ דיעוע־
 ויעבען פא־ ע־ ד־א נע־וא־דען, טעדכען דרי־צעג־עה־ינען

 טים א־נד נעליעבם, איטטעל ע־ ד־א פערלאששען, •אה־ען
 •עטצם י נעשע־צש אונד נעשפ-עלש פריינדל־ך ד? ע־ דע־

 י־עב- פאלל •וננפרו־א הע־־ל־נע א־ינע איהש, פא־ ו־א שטאנד
 שאט- דעש ם־ם •א עדנשטעש, פאליי אדך אנע־ ־•יצעש.

 ששדאהל פאללע־ ״ן א •עשצם וועלנע דורך ש־ו־ע־, דע־ שען
 נלענדענדעד אן אי־ך ו־א רענן וואד. נעבראנען פ־־ידע דע

 נל־־נקאטטען נאנין ניבט ־!;ש אץ טעדנען •ענעש שאנה־־ם
< פאר אונד עלענאנין פיינע •ענע איתר אונד קאננשע  א

 דו-ך פעהלטען, קל־יד־נ: דער נלאנין פ־אכשפזןללע דער לעט
 טע־,ר וא אום ליעבענשווידד־נק־ים אונד צע— א־דא׳ש וועלנע

 ע־ש־- דעד אדעל דע־ אבע־ :וואורדק הע־פא־נעהאבען
 אי'- איים וועלכע הימעכונג, אונד איננינקייש דיא אונד נונב
 איי- איה־ דנערטען הע־פיןרלייכשעטען, ט־־ש־ש צינען לען
 — קוזינם איה־עש העדין דאש אויף אי־נדיוק טיעפע־ן נען

 אונוע־ן דע־ ץ,— אונענדל־נען איינען איהי נאבען אונד
 פאר- זיין ער העטסע נערן אוטשטרקטע, ואפא-ט הונא

 אנ- אין פעמואנדטער איינצינער אונד נענששער אלם דענט
 איבער• זיין אן נענענניושע צום ויא אונד נענאטטען, שפ״וך

 ש־יא, •וננפר־־ליכע ד־א אבער נעד־יקט; העדין וואללענדעש
 לאנ, או־שנעברייטעש וועיען נאנצעש טריש׳ם איבעי ד־א

 אינניושטען דעש טיט דך עד דאש וא איהש, עש וועהרטע
בעננינטע■ כענ-ישוננשרארטען

פאלנט.) (פא־שועטצוננ
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 א־יך אבער־ וואללען גייפערראפטעטק ד־א פיך.
 זאלל. עבדען דאב •ויא ,ייפסק זאבע דע- פאן נ־כטם

 ודר׳ ויספק אבער וואדל ניבט. עם ורססען וויר
 קריט־נאל-אנגעלע. נע אי ניע נאך פיעללייכט דאם

 איר. ־ פערייר־ט לא אונד פערפאהרק זא גענהי־ט
 אילט. געשעהק פאללע ד־עזעם אין עם וויא דע,

 דאך שליעבליך זאבע ד־א וירד בעענדעט אבער
 זיענען וירד גערעבטינקייט דיא מ־בסען. ווערדען

 שאדען, על־6 פיי־ליך, שפעטער• אדע- פ־יהער אב
 ביז -אננטען או:ד קאננען שאדען אונערזעטצליבען

 אלר״ן פערא-זאבען. הענדע א־נגעש־קטע דאהין
 טעה- ניבט ה־יטע דאגן טהאטזאבע נע—ט דיעזע

ווערדען. אבנעאנדעיט
־ ט ־ י ה ז ־ י ו ו א י (ד * ע ) ד . ה ר תו

 רעלט. דע- ן א גענענשטאנד ק־ינק נא־ ג־בט עם
 פא־לאט. ניבט ת־רה ה־־ליגען אונזערער אין דער
דער טאבטע. טען צ א־י; ־י־־ וועניגבטעגם דער ̂ז
 טע;■ ד־א ״ענן ווערע. אנגעצי־נט ניבט (י־טז) בען
 הערים. דאם א־ם בר־־בטען. דאצו יאהרע 3000 שען

 שטעהט. תירה דע־ אין קלאר גאנץ -אם צוקלינעק.
 אל אי־טעל ■נד א שוואך ירא נוי׳ דאם בעוריזט זא

 ג־י. מענשל־בע אללע ויפסק׳ טענשליכע לעם
 א־ינען געגע; א־זט ־״ט•; מענשל־בע אללער בעלן-

 ־־א תורה הייל־גען א־נזערע־ אין פם־ק איינציגען
 גע- צ״צע־ גע עי ־1 זעלבבט ב״ה ק ה־ פאן דיא

 א־יןבע. האט עגגלאגד אין - איזט. ווארדע; געבען
 געוויסמע דאב העררסגעבראכט, ארצט ריהטטער

 ״א־נפ-צ-טעך ר־אגרע; דעם פאן קראנקהייטען
 ייערדען׳ איבערט־אגען טענשען א ־ או־ף פ־עה
 דעם- פלייש. ד־אג־ען פא; געניעםען דאם דורך

 יידע; דע; ב״א ק־אנלה־־טען דיעזע קאטטען האלב
א ד־־־ דאב ל— פא־. זעלטען  אונטעד. ב־־־ה -

 א״בזאל. אוגד שעבטען ־אב חרך א-ך וירד. זובט
. בלוט דאב וירד צע; ט ג ר ע פ ט נ  וועלבעם ע

 ע־בטען א ד־ א-לט. א־נגעל־נד זעה־ עבענפאללם
 .6א״ רעניע־־ננ ד־א האבע; לאגדאן אי; צייטוננען

 ־־ט־אל- •ידישען אללגעטיינעזדיא א־ם געפארדע־ט
 א־; ־ אייגציפ-ה-ען בדיקה) ׳שה־טה. נעזעטצע
 א־ט א״גע געגענדען טאגבע; אין א־לט אטער־רא

 עלטע־ן רע; פאן דך ד־א טעט.—פע־ב ״קרעטצע־
 דא־טא־עז ר־א אינד פאיטע־בט׳ קינדער ד־א איי־

 האט יעטצט לען. צ־ י־א מ־טטעל. קיין ויבסען
 פא־געשלא• פדאפעב״אי־ק פא: קאטמיסביאן איינע
 .ק־עטצע- ־ע־ ט־ט •ועלבע לייטע. ד־עלע פי־ גען,

 לא ברק. צ שטעדטע א־־גענע נד׳ ל בעהאפטעט
ד-א ראם א־זט אנגעא־דנעט תור־ דער אין ויא

 בל־יבען לאגע־ם דעם איסערהאלב איבזעטציגען
 איין ויערער האט ו־אבע פאריגע דיא - מובטען.

 איינען בע־לין אין יענער. נאטעגם פראפעסבאר,
 דעם קלי־דונג דיא א־בע־ געהאלטען פא״ט־אג

 טטאפ־ געט־שטע -אם בעהיפטעט אינד טענשען
 זינד אונגעזונד זעה־ פלאקם, א־נד וואללע י־א פע׳
 ״דען דיא דאב איגד מעגשען, דעם לייב דען פי־

 געט־ש. ק־ינע זיא יי־יל לעבען לעננע־ דעסהאלב
 בעניט■ קל״דע־ן צ־א־ה־ען (שעטנל) •צטאפפע טען
 פע־איינע דנר צי־ט ני־ע־ען דע־ אין ע־בט צק.

 מהיעי-שוטצפער. דך ויעלבע יאידען. גענ-ינדעט
 ד־א טאן דאב זעהען. דא־יף א-:ה ה־־בען א־ינע

 תי־ה ה־יליגע א־נזע־ע זארל• קויעלען ניבט טהיע־ע
 זאגדע־ן טה־ע־ע. ד־א פ־־ נוי ג־בט האט אבער

 אינגא. האב יעגען געזא־גט בי־טע דיא פ־־ איך
 חיים) בעלי (צער טה־ערע דע־ פלאגען טהיגע

 געבאט דאב צ־־טען אלטעבטען יען אין שאן איזט
 ן אב- טהיע־ע א״געם גדע־ קיי; געגעבעןיא־דק.

 טאדטען. צ־ גאג־ן ערבט עב לאג־ע־ן צ־הא־ען
 טא; לאליל א-בניטטט, פאגעלנעבט א״; מאן ״עגן
 ציייערלייא לאבבען, א־־בפל־עגען טיטבע־ ־יא

 א־גד צ־לאטמעגשפאגגען, ג־בט מאן זאלל ׳ טהיעדע
 ג־בט ק־יעגע א־ב זעלבבט מאן דא־־ אבסטב־־טע

 פאן ויר דיא הקדשה, ת;־ה דיא ן׳—קו - אוטהיען.
 | האפי־׳ זא־גט האבק, ע־האלטען ה ע ־בג־ משה
 נל־־בעגבב־־דע־ טענשען, געגע; ני־ ניבט ורה -אם
 : גע. געזאטטטק ד־א געגען לאנדע־ן פ־עטדע. אונה

 | דאט־ט לאללען. ליי; בא־מהע־צ־ג גאטטעס שאפפע
 צ־. בא־מהע־צ־נקי־ט ל״גע א־גב ב״ה גאטט אי־ך

יענדעט.
!ל- א ־ ־ א י ־ ע ב י ל ד נ י י פ נ ע ד ו ל •

או בעקאננט ־־א ג.) ־ ־ ב ם ע ־ פ ;־ א ע ל
 1 דערגענע־אלפערלאטט• פאן קאטט־בם־אן א־־גע דע

 א־בע־ ב א עגטלעגדעט אקטאבע־ אבי־ו-טען ל־גג
 | ק־א. י־דענפי־נדליכען דע־ צ־־ט צור פא־פאללע ד־א

 בע־יבט ד־עלע־ ע־שטאטטען, צ־ בע־־בט יאללע
 י גיבטם א־לט דעטזעלבען א־־ם פא־. גו; א־נב ל־עגט
 ; שיאן ד־עב אלל האבען ו־־ד ענטנעהטען■ צ־ נייעם

 ־אם געטל־ך. ע־קלע־ט קאמט־בב־א; ד־א געהא־ט.
א  שאב פא; םעפטעטבע־ טע; 27 אם ק־איאללע -

 שטא־טה־־פטטאנן דע־ •וא־־דען סענבובעןפעראיבט
 דיא דאם אגגעא־דגעט, טאגע געבסטען אם האט

 בעויע- נעיינגסטען דעי פא; א־־ם א־גאגע פאל־צי־א
ק פא; זאללען■ ערשטאטטק אגצי־גע לאגלי־ך נ־נג  ד

ק צ־ אג־ע־ע ד־א פא־בערי־טונגק  ק־או־אללק ד
-טען2- אם אהנונג. א־ינע ג־עטאגד האטטע טאבטען.

ן. א ט ע י ל ל א 6
־ ד דעו ל ע ן ה א . פ ר י פ ע ס

פארטועטצו;;.) -שע7<
. התא׳ם שעדעקשע האדעסבלאססע ט ג • ו ע  י־נע נ

 דעט נאך ע־ ג־־טף אתנערענקל-ך אנע־ צ-טשע-שע, ד׳אנר
 ד.־נ• פאשע־ פע־ששא־בענען ו•־;?: פאן וועלשעש פאפ״ע־ע׳

 ווא־ום שאש;• דינע א־ן עס שטעקשע אוגר שע־שי־עב,
 דיס- זאנדע־ן א־בע־נעבען, נ־נט דאש סיר אנקעל רעד האט
 פע־באינען אונד ש־שנענאששען ה־־סאטה דער איס ל־ך

. נעהאלטען . . . ׳ -אש א•;־ ש־אנק רען פערשייאש עי ׳
 אנקעלש דעש א־ב־־טשצ־דסע־ רעש נאך קעהרטע צ־סמעי,

 ורעל- :א־ דאק־סענם ראש ד־עדעש א־נעלנאב אוגד צו־־ק
•:א סאועש אנקעיי יץ האט. נעש־קט עבען א-דש ער בעם

 פער- אנויע־ענדען דע• סש פערד׳אנדלונג א ד אין זעה־ צו
 צ• נעפפען רתע: ם־ענען פע־שטארטען •א ד אוט טעפט,

....... .;א — אדר;א דך צא: רעזער •נר א געוואהרען,
 שארשע; :••;עש שריפט דיא ע־ לא: ה־עי צור־ק. זייססער

שא ענטועפצען ראש ע־נ־־פף צ״לע •ערער סש פאטערס.
 רען אונשע־ :•י ראש הערץ, צוקענדעש :״ן שטערקער מע

 יאש צוואססענצא:, קדאספפהאפס א״נר־־קען פורששבא־ען
 פאן פע־־אשה, שענרל־גסשע דע־ ? ערפאההען ער סוסשע

 דורך בעגאגנען, פאטע* ו״נעש אן נרודעי איינענען דעם
 פע־סאנענש :״:עש צה״ל נ־אשע- א־־ן בראש דבש וועלנען

 נעפאה־ א־ן לעבען ויין איך ואנדע־ן נענאננען, פעילא־ען
 *1: ;נערעששעש נאששעש פ־נונג ד״א דורך ברר אוגד וואר,
 ש־־פ- אץ נרורע־ א״נצ״נען ו״נעש צו פעישריען ראם וואר

 נאך הונא -אנג ס־הואש וו>ן־דען! ס־סנרישס וו״זע ל־שער
 צ־ששע־ ו״נעש אין ער שש־יסטע ששונרענלאנג פאססונג;

 אינען ר־א ה*ב פו־שש, ו״נע נאללשע נ-עדער. אונד ארף
אונד פערווינשונג דעי ויוף־שע סויסעלשע הימסעל, צום

 די- סאן -אשסע :א עיל״גסע־::;• רע־ שה־ענע ק~נע פא;־
 : :א נעם־אנען, לעגענש :••;עש ;ל־ק יאש איש פאשע־ ;ען

־—א••;••; פליעהענרען דענשע; ־־א י:ע: א צו א-רן  :ע :
 איגד !פע־דפשעט •ו;ענ־ א־נענע :••:ע —א •א א־:־ שאגש

 •ע־ען פאשע־ עדעלהערצתע־ דץ אי־ש האששע יע״אך
 :ע:ען שעשש־אפת; דע־ שהאש •עדע -א:ע, רע־ ש-שש

 או;שע־:א:ש העלפע־ •••;ע א־נר נ־ודער באדדלל״נע; :״;ק
 א-הם א:ש ש־שגעשד״לש, ;•־ נעדישניש ראש א־ש אונר

א א־בערל־עפערן, צ: ־עגשע  דע־ ששונדע ־ע־ אין ער -
 שאשען :עלשענד ן, נ א ד נור אדך אנע- נעד־עננדש.

 צו ־ש א ששיא:־ פאשע־ש :״;עש נעבאש ר־דעש קאננשע.
 ־אלשען צ: עש ע־ ראש אלש :־־ששע, רעש פא־ לענהאפש

א ״א- ש •עש ארך ואלישע. :עלאנען ;•:ש דך  צ״ש -
 א־:־::שפאל- ־״נע־ א־ן אבע־ געקאשסען, ;•שש באך ד.*עצ•

א ששאנד דעעלע לען  ווע־- ן1י,זןשש־ :־א ־אש ;עורש־יש. י
א ע־ ״ענל זעלבסש דע,  ן וא;- :•ך, פי־ ;•שש לע—פא־ש -

- יעדן  פיו־ישלאש ע־ שיששע. צ־עהען יאייש אנרערע פ
 ־״־־־אס- ״ד־אצ״ש שרושש. ו־נע אץ עף ש •דיש—:; ־אש
 י ויישש ד.יא — שאלי ויא :,־•ש וועד איש) ע־ (־•עף מען,

 | •:••- ר-א איף נו־ אשער פאשעי, עדלע־ ווע־רען, :ע־אשש
!׳׳נעודנשש ועיבשם דוא •א ד וע,

 אין קאננטע ע־ נעפאשש. ענדליך וואר ענששלוש :•ץ
 ;•שט פע־וד־לען, לעננער נ־שט אנקעלש י־נעס הרוע דיעועש

 מאננע, א־־נעש שיש אטהמען דאשע א״נעש אונטע־ שעה־
 א״נען האט. פע־יפסעט פאשעיש ז״נעס לענען ראש הער

 רען א; שירל ק־תען ד־א אירא, אן עד יאגמע או־נענבליק
 יעש ס־ש ש־אט יא האששע. שאשעיש א־ה־עש פערב־עשען

 ־•;;- רעש זעעלע ר־א פאי אנשוטה א־ה־ער לעשעלן שאנצען
 א״ינע א־שטע וועוענס איהרעם ציבער דע־ אוני לענש,

 הערץ. ז״ן אדף א״נדרוק איפרענענרען א״נען אי־גענבל־קע 1
 הוא, ארך .ל־נוועג, הרפש•• דין שישטעלטעורלד ע־ אנע־ !
אללע נעיישסען, ועעלע ש״נעי ארש ו־־א בילד ן י״ ארך 1

 ע־פאה־ען ע־ אלם שטאדטה־פטטאנן, דע־ ג־גג
 אגצא־ל גראסע א־־נע וויעדער דך דאם האטטע
 שטעי־לע איגד א־ט אן אנגעזאמטערט, מענשען

 עגט. צ• ק־אויאלטאבעי ד־א דך בעטיהטע אוגד
 עי אלם קז*ננטע געליגגען ניבט אידם •ואם פערנק׳

 א"• קאם־ציגע־פיאטץ דע־ דאם דאה־נאהם אבער
 ״ער. א־גטע־ בעדעקטע. יידען אנצאהל גראבע־ע גע

 צלעי אייגע פאלראק נאטענם ב־בהאלטע־ איין בע:
 גע. א ד־ ע־ ;אה יאללטע׳ פע־אגשטאלטען גערייא
ד קאגנטע ענטשטעהען הא ה־א פאה־  בעמיה־ ער אי

- טע  ־־ א א-הם ״אם העהצושטעדלען. -הע ־יא ו
 ק־א־־אלל ד<" ג־גג יעדאך שפעטע.־ אי־ט. געדוגגען

 ־-,•ראי ע־ א״; פעגםטעי דיא שד־נ פאלק -אב רא:
א פא־נעהטען, פע־האפט־גגען טע  ק־א״אדלטא. -

 ע־ג־־פ- דא •א דא־אן. א־ה; פיגו־ה־נדע־טק בע־
 מ־ט דד ״ך קאגגטע ע־ איגד פע־זעגליך א־ה; פען

 הילפע מיליטע-שע ע־ ליעם זאדאגן רעטטק. נאטה
 דבט ־אב פעהה־נדערטע או־ך וועלבע קאמבען•

 אם וואו־דע. צע־שטא־ט א״געטה־ב י־ד־שעב טעה־
א א־בע־ג^ממען עב מאדכט־אט דע־ האטטע .2׳•׳ - 

 ־עג־ע. ־אב .טע;3י׳ אב הע־צושטעללק. א־דנונג
 איגד • ש • ל א פ ל ע ק ע • קאטט־בבע־ .ר־גגב

 של־עבטי בער־בט דע־ הע־. ־־הע ה־א שטעללטע
 ניבט ^־גאגע; פאל־צ״א רען שילד ־־א טא; ־אב

א ־ ־ ב א־ג־ ויען א־ן ראך דא קאגן. ב־ישעבבען
 עהגל־בע א־לט געלוגגען ג־בט איך עב ט ב ע פ

ט פאבעלם דעם אויבשטר״ט-נגען ־ א פ ^ ־ אין ז
̂*" —•א ■ ̂ ׳*׳<ן ^2£? <" לאיל*,

ע־ געטהאן. פפל־בט ז״נע בעאטטע דע־  בע־־בט י
געגאטמען. קעננטדב צי־ דא־דדע

־ ן י י (א * ע ש י נ ע י י א ט י  1ב. • ־ ־ ד • פ א א
 ־עפ־ א״ן ע י העט פא־לאטעגט א־טאל־עדשע; אב

 ש״א־־ב״א הע; פאללעדאד. ־־ גאטעגב טי־טע־.
 אבלע אבגע^־דגעטע־ אלב א״גט־־טטע זי־געב

 א״גע־ אבע־ איזט דעפ־ט־־טע דיעזע־ זאילדען. גען
 קיי־ב. פא; ויעלבע א.־םשטי־צ.פא־ט״א, דע־ פאן

 ע־ א•:־ יאללען האלצק דבטב גא־ זאבען ל־בען
 א״גט־־טטע ד־געב ב־־א ש״א־ען. צ• דך יי־גע־טע

 יען אן פ־עדדעגט לע־ ריבטעטע דען:אאל א־ן
 !א־טע ־ פאלגעג־ע דעפ-ט־לטען בעט־עפפעג־ע;

 פא־ צ־געגען. פאררע־אגי עה־ענ״ע־טהע דע־ ,דא
 .,פא־ א•־?.־ א־־דעם-ל־־םט-נג צ־־ א־הן איך דע־ע

ט ר־פט ע־העבעגד <דך לע־אג־  א־ע ש־ .איך :1לי
ק איגד לאדם איגגעה־־ע־עם אוגטע־ - '1 גיבט  ד

 פ־ע- דער א-דם לופט !•אידם טיט .ה־נ־יב :דיפעל
אללע פאללע־^ני. ״עה־עני־ע־טהע־ :צ• דדעגט

 אץ■ קאננשע ״•א ווע־דען, נעלאוש שען ש•: שאנדע עוע ר
 שא::עש, א-נצ-נעז דעה שאששע־ דע־ ש־עטען, נע־ע- א״־
.האששעז איך ־•;ן .׳■ . .

 את- ע־ -אש אישעןאש:ן, יען ע־ ש״עב •אפא־ש
 -קקעהר של״נתע ו־נע א:־< פא־• א־נעש אי־נע:־ טע־
 רן, א שעש״א־ א-:ד ואללע פע־לאננען ־.״שאש־ רע־ נאך

 -אך א-הש עש שיעל צאנע־ן. צ• א״נענשל־ק ק״נען ה־ע־ש־ש
 ש־ש- צ ־אשא״שיאלשען א־ן דאה־ן שיו :״•;, שיעי שאן
 ־אש ״א־. שאנלץ רשש עש ראש א״ן. וא־ ע־ אבע־ שען•

 א־נען ע־ יענן נעוואה־ען, צ• פאטע־ש ו״געש נע־״שניש
 א״;ע־ צו ••ננל־נ: דע־ שיששע וא הע־ג״פ-ישע. בר,ך

 פע־ן־א:. וא שא־אקשע־ ד-א:••נעם ;־••פען, פע־ששעלל:;;
 נעב-עשע- :א שטעללשע אתל אז קאש אשק׳ש ביעף דע־
 ש־עש- ריקקעהי של־־נ־-ששע ־•א ד־נא לאש או־ף. נ־תדע :־יש
 קורתען—צ אנקעלש -נעש נענענניתדע איילע אתי שען

 א::עלאנ:ש וו-עדער ־••שאט־ דע־ אץ עי נאשיזם קיןננשע.
 שא־עש אנקיי־י תעש ו נען—ש א־תעש אץ ע־ ד־־שעשע ווא־,

ע. דינע־ ;־וני יא־־ען דען  ד־עוק ש•־ ׳•ענתששענש אב־-
 ש-ט ע־ ורא י־ששען ואלישע, אנקעל דץ אן■ פעלשםענרל־ך.

 רע־ע, ענש:א;:ען דאה•; בי א־הש עש ווענן שטעהע, אירש
 :־שש ש־־־ע־ש שעיששאיבענען יתעש ש־״בען ראש יאשש
 פא:ד שעפו־ אין איך אשע־ י־א. בערשצע יתעש אץ שעה־
 ך־א:-- א־שתע פעשש א״נע עשפסא:;• פ־־־רתען ק״נען הונא
 אר- דען האששע אונה נענאננען לאנה דאש דו־ך וואי ה״ם
 ־א־תגע• התעש, יתעש וועששע־ ש־־יען יען אשנן, שען

הלל־ אהייסיש יתעש נאשש־ן ר־א איך ראפפש, - ״א- ,  א
 צוואששען:עה- קיעפטע ע דת אללע שיששע הונא עילענען.

 ד־עועש אתה א־תצו-ור־הען נעשעשש דץ א־ן דך אוש שען,
 רך ע־ לאש עם, קאש דאהעל פ־היען. צ: ועלבשש פא־טאן

 דענן:-ע• דודפטע, ענשפע־נען דיי־זע פאש ארנענבל־ק ק-תען
 עש״אש ש־ש גיר ארך א־הן דע־ דא, •עשצש ווא־ שאני

קיןננשע. אמטע־שט־שצען


