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ט*פא.עםלאר. פאן מארדער דיא
 ״•ויענער ד־א ש־־ישט טיטעל דיעזעם •נטע־ א

 שאלימאש• עשטהע־ ד־א אלש ־ עקשטראפאשט־־
 דע:. דעשטליך ־׳•ז האט דא ״א־ פערשו־א־ניק

ש קענדע־ ק  א״. פאן צ״; א־ננע־״מטע דאש א• מ
 רא. ־יא נו־ א•:־ נענל״בט מ^־ד ־־טועללק :עש
שק הען  באזען א״:ע־ פאן ״יא דא£אן ז־:ד מענ

 אנקלאנע, דיא ווא־דען. •אננעשטעדט ק־אנקה־יט
 :עב־אבט לאנדטאג דע; £א־ אנאדי פא; דא ו״א

 אייננעליי- פ־אצעש ־ע־ ׳״א א־ט• ד*א וואו־דע
א״דע טעט  :עפע:::־ששע -ער אנפילי־ו:; דיא ״
א •ודק. מיט  דיא פ־אטאקןלרען, פאן פעלשלננ -

ט-, דע־ א;״ע;ד•::  דע־ ם־שב־דך דעד א-:ד טא־
 א־נטע־דבננש־־שטע־, ־עש פאן אשטש-;עי־אדט

ק יא ו־א שע־יש דא ־.־עיט ;א:צען דע־ צ״טיננ
 א״ן טענשען ע־ש־אקענק דע; אשען ן•

ק א״ש א״נען:עב־אדט, פאר צ״טען א־טען ד
 דא מאן ״״ל פע־ב־אננטע מענשעז נא־ מאן אלש
 מא־טע־טע. לא::ע •א פאלטע־קאממע־ן דע; אין
 שעקאננ. הע־שק אדע־ צ־בע־ער אלש דך דא ביז

 א״ננעשטאנ. זאשען •ן יטשע־ א־־רעש ן א א־:־ טען
"א־שטען. נישטש ;א־ דא נ; ־עלב £א; דען.

 ״עלבע מעננע־ן. דע; אונטער א״פ־ענ־ננ דיא
 פ־א־נע- עזעש ־ א־בע־ ״א־ א־־טה״לען, ;ערעבט

: עש דאש :־אש. לא דע; * ה ט א  ־. א ' • ע : :
ן ע ט א * ד ט. ז ־ א ד י ־ ן ד ג י ט ש ע ־ ־ ע  ג

ד : ו ; צו ט י * ה ר א ו * א • ר ד ־ ע ט נ ־  א
? ע ד ן: ע ק ־ ן א מ ן נ ע ־ ־ : ע  ע : ד
 ע נ י : ע : ע ט ט ע ה ט • י ק : * ט : ע ר
 ק- •יד ו א ד• ן ע ש א ז א ז ט. ע ט כ * ־ ל ע :

ן ע ש י ד ל ר א ן ר ע מ א ט ל ש ש : :  ע
ש ר ע ט :י ד א ל ל. ע : ע * ר ד : * א ש

לא:. ז־־ט איזטשאן ־עניע־יננ או::א־*שע דיא
אל א*;טע־ דאש ־לא־עי. א־ש ־א־יבע־ צ״ט :ע־
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 טהיילנענאמטען עשטרע־ש מא־דע אש דע־ א-זט.
 אה:י:: א״;ע א״:מאל :•שט ו־עזע ־אש יא ;האט

 £א־;ע;א:. מעדשע׳ דעש שיט ״אש האבק. דא£אן
אדט. נען

־.דע־נע־ינטשהאףאץ ־אש ־״־שעש. מאן ־ : 
־ ■א־ ;ד א איזט. ,פא־ט״א־ש עד־האזא ו נ א־ז  ־

 א״ש:עפ־ה־ט שלוש£ע־־.א:־לו;: *יא אירש פא;
 ורדדע גע־יבטשהאף אג־ע־ע־ אין ־ענן ו־ע־דען

 ל ע נ : א ם ש י י א :׳־ אנ:עךלא;טען;•שט ד*א
ן האבען פ־״נע־מפ־אבעז ן ע ז • • • י ע ב א

; ע ש ־ ל ק--------דיא א־ך העטטע ע־ זאנ־ע־ן
שעשט־אפט. •;ד : ע־פא־שט מא־־ע־
 א־ןנ־אשע זי;ד אנט־שעם־ט־שק;ענע־אלע ־•א

 ;ע־־שטשהא־ דע־ א־נד נעקאשמע• ט £ע־לע;ע:דד
 : אנטישעט• ד־עזער א־״א־אט ־ע־ א־ןני־ע־יהאא

 ״על. פא־ ;ע־ישט, א״נע־נע ־אש א־זט א״ט טען
 , -״״״•;; געש־שטע :אנצען דע־ מאשע־ ־•א שעש
קאננען. #־:דק דך #־ד

ק דאש־־א עש, ״״ש ;ע־־שטשדאף דע־ ד  אי: -
ד דנד. •טול־•;  •••;, ניד ד—ו א־ב״ט ז״;ע:אנצע אנ

 דער הענדע דיא א•; מארדע־;׳שט דאה־ק דיא ־אש
 זאשע גאנצע ־־א דאש א-;־ פאללען, נע־עשטינק־יט

דע-דע. פעדטושט
 שא־- דיא דנד •ועד ? פערט־ש־;: דיעזע ו־ארוש

 נעננען׳ נאטק קיינע דדטע ללע;;אךי״א •••ר דע־?
 ש. י ו ו ע ג •ן נ א ; עש דיסשען ודר אבע־
ם א ר ד ע ה ט ש א ע ט י ל ב ־ ש ך ש ר ו  ד

ע ד נ ע ה נ ע ט ס י ר ן כ ע ד ד ^  £ונ־ . ט
. ן ע ד ט א  ל א״שנעש־ועטשטע ד־א דאש ה

י ל־יכע דער ם־ט דאם וואר, עשטהער ד־א ודרקל־ך

איזט, •וא־דען :עטר־עבקמישב־ א־גע■ א";
ק ד־א ־אש אי:־ ע־־  אץ א;אדי אונר א־שטאצי ה

ק מא־דע־ דעש שיט חב־־עה  פלאןא״שגעא־ב־י- ד
 או;ד דעטטען, מא־־ע־ דען דא ודא האשען. טעט
ק טאד דען ק א־ש קאננטען׳ צ־ש־עשען יודען ד  ד

 צי מיהלע א־ה־ע א־יף •■אששע״ אנטישעמיטע;
שאפפען.

 ;ע טא־דע־ ״אהרען דע; אנאד־ ט־אטצ־עש
 דען £א־ לאשע ד־א דאך ע־ האט האט ראננט

 לאשט צור •ידען ־•ק דא א־;ד נעש־אשט לאנדטא;
 או:ד £ע־ט־שונ; דיעזע אן דך דאש אוני :עלענט.

 וועלשע האשען. שעטה־ילינט פע־זאנעז אנקלאנע
 א־יננעה. וועלט דער א•; שטעללו;; ה$הע א*י;ע
 העדייש• :עשטאנק ;ראשע־ א״ן דאש א־;ד מען,

 קאל. ט-שא זעלבשט דך דעש פא־ ךא:;טע, קאשמען
 רע. דע־ פארדעדט שלוששע צ-ש פ־רשטעט. מאן

ד א;אד• דאדטע־  הןפא־דעש א א״ף, א־שטאצ* אנ
;•־אלל־יז ״א נע־־שטע

דיעזעש אין דאש
----------זאנטע•

׳ענמאנן . ,אלש דע־ דעדאקטער. א״ן
נעודש־ ■:ד א

דא־וש ־״בט.
 א״פזעהען נ־אשעש זעה־ א־־פזאטץ ד־עזע־ האט

 ״א־םע; ם־ט ע־ ודיל דא־יש. א-ך א־נד געמאבט.
עפ-ל  דאה־דדיט או;ד גע־עבט־גקייט ־•א ־ פ נ

ט ___ !שפ־:

 ט־ם איזט, עךא;;ט
״אש דאש א־בע־ האבען. ״ט

אינגאר־שקרייכסטאגע. דעם איים
 פ־־־יא ט־שא האט דערםא;טא;ש-דטצ•;: אין

ק ;עשפ־אכען בעאמטע; אי״א־־שען ענ  א:. ד-א ג
שאבגעא־דנעטע; דד ־אהא;צ*. ש־ר-ד״ען־ע א

 האבק. ;עב־אבט :•שמע־ לעטצטע• א־דע־ע־ א•;
 א־נטע־עששע איש עש דאש ;לרבע א־־ : זא;ט ע־

 י־יענט, ע־•;; ־ע; ־ע־ א ״ פא־טר״ק א־־ע־
 טאנל־ך׳ אלם בעאמטק לא:־טע שטאאט דע־ ־אש

 ■ע־ דאש ;ע״־ש. עש א־זט —א •א־־. האבק
 קא;ן, בעצאהלען לא;־ט בעאמטען:־שט ד־גע שטאאט

א  בעזא: טהץ. ד־עזעש פ־״־אטא־;טע־:עהמ־נ;ען -
פאשמעננע־. ב״א פאלל

א־נשעדערק.
 דע־ ־אש ־ט א• דע־ש

א  ב״א ב״שש־על •צום -
־אששטאאטד >.ל;א :דש ״אש

 אירש. טוש שא; :ץ 1 *:ן
;; שטאאטען ::טידבע:

11
יענן

־אש בעאשטען,
אבע־

 דאם ראהאנצי נעדעאן ענשולדיגטע דאררף
 דט■ לעטעטען דער א•; ע־ דאש ווא־ט, א־נשול־־גע

 אבליבט. ניבט עש האבע איך האט. נעב־ויבט צונג
 האבע או;ד ■וא־דען. ;ע־ייצט בי; איך נעטהאן ל־ך
ק  בעליידינען נ־בט בעאמטענשטאנד איננא־ישען ד

 בעאמטק אללען פאן או־ךניבט האבע איך וואללען.
 דעם בי־א וועלבע דעניענינק׳ פאן נ־ר נעשפ-אבק,
 דאש ב־טטע איך ז־;ד. אננעשטע־לט וואששערבויא

 דאש ענטשולדינוג: א־ם א־־נטאל הדל;אך נעעהרטע
 גע■ אדשדרוק איינען ז־טצו:: פא־־גען דלר אין איך

 אין פא־לאמענט, א״; אין ;יכט דע־ דאבע, :־־־־:.•
פאשט.- אבנעארדנעטענהדל איין

 רא- הערר ענטשולדינטע ווא־טען ד־עזע; ם־ט
 גענענאיבער בענעהשק או־פבי־ויזענדעש דין האנצי

 האפפענטליך היראנימי. שטאאטששעקרעטע־ דעש
 שקאנדאלע דע־איט־נע פאלנע דע־ אין ווערדק ,

________ אונטערבלייבק.

נייאיגרןיטעץ. פערשיעדענע
ר * ו צ ; א ( ן ט י י ה נ : ע ל ע ; א  פ

 ;־־עדי. דע־ בעשלוש לויט ד.) א ל ש ע א ם י ט
 א־ינצעלנע ;•־ ו־ע־דען ;ע־יבטשהאפעש האזאע־
 קא־ ב־־אפעשט;עזענדעט. ;אך ל״בע דע־ טה־ילע

 דר שטאטדפידקוש או;ד אשא—ז טיטאטשפ־ז־קיש
 אבצי. טה־־לע ד־עזע בעט־ויט דאמיט דנד מעש־א
 וואור. אבזאנדע־ונג דיא פע־פאקען. צ־ אונד זאנדע־ן

 בעשלוס דע־ בנעפיה־ט,—מא־נענש נעשטע־ז דע
א-דע גע־יבטשהאפעש דעש  -אלט• שאטאטשא; דע־ -

 ם־ט• הייטאנן דרי פערטהי־ד־נער דעש א-:ד שאפט
 קא־עשפא־ענץמעל. ב־דאשעשטע־ :עטה"לט.-ד*א

 ■וירד, טעלענ־אפי־ט נ־רעד־האזא א״ש א־נש •דא :דעט
 גע־יבטבהאפעם דעש אדפט־אגע איש יאשא דר האט

 דעם אינד טעדיעיי ריבטע־ם אניועזענה״טדעש אי;
ש־עלעט• דעם דיא־עלפטע :־ננש־יבטע־ש

•יננשט ט־שאעשלאר לדעראי;

ט: ־א־ ב בע־אטשע; ציבעאמטק פאבטעננע־ ע נו
א־. אלל־ען א־ן עש •״א 1

א־הש מאן
 ״ע. דאנן■ נעבען :עהאלט
א־נד פע־שאפפען. !

 ;־אשען לא •נען ד שא;
 אנז אבט;נ נינשטענש

 איך ביטטע ־אש
בעדעג־ק. צי לאנ-טאנעש
 ־עבט ־אש ״אהל האט אבנעארדנעטע יעדע־

ינען א נעניק האט פע־־אכט בע־נ־־נדעטען ע־ ״ענן
פא־נענאנגען

 פא־דע־ן. צי א־נטע־זנשונ; ד־א איזט
 ־ב• ד ך נע־־שט- איינמאל אינטע־זיב־נ; זאלבע אייגע

 דאם פא־ אי־נטאל נאך זאבע ד־א אייט, נעפידרט
 פאששענד. ניבט א־זט ב־־נגען אבנעאידנעטענה״זצי

 נאך עש איזט לא געש־עהט, דאך אבער עש •יענן
 דאש גענען אייפ-ענינג דע־ אין אומפאששענדער,

 ״א־ט טאדעלנדעש איין בעאמטענפע־זאנאי נאנצע
 דאנע־ מיטטעל איין ני־ עש ניבט דא אנצו.ווענדען.

 א־נ. ע אה; ט־טנל־עדע־ אללע נעמליך ווענן גען׳
 מאן דאש זי;־ איבע־צ־־נט פא־טה״א דע־ טע־שיעד

 שיט. עה־ע א־נד אבט־נג א־ה־ער אין בעאמטען דיא
 או;. איינעש ורעדערהאלונג ד־א דאש אונד מיש, צען

 (אללנע• רידד. אינמאנליך אננ-יפפעש פע־ד־ענטען
בייפאלל) ם־ינער

שעדעל דע; א־נד טעש
דיע. ד-----אינז פע־פאקט ל־יבע ענ־אבענען א״ש

 נע־ינטשהאף ב״אפעשטע־ דען א; זעלבע;־:מעה־
 אונד האט אפפנע; צו רישטע דיא -ער געזענ-עט.

 אינד ריבטע־ם נעש א־ אנייעזענה־־ט אין זא־אנן יוא
 זאב£ע־. בע-שענען ד־א שטאאטשאנ״אלטעש דעש

 א־נטע־זובונג איה־ע פ־אפעששא־ק שטענדינען
 אין ש־ייבט י־ע־ה^י־א' - ו־ע־דען. פא־טלעטצען

יודען דיא :.פינגעטלענשעני העטצבלאטטע זיינעם
 ״אשנייעש ו־־עדע־ שאן האבק

 פאלשע 2 דך האבען ליא פעיט־שע;. צ־ טא־ד דע;
 דע־דען׳ בעש־יא־ע; וועלבע א־פנעשטעללט. ציינען

 אנגעב• א־הרעם נאך טאנע 2 עשטהע־ דיא דא ־אש
 דיעזע־א־נ- האבק.-- :נ־עהק *ערשודנדק ליכק

 נ*>ך העטצע-נעשעפט דין ניבט מענש #ע־שעמטע
 גע־ קאדגליבק דעש זי־טענש - אי־ף. ניבט איממע־

 נעשטעדן לאננטע נירעדיהאזא אין -ישטשהאפעש
 נעייבטם- ב־דאפעשטע־ דען א; אוה־ 11 נענע; נאבטש

 ק6 דאש איין. טיטטה״ל־נ; טעלעג־אפישע .״א האף
 פע־לאנג. הע־רשנאבע זאבפע־שטענדיגעןצו־ דע•
 אן ה־עהע־ לי־בע דאדאער ט־שא דע־ טהיילע טע;
ק  פיר דאהער ווערדען פע־זענדעט :עריבטסהאף ד
 געאייננעטער אי•; דע־זעלבען נטערב־ינגונג א דיא

 ־עז־דענט6מאגע. ווערדען געמאבט אדשפינד־ג א־ט
 דיעזער איבערנאהמע דעד ם־ט בעטדויטע קרישט
ק זענ-ונג  פידדיא מעשאלי. א-נטע־לוב־ננם־יבטע־ ד

 דעם ל־־טע־ דע־ ליעם לייכע דעד או־פבעוואה־ונג
 שטאנד אין ב>)דענךאממע־ א־־נע שט־אפגע־יבטעם

 א־־נלאג. ה־ע־ ־פטעטא־גען ק־שטעד־ דיא זעטצען.
 ענט. דיא :מאן בע־ינטעט נ־רעד־האזא איים - גען.

 !שטונדען פ־נף ו־עח־טע ל־־שע דער צוו־־טה־־לי־ננ
ליישענטה־י־ פעדזענדענדעז צ־ ב־דאפעשט נאך דיא
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 נעשיקפו. ־א;קרייך6 ;אך איו־־ף א־דדק האבק
 בעשפ־יבט ־ע;יע־ו;;טלקאטט, ו־אנצאדשעם א״ן

 :־אל;ע;דע דא־ו־ף ע־נדדיל* א־נד מאנ־ועשט ד־עזעם
 £־א;ד- אץ א־־; מא; ו־־א שטאטט, דע־ :זן־ט אנט־

 גלויבען נא־ ו־אנען צ, ;•כט ד,אט אדופאטט, ״ך ו
 בעשעפטיגט ;א;נעהא־יגען ד־;ע־ שטאטש אדע־

 א־נ. פא־דע־ט אונד טהאטען א־דדען טיט בלאט דך
 פאל־■ א־;ד בירנע־ל־בע; ד־א א־נטע־ טע־ווע־פונג

 מ־זעל- אב •ודע. אב ב־יבט, אב ;עזעט־צע. ט־שען
 ד־■ אללען אפפנעט פ־אנק־י־ך ב־דד־בט, ארעד מאן
 ־עבטכ׳נלייב• ד־א גל־־ך. אללע האלט אוגד א־טע ;ע

 פ־אנק־י־ך, א־ן נעזעטין א־־ן בלאט ;־בט א־זט דד־ט
 א־בע־גאנגען, פאלקטבע״א-־טדץ אינם א־־ך זא;דערן
 פ־אנק־־יך■ א־ן יודענפ־אגע ק״נע עם ג־בט דאהער

 בע וועביג א־־נען בעקונדע או־פ־־ף דדעזדענע־ דע־
 דא־ץ קאנן מאן ;גייסטעסצושטאנד פ־יעד־גענדען

 רעלבע ע־בליקען׳ ק־אנקה־יט א-־נער צ־יבען דיא
 אבער ד־א האבען, אנגענאממען אומפאנג א־ינען
 דע־ ;אך צי־נטען. זיך זיא ודא לאנדע דעב וועדע-

מאכען• ע עד־ יאהדהינדעדטע
־ א ט ש ב ע י ד : ו ר ב נ ־ י א ם ו (צ *

 ־.־־א ־.) ש א ר ד נ א ן ע פ א ־ ג ם ־ י ב ע ל
 ו־או־דע ,ד־־פטע, דין בעלא״ט לעזע־ן א־נזעדן

 ד״א בעשטאדלע;. אנד־אש־ גראף טאנאטען £וך
 ט־טגענאממען׳ אדדען :•־;ע אללע דאטטען ד־עבע
 וי־ד• געשעטצט גולדען 20010 אלף ו־ע־טל, לע־ע;

 א־ט ־•;־בע פע־דאפטעט פע־זאנע; 2 ■•א־־דען עט
ק שטאנדען. פעידאבטע  ב;;א,;;ען דיעבשטאדל ד

 ע- קא״טע נטע־ז־בונגם־יבטע־ א דע־ דאבען. ע■
 געשטענדניבטע קי־נעט צו פעדהאפטעטען דיא דאך

;ב  1 נגע דעפטל ד־א דך ל־עט אנד־אש־ ;-אף ען.ג-
 מ־ט א־דט דיבטעל. דען ערזובטע א־;ד פא־פ־ד־ען

ק  , ד־נעם א•;־ - לאבסען צ־ אלד־ן העפטלינג ד
 פע־־א;• צו עט ע־ דאט טאלענט דיפלאטאט־שק

 אל־ א־־־ דעפטל־נג אננעש־ל־־נטע דע־ דאט קע;,
 דאט דעטטען פאלנע אץ -אט. א־־נגעשטאנלען לעט
 דנד עט איינגעשפע־־ט. העהלע־ ד־א א־־ך סאן

 נאמענט יו־ען׳ ליידע־ אייזענדענדלעד, •!•״•א עש-ד
ע־ שט  • א •או׳דע שט־־נער ב־־א שטדרם• אונד י;
 •וא־־דען עש אונד פא־גענאממען ד־זדו־בזוב־נג נע

ע ל ל  ד־א דאטטע שט־־־ט פא־נעפינדען. א־דע; א
 בד־ללא;- דיא דענזעלבק א־־ט בעדבט־גט, !)־־;;

עדטט־א כאלי דאט אינד הערויטגעב־אבק טען

 ט־א;ם. חאללאנד אונד פ־אנד־ר״ך ענגלאנד, נאד
 צור־קנעש־קט ד־טלאנד נאך 14 א־נד פא־טידט

!ווערדען
 אנדערען ד־א אונד א> ש א פ ־ ב א ־ (א ׳

 עד־עג־וא־ט. איה־ גאבען גענע־אל פע־באננטען
 וו־צעקאניג פע־בלי־בען,ז■.לאנגעדע־ צ־ אץצע־דאן

 ענגלישען אלף ו-ע־דען ד־עזעלבען בעפיעהלט■ עם
איבעיפידלט. צע־לאן א־נזעל דע־ ;אך שיופק

< ט כ י ר ע ב ם ט פ ע ש ע ג
פ־ייזע. פעטטעל

ו־א־ ן ע צ ־ י ו ו פא; צ. פ ע ש ע ג ־ ע ד • י י עט נ
 פע־קץ־ז דע־ נעפ־אפט. טא־קטע צ• מעט־: ו־אנע פאי־נע

 פערקו־פט. וואו־דען טעט־צ׳ 100000 טעם־נ. ווא־
נילדען• 7 25-7 15 ע:) (;•ן ־ א ק
 טאלצ- ;וי. 0 50-6.10 פוטטע-ואא-ע טע פ ע־ נ
די. 7,50 — 7.20 וואא־ע

;•לד. 6 40 6 10 ־ ע פ א ד.
 נולד. 5.00-5.50 (;״א) ץ ד• 1 ק ו ק

: ״ נול־. '3.25 קא-ל ■
 פעקונדא 13.—12.50 פ־־טא ן, ע מ א ו נ י ־ ל

נול. 11.75-11.—
נול. 10 ן, ע ט א ו פ : א ד.
ט ־ א ;י ־ ל ע פ פ א 100 פעי נול־ 30,— ־אפפ״נ-ט ד

נול• 6.40 ן ע ב ו ק ש ם ע •־
-ש ל-פ-דע ־ ע צ ק - ל אי  ק־לאג־אטפ 100 •״ ;

:נו־׳ :ודאפעפט. א;
0 1 2 3 4 5 6 7 8 '/,8

19,80 19.20 18.70 18.20 17.60 16.60 15.60 14.50 50 12 .10

נול. 4,20 נ־אנע נול. 3,80 ם־נע ע • • ל ק
 צווע־נ- נול. 7.75 פ־ואלק ע. ט ב • ־ פ נ ע ו ל • ד
ן 11.50 בא־,:•״ ע ״ ־  10.50 נעשעלטע נול־ 10 50—10.— ע

 אנבר-ודקק נדל. 28-26 קיטשעל נול. 18-11 לינוק נול.
ל. 6 60 ד,-זע נול. 6 50 ע: ;  (אללעש ;*ליק 11,50■-; ־-:

ק-לאדאם.) 100 פ״-
א־.ן, נול. ):0-29 בלויע־ דל. 27-26 נדדע- ס

 אק- פע־ ואא־ע וא־- פע־פ־שע ן, ע ק ש ט ע ו ו צ
נול. 23-20—21.65 טאבעד-נאו־עטבער

22 טלא־־אדשע־ (לעק״א־) ש ו ט נ ע ק ש ט ע ו • צ
נ־לדעז• 22.50

ק א•;־ קא;״גע  ב׳ בט נע־ נאך דיעבק ד
די איץ י״עדעד ליידער קאטמט זא ח  ־־=" ״

הע־־ש.
ו ט י ו ;א > י ד א ■  טע• £אל;ע;־עש •רדד •

 פדבט ־דישע■ דוט־ש צאחרדע־ דיא ;לעג־או־־ט
וי ״אשא; ,122 נא־ ;■־ בעט־אנט ב־אדי א•; ל־ננע

46 11 .ע־נעאוננא* ן, ע ט א ז ע ע ל ק

ק־־אל־טעט. :א־ •ע :־ל• 66-61 ן י׳ ט ש נ י• ו.
; י נ א  דאנש- נולדק. )0. —37.— ;ע־״טעטע־ -

נול־. - דאדנ |
נוי־ 17-16.50 א־ננא״שע ;־ ע פ פ א נ ד
ק־ואי־טעט. נאך •ע נול. 24—23 ע, פ ט • :

ל ע פ א ר ם ע ט ו נול. 24.50 א
נול. 52—,—51,— (הלי) ט ט י ל ש נ ו א
 30 75 קליינען א־פ מעטר,אדע נ־ע פ ו ט י ־ • פ ש

 פע־ נולד. 32.—31.50 לעט־,אדע אלטע נולד. 31.—
פע־צענט. ־־טע־ 10000

-ק־לא9—6קוד,-ד,־•טע ט. פ ע ש ע ־־נ ע ד ע
 14-10 פאן טע־צע; פע־ועטצטע א״נמאל דל. 225—195

 18—10 טערצען פע־ועטצטע צוו־מאל גיל. 168-164 ק־לא
 22—19 טערצען פע־ועטצטע דר־טאל גול. 165—163 ק־לא
גול. 108-106 ק־לא

קוח־ אוננא״שע ק׳ 10ס פע־ נאטירען וו•־ ע, ט ד•־
 דל. 110-108 ט־אקענע אכפענה״טע נול. 108—104 ד,״טע

 קאפפע א־ד; קאלב-פעללע נולד. 11.50 8.50 ־אפד־יטע
ק־לא. 100 פע־ גול. 210—195

 15000 וואו־דק וואנע פא־־נעי א•; ע, ל ל ע פ-פ א ש
 צייא' אונד פע־קדפט. נאטטוננק פע־שעדענע שטיק

 בא״שקע־ פאא־ פע־ נול׳ 3.20—2 60 דייטשוואלל־נע
 טאצעדאד- אונד ט־־קישע דלד. 95—85 פאנאטע־ אונד
 נאפ- אונד ק־אאט־שע נול. 140 פע־דשע נול. 44—42 •טע

 2 פע־ (אללעס — ק־לא. 56 פע- נולדען. 44—43 דשע
פעלצענט)

ט א  נול. 60 - 50 ד־טש־ואלל־נע ע. ל ל ע ט-פ ל
 (אללעם גול־. 95-85 ל״כטע באנאטע־ אונד פאטשקע־

ק.) שט 102 פע־
 105—460 -ק׳12-10 נ־דנע ־, ע ד ע נ-ל ל א ק

יא. ק• 1ו״! פע- ;ול. 375 - 305 ק׳-8—0 נענע־נטע דל.
פ־־־זע. ורע;ער

ל א : • ק־לא. 100 פעי נול. 37 36.75 ־
10.25-9.70 -ר*לא80—76א־ננא־

־.1ד־ 7.90—7.60 -ק״72—69 אוננא״שע: ;. ־ א ק
טט־צ• פע־

:•לד. 10.611-8. פ־א״אקישע ע, ט פ ־ ע נ
ר פ הא נולי. 6.90 - 6 85 ע

דל. 6.65 6.50 ץ ו ־ ו ק ו ק
דלדען. 14.50—14,25 קאהל ט פ ע ־
נוט׳ נולדען. 16.—13.75 :1 נום' ל נטיעה א־ ק

דט־צ• פע־ אלייעפ נול. 13—11.50 :2
 2 נוטי 21.—19.75 :0 נוסי ל ־ ע נט ע צ • י ו ו

17.75. —1 4 דל. :•ט 17.25-16___:3 דט׳ דל. 19-

דעצי• 9. פאב :: ע־ יאמדא״צ
67 18 17 81 82 
85 47 74 75 26 

19 3 6 35 69 י־נץ

״א-״- פע־אנפ״א-ט־•:־- ״ .-.
ד ־ ־ ל ה א • ת * ע י• על
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 האנדעל אלגי ניבט ק־נכני ד־א שילע־, ט־ינע אייך.

 ״ענןא־ד־ דע־ז בעטד״בען׳ צ; שפעקולאציאן -;דא
 לא:• ־עם א־־ם צ־עהט זא ״אללט. זיין פאלען עי־;ר
 "א דאיטה־ן;עהען׳ ו־אגגעצ א־ד.־ א־נד פ*ךט, עד

 פאשע־לאנדבל־עכע קיינע א־;ד פאטערלאנד קיין
 די־עק־-־א־ב דעש א״שדדוקשוו־יזע דיעזע - !איזש

 ג־אשע א־יגע ק-־זען ייו-שען א•; האט מאט־ע־א
 בעפ־־בשדטע. מאן פע־או־זאבט. פערשט־מט־נג

 בע־־המטען דעש דא־טע א־־פרי־צענדען ד־עזע דאש
 ראש אונד פ־נדען. :אבאדט־נג באל־ קינסטלע־ט

 ש־לע; אנדעדן אן לעהדעי ־ורענפ־ינדליכע; -אד
 אנטישעטיט־שעש דערארט־נעם איין עבענפאללם

 בעא- שילע־ן ■ידישען דע! גענעגא־נע־ בענעהטע;
ע־ האט דעסשען **לנע א־ן ־־ערדען. באבטען  י

 א״. געם־ינדע ־•וישען קראקדעד דע־ פאדשטאנד
ק  ״שאש ״ט צ־יטונג פאלנישען דעי אין פ־אטעשט נ

 דעפאללע;—־ אין ז־ערכעש אין פעראפפענטליבט,
 יודע; ד־א דאש מאט־עקא׳ש, בעה־־פט־נג ד־א ו־איטען

 צוי־יו- נ־־ט־־־בען. שפעק־לאציא; א־־ש קונסט דייא
 פ־א- דיעזעש אין ד־־־ ■וייטע־ א־:ד ־•־־ד, גע־ו־עזען

 רעכט -אש נ־עטאנד דאש בעטאנט, ענע־ניש טעשט
גא פע־יוייזען■ צ־ לאנדע דעש א־־ש יודע; דיא האט,
 זיגד• פאלען ר־־גע ז־א דאש אוישדעדע. דע־ ש״־
 א־יבענש־טין, א; לע ד־׳ גאמענש אד־־אקאט, אי־ן
 בעי"־ לערי־ מאטיעדאיש רעדע ד־א ד־־ך דך דע־
 געזעלל. איינער א־ן דך א־־שע־טע פ־הלטע ד־גט

 צ־געגע; םאטיעקז*־ם שעק־עטע־ דעד ווא שאפט,
 דא ;אבפאללינ זעה־ ק־נשטלער דען א־בעך יוא־.
 עה. א־־נע ו־אש פאללען, ״א־ט א־־; עד ל־עש ב־־א

 דעד - זאלל. דאבען עגטהאלטען -עגבעל־־ד־ג־גג
 קגעזאנט—צ הער־ן ד־געש -עש האט שעק־עטע־

 דע; עה־עגבעלי־דיג־ג; יועגען ל־עש טאט־עקז* א־כד
 גע־־כטש■ דע־ ש־־א איינקלאנק. א־־בענש־טין ד־

 א״בעגש־ט־ן ,ד־ דך פע־טה־־דיגטע פע־האנדלונג
 אג. •ודענפ־־גדל־כע; ד־א א־בע־ ער דאש דאם־ט,
 א־־פגע- זעה־ מאט־עקא ק־נשטלע־ש דעש ג־־פפע

 בע־ ראש פ־עג־נ; א־ ד־עזעד אין גד א דא־ טרע:
 אבע־ האט פע־דאטמט קעשטלע־ש דעש געהמען

 קיק איכר אגגעגדיפפען ;־שט ע־ האבע עהרע ז־ינע
 בעל־יד־ג־נ; דעדארנרגע א־־גע ־ואט געזאגט, ו־זךט

 געגען פ־עלטעה־ האשע ע־ ־־־־דע. ענטהאלטען
 פ־^טעששי־ט שעק־עטע־ש דעש א־יטע־־ג; דיא
 י־אלדטע. עגטש־לד־גען דאם־ט העד־ן ז־יגען דעד

 ר־א ניבט האבע טאט־ע־א :זאגטע ער א־נדעם
 יודע; א־טהןךאדן־ען ד־א זזןנדע־ן פא־טש־־טטש.

אד־־א־אט ם, טאט־עקא פע־ט־עטע־ דעד געם־יגט.

 ער וועלשעד א־ן רעדע, א־ינע ה־עלט מאשנאטצק־,
 בעשיטפפ• ווי־זע שעגדל־ששטען דעי א־ן יודען אללע

 וועד. בעד־ענטע, דך ע־ ד־א אוישד־יקע, ד־א טע.
 צ־י- דען פא; ניבט גאר שאר־צ״או־־ר־־ג אלש דען

 דד* ו־אירדע שליעשליך פע־אפפענטל־שט■ טונגען
 שעראור. געלדשט־אפע גולדען 150 צ־ א־־שעגש־טין

 אדוי*קאטק דען געגען אפפעללירטע. עד טהיילט.
 יעשפעק. ק־אקוי, געט־־נדע ד־א ו־ידד טאשנאטצרן

 אונטער. פ־אטעשט דע; וועלשע העררען• ד־א טיווע
 עה־ענשעל־־דיג־גגש-קלאגע א־־גע האבען■ ש־־עבען

א־־נ־־־שען.
 ן ע ד ן ־ א ־ ע צ ט ע ה . נ ע ד ו (־ *

 וו־רד :ייטרא א־־ש ד.) נ א ט •ט - ע ג א ל ק נ א
 ושט או־: .טען16 אש האש בעקאננטל־ך בער־שטעט:

 שאשאט־שט״־ט־א. א־טע דעש א־ן •אה־עש ד־עזעש
 שטאטטגע&־נדען. ׳ודעג־־אוואלל א"; קאט־טאט ע־

 -עדעלש. 10 ;ו; האט גע־־שטשהא־ נ־־טראע־ דעד
 אגקלאגע-שטאכד דע; א־ן ק־א־־אללש ד־עזעש ם־ה־ע־

 קור. א־ן לו־טעט אנקלאגע״ש־יפט ד־א פע־זעטצט
 דיעזעש־אה- או־ג־שט ״!■טען ״אש פאלגט: ־־־א צעש
 אב־ ־אדרמא־קט דע־ ש^ב^ט־שט א־ן ־־א־־דע רעש

 דאש פ־דשטעטע. א־טש-־־שטע־ דעד :עהאלטען.
 ־־. א־־גע; צ־ •אה־טא־קט דיעזען אנט־שעט־טען ד־א

 דאהער ר־עש ע־ וי־־דען. בעג־טצען דעגק־א־־אלל
 אשט שעג־טץ בעגאשש־א־טע; א־־שדעש **רדבט א־־ש

 ז*הנע פע־ל־ע־ מא־קט דעי קאמטען. פאג־ודר;
 נאהען רען א־־ש שעפאלקע־־נג ד־א ריהעשטא־ונג.

 בעז־שטע, טא־קט דע; עשענפאללש ־יא ־א־פע־ן■
 .־אש ־־־־טשה־־זע־ א־ןד־א אבע:־ געגע; דך שעגאש
 ד־א ־־עלשע ם־־ פאגדו־ען. ד־א או־ך טהאטען זעלבע
 קו. שאט־על רעש גאשטה־־זע א־ש געט־־נדע י־דישע
 געגען האטטע. שעשטעללט גאשטם־אהל א״; טאלעש

 .־א ה-בש״- דעד פאדדע־טע אשעגדש א־ה־ 10
 א־ט. ־ועבט־ך אלש גאששען דען א־ן א־־ף, פאגה־דען

 פא־ רוהעשטא־וג; ק־־גע -אט־צ־ הע־צ־שט־־־פען,
 ודי- ד־א ע־ה־עלט גאשט־־־־טה דע־ א־־ך קאטטע.

 ד־א ג־ן אלש שפע־־ען. צ־ ווידטשה־יז ראש זוגג,
 ווא־־דען פעדל־עשען. וו־־טהשה־־ז דאש פאגד־־ען

 שט״ ט־ט ק־עש ־אדאג; גע־־־ששע; א־־געש פאן דא
 גע. צאהל־־־בעש א־־ן צא; ה־ע־ו־ף שע־־א־פען■ נע;

 אוגד ש־םם£. שט־עש גאששען, ד־א דייך דנדעל
א געגע; ד־אה-־־א־טע  צע־ט־־ם א־ד א־־ש •ידען -

 •ואהנ־גגען. ־־ד־שען דען א; פענשטער ד־א טע־טע
 פע־או־זאש. דוהעשטא־ע־ ד־א דע; שאדע;, דע־
 דע־ - געשעטצט. ג־לדע; 15*.׳ א־־ף ־־א־דדע טעי,

דעם פא־הע־ שאן האטטע ק־טאלעק גאשט־־־־טה

 פאיק דאש ו־אר־ן נעצי־גט, פדאקאט א־ין געזיגדעל
 או־פגע- ־ודע; דע־ פער־אג־נג אוגד בערויבוגג צו־

 ו־א־ פ־טא־ געוויששע־ א־־ן ־ואורדע. פא־דע־ט
 ט־ט קוטאלעק דעש גאשטהו־זע איש דארויף גל־יך

 ע־ דאש טעלדעטע, אוגד ע־ש־ענע; פאהגע א־ינעד
 ד־א געגע; מעננערן 100 פאן שאאד א־־גע בער־־טש

 אג;ע. איב־־גען ד־א - האבע. אגגע־וא־שע; ־ודע;
 א־־ג. דעש ב־יא עבעגפאללם דך האשען קלאגטען

 א־ן הייזעדן יירישען דע; א; פענשטער דעד ווע־פע;
בעטהי־ל־גט•״ ־,־־יזע העפא־יאגענדער

י ט נ א ד ע ט ר ה ע ק ע ב ן ־ ־ *א *
 וו־ען א־־ש ט.) נ ע ד ו ט ש ־ ע ש ־ ט י מ ע ש

 בעד־ש- פאלנענדעם ללא־ד״ ״פעשטע־ דעש ווידד
 א־־ך ראש בעקאננט, אללגעט־־ן א־־ט ״עש :טעט
 וויענעד דע־ שטודענטען דעד טהייל ג־אשע־ א־־ן

 ק־אנק- אנט־שעט־ט־שען דע־ פא; אוניווערזיטעט
 דע־ אן אבער רוירקען נון א־זט. אנגעשטעקט ה־יט

 פ־אפעש. ■יד־שע טעהדערע א־נ־וועדז־טעט וויענעד
 נע. א־טפאטשענדען איהדעד פע־טאנע ד־א ם#רען,

 ווירקזאטק־יט ער**לגרייבער אוני לעהרזאטקייט!
 עדרו:. דך שטעללונג ה^שאשטבארע זעה־ א־ינע

 צ־פעל. פ־^פעששא־ען, י־רישען ד־עזע־ אי־נער נען.
 טא• ד־עזער היעלט מאנן• יונגעד דעשט נאך א־ין ל־נ
 ב־־סטלישער א־ין פא־טדאנ געלעה־טע; אי־נע נע

 שטאנד רייהע ערשטען דעי־ אין דעד שט־דענט,
 שטעהענדען א־הם נעבען הא־ט צ־־־יען, פל־שטערטע

 ד־א א־־ף דך ד־א צו, בעטע־קונג א־ינע קאלענען
 י־נענדל־בען דעש אבשטאמט־נ; ד־א א־נד רעליג־^ן

 פארטראנענדעטעדקטע פ־אפעםשא־שבעצאג.דעד
 בעט־^פפען, שעקונדען א־־ניגע וואהל ־־אה־ ד־עש,

 זעטצטע א־נד ודעדער אלשבאלד אשע־ ז־ך פאשטע
 פא־ט־אגעש דעש שלום נאך פ־א־ט. פאדט־אג ד־נען
 אגט־שעם־ט־שען יענעם ק^דלענען ׳-• ד־א ע־ ל־עש

 הע־. ״ם־־נד ־ זאנטע א־נד -פען דך צ־ שטא־ע־ש
 ט־אנט, צ־יבען דאשזעלבע קאללעגעדער א־ה־ :־ע;

 אן6 א־ג־־וע־ז־טעטש-שט־דענטען *ד־א ז־א, אלש
 דאש. אונד א־־ן נעטליך ט־אנען נעז־ננונג נל־ישע־
 ערקעננען) א־־נאנדעד ז־א דאט־ט צ־־שען, זעלבע

 א־־שע־ונג בעל־יד־נענדע אי־נע שיך נענען ז־ך האט
 עש ז־א דא לייננען, נ־שט עש קאננען ז־א ע־ל־־בט.

 קאננטע איך א־ך. אלם נעהא־ט• די־טל־בע־ נאך •א
 א־נ־וזע־זי. דעי שענאטע £אש טענשען דיעזען נון

 בעשט־א- אונד ציעהען פע־אנט־־!ן־ט־ננ צור טעט
 ניבט. ורע: דיעזען דאךא־ךליעבע לאששען. פען
 עש אונד נע־ועזק׳ שט־דענט זעלבע־ ־א ב־ן א־ך

- שיך א־ך דאש לאנגעהע־. נ־בט נא־ א־זט א־־נע פ

 נעשפאננט אי:ל נעעד״ס ע* אלש ענל־ישעשע• ; •ןדע ן-:•■;ע
 •־״••־ע־ע־ א״ן דך -אב -א ע-־א-טעשע, אנסווא-ם ע—א•

ע־ אד! ז־שצע־  א־ץ א: ש א־* :־־:ט, בעקלאענזמענען א-־
 ל־' *אפ-״ע דא נעלאש־עש א־דר אדף דע־ ;עד־גען, גא;;

 ■דא "א״ ־' ;לל-"" איני ענט־ש־ע־ע; שש־אך א־נ־ צדאדד׳ע;
- ;ע־א:= וועדלען •צ ע;• נע  נענע א־ך נענענא־נע־. ד

 ם אעל—א נאספעס ד,אנד ד־א אין ;!״;•:ע• א.ד -;.א ־דך
א פע־א־־טלען• לא;עש ש־־של״שען ד״נע ודיר ,־ע־ א־נד - 
 ענטשטאשסט, דאללע דע־ א־־ט אבש-רי־ ענטזעטצל־ך, ־•;ט
 'איו דאם ־אני ד־־נע־ אץ טאטאניט סאקעל ד-א או;ד

 נעדטע. טזד־ל פל־נע ד־־נעט אן איך דאט •יאללען, ;■:ש ;אטש
*אגזנו-ווענדען שלוך ״•;ען =-א . . .  נר־סט אונזענל־נע־ א־ץ !

ל*׳* ׳ אלט שאננעט׳ דעט נעדנט דאש א־גע־ פלא;
 ל־־דענשאפט ז־־נע־ פ־וט־ אנעיא־ןדע־ •יא־טעפע־נא־פ•

שט־טטו:: א ד שרען א״נשאל ;אך א־נר ״!;עלל, ....
פא •ך ז ״א־־• ע־ קאטטען, צו א־ד; -בעא- צערפלינק־יש דעי־

- צ־ :■נטע:־ ד,ע;דע ו־ינע ע־דאג ;•עדער ״...  עדפא־ א
 פלעדע ־נטא■־ א ״;אך :טא;ע וד־נע־עט ט־ט שפ־אך או:ד

 טיט- האבע :וועוען שהייע־עט ־,אלדעט, =׳ט־־ אן, דיך >ךא
 1לי;נ6עיצודי6 טיי;ע־ טיט סיר, מיט ע־בארסען ד,אגע לייד,

 ד־־ניטט־א- ד,ע־ץ מיץ דיא נעפ-דלען, דע; אן שילד א־ך נץ
 רעע- דיא אין סי־ דא דאט נעשיקע, דעט פלוכע איך ? קם

 דע־ נענענען, ק־אפט א״;ע א־ד;י;ן אונד נעשט־י־עט לע
 דואא־•- דעטטעסט י ־״א: ע פ וויעדע־שטעהק צו ג־כט אץ
 בע־״טעט שא; מי־ ויא דיא קוואלען, דען פאן אד,;ו;: ״

 ם״־ אי־ם י־א א־ד ויעלנק אץ קעספפען, דען פאן האבק,
 דבט ודרדעסט דוא :נעדובט אויסעול^טטען ברוסט גער
 א־־ן _ו*נדע־ן בליקען, ם־ך או־ף דערצל^ז או;ד הארט זא

 ס־־נע סענשל־כקי־ט, דעי אלשא־ דעט אויף ני־ננען אפפעד
 וא פריעדען דען אונד יוד,ע דיא אוגד רעטטען צו לעמ;•

 ר־נטע או:ד סעדנען, או־ש, ד.א;ד ד־־נע שט־עקע 1 פיעלעד
* ב־ן פעדוונקען אץ וועלנען א־ן אדף, שטוינע דעט או־ם סץ

ד פא־ דען אדף נע־־דרט כליקטע ד־־ט  קג־עענ- א-
 פ־ל- צ־ טד־ענע איינע־ ט־ט וץ אדנע ־עטטען סאנן, רען
 -א־< :בענטע שט־טטע א־ד,־ע א־:ד שפ-אך, דא שיען, לען

 אי־;טט דע־ ־וא, :־וט וייא 1 נעטר,אן דיא ־א־ש ״אט ״•וחנן'
 !חע־אננעקאססען ט-עף זא נ־־טטע, א־ט שטאנד ־.אך וא

 פפא־ דעט פאן קעד־ע דא:ן, איץ ג־דט דוא י אויף ־ץ ־אפפע
 שיי: איין פאלקע ד״נעט ווע־דע צו־יק, פע־דעיבענט דעט דע

 נד א זעננען, רץ ווי־ד -ע-ץ סיץ אונד דילע, אייגע אוני
.כעננען כיודע־ דץ סונד מיין . .  נ־נט עט א־־ט נאך דע־ע, .

- ״י:ען ודר אונד שפעט, צו א—־6 ד ד־  אוטדץ דאנד, ;
 אץ ש־עקע אדיננען— די־נע; פא־ עטפפאננען. צו וויעדע־

א: פיעלע. וא זינד פי־נדע אינדעדעל דענן צודק, נינט -
נ־ש: נעש־ק א־נועי ״ענינע־ אדע־ דע־־ —א••:

- נעט־־פפט, טץ ויאט - עט -אגע א נץ ־ א נע־אנט, ד
■" . . אנדעדן א״נעט נ־,־ט ד־א

־א:; רע־ —פ נעשטאנען, ש־א::ע איינע־ פאן ו״א
א אי; ווא־טע• דיעזען כ״א  וו־לדעיעש דיט אוגד ־א־,ע, -

 ין ד האט דאט ״הא. :א־־ט ע־ -יעף ציפא־. אלט טאנע,
. נעשפ-אנען נ־יטט נא־ע־ . .  איזט ק־יעג דע־ ״א־לאן, .

 ד־א טיט אי־ט־״נט, נינט דא־ט יאט א י: אונד ע־קלע־ט,
 לאו, ס־יט ף או שט־־צטע ע־ '1 א־נע־נעהסען עט נעויאלט
 וואללטע אונד צוזאטסען ו־א פ־עסטע הענדע, א־ד,־ע ע־נ־־פ־ז

 ענט־עטצען פאלל ש־־ע סעדנען דאט צ־עהק. וץ ט־ט ו־א
 ש־־ט־ א־־ל־נע נאהעטען דא - אט־ט הונא, נאך ה־לפע אוט
 אץ י איזט׳ס וואט ז רופט ״וועד העיאב. נא־טען דען טע

 נע־ דע־ אי־ש שאן עט טאנטע'1 קאטטע אץ טי־ס, קאטטע,
 נא־ יען נעוואהרטע ער אוש, דך כל־קטע סאנן דע־ ;ד,ע

 נרעסל־נק א־־נעט ט־ט אונד לאו טר־ט ל־עש ע־ הענדען,
 נעשדאונ־ טו־ע־ נ־עד־־נע ד־א א־נע־ דך ער דאטטע ל,:ע6

 א־ן שנעלל ווא־ אונד נעקאטמען, ער וועלכע א־בע־ נען,
פערשוואונדען■ דעטטערונג דעי

:־ופע דעט ט־ט ד־־נלדנע ד־א א־ן שש־־צטע הונא
 ו־א־־ט פא־? נעהטה־ע־ ־־אט 1 ט־־ט א־זטנעשעהען ״״אט

 ד־ע־ ד;־ טאנן, דע־ ווא־ ו,־ע־ ז ה־לפע נאך דוא ־־עפטט
?' נענל־עכען ער א־ום ודא א־נד ווא־,

־.ו א־־לטע ו־א שפרענען, נ־נט קאננטע ד־־ט אבע־
 ־.־שט. נ ו־־נע אן שלונצענד דך ווא־ף א־נד ענטנענען נא

 ־פ- ואא דץ האש וואט דץ, בערודדנע ט־־ט, דך, ״פאטשע
. שפ-ך נע־ענט .  * ווא־ט דאש ט־־ט נעו־אנן ט־הזאש ׳ .

.ש־עקל־ך א־זט עפ הונא, ״אה. . . .פע־לא־ען ז־נ־ וד־ . . . . 
.פ־שען אונזעץ צי וץ אפפנעט אננ־ונד דעי . .  דעטטע .
.פאטע־ דען דך, ט־ך, . .  פעד- ענען דעד מאנן, דע־ .

*״טשטד״. דע־ •וחנן, — א־וט ע־ שוואנד, ׳ . . .
 ד־נא א־״ז אוץ ודרקטע נאטענט ד־עזעט נעננוננ ד־א

 א־ט,—: א־ד,ש פאן האגע ״אץ ש־עקען. פאללעש ט־ט
 ד־נע נ־נט. איהן קעננע א־ך אנע־ ערבל״נענד) ע־ (שפ-אך

 צ־ל־צ־ען א־ן נ־ידער אונועדע נענע; הא;דלוננען שלענטען
 ז ה־ע־הע־ עד קאטטט ודא אנע־ ע־צעהלט. ט- טאן האט
י ט־ט ע־ האט וואט ז״ שאפפען צו ד

 א־־ש דך י־נשעטע נעפאשט, •עטצש דך האטטע ט־־ש
 ה־נא, העד־ן, ״קאטש :ואנטע אונד א־־ף דונא׳ס א־טען רען
- ודלל אץ  ט־ט פאטע־ דעש אנע־ נעבען. או־פשלוש ד
 א־הש פ?־ נ־נט דא־ף נאטע ד־ן נל־־בען; פע־נאדנען עש

ו״ן.' טאד דין קאננטע עט ווערדען, נענאננט
הדו. אינ׳ס נ־ננען אונד נא־טען דען פע־דיעשען ז־א

.111*4
 ■ונגער א־ץ קלאפפטע •אד,רען וענס אוננעפעה־ פאר

 צעד־ ט־ט •אהרען צוואנצעער דע־ ם־טשע דעד א־ן טאנן
 דיא אן באדטע פע־וו^ר־ענעש אונד קל־־דע־ן ר־שטענק

 פא־דען ב־טטען, האדטנעק־נען ט־ט פע־לאננטע אונד טה־ר
ווע־דען. צו געלאששען נש־

פאלנם.) (פא־טדעפצונג
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א" א־ן א־ג־ געוויקעלט פאפיער א•; וואורדען לע
פע־שארט. עדשלאג6די*לצ גען

ו ך ו ז ע ג ן י ־ (א *  ן ע ט ם נ ־ ג צ
ר ע ע ד ד ו  ר־יככטאגם• געסטריגען דע אין י
 דעם ש ט ל א פ א ק געט־יגדע ד*א האט זיטצונג
 .••אר־ן א־־גנע־״בט, געדך איין קאט־טאטם זאלאעד

שא דייבסטא; דע־ א־זט, ענטהאלטק ביטטע דיא
 טאפאלצאער דעם וועד,לערן סעהדע־ק £אן האם גע

 בעשרעגקונג אים געזוך, אייגגער־יבטע בעעירקעם
 אלם צודיקוו־יזען. יודען, דע־ עמאגציפאציאן דער
 מא- יאזעף רופט מעלדעטע דיעם *־עזידענט דער

 ווערדען עם לינקען׳ דער דעפוטי־טער איין דאראם
 שאן איזט עם קאטטק, געזובע זי*לבע טעה־ ך ני*
-. גוט  שעטיציאנםאו־ם. הע; אן וואוהדע געזוך דאם ׳
איבעהגעבען. שים

ע ג י י א ! די ל • ש ע ב ע ם י ל נ ה ע *
 העם פא־ ר.) א ל ם ע ן י א א י ו ו ג נ ו ג

 יעטצט ו־־־ד רשעסא־ו(גאליציען) אין שוואורגעדיבטע
 איגע- דע־ דעם פא; פעדדאנדעלט■ ם־אצעם איין

 לעטצ- דע־ אי; דע־ וועהרענד מערונאורץ ארדנעטע
 דעבאטטע שטאטטגעדאבטען לאדטאגסזיטצונג טע;

 האם דאטטע. בעהויפטעט דדענפראגע ד־א איבער
 עםלא־ע־ - טיםא בעקאננטען דעה שיט דערזעלבע

 אנדלאגעא־ דעם אין זייא. עהגליך אגגעלעגענדי־ט
 יא־• פאלגענדע־שאסע; זאב£ערהאלט דע־ ווירד טע

 נעלעגענען טרציצאיי בייא דע־ אין :געשטעללט
 נאייעם• טע; 27 ם - פע־ש־־א;־ ל־טצקא ארטשאפט

 נאטעגם ברערגסעדבען איין פלאטצל־ך 1881 בע־
'•א 1882 טע-ן 26. אם ערשט טניך. פדאנצישקא

 איי£- פע־שטיטטערט ־־בטע־ד־6 ד־::אם אידד דע
 ! יידישען דען בעצי־בנעטע פאלד האם י:־ען.6גע

 ־־ט. טאזעם ג־:דבעדטצע־ גד א י*־טםבעייאד;ע־
 זאלר ע־דעביגגען ־ע• איי: טא־־ע־ רען אלם טער

 אבעג- אם טני־ פ־אגזרשקא -אם דן־ערגעבעןדאבען.
 ע־״י דע־ ד־ז ־אם אין נאי־עטבע־ .טען27 דעם דע

 ד־ענם. אי: פדידע־ דא דענען בי־א -טטע־, לייטע
 דיעזע־ אינדדיט דאבע, בעגעבע; געשטאנדען, טע

 ע־םט א. - געקאטטען פא־ש־־גע ם צ ניבט צ־יט
 שטאכליגם- ארטםבע־יא־נע־ם דעם איישלאגען ד־א

 ־עט ־ע; בע־ א־ אד&קלעדוג: ניגע אי־ בראבטען קי
 ע־רלע־- שטאםל־גבק־ דיעזע־ £אלל. זעלדאפטע;

 זעד־ אין דיא טגיך, פ־אנצישרא ראם נעפליך טע
 ריטטע־גע עדעל־יטען צידען בעזדעהוגג אינטיטע;

 £א־. ־עש אונטע־ ריטטע־ טאזעם פאן שטאגדען,
 געלי*־ט דדיז דאם אי; בע־וי־טדונג אייגע־ געבען

 געשיד־ט קעללע־ דען אי; דעטזעלכען אן6 איגד
_—------------------------------------------------

ץ. א ט ע י ל ל א פ
ע ד ע ה ר ד ן ל א . פ ר - פ ע ס

פאדטועשצו::.) -שע10<
־אוו• בא־ש״ן אש דע* -עה א•:* ק—צ ורך נז-־ש

 יואט דיא? :•זט ,דע־ :ענטגענע; נעששאלש שענדען
 דען •שאב ששעהק, גל־ע: שאנן דע* — ד־ דוא וויללסם

 נע־יעוען׳ נע־־קש גש :;יו א־נש שיעה אירש דע* קאבבב־נד,
 אגע־ דעט ק־אנע; פע־דעקענדק דען או:ד דאהע דיא אץ

א ,קע::טש :•א* •שט א•:־ -ע־אב נעויא;דעט  :יגש, נדך -
והי ד-א א־ן ד־א רען דאנן, דען ניגש דוא קעננסט י שריש

 צ*- די* צ• ודע־ע* דאך דע־ אינד :עש-עגען, ע*;ע6 שע
 בע־עלישם, נעפ־ד־ק דענועלבק פא; שוששע. ריקקעהרען

 ■עדיעלבען בא; ;עטיינינש, ל־־דענשאפש דעדועלבק פאן
*11 נעיאנט ששו־שע

 י ואללשע •הא ע־דא::ש. •עשצש אידן דאששע סרים
 •שא־פען, דיעוע נע־־-־שאל: דאנע־ע לאננע, דיעוע :•גש זיא

 דיע- אהנען, ששעגענ־ען נל־דענדען, דיעוע צדע, העשליכק
 ; אבע־ ? ערקעננען ודעדעד שש־ששע רייוע־ע או:־ נ־עללע וע

 שהע* אי־ן דך ע־גאש והעדעלע־קעננק דיעועש -ש5 צונליץ
 ן הך צא: הע־ץ —א שע־שען, -אש א־נע* ענטועשצענש דעס

א הא קאננשע אש—ד נוי אד* צוואסשען, קראמזפהאפש - | 
. דיך עיקעננע איך ,יא, ־ הע־פא־־ששאשען ווא־שע .  האש .

. ? היער דוא וויללשש . . 1 שיר באן והישע . .״ .
 צו ד־ננע; פאן איש ש־־ש, געקאשבק, נישש בין .איך

 הא• נעואנש אללעש דיי איך ווענן איינמאל, ניגש וה־גען,
״ואנען צו ריר איך וואם ווערדע. בק . . .

ץ שפי ש־־ש, אידן (אונשע־ב־אך שאנן, ווא־ש, קיין .
 דא־פסש דוא בענאנן) ואמשעלן צו ק־אפש ע א־ד,ר אללע דיא
 איינעש :־ויש ד־א בין איך שב־עגק, שעהר ניגטס שיר פי*ר

* אנדעין . . .

יא !שטאםלינםקי) ע־ דאבע ■;־ט ד ד־א. ווז*רדק
 אייגען הירך טגיך ד־א ציפאלגע פעיאברעדוגג ני״■

 •יא־־יף בעט־יבט, קאפף דע; אי־ף שלא; דע£ט־;ען
 דאלז רען טעם־עד איינעם ט־ט ־־טטע־ ם**זעם :

 אי: דעטזעלבען איגד ד־רבשגיטטק מעדבענם דעם
 ביידען זי־גע־ איגד פ־־־א זייגע־ טיט־וי־רונג טע־

 דיא פי־ דאנע. אזיפנעשליטצט ב־יך דען טאבטע־
 שט!*םל־גם- דאבע טא־־ע ד־עזעם א; טדיילגאדטע

 ־־א ע־דאלטען. גוליען 50 ר־טטע־ זעם ט!* פאן קי
 א״םזאגען :אך ווי־ד פע־ב־עבעגס דעם אי־זאםע

 ריט• טו*זעם האם אגגענאטטען. צייגען י־דישען דע־
 אי;. איין ער דע־ ט מ טניך, פ־אגצ־םךא דיא טע־

 כע־ איים אינטע־דדעלט, פע־דעלטגים מאדאל־שעם
 ער• איטנאננעם ד־עזעם פאלגען דע; פא־ זא־גג־ם

 דעם געשט־טט־גגען דלן גא־ דאבע. טא־דעט
 אי־יו׳ דאבע - איים ד־א'אנקלאגע פ־ד־ט - תלטי־

 פאל- א־ם פעדלאבנים איין רעבט. דאם ברייטיגאם
 לעבעגש- ל־עדע־ליכען א■;־ איגז־טטדםען דעם לע

 צי שיייענע־פאטע־ם צי־־נפטיגען זי־געם •ואגדעלם
 די- ב־ייטיגאם ־עם פא־ פ׳־:ט איים י־ידע־־־פען.

 דיעזעד גריגד א־י־ א•;־ טאדטע- אדטעסטע; גע־
ד־ט. ם!*זעם אר־א דאכע תלטי־ם דעם בעשטיטט־גג

 ד־א שטאםל־נם- דעם מ־טד־לפע אדטע־ טע־
 ע-עדגענם־וע־טד ע־טא־דעט. טגיך פראגציסרא

ע אי־סזאגע ד־גע שטאםליגסרך ראם בע־ א א־זט - 
 פאלל דעיזעלכע דיע־ שיינט ועם דאט. דע־ד־פען

 בעדייפ• ־־א א"־ .טעגטעש אין א י־ ד־עגען. פא־צ
ק א•־־ אנזענגליך ד־א טיגגען,  איט דעם ג־יגד ד

 דאאדשטו. ־עם טג־ך פ־אנציםדא דאם שטאנדעם.
 | זינה. ••!*־דע; א־יפגעשטעדלט ״א־ בע־ייםט קעם

א־בעדא״נשט־טטעגרען;־טאם. ־עם נא־ י־או־דען

א ״ן—א•• איגשט־יטענטע גא־־ א ־ צייםגעט. ... 
א־ איינעם א::  פעללבעד- גאםע:ם ם שטאדל־נבק־ נ

דע־ אי; טג־ך בי־ע־גטע־בענש רעם ד־כנאם דע־
 -טטע־׳שען רעם נעדע

פע־ם־עם דעש קלאגט
 איגד ג־טל פ־״א דעטסען טטע־ ־ טאזעם :זיג־

 ; של־עשל־ך בילד. איגד דיה טא:טע־ ב־־דען ד־גע
 דע־ ־א־ונטע־ צ־־גען •־*■ זיג־ עם שטאבליגשךי.

 ; דעם פו*־געלאדען. גי־עטא:; גע־ דאבב ו־עגע־
: טע; 12 ם!*ש דשעשא־י איים ד— ללא־ד־ ״פעשטע־

 ייאי־נ דד־טע טעלעג־אפירט פאלנעג־עש ד־עזעש
 דע- פע־דא־ט. בייע־ן. צימיישט צייגע; צעד; דען
ט א־־םזאגען ־ען ב י ש נ י ; א ע ט ש נ ג ־ ־ ע  ג

אנגעקלאג. דיא פי־ ייא־ע; ד נ ע ט ט א ל ע ב

נע־ נור אגקאדד־י־נ: דע; ה אי שיענע; ייא־שע דיעיע
א צא; לעגעלן ודלדעש א•■; ;דאגען צי ק—ד א

 : בא-ש ע־ ב־־־ שאנע שעש דאהנ שיש או:־ נעייגש. די; גע
ךי״ןא .״-א ;־:צ: דאגש .,*אש א;  -י*. .-״.■.;ן א.ר -דא ;

. . נילסדקייש קיינע האש :עשלאששען, ניגש גע .  די*ך .
 שידע אויפדע־קיאש הא־ע ש־יש, הא־ע :־•עש —י לאששען
 *אבא; העננש שאל א-;ר ■יעגע; די*. יא:ע איך ;"א*=ע

 ששד- ליעוע* אץ וועהלען צו •יע־לען, •צו ־אשש היא אג!
 פע*- יוי־של היא ;פאששען ן— - שיך ■יע־רע איך דע.

 ק״■ הא־שע בידע ־אש •עטצש, וייישש היא ־ענן שטעהען.
 בלושינען שיועדען, צו ויא ־אש ״נד, ה־אהוננען לעע־ע נע

 •אה־ען דיש הע־ץ ם־ן ־אש וריסס. ־יא הע־דען• סהאטע;
 שיינעש ם־אגסקצו דננעןאדי שיין אלל האש נע־א־ש, לי־

 איך איוש. ע־ב־ללש ה- צ־ ענשאפש—יי דע־ באן אדנליק
 ן צו- שיך שציעשדשש היא אד־ נעייא־גען, דיך איש האששע

- שיך. דעשיטלדשע ד־א היענשע איך ־•־;  ! אונה גאש א
 בא־ש. בע־אגשיייך שיך י־־עיעשש ־יא אגע־ ד~ איש ־א::
 ן ברי- איך ;־אננע• באן פע־צווי־פלוננ אין שיך ס־־עב דיעש

 ! אונועהעש ב-נדע; דע; צ• שיך נעועללשע איך "אגע. טעפע
 י פע־פאלנשע איך נלדנען, שיינען פע־ש־וו*־ איך באלקעש.

 אבער בדצישצש פ־יהע־ נעדיענט, פ־יהע־ איך יועלגע ד־א,
 צע־ ש־ינעש אייש ניגש ודך לייהענשאפש ד־א אישואנשש!

 שטע־קע־ אונד ששערקער איססער יא הע־צען, ר־ששענען
 אונה ו־א. ועששדטע ניגשס שש־ללשע, ניגשש אן, הא שיואלל

 ותל• גאדען׳ דיעועש פו*ן ווא־ שעין איך דען שא:, יעדע־
 •אה־הונדעדס. א״ן שיר וועד,הסע בעשר־שם, פוש דיין גען

 פ־עלעד וא גי־א בלייבען נלייגנילשי: הוא קאננשט והיש,
 א־נאי- ויא זעלבשט נ!*שט האש ניגש, הוא ויעהסט ליענע?

 דיך הוא וו־ללסש :עווו*־פען, זעעלע סיינע אין בערוהנדל־ך
. י לאששען א־בעמהנדק האפא; ניגש .  צוש בין איך נון, .

 פע־והי- ם־י פייעדען דען הוא ווענן נעקאששען, קאשפפע
איך נעוואננען, סייאננען העד ז*הר האש האבע אץ נעישש■

ט טאזעם דאם בעהזיפטונג, דע־ אנלעטליך טען. - 
 אי־נעם ריף רען ליטצא א־טשאפט דער אין טעד

 גע. דע־ נאדם דאכע, גע:אםםען וו־יבע־גאררען
 דאדע ד־א אין קאפפדען זיין אגגעקלאגטע גאגנטע

 גר־־עם זיין שאן דאם דאבי־א, ערקלערטע איגד
 פע־שט־ט. פע־דעכטיגונג דע־א־ט־גע אייגע דאא־

 :זאגטע געדיכטספ-עזעם ז!*ללטע.דער טאבען מען
 נ־בטענט־רעפ גי*ך בעהרפטוגג יעגע והרד דאדידך

טדא־. פא־ בעקאנגטליך שיטצט אלטער דענן טעט,
 שטאאטםאג־־אלטשאפט דיא זאייאדל ניבט. ד,־־ט
 ־•א בעאנטראגטען פע־טהיידיגער ד־א' אייך ארס

 צו זאנע; צ־יגען אללע - צ־יגען. נייער פ!*־לא־י;ג
 טאבטע־ ז־יגעד איגד ריטטע־ טאזעם דעם גונםטען

 ידיגגעט שטאבליגסקי אגגעקלאגטע ־ע־ אדם.
 ד־א איה; דאם כעהויפטעט, איגד שטאג־דאפט
 געשטעגדג־םסע ע־ד־כטעטען דעם צי שאגדאדטען

דאבען• געצווא־נגען שלעגע איגבא־טדע־ציגע דירך 1
 אללעט ע־ דאם געפארטע־ט. זא איד,ם דאט טא; .

פע־. שאנדא־טען דיא ״אם דאט. א־־נגעשטאגדען
 פ־־הע־ען ד־גע דאהער ה־עדע־־ופט ער לאגנטען. :

טא־דנע. גאנצען דע־ פא; שיוא־ט איגד אייםזאגען
 ־־ט. פאט־ל־ע דיא ו־יםםען. צו ניבטם גא־ ש־בטע !
 יזאללעז זיא שולד־;. ניבט אייך דך בעקעגנט טע־ |

נא ז־א ־אם ש־יא־ען, אי;־ יז־םסען ניבטם פא;
 צי ם:י־ פ־אגציסקא ־־א האטטען, ג־יגד קי־גען !

 בעשולדיגט ־־טטע־ מאזעם אלטע דע־ טא־טען.
 זארבעם איד; גע־ א ע־ דאם אדטם־־בטער, דע;

 ייא־ט יאד־עם קיין ־עם א; פע־ם־י■׳טעטע. נע־עדע
 דעם טאגטע־ דעטסען דודך אייך האבע ע־ זייא.

 ע־ -אם לאססען. מאגע; פא־שטעללינגע; ־יכטע־
 פע־. בט נ אידן גע־ א פע־לייטדיגגע; ־ע־א־טיגע

אייגע; טאבע; אנגעקלאגטען ד־א זז*לל. ב־־־טען
■ איי• •••!••• -•-י• יא••• ••י■ •י••*•■•♦•■•• ״״ •״ י ן | * \ + ׳• מ י* ̂•יי*<|

 ד־א כעז!*גדעדם דנד ג־ט־לד־ג א ד־א מענשע; יהא
 פא־צי־ א ב־ ר־טטעד. ט!*זעם דעם טאבטע־ צייי־א

 בלי• אייגע־ טא־דיוע־קצייגע׳ אגגעבל־בען דע־ גינג
 : א נא:*ז אגגעלאגטען ד־א בליעבען דאקע, טיגע;

ע־ש־אדען.
- ן * י !א * ה ע ד ע ש י ט י מ ע ס י ט ג  א

 דע־ ם.) ע צ ז* ר ם.פ ג נ ו ג י ד י י ל ע ב ג ע ר
 צי. א־זט טאטעיקז* מאלע־ פז*ל;ישע בע־ידטטע

 ך־אריי. צי טאלע־שילע אייגע־ די־ע־טא־ גלייך
 ש־לע דיעזער אייגוו־־ה־ג; דע־ געלעגענהייט ב״א

 שט־דענטע; ז־־גע א; אנשפראבע אייגע ער ה־עלט
 אי; שילערן ישע;— דע; צי דך א־־םע־טע איגד

א־ך־אט־ע והיזע: פע־לעטצענדע־ פאלגעגדע־

א נעי־א־דען, זעעלע ־•א בין  ש״ע־ש, —א א־ג, איל־ען -
א פז־גשגא־, אונה שעש, לי :״שעל אי־־ע  ציפא־, ניע -

ע ■א־ילע• - ע הא -  :עשלעג- ר״:•;: פאשע־ש, ־־־;עש ד־־:ען, -
 פע־ א־״עש אדה פאל־יען. :א־ען בא־יקעש :עש— שעש.

 :ע״א־ש, ־א־ע ־יא הנד •ענע ל־עגשש ל־א :•אש ־ע־בען.
 הילל ט־עבבעי דע־ האששע־, דע־ אייש, גלינר צונלייך דיא

 קעננע איך לאנע• שלאנען צז ע־ ויאה•; ווייש, ניגש א־נד
- העדין, א״ע־  קלאבבש, פולששלאנ אייע־ ווי* •היש. א
 פע־- א־ינק אינה פיה־ען, -אלך דען איך •הלל דאהץ אינה

. ־אלך ניפשעשען .  ולעל- צי לאשש היא ש־יש. יוו*הלאן, .
ק. א ודלל־נשש פא-בע-יסעש. אללעש האבע אץ ל - 

 פאן דיך אץ רע פיה וא אנצונעהארען, שי־ א־ין, •עשצש
- שיש געהע האננען.  קעד- פע־וע־, לעי לאנלע העש נאך ד

 שאשצע בע־י־טש לאנע אץ אינל יודענשהוסע. צוש ק—צ -ע
 נלענצע: אינה נליקליגעש איין די־ איש נעואששעלש, נענו;
 ה-. א*ץ אגע־ שיך הוא שצאשעשש שען.—גע צו או1־ העש
 שיש לע־ין ן שי־ א״נשאל נאך הוא צע־ש־ישששש ־,—צ שע

 שא־;ען -אגע, דע־ ציים ד־א געניננט וא : בישע שנא־עג
 העש שלעגע ערשסען ד־א ה-א ואללשש שא־געי •א שי*ן,

 צא־■ העש בל־סצע עלששען י'א אונה הא־ען אונוועשטע־ש
״ ווע־דען ש־עבבען ד־־דנען ד־א וועלגע ועהען, נעש  צדש :

. !שאדע . :ע האש ליע:ש האני ד״נער אין שדם, •א, .
' י  -עגטען, ד־־נע־ אץ האא:ע ד־א האלששש הוא ״האיש, ז

 ה••- הץ הישע :אהנענבל־ק ד־עוען ן, ע :י ־ א נור אנע־
ק  . עד:ק הא האש לענק, צו שאאלע ד־א או־ף פ־ננער נ

. . עמסא- וו־עדעה נ־עשאלש הא שש״נט דאנן הענן
 אנהעהע ד־עוע־ וועחדענד ש־־ש האששע הענונ:שלו*ו

 נע״אג- בו*דען דען אן וויא וואי פוש א־ד־ דאנעששאנדק.
 נעשלו*ששען, היא סונה א-הר פל־עהען, דגש הא האש שען,
 להש- >*ה־ א־ד,־ קי*ננטע ק6רו ה־לפע אוש נ־גט ו־א דאש
ק טע  או־נע א־ד־ שפרעבערם, העש ווי*־םען נ־־שש־נען ד

דע־ ש־ט ש־ענע, והלדע יעדע או־ף אונפערוואנדש ששא־רשע


