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:בלאטטעם דעם פדענומעראציאנפ-פרייז :עטטע־ריץ־-אומארן יי6
נולד׳, םיערטעליאהר*נ נולד׳׳ 4 האלניאד׳ריג נולד׳, 8 נאנציאהריג

יםלאנד.: א ראם פי•
ק־ ס-ז נולד׳. 2 סיערטעליאהדינ נולד׳, י- דיאלביאודיג נולד/ סו גאנציאהדיג

̂נשנעלדע־. •ענדיננען אייע •ייא זו> םרעניטיראצי

 אן יטען די צו לינד
 דעס רעדאקציאן דיא

 פאלקסבלאטט׳׳ ״יידישעס
וואורסהאף. בודאפעסט,

 מן09יי[10!ם11 11010ח111נ!1 3-8201:• 1161ז60, 820ח14מ 08 !3011101)011.
םרייטאנ. אונד טיטטוואך מאנטאנ, וואכענטל־ך: דריימאל עישיינם
בערעכנעט. ביללינסט ווערדען נעמיינדען ב-אן קאנקורזע אונד אנציינען

וואורמד-אף. בודאפעסט׳ :עקספעדיציאן אונד רעדאקציאן
. (618168 מ8ז1168216 : ם01ז1צ8ש80ט 1108. . .  ״

48 גוממער יאהרגאגג• צוריטער ש. ו ב נ ר א ד מ׳ יעיאק־עי: אינד העיויסנענעד תרנ״ג. גיסן כ״ח מאגטאג בודאפעסט

 פיא- דעתן אבזןננענטען, הע־-ע; ״ע-ענינען ט•״
 •עי- עדנייעדימ אש ווערדען אנלדפע• פאי 1• אם נרמיאזד^ן

 ענ-1איןדערצו אונטע־ניענוננ ק״;ע דאפיס ערזינט, :עלנען
 א״נטרעטע. אדרעססע אי־־ע א; נלאטטעם דעם ־■:נ

̂ננענטען, העיתן דעדענינען ••־  פדאנומעיא- רערק אנ
̂־ אונד אננעלויפען 1אפרי? 15. אס ציאן  ערנייערט נינם :•

 וואכע דיעזע נאך נור וויי קא״ען איים. וקדדען
 ד.אפ- דאהעי זיא לאדען וויי צוזענדען. נלאטט אונזער

א•■;. )ננעטענטם1אנ א־ה־עס ערנייערוננ צור ׳:סט1■
 דע- אנאננענמנן, הערדען נעעהרטען ד־א טאנען ווי־

̂וויא א־יט, ענדע צו פ־אנו״ע־אציאן תן  נייא יא ד זו
 אויפסערק- דארו־ף פראנומעראנטען איינטרעטענדען

 סעפאראט■ אין דיא א״נצאי־ליננ דע־ נייא ליא דאס •אט.
 עדצאהלוננק ):א־נטערעסאנטען1ה עי׳ציענענק אבדדוקק

 נעטויפטער -איין איני •ודע״ אונד •אריפטאקראט
 נעאנ׳צפרו- אונס פאן קאיזערהאפע־ רוסישען אם יידע
 -אסאנע ב־־יען ד־עזע ווערדען פערלאננען או־ף קאננען. :ען

 יאפארט פראטסעראציאן דע־ א״נצאדלונג נ״א יעדעם
צונעשיקקט.

אוגנארן. אוגד ראדעצקי
- אננעארדנעטענהויזע. אוננאדישען דעם אויס —

 בעקאננט,דאםדיאאפםא- זאטטזאם איזט עם
 אללעם אדם רייכסטאנעם אוננארישען דעם זיציאן
 צו קאפיטאל רעניערונג דיא נענען •עדעם אונד

 דיג- זאלבען ארם זעלבשט איזט• בעמיהט שלאנען
אנלאסםינענען. קיינען דורבאוים דאצו דיא נען.

 פלאטצע דעם אדף ורען אין וואורדע נעפטערן
 נעננט׳ האף״ ״אם מאן וועלכען שטאדט׳ איננעק דער
 פעלדמאר- העלדענמיטהינען דעם מאנומענט דאם

 דיעזער צו ענטהיללט. י ק צ ע ד א ר נראפען שאללם
ץ וואיען ענטהיללונגס-פייער  טיטנליעדער דיא או

 הייזער ביידען דער אונד רעניערוננ אונגארישען דער
 עד. אוגד נעלאדען רייכסטאנעס אוננאדישען לעם

 רער פא־ טאנע אם אלזא פארנעסטערן׳ שיענען.
 אפפאזי- דער נלרבטע דענקטאלם• דעם ענטהיללונג
 אייינע דיעסבעצינלץ י■ ד נ א מ ז א פ ציאנעללע

 מיניםטער-פראזידענטען. דען אן אינטערפעללאציאן
 דעפוטירטע דיעזער מיסםען. צו ריכטען סאפארי. נרי

 הערר דער עם ״ד&לט :אנדערעם אונטער פראנטע
 ד־א דאם נעשטאטטעט. פיר מיניסטער-פראזידענט
 נעזעטצ- אוננארישע דיא אונד אונגא־ישעירעניערוננ

 פער. טיליטאר-פייערליבקייט איינער בייא נעבוננ
 ; נעזאטט- אסטעודייכישע דיא וועלכע זייא טרעטען

 | דיא וועדער נאכדעם פערהעדרליבט• טאנארכיע
 1 ריינם- וויענער דער נאך רעניערונג אפטעדר״נישע

 י שטאטטנעפונדענען קויצעים פא־ דער ב־יא ■אטה
 פריי- אוננארישען דער דענקטאלם דעם ענטהיללוננ

ל ווארען פערטרעטען אראד אין ה״טס-העלרען
 אנפראנע זיינע בענדינדעטע אינטע־פעללאנט רעי
 אם ניבט נאי אונד גאטן דיא בעטערקוננען, טיט

 ! טערקוררדינען דער צו קאם אונד ווארע; פלאטצע
 ! רעניערונג אוננארישע דא דאם שלוספאלנערוננ׳

א  .אדם. צול־עבע וויען אוננארנם הויסטשטאדט "
וואללע. אפפעק־

־ נ־א־ מיניסטערפראזידענט ר א פ א נע. ם

 זאפא־ט אינטערפעללאציאן דיא אנטוואדטעטע
 זאנטעבייל־־פ־גפאלגענדעם:.י־א'טהאטינקייט אוני
 פאל־טישע. קי־נע וואד ראדעצקי נענעיאלם דעם

 האט פאלדאט אלם מ־ל־טארישע. די; איינע זאנדעק
 פער. זאלבער אלם אונד נעטהאן. פפל־נט זיינע ער

 אנדענקען זי־נעים נאנוועלט ד־א ־אם ער• דיענט
 גראף - רענטם. ׳בייפאלל ווידמע. דענקמאל א־־ן

י א ק נאבר־על ל א  ■א פערדיענט •דאנן :רופט ר
 טנט קאנן עם ■״ דענקטאל א״ן י ו נ י א ה אוץ

 צו ראדעצקי דאם ווערדען. געהויפטעט א־־נטאל
 דער אונד קאניג דעם צורשען אלם צ־יט• א־נער

 נענען העררשטע• צורעטראנט נאציאן אוננארישען
 דענן זייא■ או־פנעטדעטען נאציאן אונגארישע ד־א

 נע- אים האט ער נעטהאן. ט כ • נ ער האט דאם
 אונגאין פיר וואהלוואללען דין שפאטעי נענטהייל

 צו טיר• אץ ערלויבע א־ברינענם או־סנעדריקקט.
 פראנין ל־־כענפייער דער אן דאם בעמערקען•

 דענקטאלם דעם ענטהיללונג דעד א; אונד ם קי א דע
ץ אטע;—פאט אונגארישע; דיעזעם  אפטער- דער או
 דער פ־אזידענט דעי טיניסטער-פראזידענט׳ ר־יב־שע

 צאהלרי־נע אונד העררענהרזעם אסטעה־־־ב־שען
 טהיילנע- אפטערר־יבם פערזאנליבקי־טען אנדערע [
 :דאצווישען רופט קאראלי (נראה האבען. נאטטען ן
 י ק צ ע ד א ר טיט ק א עי ד פראנין בריננען דא ״אלזא |

 אץ רענטם.) לארם נראפעד - פערנליץ?״ אין
 אגנעארדנעטען העדרן רעם אנזיבטע; א ד• קעננע '

 אללעם• זינה נערינטעט דארו־ף וועלכע פאזמאנדי.
 דעמאנשטדאציא] אלם אסטעררייךנעשיעהט• אין וואם

 ניבט בין'אבער אץ אדפצופאםפען. אוננאר; נענען
 פריי- דיא מיד בעהאלטע אונד אנזיכט דערזעלבע;

 לעב- פאי.״ מיינוננ דער אונד האנדעלנם דעם הייט
רענטם.) בייפאלל האפטער
 דאם איינמאל נאך ערנריפף י ד נ א מ ז א פ
א דאם' ״:אנצו-וו־זען.״ אום ווארט.  ראדעצקי- ״
 ווער. פעיגלינע; ניבט דעאק-פייער דער טיט פיייער

קאננע. דען
ץ האט נא־ אנזיכט אונזערער  פיעל אוננארן ז

 רא- טיט דעאק דאם שאטען. צו דעפסען ווענינער
 אלם ודרה נענאננט אטהעמצונע איינעם אין דעצקי

 פאר- אוננא־ישען א־ם צאן דאם טהאטזאנע, דער
 י ק צ ע ד א ר אונד י ו נ י א ה נאמען דיא לאטענט

 איינע וואר י ו נ י א ה שטעללט. איינאנדער נעבען
 בעשטאנד העלדענטהאט גאנצע זיינע אונד ה־אנע
 בדאגד- פעפטים יודען וועה־לאזען דיא ער דאם דארין•

 פאטער- אונגא־ישען ם איר־;׳ זיא ווייל שאטצטע■
 נליע- טרייא אומשטאנדען אללען אונטער לאנדע

 וועלט-נע- דער אין ווירד היננענען ראדעצקי ;גען
 פעלדהערר. ז־ענרייכער אלם נור ניבט נעשיכטע
ץ זאנדערן  צאנן אלם נאראקטער. עדלער אלם או

 איהם דיא אללע. גענען טילדע אונפערנל״נליכעד פאן
פארטלעבען. ווארען. אונטערנעבען

 אנטווא־ט דא האט אבנעארדנעטענהויז דאם
 טא- נראפער איבעראוים טיט םאפאד• גראפען דעם

נענאטמען. קעננטנים •צור יאריטאט

טאגעס-נייאיגקייטעץ.
ע נ י י ר ט א ט ם ע י א מ ז ע ס ק ד י נ  א

 מעל. טעלענראמם טשע־נא־־יטצע־ איין ודא האט.
 דעי אין ב־אנדען י־ננסטען דע; בייא דיא פיר דעט•

 טויזענד פאן בעטראג דען בעשאדינטען בוקאוינא
נערוהט. שפענדען צו גולדען

ג נ ו נ כ י י צ פ י ו ם א ע נ י י ן א ע ש י ד י  י
) ע שט נדע-פאר יי ם ע ג  אללער. דורך הערס.

 וואוח־ע מאיעסטאט זיינער ענטשליעסונג האנסטע
 א. ו ו אין געמיינדע איזר• דער פארשטעהער דעם

 אג- אין ר• ע נ נ י ז א מ מאריט•; הערק ה ש ז א ר
 נעגיעטע דעם אויה פעדדיענפטע דינער ערקעננונג

 ״גאלדענע דאם אננעלענענהייטען. אפפענטלינען דער
פערליעהען. פערדיענסט-קרייין•

ע (דיא נ א ר פ - ס נ ^ י צ פ ע צ ע  א־ם ר
 אנ- אוים זאלל פערלדטעט, ורא ג.) א ט ם כ י י ד

 איבער בעראטהונג בעפ^רשטעהענדען דער לאפם
 דיא אויך קולטוסמיניםטעריוטם דעם באדשעט דאם

 אים דעל־ניאן יידישען דער רעציפירוננ ם־אנעידער
ראטמען', שפראכע צור אבנעארדנעטענהרזע

א י ד ; ני א שפ ( ע ש י ל ן א ע ד ו ן י י  א
י ק ר י ט ר ע ד  פיערהונ- דע; ניילץ פייעדטען 1 א י

 אדם־ נאסטליכען איהרער יאהרעסטאג דערטסטען
 איהרע וועלנעם נאך רייכע■ טידקישען אים נאהטע

 אדם יודע; דער פערטרייבוננ דער נאך פארפאדרען
 בע. האטטע פעפט-קאמיטע דאם קאמען. שפאניען

 דאנקבאר- דער ציייע; אלם סולטאן• דעם אנזיכטינט,
 נענענאי- יודען דען טירקייא דער אין ד־א פיר קייט
 קאפט- איינען טאלעראנ•;• נעאיגטע שטעטס בעד

 עהרענ-זא- בעזעטצטען עדעלשטיינען טיט בארען•
 פער- דא וואורדע; פערנער דארצובדיננען. בעל

 אים יודענ-נעמ״נדע; שפאניאלישען דער טרעטער
 פערטרע- דיפלאטאטישען דען ערזוכט, ארפלאנדע

 צום נעטיינדע; דיעזער דאנק דען טירקייא דער טערן
 סולטאנם׳ דעם וואונש אויף בריננען. צו אויסדרוקק

ו אנלאספע דעזעם בייא יודען דא דער ע נ י י  ו
 זיי- אונד ע ט ה א נ ל י י ה ט ן ע ר ע נ ר ע פ

 אבער אונטערבליעגען פערזיכערטע. שוטצעם נעם
 דעזער דאם נלדבט■ מאן קונדנעבוננען. דעזע

 ענטשפרונ- בעזארגנים דער סולטאנם דעם וואונש
 דער קונדנעבונג דערארטינע איינע דאם איזט נען
 רע- רום־שע ד־א יודע; לעבענדען טי־קייא דער אין

 פייער דיא קאננטע. נעריהרען אונליעבזאם ניערונג
ץ בעשטראנקטע עראיננערוננס-טאנעם דעם  דא- ז
 אללען אין נאטטעסדיענסטע פעפטליבע אויף הער

 אין גאטטעםדיענסטע דעם דייבעם. דעם סינאנאנע;
 וררדענ- דא־טינען ריא האבען קאנפטאנטינאפעל

 אטעריקאנישע דער זא נלויבענם- יד־ישען טראנער
 הערר רעניעדונג• טירקישען דע־ נ״א נעזאנדטע
ש ר י  טירקישע דעם ״דראגאטאן ערפטע דער ה

ד עפענדי• ם ע ז י א ט טארינע-טיניפטער־ומם■ י ו  ד
 מעה- אינד אייפערן דעם טיניסטעדיום פאם עפענדי

בייגעוואהנט. אנ-ערע רערע
ם אין ע נ י י ן א ע ד נ ע פ פ ע ר טלי ט

 דעם נוטטער ייננסטע דא פע־ט־נט ל׳ ע ק י ט ־ א
^1־,-. טאנאטם-שריפט נעאלאנע דיא >ו<צ.1>1 111.
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 ומדינה. שרביט בלא אני מלך
 נא: ראו יקרים■ קוראים ועתה.
 תשימוני למושל תכרתו• אם ראשי

 ■ תראוני ורקיע שמים וב־אשי
 הנני ולמאה לאחד

ממני. ירחק לבי •אם
נ-דאראנה. ק. א ל ל א פ הבהן שמואל

רעטהזעל•
 - ראי:. דרייזילנינעס א׳־; -

 לעהן צוויימע דיא אונד עדסטע ד*א
̂ננענגלאנצע איש וויא פיגסטע־ץ, א*= ;ז
יי.׳:;■־; ד־'::ע דיא ראן האט שטאלל א־:

:א;׳.׳;• -א: :א־ ׳;־נאשצט ־׳;דע־ אהד

< נוממער אין ראטהזעל דער ארפלאזונג
I. יוז א: תמים״ -בבש :; הידה: דעי•
 יזה נצ־ף וא: ׳729 מים׳ .בשנה״, האותות •שאיו .ם•:־,

::■:;־ 73.:פ־:־:־ אה ;־אה א: ,1;: ה״;ז ״אהד״, הטיה
נ־־ד. וטייל״ מצה ״פטה הטילה

II. לאנדקארמע. :ס ל ע ז ה ש א י דעס
:נעלאזט האבען ריכטיג

: ע ד י י ;בודאפעסט אין טאליאדעוויטש העיר :
קלויזענ־ עקשטייץ שלטה :הערדען דיא ה, ד • ה דיא

 ־ דא־ט ודיעזעל ט׳ או;ד נ'־דזךז$גה םז$ללאק שטואל בו־:.
ט־געט.
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. . •יז ״, , צו היפאטהעקעננאנק אונג. דע־

ע ז א ל
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•ע־ 1804

שיי. 250 צו שטאאטסי^אז

. 500 ,
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110.- 
141.25
150.—
183.75

.י פאמ פיעהמארקט בודאפעסטער
 שמיקק 713 בעט־ונ: אויפט־יעב דעי

 שטיק 51 קיהע, אינגא-שע שטיקק 291 ן*בםק,
 ניפסעל. שטיקק או קיהע, שעיבישע שטיקק 1 אבשען,

 1327 צוזאטטק נאבטריעב, שטיקק 182 שטיע־ע, שטיק 11
 צו טאשטאבשען אוננא־ישע :נעצאהלטע טאן

̂נסען אוננארישע ,31. - פל׳ ביל 28. פל׳ צו וויידע־
̂ב־עץ שערבישע ׳.27 פל׳ ביל 25.— - פל׳ צו ז  ביל -.
 .29.— פל׳ ביל 21,— פל׳ צו קיהע אוננאיישע פל־

 ביל 27.— של׳ שטיערע ׳24.— פל׳ ביל 20-. ביפפעל׳
לעבענד־גע! טעטע־צענטנע־ פע־ (אללעס :,-.ן.

*5נ ; *1*1* ] : * : * > : י [ *1[*
רענאליענ-פאכטער. פיל ורכטיג

 לאנער-בראננטוויין■ מ־עבער• םל־וואודט־ן• רום•
 ערצייגט נעטראנקע נאטטונגען אללע אוני ליקארע

טי טי: אפפאראמע אהנע וועגע קאלטעם אוי־ מאן
 ווי: ז׳ אוי איע; אטהע־־שע; אהד ענ:ע;צע; פיאטיאירטען ;•;;

ג01וו. י־וגע\1'1;1}1]:)1. !ו1*ו\,סי£8י1.' מ א
א 1. <111182£1־1162> ע18}־1ע־18 ת . .,1\ ר

>16111 181־11011118011011 ׳1־6ם1ק6.!

 אי; פר״ז-ליסטען אי;י מאניפולאציאנש-ביבע־ י־8טי
̂* נ־אטיש' שפראנק אללי*;  פ;־:;־: עטפפעהיע 1■

 ודע- ענטדיערוננב-פולווער• וועימוטה-עסםענין•
 טיטטעל אהד הויזענ-בלאזע נליצערין. קלאר-פולוועי•

וו״;-ק־א;קד.״טזנ;• איי; ;;;;;
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 אם ציימע; עווינע פיר פאלק דעזעס וואר נעלענען אללמאכטינען העם
 א־נ- אוני הארט זא שקלאפע־״א עניפטישע היא - ערהאלטע; צו לעבען

 י הברזל ״בור אלם נור איזראעל פיר 7!ערויעז וואר■ זיא ערטראנליך
 די- מיט נאטט פא; דיעזע וועלבעם אי; סמעלצ-אפען•׳ ״אייזע־נער אלם
 ע־האבענע דיא פי־ אינד נעלייטע־ט נאציא; בעגנאדעטע גונסם נער

א ־ע; זאללטע ווערדען פא־בעדי־טעט מים־אן  אדעלנדע; טענשרייט "
 הי; וועלט דע- טה״לע אללע אי; כאטטעם איינהייט דעו־ פאן נעדאנקען

 אונד דולדע; צו אידעע האהע דיעזע פיר סערברייטען. צו אונד תי־אנען צו
 דיא וואורדען קאננען. צו ערטראנען' פ־ייד־ו. ליידען דיעזע אום ליידע;. צו

 פער- אן נעשטאהלט. אעד נעהארטעט עניפטען אי; שא; איזראעליטע;
 שפא- רעד פערלויפע א־ם או־ך איהנען עם פעהלטע אבהארטונג נערער
ניבט. ■אהרע טערע;

 איזראעל פאלקעם רעם עילאזער צום נאטט פאן וואורדע שה נ•
 מאננעם גאטמליבע; -יעזעם ודרקען' אונד לעבען ראם אדשעדזעהען.

נעשיידע־ט. אבשניטטע איינענע; א־ינעם אי; בערייטם ודר האבע;
 דך שלאם בעפרייטע• שקלאפערייא דער אדם איזראעל ע- אלם

 איז- דע; מיט וועלכעם אן■ רב״׳ ו״ערב מיש־פאלק פיעל אויך דעטזעלבען
 וועל- משר• אום דן־ זיא שאארטען אללע אנטראט. רייזע דיא -אעליטען

וואר. מענשען אללער נלייבהייט דעי פעדקינדער ערבטע דער בער
 שודערינעם איבעררם איי; אויבצינע דיעזעם בייא דאטטע משה

 איר׳רען פא; זאעבע; דיא שקלאפען• פא; טדזענדען פיעלען דעזע אמט.
 ער זיארנעז׳ ער מופטע אללע זיא פיר ווא־ען• ייא־דען בעם־ייט פעששעל;

 נעוואהנען שוועה זיך זיא דיא א; ערציעהען. פרייהייט צור זיא מוסטע
 מוסטע ער העיביישאפפען. לעבענסמיטטעל זיא פיר מוסטע ער קאננטען•

 זיא טרעפפען. פא־זארנע דייל זעעל־שעם אונד קארפערליבעס איר,ר פיר
 ערערבטע עניפטען פא; פריהערע׳ איהרע אי; אפט זעהר צוואר פייעלע;
 דעי עניפטען. אדם בעפיייאוני דיא אבער צוריקק• זיננליבקייט גראבע

 איהרער אונטעינאנג דעי אעד טעער ראם דורך דודנצונ וואונדערבארע
 זיא דיא טראטזאבען• ווא־ע; עראיינניששע נראם־ען דיעזע - פע־ביאלנע־

 דיא אוני נעזעהען אויגען איינעגע; מיט זיא דיא עדלעבטען. זעלבסט
 בעוואוסטזיין• דאם שוואנדע;. נעדאכטניפטע איר,רעם אדם נימטערמעהר

 פער- זיא אדף ווי־קטע שטעדען, נאטטעם ש־טצע רעם אונטעד זיא ראם
 אפפענבא־וננ בעפארשמעהענדע א ד־ פיר זיא מאבטע אוגד עדעלנד

עטפפאננליך.
אונד איינפאבסטע; דע־ אי; ווירד י נ י פ אם אפפענבא־יננ דעזע
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 שריפט היילינען דע־ או־-טעקסטע איש ודיזע איבערוואלטינענדסטען
 עטפפאננע; היער איזראעל דיא נעבאטע׳ צער; דיא דאמעשטעללט.

 דעי' פאלרע־ אללע פיר אונד עווינקייטען אללע פיר איי; ענטראלטען
נעזעט־ן. נילטינעם ערדע

 שא; דאטאלם האטטע; איזראעל, אדסער פארק״-• א־ברינע; דיא
 רעד נרונדלאנע אלם וועלבעם איינצינעם• קיין אבער נעזעטצע■ לאננע

 וועלבע נעזעטצע דיעם ווארען עם קאננען. נעלטען ראטטע זיטטליכק״ט
; העררשער דיא ע נ ע  דיעזע ;האבען ערלאספען אונטערטהאנען איר,רע נ

 אדם פאלק דאש אבער ב־יטעטען מאבטראבע־;• דע; ניטצטע; געזעטצע
 צו אונד אונמעריאבע; צו דאשזעלבע בערעכנעט■ דארדף וואיען אונד

קנעבטען.
 אונד נלייכהייט פרייהייט. דע־ נעזעטצע ט ם ר ע ו צ זינד שיני אם

 הייטע נאך זיך ודא נעזעטצע• ווארדע; נעאפסענבא־ט ברידערליבקייט
 ברי- נאכשטענ-ליעבע׳ זעהנען. פערנעבליך זאלבע; נאך נאציאנע; פיעלע

 נערעב- אונד מילדע שטאנדע• אללער נלייכרייט נעמיינשאפיט• דערליכע
ווארדען. איינפערלי־בט נעזעטצע יידישען דעם ווא-ע; טינקייט

 נ״ע ד־א אי; ראש זא ניבט 7ז יועלנעט נעשלעבט׳ אלטע דאס
 בעפאד אויסשטערבען• וויםטע דע־ אין מושטע קאננטע׳ פינען לעד,רע

 ייננעריע; דער טיט וואורדען. בעענדעט דעזעלבע דורך וואנדעתננען ־יא
 וואר■ עמפפאננליבער שאנע אוני נוטע דאם פיר וועלכע נענע־אציאן•

 וועלבעם צו׳ לאנדע נעלאבטע; יענעם ציעלע דעם משר שטרעבטע
 וועבסעלנדעם טיט האמטע. פערהייטסען איזראעל פאלקע רעם ־.אטם

 איז- יוננע דאם קאם זיענען• אונד נ־עדע־לאנע; אונטער קריענם־נליקקע■
ן צווישע; געפילדע פ־ובטבארע; צום ביז ראעל ו נ ר ק. אונד א בו  פא; י
 ער- צור אום איבע־זעטצען• .׳ירק״-פלושם דע; זיא זאללטע; אויש היער

שרייטען. צו ן ע נ ב לאנדעש דעם אבע־ונג
 שטאט- דעם טה״ל איי; זאוייא אובן• •־ אונד ד ג שטאממע ד־א

 זיא מיטטאבען. ירי; דע; איבער צוו. דע; ני.מ וואללטע; ה• ש נ ט מעם
 א־זראעל וועלנע וואללען• צו בל־־בע; בעזיטצוננע; יענע; אי; ערקלארטע;•

ג אונד ן ו ח י ם פא; ווענע זיינעם אויף  דיעזע דאטטע. ?יראבערט עו
 צי בעזיטצוננע; ע־אבע־טען ד־א זיך ודינערטען שטאממע ד־יטטהאלב
 צאהל- איהרע פיר אונד באטיען ודידע פיעל דיעזעלבע; ווייל פערלאססען.

 לאזטרעננונג דעזע ווארען. פא־טהיילהאפט זער־ פיעה-רעע־דע; ־"בען
 ער ;'ניבט דורכאוים משר פיהרער דעם געפיעל נעזאטמטהייט דער פאן

שטאממע דריטטהאלב דיא נאנדעם דריין■ שליעסליך אבער ודללינטע
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־•טלאנד• אין יורק דער בעהאנדלונג דיא
— ק$םםיםארע. אמעריקאנישען דער בער*כט דעם אויש -

ן פאן רעניערוננ -יא ^ ט נ נ י ש א ו  'נארי־1 ו
 אויפעדא־דענט- צוריא בעקאננטליך האט אטעריקא

 אום ענטזענדעט אי־ראפא: אךנ קאמטיסארע ל־כע
 צו שטודרען. צי רוסלאנד אין יודען דער לאנע דיא

 יע- וואשיננטאנער דיא דך פאנד שריטטע דיעזעם
 דאס פעראנלאםםט■ אומשטאנד דען דורך ניערונג

 דע! נאך איינוואנדערער רוסיש-יידישער צאדל ד־א
 ריעזיג נארד-אטעריקאים שטאאטעך ״פעראיינינטען

צונאהם.
 ר ע ג ע ו ו אנערסט קאממישא־ע■ ביידען -א
 איהרער ארך■ וועלכע קעמפסטער■ אונדדר

רא בו אי; היער ארך זיך אי־־אפא דורך רייזע
 קור- פאר דנד אויפהיעלטען. טאנע אייניגע ט ם ע פ

 איינגעטראפפען. היימאטה איהרער אין רריעדער צעם
 רופלאנד אין יודען דער לאנע היא איבער זיא וואס

 זיי- האבען ודר האארשטרי־בענד. איזט געריבטען■
 פע־אם- בעריכטעם דיעזעס טהייל איינען נערצייט

 כעריכטע טרוירינען רעם אוים ווייטערעס פענטליבט.
:פאלנען היער ודר לאםפע;

א  רייז- אבנעזאנדטען אטעריקאנישען ביידען ״
 יענעם נאך טהיילם מאםקויא■ נאך טה־לם טען

 יודען דען וועלכער רייכעס׳ רוסישען רעם טהיילע
 וואורדע. אנגעוויעזען ניערערלאשסונג צור נייעבטענם

 אויך זיך האבען. ״רעבט■ דאם וועלנע יודען׳ פיעלע
 אויפצוהאלטען■ געביעטעם דיעזעם ארשע-האלב

 א־:- מאבד". אין אטעריקאנער ביידען דא פאנדען
1די איזט ׳דעכטעם״ ד-עזעם נעאכטעט
 פער- צו יודען ״בעפארצונטען״ דיעזע אויך בעמיהט,
 פערארד- פאליצייליכע איינע ערשיען זא דראנכען.

 פער- וואארען האנדווערקער יידישער קיין דאם נונס
 האבע. ערציינט זעלבסט ניבט ער דיא דרפע. קויפען

 אוה־- זיא ווייל אויפכעוויעזען׳ וואורדען אוהרפאבער
 פאן זיא ודיל שניידער, אונד פערקויפטען׳ שליפשעל

 ראקק איינען אן קנאפפע פערפערטינטע דרעכסלעק
 אבער בליעב כאן נענאדט. האזע איינע ארעד
 זאנדערן שטעהען׳ האנדווערקעק דען' בייא ניבט

 'פיעלע פאי־וואנדען אהנליכען אונטער ט־יעב
 דאבייא אדם. באנק-דרעקטאדען אונד קויפל־־טע

 נרדזאמקייט טיאפטען דער טיט שטעטם כאן ניננ
 אין ארפנאהמע דיא ווארד שווער-קראנקען פאר.

 דער איזט פורנטבאר פערוריגערט• שפיצאלער ד־א
 בע- אונאומשטאפליכען טיט אטעריקאנערן דען פאן

 פאלל׳ בעלענטע וויייזען
שפראנג■ וואפסער

אויפור דער פא- דך

 אינם וואשערין איינע דאש ׳
 קאננע דא זאנטע איהר כאן ״ל

דען זיא ווענן רעטטען׳ נור זונב

 פררענ- אונדטטליכען דער ערלדבניס-שייך ״נעלבען
בעכעהרע. ציטטער

 איבערהויפט רוערדען ם־ויען יידישען דיא
 פיה- נ״שם־על אלם נעהאנדעלט. ראה שרעקקליך

 דאס קעמפסטער אונד וועבער העריען דיא רען
 איי- שיקקזאל ערוואהנטע קורין בעריימם אונם פאן
י ט ש נ ע ט י ד פררא נער  וואר מאנן איהר אן. ן י

 דורב- פאליצייא ריא א. נ ל י ו ו אין פעלצ-ארבייטער
 ניבט׳ איהן טדיפפט אונד ד׳ויז דאם צוויימאל זינט

 ארכייטפארטנעטרא־ בעשטעללטע גע-אדע ער דא
 פאר שטאדט דיא בעפעחל■ דען ערהאלט ער נען.

 אדם- דער ;פערלאםסען צו מאנאטש דעם אבלויף
 שוואננעד- פארנעריקקטען דער ווענען ער דען שוב■

 ניבט איהם וררד ערביטטעט■ פרדא זיינער שאפט
 אייזענבאהנ-שטא- קליינען איינער ארף בעווילל־נט.

 דיא ע־פאלנט פאהרט דער בענינן נאך באלד ציאן
 טושטע נאנטיטטאג זעלבען אם נאך ענטבינדוננ.

 קאנ- דער פארטזעטצען. רייזע דיא פרויא ארמע דיא
 דיאם פעדזיבעדונס דער טיט דא טראשטעטע דוקטער

 פאר. הדפינ ■ידיננען אדסגעודעזענען בייא קאמע
 מאם- פאן נאהע דער אין ן י י ט ש פ ע פרויא איינע
 אין מיטטען פאליצייא דיא וואהנונג דערען אין קרא.
 איהרעם טראטין פלינטעטע איינדראננ■ נאבט דער

 נריסטלי. איינען אויף כעטט רעם אדם צושטאנדעם
 טארנען אם זיא מאן פאנד דארט פריעדדאף. כען

 וועלט צור זיא וועלנעם קינה דאם ;בעוואוסטלאז
א־הר. נעבען טאדט לא: נעבראכט׳

 שטעטם בעהארדען רום־שען דען פאן איינע
 אמעדי- רען פאן אייט נרדזאטקייט אבנעלייגנעטע

 ד־א ווארדען: בעשטאטינט עבענפאללם קאנערן
 נעלד קיין דאי וועק ווערדען. יודען אדסגעודעזענען

 פע־ב־ע- ודא שטאציאן צו שטאציאן פאן האבען׳
 בע- אונטער בעלאשטעט׳ האנד-קעטטען טיט בעד׳

 נעשיעהטנאטענט- דאש פארטנעטריעכען. דעקקוננ
 כריסטענטהום צום ווייגערטען■ זיך זיא ווענן דאנן■ ליך

א־בערצוטרעטען.
 געשיב- דיא בעריבט ר דע ערצאהלט פערנער

 בעזיט- טאסקוי׳ אין נראס-קדפטאננעם איינעש טע
 בע- איהן וועלבעש צערטיפיקאטש׳ איינעס צערם !
ע י אן דאקוטענטע אנדערע אהנע זיך רעבטינט׳ !
 אויפצוהאלטען. רייבעם רושישען דעש ארטע ם ע ד !

 אום פעטערםבורנ■ נאך מארץ אים רייזטע ער
 האטעל אים בעזובען. צו נעשאפטשפריינד איינען
ארד אץ -ניבט ז־יא פאשש זיץ איהם׳ טאן זאנטע

 בליי- טאנע דדייא ביז צווייא אבער קאננע ער נונס־ ;
 דער איהם ערקלארט טאנע נאבסטען אם בען.

 איבער- מעה־ ניבט האטעל א־ם דירפע ער ווירטה■
דער הדזדורכזובוננ. בעפירבטע'איינע מאן נאבטען׳

 ער איזט קוים האטעל. דאש פערלאשט קדפכאנן
 פאליצייא- צווייא טוינען זא שטראששע■ דער אויר-

 טיט אייהן פערהאפטען אדף. ם איה פא- אנענטען
 פא- דער בייא ניבט זיך האנע ער בענרינדוננ■ דער

 ד־א אדף איהן פיהרען אונד נעמעלדעט׳ ליצייא
 צערטי- איהם דא נאהמען דארט וואבע. נאבשטע
 ער אב. בוזענ-נאדעל אונד אוהר נעלה פיקאט■
 אונטע־ פוםבא־ע; דעם אד־. נאכט דיא מוסטע

 אונד וואנאבונדען בעטרונקענען טיישט פינפצעהן
 נאך ער ווארד מארנען אם צוב־יננען. שפיטצבובען

 בעפוג- אונשולדיג צוואר פערהאר שארפען איינעם
 אין זאנדעק פריינעלאששען■ ק״נעשווענם אבער דען■
 ער בליעב דארט צוריקקגעפיהרט. אררעםט דען

 צודיא אדף איהן מאן שפעררטע דאנן טאנע, פינף
 דארט פאן ״דעטידאפפ״-נעפאנגנישם. דאס אץ וואנען

 נעפאנינע- אנרערען דרייהונדערט טיט ער טוסשטע
 וואנדערן ראדאשק נאך קאלטע שטרעננער כייא נען
 טא; זעטצטע דא צובראכטע. וואנען צעהן ער ווא

 טיט■ איהם אונדטה־ילטע פריידדט אץ ענדליך איהן
 אונטערלאם- ער ודל ווארדען. בעשטראפט זייא ער
 רעבט- פעטערשבורנ אין אנקונפט האבע■!יינע שען

טעלדען. צו פאליצייא דער צייטיג
 מיליטארפפליבט איהרע וועלבע יודען■ רען
 אויפענט- דער נעזעטצליך א־זט האבען■ ערפללט

 אטע- רען געשטאטטעט. רוסלאנד נאנץ אין האלט
 אל- איין דך שטעללטע קאטמיששארען ריקאנישען

 -5 ניקאלוים קאיזער אונטער דער פאר, יודע טער
 צייט לאננער זייט אונד האטטע נעדיענט יאהרע

 טראר- טראטצדעם וואר. אנזאששי: כאשקד אן
 ערקלאר- טהראנען כיט אונד אויסודיזונג■ דא איהן
 היי- אלש שטערבען■ ליעבער מאנטע ער ער■ טע

וועררען. טאטהלאי
 דעד בריננט אקקערבוי-קאלאניען דען אויש

 דיא איבער איינצעלה״טע; הערצריישענדע בעריכט
 העדרשען■ דארט וועלכע עלענה דאש אונד נאטה
 ארטשאפטען אננעפיה־טען דער נאטען דיא אבער
 אננענעבען׳ ש ל א פ אללע דנד נען8פע*ז> אוגד

 יענען אן ניבט זיך בעהארדען רוסישען דא דאמיט
 טרד- דיא אטעריקאכערן ביידען' רען וועלכע ראבען■

 רע- רוסישע דיא מיטטהיילטען. טהאטזאבען רינען
 טיטטהיי- איהנען דיא יענע■ אללע ווי,-דע גיערונג
שיקקען. שיביריען נאך איינפאך נעכאבט■ לוננען

טעלענראממע.
 12 אום טיטטנאם הייטע אפריל. 25.ן׳ ע • ו ו

זאמטט- ט׳ א ט ש ע י א מ זר׳ בייזיי; איש פאנד אוהד

אעד ך . ץ : ד י י ו ך." -6 אנרער; קיינען איך ו  די
 א־־נען שווערל־ך ניבט עט •אוגד ד,דטד■■ פערזעטצטע
נעטטע־ען.

ענע ד־א קעננסט .-א  ■זץנטט סלכה, זאנטע ניכט■• לי
ט זזן ד-א קא״פעטט י: •טט־ענען.״ נ

 ע־פאה- אי־ננער או־ם ניכש ליעבע דיא קעננע .איך
! איה־ שץן האבע א-ך ■אבער •ענע, ענשנעננעטע יוננ.״

ע; עכ ־ האנע איך אונד דיך, קעננע איך הידען. שפי ץ - איזש ; ייי■ פ ען אזנטא־נדיאישען א״נעש פוק וד־טע ד  #־עמו
אוננעפאננענהייט. דעד פארטה״ל דען איזט■ פע־נלענדעט דיא
 אלט נעלענש, נעפ״דלען אי; דעה־ •ששעשט האסש דוא

ע; ״: א אויף ר ץ נערינשעש. ווירקלינקי־ש יי  1 הערץ די
ש ויא- נ ״  ; נעפעטסעלש, לאננטש ויארע אונד ענשצינדל-ך ל
 : נעדריקקש צו ניטש פאלקעט אונזערעט ■יננליננע ריא ורענן

ע־ נאך איש ווא־ען,  ; •צשדענען. צו שאדכענט איינעט נינטש ד
 [ קיהנהייש אללער אין ר־טשעד א״; קריענער, איין ש־אש דא

 ■ זעלנסשנעפיהלס וי־נעט סושרע אללעט אין וועוענט, ז״נעט
- פא- ע ע־ או־ף, ר אורי ״ן וו  ; אלט דוא דע; ער■ רעטטער; ר

שטירדטע פע-עדרשעטש. •שיטצ-יעננעל איינען  ! שוואכעס דיין בע
 י וואוררע דאנקנארקייש שווארשעריאזע דיינע אונר הערץ■
ע ענ ע5קץ דיך■ נעזיננע לי ה צו ד ע־ דיר, זאנע די  ! דוא יו

ע ביזש■ אדדל  ! אונד פע־האלשניטטע, אללע נעדענקע דיך, :
 : אונשערדריקקען נעפיהל איין דוא דאט ערקעננען, וו־־טש דוא

 1 פערנרעכע־״שען אי־נעש צו אושששאנרע דיא •ועלכעט דיטטט,
ל איך מאכען. ל ק א־ינען דוא דאט צונעבען, דיר ״י - ע  י שוו
ע־ האטד, נעששעהען צו קאדט־ ע אן נעדאנקע דעד אנ  ד״נ

ך דיטט פפליכט  אויך דיר עט ווענן אונד ערשושהינען. די
ץ פע־שילגען. צו ל־עבע דיינע נעלאננע, ניכש  ; ד־טטטעטש ז

א ך יי א ען אללען י ש ת א דיא ענשזאנען, ו ־ ד א״נפלאטען די

 העפשיג■ זא נאך דאג נ־ינוננ ד-נע כיד, נלוינע אכע־ דאנ.
: שטירשיש יא -ן ע עדטטע דיא נור ראך איוש דא ז ש עד  ק

א הע־צענט, ד־נעט רענונג  פעו־פדכנדנט צ״ט דע־ פאן ד
ע־ פי־ כאלזאט דרלענדק האט צ־ש ר־א ורדד. ווערדען  שוו

 ווענן אונר שלאנש, שיקקזאל ראט די־ אלט וואונדען, ■ערע
 איוש לא ורללטט, א־כע; זעלכטס-בעהעודשוננ אי־נינע נו־ דוא

ע יאזעך• ראן שיינטש. דוא אלט נאהע־, מאהל היילוננ דינ
אדר

 דיעזיע אונד ווא־דען, נעש־לדערט פארשה״לראפשעסטע דאט
א נאכדיכשען, רען שיש שטיששטע שילדערוננ  פאטעי שיין ד

 ע־ זיץ■ שענש אללשאנליכע־ רן; קאנן ע־ אינער״ן. האש.
 דע—ו דע־ אץ שע־דוינט דינע; פיעלל״כט איכע־ט־יפפט

' אנשושה׳ א״טע־ען ׳ענע־ אץ ע־שיינונג, ו״נע־ ן אי  אי
 דטש- א; האפפענטל-ך איהן ע־ ודא נעששיכש, שאדכענ-ארנע

איבעדשריפפט. ל־כקייש
 נענען .ניכטט ;שלכה ל־א אונשע־כ־אך !איין .האלטע

ע׳.' צי ניכש עש פע־שאג איך שע־דדנט! האי
 עט פא־ט,׳ הדטה פיה־ שאנען,׳ ניכש דיך דא־ף .איך

 •ע־עט וואונד-א־צש -ע- •״א אונד וואדל, נאנצעט דיין נילש
 צו אוט שיטט, א־כע־ודנדען שיש■"״־ אונציינדנע אונד פאלשע

 הי־לען צו ששערצען דו־ך אינד שרוט, נאשה עט רא שנ-דען,
ץ זא  דוא דאשיש שהון, צו וועה די- נענאשהינש, איך י

 שע־- פאן דענקע איך אלזא, עש ודעדעיד,אלע איך נענעלעטש.
 ליין אינעד דענ לייכשער לץ נע-;נ. זישטל־כקייש דרנשיט

 שאנן דע־ עהדע. צו ניכש אי־ט נעד״כש הערץ שוואכעט
ך לאללטע ע־ שפארקערע, דע־ אילש  כעצודננען. ועלכטש י

א א״נענשאפשען. ליא ניכש דו־פש;• ע־  דיינע; אץ איה; -
ק שיללעך ״.ץך לא ארנ ך שאנען• נעלשענד דאצו ש צל ד

 עלשע-ן ל״נע דיא •ע־ל״שען׳ צו איהש שיט פעדכינדונג איינע־
 דיא דאט ע־, ודיש שיטט. שט־דצען פע־צדו־יפלוננ אי;

בילש? ב־רש
א איכע־ ע־ששרנשע ע־ *לכה; ע־וויעדע־שע .יא,׳  ד

 נעש־אפפע; ק־נ־עט איינעט האנד דיא אינע־ דיא פע־פינוננ,
 -ערע דיא וואא־ענ-נאללען א״נעט פא; ווענן אלט וואו־דע,

ווארע•
 ה־טה ישפ־א־ נעילעכש,■ איהט פיעל לא ששו־נע, ע־

שעץ. דע־ רעכש האט עה־ע ע־ .אכץ־  ־אננשעטש דוא על
 פיעלע ודא ה-שע, לייש וו״טש אינד פע־שרויען, עלשע־ן ד״נען

 יאלע־. דא; שיש פע־שאהלוננ ד״נע ארף זיא האפפנוננק
שוטטשען. נדען

א: עלטע־ן, ש״נע ו־טטע; ראך  א״נע ליענע דיא ד
רקע•—אינשע נא- עדצוויננען, וועדעד זיך דיא אילט, שאכט

 •ונענד איד־ע־ נו־ ד-פע; .זיא שלכה. ענשנעננעשע לאטטש. ;
ענפשולדינק. צו שיך אוט נעדענקען,

תן ראך דוא האששעטש י  ע־פאר- ניע פעהלש־ישש אי
 דוא קאננטש ודא ״אלל־ן ע־יש־אקקען• הדשה -יעף !-ע;

ץ י  אונדעכט איה־ ץ פעדנל״כק איה־ע; דעש שיש פע־דאלשניטש ד
ק ליא דאך פאשעד. א״נע; נענען ש־אשין ווא־ !  א״נע שלץטט
 :׳־שי: דעליניא* איניע־ע־ פא־יש־יפשען אללען ;אך י-א עהע, [
ק זאלל אבע־ וואדדן ארט. .  •' ם־הרען סעדדדנם מיט או=־;אנ; ד

ן אירש י ק הינדע־נשט א״נצינע דאט בדדש־ששאנד ד ש ד  צו
ני אויפנעהאבען, וד־דע פע-לאבוננ ־״נע נעזעשצש, אייך״ י  או

 קאננשעטש ל געיואכנען דאשיט ״א־ע וואש :פ־ייא ווא־עשש דוא
אי דעה, ? ודע־דען ן ע ש ט י ־ כ א״נעט נאששין הא דוא

שישטען. בעדענקען שעדדוינש האששע ט א ד

; נ י צ ש ע ל ש ־ א פ ל: ו ':ץ ׳ ־
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 י־א נענע! נוי ניבט נע ויעל אב א- ״*
 א־- אוננארישען דעי ציערדעז לעכענדען ה״טע

 בעריב- בערייטש ודר •דא זאניע-ן טדאדאקםיע׳
ם אונשטערנלינען דען נענען זאני־ת - טעטען ת  ה

־ ם ו  ל^זציזרע- ודיזע אונפערשאמטער א־ן מרל ש
 ענט- לייט-אדטיקעל נעלוננענען דעם וואנט. הען

 פאלנענדען דיא קירצע אין היער והר נעהטען
 נע- טאנאטס-שריפט נעאלאנען ״דער :יטטעללען

 אדטהאדאקפיע• פאטערלאניישע דיא נינט פאללט
 נאך פרעסבורנער דער וועדער איד,־ נעפאללט עם

 ר־א :אך אנער-ראנבינער. גראסווארויינער דעי
 איד,רע דורנפיהרוננש-קאמטישיאן. אדטדאדאקםע

 ענט- נעשטאקקע אידרעם האהער. אידעארע'נעהען
■דאנב־נער״ דיא שעד בעם יעדענפאללש שסדעכען

 ד י ו ו א ד ד■ א ו ו ש ע מ ע ט אין ך א ב ל ה א ק
נ אין ר ו ב ס ע ד  אין ן י י ט ש נ ע ט כ י ל אונד פ
 ענטשפרע- ריבטוננ איהרער ע. ל ע ש - א י פ א ט

 בע- אהנע דער ך, א ב ל ה א ק ודא דאבבינעד נען
 פעראלטע- א־־נע ״נט״ דע־ דאש ערקלארט, דענקע;

 זיך דער ד. י ו ו א ד וויא .זייא אינשטיטוציאן טע
 צו ■ענונה״ איינע טאכט■ דארדם נעורששען קין

 עהרורדדינע יענער ן, י י ט ש נ ע ט כ י ל ודא ;טרדען
 אלם א־עשא־ דער ־אנבינער. טאפיא-סעלעע־

 נעאלא- טראטצדעם אוני אדפט־־טט -טיסיאנאד״
.בלייבט. ראנבינער נער  ר פ ו ם ם ת ה פאן .

 טאנע א־־נעם אי; צאנאטם־ש־יפט דיא שפ-ינט
 נענע; ־עפארטער ודטהענדשטען ־•א איה; ודא

 ביז- איזיאעלס נעשטאלט פראפעטענא־טינע דיעזע
 דאש קאנן אונם וואנטען. אנצדטלאנען ניבט הער
 - ■ נ דיא זעלבשט צאן ווא יענן ■ איבערראשען ניבט
על  אינער אד־ של־עשליד דך צאן קאנן ק־יט־ז־־ט׳ ב
אייסעק.׳ נעריננשאטצענד שוב•־ דתם

 ך־־צעם פא־ ב. י ו ־ - נ ע נ א נ א נ ־ !ם
 א־נבע-־א::. ביזהער פאן י ו ק א ר ק אין וואודדע

 אלטע רא־טינע ־־א אין אי־ננ־וך איין טהאטעק טען
 א- בע־ויבטען דיעבע ■א פע־איבט. שינאנאנע

 א־נד טאנטעלבע; וועדטד&אללען א־הדעד תורד, שב•"
 ״קידוש״. א־נען דא שטאהלע; עבענזא קודשי־■ •בלי

 א־ננעאנטעט נולדען. ״״*< פאן ווערטהע איש בעבע־
 אונטער- שטרעננען אייננעלייטעטען זאפאדט דער

 דעבם- דיא נעלוננען. ניבט גיזהער עש איזט זובובג
 בעשטאהלענע דאש צאבען. צי אדשפינדג באנדע

 בע- טיט ניבט צאן דאש אלט. זא איזט נאטטעסדדז
 וואורדע. עדבייט עם וואנן ודישב שטיטטטהייט

 נעמיינדע קראקדער דער ציטנליעדער אלטערע; דא
 רעשטד- לעטצטען דעי בייא צאן דאש ע־צאהלען■

פע־בא־נענע איינע א"־ סינאנאנע דיעזע־ דידונג

 לפ״ק״ ״זהב ווא־טע דא וועלבע שטיעשאין זיילע ן
 דעזעש שטינדע דארנאך ווא־ען. א״נגענראבען
•אד,רע. ■■■׳׳ בעדייטם נאטטעשהדז

ווייסש■ מאן ודא מאייבענעהען■ •י ן ע ד
 פאללט א־ב״טעראלשאיינען*וועלט-פייערטאנ״. דא

 ענט- דאנן וואבענ-טאנ׳ אייינען אריף טאג ע- ז ע די
 צווישען טיינוננס־פערשיעדענדדט איינע שטעהט

 לעטצטערע דא א־בייט-נעבעדן. אונד ארבייטעדן יען |
יא אן ארבייטעד -יא ראש וואללען. צונעבען ניבט

 לאשסעו. ששיך אי! א־בי־ט דיא וואבענטאנע נעם !
 דא אוישאיינאנדערזעטצוננ■ דעזע ענטפאללט ה״ער

 וועלנעם אן ווירר■ זיק ג א ט נ נ א ז אם צא' דער
הא דיעשצאל דור,ט. א־ב־־ט יעדע טאנעיאדנעהין

 ע- ב דען טיט וויעדעד אדנייטער דא אנער נען !
 מאי .<אם זיא דא אונאננעהמליבקייטען, ן ע ד ר א ה

 אבדאלטען פאהנען״ אונד מוזיק מ־ט ״אומצינע
 ניבט לאנדע־ן מ־ישטען דען אין איהנע; וואש וואללען•

 וואור- אשטעדריינ-אוננאוק אין ודרד• נעשטאטטעט
 בעדארד- יעטצט ימאן אומציגע לא־בע אידנען יען

ז אי; - אונטערזאנט. ליך ! י ר א  דיא האנען פ
 בעזאנדערע נאנין מאי 1.דען פיר ן ע ט ם י כ ד א נ א

 דער פאן אבע־ דא נעט־אפפען, פא־בערי־טוננען
 וואור- פערא״יטיעלט רעבנמריטיג פאליצייא דארטינען

 לעטצ- אם וואורדען אומנעבוננ אוגד פאריז אק דען.
 אויש פערהאפטעט. אנא־בישטען ״״! פרייטאנ טען
 נעהט פאפיעדען פארנעפיניענען איהנען בי־א דען

 פארי- ראם צא■ .י אם פלאנטען■ זיא ־אש יע־פא־
 אונד קירבען טעהרערע ב״נע־טייסטער-אצט. זע־

א אין נעביידע אפפענטליכע אנדעדע  צו לופט ד
<•״?!• ——

ראטהשילד.׳ באנקהדזע איש ־אציא;—<־עפ
 אנע־-קאשש־ע־ שאש רע־ צ• שאן ש״־נט ש־אנקשי־ט אי•:

 דע- דאי,ע דיא ■אי:ע־ :דעש־דדאציל; שע־א־נטק •א:ע-
 נע- עטוואס שוועיליך שא; ד—וו ע ניד:׳ שע־איגט־ייטען

 אינ עס איזט יאהרע דע־ לדשע א-נ ע־שאהדען. •ענידדנענ
 שאלע שע־שיעדעגע •נו); ■לטהשילד באגקהדזע ד-עדגען

 אונשרייעד דיטענש אונטעדשלאנוננען דאש שא־נעקלששען■
 -6א דע־ אנע־ דאז־דע ניעשאלש ;שטאטש£אגדען נעאשסע־

 דען צו עש דא נעקאננט, דא־־שע־ עטוואש שעגצלינקייט
 שטילל- שאדען דען צע־א־ט נאנקהויועס דיעזעש ניונזאהצען
 אונשר••- דע־ שע־שללגונג א״נע אונד הינצונעהשען טוויינענד

לאסשען•■ צו איינטרעטען בעאטטען:■:ט ען
?אי; צאלל-דעפרדדאציאן. ינראםםע ! א ו• ק ש :

 מעל• ענטדעקקט, צאלל-־עש־ד־אצילן נ־לששע אייגע וואורדע
 ־־אויאטטעג-שאב־■- דע־ ע־־עגט. אדשזעהען אללנעטיינעש נע

 שימעד ־":שטען דעד א״נען טי־ נאלט ט ש י ד א ג קא;ט
ארב••- שאן הלגדע־טע נעשאשטינטע שא:־■־ לייגע שלשקוייש.

ע. ע־ דאטנזע שטאדטען נ־אששעדע; אללען אין נועד־גגען.  ד
א זיינע אוגד שאיל-געשאשטע, ״  א-ן שע-קדשששטעללען ד־

ע־ לאדען שאגשטען דע; צו צאהלטען שלשקדא  שטאדט. ד
 אץ קאששען. אויש קאד־שט נענען קלננטע ק^נקודיענם קיק

עי שאלנע  שא; אוגטעדצלנ קלגק־־־עגטע* איינעש אנציינע ד
ען דאש . אויששיערקזאשען איינעי ש־־שא דע־ נענאהי א: נ ל ע  נ
נע. דע־ דאש שיה־טע, עגשדעקקיג: דע־ צו וועלנע טונג׳

ני ויידעו- אן קאד־שט דעש ללל. או וו
דו נאד אוישלאנד שק ש אי: דעש אויש שטל ג ש ש ע נ ־וששלאנד נ ו

דיא דאם שעינעת עדנאב אונטערזוכונג ד־א ווערדע. ש ל ע נ
א לעשצשען  שטלששע יאהדע דד״

 שע־צאי• >)הנע -ונעל טיללילגען 2 איבעי שאן ווע־שהע איש
 שעד. 60 אינעד האטטע. נעצ!ןנען אוישלאנדע דעש אויש לונב

שייגע; נעאשטע, שיעלע דא־ונטער זלנען, י אי! ע־ ע  זא:ע י
נענאששען. האשש אין וואודדען אונד קלשש־לשיטש־דט

ם א ע י ש ש ע צ א ר ד פ ע  א ז א ר ד
 אורטהייל דאש פא־נעםטערן וואורדע ר׳ ע ־ א מ

 פע־קינדעט. שט־אפנע־יכטע וויענער דעש פא־
מ י י ל ד ע ם ווענען וואורדע אננעקלאנטע דא

ג נ ו א צו ד י י ר א ד ן ה י ע ן ר ע ר ע ו ו  ש
 אנקלאנע דער פאן ;פע־אודטהיילט ש ר ע ק ר ע ק

פריינעשפראבען. זיא וואורדע בעטרוגעש דעש
ן ה א ב נ ע ז י י - ן א! ם א ש א ר א מ ר א  מ

נעט ! ביז סי . י ו ל ס י נ א ט  האט פידנעפטעק ם
 פערטרע- אין שאפאד■ נ־אי מינישטערפראז־דענט

 אב- דעם האנדעלשטינישטע־ם. קראנקען דעש טוננ
 בעצ־נ- נעזעטצ-ענטוואורי־ דען נעא־רנעטענהויזע

 היע. נאהע־עש אונטערברייטעט. באהן דעזער ליך
נוצטער. נאבסטער אין ריבער

ג נ ו ל ה א ד צ ע ) ד . ן ע צ נ י מ ר ע ב ל י ז
 וויכט־נ- פאן -וואלוטא-רענולירוננ״ דא פיר עש דא

 אין זיל־ע־נעלד פיעל ודא עדפאהרען■ צו איזט• קייט
 בעפינדעט אוטלדף אי; זיז־ אשטער־ייב-אוננא־ן

 צאנא־ביע דעד פינאנצמינישטע־ ביידען דיא האבע;
 אללען נייא אפ-ל 28. אם דאש אננעא־דנעט■
ד שמאאטליכען  קאש- אפפענטליכען ז>!נשטינען או

 זילבער-טינצען אן סוצמען פא־ראטדינען דיא םען
 ק־עדיט-אינשטי- דיא אדך זאללען. ווערדען נאטירט

 האנדעלש-אונטערנעהטוננען אונד פעראיינע טוטע•
 בעשטאנד דע; ערזובט■ רעניע־וננ דעד פאן ווערדען

ץ דעד נולדען■ י . אונד י ■2 צו דלבערטינצען אן  ז
 העדדששטעללען אפ״ל 2.י אש קאשסא-שלושש ביים

 פע־צ־יבנען צו ווערטה או:ד שטיקק נאך ודרה
 טיט- פ־נאנצטיניסטעריום דעם ע־געבניש דאש אונד

צוטהיילען.

פאיללעטאן.
•אהרען. ״״ל פא־

ע־ ש ״ ( ט! ש ״ ע: אויש -אשא; ,  צוואלשטען דעש עגדע ד

יאה־הונדע־טש.*

)־שזעטצוגנ.)1ש 2(.,־■
ן גלייבשע גאהע זז)  גזאגשע גישש, עלעגד שיין שי־ אי

־ : - עם ,■•־■טע־ שי : : ל או ק טין א־־ן " ל־ ע־ :  שיך אינ
ך ל ע־ גיין■ ־ ל שאג; ש־עש־ע ד ל ל ט ו  ט־יוש- שיך איבעי גינ

עי'  שע־ו״עע־ן צו א־הש שיך עגטשללששען, ני; איך שיי
ני ען ק״ן אי נג ״ ע־ ד  עלטע־ן שיינעי נעשעהל קיק ד״גיצען. ד
ה: שעיועגגק, שיך ווי־ד  הלשש■ שלן שיי; אייגע; גי־ או־ך אי
ך לאששען. צו האני שייגע אייך נינג א דל ע וד  ש־ינע איך שלנ

שע־ן ני ? עי  שעישאה- צו שיך וואונשע, א־ה־עש זיא ■וענן אי
א: ענטזאגען: לען. ־ וי ל ל  שיין ל■ נעשעהען? ווייטע־ דאגן ז

אוגאנזעהנאר אילט עלעני

 ״אוגד הדשה, שש־א־ ע־ש*• זע־בשט דיך .שאששע
 שיע־דו־נט שיט שע־האלטנישש דיין אינע־ ־והיג ש- נע־ינטע

קאננשט דיא ויעג;
שלנה, ע־וויעדע־טע נעואנט•־ נע־ייטש די־ האנע •איך

 וויעדערצדעהען, איהן שערשש־אך, ־עטטע־ שייניעש איך .־אש
ע. א׳, ט ״נ דא ליין, צו שינהיג שע־יטש־ענע• דיעלעש א־הש נ.

! ־. ע ש אלי־• והיד, אנאננענטען אייגטיעטעגדען נ״א

י ן, ע ■ א- ע א ששאננעגדען־לשאגש דייעלעש אגשאנג י י ! •ס ט נ

 צו געוואלטזאש שיך צלג עש של־דע־טע. שי־ שא; עש ע־
 נינט, וואושטע איך שעה־. נישט שיך סע־ליעש בילד ליין א־הש,

טע איך שלדגינג, שי־ שיט וואט קאש, ד,ויזע נאך איך ודא  דאנ
ך, וויישש ה־־טע איהן. א; נו־  איש א־הש הע-ץ שיי; דאש אי

 איי; ודא עי אלש ענטנעגענשלאג, או־נענבל־קקע ע־שטען
 נעשיהל נעקאננטעש איין ע־ש־ען. ־עטטוגג שייגע־ צו עננעל

 היעלט איך נישט, עש עיקאננטע איך אגע־ שי־, אין לעבשע
 איך דא שאגע, שללנענדע; אש ע־שט דאנקנא־קייט. שי־ עש

ע של; ע־ דא יויעדע־לאה, איה; ענ  וואו־דע שש־אך, שי־ שיט לי
שי ניגב וועלט ד־א קלאי הע־צעגש שיינעש ■ענונג דיא שי־

 נעשלישטע־ איגגינען ליינעש של־ אוגטע־. אנבליקקע ליינעש ןא
שללין ני שינטע־נהייט. שאדנעגהאשטע שייגע ש  שיין או

הע־צענש שיינעש קלאששען דאש וואש נעשטאגד, שונד

׳:״א: דיא ,שע־יטלאשש שה. . , - .
ט ליששען ד־ינע נינ

ק צ־ אטהשען, צו א:, אונש האלט שאש -וועלכע ענ  ץ■ ל
ע־ שלנה• ע־י״עדע־טע  דיא הויך זיין לעשען, ש־־ן איזט .

 א־הן, דוא קעננטעשט קאנן■ אטהשען איך דע־ אין לושט.
 בילד איין אלש דאשטעהט ע־ יויא שאגן, דען דוא לאהעשט

ע־  בענר־ישען, שיך ד־רדעשט דוא נ־אששע, א-גד ק־אשט א־־
ט דוא ש ע -ד  ז־יניען דעש אין דיללע ש״ן ־ויא שאששען, עש ו

עני ודא שוששטע. או־שנעהען  ע—נע איך בין. א־־ך איך על
שא־: נינט שטוגדע ■ענע  •ו- צאנל-ך, שע־דוינש איך לאה -א

ען ש א  געוואהג- איג־ א־טע, שעראנ-עדעטען אייגע: א; איגש "
שן איין גאהש ליך ־ ו־עלנעש אץ א״ף• אינש שי  דעש אויף ווי

ען ווי־ אושהע־שוה־עז. שלוששע ע שטעהטש דא־ ד  לל־ג- ניי

א־־י־נען ׳:;־־ של־לינט, ע־ק־

ל ער, אונד די לן אין ה־יטליך נוד עד ו ד לנ א־ ל ך אוגד וו  ד
 שעד־אטהען נ־נט אדשענטהאלט דין דאש שושטע, היטען

ע־ אין העע־ע דעט שייא שטעהט ע־ דענן ודדדע,  גלדשאג- ד
 וואפשעג- דעש וואה־ענד נוד וואד אוגד קאג־נ. דען נעניען ד״ע

אד אדך הע־נעקלפשען. שט־ללשטאגדעש ל; עד ד  נאך ש
 אוגד עגששע־נען, צו ודעדע־ זיך נעגאטהינט, ו־לנען איינינען

י זייטדעש קאם ו ט קורצע אדף אוגד זעלטען נ  היעהעד. ציי
ע־ שלן דאגן שיך נעלעהי־ט צ־ינען געהיישעש איין  אנקונשט וייג

שיידעט אוגד ע א ל־ט, דען אן שיך נ ען איך ד טען ד ענ עלי  נ
 נליקקע. שיינעש צו ה־יטע אייך שיך כע־״ע־ ע־ ט־עששע.

ל; אך, אניע־ ז וויעדער שע־דדנט אילט יעטצט ש ״  דעש א
ש־אנק־י־ך.■ נאך ווענע

ק דאש .קאנן ק לי ען של־ דוא יואש זיין, איין:  דיינען ד
ש־אך שוששטי• שערבעינען שיע־נ־ענען איין ודא  הדשה, ש

 זיא איזט אילט, נ־עננענד העשטיג, ליידענשאשט דיינע ״ווענן
ך האט זיא ? ודרריג דא־וש  ע־ג־יששע; וואהנז־נן איין ודא די

ך ט־־ינט אוגד  דיך ־•הששט דוא אוגד שע־דע־שען, ציש די
ע־ נלך ־־ ך ־ אי  דעש אייש ־יייט. איין ני־ דאך בעוועגט די
אנען יט־עקקען שיט דיא שע ל. ויי־שש. ע־וו י דוא ע־נא־

' ׳ " " ל אוש, קעה־ע י זעלנשט י די ט נלך עש ו  שע־- אילט ציי

קלששט

 וא־-ען
אוש, קעה־ע

ט דוינט אנוועזענז איז

־ ־ איהש שלן ״נינטש ע העשטיג. שלנה יי

א ד־שה. לאנטע שע־לאנגט,■ ־אטד. שיינעץ האשט .־ו

- -ודא ענטציעהע איישגעדדוננענען דעש שיך א
ט, ■אנעד שלנה, ע־ודעדע־טע — -......י —נ איך ודא נינ

א קינשט טע־ געהל־ואשע יי  א ששיעלע, שלנ
ע. ט־־יע שייגע ענ ל הינויש דא -עגן נ־ ל ד דיין ו
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רוסלאנד. אין יודען דעי בעהאנדלונג דיא
̂טטיסארע. אסעייקאדשען דעו נער־נט רעם א״ש - - ק

 ינאיי־ ן $ ט ג נ י ש א ו ו פ$ן רעניערונג -א
 אויסעראידענט- צוריא בעקאננטליך האט אטעריקא

 אום ענטזענדעט׳ אייראפא: נאך קאטמישארע ליבע
 צו שטוררען. צו רופלאנד אין יודען דער לאנע דיא

 רע. וואשיננט^נער דיא דך פאנד שריטטע דיעזעם
 דאש םעראנלאסשט׳ אוטשטאנד דען דורך ניערונג

 רען נאך איינוואנדערער רוסיש-יידשער צאהל דיא
 ריעזיב נארד-אמעריקאים שטאאטעך ״פעראיינינטען

צונאהם.
 ר ע נ ע ו ו אבע־׳שט קאטג״שא־ע׳ ביידען דיא

 איהרער ארף וועלנע ר׳ ע ט ם ם ט ע ק דר׳ אונד
רא ו ב אי; היער ארן זין אייראפא דורך רייזע

 קור- פאר זינד ארפהיעלטען׳ טאנע איינינע ט ם ע פ
 אייננעטראפפען. היימאטה איהרער אי; ודעדער צעם
 דוסלאנד אין יודען דער לאנע דיא איבער זיא וואם

 זיי- האבען וו־ר האארשטרייבענד. איזט בעריכטען׳
 פעראם־ בער־כטעס דיעזעס טהייל איינען נערצייט

 בעריכטע טרויריגען רעם אוים ווייטערעם פענטליבט.
:פ^לנען היער ודר לאששע;
רייז. אבנעזאנדטען אטעריקאנישען ביידעו א—

 יענעם נאך טהיילם טאשקויא׳ נאך טהיילש טען
 יודען דען וועלנער רייבעם׳ רוסישען רעש טהיילע

 וואורדע. אננעוויעזען ניעדערלאסשוננ צור נייעשטענש
 אויך דך האבען. .,רעכט־ ראם וועלבע יודען׳ פיעלע

 אויפצוהאלטען׳ נעניעטעם דיעזעם אישע-האלב
 אוב- מאשקר. אין אמעריקאנער ביידען רא פאנדען

 פאליצייא דיא איזט ׳רעבטעש׳״ דיעיעש נעאכטעט
 פער- צו יודען ׳בעפארצונטעך דיעזע ארך בעמיד,ט,
 פערארד- פאליצייליכע איינע ערשיען זא דראננען.

 פער- וואארען האנדווערקער יידישער קיק דאם נוננ.
 האבע. ערציינט זעלבסט ניבט ער דיא דירפע׳ קויפען

 אוה־- זיא ווייל אוישנעוויעזען. וואודדען אוה־מאבער
 פאן זיא ודיל שניידעד. אונד פערקויפטען׳ שליששעל

 ראקק א־ינע; אן קנאבישע פערפערטינטע דרעבשלערן
 אבער בליעב טאן גענאהט. האזע א־ינע אדער
 ן זאנדערן שטעהען׳ האנדווערקערן דען' בייא ניבט

 ן 'פיעלע פארוואנדען אהנליכען אונטע־ ט־יעב
 1 דאבייא ארש. באנק-דירעקטארען אונד קרפל־יטע

 ! נררזאמקייט נראשטען דער טיט שטעטש טאן ניננ
 י אי; ארפנאהטע דיא ווארד שווער-קראנקען פאר.

 ■ דער איזט פורבטבאר פערור־נערט• שפיטאלער דיא
 ; בע- אונאוטשטאשליכען טיט אטעריקאנערן דען פאן

 אינש וואשערין איינע דאש פאלל׳ בעלענטע ודייזע;
 קאננע ז־א זאנטע׳ איהר מאן ודיל שפראנס וואששער

דען זיא ווענן רעטטען׳ נור אוישודיזונג דע- פא- דיך

 פררענ- אינדטטלינען דער עדלויבניש-שייך ״נעלבען
בעגעהרע. צימטער

 איבערהרסט רוערדען _ ם־דען ״דשען דיא
 פיה- ביישם־על אלש בעהאנדעלט. ראה שרעקקליך

 דאש קעמפשטער אונד וועבער העריען דיא רען
 איי- שיקקזאל עדוואהנטע קורין בערייטם אונם פא;
 וואר טאק איד,ר אן. ן י י ט ש נ ע ט י ד פררא נער

 דורב- פאליצייא דיא א. נ ל י ו ו אין פעלצ-ארבייטער
 ניבט׳ איהן טייפפט אונד הרז דאש צוריטאל זוכט

 ארב״טפארטנעטרא־ בעשטעללטע געראדע ער דא
 פאר שטאדט דיא בעפעחל דען ערהאלט ער נען.

 ארם- דער ;פערלאששען צו מאנאטש דעש אבלויף
 שוואננעד- פארגעריקקטען דער ווענען ער דען שוב•

 ניבט איהש וררד ערביטטעט׳ פ-ויא זיינער שאפט
 אייזענבאהנ-שטא- קליינען איינע־ ארןה בעורללינט.

 דיא ערפאלנט פאהרט דער בעגינן נאך באלד ציאן
 טושטע נאכמיטטאג זעלבען אם נאך ענטבינדוננ.

 קאנ- דער פארטזעטצען. רייזע דא פרויא ארמע דיא
 דאם פערזיכערונס דער מיט זיא טראמטעטע דוקטער

 פאר. ררפינ ■ידיננען ארשגעורעזענען בייא קאמע
 מאש- פאן נאהע דער אין ן י י ט ש פ ע פרויא איינע
 מיטטען׳אין פאליצייא דיא וואהנונג דערען אין קרא.
 איהרעם טראטין פליכטעטע איינדראנב׳ נאבט דער

 בריסטלי־ איינען אויף בעטט דעם ארם צושטאנדעש
 טארנען אם זיא טא; פאנד דארט פריעדהאף. כען

 וועלט צור זיא וועלבעש קינד׳ דאש ;בעוואושטלאז
איהר. נעבען טאדט לאנ כעבראכט׳

 ׳שטעטש בעהארדען רושישען דען פאן איינע
 אמעד- דען פאן איזט נרויזאמקייט אבנעל-ננעטע

 דיא ז ווארדען בעשטאטיכט עבענפאללש קאנערן
 נעלד ליין דאי ווענן ווערדען׳ יודען ארסנעורעזענען

 פערב-ע- וויא ׳שטאציאן צו שטאציאן פאן האבען׳
 בע- אונטער בעלאשטעט• טיטיהאנד-קעטטען נער׳

 נעשיעהטנאטענט- דאש פארטנעטריעבען. דעקקונג
 נרישטענטהום צום וויינערטען. זיך דא ורענן דאנן. לק

איביערצוטרעטען.
 געשיב- דיא בעריכט דער ערצאהלט פערנער

 בעזיט- טאשקר׳ אין נראש-קרפטאננעש איינעש טע
 בע- איהן וועלכעש צערטיפיקאטש׳ איינעש צערם

ע י אן דאקוטענטע אנדערע אהנע זיך רעכטינט.
 אויפצוהאלטען. רייכעם רושישען דעש ארטע ם ע ד

 אום פעטערסבורג. נאך טארין אים רייזטע ער
 האטעל אים בעזוכען. צו געשאפטשפריינד איינען
 ארד- אי; ״ניבט ז־יא פאשש זיין איהם׳ מאן זאנטע
 בליי- טאנע דרייא ביז צווייא אבע־ קאננע ער נוננר
 דער איהם ערקלארט טאנע נ^בשטען אם בען.

 איבער- טעהר ניבט האטעל אים דרפע ער וררטה■
דער הרזדורכזובונג. איינע בעפירבטע טאן נאבטען•

י ט ם ע ש י ד י ט א ל כ ס ן י ר א פ

 ער איזט קוים האטעל. דאש פערלאשט קרפמאנן
 פאליצייא- צווייא טרנען זא שטראששע׳ דער ארף

 טיט אייה! פערדאפטען ארף׳ א-הש פא- אנענטע;
 פא- דער בייא ניבט ז־ך האבע ער בענרינדונס דער

 דיא ארה איהן פיהרען אונד נעטעלדעט׳ ליצייא
 צערטי- איהם זיא נאהטען דארט וואיע. נאכשטע
 ער אב. בוזענ-נאדעל אונד אוה־ נעלד. פיקאט׳
 אונטע־ פושבאדען דעם ארף נאכט דיא טושטע

 אונד וואנאבונדען בעטרונקענען טיישט פינפצעהן
 נאך ער ווארד טארנען אם צובייננען. שפיטצבובען

 בעפונ- אונשולדיג צוואר פערהאר שארפען איינעם
 אין זאנדעק פרייגעלאששען׳ קיינעשווענם אבער דען׳
 ער בליעב דארט צוריקקנעפיהרט. אררעשט דען

 צוריא אוי־- איהן מאן שפעררטע דאנן טאנע, פינף
 דארט פאן ״דעטידאפפ״-נעפאננניסם. דאם אין וואכען

 נעפאניגע- אנדערען דר״הוגדערט טיט ער טוששטע
 וואנדערן ראדאשק נאך קאלטע שטרעננער בייא נע;
 טא; זעטצטע דא צובראבטע. וואבען צעהן ער ווא

 טיט׳ איהש טהיילטע אונד פר־ידייט אין ענדליד איהן
 אונטערלאש- ער וריל ווארדען. בעשטראפט זייא ער

 רעכט- פעטערסבורג אין אנקונפט זיינע האבע■ שען
טעלדען. צו פאליצייא דער צייט־ג

 מיליטארפפליבט איהרע וועלכע יודען׳ דען
 אויפענט- דער נעזעטצליך א־זט האבען׳ ערפללט

 אטע- דען נעשטאטטעט. רושלאנד נאנין אין האלט
 אל- איי; 7י שטעללטע קאטטיששארען ר־קאנישען

 ״-׳ ניקאלרש קאיזער אונטער דער פאר׳ יורע טע-
 צייט לאנינער זייט אונד דאטטע נעדיענט יאהרע

 טראי- טראטצדעם וואר. אנזאששינ טאשקוי אן
 ערקלאר- טהראנען טיט אונד ארסור־זוגג׳ דא איהן
 היי- אלש שטערבען. ליעבער טאכטע ער עד. טע

ווערדען. מאטדלאז
 דער בריננט אקקערבוי-קאלאניען דען אויש

 דיא א־בער איינצעלהייטען הערצריישענדע בעריבט
 הער־ישען׳ דארט וועלכע עלענה דאש אונד נאטה
 ארטשאפטען אנגעפיה־טען דער נאטען ד־א אבער
 אננעגעבען׳ י •ש ל א פ אללע זינד פע־זאנען אונד

 יענען אן ניבט דך בעהארדען רופ״שען דא דאטיט
 ט׳יוי- דיא אמעריקאנערן ביידען' דע! וועלבע ראבען׳

 רע- רוסישע דיא מיטטהיילטען. טהאטזאבען ריגען
 מיטטהיי- איהנע! דיא יענע. אללע ווירדע גיערונג
ש־קקען. שיבי׳ייען נאך א־ינפאך נעטאבט׳ לוננען
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זאטטט- ט׳ א ט ש ע י א ט זרי בייזיין איש פאנד אוהד

עי ך וו״ם ראך א ך, םי־ אנדערן קיינען אי  ,די
ך ניבט עש ״אונד הדשה. פערזעטצשע עדלי איינען שוו

י "~<ן•2כ<ש
ענע ד־א קעננשש .דיא  .דאנסט מלכה, זאנטע נישט׳■ לי

שש־עכען.״ נישש זא דיא קאננטעשש
ט ליעבע דיא קעננע .איך  ע־שאה- אייננער אויש נ־נ

 איה־ שאן האני! איך ■אנער יעני!. •!;טנעננעטע יו;;.־
ש־ענען  דיר, שא־ האני! איך אונד דיך, קעננע איך הא־ען• ש

ק איזט, שע־נלענדעט דיא  אוננעשאננענה״ט. דע־ שא־טהייל ד
 אלש נעלענט. נעשיהלען אין טעה־ ■שטעטש האשט דוא

ען  העדין דיין נעריכטעט. ו׳יי־קליכק״ט דיא אויף רנן ד״נ
ט ווא־ נ ״  נעשעששעלט, לאננשט וואדע אונד ענטזגינדליך ל
 ! נעדדיקקט עו נישט שאלקעש אזנזעדעש ״ננל־ננע דיא ווענן

ע־ נאך איש וואדען,  : שטדעשען. צו טאדנענש איינעש נינשט ד
טטעד איין קדיענע־, איין טדאט דא  ; קיהנה״ט אללע־ אין ־׳

 י זעלבשטנעשיהלש ז״נעש טוטהע אללעש אין וועלענש, ז״נעש
- שא־ אורדע ע- אויף, ד  ן אלם דוא דען עד. ;דעטטער דיין וו

ע;  1 שוואשעש דיין נעיטטירטטע שע־עהדטעשט׳ שיטצ-עננעל א״נ
שע דייני! אונד העדין.  1 יואודדע דאנקנאדקייט שולאדטעדי
ענע ע־ דיר, זאנע דיד. צו קאטטע דיך׳ נעזיננע לי  ; דוא וו

 ! אונד שע־האלטניששע, אללי! נעדענקע דיך, זאטשלע נ־זט׳
 ! אינטע־ד-קקען נעשיהל איין דוא דאש ערקעננען, שט—ו דוא

א וועלכעש מוששט. שטאנדע די שען א־ינעש צו אוט  ! שעונרענעדי
ל איך שאנען• ל ד ען, דיד ו ען דוא דאש צונענ ע־ען א״נ  1 שוו
הען צו קאטש־ שטע עו אבעד האשט׳ נע ע אן נעדאנקע ד  ד״נ

ך טישש ששלינט  אויך דיד עש ווענן אונד עדשוטהינען. די
ט ע נעלאננע, נינ ע ד״נ ענ  ! טיששטעשט זא שע־ט־לנען, צו לי
אך דוא ע; ־ שען אלל ־ ליא דיא ענטזאנען, ווינ א״נשלאשען די

 העשטיג׳ זא נאך טאי. נ״נוננ ד-נע נדי, נלוינע אנעד טאנ.
: •טשי־שיש לא ן ־ שע ערשטע דיא נו־ דאך איוש דא ז  קער

 שערשדכט״נט צ״ט דעד שאן דיא הערצענש. רינעש דענונג
ע־ ־,ש נאלזאש ה־לענדק האט צ־ט דיא וררד, וועדדען  שוו

- אלש וואונדען. -עדי!  ויענן אוני שלאנט. שיקקלאל דאש ר
ק לעלנשט-נעהע־־שונג איינינע נו־ דוא נ  אילט לא ודללשט, אי

ע י נ  ׳אזע־• דא; טיינשט. דוא אלש נאה•!־, וואהל ה״לוננ רי
־ איוט 1  אדר ש־עטדען אונשא־ט־יאישע; איינעש שא; הייטע ד
ק, נעשילדעדט שא־שהיילדאשטעשטע דאש ן א־ד ד! אונד וו ע  ר

ע־וננ א נאנד־נטען, דען טיש ששישששע שלד  שאט׳!' ט״ן ד
־ דין׳ שענש אללטאנליינע־ ק״; קאנן ע־ א־נע־״ן. האט. !' 

ק שיעלליינט אינע-ט-ששש נ  ורדדע דע־ אק טע־דיינש רי
 איין ■יא אנשושה, א״שע־ען •ענע־ אץ ע־ש״נוננ, ז״נע־

 דשט- אן האפשענטליך איהן •!־ וויא נעשטינט. שאדנענ-ארנע

אינע־טד־ששש. לינק״ט
 נענען .נינטש שלנה: ליא אונשע־נ־אך איין! .האלט•!

ק שע־דדנט: הארעל.׳ צ• נישט עש שע־טאג א
ך דא־ף איך  עש שא־ט,׳ הדשה שיה־ שאנען, ני:ט ד

 ׳עדעש וואונד-א־צט דע־ ד״א אונד וואהל, נאנצעש דיין נילט
 צו אוש טושש, אינערוינדען —טיט־ אונצ״נדנע אונד שאלשע

ק אינד טהוט, נאטה עש רא שנ״דען, ו ען צו ששעדצק ד  ד״ל
 דוא דאשיט טהץ. צו וועה די־ נענאטהינט׳ איך נין לא

 טע־- שאן דענקע איך אללא. עש ודיעדערהאלע איך נענעזעשט.
ן נע־יננ. ליטטלינק״ט דדנט׳ש  ד״ן אינע־ דענ ל־־נטע־ ר

 שאנן דע־ עה־ע. צו נינט אידם נעד-נט העדין שוואשעש
ק זאללטע ע־ •טטא־קע־ע. דע־ אילט  נעצורננען. זעלנשט י

ט! ע־ ש א נינט דד ע; אי; איה; דיא איינענשאשטען, ר  רינ
צו דיך טאנע; נעלשענד דאצו שטעללק, ״׳אך לא א-נע;

א יע־ל״טען, צו איהש טיט שע־נינדוננ א״נע־  עלטע־ן דיני! ר
 דוא ־אש '!־, ודיש שושש. צען—שט שעדצודישלוננ אין

ט ט?׳ נ־ד ניז
א אינע־ עדששרנטע ע־ שלנה; ערוו״עדעישע .יא,׳  ר

א שע־שינוננ, א אינעד ד  נעט־אששען קינדעש א-נעש האנד ר
א וואא־ענ-נאללק א״נעש שאן ורענן אלש וואו־דע.  דעדע ד

ווא־ע.
ה־שה. שש־א־ נעליענט,״ איהש שיעל לא שטדנע. .עד

 ראננטעשט דוא עלשע־ן. דע־ -ענט דאש עה־ע ער .אנע־
ען ט וויישט אינ־ שע־טדויען, עלטע־ן ד־.  שיעלע וויא ה״טע, ר

 •אלעף דאן שיט ננ—שע־שא דייני! אויף ויא האשנינוננק
ק ״ שוששטען. נ

 א״נע ל״ענע דיא דאש עלטע־ן, שייני! ורששען .דאך
 אונטע-ד־יקקעז נאך עדצורנניע; וועדי!־ ליך דיא איזט, שאנט

 ■ונענד איה־;- נו־ די־ש׳!; .ליא שלנה. ענטנעננעטע לאששט,
ק.׳ צו שק אוש נעדענקען, לדנ שו ט ענ

שאד׳! נ״! שעהלט־יטט א״ר־ע; דאך דוא האטטעשט
ך ע; ע ״ ^ דוא קאננשט ודא .אלל־ן ערט־אקקעך הדשה !

 א״נע שלאששק ליא דאך שאט■!־, איינע; נעיניען ש־אטין ווא־
א עהע,  ני־טינ ־עליניא; אונלע־ע־ שא״ט־ישטע; אללע; נאך ד
 ׳. שיד־ע; שע־דרנם שיט אוטנאננ דיין ואלל אני!- ״אהין אילט.
 ■,־״טעי דינדע־נישש א״נצינע יאש נ־רט-שטאנד ד״; אילט

 אונד אוישנעיאנען. י!—•״ שע־לאניננ נע— נעלעטצט, אייך■
 קאננטעשט ? נעוואנניען ־אשיש ״א־ע וואש :ש־״א ווא־עשט דוא
א דוא ן א״נעש נאטטין ר ע ט ש ׳ ־  א״־ דעד. ? ווע־דען :

טיששע;. נעדענקען שע־ד״נט דאטטע ש א י

שא־טלעטצינ: ט. ( לנ נון



ט ט א י בא פ

 ז־א נעגען נוי ניבט וועלבע אב׳ א- 2*
 אד- אוננארישען דעי ציערדעז ליעבענדען הייטע

י ירא זאניע־ן ט־א־א־שיע י  יעריב- בערייטש ו
ם אונשטערבליבען נענעןדען זאנז-ר - טעטען ת  ה

י פ ו  אונפערשאטטערודיזעלאזצוציע- אין זציל ס
 ענט- לייט-איטיקעל נעלוננענען דעם וואנט. הען

 פאלכעניען דיא ר,ירצע אי; היער ודר נעהטען
 נע- טאנאטס-שריפט נעאיאנען ״יעי שטעלרען:

 ־א־אקייע• איבד פאטעילאניישע דיא ניבט פאללט
 נאך פרעסנוינער דעי וועדער איהי נעפאללט עש

 ייא נא־ אבע־-־אבבינער׳ נראשוואדדיינער דעי
 איהרע ־ו־בם־יי־ננש-קאנישישיא]. ארמהאדאקשע

 ענט- נעשטאקקע איה־עם דאהעי. געהען אידעאלע
׳ראבב־נעי״ ויא בעששעי יעיענפאללש שפיעבען

 ד י ו ו א ד י׳ א ו ו ש ע ט ע ט אי; י א ב ל ה א ק
 אין ן י י ט ש נ ע ט כ י ל אוני ג י ו ב ם ע י פ אין'

 ענטשפרע- יינטונג איהיער ע. ל ע ש - א י פ א ט
 בע- אינע דעי ד, א ב ל ה א ק ודא יאגבינע־ בען

 ! פעראלטע- איינע ״נט״ דעי דאש ערקלאיט■ דענקען
 . זין דעי ד׳ י ו ו א ד וויא ,ז״א אינשטיטוציא; טע
 צי •עגונה״ איינע טאכט׳ דארויש געוויששען קיין

 עהרווירדנע יענער ן. י י ט ש נ ע ש נ י ל ודא ;טרויען
 אלם איינפאן דער ־אבבינער. טאפיא-שעלעע־

 נעאלא- טיאטצדעש אונד ארפט־יטט ״טישיאנאי״
! ם ת ה י פאן . . בל־יבט. ראבבינער נער ר פ ו  ש

 טאנע איינעש אין טאנאטס-שייפט דיא שפייבט
 | נענע; ־עפאיטעי וויטהענדשטען דיא איה; ודא

 י ביז- א־ז־אעלש נעשטאלט פיאפעטענא־טינע דיעזע
 1 דאש קאנן אונם וואנטען. אנצדשלאגע; ניבט העי
 [ - י ב דא זעלבשט טאן ווא יענן איבעייאשען; ניבט
על  ! איבעי אר־ שדעשלין ד־ טא; קאנן קריטיזידט, ב
אי־שעין.״ נעייננשאטצעני שופר התם

 קויצעם פא־ ב. י ו ־ - נ ע : א : א נ י !ש
 אונבעקאננ- ביזהעי פאן י ו ק א ד ק אין וואודדע

 אלטע דא־טינע ייא אי; איינב־ון איי; טהאפע־ן טע;
 -יא בע־יבטע; דיעבע ייא פע־איבט. שינאנאנע

 אונד מאנטעלבען וועיטהפ^ללען איהדער תורד, שפי'
 ״קידוש״. איינען דא שטאהלען עבענזא קודש׳. ■בלי

 איננעאכטעט נולדען. 12ווע־טד,עםא]״יי איש בעבעה
 אונטעד- שט־עננען אייננעלי־טעטען זאפא־ט דעי

 דיעבם- דיא נעלונגען, ניבט ביזהער עש איזט זובונג
 בעשטאהלענע דאש מאנען. צו אדספינדינ באנדע

 בע- טיט ניבט טאן ־אש אלט זא א־זט נאטטעשהויז
 וואורדע. ערבויט עש וואנן ודישש׳ שטימטטה־יט

 נעמיינדע קראקדער דער מיטגליעדעד אלטערע; דיא
 יעשטוי- דעטצטען דעי ב־יא טא; דאש עיצאהלע;.

פע־בא־נענע איינע א״־־ שינאנאנע דיעזעי דייוננ

 לפ״ק״ ב ה -ז ווא־טע דיא וועלבע אין שטיעש׳ זיילע
 דיעזעש שטינדע דארנאך וואיען. אייננענראבען
יאהרע. -׳■״ געיייטם גאטטעשהרז
ע! וויישש. טא; ודא מאיובענעהען• ד

 פאללט ׳׳וועלט-פ״ערטאנ״. איינען אלש א־בייטע־ דיא
בענ-טאג׳ איינען ־ א" טאנ דיעזער  ענט- דאנן וו̂ז

 צודשען מיינוננש-פערשיעדענהייט איינע יטטעהט
 לעטצטערע דא א־בייט-נעבעין. אונד איבייטעי! יען

 איי- א; איבייטעי ייא דאש וו>!ללען, צוגעבען ניבט
 לאששעו. שטין אי; א־בי־ט דיא וואבענטאנע נעם

 דא אוישא״נאנדעיזעטצונג. דיעזע ענטפאללט הייעי
 וועלבעם א; ווייד. זק ג א ט נ נ א ז אם מאי דעי

 הא- דיעשטאל רוהט. א־בייט יעדע טאנעייאהנעהין
ע ב דען טיט וויעדער איבייטער דיא אבער נע;

 מאי אם ז־א דא אונאננעהטלינק־יטען, ן ע ד ד א ד,
 אבהאלטען פאהנעך אונד טוזיק טיט .אוטצינע
 ניבט לאנדערן ט־ישטען דען אי; איהנען וואש וואללען■

 וואור- אשטעדריינ-אוננארן אין ווירד• נעשטאטטעט
 בעד,ארד- יעטצט שאן אומצינע זאלבע איהנען דע;
ז אי; - אונטעיזאנט. ליך י ר א  דיא 'האנען פ
 נעזאנדעיע נאנין טאי 1.דע; פיר ;ע ט ש י כ י א נ א

 דעי פאן אבער דיא געט־אפפען׳ פא־בעיייטוננען
 וואור- פעיאייטעלט יעבטצייטיג פאליצייא דאיטיגען

 לעטצ- אם וואורדען אומנעבונג אונד פאריז אק דען.
 אויש פיערדאפטעט. אגאינישטען '5״ פרייטאג טען
 נעהט פאפיערען פאינעפונדענען איהנען בייא דע;

 פאר'- טאידאם אש פלאנטען׳ זיא דאש העיפאי.
 אונד קיינען מעהיעיע ביינעיטיישטעי-אטט■ זעי

 צו לופט דיא אין נעגיידע אפפענטליכע אנדעדע
שפרעננען.

יאטהשילד.׳ באנקהויזע איש (יעפרדדאציאן
 אנעי-קאססיעי פאם דע־ צי יא; שייינט פ־אנקפו־ט איים

 דעי דאהע ד-א .אינער :דעפרמדאציק פעלא־נטען •אנעל
 נע- עטוואם שווע־ליך טאן ד—וו סוטטע פעלאינט־ייטק

 אים עם איזם ■אהרע דע־ לויפע אי: עלפאדדען. שטיטטטעם
̂טהשילד נאנקהויזע ד־עדנען  טאלע פע־שיעדענע ׳טון; ד

̂סמע;׳  אונטרייעד זייטענט אונטערשלאנוננען דאם פא־נעק
 אם- דע־ אבער וואו־דע דעמאלש ;ששאטט£אנדען נעאדטע־ ן

 דע; צו עם דא נעקאננט, דא־ינע־ עטוואם פענטלינק־־ט
 שטילל- שאדע; דע; נעהא־ט, באנקהויזעם דיעזעם נ־ונזאטצען
לנע: אייגע אונד הינצונעהטע; טוויינענד  אונם-•י- דע־ פע־̂פ

לאטטען.■ צ■ איינטיעטען נעאטטעןנינט ע;
א י ו ק ס א ט אין צאלל-דעפרדדאציאן. ניאששע(
 מעל- ענטדעקקט׳ צאלל-־עפ-וידאציק נ-אששע איינע וואורדע

 ק־אוואטטענ-פאנד■- דע־ ע־־ענט. אדפזעהען אללנעדיינעם :ע
 בידנעד ־יינםטען דעי איינען פי־ נאלט ט •ט • ד א ץ קאנט

א־ב־*- שאן תונדערטע בעיטאב*ט*נטע שאב״יק דינע טאטקויים.

 דע. ע־ האטטע שטאדטען אללעןנ־אטפעלען אין טעליננען,
 א■; פע־קויפטשטעללען ד־י־א הינע אונד טאיל-זעשאפטע,

שטאדט. דע־ לאדען שאנםטע; דע; צו צאהלטען טאטקויא
 א■; קאמטען• או־פ קאדישט נענען קקנטע קקקולדענט קיין

 טאן אונטעיצאג קאנקוררענטען איינעם אנציינע דער פאלנע
 בעאנא; אויפטעיקזאסען א־ינעי -טא6 דע־ נענאהיען דאס
 גע• דע־ דאם פ־ה־טע. ענטדעקקוג: דעי צו וועלנע טונג,

 וו^ל. אונד ז״דענ- אן קאדישט דעש בעדא־ף זאשמטע
 נ- ו ט ש ע נ דוםטלאגד נאך אויפלאנד דעם איים שטאפפען

 דיא דאם פעלנע־, עדנא: אונטערזוכונג דיא וועדדע. ט ל ע נ
 שטאפפע יאה־ע א— לעטצטען דער פע־ל״פע ם א פ־רטא

 פע־צא-. אהנע דובעל ט־לליאנען 2 אינעי פאן וועיטהע אים
 טע-. )10 אייעד האפטע. נעצאנען אויפלאנדע דעם אוים לונג

 זא:ע דע־ אי; עיש״גען נעאטטע, פיעלע דא־ונטעד זאגען,
גענאטמען. האפט אין וואו־דען אוגד קאטפ-אטיטט-ט
ש י ע א ם ש ע צ א י ר פ ע א ד ז א  י

 אורטהייל דאש פא־נעשטערן וואורדע ר׳ ע י א מ
 פע־קינדעט. שט־אפנעיינטע וויענעי דעש פא־
מ י י ל י ע פ ווענען וואורדע אננעקלאנטע דיא

 ן ע י ע ו ו ש ן ע ר ה א י א י י ר ד צו נ נ ו ד
 אנקלאנע דעי פאן :פעיאויטהיילט ש ר ע ק י ע ק

פיייגעשפדאבען. זיא וואוידע בעטיונעש דעש
ן ה א נ נ ע ז י ־ ן א א - פ ש א י א מ י א  מ

ז ט ע שיג . בי י ו ל ש י נ א ט  האט פאינעשטערן ש
 פעיטיע. אין שאשאר׳. נדאי- מינישטעיפיאזידענט

 אב- דעש האנדעלשמיניששערש■ קראנקען דעם טונג
 בעצינ- נעזעטצ-ענטוואורף דען נעא־דנעטענהויזע

 ע-— נאהע־עש א־נטע־ב־־יטעט. בא־•; ייעזע־ לין
נוטטער. נאבשטער אין ריבער

ג צא ו ל  ז ער ד נ ה
 וויכט־נ- פאן ״וואלוטא-רענולייונד' דיא פיר עש יא

 אין זילבעינעלר פיעל ודא ערפאהיע;׳ צו איזט• קייט
 בעם־נדעט אוטלויף אין זין אסטעריייכ-אוננאק

 טאנאיביע דעי פינאנצטיגישטע־ ביידען דיא האבע;
 אללע; בייא אפ׳־ל 2.״ אש דאש אננעא־דנעט■
 קאש- אפפענטליבען זאנשט־נען אונ־ שטאאטל־נען

 זילבער-טינצען אן סוטטען פא־־אשהינע; דא שען
 ק־עייט-א־נשטי- דיא אדן זאללען. ווערדען נאטירט

 האניעלש-א־נטע־נעהמוננע; אוגד פעראיינע טוטע.
 בעשטאנד דען ערזובט. רעניערונג דער פאן ווערדען

ץ דעד נולדען. י . אונד י .2 צו זלבערט־נצען אן  ז
 הערדששטעללען אפריל 2.־׳ אש קאששא-שלושש ביים

 פע־צ־יבנע; צו ווערטה אוני שטיקק נאך ודרה
 טיט- פינאנצט־גישטעריום דעם ע־נעבניש דאש אונד

צרטהיילען.

( . ן ע צ נ י מ ר ע ב ל

פאיללעטאן.
יאהרען. ססז פאי

שע־ ^־־ ט ־־:  צוואל£טען דעש ענדע דעש או־ש ־אמאן (

 י יאהרהונדעיטש.*

פ^־טזעטצו;:.)

אדע ק טע : לוינ ן :  וזאגטע נינם, עלעגד ט״; טי־ אי
י נ טע־ ד־י א ןטטט1ק עם ,״יי טין א״ן "י לי ע־ נ  טין אינ
אן עי :••ן. - ע ד עטי ע־ :■:ט דאלל טא:ן פ־ ט־־וט- טין אינ

ן י פייע• ן ענטיטלאםטען. כין אי נע־;......פע צו אידם טי
ני ־ דדיננען קי־ן אי ע  עלטע־ן טיינע־ בעפעהל קי־ן ד״נינע;■ י
ין אידט נעווענען, טין ווי־ד  דאפפ- פאן שיי; איינען נו־ אי

ע ודא דאך יאםםען. צו האנד ט־־נע איין  טיינע איך שאנ
טע־ן  פעיטאה■ צי טי־ וואונשע, איד־עם זיא מענן אינד ? עי

ען. א:ן לאלל ייאש :ענטדאכען י הען? מייטע־ ־ שע  ט־־ן א, נע
אי אילט ע־ענד הנ ע אנז י אונ

ן .פאפפע י אן ע־םט.י לעלבפט ד ם־  ..אונד הדפה, ש
טע די: ט- נע־ינ ע־ ־ו  טע־דלינט טיט פע־דאלטניפם דיין אינ

קאננפם "א ויענן
טל:ה, ע־וויערע־טע נעדאנט׳י נע־ייטם די־ דאנע •אי

ד; פע־שפ-אך. ־עטטע־ טיינעם אין -אם  וויעדע־צוזעדען. אי
ן מנטע. אי ע; דיעלעם אידם נ. ענ פי ש דא ליין, צו ׳*•לדי: פע־

ד, אנאננענטען א״נטיעטענדען נייא . פ • ו א מיי ר ע פ

א דאטאנם שפאננענדען ייעועם דע־אנםאננ י.ע :א ־ - ם טי נ
צינעזענדע*.

 צו נעוואלטלאם טין צא: עם פאידע־טע. טי־ פא; עם ע־
 נ־נט, וואופטע אין טעד־. נ־נט טין פע־ל־עם בילד ליין אידם,

 דאנטע איך פא־ניננ. טי־ טיט וואט קאם, הויזע נאן איך וויא
 איש אידם דע־ין טיין דאם איך, ווייפם דייטע אידן. אן נו־

 איי; וויא ע־ אלם ענטנענענפלא:. אוינענבליקקע עדפטע;
 נעפידל נעקאננטעם איין עדש־ען. ־עטטוני. טיינעל צו עננעל

 דיעלט אין נינט, עם ע־קאננטע איך אנע־ ט•־, אין לענטע
 איך דא טאנע, פאלנענדע; אם ע־פט דאנקנאלקייט. פ- עם

 וואו־דע שט־אן, טי־ טיט ליענע פאן ע־ דא וויעדע־זאד, איד;
 טי־ ני:נ וועלט ל־א קלאי■ דע־צענם ט״נעם ־ע:וננ דיא טי־
 נעפליפטע־ איננינען זיינעם פא־ אונטע־. אננל־קקע ליינעם אי;

 טי־ן אונד שינטע־נדייט, טאדנענדאפטע טיינע שטאלין
 דערצענם טיינעם קלאפפען דאם ויאם נעשטאנד, טונד
עטד.י—פע

 יטאם דיא .פיע־שלאטם הדפת ״ע־ ־ •ענטזעטצלין
?■ ליפפען דיינע נינט

 •־ רענעי צי אטדטען, צל אנ, אונם דא־יט שאם .וויעלכע
 דיא הויך זיין לענען. ט״; איזט •ע־ טלנד. יעדע־טע—ע

 איד,ז, ילא קעננטעפט ל|א:ן• אטדטען אין יע־ אין לופט׳■
נילד איין אלם דאשטעדט ע־ יויא טאנן, דען דוא זאדעפט

דעט אין
:;ד,!

: יא וו שאששען, עש ש
 ; כין, א״ן אין עלענד לליא טיפפטע. אויפנעדען

 טע־דוינט אין לאה דאטא־ים :•:ט׳ שטונדע •ענע
 נעמו. אי:־ א־טע, פעלאנ־ע־עטע; אןאי־נעם אינט ט־אפען

 אויז וו- ליעלנעם אי; א״ף. א':ט ז'לי"לל א״; נאיט לין
זו י ניידע שטעדטם ומדען ליי־ אוטהע־פוד־ען. פלופטע

̂נדזן; אין הייטליך נול ע־ ללייל עי, אלני  דך אונד ווא־ ל
 פע־־אטדען ניכט אויפענטדאלט ליין דאם טופטע׳ דיטען

 נאלטאנ- דעי אין העע־ע דעם כייא שטעדט עי דענן ווירדע,
 וואפפענ- דעס וואה־ענד נוד וואר אונד קאניג. דען נענען דיע

 נאן )ן1ש ער ללא־ אלין דע־נעק*טטען• שט־ללשטאנדעם
 אונד ענטפעלנען, צו וו־עדע־ זין נענאטדינט, וקנע; איינינען

 היעהע־. צייט צע—ק אויף אונד זעלטען נול זי־טדעש קאם
 אנקונפט זיינעד פלזן דאנן שיך נעלעדיט צ־ינען נעהי־טעם איין
 נעליענטען דען איך יוא ן־ט,1 דק אן טין נעש״דעט אונד

 נל־קקע טיינעם צי ד״טע א״ן טין נע־יעז ע־ ט־עפפע.
 דעם ארז מיעדע־ סערדוינט אילט •עטצט שק אן, אנע־
פ־אנק־״ך.־ נאך מענע

ד״נע; דע; £!)־ דלא ויאט זיין. נליקק איין דאם .קאנן
 ד־ם־ שם־אן ?■ טופפט פעלנע׳־נען פע־ב־ענען איין וויא

 ליא א־זט איזט, נ־עננענד העפט׳:, ל־ידענשאפט דיינע ״מענן
 ע־נ-פפע; וואהנזינן א״ן ודא דיך האט זיא ווידד־נ? דא־ום
 דיל ־•הטפט דוא אונד פעלדע־נען, צום דיך ט־יינט אונד

 דע: איים ־,״ש, איין :ל־ יאך נעווענט דין ? איה־ע־ ןן1נ
די דוא ע־נא־טע ק ודים*. ע־מאנען ש־עקקען טיט דוא

," ̂ך עם מייל אלט, קעדלע 1 לעלנפט '1"'  טע־ אייט צייט נז
קוןטטט ניייט־נאם דיין אנליעזענד, א־זט דו־נט

 העפטינ. טלנה ייע־ -י• אידם פק ״נינטם
 דדפד. זאנטע פע־לאננט,■ ■אטד ט״נע; דאטט .־וא
ענטציעהע. א״פנע־־יננענע׳ דעש טין איך "א
 כייא אין וויא נינט. .אנעד ע־וויעדע־טע

אונד שפיעלע, טאנטע־ נעדא־זאטע דיא קינפט
א: זיינע־


