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ט ?יינעל יאהלען עלטטען דיא פעלבלאכטע אונד ניבט, היי ד  קינ
ט אעהל ט ?1א העלוא]ןיפען אי  טאן אבעל לו, סטודילען דעק_ אי

טיג הליי טע פלי הנן אין יעדאך ?יך ענטוויקען  נאך דלאנג דעל אי
ע, טו]לוואכגט דעט . אבענטייעלן ד עט :יך על נאהק_ אי  איינ

ט טאגעט  לו גענוא נאך פאל אןטעלטגענאטטען ?יינעל דלייען אי
טעלבאאט איין ?יך ?וכטען ?יא געטהאן פןיהען,גע?אגט  פעל־ לו פי

 טטונדען אייניגע קויק_ וועג. דען אוי]י אאכטען?יך אונד טאפפען
ט לנ ע טפ טעל טלעפפ]יכעל ?יין דאט ,',טי! איין טאן א]? , ענ א  פ

 גאניו אונד נאהלן^ געפאנגען , איינהא]טע ?יא נאכגע!ענדעט איהלן_
ט איין זבלאכטע. הוי?ע נאך בעטאאט ט  בע־ ?יא דעל יכעל1גיי

ט אעלקט א ה ע, ט ט א דע דיע!על פאן פעללאטהען, ?יא ה  אן טטונ
אגטע אןיכעל איין איל וואל גאליבאןדי ז  ווידעלוויןןע אייגענטהי
 ?יינע נאכדעק. .געדלונגען העל? אינט גייטטןיכען יעדען :עגען

ע לפטיג  על אונטעלנאהק. וואל ]ענדעט פא] ונג1יוגענדעלליעז -י
 נאך פאהלט איינעל אויך' . ?עעליי?ען גלמטטעלע ׳!עהלעלע

ע אאן ווייהעטע ע1אאל?יי פןיןנ א די אין הן טעל דעל אי טי א טלי א פ

ר גאליבאןדי וועזטבעליהאטען דעט ]עבענטבעטלייבונג צו
הלען !יינעאייגעכע ^•חואןןעןווילגלעטטענטהייןט  וואלטעהיעלאנפי

ע־ל פי]על אויגען פאל ?יא על וויא לוואל אונו־  לופעלואטיגען ן
:האט געטפלאכען יינגטט אמנעלן

ך י אגטע א  דעל אין 1807 יאהלני איק_ ,יו] 22אק_ על ביןו
ט ד א ט  בעליהא־ דעל וועןכענן^ אין ליאאעל דעאועןבען אין נילא ט

ע  ווע>ט דעל ]יכט דאט אאטטענא אאלטא])' פלאנלאגיטע ט
ע1עלב ט ק  אין לוואל אונד :עעאאן וואל פאטעל איין . 'געבאלעו י

 איכן. ניבט אויך וואל על פעלהא]טניטען גינטטיגען ועהל קיינען
ע ד טאנ  לו אונטעלליכטען קונטט איינעל אילגענד אין איך ט
א אובד גיאנאטטיק דיא דעננאך ]עלנטע איך א|]יין ; }אטטען  די

טט א ; פעכטקונ ק די ען דען זאוין אי^דעכ^איך גיאנאטטי פ פ  טי
ע1העלואק אאנדטויען דען אין ט ל ע ט עלק אונד ע סו ^ויי  איאאעל אי

ט1העלאבג ט א ; י טט די פט איין איך אינדעק. פעכטקונ  פעל־ הוי
ע ט דיג היי  דאט ,אכטע טפא]טען לו פייכדע איינעל דאט אונד ט

טען ך, איך איך ]עלנטע ריי  אוטטעל, לוכן. איל נאהק_ אונד אוי
א טעל גלמטטען די . — ווע]ט דעל ליי

 פעלוועגענטטען דעל אייכעל אויך אבעל וואל גאליבא]די
ד אונד בלייט לו טטלאק. קיין דעק^ טוויאאעל טענ  דיכקטע ליי

ט אנדע5 דעק_ ',אוי! וויא אעעלע^פאטט איק_ ויך דעל אוכד אי  היי
אאא די1גאליבא וואוטטע עלליעהונג אטען איינעל פאן . פאנד



 גמרי-בצז]־ ,צויין ווצזר דערצונפיהרער ממניני פצזןדער פצורטהייצו
עטרעטען טטצוצוטםדיעכטט צזין צוצוטרצןןע מ]? בצו]ט ווצ!ר די  ,ג

ע1דיצןםרעגצ ער דצז! בערעדעט עלווצוורדע  ולי^נט1רעוומ דער ט
 ערליזהוט־ צזיךווצ!ןטעצויךיעדצןךניכט צויבעלנעה^ע, פצורטהייצן

ך"דורכ^יהטע דצזס דעק^פייער 1בייצ על עוער לו ,צוי  רצןחע די
ך5 דצזט ,ען1צ1פעלנצןצ צויך הצזטטע דצזגעגען . זזערגעבען  צזייכע י
ך צוצון דצזם צזוכד פצןרבעלייטעטע, גענוצז צוין בעוועגונג  דצוב״צן ד

 קצז= ־ טצזכדצזלצוען געןעגענען פןצ!ט? ־ טצזרלצזנצז דעכן_ צזויןי דער
ע ע. בעצומכטיגען טעלנ ט ^  צציינען דצזהער עט צויבעלןיעט צויך דן

 טטונ־ ל1ל ]צזנדעטע צזוכד־ נעהציען, לו פצ!הרלייג דצזט י ערצודען01קצ
 צזיי־ צזויני :^]]טע, צזויטברעכען בעוועגונג ריצו ווע]כער צוין דע,

 נצוך צויך צויך צווים ווצו םצ!ן געכוצז, דוצונעלו דער צןן נעק^בצןצןטע
. בעגצוב פ]צזטלע בענצןננטען דעק_

ך1ו!צורטעטעצ היעל ע פצוטטצויינע י ד ט צו!יין ;ןלןכג טטונ  ע
ע ט ע ד ך בין  ,׳צויך פעלנצ!הק_ בצו]ד צוונד רצוטונג, ען1צוצ1לוןצ קיינע ד

ט צוונטערנעהצוען דצוט דצוט, ר ע ט טיי ע  לעפוב־ דיצו צוזנד וומלע, ג
צוצ !יקצזנעלדך ע ן1פןיכטעטען. ט  פעלהצופטונגען דצזם היכלו, פיג

 *צזרדיניטען דער בייצו יעדצוך צויך צויך דצו ווערדען. וצוען1פצורגענצן
 לעפו־ דערדךצנצןרבפרייטענדען צווק, צוצולינעענגצזטירטהצזטטע,

ען, לו בעוועגוכג בןיקצזניטען ענ ר עם היעןטע^צזיך די  נוטלןצןט, פי
 עבעב* דצוכטע צוונד לוריקלוקעהרען, קורידי? דער בלמד דען צון

. פ]יכטען צונם פלז^ט
צויבער־ בעטלצוכטזנגען ?^כען צויך צזיך ווצן ויגענב)יק,1צ צזינן

ם, ע1צ דיצו פפען"1טר בעגצןננען זי  פןצוננב דעק, פצ!ן לווייפע] הנ
ך רעפובןיקצוכער דער  צזוכטער־ בעצוחכטיגען לו קצוטערנע דער ד

ט ע ט כ  7?צזד צויך צזיינלוטןיטען. פןצוט? דען ווצורען ווצ!רדען לי
רען ל! צועהל לייט קיינע יעלט דצזט צויין, . ווצור פעלןי

ע הצו]ב דעם ט ע ט כ ד  צוונדי צןבטטהמקערין צויינעל לו צזיך פ
ע דיצו . צןגע1 צויינע צויהר געטטצונד כ ד פ פ ע ר ך בנטצינן פרויצו ט  ד

 ,!הינטעלןצודע צויהרע£ צוין צוין; פערבצורג דצז ; ןצזכגע כיכט
פפטע  ולג1צ צוונד בויער, צז]ט פעלק^יידונג צוייכע צויר פערטצז

 צווי© !צוטעלכטה^ר דצוט דורך צויך ענטוויך צזבענדט צווהר 8
 פערבצזנונג, דער דצוטועבען וויידב צזותידיעןע בעגצזכן גענוצוצןונד

ט ע  ווצוהלטיינ־ צ!ןן.על ונדדערפערפצ!ןגונג,דצוטצויך1קצ!צופפעטצ ד
ט פקיי ט נצזך נצזך, !י כ ט . בע1הצ צויר היכטעל גצונ? ני ע  געטצות די

. 1834 פעברוצול טען 5 צן^
םע1גע צזיינע צזהנע ט , ל! טטרצזטטע וי ען ^ג פ ר ע ווצזכדטננ פ

^ * ־ י
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ט, איך {אה לויך . געבילגע אינם איך איך  1ל געלטען גענאטהיג
טען מען לו אויעלען צזזכד דולךטליי  אאר ג!יק לוק, . איבעלטפלי

ט איך עט, איבוכגען דעלאלטיגען אי  איינעל כלזך לזוכד פעלטלוי
דע סעל טטזנ אנאטטי ט איך אאל בעאעגונג גי ט די ענ  ]עטלטען דעט י

ט טעל לזונו־ גאלטענ  בעלגע דיא איבעל אויעל ]עלטען דעל הינ
טלי פאן ט ע  אדננל ,טאגען 10 פאן פעלןאויןי נאך צזיך ]אנגטע ט

הןאעהל  הויט דאם איך אא אן, ליללצז אין נאכטען, 10 פאן פי
טע איינעל אנ  אוטטער אייגע {יא דולך אונן, ,אויפאכטע קעק ט

א פאללובעלייטען, טט די אנ ג לו : טי עפ  ווילדע. ?יין עלטלאקען ה
 פאן נאכטט איך איך אאכטע לוהע איינטמגיגען איינעל נאך

ט2 ע ט עגןיי ב ע ד ליינ ל וויערעלאוחידעןוועג. פ א פ ע ס פןו ק  אנגע־ א
 אנגעמאא^ען, לעגענגיטטען פאן דענ:עןבען וויל פאנדען קאאאען,

ך טאיאאעל, איינען פיל יעדאך וואט אאי ט אי הינדעלני וואל־ קיין
טע איך ל טי ט א טע לו הא]ב איהן פ  ,טאיאאענד ב1הא , פו
 איך לוליקבןיעבען. אופעל אנדעלן אק_ פליינדע אייכע אאהלענד

טעט, וואל  ווילד. {עהען ייך1ג אאן וויא גאניו׳ ניבט נאך אבעל געלע
ט קעקען איך גינג פעלטלויען^ דיע{עכן_ אין ע ט ט לי  איין י1אוי ט

 אונד אאלע איך וועל {אגטע, איך דענען לו, לא^וואנטעל קאלפט
טטע. פעל]אטטען גענוא איך !ואלוני  על־ לאןן!ויןכטעל דיא הח

חי בים איך דאט איל, אלטען1ק  אין :יא דען בעפעה], אייטעלן א
ם . {ייא געפאנגעכעל איהל טען,1ווא איינהא]ען פאלי

 גע]ע. איינע בא^ד איל {יך דאט דאכטע, יעדאך* איך דא
ט היי טע ווילדע, דאלביעטען פ]ןכט לול גענ טטע  קיינען איך ]יי

ד עדעלטטאנ  גלאטטע פאן אונד נאךגלאטטע איך ]יעט אונד אי
 י1א(י איך אאן בלאכטע ל1דלאגויגנא לו אבפיהלען. דלאגויגנע נאך
^ ליאאעל איין עט דעטטען טטאק, 4 אי טטעל אפפענ  אין פענ

טטעל, דעק, איך נחהעלטע איך .גינג גאלטען איינען  ט1א פענ
אנדטאפט דיא איך אב  קויכן וואלען עט . אא^טע בעטלאכטען ]
חי ביט פוט 20  אונד הינאב, איך טאאכג איך . באדען דען א

 אעניגער אדעל {עהענד אעניגעל לאןןאחכטעל, דיא אלוהלענד
ע ט פי ע ל ה אי חי ענד א  לול אעג גלאטען דען איך, ט5א , פעלטלוי

ע פ פ ע ל  אונד פאלטפלונג איינען איך געוונאן וגען,1איינט העלאב ט
בט וועג ן דע קאנטע איך . געבילגע אינט אידעל איך אאלוי  , ני
א איך ן אע אאטלא:ע. אאל איך אבעל  יעב1ב פעלןיעם, עלדע די

 איך אעןכעק, איך בוך, גלאטע די:עט היאאע], טאנע דעל איל
ט אאל געאאהנט ]ע{ען לו אעג איינען ע דעל הי}פע אי טעלנ  ט

. ע1אאל{יי נאך יך1יק1ג גע]אנגטע אונד איך איך >ןליענטילטע
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־ פיך טפיי טלו פ טוו ע טע צזנג ךפעלן פי טפיין הוי ט ט פ פייןג טפין  טלפ
ט צדך דצז *כבן, טע, גענפטטען ניכטט פבעכד געטטעלן די ט  דער הפ

ל פי ה ט פ ב ה ט ל ד ען פן, ו ד פן ט ט פי הכן, לו:עטלען טי  פונדפיטפי
עט עטטען. לו נצזכט לו פלויפ :יינעל צזונד ך די  צזן.דצוט נפהק.פי

על הפט צזנגענעהק., )פנדוויין דעל גוט, וופל עטטען ס פיי פ  עלוו
ד צזיך . פענד קע יענעל פיינען עפפפפנ  וופיה]־ דעט פדגענלןי
ט, נ פ פצזן וויפ די הל נפך ד  פדעל פיינעלפיבעלטטפנדענעןגעפצז

 עפפפינ־ פיטטען, לו בעפילכטען פעהל ניכטט ג]ויבט, פצןן ווען
ט ע ע ווילטה פיין . ד ט ט דנ ט טען1ג פיינעק, לו יק1ג פיל ו טי ע פ  פ
 צויהנן עלוויעדעלטע פיך , פויט:עהען גוטען פיינעק, לו צזונד

עט דצזם יעדפך,  הענן דיצו, פונדעלונגט!ועהלטעם1פעלו ניכטט די
ס צזיך^דזצזטטע  ווצוט . גענפפפען פיל לו ניכטט טטונדען 18 די

עט דיצז :פ ,פנןפנגע פוים:עהן פונטעלעט פיין צזבעל  נפך די
דע פיינענן, צזין , — פיינפצזכעל פנ  ווצ!הל־ צזיך וופלע פפטעלן

ענן ךד כען טיינןי טווי ס. פלצזנקלייך צוין— טפדעענ  דענ^געפפנגני
פ ^ פויט צויך קפנכטע ,העלדטגעןצזטען :פ^ווייט פיך צזיך ד ע  ד

פ, :צו טיען ודלטה יין0 . — פצזכען געהייפכיט קיין פיבליגען  פליי
ע מ ע5עללפה צ!ן]עט צזיהנען צויך דצזט גוט, פלויצו:פ ד  יעלט . ט

ען גלפסען פיינעכן, לו פבעל צויך ?לזה  צזנגדכט ו־פט עלטטפדנ
ם ע טעלן :יך ווילטהט פיינ  צויך פלצוגטע ; כון ־ — , פעלפינ

הן, ? דצו הצובען ווצזט ־ פי
ט דע>£ כפך ט דני טפנ עט  ,הצזבען געפפכט פיל דצו דפט ג

ט פיך פיך ן־!צו]טע ט פיל געוויטטען בעטטעק, פי ע ט כ פזי פ ל ע  ,פ
פ  ניכנג פיל פוק_ זפכען, לו פן פינג פיך , נעהפען לו הצזפט פין ד
 עלנטט־ עלפפפנונג פיד פיך נפהפע צז]ט געבען, לו פנטיין דען

ך עט גצוב ,פיינען געגען פייכעל צדבעלדיעט . יך1  , ניכטט פד
ט !ען.5:פ פילכטען הצזטטע פיך וופם טע ך מו פג  פיהנן, לו פיך :

טען פפ ה פ פעל פפעל ודלד עם ; פיך ד  ביי>£ פיך ,:יין לייט פי
פ פםטען5 . פעטטלונעהפען ניפכטיט ע פיך ד  פבענדפפהן־ פיינ

 פוהר פיך פונה . כפך,*הוכגעל הצובע פיך — יעטען1בעט לייט
עדפך ד1בפ טיינען. לו פונלוהיג צוילגענד פהנע לזעטטען, פצולט  י

סטהיג הי]פע וזילטה פיין ווען הפט, פיך, בעמעדקטע ע, נ ט ט מ  ה
ע:ע פויטלופיהלען, פ]פן פונן_דינען  ודל־ ען5פעה ניבט פיהק_ די

ע ן .ד ד דעל :צופפעןפןפט? דעל וופל גפטטהפןי די ענ חייוג  ; דפ
 , לויכען לוז׳טלינקען פוק^לו , היעל :יך פצזן טלפך צ!ןזפבענדןיך
טען קיי פיג ק5פצז פיבעל פונה קלפפען לו פויט ניי טי  םוופט* לו י

ע געווקהנזיכע דיצו .לען ט1גע: פ פ פ ט נצזך :יך פעלוצופפכ^טע )
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 געגעג־ גצזטטהויוע *ינן 10 *ייניגע ו*רען1 ד1ב* צזוכד נצי•־, *ונד
עוע — וומרטיג טע יונגען די  טל*נקען קצזרטען, טפיע^טען ]יי

רטדטפר*ך :*נגען. *ונד  פעטט־ יייך ד*פ*ן *עהר ניבט דערווי
 עט צזויגען. דיען צוויט ניבט ויך4 ער פעלן*ר דעננ*ך לונעהציען,

ט  יייין *ונד *יר, בייצז פ*ן!צזכען *יךיהצזטטעיניכטט וו*הר, *יו
 צזיך *בעל . ענטטפלעכען עבען ניבט לעכע *יינע ק*נטע *נלוג

ע יט1 צזונד ,ער1טה* צזייניגע טצזטע *יינער ^*ין בעוצזם עי  די
 לו *ייניגער**םען ווירטה דען טיען ינגען1ק צויהר ; פערן0ק}י

. בערוהיגען
ע3ווסד! צזיך  טרינקער דער צויינעל *11 צזויגענב^יק, דען ט

טטען  גרקטטען: דעט דך ד*ט }יעד צזיין ! ו*1בר* *ונטער *י
 צוין. ג]*ט דצזט צוונד הצזטטע, בעענדיגט ערפרייעטע, ערפצן^גט

 נון צזונד ! וו*לט דצוט צויר הצובע יעלט ! צויך ,ריע! ^הצונד דער
טע * * טי ט דיצו , ]יעד צזיין צייך ט רהיי טע צוונד דכע ט , פלי  *י

עטט 3 *דעל 2*וטטע צזיך ווצזולדע. פ*רגעטר*גען ד* ער5ווען פן  קו
 ]עבע ־עט :1יריע! *ונד ל!]עטלט *ו*צזר*טע*יך ווידעלה*ןען,**ן

!״ צויטצ!ןיען }עבע עט ! פלצזנקרייך

קיינערפעלה*פט־ קחנטע עלפח]גע כען1ן* נצז־צויינענן פ*ן
* ייעהר נ*ה*ע ̂יין דין^ ^לעדע די  ווחלט־ קיין טפר*ך ווירטה ג

ך :* ד*פ*ן, *עהר כען *י ם * ע ד ט  ער *ב ווייט, ניבט נ*ך היי
 הצזט, גע*צזכט *יינעןטער? נול דך ער *ב געיייינט ערנטט^י! עט
ט די* פעלברצזכטע .**ן *י ט כ * ע נ פי ט ען,  יצין, טלינקען; ען,1דנג
ט **לגען נמכטטען *כן ך בצזט ,*נבלוך ט*געט *י  גצזנלע די* ד

ט פרמהיןיכע פ * ט ^ ע ע:  , עהרע *יינע *ן, בעגןייטונג *יינעל לו ג
*  נ*ך ג*ליב*]די ענטק*נן יך1גןיק .צזננצזהנן נצזטילןיך צדך די

 וועלע לוגעטטחטען יק1*ונג *יין *יהכן דצוט *הנע .**רדיןע
 נצזהייען: דינען לופע)!יג ,נג1לייט *יינעל *ין ער דצוט גור

 ]*; געדרוקט **]ע טען 1 לובן , טעללט ןע]בטט ער ווי*
 פעל־ ט*דע לוק_ *]כפרטט ק*לן בןוטריכטעלן דען פ*ן וו*ר ער

}נ\ עט *ונד , וו*לדען *ולטהיי  *וים־ די* *יהכן רויבטע די
ען י1*וי :!יכט ט ]*נגעלן דינ  דענן פל*נקרייך, *ין *ויפענטה*ן

 וו*ר*יינעפעלןעלונג ןודוויגפיןיפגי קמניג יכען1דעכן.ג*םטפליינד
* ט ע ד ע דעםה*ןב לולוטרויען. לו ווצוה} יןלעכטט5: ט פ פ ך ער טי  ד

טם נצזך *ןםב*ןד  קורלער נ*ך יעד*ך ער *וים *11 פ*ן *יין, טו
הנן ד* לייט, ט ועע פ*נן די* *י טוני ע *יבעלטרצזגענע פ*] ט  4ט

?מנדעלןיך ניבט המלדע בצזרבצזלען *יינעל *נפיהלעל *]ט וכג1



 כצזך ווידעל עצזכנב כצזה^ען דענ^חנגענחחחענען חונטעל ע1לו?לוגכ
 פולכטבחל לצז1קהלז דעל פלון דחט לוליקקעהלטע, יי]ע2חחל

^ , פעלהעעלט ע  חוכד_פעלגעבענט ג]יך קילכהחןי ווייטננן חיינ
טע כלזך טע כע1ווע כטע,12 !יי ט ענ  החט־ חיבעלפיןטען חיןידען די

עלן טחו  ןחפחלטחיבעלכחהק,גחליבחןדיחיי־ פעלליכטעטען. טפי
טט בחלחהעלליגקייטט גלזלכבבן כנבן ענ  14 דציגעיןכטט יעב1ב צזיכד־ די

 ןייכע, פעלהעעלענדען חייכעל טלעקכיטטען ען1צ!ן חונטעל טחגע
ט חן דיע?עןבע ביט קיי טיג טע חבגענחחחען העפ ט ח  בלז]ד . ה
\1דחל ך2 בחט י ע חבענטייעלן^פעלןחנגענדען נצזך יינעק_2 י ט ט  גיי

ט געוומהלונג !ויןקחחחענעגעןעגענהייטלול חיינע ע  *עהנענט דינ
הנן. ״ וויטצזניעל ״]ע בליגג דעל דעל"קחפיטחן דחל;  כחה^חי

ט חחטלחגען טען 2 ט1ח  לייגע דיע!ע . יחכעילח ליח כחך חי
ן געווחהלטע י חי ^ ה  ,פעלגניגען געחהנטעט ניבט .דוחהעט, חי

ע חיהק_ גיח חינדעק, ח עלט]חט טעפפונג דעל חחונדעל ניי  די
ל ווייכעט, יין2 ט העלז עחפפחנגןיכעט חיינדליקע לחלטע פי  חי

 חיהכ^דעט־ פליינדעיהחבען :יינעל פיע]ע .עלפין]טען טטוינען
כטעל לוק_ פחללוגטוויטע על דחט כחכגעזחגט, ב1הח  געבחלען די

. :ייח
 חי>£ טחגעט חייכעט ; על :חגטע חיך עלחיננעלע חיך

ך, געגען קליעגע ]עטלען ט פחן חיך ווח חטטעליי קיי עדיג  על־ חי
ט, פ חפ ט דח ט י י ך: ע נסכטען 2 חי ״ חו ע חטטען1געט קיין ט ט ח  ה

ט חוכד  דעק, , וחל1 געטטיעגען פפעלדע פחק^ ניבט טחגען 2 :יי
ט 12.0)(0גענעלח^חולבחןחונד:יינע חי ק ח  פלייחווין־ 40 חיינען ח

 חי־ חדעל ווחה^ 1000 חיינעק^ חונד לייטעלן 40 חיינען }יגען
ען בעווחפנעטעל בע] ג חחננטחפטחולחיינעק_קןיינ טיי ט ט  לול פו

טע  בעלג חק_ ?ייטע חנדעלן דעל 1חוי ווחהלענד חחלטילטע, :יי
ט טילל חבעלטט דעל חלפצזנח ע; חחנן 6 חדעל 5 חי ט ק חללי  פ

ט פעלגחט טטעהען, חיך יעב1ב פ]עטלןיך קיי עדיג  גע־ חונד חי
 נחכטיגחת חיינעל געגחנג דעק,ווחונדעלבחלען החלטע חונד פחהל

 פלחכטפח]־ חיינעל חין חחנדטיין, בייח , נחכטט ווחהל עט .לו
ט. ]ען עט1 פמגעןכען דצזט יחהלעטליי  דעט :יי:ע]ן !ייגען חי>£ י

 חב־ ענקלחנ?2לח חיינען וויח טמנע החלחחניטען :ייכע ווינדעט
ען צז}ט דינקטע, חונדחיל ען,1פעל ךדי: ל קלייכען חי ע חיינ ד ליינ  פ

ח־לע ע ח}ט ,וויעדעלהמלטע יוגענדי פ ליי  ווחה]טהס־ חיין ט
חטחפפענדעל טיגעל,  חיינע העלחב. חיך "1חוי היחחעןטטהוי ניי

 חגען1חיינלוט וועג כעל1ווע ניבט וויטטע חיך ויבטע1ג חוחגעבונג
בט היןלטע חונד :ייצז ^יי קחנחנען דעל דחננעלן פעלנעט חיין פי

• י ד ■
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מע דננל אוי!י לאטטע דעל הופטואג דען $דער ט טלא  . העעלט
 צזיך געןאנג דעלען ,גינגען טיגאוו5נא איינע החלטע איך , ניין

ט ט א ט פ בט יאהלען 10'די  בייא ווייזטע איך אונד האלטע ני
 אי?ט היעל גענעלא] :י1לו"לינב איל או/יגעבונג איינע בין איהל
ד דעל א ניבט בין נחך איך וואלטעטע דחן אויך אבעל ! פיינ  די

ע ט ט  פ^וכט ט^ייניגען איינעל נאך קנאוטען. אהלען איינען פאל טי
 קויק_אבעל אן. איןגואוגוא אייניגעטאגעןגאליבאודי געואנגטעאין

אלט אנט ד טע אמע] ט א ל עג איינ אן ט הן אנלאה) אן! אי  טאודאטען
ט יעלט גאליבא}דיוואולדע נד1א איבעלפיע] ט ע  אאן .געבונדען פ

 על, ןיינעל אין גאליבאודי פעלנעל ןאגטע בעטו)דיגען איך ווילד
הע איך דעננאך .ןיין לו איך געגען אןןלולמלטויך נמהן!נג, טע ט ע  ג

עס אן איך ווען טוידעלן ענטןעטל]יכעט ימיין פיה]ע איך עט ען  די
הלט אי^אן דאן פאל .עלאיננעלע איך עלאייגניט עפי  וואלד ,ג

ך אלדעלט; פאן אי פגעפ העאוי א לו דיאיעכיגען איהק_ אי  כענעןדי
ך איך בעליעןי איך .געטטאנדען לולןייטע איל ט נאטילןי ט ע ט  ט
ט דא וואר געבונדען אבעל איך דא ,אויין איך ו1אוי נול ט א  טל

ט איך וג1ט נעהעל, איל אי^אן ע דעל אי ט ט ג, פיי טי פ ע  אונד ה
ל ייך5איךןאג בעפאה] טט אינט טאלטול דיא פי  פיה־ לו געפענגני

 הענדע דיא איל וועכטעל אייכע ]יעטען אנגעואנגט דאלט .לען
 לעכטען דען איל טען1קנעבע ,פעטטבינדען ליקקען דען אוי!י

ט דויאען ק נייען איינעק_ אי  ,אוי! ,הינוי! ן$ איך לאגען אונד טטלי
ך1ג האנגען. דא איך ]יעטען אונד קען5בא איינען  ,דאלוי] יי
אט  איך פלאגענד, ווי! געטטעהען ן1נ איך אב העליין אי^אן טל
 על גיענג יעלט .יקקע1ב איהן^פעלמכטןיכע אוי! אבעל וואל!י
אלט עןעל אין היעל ב]יעב איך אונד פ  אויפ־ טטונדען 2 ]אגע די

ט. מנג ה ע  }אטטעטע קמלפעלם איינעט געוויכט גאנלע דאט ג
 פעללענקטען דויאען"אוגד בווטטליפענדען איינען אויגי יעלט

 אין איך •וסלע ט1א בלאנטע קאלפעל גאנלעל איין .טו]טעלן
 אאן כעט1ווע וואטטעל ביטכען אונדידאם ;פייעלאפען איינעק,

 ם1א אאגען איינען י1אזי ווילקטע לייכטע £]עהען איין י1אוי איל
 2 ן£]כען נאך וומלע. געגאטטען אייןען גויהעכדעט אויני עט

ך ןאטגע]אטטען וואולדעאיך טטוכדען אאלטעל  ביי. פין אונדאי
 אבעלאאזט איך וואולדע יעלט .באדען לו ]ייכנאהאע ט1א נאהע

אטטען  אנדעל־ אוכד געטליעבען זוייטעל קעטטען אין אונד געטו
$טט איל ןא אונד ,אייכגעקעלקעלט אמלטט ע ניבט ג  ע1עד איינ

קט טוטלעמ} ן1א פלויא עטי ע ג ט ט מ ל אבןאן1 איל דיא ה  פי
ע א געבלאכט ע5ןעע אונגויקויכע איינ ן ע, ט ט ע ך ה געווים חחלעאי
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 אאנאטהע 2 נאך אבעל $01! .געוואלדען לויב טאדעט דעט בא]!־
טאה גאוועלנעל דננל  על&אהלען ניכטט איל סנלזן ננל דאט איי
עט1*א קאן ך1ו — !לייצז וויעדעל יך1ענד לויך ננל י אי ל פי  צויהק_ א
ע מוין איך אן אין!אן ד^ן :א]) צזויך ,וויטטע דאנק יעלט נאך ט  היי

ד קיינען אעהל . האבען פיינ
־ גאליבאןדי אב:י ט אנגטעל1על נאך בעג היי ליי  ליא־ כצזך פ

ע אונד על לעפובןיקאנעלן טטאולען דעטען פאן גלאנדע נ  גע־ די
ט ^אי  אויפ־ פעלעהלונג נדעלונגטווילדיגעל1בעווא פעהלטען

 פליי־ לזין גיצז געואנגטען ל£טטען ען1עד צזוקי גענאאאעןוואולו־ען.
^ ,פילאטינין נאך טטיאאונג דיגעל ע  לעגיעלונג דעל ט? ד ד

.גלאנדע ליא פאן
 לעפולןיק דעל דעק.גופעלנעאענט פאן וואולדע גאליבא!די

 ג^נלא־ בענטא .אדפגענאאאען לופמלקאאאענדטטע דאט זאוי!
ט דעל ,]עם ענ דד א ל אונד1אב וו}זל ,לעפוב]יק דעל פ עןענד,  בע< ו

ך ד:י אנ טלע דעל אן פ  בענט?ז רטען לייטעלבליגאדע. איינעל טפי
ט• גאליבאןדי גאנלא]עםטי]דעלט לי ללענדען אי עכטען ען טאיינ  א)

קאלןטדע^גלאםען|דענ^העללעןנ  ך6טעלאויטדענ^יאהלהונדעלט'
 ,געוואנדט טאפפעל לאןאנד, אונד א]יפיעל דעל בלודעל איינען

אדא עהלענהאפט, דעל וואהלעל איין ווי על, טוי פפעלד לענ  איין
טטא, גענעלא] פאכן, נול עם ,גאליבא]! וויא ,טואאע]טע ע  דעק_ נ

ענדעטטטען  גע־ ווידעל ,לייטעלם איינעט אוטטעלביןדע פאן
טע אאנן ןא)כעל איין ,:עוזן הו  אונ־ דעל ;העןדען אוטעלעכ] פע

ע1איי ,אידע פילאטינין אין טהרןטיגקייט  גאנל־ טאן־ נאך על ט
טען דעט ע1בעפעה דיא אונטעל דך אוק_ , א]עם  לו פלעדדענ

ען. ^ ע ט ע לו̂כ טאפפעלן דיע;ען על :אה היעל ם  ,עלטטענאאן
 פעל־ אייניגעל אין איהנן_ וולט טאגע אייניגע פעלבלאכטע אונד

ט טהיי ט יעטלט וואולדע די1גאליבא .טלוי  אויטגע־ אאנן 60 אי
ט ע ט ט עועל .לי ע וואהל הויפען גאליבא]דיטע די  עבטע איינ

ע1קאטאאפא ט טי פפע י  אונד נאליאנען א]]על אענטען אויט טלו
ע1בעהאנדע על ;לו;אאאענגעווילפעןט פאלבען ט אבעל גיא ט  אי
ע כען1ןא איינעל ט ט, גי א אונד אונדאיןדפליינו־ןיכקיי  ל■1ביידעוו

ט, :א דען ך על דאם אנעלקאנ ט דיא אין ניע ד  נאטהווענדיגקיי
טלט ען. לו ^דעל לופעלזיעלען, געדו]ד דיא פאנד פעלדנ פ א ל ט  ט

ע1עללאה ״ , אונם בעפאנדען ״וויל  אין טאגעט ־איינעם ,על ט
אדע דעל לי  עט־ טוו אנט^ניא, ד^ןננא וועןכעדעל ]אפאלא, עטטאנ
טען דעט טעל מדדענ ע1א האטטען , לוגעהאלטע פל ל ע  ט

טן אונד ,געל^זגען ]אנד אנס !אנליאנט טע לכ איבעלפאי, קיינען !י
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ט, טבעלטט דער רטט בענטכליכטיגטע, טונט טטן 0ט] פעדל  דטן
ט )לו טטלינגוע גענטנט ט ל וונבגנבן ,טטיינטטלדער דיי ע נ  די

ט(, היי ט ביט לווייט זט]וי ט טונט פטן טטונדען דליי  דעבליג טי
ע טטנן טכטליג צזוכד קטפט]]עליע טטנן טעלי פ/ןנ  גע]טנדעט טינ
ט .די

 טיך ־ערפי]טע — גטליבט]די עללעה]טע נטכריכט דיעגע
ט דע; טי  ווצי־ ,בעפעה]יגטע טטליניגע ווע]כע ]ייטע, דיט פריי
טע רען ט ט טיך געגענטיבעל דנננען ,דיי כ טלני ט ווטל במ?ע ג  ד
ט ]טטטען, לז לטד!]ען ד3טו דיט ער גוטע יערער די ענ טט]י  טי

טין טיהלע געגען דער. ט, טיבערנטטטען טיילטפט ברי ט  וויר ה
 קטננטע טיך טבער .טטן 60"טונגעפטהל גטנלען טיל! ווטלען
ט טונד טטנן, :עכליג טיינע ע]ט טיהנען טי  פיר טיך טיך הי

ט געגנערן 300 טויך !טנדערן ,150 ט]יין ניבט ,םו!היג  די
טלע .ביעטען לו טפי

טע טיך ק טען, ט]]ען נטך קונדטטפטער דט־ער טי  טונד די
ט בעהיע]ט ט קטטען ט]]ע .טיל בייט טטנן 50 העכטטענ  טי

ט לוריק, נטכריכט רעל  דיקננר טיין געןעהן. ניכטט המטטען ד
 ]ייכבו פיינד דער קטננטע ?ט טונד ,ט]]עט טוטהי]]טע נעבע]

 טיך, בעט]טט ב1רעטהטד .דין ענטגטנגען כטכפטלטונגען טיהרען
ט ^טויני וועניגער טיך  טויני ט]ם ,טענטען רעל טינטע]יגענז די
קט רען טטינ ערע דער טינ  ווען געוומהנןיך, .לופעל]טטטען טהי

 ווירד, טונטערנטיטטען עקמפעדיליטן דעלטלטיגע טיינע נמט]יך
טע טיונר ך טול! ,קטטטען ]טנדע טנדעלן טיינעט טויט )יי  טין ד

ט געבען ,עגען1 לו הינטערהט]ט טיינען רע די ט ווע]כע ,טהי  די
ט ,עלקעננען לו טונלוהע פטן לייכען ,ריעכען פרעטד]ינגע  די

ט ט ט טען ניטט]ט פ טטפט טיינעל פטן דיט .טיי  הערוטגע־ טטננ
ערע ימגטען טען טהי טטנ דעל דערנרןהע טין דך לעלטטליי  ־עט

ד ,טנלולייגען טהנע ליט, ענ לג טי  טונגעוומהנןיכעט עטווטטי דטט
ך פטל טוטגעגענד רעל טין  קיינען טיך גטיבטע נון ,געהע ד

 טיי־ דטהער בעפט־] טיטטען, לו בעפירכטען טעהל טיבערפט]]
 , פ]ינטע! טדענען1גע פט]]טטענדיג טיהרע ,]ייטען נען

 ,טויםלוטטע]]ען געוועהרהט]טערן רען טין טוניליטן טיהרע ו!יט
ט טע טופפען טיל] טיך די ט ט  טונדגטב ]טטטען, טיינריכטען ה

ע] רטט טיהנען ט בייטטפי היי ל ע כ לד ע  לול! טיך טיך טינדעל! ,ר
ק הטטי עדעלועטלטע פלי ט ני ט ,טויפפ$לדערטע ד ע כ ]יי  טיין;

.טחון לו
ק בעענדיגטעל! ־נטך הטטי ?יינעל! נטך יערער גינג פרי
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עטחפט,  געללוי וולזםטעל דענן_ לווים דען נלזך צזיי^טען לוייניגע ג
 לןנדעלערולן]? נל!ך ,טלויעדע דילז לזנדעלעלזין ,}לזנלילןנען גענען

טען לו ל!דעל ן1ןלו^^ננ לו  דעק_לוייט־ לויט ל!]יין ב]יעב לזיך .פי
על צוין קיבע !יינעל כעל1ווע טעלקלזך  דעכן. ל פלו ]ופט פליי

טען דען לזונד הלוטטע צזגען1צז!ימגעט טופפענטהלןל קעט  פעלד
בט .לזבטיילוטע פןייטטלזפני נירן5צווכ לןדעל בעוולזכטע  צזי̂כ ני

טען טעט טפעלנ  לןבעלטט דעל דלזם ,דלזללזן צזיך דלזבטע ענ
ט די!על לווים דעל ,טטיינלולולדעל  דולך ,טטלזללליטע געגענ

טט לזיינע לוילגעכד  גע־ לזלוננטלזפט לויינעל וולזכ!לזלוקייט דילז ]י
ד טטלזונ ע 60 בי! 50 !יך טיי ט ט לי  דעכ^מיך לויט לזונם פלןן ט

ט'1נידפלגע הט]לע יק_1ל לולונן150 !יימנן לויט עלדע דעל לוויני  עג
. הלזבע

 עלטטוינען גלל!טען יינענ{1ל לו לזיך פעלנלזה^ ־פ?עטלןיך
טעל ע לויל הינ ט ט ק: לזיך לויךללןג פל!ןןען. טי לי  לזינפלזנטעלילז ס

פ1גלז לזלזלטיעלטען"'לזיק, קלופלז^עליע לזונד  ליי־ יעדעל ;א
טעל לולזן לזיינען הלזטטע טעל  לזיהנן פמן ע1לוונדפיע !יך הינ

 לויט .לזנקןלזלזלזעלנד :יך ללןםטווייפען דען לזן לופוט ןיעפען
 פל!ןג-- ^קלןך דעל .לויינענ^טופפען לזיך^לוין וולזל טפלונגע לויינענן

ל1ל טע ד רעל לזבעל ;י  פעל־ דען לזויני נלזהע !ל! לויל וולזל פיינ
טהלולטווע^ב ול!1 לזויגענבןיק, לזינן דלזם ,:ען לו'  בעליהל־ עלדי

ע, ד !יין ט  . וולול דולכבלזלט לזיינע/ןלזנלענטטיך פלון פפעל
 לוינן, עלוווןהנט וזילז טטלזנדען 60 מהל1ונגע>1ל ,פ]ינטען דילז

 לזייככב דלזן לוב, גילו טלזט ,לויינע עלגליפני לויך .געוועהלהלז]טעל
ע, לזייכע לווייטע, ט ט לי עם לזונד ד  הלוטטיגען לזיינעל!לן לויט די

ט  וו?זלע לזיך ,קלזננטע ג]ויבען ניבט לולזן דלזט ,געטווינדיגקיי
 לו לזלזנן דליילז ג]ייך דלזט יך1יק1ג טללזני!לו לויך לזבעל ,יין1לז

׳ ־ .״ טטיללטען בלודען
ללען געדלזנקען דכבן לוויני דילזלולזטטע וולןלע  לזיינען. ,גנבקצ̂ז

 לז]ןעט וולזלע !לן ,לזונטעלנעהלוען לו טופפען דען לוויני לונגליעןי
ט לוונד פעל]לןלען לזגע1ט לזיינענן, לזיט  דל* ;געווע!ען בעענדיג

טע לול לויל קפך דעל יעדלןך  !יינעלוייטט- לזונד טטלונד !יי
על עבענפלזןט  טטייכלולזל־ לזבעלטט דעל !יך !יעם !ל! ,גלזב פיי

ר, ע  ויבטע1לזונדג לזיבעלןיטטען ך1דל חלול, לזויך על קיהן !לן ד
קצ דיע!עק_ לזין }!]}ע לוונט ע ט ט על  דלזהעל ללוג!יך על עלבלןלגען.2פ

ע 100 לזונגעפחהל ט ט לי  לזונד לוליק טופפען פלונן. ווייט ט
.לויבעלטיטטען לו ן1קוגננ לזיט לזונם בעגלון

טלע קיין!יכעלעל קלןך ידלזדעל  פעל־ יעדעל לזוכד וולזל טי
בבי !לן בללזכטע, טלזדען לזונם ולזגע *לזונזעלעל לוין טוס זלולענע
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 ,בעולזלגען לו געוועהלע דעל דלזטןלזדען נול -׳לזיהנן לזיך פלזה]
 לזיך, ו!צזל דכעל .לזיבעלנלזהק. לזבדליקען דלזט צויך ווסהלענד

 בעגלייפען }!]]עט לזוטקעטען קנלזטדעל ןייטעבייק_ לזיינע דלוט
 טייטטנב נויך .ווילדען ען1לזיי העלבלזיי הי]פע לזיינעל לו לזונד
ך הלזטטען בלזלד ; ניבט לזיך  דעלען , לו^ע לויהלעל ד

 לזיינע דולך ,]לזטטען פעלעוויגען לזמכטע על? לזין לזיך נלזליען
ך דילז , לויך פל!ן וול!ןקע £ לוויטען ד ע  דננק. לזונד טופפען ד

פפע פיינז־ןיכען דעל הר!וןענפייעל  לזיר לזיט ,]לזגעלטע טלו
עזע .פעללזייניגט  בלז)ד0צו) דען ,זלזלזען5וויןק קלזג] הי^פע די

טע ק ט דעם דלזך דמם פייכד דעל דע פפענ  בעטצזט לזונד לזב טו
$לט לזונט בעווצזחי ל!דעל ד £ן  פלזטי־ בלענענדען לזיט העללזב פ

טען וויל .נען דיג . העודענלויטהיגטטע דלזט י1לזוי לזונם פעלטהיי
עלהיעןטדעללזבעטטלזלזלע־ לזוהל, דליילז געגען ״ענדןיך,

 ליק* לוק_ פל!לט1ןל }יעם לזוכד לזל^ רען דולך טוט לויינען .,נוע
ע לז:ען;5ב לוג ך לזיט על נלזה^ פעוולזונדעטען דינ 1לזבעל ד 5 

 לזיןדיעזענן, לזונזעלעדיטט ו!לןהלענד ,לוליק על ]יעט טלןדטע
 לזיינל פל!ן לזוהל 3 נלוכלזיטטלזגט ביס 9 לזלןלגענס פלזן קלזלזפפע

ל לזלזנטלזפט י עטיזדטעט פ ל לזוכד ג י  פלןן וולזלען, פעלוולזונדעט פ
 דלו ,טטלזרבען וולזוכדען לזיהלען לזן 3 נלזך ]עלטעלן וולכען

 ̂נלזך לזללט וועדעל קעלזפפען לזקלדעליטען דיעזען לוין יודל
 פלי־ לזיט ויל1 זוכטען וולזונדען ')ייכטע .בעזלזטען לזלנניילז

 :היי}ען לו וולזטטעל עלנייטעק. לומגןיך לז)ט $פט זלז טעכן,
 לזילצז*}׳ דינג; לזנדעלעט לזיין עט וולזל טוועלעלען דען ביילז

טע געלזיינען ה]  ;זעלבטט טטל!נד1ל דינען דעלפעלוולזונדעטע פי
ל זלן ,גענעזען לו ודננדעל ניבט על הלזפפטע  זיינען על לינ
 זיינע וולןלטען קוללען לזיט לזיהנן לזיבעלטלוג ,פליינד בעטטען
 לויי־ גנלודע דילז לזוק_ לזיהק_ בלזט לזוכד לזנלזלדנונגען ]עטלטע

טטעט נעט טו טענ ד דעל ,פזינ  פעל* דען לזונטעלזלזוכטע פליינ
על דלזן על וולזל ,.זולזונדעטען  לזיהן על פלזטטטע ;ל! לויינונג, דינ

טע ,לזללזע ויינע לזין ק  לזונד ,הלזנד דילז 5לזיינלזלן לזיהק^נ^ך דלי
טע פיטטל!)ענטוט ל!דעל ־ פןינטען לזיין הל  דעם }עזונג דילז פי

עם וולזל עם העלביילז. דללולזלזם כט טלויליג, די  ! בלזלבלזליט פיזזיי
•״ ,לזיטטע! לזנדעלעט קיין עם גלזב היעל לזבעל? לזיהל וולז]ט ולזם1

]עבען, גלזליבללןדיט לזין עפל!כע לזיינעל יעלט נלזהען וויל
 דעטטען ,לזולזהיןןט ט]ייעלזלזיינעק^ זזיט לזבדכטזיך על דילו

היי] לונן_ נול לזויך 5ל!בוז$ה ,נלזכלזלזזם על ]יפטונג  פעלזוכט ט
ען. זעןבטט רעטהלז]? לויה} ןלזטטען וויל הלוט;  ״לזיך טפלעכ

טטע/ לזונד געדלזכט היילמטהן לזנט נילזלזןם ,על עלל?זה]ט הלז
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ל פיך בעטלפכטעטע ענ לג * לו פונפקחיג יך1פי מע העפפ ^ע ע  פיינ
עט דיצז פיך ווען לופצן] פיינ ט' קיי  צווכדי קפלפקטעלט פונפבהענגיג

ם )צבען פבענטהיילעל לונן הפנג פונווידעלטטעןיכען פיינען  פינ׳
ע צזויגנב ט ט ט פ ע .פ  פיל עלטיען קינדעלהפבען, צזונד פלויפ פיינ

ע ט1פ  זיין דעל ,פפנן צוייכען פיל :פכע פונפעג]יכע ליין פיינ
ט, געווייהט פלינליפע פיינעק, ]עבען פ  זויצז ,עלפפזג דעטטען ה

פ פויך על פפ}ןטטפנדיג עט לו* ריפ ניעפפ]ט פיהק, ,די  פיינ
טעל1פפפי פפ ענ ע י  1טיק?פ דפט .דצזחי }פטטען לוהע נפטהיג

טע ט עדען פנדעלט יעז־פך הפ טטי טטפיי־ דען דולך ;ענ  פעלן!
טען נעל עני טפ]י  פיינער- פין פיך ב]יעב קפפפפגענפטטען פי

טפפפונג יכען1גפנל ע ט1פ פיל טיען עט פונד לוליק, פעלפיי ד טפנ  ט
 פייגליגעל פיין ניכט פיל וופל עט .ווע]ט דעל י1פוי פ]יין פיך

ע ד ליינ פ ל ע ען  וויפ הפט, ?פנקטהיג העל? רפט דען געב]יבען, די
פ קקלפעל דעל פ, נפהלונג; די  פיבעל־ סיפבלוך וועןכעדען די

ע עט זלען5וו לוופל פלעפד. פיל וופלען הפטטען, ]עבט ל ע פפ פ  ט
פ קפננטע פיך העללען. קלעפטיגע ,ען5ןעע  לו עלטט יעדפך ד

ט, ללעליי ט פוק, קו  פינניגעט פיי[ פין פיהנען פפן פיינעק_ פי
ט  ,]עעלע פונעלפעטןיכען דיעזננל .טלעטען לו פעלהפ]טני

פ ע5ווען ע טלעק]יכע די טלפפ ט טפ  העל־ העלוק_ פיך פוק_ קפ
ד ,פפלגעלופען ט דפט יעטלט פיך עפפפפנ ־ בעדילפני פיי פך  נ

טע5 פיך פיד ןעע]ע נעל עב  טיען :עע]ע ?פ]כע פיינע פהנע ;י
פדין רפט פיל  הצזטטע פיך יך.1פונפמג פוכעלטלחגןיך,*פפםט ד

ד פיינען לפ!עטי, לוופל ל,' פונד פליינ ע ד  ,וויעדעלגעפונדען בלו
ט פפ]יכטען פיד דולך וופל דינמעל פבעל ע  לוליק־ פפטעט דינ
ט ניבט קפנטע על .טען1געהפ  פונד ,פפפענזעבען5לו פיל פי

ך היכדולך, וופכע פיד פיינפצז] קוינן, פונט גפהען וויל  פי
ה]טע ל נפך בעדילפניט רפט גע?פגט, וויפ פ}!פ, פי ע ד ד, פנ פ ע  י

ג דעל }יעבטע* פיך עפעללו ךפהנ עבטע; פי  פליינד־ דיצז דענן ]י
ט פ פ ט ט ע פי: פ לייט; דעל ט5פלו פיינ  יפהלע, רעל בערפלי ד

פ וופהלענד ,לייפען לו פו>£ ט בןיט? פיין ]יעבע די  פפט־ ,פי:
ט וופט פבעל ;געוויטטעלם דעיט קינד פיין ט5פפ ט׳ ך ? . טהו  פי
ג וויפ ,געוויטטעל פיד ווע]כע ,דעכען פפן פיינעל בין טי עפ  ה
פ  ט]!פפעל דעק_ , ]עבענט דעם לוהע דעל ,פפגען דין פויך ד

.'עפלליעהע ,העללענט דעט
 גפליבפ]די הפט עללונגען, ווייב ?יין על פ1ו פונד וויפ,

,1ערלפה ניפפפ]ט  ]פטטען פבעל פנדייטונגען נע1פיינלע ט
פ ז־פט ,פעלפוטהען פ ד עט בלויט די  דעל וופל, פנדעלן פיינ

ט ק גפנלעט דין יעבטען1גע ?יינעל פעל]וטט דעק, פי !עבענט^י
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ט1גמליבמ פעלומל. מג : לדע :ע]בטט די מו למט:וו עהיי ע: בעלדי  מי
על דיע:על מיל געהקלט 11: בעגמנגען, על1פעה צויין ׳■דמביימ  פע־ן

 פעל־ מונ:עלע דולך דימט ,פעה]על מיין ווצזל דמט .לו יין11צן
 לעלליט־ מונטו]דיגען מיינעט העל? דמט העללען לוויימ מיינגונג

.טען . . .געלעכט מי:ט על על, צזונר טמד, מי:ט מי: מבעל ! . . ! 
ן קמנטע  דעל מן דמלט ? פעה]עלט דעט גלסטע דימ מבעל מי
ן $1' ,טמגע יענעק_ מן ,עלידמן דעט מינדונג  המפפטע, נמך מי

ג טמדע דעל] מי? טי  מיךקמנ)£ו}!יפיט מומט^מט ממכען, לו טטליי
ן 1 ען1לרודז לו ט)"מגע ]עטלטען מוק_:יינע , ט1פו מידזלען  פינג מי
פפען מוין מטהעק, פ]יעהענדען מיהלען ע?י  עמפפיל־ מיינ

ן ]עטלטען:ייפלעל! מיהלען גען טטע מי ע:ע קי  טטעלבענדען די
ך1 מ . ען פ פ ן ,י .]ייכע מיינע מומט)מנג מי . . ן מונד .  וויינטע מי

״ !פעללווייפ^ונג דעל טלמנען
ט ווייב :יין נמהל] גמליבמ>די ן1מוי מי י י : ,1טי י  :ימ ו!מ י

מ קצזמפפע מיינעל] מין ט5מ מעהל טע :יינעל מן טליי  פמכט :יי
ליגע מיינע מ]ם מונד  עכט־ פמטענ>מנדעט מיהלעט טמכטעל פיי

ט מ־על ,מבפ^ייעלטע געוועהל מיהל וועדעל  מין דעק_:מבע] מי
ד דעל מנ ע5פמלמנ]יי ^מוטהיג קממפפגענמטטען מיהלען ־ ט ע  .ט
בט :ימ וויך :עעגעפעכטען מעלדעליטען דען מין,  :יינעל פמן ני

טע ט דעט הינטעלטהיי] מק_ טטצזנד :מנדעלן ,:יי ע פ פ  טי
כטעטע מונד >וד מי: ,טטמי? מונו־ לוהיג  מיי־ מיט לי

ד גענעל מנ טז דמט ־  מיד ממן,, דמנקטע מיהל מונד ,געטי
 : ]מנדע לו מוין פעלבלענונג פמל מונילי$ן דעל לעטטונג

ע נציך גמליבמ]די מ]ט ט:יינ ט פע פעל]ו פ  גועלין]מפיהלעל^ ם1מ טי
מ מי: ט1היע ,וייטעלקלןמפפטע1  מונד געפמהלען מונטעל טליי

טטעטע מונד ,מוים מיה>£ ביימ מלט מ]]על ענטבעהלונגען  ]יי
הנן ט,1טמ צמט מי מ מן מונד מדיוטמכט ד  טלעפפ־ דימ טפי

טע ןיכטטען ט ענ . די
 הע!= דעט טלמטיו ו!מולדע קמליטיבמני געפעכט דעק, מין

 קמפמןעליע^לעלטפלענגט, טעקטיילממונגעלע פמן דענמוטהעט
ען :עכליג מונד דליימ מיינען מיט :ע]בטט מין מונד ט מ ^ד ט:  פו
מ יכען1פיינד דעל ממנן הונרעלט ,פינן צז]ט מעהל פצןן טעליי  ליי

 טלעקןיכט־ דימ טצזגע דימגעק. מן על]עבטע מניטצז מלינגע]ט.זמו
ןי: דמ . קליעגעם דעט ע5וועכםעןפמן טען י :  דעל מונגעלן נול מ

מ^ע  מונטעלוומלני קצזמפפעט דעט לוטויעלין מיינפמכען מיינעל ל
מ5 בעטליעב :מ פט יעטלט י קונ מנ מ  :ימ דענן מוניטלימן, דעל די

טענדעו דען ממכטען עט פילכטעטע,  מויט פמטלמנען דימ טטליי
ט דצזט .געהן. מ ד ל,' ע י טען וויל פי מונטעלהמו עט1 ,המטטען לי י



 גיצו ווננן ,שניליצון דיצז דצ!מ ,פצזלצוויט?עטלען טצזהט דעל לזין
עלט ניכט  צזניטצן .שמכטע עלטחפפען בצ!]ד :יך ,ווילדנב עלניי

 קליעגטטוי־ דעק, צזבדכט דיע:על צזין דצזהעל :יך נמהעלטרן
 ליי־ פיינז־ןיכען לווצזכליג יכע1עט פצןן הויפען צזוטצזיין פ!צ!טלע)

 ,פעלפצ!!גטען צזונט פצןן פןיכטוינגע צזייניגע ווע]כע ,טעלן
ע ?לזידצזטען צזונועלע צזיבעל  פמל־ צויינע" ט1צז ,ען1העלפי

כע טענד, פפעלד העלל]יכעט צזיין לייטעלין, טלעפפ]י  קצןננטע ליי
טפ ]ייכט צוניטצז צויהנען הען;5ענ ע  דיצז־ בלוטט דעל צוין צז^יין י

 ענט־ לו טטצזטט .דען5הע צויינעט העל? דצזט וג1ט ווייבעט ?עט
טע ,ווייכען על  פעלטהיי־ לו ?יך ,צזן :צ!ןדצןטען צזונועלע גיצו פיי
ע דעק^ פצ!ן פןעצןלןיך :יך פצזנד צזוכד ,דיגען ד  ,צזשלינגט פיינ

טע )צצזן צויין חט  רענן, :עטלטע צזבעל :יצזז ,עלגעבען ?יך ה
טע דיצז צוין טפצזלען דיצו פפעלדע ט צזוכד :יי  קלעפ־ צזיינעק. ש

ע5צזיי טפלונג טיגען טען :יצז ט ט לן ש ע דיצו דו ד  .הינדולך פיינ
ט, צזיהלען דולך ט]וג קוגעו צויינע ענגטע גיצז הו  צזיהלע פעלו

כט בעליהלען. לו הילענטצז]ע דיצו יעדצןך צזהנע הצוצולע, ע]ןיי  פי
 צזיינעל פצןן פפעלד צזיהל ניכט ווען ,:יצז״ענטקצןשוען וומלע

ך 5קוגע לוויייטען  יוצזלנב; לו?צוש?ענגעטטיללט געטלצןפפען טחדטןי
טע ש? טלט ע  דעןפיינז־ד־כען פצזל ו!צזולדע צזוכד עלגעבען :יצז':יך י

.געבלצזט צןבעלטט
ה צזן ייכ)יך1־צזונפעלג ט  צזניטצו ווצזלד געפצוהל, רעל צוין ש

שטהיג צזוגד העללהצזפט דענ  ריצו־ פצול צזונג]יק צוין העו
ה צזיהלען לווצזלצזיבעל דעל ,גענעלצזןטטצוב ?עק_ ט ט ש  עלטטוינ
 דען ווייבע צויינעל] פמל , בע:צזט גענוג טצזקט ניכט צובעל ווצזל

ט ,פעלבעלגען לו :יגעט דעט סטה?? ע ט ?יצו ש  טטלענגע>£ ש
 צויןדענען לוליק, ו!צןלטע צוייניגע טלצןט? געלמגטצ!טליגעק_ צזונד

 העלויטלו־ לעפוב!יקצ!נעל בעויעגטען דעל פעלצזכטוכג צויינע ?יצז
ע,1ג פינדען ט ב ט קלצןפטיג ?מ עבען קחיופפטע צזונד וי  דענן, ש
ע, ד ט עט :יצז וויצז שנ  היע]ט צוניטצו געטצזהן. שופפען ידען ש

ל צויך  עלהיע]ט צזונד עלבצזט לןויבען דיע?עק_ צוין ,טצזד פי
 טןצוכט= דצו? וונב?ככב ,}יינען דען צזונטעל ,על]ויבניט דיצז ןיצו
 ןצזנגעצזיללטע לו?וכען. שינעק_)ייכנצוהק. נצזך בעדעקטען, ד1פע
 בןוטגרןטל־ דיצז צזיבעל ייך1ג טצוטען צזיינע^ צזונד צ!ןןיין ?יצו

ע, ענ כ ע ע ט ק  צוויפלופינדען ?יצו רען רענן, נצוך ?וכטע צזונד פנ
ע; ט ע ט כ ל ע ׳1צזונן טצזדטען דיצו ווענדעט :יצז פי ט די  רענן ש

 ק]יידונג כצזך צויהל צזונד ווצזלען געפצזן]ען עלדע דיצו צוויד .גע?יכט
ט צזהנןיכקייט צזייניגע פיגול צודעל  טיענען. בע:יטלען לו צזיהל ש
ל ווצול׳ט צויך ;־,פעלגעב} ווצול נצוכפהלטען >צזיהל ה ע ^ ה ,פי
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ל ע ט ע פ ט ^ ע טטע, לזויפבעוולזלט טלזעל? דען טיקןלז] דלזט ד  הלז
 לזזכד ,נעטלען לו וולזכגען טטלזללען לזיהלע טללזנען לזיינען לזיט

 ניכט לזיל ,לוזלזלזלזענפלעטטטע לזיך טל!דעטלזנגטט דילו ט1ל!
 טטלייננן לו דלו ,צווי!* עלדע פלן]] הלזנד לזייכע ,געטטלזטטעט

 נ־יק לזייכעל לזוטטער דעל גללזב דלזט ,לזוי! ו^ע1ב לויינע לזדעל
.וועלפען לו דעל

ך לוייניגעללזלזטען לזניטלז ־ל!]ט עלט ד עלדכ ,הלזטטע פ
 לזידזרכב לזן לוייפעט, לזן נולנלזך דלז דלזכטע ]עבטע נלןך לזיך דלוט

ך בל!ט ד1בלז ,פפ^יבט ט1גע לויינע לזיהל ד היי ענ  .דלזל דלזלו עג
 דלו גינג ,נוטלענד פיינדעט דעגלייכען דעט טלונקענהייט דילו
 דעק_:ילז לזין ]לזג, דעטיעניגען נמהע דעל לזין דלזט הויט לזיין לזין

 ל!הנע ,פלוי לזיינע וול! לזוכד ,בעווצזכטוולזולדע געפלזכגעכע ט1ל!
 ,לזלזנטן לזיין ,בעטיטגיטע לזונד לוויפנלזהק_ דלו קעכככבן לו גילו
 בעווע־ לזיינען לזין לזוק_פלייעל ,הלזטטע וועגגעוולזלפען לזיך רען

 ;געקלולזלזען פיינדעט דעט געוולז]ט דילז לזין וזלזל ן די לו גונגען
טע ט פעלטוי על דעק_לזיהליגען, לזיט לזיהן דלז מנ ט על  לזונדפלזן ד

ללטע לזניטלז דילזנלזכטבללזךלזן; ולןל.1 גלמטטעלעי^וועלטהע  טטי
.דלזלין פעלטוולזנד דלזונד1וולז לזין'רען

 לזונזי ןל!ווין לזיינעל העל? דלזט ג]ייכלייטיג געהמלטע ־עט
ט דילז קיי חיג ע  לו ןלוויכעט לזוכך דלזלו, גלזללע^ע לזיינעל טנ

״ .וולזגען
דיע• ,וולזונדעלבלזלעט עטוולזט טהלזט דעל לזין וולזל ־עט

 לו לייטען לעננעל פייעליגען לזיינענן, לזול ווייב טלופפעלע פעט
 גלזטט־ 1ןל דלז לזלזן וולן הויזע, לזיינענן לזין דלז פעהעןדען
 בעקלזק^לזונד געבלןלגט לזונד עלבעטען לזויפגענלולזלזען, פליינט]יך

 פלזלטטטיל־ לוינן,גלו^פפ טטולז׳זנלזכט, לזיינעל וולוהלענד דיעזען
 דעכך דעלב־זיטלע^לזונד דעכ^ייכטען לזונטעל פע]?ען זזעכדלויבעל

 דעט נלזכט יענעל לזין עט וזלזל ולן רען ,דלזנעלט רעם רלןן]ען
טעל, פיעל לזזגגןיקט'  פ]וטטעט דעט לזופעל דעק, לזן דילו ליי

ען וולזלען, לזויפגעטט]ט קויפלזט ה ^ פ ט  דיע־ דע^לזנבןיק ביילז ענ
ך פעלבלזלגען לזונד עלטיינונג פעל ט דעק_בוטוועלק הינטעל ד  דע

 לזונד לזנגעטוולןןןען לעגען פלןק, ,דיעזעל . פווטטעט דעט לזופעל
ט, דלןפפע}טעזדלזט לזוכך בעלגוולזטטעל דילז דולך ק ל מ ט ט ל ע  פ
 דנטלטע טלל!טלדע>£ מוכר ,געוויטלדכבן טטלאק_ לזיינעק, לו וולול
ט, דענזעןבען* לזיבעל דלז כ  לזיי־־ לזין טלזגען לזייניגען פלזל ןוילזזני
 לזנגעקןלזלז־ ,טווילזלזענד הינדולך ןל!נדעלן ,בלזלקע טלזנען נעל

 לזיהלעל לזיט דלז דלזט ,לל!טםעט לזיהעט לזמהנע דילז לזן לזעלט
ניבנו בלויזענד, דך טטיללטען ען1ווע דילז לזנפייעלטע. טטילולזע



 מויטדעהנונג מיינעל מין !מנדעלן טטלעקע, קורלע מיינע עטוומ
מ דמך מונד דמהין, טריטטננן 500̂ פמן  גע!ונדמונד עללייכטע!י

 מי! מיד ,קמפפע טמטטע מיינע .מופעל מנדעלע דצזט ג]יק)יך
 מונעל־ דימ וומט מ]]עט וומל ,גענמט ]מגעל מיק. מייןיגטט
על פמן לייטלוימעט מיינעט מיננעלהמןב לייגענדע טלמקענע  פי

ק, !יך לו טמגען ה מ  לוק ווידעל פמקמליצז לו ענד]יך מי: בים נ
ם מלמנהצז מבעטטען דעט קמלפט ע טי .ט

 מבט׳ מיינעל נמך ,מיך מונד מניטמ וויל טלמפען ׳־היעל
 געגעס מונט ו!יל דעק, נמך לו!מממען, וויעדעל טלעננונג טיןגיגען

טיג ל !יי מדט פי  ע5ווען דענקען, קמן ממן המטטען. געהמ]טען ט
דע  מונ!עלע וומל גלמטטעל נמך מבעל עמפפמנדען! ויל1 פליי
דע  ]יעבען מוכגעלן העל5נמ במ]ד ווייב בלמפעט מיין :1מ פליי

— . בלמכטע ט1ווע לול מענמטטי
ע ד1במ מג ל פ מ די ק מ מהע, לימ פמן ק  גמליכמולי גלמנדענ
פפעט מיינעט קמממכז־מ דמם וומודדע טטי  מנפעלטלויעט קליג

 ךין קליגטטיפפען פיעדן־עכן פמן^מעהלעלען ד1במ מבעל על וומ]
 דלמהענדען מונד ]מגען טלמטט דעל טלמטו .פמנד מומליכגט
 מיך מיך מיבעלןיעט בעפמנד יעלט מיך מיך דעל מין געפמהל

מ מיל בעווימט ,נחטט כיין! פעללווייפן!נג דעל ניבט דמך ע! ד מ  מ
ל מיך ט מיהן מו ט ע  הע]דע]; דעט וומלטע דימ דיע! פעלטלויען פ

ע1פעלנעלהמנדע על ?מגט היעל  עבען1 מומט מ]]״! ניבט ;יכם ט
 לו עהלע מיד ט1גמ עט הלזטטע פעלליכטעט מיך עט5ווען י1מוי

 מייןפמהל* דמם ל!גוטע היעלביימ מבעל מיל קמק. נון לעטטען,
מ1מ ייכטעל5 לייג די ע דעל ! ד ך וומ :וכטע מיך .וומל פיינ  מממי
טטע רעל  'לייט דיע!על וומהלענד קמממען לו נמהעל קי

 מיינגע. ממננטמפפט מיינעל הע]פטע דימ מ!: מעהל מיך המבע
 דמהעל }יעט מיך .מוים !מדונג יעדע מיל גיענג מויך . ביטט

מעו מיינמנדעל מויט פמהללייגע דעל קעטטען דימ  ]יעט טפלע
מעלמ נמגע}. מיד מ מהח עטפמלהמנדענע5די  ועדעל מיי!עןמונד ן

ען מונד לו!מממענלמפפען ע! דעלטעדי  דעק_ ןייטען מן]ען ן1פ^ טןיי
דע ךנ עט בי! גע!יכט. מינט פיינ דןי טמלנל1ענ ען עלקןיינ  מונדמיינ
ע מונטעל ממען!מננענמויפגמנג עלטט מונדלוומל גע]מנג  העפטיג

 דמך ,העל !ייטען מן]ען פמן פיינדעט דעט דמננעל קמנממען
״ עללייכען לו ]מנד דמט

דיע־ ]עבען מבענטייעל]יכע ווייטעלע דמם מיבעלגעהן וויל
 נול בעלוני וומהלען קינפטיגען !יינען פיל מיהן דמט ,לייט !על

מין טע. מונדטט$הו מהטעדעק. געטטמ]ד פיעועל^ייע בי!דעטע׳  נ
ד, דעל קממפפעל מ!ען3הייממט מ גענימוט גוטעל !יין מבעל ט
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ל פ הנ]פ!יט ה ד יעדער פי פונ הל עפפ  טוועלע דורך צוונד נפטה, ג
פונגעןגעקלפפטיגט, טען על קעהרטע פרי רפי  טפגעןדעט נפךטטי

י פיר לוליק. נצזךצויירצופצ! 1848 פעברופל לי ב לי פ עטע ג רעפפנ  ע
ען !יךיעטלט ע]י פייןרייכעט פיןפיטפזי ט. פ קיי  קצור! דערטהעטיג

פ הפטע פובערט  פעטטילצן בייצז בעלייטם עטטעללייכער די
טפ צווני פי פ געט]פגען,לפדעלקי ג פךפעלפנ ךנ  צווני געפפלפען !י

 צזונטערטטיטלונגם צונן 1120,000 נעפפע) ן פצו £ערדינפנד קפניג
טטפפטע יעק_ פויט טרופפען לכענ  גפלי־ ם1פ ,לוליקגעספען קי

 ערטיען, פפנטופ פצזל הויפטקוופלטיעל !פלדיניטען פיכן_ בפזיי
ען פונן ני !יינע קעניג ליטטעלץיכרן י ע ריצו פו ט ט פנ  !יינעל די
ט ע יער] פי פ פ  גענופ נצזך פפעליקפ פויט ׳עטפעלפנלפ״ טי

ע לוליקגעקעהלטען ט לי ט פני  פער׳ בעלט1פ קפל] פנלוביעטען. ]
עדע ווייגערטע ל פנטוופרט דירעקטע י ט פו לי פ ב לי פ ס ג ע  פנ

טטען ער !פט נ£ך ביטען.  פ^נפטע וועניגע פיכן,!יעגעטגןיקע. פי
פ ער ווילדע טפעטער פפע די ען טלו הנ  פפטריצוטעןפיט דעטהי
 נצזך גינג יעטלטערער .הצזבען עפפפצזנגעו פלפען קפפענען

ע די נג פי פ פ ע ד פונ ד פנ פין ט דעט דיגונגען1הו פ היי  בעלפויט׳ פריי
ט .פ^ןל,עט טען פ טע י דיגונגטקפפי  צזקלעפטירטע פערטהיי

ד !יינע טעפונ ט ענ פך !צזנדטע די הןנ ר פי ע  בעלגפפצן; פלצזפינ? י
ר קטע ל! קוללענ^ פין ע  !יינעל צווני נפפענט !יינעט לויבער י

 !יינע פונטער פלייוולגע 3000 טהצזטען פבענטהייעל]יכען
ען ווע]כע .^פהנע ט !טפרוך י היי ריי פ ני ׳ ט פו היי טפו׳ פיינ  פי

פט ט1פ ״ !יענט טרי טע פינ הל  !יעגהצזפטען דעט וועהרענד .פי
ט טענ ל פפלטריי ע  פפי• טוטלע לוק, ער וופלד ,עטטעררייכעל י

דט1 טט דעטטען ער ערפוהר פפנלפ פין הערבייגעלופען פנ  בעליי
ע ט ^ פפ ר ט דורך^קפלן פיבערגפבע ע ר ע ל ען פן פ ד י  נ$ך .פיינ

ר !פכע ריפ ערז גפב ע ט י היי ען ניכט פריי ר פ ל ע  !יך וופרןי ,פ
פ צוין  נפהנן, פוני פפגיפלע פגצן1 דעט פופגעבונגען בעלגיגען די

טע 2 כי ר עטטעלליי ע פ פ פ פ  פפרפללפנע נפך פפנן 1500 פוק_ י
רען. לו ט דיע!ע נפהק, על טלפנטפפלטי פי ט  פבוופה! נפכטט* ט

ל פין עטטערלייכעל 10, 000 ע פ נמהעןפגען, י די ע  טטצזטט פו
ט דיע!ע]בע על פעל]יען טפנען לו ען פין ]ייטען !יינען פי נ י  לי

פטפרע גענערצזע] ט1פ ,טרופפען ט ד׳  קפלפט גפנלען !יינענן, פי
ך . העלפנפפלטיערטע לי ]י $ןיפטען !יינע עללייכטען ;  פיע• !

ען. פצ!נטע!יטען ט בפי י לי ב לי פ ע, ג עני ל טלופפען ט לי, פו  טפי
ט ]ייטען לו ריקלוגע גענן_ ל היער טלפ ט פו פ  ג]ענלעדטטע י

ל ד1בפ .העלפ£ל ו ל פ ט פיהן וויר !עהן י  פין ק#רפט פיינעק, פי
!5ל? מי| ׳ דולכלופיהלען ענע1פ רעפובןיקצזניטע פונן, ,ב£לזגנפ
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עלוויי0 טללזט  סיניט* דפר .צזיין לזוסטזולזונג יפהפל לזיין ע1יטטו
 פפוולזוטונגטקל!ןןפ> דלזט ,פללזלןלדפט וולזלד לל!טטי וגללז! טפל
 קלזוולזנ־ גפנפללז] . פנטפןלזה פלזבטט דפל ;פפלטליפבפן ילזק
ט ,וגנלזן פנ ד ד פ ל  גפנפ= דפק. גלזב לפפובןיק, פללונלעדטפו דפל פ
 ליוויטל! נלזך פללונללןזפן 3000 וזיט לולדלע דיצז מודינסד ללז!

 לו פלופטטפ דפק. טטלזדט״ ־פוויגפ דילו כן לוו ן1ןעו׳וע לו וופטטילז
^בפן לפגפנטפן צזיכ?וללעקל־מכעןןען דילז .דכפלן ̂ולללז־ דפלז  י

טפלביני/ .ז׳ולזיזילזני ]י5לפ  טללןפפן לז1צווכדקלז^עע ,גלן]ןפטטי ט
דיגונגט  ע53ווע לזין .דיפקל!נטטיטולזנטפ זזלזטטלפגפןן פפלטהיי

 זילטע1פלמקןל! וולןל, ט1געוועה זזלזנלעלצזטלז פיל גל!ליבלז]די לזויך
 עלהיע]ט דלזלויןי ד3בלז . לפפוב}יק דיצז 1849 פפבלולזל 9.לזק_

 לזיבעל זלזכדל!1$ק דלזט לווכד ווילדע גכנעללן]ט דילז גלזליבלו]די
ע גפגפן דיע  טלופ־ לעפובןיקל!ניטען לזבלו:פנדפנדפן פללזלמזען די
פ גפפפכט פלטטפן לויק טצזן .פפן ט פג  גפגפללז] נייע דפל ד

ע .גפפלונגפנפ 3000 זזלזלטע לזונד  טלופפפן פללזנלפדטפן די
̂לז נלזך ביט פלזןגל!ליבלזןדיפפלפל!]גט, דך, לאגכין  לוליק.דעל פלז

 זיינע דולך פפפל!]גונג דפליפפלנפלן ן פלו יפדלוך וולןלד געכנבללז!
 פל!| קפניג דפל . לובגפהל!ןטפן לחכן כלזך' לוליקבפלופונג

ט וולזל נעלזפע]  לויינגע־ קילכטטלזלזט דפן לוין זפפ1לזל לזיינפל חי
ע !!פהלפנד ,בלחכפן טע דילז פטטפללייכפל די עד ט  דעל ט

 ל!נדלז11קלן חבפל דלזט זלז^טע גלזליבלו]די .בפזפטלטפן לל!חלזגנלן
טע לנטויטפן דילז לזיבפל עפ קל ט טליי פט וויעט ,פלהלזןטפן ט  די
 גענע־ לווייטפל נט3לז חלזלטיפלטפ לוולד לוליק בפטיידפן יפדחך

 ווע]לע נפל!פפןיטלזנעל, געגעןדילז ללזלע^י גפגפללז] חונטפל 1ללו
ע לזיבפל גפפפכטפן הייטפן חפהלפן נלזך  הינויטגע־ גלענלע די

ע ילזגטוולזולדפן. ע נון בפגלןננפן לפו׳ופל פ־לדי  טוועלעל טלזגע די
ע .פליפונג  הלזלט־ הויפטטטלזט דילז בפ}לןגפלטפן פללזנלחזפן די

טטפן דפל טללוטז לוולד נפק־ג פדג ע לזנטטממגונגען, לי  גלזלי• די
ט1ל!לגלזנ:ל!ליל!נטטל? דפק, ^טללזט? בל!!דיחלזכטפ, פ ט  דפל לוועד פנ

פ בפלפדזלזחקייט פללזוטהיגפנדפן  וולזל ,פנטוויקפ}טפ פל די
פ לווקי לל!ק ך לזוכן ,טטלו]? לו .הלזיטפן לו ניבט דויפל די  דפ>ק ד

על פלפלזדפן ע פל זפןטפ1ז1פפל:לז ,לזיבפלןיפפפלן לו דפג מ  ד
ם טלזנקט 1לווי! קליפגפל  דילו כנחלדפטפ לזונד פןל!טו פפטפל

 לזב־ דפל .פפלןלוטטפן לו לו־הכן זזיט לחכן ,לוויני פלייווי])יגפן
 פ#| דיטפ_ לזיינפן דפל "1לווי! .פלפלז]גטפ טיפלן]י נלוך זל!לט1

לפן פל!ן צולדפלן דפל צוויני לולןלליט, לזונטפל פללונללזזפן  פפפטטןי
 פטטפללייליטננן פהלפו11 פלזן לוויך יך1פנדזלז,1טטלזטפ) 1גפנפלמ
ך ט)וג , בפדל^הט ק^לפט לויבעלל{}) יפגי^ן גל!ליב^!ןדיט ד
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טטע דאט ואוי! טהגי אי  גצוב איינאאהן כאך . העודענ
 *א^דאטען !יינעל פארדלונגען דננן הע]ד בננוועהלטע דער
ך האטטע ער ,וועלפען פענעדיג נאך ?יך ווא}טע אונד נאך  ד

 אדליא־ צוכ̂ן לע!ענאטילא פאן האפען איק_ באלקען 1*3 לזוקי קויכ^
ט אעערע טיטען פפ טי ע ע צזיהן פעלפאןגטען *ל! ,איינג  עטט־ די

ע רייכיטען פ פ  זולזול־ בארקען דילו .ווינדע ווידליגע לזוכד טי
ע לזונד לערטטלייט דען  האטטע !יינעל!עגיאן טטונדע !עטלטע די

ע אן לואוטטע גאריבאןדי .געט}אגען ע  ,פערטולזגען טטראנד ד
ט  אלט פאן אונגןיקטגעפעהלטען וועניגען לזונד ווייבע דינעק, אי

ט, לו ל ^ולז^דע איטטען .פ]יכטען וולז]! לו ווא]ד פאן א  לוי
ך ,נאטהווענדיגקייט דיא .ווייב דין טטאלב  פאן איין דורך ד
 פאן טרעננונג נון געבאט טןייכען, לו ]אנו־ אקקופירטעט פיינדען

ען מ  אונענד־ לויט ער עלרייכטע אן]יין .פיינדען ]עטלטען ד
 באדען. !ארדיניטען טאגען 35 נאך געפאהלען, אונד איהען ]יכען

ט אעהליעהליגעט ע ^ טי  טיפפטאייגנער ט1א פריוואטןעבען ט
ען אי]דערטע גרונדבעדטלער אונד  ליק־ דיא איבער טאעל? דינ

טען }!!טען דעל קעהל עני  עלטאד־ עט אבער לוטטענדע. איטאןי
טע  .עפפעכטןיכעל נאך דלאנג דען ניבט !עע]ע !יינעל אין טע

טעל אטי ר פאטרי הע דא ט, קיי טיג הע  וויעדער איהן וויר פינדען ט
 קאאפפ־ דעק, אוי]י קאלפט פלייוויןיגען איינעט גענערא! א]ט

ט פעלאיין איב] עאאנוע] פיקטאר א]ט ,פ]אטלע  פלאס דען אי
 דיע!עט געט־כטע דיא ליעהט. עטטעלרייכער דיא געגען לאגען

טט קליגעט  דיע־ אין וועלע נעטהיג עט דאט ט1א נייא, לו נאך אי
 וועה־ גאליבאןדיט טדזעטיגקייט דער טפעליע]} לןרטיקע! !ענן

 פיהלער־ :יין בראוואול, !יינעל געדענקען. לו דעל!עןבען לענד
טיקאןטבן אונד!יינע טא]ענט א ה ט היי ענ עג בעלן אי ע ך טיג אוי ך  ד

טע יך1!עןבטטפערטטענד בעוועהלט. דיע!עק_קאאפפע אין  האט
 נול הויפטאללועע פראנלעדטען איטא]יעניטען דעל נעבען ער

 א]ט איטאפערן וויכטיג וואל !יא אבעל נעבענלא^ע. איינע
ע גאריבאןדי ע' אדפגאבע די ט ט א ד דען ה  אנקע1פ דיא אין פיינ

ך אונד בעאונלוהיגע, לו א אנ טלע אין די עד ב ענן  בעפינדןיכען דינ
 ג)ונ־ פמלליגןיך אזיך איהנן וואט אינ?ורגירען, לו ]אנדעמטהיי^ע

טע איינהייטטלועננערן דען איט ער ט1א ,פריהר ,גען אפפ  ,ה
קטאל ווידעל דען דורך דעכןקליעגע וואורדע  וויןןען ט1אנוע1על פי

 גע־ פראנקלייך אובד עטטעררייך לודטען ווי^אפראנקא אין
כט עט געאאכט. ענדע איין פריעדען ט]אטטענען ך11לידזל טפלי  י

 ג]ענלענדע דיא אוי!י ער דאט קאראקטער, גאליבאןדיט פיר
פער־ יג1עלייווי דגענעלאןט1פע !ארדיניטען איינעט טטע]ןןנג



 דצןט ווצוונט, יהענרפ1ג דפר צוונד טארעבויק גיין .ליכטפטפ
 טטעעעש *יין לייגטע *פבהן לו פרייצו צזזכד צזייניג פצוטפלןצזנד

ך פפלצזייניגט גצוריבאלדיט פפרואן דער צוין .1ליע  צ״ק עם,11י! ד
ע ז1צזוי  הפרעאללו־ צזיינדלוק גינסטיגפן צויינפן צזוצוגעבוכג דינ

, רועננן

יודען דעי עמאנציפאציאן דיא
 ווינדער אדער עהר1< וו$ה$ הצובען ,]טבען יעטלט דיצו < א$ע וורד

 אונגזיק• געגעןדאס איינגעואגען יןךאייןפאראורטהייז10דער<ווטטע <>יט
 איר דצוסצוויך בעקעננען, לויך אן! אפפען אוכד ס,5אי!ראע פ_א]ק יכע5י

 [יידענטאפט וד!געבןיבען-דאך1ניכטפרע איינונג פארגעפאסטע דיע;ע
 איל) פיהרער עכטעסטען5ט דיא איאאער ווארען 5פאראורטהיי אוני

 א־ינע איך האבע דעסהא^ב אונד ,עבען5ואט1פרי איכן וויא עפענטןיכען
 לייט< יעגענדעןגעגענטטאנדלוריקגעהאןטען,ברן1פאר דען איבער איינונג

 (ערט1ו.עק ייאטערטאונד1ערסאהרוכגאונדנאכדענער,ןאיינעאגויכטעןגע
 אונטר פריוואטרעכטעס, אונד ועסטטאאטם־ פראגען דען אונטער

 אנד=5דיעוענ) כע■5ווע געויטטונג, אונד רערביידונג געגענטטענרען דען
 יודען דער עויאנליפאליאן דיא ניאאטאונטטרייטיג יעגען,3פאר טאגע

 ניכט וויר וואמען אונד איין, עטלע5פ הערפארראגענדסטפן דער איינען
 גחנדועטלען פערקינדעטען" אייראפא "פאר ויט5 אונוערען
 טהית _גראסען איינען ניכט וויר־ ווא$ען , ווערדען אוצטרייא

 העגען אונו פיר" קער5פע געבמרעטע כע5ווע , ויאפאטהיען יענער
 אונד וויר, איססען וא :איינביסספן רעכט איט דאס אונד איינביססען,

 ענט־ אונד"פער;ואםצומ ענטווירדיגוע דער פא]ק איין ט^ייניג׳ לוואי
 קוזטור גאנלעןהייטיגען דער גחנדטטיין טיקואןעדען דעססן רייסען,

 גרויענ־ אנליננהפנדער, ער,53פא5וועקסע טיקוא^ע ביןדעט׳דעססען
 רוהנן, , אאכט נאטליאן• איינער אירגענד דיא ס5א וארען,1 האפטער

 אונפער־ ׳ווע)טגעטיבטע דער יך_אין1אונטטערכ ,אונדוויססען ביןדונג
 : עבענד1 .אריענטס_ דעס קער1פע דער עריננערונג דער אין טיןגבאר

 פעגעטירען אבער גרעסיע יענער ערבען טהיין.ךיא ווארעןאיוראע]ס ויא
 דמררעכטןאויג־ איוט נאאע איהר אונו, אונטער אויםווירפןינגע ס1א

 נאך הייטע טטאאנן דיעוער איסט דאך אונד ;טיטע] יכער1טאעה קייט
 ענטוויר־ דער אין ועינסט האט בננגאכט, פעהיגקייטען ועןטענען איט

ט אכד5 יעדעס ווע!כע געטראגען, פריכטע ויגונו.  דיא ם1א טטא^ ״י
• וארן* אכערקעננען ועהנע בעסטען ויינער פראדוקטע
 אייוערנער יט1< אי!ראע}יטען דיא ואס וואר, עס מי!ט !ואה]

ק$אוו־ יך1 ויטטען איהרע אן נאטליאנא!יטעט, איהרע אן לעהיגקייט
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 האהענן אין:א דיע:עגאכע וויר_:עזבסט 0א] ,אוע&רן <ויר זי$ך ;(■וערן
 ניבט אנדערן אן אייגענכואפט גזייכע דיא דירפען בע!יטלען, דרארע

 פאיקעאג־ וען1אר ד׳יעוענן העטטע אונדוואס ערקעכנען• ער1פעה מ?ס
 איטעס1'ו רפס אין :יין 13 יודען אזס קטננען, איבערב]ייבען דערעס

 •? חרפטען !!ערדען אנדערעס ניכטס :יא דא ׳ בעדייטונג פא^סטער
 דעס מטאטסבירנער ס5א :יא ווא ,אבער אן יגקע1אויגענב דענן אן8

 גע:אנדער־ אוין;אויפהערעןאיינכ ווערדען:יא ינד,1 אנערקאנט ?אנדעס
 איזגיע״ייכ־ דער דענען פאן אינטערעססיע דערען נו:יין, קאסטע טע

 זאנד דאפ ;פערוואנדע^ן אומארין אין :יך וופרדען :יא ;ען5אבוויי הייט
 אונד אינטעזזיגענטע ט״עטיגע* אייגע ווען געוויכנען. כור קאנן אבער
 סטאאטעס. דעס וועהע אונד ווא:הי אכן וט4ני<ו אנטהיי! פאןקסלאה> ריינע
 <ואטע־ דעס אדער פורכט דער בעוועערינדען גע<ויינען דען אויס ניבט

 געפיהוען העהערען דען פאן ייטעט1ו.ע אבער וואדי] געוויננעט ריע]?ען
 דען וועיכע , באכדען פאן״דען געפעססעיט י אנדס!יבע5פאטער דער

 ,אוין׳ טאיזע דיא אן אוגד קניפפמן, טטאט דען אן סטאטסבירגער
. וואהנט ער דער

 אנבעגרייפייכסטען וואונדערבארסטעןאנד דיא אנטער נעהערט עם
 נקטע טטאנדם אנ}5 יודען דער נטיאנליפאליאן דיא אן1ו ווען ׳ דינגע

 דיא דאפי י דאפאן אבנפייעהען ן דע ; אננרייפט קריםטענטהוווס דעס
 אעכטענזיעבע׳יאןזגעאיינער ייכער1גע<55א יגיאן5רפ א די קריסטי ]עהרע
 גרונד־ דיא רעייגיאן יידיטע דיא נאך אויך איסט , איסט דו?דונד.

 טייב־ נאטטעס געבאמע לעהן דיא :ינד , גיויבענט אוטערעס לאגע
 דאס זעהרע י קריסטייכען דער אי! וויא וא;איטען4 דער אי] <ועסמ

 • ו!אורדע אויפדכיבויעט ז<וארא גאנלע דיא וועיכען .אוין׳ , פונדאווענט
 אב־ בעקעכנטכיסעס איינעס כערעכטיד.!מ דיא א]ז_א וויר קעננען יא 1

 עקסיסטירען ניבט גאר ק-־ימטענטה־נן דאס וועיכעס אהנע ,]ימנען
 הארדע דרויוא״ע י י^וע 1 איינע !!אורדמ 17 מיבע רעכטצ(! ? ווירךע

 אונד בירגעררעבטען יויט י ען1אויפנענאווו ]אנד אינ׳ס פאן_היידען
 קיין עם:אגט א!נד ,קאוואניער דיא , אויסנעטטאטטעט פריםי]עגיפן

 געווע.ען לוווידעד גיויבפנס סערפס א וגעבאטען דען דיעו דאס , יענטט4
 יאהרע אי:) אן:א וואן קאן טטירנע ו.עצנער !יט1 אונד וויא ; ווערע
 גרונדואט'] אבערסטער דערען ,רעוין.ילון איינע : בעהויפסען 1861

 נעכסטפן דיינען 'אונד , אויעס איבער ו.אטט דו:א^סט ,, — • ]ויטעט
 בירגער• דעס ויי רעוייגיאן :א'כע איינע — ביין" זי דיך:ע]בסט וויא

._ י ״ אונווירדיג רפכטעס
 לייט, פאן ווירקוכי דיא דורך דאס זייגנען לו ניבט איוט עס

 אויס־ :יך <!א;עס !עהרע דער אויס פעראכטוני אונד אונטערדריקוננ
 :!ים־ אוגד ענטוויקעיט אניייכטען פערקעהרטע י דעט5געבי וויקסע
 ניכטס, ן.אר בעווייוט אייעעטזיכעןה־אבען,דאךדאס וטיבע איןדיא ברייכע

 אונטער !עיבסט ערדען, אוין* איןעראייכרוכטומען דאס אי:ט עט דען
טע1ווא • ערהע]טכיססען5 גינסטיגסטען דען  גרונדע די,ענן א!יס וואן '
 , ]יימען אטראעייטען דער בערעכטיגוכנ ע5טטאאטסבירגער]י דיא

 וופיאין1קרא< אונד •1 קאר] אונטער :״וויי? ו^גען אויך <ויסטע(:א| וא
 קאסהא׳י־ איר?ענוער דיא _גענען פר$טעסטאנטען די-י! !ן55 טנניאנד

 פראטננס־ דיא גפגען פראנקרייך אין • ^17 לודאיג פ^ן אונד ,קען
 פער־זקייטען11גרוי:א יכסטען5טייס דיא גאטטעס נא^ען אילן טאנטען״

רעליגי^ן איינע קריסטענטהונן ד&ס איוט דאדוגן ,וינד וו^רדען איבט
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 ״ ןינד אונווערטה טנעאאטסבירגעררעכטעס דעס בעקעצנער דערען
 וויר 0ווא דען ; אגען1 רעכט אמהר פיה! *ע* דאס קעננטע *אן יא

 אונדו!חא*קייט דער פאנאטיס*וס פאנו סע<0,_הינגערי קריסטפן
 ביס איבערטטייגט , השבע! פעראיבט יייכעס גרי אובד ענטובצט!יכעס

 פאנטא־ אויםטווייפענדסטע דיא ואס1 ,א!!עס ע1גרענצענ!א דאס אין
 פער־ בעווימען לו ניבט אבער , פארווערפען איוראע!יטפ.ן דע! ;יא

 ניבט געווא!ט דער וואפפען דען <ויט איבערא!! קעאפפעי! וויר י *אג
 אובד בעגריכדוגג דיא פיר גייסטעס דעס •יענען *יט ס5א *ינדער

 פערהעהכונג צור ייכואק5ג אובד , קו!טור סט!יכער קרי אויסברייטונג
 , פאריאס א!ס יעכע וויר ען5בעהאנד , יבעגס1ג! אייגנ^גן א!נ;ערעס.

 *אדערכען גאנצען דער גרונד!אגען אובד קיי*ע דיא 1י0טא דערע! אין
 פאר פארסאהרען אונוערע אוין* !יא דענפן פאן אובד געהעגע קו!טור

 איראניע דיא . וינד ווארדען איבערבראכט יאהרען ;יי:עכד1צווימ ביינאהע
 איין ׳ העערדע איינע נור 5זא ,׳עם • ויין טערפפר כיכט קענבטע

 וויר־ ׳ געקרייציגטע דער ואגם 1 ״ערדען1ו ערדע די;מר אזין" הירט
 > ערסטען דיא ווע!כע לוריק יעכע פעראכטוכג *מ* טטאסמן אבער

 י האבען אונס א! ׳_אנטפריכע פערעכטיגטעסטען אונד היי!מ.סטע!
 דאס , גפדאנקע דער פא!!ענדס איסט !עכעתיך אונבעטרייב!יך

ס דיא אי!ראע>יטען דיא *אנציפאטיאן1ע דער ע פא!! אמן או טען מ רי  ק
 אייכפ!וסע רענן קריסטעגטהונן דאס אדער , קעננטמען טערדריקען

 ואך אונד ; ירדע1ו ווערדען פרייסגענבען גיסיבענמ *א;איטען דעס
 *ענטטען געבי!רעטען פאן בסט5גענוג;מ אפט אי;זן אויך *א! הערט

ך . אויסטפרעכען  ער־ צו פיה! קרייגעס ועס רע!יגיא! דיא האיטע אי
 בעאייב־ ויא ערדען א!יך עט״אס אירגענד דאס איס , הא,ך אוגד האבען

 קריסטען דיא ,געדאנקע וואהנוויציגע דער אובד :קטכטע טרעכטיגען
א כאן ׳*אגוואד.! אונטעררריו־ןעו אדער,צו בעהערטען צו  דפק אין ני

ע . :יין אויפגעדע**ערט אי:ראע!יטען איי׳כעס געהירנע  האנד־ איינ
 ! העררםערנע!יסטע אונד ,יאנען5*י פאן געגענאיבפר *עכטען >5פא

 אבער ווען ■ ווערדען צער<וא!*ט !יא *יסטען פפרווכע ערסעען בייק
 דיא העטטען וא נון , נע!ענגע אויך , גמ*אכט םערווך וא!כעיר איין

 ווערען אונד פערדיהנט רייכויך טיקוא! איהר אויך אונטערדרי־קטען
 איוראע!יטע! םיה!ע האכע איך , ווירדיג !אכעס בעססערען קיינעס
ע; עננ  !יבסטען דער *אנכע אובד ׳ פרויען וויא זיעננער > געוערנט ק

 א!!א ווייס איך > דיוע אן ויך קניפפען !עבענס *ייכנךס עריננער״בגען
 הערין אן וועדער קריסטען אונס ;יא דאס , ערפאהרונג אייגפכער אויס

 דפר אבער פערטראבעכהייטען דיא ;כאכטטעהען; געוויהט כמך גייסט
 איה■־ קריי!ע דיא בא!ד !א ,ווערדען פא!קעמ די;עס ק!אססען 'נידערפן

 פער■־ !ע!בסט פאן טהיי!ס וופרדען ערווייטערט טהסנטיגקייט רער
עכער <ויססען ס5טהיי טווינדע^ אי  ע5ווע! > יגען5ער אייכווירקונג וי

 טטעטס טטענדע געבי!דעטען דעי אייכפ!וס דער אוגד בייטפי! דאס
 . אויסאיבען טטעהפנדען איהכען אוכטער טאפט!יך5גע;ע! דיא 2אוין
 איה־ קאן , ועהען יעצט !יא ויר1 וויא :ינד :א אי!ראע!יטען דיא דאס
 יהז*עהר5 !יגט עם ;הערדען אכגערעכנעט פאר״אורן' א!ס ניבט נען

 פק1די אין דער , קערנעס אונפערוויסט!יכען דעס בעווייס איי! דארין
 ער1אי<ו< ווע!ך אויס ,<יענטען ווי!!יאנען צווייא נעהווט . עבט5 פא!קע
 א!!ע . ואטע4ק!י ע5א! אונטער אויס !יא טטרייעט ׳ נאציאן איינער

, פערפא!גט געדריקט , <ויסהאכדע!ט !יא אסט5 ,ערדע דער טטפוו״ע
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 טויוענד אנדערטהאיב דור] , בערויבט טע5רע איינפאכסטען דער
 געווארדען איהכען 'אויס וואס עהט1אוגדדאן ,ט<ואכטן דאהין יאהרע

 ואן,1ויי1 בען אועס11 יוי־א ווערדען וןייוען5אוי עגנער14 זיא אב , ועהט
 1פוזי^ו!אפע ,ערלטע דיא 51א וויא ,חואן ראבבי גראסע דער וויא
 ■ ענלען3ג נאך ט_אונד3עג5געג איהנען אונטער דיא קינסט^ער אוגר
 דאס נור , פארווירפט יודען דען אן1< ע5ווע! ,אייגענטאפטען דיא דאס

 ־אנדע נעבסט בעווייסט , יגד1 ]אגע געדריקטען אי־רער ערגעבניס
 האב־ דפן אין • טהאטואכע געמיגט^יכע אייגע אונווידער$עגבאר רעק

 016 איין ייטען5.אוכדעכק]יכען וייט בעמטעהט אביסיגיעכס עבעכען
טען5איינעגןאי!ראע אונטער , קעניגרייך יידיטעס אבהעוגיגעס  יסי

ע  געגאגגענען פער^ארען דער רעסטע ואהרטייגץיך1 — , קעניג
 קריגעריטמן דען5ווי פאן או*וגעבען דארט׳ אוגד — _ע,111טטע< עהן3

א:יך ליינגען קערו1פע ט5רעד . טאפפערקיים דורך אויס וי  אוגד יכקיי
; פייים

ע גור דאהער ןען5ערפי וויר ע אייג מיג  דיא געגען יכט3פפ הי
מ1< היי ט  0ע14דיא אי!ראע]יטען דען וויר ווען , אונו געגע! אוגד ענ

 פער־ טעפפער דער איהנען ^ווע^בע קרעפטע דיא .נציעטען ]יכקייט
1יהען1  ד.ע־ דער _:אבא!ד , <וען11פערפאזקא נו אוגד ערהאימען 3

 , געהט יאן5פונק געזעטצגעבענדע וייגע אן זאנדמאג גענווערטיגע
 פאזטטעג־ יודען דיא אוגד טראגען רעכצונג יכט5פפ דיוער ער 1111
 טרא־ פריכטע ע55א אויך אקט דיוער אבער ׳ויט1דא • עזואגליפירען דיג
 איוראע)יטען דיא ויט1דא ;קאן ערווארטען דאפא! ון5<ו ווע^כע , גע
 געועטצע אינן <יו! ׳ בעטראכטען נאליאן דער ויט1 אירענטיט אויך זיך

 ווער־ געמטאטטעט קריסמען אוצד יודען צוויטען עהע דיא אויסדריקןיך
ט1< ן1ועקע1 קיין 3ווי איך • דען ט3 דער י ע ׳ יי קיינ ךווי!  יגגעג־1ר אי
 1 וא} פא^גען טהאט דיא ייך5ג ניבט דעגען , טפרעכען ו!$ורטע דען
 איך ווטן , אויס איבערצייגונג איגגערסטע <ויינע מאס טפרעכע איך

 געאייב־ יכע5טטאטסבירגער דיא אין אויפגענא^ען ׳" ויא דאס ואגע
• ויין!וערדען פאטעמאגדעס דעס ועהגע טרייע ווירדיגע אויך , מאפט
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