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שלאנד פ־אנרך־ך. אוגד ד״ט
־־ שפאאטען. בידע; צווישע; אננאהעלונג סאליפישע -

ק ודר האבק הייטע סעשטעטבער. <!.טק ד
 וואר <א7״ יאהרעס דעש סעשטעמבעד *-טק אש

 ד־־טשק דיא וועלבעם אן שעדאן, £אן טא: דער
ק ש־אנצאזק א ד א־בע- ■ואששען  יעגיד עורג אינ

 ציו״א דאבען. עררונגק דעג רוהטרייכען ווירדיגק,
 וואורדע שעשטעטבער, !.טען אם שפעטער. טאגע

שערקינדעט. ש־אנקרייך א•; רעשיבל־ק א י
 דער טאג דעי אלם שעשטעמבעד, -טע2 דעד

 דעי נל״בזאם •ואי ן. א ד ע ם שא; ניעדע־לאנע
 קאיזעררייבם. נאשאלעאנישען דעש שםעיבע.טאנ

 וועלטנעש־בט- דיעם קאנן דעשהאלב עבען אבער
 נ־עדע־לאנע ווירקליבע אלש ניבט ע־אינניש ל־כע
 איש יא דע־דען, בעט־אבטעט ש־אנצאזק דער

 רעשובלק ש־אגצאדשע ר־א ערא־ינניששע דיעזעש
 וועלבע יעדאך. ניעדערלאנע איינע הע־שא־נ־נג.

 שר־יהי־ט רעשובליקאנישע דיא שטאאטע א־־נעם
 טהאטזאב. אלש אינטאגליך ראך קאנן ,אינטראנט

 שיגרע רעם טאן וועלבע נעלטק, ג־עדע־לאגע ליבע
 גאך גל״בזאם וועלבע אינד קאנן שעיגעששען ניבט

שייט. ע ב א ר
 טאנא־ביע אונזערע ראט ״״!6 יאה־ע איש

 ב־־א א־טעען ד־יטשק דע־ זיטענש עבעגשאללש
 ג־עדע־לא. עטששינדל־בע רעשט אינע קאניננראטין

 דע־ "א־ קאניננראטין שאן טאג דער ערל־טטען. :ע
 רעגיערונגס.דם. אבזאלוטק דעם שטערבע.טאג

ק היעיט ש־״ר״ט דע־ גישט דע־ טעטש.  שי- זינ
י ; טאנא־ב־ע אינזע־ע אץ א־־נצ־נ ערליבק י  ע־- ו
 שארלאמענט, אין קאנשטיט־צ־אן, א״נע ה־עלטען

 ער. ורד קורץ, רעג-ע־וגג; שע־אנט״א־טל־בע א״נע
 בע- שטאאט ש־יע־ אי; יאש אללעש, היעלטק

טיש. דטצע;
 ודר דאש ארך, דעגן עש קאש דעשהאלב איגד

 דיע־ טיט א־גד או־שזאהנטק דיטשלאנד טיט אונם
 עטששינדליבע זא־ך אינע אינם דע־ שטאאטע, זעם

 א-ננ-געם, אין זאנא־ האט. בעריטעט ;•עדעילאגע
 אינגינגען. בינדניש ד״ע־נדעש אינד א״ש־־בטינעש

 "א גערגע הע־צל־ך דעטזעלבען שע־ציעהען ודר
 שאל. דיא גאבדעם נ־עדערלאגע, צינעש־נטע א־גש
 ניעדעד- דיעזער עבען טאנא־ביע איגזע־ע־ קער

 שע־דאנקק צ• ט י * ה י ־ ר ש ע ר ה י א לאגע
1 דא=ע!

 שעדהאלטנים׳ גל״בע דאש •א ודר זעהען נון
 אונזערער בעשאלקערונג דער ביא ודר ■ועלבעש

 בעשאלקעדונג דער בי־א איך עדבליקק, טקא־ביע
אבק ודר שראנק־״בש.  ע. ו ו שיאוו־נצק צוד־א ה

 וועד- שערלא־ען. ד. נ א ל • א מ אונד ג ־ ד ע נ
ה ט א ל אונד ש א ז ל ע ש־אנק־יך ־ענד

 שטאאטש. אינזע־ האט. אינגעב־שט ן ע ג נ י 
 ש־אידנצען צוו״א א; א״נבושע א־ינע האט נעביעט

 שטאאטש. ש־אנצאדשע דאש אדך ■י ערליטטק
 שע־ק־רצט ש־קדנצק צ״יא א־ם א־זט ;עב־עט

 קאנשט־- דיא היעשיר אבע־ האבק וו•־ •וארדען.
 דאנענען ש־אנצאזען י־א ש־יה״ט, טוציאנעללע

 ציט •א ד ע־האלטק, ש־יהיט רעשובל־קאנישע ד־א
 זיט דנד •אהרע ש־ערצעהן וואונדק. אללע ה־ילט

 ן א ד ע ש שק טאנע שערהאננניששאללק דעם
 אינצוזעהק׳ בעג־ננק שראנצאזע; דיא שע־שט־־בען,

 דאש זאנדע־ן ש־אנק־״ך, ניבט אינענטל־ך האש
 אללע שי־ שעדא; ביא קא־זער-ריך נאשאלעאנישע

 אינעם טיט וואורדע, נעויא־שען בארק צ• צ־יטען
בלוט- דעם אדף האבק שראנצאזע; ד־א :״ארטע

 איהרע שעדאן שאן עלדע6שלאבט. געטראנקטען
!עררוננען ט • י ה י י ר ש

 ש-ד דאש בעהדשטען, ניבט וואהל קאנן מאן
 בינד. שראנצאדש.דיטשעם אין ציט נאבסטע ד-א
 א־זט ש-על זא אללי; שטעהט. אדשדבט א•; נ־ש

ק צודשען געהאשם־נקיט דיא דאם בעשט־ממט,  ד
 אונד א־זט, נעשיא-נדען נאנצליך שטאאטען בידען

 אינאנ. געבק נאבבארן נוטע אלם זעלבע דאש
 שאלל, דער ד־עם דאם קאננען. בעשטעהען דער
 אישש צ״ט לעטצטערער אין ע־שט דך האט דאש

 א"; בענ־ננ בעקאננטליך נעצינט. נלאנצענדשטע
 א״נע טהארהיט, ד־א שא־־ז א־ן שאבעל-הדשע

 האטעל אששענטל־בען א״נעם שאן שאהנע ד״טשע
 העטטע דאס בעש־מששען. צו אונה שע;—הע־אבצ־

 צווישען האש לידענשאשטל־בע דע־ ויענן ליבט,
 צו ווערע, שא־האנדע; נאך שטאאטען בידע; דע;

 אל. קאננען. ש׳הרען ק״עג בלוט־נען נייען אי־נעם
 דך האטטע י ר ־ ע ש ם־נ־שטע־-ש־אדדענט לין

 שא־־ז אין נעזאנדטען דיטשען דעם שא־ בעא־ילט,
 יךיבובענ.שטר דיעזען א'בע~ בעדויעין עש6עיט ז״ן

 זאה בערל־ן אין אדך בר־ננען. צו א־שדרוקע צום
 ש־אנ. דעד דעניערונג ד-א דאך מאן דאם אין, סאן

 שער. שערברעבען אין שיר ניבט רעשובל־ק צאזישק
 אוננע. אי״נע וועלבעם קאנן. טאבען אנטווא־טל־ך

 ארבי. בעטרונקענע אונד נאששענ-״ננע; צאנענע
האבק. שע־א־בט טע־

שאל. דיעזעם אויסנאנג ש־־עדליבע דעה שאן
 נישטע, שרינדליבען דעם שאן נענינע צוד צייגט לעם

 הע־רשט. שטאאטע; בידען דע; צווישען וועלבער
 ביא שראנקרייך דאם ערקלערל־ך. א־זטעש זא אינד

 איבערנאטמען עש ב־נא נענען קריענם.צונ זינעם
 עבק אונטע־טהאנע; דיטשען דארט־נען ד־א האט,

 שער. דיעזע שראנצאדשק. ד־א ודא שיטצען. צו זא
 זאנע. קיץ א־טטער נאך וואהל בילדעט ששל־בטונג

 דיעזען שיר שערטיאי. אין אלל״ן בינדניש; נאננטעש
 נרונדלאנע ד־א א־טמערהץ קאנן א״נצעל.שאלל

 ודי- ש־יעדענש דעש ווע־ק ־אש דעם איף ב־לדען,
י. קאנן ווע־דע; אישנעב״ט טע־

 דאשדע־ ערוועהנט, קורצעם שא־ האבק ודר
 ר. א ק באראן בערלין, אץ נעזאנדטע ש־אנצאדשע

 האטטע, בענעבען ן י צ ר א ו ו נאך דך ל, ע צ
ק בישטא־ק ש-רשטען דעם איש נ  אבצו. בעזוך אי

 טיט שטאאטש-טאננער בידען דיא וואם שטאטטען.
 ב־לדעט דאש האבק, אונטערהאנדעלט א״נאנדער

 נעהיט- ״דישלאטאטישעש אין איטטע־ נאך וואהל
 ש־אנ. דע־ דאם טהאטזאבע, דיא שאן אלל־־ן ניש״.

 דייטשלאנדם הו־שטשטאדט דיא נעזאנדטע צאדשע
 אץ בישטא־ק שי־שטען דעם טיט אום שע־ליעש.

 בע. דאש אבצוהאלטען, בעראטהונג אינע ווארצין
 דייטש.ש־אנ. דער בעזיענעלונג א״נע וואהל ד־־טעט

ש־ינדשאשט. צאז־שען
 אם היער או־ך וואורדע זא אלל.־עהרליך, וויא

שק דעד זיענ דע־ שעשטעמבער 2.  ארטעע דיט
 אלליץ געשיערט. נאציאנאל.שעםט אלש שעדאן ביא

 דאם דאשש וויזע, שאלידער זאלך אץ נעשאה עש
 ניבט דורבאדם ה־עבי־א ש־אנק־י־בש עהרנעש־הל
 דעם אטטש-בלאטט דאש וואו־דע. שערלעטצט

 אללנעטיינע ״נא־ד.די־טשע ד־א בישטא־ק, ש־־שטען
 שאלגט: ודא ה־עריבער דך א־־סע־ט צייטונג״,

צואוג. בלאם םעדאנ.שעםט דאש שיערן .־דר
 ש־״דינק אונזערע־ צו שע־ננינק, אי־נענעם זער

 טיט שייער דיעזע בעגעהק ודר דאך נענונטהואונג.
 קיינער נאך אבדבט, דער אונד בעוואוסטדץ דעם

: וועלבע שא־טה־־לע, דיא שע־לעטצען. צ־ הין ז־־טע

ר ד־יטשלאנד  צום מ־םםק עדקאמששטע, ך י ז שי
 בע. שאלקער״ אללער .שריעדענם דעם שארטהילע

ר ווערדען הדשטעט
בעציעהוג. שרי־נדליבען דיא נון מאן ערוואנט

 אונד שראנקרייך, אונד ד״טשלאנד צודשען נען
 דר״-קאיזער-בינד. דעם ד־עזעלבען טאן שטעללט

 נע. דאש זאגען, מאן קאנן זא - ענטנענען ניששע
 שע־_ טיט אי־אשאם ה״שט-טאבטע דיא נענווא־טיג

 אי. :אנישט־עבען שריעדען דען קראשטען א״נטען
 ד־עזעם עבענשאללש בעקאננליך שטעהט טאליען

 שע־. בלייבט עננלאנד נור נאהע. זעהר בינדניששע
 שא. אונגליקליבע זיינע דורך דך עש דא איינצעלט,

 האט. נעשאששט ש־ינדע ש־עלע ענישטען אין ליטיק
 עננלי. דער וויא אינבענרישל־ך, £אשט איזט עש יא,

ע מינישטע־-ש־אדדענט שע נ א ט ס ד א ל ק נ  ד
 עם ער אינדעם האט, נערי־צט בישמא־קש צאר;

 ד״טשלאנד דאש וואללטע, שע־היגדע־ן דורבאויש
 זאלל׳ נר־נדען קאלאניען א־־נינע ויעשט-אש־־קא אי;

 ניאנץ אדם ענישטען שא; שאן, נלדבטע עננלאנד
 אלד איזט עש קאננק. צו בעהעררשען אשר־קא

 בע. אין מאן ווענן טערקודרדיגער, זא אום דיעם
 א״. קדאנ-שדינץ ד״טשע דעד דאש ציעהט, טדאבט

 ורקטא. קאנינין עננל־שען דער ר ע ט ב א ט נע
 ענג. צווישען יששאנגונג היא 1 האט שרויא צוד היא

 קי. דורבאדס דאהער לאשט ד־יטשלאנד אינד לאנד
 בעשירבטען. שטאאטען בידען צוו־שען קר־עג נען
 זא. נעהטען׳ ענדע אי; וואהל ודרד ששאננונג ד־א

 שאם נלאדשטאנע ה־סבליט־נע נר״זע, דער באלד
 ענג. אין טיניםטע־-ם־אז־דענטען אייגעם שאשטע;

!ט ט י ר ט ק י ר ו צ לאנד

נייאיגקייטעץ. פערשיעדעגע
ט ע נ י ־ וז • ע ט ם ע י א א. ר דע מ ק

 אבענדש, אוהד 8 א־ם דיעזעם, אש איזט נ> ־ נ
 הולדינוננם.קונדגע. שטירטישען אונטער א-אד שאן

 נאנצע ד־א אבנער־יזט. בעשאלקערונג דער בוננען
 קאניג רע־ בעלייבטעט. הע־־ליך ווא־ שטאדט
 עטש. דערצליכען רען שיר וויעדערהאלט דאנקטע

שא״.
א1 ■ י - ד ש ג י נ א ק ע ש י ב ר ע  ס

ן ע ־ ל ־ ם א ש י  והרד ורען אדם ן.) ע י ו ו א
 ע ־ ל א ט א נ קאניגין :געמעלדעט דיעזעם :1. שאם
 נ. א ם ק ע ל א קראנ.שרינ*ן אונד םע־ב־ען שאן

 שאן ש־אבט-נא־טען דען אץ הישע האבען ר ע ד
 קאניג נעמאבט. ששאציער-נאנג אינע; שאנב־ונן
ן א ל י  ששאציעד. קורצק א״נען בלאם טאבטע מ

 אי־זענבאהנ. דאם ריננ-שט-אשע. דער אדף נאנג
 קאניג. דעד ביא שינט קעלענשעלד שאן עראינניש

 צוד־ק. שטיטטונג געדריקטע א־־נע שאם־ליע ליבען
האבען. צו נעלאששען

ד ו צ )  ך א נ ר׳ש א צ ם ע ד ע ז י י ר •
 ש־רד־עזע שארבערייטוננק א־בע־ד־א י.) • ש ר א ו ו

 בעוואהנע־שאשט ,א;ד־א טיטנעטהיילט: ודרד רייזע
 בעציג. קונדנעבונג אטטליבע איינע א־זט ווארשו־׳ם

 קאיזערם רעש אנקונשט בעשארשטעהענדק ליךדע־
 אבער.שאליצ".ם"םטע־ש דעם ז־יטעגם רושלאנד שאן

 זינער בעשעהל .אדף :לדטעט וועלבע ע־שאלגט,
 א ק ד ז ג נענעראל-גובערנער׳ם דעם עקשצעללענין

 ע־. טאנע נאבשטק דיא שי־ דער אנלאשליך והרד
 בעקאננט. טאיעשטאט ד־נער אנקונשט ווארטעטען

 אנ- דע־ וואה־ענד בעיואהנע־ דיא דאש נענעבען.
 שטאדט דע־ אי; טאיעשטעט ז־־נער וועזעגהי־ט

ושאה. ן, ע ג נ א ל ש טיט הייזע־ איהרע ווא־ש־י



 ע ב י ל ט ס י ר כ דרייא דורך ער מום זז* האבק׳
 וועד. איבערש־הלט ן ע ג י י צ ע ש י ד י י 3 אונד
 דער זז*לל זז* א־בערשיהרט, ניבט ער והרד דק.

 וועלכע ערליידק, שטראשע דא ר ע ג א ל ק נ א
ע דער ד ו  והרד — !מ־ססק ערלי־דען העטטע י
 שרייט אונד ם־סדאנדעלט נאבטצ״ט ־א ב ־ודע א־ץ
א ר ט ש ב״א כריסטק ד־א דנד זא זדלשע, א־ם

ן ע ה ע ט ש ו צ ־ י ב א־הם פערששל־בטעט, ע ם

?ר!"£77ט־צט<
 אייגענען רע־ ״;אך

•א א־ם דך £א;רק
בע. יוריק דע־ אנגאבע

׳־:ע׳500 נור 15*0
 י־דישע 9600 א־נד קוישל״טע יידישע

 ר־א לאנדע. א־ם #אבריקאנטק א־;ד ־ב״טער
 •דא ;אנין דך א::עשאנ;ק. דאטטק יודען רי־בק

 א־בע־- דא •א לל־דען, צו עדעל-לייטע שז*ל;־שק ־•א
אבק  אין א־זט בא־ארטע־־שט־ש ש־אבט. א; דא ב
 ׳1 דדשטוכדש רא;־; ערלאם א״ן בעצ־עד׳ונג ר־עזע־

קעטטק׳ גאלדענע א־נטע־זאגט, אידנען •ועלבע־
 ט מ ד־א טראגען, צו זאבעל א־:ד •אשפע:.ר־נגע •

 ה־עלטען ••רען ד-א - ״א־ק. בעזעטצט עדעלשט-נען
אש •ערע ע, ג א ט ם ב ־ ־ ־ געכען א־ איהרע

 ־, ו ש ־ •א ו כאך דעש־ט־רטען א־ר־ע ש־רטע כין
 זך א־:טע־ -אטה כראסען אי״כען דא -א

 ע־נאננטען׳ ל ל א ש ־ א מ א״נק א-נר טען
 . ••א-ד בעשטאט־כט -ע;••-•:; דע־ פא;
 ד־א אדעל דעס ;עבשט ב-לדעטק איזראעל־טען ־־א

 קא־שע־שאפט טאבט־גסטע א-:ד אנגעזעהענסטע
 טאלטקעש״נטד־א״אדש־תשל (•״־א־־ לאנדע.■ ב א

בעצ״בכק!) צו ר״בסטא: '•דישק אלם ארצ-וד ר׳
 א•:. ד-א ••א־ בעאונרודדגענד ״שא־צעבוו״זע

 וועלכק שא; ■•דק, דע־ שע־מעה־ונג כלרבל־כע
 א״נכעבארעכען דע־ א ד דא דאב אכנימטט, מאן

 בע־שט־־כט. א דר־שאבע דאם א־ב ־א;־בע־אה:ע־
ק יודען ד-א ז־ך דא  לאםטקא-נד אששענטליבק אלל

 (?)ענטציעהק צו ע־שאלג ם*ט ארשיאגען
 ט. ם ו ג י ו א דגמונד בעיטלאש זא טען.

 ..־אפש-שט״. א־־נע ט־אטין, צום פארשטעללונגען
 א־:- •עדעש וועלכע־ שאלגע אץ ע־העבען, צ• ער־

 טהאלע־, א־־נראלב 1 דאמאלב ;־לדק, 1 ר־-ד־א־ש
 מאן, בעאבזיבט־גטע צ־גל־-ך זאללטע; צאהלען

 ן. ל ע ט ט ־ ם ר ע צ־ דאדורך צאר,ל וררקל־בע א-הרע
 טינדעסטענס א•־־ דאמאלם ד־עזע שאטצטע מאן

 כור קאטקאבער שט״ער דע־ פאן זעעלען, * 0,00!
איין.• גולדען 16/׳•סי

ק ד־א גע-אננען מאבט מעה־ .:אך ד אוג. -
 וועלבעם י׳ ק ם ע י ב א ם •אהאנן קאג־ג טער

 טהראנבעשטייגונגשאלהער א־־כסטמאליגע דאזיינע
 מאנא־ך ד־עזע־ !האטטען ט ג א ז ם י י ו ו ע ;

 דער דאם זעהר, זא א־זראעל־טק ד־א בעגינשטיגטע
 ,־•אהל דאש ערד־טע, פארמליך א־הן 168! שענאט

 אללע כיבט אונד וואהרצונעהטען, שטאאטעם העם
 •ודען דער האנדע ד־א דורך קראנע דער גנאדען
לאששען.־ צו נעהק

 האנדעלן, צו ברערן דען מ־ט שערבאט, ״־אש
 צו בראננטוויץ אונד האלטען צ• ווירטהסהייזער

 רע. נייק •ערער אונטער שאשט וועלכעם שענקען,
 א־בע־ט־עטונג דעששען א-כד -עדערהאלט כ־ערונג

בעלעכט ע ש א ר ט ש ם ע ד א ט מ־ט זעלבשט

 או־שגעהארט נ;ע •ודען ד-א דאש צייגט, וואורדע,
 ערויעיבש- א־־נט־אכל־בק זא דא ש־ד ד־עזק האבק,

בעכיטצק.־ צו צווייג
ע.) ד נ (ע

 מאנך ־•יבשטאגע, דע־ בעיטלוש ״מאנבען
 גרונדע צו שאלל־כ האנדעל איהרען דאש ;עזעטין,

 שא- דען שטורם, מאנבען אוגד העטטע, כעריבטעט
 וואוסטק עררענטק, דא געגען ;•ישטליכע גאט־שע

 דיעזעש בעזייט־גען. צו געלד א־הר דורך יודען דיא
 כאננע־. האהע צייטק אללען צ• א־הכען דבערטע

 :בעהו־פטעטען דאגעגק ש־־שטשטעללעד א״כיגע
ו שע־שאלגע; •ודק ד־א •ועלבע ד־א, זעכנע ״;אטט

 ם- ו ו א ב ע י צ נאמענש שרישטשטעללער, ןא
 אלער- נאמענש -דע, איין ״דא :בעהרשטעטע ־, ק

 שאלטע־כ־בט דקק־נדעש-מארדארףדער שאנדער,
 בעגניגען דבט דך מאן העטטע זא אמגעשטאנד,

 ז־ינען אויך זאנ-ע־ן שערברעננק. צו א־הן •אללען,
 דאש מאגל-ך, •ואהל זעהר עש דא ן, ע ט ט א ש

 ״אונד־נ;״ איין יודען א־ינעם גונסטען צ־ ט־שעל הער
 דאשדעל א־נד אונטערגעשאבען, שאלטער דע־ אוי?

ע ע ר ה א ו ו דע־ ן ע ט ט א ש ד ו  כעו־ע- י
דע־ קלאגטע 1 ■ *3 •אהרע ם א

ש י ט
ץ א  זאלבע אן.-

דאמאלש

ג. א ר ט כ א :
־־ פ־אנקי־יך• נענען נינא׳ס קדיענם.ערקלערוננ —

 ״דער :טעלדעט דעשעשע לאנדאנער א-נע
:טעלעכדאש־רט ג נ • ק ע ש אויש והרד ״ט־טעב*

 אננעהעשטעט׳ שלאקאטע דנד שטראשען דען ״אץ ן
 פערין־נ- ש־אנק-ך געגק ק־־עג ־ע־ וועלנען אץ

 אונטער שאלקע דעש ווירד כל״בצ-ט•; וררד. דעט
 אנגעהא־י- ד־א א־־נגעשא־שט, שטראפ-אנדראהונג !

 א־־ש. דך שעקינג אץ ד־א נאציאנען, ש־עמדער גען
 דך ודלל מאן בעליידיגעןד צ־ ניבט האלטק,

ק שאן א נ י ב א•; אלזא ;  ש־־ע. הי־כלערישען ד
 ט״שען ניבט ש־אנקרי־בב שערדכערונגען . דענש ;
 דע; פ־אנק־״ך א; יוירקל־ך נא ב ווענן לאבשען. 1
 א"־ זיך מא! קאנן זא האט, ע־ילע־ט ג ע י ר ק ן

 מא. געפאבט קד־עג בלוטיגען זעהר לאנגען, א״נען
 ־־ש- א-נד עננלאכד א״ך וואהל וועלכען אץ כען.

 עריק וועלרע די־שטען, ווערדען שערודקעלט לאגד
 האבק וואהרק צו א־נטע־עששען וויבט־גע ב-;א אץ

טו*;א־שענ.צוזאטםענקו:£ט. צור —
מעלדעט׳ דעפעשע האמבורגער ה־יט־גע א״נע

 אלעקשאנדע־ קא־זער א־כ־ וו־להעלם קא־זער דאש
א־־. • ט ט ע ט ש אץ אקטאבער אנשאנגש 111.  ן(;

 עש ודא - ווערדען. צוזאמטעכטלעששק ד״טשלאנד)
 ק״נע איבערהרפט והרד האט, אכש־ן דען אלזא

 ־א שטאטטש־נדען, דד״-קא־זער-צוזאממעכקונשט
 עש- טע־—בעהע דעש מ-ט אלעקשאנדער קא־זער

 בע- דעש מ־ט ן, ע ש ע ט אץ •ב-א־ככא־נם—טע
 ט- ע ט ש אץ דאגענען ד״טשלאנדש הע־־שע־

 עש ודלל א־נש - !זאלל •צוזאמטעגטרעששען ן • ט
 פע־ש־עדענא־ט־כען ד־עזע אלל האש שיינק, •עדאך

ק כור מעלד־נגען  ניהיל־שטק ד־א האבק, צוועק ד
ק דאמ״ט ש־ה־ק, צו א־־רע ב  צ•״ דע־ ״א־ט דע־ ע

 איה־ ז־א א-נד בל״בע אונבעקאננט זאממענקונשט־
 111.אלעקשאגדע־ קאיזער נעגק שע־שווארוננען רע

קאננען■ בהינכק א״שש־ה־•;; צו־ דבט

באלעהא ד־א ״אהל א־זט דד-ש־אכק־״ך א•;
ע־לאשע אש

א ט
 ל-ו בעג־־ששען.

 א אץ וויטהענד ־עבט •עדאך
 ש אץ ארך טא;ק לעטצטען דען אץ

 נעא״כנעטען אללע ווע־דק עש א-ף.
 א״כע א-ש כעט־אפשק, מאש־עכעלן

ק־אגר־ א:שטעקע:־ען דע־ ט־;;—ב

ז אר* ־ע פ
.־אזע.

סאלנענדע
 אץ ד-עזעט .טען1 אש דע- :־•א

 ווא ק-עד-ט״לאזע דע- ע-נ: צ דאבטען
 13(6 1 01 1453 4<79 583 414 4118 );ק:4נעצ סע-יען

1 (17 1(198 464? 3045 03 '3 1 32 6 33 173.;: 1117: 3.08.1 
;נולדק 1 ׳,״48( 70 — 39!.*■ ט׳ נעוו־ננען עש .1134 4131

15,0)10 ?6 ;ף 8083 ש׳ ;:ולדען 3 ״,׳ 0 64 נו• 3373 ם׳
 נולדען; 5188) ■ע 80 נו• 1701 ט• ,96 נד 1463 ט׳ :נולדע;

 3׳ 93 ט׳ נולדק; 21810 <ע 62 -׳ 683 ס׳ .98 נד 414 ס׳
 ,94 נד 19-1) ט׳ ;נולדען 14).81 •ע 98 נד 3981 ט׳ ,78 נד
 •ע ׳״יי נד 3306 ט׳ אוגד 94 נו־ 3244 ס׳ ,6 נד 3״45 ט׳
א־נד 5ג ,2; נד 408 ט׳ נולדען 4 0 שע-נע- ;נולדק 4)00
 50 ,13 נד 1070 ס־ ,96 אונד ־1 ,36 ,13 נו׳ 414 ם׳ ,91

א־נד 26 נד 1584 ט׳ ,61 א־נד 19 נד 14׳ 3 ס׳ ,80 א־נד
נד .3״45 ט׳ ,43 נד 2164 ט׳ ,68 אונד 1 י נוי 1־01 ט׳ ,92
 אינד 49 נ•׳ 3231 ט׳ ,46 נו׳ 3 83 ט׳ ,99 או:ד 43 ,35 ,15
ט׳ ,95 א־;ד 77 נד 3373 ם׳ ,65 אונד 16 נד 33 6 ס׳ ,51

-',4 עד א י ־ ,62 נו׳ 4138 ס■ ־,1 אוני 33 ,25 ,3 נו׳ 3983
.67 נד 4131 ט׳

קר״צ-לאזע. עשטע־רי־ב־שע; דע־ צ־עה־נ;
שא־נענאש. ורען אץ ד־עזעס -טען1 אט דע־ נ״א

 צ״לאזע—ק יאטהע ••:•שען עשטעדר דע- שע-לאזוגנ סענען
 ש' א״ז נולדען 4*1>,88! :•ט ה״טט״ט־עששע- דע־ ט־על
 א״ז נולדען 4*10 :•ט ט-עששע- צוו״טע דע־ ,8 נד 71161

 ,16 נו׳ 1106 ט׳ נעוואננען נ־לרען 500 •ע ,42 נד 6167 ט׳
 פ׳ אונד 25 נד 9191 ם׳ ,30 נו׳ 3832 ס׳ ,8 נד 2125 ם׳

.45 נד 9731

שעדאנטווא-טל ■עדאקציאן דיא ש-ד
, ־11. א א 1מ א *ז11011: 51 611א ם *י) ס א1*0)101, ׳\0)ז * א11ז 1110 ,

דיעזעלבע ט־אט

* * * * * * * * * * * * * * * א *

אנצייגע! בעאכטעגסווערטהע
 גלרבענש. שעהעהרטק טי־נע ם•־. ע־ל-בע א־ך

 ,־,מ ב־־א דאש מאבק, צ• א־־שמע־דזאב בה־דעה
 ;אט- אללע־ ייא;ע־ ר־כהאלטיגעב א״ן שמעמש

ם ש, • ־ ש ש טונגען ־ ־ ו ז ה מ  
 מ־ט ׳׳-טה-ל■;. א־;ד י-טה״ל•; טה״ל•;,
 ש״נען אץ א־בע־זעטצו:: אונגא־־שע־ א-;ד ״דשע־

 שא־־עטה־כ ב־לל-גשט א״נבאנדען שטא־קק א־;ד
 קאלא. א-נד ״א־אש־״ע־ לא;ע־ ;־אשעש -אבע.
 יש • ת י ל ט ל ל א • • ש א ש ש״נשטע־ מדע־

ר א־נד ק־נדער שלי, 13 בין 9,8,6,5 שאל ה מ ב  צו
 עבטע ,,ק־ 6״ ,1ש־ 2 ב־ז ק־׳ •יל שא; ם • ת • ל ט
־ ן ע ד • • ז • ת י ל  שאן ק״אל־טעט ש־־מא ט
טק א-נד ;א־ד- של׳, !2 ב־ז * א־  3 שא; דלבע־-ב

 ן י ל ש ת בש־ה ;א־א;ט-ט. עבט ש- שלי 9 ־•ל
 שלי, 2 א :־אש אדע־ קליין ת ו ע ־ צ ־ מ־ט
ת ש •צט־אשע. ש־׳ 4׳ צאהלע :׳:׳־ כ*בט שי־ ו ושה  

 שאן קלאנגע ו־אונדעהבא־עם מ־ט שעהלע־-ש־־א
 געשטעם- לא;ע־ ;־אשעש ק־׳. 50 פל׳ 3 דל פ־• 3

־, ע ב • ב ב. • • ־ •מ - ש ט פ א ש ע ; שעלטע־
פ א פ

ש, ש
ש
 ן, ע ט ־ ז • ו ו ק ע :.־ ע ב י י צ ה ; • א

 ש, ש ד א ב ־ ש, • ־ • ט ם, מ״ב ־־
; גאטט־נכק • : י מ  ת • י ; ש ם ר ; • א כ־ך ה

 ט- ע = ע ; ש־עשטע ;כעב־נדק לעדע־ ץ
ישע־

;א־

•מטא־
 א•;- אתה ה״טשע־ אדעה< — ׳—

שע־לם־טטע־ שאמט. אץ א־בע־זעטצו;:,
 ד־ך של׳. 6 ב-ן 2 פאן געבונדק ־פע:ב״ן

 מ*ט מעמלות ת־דל־ש מ־ט דד־ מ;הה בן
ע. ־א ב של־. 2 י ב

 א־;ד אד־עסשע
 א-ש. של׳ 10 שא; ־שט־אנע א - א:ציגעבק. שאשט

צוגעזע;דעט. ש־א:קא ״ע־דען ״א־טש
שנעללט. נאשנאהדע נעגען רע-דען שעשטעללענען

־היט.6ארש;ע טע:ט
״11וו<1ן(-ו־*י4־1.• ■1. י(1ו

 4001)6״*310ז 110,1 1100111,10)1)■) 11, 51181)010;) )00)*א11(
)1*)4ש1'111111>י1 1111 .114111*0 180.(! 4 3
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 עהרענטה־יל. מ׳ : ■
!001) ז510x1x2 ,ואטמ4א )( 1(0 6011£ו0,ח 0 1!0)1(}*08,) 1884, ןןו



 אין איגד קאטאנצא־א אץ - א־זט. געריקט נאהער
 דעד זןלגע6 אץ פערוויררונג גיאשע א־זט רענג־א
 דעד אדסגעברזןבען. באלערא, דעי א־6 פו־כש

 איי. ד־א אוגד אונטערבראכען איזט םאםט-ד־ענסט
 דאדךד־א א־־נשטעללען, ציגע ד־א מוסטע זענ-באהן

 פערקעהרק דעם ט ע נ 6 6 א ו ו ע ב בעפאלקערונג
 וו־ללא אץ - ע. ט צ ט ע ז ר ע ד י ו ו דעיזעלבען

 וואהגונג ד־א אץ פאבעל דער דראג: סאנ-ניאוואנר
 דאש גלרבטע, מאן ודיל בארדעזע, העידן דעש

 וועל- האלטע, פערבארכען איצט איינען דעיזעלבע
 קיאנקען ד־נען ער דאש וואורדע, בעשולדיגט כעי

 באדרעזע הערר - !האטטע גערייכט ט פ י ג
 שטאאטש. דעי אלש ע־שט פערוואוגדעט. וואוידע
 דען אדף שאלדאטען ס־ט רעגגיא פאן אנ״אלט

 צערשטרייט פאנעל דע־ וואורדע קאם, שויפלאטץ
 נאכדעם הע־געשטעללט, וויעדער רוהע ד־א אוגד

 ודא- ווארדען פארגענאמטען פערהאפטונגען אי־ניגע
 אדששדייטוג. אנדעיען פא; איך שם־־כט מאן יען.
 פאינעקאט. פראוו־גין דערזעלבען אין וועלכע גען,
 _טען31 פאם ווייד ראש איש - זאללען. זיין מען

 אוגד פויכט אבעיגליבע. געשריעבען: אוגוסט
 ד־עזעי ב־־א איך שפיעלען פא־אייגגעגאטטענדדט

 ער. א־זט זא דאללע. ג־אשע איינע געלעגענה־־ט
 דיא געגענווארטיג דון שפעציא, אץ דאש וויעזען,

 דך דיעזעלבע וו־טהעט, שטאיקשטען אס זייכע
 טאכטע, בעטעיקבאי הינדורך טאגע מעהרעיע

 פ־בליקום דאש אדער בעהא־דע דיא דאש אה;ע
 דעי אנגעהא־־גען דיא דא עיפוהד. דאפאן עטוואט

 דיא אבשפעריונג פאי פויכט אים ע־קראנקטען
 אין וואורדע עש פערהי־טל־כטען, עיקראנקונגע;

 א־יניגע -אש געגאנגען, ווייט זא ייכטוג: ד־עזע־
 אץ טאדטעזש־־א פארהערגענאנגענע אהנע טא־טע
אי איני א־נסגעהי־ם, פעלדעין אי־ אוגד גא־טען  צי

 ; וואור. בעעדד־גט וו״זע טאגגעלהאפטעסטען דע־ אין
 ערשרעקעג. אי; ז־־כע דיא א־־נעמטאלע טיט ב־ז דען,
 איהרפארהאנדענדין דאגן אלש איפט־אט. והיזע דע־

 בע- קאגגטע, ■וע־דע; פע־הי־טליכט סעהי נ־כט
 פערוירדונג. אונד פלוכט אללגעטייגע א״נע גאגן
 דע־ או־שברוכע פאש נאב־יכט ערשטע דיא אויף

 אונד פעיזאנען, י*00 געגק פליכטעטע; כאלעיא
 גאי רעגיעיונג ד־א דאש איילע, זאלבע־ אץ צוואר
 פאיקעהרונגע; גאטה־גע; ד־א האטטע, צ־־ט קיינע
טרעפפען. צו זייכע דעי פע־שלעפפען דאש געגען

ג. א ר ט כ א נ
ס^נא־נענ-צוזאפפענקונפט. צו־ —

 ״בע־ל־גער דער טעלדונג נייעשטען א־ינער
 צוזאטטעג. דיא וירד ציפאלגע, נאציאנאל-צי־מונג־

 אלעק. ראיזע־ טיט •••להעלם קאיזערם דעש קונפט
אקטא- אגפאננש בעשטיטטט גוגטעהי 1." סאנדע־

 מאל פיעל וויא - שטאטטפינדען. שטעטטץ אין בער ן
 טאנאיבענ-צוזאטטעג. דעי ט י • צ אוגד ט י א |

 איזט דאש - וריד ווערדען געאגדערט נאך קונפט
בעשטיטטען. צו פ^יהיניץ אים שוועד וואהל

̂דדען נייער איין — — ניזפארק. פיר ז
 דעם טאגע דעם אלם סעפטעטבער, 2. אם

 דעם ודלהעלם קאיזער פערליעה םעדאנ.פעםטעם,
 (פיר ז״סע. 10 ארדען ביסטאיקדען פ־רסטען

 צום אלז̂* ביסטאיק פירשט ודיל פעידיענשט). דאש
 כ־־געטדאנען, פיעל זון פיאנצאזען דיא א־בער זיעג

 פ־אנצאזי. טיט א־דען איינען זאגאי ער ערהיעלט
בעגעננונג! שער

— קריעג. פראנצןןויש.נינקישק צום —
טעלעגרא. ד־עזעם 4. פאם פא־יז אוים ודא

 דיאא־ג. ט ע ב ר ו ק אדט־ראל וירד ווירד, פירט
 שטרייט. בעד־יטענדען טיט א ז א מ ר א פ זעל

בעזעטצען. קראפטען
— קאיזערס. רוסישק דעם רי־לע צו־ —
ווירד. טעלעג־אפירט י ו ש ר א ו ו אים ודא

 פא־. גד^סע ן ע י ו ה ט ־ ל גאגץ אין ווערדען
 געט־אפ. צא־ם דעס עטפפאגגע צום בער־יטונגען

 טעהרערע א נ ל י ו ו אץ ודרד דערזעלבע פען.
פערודילען. טא;ע

ג. נ ו ו א ל ר ע פ
(שלום.) ר־ייצ-לאזע. עסטעררי־ב־שען דעי ציעהונג

׳44 נו׳ 170 פ׳ נולדען: 100 יע נעוואננען פערנער
 5139 ם׳ ,41 נו׳ 4437 ם־ ,4* נו׳ 3:38 ס׳ ,30 נו׳ 3706 ס׳
 ,48 נד 9257 ס׳ ,48 ני 7207 ם׳ .36 נו׳ 6321 ם׳ ׳1 נו׳
 נע. נולדען 50 יע ;42 נו׳ 11369 ם׳ אונד 42 נו׳ 10622 ס׳

׳ם׳ וויננען:  ס׳ ,8 נו׳ 4768 ס׳ ,8 נו׳ 4100 ס• ,49 נו׳ 406(
 נו׳ 6213 ס, ,12 ,נו 1648 ס׳ ,37 נו׳ 6037 ם׳ ,43 נו׳ 5413

י 8185 ם׳ ,19  .17 נו׳ 10916 ס׳ אונד 40 נו׳ 7989 ס׳ ,38 נ
 נאנשטעחענדען דיא וואו־דען טילנוננס-ציעהונג דע־ אץ —
 ,2367 ,1681 ,1465 ,821 ,750 ס׳ :צויא־ אונד שע־יען 15

 9425 ,8־22 ,7737 ,7351 ,7151 ,6514 ,5113 ,395(. ,3931
 ענטהאל. 50 נין 1 נופפע־ן דיא וועלגע נעצוןנען, 9542 אונד
ווע־דען. אייננעלוןזט נולדען 12 טיט יע דיא טען,

לא־באבער-לאזע. דעי ציעהונג
שטאטטנעהאנטען סעפטעטבער .טען3 אם דע־ בייא

 29,275 נוטםע־ נעוויננט לוןזע, לאיבאנער דער צ־עהונג
 דיא אויף נולדען. 2000 נעוויננסט 17,755 נו׳ נולדען, 15,0)(0

 נולד׳. 600 יע ענטפאללען 41,293 ,33,628 ,31,602 נוטטערן
 2238 2012 1129 לוןז.נומםעדן דיא נעוו־ננען פלי 3ו׳ יע

3407 5045 6072 6434 9727 10310 10339 10927 11672 
13008 13122 13325 14583 15321 16098 16466 17007
18668 20177 21180 24071 24861 24942 26233 27403
29509 29534 30705 31718 31774 32930 33196 33674
64228 36157 36349 36875 37710 37898 41019 41248

 טעג. האלב-בעקליידעטע ;ענטשטאנד אננסט ליבע
 ל־עסען פ־דען הייזעיץ, דען אוים שטירצטע; שען
 צודיטען פאם לי־נט־כערן אונד שטדיקען אן זיך

 פאקעלן טיט א־־לטען ל־־טע העראב. שטזןקווערק
 פאנד הויזעם איינעם שטאק פיע־טען א־ם ;הע־בי־א

 פע־זא- פיעלע ערשט־קט, האלב מאגן א־ינען מאן
 אים שטא־ב טאנן איין ;פערלעטצט וואוי־דען נען

 שטעל. אוגד א;א־ט ש־עק פא־ איינעד שפיטאלע,
 גע. פי־ער דאם ווא־ טארגענם אוהד 2 געגען לע.

לאשט.
בע. ע) ק י ט ג.ש ע ד ל 1 ג ע ש ל א (פ *
 הי־פט. דע־ אין טאגק אי־ניגען זייט זיך פינדען

 בלי־א אדם דיא אוטלדפע, אי; שטא־־ק שטאדט
 א־־פ. דע־ ט־אטין ז־נד. פערפערטיגט גיקעל או;ד

 קאננטען פאליצי־א דער נאכפא־שונגען ריגסטען
 וועניגסטענם אדע־ ״פאלש-טינצער*. ד־א ייזהער

 פעראו־םנאבו:: דעד טיט וועלנע פע־זאנען, יענע
 אויש- ניבט בעפאששען, געלדעשזיך פאלשע; דיעזעס
ווערדען. געטאכט פיגדיג

א * ר ( ע ב א י ־ ד א כ ד ע ן א ל י  א
< ן ע י ל א ט ־ א . ר ע ב ן  ד־א ן־ך א־יסעדט ו

 .ט־אטין :צייטוגג' טעדיציגישע ודענעד ,אללגעטי־נע
 בא- דיא איטאליע; אין א־זט אבשפעררוגג אללער
 פע־לדפע איש ז־ך האט איגד אוישגעב־אכען לע־א

 ודיזע אויסגעדעהגטער העבט אין פא־וואכע דע־
 ג־אשע־ע; אי; שאן או־ך האט ז־א אדשגעבר־יטעט.

 וו׳ ז׳ ,אי פ־זא גענוא, טורץ, נעאפעל, ודא שטאדטען,
 ליידעד איזט א״נעם געפונדען. איינגאנג איהרען
ש ע פיר באלע־א דעד געפאהד דיא דאש קלא־,

 א־זט, העראגגעריקט יע אלם מערד ך י י ר ד ע ט
 גאך פליבטליננען פאן צדציג שטא־קע־ איין ציטאל
 אנגעשטעקטען דעד א־־ש האט. שטאטט ט־־אל

 בערייטש אגגעבל־ך פלאהען א י צ ע פ ש שטאדט
 טעה־ע־ע דזן־ונטע־ פע־זאנען, 1׳׳,ס00 ביז 900״

 (גע. שאניטעטם. איטאליענישען ד־א !זינד איצטע
 א־;ד לאנד. דיא לאששען בעהא־דען זונדהייטם.)

א פאן ■אנ־־־כע־ן;״ א־טטע־ גאך זעע.פאששאשע־ע
ע  מאן ליעזט אוגד ט הא־ שטאדטע דעד רייניגונג •ג

 ע־העבעגד, וואהרדאפט א־זט עם גיבטם. אבע־
 טי- זייגען זאטמט איטאליען ן פין קאג־נ דע־ זיך דאם

 בע- א־טשאפטען אנגעשטעקטען ד־א אין ניסטעדן
 בע- פ־״־אט.ך־א;קע; איגד שפיטאלש. דיא געבען,

 סוטטעך .גאמהאפטע איגד געט־אשטעט, איגד זיבט
 דע־ האט. געשפעגדעט עלעגדם דעם ל־גדע־־נ; צי־

 גאך גאנ׳ן דך ווידד עפירעטיע דעד ף י ו ל ר ע פ
 טיט רישטען, טיטטעל; איגד פזןרקעהרונגען דען

 פ־יווא. אוגד בעהא־דען דע־ ז־־טעגם ז־א ויעלכען
 וואל- נאך ודרד. ווערדען ט פ פ מ א ק ע ב טען
 בעשטע ראש ך ־ י ־ ד ע ט ם ע פיר ודר לען

בעד־־טענד אונם געפאהד דיא ווזןהל ודא דאפשען,

 נעזאנפפי. חיה״ ״טאנטע דע־ נעפיטד. אויפנע־ענטע :!ןנסט
וזי־קטק. נענד

.נץ, :לאנטע אונד אלסנאלד •עדוןך דך ע8פאס זיא
 קינדע דעם פיט איינענטליך איה־ נעדענקט וואס שפואל, ־׳

?״ אנצופאננען
 ? נעדענקע אנצופאננען ק־נדע דעם פיט איך ״וואט
 האשט־נ, קיגד דאס ער אינדעם שפואל, ־׳ (ע־ווידעיטע

 שטעללטע) ע־דע דיא אויה ודעדער ראסט־נ, אללצו פאפט
 ק־נ־ דעם פיט דענקען, דאדאן א־בע־דוישט דענן איך קאנן

 ,טאנטע ליענע פיינע דאם, 1 אנצוםאננען עטיואם דע
'איינועהען בעפטען אש זעלנפט ןך4ד א־ד,ר ןללטעם1ז היד,־, !

ליע• מיין נינט, וו־דקל־ך אייך איך פערשטעהע ,דא
ה (זאנטע !שפואל ד׳ נעי, י  -6הע זיכטלינעד פיט ח

 ןטט.1נ רעש נרודע־ ל־־בלינע רעי רוןך דיר איהד ט־גקייט)
 קינה דעפסען שיר דאהער ם־פשעט א־הר יוסף; ר׳ זעליגען
 אוני־ נוןטט ון־6 לי:ם6ם אייעדע א־זט דאש ט־אנען! סן־גע

׳"... וועלט דער
 (ערוויע- חיה, טאנטע כיטטע־, ן1ז נ־כט ןך1ד ,רעדעט

 האנט אידי טוןנע) בעזאנפט־נענדעם אין שפואל ר׳ דעיטע
 ןלל.1ז איד,ר ;נעהאבט קינדער זעלנשט אי־נשט אויך וווןהל
וויססען"... וווןהל )4אלז טעם

 צו אדששש־עבען זאט׳ן דען שפואל י׳ דען וןד,נע
 נעוו־ששען איינער פיט אלטע דיא עיווידעיטע לאפסען,

 !אייך איד-ט איהי !ני־ן 1 ,ניין :ניטטערקי־ט שמערצל־נען
נעהאנט׳.״... קינדעי ניע האבע איך

 קיינע איהר האבט שפואל) י׳ (ואנטע נוטו .נון
 וון אנע־ אייך! פיר בעססער דעסטין נעהאנט, קינדער

ויענן דאם וו־ססען, ך דון פ־ויא, ליענע איד,.־, ווערדעט פיעל

 פיר האט, קינדע־ זענס א״נענען דינע פאנן א־פע־ איין
 אר. אננעדנטעש זיינעם שוויישע איש ע־ ע־האלטוננ דע־ען
- נוןך ג־נט פאן קאנן זון פוס, בייטע;  זיעבענטעש איין ם

 א־ינ. דאס דיעס ווענן זעלבשט אינע־נעהפען, ן־נע1ז דיא
!'■■ א־וט ב־ודע־ש פע־שטון־בענען איינעש קינד צינע

צוריק. קאלטען דיעזע־ נייא קאם חיה״ ״טאנטע ד־א
 פעדודד. וואה־ע איינע אין שפואל ־׳ דעש זייטענש ודיזונג

 איש דאהע־ זאנטע אונד אונוויללען, איננערעם פון- ־וננ
ןנע:1ט העפט־נען

 ע־שטע דע־ ז־יד איהד 1 שפואל ־׳ דוןך, .דון־עט
ק ם־ינינש אין איך דען סענש,  אינער ע־ דאם נעזעהען, לענ

 דאש דוןך, ווישסעט !פורדעט זוןנאר גוןטטעס״ ״זענען דען
 די־פעט ודא זינד! נוןטט;ש.זענען וואה־ע־ איין קינדע־

 זעגס פיט אייך נוןטט דאם קלאנען, דא־ינע- אלזון איה־
 קינדע־ איבעדהו־שט דא־ף פאן !האם נעזעננעט קיניע־ן

 ויא איה־ צאהלט לון צאהלט, זיא איה־ וויא צאהלען. ני:ט
 פיעל צו נינט איינעם ע־ וןב נאך, ט ט ון נ איינענטליך

 מעג. דע־ .צאהלעך האש אגע־ !האט נעש־קט הדו אינש
 אלם זינדע. שווע־ע אלש איפפע־ איז־אעל אין נאלט שען
 נעצאהלט, איו־אעלש קינדער ד־א השלום עליו הפלך דוד
 ם ס ע ם פו־נטנארע איינע פוןלקע העם אונטעל ב־אך דא

 איי. פוןלנע אין אייך נוןטט וןב איה־, וויששעט וו־א אויש•
 קינה אנדעיע האם וןדע־ א־ינע דאש נינם צאהליננש רעש

'ווירד דעננעהפען !
 ((ייעף !בעש־טצען אונה נעה־טען ם־ך ווןלל .נוןטט

 וואם אויש) זעעלענ-אננסט פוןללער פיט שפואל ר׳ נץ
זאגק דאס־ט רענן איך ד,אגע איין. רא הענן אייך פ#ללט

 צי .חלילה' סי־ ק־נדע־ ועבש ע נ • י ם האש וווןללען,
!*...זינה פיעל

אדנעננליקע. א־ינינע שוויעג ה י ח טאנטע ד־א
 פע־דאנטש. סעד,ר איפפער ע6ןש1ק איהרעם אץ טוינטען עם

 באל־ ווון־טע ויינע אדף,דער פענשען דיעזען נענע; נ־־נדע
 איה־ שיען עש דרעהטע. לינקס נאך באלה ־ענטש, נאך
 איה- איננע־ען איד,־עש אויש שטיפפע איינע ווידדע אלם

 דע־ אויף סיששען פענשען דיעזעם ווון־טע .ד־א :צויופען
:עדווידעיטע ויא ווע־דען!״ נעש־־פט וואנע פ״נסטען

 מיש עש ואנעט !שפואל ־' ן,—ק אלזון עש ,זאנעט
 ,יחופה־ ןןדעד16 וויןללעט איהר רונדהעידס! א־־נעפפאלע

!״וויששען נינטש נ־ודע־ם אי־־עש
טה-א. אין פא־פליך שוואפפען או־נען שפואל׳ש י׳

 טישע דעש אדף נאך ד־א ״תפלין■, ד־א ע־נדיפף עד נען
:ואנטע אונד לאנען

פיינע־ קאשפען דען ני־א א־ך עם שווא־ע .איך
 אונד גץ סענש נלוט.ארפע־ איין איך דאס קינדע־, זענש

׳*... קאנן טהון נינטש קינד דאס פי־ דאהע־
 אינדעש חיה', ״טאנטע (ש־יע !גאטט .לענענד־געי

ק א־ד,ש זיא  לענענ. צוה־עלט) חאנד א־ה־ער שים פונה ד
 פאן האט וועד הענן! איה,־ שווא־עט וואדום נאטט! ד־נע־
 רינטע־, איין יענן איך נץ ? פע־לאננט שוואור א־ינען אייך
ק מיט דאצו נאך אונה שווארעט, סיר פא־ איד,ד דאם  ד

 איירע־ קאשפען דען נייא ואנא־ אונד •תשליך היילינק
 דא איחד וואם אינעילענט, אייך איחד האנס !קינדער

.געטחאן? . *.
ערשיטטעדט. טיעף וואד חיה

פאלנט.) (פאריזעטצוננ



קן  שם־קק׳ ן ע ם ו ל ב א־נד ן ע ב י פ פ ע ט נ
 ד־א פעגשטע־ן דען אץ אוגד באלקאניש דען אדף

 ם. נ ע ם א : אוגד ט׳ש א ר ט ר ז* פ ן. ע ט ם ־ ב
 עבענזא אגב־ינגק; טא־עשטעטק א־היער ע ג י צ

 ם-ט א־גנק פאן וואהנונגק א־דדע אבעגדם דעש
 ן ל ע ק א פ ש־ט א-ישען פאן לאטפען׳ א־נר קעדצק

-ן ע פ ־ • ד א־ללוט־נ־רען ט ב ־ ז.ל א ג אוגד ! 
 וואר- קאפעללעןףמודר הערפא־־אגעגדסטק ד־א

 איללום־נאציאן דעד וועה־ענד ן ע פ ־ י ד ש־־׳ש
 אגגעוויעזענק פאל־צ־־א ד־א דורך א־ד,־ק, ז א-

 ד־עזעש - פא־טראגקד ם־דק.שט־קע פלאטצעז
 ד-טעז׳ ע• •ואהל •עהער פאן •ך ז שא; ווייש .ד־רפעך

 :ן ע ש ש • ם אלש פיעל זא א״גענטר־ך ד,־־שט דאש
 אב- קא־זעדליבע דע־ וועלכע באהנ.ל־ג־ע, ד־א

 או־שדעה. גאנצק דע־ א־ן ודרד פאשש־יט, טה־־ל־גג
 א־־שער־ ;בעזעטצט ,,טיל־טער-פאשטק■ ם־ט גונג
 ש־ענעג- דעש לאגגש קאוואללע־־ע זאלל דעש

 ,צוג. דע־ א־־גגאגגע אש פאטדא־לל־־ק. שט־אגגעש
 ״ט־־א־טפה-באגען" א־־ן וו־־ד היעזעלבשט אללעע״
 פע־. א ק ־ ו ג געגע־אל-ג־נע־גע־ - ערברט.

 קאג־גש- א־ש עה־ען צ־ קא־זע־ דעש אגשטאלטעט
 בע- דע־ אגייאשל־ך - ל.״ ל א ב א־־גען שלאששע

 עדל־עש צא־׳ש דעש אגק־גפט פא־שטעהעגדק
 א־־גע ־ א ט ש ל א ט ם־־שטע־ .פאל־צ־• . אבע־

 דא. גו־ ט־ופפעג-־עוו־ע צ־־ ־־אגא־ קונדמאשונג,
 צ־געלאש. קארטען, לדטענדען גאמען א־־ף מ־ט מען,
 אכע־- ב־־ם גי־ קאדטען וועלבע ווערדען, שען

 ט־ששען קוטשעד ז־נד. האבען צ־ םאליציי-טי־שטער
 אבצייכען בלו־ע מ־טצע; אדע־ ה־טען א־ה־ען א;

 ם־ששע; האבק, צוט־־טט ד־א פע־זאגק, ;האבע;
 ע־ש־־גען. אבצ־־בע; ־אטהק ם־ט רעוויע דע־ ב־־א

 שעפ. .״א־גד 5. ,4. אש ווערדק דעוו־ע צ־־ קא־טען
 "א־■ פאן באהנ-ל־נ־ע ד־א א־־שגעפאלגט. טעטפער

 שאג- א־נד ם־ל־טע־ ם־ט א־זט ג־אג־צא ב־ז שו־
 שטא- א־גד באהנ.האפע ד־א בעזעטצם. דא־טען

 טאגל־ך, מעהדע־עטאלע וועדדען צ־אגש-ה־יזער
 ב־־א דעדו־ד־־ט. שט־עגג גאכטש, דעש או־ך זאו־־א

 וואא- פאן אבלאד־גג א־גד פע־זענדוגג א־יפלאדוגג,
 אגגע- פא־ז־בט ג־אשטע ד־א א־זט רענ-זענדוגגען

 אגעגטען געוד־טע פ־עלע דנד ווא־שד א־ן א־דנעט.
אגגעקאטטען. פעטערסבורג א־־ש

־. ד ־ ־ .ש ־ ־ ה א ם ט ,־ א ע נ י י (א *
ן ע  בע־ האבק ודר ש.) ע ש ש ע ר ג נ א ק ש
 פעשטע־ ״ד־שען ״ג־־ען דע־ 49 נוטםער א־ן ר־־טש

 3.דען פ־־ דאש געש־אשט, טעלדוגג ד־א צ־־טוגג־
 אבגעא־דגעטע; ד־א (פא־געשטע־ן) שעפטעטבעד

 צ־ טאהרענש געם־־גדען ־•ד־שען א־־גצעלגען דעד
 שטאטטהאלטע. דע־ ז־־טעגש בע־אטר־גג א־־געד

 זעלבשטפע־. א־זט עש ו־או־דען. א־־גבע־ופען ר־־א
א־־געג. ד־א א־ןא־נגא־ן ודע־ אוגש שםאגדל־ך,דאש

 גלויבענשגע. אונזע־ער פעיהאלטג־ששע א־טיגען
ק אץ גאששען אהי  דנד. בעקאנגט גענויא נ־שט ט

 הערפא־הע. אללעש פ!)־ דעשראלב מ־ששען ודר
 ״קול. שלאש נ־בט טאה־ק אץ •ודע; ד־א דאש בען,

 זעלבשט. או־ך גלי־כצי־פרג זאגדע־ן טוש-געם־־נדען,״
 א"- א־־געש מ־ט געם־ינדעך .פאליט־שע שטאנדיגע

 ב־לרען.פער. שפ־טצע דער אן בירגער-ט־ישטער גענען
 א־ןפאלגע דאש ווע־דק׳ העיפאיגעהאבק טוש נער
 פאשט געטי־נדען אלטע פ־עלע פרי־ציג־גק־־ט רעד

 ם־טגליע. א־ר־ע דא ז־נד, פע־שוואוגדען גאגצל־ך
 אוגד צע־שטר־יטען ז־ך ר־שט־גגען אללען נאך דער
 ט־טגליע. ״א־דענטל־בע אלש נעם־־נדע ק־־נער גא-

 זאגענאגגטע מ־ששעןדאהע־ עש אגגעהא־טען. דער״
 דאטיט ווערדען, געב־לדעט געם־־גדעך - ״בעצירקש

 דערזעל- אוגד א־־גע־ בעצירקעש א־־געש יודען אללע
 - זאללען. אנגערא־ק בעצ־־קש.געמ־־גדע שען
 א־שער דיעזעש .טען3 פאש שד־נן א־־ש ווידד עש

 :טעלעגראפ־רט פאלגעגדעש פערזאטטלונג ד־עזע
 דע. ד־א שטאטטראלטערי־א דע־ א־ן פאגד ״ה־־טע

 א־זראעלי- זאטטטל־כע־ לעגייטעג-פע־זאטםלונג
 דע; שטאטט. טאהיעגש קולטוס-געם־ינדען ט־ש־ע;

 רו- שטאטטראלטע־־־-־אטד, פ־ר־טע פא־ז־טץ
 א־־- שא־אן פ־גג־־טע רעפע־עגט איש :ז־טשקא

 -אש דאשש ם־ט, טה־־לטע ע־שטערער שעלש־־ג.
 ״ק־ל- דע־ נ־־-קאגשט־ט־א־רוגג ד־א מ־נ־שטער־א־ם

 פ^ן ג נ ו ג נ ע ־ ט דע־ען אוגד טוש-געטי־נדעך
 אגגע. געם־־גדען״ א־ז־אעל־ט־שען ״פאל־ט־שק דע;

 מ־ששע דו־שצ־פ־ה־ען, ד־עש א־ש :ראשע א־דגעט
 קולט־ש- קאגשט־ט־א־־עגדען צו יעדער פא־ע־שט
 ווע־דען׳ צ־גע־דעזען ט ־'ע ש ע ג א־ץ געם־־נדע

 ו־אהנעגדע דאזעלששט ■עדער דעש־ען א־גגערהאלש
 שעצ״כנעטען דעד ד ע ־ ל ג ט ־ ם א־ז־אעל־ט

 פ־ר שטאטוט נ״ע דאש - !א־זט קולטוש-געם־־נדע
 ערעשטעגש ווירד געם־־נדען טאהד־שע זאמטטלישע
 1. אש טר־טט נ־־.א־גאנ־זאצ־א; ד־א גענעהטיגט.

 ג־־-קאג- ד־עזע זעה־ וו־א ק־אפט.- אץ !985 יאגנע־
 נאטה. פ־־־צ־ג־גק־יט דע־ פאלגע אץ שט־ט־א־־־גג

 טהאט. דע־ א־־ש געהט א־זט, גע־־א־דען ווענדיג
 שעשטע. ־עכטל־ך דע־ אץ ראש הע־פא־, זאשע

 טא־ק- א־ן *, אלטרא־ט ק־לט־ש-געם־־נדע הענדען
 ־־>)ה. א־ז־אער־ט 1 ו־אלק־נג אץ א־נד ל ווא־עט־ן

 . פע־א־־ג דע־ א־־ף שעשטעהט רעג־ע־־נג ד־א נען.
 .שעצ־רקש. א־־גע־ צו געם־־נדע; דע־א־ט־גע־ ג־נג

 *ל- א־ן ד־א.,ק־לט־ש-פע־א־־נע״ קולט־ש״געם־־גדע־.-
 ש־־א טעלדעטען ו־אלאש־ש-טעזע־יטש א־נ־ ם־טין

 .קול. אץ א־ש־־אגדלונג א־ה־ע געלעגענה־־ט ד־עזע־
אן.' טוש-געם־גדען־

ע • ג ־ ־ א . ע ד נ ־ פ ע ג ־ ע ד ע י ו ו ו
ע  פע. ד־א ג.) נ ו ד ג ע ז - ט ש ?4 ד.פ ל ע ג נ

ע־צערלט וורעם־א• .נא־וא־ע צ־־ט־גג טע־שש־־גער

־אהרע א־ם :טהאטזאשע מערקודרדיגע פאלגענדע
1x43, קיי־נע נאך ן ע י ז א ק י ו ק א־ן עש אלם 

 פע־שוואנד גאש, פערקעהרם.טיטטעל א־רענטל־שען
̂״00 ם־ט ד־א טאגעם א־־נעש לר. אין רושעלן 4נ  ״ג̂ז

 אישער ש ־ ל פ י ט שטאדט דער פאן דוקאטעך
א שטאדט דעד נאך ך א ג ג ־ ש ש ו  אשגע. נ

 קאזאקען אשטהיילונג א־־נער פאן אוגד זעגדעטע
 פערטו. שעהא־דע דיא ״געלד.םאשט״. שעגל־־טעטע

ק פא; פאשט דיא דאש טהעטע,  י. י ר דא־ט־גען ד
ן ר ע  דעד ״ע־טארדונג נאך אוגד א־שעיפאללען ש

 שע. ז־א ז״א. ווא־דען או־שגעפל־גדערט קאזאקעך
 שעצ־רקש.שעף דאטאל־גען דע; דאהע־ א־יפט־אגטע

ק גאך אשע־שטען, א־־נען או־ך א־גד ש־גגאך פאן  ד
 שטאג- צ־ פערלושט דק א־נד פא־שען צו ר־־שע־ן

 ד־עזע שעאטטען שי־דען ד־א דא שריגגק. צו דע
 וואור- זא קאננטען, שעפ־יעדיגען ניבט פא־דע־־נג

 ן, ע ש ש א ל ט נ ע אטטעש ז־־נעש ע־שטע־ע־ דע
 שע. ט י נ ג ג א פ ע ג ט ־ ם לעטצטערער א־נד

 שעאמטע א־גטע־געא־דנעטע פ־עלע שט־אפט.
 פע־שאגנט. ן ע י ר י ש י ז נאך פעדנעד וואורדק

 א; וועלשע א־ש־־טע־, פאגדען טאגק א־יגיגען פ־א־ -
 (געשעג.פלוס ״פא־שא״״פלוששעש דעש דעשיאופער

 גאש. ם־הלע א־־גע־ ש־־א ״־א־א״״פלוששעש) דעש
 פ־עלע א־נד >גאלד.דוקאטען־ אץ רושעל 7</> ג־־בק

 א־ם שר־פטעך אוגד •זאקע ע-האלטענע גוט נא־
 פעשטגעשטעללט, וואורדע עש שעג־אשען. שילאטטע

 א־־ש פאשט יענע־ פאן געגעגשטאגדע ד־עזע דאש
 פע־מוט־עט סאן הע־ר־ה־ען. 1813 •אד,-ע דעש

ק ״זאטטט דאטאלש ד־עזעלשע דאש דאהע־,  קא. ד
ק אץ זאקעך  ד־א וואר. נעשטירצט פאשא״פלוש ד

 שעהא־- דער שעפעהל א״ף ווא־־דען נאשג־אשוגגען
א־־גגעשטעללט. א־גרעששק דע

־ * ע ש ־ ל ק ע ־ ש ס. ק י ל ג נ ו א (
 ד־עזעש .טען3 פאש ודרד פא־־ז א־־ש ל.) ל א פ

 ש־אך שא־גט.דעג־ש גאששע דע־ אץ :שע־־שטעט
 דעש ־אה־.ל־־טוגג ד־א גאשטש ד־עזעש !׳.טען אש

 פא־. א־־ששעששע־וגגען וועלכעש אן ש, ל א ג א ק
 .־ואששע־. עג^רטע א־־גע גד א ווא־־דען געגאטטק

 א־ן דעש שטאק־וע־ק צוו־־טע א־גש ש־ז שאש ז־־לע־
 עט־־א עטפא־. געש־־דעש שעפ־גדל־שען געהע דע־
 ד־א פע־א־־זאשטע ט־נוטען פ־גפאונדצוואגציג ד־־ך

 וועד- צע־שטא־ונגק. גאטהאפטע וואששע־-זי־לע
 צ־־־קצוהאלטען ־־אששע־ דאש ע־ד-א־ש־־טע־ רעגד

 פ־דשטע־- א־גטע־ עקשפלאד־־טע ־־א־ק, שעט־הט
 גאהע. דעד א־ן ״גאז.־אהר־ א־־ן געטאזע ל־שעש
 ו־אששע־ש דעש שטעללע אן ט־אט פ־־ע־זי־לע אי־גע
 א־־ג. שטאדט.פ־ע־טעל גאנצע דאש ד־ארטע אוגד

 וואוד- א־טגעשונג דע־ גאז.ל'־ט־גגען אללע צ־אשע־ן.
ק  פ־עדטעל גאגצע דאש ו־אדו־ך אשגעשפע־רט, ד
פ־־שטע־. א־־נע ווא־־דע. געה־ללט פ־גשטע־ג־ש א־ן

פץ.לליעטאץ.
לאנד-רעבעצין. דיא חיה, טאגפזע

־. ג ש א ־ ט ם שאטועל דר. פא;
פ^־טזעהצונג.) .טע4(

 ■עבט טה־־לעט א־־נזם ווא־ ה־ד." .טאנטע נוטע ד־א
 נאנצען דע־ וועהיענד שמואל ר׳ דאם דא־־נעד, אדנעדל־ך

 ב־ו. ד־נעם ק־נד ר־נטע־לאטסענע דאט אום ״שנעד״צ-ט״
̂ך ק־מסע־טע. נ־:ט נא־ ז־ך דע־ם  £־אמ. א־ד,דע־ אץ דו

 ענט. צו דענזעלבען אנדע־ערד־טס, דא ט־אכטעטע ם־נק־־ם
 ־, -דע ץ—ע—ש .דעי :דאנטע דך ו־א א־נדעם שולד־נען,

 א־־ן א־זט נ־ודע־ פע־שטון־נענען י־ה6 דען א־ם שמואל
 וון נעשטאטטונג דעםסען ב־־א ־א וואר עי נאמענלז^ועי;

 איבע־לע. יעד פ־־גטעטע, וועלט אללע דאם ט־^־מי*)',
 נעכ־טד,ס.ע־. )ל:ען1ו א־־נע־ נ־־א קאננע נ־ודע־ בענדע

 עם קאנן מאן גע־אטהען, וואהנדנן א־ן ל־־כט שיטטעיונג
 ע־-6 זאלך א־ן ע־ ווענן פע־א־נען, נ־נט דאדע־ א־ד,ם

 מא־. קל־־נען דעס נעמ*ם־ס.שםימ־וננ צוו־־פלוננםפאללע־
 ־עדאך שע6ד־־ מעה־ וא אום ע־א־ננע־טע. נ־:ט דך כענס
 ק־נד דאם א־ד,ם מאן ווענן ערוואכען, צא־טל־גק־־ט ז־־נע

. .צופ־היס
 פ־ו־א ם־אמסע ד־א דאם עס, א־זט טהאטואגע

 דאס ה־עלט, פאודג ־־6 נ־:ט נא־ שמואל ־' דען יעטצס
 א־נ. נל־־נזאם יא ער דעם ם־ט ביודע־, ז״נען נענען ר ע

 בע. אונט־־־ע שט־אפל־בע א־־נע ווא־, פע־וואבסען נ־נסט
 ד־א בלאס א־רם וואללטע ז־א אלל־־ן האנע■ נאננען

 יוסז ר פע־שטאינענען דעס א־־סעוזננ יאטרוערהאפטע
א־ן יא ווא־ עד מ־טטה־־לען. .טה־־' ד־א אויף נעצו! אץ

 ב־־. ד־נען ד־א א־־ננעד־־הט, נענו• א־־נצעלה־־טע; אללק
 נערי־מג־ם. ד־א א־דם דאס אלזא, מאנל-ך בעט־אפען. דע־

 א־וט. בעקאננט נא־ •טד,־־" דע־ מ־ט נעש־גטע מאללע
 אללע נעוו־ס ע־ ־ך או דאך •א וו־דד וא נ־:ט, ו־ענן אונד

 ש־־ע־ ד־עזעס ה־נטע־ אום מאכען, נע־נע אנשט־עננוננען
 ה־נטע־בל־ע. דאם אונד קאממען, צ• -אטדזעלם״, לאונא־ען

 בע־ואד. צו שא־ען א־־נעם א־6 ק־נד עלטע־נלאוע בעגע
 א־ך ווע־דע ״נאטה־נענפאלים דך: דאגטע ז־א ■א, רען.

 דעמ. ע־ ווענן ק־נד, דאם ן, ע ה א ־ ד ואנא־ א־ד,ם
 ע־.6 צו־ א־דם סע־ה־לפט, י־עגטע ז־־נעם צ־ נ־גט זעלבען
 א־ך דאם נ־בט, ־א עם וו־־ם עד א־נעדלאסםען. צו זא־נוננ

 £א־ •א דך ס־סטע־ ע־ !האבע א־נע־נאממען פפל־גט ד־עזע
 דעס דך ע־ וואללמע שאמען, וועלט דע־ פאר אוגד נאטט

 נ־:ט ב־ודע־ם ז־־נעם ק־נדעם ד־נטע־בל־עבענען א־־נצ־נען
...,ו אננעהמען

 .טאנטע פאשטע ע־פ־ללט, געדאנקען ד־עזעם מ־ט
 ך ־ ז פ־־ בעזוכען. צו שמואל ר׳ דען ענטשלוס, דען ח־ה'

 ע־. ס־טווי־קוננ א־־נע אום נ־עמאנדען נעוו־ם ז־א העטטע
 אנ. א־ד־ דעם נעש־ק דאם אום ו־ך עם דא אלל־ץ ;דכט

 אללען ל־א מוסטע דא האנדעלטע, ק־נדעם פע־ט־ו־טען
 או־פ. צוועקע ד־עזעם צו זעעלע עדלען א־היע־ שטאלץ
 ז־ך אץ פ־ו־א אלטע ד־א ,אנע־(מודמעלטע - אפפע־ן.

 נ־ע. דא־ף מאן פעדדנדינען. נ־כט ס־ך ודלל איך ה־נ־ץ)
 שולד• ז־־נע־ .נעוו־־וע מאן א־6בע ד־ן, .דושד' מאנדען

 שלעבט, ל״דע־ א־זט וועלט ד־א דאך האט. האנדען אץ
 א־־נע. רעם או־ך ודרקליך סאן דא־ף רי־טע שלעגט. זעה־

 ר דאם נעקאננט, א־זט פ־על זא ט־ו־ען. נ־:ט נרודעי נען
פע־שטא־. נונטעה־ דינעם פעימאנען קל־־נע ראם שמיאל

 מ־ט ־וסף ־׳ ראם א־נד פע־וואלטעטע, ב־ודע־ם נענען
 דץ א־בע־ נוך ק־ץ או־ך א־גד אבנע־עגנעט נ־ע א־דם

 אונע־ווא־טעטע־. ד־עוע־ א־זט נון - נעפ־ה־ט. נ־טדאבען
 קאננען ז־א ;שטומם דנד מאדטען ד־א נעשטא־נען. ווייזע
ענק נ־כם . • פא־נענאננען דא וואם ודים, וועד . . . שפי . 

 בעד,־טע !דץ ,חושד* נ־עמאנדען וו־לל א־ך : נאטט :נאטם
:״דנדע א־־נע־ פא־ דאך ם־ך

 דו־גטאבטען נע־אנקען פע־ש־עדענא־ט־נע ואלך
 דע־ מ־ט דך, ו־א אלם ח־ה', ״טאנטע אדמען דע־ קאפף דען

 אום מאנטע, וועב דען או־ף האנד, דע־ אן דבורה קל־־נען
 ענטנענענגעועטצ. א־־נע־ א־ן דעי בעזובען, צו שמואל ר׳

 דינע הו־זע, א־מלינען א־־נעם א־ן נאססע, דעד עקע טען
 מא־- דאש עבען ע־ אלם א־הן, טדאף ז־א האטטע. וואהנונג

 בע. א־ם אונד האטטע בעענדעט (תפלתשח־־תו נענ.נעבעט
 אבע־ ע־ ׳אלם אבצולענען. .הפל־ך ד־א וואי, נר־פפע

 ע־. ־וסף ד׳ בדודע־ם ז־־נעס ק־נד קל־ינע דאש פלאטצל־ך
 א־־ן אונד או־ף, לו־ט שמע־צענספאלל ע־ שייע דא בליקטע,
או־נען. ד־נען עגטשט־רצטע טה־אנען פאן שטיאם

 או״ז צאדטליבק״ט פ־עלעי מ־ט קינד דאש נאהם עי
: זאנטע אונד א־ם דען

אד. זאלבע נעיאדע !־וסף ר׳ במדעי מיץ ״נאנץ
:״נעהאבט ע־ או־ך האט נען

 ד־א ל־עבעפאלל ק־נדע רעם עד שטר־־נעלטע דאנן
 טה־־־עש דוא, •יוייסט :זאנטע אונד וואננען קל־־נען

 ע־-6 ? האבען ליעב שמואל פעטשעד ד־־נען אויך ק־נד,
■1 לעבען טה־־ע־עש מ־ץ דאך, ד־עש מיד שש־יך

 אי־נ. צארטליכעם, ואלך אץ ווארען וואדטע דיעזע
דאם אויף או־ך דא דאס נעשפיאנען, טאנע ד־יננלינעם


