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קאמערם. רוסישען דעם רייזע דיא
— ט•5טענקו;5דריי.:!א:אדנענ.צוזא ד־א —
 דום•- דעם זע— דע- פאן זאלא;;ע האט מאן

 הו־פטשטאדט דע־ ו־א־שר, נאך קאיזערש שען
־ ם ו  עור דא ביז געשפראבק, ם. : ע ל א ש.פ ד
 דעם אנקונפט ד־א דא א־זט, געווארדען טהאט

- ווארשוי א־ן ווו אלעקםא;דע־ קאיזערם ע, ט ־ י ה £
 ארך וואו-דע. בעשטיטטט פארט־טטא;. אורד 10

 ״דר־־-טאנא־בענ-צוזאממענקונפט״, געפלאנטע ד־א
 זא טאנאטע; ז־־ט וועלט פאל־ט־שע ד־א וועלכע

 דעטנאבשט שאן —וו בעשאפט־נט, לעבהאפט
 ט ר א א־בעד זעלבםט וועדדען. ווירקליכק־־ט צור

• א־נד ־  טאן א־זט צוזאטטענקונפט ד־עזער ט צ
 ן ע ; :_ו ק נ א ו ו ש פ־עלען זא ;אך ענדל־ך

 נע- ענטשלוססע בעשט־טטטען א־־;עש צו דאך דענן
 ;׳.טען פאם דעפעשע פעטערסבורגער א־־נע לאנ;ט.
 בא־אק־ ן ע כ י ל ט ם א א־־גען וועלבע ד־עזעש,

 פאל- ה־עריבער טעלדעט ש־־נט, האבק צו טער
:גענדעם

 אנר־נפט ד־א דאם דבע־, נונטעהר א־זט ״עש
 עגטווע- ווא־שו• א־ן אלעקשאנדער קא־זע־ש דעם
 ער- פ־־ה טא;טא; אדע־ אבע;ד זא;;טא; אם דע־

 נל־־ב- קאטטען קא־זע־ דעם ם־ט - •־־ד. פאל־״ען
א אוני טה־א;פאל;ע־ דע־ קא־זע־־ן, ד־א צ־־טי;  י

־ ־•;לאא= •ועלכע־ ם־ט ;־אשש־־שט־ןקשענ-א. י  י
 אללקפאן א־־ף א־נבעשט־טטט. א־זט ע־פאלגט, זע

 באה״ל־נ־ען פ־הרענדען ו־א־שו־ פעטערשבו־ג;אך
 פא־ז־בטש״טאש- א־;ד ט־;גען—פארבע ;־אשע ז־;ד

 א־זט. וואה־ש־־נל־בשטען אש ;עט־אפפען. -עגעל;
 אי- וועג ד־רעמטען דען צ־; קא־זע־ל־בע דע־ ראש
 ;ע־א- א־זט ד־עזע דע;ן וו־־ד. נעהטען ורל;א בע־
 פא. ש א והא עבע;זא בעזעטצט. ם־ל־טע־־ש דעצו
 פעטעדשבודג. א"זע;באר,;.ל־;־ע ד־א •אה־ע ר־;ע;

 בעזעטצט ־ע;־טע;טע־ן טעה־ע־ען פא; טאשקו־
 ד־עש ;עשאה זע— ;לי־בער א־ן ••א־. ו־א־דען
 נא;צע דער שט־עקע. ודל;אעד דע־ ארף יעטצט

 בע. ם־ל־טער-פאשטען פא; א־זט א־־זע;באה;.דאטש
 פא. רא־זע־ל־בען דע־ א־־פע;טהאלט דע־ וואבט.
 א;בע. טא;ע דרי־א ארף א־זט ווארש•־ א־ן ם־ל־ע

 קא;־גש- א־ש פאטיל־ע קא־זע־ל־בע ד־א אב רו־טט.
י ל לוםט.שלאשםע אים אדע־ שלאששע צ א

 א•;. ב־זהע־ א־זט וררד, נעהטען ״אה;־;; ־ ק ; ע
 עטפפאננע צ־ש ז־;ד פא־אשטע ב־־דע בעשט־טמט.

 עש. א־זט וואהרשיינל־ך ווא־דען. העד;עשטעללט
 ־• ל ג י נ א לן א־ש עטפפאננע ;־אשען ד־א דאש

 וועהרענד שטאטטפ־נדען, ע ש ש א ל ש ן ע ב
 ש־־־־אט.וואה;ונ; א־ה־ע פאט־ל־ע קא־זע־ל־־ע ד־א
 א־־פ. א־ש ווירד. אדפשלא;ען י ק ; ע ־ צ א ל א־ן

 ד־א ודרו־ אבער.םאליצ־־.ט־־שטע־ם דעש ט־א;
 .א־ללוטש־רט־ הינדורך טא־״ע ־א—ז אללע שטאדט

ה ד־א א;בעפאהלען, ו־א־־־ע א־־ך ם־ששען. ז־־ן
 רו- ;,א נו־ פאהנע; ז־;ד ראך דעקא־ירען׳ ע־ זע

 א;צו. שטאדט.פא־בען ווארשו־ער אדע־ ם־שען
 קא־זערם דעש א;י־;פט דע־ טא;ע אש בר־נ;ען.
 נ־אשע־ א־־ן שלאששע קאנינל־בען א־ש פ־;דעט

 אבע;דש א־;ד שטאטט בעהא־דע; דע־ עטפפא;;
 1 קאיזער- דעש טא;ע צוו־־טען אש הא£.באלל. א־זט

 ;ראשע £א־ם־טטא;ש א־זט א־־פע;טהאלטעש ל־בען
 1 עקשערצ-ער. ר־עז־;ע דע־ רע־ו־ע״. . ״מ־ל־טע־

 ו שטאטטפ־נ. רעוויע ד־עזע וועלבעש או־ף פלאט־ן.
 גאנצליך פ־בל־קוש ;ראשע דאש פיר בל־־בט דעט.

 ו דירעקטע א־־נע ווער נור ן. ע ם ס א ל ש ע ;
1 בע. פאל־צ־־-ם־־שטע־ש דעש ז־־טען פאן א״;לאדונ;

ד,־ןרם*ד. אלול יחי מאנטאג, פעםט.

 ביידען, דען או־ף פ־׳אט־ן א־־;ען ערהאלט ז־טצט׳ !
 א־ש טר־בינען. ערבו־טען צוועקע דיעזעש צו א־־;ע;ש

 ;ראשעש א־־ן פ־;דעט טא;עש דעשזעלבען אוד,ר 5
 אם שטאטט. ,די;ער״(פעשט-טאהל) טיל־טער־שעש

 ר,א־. ד־א או;ד קא־זער דער ווע־דען טא;ע ד־־טטען
 בעז־בט־- א;שטאלטע; אפפע;טל־בע א־־;־;ע זע־־ן

 ;ע;עדאל.;־בער. ב־־ם באלל דען אבע;דש אונד ;ען
 או־ך ווערדק ד־עזעם צו בעזובען. א ר, ר ו ; ;ער

 ווא־. פע־זא;ל־בק־־טען הע־פא־רא;ענדע טעהרערע
 מ־ט;ליעדעד ״;וט;עזי;נטע* מעה־ערע א־;ד שוי׳ם
 דיעזעם ;עלאדען. אר־סטאקרא־צ־ע םאל;־שען דע־

 הא. ק־־־זען פאל;־שען ווארשרער א־ן וו־רד באללע
 פ־ער. אם במעטעהשען. בעד־־טו;;• ״פאל־ט־שע הע

 פאט־. קא־זערל־בע ד־א א־בעדזיעדעלט טא.;ע טען
 וואזעלבסט שקיעד;יעורצע, ־א־״ד-־שלאש דאש א־־ף ליע
 פער. ״דר־־.קא־זע־.צ־זאטטע;ר,ו;פש״ צור ב־ז ז־א

 ד־עזעש .!׳! א־;ד 15. אש ם־;דעט ד־עזע בל־־בט.
 אש וו־רד ־אזעף פרא;*ן קא־זער.קא;־נ - שטאטט.

 שעפא־אט.האפ. ם־ט אבע;דש. ד־עזעש. 1זא;נטא;,.ו
 א־ן ט־טטא;ש טאנטא; א־;ד אב־־־זען. וו־ען פא; צ־;
 ערע. א־־נטרעפפען. ע צ י ו ו ע י נ ו־ ע ־ ק ש

 דער בע;ל־־טען. נ־כט א־הן וו־רד אלברעבט הערצא;
 פאש ז־־;ע־צ־־ט בעקא;;ט׳ ־־־א האט׳ ע־צהע־צא;

 ע־האלטען. א־־;לא־־:; א־־;ע אלעכשא;דער קא־זע־
 קא;;. ער ב־־צו.וואה;ען, טא;א־־ע־ן ווא־שרער דען
 א;־ע־־.־־־ט־;ע־ ווע;ען א־עלאדו;; ד־עזע אבער טע

 קא־זע־ אב - א;;עהטען. ;־בט בע־ופם.;עשאפטע
 יאטמט, שק־ע־נ־עודצע ;אך פע־זא;ל־ך וו־להעלש

נ א ר ק ן ע ד דו־ך דע־זעלבע ז־ך אב אדע־
 א־זט לאששען, פע־טרעטען וו־רד ן ע צ נ י ד ם

 ;עזונדה־־טם. פאש נור א־;ד אעבעשט־טטט נאך
 — אבהא;;־;. וו־להעלם קא־זע־ש דעש צ־שטא;ד

 ווארשו׳ א־ן וועלבע פא~ז־בטש.טאש־ע;עלן׳ ד־א
 א־־פע;טהאלטעש רא־זע־ל־בען דעש טא;ע ד־א פ־־

 ריעזענהאפט. ;עראדעצו ז־;ד ווארדען, נעט־אפפען
 -אה. א־;ד הו־ז.א־־;ע;טה־טע־ן אללען ו־א־־דע עש

 או;- צור שריפטשם־ק פאל;ע;דעש רעש.פא־ט־־עז
 א־;טער- ״דע־ :אעטע־ב־־־טעט טע־פע־ט־;־:;

 ע ו־ ;ע ; ער דאש ה־ע־ט־ט, בעשטאט־־״ט צ־־ב;עטע
ק פא; האט קע;;ט;־ש  דער א־;ד פאל;ע; שווערען ד

 ודר. ט־עפפען א־הן ד־א פע־א;ט־־א־ט־;;. ;־אשען
 א־־פע;ט. דעש טא;ע דע־ וועה־ע:ד ע־ וועק דע.

 ווא־שו־ א־ן פאט־ל־ע קאיזע־ל־בען דע־ הא־טעש
 א־;טע־ר,';פט פע־זאנל־כרן־טק ״אה:־;; ז־־;ע־ א־ן

 •פערברעכערישע ו־עלבע א־־;ענד וועלבע ;־בט,
 וואהנוג; זיינער א־ן ווענן אדע־ האבען, אבז־בטעך

 א־בע־ט־עט־;; פערברעבערישע א־־;ע א־ר;ע;ד
ק א־ן - זאללטע.״ פא־קאטטען  | טא- לעטצטע; ד

 הו־ז.דורב- הונדעדטע פ־עלע טא;ל־ך פא;דען ;ע;
 א־;. פערדאבט־;ען פאל־ט־ש ד־א שטאטט. זוב־נ;ע;
 זאלל או;ד ;ענאטטען האפט א־ן וואו־דען ד־וו־דוען

 ״צ־טאדעללע•(פעםטו;;ם.;עםא;;;ים);עראדעצו ד־א
רק ;ע;ע־אל.;־בע־;ע־ - ז־־ן. א־בע־פ־ללט ו  א ;

 באלל- ;ראשען א־־נעם צו פא־בע־־־ט־;;ען טר־פפט
 דעם אנוועזענה־־ט הער פ־יער עור וועילבעם פעשטע,
 פע־א;שטאל. ווארשה אין קאיזער.םאא־עש רושישען

א־. דער וועהרענד ד־א - וו־רד. ־־ע־דען טעט  פ
 א־נ־־וערד- ווארש־־ע־ דער א; אע־והע; •אהר־;ען

 א;;ע. וואורדען שטודע;טען טהיילנעהטע;דען טעט
 פע־ראששק. צ־ א־־ףווי־טע־עש ב־ז ו־א־ש־־ וו־עזען׳

 עם- אונד ד״טשלא;ד פאן קא־זער ב־־דען ד־א —
 רום־שען דעש ;אשטע ווע־דען טע־רי־ב.א־;;א־ן
 דעש ט־ו־שטע־ רוש־שע דער ד־ן. קא־זער.פאא־עש

דעש ;עפא־־״ע א־ם ז־ך וו־רד ;יעדם, הערר א־־שערן,

.זא 57,יאהרגאנג ערסטער
״י י •

 צוזאטטע;. ד־א דאש צי־;ט, דאש בעפעדען. קא־זערש
האט.״ בעד־־טו;; פאל־טישע א־י;ע קו;פט

 6. פאם י ו ש ר א ו ו או־ש צווי־טע, א־־;ע
 א;קו;פט ״ד־א :לו־טעט דעפעשע דאט־רטע ד־עזעש

 נו;. וואורדע שטאדט אונזע־ער א־ן קא־זערם דעש
 פא־. אוהד 10 טא;טא;(הי־טע). פ־ר אמטל־ך מעהר

 א־ן ווא;ענ.פערקעהר דע־ אננעק־נד־נט. טיטטא;.
 פריהער שטונדע א־־נע שאן טוש שטראשען דען

אבק עש ווערדען• א־ינגעשטעללט ק א־ן ודע־ ה  ד
ן צאהלר־־-ע טא;ען לעטצטען ע נ נ ו ט פ א ה ר ע פ  

 ד־א •ועלבעם א־;ד־ווידיאום, א־־ן שטאטט;עפו;דען.
 רע. א־־נען זא;אר צא; פע־האפטעטע, פאל־צ־־א
 פאל־צ־שטק א־־נעם פאן •עדאך א־הש דער וואלווער,

 דאש ע־פוהר, פאל־צ־־א ד־א וואורדע. ענט־־ששען
י ה י נ אנצאהל ;ראשע א־־;ע פעטערסבור; או־ם

 אוטנע. או;ד ש־טאדט א־נזערער א־ן ן ע ט ם י ל
 פא. דע־ וואבזאמק־־ט ד־א א־זט. אננעלאננט בונ;

 פע־שטא־קט• דעששען פאל;ע א־ן ו־א־רדע ל־צ־־א
 שקיערג־עור. נאך ן ־ ל ד א מ פאן שטרעקע ד־א
 ט־ל־טע־ פאן פאללשטאנד־; א־זט ווארשה אשד צע

 טעלדונ; פע־ברי־טעטען ה־ער א־־;ער - א־טריננט.
 וו־ללענש •11. אלעקשא;דער קא־זער זאלל עופאלנע,

 פאן ״קאני; צום זיך ■אה־ע ;אבשטען א־ם שאן זיין.
 א־זט טעלד־נ; ד־עזע־ לאששען. צו קראנע; פאלעך

 פע־. ש בלא והרד ז־א שענקען•• צו פערטרו־ע־ן ווענ־נ
 בעפאלקע־ונ; פאלנ־שען דע־ ב־־א אום ברייטעט

בע- א־־נ־נע בעזובעש קאיזערל־בע; דעש אנלאשל־ך
הע־פארצודופען.־ ני־שטער־נ;
 דאש זאנען, צו ע־שט ניבט וואהל ברו־בען וו־ר

 א״. ב־־א עשטער־־־ב-א־ננא־נם בעפאלקערונ; ד־א
 בע. ם דע טיט טאנא־בק א־נזע־עש בע;ע;נונ; נער

 פר־־דע בעזאנדע־ע ק־ינע רושלא;דש הע־דשער
 ־ושלא;ד. ;ענען א־־נטאל הע;ט טאן עטפפ־נדעט.

 יא שקלאווער דע־ נ־־שט דער א־טטער נאך ווא
 ודר מ־שט־ו־ען. א־נא־בע־וו־נ־ל־בעש א־ץ הע־־שט׳

 ד־־טשען א־ם בעפאלקער־נ; ד־א 7א־ יאט נלו־בען׳
 ט־ט וו־להעלם קא־זע־ש רעש בע;ע;;ונ; ד־א ר־־בע
 ווו, אלעקשאנדער קאיזע־ דעם פערווא;דטען, ז־ינעם
 בעני־שטע־־נ; דע־ נעפיהלע דעם ט־ט ניבט עבען

 אלש זאו־אהל, עשטע־ר־־ב.א־נ;א־ן א־ן בענ־־שט.
 טיט בעפאלקערונ; ד־א פ־־בטעט ד־־טשלאנד א־ן

 אן א״אהערוננ ;ערינגסטע ד־א או־ך דאש רעבט,
 שטאא. ב־־דען א־ן פ־־יהי־ט דע־ זאבע דע־ רושלא;ד

 1 ד־דפטע בריננען שאדען ערהעבל־בעןנור טע;
ר א־ן פ־עלל־־בט ע נ ־ ־ דירפטק בעציעהוננ א

 טאנאר. א־נזערער צוו־שען דאש פ־־־ען, א־נש ורד
 דך בעציעהוננען פ־־ינדל־בע רושלאנד א־נד ב־ע

צו נור ליידער נעטל־ך וויסשען וויר נעשטאלטק.
 דיא אגעגטען רום*שע געהיימע יעטצט ב*ז דאש גוט#

םא;אר- א־נזע־ע נענע; באשניען א־ן בעפאלקערו;;
 מושטען ;רונדע דיעזעם או־ש פערהעטצטען. ביע
 שטאדקע אי־נע פארטוועה־ענד באש;־ע; א־ן וו־ר

 או־ף ־אהרל־ך אונם דיא ערהאלטען, בעזאטצו;;
 איזט עם קאמטט. שטעהען צו ם־לליאנען פ־עלע
 אנ. איינער פאל;ע אין דאש עדווארטק, צ* אלזא

 1. ־אזעף פ־אנין קא־זער-קאני; צ־ו־שען נאהערונ;
 דע־ וו־הלערי־ק ד־א 111. אלעקשא;דער קא־זער אונד

 דאךא־־;ענדע וואהל באשנ־ען א־ן אנענטען רושישק
 םא;אר. אונזערע פ־ר ווערע דאש !וו־רדען נעהמען

 אונטער. ניבט דער נעוו־ננשט, א־־ן אללערד־;;ש ב־ע
 אונטער דא־ף מאן אלל־־ן !קאנן ווערדען שאטצט

 אונצו. אונד טר־־ראזינק־ט ד־א אומשטאנדק ק־ינען
 דעם אויש פאל־ט־ק רוש־שע; דער פע־לעשששק־־ט

״ב־נד- דעם צ־־ט צור ־א עש ;עשאר. לאששען. א־־;ע



56410 85569 53249 52903 47518 46105 43675 41770 
67313 66633 65220 64363 64345 62771 61948 59219 

,74688 71399 69748 69606 68894

גולדענ.לאזע. 85 באדישק דער ציעהונג
ציע. שטאטטנעהאנסען דיעזעם .טען1 אם דער ב״א

 1!ז2 116 63 נעצאנען: סעייען טאלנענדע וואולדען הונג
319 324 392 445 580 599 602 704 708 735 752 877 
894 994 1074 1182 1168 !124 1292 5 14 1165 1499 

1518 1524 1746 1717 1811 1853 1374 2075 2217 2222
2238 2240 2247 2250 2341 2438 2441 2542 2544 25/9
2617 2717 2747 2901 2964 2986 3001 1011 3069 8090 
3101 3164 3214 3313 3348 3379 3508 3520 3537 3540 
3550 3586 3969 3912 3932 3937 3164 4023 4077 4168 
4212 4827 4359 4454 4512 4518 !452 4671 4757 4784
4855 4882 4913 4915 4958 2992 5012 43> 5 1 507 5104
5110 5137 5182 5263 5332 5352 5378 5501 5522 5568 
5585 5687 5797 5842 5914 5945 5979 6183 6208 6284 
6325 6447 6540 6657 6704 6731 6744 6252 6796 6846 
6863 6922 > 692 7016 7020 7035 7044 7127 7156 7186 
7196 7201 7229 7253 7269 7311 7351 7362 371' 7412 
7443 7461 7499 7500 7550 7568 7694 7721 7723 7734 
 £ינ. םועסיענ.פערלאזוננ ד־א .7969 7955 7873 7863 7816
שטאטט. סעפטעפנעד 30. אם דעס

לאזע. ברוינשוויינער דעי ציעהונג
טק1 אם דעי נייא סעי. פאיגענאפפענען דיעזעם -

 נעצא. נעוויננסטע דאהערע נאבשטעהענדע וואורדען לאזונג
 90/100 טיט הויפט.םדעפפעד דע- פיעל צלואי אונד נק,

 פיט טרעפפע* צווייטע דעד ,37 נז׳ 8775 ם׳ אויף מארק
 פיט ט-עפטע* ד־יטסע דע* ,19 נד 2918 ס׳ אויף פ׳ 9000
 פיט טדעפפער טיע-טע דעד ,14 ;ן׳ 3435 ם אויף מ׳ 6000
.19 נו׳ 294 ם׳ אדף ,מ 2000

ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
- נעטד״ידע-מאדקט. וו־ענער -

ני: קרי 75 נולד• 7 דאא-ע עטפעקסיווע ן. ע צ • י ו ו
 קד׳; 2! 8 נ״ז קד 18 נולד׳ 8דעדנסם טעד ;קד׳ 25 נולד׳ 9

 28 נולד׳ 8 נין קד 23 נולד׳ 8 אקטאבעד.נאוועפנע- םע*
קד. 70 נולד־ 8 נין קר־ 65 נולד׳ 8 טריהיאךר סע־ 1 קר׳

,׳נולד׳ 8 בין נולד׳ 7 •יאא-ע עפפעקטיווע ן. ■ )1 ק
 סע־ ;ק*׳ 25 נולד׳ 7 ניז קר׳ 20 סלו״ 7 ד.ע*נסט פעל

 ;קד׳ 28 נולד 7 ביז קד 20 נולד׳ 7 אקטאבעו-נאוועפבעד
ק-׳. 33 נולד׳ 7 ניו קד 28 נולד׳ 7 פוידיאהד פער

. הא י ע ניד ק* 45 נולד׳ 6 וואא*ע ע££עקטיווע )
 נולד׳ 6 ביו קד 43 נולד׳ 6 דע־נסם פעי !קל׳ 10 נולד׳ 7
ד; 4 י ק־׳. 6״ נולד׳ 6 ביו קר׳ 55 נולד׳ 6 פי״היא- טע* ק

ץ ו ד ו ק ו קי׳ 80 נולד׳ 6 וואא־ע ע££עקטיווע ק
 ביו ק־׳ 7״ נולד׳ 6 בעד.אקטאבע־8םעטםע פע־ נולד׳; ביז

קד. 75 נולד־ 6

- נעטי״דענעשעפט. פעשטע־ -
ן ע צ י י ו  אלים. שוואך פי) ד־ .4 (אם ד,״טע ויאד ו

 וואורדען עם נעטארדע-ט פי״זע דאדע־ע אונד נעבאטען
 נוטע* בייא טהייעדע* ק*׳ 5 אום פעטע־צענטנעד סייס •

 א פאן קילו) 79 טריים :צווא־ אונד אבנעזעעצם, קויפלובט
 נולד׳ 8 פאן קילו) 78 ;קי׳ 50 נולד׳ 8 נ־ו ק*׳ 40 נולד׳

 קד 15 נולד׳ 8 טאן קילו) 77 קד; 30 נולד׳ 8 בין קד' 21׳
 טעסטע* - ק*׳. 65 נולד׳ 7 צ■ קילו) 76;ק-־ 20 נולד׳ 8 ביז

 ;קד 35 נולד׳ 8 נין ק*' 25 נולד 8 £*)ן קילו) 79 באוען
£!)ז ק־ל!) 76 ;קד 10 נולד׳ 8 נין נולד׳ 8 פא; קילו) 78

 ■ואי*. סא-טען אנדע־; אללע — ק״. 5 נולד׳ 8 ביו נולד׳ 8
נעהאנדעלם. פ־י־זען דענזעלבען צו *ען

.1ק ־ן  פעפע*. 6110 א־נסנעזאפפט הייטע וואודדע )
 ן ניז קר׳ 70 נולד׳ 6 צו קויפלוסט שוואכער בייא צענטנע-

טע־קויטט. קר׳ 80 נולד 6
 טרייזע צום פעטעיצענטנעל 1000 וינד ע ט פ * ע נ

 נולדען 8 אונד וואא־ע, ליינטע יד6 קד׳ 20 נולד 6 פאן
ווארדק• נעהאנדעלט פאלצ.וואאדע פיר קד־ 60

 )ץ1£ פעטערצענטנע* 1500 וואודדק ר. ע 6 א ה
טעדקויטט. קד 10 נולד׳ 6 ביו קד 8 י נולד׳ 5

| קר׳ 59 נולד׳ 8 ן ע צ י י רס.וו ה א י ד, < ד £
קד. 61 נולד 8 ביז

 8 ביו קר־ 18 נולד׳ 8 ן ע צ י י ו ט.ו ס נ ר ע ד,
רך. 2!טלו׳

 1 קד 70 נולד 5 1885 פא־.־•:■ עד6 ץ ו ר ו ק ו ק
ק*׳. 72 נולד׳ 6 ביז

קר׳ 28 נולד׳ 6 ד ע ט א ס.ה ר ה א י ד, י ו פ
קד. 30 נולד 6 בין

 6 ביו קד' 6 נולד׳ 6 ר ע פ א ט.ד, ס נ ר ע ה
קד• 8 נולד׳

נולד׳ 12 או־נוםט.סעפטעפנע- פעד ס פ ע ד

רעדאקציאן. דעד בריעפע
 נאנץ איזט בעפערקונג איהיע :דיאודיאש אין פב־נ

 עסטעדדייב. אין יודען דעד נעש־כטע ד־א וויד דאס ריכט־נ,
 )ל.1£פע־דיענסט דעס )הנע1 האנען, אננעשלאססען אוננארן

 דעי. !)ננלי־ך טהון, צו עיוועהנוננ ף )1 ה ש י £ דר׳ לען
 פאליטישע )*יאנענדע1£הע־ א־ינע 1848 יאהרע א־ם ועלבע

 איה. ד־ענע בעדוהינוננ איה-ער צו ! האט נעשפיעלט )ללע1ו
 אונזע־ע* אין ו־ינע־צייט וויי דאס פיטטהיילוננ, היא נען

 ניאנ-א. או־ספיהרלינע אי־נע ״פיייטאנ.םעםאראט_ביילאגע•
ע. צו פא-וואיט איס ■א האבען וויר וועדדען. בייננען £יע  ד
 ני. היא וויד ראם או־סנעשם־אנען, דייטליך ביילאנע ועד

 ווע-דען, פ־טטהיילען נלוינענם.נענאסםק יענער );-א£־ען1
ם וועלנע ל  ס. ט א א ט ש י, ע ק י ט י ל )1 ם א

, ר ע נ נ א ן פ ע פ א נ א ק א - ל א נ א י צ א  נ
, ר ע ט נ י ר ד ע ל ט ס ג י  דעד פא־דעיע* )דעי1 ק

 )לל1£*•ד.פ הופאניטעטב-אנשטאלטען אונד וו־פסענשאטטען
 דעד אלם שטאאטע, דעם ז*)ווז)הל אונד )־נעטדאן,1£ד.ע* דך

 נעלי־פטעט דיענסטע אונטעינאננליכע נעזאפפט.פע:שה־יט
 יש־אל״, ,נדול• דען פיט נאטייליי בענאננען וויו — האבען.

אי. אופשטאנדען אללען אינטעי אונשטרייט־נ דיעזען ווייל
).1ז !נעביהרם )יט־יטטם״1£ דעס ״עהרע דיא בעיאלל .
 וועד. טע־ט־נ יש*אל״ נמלי ״תולדות דען פיט וויי באלד י

 דא בעניננען, פוטת׳׳ אנשי .תולדות ד־א ודר ווע־דען דען,
 נע. ע־וועהנטען פע־ש־עדענען דען אויף דיא פאננער, דיא

 דען נעווים דאבען, געל־יפטעם )יראנענדעם1£העד ביעטען
 פ׳ הע־־ן - !פע-ד־ענען -עבט פיט פופת* -אנשי טיטעל

 פ״ינדליבע דיא פי- דאנקען ווי* :ס׳ובוקאוו־נא) אין פ׳
 בעש״ט יש־אל ר׳ דאם ניבט, וואוסטען ודר ;ם־טטהיילוננ

 דאד פינקסע דיעזעם אין הינטע־ליעס. )הן1ו קיינען ז״ע
 דע־ .נעשיבטע דינע* אץ נ־אטין )־1)£עםפ£1״ אייך אלו!)

 דאם איב־־נענס :טעט.—אונטע שלעפם אונם, נל״ך יודען״,
 וועה־ענד דינטע־לאססען, )הן1ז איינען יא ע״ת יבנו פשה

 נע. )לנע■1;א:ט דינעם צ• ע ש ו ה • אוננעאנטעט רעפפען
1 וואודרע שטיפפט

 ע • ז ד־א ל־ענט בלאטטע ־־עזעש
. ם .ג א ט —16. אונזערעד ליעפע־ונג ע ט  ע
!בי־א ע׳ ; א ל ־ ־ט. א י א 6

.183! שעפטעשבע־ 3. פא: לאטטא-ציעה־נ;

39 15 8 6.3 23 :ט ד א ט ש נ נ א מ ד ע ה
: ד ע ב ם ע ל 36 10 2 83 9 נ

; ; | | ל |_______________36 51 32 21 < 3.
דאנ״א. דע־ יואסשע־-שטאנד

)_1פ ,2.62 בידאםעפם ,2.29 )*ן1)פ1ק ,2.23 ם־עסבי־נ
.2.46 )ויא1)*ש1,1.87 )ייא1םאנטש ;1.44 נייזאפי; ,3.57 האטש

טדדיש. דע־ •יאששע־.שטאנ־
)ל.1ם ,2 11 )יא■1פ ,2.11 וו״נאפעני .״,87 פ-סינעט

.2 15 פענעדין ,2.62 )ק1נ

•־ ם׳ :פע־אנטדא־טליך ■ע־א־ציא■ דיא פי* ט־י ענ .1עי־

ותחנות סדורים מחזורים•
א־ינבאנדען, נוטען אונד שאנען אץ

נאטוננען אללע )ודא1ז
.טליתים וואללענע אונד זיידענע

ב אובד ד. ל גז) מיט - ר ע ב ל י ן א ז ע ט ר
 אויסוואדל ריינהאלטינער אין

עפפטיעהלט
^ 81101111^11)1101׳ ג10111׳1'2 8ס8,1,

(.68|)11118!1 10
 פ־אשפט ־ועידען בעשטעללוננען אי־

עקשפעדירט. געגעןנאבנאהשע

שאנסטדן דיא
ץ ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א ג ^

מאנטערל. אוגד פרונת ארף

ד !. ל א ו ו ב י ר ג
בודאפעסט,

X הויז). שעט (דיסא־ לאנישט־אגשע 
 פאר- אללע־ אנ£ע־טיגוננ צוד דך עפפפיעהלט

)םפענדען1ק
, ן ע י ״ ר ע ק י ט ש ט ס נ ו ק ־ ד ל א ג

 נאך אלם אלטעו, נאך טעמפעל טיי זאוואחל
 יאה־ען 38 דיא ד״פסען ב־־נט או;ד דפוס, נייען

 אויך וויא רוף, וואהלטע־דידנפעד ערויא-נענע-
 מישקאלץ וויען. טזכט׳ אין סעפטעל דען ט-

 צוד נעסי־נדען נ־אשע פעה־ע־ע נאך טי־ >י:י
 אד- אויסנעפיה־טען ציט־יעיענהייס אללנעפי־נע;

 פי* — טא־ליענען ציינניבפע )־יבעי1וו — נ־יטען
עפפעקטואידוננ. בעפט׳; אונד )לידע1ס

 צור ליענען אדסוואהל נ־אסטעד אין צייננוננען
דף. א איינדנט

! והדסים לולבץ אתרוגים׳
־זען
•י*-׳

ורי;־הא;זוםע:טעז. פיר י;

 ט. פ דע; אונס, נעעהרען נעפ;*טינטע וד*
 נאפט• רענאליענפענטע־ן. וו״נהענילע־ן, הע־רען

 פא־יאטהע אונועיע ט־יוואטען אוני ומיסד,ען
:ש )ה.ל1)וו11 נעב״נסיויינען, נעזונדע; ניטען איו

 קי. דע; צו ווייפע, אוני )טד.ע1- *!0: אדך אים
 קאננעו אונד עפפזעהלען, טי״זעןצו לאנטע־טע;

 אוניעיע־ פאן וועלכע הע־וען, דיעיענינעו
 1א״נ דו־ך וואללעי, םא:ען נזנ-דך פיטפהיילונג

 פאלירע ־ פ אינעדציינען. דך ט־אבעוענדוני,
טי־פא •אהרינע 40 אונזערע נאדאנטידט נעויענוג:
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פ בילל־גען שטוינענד צו פא־גע־ פ״נשטע |
__11 זנו ג ק־׳;נוט׳50צו 3 נים׳ צי־א־: :־,א !!
1״ בין י• פאן ש-ב־ז־ים "נע6 :•לד׳! 2 צי 1 נום׳ יל 1 

| צו יעניא־ פ״נשטע לולבץ שטיק פע־ כ־לדען
 1וד ע־6 נולד׳ 5 צ־ דדט־ם שטיק. פע־ רך׳ 751

 - גראפרם. ■ידש־ם ל-לבין ט־אקענע שט-ך. |
| איך אלט א-נצעלכע א־ף זא״איל איפט־ענע ן
 1 א":זענ. •־ע־־ע;׳:עגען שטיל,ע טעי־ע-ע י א !1

בעט־אגעטאלטאנגא. רעם דעלפטע דע־ יוני. |
 זהזעד פ־נקטל־ך נאבנאדטע ט־טטעלטט בע. | |.

ט.—עקטפעז שנעלל
 | ז״ל ח״ם נתן מיה׳ בן שט־אל רק׳

״ |אי~עט=ע:.).׳ ״. ו . . ן 1■■ ״ א1 > 11x111■■ !■וי• <ו
|1. ג1ס0אחסז1133י) .׳ויל 1, 1. 810011 '1'1ו0ז 14. (| \

־0 דע* אדפיניסט־אציאן אונד יעדאקציאן דיא *
 דע- אין דך נעפינדעם צייטיננ״ טעסטע- •ידישע; י־ע;

ץ הע־דן רעם ןע־ייא נידא. אץ ן א י ר ו ב פא-
אד־עם. צו תנדונגען אונד ציש־יפטען אללע וואהץ פעפט,

אד־עססע: דנד.

3101-11./ ■1111*11■■■ 11■ 111וו1ו1•אי><ן .

 נע. נענו־ע-ע אייגע א־זט אונד פאללקאפפען, נענינם דיעם
אוננאטה־נ. דורכאוים אד־עססע דיעזע- צייכנוננ

 <־- אבאננענטען א־־נט־עטענדע נ״א
 .טאנטע פאלל־עטאנט, נ־־ע; דעט אנפאנג רען יאלטען

 פא־ט. 6 דיא ארך ודא לא;ד.דעבעצץ״, ד־א ה, י ח
 אונזע־עד.פ־״טאנ-טעפאדאט-ב״לאגע־. זעטצוננען

 ־. י א יונתן ר׳ דעט ביאנדאפיען ד־א ענטדאלטענד
ו ר׳ ין, ט ־ ש ע ב ה י ל  ־׳ אונד א נ ל י ו ו א

 גיא- פארטראטש. זאסטט זצ־ל. ־ ו ד נ א ל יחזקאל
צונעזענדעט. ט־ש
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 שטע- ק־אנ.ש־ינצעשםץ דער טיט רודאלף ש־ינצק
עך- צ־ שאניע״ בר  שערנזיגוננדעראורקונדע נאך ער

 רע. וו־ענער דער ש־אזעם רעד בעווערקשטעלליגטע
שאן ריטטער שאללאק הערר ליגיאנש-געם־ינדע,

 ווזךרף שלוששברינ-לעגונג, דיא י, ו ג ע ק ר א ב
 אץ ליעבערמאנן הערר םינאנאנענ.שא־שטא;ד דער

 גאנזטרידק דער אנשש־אדע ערג־־ישענדק אי־גער
 מ^נארכיע אונזע־ער ד־א געדאכטע, ש^רזעהונג

 אץ דער שערליעה, בעש־רטער עדלען זאלך אי־נען
 אונטערטהאגען זיינען אללק ליעבע שאטערל־כער

-לאשט אנגעדייהען גנאדע אינד הולד גלייכע  ד־א !
 רען ארף !״״האך א־־נעש מ־ט שלאש אנשש־אשע

!ק־אנ-ש־־נצק רען אינד קא־זער
ע. ט ן י א ד נ א ר ב ר ע ש א ר ג ( *

 5. שאש וו־רד טעטעשוואר או־ש ר.) א ו ו ש ע מ
 נאשטש ה״טע :טעלעג־אש־־ט שאלגענדעש דיעזעש

 מ־יערהא- רען א־ן ד־אנד ג־אשער איין וויטהעטע
 ש-ויא א־־נע ארך אינד אב בראננטע הרז א־ץ שק.
 מיטטאגש הי־טע - אששעד. צום ש־־ער רעש שיעל

 הערק רעש ששיריטוש-שאדריק דער אץ יראך
 שעד. גראשע ראש אויש, שייער ן נ א ט ד ע י ר ש

 שאבריק צור ג־אשק, ד־א אנריכטעטע. העערוננען
 אנשק. צאהלרייבען זאטטט שטאללוכגען געהא־־נק

ק ש־ובט-מאגאצינעזאםטט ;־אשק ריא אייך ורא  ד
 אק ד;ד שארראטהק 'קיקורו־צ. בעט־אדטל־דק

 ב־אנד דער געווא־דק. פלאטטק דע־ אשפע־
 וו־נדעש הע־רשענדק רעש שאלנע אי; זיך דעהנטע
 צע־שטא־- אינד אי־ש דע־.אוננא־-גאששע■ ענטלאנג

 נאששע דיא ■■אהנהייזע־ 9״ אן נאד,ע דאזעלבשט טע
 פלאמטענ. א־־ן עייט קי־צעשטער ביננק בילדעטע

 לעבענש- טיט נור יאננטע ש־יערוועהר ד־א מעער.
 בע. אבליענען. רעטטוננשווע־קע א־ה־עש געשאה־

 קיינע ט־ליטער דאש קאננטע וריזע דויע־ל־בעד
 נאד. נאנצע דיא נאבדעם ביעטען׳ האנד הילשרייבע

 דיא בעש־נדעט. ז־ך איביננען דע; ד־א נאך נ־זאן
 ע־רע. מיטלי־ד איזט היימנעזובטק דע־ לאנע
ק פאן - ;ענד.  ייא. ה־־זע־ן ניעדע־נעב־אננטען ד

ק  אישק 800 שע־ז־כעדט. וועניגע א־ינינע נו־ ד
 קעששעלהח דאש שע־ב־אננט. עבענשאללש ז־נד

 א־נפע־זעה־ט. בליעבק טוש-שאב־־ק—שפ דיא אינד
 דע־ אפפע־ צום ק״נעש שיעלי טענשענ-לעבק

 א-נ. ע־ה־עלט ק א ל ל א ו ו הויז-אי־נענטהימע־
 זיינעש א; דאש בראנדוואונדק, ש־וע־ע זא דעששע;

 אבדאבלאזען ד־א ד.—• געצי־־ישעלט א־ישקאטטען
 א־נטער- נאשטהרזע בא־אנ״שק איש וואורדק
 בע. האבק בי־גער אננעזעהענע ש־עלע ב־אכט.

 גע- פע־איננל־יטען דיא פי־ שיטטק טראבטליבע
 נאד. ג־אש. ריעזי; איזט שאדע; דע־ שפענדעט.

 רענעז׳ פיעל עש ורנד, דער דך לענטע טיטטאנש
שטאל. א ד - נעלאשט. וואו־דע ב־אנד דע־ אינד

 זינד ששיריטוש-פאבריק וריעדטאננישען דער לונגען
 אן וואבייא אבנעבראננט, יאהרען צוו־יא שאר ארך

 גע. דיעסטאל ש־עלק אששער טאשט-אכשקצום >00
 טאשטש־עהעס דעש טהייל ג־אשטען דען עש, לאננ
 נאד. וויא - טריידק. צו שטאללוננק דען אויש

 שא. דער זיך בעליישט ווירד, געמעלדעט טראגליך
ד. ע י ר ש אייגענטהיטערם .שאדריקש דעש דען

 וואר געשעשט דאש גולדען, 230,000 ארף ן נ א ט
 אבנע. א־בר־נען דק אונטער אששעקירירט. יעדאך

פערזידערט. ווענינע נור ווארק בראננטק
ל ה א ט ש ב ע י ד - ט ס א ש ) ן * י א  

 א נ י פ א ר ק שטאדט דער אויש ן!) ע י צ א א ר ק
 היע. שאם א־זט דיעזעם !:.טען אש נעטעלדעט: ווירד
 גול. 23,000 שא; בעט־א; דער שט״ער-אטטע זיגען
ק  1 שער אגראם אין לאנדעש.הויםט.קאששא דיא אן ד

 ; פער- זענדוננא־זט ווא־דען.ד־עזע געזענדעט פאשט
ט. ם א ש דע־ ארך אדעד גליידצייטיג שוואונדק,

 דער היעדייא אד !קראפינא פאן ר ע ט ם י י מ
 אדער איזט, שולדיגע דע־ זעלבשט פאשט-טי־שטער

 פאןדקדיעבקגעוואלט. ש־עללי־דט דע־זעלבע אב
 דאש וואורדע געשאפשט וועגע דעם אויש זאם

 צו באלר אינטערזודונג א־ינגעלייטעטע דיא דירשטע
האבק! געשא־דע־ט טאנע

. ־ ע נ י • א ג נ ו ק ע ד ט נ ע 1 • ע ג
 וואורדע ורק אץ א.) י ־ ר ע ק ו ר ד ; ע מ ־ י ה

א־־נעם אין דרוקערי־א געה־יטע איינע טאגע ד־עזער
 דע. אנא־דישטע; דיא וועלדע ענטדעקט, קעללע־ ן

 אי־ש־יה. איה־ער פעראפשענטל־דונג צור ניטצטען
ק זאטטט דרודע־־־א דיא ש־־שטען. רערישק  ד

 נאט־־. וואורדע ד־אנד-ש־ישטק פא־געשינדענען
 היישטלינגע טעה־ע־ע דעלענט. בעשלאג טיט לץ־

 זעטצער דע־ ארך יוארונטע־ אנא־ד־שטען, דע־
 דע. ז־ך בעפינדק דרוקערייא, דע־ לי־טער א־נד

שאל־צי־א. דער געו־אלט דע־ אץ ר־יטש
אן עף ז א י ין נ י ־ !פ • . פ ג ע ש ד א ז

 דעשטי־גען ביים דעד א,> ה ט א ג.ג ר ו ד א ק
 פא־ וו־ר וו־א ע, ע ש ־ ו א אין נעדירגעש איינעש

 לעבענש- שטו־ין אייגען דו־ך געטעלדעט, קורצעש
 דענןדאך די־שטע וואו־דע, שערוואונדעט געשאדרליך

 אי־נ. זאעדען א־־נע בלייבען. ערהאלטק לעדען אם
 אי; דאש נעמל־ך, טעלדעט דעשעשע געט־אפפענע

 איינגעטרעטק, דעששערונג א־ינע דעשינדק דעששען
ע; שא־לשטאנדיגע אי־נע ויעלדע ; ג ו ז  האש. ג ע

לאשט. שען
ד ר א י •( ע ד ג נ ו נ פ פ א ר . ע ד ע ש

 דיעזעש -טע; אש שאנד ף ע נ ה א ד ן ע ש י ב
 אונזע־ע פי־ ארך א־זט טהאטזאדע דיעזע ישטאטט.

 ד.אנ. אינזער ה־עדו־ך ויייל ע־פ־ייליך, מאנא־ד־ע
 נייק האפשענטליךאיינק ..א״ענטע״ דעם נאך דעיל

ד־־פטע. נעהמען א־יפש־־אינג !

א י י ו א ( ר ע ל ן ו ן כ י . א א ט י  א
( ן ע י  טאן בעגריששען. שטייגען א־ם ליידער איזט ל
 1דורכ ענערגיש דורך דערזעלבק אינדעם, האששט

 בעהא־דען דער זייטענם טאשדעגעלן געפיהרטע
קאננען. צו טהון איינהאלט אלשבאלד

ג. א ר ט כ א נ
- ט.6דריי.קא־זעד.צוזאםמענקונ צור —

 צוזאט. דער ם ע ט ר א דעש בעטרעשפש
 ענטשלוש-אנדע. אייגע נייערד־נגם זאלל טענקונשט

 ועשטערריי. טעשק אויש זיין. אי־ננעטרעטען רונג
 : געטעלדעט זאעבען נעטליך וררד כיש.שלעז־ען)

. ע־צהערצאגם דעש שלאש ה־עזיגע .דאש ד ל א  
 אונבע. גאנצליך יאהרען ז־יט וועלדעם ט, כ ע ר

 אין א־ילע פיעדערהאשטער טיט וו־דד זט, א וואהנט
 פערזע. מאדעלן נייק טיט אונד געזעטצט שטאנד

 דיא דאש צורישעל, קיינעם אונטערליעגט עם הען.
 שלאששע דיעזעם אי; מאנארכענ-צוזאטטענקונשט

 ד־א ■א איזט ן ע ש ע ט ווירד. שטאטטפינדען
 צור אייזענבאהנ.שטאציאן עשטערריידישע נאדשטע

. ב־־א גרענצע שריישישק ג ר ע ב ר ע ד  ארך א
 שטוג. וועניגען אין שטאדט דיעזע איזט ווארשר פאן
 דאהער שטאדט אונזערע א־זט עש ערריידק. צו דק

 צוזאטטענקונפט א־־נער צו נעאייגנעטשטען אם געווים
 עשטערדי־ד. דייטשלאנדש, מאנא־דען דיא פיר

 טעלדונג, וריטד־א רושלאנדם״.-זא אונד אוננא־נם
 וואהל האט. ז־ך פיר וואהיש־־נל־דקייט א־יניגע ד־א

 צוזאמטעג. אנדע־ע צייט ייננשטע־ אין וואורדק
 א־זט אלל־־ןעם געטאדט; נאטהאפט קונשטם.ארטע

 רום־שע דער ווענן יעדעשמאל, דאש דעקאננט, יא
 ר״זע. ד־א א־בע־ אינטע־נ־טטט, רייזע איינע קא־זער

 דיא אדזידטל־ך רייזע-ציעל דאש אונד שטרעקע
 געזעטצט אוטלויף אין נאד״דטע; פע־ש־עדענשטע;

 ז־א אינד ט־ישען צו ניה־לישטען דיא אום ווערדען,
 צו טא־ד-שלאנע איה־עד אויששיה־ונ; דער אין

פערהינדערן.

ג. נ ו ז א ל ר ע £
ברדנשוויינער.לאזע. דע־ ציעהונג

 פערלאונג פא״נענאמטענען דיעזעם 1• אם דעי נייא
 8775 ס׳ או־ף ,סנימא־ק000 מים עד6ד,רםט.טדעש דע- פיעל

 2918 ס׳ ארף ם׳ 90)10 מים סיעששעד צוו״טע דער ,37 נז׳
 3485 ם ארף מ׳ 6000 מים ם־עפפע־ דריטטע דער ,19 נו׳
 294 פ׳ אויף מי 30(0 מים טרעפפעו שיערטע דעי ,14 נר
 1121 ס׳ ,27 נו׳ 1072 פ׳ נעוואננען: סאיק 300 יע ,19 נו׳
 ,17 נו׳ 6783 ם׳ ,43 נו׳ 5684 פ׳ ,33 נוי 1081 ם׳ ,29 נו׳
 6286 פ׳ ,60 נו׳ 9210 ם׳ ,46 נו׳ 9008 ם׳ ,95 נו׳ 8775 ם׳
 פ׳ נעוואננען: מארק 1• 5 יע .7 נו׳ 9644 ם׳ אונד 21 נר

נו׳ 2318 ם׳ ,45 נו׳ 2392 פ׳ ,31 נו׳ 2392 ם׳ ,22 נו׳ 1072

 אלזא שפ-אך ע־ ווא־. פע־נינפט פוןללע־ בייא וואופטזיץ,
 ׳;פ מי־ איך ארך לאפפע זא אונד .נא־־עטהייא", קיינע
 ״נארדעטה־־א" א־ינע בלאש סיר איך ראפ אי־נ־עדק, ני:ט
 שטעקט .פה־־״ דיעזע נ־ין! האבע. נעועפצט קאפף רען אי;

 אין ווי־ד זיא אוגד נער,ירן, מי־נעם אין נל־־בואם נונמעד־
 הע־ויפפינדען דאטהזעל ראפ איך ביו בלי־בען, קאפפע מיינעם
. . . ;■וועיידע

טיע. מיט שמואל ר׳ (זאנטע זיין! נוט עט ,לאפפעט
 איד,ר !דיר. ליעבע ויין, נוט עם לאפפעט •א, זיישצער) פעם

 נעקאננט, נוט זא ניבט •ופף ־׳ ב-ודער מיינק ראך האבט
 אונד שווא:.קאפ־ איין לעבע; זיין אלל ווא־ ע־ איך. וויא
 קנאפפ ע־ ראם אייניעדען, ני:ט אייך א־ד־ ד־־פעט וא

 נע. ט ד י י ש ע נ פלאטצל־ך ד־נשיידען זי־נעם פא־
 נעשפ-א. שערוויררוננ אי; נו* נעורס דאט ע־ !ו־יא ווא־רע;

 צישטאנרע נעלונדען א־פ אידם נייא אויך ריעט וו־א נען,
. וואר פאלל דע־ אפט .  עטוואם מיר פאללט רא ראך .
 ווא־, פאנן פראממער איין רעד יופיי, י׳ נדודער מיין איין.

 פיעל. דידפטע בעזאם, נעדאכטנים שוואכעס ועדר איין אבער
 רעם פאן ״•אדדעם.צ־יטען" צווייא ד־א טדירע דע־ אן ליינט

 מוטטע־או־פ. נאטטזעלינען רעד אונד פאטע־ נאטטזעל־נען
 אס פערנעפפע, ניבט יא ע־ דאמיט דאנען, נעשדיעבען

 אלם זאנען. צו ״קדיש״ אונד צופאפטען צ־־מפ.טאנ" ״יאדדם
 דמות״) טאדעפ.ענגעל״(.מלאך דע־ דאם ם־דלטע, נון עד

 וואדל ע־ מאג דא נאדעדטע, דך ק־אנקענ.לאנע־ זיינעם
 וועם. דאנען, נעדאבט עלטעדן אונוע־ע־ טאד דען אן

 אויפנע. דערזעלנען אן רען מיט ״טדיר״ דיא אידם דאלב
 קאם. ע־א־ננערוננ אין ״'יד.־ם.צי־ט.פאנעך ש־יענענען

נאג. רעם אויפלאיונג דיא מאג חיה, פ־ויא ליענע ם. א ד

 ש־וא:.קאפ;י דיעזע־ דאט שולדען א; ״־אטדזעלס״ו־־ן צען
 שטע־בע. דינעד אץ נאך לעבענם, זיינעט וועד־ענד וועדע־

 ניבט א־בעדדויפט דיעזע אן קאננטע ע־ ;נעדאבט שטונדע
:׳׳נעדאנם ניע זאלבע עד דא דענקען,

 בעשטא־קטען שמואל ־׳ דעם אויפלאכפיננען דיעזע
 מענש דיעזע־ דאט פע־דאבטע, דעט אין פ־ו־א אלטע דיא

 נעדיפפק ר־ינעט קיץ אונד דאנדע נע;— קיינע דאך דענן
 דע־צלא. אונענדליבע איינע דאך עט איזט דידפטע. דאבען

 פער. איינענען דען דאד־־ט, שטראפלינע איינע זינק־יט,
 בלו. קאלטען זא גרונד, יעדען אדנע בדודעד, שטא־בענען

 ואל. איין בעצייבנען. צו ״שוואכ.קאםף״ א־ינען אלם טעם.
 ק־־נע ב־ודע־, ז״נען פיר נעפידל קיץ דאט מענ׳ט כעד

 איזט מענש זאלכעד איין ; קינד דעפפען פי־ טדיילנאדמע
 ״־תומה״ אדמען איינעד שאדינונג צוד ארך פעה•;, נעווים

 א־ד. א־ן נון ענט־טטאנד עם !פעדא־בען צו פע־ב־עכען א־־ן
 מענש ד־עועד ד־אפ א־בע־ציינונג, פעפטע ד־א זעעלע דעד
 אונד בדודעד ז־־נעם אן אונדעכט ה־ממעלש־ייענדעם איין

 זיא ריעף אונוויללקירליך פאפט בענאננען. קינד דעפסען
צו: דאהעד אידם

 שוואבען דעם מיט ברודער שמואל!א־־ער ד׳ .דאדט,
 ליידעד נעוו־פפען! שטא־קעם איין אבער האטטע קאפי
 קאפף, שטא־קען איינען דיא מענשען, פיעלע אבע־ ניבטס

 !בעדטצען געוויססען שוואכעס אייפערסט איין אבער דאטיר
 בעהוים. איהר :העדרסזאנק דונד אייך א־ך וו־לל איינעם

 ,־אהדע^ דיא בלאם ד־דפטען .טד־ר* דעד אויף טעט,
 נע. אויפנעש־־עבען עלטע־ן נאטטועל־נען א־־דע־ צ־יטען־

 זעדע איך שלעבט. ניבט נא־ א־זט ״וויט׳ך׳ דעד זיין. וועזען
האבט! קאפיי שטא־קען ־עבט אי־נען א־הר ארך דאם אלוא,

 זעה־ שלעבטע, איינע נעוו־ם דאבען ווי־ נאטט! מיץ אבע־,
 קאנן! ט־רען ניעמאנדעם מאן ויעלבע־ אין וועלט, שלעבטע

 אל. אללעם, ט—פע־אונט מאן -רבט, מאן שמיעד,לט, מאן
 ארך אלליץ בעקאממט. האנדע ד־א אץ נוד מאן וואט לעם,
 ניעמאנד !קאפפע שטא־קע •א האבען דיעבע דער־ען ד־א

 אי־נע יע נאך האט באזע.ודכטען ד־עוען אלל אונטע־
 ב־ודער אי־ע־ אלוא ווענן !נעשטאדלען .יאה־עם.צייט״

 זיי. .־אה־עם.צ־־טעך ד־א בלאט ״טה•־■ דעד ארף יוסף ר'
 העט. ■ן אויפנעשדיעב טוטטעד ר־נעד אונד פאטעדס נעם
 שטע. דא־ט נאך יעטצט או־ך •א דיעזע ווי־דען דא טע,

 לאננפיננע־״ . קיץ וואהל וו־דדע ״יאהרעס-צייטען״ ד־א ז־׳ען•
 פעד. וואהל מיך האבט איהד !...דאבען אננעא־יננעט ז־ך

 וואהל, מיד איהד קאננעט ה־ערויף !שמיאל ר׳ שטאנדען,
 אנטווא־טען... ניבט דאך קאפפעם, שטאדקען ט־אט־ןאיידעם

דיעזעפקינדעם מוטטעד ד־א איךוועדדע א־־ך: א־ך זאבע נון י ן  דאס. איבע* א*ך ווערדע מוטטע* ווירקריכע אייגע וויא זיין.
 ענטדעקען, דען ענדל־ך איך ואללטע אונד וואבק. זעלבע

 איך ווערדע זא נעטהאן, אונ-עבט איין ד־עזע־,יתומה■ דע־
 דעמזעלבען, א; אום שטעהען, דא ן י ו ו א ל איינע וויא
 עמם. וואיוען, אללע־ פאטע־פ דעפ נאטטעם, נאמען אים

 שאן איהד זאללט דאם או;ד איבען. צו דאבע פינדליכע
 נעוויפםען דעם ארף .טה־ר״ יענע וועד דאם וו־פפען, ה־יטע
 פערשלאפפען עדן״ ״גן איש טהיד ד־א וררד דעם האט,

 ווע־ נעואנט! ה־־טע איך האבע שמואל, ר׳ ם, א ד בל־־בען!
 ״:אררעטהייא״ אייגע היעמיט אויך איך דאס גלויבט, דא

 סאן דאס זיין, געוויס דעססען מאג דע• האבע, נעשטר^כען
 ורדד!* בעט־אכטען אלם,נאדדעטדי־א■ ניבט היממעל אים ד־עם

פאלנט.) (פא־טזעטצונג



־ןעסגזע־ ד־יגזשלאנד, צורשק גיששעש
 זץ אד.גע לעבזצטערע, ד־עזעש דאש רושלאגד״, אוגד
 צו ם־טשערבינדעטק צוו־־א ד־נער וויללק דען אום

ק קיטטערן,  א•:- טירקייא ד־א געגען קריעגם.צוג ד
 אלטע ז״נע א־־גטאל קא;ן רוסלאנד !טע־גאטטען

 קאש. דעם או־ם נ־בט דך שאליט־ק* .אר־ענטאל־שע
 קאנשטאנט־גא. ב־ז דורבאו־ם ודלל עש שלאגק. שע

 ודע- מאגלץ דאנן בור ־ע־אך וואש שא־ד־־גגק, שעל
 או:. הערדשאשט ד־א :עלינגט, אידש עש ווענן רע,

 ודר שערגיכטען. צו באשג־ק אין מאנא־ב־ע זערער
 - קא וועהרעגד דאש זעהד, רעשט דאהער ש־רכטק

 ״ז• אלעקשאנדער א־נד 1. •אזעף ש־אנץ זע־.קא:•;
 ד־דפטען׳ רי־כען ד,אגדע רא שק־ערגיעוויצע אץ ז־ך
 א"־ אגענניע; רוס־שען געה־יטק רא באשג־ק אץ

 הע־ שטראשל־שק א־ד־ע בעשאלקע־וגג דע־ טער
 שא־טזעטצק. טאגא־דע אוגזע־ע געגען צערייען

 קאנן -ושראנ-ם פאל-טיק געיו־ששעגלאזק דע־ שא;
 !שעדשש־עבק בעסשערעש נ־בטם ל־ידע־ דך מאן
 וירד׳ טעלעגראשירט זאעבק ן ־ ל ע־ ב אדם ודא

 טאנא־כענ-צוזאטטע:- דע־ אן בישטארק דירשטע
 ד־דפטע עהעד זא א־ם טדדלגעהטק. קדם קוגשט

 א־־־ען געל־גגק׳ שאליט־ק דוסישק דע־ אבער עש
 א־גגעשטא־ט וועי שע־דע־בל־כען ב־זהער־־נען

י. שא־טצ-זעטצען

געווערבע־נעזעטץ. נייע דא=
ק1 אש ט — טדעטענד• ק־אפש אץ ץקשאבעד .

־־•ששטא; א־נגארישע דע־ דאט בעקאגנטל־ך
 ויעלבעם ״:עשאששען, .גע״ע־בע״עזעטץ :־•עש איין
 ט־עטען לעבק אינם אקטאבע־ !.טען אש שאן

 שאלל. שאשט א־נגא־ן א־ן הע־־שטע ב־זרע־ ד.—ו
 נעם- ד־-שטע עש ־״ה״ט.*8.נעוועיבע. שטאנד־גע

 ׳״ — ״ — ; נע ענעש שעליעשק גאך *עדע־ ליך
 ראש- ע־ אבגל־־ך צ־זאנטע. אדם דעלשעש ם־־־בק,

 •געווערבע. :״ע דאש האטטע. געלערנט ג־ע זעלבע
 וועזעגטל־כע טאנשע •עדאך ענט־א־ט געזעטץ״

 ="־ צום זא געווע־בע.פ־״ד,־־ט. דע־ בעשדאגקונג
 :־שט געזעטצעש ב־־ען דעש לויט עש ט ש נ־ שש־על

 שא; נו,־ רא גע־וע־בע-א־טען, 46 אלש ווענגע-
ד-שען, וועררען א־־שגעא־בט ן ע ג י נ ע * ט ע ד

צ-ננ ,שעשא-נ אי־געס ״ זא דאגן. א״שורזק ש• ננ

 ט־ש- פש־־שעגשג־ידע־־־א.
 :אש- א־גטע־ וו■;•ר ד א״ ד־טאשע־״א א לער״א,

 א־־שגעא־בט בעשאד־גיגגש-צ־־גג־ששעש •;עש א ורז
 גע- א;דע־ע־ א״ג־געד אדשא־:־;ג צר ווע־דען.

 זא;ע;א:;טע א־־גע זאגא־ א־זט וועדבע-א־טק
ע־- בעודלל•:•;:*) !״בעהא־דל־שע .קאנצעשש־אך

 דע־ *4 א־:ד 53 גוטטע־ן דען אץ - שא־דע־ל־ך.
ק -נייעץ ש -  ערשט ודר האבען צי־טונג״ שעשטער ־
 ע־לאששע' - .ם־ג־שטע־־אל צוד־א קורצעם שא־

 געווערבע. •ע;ע אללע וועלשען אץ שעראששענטליכט,
 דערען צו וואורדען. או־שגעצארלט ;עגד א־טק

 •בעשאה־גונגש- א־־נעש ;אש־דין דע־ א־־שא־בונג
 ע־שא־- ״קאגצעשש־אך איינער אדע־ צ־גנ־ססעש״

״ק דע־ א־ן וואללען ודר זי;ד. דערליך  ייד״שק .;
 .שא־טזעטצוגגעך א־:-;ען אץ צ־טו;;״ שעסטע־

 דערק מ־טטה־־לק, רעזעש:עזעטצעש §§ •ע;ע אללע
 עדאשטע;ם,או;זערקגעשאטצ- אוגזע־עש קעגגטג־ם,

ד-שטע. דץ ;וטצק ש־אקט־שעם שא; לעזע־ן טק
 דע־ לאנדער דער געב־עטע דעם אדף 8.1

 .נראש-־אה־־גע׳׳. •עדע דא־ף ק־אגע אוגגארישען
 אה:ע שע־זאן, ״ע־קלא־טע־ ;־אש.־אד־•; ־ ש אדע־

, דעם אונטערשיעד ם ע ט ש ע ל ש ע  •עדק ג
 ל ע ד ; א ד, דע־ א״ך ווא־וגטע־ געדעדבע-צור:.

 זעלבסטשטאנד־ג א־טטע־ ווא איזט. שע־שטעהק צ־
א־־שא־בק. א—ש א־;ד

 ו־עגן ד־רשק׳ שע־זאגק םי;דער.־אה־*:ע 8.2
 שאלל. שעי״טש לעבעגש־ארר יי-טעש א־ד־ דא

 שאטע־ם דעש א־יג־וילליגונג ש״א ד,אשען, עגדעט
 שא־טוגדשאשטש. וועגןד־א שא־ם־גדעש, דעש אדע־

 זעלבשט- ;עגעדט־נטע, א־־ג־דלל־גו;; ד־עזע שעדא־דע
 ״ע־דק א•:־ בעט־״בק, געווע־בע א־ץ שטאגדיג

ג־אב-א־ר־ג. ה־עדודך דא
 (•״א שע־זאגעך שט־שע—״• זעלששט 9. ;•

 ;עט״גדע א״;ע ט,6אקצ־עג.געזעללשא א־יגע עט־־א
 א״ןגעייע־בע ש־-א עבעגשאללם ד־־שק וו־) ז׳ א•׳

א״;ק דדעש-ר דא וועגן שעט־־־שק,
אנשטעללק.

 שע- שק—שעט צו ־ע־שע נע ץ א דע־ 8.
 אש. ד־;ע דיעזע שע־ששל-שטעט, א־זט אשדשט־נט,

 ש־־שט. צ־שטאגד־גק;עווע־בע.שעדא־דע דע־ דשט
 דע־ען צ־ יעגעןגע־יע־בק, ש״א א:צ־צ־:ען. לץ

 ע־שא־דע־לץ צ־־גג־ש■ ״בעשאודג־גגש א־ץ א־־שא־ב־גג
ב־געגעבק. לעהרל־נגש-צי־גנים -אש —א מ־ש א־זט,

 דאש דע־דעז, געל־עשע־ט ;אש״״ז
לעד־-צ״ט

,א״; טא:ק
ד;ד אייששאלגק.

<וי —י 22 <

 בעט־ע££ע:י דעם דאצ ש ״צע־ט
ע דאגן זא ־־א־־דע. ;עשטעללט

 ט־ששען, צ• אש״א־טק דאשזעלבע אד;ע
בע:־;;ק. א—ש שעש

 האגדעלם. אדע־ געווערבע. ד-א דא .§ 5.
 ם־ש. בעזושען שולע א־יגע געזעטצל־ך לעהרל־גגע

 אי•. בעגיק דען וועלכער דעריעניגע׳ א־זט זא שען,
 :לי־כ. שע־ששל־שטעט, אגטעלדעט, געווערבעם :עש

 צו בעטרא; א־גען א־טש.קאםשא א ד אן צ־ט־ג
 האגדעלש-שולק אוגד געווערבע. ד־עזער ;וגסטען

 שאלגעג- אץ א־זט בעטרא: ד־עזער עגטר-שטען. צו
 1<׳ בודא־שעשט אץ :שעשטגעשטעללט וו״זע דער

 1 י״,י0 אלש טעה־ מ־ט א־טשאשטע; אץ ;גולדק
ט}* א־ברגען אללען אץ ;גולדען 5 א״;־ו>*ה;עדן

גולדען. 1 גור טען שאש
ץלנט.)6 !*יטזעטצוננ6(

;ייאיגהייטק. פערשיעדענע
ן ; • ג א <ק * א ל ־ ן.) ע ־ ו ו ן • א ט

 דע־ א\;ד ע י ל א ט א : קא;־;ץ סע־ב־שע ד-א
 טא;,—ש ד;ד ר ע ד : א ם ק ע ל א ץ—ק־אנ-ש

 קור- דעש ;אך ודק שאן שא־מ-טטא;, א־ד־ 1 י א־ש
 ; א ל י ם קא;־ג אשגע־״זט גליישעגבעד; א־טע

 דע־. ••!*־דף א-זעגשאדן, צו־ ב־ז דא בעגל״טעטע
 אשגעדא־ט שאשע דאש.עקד ־;ע־ א שאן זעלשע

 דאורדע. געש־דרט בו־; קא־זע־ל־שע ד־א אץ א־;ד
 1. ׳)*זעף ש־אג־ן קאץע־.קא;־; טא־עשטעט ז״גע -

ק שאן ;אשם־טטא:, א־ד־ ! רעזעש, ■״ אש ט־אף  ד
 ד־גען איש א־ץ. ודק אץ ש־עשבור; ב״א מאגא־וע־ן

ק ד א בעגר־שען• צ־ ;אשט ד
א ג נ ו : ע ;.ל • • ט ם.ש ו ל יש •

 י־;;שט ע־סט דאבען ודר ע.) ; א ; א ; • ש גע
 •שט־- ;אט־דשעש ; א ש־גאגאגע א״;ע־ ש״עש דעש
 ערוועד- .םא-א.ד־לף־ בעצירקע ודעגער א־ש לע״
 דא־ורך א־־ך א־זט ששאנאנע רעזע געטדאן. :■;:

- ז־א -א מעדקררד•;,  שע־. ד־א אן ע־א־:;ע־ו;ג צ
ע ק־א:-ש״:צע;.שאא־עש א־גזע־עש טאד־•;;

ק ••א-רע. טב עז  שא־ט־טטאג דאגגע־שטא; ר
 .־אטדעש—שטאטטדא־טע דעש ש־-דץ א־ש שא;־

שק , ג־א ג ־ ו ב ל ל א ט  טעד־ע־ע־ א־;ד ש
 של-ששט-;.לע. ד־א ר״שט־אטדש.אש;עא־ד;עטק

 ו־עלשע־ ש״א שטאטט, •רזע ש־־ע־ל־שע־ אץ :•;;
 ;א;)*;ע:- ש דעש מ־טיל־עדע־ ד־א געלעגעגד־־ט

 א־גטע־צ־־ש. דאקוטעגט שאלגעגדעש שא־שטא;דעש
 ש־;אגא;ע:.שא־- דעש מ־טגל־עדע־ —״• נעטק:

 :דדעט־ט שעא־־ק־גדע; םא־־א.ד־לף צ־ שטאגדש
טא. ז־־גע א; א;דא;;ל־שק־־ט ע־—ט צ־־שען .צום

 אוגד •עשטעט,
א ,1. •אזעף א-  ־אש אן ז

ע • ד־־ז ד  שעש־אששק, א-
ג נ ו ט ע ש ב ע ט ט א  ג

 ז־־גע־ שע־טאדלוגג ד־א א;
דעש דאד־־ט, ג־גל־שק

פאלליעטאן.
לאנד־רעבעצין. ־־א היה, טאנטע
־. ג ש א ־ ט ש שאטועל דד. שאן

ו*יםזעטצוננ.)6 .טע5(
 ? ז>*ללען דאגען דענן א־ך דעטטע ו־אס ״א:ע־

 הא:. דע; ד־ט פע־ציו־־פלו:::פ!*לל ששואל, ־• (שטאהנטע
 א־;ד נלדבען, נ־:ט ־א ש־־ *ללטעפ1ד א־ד־ ר־ננענד) דע;
...* 1 ש־וא־ען *הל1וו א־ן־ שופפע דא

 ם־נוטעןש־קטע שעד־ע־ען פו*ן א־נעדשט־ללע נאך
 קל־־. ד־א הא: ד־א אן. וועננעהען צום פ־ו־א אלטע ד־א ז־ך
ה נע ר ו ב ק או־ף וו־עדע- ד  וואד ן—דע דאה ;א־פ ד

 ע־נ־־פ־! דא אוששפאננט י־־פען א־־־ע־נע; פץ; ד־א א־ד־
.צ־טטע־נדןך ש־ט ואנטע אתד טד,־*.קל־:נע ד־א

 פעי. עה—א ק־נד א־־נציגע דאה א־ך ווערדע .נון
 ;דאלטען שי* ב־־א א־־נהטוד־לען נ־ודע־ה שטץ־בענען

 ה־ששעל, ז־עבענטע; א־פ ץ:ע; דע־ דאה שץ;, זעהע א־ך
 ך ־ א או־ך דאה וו־לל. זץ עס נאשע, ז־ץ ד־א נעה־־ל־נט

 ודלל א־ך !א־זט ר ע ט ט ו ם א־־נע וואה וץלל, וו־הסען
 שוטטעד. .־תלשה■ קל־־נען ד־עזע״ ב־־א א־־נסשוו־־ל״ן אלזץ

?• צ־פי־עדען דאש־ט א־ד,״ ד־ד ז א־־ננעהשען שטעללע
 דינעי אץ אללשאהס־נע דע* א־־ך ווידוי דאם־־״

 ק־נדעה. אונד ק־נדע־ ;ועננען "־נל־ך ננאדע ד־ששל־יפען
 שץ; לאננסם ודר ווענן שפיעהען, דאפץ; ווע־דען ק־נדער

 אן א־ד.־ וואם ווע־דען, ז־ץ וועלט ד־עזער או־ף סעהי נ־כט
'נעטהאן ק־נדע פ־עסדען א־־ך א־־נעם !

צו* ב־ו דא בענל־־טעטע ששואל ד׳ ג־ננ. ה • ח
ע*. דעי.טה־*״ אנבל־קע נ־־ם עדסט !טעדקודרד־ג טה־ר.

 ששואל ־■ ש־ט ל־א דאה פ־־־א, אלטע ד־א דך א־ננע־טע
 אץ —•ל *' וואה דא־־בעי, נעשל־ך דו־פסלאהע, ד־א א־בע*
 א־־נענט. ״טד־* דעהולץ־טע ש־ט שטע־בע.שט־נדע ז־־נע־

 ל־א דאטטע. נעשפ־ץ:ע; נא*:־הט דץללטע, אנד״טען ל־ך
 פץ־צ־. דץך דענן לאהע ד־א א־ה בל־־בען, שטעדען ר־הטע

 דע; פץ; שווע־ ״ץ־טע ד־א א־־ך א־ד* לעד־ ־■•א ב־־נגען,
קאשען. ל־פפע;

פ־ו־א) אלטע ד־א (לאנטע ששואל! *׳ ״דא־עטדץך,
 א־נ. א־־ך ״אה -עדען, עטוואה פץ; דץך —א ש־ט ש־ט א־ך

 ־׳ ב־ודע־ נץטטלעל־נע־ א־־ע־ א־לט: נעבל־עבע; בעקאננט
 א־־גע־ פץ; טץדע ז־־נעש פץ־ ש־נ־טען א־־נ־נע האט דהה

 דאה או־הנע־ושק, דאה־־א דאט ע־ נעשפ־ץהעל. ״טה-ר'
 נעשעדען א־נ־עכט נדץהעה א־ץ ק־:דע ל־־נעה א־נד א־דה
 לא. עטלואה ״טה־־״ ו־ץ־טע דעה ש־ט דץ־ האט ע־ !ווע־ע

- ק־נד, ל״; ם- דאה ו־ץללעז׳ גע;  אוננל־קל־הע ד־עלע פ
ש עש קאנן איך זץללטע. ז־ץ נ־טצען פץ; דא, ,־תושה־

 א־ץ א־־נענד דץ־ם ע* דאה אלה דענקען, אנדע־ה בטנ
 לועג־נ. אללץ לץללטעט א־ד־ או־פנעש־־עבען. .נוטהאבעך

 פ־־ ק־נד, עלטערנלץזע ד־עלעה דאה לץ־נען, דאפ־־ הטענה
 ק־־נען ווץללעט, ץדעי קץננעט לץ־נען נ־הט א־ד־ וועלהעה
!•זץלל ע־ל־־דען שענשען ם־־־לץלע דו־ך שאדע;

 ד־א א־בע־ של־ך לאהעלן שט־ללעה ט־וי־־נעה, א־־ן
 בעז־ננען א־־נ־געט נאך ששואל. *׳ דעה נעז־:טה.צ־נע

:עד זאנטע
 נאנצע ם־־:ע ה, י ח ל־עבע ש־־נע א־־ך, שוש •א־ך

 א־־נע וו־־קל־ך ז־יד א־ה־ העיו־הזאנק. ץפפען שץ; ם־־נונג
 מ־נ. א־ש או־ך א־ך דאש ווץהל, זעהט איה* !ן י ר ד א נ

זעלנשט, דץך זאנעט אבער בץ. או־פנע־ענט נ־בט דעשטען

 רא א־־ך איד־ וואה נאררעטד־־א, לאהעיל־בע ק־־נע עש אילט
 לעלבהט נ־הט א־ךדע:ן דאבטוורה געלעטצט דע;ךץפז אץ
ב פע־האלטנ־ששן ד־א א־ה עה ־־־א בעהטעל, אט

 בלוש.א־שע־ א־ץ •לא־ ע־ ו־א־ נעשטאנדע; ״הה ־׳ הדע
 נץטט שישטע ע־ קץ:נטע ע־איב־־נק :׳הטה דע־ מענש,

 קץנ:טע שאפפען ב־ץד טאנל־ך ל״; דך ע־ דאה דאנקען,
 עבע; ו־א־ •ושה ־׳ אדהשטאנד־נ. ש־לדען ק־־:ע דאטטע ע־
 רענן אונד בץ. נץ־ הי־טע או־ך לי־דער א־ך ודא א־ה, זץ

 ־ ע נ י י ש דא דך נ־ששט לוע־ שטע־בע, ה,־־טע א־ך
-------?״ א; ק־נדע־

 לאד דא דא. בע,־וענ־ננהלץז פאהט שטאנד ה ־ ה
 הע־ו־שבר־ננען נ־הטש ששואל ־׳ דעש פץ; ל־א דאה א־ץ,

 דאה א־ד־, זאנטע שט־ששע א־ננע־ע א־־נע אבע־ קאננע.
 א־נ. בעפ-נדע, דך ווענע ■עבטען דעה אדה דץך דענן דא

 א־ששערהץ, ע־ דא נע־וענדעט, ששואל ר־ א; דך דא דעש
 אננעלע. ד־עלע־ ב־־א אונם־טשעלבא־, אדע־ טיטטעלבא־

 וואלל. דא מ־ששע. האבק שש־עלע א־ש האנד ד־א נענה,־־ט
 פץ; נאהש אונד וו־־נען נ־בט שטעללע דע־ פץ; דאהע־ טע

וואיט: דאש נ־יעה
א־ה־ ודא ,נא־־עשה־־א־, ד־א ש־־, קאנן א־ך ״אונד

 (לאנטע שלאנען קץפפע דעש או־ש ניהט דאך נעננט, דא
 אטהעש.צונע לעטצטען דעש ב־־א יא וואר ק־־נער ח־ה).

 אונד אלל־־ן. א־ך נוד עבע; אלה צוגענען, בדודע־ש א־־־עה
 שטע־בענדע דע־ וו־א א־ך, נור וו־עדער עבען הא־טע זץ

 נעשש־ץ. .טה־־״ א־־נער פץ; בעשט־ששטה־־ט נ־אשע־ שיט
 או־שעי. וא פאן ק־נד ז־ין שיר אונד איה; ם־ר וועלנע כען,

 אונד ש־־נט. דין צו נעוועזען וו־בטינקייט ארדענטל־נער
בע. פאללעש ב־־א דאשאלם ע־ ראש זאנק, א־־ך שוש א־ך


