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צ״טונג.״ פעסטער יידישע ״;״ע
 גולדק, 8 גאגצ-־עד־־ג :פדעגוטעדאציאגש-ם־ייז

גולדען. 2 פ־ערטעל-יעהריג גילד/ 4 לב-יעה,־•: -א
0" פ־ענוסעראנטק, נעעד־טען אונזערעד •עני; •

 ערזובען אבלייפט. סעפטעדבער 15. טיט אנ^ננעדענש דע־ען
 באלד דאנליבטט ט־יינדליגטט דאסזעלבע ע־נענענטט, —י
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 בע. נענויעדע אייגע איזט אונד פץללקאטטק, נענינט דיעם
אוננאטהינ. דורנאויש אד־עססע דיעזע־ צ״::ו:נ

- אבאגגענטען נדע  ד
 פא־טזעטציגגק ע־שעגעגעז

 לאגד. ד־א ה, ־ ח ״טאנטע פאלליעטאגש, דעס
 .,פר״טא;- דע־ ליעפעדונגען א ד־א אי;ד דעבעע־ך,

 ב־אג־אפיק יא ד ענטהאלטעגד שעפאדאט-ב״לאגע״,
ו ד • ל א ־׳ •ן, ש • •צ ע ב י י א ״;תן ־׳ -עב

ו ד נ אאיגד א

בטע רע אנ א:.— : ט ב :
קאדפפע. ז״נע א•:־ א־נייט־.ם־א:־אדט זיץ

-  ט צ״ •צפאגגע י־־צע זעת־ א״נע :אך נ
 ;״עןד״בם- ע־אפפ:ונ;־עט דע־ פאן איכס ט־ע״ט
 פא- אין צאן -אב זאגען. קאנן טא; אלל״ן טא;עב.

 א״;ע= טדאט־גק״ט דע־ ניע ך־״זען;אך ■ייט״טק
 עגטגעגעג- •טפאננו;; זא־יבע־ טיט פא־לאטע;טט

 א־:"- דע־ בעציגלץ־ •עטצט דיעט א־ב נעזעדען,
 אי״א. ;׳יען ע־אפפ;ע;־ען צ־ דעטגאבשט ב דע טען

 ב״דק דיא !א־זט פא־ל דע־ ״ששטאגש
 לדדודג ;־אף געסיק

א, ב טי ־.פ־עזידע;ט
 קאטפף דע; ״אטע ■;ע;

פא־לאטע:טש. דעט ב
, ׳ •ואהלע אי־־ע־ ן - 1* ד

 א:דע־ע דע־ א־;- דיטשא-שעגט-טא־טא; אין ;
 בע. דדיטע שאן קא;ן טא; א•;־ ין;־אט״א־ד״ן.

 ב״- דע־ דעדען דאב.פאל־ט״טען דיא דאט ״פטען,
 א־ם א״ך זא:דע־ן א•;., א־ט :•־ :׳בט ב־ידע־ ע;

 געטאטט א״גד־יק טיעפגעהעגדען א״:ען ״ש-אנדע
אטען.

 א•:- פא־״ט־ק אי;;ע־ע דיא טתאט, דע־ אין
 ענט- ״אגדליגג דו־ב;ד״פע;דען א״;ער ;עד,ט ז־גש
 יןא::טע -אב ״ע־דע■ קאטטען דיעטזא דאט נגען!

 דעפיט־דטעג-״אהלק ״:;טטע; דע־ אגי־אשליך א;
 ל״. גרעגצעגלאזער זא טיט נאך;יע וועלשע ד;ען,

 אוגד ד,•:;עבו:: פיעלע־ זא טיט נגשאפטל־בק־־ט,
 דיא ד,״עד! •ויא ו־אורדען, געפית־ט ״פ־עגונג

ר״! ד־עטטאל שא;טען פא־טייען נ־שיעדעגק

 וואה. אבגעל״פעגע; עבען דק ב״א אום מינזטעל,
טיגדעטטעגם מאיאייטעט, ר,ייגע :לי־ך ־וענן לען׳

ווי דא
״טעט.

 יעדע עדתאלטען. צו פערשטארקונג א״:ע דאך
 רייטטטאגע נאכסטען א־ם דאש יא, וואוסטע פארט־יא

 זאלל ווע־דען געפידרט ראטפף א״ן ״פ־אגען' איש
 אוגגא. דעש איטגעשטאלטו;; טהיילוי״זע אייגע ד־א

דיא ווע־דען. תאבען ציעלע צ־ם שטאאטעש ד״טען

 קאנפעשם־א; א״:ע שטאטם׳ א־יכען א-;ע;ד נעגען :
העטצט, קלאססע געזעללשאפטליבע א״;ע אדער

ע־בא־מוגגשלאז.ךא;פ־שצי־ט״, עזעלבע ....־

 טיט געגעגווארטיג געהטעש אייראפא נאנין אין
״גע. דעם טיט ״ל־בעדאלישטום', זא;ע:א;:טען דעם

.״ט—פ דיא ר־קווארטש. ט״-----פ דער ־אגדע;
"א אוגד מישברויבט, מענשען באזען פאן ־ע

וואלטען

 לעזעיו צו תעטצע־״ע; דיעזע ניעטאגד דאש זא
בעקאטטט.

 שי־א, אייגע יעטצט ב־ז מאן תאטטע א־נגא־ן אי;
אגציטאש. וו־יזע א״נע־ אידגענד אי; ־ייהייט

זצ־ל.
צוגעזעגדעט. ג־אטיש פא־ט־אטש זאטטט

דריי־קאיזער־בענעננוגג• צור
 דיעזעש !:!.טען פאש דעפעשע ודעגער גע א״
 צוד טאיעשטעט ז״גע־ אב־־יזע דיא :טעלדעט

 1 צע יעי .שרן•;: גאך שעגעגגיגג .דאיזיע־
 ע־פא־יגט אגריגפט ד־א שטאטט. אבעג־ש זאגגטא;

 שטיגדע ״עלכעד צי טיטטאג, ־״טעו 1 ■י!.טען אש
 א״גגעט־אפ. בע־״טש ־א־ט איזע־)ר ד־־טשע ־ע־
 -טע;ז! אש ע־פאי־גט ד־קדי־זע דיא ד.—• זיין פען

א איגד  טא־געגש. >״.טע; אש ״יען אין אגריגפט -
גאשט־אג.) ידעדע

גא־  טענשען שלעשטע
 דעש פא־טבעשטאגד דע־ •א גע־אטד, דא קאגגען,

 א־דגונג געזעללשאפטליכע גאגצע ד־א שטאאטעש,
 אגט־-שעטיטען ד־א געפאד־. א־ישע־שטע דיא אין

 העט. זאציאל־שטען ד־א ;יודען דיא געגען העטצען
 פע-טאגען איגד בעזיט־ן ׳ועלבע אללע. געגע; צען

 גאציז$גאליטעט אייגע ו־־דד ענדל־ך איגד דאבען,
 £אן ל״בט דאש זא געהעטצט, אגדעדע דיא געגען
 בי־גע־- א״געשבלוט־גע; ב־אגד דע־ ז״טע; אללע;

 גאגצען. דע; ויעלשע־ קאגן, עגטשטעהען קדיעגעש
 ד ע ז ע י ד - שטיי־צט. פערדערבען איגש •טטאאט

ווע־דען, פא־געב״גט ־עבטצ״טיג טיש
בעש־אג. א״גע־ טיטטעלש גי־ א״ך :

 געשעהען פ־״ה״ט ע־דיגגעגע; שוועד זא
ד״ט־ט. אץ דאש ודד, זעדען דעשדאלב

 פאשט לעבען פא־לאטענטא־ישע גאגצע ־אש ־אגד
א טושטע. ויעדדען קט—ערז  -עגיע- דע־ גע״אלט -
 אגטי. ד־א דא דאט־ט פע־טעה־ט, ־דע ״א ־■;;

 זאציא שעטיט״טען,
 פעי יייציאגע-ען

גיעדע
ש״־א־ע

״א־ ״י,עז
״טש

זאגשטיגען שטישקאינד
 האגד שטא־קע־ טיט

פא־ט״. דיא דאך דאבע;
איד.־;־. א״ך פא־לאטעגטע איש

־־ב. דיא דאש ב״געט־אגען, ־אצי "ך
 ע־דא. ה״פט פ־עבע־דאש איטטע־ באג־ע; ראזען

 קאשטליך גא־ א״; איזט פ־״הייט ־יא דאבען! בע;
 פע־. טאששען א־גפע־ג־גפט־גען -א אלל״; :גיט

או:. דיא •״א עבעגזא, פ־ייד״ט דע־ טיט
 אוג- געיויש זאגשט דעם טיט ;־
א״. געטליך שט־פטע; דא .,ע־

בעד־אהט. געפא־־ טיט אל־־עש
קינדעי -אש ציגעבען, גישט דאדע־ עש ךא־ה טאן
עבעגזא׳!שפטיט
 טאש- ־אדע; דיא דאש ״ע־דען, געדולדעט אגע־ עש
 וועלט. א״נען פ־״ה״ט דע־ טישב־״ך די־ך שען

אגיטטיפטע; ב־א;־
 אין אייך וואי־דע זא ד״טשלאגד, אי; •״א

 •את־ען פ־נף לעטצטען דע; אץ ך—עשטע
 זאגעגאגגטע

א; פא־ט״א
פע־. אגא־בישטענ-פע־ש״א־ינגען

ע־ .פע־פאששוגגש.  לי: אד
 גישט עבען ג־נג עש געדד־קט. ״אגד •א

■יטווא־ונגעןבשטע:.פע־
 טיעדעגען—פע דיא ;טא; צי טא; פא; דך

 א״נע־ ט־ט דך בעראטפפטע; טעטע; נאציאגאל
 געשפ-עגגט באגד דאש ל״שט דאש לי־רענשאפט,

א״נען אלש דקשטאאט ״עלבעש קאננטע. ״ע־דע;
 ג־אף ציזאטטענהיעלט. קא־פע־-ען

אגט-טט נאך גל״ך דאהער טאבטע
א־־נד

, , ״ ____ ע פ פ א א ט
 פ־אצעש ק־־צען ט6מ־גישטע־.פ־אדדענטשא רגע־

 בעדאנדעלטע ״דעטצ-ם־עששע■ דיא גאטעגטי״ך
 טעה־ נאך קיים ז־א דאש שט־ענגע, א״גע־ טיט ע־

 ק־ם- ע פ פ א א ט ג־א־ ״אגט. אטדטען א״פצ
 ״ם־עש. זאגענאגגטע, ד־א איש •ועני; דך טע־ט

 עט״אש צ־־טיג; א״גע־ אץ אפט ̂ז א־ג־ פ־״ה״ט־.
־עגיע־ונג, געגקדיא פאייק דאש

 לעטצ- דע־ ע־אייגגיששע ט־וידיגען דיא אבע־ טען.
 אגטי-שעטיטי. דיא אבעד גאמעגטליך יאה־ע, טע;
 א־בעד. דעגיערונג ד־א האשע; אימט־יעבע, שען

 געהען ו,״•טעד או־ך זא ג־בט דיעזעש דאש צ״גט,
 דעם פא־טבעשטאגד דען ג־שט טא; ודלל יא־ף,

 צא־טליב. לו־טעד אויש שטאאטעם׳ אוגגא־ישען
 על שפי א״£ש ל־־בטזיגניג פ־ייהייט. ד־א פיד קייט

- זעטצען.
 וועג. גליעד איין ט6א א־צט דע־ ודא אוגד

 אוג- דעם פא־ קא־פעד גאגצע; דען אום שגיידעט,
 דעגיעדונג דיא אויך טוש זא רעטטען, צי טע־גאנגע

 דאמיט בעשדאנקען, פ־ייהייט דער טה״ל א״נען
 צו ־עטטוגגםלז$ז שטאאט א־גגא־ישע דע־ ניבט

 דיא גאטענצליך עש איזט דא איגד !ג־ונדע-געהע
 בע. אייגע פא־'אללעם וועלבע ״ם־עט.פ־״ד.״ט״,

 ניבט טדאט דעד אץ טוש! ע־פאה־ען ש־אגקונג
̂לשע מאן ווא, וועלט׳ דעד שטאאט,אין ק״גען עש  זז

 י־יא דולדקודדדע, שטיטצ-בלאטטע־ אוגד העטיצ.
 איש. אדע־ ״פ־גגעטלעגשעג־ •וע־ד^״א״ש עטיוא

,טייצי׳ש  זא־שע וו־רדען נ־דגענדש ־אפ-א־־אט.״ 12:
 דין, געבליעבען אונבעשט־אפט ב־אגד-א־טיקעל

ט. ד :ע נ דאלב-ט^ללע דע־ וועלכע וואדען. דיא ו־יא
 דאש !האטטע געש־יעבען יודען דיא געגען ך י ו ו

 דעשהאלב אוגד געשעהען. איגגא־ן אין גו־ ראגנטע
 טיבא. דע־ דאש ק^מטען, ארך דעג; עש קאנגצע

 •אה־ע צוו־יא פאשט ש־״נדעל-פ־אצעש עשלא־ע־
 פיעבע־דאפטע אייגע אין לאגד גאגצע דאש ה־נדורך

 ר^גנטען דעשהאלב אוגד !פע־זעטצטע אי־פ־ענוגג
 ייודע;. קאם־טאטען טעהדערען אי; א־גגא־ן אץ

 ביישפיעלל*. טיט הינדורך מאגאטע פל־גדע־ונגע;
 דעש. אוגד !ווע־דען פארטגעזעטצט ־א־,״ט זע־

 הויפט. 2״ דאש געשעהען. ענדל־ך עם דאנגטע האלב
 דע; אץ אגשטאטט פעדבדעבעד, איגד העטצע־
 פא־לא. איגש פאלקש.פעדט־עטעד אלש קעדקער.

 זיטצינגם. דען או-ך אום וואודדען, ענטזענדעט מעגט
 העטצ. איד,־ע; טיט געזעטצגעביגג דע־ זאאל
י... שאגדען צו ב־א;ד.־עדען איגד

וויי. ג־בט טע6דו,־ עש פאלל. ווא־ טאש דאש
פ^־טגעהען. זזן טע־

טישא. לודוייג ג־א־ פעדקינדעטע דעשהאלב
 געגע; ״העטצערייען וועלשע פ־עש-פעדגעהען, דאש

 פא־ מעהד גיבט עגטהאלטען, קאגפעשש־אך אייגע
 .,א־דענטלי. ד־א פא־ ז^גדע־ן ״געש־וא־עגען־ ד־א

 וועד- געלאנגען אבא-טהייליגג צו־ געריכטע שען״
 דודך ז־ך האבע; .:עשיו^־עגע״גע־־בטע דיא !דע;
 נענדטוויב׳ם אוגד א־שטויצי׳ם פ־״ששדעבונג ד־א

 א־ישגע. .אדמוטהש-צייגנים״ גיישטיגעש איין זעלבשט
 £!); פ־״א זינד, פאר,־ג ג־בט זיא דאש שטעללט,

 גע־עבטיגק־־ט, אוגד רעבט נאך פא־א־דטה־־לען,
ק פא; פאללק. צ• או־טה־־ל איין  .^דדענטל־שען' ד

ק וועלבע גע־־בטק,  אוטטדיעבק פאל־ט־שען ד
 ז־א דאש ע־ווא־טק, זיך לאשט שטעתען, פעדנע

לבען  אוגד נענדטוויך א״טטו־צי, ודא העטצע־ן, ז̂ו
 אגגעדייהען צ־בטיגונג געביהרענדע ד־א •וע־הא־ואי,

!ווע־דען לאששען
הל! יא  דיע- אבע־טיטדערא״גקערקערונג ו̂־

גישש גז*ך ווע־ע שט־ע־ע־ פע־ב־עשע־־שק זעד



 גראסערע ע ט 8 נ י 6 דער בערייטם ד־עם איזט דאך
 ד-א וואורדעי. פעיא-שט דא־ט דער ד־עבשטאהל,

 רען אץ נאט-רל-ך פ-נדען דיעבשטאהלע קליינערען
ערוואהנונג. קיינע נאי צייטונגק

ר ע ד ל ע ג - ר ע י י ט ש ו • — . ר ע פ
 ישא־אניער ני א ל ל י ו ו ארם 0ט י י ר ט נ ו א

 נא. ה־עדגען דעם :טעלענראפ-יט וירד קאטיטאט)
 פעראונ- אי־נע ארף מאן קאם י א ר א ב טאר

 דיא אויף נולדק !6/100 פאן האהע אץדער טרייאונג
 ענטרישטעט ״שטייער-ביכעל" אויף וועלכע שפור,

 אונ. שטרעננע א״נע זאנל״ך וואורדע עס וואורדען.
א־-ננעל־-טעט. טע־זושונג

. נ א ק ע ג י ר י ו ר ט ע נ י י (א • רז קו
א זאנטע טאנע ד-עזער נ.) נ ו נ א ז נ א  ורע. י

 דיא ך, י י ט ש נ ע ד ל א ג ״בר-דער ירמא6 נער
 אונד נאלד. מ־ט האנדעל ארסנעברייטעטען א־ינען

 בעטריעב׳ וואפפען אונד אוהרען דלבער.וואארען,
א,6 דע־ שעף דער אן. קאנקורז דען מ  ,א ם־ -

 ה״ראטהעטע אלט, •אד,רע 30 ערסט נאלדענשטיין,
 (רוטע- נאלאטץ איש •אהרק וועב־גען פא־ ערשט
 צור ע־ ד־א ר־־שען.ם־טג־פט", א־-נער מ-ט ביען)

 פערווענדעטע. נעשאפטעס דעם פערנראסערונג
 ברודער ייננערע דער הי-ראטעטע קורצעם פאר

 ץ י י ו ו ש דער אץ היזע ר״בעם א-־ם עבענפאללם
 בע- דינערדיטש ארך נעשאפטע דעם פ־ה־טע אינד

 טה״יל- אלזא וואר דיעזער צו. קאפיטאל-ק די-טענדע
 דע; ארף •עדאך אהנע נעשאפטעס, דעש דאבער

 ד-א האבען. צו געאיבט א-נפלוש דעשזעלבען נאנג
 נאלד- א״נעש אללןטענט8 ש־-ם אינדעש זאלל פ־רמא

 עטפפ-נדל-בע האנדלערש .דלבער.״אא־ענ א-נד
 נץ טאנע ד־עזער דאבען. ערל־טטען פעדיושטע

 אץ ב־ודע־ש יינגערען דעש אד-אקאט דער טראט
 ש־י־בען. א״; אירש צ״נטע אונד -אהנוננ דעששע;

 פאלנט ודא אוגד ע־דדעיט, זאעבען ער וועלכעש
 דעשא״. אץ דאקטאר! הערר .געעהרטער לדטעטע:

 צ-קאטטט שר״בען ד-עזעם א־רנען דא נענשל-קע,
 ן. ע ד ג ע ב ע ל דק א-נטער טעה־ נ־שט איך בץ
 ש־ידען. צו דאדץ ד־עזעש איש פא־, עש צ-עהע איך
 קאנ ך א .אונא-פהאלטבאר אזט א-נטע־;אננ ם••;
 דאנקבא. א-ד.־ י הערו־שארב״טען טעד־ נ-שט טיך
 ע־שט יעטצט ן.*- • ־ ט ש נ ע ד ל א נ אי ס׳ רער

 דאפ. א-ץ א-ד,ן דאש ברודע־, -ננע־ע דע־ וואוסטע
לע) דע־ :דאט נעט־אפפע; פעי.שלאנ  ז״. ושמ-

 ב־-דע־ש. אלטע־ען ז־נעש א־:ד פע־טאנענש ;עש
 אנסעל- ראנקו־ז דעז זאגל-ך נאט-רליך מושמע ע־

 דאש :גולדען <״״,״* בעט־אנען שולדען ד-א דען.
 ׳״׳״יי שראש שעט־אנט פע־טאנע; פא־דאנדענע

גולדען.

שאלען. אין יודען דיא

א־פ:עטצר.נ.)6(
דע־, א־ט-טד

ק אץ  דך דא דראנגען שטאדטען :ראסען ד
 פאק. אלש דך פערט־עטהען אונד רייזענדען ד-א אן

 א־-נע פיר ד-א לאהנבעד־ענטען׳ א־ט א־-נע טא־ען,
 א־פטראגע אללע פ'ע־נ'טוננ גע־-ננע אי-םע־שט

 וויששען דא - אויסר-שטען. ט ס ש י ל ט ק נ - ש
 שע. מאן וואש שאפפען, ;אללעש ערפראגען אדער

 שע. אדפדר-נגליכק״ט א-ה-ע ווענן אונד נעהרט,
 ט. נ ע נ ו א ץ נ א נ דאך ז־א ז־נד זא לאשט-נט,

ך. י ל ר ה ע נ
 דען נערא־ט א־ט -עדעש אץ גאשט-הדן דאש

 טרעפפ. ז״נען מ-ט רי־זענדע פאלנישע דער יודען.
 אי-נצרטפאננק פ־נף ער דערען פפערדען, לישען

 טאנע־ד״זען׳ שע־־־טענ-ע זעיר מאשט פפלעגט,
 דעש ארש־ואהל א-נע אירנענד אהנע של־־פט, אונד

 דער א־שע־ראשט. :אשש ד-א א־הן ווא דא, א־טש,
.ד דלבער-נעש־ר־ ז־-ן קאך, דינען פיהרט ר־־שע  י

 טעה־ע. זייןאשענד.ש,־אד, יערער ;א״א־-־־״ן נע;
 אויש. שעטט דין וועלשע טעפפישע, א־נד ק־שסען רע

 נא. דך. ט-ט פ־־אשע ז־ינע זעלששט א-נד טאשען,
 ווירט־ש-הי־זערן דע; אץ אלזא מאן ט־יפפט טירל-ך

 דער א-נד נ־שטש, נענענשטאנרען דיעזען אללע; פאן
 ארשנער־שטעט זא נ־שט וועלשע־ ר״זענדע, פ־עטדע

 שעד״טונג א-נענטל־ששטעד אץ ליעפע ערשי-נט,
 עדעל. -עדער נ־שט ווענן פעיהוננערן. צו נעפאהר,

 א-־פנאר- נאשטפר-ע הערצל־שע, א״נע א-דש דאף
 ל ל א ־ ע ש ־ א ע־ ד־א או-ף זישע־טע, טע

!דא־ף
 פל-עשען פא־טהי־לע נ־אשע־ע וו״ט אשע־

 ע־שט •ועלשע דנד, עש ז־א דאש דא־רש, יודען דען
 נע. ווערטד א-ה-ען שאדענש דעש ערציינניששען דע;

 פע־א־שי-. נ-טש-שעדטצע־ דעם ז־א ייעלשע שען.
 ש־עננע- מ־דלען. ד־א טאשען. נעלד צ־ אדע־ טען

 קוועל- אינע־שאפפל-שע דנד שענקען א-נד -ייען
ק  ע־ט־א; נאנצע דע־ א-נד ־־ישטד-טש, א־ד־עש ל
 יודע׳ דע־ האנדע. א-ד-ע דורך נעדט נ-טע- דע־

 אזט נעפאשטעט, דא־ף ש א שענקע ד־א
דע־ וועלשעש פען נע,

רעשנען

 אייג. אוהד, 2 א־ם נאשט-טטאנש׳ טאנטאנ אש ורצע
 ווילהעלם קא־זע־ ארך טאנע וועלשעש אן ט־עפפען,

 דיע. !5.דיענשטאנ, אם טע.8דיר אנקאטטק דארט
 ורעדער טא־עשטעט זיינע וררד נאשמיטטאנש, זעש,
 פריה, ד-עזעש, !7.אם אונד אנטרעטען ר-קרייזע ד־א
 פע־נערווירדבערישטעט: - אי־נט־עפפק ורק אץ
 15. אם פ-נדעט דר־י.קא-זער-צוזאטטענקונפט ד-א

 דאש שטאטט. שק-ע־נעורצע שלאששע א־ש דיעזעש,
 ש-א־ננא־ן—עשטע־ פאן טאנא־שק דע־ נעפאלנע

 אנשעטראשטדעש אץ יעדאך• וררד די־טשלאנד אונד
 שק-ערניעורצע, צו שלאששע א־ש ״רויט-מאננעלש״

 שק־ער. א־ן אוני אששטיינען, י ו ש ־ א ו ו אץ
 פערוויילען. טאנעש'׳ דעש ״וועה־ענד נור ניעורצע
ק א״שער  טינ-שטערן דערען א-נד טאנא־שען א—ד ד

 שלאששע נענאננטען דעם אץ ווע־דען א״שע־ן, דעש
 הא. קא-זע־ל-שען דעש ט־נישטער רוש-שען ד-א ארך
 דעש אונד קאטט־נ-קאצ-אנע; דער א־ננערן, דעש פעש,

 צודשען יאנפע־ענין דער נאך וואהנק. קר-ענעש
 אונד 1. ורלהעלם ,1 •אזעף פ־אנין טאנא־שען דען

. ט־נישטער; א-נדדק ווו, אלעקשאנדער - ק א לנ א  ק
 ם, ר ע • נ פאן הע־רן א-נד ק ר א ט ס • ש פ-ישטען
 נ־אשע א־־נע •ואלדע־ן לאורצער דען א-ן פ־נדעט

 טא. ש״רען ד־א ארך דך וועלשע־ א; שטאטט, ־אנד
 רושלאנדשע. א־נד עשטע־ר־־ש-אוננא־ן פאן נא־שען

ווערדען. טה״ל־נע;
־עדאקצ-אן. דע־ ש־-עפע

ן פאפע. פ־אטאקאלל-דטע !ע ד ע ר ה ע פ א
 ען6—1 נעפ-שט.וואארענ.דאנדלער אונד שםעצער-י. ־■אל.,

 א-נ. אן ל־טע־.טע־צענט) 75( נ-אד 30 פאן שפ-ר-טוט
 א-ה-עס בעטדיענע צ־פ דאנדו־ע־קע־ או;ד דוסט־־עללע

 ן ע נ י ל ז - - ה אנדע-ען צ• ארך אדע־
נערא־־נ אץ נור ראט דא־־• דאך

 ד־עזעש שעציעהט. ״,־נפטע
לדנע -עדע א־זט, נעוו-ש ע־

1׳

 נ־אשע ד-א א״פציג, .ד-עזע־
 ליישענ. ד־א אי;ד !)1 אונז-שע-קייט איהרע טעננע,

 שא־אר. אששטאטט־נ; נאנצע וועלשעד-א פא־שע,
 א-פ. טעה־ ע־ש--:וננ א־ה־ע טאשט טע־-ז-־ט,
אננענעהם.־ א־ש פאללענד.

שפ־ע. ליטדען, אץ נאך זעלששט ען,
א". ־־זענדען דעם דע־
״אנען■ ט-ט זעלטע;•אד״״

 .אללע
 א שקד־־טש:

שטאטטק צו שערשט
 א־זט. שעקאננט לא;דעש.שפ־אשע שורערינען דע־
 העש־עא-ש, נאך א״שע־־עם -עדע; ם־שטע; ד-א

 דעש נענענ-א-ט אץ ז־ך פאה־גק־ט, דיעזע אונד
 פערשטאנדען א-הש פא; אהנע טאננעש, נעם־-נען

 אל. א-הנען נ־שט קאננען, ע־ שעשפרעשען זיין, צו
א״שערלעגענה״ט. נעו״ששע א-;ע שאן לי-ן

א א־שע־ ע־שט-נט פ־עמדע דע־  טעננע -
 ם־ש. טה-ען א־ה־ען פא־ וועלשע טענשען, ד-עזער

 דע־א-הנען מ־ט אונד דטצען, זאננע דער אין (?)ם-נ
 מ-ע. א•;־ נעשעדדען דע־ לעשהאפט־נקי־ט איינענק

 ז-נד א־הנען פא; טדזענדע א־נטע־האלטען. דך נע;
 אנצי. ?)1 האנדע-א־ש״ט אהנע ט צ־ -עדער צו

 ד-עיעני. אללע. ז-א לעשע; דעננאך א-נד טרעפפען,
אבק דנד, האנדווערקער ו-עלבע -ודק, נען  ד-א ה

 שע. ד-עזע־ א-נט־אנל-ששטק א-נד לי-כטעשטען
 פא. שנ״דעי, דנד דא - ערג־־פפען. שאפט־גונגען

 ווע. דילע־, צ־טטע־ל-־טע, טישלעד, זאטענפרערער,
 דא דנד אשעי אללעם פא־ וו׳, ז׳ או׳ מ־ללער בער,

נאלד-שט-עדע. א-נד אוהרטאכער
א1'11א11.. £ א ^0ו1סז1-0,)•ו: : \1 ■0' א0<ו *ז• ^ * * ו|

־־ ׳-ן'
 ע־ דאש וו־ש, ע־ דעש פאן קאננען, צו א״שלאששען

ק שעט~;ט(?>,א-נד א-הן  ענטשעה- נ־שט דאך ע־ ד
 אשער.א--פ. דא ע־ שט א־שע־נ דיעזעם קאנן, -ע;

 ט-טל-ר אהנע א־נטערטהאנען, ז־נע א־שע־ ז־שש
 -עלבע שע־־־ר־ננען■ ד־א א-ז ר-קז־שט אהנע א-נד
א-שא-שט. ז״נע־ז״טש שעאטטע־ זאלבע־ א-ץ

)טיזלנט. (£א־טזעטצ-נ:

נ. א ר ט ב א :
דל״.קא-זעד.*וזאטטענקונפט צו־ —

 נע: שער־טש —־ ־אשען אשק
 ש־שטא־ פ־־שט נד א -להעלש קא־זע־

 שענעשק, פאלק נא־ (טא־נען) זאטשטא;
 צו -ש־אנ-ש קא־זע־ ־עש ט ט צוזאטטענק-נפט

ש־ע־ א״נע שע״ע־קשטעלל־נק.  דעפעשע -א־
 נאש־־שטען .־■א פאלנענ־עש: זאעשען מעלדעט

 אנ־א: טאש־ענעלן א־ננע״ארנל-שע א־שע־
 א-נז אץ פאא־עש - רא-זער דעש שעדשעש
. ז־נד שטאדט ן ע ש ע ־ ר ט ־ ע ש ־ א  

אפפענעם אץ רא-זע־-פאא־ ־אש ״א פ-ה־ האלט
א־ ען׳

 אלט קל״נע־ :•:ט ד-־פע; פלאשען זאל:ע נעשעדען. פ-טטען.
דץ. ל־טע־ 1 אלט נ־אטע־ נינט א-נד ל-טעד דאלנעד איץ

דאנ״א. דע־ ••אששע־-שטאנד
פא. צ, ׳•<■. בודאטעסט א׳.׳.יי, קאדא־ן >■;>.?, ט־עט:-־נ

.2.17 א־שא״א ,1;י. ו טאנטשאווא ׳>*.(; ני-זאטץ יי!.ג, ראטש
.18*4 שעפטעטשע־ 1.״ פאש לאטטא-צ-עהונג

ג,׳. 72 48 31 3 ן נ י ־ ש
ם׳ :י-עדארצ-אן -א -6

״' •ו - *- '״י/
 ש׳ ־ע־ שעזאנדערע נש א שטא־ט.

 א-י ראט ךא-זע־ש דעש ז״טענש ־שע ד טראל־שע;
 א--נ- נ-טק זעה־ א״נק שעפא־קעי־נג ד־אפאלנ-שע

נ. ־ א ע ; א ־ • א נ שלאששע פאש נעטאשט. דרוק
 עקט—ז קאיזע־.פאא־ -אש פא־־ט ק ש ו ו ע ־

 טא:. דעש ד-א ע. צ י ו ו ע ־ נ ־ ע י ק ש נאך
 דיענםט.ל״שט-:נ צי־ ש-אוננאנש—עשטע א־שע;

ט. פ־רשט נעטליך רא״איי-ע-ע, צינע-עזענק ט - 
 דעם זען— פ־אנקענדא־ף, ;־אז א•;־ גענשט-ץ

 ־וש־שע ד־א אן טע־—רע עשטע־־״ב-א־ננא־־שען
• א ר נ ש-ז נדענצע  א-הן א-ש ענטגענען, א צ ;
 ־1 שענר־שען צו קא־זע־ ר־שישען דעש נאטענש

 טא-עש. ז־-נע :נעטעלדעט זאעשק והרד ויען א״ש
 אץ א-נד נעפאלנע קל־־נעם טיט זץ שעניבט טעם

 נ־אפען א״שערען, דעש ט־נ־שטע־ש דעש שע:ל-־ש-ננ
 א-הר י! איש ד-עזעש, 14. זאננטאג, אם קאלנאקי,
 נאך נ־אנ-צא א־שע־ נארד-שאהן דע־ ט-ט אשענדש,

 אלעק. צא־ דעם טיט שענעננונג ציד שקיענ-ע-צע
שק־ערניע. אץ ו־י־ד טא-עשטעש זיינע ויו. שאניע־
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ו־זדסים לרובין אתרוגים,
 1 פ־״זען בילל־נען שטרנענד צו פא־נע־ פ״נשטע

 1 נולד־ 1 צו 2 נום׳ ק־־; 50 צו 3 ;•ם׳ צ״א-: א-נד
 } 1״ ב־ז י• פא; ם־שה־-ם גולד׳!פיינע 2 צו ! נים׳

| צו -עניא־ פ״נשטע לולשץ שטיק. פע־ נ-לדע;
 100 פער נולד׳ <׳• צו דדש־ם •טט־ק. פע־ ק־׳ 75

 1 - נ־אט־ש. ■הדש-ם לולשץ ט־אקענע שט-ק.
 א־-ך אלש ־א״נצעלנע א- זא-אהל א״פט־ענע

א־־נזענ. נענע; ו־ע־דען, שט־קע
 אנגא. אלש שעט־אנעש דעש העלפטע דע־ דוננ
 א־נד פ-נקטל־ך נאשנאהטע מ־טטעלשט שע,

עקש שנעלל
־ל ז חי-ם נתן ם-ה׳ שן שמואל הק׳

11114*1 וו /ייויי11!ו1!ו41<ןוו4*<1• ן!ןאד*עששע*
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 צא. דעי ניטע דעי־ פאן בי־שש־עלע פיעלע ווערדען
 קניעטע קינד צוויי-יאהריגעם אי־ן ערצעהלט. רץ

 שטרא. דע־ טיטטע דע־ אץ ב־טטנעזושע א״נעם טיט
 אזנד האלטען וואגען דען ליעם קא־זעדץ ד־א סע.

 •עדאך עם קאננטע אשנעהטק, געזוך דאם וואללטע
 דורך ק־נד ראם דאהער ליעם זיא ;עררייבען ג־בט

 ל־עבקאז. עמשארהעבק, פאל־צי־-שאלדאטק א־־נען
 פע־_ ז־־נערניכט ווערדע ז־א זאגטע. אונד עם (?)טע

 געסטערן קא־זעד.פאאר ראם אלם - געססען.
 איינעם או־ס פלא; פור,־. באהנהאף צום אבענדם

 איינעם שטאקעם דר־טטען רעם פענסטער אשפענען
 צערשעללטע איגד הע־אב ״פלאשע■ א־־נע ד,ויזעם

ק אן  ד־א וואגענם. קא־זע־ל־שען רעש דאדעדן ד
 פעשט. שאל־צ־־א דיא וויא דעפט־ג. עדש־אק קא־זער־ן

 דעם או־ף ד־א פלאשע, ד־א וואודדע שטעללטע,
 ״צופאלל״ דודך; גור שטאנד, פענםטער.בדעטט
 טאן האטטע דואה־ש־־נל־ך - ה־נאשנעו־א־־פען.״

 פלאשע ד־א פענסטעד דעסשען פאן ד,ויזע, דעם אץ
 ק•'- וואודדע-;א־ ה־נאבנע־וא־פק ״צופאלל״ דו־ך

 העדצע;ש.ג־טע בעזא־דע־ק דע־ פאן אהנונג נע
!)קאיזע־-שאא־עש ־ושישען דעם

; י י א ) ם. י ל ־ ה י נ ד ע ד ד ע ם ש א *
 טע. .טעןדיעזעס12 פאם וררד קראק•־ איים ן.) ע ט

 ש־יים־שע דעד פא־געסטע־ן ״אלם :לענראש־דט
 שאשנאודצע אין קאטטאוו־טץ אי־ש פעדזאנענ-צי;

 אייזענבאהן וויענ-ו־א־שויע־ דע־ (גדענצשטאציאן
 קישע א־ינעש אי; ע־טאנטע אנקאש, ק־אקו־) ש־־א

 דע־. דיא ־־עיואלוועד-שום. איין קלאששע ד־־טטע־
 בע. א״נעש אין שאנדע; קאנדוקטע־ע בי־געא־ילטען

 קושע. דע־ א־־ף מאנן •ונגען איינען קופע זאנדע־ע;
 נאך דע־ וועד״־ענד ל־עגען, בלוטע אים באנק

 •ונגע דעד לא;. אידם נעבען דע־־א־*ווע־ רויבענדע
 !•2 דע־ אלם ויאודדע לעבטע, נאך וועלבע־ מאנן,

 ע־קא:;ט. שעט־אקא־י אייש ט• שטאנישיא־י •אד,־•;ע
 א־שע־פ־ה־־ט, שש־טאל דאש א•; ו־א־־דע דע־זעלבע

 דען פא־ פ־־שט א״ש ז־ך עד דאם א;;אב, ע־ ווא
 אויש. בעד־פש ■יא־שו• ;אך א־ד; ד־א ניד־ל־שטען,

 דעטטען, ע;טזא;דט אטטע;טאטעש א־־נעש ־־־;; פ
 אלזי) ״א־ טא;ן יו:;ע דע־ - ■•אללטע. טא־טען
 ;•שט, ם־טד יעדאךדע; דאטטע .ניהיל־שט־, זעלבשט

 נע־־א־דענק .נ־ה־ל־שטענ-קאם־טע׳׳ פאם אידם דען
 א־־שצו. קא־זע־ש דעש ע־טא־דונ; ־ צ פט־א; א־

 אידן ;ידיל-שטע; ד-א דאם נץ. ש־־שט אייש פ־ה־ען,
 זעלבשט.טא־ד. עזען ד ע־ בע;-נ; ודרדען, טא־טע;
פע־ז־ך.־

. ־ ע ד נ ע נ נ ע ־ ב <א־ין * : ע ז י י א
ד א ; א • נ.ו ב  א־ננא־־ש-נא- דע־ אי־ף ן.) א ;

 א־ץ שאלד טא;ע דיעזע־ דך דעטטע שאדן ליצישען
 צאקע-טע־עשעש פא־ ג־אשעשאוננל־קע־־א־יננעט.

א־־נעש דעקע ד־א קאם־טאטו;ע״עטד (זעטשלינעד

 ע־ שיוינדעל• דוטטען אלם נו־ ש־אנקיסטען דע• לער־ען
 אבנעפייטטע־ א••; פ־אנק ■א־א: דאם א-ן, :•::•עד־ זאד

 נע. אנדאננע־ צאהל־י־נען :••נע וועד,־ענד א־לט, בעטדינע־
 •עטצט ע* ם־אטצדעם אלל-ץ !:•נד דופס.קאפשע מ־אנענע

 אב. צום ע־ וואדו־ך שודנדעל־יען, ש־אנק־פטישען דע; פאן
 וואו־דע, פע־ל-טעט נאטפעט-נלדנען וואד־ען שאם פאלל

 ערוואנטע זא ווא־, דו־נד־זננען וועזען נאנצע; :••נעם אץ
 דאם דא־־נע־, ע י י ־ ד־א :•:ט דאך הע־צען :••:עם אץ

 נעלייפטעט ודדעישטאני עלטע־ן צא־טל־נען ע־:••נען
 הא־. •ע !אבנעפאללען •עליג־א; •■ד־שען דע- פא; אונד
 עטפשינד. •ע אינד פעיפוהר, אידן גענען שיקלאל דאם פעד

 ע־ל-טט, ע־ ד־א ווא־ען, שלאנע דיא נל־ם־נע־ או:ד ל-:ער
 א-הן וועלנעס געלאקע־ט, נא:ד דאם וואודדע טעהד דעפטא
פעםםעלטע. אננעהאר־נק :••נע א; א־־נסם

 אץ עד נעלאנגטע נע נ א ם קדש ערוועדנטען דעם פיט
 וואהנען. יודען קיינע א־בע־הו־פט ווא -ופלאנדם א־ננע־ע דאם

 א־ט, צו אדט פאן טענש הילפלאוע דע־ וואנדע־טע ד־ער
 אידן וועלנע לעבענס, דעם לאסט דע־ אונטע־ קי־כענד

 דעם טיט אוץ אנע־ ע־ האטטע ,־ע־ד ע־ד־יקטע. פאפט
 רום. נארדען א־ם קאלטע דעד טיט א, ט י ל ק ראהען
 זי־:ע בעשטעדען. צו קאטפף פו־נטבא־ען איינען לאנדס,
 ו־־טטע. דאהע דיא אננעג־יפשען; שטא־ק וואו־דע נ־וסט

 בלוט.א־םע; אהנעהץ אן:••נעם שאנוננפלאל צאה־טע דונג
 :־•נעד אין וועקטען לי־דען דיעזע אללע אנע־ קא־פע־.

 לאנ. יונענד.שטר־־:ע, זיינעד ווענען דייע דיא ניבט נ־וםט
 :אלך אידן דיא •ענע, נענען אערג־טטעדונג ד־א נור דעדן

 ה־ימאטה :־־נע־ פעדלאססען צום וועגען יונענד.שטדי־כע
ן ע כ א ד :•ך ע־ וואללשע ד-עוען אן נאטהינטען.

 צוו־־א זיך וועלשעם אין קלאשסע׳ דר־טטעד וואננאנש
 בדאנד. אץ בעפאנדען, טאננער פ־ער אונד פי־ויען

 ניבט אבער וואודדען דילפע, אום ריעפע; לייטע דיא
 ד־א מאננע־ דעד איינער אפפנעטע דא נעדא־ט.

 טריטט. אם פערזושטע, אונד קופעם דעם טד־רע
 דעד או־פטערקזאםק־יט דיא שטעהענד, ברעטטע

 לענ_ צו נעפאדר ד־א אויף באהנ-בעדיענשטעטען
 וואללטע אונד צונ.פ־ד,רער איץ קאם ענדל־ך קען.
 פער. ד־א דים דאך געבען, ״אלא־מ-ז־ננאל״ דאש

 דעד ע־פאשטע. דיעזעלשע ער אלם שנור, נל־מטטע
 וועדרענד שא־־וא־טש, אונגעד־נדערט א־־לטע צוג

 דען א־נד ג־־פף ז־ך א־ם מעדר א־טמע־ פ־־ער דאש
 עדהאשען פ־ויען ד־א ע־פ־ללטע. דדך ט־ט וואגנאן

 רויב. אונד ־אמטע־-נעש־־־א פעדצוו־־פעלטעש א־ץ
 טעה,ר ;אך טאננערן דאטהלאזען דק דאדורך טען
 אי־נעם ענדל־ך קאם דא נ־יסטעש-נענענוואדט. ד־א
 ז־ין באנד ע־ נעדאנקע. גוטעד א־ין העדרען דעד

 אונד ששאצ־עד.שטאק א־־נען א; טאשענ.טוך
 הע־נעשטעללטע ווי־זע ד־עזע א־־ף ד־א שיוענקטע

 א־־נער ב־־א הינוים. פענשטע־ צום ״נאטד,.פלא;נע״
 ז־ננאל דאש מאש־נ־סט דעד בעטע־קטע ב־ענ־נ;

 וואורדע פ־־עד דאש אנהאלטק. צונ דע; ליעם אונד
 ענט. דאדורך דאסזעלבעוואר נעלאשט. אלששאלד
 דעד א; דע־ פלאטטע ד־א וו־נד דע־ דאש שטאנדען,

 שעט־אלעא־ם דאש לאטשעא־ן אננעב־אשטען דעקע
 אונד נעריעטד. ב־אנד אי; ד־עזעש ו־א־ו־ף ט־־עש,

 ענטצינדונג ד־א דאנן ו־אש שש־עננטע, נלאז דאש
האטטע. פאלנע צוד דעקע דע־

ג. א ר ט כ א נ
ד־״.קא־:עד.בענעננוננ. צוי

טא־עש. ז־ינע א־זט א־הד י: אשענדש נעשטע־ן
 ט־טטעלש 1. יאזעף ש־אנין קאיזער.קא;י; טעט

 שק־עד. נאך נאדד-שאהן דע־ םעשא־אט.האשצ־נעם
 דעש ט־נ־שטע־ דעש א־־שע־ אשנע־־־זט. נ־ע־־־צע
 דעי א־ן ז־ך שעפא;דען קאלנאין, נ־אפען א־־שע־ן,

 פל־נעל. דע־ ;אך א־־ך טאיעשטעט ז־־נע־ בענל־־ט־ננ
, ;־אף אד־וטא;ט ג ר ע ב נ ע ז א  לי־ב. דע־ ר

 ם־לי. א־נד שטאטש. טעה־ע־ע א־;ד לא;־ א־צט
 איזט ווילהעלם קא־זע־ - דענ.ט־א;ע־.—טע־.־

 אש;ע־־יזט. אוהד 1! נאשטש ;עשטערן בערלץ פאן
 ש־שטא־ק ש־־שט ז־ך שעשאנדק שע;ל־־ט־נ; ז־־נע־ אץ

 נעששט ש־שטא־ק הע־בע־ט ;־אף זאה; דעששען א־נד
 א־נדשטאאטש. הא£. האש;עשטעללטק מעה־ע־ען
 שא; א־זט קא־זע־-שאא־ רושישע דאש בעאטטק.
 א־־נ. שקיע־נ־עו־־צע אץ א־ה־ ;׳ אשענדש ;עשטע־ן

 ע ט ־ ־ ה ט־יפפט ורלהעלם קא־זעד געט־אששק.
 יאזעף פ־אנין קא־זע־-קאני; נאשמ־טטא;ש, אוה־ 4

אץ נאשט־טטא;ש א־ה־ י- א־ש שא; ה־־טע דא;ע;ען

-  נע. ע־ וועלנעם שאן ק, י ל נ נ : א דאם אלל פ
וואו־דע. ט־אפפען

 אונ. דע־ ל־ך נעפאנד נעלאנט, נע־־־םס ו־־־ וו־א
 •ודק ווא נענענד, דום־שען א־־נעד א־ן טענש גל־קל־בע

 צ־ם :־נד דוסען ד־א טען—1 וואהנען נ־:ט א־נעדהויפט
 שעדטה־ד־נק :־א פאנאט־ש.־על־נ־א:. טה־־לע נ־אפע;
 א־־נ. דאם נענע; ־׳־ך א־ד־ א־יפע־ נל־־נעם ט־ט דאדע־
 פ־אטעפטאנט־פט־ם דעם קאטהאל־צ־פט־ם, דעם ד־־ננען

 אנ-ע-ען קי־נען דולדען :•א נלו־בענם ״ד־שען דעם א־:ד
 ק־־נע נדיע:־ש.א־טדאדאקםע א־ד,־ע נור אלם גלו־בען,

 אוץ דעליניאן דע־ או־פע־ אבעד נ־בטם •ודען דען נ־־א
 פ־־נטע; ל־א ;האפסע צום נ־־נד אנדע־ען א־־נען נאך

 פאלקע־ן דען א־נטע־ או־ך ליידע־ ד-עם וו-א נעטל-ך,
 א־לט. פאלל דעד ט־נדעד אדע־ טעה־ שטאאטען אנדעדער

 האנדעלם דעס נעב־עטע רעם אוץ קאנקוררענץ ״ד־שע ד־א
 •ודע דעד דאדף סיטטע א־ד,־עד א•; נע־וע־נע. דע־ אונד
 ט־־אל אין קודצעם שאד ב•: אלם :•ץ, יודע וועניג :א ענען
 •ום. איננערע דאם א־ן דאהעד ווע־ שפאניען. אין אדע־

 דאס ,טאסקידעך, לץ טוסטע וואללטע, צ־עהען לאנדם
 א־לט עם שערהייטל־כען. •ודענטהום :••ן טוסטע עד :ה־־שט

 נא־אקטעד פאן םאנ;ע א־־נעם עטוואם לא דאם נאטי־ל־ך,
 נע. איינענטהיםליבק־יטק, ד־א דו־ך דע־ פאללט, שווע־

 אלם. דך האנדלוננען דעל־נ־אלען ד־נע אונד וואהנה־יטען
ע אלם נאלד ד ו  פע־האלט אנדע־ס טוס. פערדאטהען י

 אן טאננע, •ונגען ל־־כטז־;נ־נען א־ינעם נ״א •עדאך ד־עס :•ך
 וואד, אויסנעפדאנט רע:ט נ־ע :א־אקטע־ •יד־שע דעד דעם
 פע־ש־עדענען ט־ט אומנאננ לאננ.־אדרינען דורך דע־ אונד

אללע לאננסט שאן קאנפעסם־אנען אונד נאציאנאל־טעטען

 ו*לגער6*נ1טהד רושישע דעד א־ץ. קש־ערניעוו־צע
 ביז טאנא־כיע אונזערער בעהעררשער דעם איזט

 פדיה הי־טע זיא ווא עגטנענענגעפאהדק, נדאניצא
צוזאטטענטראפען. אוהד 8 אום

— נעאפעל. פאן אנר־ילע הוטנעדטם קאניג -
 וועהרענד דעד מאנא־ך, העלדענט־טהינע דעד

 בעווייזע פ־עלע זא נעאשעל אין אנוועזענה־־ט ז־־נער
 עדעלם. א־נד אזנע־ש־אקענה־־ט א־נ;עו־אהנלישע־

 געסטערן האט געל־פע־ט, האשהע־צ־נק־־ט טער
 אונד פערלאשסק נעאשעל אוהד 2 אים נאשטיטטא;

 דעש־עטים ט־ניסטער אבנעדייזט. ראם נאך א־זט
 אים ראם פאן בירגעדטייסטעד דען פעדשטאנד־גטע

 דעד קונדגעבו;; ■עדע ער דאש קאניגש, דעם נאטען
 בעפאלקע. דעד זי־טענם א;עדקעננוננ אונד עה־ע
 פע־ה־נדערן ראם א־ן א־־נטדעפפק ז־־נעם ב״א רונ;

 שטעדצליך צ־ א־נד טיעף צו זעעלע ז־־נע דא מאנע,
 אץ שאלערא-אוננליקע דעם פאן א־זט גע־־הרט
 א־ן פ־י־דענ-קונדנעבונגק דע־א־ט־נע אום נעאשעל,
 - קאננען. צו ערטראגען א־־נענב־־קע ד־עזעם

 דעד ־, נ י צ נ א מ אי־סערן דעם מינישטעד דעד
 בע- נעאפעל אין קאנינם דעם בענל־־טוננ אין ז־ך

 ער. י נ י ר ע ל א ש לי־שטע־ אץ א־זט פאנד,
 דעם אויף בעדייטם יעדאך זיך בעפינדעט ק־אנקט,

בעששערונג. דעד ווענע

ם כ י ר ע ב ס ט ם ע ש ע ג
 - געטד־־דע-טא־קט. -וו־ענער

וואוד. וואנע אבנעלו־פענען דע־ א־ן ן. ע צ י י ו ו
 פע־קו־פט, ווייצען טעטערצענטנער 1*5,0)0 ב־־ל־־פ־ג דען
 אוץ לץ האנען אונד טאטטע א־־נע ווא־ שט־טטוננ ד־א
 קרי 15 ביל 1״ ט־ט פאיוואכע ד־א נענען פ־־יזע ד־א ד־א

 ק־לאנד׳ 82 ־•: 77 טה״ם וואו־דעע: בעצאהלט נעדר־קט.
 נ•: 7מ באנאטע־ ;קד 15 נולד' 9 ב־ל ק־׳ 30 נולד׳ 9 צו
 וויי. ;ק־׳ 60 נילד׳ 8 ב•: קד 65 נולדען 7 צו ק־לאנד 81

 9 ב<: ק־׳ 35 נולד 8 צו ק־לאג־׳ 81 נ־ו 77 סעננודנעד
 בי: נולד׳ 8 צו ק־לאנ־׳ 78 ב•: 76 שלאוואקישעד ;נולדען

 נול, 8 צו ק־לאנד' 80 ב•: 75 נאטשקעד ;קד׳ 15 נולדען 8
 צו קילא;־׳ 80 ביל 77 וויעלעלנודנעד קד׳; 45 נולד׳ 8 נ־ל
קד. 76׳ נולד׳ 8 נ•: ק־׳ 45 נולד׳ 8

 צו ק־לאג־׳ 75 נין 71 שלאוואק־שע־ ן• ־ א ק
 71 באדען פעשטע־ ק־׳י׳ 05 נולד׳ 8 ב־ו ק*' 6״ נולד׳ 7

 קד 60 נולד׳ 7 ב•! קי׳ 55 נולד׳ 7 צ• ק־לאנ־׳ 78 נ־ו
 קד, 30 נול׳ 7 צו ק־לאני׳ 72 נ•: 69 אוננא־־שע־ דיווע־וע־

צ ק־לאנד׳ 74 ב•: 71 עשטע־ד״ם־שע־ ק־׳; 63 נולד׳ 7 נ•:
 םעפטעטבע־.אק. פע־ ;ק־■ ״״ נולד׳ 7 ב•: ק־׳ 8! נולד' 7

 ש־יה. סע־ ;קד׳ 18 נולד׳ 7 ב•: קד׳ 13 נולד׳ 7 צ• טאבע־
ק־׳. 2,׳נולד׳ 7 כין ק־' 18 נולד׳ 7 צו •אה־

 10 ביל נולדען 8 צו שלא־ואק־שע ע. ם ש ד ע נ
 8 נ־ל ק־׳ 75 נולדען 7 צ־ :•־ע—עשטע ;ק־׳ 25 נילדען

נודדען,

ש י ד י ן ן ע י ע ט י י ה נ ה א ו ו ע  נעווא־. דך שאן וו־יט נ
!האט שען

 ו״א שאלל. ־ע־ ק ת צ ־ נ־יא •א ווא־ ד־עם אונד
 שאן •א א־ד,ם ו־א־ען ־על־נ־א; ••ד־שען דע־ לאטצונגק

 •א עש •יא־ גלייננילט־נ. שאללקאדטען קנאנע אלם
 נעבאטע, ■עליניאלען דע־ פע־לעטצונג נ־אנעד •וענען עבען
 וואו־דע. נעשטאשען הו־לע עלטע־ל־נק דעש א־־ש ע־ דאם
 ה־נדו־ך יאהדע ע־ ווא טאנן, אלם •עטצט, ע־םט אונד

 צוגע. נעב-ינען ש־עטדען איני ו־טטען פ־עטדען אונטע־
 ייד־ש.־עלי:־אוען ד־א א־הס באטען דא — האטטע נ־אנט

 אי־נעם ט־ט שודער־נק־יטען. ק־־נע נעוו־ם פא־ש־־שטען
- נא: עם :ווא־טע  הייל־נעס נ־נטם טעה־ טענשען ד־עלען פ

ק ה־־טע דאהע־ קאננטע ע־ פע־נאננענה־יט. דע־ אדם  ענ
 טאהאטעדאנעד, פ־־הע־ עד ודא וועדדען, ע סס ו ד נום לא

ווא־. נע־ועלען וו׳ ל׳ או׳ :־נעלע אעד־ע־,
 א־טהאדאקס.נ־־ע:ישען דע־ אץ ע־ דאם קוים, אונד

 עד ה־־־אטעטע דא האטטע, ע־האלטען סו־שע ד־א קירנע
 אי־נעם נטע־ טא ד־א רום־ן, יוננע א־־נע אלשבאלד או־ך

 או־ם דעס אוטנאננע דעס אן וועלנע ל־־נ.א־־נענען, דייכען
 ש־־נען דינעד ווענען טאננעס ■וננען שטאטטענדען ד־־טשלאנד

געפונדען. נעפאללען מאג־ע־ען
דע־ ני־א אוץ עי ועהד וו־א סערקווירד־נ! אבער

 קאלט ווא־, א־ד,ם נ־־א ע־סטע ד־א נ־נט •א ל־א דא טויפע,
 ער וואורדע ע־שיטטע־ט עבענלא — נענל־עבען דוהינ אונד
 טדנטען ש־עללי־נט רוסםין. דעד ט־ט ט־דאוננס.אקטע ני־ם
 ש־ע־. אוננליקל־כע ל״נע אן ע־א־ננעדוננען ד־א א־הם אץ

אדף. ט־־קייא דעד אץ ה״דאסד, שא:ע
שאלנט.) (שא־טזעטצונג



 ז*ן6 >ןלק6 דאם טיטטלערוויילע ורענן געטדאן, פיעל
 אוגד פע־רפטעט בערייטש טען8ב־אנד_שד־ א־הרען

 גע־״צט •ודענ.פל־נדע־וננען א־נד א־־פשטאנדען צו
-וררדע  מ־נישטער. דע־ ג־נג גרונדע דיעזעם אויש !

 זן־.6 א־;־ ווייטער ש־־טט א־־נע; ט־שא פ־עדדענט
 גע־ דיא ג נ ו ר ע * ג ע ר דע־ טאן דאש דערטע,

 גע- פע־ברעבערישען דעם מ־ט א־־נ־י־טע, וואלט
 רע־ א־נגאר־שע ד־א א־־פצו־־יםען! :ר־נדל־ך זינדעל
 יע־ עסטע־־״ך א־ן ארך דיעש ודא טוש, ג-ערונג
 געפאהיליכע •עדע בעזיטצען, דיא־געוואלט פאלל,

 א״גען אד,נע ע־ש־־נען, גליין־נאךדעש ט.6דעטצשר־
 ם־ש. צו אב־וא־טעז או־טהי־לם.שפ־וך ר־שטעיל־שען

 פאלק דאש ־אש־ט ד־־פק, צו .קאגש־שצ״עך שען,
 אז״פריה־ע־ישען צ• דערזעל־ען;־שט לעזען דו־ךדאס

 1 טעייר :אך !ווע־דע פערלייטעט אדשש־י־ט־נגען
ש נ־שט ־טצוטאגע ה •א דנד אנטי-שעט־טען ד־א  ב̂ל
 איש ארך זאנרע־ן :עפאהרליך, .פ־עסשע״ דער א•;

 וועד- אישטו־צ, ל־־טע׳ פאא־ ד־א .פארלאטענטע״!
 ב״ז־ האבעןא־־ך אגאד־, א־;ד ש־שא:־ א־־־אן דאדא■,

 נשטאנע— איש ברא;ד.־עדען א־ה־ע דודך הער
 געשט־פ־ אונהייל א״זאנל־כעש יאנדע גאנצען ש א

 פא-לא- אוננאר־שען א־ש אבע־ ווע־דען נון טעט.
א: ;אך א־־נע א־נד אפפענע 2 לי-דער מענטע

ע  א•;- א־ד־ אנטי-שעט־טען הייטלייע אנצאהל ןש
.ט־־־בען וועזען .  ע;ט- ה־ע־דש דע־ איש א־נד !

 טוש פא־צ־ב־־:ען, רעשטצ־־טי: געפאהר שטעהענדען
 גע-ואלט נענ־גענדע ד־א אונבעד־ננט רענ־ערונג דע־

ר וירד טאן ו ווערדען א־־נגערי־טט  ט־ ע ר צו
: ג ו ש דעש ט ע ד נ א  בי^ש נ־שט איזון ל

 ־עדע.פ־״- ד־א א־־ך זאנדע־ן ־־־ה־־ט,4־עש.6 ד־א
 א־־נש־א:־ געוויששעיטאשען פא־לאטעכטע א־ש ד,־־ט
ו ט־ססען קען

 אנגעלע־ ד־עזע ודרד יאשפפע ערשע • אשע־
 שש- דע •ו־עדעי.ערא££;־נ; ב־־א :ל״ך ;ענה־־ט
יל א־נש ם־ששע; ־־־־ א־:ד !הע־פא־־־פע; טא;עש

 טצע שפ ד־א דאש טאשען, געפאשט דא־ו־ף דע
 קאשש- פא־י־אטענטא־־שע; ר־־דענשאפטל־שען דעש
ן ד־א געגען עשע; פעש ע ד ו  ז־־ן ;ע־־שטעט י

 א־־ך זאנ־ע־ן אנט־-שעט־ט־שען, -א שייאש נ־שש וו־־ד.
 ־־־א בראטטע־, פ־־ג־ל־שען - דעג־ע־־כגש אנדע־ע
 שלא- ו״׳ ז׳ א־׳ ,עד־עטע־טעש־ נאפלר״, .פעשט־

 דא־יבע־ לא־ם פ־־שטבא־ע; א־־נען ה־־טע שא; גע;
ן דען נ־־ ט־:־שטע־.פ־עז־דע:ט דע־ דאש ע ד ו • 
 ־־־לי! בעש־אגקען פ־־־ה־־ט ד־א ע ש ע ־ ל צו
 ש־־א ש־פ־אשע וועלשע ע־שט, נ־ן ז־ך דענקע מאן

 זע־ששט פא־יאטענטע א־ש געלעגענה־־ט ד־עזע־
 ד,—ו •־ע־דען געפ־ר־ט ן ע ד ־ ־ ד־א ן ע ג ע ג

 ־עדע- א־;ד פ־עש. ד־א ש־טצע דערען צ־ סאן וד־ל
!זאיל א־נטע־־־ע־פען בעש־אנקונג א־־נע־ פ־יה־יט
דע־ א־זט •עש :•עטצט שזן; זאגט נאפלו• פעשט־

 א־ש א־דנ־נג ד־א טהון, צו דא־ום נישט ־עג־ע־ונג
 בע- אום זאנדע־; הע־צושטעללען. ודעדער לאנדע

 .א־דענט. ד־א א־בע־הו־פט. פ־־יהי־ט דע־ ז־־ט־גונג
 צ־פע־לאששיגער, :ישטש א־ם זינד גע־־שטע״ לישען
 עש ווע־ע •ו־א ,געשווארענענ.גערישטע־. ד־א אלש
 דער ווערהא־־א־, דאש געוועזען, טאגליך זזןנשט דענן

 או־ף נור :־שט ע־א־;טר־־טע,6 :עלרער אפפענטל־שע
 :־־ע־ד־;:ש זאנדערן בעפ־נדעט, ז־ך פ־שע פ־־יעם

 פא־לאטענטש, דעש ט־ט;ל־עדע צ־ם דעפ־ט־־טען. צ־ם
 ־אהד איין אלם לאנגער קאנ:טע. ווע־רע; געוואהלט

 ,א־- ב־־ם שקא:דאי.א:;עלע:ענה־יט דיעזע וו־רד
 דאש א־,נע פערשלעפפט, :ער־בטע דענטלישעך

 נעשעהען מענשען שאנדל־שען דע; :ענען עטו־אש
 אלל אשע־ ל־עש א ש טי פאן הע־ר ווע־ע!

 צ־וע- דעש צ־ בלאש געשעהען, שט־ללש־וי־נענד דאש
א א־־נ־י־טונג ד־א ך ־ ן ד ־ פ ע־ דאטיט קע,
 א־נד - !קאננע פא־דע־ן נעויאלט :־אשע־ען גע

 :ע£א־- ד־א א־הם האט פא־לאטענט זא;ען־־־־.דאש
 דענן יו־רד ־־אש - א־־ננע־־־טט שא; :ע־־אלט דערטע
-ז־־ן :עהאלפען ה־עם־ט .!נ־שטש !  ד־א יא עש ז־נד .

 קאט־טאטש-בעאטטען, אונטע־שטעהענדען א־הם
 שט־לל. אנט־-שעט־ט־שם־ש דעש פ־־ע־ ־אש י־עלשע

 דאש- אדע־ ל־עשען, האש.א־־פל>}דע־; ש־ו־־נענד
 ש־־טען ;אך א־יך נעהייטען א־ם זא:א־ זעלבע

 בע. ו־אהל וו־־ד פ־־־ה־־ט ד־א !אנפאשטען א־נד
 ה־ע. וד־ד ל ע ב ־ א דאש אלל־ין ז־־ן, ש־אנרט

׳.' ווע־דע; שעז־־ט־נט נ־שט ד־־ך
 :ל־־שעש אץ נאפלו״. ״פעשט־ שפ-־שט זא

 אפפאז־צ־א- א־ב־־נען ד־א —א דך א־־שע־ן ז־ננע
- ד־עש אלל ב־עטעט עש שיאטטע־. נעללען  א־־. נ

 לאשפ- :־אשען דעש פא נקש־־אשען״פא־נעששאר־
 נא־ :ל־יך ־־־ששטא־־ע, א־״א־־שע; א־ש ז־ך דע־ פע,
 !־־־־ד אשש־פ־עלען א־נשעד־ננט ע־אפפ:־נ; דע־
 א;. שע־־־טש ־־־א ל־־דע־ ••■־ד דאטפז ד־עזע־ א־נד

 ־אשי־- א־־נע איש ז־ץ. אג־ע־עש נ־שטש :עדי־טעט,
 שט־- :־אשעש זאלך אץ •ודענ.העטצע פי־ע־עע שע
 יע ר־־ש א־;;א־ן אץ זעיששט ש־זהע־ ז־א ־־־א לע,

!־*א*־דע :עהא־ט

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
נ ע פ •ט ע ש י ל :־ נ א ק ע :י ־ יא

 ־־א פ- שפענדעטע ט ־ ע ש ט ו ה לא:■: ע.! ד
נעא- אץ נאטהל־־דע:־ען שאיע־א דע־ פא־נע אץ

פ־אנקש. ,׳׳״!!... פאן בעט־א: האהע; דען שעל
 ש.—ע ־ צ — שעט־א־״עש ־־עזעש הא־פטע ד־א

 א־טע ־־א פע־־וענדעט. זענ-־־־זעש ״א א־־נעש ט־נ:
 עיטע־ן דע־ען זאללען. פ־נ־ען א־־פנארטע קינדע־

ז־נ־: ;עשטא־בען שא־ע־א דע־ א;
ט ט ־ ע ב ט • ה נ י : א (ק • י ־. ־ א ט

ם ע  הוטבערט קאניג !)ן* ע ד ד ם-זן ק ל ^ 6. נ
פעא־שען אללע; פאן ע־היעלט  טאנא־שען אי־̂־

 טעלענ־אט. .בע־־אונ־ע־יננש אונד בעגליקווינשונגש-
 דיא אבער נעאפעל. נאך רייזע ז־־נע־ וועגען טע

 דיא איהש בע־־יטעטע א־בע־ראש־נ: שאנשטע
 ווער- געזאטטעלט געלדע־ ו־א מא־לאנד, שטאדט

̂לקעש״ דעש נאטע; .א־ם קאני: דעם א־ש דען,  דיא פז
 - א־בערר־־שען. צו ״טאפפערקי־טש-טעדא־ללע'

 דע־ אין פא־י ע־שטע דע־ וואהל ד־עם טא: עם
ל א פ פאם נ י נ א ק א־־ן דאש ז־ץ, נעש־שטע

ווירד! נעשש־קט ״א־דעך איינעם מ־ט ע ק
ן י י (א  דאש ט.) ל ע ד א ע : - ע ד ו י •
 ארלע־האששטע־ לויט מעלדעט: אטטש-בלאטט
 דעם וואורדע ד־עזעש !׳-טען פאם ענטשל־עם־נ:

 ל, ש ־ פ נ־טטטאנן נ־אש.הא:דלע־ ש־דא-פעשטע־
 אץ נאשקאטטען׳ געזעטצל־שע; ז־־נען א־־ך ו־־א זא

 האנ- דעש ;עב־עטע דעם א־־ף זיינע־ אנערקעננוג:
 ענטוו־קעלטען:עט־־ג- ע—א־נדושט דע־ א־נד דעלש

 ל ע ד א א־ננא־־ש־ע דע־ טהעט־נק־יט נ־טצל־שען
!פע־ליעהען טאקש.פ־־יא

ף •ו: א : ־ י ו ו ד ו  ה־עלט ט־שא) ל
 א־־נע שעגעד־ן א־ן וואהלערן ז־־נען פא־ זאטשטא;
 ע־ וועלבער אץ רעדע, האש-פאל־טישע רא״ע־ע

 אנטי- דען נענען א־־ך א־־פע־ נעיואהנטעם מ־ט
 ד־עזע א־־ף קאטטען יויר לאזצא:. שעם־ט־שט־ש

נאששטע־ אץ פ־עלל־־שט -עדע שטאאטש.םא:;־שע
צ־־־ק. נאך נוטטער

ן י י א ) - ש :נ ו ט י י צ ר ע ש ־ ד י י *
י.) ן ע ז ע י ו ־ ע : ש ־ ו א - - ע ש------ש

א- ק -א־אל־ :טעלע:־אפ־־ט וו־־ד בע־לץ א־־ש
צי־ט־נ:־, ינע־

 טא:עך ד־־־א ננען
עד ־ו־־ל פע־לאששען, צ־ שטא־ט ד־א ־ ״ ־ ״ ב־

 דע־ א־זט רא־־ט !א-א־ז ן־ פאליע לאשט־: זע
 אץ קאה־ט ד־י ראבבינע־ש דעש ב־־דע־ י־ננע־ע

 ב־עשלו־ע־ דעש ש־לע־ ־־א־ ע־ ::־אש־־א־ד־־ן
שפאטע־ ז־ך •■ענדעטע א־:־ ־אבב־נע־-שעם־נא־ם

טאבטבע־ אץ־־בע־־־א
פ־עש:א־ז ־־א ל־־טען, ט־ט עבען טאן

 ק־־צען ראששען, יאטטע; ש־לדען צ־ ז־ך ש־־־ט־ננען
פ־אצעש.)

ע ט ט א ש ־ ע פ נ ו א ) • - ע ם ע י ־  ק
ש ־ א ו ו א־יש דעפעשע א־־נע ן.) ע —
 .שפי־בעל- א־־נעש פאן -א;ע־־־ש ד־עזעש, .׳-! פאב

 טעלדעט :־:־,—הע דאפע ־־ש־שען אש יעקע־
 ־־ש־שעןרא־- ־עש ,־־אר־־טזעל־נד־־ט פאל;ענ־עש:
 ;עטאבט. א־־נ־־־ק :־טע; היע־ האש זע־-פאא־עש

 ־־עה־ענד וואו־דען :עז־בע; פא; הי:דע־טע פ־עיע
 דא־- דע־ פאן א־נ־ ־שט—א־בע א־־שפא־־טע; דע־

עש ענט:ע;ענ.;ע;אטטען. ; א־־;ע;האנד ם־־שט זע־־ן

אז. ענו פאללי
לאנד־רעבעצין. דיא היה׳ טאנטע

י. נ ש א ־ ט ש שאט־על דר. פאן
)פא־פזעטצו:-. (י.טע

ע :.־א י נעט־ע. שו־עללע ד־־נע ד־א זאללסש נ
ק  א־ך ד־לדע ד־שע■ .עש• א־־נק 1:!ם־נד ר׳ •זא:טע !ס

 דאהט דוא ד־ך, ד,א-ט ד־א הו־זע! ד־־נעס אץ נ־דעע-
 דא־ט ע*'׳5־עש6״ה־ין. ד־א :נעשאנדעט רוטטע־ ד״נע
 פע־. ד־־נע דו־ך נא=טע=.־על־:־אן, ד־א יודענפדום, דאש

 ד־ך! פע־ל־־ננק וויי נעה׳ נעה: :נעלאפטע־ט ווא־פענד־־ט
דעה־!״. נ־:ט ק־נד א־נזע־ ב־זט ד־א

 ״א-טע ד־עלע שג־טטע; דוטטע־ צא־טל־נע; דע־
־.0 נע־־ננטטען דען או־ך דא דא:טע דאך הע־ץ, ד־־:ט ; 

 פע־שטא. שאנוננטלאזען דע־ פא; דאק א־ה־ען נ־נס, זוך
 דאט א־ץ, •א זאה דא צו-קצוהאלטען. זאועעם דעט סונג

■ א־זט! .פע־לא־עך ל־־דע־ זאהן א־ה־
ק ח צ ע־ ר־יע; ק־־נע עדפפאנד ע־ נ י נ י

 דאפאן א־־לסע ע־ ;פע־זאהנונג צוד פערזוך ק־־נען סא:טע
 פ־אנק־טטען דע; ב־־א ו־אהל העטטע ע־ אבש־עד. אהנע

 טד־עב עם אלל־ץ קאננען; פ־נדען שוטץ אונד א־נטע־ק־נפט
 פע־שפ׳ןטטעט נוד ע־ •־>> ע;נאך,66)1 };16 ודעג נון א־הן
 ד־א א־־לענדס פע־ליעס ער וואורדע. פע־האדנט אונד

 אץ וו!}ללםע עי ;הע־צען א־ט א־נג־־סם פיזלל שסאדט
 ווידער. ז־־נען דאנן אום ע־זונען,6 גליק זיין פיעסדע העד

̂ש*ן ה״נזאמה דעי אץ זאבעלן קאננען. צו ביעשען ש*
הע־צען, אש ־א:ע.וו:ט אונד בשטע־ק־־ט ע־, אלם

ריק. א־־נען ע־ וואיף אנלאננטע, }ד,ו:ג1עיה א־־נער או־ף

 נע- ״על:ען ד־ט אנע־ פ־אטע־שטאדט. ו־־נע א־־־• בל־ק
 ש־־א•־, א־:־ פ־־טטע ד־א ע־ נאללטע נ־־דד״. !פ־הלק

 א־ה; ־•על:ע בענ־־סען, צ־ עלטע־; אלם ■ענע ־־־עדע־ נ־ע
̂ם ה־נ־־םשט־עשען, ״עלט ־־־־טע ד־א אץ  ־־־־ל דעשהאלב, בלז
 אנש־־אוננען א־ה־ען ד־א נעש־ה־ט, לענענם־-וע א־־נע ע־

.צ־זאנטע נ־:ט 1
ק נץ נ־ננ ״אנדע־ע־ א־־נואדע־ אלם ח צ  אץ •

 א־נטע־שט־טצטע האנד ק־־נע ה־נ־־ם. ו־עלט וו־־טע ד־א
ננטען נ־ונדזאטצע ־על־נ־אוען ז־־נע א־הן  שט־ע. ד־נעש ק̂ז
 שט־ע. לענענס דעט ד־אשט־־דע ־־:ט־נננעכע; ק־־נע בען
 דע• אץ ־־א־ ע־ הע־. א־נד הץ ע־בא־דוננשלןו א־הן סע;

 ■א. לעה־עה. ז־ץ דאם ז־ך, ע־ ע־א־ננע־טע ה־ע־ ט־־ק־־א.
 }דאד:־עדאנ־שען1ד דע; לאנדע ד־עועם אץ פ־אנק, ק>ן:

 ־־א־־. ־־־ך ט־־קען דע; א־נטע־ אונד אננענוןדדען נל־־כען
 •טו*. דע; נאהם ע־ פע־ז־ך. ד־עזען וואנטע ע־ או־ך דע

 פפלענט, או־טצוד־־קע; ט־־ק־־א דע־ אץ ו־ך דאן וו־א בא;■,
 ע־ אנשלזןם. דך האדדע־אנ־שדיםץדא דעם ־עדאנד ווענן

 ז־־. ה־עדו־ך ע• שדע־ץ ו־עלנען דא־אן, נ־:ט נא־ דא:םע
 ד־ע. ווענן ו־־־דע, נע־־־סען עלטע־ן ־־ד־שע; פ־ון־דע; נע;
 לאננע־ע דך ע־ ט־־עב ז!} זאללטע;. ע־פאה־ע; ד־עס זע

ד. ־ ס ז אץ שפאטע־ אונר }נסטאנט־נוןפעל1ק אץ צ־־ט
״פ־על. ד־א ט־רק־־א דע־ אץ דא ע־, ־וי} אוסהע־, א נ

 20. ד־נעם אץ א־זט, נעשטאטטעט נעזעטצל־ך וו־־נעד־־א' ,
 דאס ה־־דאטהעטע. ־ו־ע;6 ־ע־6 אלם ווענ־גע־ נ־:ט •אהיע

 דע־ האט דא־אן ם־סםע, ע־נאה־ען או־ך פ־ו־ען ד־עזע ראן
ד.6 ־ע־6 ד־א נעדאכט. נ־נט נא־ דאנן •וננע ל־־נטדננ־נע ־

 א״. ם־ט •אהדען ווענ־נען אץ אבע• א־ד,ן נעשענקטען ע;
־:ע—א־נע ד־עזע• א־הט דאם ק־נדעץ, };16 אנצאהל נע־

 ע־. א־נד שט־נע ם א אללע טאנעס שאנען א־־נעש ל־עם ע־
 נא־ א־נד־ען, נאך שע־ז־ק, נא• קאם ע־ פ־י־נט ד־א נ־שז
 א;, לאנ-עם •ענעם ■על־נ־!}; ד־א ע־ נא־ם א־בע־אלל :־נא

 דע־ אץ נ־עדע־ל־עם, צ־־ט קו־צע פ־־ צ־פאלל־נ דך ע־ ווי}
 נ־־:דעי עקם־טטענץ א־־נע דך עדע־ ה־עדו־ך נוננ,66}1ה

 נעל־נ. נ־:ט א־הט ••*}■־לטע ד־עם ענע; איל־־; קאננען. צ־
 ־־. א־־נע־ או־־• צ־־ט א־־נ־גע ע־ פע־וו־־לטע :־נא אץ נע;.

 ־־ם־שען אי־נעם ט־ט ע־ ווא־־דע ה־ע־ קי}לי}:־ע. פ־שע;
 נאך א־הן טא:טע. ע־באט־נ דך דע־ נעקאננט, ק־־פטאננע

 א־נע*. ק־יכע •ום־שען צו־ ע־ ורענן פ־ה־ען. צו דוםלא;ד
ווי}ללע- טרעטען

צ־־־ק. נעד־ננוננ ד־עזע ־צחק העטטע ווא־ום אונה
 נע. ״־ת־ו', אי־נםט וו־א •א, ע־ האטטע ן זי}ללען וו־־זע;
 ע־- }נען1יעל־נ־ אללע ;אננעבעטעט נאטטע־ אילע די־טם

 לעה. ד־עזע ק־נדע־.שפ־עלע. }םע1נל אלם •א א־ד,ם ש־ענען
 פ־־העטטען ד־נע־ אץ שץ; }הל1וו די}ך א־הש האטטען ־ע

 ווא• א־־ננעפ־אנם! פ־אנק־פטע; פערווץ־פענען ד־א ־ונענד
 }קםען1}ד1}־טה1 וץנענאנגטען דע; אלזי} ע• זאללטע דום

 א־־. ה־עיו־ם א־הם ווענן אננעהטען, נ־נט גלו־נען רוס־שען
 ט־טט. }ך1ד ע• ווא־ ן קאנן ע־וואנשען }־טה־־ל1פ א־ץ גענד

 ־אנ.6״ דעי לעה־ע ד־א א־בע־ ועלנסט וו־־ט לע־וו־ילע
 נעסל־ך, נעט־אכטעטע; ד־עלע !ה־נו־סנענאננען ק־םטען־

 אלם •על־נ־)}; •עדע נע־אנט, }לם1וו־עדעיה ־טס—בע ודא
 נוי א־ננעין אים דא וועה־ענד אי־שע־ל־נעם, עטוואם בלץס

א }ללע1• ד־א וועלשעם נלו־נטען, }נע־.דו־םט1 א־ה• א;
 נונ_ נעט־אנטעטע ך ־ער!} יצחק שש־עלטע. .טעסם־אש" נעם

ד־א או־ך - יע:ט י}ללעם6 מ־ט ד־עםטאל אונה סעה־


