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 ערזונק אבנעלויפען, נאוועסבער 1.מ־ט אבאננעסענט דעדען
 באלד מאנליכסט פדיינדליכסט דאסזעלבע ערנעבענסט, ודי

 רענעלטעס־נע ד־א ואמיט וואללק, צו ן ד ע י י נ ד ע
 נ נ ו ר א ט ש ע נ י י ק נלאטטעם דעס צוזענדונג
 *ר6 נעלד.זענדונ:ען אזנד צושריפטען אללע עדליידע,

:אן אדיעכם־־ען צו דנד צייטונג• טעסטעי יידישע ״נ-ע ד־א
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פאללקאממען. נענ-נט אדרעספע איינפאנץ ד־עלע
ער- אבאננענטען א־ינטרעטענדע :־־א-------

 ל־עפע־ונגען ׳'! ערש־ענענען ב־זהע־ היא דאלנזען
 ענטהאלטענד ״פר־יטאנ-םעפאהאט-ביילאגע״, דע־
ין, י ש ע ב י י א יונתן ,ר דעש ביאגהאפיען ד־א

י, ו ד נ א ל יחזקאל ר׳ א, נ ל י ו ו אליהו ר־
 ד׳ ר, ג י א עקיבא ר׳ ה, ט ע נ י ב מרדכי ר׳

־ משח ט ו  נ- א ם טאזעש סיר אינד זצ״ל מ
 פערנער ;פא־ט־אטם זאממט נ״י ע ־ א ־ 6 ע ט

 דעם פא־טזעטציננען ערשיענענען בערייטם דיא
גראטים פ־לאזאה־ בעקעדרטע ״דע־ פאלל־עטאנש

̂• •״*•*׳יו * ׳<

:יי מאנטעפיארע מאזעס סיר
— יאטסנאטע. אין פייערלינקיים דיא —
־אמש. מאנטעפיא־עש. •ואהנ-א־טע דעם א־־ש

 :בער־כטעט אקטאבע־ .טען27 פאש ווידד ;אטע
 דאש איזט מאננעש ג־ייזען דעש בעפינדען ״דא־

 וואו־דע ש־י־אט-נעטאבע ז־ינעש אץ אייך בעשטע.
 אבגעחאלטען. נאטטעש-ד־ענשט פייע־ליכע־ איין

 א־נד היעהעד לאגדאן פאן געדק עקשטרא-צינע
 בע- דיא א־בע־פיללט. ן־נד האטעלש אללע ־עטור.

 א־זט בעפאלקע־־נ; געזאממטק דע־ ניישטערונג
 זאממטליכע אינד באחנ.דאפע דיא אונבעשר־בליך.

 נעשם־קט. פעשטל־ך דנד שטאדט דע־ נעבי־דע
 אש נעשלאששען. זינד קויפ-לאדען זאטטטל־בע

 ער. ט־־א־מפ-כאנען צווייא זינד מאדקט-פלאטצע
 צו וועלכע אויפשרישטען, ענגל־שען טיט ר־כטעט

 ניטע; -עש עד,־ע ״אללע :ל־טע; פאלנט •ייא דייטש
 געבא- אירן דך, רידמט ,א־־־אפא - ד מאזעש שיר
 דינען ע־קעננק נאציאנען אללע ;חאכען צו ־ען

 או־ף דעש צ־ ביז שטאדט דע־ פא; !״אן ייע־טח
 ויעלכעש אין שלאששע בעפינדל־בען הינעל א״נעש

 איינע א־בע־ איין פ־ח־ט וואדנט, טאנטעפיארע
 איש ז־ך וועלבער צוג, דעד פיוש-וועג. לאנגער טי־לע

 דאהער ז־ך מושטע זעטצטע בעווענונג אין אוח־ י
 טיט. דיא א־נאניד־ען. שטאדט דעד איישע־דאלב

 טח־־לש טו־זענדע פ־עלע ווארען צונעש דעש גליעדער
 העדנע. פ־עמדע דער ש א־׳ טהיילש איינדיימישע,

 2׳0 איבעד עוג דע־ צאהלטע א־בע־ד־עש רייזטע.
 נ־כט דיעשמאל פאששי־טע צוג דעד עקוו־פאשען.

 דיא דא שיר, נדייזען דעש פענשטערן דען פאר
 הינטאגצו- דעשזעלבען אויפרעגונג •עדע ארצטע

 נאש. אוהד 2( שיטינדע צור ב־ז זוכטען. חאלטען
 א־בער אונד טעלעגדאמטע ?110 טרא_ק ם־טטאגש)

 איין. בלוטענ-שטר־־שען ס״א! נעבשט אדרעששען 1500
 טאנטע. פ־יוואט-געטאך איש פא־זאננעה דער אלש

 גר־יז דער דך ע־האב זאנג, ימלוך ״ה׳ ם־א־ע׳ם
עדרעגונג. טיעפער אין ו״ינטע אינד

 גראס. אבענדש. אקטאבעי .28 ראמשגאטע,
 דעש פא־ פייער.ווערק א־נד פאקעל-צוג א־ט־;ער
מאנטעפיא־עש.״ ש,'אששע

 צייבען גלעגצענדע זאלבע האט טאנן דיעזער
 פערדיענט. פוןללקאמטע; פערעהרונג אללנעמיינער

 ירים כאש־ והי׳ :או־שדופען וו־ר קאננען אירש פא;
 ״משה דיעזע־ אפט זא !ישראל וגבר ידו את משד,
 אונ. ער ב־אכטע ערהאב, האנד דינע האלקים• איש
!עמו ה׳ !ז־ענ אונד ה־לפע נלו־בענש-ברידערן זערן

מיליטאר־באדשעט. אונזער
— בילד. ט־אסטליכעם וועניג ליידער איין -

נעהיימניש. איין מעהר ניעמאנדעש איזט ־אש
 ניכט שטאאטעש א־־נעש הו־פט-אויסגאבען ־־א דאש
פער. דיא פיר ניבט פע־וואלטונג, א־ננע־ע דיא פי־

 א־נ. דעש עטווא אדע־ נע־־בטם. דעש כעששע־־נ; 1
 זאנדערן ווערדען, פערווענדעט טע־ד־כטש-וועזענם

 העע. י דעש אייש־ישטונג אינד ע־האלט־נג דיא פי־
 רעניע־וננש-פ־־ינדליך וועלכעש כלאטט, איי; רעש.
 ראש ודלל, זאגען נ־כטש נעוויש דאהעד אינד איזט
ן ; ע ב א נאך  קאנג. בעריהרען אינאננענעהש הי
 דיעש. דאש אימה־ן, נ־כט ט־אטצדעש קאננטע טע,

 א־־גגעהענדען א־־נע־ מיליטא־-כא־שעט יאה־־נע
 כלאטט ע־וואהנטע דאש אינטע־ציעהען. צי ק־־טיק
:פאלנט וויא אנדע־ש א־נטע־ נעמליך ש־י־כט

 אינטע־עששאנט וו־יזע גלייכער אין איזט ״עש
 וועלכע פ־יפען, צו איישגאכען;עניי דיא ט־ויריג, אינד

 טאכט. ם־ל־טא־-צוועקען צי יכ.אינגא־;—עשטע
 ק־יעגש. דאש;עשי־נזאמע בלאש ניכט יא האכען וויה

 ם־ששען זאנדע־ן פאששען, צו איינע א־ניש כאדשעט
 בעט־אכט אין קאשטען היא ארך נלי־בצ״ט־נ ודר

 דער ע־האלטינג דיא פיר איננא־ן וועלכע ציעהען,
 ערהאל. דיא פי־ דאגעגען עשטעררי־ך •האנוועד׳ש״,

 איבערדיעש כענאטהינט. —״לאנד־־עה דע־ טונינ
 מילליא- פיעלע דאש פערנעששען, נ־כט ורד דירפען

 וועד- פע־ווענדעט באהנען פאן ב־יא דען ארף נען
 צו זאנדערן האנדעלש-צוועקען, צו ניבט ד־א דען,
 יוע־דען. אי־פגעפיה־ט צ־ועקען ם־ל־טע־־שען ־־ין

 אונד איינציג ע־בויט, שט־אשע; ויע־דען עבענזא
 פאן שאלדאטע; דע־ כעפא־דע־ינג דיא איש אללי־;,
 כעי- ל־־כטעד אנדערן צ־ש לאנדעש-פונקטע איינעש

קאננען.־ צו ווערקשטעלל־נען
 א־דענט- דאש :־עכנען צו נון וויר ״בעניננע;

 העערעם נעם־־נזאמען דעש ע־פא־דע־נ־ש ל־כע
 אוישע־ארדענט- דאש נולדען; 97,261,885 בעטדאגט

 גולדען; 4,971,300 בעט־אגט ע־פא־דערניש ליכע
 ק־יענש- דיא פיר ע־פא־דע־נ־ש זן־דעינטליכע דאש

 נולדען, 8,760,51x1 מיט איזט (זעע-יט־פפע) מאר־נע
 גולדען 1,978,089 מיט אוישערארדענטליכע דאש אונד

 דיא פיר או־שגאבען דיא ענדל־ך ;פעשטגעשטעללט
 דאש אלל נולד׳.- 6,360,00׳׳ טיט באשגיע; אין טרופפען
 היעצו - !ארמעע געמי־נזאמע ד־א פיר מאן ברו־כט

 ״הא:- אוננארישע דיא פיר קאשטען ד־א קאטמען
 דיא פיר קאשטען דיא פערנער ,7,946,151 טיט וועדש״

 היעצו נולד׳. 9,900,000 ״לאנדוועהר״ עשטעררי־כ־שע
 ברע צום גול■ 550,000 וועדדען גע־עכיייט נאך ט־ששען

 דיעזע אללע מאן אדדרט מיליטאר-שטראשען. פאן
 דאש העדרם, 7ז שטעללט זא צ־זאטטען, שיממען

 דאם פיר יקען מיליטא־-צי צו •ב.איננא־;—עשטע
 גולדען 137,729,875 פאן קלייניגק״ט דיא 1885 יאהר

 טיל- ד־א דנד היעבייא אינד טוש! הע־ביישאפפען
 פע־- א־־זענבאהנען פא; ברא דע; פי־ דיא ליאנען,

 מילי- נור ה־יפטזאכל־ך וועלכע ווערדען, איישגאבט
 גערעכנעט ניבט גאר ד־ענען, צו־עקען טא־־שען

1 ווארדען
העררשט אוישנאבען ענא־מען דיעזען ב־יא אונד

 נאטה. אונד עלענד פיעל דעננאך ארמעע דער אין ן
 אפפיציערס-נעהאלטע דער פערבעססערונג א־ינע אן

 פיעל ווערדען. געדאכט ניבט א־בערהויפט קאנן
 גע. דעם לאנע י'א יעדאך, עם ווארע דריננענרער

 מיט הייטע דער פעדבעששערן, צו סאלדאטען טיינען
 טוש, א־־סקאטטען לאהנונג קארגליכען דע־זעלבען

 לעבענש. אללע דאך ווא יאהדען, 8״ עטיוא פאר וויא
 אלם ווארען׳ טהייער זא האלב ניבט כעדירפגיששע
 סאלדאט נעמיינע דער !טעהר נאך נעגענווארטיג.

 אלש בעהאנדעלט ריקז־כטשלאזער נאך ה־יטע ווירד ,
 ארסנעדיענטע דער ע־ה־עלט עהעדעם פר־הער.

 שטאא. פאם וואורדע, ענטלאסשען ע־ ווענן שאלדאט, [
 היי. הייטעדאך! אוגד - טאנטור. אלטע איינע טע
״בא אונטערהאזעך, אונד ״העמד אי; ער ווירד טע
 ד־ענשט. ע־פיללטעד נאך בלאש-קאפפיג״, אונד פים

 האט אונד געזעטצט. קאשערנע דיא פא־ פפליכט,
 קליי. אלטע; א־יגענען ז־ינע ניבט אוננליקליכע דער !

 דא־ום, ניבט שטאאט דער ז־ך קיממערט זא דער,
 אין יאה־ע בעשטע; זיינע דער טאנן, דע־ ווענן

 זא. האט, פע־לעכט פאטע־לאנדעש דיענשטעןדעש
 צוריק- היש,אטה ז־ינע אין ״האלב.נאקט״ ציזאגען
!׳־קעהרט

 ווירד׳ם כלאטטו ערוועהנטע דאם ״זא(של־עשט
 דאש וררד מאן קאננען. בלייבען עורג ניבט דאך

 ט־ש- שט־ינע־ן נאך אלליאהרלץ ק־יעגס-באדשעט
 דיא דא נעהטען, ם־טטעל דיא וואהער אללי־ן טען.

 דער דרוק דעם אונטער יעטצט שאן בירנער א־טען
 קאנ- או־פאטהטען טעהר ניבט פאשט שטייע־-לאשט

 נע. דער ראם טר״בען, ווייט זא עם טאן וו־לל !נען
 או:_ דע־ פאלנע אין שטאאטש״קארפער זאטטטע

 דע. דיא ? צוזאטטענשטירצע לאשטען ע־ט־אנל־בען
 צו טיליטאר-באדשעט דאם וועלכע לעגאציאנען,

 ערווא. נענויא דיעש זאללטען האבען, פע־האנדעלן
 ארף הערצענם ל״כטען אללעם זיא בעפאר נען,

 זיא בעווילליגען! שטייער-טראגער דער קאשטען
 דיא 1868 יאהדע איש דאש בערעכנען, דאך זאללטעז
 בע. גולדען 114,500,000 טיליטאר דאש פי־ קאשטעי
 137,729,875 ב־ז •טאן ה־־טע ז־א וועהרענד טדוגען.
 פאן וררד דיעזעם'שטי־נען זינד! געשט־ענע; גולדען

 נאנצע דיעזע ביז ווערדען, גראשער יאהר צו •אה־
 נרונד- א־הרען אין אונארסבלייבליך וררטהשאפט

. ד וררד ערשיטטערט פעשטען .

 בלאטטעש, איינעם טאהנ-דוף דעד א־זט ד־עם
 נאנצען דינעד א־ן זאנשט נעזאנט, וויא ו־עלכעם,
 דאש שאדע, !א־זט רעגיערונגש-פריינדלץ האלטונג

 א־־גענטלץ ודא אנניבט, ארך ניבט בלאטט דיעזעם
 קאננטע! ווערדען אבנעהאלפע; א־בעל דיעזעם

 ארף הי־ל-טיטטעל איינציגע דאם ליעגט דאך אונד
 ב- א ר ע ה :היישט מיטטעל דיעזעם !האנד דער

ג נ ו ר ע ד נ ־ ם מ ע ן ד ע ד נ ע ה ע ט  ש
 אין זאוואהל האט טאיעשטעט זיינע ! ם ע ר ע ע ה

 אן אנשפראכען ז־־נען אין וווא טהראנ.דעדע, דער
 פריעדלי. אונד הערצליכען דיא דעלעגאציאנען דיא
 מא. אונזערע דענען אין בעטאנט, בעציעהוננען כען

 וזעם- שטעהט, שטאאטען א־בר־גען דען צו גארכיע
ע דער האלב ש י ע פ א ר י י ן א ע ד ע י ר  פ

 דעם א־זט !ערש־ינט נעזיכע־ט צי־ט לאנגערע פיר
 מ־נדעם. טאכטע אללע יא קאננטע; זא זא. אבע־
 ענטלאששע אדמעען איה־ער האלפטע דיא טענם
 לאשט דריקענדע דיא שטייער-טראגערן דען זא אינד

 פ־יע. זאלכע דענן אונם נ־טצען יואם ערל־־כטע־ן.
 צאהנע ד־א א; ביז וויר ־וענן דענם.פערדכערונגען,

לאני דעם ק־אפט דיא איגד טיששען זיין געויאפפנעט



 ערנאננט טיג־סטעריאום .קולמוס א־ם אל-ראטה
 דעפופז־רטענ. די; ער דעססען פז*לנע אין ווארדען,
 בערזעודצי אלבערט הערר נ־עדערלענפזע. טאנדאט

 אדרעס-דעבאט- דעך וועהרענד בעקאננטליך ראט
 ערפאלגע גלאצעניעם מ־ט אנט־.םעמ־טען ד־א טע

 ערקלארטע׳ ורעדערהאלט ע־ א־נרעש בעקאטפפט,
 דאם דנד, ווירדיג א־־נמאל ניבט ל״טע דיעזע דאם
 דיסקוס. א־ינע א־ן א־בערהו־פט אידנען מ־ט זיך מאן
ן  א־־נער- געווים אלזא איזט עס - 1 איינלאססע ס̂-
 ערדיענטע6האכ. דיעזער דאם בעדויערליך, ז־־טס
 .8א ער ו־א שיידעט, פא־לאמענטע דעם ארם מאנן

 האטטע,דעןאנ- נעפ־נדען נעלעגענה־יט נאך טערס
 קאספען בלוטיגען טיט טויל-דעלדען טי-סעט־טישען
 עם נערייבט •עדאך אנדערערד־טם ;ה״מצולייבטען

 נונמעהר דערזעלבע דאס נענוגטהוא•:;, צור אינם
 ג־־סטינע האד,ע דינע קולטום.םינ־םטעריאים א־ם

 בערזע- פאן הערר ווירד! פערווערטהען בעגאבונג
 שטעל. ד־א קולטום.מיניסטעריאום אים יא וו־רד ורצי

 קארל טיניסטעדיאל-ראטהעס ביזהעריגען דעס לע
ם א  רעפא־ם־ר. צ־ם •יננסט דער אי־ננעהטען, ב

 העררן יא ווא־־ען נון וואורדע. ע־נאננט בישאף טען
 אנ- ״־ידישען ד־א אייך בעקאננטליך ם סיא קארל

 •עטצט צוגעוויעזען. ערלעדינונג צי־ נעלעגענהייטען־
 העדרן אגנעלעגענהי־טעך ״יידישען דיעזע ווערדען

 קאננען וויר !זיין צונעורעזען בעיזעוו־צי אלבערט
 פערגעוויססערט הילפע ואטנליבער טיט דאהער

 א־ס דע־ טאנן, פע־ד־ענסטפאללע דיעזער דאש ז־ץ,
 ורע. נעדננונג ריינדליבע6יודענ. זיינע פארלאמענטע

 שטעל. נייק זיינער אין ארך בעקונדעטע, דערהאלט
 קולטוס-טיניס. א־ם טיניםטעריאל.ראטה אלם דונג

 איינער אין אננעלענענהייטעך ״י־דישען ד־א טעריאום
 דער וואהלע צום וועלבע ודרה ערלעדינען ־״־זע

ד זאלל גע־־־בע; געזאטטט-־־דענה־־ט
) ין א נ ג י (א * ־ ם ל ע  1. אש האלט ה

 אץ פ־א;־אטט.־עדע ז־־נע חאטשטא;) נאוועטבער
 נא- .* אש פ־נדעט ו־אהל ד־א סעקעלי.קערעסטור.

 ט־ט. ••אהל א־זט העלפ־ הערר שטאטט. ״עטבע־
 אבער פע־ד־ענט ל־נקען. א־־שע־שט דע־ גי־־עד

 נלרבענם-נענאשסען א־נזע־ע־ ז־־טענש טראטצדעש
 ורע. עי דא אונטעדשט־טציננ, לעבהאפטעשטע דאי

 אנראטפש. אנט־-סעם־ט־סטוש דע; נענע; דע־האלט
 א־־נע י פ ל ע ה הערר א־זט א־בערד־עם טע!

 ר־אפט. פארלאטענטאר־שע פא־צ־גל־בע זאלבע
 צ־ע־דע צור ר־־בשטאנע אוננאר־שען דעש ער ראש

!נערי־כט
ט. פ ־ ו ה ר ע ד ג א ט - ט ש ע ס *

- •יאר ד־עזעם 3.״ דעי ט. ד א ט ש  א־נ. ד־א פ
 אן דא פעשט.טאנ. א־־ן הרפטשטאדט נאר־שע

 שטאטטנעפ־נ. נרונדשט־־נ-לענונג ד־א דעטזעלבען
ק  קא־ואללע־־ע. נ־אשא־ט־נע; א־־נער ברע צ־ם ד

 ־אזעפ-קא- .פ־אנין נאטע; דע; ו־עלבע קאסערנע,
 ע־. ם־טטאנ אוהד נענעף! ודרה פ־ה־ען שערנע״
 קר־ענס. א, ש י ט טיניסטעד-פראדדענט ש־ענע;

פ־אז־דענטע; ד־א ב־לאנדט.־ה־־דט. נ־אף ט־ניסטער
־אזע־ ערצהע־צאג בסטאנעם,

א־־נ־נע אגער.
 דעם ה־־זער ב־ידער

שטאאטש-ו אנדע־ע אונד
ע־ש־ע; אוהד 1 פאר סעקונדען

ע־
ענט־

 טא־עש- ד־נע
 אבע־-ב־-. פא; ז־א ווא ברפלאטצע, דעש א־־ף טאט

 ש־־א־ננפאללען א־־נער ט־ט ה ט א ר נערם־־שטע־
 טא־עשטאט ז־־נע - וואורדע. בענר־שט אנשפראבע

 פא; ז־־נע־צ־יט האבע .א־ך :ה־ע־ו־ף ערוו־עדע־טע
 נעב״. ד־עזעם ה־־פטשטאדט, דע־ בעשל־שבע דעם
 נע. קעננטג־ם בעפר־עדינונג ט־ט או־פצופ־הרען׳ דע

 פ־־־נד. א־־נעש צ־ ד־עם ראש האפפע, איך :נאטמען
 ט־ל־טא־ דעש צ־ו־שען פע־האלטניססע שיאפטליבע;

 !וו־רד ב־־טראגע; וועזענטל־ך בירגערן דע; א־נד
 ב־־א ד־עזען בעגל־־טע ה־מטעלם דעם זענען דער

 נלאנצענד זא נעלענענה־־ט יערער ב־־א ד־א אונד
 ד־ע- בעשטרעבוננען געט־־נניטצ־נען בעטדאט־נטען

 על־ענ.־־פע.) זבעג־־םטערטע הו־פטשטאדטד זע־
 דא־נע. א־הם דע; ה־עדו־ף נאהם מא־עבטאט ז־־נע

 שלוג א־נד ענטגעגען האטטער ז־לבערנען ר־יבטע;
 זא. •ואש שט־־ן, דען א־־ף דר־־טאל דעטזעלבען ט־ט
הע־־ע; אנוועזענדען א־בר־גע; דע; פא; או־ך ־אנן

א־נד ם־ז־ר-קלאננע; פר־־ד־נען אונטער נעשאה!
 הע ראש ענדעטע פאהנענ-שוואנקוננען

ז! ו ו ע ש • ד ־ ־ נ *
 טאגק ווענינען פא־ ט.) ־ י ק

פייערל .על־זאבעטה-שפיטאל׳

 א־ינע פעראנלאססונג ד־עזער ארם ערר־בטעטע
_________________גולדק. 3000 פא; יפטוננשט

ג. א ר ט כ א נ
— רי־בםטאנם.וואהלען. ד״טשען דע; צו —

 טעלענראפ־רט בערלי; או־ש נאבטראנל־ך ודא
 א־ם זעלבשט ק ר א ט ם י ב פ־רסט ע־שיען ודרה

 ז־ינע נאב אונד וואהל.בעצירקע בערלינער ערסטען
 קאנדי. זאציאל־שטישען דעם נונשטע; צ׳ שט־טטע

 אדאלף דר׳ אוניווערזיטאטם.פראפעםםאר דאטען
 דער וואר ר־יכסקאנצלער דער אב. ר ע נ נ א ו ו

 ז־־נע אונד ערש־ינען פערזאנל־בעם ז־ץ דורך מיינונג,
 וואהל דער נאננ דע; שטיטטענ-אבנאבע פע־זאנל־בע

 נע. 1דיעשטא־ ז־ך האט ע־ דאך בעאי־נפלוססק. צו
 א־־נשדיי. פערזאנל־בען ז־ינעם טראטץ דא א־ררט,

 געהאריגע פארטי־א ל־בעראלען צור דער טענש
 ו־אהל דע־ א־־ש ע ו ו א ל קאנד־דאט ע ש י ד י י

 הער. ז־עגר־־ך שט־טמענ-טא־אר־טעט נראשער ט־ט
 •וענ־גער נ־בט ווערדען רי־בע גאנצען א־ש פארג־נג.

 ט־ששע;. שטאטטם־נרע; שט־ב-וואהלען ״׳'■ אלם
בע פא; אבער.ב־רגערט־־סטער דער וויא טאננעה

 דער פ־ה־ע־ אלם פא־קענבעק, פא; הערר ן.ל
 שטאאטש. ״ד־שע ל־בעראלע דער א־נד ל־בע־אלען,

 ב־־א ל־־בט ד־־פטען ר, ע נ ר ע ב ט א ב מאנן
 ר־־בפטאנע דעם אדם וואהלען נענענווא־טינע; דע;

 ־. ע ק א ט ש האפפ־עד־נע־ ־ !בל־יבען דרו־שע;
 אץ א־זט אנט־.שעט־טען. דייטשען דע־ הו־פט דאש

ע ־־אהל.ק־־־זע; א־ש אונד בערלץ ע; זי  א־־פנע. נ
 טא־א־־טעט, א־־נע נ־־נענדם אבע־ ט־עטקע־ה־עלט

א- ו־אהל.בעצ־רקע; בי־דען אץ ט־ש זאנדע־ן ע. - - 
 בע. דע־ אבי־א־טען. שט־ב.ו־אהל דער זולטאט

ע- ־, ע ט ב ־ ־ דעפ־ט־־טע ל־בע־אלע ר־הטטע - 
 ו־א-דע ע־ה־עלט. מא־אריטעט קי־נע בערלץ אץ

 טא;. נעיואהלט. ן ע נ א ה וואהל.בעצ־־קע א־ש
 בע־. אין א־־ך שט־ב.־־אהל דע־ ב־־א ע־ ראם ל־ך,
 נ־בט א־זט ־ ע נ ; א ו ו א־אלף - !ז־ענט לץ

 דעט. א; זאנ־ע־ן ד־־בנעפאללען, בע־לץ אץ בלאב
דע- :אשט-הא־־עיילאנד אץ א־־ך טאנע זעלבע;

עה־ל־ך דאפפעל-נ־עדע־לאגע דיעזע האט טאנן

שאנדען. זעלבטט זין דיא ל־יטע, -
נעבטע־ן

 בעקאננטע דע־ ־. א יי א ש
 ז־־נע פא; שאל־טאש־, אלטען דע־

 באבאלטשע־ איש א־נ־ נ־־ערהאזא
 —״עה־י, א־־ב בעבע־ ז־לבע־נע; נע;

ד־עזעש ך—ז ז־א ־אש נ־בט• טע־קק ל־־טע ד־עזע

 לאגדטאנע אנ-אטע־ א־ש •אה־ע;
 פ־א. דע־ ע־קלא־טע ״אה נעלאננט אננאהטע צ־־

 ע ש ש א ל ש ע נ פ־־ לאנדטא; דע; ז־דענט
 א־*ל ו־ע־רע; לאנדטאנע נאבשטע; א־ש

ידעך ־־ נ־בט ז־ך שקאנדאלע
 ־■א פא־ילש

!קאננען ;א־ע;

-ע־א־צ־א;. דע־ ב־־עפע
נע. וו־־טז־ ;•:ט עם ש״נען ז־א ד־ע־: י׳ הע־דןש־

 דייפט־נען צו־ אלם העב־עאישען, אים האנען צו נ־אנט
 אי־נצעלנען דע־ בעדייטוננ עלעבענטא־ען דע־ קעננטניס
 דאבען העב־עא־שמלם דעם פ ו א ■ ; ע : פ>ןם ״א־טער.

 ד־ם. וויטםען לוןנבט זיא דא אדנ־ננ, ק־־נע אבבוןלוט ז־א
 מ. א ז ו צ א־ם ע־פט וו^־ט א־ינצעלנע דאס דאפס טען,

 ע־דאלט. א־נהאלט" אונד ״נעגד־פ? ע נ נ א ד נ ע ם
 וז׳. :״ד. ב־אש־ת ן־1פ קוןבבט ושבע* ,לק; אדסדדוק דע־

 רדת עם: ד־־שט דא ?צולאפמענהאננע וועלנעם אין אלל־־ן
 דאם הינצל •עדע־ דענקט ד,־ע־ !ושבע לק; . . ■ אב־הם
 אלט שטא־נ אב־אהאם :אילם דנן דע־ דא ״■ד־ם״, ווון־ט
 פיר נענ־םםע, א־־דישע פ•־ נעמליך ע־ אלם לאטם, אינד

 ק״נען דעה־ אשפי־אצי^נען א־נד שט־עבונגק דיעסדיטינע
 ? ליא נלויבען וליא — !האטטע עספפאננליבקי־ט קי־גע ל־נן,

 :צולאסטענהאננע פ*)לנע:דעם א־ן וסן־ט ריעלעס לו־־דע
 נעד־יטונג ד־עזעלבע ע״, ב ש ו לקן א־ש אלי בא ,אתדול
בע־ואוסטען דע־ א־זטאץ א־ב־־נענס ניבט! נע־ו־ם דאבען?

 ד*פך מאן דארף בעטעט, מענשען איינעם ן ע ב ע ל גע
 שם־עכען, *),ידים •שבעי ןיע־0 ושבע־ם״ ,זקנ־ם ן פון נ־בט

 לעהנזובט קיינע נאד אי־נענטליך אונד לעבענם.לאטט וועלבע
 פ־״ליך! — !פיהלען מעה־ לעבען לאננערען א״נעם צו

 איין אלם מעהד נעה!ז־ט פערשטעהען, צו דאם אלל אום
 וועג־נ קל־־ן איין ארך נעהא־ט ה־עצו נ־אממאטיק; וועניג

 נ. ע ד ס ע ש ־ ג !$ ל אונד ל ה י פ ע נ.נ א ד פ ש
 !א־לט נענעבען ■עדעם ניבט בעקאננטל־ך וועלכעס ן, ע ק

 >רע.ב־ז)גדאפיע״1,מו$נטעפ' דיא :קל׳ אין ל׳ ד׳ העדרן —
 וועד. אבנעגעבען בעלזןנדעיס ניבט קאנן פ^־ט־אט לאמבט

 נחלי .תולדות וועדקעם ־עם שלים אלם •א ליא דא דען,
 אנץננענטען רען ורד וועלבעס איל■-־, ע־ש־ענען ■ש־אל•
נסט צולענדען, נ־אטים  ! ור־ד פעדקרפט ניעדא״־עם אבע־ ז̂ו

 מוןלעם סיר אונם האם פאד־ליענ.נוך ״־•דישעם אינלע־ פי־
 דאנק־שד״בען שאנעס לעה־ איין ל־ינע־צ״ט דלןנטעפיא־ע

 שטע־_ פפינד 1״ רף א אנורילונג א״נעי נעבפט נעלענדעט
 ק־עד־ט.באנק. אללנעמ״נע אוננא־ישע ע־סטע ד־א א; ל־ננ
 דע:. אן ורד האבען בי^נ־אפיע״ לאמבט פעםט.נוממע־״ ד־א

 בעשטעלל. אבנעזענדעט.-שפאטע־ דיעלעם 21.אם לע־יבען
 ״י־דישען דעם עקסעמפלא־ע צוריא נזףך בלןנטעפיא־ע טע

 ״בית נענ-נדעטע אידם פ!ןן דאם פי־ פאביל־ענ.בי:עס״
 ויהוד־ת־ משד ״אוהל נאמען דען וועלנעם הבד־ש״,

!פיד־ט

8*4 אקטאבע־ 23. פאש לאטטא-ציעה־נג

: ־ ע ט ־ א ט ש נ נ א מ

)י 30 34 3 11
65 42 71 69 70
20 60 4א .35 45

 פיפנצעהנטע דיא ל־ענט בלאטטע ר־עזעש *■י־
 א. פ ע ש .נ א ט ־ ־ ־ .פ א־נזע־ע־ ר־עפע־־ננ

:בי־א ע״ ג א ל ־ י ט-ב א ־
̂ן דיא פי־ ־טלץ דעדאקצי עה־ענטה־־ל. טי :פע־אנטוו̂ו

מצבת
א 0 ; ־ י א ס י־׳ א ק ל ] 

ימי יוי<;ראבשטק־לאגער8
 14 •ו־יטצנערשט־אםשע בידאפעשט׳

־אד־אלשט־אםטע, דע־ נענאיבע־ ני
 הוילע. !)־צישע; אים לאנדשט־אםסע אלנד

 ד־א ־־עלבע •ענען. אללע׳ ד־ עטבפיע-־ט
 זעט־ נ־אבשט־־נ דעש פפל־בט נע—ט

 שאנע זעה־־ האבע׳. ע־פ־־לע; צ׳ צענם
נ־אניט אינד טא־טא־ יש א נ־אבשט־־נע

נ־א- ־א־־עקטעא״ש״א־ יאש; א״
עב. ט־ט ש־־פטע; שאנע זעה־ ו״-:נען,

 בעם־ יוע־דען ג. נ ־ ד ל א ג ־ ע פ טע־
א־־שנעש־ה־ט. טענש

נעשפע־ם.) אילט ידט א־נד שבת (אם

* * * * * * * * * * * * * * * * *

;־אב;־ונ־.בעזיטצע־
,.,א 1*00״״ ז״״זם*ז#זז1״ח! : 15X1*15111 .41־111511.

נ. א ל דאם אום בא; רענן ל־ננלוןל. נאנצע דאם שטעללע ר
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א ע נ .אין :לויטק דיעזע ערשטרעקען. געטיינדען
 כא- דער שאן יודע אי־נצינעד ק־ין וואורדע ל ע ש

 יידשען אנדערען אין עבענזא ;געטראששען לעי־א
 ג. י ו ו א ס א, ע נ ו ק '•־א א־טאליענם, געמיינדען

, א צ צ ו ל א ס ׳ א נ א י  או׳ז׳ור. א מ ר א ש ל
 מוטה דורך יודען דיא זיך צייבנעטק איבעראלל

 שלאש. נעאשעד אין אוים. וואהלטהאט־נק־־ט איגד
 וואהלטהאטיגקייטס-געזעלל- א־־נער טיעלע זיך פען

 אונד הילשע באלע־א-קראנקען דען אום אן. שאשט
 זיך טהאטען איהנען אונטער ל־יסטען. צו ב־ישטאנד

 מ־כאעל פ־אשעססאר הערשאר: צווייא בעזאנדערם
 ״בא. אי־נער שאן דע־' *, ט נ א ר ש ם א ל אננעלא
 וויעדער באלד אונד וואורדע געטראששען לערינע״

 אין - א. ק י ש • צ א ש אשקארעללי אונד נענאז,
 ״יום אם ראבב־נער דער שע־אנלאסטע א ו נ ע ג

 דער בעסטען צום (?) זאטטלונג איינע הכשורים"
 היבשע א־־נע ד־א ליידענדען, באלע־א דע־ אינטע־
 אהנע וואורדע שעפט-טאג דע־ עדגאב.'- ם־טמע

 אי- געטיינדק יידישען דען אץ א־בעיאלל שטארונג
 דער האט נעאשעל אץ - בעאבאכטעט. טאליעגם

ע נ ע ע.ב ד שאראטאן ש־אשעססאר ־אבב־נער,
 וועלכעס אץ ע־לאששען, צירק־לא־ איין י, ט ט ע ד

 שטינדען בעשט־טטטען צו ע. ט ב י ו ל ר ע ע־
 צו קאששעע אדע־ טהעע זיששע, הבשוריס■ ״יום אש

 דעש 618 קאש־טעל אדף זיך ע־ אינדעם נעהטען,
ך .שלה;  דע־ גע־־עטה דאריבער בע־־עף*). ערו

 ענט־ישטינג, זאלבע אץ א ־ ד א ש אין ־אבב־נע־
 חנן;עאשע. בענק :־־ע־ העשט־נען איינען ע־ ־אש

 דעט. אץ שעראששענטליכטע. ־אנבינע־ ל־טאנישק
 ״בל :אנגעשיהרט שש־וך שאלנענדע־ וו־רד זעלכען
 דאש ברוך!״ יהי אל ערוך, שלהן עש״• הלבה השושק

 אל- ערוך־ ״שלח; דעם נאך דא .וועד ה־יסט:
 נעזעג. נ־מטערטעהר קאנן דע־ ענטשיידעט, ליין
דיןו ;עט

 ן.) ע י נ ע ט ו ־ ד נ ו א ן ע • נ א ש <ש *
 בלי- א־נד ־־יבע ש־־הער ־אש ג־נג בעקאננטל־ך

 איטטער ארגענבליקע דעש שאן ששאניען הענדע
 יודען דיא 119׳■ •אה־ע א־ש עש דא צו;־ונדע, טעה־

 שע־שאל. ד-א דך טאבט רוטעניק אץ או־שטר־עב.
עטשש־נדליך בע־־־טש עבענשאללש יודען דע־ ;•;;

 .דין :לוישעש תדי־ח סימן אין שטעללע ד־א *)
 שש ■ש אש לאנול, שצ־־ך הולד א) :הששוייש ביום הולד
 ■אבילו לא אש שאוט־, ענו־ש, דוא אש־לו נקיא, יושא
 ן • ל • כ א ס ן, : ת ס י ו ההול־ עליו שיכבד אשש־ אותו,
 אוט־ ההולה אש אפילו •שות; ששא ואצ״ל שיו, על אותו
 באלע. צול יעדאך אב — ונו.* ל־ישא שושעיש צריך, אינו

 דע־ארטינע אלם וויישע־עש אהנע וועלש אללע ־א.צייט
 זעתי דאך דענן איוש דאש דנד, בעטראכטען צו ״הוליש■

!ך י ל נ א ר ש

 שאלנענ. א ם ם ע ד א אויש ווירד זא שיהלבאר. 1
 היעד. א״נעם רעדאקטער ״דער ;עמעלדעט: דעם ן

 לייטענדע־ אן בעשש־אך בלאטטעס רוטאנישען גען
 אים עם אנד6 אונד ״־ודענ-שראנע״ דיא שטעללע

 שיר בעשאלקערוננ - ;עזאטמט דער אינטערעשסע
 בעהאנדעלן מענשליך יודען ד־א מאן דאם ט, ו ג

 דיע. שטיטטען ש־עלע - !זאלל ן ע ; א ש אינד
 אונד בעדריקונג דער שאלנע אץ ב־־א. בלאטטע זעם

ט אויסוואנדערוג; ק א ט  ;נעשאשט דאש היער ש
 שינדען בויערן ד־א ר; ע ע ל שטעהען וואהנוננען

 ר ע ש ־ י ק ע נ י י ק ערצייננישפע א־הרע ש-
 ז־א !שאדען דען א־בער לו־ט זיך בעקלאנען או;ד

 צו, ״בעאטטענטהוטע״ דעם שולד דיא ש־ייבען
 ד־א אונד האט אי־נקאטטען ז־בע־עש ז־ץ וועלכעם

 ד־א דורך בירנער אננעוויעזענען געשאשט דאם אויף
ד יודען דער בעדריקו;; ע ו ו ! ש ט נ י ד א ש ע  ב

 ווערדען לאנער סעטיטישען - אנטי איש זעלבשט
 איינענען ״איש יודען דיא טאן דאש לויט, שטיטמען

 האט אנז־בט (דיעזעד !״מים שאנען א־נטערעששע״
 י ש ט י ז אנטאן דעשוטידטע דער בעקאננטליך

 דע־ וועה־ענד רי־בסטאנע איש רעדע ז־־נע־ אץ
 נענעבען, אוישדרוק ק־אשטינען אדרעס-דעבאטטע

 אץ יודע; אהנע דאש הינודעז, דא־ויף ע־ אינדעס
 נע. שטאקינג איין שע־קעה־ א־נד האנדעל אוננא־ן
 נר־נד. נאטהווענדיג לאנד דאש אונד ם־שטען ־אטהען

ווי־דע!) שע־א־טען ליך
ר.) ע נ נ א • ו ד נ ו א ר ע ק א ט יש י

 דיעזע יוע־דען ווירד, בער־בטעט בע־לץ איים וייא
 דייטש. אץ אנט־.שעם־ט־םטים דעם ה־־פטער ביידען
 אינד ־ ע ק א ט ש האש.ש־עד־גער נעמל־ך לאנד,

; א ו ו איניי־ע־זיטאטש-ש־אפעששא־  דיעש. ר, ע ;
 זעה־ ירא בל־־בען, דעשיטי־טע;-םא;דאט אהנע טא־*
 אנשט־ע;- מאנל־בען אללע ב־שטא־ק פ־־שט אייך

 שלעשם. ביידען ז־־נע ד־עזע איש טאבט, נוננען
 דיא היני־נצוב־יננען. ־'יבשטא; דע; אץ ט־אנער

 אינד ע ו ו א ל דעש־ט־יטען יידישען דע־ ־■אהל
 עט. אלש אללנעטיין ור־ד בע־לץ אץ ־ ע נ נ ־ ז

 אץ אנטי-שעטיטישטום דעש ניעדעדלאנע ששינדליבע
 בע- ש־יידק טיט ק־ייזען א־נטעלל־נענטען אללען
נ־־שט.

ם * ע ש ־ ־ ט ־ ם ע ש - י ט נ א ן ( י א  
 דיא א־;ד צייטען דיא זיך ודא ש.) א ד ר ע ט ש ם א

 אטשטע־דאם שטאדט דיא !שעראנדערן מענשען
 א״ש דע; יאה־ען 4״0 איננעשאהר שא־ דיא עם, •יא־

 צי. א־־נע שיי;-בריםטען נעשליכטעטען שא־ט־נאל
 אש. דא־ט דך ז־א דאט־ט באט, שמכטש.שטאטטע

 איינע אונד בעקעננען יודענטהומע צ־ם שענטליך
 אטםטע־דאם קאננען. בעניינדען נעט־־נ־ע יידישע

 - ש א־ינע־ רוהם דען בלאס ניבט היעדורך האט
הא;. ארך האט זאנדע־ן נעייאננען, שטאדט ז־ננינען

 א־ינען דך האט ע־ נעב־אבט; הרוע נאך ראשינען טעננע
 סלים. טיט פלאשען נ־אסע ארך אונד שטעללען העיד

 ב־יננען א־שיקעלן בעשישען טיט פאששע־ אונד ש־נק־־טען
 ציט. זיין טענש קיץ דא־ף צייט דיעזע־ זי־ט . . . לאששען

 ; פע־ר־ענעלט איטטעי איזט טהייע דיא ;בעטרעשען טע־
. .שע־האננט.״ איטטער שענסטער דאס

 — זאבען?״ דיעזען אלל טיט ע־ טא:ט וואס ״אונד
פלעסדע. דעל וויעדעד טיך ש־אנטע

 דען טיט איינשאך שיאנע דיעוע או־ף צוקטע איך
 וואוסטע. אנפווא־טען צו נינטש ווירקליך איך דא אבפעלן,

 דורננאהרענ. טיט מיך ואה טאנן קליינע פלעטדע דע־ דאך
 :לאבעלן פפישפינען איינעש טיט זאנטע אונד א; בליקע דעש

אדביי. זיין,לאנאדירעך(נעטישעש נוי וואללען ״זיא
 אללעם, דאךשאן ווייס איך אבער פע־ראטהען; ניבט טען)

 לעכטע דאש האש צימטעל איש דליננען מאנן דעל אללעס.
. *1 קאנן טאנען ד ל א נ סאן וויא עלפונדען, ט־שטעל .

 קאנן מעטאלל עדעלשטע דיעזעם !נאלד !״נאלד
ה נון (ליעף ז טאכען פעד-א יצחק ־אבני ל י  שליי. טיט ב
?" דאפאן ן שזן בלודעל טיץ ווייס אויס) ע־שטוינען דינעם

ששדינ. (ע־ווידע־שע י וואלט קיץ ך נון יעטצט ״ביו
 באלד דאך ווירדיס ע־ אבעל טאנע), זיעגהאששעם אין צעלע

 ניבט איך האטטע בילד! פרויא נון, זיא זעהען !עיפאה־ען
 נ־ודעי, איד,ר דאם האבע, בעהויפטעט איך ווענן ־עבט,
 דאם דאבני יוננען דעש הויז־העור, ם־אקטישעל אונזע־

 אללעד קינסטלעד איינען !ווידד קינדינען ניבט קווארטיע־
 ער. מ־טטעל דיא ואנא־ דעל טייסטעל, איינען קינסטלעד,

 איינען קאנן, טאכען ד ל א נ סאן וויא האט, פונדק
ארם ניכשס, דיל ניבטש, סיר ניבט מאן ניבט טאנן זאלבען

 פ־אקטישע־ אונזע־ דאש ווירדע ווענינסטען אש !הרוע דעם
 וואהל צ־טטע־.הע־־ ואלבע־ איין א־הש דא טדון, הויז.הערל

 דע־זעלנע ווענן קאנן, איינט־אגען פיעל •עבט פיעל, ך דון
 א־ינע ודא איזט, א־ש וון ך נון אויך או־נענבליקע דיעזעם אין

!״קילנענ.טויז אויסנעהוננעלטע

 א־נ. איהרעל אין וואורדען פ־ויענ-ציסטע־ ביידען ד־א
 דעש אויש דא געשטא־ט, אונטעלדאלטונג טערעששאנטען
 וואול. דא־בא־ שטיטטען ציטסעל נ,־אשען אנשטאסענדען

 פאן איש קיבע, צול זאפא־ט דך שליך שפדינצעלע דען.
 אלס בילה, וועהלענד ווערדען, צו בעטערקט ניעטאנדעש
 ט־אט, ציטטע־ נדאשע דאם אין הויו.העררן, דעס שוועשטעל

 נעפאנדען צ־טטעל איש עטפפאנגען. צו נאשטע ד־א אוש
 איינע אונד ס, ר ע ד נ א ש ס־דבי ל׳ הויז.הערל דעל דך

 פעלטיעפט. נעשפיאנע איש ם־ויא, עהרווירדינע אלטליבע,
 האננעאבטעטע אמסטעלדאם נאנק אץ דיא וואד פ־ו־א דיא

ה וויטווע א  נעלעה־טען, ■וננעץ דעש טוטטעל פעד־א, ל
 ד־עזע וווןהנטע. ציטםעד.העלל אלם הויזע דיעיעם אין דער

 ג־וןשפאטע־.ששיהל נעקוועטען •נעם א־ אויף ואס פ־ייא
 ציט. דאש אין וועלבע טהיד, דיא אויף טאנבטאל ואה אונד

פ־הלטע. זזןהנעש איהלעש טעדנען
פאלטענ.ריי. איהלעם אין האטטע פרויא אלטע דיא

 איה־ אבטוננ-נעניעטענדעס. עטוואס נעזינטע נלאסען כען
 א־ה־ע וואוכם, דוןהע־ איתר אוינע, דונקעל-נלויעם קלאלעם,

 טיע. דעם צו וועניג ניבט טלונען קליידוננ ליינע א־ינפאכע
 אללע אויף דא וועלכען נייא, איינדדוקע נינשטינען אונד פען

 ניבט. דען אי; זעלנשט בענעגגעטען. איהר דיא מאכטע,
ארפליבטינע אללעם פיהלטע אטסטעלדאטם קדייזען יידישען

 אייננע. דיא דורך דע־זעלבען שערקעהר אוגד דעל
 נעאהנטען ניבט דאהץ ביז איינען יודען וואנדערטען
 דער וזוןהלשטאנד דער גענוןטטען. אויששוואוננ

 ווירד נון הער. צייט יענער זי־ט דאט־רט שטאדט
 ה־עזי. א־ינעם ״ארם :געטעלדעט אטשטע־דאם ארם
 אנשטאנדינע וואורדען קאששע.הויזע נרזןסען נען

 ודיל ארשגעוויעזען, גאםטע י־דישע אנגעזעהענע אונד
 טיט האבען, ערקלא־ט גאםטע כייסשליבע שיעלע
 שאטער דער וואללען. צו זיין צוזאטטען ניבט יודען
 יודען אויסנעוו־עזענען גרונד אללען >ןהנע א־־נען דעם
 נענעראל. דער ״טיטנליעדעם א־־נעם זזןהן דע־ איזט

 ה,זןל. דעם אבנעזןרדנעטער :ה״םט שטאאטען־(דאש
 דער זינן געזונדע דער - )לאנדטאנעש. לאנדישען

 קאששעהויז-אינהא. דעם יעחץך ליעם בעשאלקערונג
 וואהלשער. דיא אלשבאלד אונשוג דיעזען שיר בער

 א־דענטל־בען דיא אננעד־יהען. צ־בט־גוננ דיענטע
 ע־וואהנטע דאש' זי־טדעם נעטליך מי־דען ב־רגער

 דעם טיט ווי־גערן, זיך זיא אינדעם קאששע-הו־ז,
 צ־ לאקאלע אי־נעם אי; נעזינדעל א;ט־.שעמ־ט־שען

 טעטהא. ניטע א־־נע נע־ו־ם איזט דאש שערור־לען.״
 דע; קאששע-ז־עדער אנט־-סעטיטישען אי־נעם דע,

!או־סצוטר־יבען גיינדליך יודענ-האם
ן ב י ו ט-ר ם א ש ר ע (ד * י ר. א י ד א

 דיארטאטה אץ ■ואורדע קורצעם שאר ה.) ט א מ
 איבע־שאל- שאשט-יואנען דער טעמעשרא־ו (בייא

ק  געטעלדעט נונטעה־ ורא א־יםנערויבט. אינד ל
 שערהאשטעט אונד ערווישט רייבער דיא זינד ווירד׳

 אויש בעשטאנד רי־גער-באנדע נאנצע ד־א ווא־דען.
 דיא האבק צ־ניינער שערהאשטעטען דיא ציניינע־ן. י!

 נעמאש איישזאנע א־ה־ע־ אי־ננעשטאנדען. טהאט
 וואגק, איה־עם אץ נעלד דא- זיא שערשטעקטען

ק שא; •עטצט וועלבע־  ע. ר אין שאנ-ארמען ד
 פאשט-־י־בער, דער איינעד וו־־ד. בעייאבט ש א ק

 בעטרויט, דאמיט •יא־ ן, י ק ם א ט א ד נאטענם
 גול. 30 ער וואש־ר אדשצולרערן, שאשט.י־אנע; דעם
 נע. דעם וואורדען ציניינער 9 ד־א עלה־עלט. דען

 שערש־- וואורדק עם אייננעליעשערט. ריבטש.האשע
 הערום. נעגענד דע־ אין דיא נעט־זןששק, נונגען

אבציש־עבען, צ־גיינע־ שטריישענדק
״שעש. דעם ע.) ב י ו ל ג ר ע ב א ר ע (ד *

 א״נעש טאבטע־ ד־א :בע־יבטעט ללזן־ד■,־וירד ע־
 א. י ד א ה אץ מאננעש - לאנד וואהלהאבענדען

 א־הרעם שא; ד־א קאט־טאט), (זאלאע־ ש א ר
ק י־עש ווא־, •וא־דען שערלאששק נעליעבטען  שאן ז

 צ־נ־־נע. שלויע דיא ״וואה־זאנען־. צ־ניינע־ין ינעי א
 איי; איהם ווערדע זיא טאדבען, רעם זאנטע רין

 ורע- טר״לאזען דע; ז־א דאש דו־ך זאגען, טיטטעל
 שע־- טאדבע; דאש !ווע־דע שעששעלן זיך אן דע־

 .בעשווארונג׳ ד־א אונד ע־דע אונד ה־טטעל שש־אך
דעם נעטליך שערבאנד ציני־נערין ד־א - בענאנן.

 וואר וואהל ע־שיינוננ. וויינלינע דיעזע פי־ האבאבטוננ
 וואננען איהרע ווא־ען וואהל ;קאהל שאן שייטעל א־הד

 פאשטע בעששע־ זא אום אלליין וועלק, אונד א״ננעפאללען
 דער ד,ויפטע,אץ איהלעם אויף הרבע נאלדענע קל־־נע דיא
 טונענד״, דעל פע־קלא־טע״קאנינץ איינע אלם נלייבזאם זיא

 אנשטאנדיג. וויינליבעל ״פע־ט־עטעדין ווידדינסטע דיא אלם
 באלאק. נענויעלען צור - פ־אננטע. ליעבעפאלל זא קייט"

 דער. העלפארנעהאנען נאך טוס פדויא דיעזער טעלידרונג
 לאג דאך אונד ווא־, האבטיטהיג ווידקליך ניע דא דאם דען,

 פ־יי. ץ, ל א ם ש ודא דאם וועזק, א־ה־עם אין עטוואש
 וואל פרויא ד־עזע אויסואה. שטאלין־ .עדלער איין וויא ל־ך

 פא־פאה. דיא אויף פא־פאהדען, א־ה־ע אויף שטאלץ נעטל־ך
 אויף מינדער ניבט וויא מאננעס, פע־שטאיבענען איהרעם רען
 איה־ פעדרא. יצחק ד׳ זאהנעם איהרעס נעלעה־זאטק־־ט דיא

 נלינדעלן עדסטען דען צו נעטליך נעהאלטע גדאס.פאטע־
 דעה. אמסטערדאטש, נעטי־נדע יידיש-פארטוניעזישק דער

 דיא אלם וואי, נע־יננע־ע קיינע נלאש״טוטטע־ איהלע ־ענד
 בייא וועלנע ס, ע נ ו נ טאריא נעליהטטע .היפטאדיש

 טאדכען ■וננעס אלם נאך פאדטוגאל אויש פלונט א־הלעל
 ה ט ע ב א ז י ל ע קאנינץ ד־א אונד קאם, לאנדאן נאך
 דאם וואלד, ענטציקט וא שאנהייט נלענדענדעי דערען פאן
 דיא דורך עקוויפאש אפפענע־ אין דעדועלבען טיט ז־א

 איהיעס נ־אם.םאטעד דע־ - שוד,־. לאנדאנש שט־אשען
 פא־טונאל אין שיינ״כליסט אלם שאן זיך האסטע סאננעם

 פערדיענשטע אונשטערנליבע ל"דענם.נענאססען זיינע אום
 ע* ענטריס שיינ.כויסטען 32 אלם וועניגעל ניבט ערווא־נען.

 אשפעלטע. סוטטען נלאסע על אינדעם ען,6שייטער.הוי דעם
פאלנט.) סא־טזעטצוננ



 א־טעע-שטאנדעם א־־נעם ערהאלטוכג ־ צ דעם
 אץ האד,ע ענאיטער זאלך אץ ד־א פערשוועגדען,

 ם. • ל £ ר ע ב י א דורכאוים צייטק פריעדענם-
 דעם דעלענאציזןנק דיא ווענן נור !ערשיינט ג י ש

 טיט געגענאיבער קר־עגס-ט־ניסטער געטיינזאטען
 אויפט־עטק, נ נ ו ד ע ד ר א £ ד ע ז ע י ד

 ע־-6 אי־פד־בטינען דיא דענזעלבען א־ן ודר ווערדען
 דאש !וואהרליך ערבליקק. פאלקעש דעש טרעטע־

 אבער אונד טילליאנק פאן בעודלל־גק לייכטדנניגע
 א־זט שטייער.ט־אגע־ דער קאשטען אי־ף ם־לליאגק

 קי־נער וועלבעש פערד־ענשט, ט־דריגעש האבשט איין
ודרדיג!" שע־טרדענש ק־־נעש אגערקעגגונג,

נייאיגקיייטעץ. פערשיערענע
ת * י ב ה ( ש ע.) ד א י פ ע ט נ א מ מ

 בע־־בטע אימטע־ ;אך לי־פען ז־־טען אללק פא;
 גאטטעש- פ־־ערל־בע אבגעדאלטענע איבער א־ץ

 ע־פ־־־ל־בש- אש טאגטעפיארעש. עד,רען צו דיענשטע
 ,ד־ ראבכינער רען אויפ-וף, איין יעדאך א־זט טען

ר ע מ י י ה ש ע ד ל י  פע־- זאעבען בערלין אץ ה
 ציר איי־ פא־דע־ט אי־פ־יף דיעזעיי אפפענטליבט.

 אין מאן דאמיט נעלד.זאטטלו;גען, פאן א־־נלי־ט־;;
 א־םענ. ג־אשא־טיגעש איין שטאדט ד,״ליגען דער
 טאג. טשה ״ב־ת דען;אטע; וועלבעש ע־ד־בטע, ה־־ז

 םא;ן׳ ד־עזע־ ייאהרל־ך! זאלל! פיה־ען טעפיא־ע־
 זאפיעל אי;ד ;ע־־יזט ־־ושלים ;אך ז־עבעגטא־ דער
-  ;על־־שטעט, לאגדעש הי־ליגען דעש ארטען דיא פ

 ;אטעגש ז־י;עש פערעודגוגג צי־ ראש עש, פערדיעגט
 ־ע;־. וו־רדיגעש זאלך א״; שטארט הי־ליגען דע־ אץ

 שטי. אין;־א־א־ט־געש טע;שע:-ליעבע רע־ טאל
 יש־אל- ״עדת דע־ אץ - !ווערדע ערריכטעט לע

 ש. ע ד ל • ה ד־׳ ליעש בערלץ אץ שיגאגאגע־
 עגט. טיט טא־טא־-טאפעל אייגע אייך ־ ע ם ־ י ד

 ד־עזעש אגדעגקען צום א־גש־־פטען שפרעבעגדע;
!א;ברי;;ען טא;;עש פערדיעגשט־ייבען

ט אש *(ד א ר ט ר א  י- פ ע ט א ט פ
 ש א גש א ב־־א טאגע דיעזע־ ע־שי־נט עיש> ר א

 טיט ־אשזעלבע, קא;ן איגד סעפא־אט-אבדדוקע,
 יידיש״; יעדער פע־זעהען, גלאז א־;ד -אהטע;
 א־;- .,ק־ יי* פ־־־ז ;ערייבען. ציערדע צור ■יאה:•;;

 אבאגגענטע; ;י־-איינטרעטעגדען אי;ד אלטען זעירע
 פע־לאגגען א־־נפאבעש איי־ דאשזעלבע, ערהאלטען

 ציגע. רא־־עששאנדע;צ-רא־טע,;־אטיש טיטטעלס
זעגדעט.

ע ג י י א ) א ד, ט ל ה א ו ו ע ש י ד י י *
 לעט- אייש יד־ד .נייצייט״ ■ייעגע־ דע־ ן.) י ר ע ט

. ע ז א ר פ־ייא עדלע .־•א :געטעלדעט בערג  נ
ן י י ט  4.״״סד פא; בעט־א; דע; האט היער ש

טאדכענ-ייאיזעג. אייגעש בטינג—ע צי־ גול־ען

פאלליעטאץ.
פילאזאף. בעקעהרטע דער

 — 'אהרהונדע־סע. 17. דעם אוי: ע־צאהלוננ איינע —
פארטלעטצונג.) .טע5(

— ?* נעפ־אנט דיך פיעמדע דעי האט וואס •אוגד
, וויעדער ענדליך נעגאנן ה ל י  דורך נ־־.ניעדדע דע־ען ב

 סעהי נאך זאנדעדן בעפריעדינט, ניבט עיצאהלוננ ד־עזע
דא־־דע. געשטיינע־ט

 דע־ פיאנטע שפ״נצעלע) (ערווידערטע ״צוע־טט
 הדו. אונועד אינעי דאנן הערץ, רען אינע־ מיך פ־עמדע
ל פ־ייליץ ח  אינעד דך ער ערקונד־נטע ענדליך אונד ר

. . .בילה״ פיויא זיא,
!ם־עטדע דעי דך ע־קונד־נטע ך י מ א־בער ״אדך

 הוינע דיא דך זיא אינדעט ודטווע, אלטע דיא נין (־יעי*
 דך ע־ האט ם־ך איבע־ או־ך צו־עבטדיקטע), וועב־נ איין

 מענש דיעזע־ אבדבטען יי8 וואט ווייס, וועד 1 ערקונדינט
 זיין, אדס־עדע א״;ע נוד מוס נאנצע דאס ? האט מיד מיט
 מ־ך א־בע־ דך ע־ האט וואט קוןממען. צו נאהע־ מי* אום

?" עיקלנדינט
 שד־נ. שפ־־נצעלע נעפ-אנט(עדודעדעיטע האט ״עי

 וו־טווע בע־־יטם ז־א וואנן וייס ו זינד זיא אלט וויא צעלנד),
 נעלענט מאננע איה־עם מים דא לאננע ודא ? נעווזןרדען

 נע. דא וןב וואר? נל־קלינע איינע עד,ע איהרע ץ: ? האבע;
 * א־ינצונעהען עהע צווייטע איינע גונמעה־ ווארען, נייגט

 ער. אדסקונפט נענויע אללעם א־נעי איהם האנע איך —
 דען אין דך ז־א דאס איהם, איך זאגטע נאמענטל־ך טהיילט.

, ן ע ט ס ע !״נעפינדען יאה־ען ן ע ט ש נ א ש נ

 עבטע !וואה־ל־ך !געוו־דטעט ית־טית> (בית הייזעש
 אוג. גור דאך טא; פ־נדעט חסדים* ונוטלי .רחטג־ם

! טע־ ן ע ד ו  פ־י דעגקמאל שאגע־עש איין י
 יירישע האכהערציגע דיעזע דך האט צ־־טען אללע
 אייגע דורך אלם קאננען, עדר־בטען ניבט פ־ו־א

 אוגד עלטע־נ. גונשטען צו שטיפטונג עדלע זאלכע
!טאדבען ה,־לפש.ל!ןזע־

ן ♦ י י א ב. א ר ־־ ע ט ל ע ד א ע ״ג (
 ווירד (דייטשלאגד) שטוטטגארט אויש .)ר ע נ י ב

 א־נ. פ־־ע־טע אקטאבער ^!-טען אש געמעלדעט:
 .־אה,ריגעס50 זיין וואששע־טאנן, ,דר דאבב־נער, זער

 געלעה־טע שטרעבזאטע דיעזער דיענשט-יובילעאום.
 פאן קאג־ג דעם מא־עשטעט דינער פא; ערה־עלט

 צ־יבען אלם 1875 יאהרע איש שאן ווירטעמבערג
ק פערדיענשטע זיינע־ אנע־קעננונג דע־  ״פ־־עד- ד

 דעש אגלאשליך קלאששע*. ערשטע־ ר־בש-א־דען
 דעש מא־עשטעט ז־ינע פע־ליעה יובילעאומ-פעשטעש

 ־אבבי- ע־ג־י־טע; יודעגטהומש דעש ד־ענשטען אץ
 ויא. קלאששע״, ע־שטע־ ״קראנענ-ארדען דען גער
 !"איזט פע־ביגדען אדעל־ ״פע־זאנליבע דע־ טיט

 ■יאששע־טאגן ד־• דע־־ א־זט •י־ששעגש איגזע־עש
 אדעל-שטאנד דע; אי; דע־ ־אבבינע־ ע־שטע דע־

 א־עלש- דיעזע איזט פ־ייליך !י־א־רדע ע־־אבען
 א־ש בעש־אנקטע, אייגע אינזאפע־נע ערהעביגג

 אייך אבע־ גיבט אלדיץ, אירס נו־ עבען אדעל דע־
 בע. ודר •יאי־דע. ציע־קאגנט נאבקאטטע; זי־גען

 דעש פע־לייהיג; ב־־א מעטהאדע דיעזע טדאבטע;
 אץ יעטאנד •יעגן ־יבטיגע. אלל־־ן דיא פי־ אדעלש
 אייגע־ ויירקעגש פע־ריעגשט־־־בען זיינעש פאלגע

דד, טהיילהאפטי; א־־שצי־בגונג  זארלטע ייא־יש -
 נאב. דיא איי־ •יייטע־עש אד,נע איישצייבגיגג דיעזע

 גיע פיעללייבט וועלבע ווערדען, פע־ע־בט קאטטען
 האבק א־יפצי-־י־־זק פע־ד־ענשטע וועלבע אירגעגד
;ווע־דע;
־ א ־ .ק א י ד1 * ן ע.־* ; • ב ב א ;. י א  

ק צי ד.) נ א ל ש ו ר  גלד. אינזערלר פלאגען ד
 אייך געהא־ען ־■־בעי ־ושישע; איש בעגש-געגאששע;

 דאש ן־גד עש . ״ק־אג-־אבב־גע־ זזןגענאנגטען דיא
אבק געטאבט שטודיען וועלטליכע וועלבע לייטע,  ה

ק רעגיע־וגג דע־ פא; דאגן איגד  געטייג. א־טע; ד
ק  דאש ווע־דען. א־יפגעגאטהיגט ־אבבינע־ איש ד
 לי־טען דיעזען צי געט״נדק יידישען פ־אטטע; דיא
 ע־ק־יא־. לייבט ■יא-ד א־זט האבק, פעדט־־־ק קיץ
 זיינען ר־אג-־אבביגע־ דעש דאהע־ געבק זיא ל־ך.

 •יאה־עגד טהיע, ג־בטש עבק ע־ ־אטיט געה,אלט,
 איש אנשטעללק, יגע־ ב ב ־א פ־אטטע עקשט־א ז־א

 ־אבבינישק ־־א איגד ענטשיידק צי .שאלות״
 פע־זעהען. צ־ דננע עבט-ייד־שק איש פינקציאגק

 היע. ״דע־ :בע־יבטעט טשע־גיגאי■ אייש ויירד גון
אללע אן ע־לאש אי־נען האטי גיבע־נע־ זיגע

ה ל י נגטע ב  דים. דיעזע איבע־ פדיידע איהיע ק̂ז
 נעדבט איה־ אונטע־ד-קען. מיהע :־אבע־ מיט נוי טהיילו::

 :דא ואנטע ענדליך או־פ־ענוננ. א־ננע-ער פא־ שט־אהלטע
 דעם דוא דאב שש־ינצעלע, זאנען, ד- מוט ״איך

 מיט. ■ואה־הי־ט פ^ללע דיא נו־ ו״־־ליך דאננע פ־עדדע*
 בעט. רען אץ טהאמזאבליך שטעהע איך האטב נעטהיילט

 אלט אלטע־, ניבט הי־טע בין איך יאהרען. •טאנסטען טען,
. . יאה,דע!" פיע־צינ ונד א צווייא

 לאבענט דעס שוועי נוי דך קאננטע שפיינצעלע
 דא ב־וממטע דאך ניבט, אנטוואיטעטע ז־א ענטהאלטען.

 פ־ע־צ־נ אונד צודיא !וואהל ״יא :היניין זעלבסט דך אין
 אים !טובים״ .ימיט אד,נע אינד .שבתים' אהנע !יאה־ע

 פ־נפצינ איבע־ דא וואט האבק, איביט זאלל פע־מאנען
:׳׳האט שולטעדן דק אויף יאה־ע

, פ־ויא דיא דאך ה ל י  היי. פלאטצליך דיא ב
 נון דיענסט.מאנד דיא בעשטי־מטע וואו־דע, ראטהט.לוםטינ

 דיעזע־ איינענטליך ודלל ״וואט :פ־אנען וו־יטע־ק מ־ט
 איבע*. עי האט ודא יונג? נאך ע• א־זט מיי? פאן מענש
או־טנעזעהק?* הדפט

 שפדינצעלע נון (זאנטע ניבט צוואר עי ווא־ יוננ״
 ודלל איך ע*, האט אדטגעזעהק אונה שניפסישו, ־עבט

 מאטקע. דע־ אין ציניינע־ איין ודא פע־דנד־נען, ניבט מ־ך
 וועלבע שטיין, אי־נעי מים נעזיבט, •ונצליגעס נעלבליך איין
 אויססאבטע. נעז־בם האלבע דאט דא דאם וואי, הא: זא

 דע־ דיא ודא שוואיץ, זא אונד קליין זא וואיען אוינען דיא
 ערקת. ד־נע דאס אפפען, עם זאנע איך אונד קאלמוקק.

 גע. איינדרוק אוננינטטינק ־עבט א־־נען פיך או־ף דינוננען
פ־אנטע צוע־סט ודטסען. אללעס עבען וואללטע עי ;מאבט

 איג. פאלגעגדע; לאששען ע־געהק בעהא־דען
 דעש 1! אבשניטט 1״05 פא־אג־אף נאך :האלטש

 היא איזט בעטרעפפענד, יודען דיא געזעטצ-בובעש,
ק א־בעד אדפז־בט  העב. דער גאטטעם.ד־ענםט ד

 דיא פראגען, רעל־גיאזער ענטשיידונג דיא ראער,
 טרד. טאטריקעל-פיה־וגג, בעשניידונג, דער א־דניגג

 גור אדזיוו׳ בעערד־גוגג עהע-שיידונג, אוגד אונג
 דען .פאן וועלבע א־בערטראגען, ראבב־גערן ן ע ד

 האש איהגען או־שער !זינד אייגגעזעטצט בעהא־דען״
 פפליבטען בעצייבנעטק דיא רעבט, דאש ניעטאגד

 פינקציאנק דיעזער אי־שא־בען איין ;עיפיללק צו
- א־זט אונבערעבט־גטע דורך ! ר א ב פ א ר ט ש  

 עש דאש געווא־דק, בעקאגנט עש איזט ט־אטצדעם
 זיך ד־א גיבט, העב־אער שטאדטען א־־ניגען אין

 ״יעגיע־וגגשז־־ט־גד דיא אהגע געננק, ״־אבב־נע־י
 א־־געש פפל־בטען א־לע איגד האבק, צי ע־לדבגיש

 זא. דך האט דעיזעלבען אייגע־ ע־פיללק. זאלבק
 שאלדאטען ייד־שען דע־ אנגעלענעגה־יטען אי; גא־

 א־ה־ע־ אנדע־וגג צי־ פא־שלאגע איגד געטישט
 ראבב־נע־ איץ געוואגט. מאבק צי פע־פפלעגינג

 אי־גגאבע אייגע געגע־אל א־יגעם נעטליך האטטע
 שאל. ־־הישען זי־נע; עש טאבטע ע־ יבט,—איבע

 האט אינה עששען, צ■ ״:׳:־־ ע־טאגליבען, ־אטען
 א־ג. ־אבב־נע- א־ש ביטט.שר־פט דיעזע דיעזעד

 ע־אינגער־ג; אץ וד־ר דעשהאלב טערש־יעבען.-
 איגד ,,ק־אנ.־אבבי;ע־י ד־א נו־ דאש געב־אבט,

 אטט. הע־א־טיגען צ־ שטעללפע־ט־עטע־ איה־ע
 אגהע־ע ־יענן זיג־. בע־עבט־גט קונדגעביננק ל־בען

 ד־עזעל. זיא זאללק אגטאשק, אמטעש א־ה־עש זיך
ק  •וע־. ט £ א ־ ט ש ע ב זיא דאט־ט אנצי־נען, ב

״ ק! אגנ קר  ״א עטפא־ענה, קליך—יי א־זט (עש ד
 פע־- איגד בעדר־קטען היא געגע; ־•טייאנה אי; מאן

ק נאך אייך יידע; פאלגטק  א־נע־־א־טעשטק ד
א דאש גענוג, ניבט געידששענש-צייאנגאיבט!  א־. -

 א־הגקא־יפגענאטהיגטען״ק־אג. ד־א געטיינדק טען
 גע. נאך זיא ווערדק איישפיטטע־ן, ־אבבינער״

 צ־ ז־ך עגטש־־דוגגען ראבב־נ־שק דע־ען צ־־א־נגען,
 א•;. דיא •א טא; קאנגטע עבעגזא : איגטע־ווע־פק

 ״־־שי. דע־ עגטש־ידוגגק דיא צוו־גגק, גליקליבק
 פע־טרדק זאלבעש עבענפאללש ד־א פאפעך. שק

 א:. .ל־אנ-־אבבינע־־. דיא עטייא א"ש פע־דיעגען,
0 צועדקעגנען

א י ד י א * ־ ע ל א . ט ־ א ן ־ א ב  א
ן ע י ד ל ג ו ־ א ע  שי.) י ־ י פ ב ה ם ו ״־ ד

 דער אץ ־אש ט־טגעטהיילט, בע־י־טש האבק •וי־
 העפט־גם. אש באלערא א ה ווזן געאפעל, שטאהט

 ק־אגר. דיעזע־ •ידע גע־ איינצ קיץ -טהעטע, טען
- ענטנעהטע; נץ פיעל. אפפע־ ם צ ה־יט  אייגע־ וו

 אייג. פא^גענדע מאנאטשש־יפט •ידיש.איטאל־עגישע;
ך היא צעלהייטק, • ז י ז ך א ־ ע א ־ ע ד ג איטאליענישע א

 אי. אויך וו־א א, י ז איבע־ דאנן הע־דן, דק איבע־ ע־
ל פ־־־ליץ בע־ ח  ־אבב• דק איבו־ ענדליך אונד -

 ך נון איין ד־עזע־ וןב מיך, פ־אנטע ע־ ון. ־ ד ע פ •צהק
 בלא. ד־ט וואובטע ייעזענהאפטעט פאי יי־א פאנן יימע*

. . . האא־ע? ואדצען ש לאננעט אונד נעזיבטע טעם
 פ־אנטע — ה־ערדף?" דוא זאנטעטט וואט •אונד

. ה ל י ב
 (ע־. בע־אהענד הייסט דאט בלוןט ש־טטעלטע ״איך

 ם־ט פיה־ •עדון־ פ־עדדע דע־ שפיינצעלע); ווידע־טע
 מאבט ״וואט :פ־אנטע אינד פון־ט ע־קונד־נוננק דינק

 טהי־ע דיא ע־ דאט ציממער, דינעט אץ דענן דע־ועלבע
פע־האננט?״ פענטטע־ דיא אונד פע־שפע־יט
 דיעזע ם־עמדע דע־ דענן וואיטטע וווןהע־ .איני

 ם־אנ. - ?״ ן—צ־ממע־״הע אונזע־עס זוןנדי.־רבא־ק״טען
בילה. טע

 פע־בליפפט ון־דענטל־ך היעייבעי ווא־ ועלבסט ״איך
 ד,־ע. אנטווקטעטע איך אלל־ץ יי דיענטטמאנד) דיא (זאנטע

 .־אבב־ :זאנטע איך אינדעט א־בע־צ־־גוננ, מיינע־ נאך יויף
 מאן ודא מאנן; נעלעה־טע־ נא־ איין אילם פעד־ון יצחק
 דו־ב. ״תלמוד* דק מעה־מאל ן שין דע־יעלבע האם זאנט,

 דע־ שטודיאום ראם או״! דך עי ז!ןלל יעטצט ;נעלעינט
האבק.״ פעילענט ״קבלה״

 לון נא־ דך ע־ שפע־־ט ״קבלה" דעי ווענק ״אונד
 ע־שטוינט יעטצט פ־אנטע - ?״ אב וועלט דע־ ן פון לעה־
פ־עמדע. דע־

וויי. שם־ינצעלע (לאנטע עיווירע־טע אבער •איך
 איממע־ פענסטע־ אונד טהירע ע־ ליעם ״פריהער :טעי)

איינע דך עי האט אבע־ צ־־ט לעטצטע־ע־ אין וןפפען.


