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 קאנןגאן *ייםונג דיעזע אויף
 מאג יעדען

. ן ע ר י ר ע ס ו נ ע ר ם
ץ. ■יקגוםקיי*יאגס-*ק־םין דקי  נ

 רע■ קססקאגנק דק■ סי■ נינג■
קן נלאאאעם. קיסי

 ינדקטויך6־עדאקצי#ןבע ריא
דעס נוכהאנדלונג דער אץ

ביריאן, טאריין
 (סאראקקאגקרהוי!) נודא-םעסט

י סאן יוק״ין די ל י  •יקגוסקראעי. או
ו אנס-גקלדקי גקליקגק. זקנדקן י

א1. 79,יאהרגאנג ערסטער

שה ב*ת ארע. ט טעפי אנ מ
— איננא־ן. אץ נלויבענס-נרידער אונזעיע אן —

 אץ ז־יטע האננעאכטעםער זעה־ פא; ע־האלטען וויר
ם טיט נאנשטעהענדע, נעילץ ע נ י ב  ז* ע ט • ט א

טע־אפפענט. אום ב־טטע דעי נדם צושריפם, פע-זעהענע
:לויטעם ם ם "יט י צ דיא ;ליכונג

 1 דעדאקאער הערר געעהרטער ״זעהר
 א־הרער בעשטעהען רעם ז־יט האבק .דא
 -עבט טיט אייך דאהער אינד דעד־נידטען ט־עפפל־ך

זעל. צ־־טונג״ פעשמער יידישק פערבר״טעטען.;-ק
גונם. צו שמיטטע א־ה־ע נ־ע פ־לל־יבט א־ע־ טען.
היי. איש :לו־בענש-נענאששק ארטען אינזע־ע־ טען

 היערוים א־הגען ודלל איך ז ע־האבען לאגדע ליגען
 גמנגינגם. זעהר טאבען. פיז־־־א־־ף ק־־נע; געורם

א טגט־<ע מ ק מ *ג דע; אץ .אוהרעיה*נד1וק.*3ם
▼עמצטעדקייאהדק.פאם ־ לאנדן"צוריקגע. הייליג^ן ^

אוג.4עם?עש*ע צאגען• עד ט * א ^ל מ׳י > םי ^ צ ק
ש^ןדע^העג־גל־ך דא־טינק '־;*;־ע; ־*י ן  דע־ גלדבק

 קי־נע'א״ניגק״ט נקלדע־־ל״לע־ ־אאע־טה־יייאידע־
 וקאש*ל-ב-•■2-אי: איבע־ קלא&נן ד־א אינד זיערדשט, * '*י' '

ז טאג זנו טא; פאן י <ע^י־יזסת;7*ף^*ך**0ג־8 .<
 טאשאנהאפמק דיא ג^ך קאטען |מדפכזע^היעצו - *

רוטאניען. אוגד רוסלאנד אייש יודע:.אוישו־א;דערונ;ק
 א־נפלום־ייבע פ־אטטע, אי־נ־נע דך ערהקבען דא

 וועלבע פערזאנל־כקייטען, האבנעשטעללטע איגד
שטדעבטען׳ דאהץ א״פער ;אטטעש-פי־בט־געם טיט
 נאך גישט טאששענ-אדסוואנדערונגען דיעזע דאש

לא:. ן ע ;י ל י ־ ה דעש נאך זאנדע־ן אטעריקא,
 ד־א - םא;ען! ווע־דען בעוועדקשטעלל־גט דע

 ל־ע- ל־ימק זיך טאננע־ ד־עזע ויעלבע; פא; נ־־נדע.
ע. יעדע־ אץ א־נד ־״;שטען דיא ;עודש ד;ד שען. נ

העגטען;עט. זיא בעאשטע;ש־יע־טהעשטק. ציעהיג:
־וטא. אי;ד דושישען דיא דאש בעזא־;;־ש. דיא ליך

 וואה־האשט אלש ביזהע־ דיא א״שו.־א;דערער, :־שק
 א־;ד געשטדעבט, אי;ד :עלענט יהידים פ־אטטע

עבט. איש ע־צ־עה־נג א״:ע ק־;דערן איה״ען א־־ך
 אטעדיקא אין ליעשען. א;;עד״הען יידישען;יישמע

 ד־א דורך פאטע־-־על־ניא; דע־ באהן דע־ פאן
פעדהאלט. א״גע:מהיםליבען דא־מיגק דע־ טאבט
דעש. !קאננטק ווע־דע; אב;עד־א;;ט לייבט :יששע
 ז־ך א־יש־־א;דע־ע־ דיא דאש דיעזע. ודנשמען האלב

 ;•ר זיא דא טא;ק, א;דעדעלן לא;דע ה־ילינען א־ש
ע־בל־ק. יודע:מהוםש־ דעש ״־עטט■;; א״:ע היע־ין

 דינען אבנל־ך שט־עבען. ד־עזעש עבען אלליין !טען
 שטיי;ע־טע ;אטט.;עפאללי:. געווים :אך טקמיווק

 עש לא;דע. הייליגען איש פערודררונג דיא ;אך
ק שטעללטע  •קאלא- דיא דאש העדדש, ;עטליך ז
 או:איבערווי:דליכען פאשט טיט דא־ט ניזאציאך

 ד־א דאש או;ד איזט, פערב־;דען שוויעריגקייטען
 אדב״טש-קראפט איהרע ד־א איי:געווא:דערטען,

 ד־א אייף לי־דער קאננטק, פעדוועדטהען ניבט
ן ע ג נ ו צ ט י ט ש ר ע ט נ ו ווא. אנגעודעזען א

 א־טטער טאגע •עדעש טיט או־שווא־טש פא; ד־א רען,
ר ע ב י ל ר ע מ ט י !״איינפליעשען ק

 טישליבען ד־עזע־ אלל בעדיקזיכטיגונג ״אין
לא;ע, דעד אין פאללקאטטע; איך בין איטשטאנדע,

 בעיועגונג דיעזע־ פע־האלטע; דעזעדודדטעש איה־
אינאיטווא־נ. זאנאד אי;ד ודרדיגע; צו געגעגא־בעד

! רען ן ע ס י י ה ו צ ט ו  יא האט איבריגעגש ג
 קאלאניזאציאנש-פראגע גאגצע ד־א נאבטדאגליך

 : בעד־יטונג פ־אקט־שע יעדע לאנדע ה־־ליגען איש
 בעפעהל איין בעקאגנטליך ;אבדעש איי״עבישט.

! אי־נ־יאנדע־ונג ווי־טעדע יעדע ש ; א ט ל ו ש דעש

 אייף לאנדע ה־יליגען דעש ;אך יודען אויסוואדטיגער
ד או;טערזאגט! שטרענגסטע דאש ע ו  ד־עזען ו

 פיר איטטעדה־ן דעד האט. ערודרקט בעפעהל
 ניע. טאראל־שע א־־נע גלויבעגס-גענאששען אונזע־ע

 שוויי. איך ודלל דא־־בער - בעדייטעט דערלאגע
 אהנעהין ארך יא האטטע איינוואנדערונג דיא גען.
 טרד. דורך טא; ;אב־עש ם־ששען. נעהטען ע;דע איין

 ט68פע.־שא ד־אא־בערצ״גונגדך ערפאהדונגען ריגע
 געלד. ג־זןשען טיט ב־זהער ד־א אייך דאש האט,

 יידישען ערריבטעטען לאנדע הייליגען איש אפפעדן
 א־טשטאגדע אי;:י;שטי;ען דעד אלגע6 אי; קאלאגיע;
!־זינד געשייטעדט קלאגל־ך

 אייגען איש ז־ך עש האגדעלט ד־עשטאל ״דאך
 ק־אפ. דיא מיד איך וואפיד פו;קט, אנדע־ען ;אנין
 פעדברייטע. ווייט איהרעם יטצ״ג אינטעדש טיגע
 ;א;. דעש אדף טאבטע, עיביטטען בלאטטעש טען

 זא- ־עש פעשט דאש זאעבען וואי־דע ד?5צעןןעע.ד
&מל^טןמטען  לעבענשיאהרעש הונדעדטשמען עכ

 מאנטעפיא־ע מאזעש שיד שע־ד־ענשט־־ישעך דע?!
יודיע;. דאש זעהד י־יא ;עפייע־ט• ו,־־יזע. אין'*ד^ופע-יי

 .שפאלטונגען דודך אייך גענענויאדטי: ליידע־ טהיש י
 איזט, צעדקליפטעט איננערליך טרענ;ו;;עך או;ד

ק דע;;>ןך דאשזעלבע זיך עייגטע זא  אנלאשליך עב
 אלש י.א;צעש. אי־נהי־טליבעש איין אלש פייע־ דיעזע־
י ״ישראל ו ד נ ה  זיננע עדעלסטע; איש בארץ* א

 וועל. גלייבפיעל געמיינדען, אללען אי; וואדטעש. דעש
 אננעהא־ען, אדך זיא דיבטונג דעל־ניאזען בעד

 טאנטעפיא־עש דענ.פעשטע—פ דעש א; י־אידדען
 עטפא־נעזע;. היטטעל ציש געבעטע היישעשטען דיא

 דע־ מא;;עש, איינעם לעבען לאנגע דאש פי־ דעט
 אלל יאה־הונדע־ט, א־נזע־ש אי; ציוייטע־ קיץ ודא

 זיין אלל קראפט, גיישטיגע אי;ד טאטעד־עללע זיינע
 וואהל אללגעטי־נע דאש פיד שטדעבען אונד דינגען

 גלדבענש. זיינער הייל דאש פי־ טענשה־־ט, דע־
 פער- דיא פיר אדע ג־ האבשטען איש אי;ד ברידעד

 גלרבענש-גע- א־טען דע־ לא;ע דע־ בעששע־־נג
 אי;;עייאה:ל־בעד טיט לא;דע הייליגען איש נאששדן

 ניעטאנד !א־ינגעזעטצט אוישדויעד או;ד הינגעב־נ;
 גלייבעש טיט קאנן מאנטעפיארע עדלע דעד אלש

:אדשדופען בעו־א־שטז־ין עדהעבענדען
ם אשכחך ״אם י ל ש ו ר  תדבק ־פיני, תשכח י

ם את אעלה לא אש אזכ־כי, דא אש לחכי, לשוד י ל ש ו ר י  
!״שפחת• ראש על

עדעלז־נ. ד־עזעש גל־יך ■וא־, ניעשאנד !״;״ן
 א־נ. זא אץ יע לאנדעש הייליגען דעש מאננע, ני;ען

 !איינגעדענק וו־זע פ־עטאטשפאללע־ זא אץ ניגע-,
 זיין אינשנעזאטטט אללע ודד אלש י יעטצט, אי;ד

 פאללענדעטק ז־ינעש פעשט דאש שטחתי־, ״־אש
 ויאללען געפ״ע־ט, לעבענש־אה־עס, הונדע־טשטען

ם שטאדט היילינען דעד ד י ו ו ארך י ל ש ו ר י  
 אן עבען טאננע ודדדיגען דעם אי;ד זיין, א־נגעדענק

 פער- ה*הען זי־נען איין שטאטטע הייליגען ■ענעד
 וועלבעם ערריבטען, דענרטאל ווירדיגעם דיענשטען

 זאלל. טראגע; צ־־טען עוויגע פיר נאטע; דעששען
 טש־ ״בית דעם;אטען אינטעד נעטל־ך ווקללען ודר

 א־־פ. ירושלים אין א־טענ.הו־ז איי; טאנטעפיא־ע״
 זעגענם. דעד ווייזע דיעזער אין איש לאששען, פ־ה־ען
 איז־אעל" אץ .ערלען דיעזעש טהאט־נק־יט ר־יבען

 אנדענקען עווינעם איין געב־עטע הוטאניטא־עם איי־
 ;־';. צוד וועלבע טאננערן, דק אונטע־ צו'ז־כערן.

 ירושלים אין מחשה) (בתי א־טענ-הייזעדן פא; דונג
 טהא- אי־פע־פזןלל יאה־ע; פא; ד־הע איינער זי־מ
 אבער.יאבבינער עהרווירדיגע דעד ;■טסט זינד, מיג
הירש צב־ חיים טרה הטפורסים הנאון אינגוואד, פאן

 איין. שטעללע הערפ^דראנענדע גי׳,אייגע טאנגהי־טער
 זיימענם דאם וועדדען, אגערקאגנט ארך דענן מום עם

 דיע. צו אינגא־ן אץ נלו־בענס.־״ע;אםםען אונזעדעד
 סוטטק בעדייטענדע שטעטם צוועקע ה־־ל־נען זעם

 דאש צודיפעל, ק־ינען דאהעד הע:ע איך איינפל־עשען.
 טשה ״בית דעם ערריבטונג דעד צוועקע צ־ם אייך

 ברירער געזיגגונגס-ט־בט־גען א־גזע־ע טזןנטעפיא־ע׳׳
 גער. הקכהערציגק״ט געווקהנטער טיט אוננאד; אין
 אנגעלעגענה״ט ד־א גור וועגן ווידדען, בי־ט־אגען נע

 אינטעדשט־טצט ק־אפטי; פ־עשסע יידישע דיא דורך
 ״משען .;־יען דע־ דעדאקציקן דיא או־ך א־נד ודרד

 אונטערציעהט, טיהע דעד ז־ך צ״טונג' פעסטער
 טז^נטע. טשה .בית דעש ערריבטונג צוד שפענדען

 בלאט. איש דיעזעלבק ענמנעגענצונעהטק, פיא־ע״
 א־ינ;ע;א;:ע:ען ד־א אונד פעדאפפענטל־בען צו טע

 א•;;. אין טאננהי־טעד )ןבע־-־אבבינער אן שיטטען
 אין הילדעםה־יטע־ דר׳ דאבבינער א; אדעד ווא־,

!אבצופיהרען קוויטטונג געגען בערלין
מ!ן;טעפיא־ע.פעש. דעס פ־יידעי-קלאנגע דיא

 איג- איזט עם אללי־ן ;ט ש י ו ר ר ע פ ז־גד טעם
 איין טאננע האבפערד־ענטען דעם פפליבט, זע־ע

ם ע כ י ל ג ג א ג ־ ע פ ג ו  ער. צו דענקטאל א
 אין ע׳ ;ג י ז ז־געם אין דעגקטאל איין :דיכטק
ק וועלבעם דעגקטאל. איין ;ע ט ס ■ י ג זיינעם  ד

 קאטמען :•טע צו לאנדע־ הייליגען איש ״אדטען
 טשה ״בית דאש ז״ן ודדד דענרטאל דיעם זז$לל!

 היעצו דיא עדלען, •ענען אלל אן - טאנטעפי^־ע*!
רטע דיא דך טאגען ווע־דען. בי־ט־אגען  היי. דעד וו̂ו

 םא;ע ר בתים להם .דעש :בע־ואה־ען תירה ליגען
 וואלטען ה־זערן א־הדען אי; ;אטטעש-זענען דעד
שמיינעד.״ ,דר !פי־ אינד פיר

פאללאיגהאלט. צושד־פט אביגע ודר א־נדעם
 גלויבענם. אונזערען אללען אוגד מ־טטהי־לען ליך

 נאב־דיקליבשטע או־פש בעהע־צ־נו:; צור גענאששק
 צו ע־םט ניבט וואהל ורד ב־־יבען עטפפעהלק,

 עדד־כטונג דעד געדאנקע דעד דאש פע־זיבעדן,
 ה־ל־גען דעד אין טאגטעפיאדע־ טשה ״בית איינעש

 געפוגדען. בייפאלל פאללען אינזערע; אייך שמאדט
 גאטט-געפאללי- ד־עזעם פאן ארך רענן האבק ודי־
 אוגזעדעש 77 נוטטעד אין בעדי־טם פא־האבען גען

 א־;ד טויזענדע ד־א ;ענאטטען. ;אטיין בלאטטעש
 גראטולאציאנש. אינד אדדעשסען טדזעגדע אבע־

 זיי. פייער צור טאגן עדלע דעד דיא מעלעג־אטטע,
 לעבעגם־אהרעס הונדערסטק פאללענדעטען נעם

 דעד או־שדדוק דע־ אללע־דינגש זינד ע־האלטען,
 ז־- ודרד־גונג דעד אונד פערעהדונג פע־זאגליבק

 דיעזע אללע אלליין פעדדיענשטע. ג־אשען נע־
 ־ פאט דאש אין ענדליך יא וואנדעי; ש־יפטשטיקע

 הערפא־- וויעדע־ ניע פיעלל־־בט איש ליע:.א־ב־וו,
 טאנטעפיא־ע בעש״דענע דעד וועדדען! צו געהאלט

 בלאש דיא פערעהרונג, א־־נע או־ף ניע ;עודם האט
 עש רעפלעקט־דט. גאלט, ן א ז ־ ע ם ד ע ;י י ז

 איהם טא; דאם ט, ב ־ ל פ פ אללעדדינגם ווא־
ק אונד צייבק ד־א  א־־פ־יב- איננערער, אדשדרוק ד

 א־־נען אללי־ן דא־געב־אבט, פעדעה־ונג ט־געד
 אלל האט ווע־טה בלייבענדק אי־נען ם־אקמישק,

 ער- דעד ט־מ עש א־זט אנדעדעש איין !ניבט ד־עם
 טאנמעפיארעי, טשה געפלאנמק.בית דעש ריבטונג

 ווירקזאטקי־ט ז־־נע וועלבעם דורך אונד וועלבעם אין
 ד,־לי. איש גלויבעגס-ב־ידער אונזעדער גונסמען צו

 איין !זאלל ווערדק ט ג י ו ו ע ר ע פ לאנדע גען
 ז״נעם זיננע, ז״נעם ר,א:ן אלל־ין דענקטאל זאלבעש
הדזעם דיעזעם בדע צום או:ד ענטשפדעכק. ג־ישטע



קזןנשטאטירען, עם איך קאנן בערוהיגונג •טיט
 לעטצ- דען ז״ט דך וועלכע פעראנדערוננען, דיא דאם
 פזןלינרק ארשווארטינען דער אין דעלענאציזןנען טען

 יעדער אין האבען, פזןללצזןגען טזןנארשיע א־נזערער
 בע- ד נ ע ג י ד ע י ר 6 ע ב אלם בעציעהונג

 בעצייכנעט איבע־הויפט קזןננען! ווערדען צייכנעט
 דד- א־ינעם וועג דען פערטראג בערלינער דער שזןן

 ביל- דיא דענזעלבען דורך דא פריעדענם, ערנדען
 זןריענט׳ א־ם שטאאטען אונאבהאנגיגער נייער דונג
 מאגליך בולגאריען, אונד שערביען, רומעניען ורא

 אונ- אין יעדזןך עם :אב ביזהער וואורדע. נעטאנט
 נאציזןנאל־טאטענ_פערהעט- - טזןנארשיע זערער
 צווישען אונאיינינקייט דיא או־ף נור וועלכע צונגען,

 דא בערוהטען, רוסלאנד אונד עסטעררייכ-אונגאדן
 רום־שע א־־נע ארף נאצ-אנאליטאטען בעשט־טטטע

 גלויבטען. דירפען צו ען68הזן אונטערשטיטצונג
 לעטצ. אין רוסלאנד אונד עסטעררייכ-אוננארן נון דא

 זזן דנד, נער־קט נאהער א״נאנדער צייט מערער
 ! נאמענטליך וועלכע העטצערייען, דיעזע מיססק
 י איןדעןקל״נעןשטאאטעןדעס אונד באשניען אויךא־ן

! !נעדמען ענדע איין וואורדען, בעטר־עבען אריענטם
 לאנ_ פיר קאנן דייטשלאנד טיט בינדניס אונזער -

 טהאטזאבע ערפר־־ליבע אלם הינוים צ־יטען גע
געלטען.

| ד־יטש. האט זזן בעטר־פפט, רוסלאנד וואם
 ר, י ו ו ורא עבענזזן שטאאטע, דיעזעם טיט לאנד
 אונד נרענצע געט־ינזאטע געשטרעקטע לאנג א־ינע

 אינד טאנא־ביע נזע־ע א בעציעהוננען. פיעלז״טינע
 נטע. א א״גענען א־ם דאהער ךיז האבק ד־־טשלאנד

 צו בעציעהוננען ניטען איהרע בעאי־לט, דעססע
 אינה לרטערקייט ה־א בעפעםטיגען. צו רוסלאנד

 ! אללענטהאלבען קא״טע צ־עלע דיעזער קלאדה״ט
 דא ויערדען, בעגריסט פערטררען פאללעם טיט נור
 | הער ערהאלטונג -א פיר בירנשאפט פאללע זיא

 אי. אינם האלטען ורר ב־עטען. זןרדנוננ אינה -והע
 דיעזער בעפאלקעדונג דיא אייך דאס בעדציינט,

 ארשרא־טינען א־נזע־ע־ געשטאלט־נ; פ־־עדליבען
 ענטגענען פע־ט־ויען א״פ־־בט־:םטע דאם פאליטיק
והרד!״ ביוננען

רעהאקציזןן. דעה ב-עפע
אונבע. דך קאננען דא :ב׳.אליאק אץ וו׳ ס׳ הע־דן

 ! ודרו. א״פפא־דעץ ז־א ראן ביז פע־האלטען, רוה־נ וארנט
 אולם עטו, הצדקה :דוןםאניטץ אץ ל׳ י׳ םו*ר לננוד —

 ארת רשפט ,ושבעים' .זקנים בענץ סשסט• הלא זה בנל
 לאנה. דיא האבען והר ז ס׳ ד׳ אין ה׳ ל׳ הע־וץ — !הנהו

 היא או־ך זא נעב־אכם; אויספיה־ליך טאנס_בעריכםע
 נאלד קאססט א־ב־ינענם יטען.8אנט־.סע דעי ש־סטפער״ען

 נ״ע-ך־ננם רוךי העל:ע• נייא .נאדשעט-דענאטטע', דיא
ריפסען. ויץ נעפאסט שקאנדאלע אנט־.סער־טישע אויף

נ. נ ו י א ל ר ע 8
לזןזע. בררנשווייגער דער ציעהונג

פאדנע. נרוינשוו״נ אין נאוועסנער 1• אם הער ב״א
 וואורדען לאזע נרוינשוו״נער דעד פעדלאזוננ נאסםענען

 97 סע־יע :צוואר אונה נעצאנען, סעריען נאנשטעהענדע
 1888 1858 13י5 1289 800 780 719 711 437 278 187 177

1970 1995 2274 2305 2149 2688 2319 2902 2984 3119 
4750 4747 4569 4־01 4416 3502 3374 3297 8243 8125
4848 5070 5287 5331 5692 5858 5875 6380 6384 6532

| 6646 6822 6861 6387 7038 7654 7692 7811 7953 8198 
.9790 אונד 9686 9437 9403 9343 9291 8693 8605 8295

פ־אם־ענ-אנלייהע. בוקארעםטער הער ציעהונג
 שטאטטגעפונדענען נאוועסבער 1. אם דער בייא
 162 :נעצאנען סעריען נאכשטעהענרע וואורדען פערלאזוננ

' 244 302 470 476 815 928 1072 1118 1207 1241 1249 
1436 1617 2325 2326 2829 2352 2511 2570 2649 2604 

2713 2837 1961 3007 3137 3135 3269 3514 3539 3731
4016 4014 4098 4185 5. 46 4636 4694 4833 4987 5312

5792 5859 5961 6189 6199 6343 0375 6392 6417 6450 
 הויפט. דער .7476 7830 7304 7235 7075 6977 696 6576

 2961 סע־יע או־ף ענטפיעל פראנק 100,000 פאן טדעפפעד
 אויף פראנק 25,000 פאן ט־עפפעד צוו״טע דעי ,28 נום׳

 פ־אנק 5 8(0 פאן טדעפפע־ דריטטע דע־ ,13 נום׳ 4098 פ׳
פאלנט.) (שלום .30 נום׳ 2511 ס׳ ארף

־186ו׳ רעה ציעהונג ע שטאאטם־לאזע. .
 ם־א. פא־נענארםענען דיעזעם .םען3 אט דע־ ב״א
 שטאאטם.אנלעהענם *.פעדצענטינען רעם אזוננ םיענ.פע־ל

 , וואורדען נולדען סילליאנען 200 פע־ 1860 יאה־ע פאם
 519 388 סעדיען פערלאזטען אוינוסט .טען1 אם רעם אוים
2755 2183 1715 )162 1416 1219 1237 1171 462 872 544 

4715 ) 428 4075 3896 3941 3470 3451 34:19 3229 2.970
4 56 5839 5351 5334 53118 5184 5080 48!)5 9119 4 4820

7328 7230 7086 7001 6433 6234 0219 6084 993 : 6890 1
8805 8619 8439 9*82 8148 8143 8131 486(8 .)802 7919

10453 10350 10300 10595 10186 10136 9295 90619070 8825
111143 10765 1 912 11129 11131 11229 11393 11450
11692 11935 12117 12.49 12565 12651 12776 12911
12972 13079 13097 1854 • 1355 4 1365 3 13804 14153
112 6̂ 14603 1466 זי 11824 14898 14984 15160 15593
155)57 16231 16215 16122 16442 10549 16590 16678
16781 נ 68* ■7 16841 17081 17101 172.0 17250 17293
17403 17918 17986 18375 18772 192 י0 19542 19741

 נעצאגען, נעוויננסטע האהע־ע נאבשטעהענדע 19789 אונד
 נולדען 300/ 00 טיט ער66הויפם.ט־ע רעד פיעל .־8צוו אונד
־17 נום׳ 17081 ס׳ ארף ע ד  60,000 טיט ט־עפפע־ צ־וייטע ,
ריט ט־עפפע־ ד־יטטע רע־ ,11 נור־ 16694 ס׳ אויף נולד

נעוואננען־ע פעדנע־ ;12 נום׳ 1659!׳ ם׳ ארך נולד׳ 25.000
 6000 •ע ; 11 נום' 19 41 ס׳ ,14 נום• 8619 ם׳ נולי: 16.000

 נום׳ 3451 ס׳ ,1 נום׳ 2620 ם׳ ,15 נום׳ 962 ס• נולדען!
׳13 נום׳ 11129 ם׳ ,6 נום׳ 103 0 ם׳ ,14 נום• 1 186 ס ,9

 נעורם א־זט פא־שטעחע־ העדר דע־ :ט׳ אין פ׳ א׳ העד־ן
 א־ינ. יודען אוננל־קליבען דען פיר ע־ דא טאנן, עדלער איין

 איזט היען נאך דאםםפ.ש־פפם.פאה־ט ד־א — :נעשריטטען
 והר טש׳: אין ל' י׳ הע־־ן — אייננעשטעללט. בעד״טס

 א־טיקעל דיעזען פי־ לאנע, דע־ אין נינם ליידעד זינד
 דע־ עדפפעהלען, צו ן נ א ם פ י ו ק א״נען איהנען

ך י ל ס א ל ר ע  ע׳ ה׳ העידן — !וואיע בענוג פ
 זאלבק איינען ניעםאנר אונס האט עם ד׳: ם' ס׳ אץ

 ״ספני דענזעלנען ווי־ האטטען זאנסם צונעזענדעט, בעיינט
 אץ נ׳ פ׳ העדרן — פעיאפפענטלינט. נעוהס התודה' כבור

־ לעאפאלד ב־יא הא נעקאפםען םצית.םאשינען ן וו׳ . פ  י
 ק׳ ם׳ העידן ראדיאל.שטראסע. נודא.פעםט, ל, ע ו ו

 בע. זעלבעד היעזינען ניאסעיען דיא :(נוקאוו־נא) ס׳ אין
 דייטש. אהם ז״טליננען אן בעדא־ף א־הרען יע ז״ט ציעהען

 בעט־יפפט, זעלנע* היעדנען קל״נעיען דיא וואס ;לאנה
הנעץ, סיהע דע־ קוים דך עם דייפטע וון  ד־עזען טיט ל̂ז

 דיא :נ׳ אץ ר׳ א׳ העדרן אנצוקניפפען. נעשאפט א״ן
 נא:צ- טאסקע• דיא אונה נ־אסעלטעדן .ם״;ע :עדצעהלונג

 אונד •ש־אל־ נדול־ ,הולדות ווע-ק דאם :פע־נ־יפפען ליך
 — צונעזענדעט. איהנען והר האנען היה* .טאנטע דיא

אד אין א׳ ר׳ העדרן  נעוועינע. נ״ען דעם להט :פ׳.
 דעד א״נעם, פאן פל״שההעי-נעווע־בע דאס קאנן נעזעטצע

 א״נען אהנע האט, עדלע־נט געוועדבע ד־עזעס ועלנפט נ־יט
 בעט־יעבע; נינט האט, ע־לע־נט א י עם דעד נעהילפען,

 ז׳ ם׳ ;ט׳ אין נ׳ ה׳ ר׳; ט׳ אין פ׳ ש׳ העדרען — י. וועדדען
 א־זד׳ העדין - נעצאנען. ניכט דנד לאזע איה־ע :ב׳ נ׳ אין
 אונזערעד. איזט פ־א:וםע־אצ־אנם.דויער דיא :ל׳ ם׳ אין ש׳

 אונד בלאטטער היא יא א־הנען דא נעשטעללט, רינטיג ו״טס
 נ־נט הנד לאזע א־הדע וואודדען. נאננעליעפערט ב״לאגען
געצאנען

,18 נום׳ אונה 12 נום׳ יו, נוט' 14824 ם׳ ,9 נום׳ 14286 ס׳
׳13 נום׳ 16549 פע־יע ,6 נום׳ 16231 ם׳ ׳6 נום׳ 14998 ס׳
 נולדען 1000 יע .3 נום׳ 17101 ם׳ אונו 18 נום׳ 16807 ם,

 •20 נום, 872 ס׳ ,7 נום׳ 519 ס׳ ,1 נום׳ 349 ס׳ :נעיואננען
ם׳'1715 ס׳ ,7 נום׳ 1418 ס׳  3229 ם׳ ,20 נום׳ 2755 ם׳ ,18 נו

 ,8 נום׳ 5080 ס׳ ,10 נוסי 3841 ם׳ ,10 נום׳ 3476 ס׳ ,11 נום'
7328 ס׳ ,7 נוס' 7061 ם׳ ,9 נום׳ אונה 1 נום׳ 5308 ס•

,19 נום׳ 8614 פ׳ ,8!׳ נום׳ 8030 ם׳ ,48 נום' אונה 9 נום׳
 ס׳ ,4 נום׳ 10300 ם־ ,10 נום׳ 9246 ם׳ ,18 נום׳ 8805 ס׳

 16231 ס׳ '9 נום' 15460 ם׳ ,2 נום׳ 12972 ם׳ ,20 נוס׳ 11129
 17250 ט׳ ,9 נום׳ 16841 ס׳ ,12 נום׳ 16519 ס׳ ,10 נוט׳
 •20 נום׳ אונה 7 נום׳ 19542 ט׳ ,3 נום׳ 18375 ס׳ ,29 נום׳

 ענטהאלטע. סעדיען אבענשטעהענדען אץ איב־ינען אללע
 נע. נוסטעדן נענאננטען בעזאנדעים ניבט היע־ אנע־ נען,

 נולדען. 600 פאן ט־עפפע־ נער־ננסטען דען וויננען
 ציעהונג דעי שלום פאלנט נוססעד נאנפטע־ אין =

־אםהען.קד״צ.לאזע. אוננ. דע־

ט כיר ע ב פטם ע עש ג
נאט. אללען אץ זינה נעדיבט לעטצטען אונזע־ן ז״ט

 פא־נע. פ־״ז.םעדאנדערוננען קיינע קא־נע־.פ־י:טע טוננען
 פא. קהפלוסט ד־א אינד גוט איזט אננענאט דאס קאסמען.

 רעטע־צענט. ו5,0,:0 ה־יטע וואו־דען ן ע צ י י ו ו סינ.
 פע־קו־פט. פ־״זען פא־וואנענםל־בע; צו נע־

ט.6פ־זןהוקטענ.געשע פעשטער —
 םיט והדד קע־נ־אונשליסט (הלב) ם ט י ל ש נ ו א

בעצאהלט. נולדען 49 נין 48
 הנד פפלהסען סערנישען פאן ן. ע ק ש ט ע ו ז צ

 עקפפא־ט דען פי־ אננעלאננט. דיע־ פא־טיען בעד״טענדע
נעצאהל. סאן נעווערקשטעללינט. ק״פע ווענינע נוד וואוידען

 קילון האלבעס פע־ שטיק 75 ןןקעןז אץ נוןשנישע פיר :טע
 85 נול׳, 24 קילון האלבעם פעד שטיק 85 ביז 80 נול׳, 25
 שטיק 96 ביז 90 נולד׳, 22 קילזן האלנעם פער שטיק 88 ניז

 קילון האלנעס פעד שטיק 11/0 נולד׳, 2!׳קילון האלבעס פער
 נילל־גע־, ווענינעם אום וואו־דען סע־בישע קר. 70 נולד׳ 19

נעקויפט. קי׳ 10 נולד׳ 11 טיט וואורדען פארי^הרינע
נולד• 19 צו וואודדע פלאוו!ןנישער ר. א ו ו ק ע ל

 וואודדע נאנאטעד פעדקויפט. קר׳ 75 נולד׳ 21 ניז קי', 60
נעהאנדעלט. קר׳ 50 נולד׳ 19 ביז נולד' 19 צו

 ם׳ט וואודדע סלאוווןנישע־ נעל״טע־טער נ. י נ זן ה
 וואא־ע וו״סע באנאטעד פיר פעיקויפט. ק־׳ 50 נולי׳ 32

 עם פעהלט יעד)ןך נעפא־דעיט, נולד' 85 בין נולד׳ 34 והדד
קי־פער. אן

נולדען. 143 ביז 142 רזןזענויער ם, כ א ו ו
 דאפפינע־ע אן ד!ןה.שפ־-טום ם ו ט י ד י פ ש

 ק!ןנזוםענ. אן קד', 50 נולד׳ 28 נ־!ןםס־סטען אן נולדען, 28
נולדען. 29 טען

ע פ ע ה ס ע ־  ביז ,ק* 75 נולד׳ 31 שפידיטום ם
קי׳. 26 נולד׳ 32

הא קזןנזוטענטען נ־אסע־ען דיא ל. ע פ פ ד.א ד ע
ק  דעספען פזןלנע אין נעדעקט, בערייטס בעדאדף א־היק ב
 וואננזןנ_ :וואורדע פערקויפט שלעפפענד. נעשעפט דאס

 פלאטצ. ;קד' 60 גילד׳ 2 ביז ק־׳ סי• נולד׳ 2 פ!ןן וואא־ע
 נולד', 3 צו בעססעדע קד', ״י נולד׳ 2 צו רינדע־ע וואאדע

קילאנלאםם. 100 פער קי׳ 40 נולד׳ 3 צו נוטע זעהד
דע־ ע. ל ל ע פ ד :ו א ע ם י י ה ע ה ון ד

 וואא־ע אן עם פעהלט דזןך בענאננען, ווזןהל האט מאיקט
 ־׳נדם. שוועדע ווע־דען נאסענטליך פלאפצע, ה־עזינען אם

 וואוידען פאבייקאנטען סע־נישען פוןן בענעהדט. ה״טע
ואם. :נעצאהלטע סאן או־פנעקהפט. ןםהייטע1ד שטיק 3000

ביז נולד׳ 104 פאן קוה.ה״טע אוננא־ישע .ט־אקענע נ־ע־
נולד, 114 ביז 110 פאן אנפע״הייטע אוננארישע ;נולד 108

דזן:ד.״טע נולד׳; 1211 ב־ז 115 פאן פיטטליננע איישע אונג
50 נולד׳ 12 בין קד 50 נולד־ 11 פאן שווע־ע פאא־ ־ ע ש

ק־ 51 נולד׳ 10 ביז נולד׳ 10 פאן ל״נטע ת-׳*ג1?׳ ד ם ע ט ע ט י י ב ד א ע נ ע ע.י■ ל
.6קה זע . קיואליטצ£ פ-םא אנע־.לעדע־ אונד .6 ... ק ל

י ניןטי״ק והר בענעה־ט. שויאך ז־נד אנדעי; אללע ,1 לוס:
נולד• 170 צ• קילא 15 ביז 11 פאן טע־צען א״נזאטץ !א ס־י:

?לאני' 19 ביז 16 פאן טע־צען צוהיזאט׳ן נולד; 174 כי:
15 פאן טע־צען ד־ייזאטין נולד׳, 172 נ־ז נולד׳ 168

ביפפעל. גודד׳; 176 ביז נולד׳ 174 ^ן6 קיד^נ•׳ 2׳ ב-ז
עננלישע נולד/ 164 ביז נולד״ 156 צו קיל^ 28 ב-ז 25 ם*ז

 ־. ע ב ן1 ;נולד׳ 118 ביז נילד׳ 145 צו דיננע אבפאללע
 קי. 6 ביו 4 פוןן נענע־בטע קוה.ד.״םע ם־־סא ד. ע ד ע ל

 ; ׳5 צו קילון 8 ביז 6 ןן1פ נולד', 245 ביז 23 צו לוןנ־אםם
 2,15 צו קילון 7 ביז 6 פוןן נעצזןנענע נולד׳, 220 ניז נולד׳
 גול׳ 22 י צו קילזן 8 ביז 6 פוןן בדוינע נולד׳; 230 ביז נולד׳

 צו קילון * ניז ׳2 פוןן נענע־בטע ־!ןפהייטע נולד׳; 230 ביז
 190 צו קילון 7 ביז 6 פון; נעצוןנענע נולד', 210 נין 200
פ ל א ק ;נולד 195 ביז  ביז 10 פוןן ב־הנע ע ל ל ע נ.
 9 ניז 6 פון; נענעיבטע 1 נולד׳ 480 נ־ז 450 צו קילון 12

 2 פון; נענע־נטע פיטטלינדע נילד'; 380 ביז 345 צו קילון
 קילון 1 ניז ׳2 פון; ב־וינע נול׳, 315 ביז 215 צו קילון .. נ•!
 12 ביז 10 פוןן פ־יסא נלאנקה״טע ;נולד 325 ניז 305 צ•

נולד. 180 ביז 170 צו קילון

דע־ אדםיניסט־אציוןן אונה ־עדאקציון; היא *"0
 דע־ אין דך בעפינדעט צ״טונד פעםטע־ ׳•הישען .נ״ען

 בודא. אין ן א י ד ו ב מון־״ן העדרן דעם בובדדוקעד״א
 אד־עם. צו זענדוננען אונה צושייפטען אללע ווזןהין פעסט,
:אד־עפסע היא דנד. סייען

14111• 11 111 11111*11111 .101-117*

 נעצ״בנונג גענו־עדע איינע איוט אונד פוןללקוןםםען, נענינט
אוננאטה־נ. דודבאויס אד־עםפע דיעזע־

ע־. אבאננענטען א־ינט־עטענדע א נ״ ...
 ליעפערונגען 15 ערשיענענען ב־זהע־ דיא האלטען

 ענטהאלטענר .,פ־״טאי״סעפא־אט-ביילאנע׳, דער
 •ן, ־ ש ע ב י י א יונתן ר׳ העש ביאג־אפיען ד־א
 י, י ד נ א ל יהזקאל ר׳ א, נ ל י ו ו אליהו ר׳
ר ר, נ ־ א עקיבא ר׳ ה, ט ע נ ־ ב טררבי ר׳

 - נ זן מ טזןזעש שיר אונד זצ־ל ־ 6 ו ם טשה
 פערנע־ ;פזן־ט־אטש זאטטט נ״י ע ר זן י פ ע ט

 ז־־טען 125 ע־שיענענע פאללשטאנדיג בע־־יטש היא
 ח־ר, ״טאנטע ערצעהלונג שאנע זעו■,ר שטארקע

 ביזהע־ינען ריא אייך זזן־ויע ;לאנדרעבעציך דיא
 בעקעהר- ,,דע־ פאלליעטאנש דעש פזן־טזעטצינגען

ציגעזענדעט. גראטים פילאזזן■!׳׳ טע
עה־ענטהי־ל. ם׳ :א־טל״ פע־אנט׳ רעדאקציזןן ד־א פיר

101)15יס<ן*1, 1884, £1)ן0ת11ו110( 110)1 1(1־110111X2 11011ז!)'{ )110 א0)1!10ו)0ח ׳\0*ז11זס'*ז111011 ; \1.



ק זדעררף האט שארט־יא ^רטה^דאקסע  בעקאנר. ד
 (נונסעהד רינזנזער -ג־ונד.בעז־טצער ;־אש טען

 שערנזרע. אלש שאששע־ אן6 ן) א ר א ב זזןגאר
 ^בער-הרזע א־ם ק^נשעסס^ך ,יידישען דער צער

 דאש עש, א־זט טהאשזאדע נעבראבט. ז$־שלאג6 אץ
 ש־אדדענטען א״נעס וואדיל דער ב־יא ד־נערצייט

 זן־טהא- ד־א ק^נגרעש אוננאדיש-ייד־שען רען שיר
 שזן; העידן שטיטטע א־ה־ע עבענשאללם דו^קסק
 ז*ר. העד נערובע א־ם דיעזער דא גאבען. שאששע־

 היא האש גלו־בען, ודר שטאנד. טהארזןקשיע
 דיע. ערנעננונג דיא געגען א־הרערזייטש נעאלאגע;

 האבען א־ינצו-ווענדען נינטש שערזאנליכק״ט זעה
 א־זט שאששער העדרן דעש ,צדקות־ דאש ד-שטען.

 האט ז^הן זיין הער. ווייט ז>* גא־ ניבט ח*ך רענן
 ציודל. זאננע־ץ נרישטליכע; א־־נע־ טאנטע־ היא

 דיא וואודדע טאנטע־ זיינע געה־־ראטעט. עהעליך
 ביעדער. בירנערש וויענער בריסטליבען העש שירא
 זיין אב. יודען שא; וואהל שטאטטט דיעזער מאנן.

 ב־ע. ץ.וועליער בעריהטטע דע־ וואר גיאששאטער
 א־בעדדע. וויען נאך שיעשבורג שא; הער דערטאנן,

 קולטוש. דא־ט־נען דער ם־טבענ־־נדער אינד דעלטע
 ביעדערטאנן דיעזעש זאהן דעי־ האורדע. נעט־ינדע

 ר״. א־־נע ה״ראטעטע אוגד טו־שע דיא ■עדאך נאהש
 נוןענטשטאטטט עהע אדש.ד־עזע־ קאטהאל־קץ. נע

 ש־ו־ע. דע־ וועלכער ביעדע־טאנן, •ונגע דע־
 - וואורדע. שאששע־ שא; הע־־ן דעש נער.זאהן

-  שאש. שא; הערר דאש הע־שא־העבען, מ־ששע; וו
 זיינע ניע קינדע־ זי־נע־ ט־ש.עהע; דיעזען צ• שע־

 האטטע דאך ;נעגעבען איינ־ייללינונג שאטע־ל־נע
 איננליק- ד־עזעש ניבט, קראשט מאראל־שע ד־א ע־

 שאטע־. איין דורך ק־נדע־ ז״נעד שא־האבען ל־בען
 ש־אנט עש ענטנענענציטרעטען. םאבט.נעבאט ל־בעש

 ־נ.יא שאששע־ שא■ העדר שטעללוגג וועלנע נץ, דך
ד6.ם־ש.עהע. דיא ־•ענן וו־רדע. נעהטען אנ  ש־י. ־

 אבע־.הדז ראש שא־ ורעדע־ ששאטע־ ארע־ הע־
1 זאילטע געלאננען
י • ב א ( י ב ש ת ־ ב ע ב  א־יש ך!> ־

 ב־־נע־ם־ששע־ .דע־ בע־־בטעט: ד—ו ן ־ ־ • ט
 נ־ונד-בעזיט- ר־יבער זעה־ א״ן שטאדט, א־נזע־ער

 ""״א־• ד־נען אץ א־ב״טע־ן דען ה־יע־ ל־עש צער.
 טרלקא־בע״ ר״נלעזע.א-זערנע דע־ •יאה־ענר טען

 נע- נ־בט ט־ו־בען דען שאן ז־א דאם־ט אנשנאללען,
 רעניע־וגג רע־ ו־או־דע זאבע ד-א יאננען. ניעסע;

 =•־- ג־־ציגען דעש ו־אורדע ב־זהער ראך אנגעצי־נט;
 שע־שאה־ע; אונטענשי־בע ד-עש ש- גע־מ־ישטע־

 ־"א =א: זיעהט דא - :״נעקריטמט האא־ קיין נאך
 ■א־־. א־נזע־עש א־־שנעקלא־טהי־ט דע- טיט עש

 הקדושה־ .תירה אינזערע י. א־ישדעהט הונדערטש
 יאבי׳ת רעך, בב־ש תביא ב־ !או־סד־־קליך זאנט

ווי־נגא־. רע; אץ דוא (.ויענן שדעך! בנששך ענביש

 דוא דאיששט קאטטשט, נעבענטענשען דיינעש טען 1
 יא, נעניעשען!') טרו־בען דען שאן בעליעבען נאך |

 אויש. עש היישט שיעהעש דעש בעציגלץ־ זעלבשט
 וואה. דא־ף (״סאן !בדישו שור תחשוש לא דריקלץ.

 שאט נענוששע אש שיעה דאש דרושעש דעש רענד
 טאן נ־טטט דאך אונד י) ה־נדערן ניבט נעט־י־טע

 שאן ש־אזען לעע־ען טיט שאלל טינד דען הייטע
 ודיננא־טענ. דיא טענשענ-ליעבע. אונד הוטאניטאט
 הומאני. דיעזער שאן קאננטען טורין אין א־ב־יטער

 דיא דורך זיא ווענן ע־צאהלען, טאנבעש זא טאט
 שש־ע. אם או־ך ניבט אננעשנאללטען.ט־־לקא־בע״

ווא־ען! שע־ה־נדעדט בען
 ל. י ו ו ר ע ז ־ א ק ע ז יי ר נ ר ע (ד *

( לם  אונשאלל איינען טאגע ד־עזער האט הע
 ווייטע־ען קיינע נל־קל־בע־וו־יזע דע־ ע־ל־טטען,

 זיינעם אץ נעטליך ווא־ דערזעלבע האטטע. שאלנען
 אננעשטא. ט־ש.עקע א־־נע־ אן א־ב״טש-ציטמער

 נל־טט דא וואללטע, א־יש־ו־־בען ע־ אלש אונד שען,
 דעם ה־לשע טיט באדען. צי שטירצטע אונד אייש ער

 ז־ך קאננטע קאטטער-דיענערם הע־ביינעא־ילטען
 עט. דאך ע־העבען; ו־־ע־ע־ טאנא־ך נ־־־זע דער

 דער אן אינד ב־ושט דע־ א; שטערצע; ע־ ששאנד
 זיינע אינד אנדו־ערן א־טמער נאך ד־א שולטער,

 הינדע־ן. עטשפינדל־ך בעוועגונג הער אץ טאיעשטאט
 ־ע. זיינע וויעדער קאיזע־ דע־ שע־ז־עהט א־נדעששע;

 טעה־ע־ע טאנליך ב־־ננט אונד ג־ע־ונגש״עשאשטע
צי. א־בייטש-ציטטער זיינעש אין שטונרען
לא. ר א ־ ב ל ע מ ע ב ־ ־ ל א י ד ( *

 טוזשער נאך אבענדש נעסטערן וואי־דע יים> א ־ נ
 דע. איש א־בע־ש־ה־ט, קאט־טאט) (שאבאלטשער

שאם־ליענ. בעש־נ־ל־בען דא־ט רע־ אין זעלבע

ן י י א ) ר * ע ט נ א ש ש ע ר ע ט נ ־  א
 גענעג. דען שא־נעשטערן בילדעטע סו ע צ א ר ש

 קאנינליבען דע־ בייא י שעיהאנדלונג דע־ שטאנד
 נ־אשג־ונד. ף, ־ א ד נ ע : א ר ג־אף .1טאשעי

 שט־ענג. קאטיטאט, טא־אנטאלע־ ש א בעזיטצע־
 דאםשש.ם־הלענ-בע. י־דישען רעי; נעגען נעט־יך טע

 שאלנעג. פ־אצעש אייגע; ק, א ב העדרן דטצעד,
 נ־ילץ האט ק בא הערר אינהאלטעשאן: דע;
 א־־נער בעשאשש־נג ריא ;־אשען ע־ו־אהנטען העש

 ששא. געשטעללט. איישזיבט אי; ביטטע נ־אשערען
אייננעלאזט. ניבט שע־שש־עבען ריעזעש אבע־ טע־

 נ־אש.ב;־טש. בייט -א;ע;דא־ף ;־אף ־י־בטע ני;
 באק העדרן נע;ען קלא;ע דא ;ע־־בטע קע־עקער

 אנקלא;ע. ריעזע־ אין איין. שארע:.ע־זאטין י־ענע;
 ־אש האבע .איך י. א;רע־ש אי;טע־ עש הי־שט ש־ישט

 בע;א- ;וטעם טיינעש טהשאשטונג—בעי ציר נעלה
 שע־שש־אבענע היא ק א ב הערר רא טהינט.

נע. איך ■יא־ זא שערשאששטע, ניבט טי־ אנלייהע

 ש־עטדע אן ניטעם טיינעם טהייל א״נען צוואונגק,
 דע־ וועה־ענד היגויסצונעבען. האלשטע״ דיא .אדף

 בליעב. אונבעא־ב־־טעט נאנצליך טה־־ל אנדערע
 ערוואובם, שארק ענארטע־ איין היעדורך ט־ר דא

 ער. דען ק א ב העדרן שאש איך בעאנששתבע
 ער. דאדורך נור ■א איך דען שאדענם, דיעזעם זאטץ
 בעשאששונג דיא שע־ששרעבען, זיין ער דאש ליטט,
 אייננע. ניבט בעטרעששענד. געלד-אנלייהע איינער
 נע־יכטש. בעטשקערעקער דע־ - האט." לאזט
 צ־ ק א ב הערק ארך דענן שעראודטהיילטע האף

 65,010 שא; האהע דער אין שאדענ.ערזאטין א״נעם
 דע; גענען היע־ו־ף רייבטע ק א ב הערר גולדען.

 ט־נ־שטעריאום ביים נערי:טש.האף בעטשקערעקער
 דים. אי־נע־ אי־נל־־טונג דע־ ווענען איין נעזוך איין

 נע. בעטשקע־עקער דער צ־שלינאר-אונטערזובונג.
 גע. שענער־נע־ דען נעטליך האטטע ר־בטש.האף

 דעש צ־־גע; דיא אוישנעשא־דערט, האף - ר־בטם
 נעשאה, דיעש יעדאך בעשא־ שע־הא־ען. צו ק א ב

 האש געריכטשהאף בעטשקערעקער דער האטטע
 שערקיג. בערייטש ק בא הע־רן גענען אורטהייל

בערייטש נאך ע־שט צייגען דעששען דאש זא דעט,
 קא;נ. ווע־דען שערנאטטען או־טה־ילע נעשאללטעם

 אששעלל־ר. זעלבשט אורטהייל דאש נעגען - טען.
 וועלבע טאשעל, קאנינליבע דיא אן באק העדר טע
 דעש קלאנע ד־א זיטצינג שא־געשט־־נע; א־־נע־ אין

 דענזעלבען אונד צור־קודעז ראגענדא־ף נ־אשען
 שע־. ש־אצעש-קאשטען זאטטטל־בע אץ נאך או־ך

 א־בע־ זיך האט טינישטע־יאום דאש - א־רטהיילטע.
 נע־־בטש. בעשטקע־עקער דעש שא־נעהען דאש

;עא־ישע־ט. ניבט נאך שטינרע צו־ ב־ז האשעש
ל ער (ד * א ד נ א ק ן ש י ־ א ע ד

 ראש טיטנעטהי־לט, ייננשט האבען ודר !)ע נ נ ו ל
 בע. ווענען שאל־צייא ה־־שטשטא־ט־שע; דער בייא

 איידיו, אשטש-נעוואלט דער טישב־ויך שטעבוננען,
 ויאי־רען, נעצאנען טא; דע; א; שקאנראלע נראשע

 גע. דען שט־אש.;ע־יבטע ביים נענענווא־טי; דיא
 אי;. אי־נגעהענדע־ אונד ווי־טל־־שיגער נענשטאנר

 טעה־ע. בע־י־טש זינד ב־זהע־ בילדען. טע־זיביננען
 איה. שאן שאל־ציי-בעאטטע האבנעשטעללטע רע

 אבע־ האט נון - ווא־דען. ענטשע־נט שאשטען רע;
 אבע־. נעטליך שאליצייא, דער שעף דע־ אייך

 ביים ש, י א ה ט שאן א־עקש־ש שטאדטהרשטטאנן
 ה־".מא:אטלי. א־ינען איש איננע־ן רעש טיניבטע־

 ;עש. ארך דענן איהש דער אנגעזיבט, או־לרב בען
 הער־ האט ה־ישט, עש וו־א ווא־־דע. בעוו־לל־נט טער;
 ע־ ויעשהאלב .לוננענ-לי־דעך, איי; ש י א ה ט שא;

 א, ם י ל ק ז־דליבען איינעם אי; טאנאטע איינינע
 שערודלען ן, א ר ע ם אין אדע־ איטאליען אין

 הע־נעשטעללט ורעדעד נעזינדהייט ז״נע ביז והרד,
טעלרען, יעדאך בלאטטער מאנבע וייא - איזט.

 :א:ש ה־־טע ש- אביועזענהייט :!••נע־ אץ דא שאטע־ נע
. . . !״האט נעלאדען נע־ייטש

 נעטע־קיננ ד-עזע־ ב-א הושטעלטע נאנדע־ס טרד:•
 האבע ״ראש :היניץ דך אץ נ־וטטטע אהד טאנטע־ ד־נע־

 ?־ ץיא דעני ר-עש ט- ט־אנט וואש נעפהאן. ני:ט :•אהל איך
ל הא ח  א־־נע שערנענענש שאטע־ איה־עש שא; ■
 נעטאנטען איה־ע־דיטש דע* צו צישטיטטוננ האשל־נע

 איננינשטי. דען דך, דא נעאיילטע ע־וואישעטע, איינלאדוננ
 ידשעי: הא:ן זאגטע א-:ד שעי,־השק צו איינדווק נען

 א־טטער נאך ט- האבען ז־א !שעד־א ש־דא .ל-ענע
 בל״נען. צו אונש ב״א נאנט הייטע שע־שש־אכען, ני:ט
 ה״זע צו אלל־ץ רענן,שנועות״אנט־ ז־א וו-דען וואס אונה

 ווע־דען דא !אונש נ־יא ד,־ע־ דאך דא בלי־בען ? מאנען
 הערי איה־ אונה שאטעה טיץ !לייסטען נעזעללשאשט מי־

 נאנצע דיא •א נל-נען שעד־א, יצחק •אבני דעה דאהן,
 איך טאנטע א־ב־־נענש !שינאנאנע דעי אץ הינדו־ך נא:ט

 פ״א- דע־ אין נאכט ה־־טע מאן ו־א־ום וו־פסען, נעדנע עם
 ״טיל. אבענד דיעזעש אן טאן וועסהאלב אונה כל־ינט נאנע
. . ?' נעניעפט שפייזען' :•גע

 דיעזע אדף האס זעלנשטשע־שטאנדליך, איום עם
 זאלל- אנפווא־טען סאנדע־ם ס־ד:• הויז.הע־־ דעי ש־אנען

 שער. אייסע־פט א־־נעש פיט ק־אפצפע דיעזער אלליין טע.
 רעש. ז״נעש ששיפצע א״פערפטע ד-א לאיעלן שט־טצכען

 או־ף שערלענענה״ט דינע אום ו־אה־ש־־נליך אה־עס, ען8
:ע־ זאנפע דאנן ;שעינע־נען צו והיזע דיעזע

 איך האם טאנטער, ט״נע נלהנען, סיר דא־שסט .דוא
 האנע. נאננעדאכש נ•:* דא־־נע־ צ־־פ לאנגשפע דיא שאן
מיץ :אך אונה נאך שערנעפשע אונד *לש שאן וועידע א-ך

 שע־. צ־ :•:ט איך האטטע שיעל ל־ך—ש והסשען. ניששען
. !•איין ארך ה־עס פיר טיאנט וואס אבער !נעפשען .

ל ח  שע־. ד־א זיא האפטע אלם דך, שטערלטע ־
 ־•עף אונה בעטע־קט, נאד:•:ט שאטע־ש א־הרעש לענענה״ט

:אדשנעלאשסענח״ש דינע־—ק־נדלי:.ש אץ
 דע־ והסשען. אללעס נל־ך ווערדע א-ך !נוט !״נוט
 אללעשע־קלא. אונם והרד ד־א פי •צחק ■א;נ• נעלעה־טע

 לע־נט ע־ הענן שע־נעפפען, נ־:פ והששען ד•; האט ע־ רען.
 הענן האם ש־אנען: צו אהנע שא־ש, א־נאונטע־ב־אנען •א

. !״א־ינט־אנט א-נענטל-ך ד־עש אלל א־הם .
 ד-א אן נון וואללשע דאדשען איבע־ט־טהינע האש

 הע־. דענזעלבען אוש שאשען, צ־טטע־.הע־־ן העש טה־רע
ני־צו־ושען.
. אלטע ד-א דאך ד א  פלאטצליך נון ששיאננ ל

 נ•'. טיט טארנען דאם וועהרטע אהף, הפצע א־ה־עש שאן
ל״זע. ואנטע אונה אב האנדען דען

 א־הן שטאיע דוד,•נ, ד־א ק־נד, ט״ן דיך, נ־טטע א־ך״
 אץ שטא־וננ א״נע אונד .קבלה־, •א לע־נט ע־ ; נינט •א

!ווע־דען נעשאה־ל־ך ל־־נט קאנן שטודיאוש ה־־ל־נען דיעזעם
 דאס (י״עף צהנעדן! נ־כט אך ד והרד ער נון! ,נון!

 א־ם קאנן ואכע ד-א א־נערטוטהע) קינדל־נעם ם־ט טארשען
זק.!'. נ-יטנאדזאנעשאה־ל־ך רענןדאך נענאטטען נרונדע

 (עמהדערטע קלי־נ־נק-ט ק״נע א-זט ״קבלה,״ .ד-א
 אונה טאד נעוואוסטדץ); שטאלצעש טיט ש־ויא אלטע דיא

 י אוננליק אונד נליק ;צוננע דער אהף דאנ״א ל־ענען לענען
 י דיך, איך ביטטע דא־ום אב; ווא-טע איינעש שאן האננטע
 אין איהן שערוהריע אונד •וגע אין זאהן ט״נען לאששע
. !*נ־כט שטודיען הינק .

 ט־דנ• •עטצט (ד־עף אי־נרעדען, נ־:ט דיר .לאש
ע, נעזעהען סא:דעדם)ואש־עלקאננאל־סטקאיךב־זהע־ אנ  ה

 זא ךן5 איזט ,,קבלה" דיא !טיישעל א־טע אללע ווא־ען
 ק••* נאך האשם צהנערן צום אונה נעשאשט, נלאנצענדעם

 האטטען זאנשט געב־אנט, הע־־ען נעלעה־טען דיעזע־ נע־
 .קבלה״ ד־א דאטיט געטאיט, נאלד לאננשט שאן •א ז־א

. !• א־־נט־אנע עשוואם א־הנען .
 פלאטצליך דך אששנעטע אהנעננליקע היעזעם אץ

 ט־אט עם אינד ציטמערנענם, קלי־נען העש טהירע ד־א
 או ר־־עקט דך דעד פעדרא, יצחק ראבב• יוננע דע־ העי״ן
ז ווענדעטע ווארטען דען טיט שאנדערם מ־ד:•

 א״ן האם נעואנט, דענן איהנען האט ווע־ ״אונה
 ? והלל מאשען ע ט ש א ש ע נ א־נע־ההפט קאבנאלישט

 קי־ן •קבלה* היא האם דאשאן, אלוא הא זיא שש־עבען וואם
. ?• ז״א נעשאשט נלאנצענדעם .

ל דאך הא. שע־שט״נע־ט והא ואם שאנדערם ח  ר
 הינצו. איחד מרך נעוואהנל־ך, היא ■עטצט, או־ך וואושטע
 זיא סאנען. צו ענדע איין שע־לענענה״ט דע־ ם־עטען

 טיט זאנטע אונד ראבב• •וננען דעם דאהעי דך נאהע־טע
:שטיטטע ה״פעיער

נע. ק״נע קאבבאלישט, אלם ־אבני, הערר דא ,דא
 צוה־א דא אן סיר, איך ערלדבע וואללען, טאנען שאשטע
 א״נטראנען נינטש נעווים איהנען דיא ריכטען, צו ש־אנען

 הייטע סאן איוט ווארוש :א־זט ש־אנע ערשטע דיא ווע־דען.
 איזט: צוהיטע דיא שינאנאנע? דעי אין נאנט גאנצע דיא

 שלייששם־יועו קיינע נאנט הייטע סאן דארף ווארום
. ?* נעניעסען . .

שוןלנט.) (שון־טועטצונג



 ! אנגעטעססק, ק־אפטען ז־ינק 'הודי׳ יעדער מאנע
 ליע. ב־יטראג אי־נען המסעים, ואהד המרבה אחד
 בעטה". יעדע געגען פרינצ־פיעלל זינד ודר !פערן
 ודר לאששען היער דאך געלד-זאסמלונגען, אן ל־גונג
 ערקלא־ען ודר איינטרעטען. אדסנאהטע א־ינע גערנע
 דעם נונסטען צו שפענדק בערייט, דאהער אונם
 דיע- ענטנענענצונעהטק, מזןנטעש־א־ע״ משה ״ב־ת

 צו צייטונג" פעסטער יירישק ״נייק דער אין זעלבען
 עהל- ד־נע אן געלדער דיא אונד פע־אפפענטליכען

 ר ע ט י י ה נ נ א ט אבע־-־אבב־נע־ העדרן ווירדען
 אבצי. ג נ ו ט ט י ו ו ק נענען ני׳ אינגוואר אין

 אן ייכטען צו זינד שפענדען דיעספאלל־גע פ־הרען.
 דער אונטער בלאטטעם דיעזעם הערדסגעבער דען

:אדרעססע א־־נפאכען
.1101-112 ■■*!!*■■!פו 111 1>ןן}1*<><ןוו1.

 א־זט אדרעששע דע־ אננאבע גענויערע א־ינע
א פיר נזןטה־ג. ניבט  פע־אפפענטל־. פ־נקטליבע ד
 געשפענ- דע־ אונד שפענדעד דער נאטען דער כונג

בירגען בעט־אנע דעטען
דעי אדט־נ־סט־אצטןן אונד רעדאקצ־ןןן דיא

צ־־ט־נד. פעשטע־ "דישען ״נ״ען
ע־אפש. צ־־טונ." פעסטער י־דישע ״נייע א -

 מאנטע. משה ״ב־ת דאם פיר זאטמלוננ ד־א נעט
גולדען. סי מ־ט פ־א־ע״

נייאיגקייטעז. פערשיע־ענע
 ז־ך האט ן> נ א ט ר ה א ו ו ץ ־ ר א (ם *

 זא- דעלענאציא; א־ננא־־שען דע־ מ־טגל־עד אלם
 אץ הע׳־פזן־נעטהאן. פארטהילהאפט זעה־ עבען
ק5פאם ט־ל־טא־-א״שש־ששעש דעש ז־טצ־נג דע־ ט . 

פ ערנעםליךא״נקפ־נקט,דע־ ד־עזעםבע־יה־טע
 אונענדל־כעם פאן הו־פטשטאדט אוננאר־שע אר

ש- איזט. א־נטע־עששע  ע־פ־אגטענעטלךדקק־יענ
 ניבט רענן עם ״אב :ב־לאנדט-־ה־ידט מ־נ־שטע־

 בע. ״נ־־-נעב״דע״׳ זאנענאננטע -אם ״א־ע, מאנל־ך
 טא. דע־ קאשערנען נ־אשטען דע־ א״נע יאננטל־ך

 שטעהט געב״דע ד־עזעם > ־שק—נ־עדע־צ נא־ב־ע.
 ״עש. לעאפאלד-שטאדט, דע־ אץ ם־טטען נעטל־ך
 א״שנעב״ט נ־בט שטאדט.פ־ע־טעל די;זעם ראלב

 זאלל. ם־ל'טא־.פע־״אלטוננ ד־א ראנן! ווערדען
 אה־ע ה-פטשטאדט דע־ אנטע־עשנע ם א טע

 פ־אנע דיעזע־ אץ האלט־נג ש־אפפע ב-זהער-גע
 לן־יעגם-טיניםםער דע־ !׳־א־־פנעבען ראך דענן

 נעזעטצנעב־נג ד-א פא־ זאבע ד־א ראם ע־קלא־טע,
 בערייט פע־זא; ז״נע פ־ר ע־ ראם אינד געהא־ע

 א־נטע־האנדלונגען אץ ד־עשבעציגליך דך ז״א,
 אץ נון הע־רשט נענענ״א־ט•; !א״נצילאששען

בעווע- לעבהאפטע זעה־ א״נע ה״פטשטא־ט דע־

 בריננען, צו ענטש־ירונג צור פ־אנע דיעזע גונג,
 זעה־ בעקאננטל־ך ,ניי-נעביירע* דאש אן דא

 אונ. דען אויש קניפפען זיך ערא־ננעדוננען בלוט־נע
 א־נד 1848 יאהרע דע־ פרי־דדטש-קאשפפק נארישען

 זזן נ־עדערגעריסשען, קאשערנע ד־עזע ודרד .1849
 מזן־־ץ דעש פע־דענשט אלש טה־־לע צום דיעש מום

!ווע־דען אנערקאננט וואהרמאנן
ם•) י י רן נ י ט א ה ט ל ה א ו ו ע ש י ד י ני •

ש בא־א; וואהלטהאטע־ בעקאננטע דע־ ר י ה  
 .קיגדע־-אז־ל״ ערשטען בידא״פעשטע־ דעם האט
ק  וויר - נעשפענדעט. גולדען !000 פאן בעט־אג ד

 .ק־נדער-אדל* דיעזעם דאש הע־פא־העבען, מ־ששען
 א־נטע־שט-ט. א״נע א־זט. טוט א־נשט יירישעם קיץ

 וואהל- י־דישען א״נעש ז״טענש דעשזעלבק צונג
 ג־אשערען זא א-ש א־־נען ב־עטעט טהאטערם

!השם״ ״קדוש
ד (ם * ז י א ) ם ע מ ע ־ א י פ ע ט נ א ט

 צושטאנד ז־ין ע־ק־אנקט; שווער ל״דער א־זט
 ודק. קאג־נ־ן א־ץ. בעזא־נג־ששע ע־נשטע פלאשט
 גר־יזק דעם בעפ-נדען דאש א־בער דך ל-עש טא־־א

ע־קונדינען. ודעדעדהאלט טאננעש
ן * י י א ל. א ר א נ ע ג ר ע ש י ד י י (

 נע- ד־עזעש .<׳■ פאם ודרד וו־ען א״ש ל.) ו ז נ א ק
 ה״ג־־ך דוד כ־אש.האנ־לע־ יידישע דע־ טעלדעט:

 פע־א״. דער גענעדאל-קאנזול צ־ם איזט פאללאק
 ע־נאננט א י ב מ ו ל א ק פאן שטאאטען נ־גטען

 טא-עש. ז״נע־ פאז איהם וואורדע הייטע וואידען.
 :ה־־שט וראש ע־טה״לט. ״עקשעק״אט-ר״ ד־א טאט
 אטטעש ז״נעש א״שא־ב־נג צו־ ע־טאבט'נ-ננ ד־א

 דע־ם־ט א־־נ־״ט־ננ א־נ־ד־א נענע־אל״קאנזול אלש
י) ־עבטע פערבונדענען שטעללונג ד־עזער

ו צ ו  אץ ן.) ע ל ה א ו כ.ו א נ ן ע ד •
 .׳! אם פא;ד ד־טשא-שענט-טא־טאן(דעבענב־־נען)

 נאב״אהל .דעפוט־־טענ דא (נעשטערן! ד־עזעש
 דעש וו־צע.פ־אז־דענט נעוועזענע דע־ שטאטט.

 ז־ענטע י׳ נ ע מ ע ק •אהאנן בא־א; ר״בשטאנעש.
 נענע; שנדטמען ■4! פאן טא־אר־טעט א״נע־ טיט
 דע־ קאנ~דאט ־, ע נ נ ו ־ ב ודלהעלם ד־׳

 א״שע־שט-ל־נקק, ־ע־ קאנד־דאט דע־ זאששק.
 בע. פא־ נאך א־זט ש־. נ־ ק־ דאנו־עד-טאא־

 א״ש. ק״נע ע־ דא צ־־״קנעט־עטען, וואהל דע־ :•:ן
האטטע. ע־פאל: א־־ף ז־כט

; • י א ו ע. נ ב ־ ו ד ם י ם ע י-ש ט נ א •
) א פ ! ן ע ל  ד־אנד־אש-שאטא, בעצ-קע אם א״ך ל

א ז״נע־צ״ט ד־א ש־אנא־ גאב־-על בא־אן דא
 פא:־ אננענאטטען ניבט 1״אה־ געפאללענע ר;א

 ״עלבע־ ב״א שטאטט, נאם.״אהל ד-א נעשטע־ן
 אנט־.םעט־טק, דע־ אט—קאג דע־ געלענענהייט

 דורבפ-עי. שאנדל־ך ש, ט א ק ו ל נעא־נ
ע־ה־עלט ק—ודהלע העפטיגשטק דע־ טראטין

אן. ט ע אללי פ
ש־לאזאף. בעקעהרטע דער

 - ־אהדהונדע־פע. 17. דעם ארס ע-צאהלוננ א״נע -
!ןרטזעטצוננ.)6 .טע7(

 לעג. ואלך טיט ד-עס אלל שס־אך £־ו־א אלטע ד-א
 אנטעדקען ל־נט עט א־ד־ כ־אן דאס א״פעי, דאפטעס
 א-נ. ליט ח ד נ״נונ: ד־א -6 דך ז-א זעה־ וו־.! קאננט׳;,

 א״נען א-ד־ וו-א ־.אדנען, דאס ליעבסע ז-א טע־עטט״ע.
 אלטע; דע־ אן ל ה ד אדך אנע־ ה-ננ יא£־־ ;ק-נד

 טהאט דע־ אץ ו־א־ עם פוטטע־ א״נע־ אן ודא פ־דא,
 ט־ונ, העיצען א־ם אלטע ד-א דען וואונש, א־-נצנע דע־
 צו זוןהנעס א־הדעט נ־דט ד-א אלם נואדבזן הוןלדע דאט

 •ר:• ד דעם אנד־־ט־ננק אן ריער־נער האטטע ז־א זערען.
 טאנדע־ס ד))־ לאכטען. #עוזלק נ-ע נענענא-נ:ד טאנדע־ט

 לוי. דיעזע ;ניונדזאטצע אונערשיטטערל־כען ז״נע האטטע
 ע*. וד־נ ק־ץ דאן קאנן תלםוד.שטוד'אוט ט .טון !טעטען

 א״ן נ-עטאנד ך נון דך האט קבלד״לערנען מ־ט נאהיען;
'ע־בדט הדז ד־ייא.שטוןק.הוןהעס  עי וואד דעסהאלב - !

 ט־ט טוןכטע־ ז-ינעד פע־נינדונג א-ינע געגען ענטש-עדען
 דך ע־ האטטע דא־־נעי טעד־ון. נעלעה־טען ■וננען דעם

 דינען צו אונד נ-לה שוועטטע־ ז״נעד צו אפטע־ם בעד״טס
 נענע;. ־דא6 אלטע; דע־ !פד״ל־ך נעא״סערס. נעקאננטען

 א״סע־וננ זוןל:ע א״נע רוסה, דען נ-ע ע־ האטטע א־נעד
 ד־ע. אדף דאהע־ ו־א ט6ון •ון דאנען. צו אונאוטוואונדען

 דעד, ט-ט טאנדעים טפלענטל אנשט־עלטע, נענענשטאנד זען
 נע. דעם נעשיקלינקייט א־־נענען נעלד.מענשען זוןלנען

דיא עבען א-ם נענע;, צו ווענדוננ אנדעיע א״נע שפדאנע

 צו נ-:ט אגלעהנונג ענטש-עדענע ■נע א דו־ך א פ־ו אלטע
!פעדלעטצק

ה א־הט ווא־ ד-עטטאל אלל-ן א  הא־ט נא־ ל
 ט-ט ל״:ט זון נ-:ט א-ה־ קוןננטע ע־ ;נע־־קט ל״נ דען אן
 טאנ. א״טוו״טען. -עדע.-וענדוננ נעשיקטק נע־ א■ ינענד א

 וואוטטע ע־ ;נעט־-עבען עננע ד־א אץ דך אנ־6נע דע־ס
 דוןך א—פ עה־וו־־ד־נע ד־א ע־ דא אנט־־ון־טע; צו נ־:טט
 טון:טע. פע־לעטצען •נ״ן" ענטש־עדענעס א־ץ דורך נ־נט
 פע־לענעג. א־גען דע־ או־ט א-ה; דעטטעטע צ־פאלל א־ץ

. טון:טע־ ד־נע־ אי־נט־־טט דע־ ה־־ט: . . ל ח ־
 א־ה־עם ט־ט ווידקסע טאדנען א״נט־עטענדע דאט

 וןפ. דע־ זוןננענ.שט־אהל. פ־־־נדל־נעד א־ץ וו־א ע־ש״נען
 צ־גע, אנט־טה־נען צו־בע־האפט ד-א בל־ק, לאנענדע ענע,6

 נעו-ע. א-ה-עד יעדע־ או־ט ד־א ק-נרל־נק־־ט, ה־־טע־ע ד־א
 ע־נסט ט־-נע; דען או־ף וד־קטע דאט — •טט־אך גונג

 שטאדדע ד־א לוןזטע אונד נעזאנפט־נענה פאטע־ס א־הדעס
 פ־־־נד. ט־לדע א־ן פ־ו־א אלטען עהדוו־יד־גען דע־ שט־עננע

 אונד אטע־ט,6 א־ה־עס וואננע ד־א ק־סטע דא או־ף. ל־נק-־ט
 אום ה. א ל נוןננעד־ן אלטען א־הרע־ צו זוןדאנן א־־לטע

 ל־ענל-. דאס צוןנ ד־עוע קיטסען. צ׳ האנד ד־א דע־זעלנען
 שוןן א־הדען ט־ט נעריהרטע אונד העיץ א־הד אן קינד נע

 שט־דן נלאטטע ווי־סע, דיא ל־םםען נל־-נען האלסועלקען,
 אונ. קינדלינע או־נען דע־ען או־ם טאדנענס, ־וננען דעס

הערפון־נלאנצטען. זעעלענ-־־־גה־־ט אונד שולד
 ז־א סאן וו־א שוןנה־־טען, ־ענע־ א־־נע ווא־ ל ה ר

 היי. אם א־טאל־ען, דדל־כען א־ם א־נד ששאניען אץ נלוןט
 עינל־קט. יודעג.נאםסען א־טזעל־נען דען א־ן •עד*ןך פ־גסטען

נעצדנע־טע שאנה־־ט, א־ה־ע דו־ך איים נוןך אנע־ טעה־

 שט־טטען, אלם טעה- טאנןנינט זויבערע ד-עזער
 א־־סערשט-לינקען, דער קאנד־דאט דער וועה־ענר

 שט־טטען 1510 ט־ט י, ה ט ר זן ק אלעקסאנדער
!וואורדע גע־ואהלט

ל ר א ק ג ש • ן ז ו ו ט ם א ל . א ו פ ע ד
ק ע ט ר י ט  קלויזענ. אץ דעם ט.) א ד י ד נ א נ.

 סעפשי-ם׳- או־ם וו־רד ״עללענא־״ ערש־ינענדק בורג
 הונ_ אלם ״טעה־ בער־בטעט: פוןלנענדעש ד־א־ד־
 הער־ן האבען בעצידקעם א־נזע־עש וואהלער דערט
 א־ץ אננעט־אנען. קאנד־דאטור ד-א אט״אש קא־ל

 •עדזןך טה״לטע א צ נ זן ב נ־קזןלו־ש נעוויסשער
 מ-ר ז־א .ווזןללען :ט־ט פזןלנענדעש אט״אש הע־ר;

 ״אהלק אללגעמ״נק דען ב״א קאשטען ד־א דאך
 זזן ע־האלטע, נעלד ק־־ן א־ך ווענן רענן ערזעטצען,

 ז-א נענק דאהע־ ווערדע א־נד אנט־.םעט־ט, א־ך בין
 צזןג שר״בענם עם דיעז פאלגע אץ - !״ארבי-טק

-צ־־יק קאנד־דאט- דע־ פאן אט״זןש קא־ל ז־ך • ! 
 ז־טץ א־־נען אט״אש הערר ראש נעוו־ש, וו־נשען —ו.
 עהער דעששען ע־ דא ע־האלטע, פא־לאטענטע ם א

 נע. ד־א מו-ל.דרעשע-, פ־עלע אלש א-זט, וו־רר־ג
א. דאש ר־־בשצאנע א־נגא־־שען ם א נענו־א־ט־ג  נ-

 לי־דער דעי־זעלבע האט דאך פ־ה־ען. ״א־ט סע
 פא־. ק־ץ ע־ דא ה-עפ•־, א״שז־בט וועניג ד-עשמאל
 ״א־טעש דעש זיננע א־־נענטל־כען א־ש ט״.טאנן

 א-הש אץ קט,1ע־ב־ רעג־ע־וננש-פא־ט״א ד-א !א־זט
 צ■ ל־נקע א״שע־שט ד-א וועה־ענד געננע־, א״נען
 אבע־ :האט פערטרויע■ ק״; פ־״ג־שאפט ז״נע־

- אש אט״ הע־ר דאש א־משטאנד, דע־ שאן  פא; נ
 קאנד־דא. דע־ אננאהטע צו־ ״אהלע־ן 10!׳ עט״א

 נע. בע״־־ז ־א ״א־ ווא־רדע, א־־פנעפזן־רע־ט טו־
 גא־ ־עז-לטאם נ־נשט־נעש א"; או־ף ע־ דאש נ־נ.

ק נ-בט עבנ  די־פטע; וואהלער־ ״״׳׳! ד-א ראננע. ־
 אט. העררן ד־א ז״ן, נע״עזען ל״טע זאלבע לו־טע־

 פע־ז־בטען, הע־רשצולזןקען ;•לדק ז.־נ־גע ״אש
 ם. שט צ־ גענענ.קא;ד־דאטען ז״נען ־ פ -אנן ם א

 א; אנפאננע אללעם פא־ אלזא האטטע ע־ !טע;
ט- דעזע א ־ - אנ  מאנן א״; זאללען ק־ו־־זע;—צ ק

א  צ־ננעג. שזן; ניבט ז־ך ־א־־ אש—אט הע־־ -
 לאששק, הע־־טפ־ה־ק ראהל.קאפפק א־נד העל־ען

. ז־עגע, זרינעם נ-םט ה א ד־עזע דא . א... .
 :דאננע; ענטנענענש־ה־ק ש א ט א ל ם נע־

ד ו צ ) .פ י ו ר-ה ע ב א * ) - ז . ע ג - א ו  ו
א -אש ט-טנעטה-לט, ז״נע־צ״ט האבק א. - ט־  א־

 פע־ט־עט־נ; ־ צ דאש שט־עבק, דאהץ דאקשען
 .״־״א אבע־.ד-ץע א־ם קאנפעשש־אן* ״־•ד־שען דע־

 א־נ־ א״נע ־א טאנק, ווערדק ע־נאננט כאננע־
 א-נ- נעא־אנע ד-א צונל״ך נ־בט שע־זאן ד־עזעלבע

 א; דאנן. פע־טרעטק ־־:ט-נ; א־טהא־אקשע ד־א
 ד־עזעם •ע־אך ״א-דע שטעללע טאשגעבענדע־

־•א בעצ״בנעט. א-נא״שפ-ה־בא־ איש ש־ט־עבק

 ז-א -עם ט ד־ נל־ק. אונפע־נל־־נל־נק א־ה־ען דודך ל ח ־
 נע£אנ. -:זאט גל א־נד נעז-ענטע ו-עלט אללע א־ננע־ואוסם

ה-עלט. נען

 אץ ל ח ־ דעט אץ קד־־זע, דעט אץ ״־ל־ךו6
 צ״נע*. א-ה־ קוןדטם נע£אנ־, ז־ך או-נעננל־קע ד־עזעם

 •עטצט לאכטע ל ה ר אננעט־אנט. אץ נ־נט נא־ נל־ק
 דון. דען £•־ ע־ דאט זון אטע־,6 דעט ד־ט שע־צטע אונ־

 אלל דענן ט־־ ט־אנט ״ו־אט :פ־אנטע א־־נטאל נ-:ט טענם
 אונו. אונד קיטטע £־."א אלטע ד־א או־ך - > א־־ן ד־עט

 א; ד־עזע דאט הע־צל־ך. זון ו״עדע־הוןלט ז־א א־נ׳טע
 נ־נט דך לוןנדע־ן דאנטע, נ־נט נא־ ל-ענליננט.£לאן א־ה־ען

 זעעלענ. דעט עדש־־נונג דע־ אן קוןננטע זעהען זאטט נענ־נ
ק־נדעם. ה״טע־ען ד־־נען,

 נאם־־ל־ך האטטע ם ׳ ל ח ר א־־נט־עטען דעם ד־ט
 מ־ד:• א־נד £־ו־א אלטען דעד צ־ו־שען נעשט־אך דאט

 ש־־ע־ל־כע אםט6 א־־נע טדאט עט ענדע. א־ץ סאנרע־ס
ל וועלנע א־־ן, שט־ללע ח  זו:. אונטע־נ־ענען צ־ נון -

ז זאנטע נעווענדעט, ־ו־א6 אלטען צור ז־א, א־נדעם טע,

זון. א־ך דאט םעד־ון, פ־ו־א טה־־ערע ז־א, .וו־ססען
ק  אנעד נעז־נם, ז־א האנע א־ך קזןטטע; א־הנען ון;6 ענ

־ וואדום דוןך ;ץ.6£נעט־ון הו־וע צו נ־נט ל־־דעד ־ ה ל ע  ד
 נל־קל־נע־וו־־זע ז־א א־ך דא נעטטעד, דעסטון -א א־וט עם

 ז־א וווןללטע א־ך !ע6£ט־ע וווןהנוננ אונזע־עד אץ היעד
 ה־־טע ודר דא קוןטטען, צו הע־־נע־ אונם צו נ־טטען, נו־

 אם ־א ד־עם וו־א האנען, -ש.ש£״זען'6 ״ם־לנ־נע נא:ט
 ה־־. ״ד־שען ט־־טטען רען אץ אנענד ושנועות.) ££־ננטט.

ל־ע. דע־ דאט א־נע־צ־־נט, נץ א־ך !א־לט נ־ו־ך נוןך זע־ן



 בעקאנל- דען ה־עיו־ף האש פארטייא ^רטה^דאקםע
 ונונטעהר ריטטער גמנד-בעדטצער - נראם טען

 פערטדע. אלם פאפפע־ פאן ן) א ר א ב זאנאר
 אבעד.הרזע איש עסם־אך6קאג ״יידישען דעו■ טער

 ראש עש, א־זט טהאטזאבע געבראבט. פא־שלאג אין
 פ־אזידעגטען א״נעס ווא־ל דער ב־־א זי־נערצייט

 א־טהא. דיא קאנגרעם אוננאריש-־יד־שען דען פיר
 פאן הערק שטיטטע א־ה־ע עבענפאללם דאקסען
 אר. דער גערוכע א־ם דיעזער דא גאבען, פאפפער

 דיא דאש גלויבען, ודר שטאנד. טהאדאקשיע
 דיע. ערנעגנונג ד־א געגען איהרערדיטש נעאלאנען

 האבען איינצו-ווענדק ניכטם פעיזאנליבקייט זער
 א־זט סאפפער העררן דעש ״צדקות״ דאש די־פטען.

 האט זאהן זיין הע־. ווייט זא גא־ ניבט דאך דענן
 צ־וויל- זאננערץ כד־סטליכען א־־נער טאבטער דיא

 ד־א וואודדע טאשטער זיינע געהייראטעט. עהעליך
 ביעדער- ב־רגערם וויענעד בריסטליכען דעש פרו־א
 ז־ין אש. יודען שאן וואהל שטאמטט דיעזער מאגן.

 ב־ע. יו-וועליע־ בעריהטטע דע־ ויא־ ג־אשפאטער
איבערז־ע- ורק נאך ם־עשבורג פא; דע־ דערטאנן,

 ט־טבע איגד רעלטע
■:א־־דע.

־
 ביעדערטאנן דיעזעש זאהן דע־ ראי־דע. נעט־־גדע

ר־י- אייגע הייראטעטע איגד טייפע דיא •עדאך נאהש
קאטהאל־קין, שע

* • • •11 י ) • ן ) י • ׳<' — !׳״•״׳< < ד
דעש ־.זאהן

 אדש.דיעזז
מאגן,
 - א־־דעפאשפע׳ פאן

שאש. שאן הערר ראש
 ז־־נע גייע ק־ג־ע־ ז־ינע־ טיש-עהק ד־עזען צו שע־

 האטטע דאך ;געגעשען ינג א־ינייילליג שאטע־לישע
 אינגליק. דיעזעם נ־שט, ק־אשט טא־אל־שע דיא ע־

 שאטער- איין דורך ק־נדע־ זיינער פא־האשען לישע;
 ש־אגט עש ענטניעגענציט־עטען. טאשט-געשאט ל־שעש

 אי־ג. שאששע־ שא• הערר שטעללוגג וועלשע נון, דך
 ש־י. .טיש.עהע.ש־אגע* דיא ויענן ווירדע, געהמען

 אשע־-הרז ־אש שא־ ורעדער ששאטע־ אדע־ העל
1 זאללטע געלאנגען
י * ש א י י ש  ש ת

 שערישטעט: ווירד ן י ר • ט
 זעה־ איין שטארט, א־גזע־ע־

צע

 דוא דא־פשט קאטטשט, נעבענטענשען דיינעם טען
ק שאן שעליעבען נאך  יא, געניעסען!') טרו־שען ד

 אדם. עם הייסט שיעהעם דעם בעצינלץ־ זעלבסט
 ראה. דא־ף (״סאן בדישו! שור תחשום לא ח־יקליך.

 שאם גענוששע אם שיעה דאם דרושעם דעש רענד
 מאן ניטטט דאך אוגד !')היגדערן ניבט געט־י־טע

ק ה־־טע  פא; פ־אזען לעע־ען טיט פאלל טינד ד
 וד־נגארטעג. ר־א טענשענ״ליעשע. אוגד הוטאניטאט

 הומאני. דיעזער פאן קאננטען טורין אין ארש־יטער
 דיא דורך זיא רענן ערצאהלקי טאנשעש זא טאט

עשש אם ארך נ־שט ״טוילקא־בע״ אנגעשנאללטען
1 ווא־ען שערהינדערט שע;

ר1• ע ל י ו ו ר ע ז ־ א ק ע ז י י ר ג ד
 אונפאלל איינען טאגע דיעזער האט ם) ל ע ה

 וו־־טע־ען ק־ינע נל־קל־שע־וו־יזע דע־ ערליטטק,
 דינעם אין נעטל־ך רא־ דערזעלבע האטטע. שאלגען

 אנגעשטא. ט־ש־עקע א־־נע־ אן א־ש־יטס-ציממער
 נל־טט דא וואללטע, או־ש־וי־כע; ע־ אלש א־נד סק,
 דעש הילשע טיט שאדען. צי שט־־צטע אינד איים ע־

 ז־ך קאננטע קאטטער-דיענערש הע־ב־ינעא־ילטען
עט. דאך ע־העשען; וו־ע־ע־ מאנא־ך ג־י־זע דע־

 ,ז א,
 א־טטער
<•••••)■ • •

 ״<־*וי
אונו ש־ושט

1,אנו
 שטערצק ע־ ששאנד

 נאך דיא שולטער,
דעי אין מא־עשטאט
 ז׳ וויעדער קאיזע־ ־ע־ שע־דעהט אינדעששע;

 טע טאגל־ך ש־־נגט אונד :
צי. א־בייטש-ציטטער ז־־נעש

 דער אן
ז־ינע ד

ה־נדע־ן. טששינדל־ך
רע* נ

־ע־ע

ם ע ש י י
—̂  •זי*י***י•*

. ר א א ל א י ד ( *
 טוזשער נאך אשענדש געסטערן ו־אי־דע ו ״ם א ־ נ

דיע. איש א־שע־שיה־ט. קאטיטאטו ישאשאלטשעד
 דע אין זעלבע
 ש־־צ־זעט ג־ישט

• י א ו *
 ם) ע צ א ־ ם

 ש דע־ שטאנד
נ־אף טאשעל.

שאט־ל־ז שעשינדלישק־א־ט

ליעז?״א־
 ט דע; פאן זיא ־אטיט אנשנאללק,

 י־א זאשע דיא קאננק. נ־עשען
א;

א־נט דיעש ש־־ גע־ם־ישטע־

טא־אנטא־יע־ א־ש בעז־טצער ) ם ב ! ך ע ארס ר
שען יד ק י ג׳^ק -עסלין -׳ — .ד<

אי־נ ק, א ב הע־רן זיטצע־, - - ג ג - - •*<
 העיר אן: אינהאלטעש דע;
 ד־ ג־אפען ע־ראהנטען דעש

א־־שזיש אץ שיטטע ג־אשערען

■ן*־ ***** זייייוו י*•* ־ א" ז אן ן

. ״ _<ן ״ , .
אשע־
־•־שטע

טאן, זיעהט דא - ׳. ייטטט־אא קיץ נאך
דע־ערע־

■ ••>ץ ••••••*•

־1•׳■

ע ט נ א ש ש
 שא־געם:

 קאניגלישק דע־ שייא האנדלונג
נ־אשג־ונד. ף, ־ א ד נ ע ג א ־

 שטרענג- קאטיטאט,
 דאטפפ-טיהלעג-בע-

שאלגעג* ש־אצעם ען
 נ״ליך האט ק א ש
 איינער שעשאפש־נג א
שפא. געשטעללט, יט

לאזט.

יטש.
באיו

אנקלאגע. י־־עזע־
דאש האשע ■אי־

••. — *• — ••••—•• — ׳••••- ׳<-׳<( •י*
 שיים ־אגענדא־ף ג־א־

דלאג א ד גע־־שטע

 ״׳,׳ א שט
אש.שי

״<״<] -<1'
א איין. ע־זאטין

 ,ת־ אינזערע !אי־שזיעהט הונדערטש
 שש־ש תשיא ש־ י. קליך—אייש; זאגט

אין דוא (״־•ענן ששעך! שנששך ענש־ש

 י 1"
יא:

נגא־

ן * ״ י ׳ < * י י • * - ״ ׳ * - * י ן ו

 אגדעי־ם אי:שע• עש דדסט ציישט
 •••<• • ^ —**—•*•••— •*•י■ — ייי^

 דיא ק א ש
זא שע־שאשפטע,

 פ־עטדע אן נוטעם טיינעם טהייל אי־נען צראוגגק,
 דע־ וועה־ענד הינרסצוגעבק. האלפטע״ ד־א ״ארף

 בליעב. אונבעא־בי־טעט גאנצליך טהייל אנדערע
 ערוואובם, שאדק ענארטע־ איין היעדורך ט־ר דא

ק ק א ב העררן שאש איך בעאנששיושע  ער. ד
ק שאדענש, דיעזעם זאטץ  ער. דאדורך נור יא אץ ד
 בעשאפפונג דיא פערששרעכען, זיין ער דאש ליטט,

 איינגע. ניבט בעטרעפפענד, נעלד-אנלייהע איינער
 געריכטם. בעטשקערעקער דע־ - האט.״ לאזט
 צ־ ק א ב העדרן ארך דענן פעדאודטהיילטע האף

 5י),ו,0ס פאן האהע דער אין שאדענ.ערזאטין איינעם
 דען גענק היע־ו־ף ריישטע ק א ב הערר נולדען.

 ם־נ־שטע־יאום ביים גערישטש.האף בעטשקערעקער
 דיש. א־־נע־ איינל־יטינג דע־ ווענען איין געזוך איין

 נע. בעטשקע־עקער דע־ צישלינאי-אונטע־זובוננ.
 נע. שענערינע־ דען נעטליך האטטע ר־שטש-האף

 דעש צ־יגע; דיא אוישנעשא־דערט, האף - ר־שטם
 נעשאה, דיעש יעדאך בעפא־ פע־הא־ען. צו ק א ב

 דאש נערישטשהאף בעטשקעדעקער דער האטטע
 פערקינ- בער־יטש ק א ב הערק נעגען אודטהייל

 בערייטש נאך ע־שט צי־גען דעססען דאש זא דעט,
 קאננ_ ווע־דען פערנאטטען או־טה־־לע נעשאללטעם

 אששעלליר. זעלבשט אורטהי־ל דאש גענען - טען.
 וועלשע טאפעל, קאניגלישע ד־א אן שאק העדר טע
 דעש קלאנע דיא 'זיטצינג פא־געשט־־גע; א־ינע־ אין

 דענזעלשען אונד צו־־ק־ו־עז ראנענדא־ף ג־אשען
 פער. ש־אצעש-קאשטק זאטטטלישע אץ נאך ארך

 א־בע־ ז־ך האט טינישטע־־אום דאש - אורטהי־לטע.
 נע־יבטש- בעשטקע־עקער דעם פא־נעהק דאש

געא״שע־ט. נ־שט נאך שטינדע צו־ ביז האשעש
ר * ע ד ל ו א ד נ א ק ן ש י  ר ע ד א

 דאש ט־טנעטהי־לט, ייננשט האשען וו־ד !)ע ג נ ו ל
 בע. ווענען פאל־צ־יא הי־שטשטא־ט־שען דע־ בייא

 א״ז׳וו, אטטש-געוואלט דער ם־שברויך שטעשונגען,
 ויא־רדען, געצאגק טאג דען א; שקאנדאלע ג־אשע

ק שט־אש-גע־־שטע שיים געגעגווא־טיג דיא  גע. ד
 א־נ. איינגעהענדע־ אוגד ודיטליישיגער גענשטאנד

 טעה־ע. בע־י־טש זינד ב־זהע־ ב־לדען. טע־זוש־גגען
איה. פאן שאליציי-בעאטטע האכגעשטעללטע

אשע־ האט נון - ווא־דען. ט
 אשע־- נעטלץ שאל־צי־א,

 ביים ש, י א ה ט פאן ;קשיש
 דריי-טאנאטלי- א־ינען איש
נעש. אייך דענן איהש דער

< **••י ••£ > • • • ) • 
׳״ ■ש<ן שאש רען

דער שעף דער י אייך
א־י! :רשנזטאנן שטא־:י־

״, . א- ם־נ־שטע־
אננעזיבט 'רב או־ל =ען

ראי־ בעודללינט טע־ן
.ך איי; ש ־ א ה ט עשהאל:פאן

־טה
 הערו דא טה־גט.

נ־שט טי־ אנלייהע

איטא אין שענא. גיטעש ש

א־זט. ע.א״ •א־

א, טיו יו,י!■
 פערוד־לק אין, ר ע ם אין אדע־ .ן

 הערגעשטעללט וויעדער געזונדהייט •נע .
טעלדען, יעדאך בלאטטער טאנשע ■ויא

 :א:ט ד,**טע *,ש אביו<זענד,-ט טיינע■ אין ל*א אטע*6 בע
• • • האש נעלאדען בע־-טש

בעשע־קונג דיעזע־ :־■א הוסטעלטע שאנדעלס ש־דג•
האבע ״דאש :הידץ דך אץ ביוממטע אונד :טע- שא: דינעד
א*ץד רענן ד-עש מי• ;ט ט־א: וואס נעטהאץ. ניבט ייאדל איך

א־ינע פע־נעבענש פאשע־ ל ח איה־עש • לא
נעשאנטען ץ,. ך... האפלינע

אינג־נשט*. דען דך, דא ע בעא־־לט׳ עחואדטעטע, : אייגלאדוג!
• ןןי*טער דא:ן ואגטע י א־נד פע־ו־ישען צו איינלדוק נען

איםסער נ^ך מ האבען זיא !שעד־זן פ־ו־א ענע ״לי׳
בל־יבען. צו אונס אב נאנש הייטע עש־ץבען, פע־י ני:ש

 הריע אללי־ןצו ״שביעות.:א:ט" הענן זיא וו־ודען וואש אונה
 ווע־וען ויא 1 אונש ג-א היע־ ואך ז־א נלייבען ? סאגען

 העיר איה־ אונה פאשעד ם־־ן !לייששען נעועללשאפט שיר
 נאנצע ויא ■א בל-־נען טעדיא, •צחק •אבני ועד זאהן,
 איך שאכשע איביינענש !ם־נאנאנע דעי אין ה־נדו־ך נאבט

 שינא. דע־ א־ן נא־ט הייטע מאן ויא־ום וויששען, נערנע עם
 ״מיל. אנענד ד־עזעם אן מאן וועשהאלב אונד נליינט נאנע
. . ?' נעניעסט שש־יזעך ניגע

 דיעזע אויף ראש זעלבשטפע־שטאנדלץ, א־זט עם
 זאלל- אנטווא־טען סאנדע־ם ם־דני —הויז.הע דער פ־אנען

 שער. איישע-שט א־ינעש שיט ק־אטצטע דיעזעו אלליץ טע.
 דע:. זיינעש שש־טצע איישערשטע דיא ליונעלן שמיטצטען

 או־ף שעילענענהייט דינע אוש וואהדשיינליך אה־עם, טען
:עי זאנטע דאגן ;פערנערנען צו ווייזע דיעזע

 איך ראם טאכטעי, מיינע נלו־נען, ם־ר דא־פשט .הוא
 האנע. נאננעדאכט ניבט דאדיבע־ צייט לאננשטע ד־א שאן
מיין ;אך אונר נאך פערנעסשע אונד אלט שאן וועי־דע א-ך

פער. צו ;■:ט איך האטטע פיעל פ־י־ליך
. . !•איין ארך דיעם מיר ט*א:ט וואם אבער !נעסשען

ל ח פע*. היא דא האטטע אלם דך, שטעללטע ■
ויעז איני ט,  בעמע־ ניכט נאי פאטע־ש איהרעש לענענה״ט

:אוישנעלאשסענחייט "ידינע־5ק־נדל־נ. אין
 דע־ וויסשען. אללעם גל״ך ווערדע א-ך !נוט !,נוט
 ע־קלא. אללעש אונם ווירד ד־א ש •צחק ■אבבי נעלעהרטע

 לעינט ע־ לענן פע־נעשפען, ני:ט וויששען זיין האט ע־ יען.
 לענן וואם :פ־אנען צו אהנע שאיש, אינאונטע־ביאנק יא

. !״א־ינט־אנט איינענטל־ך דיעש אלל אילם .
 דיא אן נון וואללשע מאדבען איבע־מ־טה־נע לאש

הער. דענזעלבען אום טאכען, ציממעי.העלרן לעם טהידע
נ״צויופען.
ה אלטע ד־א דאך א  פלאטצל־ך נון שפלאנג ל

 ביי. מ־ם מאלנען לאם וועהלטע אדה, ז־טצע עש ה־ א■ פא;
ל״זע. זאנטע אונד אב האנדען דען

 א־הן שטאיע רוהיג, ז־־א קינד, סי־ן דיך, ביטטע ״איך
 אץ שטא־ונג איינע אונד ״קבלה", יא לע־נט ע- ניבט'; יא

ווע־דען! נעפאה־ל־ך קאנןלייבט שטוד־אוש הי־ל־נען דיעזעם
 לאם (ליעף צדנעון! ניבט אך ל ולירד עד נון! ״נון!

 איש קאנן זא:ע ד־א א־נעלמוטהע) קינדל־כעש פיט מאלנען
 • זק.!' נעפאהיל־ך זא נאי ני:ט דאך לענן נעגאממען נלונדע

 (עלווידעיטע קלי־נינק־יט קיינע אי;ט ״קבלה״ •דיא
 אונד טאד נעוואושטדין); שטאלצעש שיט שירא אלטע דיא

 אוננליק אונד נליק ;צוננע לעד אויף לאב״א ליענען לענען
 ׳ ריך, איך ביסטע לאיום אב; ווא־טע א־־נעש פאן האננטע
 אין איהן פעלווידיע אוגד יוהע אץ זאהן טיינען לאששע
. !•ניבט שטודיען דינען .

 מילני יעטצט (ליעף אי־נלעדען, ני:ט דיל ״לאש
 האבע, נעזעהען ביזהעי איך קאננאל-שטק זאפיעל שאנדע־ם)

 זא קיין איזט ״קבלה" דיא טייפעל! אדמע אללע וואלען
 קיי־ נאך האשם צויבעין צום אונד נעשאפט, נלאנצענדעם

 האשטען זאנשט געב־אבט, הע־־ען נעלעה־טק ד־עוע־ נע־
 ,קבלה״ דיא דאמיט נעמאיט, נאלד לאננשט שאן ■א זיא

. !*איינטלאנע עטוואס איהנען .
 פלאטצליך ז־ך אפפנעטע אוינענבליקע דיעזעש אין

 ט־אט עם א־נד ציממערנענם, קל״נען לעש טהידע דיא
 אז דילעקט דך דעי טעדלא, ■צחק יאבבי יוננע דע־ הע־י־ן
:ווענדעטע ראלטען דען מיש שאנדע־ם מיד:־

 איין לאם נעזאנט, לענן איהנען האט ווע־ ״אונד
 ? ודלל מא:ען ע ט פ א ש ע נ א־נע־הויפט קאבבאל־שט

 קיץ .קבלה* דיא לאם דאפאן׳ אלזא לא דא שפיעבען וואם
. ?• זייא נעשאפט נלאנצענדעם .

ל דאך לא. פעלשטיינעדט וויא זאם סאנדערם ח  ר
 הינצו. איחד דודך נעוואהנל־ך, וויא ׳עטצט, אוץ וואושטע
 זיא מאנען. צו ענדע איין פע־לענענהי־ט דע־ ט־עטען

 מיט זאנטע אונד דאבבי יוננען לעם דאהעל זיך נאהע־טע
שטישמע: הייטעדעד

נע. קיינע קאבבאלישט, אלם לאבבי, העלר זיא ״לא
 צודיא דא אן סיד, איך עדלויבע וואללען, שאנען שאפטע
 אי־נטלאנען ני:טס נעווים א־הנען דיא רינטען, צו פ־אנען

 ד,־טע מאן איזט וואלום :איזט פ־אנע עלשטע ליא ווע־דען.
 איזט: צוו־יטע ד־א סינאנאנעז לעל אין נא:ט נאנצע דיא

 פל״ששם־יזעז ק״נע נאנט ד,־•■ע שאן לאלף ווארום
.ז* נעניעסען . .

פאלנט.) זפא־טזעטצונג



 אננעטעססק, ק־אפטק דינען ־הודי, יעדער מאנע
 ל־ע. בי־ט־אג א־ינק הטטעיט, ואחד הט־בה אחד
 ־ כעטהי יעדע געגען פ־־נציש־עלל דנד ודר !פערן
 ודר לאששען היער דאך געלד-זאטטלונגק. אן ליגונג
 עיקלא־ען ודר איינמרעטק. א־יסנאהטע א־־נע גערנע
 רעש ג־נסטק צו שפענדק בערייט, דאהער אונש
 דיע- ענטנעגענצונעהטק, מאנטעפיא־ע״ משה ״בית

 צו צי־טונג' פעשטער •ירישען .נייק דע- אין זעלבען
 עהי- ד־נע א; געלדער דיא אונד פעראפפענטליבק

 ר ע ט י י ה נ :א ם אבע־-־אבבינע־ העדרן ודרדען
 אבצי- ג נ ו ט ט י ו ו ק נעגען ני׳ א־נניוא־ אין

 אן -יכטען צו זינד שפענדען דיעשפאלליגע פ־הרען.
 דער אינטער בלאטטעש דיעזעש העדדשנעבער דען

:אדרעששע אי־נפאבען
•י. ס •■11./ 11111*11■■■ 11■ 1פ 1141 4 •

 א־זט אד־עששע דע־ אננאבע נענדערע אי־נע
 פע־אפפענטלי- פינקטליבע דיא פיר נאטה־ג. ניבט
 נעשפענ. דע־ אינד שפענדער דע־ נאטען דע־ ב•::

בירגק בעטדאגע דעטען
 דעי א־ש־נישט־אציאן אונד דעדאקציאן ד־א

צייטונג". פעשטעי י־דישען ״נייק
ע־אפפ־ צ־־ט־נ.׳־ פעשטער ייד־שע ״נ־־ע דיא

 מאנטי*־ טשה ״בית דאש פיר זאטמל־נג ד־א נעט
ג־לדען. סי טיט פ־א־ע״

נייאיגקייטעז. פערשיעי־ענע
ט  ז־ך האט ן> נ א ט ר ה א ו ו ין ־ ר א י(

 זא- דעלעגאציא; א־ננא־־שען דע־ טיטנליעד אלש
 אין הע־פאיגעטהאן. פארטדד־להאפט זעה־ עבען
ק5פאב ט־ל־טא־-אי־שש־ששעש דעש ז־טצינג דע־ ט . 

 ־ פ דע־ פינקט, א־־נען נעטליך ער בע־־ה־טע ד־עזעש
 אונענדליבעש פאן דדפטשטאדט שע אונגאר דיא

 ע־פ־אנטענעטליךדקק־יענש. א־זט. א־נטערעששע
ניבט דענן עש ״אב :בילאנדט-־הי־דט מינישטע־

בעי- ״נ־־-נעב־ידע׳־. זאגענאננטע -אש י־א־ע, מאנל־ך
 טא. יע־

שטעהט
 ז דאשע־נען ;־אשטען דע- א״נע

 געב״דע דיעזעש ? ישען—נ־עדע־צ ,
 לעאפאלד-שטאדט, דע־ אין ט־טטען נעטי־ך
 איישנע ניבט שטאדט.פיע־טעל ד־.זעש הא־ב

 םיל־טא־.פע־וואלטונ דיא קאנן: ווע־דען
 איה־ע ה״פטשטאדט דע־ אינטערעששע ש א טע

 פ־אנע דיעזע־ אין האי־יט־נ; •ט־אפפע ביזהע־־נע
 ק־יענש-ם־נישטע־ דע־ !׳׳ אייפנעבען דאך דענן

 נעזעטצנעב דיא פא־ זאבע ד־א דאב ע־קלאיטע,
 זיינע פיר ע־ דאש אינד נעהא־ע

 י.׳״*! ׳,״״, אינטע׳ אין ד־עשבעעיגל־ך דך ז״א,
 אי; נון הע־־שט נענענייא־ט־ג - !אי־נצילאששען

בעויע- לעבהאפטע זעה־ אי־נע הייפטשטא־ט דע־

 ברינגען׳ צו ענטשיירונג צור פ־אנע ד־עזע גונג,
 זעתי בעקאננטל־ך .ניי-נעביידע׳׳ דאש אן דא

 אונ. דען אויש קניפוען ז־ך עראיננעדוננען בלוטינע
 אינד 184* יאה־ע פרי־דדטם.קאמפפקדער נאדישען

 א ז ניעדערגעריששען, קאשערנע דיעזע ווירד .1849
־־ין דעש פע־ד־ענשט אלש טה־־לע צום ד־עש טוש  ט̂ז

!ווע־דען אנערקאננט וואהרמאנן
ע ש י ד י י ) ) י י ק ג י ט א ה ט ל ה א ו ו ׳ ט

ש בא־אן וואהלטהאטע־ בעקאננטע דע־ ר י ה  
 .דן־נדע־-אזיל" ע־שטען ב־דא.פעשטע־ דעם האט
 ודר - נעשפענדעט. נ־לדען •000 פאן בעט־אג דע;

 ״ק־נדע־.אדל״ דיעזעש דאש הע־פא־העבען, מ־ששען
 א־נטע־שטיט. איינע איזט, א־נשטיטוט י־ד־שעש קיץ

 יו*הל- יידישק אי־נעש ז־יטענש דעשזעלבען צונג
 נ־אשע־ען זא איש א־־נען ב־עטעט טהאטע־ש

!השש״ ״קדוש
ד י (ש ע) ־ א ־ פ ע ט נ א ם ש ע ז א מ *

 צושטאנד זיין ערקיאנקט; שווע־ ליידע־ א־זט
 ויק־ דאנינץ א־־ן. בעזא־גניששע ע־נשטע פלאשט
 נ־־־זע; דעש בעפינדען יאש איבער זין־ ליעש טא־יא

ע־קונד־גק. וייעדע־האלט טאננעש
ן * י י א ל. א ־ א נ ע ג ד ע ש ־ ד • י (

 גע־ ד־עזעט .<׳• פאב ודרד וויען אייש ל.) ו ז נ א ק
 ה־ינייך דוד נ־אש.האנ־לע־ ייד־שע דע־ :טעלדעט
 פע־א׳־. דעה נענע־אל.קאנזול צים איזט פאללאק

 ע־נאננט א י ב מ ו ל א ק פאן שטאאטען נינטען
 טאיעש־ זיינע־ פאז א־הם •יאי־דע הייטע ווא־דען.

 :ה־יסט ו־אש ע־טה־־לט, ״עקשעקיואט־ר״ דיא טאט
 אטטעש ז־ינעש אייבאיבונג צי־ ע־טאבטינינג דיא

̂ש  טיט דע־ איינ־־יט־נ; אינלד־א נענע־אל.קאנזיל אי
י) רעבטע פע־בונדענען שטעללונג ד־עזער
צו *  אין ן.) ע ל ה א ו ב.ו א נ ן ע ד ו

 .׳> אש פא;ד ד־טשא.שענט.טא־טאן(דעבענב־־נק׳
 נאב״אהל .דעפוטירטע־נ דיא (נעשטעהף ד־עזעש

 דעש דענט ודצע.פ־אז געוועזענע דע־ שטאטט.
 זיענטע י׳ נ ע ט ע ק •אהאנן בא־א; רייבשטאנעש,

 שט־טטען !׳•3! פאן טא־א־יטעט א״נע־ טיט
 דע- קאנ-־דאט ר, ע נ ג ו ־ ב •דלהעיש דד׳

 איישערשט-לינקען, דע־ קאנדידאט דע־ זאבשען.
 בע. פא־ נאך איזט שי׳ נ־ ק־ האנייעד-טאיא־

 אייש. ק־ינע ע־ דא קגעטרעטען,—צ ״אהל דע־ נ־נן
האטטע. ע־פאל; אייך■ זיבט

ע. נ ב ־ ו ד ט י ט ע י-ש ט נ א ן י ־ <א *
 דיאנדיאש-פאטא, בעצי־קע איש אייך > ׳ ן ע ל ל א פ

זא" ז־ינע־צייט ־יא פ־אניאי נאב־־על בא־אן ״א
פאנד אננענאטטען. ניבט וואהל געפאללענע

 שט־טמען, 6,׳ םאל טעהר טאקניבט זדבערע דיעזער
 א״סערשט-ליגקען, דעה קאנד־דאט דער וועה־ענד

 שטיטטען 15.>0 טיט ־, ה ט ר א ק אלעקשאנדער
!וואו־דע נעוואהלט

ל ר א ק ו ש ש א ו ו ט א • ל  ו- פ ע ד א
ק ע ט ר י ט  קלויזענ. אין דעש ט.) א ד י ד נ א נ.

 שעפשי-ש׳- אי־ש ודרד ״עללענא־״ ערש־־נענדען בורג
 ה.ונ- אלש ״טעה־ :בער־בטעט פאלנענדעב דיא־די
 הערדן האבק בעצירקעם א־נזע־עש ו־אהלער דערט
 איין אננעט־אנען. קאנדידאטור ד־א אטויאש קא־ל

 יעדאך טה־ילטע א צ נ א ב ניקאלדם נעודששער
 ט־ר ז־א •ויאללען :טיט פאלנענדעש אטי־אש העררן

ק בייא קאשטען ד־א דאך  יואהלען אללנעמיינע; ד
 זא ע־האלטע, געלד קיץ איך ווענן דענן ע־זעטצק,

 ז־א נענק דאהע־ ווע־דע אינד אנט־-שעם־ט, איך בין
-א־בי־טען ״  צאג שר־־בענם דיעזעם פאלנע אין!

 צו־יקו*- קאנדידאטי־ דע־ פא; אטייאש קא־ל ז־ך
 זיטץ א־־נען אטייאש הע־ר דאש נעודש, ווינשק ווי־
 עהע־ דעששען ע־ דא ע־האלטע, פא־לאטענטע איש

 גע- דיא מ־יל-ד־עשע־. פ־עלע אלש א־זט, וו־רד־ג
א. דאש ר־־בשטאנע אינגא־־שען איש נענייא־ט־נ  נ־

 ליידע־ דע־זעלבע האט דאך פיה־ען. י־א־ט שע
 פא־- קיץ ע־ ־א ה־עפי־, אי־שזיבט •ועני: דיעשטאל
 ״א־טעש העש ז־ננע אייגענטל־בק איש ט״-טאנן

 איהש אין ע־בליקט דעניע־וננש-פא־טייא דיא איזט!
 צ־ ל־נקע איישע־שט היא וועה־ענד נעננע־, ינק א

 אבע־ :האט פע־ט־דע• ק־־ן נ־שאפט פ־ זיינע־
- אטי־אש הערר האש א־משטאנד, דע־ שאן  פאן נ

 קא דע־ אננאהטע צו־ •יאהלע־ן 10׳׳ עטייא
 בעיי יא •יא־ ע.—•יא אייפגעפא־־ע־ט טור
 נא־ ־עזילטאט ג־נשטינעש איי; איי־ ע־ דאש ניג,

ק ניבט  ד־־פטק וואהלע־׳־ 1״״׳׳ דיא ראננע. ־עבנ
 אט- העד־ן ד־א ז״ן, נעוועזען לייטע זאלבע לויטע־

 פע־ז־בטען׳ הע־דשצולאקק נולדען ״נ־נע ; •יאט
 שטיט- צ• נענענ-קאנ-דאטען ז־־נק פי־ -אנן ב א

א; אנפאננע אללעם פא: אלזא האטטע ע־ 1 מען
קקאג־־־אט ד־עזע ק  מאגן א־ץ .זאללען ז

 צ־ננעג- פאן ניבט דך ־א־ף אטייאש ־
 לאששק, הע־ימפיה־ק האהל-קאפפק א־נד העל־ען

י זאנ-ע־ן דענע איינעש ניבט איה׳ דיעזע דא אי נ-
א ב גע ש ל א  קאננק: ענטנענענפיה־ק מ

־ ו צ ו  וד־ ע.) נ א ר ז.פ י ו ר-ה ע ב א ■
 א־טהא. דיא האש ם־טנעטהיילט, ד־נע־צייט האבק

 פע־ט־עטונג צי־ דאש שט־עבען, -אהץ דאקשק
 צי־י־־א אבע־-הייזע איש יאנפעששיא; ״ייד־שק דע־

 איג־ איינע ־א טאנק. ווערדק ע־נאננט מאננע־
 א־נ־ נעאלאנע דיא צונלייך ניבט פע־זא; בע

 א; קאנן. פע־ט־עשק ־־בטיג; א־טהאדאקשע
 דיעזעש •ע־אך ייאי־דע שטעללע טאשגעבענדע־

־יא בעצייבנעט. אינאי־שפיה־בא־ א־ש שט־עבק

אן. ט ע אללי פ
פילאזאף. בעקעהרטע דעו־

 — •אהרהונדע־טע 17. דעם אויש ע־צאהלו;; איינע -
פארטזעטצונג.) (־.טע

 לעב. ואלך דיט דיעש אלל שש־אך ם־ויא אלטע דיא
 אנטעיקען ליישם עש איר־ שאן דאש אייפע־, דאפטעש
 א־נ. ליש ח ר ניינו;: ■יא י־6 דיך זיא זעה־ א •ו• קזןננטע,

 איינק איי־ ודא נאישען, דאם ליענטע ז־א טע־עססירע.
 אלטען דע־ א; ל ה ד אדך אנע־ הינג יאפי־ ק־נד;

 טהאט דע־ אין רא־ עם שיטשע־ איינע־ אן ודא ־דא,6
 ט־ונ, דע־צען איש אלטע ד־א דען וואונש, איינציגע דע־
 צו זוןהנעס א־ד־עש נ־ויט דיא אלם שאדנען ה^לדע דאש

 £*רב* דעש אנדייטינגען אן ריעריבער האטטע דא זעדיען.
 שאנדע־ם ך דון לאששען. פעהלען ניע נענענאיניד שאנדע־ש

 ליי. דיעזע ;נ־״־זאטצע אונע־שיטטע־לישען ליינע דאטטע
 ע־. ודיש קיץ שאן קאנן תלסוד״שטוד־אום ש!)5. :טעטען

 איין ניעסאנד נ^ך זיך האט קשלה-לערנען שיט נאדרק;
 עד וואד דעסהאלש - עיבויט!" הדז ד־י־א-יעטץק-הץהעש

 טיט ט^:טע־ דיגעי פע״כינדונג אייגע געגען ענטשיעדען
 זיך ע־ האטטע דא־ישע־ שעד־ו). נעלעה־טען •וננען דעם

 זי־נען צו אונד בילה שוועסטע־ ז־ינער צו אפטע־ס נעלייטס
 נענעג. ־דא6 אלטען דע־ 1 פר־יל־ך נעא־יסעדם. נעקאננטען

לכע איינע מוטה, דען ניע עי האטטע א־נעו  אייסע־וננ ז̂ו
 ד־ע. אדף דאהעי זיא ט6)1 ץ שאנען. צו אונאומוואונדען

 דעי, טיט סאנרע־ס פפלענטע אנשפיעלטע, נענענשטאנד זען
 נע. דעם נעשיקלישקייט א־־נענען נעלד״שענשען )ל:ען1ז

ד־א ענען אים נעשען, צו ווענדונג אנדעיע א־ינע שם־אשע

 צו נישט אבלעהנונג ענטשיעדענע ינע א דו־ך פ־דא אלטע
!פעדלעטצען

 הא־ט נא־ ה א ל איהש ווא־ ד־עששאל אלליין
ננטע ע־ ;נע־יקט לייש דען אן  שיט ליינט וזן ני:ט איה־ ק̂ו

 שאג. אדשוד־שק. לעדע.ווענדוננ נעשיקטע; איינעל אי־נענד
 ויאיששע ע־ ;נעט־יעשען עננע דיא אי; דך אנ־6שע דע־ש
̂ך פ־ויא עה־וו־־ד־נע דיא ע־ לא אנטי־ון־טע; צו נינטש  דז
 שץ:טע. פעדלעטצען .:•־ן־ ענטשיעדענעש איין דו־ך נינט
 פע־יענענ. א־גען דע־ אויש איהן לעטטעטע ציפאלל איין

. טון:טע־ דינע־ אי־נט־יטט דע־ דיים: . ל ה ־
 א־ה־עם שיט טע ודלק שאדשען אי־נטיעטענדע דאם

 ץש. דע־ זו^ננענ.שט־אהל. פ־י־נדלישעל איין ודא עלש״נען
 צינע, אנשוטה־נען צדבערהאפט דיא בליק, לאנענדע £ענע,

 נע־־ע. איה־ע־ יעדע־ אויש ד־א קינדלינקייט, ה־־טע־ע דיא
 עלנשט ט־ינע; דען אייך ווי־קטע דאם — שפלאך נוננ

 שטאלדע ד־א לאזטע אונד שעזאנפט־נענד, פאטע־ם איהרעם
 פ־־ינד. שילדע אין פ־ו־א אלטען עהרודידינק דע־ שט־עננע

 אונד אטעלס,6 א־ה־עם וואננע דיא קיססע זיא איי־*. לינקייט
̂דאנן איילטע , נאננע־ין אלטען איה,רע־ צו זז ה א  אום ל

 ל־ענלי. דאם ■צץ: ריעזע קיששען. צ■ האנל דיא דעלזעלנען
 שץן א־הדען טיט בעריהיטע אוגד הערץ איד,ר אן קינד כע

 שטי־ן גלאטטע ודיםע, דיא ליפשען נל־ישען האלש.וועלקען,
 אונ. קינדלינע אוינען דע־ען אויש שאדנענס, יוננען דעם

הערפץ־נלאנצטען. זעעלענ-די־נה״ט אונד שולד
 זיא סאן וויא שץנהי־טען, יענע־ א״נע ווא־ ל ה ד

 היי. אם איטאל־ען, דדל־שען איש אינד ששאניען אין בלץש
 עלבליקט. יודענ.נאשםען א־שזעל־גען דען אץ ■עדץך פ־נשטען

שעצדנעיטע שאנהייט, א־ה־ע חיך אלש נאך אנע־ שעה־

 זיא ־עש שיט של־ק, אונפע־נליישלישען איה־ק די־ך ל ה ־
 י.ע£אנ. נליישזאש אינל בעז־ענטע ויעלם אללע איננעיואישם

היעלם. נען

ל דעש אץ קרייזע, דעש אץ פ־ייליך! ח  אץ ־
 צוינע־. איה־ קאששט שעפאנל, דך אדנעננליקע דיעזעם

 יעטצט לאנטע ל ה ד אנבעם־אנט. אי; נא־;•:ט שליק
 שא. דען י־6 ע־ דאש זץ אטע־,6 דעש שיט שע־צטע אונד

 אלל דענן שי־ ט־א:ט ״ויאש :ם־אנטע אי־נשאל נ־נט שענט
 אוש. אונה קישטע פ־ויא אלטע דיא אויך - ? איין דיעש

 אן דיעזע דאש הע־צליך. זץ ודעדע־האלט דא א־שטע
 נינט דך זאנדע־ן דאנטע, נ־נט נא־ ליענליננש.שלאן איה־ען

 זעעלעג- דעש ע־שיינוני. דע־ אן קאננטע זעהען זאטט נעניג
קינדעש. הי־טע־ען ־־ינען,

 נאט־־ליך האטטע ש ׳ ל ה ד א־ינטלעטען דעם ד־ט
 ש־דני אינד פ־־יא אלטען דעל צוו־שען נעשט־אך דאש

 פ־יע־ל־שע אשט6 איינע טלאט עש ע;דע. איץ סאנרע־ם
ל וועלכע איין, שטיללע ח  דוש. אונטע־ש־עשק צ־ נון ל

:זאנטע נעווענדעט, פ־ו־א אלטען צור דא, אינדעש טע,

זא. איך דאש שעד־א, פ־ויא טהי־עיע דא, .וויששען
 אנעל בעזונט, דא האנע איך קאששע; איהנען א;6 עבען

! ויא־וש דאך נעם־א££י.ין. הדזע צו נינט ליידע־ ־ ע ד י י ל  
 נל־קלישע־ווייזע דא איך דא בעששעי, דעשטא ■א איזט עש

 דא וואללטע איך !ט־ע££ע וואהנונג אונזע־על אץ ה־עי
 הי־טע וד־ דא קאסשען, צו הע־ינעל אונם צו נ־טטען, נו־

 אש יא דיעש וויא האשען, פ־ש״ששי־זען־ ״סילנינע נאנט
 היי. יידישען סי־סטען דען אין אבענד ושבועות.) ש£־ננםט.

ליע. דע־ דאש א־נע־צי־נט, נין איך !איזט נ־דך נאך זע־ן


