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קאלנאק* גראף
— דעלענאצ'אנס.אויסשוםםע. אוננאיישק א־ם -

 נאשם־טטאנם ש־־־טאג פא־־נע; דעד, א־ן
 דעלע־ איגגא־־שען דעם דטצונג שטאטטנעהאבטען

 אננעלעגע:- אדשו־א־ט־נע שי־ נאצ־אנם.או־םשוםםעם
 ״אליו מאקס דר׳ דעשעדענט דעד ריכטעטע ה״טען

 פ־אגען׳ מעהרעיע א־־םעדן דע; טיניסטעד דען אן
 ל־ ל א אן£ פאלנענדע ד-א יעדאך וועלכען א־נטער

 ק ל א £ דד׳ א־זט. אינטעדעסשע ם ע ג י י מ ע ;
נעטליך: שדאגטע

 :•א־עסמזט ד־נע וועלנע- מ־ם אנשפ-אבע, דע- ,אץ
 וואו־דע ע־אפפנעטע, דעלענאציאנפ.זשצוננק דיא ארי -עפנו

 ■־נאםא אינזע-ע- בעציעהיננק ד־א דאס א*נעד.אב<ן,6הזד
 צ■ אנעל א־נסבעלאנדערע נואיטען, ן ע ל ל א צו נ־ע
 ם־״נדלינסטען ד־א ן ע ט א א ט ־.ש א נ ב א נ דען
עי אי; עקטצעללענץ א״ע-ע נץ א־זט !:•;ד ם לאנע׳ י  יז

 א•:. א־בע־ ע-טה״לען צ• א״פשל-טטע נאדע־ע אדסשופסע
 . א א ט ש .ו א נ : א נ דיעזע; צ• נעורעהוננען לע-ע
,  ד, :א ל ט ו ד ד, ; א ל ש ט • • ד צו נאטענטל־ך טען

 ? ז ע ־ נ א ט ו - אונד ן ע • נ - ע ס ן, ע • ל א ט • א
 ד־״-קא־וע- ד־א דו־ך נעציעהוננען ד־עלען אץ א־זם

 אנדע־וננ א-נע נענד—א שקיע-דעודצע אין צוזאטטענקונפט
• • • ז־ א״ננעט־עטען

 דאש נון נאדש א״שע־ן דעש ט־נ־שטע־ דע־
 דען א־בעד דעדע לאננע־ען אי•נע־ אי; איש ״א־ט,

 מאג. אין שאל־ט־ק אדשווא־ט־נען אינזע־ע־ שטאנד
 ידיזע בעשד־עדינענדע- אינד ע־שאפשענדע־ ־־:שט

 עקם־ ז־־נע פערב־־־טק. צו קלאדדדיט אינד ל־בט
:זאגטע צעללענץ

 ע־.6 דאש :דעלענאצ־אנם.אדםשוש ״האהער
 ״כע־ל־נע־ דעם נאך דך דאט -שלאנד ע• -אלטג־ש

 נד. ־6 וועג־גער א־־נעם צי בעקאגנטל־ך דאננדעם■
 דעש אדף ־ושלאנד ד.אט מאן געשטאלטעט. ־ישען

 ש־־בטע אללע £אשט איש ראנג־עששע :ע־לינע־
 דאש געב־אשט. ט־רק־־א ד־א געגע; קד־עגעש ד־נעש

 שאייט־שק םא:;ע:ענדען דען א־ן נאט־־ל־ך מ־שטע
 פע־ב־ט. ט־עשע א־־נע :עש— ־־שישען דעש ק־־־זק
 נ־־-געב־לדעטק דע; א־ן אי־ך צוד־קלאששען. טע־־נג

 שע־האלטנ־ש דאש •יא־ א־־ענטע איש שטאאטען
 אלי א־ש דא־ט דך מאן -א אונעדקודקל־צעם, א״ן
 דא: א; מאן א ד זאה, געט־־שט דאששג־ננע; ד־א

 ד־ד- ע־ יג־שפען רושלאנדם שא־ד־־ננען דעג־־־שע
 אללעם׳ געגען נאהס דושלאנד אין גלו־בטע.' שען

 בעט-אף ד־־טשלאגד א־נד עםטע־־־־:.אוננא־ן ״אש
 צ־ טאגע יעדעש ט־ט געד־־צטדד־ם העשט־נע א־־נע

 ש־־רע- ד־א ו־א־נש, דע־ בל־עב א־נש ;״א אלל־־ן
 -7־ עלע־ ״ בעצ־עה־ננק נוטען נענענז־־ט־נע; -ען

 אלזא ווענן !א־יש־עשטצוהאלטען א־נד צ־שטעללען
ע- בעצ־עהוננען ד־עזען אי; ה־נדודך צ־־ט א־־נ־נע : 

 זא צ־־גטען, דד שי־אנק־ננען זא־ננ־ש.ע־־עגענדע
 עשטער־ טאשטע. שערב־נ־עטען ב־־דען ד־א -אשען

 נ־:ט נע־ו־ש ה־עצו ד־־טשלאנד, א־נד ־*־:-אוננא־ן
 א־־פ־עשט- ד־א א־ממעד ד־עזע דא ;־־נעט־אגען,

 !אנשטדעבטען ש נ ע ד ע ־ ד £ ־עש דאלטוננ
 ל־־דעג- ד־א ־־א־ ם־ששטיממ־נג ד־עזע־ אן ש־לד

 א־ן נענענשטאנד דע־ וועלשע־ מ־ט שאשטל־כק־־ט.
 שא־. דע־ א־ן וואורדע. בעשש־אשע; צ־־ט־ננען דען

 אשנעא־ד. דע־ דאט •אד.ר־גקדעלענאצ־א;ש.דטצוננ
 ד־א ם־ך א; ־ נ א ט א נ ד ע ש ט דע־־ נעטע

 בעצ״עהוננען אונזע־ע נ־שט ״א: :געדישטעט ש־אנע
 געשטאלט ע : ־ ל ־ ה א ש ע נ א־־נע ד־שלאנד ע־

 ה־ע־יף׳ ע־־־־דע־טע א־ך קאננעו״ אננעהטען
בעזאדג- ד־םט־נג ד־עזע־ א־ן אללע־ד־ננש דאש

 !נליישע־יט־נ איך פ־נטע דאך !שארדאנדע; נ־ששע
 | נעשפאננטה־יט ד־א דאש ד,־נצו, פע־ז־שע־־נג ד־א
- ק—ק שאל־טישען בעט־עששענדען דע; א־ן נ  | ז

 אוגד טאנא־שען דען אונטעד וועה־ענד הערדשע,
 נא::א־.־־־:ע, דדי־א דע־ ן ע נ נ ו ד ע ־ נ ע ד דע;

 נאך דושלאנד, אונד די־טשלאנד עשטרד־יך־אוננא־ן,
 בעציעהוננען £די־נדשא£טלי:שטען ד־א א־טמער

 וואונשע דעש דאטאלש שאן נא: א־ך אשוואלטען.
 בעשאלקערונג דעד א־נטע־ א־־ך דאש א־־שדדוק,

 ז־ך נעז־ננינג ש־־עדל־שע דיא ר־־שע ד־־־א ד־עזעד
 שאן וואד א־ך !טאנע ע־שטא־קען א־נד פעשט־גע;
 או־נענשל־קלישע ד־א דאש א־שערצ־־נט, דאטאלש

 צ־־טוננען א־;עדא־־£־־גען פאן וועלשע נע־־־צטה־־ט,
 א; אינד שו־־נדען, באלד ־־א־דדע, הע־פאדנעדושען

 פ־־עדענש. ד־א שעזאננענה־־ט, ד־א שטעללע דערען
 א־שעדצ". מ־ינע דיעזע !וועדדע ט־עטען ל־עבע

 נע. ע־ש־ללונג א־ן ־•־־זע ע־ש־־־ל־שעד אין א־זט נונג
 דעד :עדוה־נוננ א־־נע וו־דקליך א־זט עש נאננען•

 דך ד.אט טא; א־־ננעטדעטען. נ־־שטע־ א־־פגע־ענטע;
 א־־ש. ד־א ־אש א־שע־צ־־גט, אללע־ד־טש ענדל־ך

 זא־־ארל בעצ-עהוננען ש־־־נדל־שע־ דעשטדאלטונג
 א־נ. איש או־ך אלש -ושלאנדש. א־נטערדעסשע א־ש

 עשטע־־־־ש-א־נגא־נש אונד ד־־טשלאנדש, טע־־עששע
 א־ד־ען ד.אט א־שע־צ־־נ־נ; ד־עזע !א־זט נעלענען

 דד־־. דע־ אי; נעש־נדען א־־שדדוק ע־ש־־־ר־שע;
 דיא שק־ע־נ־עוליצע. אץ טאנא־שענ-צוזאטטענקונשט

 איזט טאנא־שענ-בענעננונג ד־עזע־ שעד־־ט־נג ד,אדע
 נע נענ צ־־ דעלעגאציאנש-א־־ששוששע דאדען דעש

 טא־עשטעט ז־־נעד אנשפדאשע דעד א־־ש בעקאננט
 או־שא־־נאנדעדזעטצוננען דען א־־ש ם־נדע־ נ־צט ו־־א

 ם־נ־שטעד. א־נגא־ישען דעש ערשצעללענין. ז־־נעד
 א־בעד. פאללע־ א־ן א־ך ו־עלשעש ט־ט פ־אז־דענטען,
 בעד־־- דאדע ד־א ל־ענט עש - !ב־ן א־־נשט־טט־נג

 ד־״א דא; דא־־ן, עשק צ־זאמטענק־נשט טוננד־עזע־
 מאנא־שען, דאשנעעד־טע זא דיישען א־ה־ען אי;

 הע־־שען, שטאאטען טא:ט־נע זא א־בע־ וועל:ע
 נעא־־נ־נט. פ־־עדענש״ דעש א־שע־ד־א,פאל־ט־ק דך

 ״פ־־נד. א־־נע א־דנענד שע־א״נ־נוננ ד־עזע דאש אהנע
 םא:ט ש־עטדע אי־נע א־־גענד נענען שש־טצע״ ל־:ע

 בעד־־טעט שע־א־־נ־נ־נג ד־עזע־ !ו־־דדע ענטדאלטען
 נענענווא־ט־נען דע־ אנע־קעננוגג פ־־ע־ל־שע ד־א

 ד־־־.טא;א־. דיא דע:טש.צושטאנדע. בעשטעדענדען
 שע־א:. א־דנען שא; ד־א ש־־ ענטשלאששען, ז־נד :ען

 א־ד־ע־ מ־ט ש־־עדענש״ דעש ״שאל־ט־ק רעדעטע
 נעוו״טע גאנצען דעם ט־ט או־ט־ריטאט, שאללק
 ש־־עדל־שע ד־עזע !א־־נצ־טדעטען טא:ט. א־ד,־ע־

 ווא־־דע םא;א־;ע:.צ־זאםםענקינשט דע־ בעד־־טונג
 איך אנע־קאננט. א־נד נעש־דלט אללענטדאלבק

 א־־נע א־־שלאנדע א־ש נ־־נענדש דאש זאנק, קאנן
 י. דאט ע־דאשק דאגענען ז־ך שט־מטע ם־פט־־־א־שע

 א־נזע־. שאלקע־ ד־א ־אש נלו־בעא־נדדאששע, איך
 דאש ז־נד, א־פע־צ־־נט יעטצט שא; מא;א־:־ע דע־
 שעשט- טאנא־שענ-צ־זאטטענק־נשט ד־א דו־ך דיא

 ד־־ל- א־־נע אללע אונש £־־ שאל־ט־ק נעג־־נדעטע
 שאללשטע דאש דאדעד וועלשע ודדד, ז־־ן ב־־ננענדע
- שעדד־ענט.׳׳ שע־טרו־ען

 א־־שא־־נאנדע־זעט- ב־זהעד־נען מ־־נען ״א־־ש
 צו־ געדט וו־־טע־ו קאלנאק־ נ־אך• צ־ננען(זאגטע

 בעציעהוננען א־נזע־ע א־־ך -אש דע־שא־, ;.^״״
 א. ט ־ א צ־ נאטענטל־ך טאשטען, איב־־גען דע; צ־
 ש־־עד. ד־א צוק־נשט אץ או־ך ב־זדעד וו־א ן, ע ־ ל

 דר־־.טאנא־:ענ- ד־א ווע־דען. בל־־בען ל־צשטען
 ק־־נע בעצ־עדוננען ד־עזען אץ דאט צוזאטטענקונשט

1 'ים בל־־בט נון - הע־שא־נע־ושען. שע־אנדע־וננ

 בע. א־נזערעד בעטרעששש פ־אגע ד־א א־בד־נ, נאך
 א. ט ו ר צו אונד ; ע ־ ב ד ע ש צו צ־עדונגען

 א־ך קאנן דיעסבעצינליך בעאנטוו^רטען. צ־ ; ע ־ נ
 אנ_ ן ע י ב ר ע ש ־ואש :שאששען קורץ נאנץ ם־ך

 טדאטזאשע ע־ש־ייל־צע ד־א ־א א־זט זא בעלאנגט,
 . נ ע ד ע י ר ש ו צ וו־א :עקאננט, אללגעם־־ן

 ד־ע. צו בעצ־עדוננען אונזערע ד נ ע ל ל ע ט ש
 לאנדע בעני־ששענען א־־ששוואונגע נ־אשעם אץ זע:,
 בל!*ש נ־:ט דאש פערגנ־גען, ט־ט עש זאנע א־ך !ז־נד

 זאנדערן דעניעדוננען, א־נד דע־דשעדן דען א־נטע־
 שטאאטע; ב־־דע־ בעשאלקעדוננ דעד אוגטעד או־ך
 שדי־נד. נעגענז־־ט־נען דע־ א־־נפלוש ד־־לזאטע דעד

 קונד- דך לעבדאשטער טאג.טאגל־ך נעז־ננונג ל':ען
 ש־־עד. יעט־צ־נע דע־ דאש נ־:ט, צ־ו־־שלע א־ך ג־:ט.
 אונד טאנא־ש־ע אונזערעד צוו־שען צ־שטאנד ל־:ע

 שאט. צו ד־ירשזןללע; א־־נען אלש ודד דען שע־ש־ען.
 א־ננ-נעד א־נד פעשטער א־מטע־ ז־ך וו־ששען, צען

וו־רדד נעשטאלטען
 נ־אף (שלאם בעטד־ושט רוטאנ־ען נון .,־ואש

 א־ך האבע זא רעדעא דאשפאל־ט־שע ז־־נע קאלנאק־
 דאשש. ד־א דעלענאצ־אן שא־.־אד,ד־נען דע־ אץ שאן
 אונזערעד בעששעד-געש־טאלט־נ; א־ינע או־ף נ־נג

 צום ט־ר כע־־־שט עש א״שגעשש־אשען. בעציעהונגען
 ם־־נע ד־עזע דאש פע־נג־גען, א־־שע־א־דענטל־שען

 טא־עשטאט ד־נע נעגאננען. עדש־ללונג אץ דאששנונ;
 דעניערונג דעששען אינד ־־טאג־ען שאן קאנ־נ דעד

 ודרקען. צו ש־־עדענש דעש ז־ננע א־ש ז־ך, :עט־דען
 וו־דלעד־שע. א־־נע נאך דומאנ-ען אי; נ־:טש ש־־־ל־ך

 אונם גענען דא־ט וועל:ע פא־ט־־א, לא־טענדע
 א־־ן אונד ד־דע א־־נ־נע נוד נעדא־ט דאך דעטצט.

 א־ץ רוטאנ״ק אץ או־ך דאש דאצו, וו־ללע ג־טע־
 הע. דך צושטאנד בעש־יעדינענדעד )ללקאטטען1ש

לל ררסשטעללען  א־ך קאנן ג־נשט־נ ווענינער - !ז̂ז
 טד־־. דאש אונד דאלטוננ ד־א א־בע־ ל־־דער מ־ך
 א־־ם ד־א א־־ששש־עשען, דעטצע־ נע־ו־ששע־ בען

ן ר ע ר ע ז נ ו א ע נ ע נ י ־ ע א ט ט י  שטאט. מ
 נעט־טדע־ דע־ שעדדעטצ־נג צוד ש־על א־נד טע;
 נלו־בט קאלנז^ק־ וג־אף ב־־ט־אגען. ר־טאנ־ען אץ

 א־נטעד שא־ט־־א אוננא־נ.פ־־נדל־:ע א־־נע ד־עם־ט
 ־־־-לאז ד־א וועלכע ז־עשענב־רנענט, ־ומאנען דען

 גע. ל־־טע ד־עזע 0 אנשטדעבט א־נגא־ן שאן סונג
 א־־ך בער־־טען אונד עד־ע צור ודעגיג א־נש ־־•;ע;

 וועלשע דוטאג־ען, קאגיגרייכם דעש דעג־ע־ונג דע־
 אדנע נור ודלל, בל־־בען פד־עדען אי; אונש טיט

. ד פע־לענעגה־־טען .
 וואורדע קאלנאקי נראשען דעש רעדע ד־עזע

 א־־שנענאטטען. ם־־פאללע לעבהאשטעם זעהד ט־ט
 דך האט א־־שערן דעס ט־נישטער ש־־העדער ק־ץ
 אדם. ד־א א־בעד אונצוו־יד־־ט־ג אונד אששען זא נאך

 א־־שנע- טאנא־ם־ע אונזערעד שאל־ט־ק דא־ט־גע
 נ־אף שטאאטש.מאנן. ד־עזעד עבען ו־־א שש־אם־ען,

 סאלדאטענ. דעם בעקאננטליך נעדא־ט קאלנאק־
 ד־שלאטאט־שען ד־א דעסהאלב האשט ער אן. שטאנדע

 שעאנטוואדטעט אונד שוו־נדעל־־ע; א־נד ד־עהע־־־ען
 סאל. ט־ט ש־אנען נעד־שטעטען א־ד.; א; ד־א דאהעד

 א־בד־גענם אששענה־יט. אוונד נעדאדה־יט דאט־שע־
 ד־עם- בעצ־עהוננען או־שווא־ט־גע; א־נזע־ע •א ז־נד
 עקשצעל- ז־־נע דאש נל־קל־שע, זאלך וו־דקל־ך מאל

 בעמאנטעלן צו עט־ואש האט, נדונד ק־ינע; לענץ
 או־שוואד- געזאטמטע אונזעדע שע־ט־שען. צ־ אדע־
 וואד. דד־־א שאלנענדען א־ן א־זט שאל־ט־ק ט־נע
ע, ד ע ־ ד ש ע, ד ע י ־ ש :ענטהאלטען טען

! ע ד ע ־ ד _________ ש



. ט ע ד ג ע ז ע ג נ י י א  פאל־ציי- דער נוד ם י א ה ט פאן העדרן איזט
 נעם. וולד ער געפאהרען. לוננע דיא אץ שקאנדאל

 רען ודנקעל ענטפערנטען אינעם אירנענד אץ ליך
 אבוואר. שקאנדאל-פראצעססעם דיעזעס אויסגאנג

 דין, אוננינסטינער א״ן אויסנאנג דער זאללטע טען.
 צורקקעהרק׳ אמט דין אץ קרם ער וררדע דאנן

 קראנק- .וועגען - ווערדען פענזיאנירט זאנדערן
!ליכקייט"

ן י י א ) ד • ו ב כ ־ , ב . ם אי א ם ל ע ד ע
ן ע  קור. פא־ בערייטש האבען וויר ע.) נ נ י ז ט
 יידישע בודא-שעסטע־ דער דאס מיטגעטה״ילט׳ צעם

, א' ד הערר יו.וועליער, ס י י ו  א־ינם. דעס זאהן ו
 העדרן געמ^נדע׳ פעסנזער דער מ^רשטעהערס כדגען

 ורע. דער ציעהונג לעטצטען דער בייא וריס, א' ם׳
 פאן בעטראגע א־ם הויפט-טדעפפער רען לאזע נער

 נון, צייגטע געודננער דער נעמאכט. גולדען 2־1׳ 1,0 <׳
 וואד, ווירדינ פאללקאטמק גליקעס דיעזעס ער דאס

 ער.6 דאצו געוויננסטעש זיינעם טה־ל אי־נען ער דא
 זיינעם עהדע־ ״קרפטאננישע תא אום •.•ענדעטע,

 •אהרצעהנטע נעם א׳ אלם לאננער פאר בערייטם
 הערצושטעללען. וויעדער פאטערם פערשטארבענען

 ריי. לאנגע א״נע נעמליך שטאנד ור־ם א׳ מ׳ הערר
 איינעם שפיטצע רעד א; יאהרען'הינדורך פאן הע

 אונטער וועלכעם האנדלונגס-הויזעס, נראפארטיגען
 ארפשויאיננ עדפ-־ל־בען זעהר איינען לי־טונג זיינער
 עד- קרייזען קויפטאננישען פעסטער רען אין נאהם.

 האש. אללנעטיינען איינער דערזעלבע דך פרייטע
 קרעה־טם. אונבעש־אנקטען פאשט א־־נעש אינה טונג
 ע־רארב נעטיינדע יידישען רער רעגעלונג ד־א אים
••ה בעדי־טענדעם איבער ארך דער שאנן, דעי דך

 פערד׳ענסטע. בל״בענדע פע־פינטע, ורססען שעם
 א״נע ער צי־נטע קאננרעספע א־ם דעפוטירטעד אלם

 רעפא־ם, יערער ראי אונד געדננונג קאנזערוואטיווע
 ענטגע- נעב־עטע רעליניאזעם ארף נ״ערונג •ערער

 פא; גריז אי־ן קאננרעס-צייט צור שא; וואר ער נע;.
 -,שפעקלאצ א-ננל־קל־שע דורך •אהרען. 7׳ עמרא
 £א־ מאנן געדננונגס-ט־בטיגע דער גער־עטה אנען

 אץ פערלענענה־ט, גראפע אי; יאהרען 12 יא ג ע
 א-ינשטעללען צאהלוננען ד־נע ער דעפסען פאלנע
רעה- דינע ד-א ר, ע ג י ב י • ל נ תא םופטע,

 ררב. וואורדען, נעבונדען הויז.ל״טע אללע נאכדעם
 דלבער-נעלד, נולדען !50 א-נדרינגליננע תא טען

 רדא- לעבענס-ם־טטעל, פערש־עדענע אונד קליידער
 - טאשטען. שטרבע העם ארם שנעלל דך דא דאנן ן
 פא־- שפור ק־ינע ב־זהער א'זט רייבערן רען פאן י

האנדען.
ם. ו ר ן י א ם ע ש י ט ם י ל י ה י מ *

 ״תא :בעריכטעט ווירד שעטערסבורנ ארם ד.) נ א ל 1
 בעזאדגנים-עררע_ איינע ורעדער צ־יגען נ־היליסטען ן

א דנה ק־רצליך ריהריגקייט. נענדע ״  נעה־־טע צ
 וועלפער ב״א ווארדען, ענטדעקט היער דרוקערייען

 ווא. פערזאנען, נ י צ פ ע ז נענע! געלעגענהי־ט |
 ן י ט א פ ו ל ניהיליםטענ.פ־הרער העד רונטעד |

 פערהאפטעט בעפאנהען, זץ־ פררען פ־עלע א־נה
 בע. זעה־ לאנגען פ־אוו־נץ רעד ארם - וואורדען.

 א.־נ. אונרוהען א־בע־ א-־ן נאשתפטען אונרוה־גענדע
 נרונד-א־־גענטה•- תא נענען תא ברערן, רען טעה
 דיעזע שט־שטען. רעוואלוציאנע; פא־טל־פע טע־

 בלו. זאלבען צו נ־ה־ל־טטע; רען פא; ווערדען אללע
 וואורהען "ננםט פע־העטצט. ארסשר־טוננען ט־גען

 א ו ו א ט ל ו ם צו קריענס-נעריכטעם העם ד־טענם
 פע־א•־. טאדע צו ברע־; ארפשטאנהישע דעבען

 ה־נ. שט־אנג דע; דורך זאגלייך א-ך א־נד טהיילט
 בראךעבענ- בעצירקע אםנאו־אג-אדע־ נע־יפטעט.

 איץ ״אביא א־־ש, ברע־נ-דעויאלוציאן א־נע פאללם
 איש וואורדע, ע־טא־דעט ;־אשליך גרונד-הערר
 בע. תא נעגען שש־טטונג היא א־זט אללנעם־ינען

 גע. אינה ש״נ־זעל־גע א־־נע קלאששע; זיטצענהען
 א;. ניבט נא־ א״ך האט ד(האש פארר.דראהענדע

 תא רושלאנד אץ האט מאן קאננען. קאטטען דעיש
 שט־ללשות. •ודענ-טא־דע אינה יודענ.של־נדע־ונגע;

 נא־ ש־עלל״פט נעה־־םע; א־ש ארע־ געדלדעט נענה
 פע־. האש אבע־ דך ווענהעט נץ אונטע־שט־טצט.

 קלאם. בעזיטצענרען תא נענע; נעדנדעל העטצטע
 אנטי-בעםי- אוננארישען תא - א־בערהרשט. סע;
 העט. א־ה־ע האש לערנק. היע־ו־ס קאננטען טען

- בלאש ניבט צע־־־ע;  פ־ר זאנדע־ן •והען, תא £
ה ע צ נ א נ האש נ א  ווע־. נעשאה־-בתננענה ל

!)קאנן

אנערקענונג אפסענטליכע
חדש׳׳ה. לך לך נ׳ העררמאנגשטאדט בעזה״

 נדול ועד טקטץ ורד ווארען נאבמיטטאג ן ~ < ט ס ע נ
 אללענ.6 דעי שייער צוד ע־שיענען שעבפליך הכנסת בבית
 סיר הצדיק ועס לענענס-יאהרעס הונדערטסטק דעס דונג

 ה־נ נעלענענה״ט רעלכעי נייא ני', מאנטעשיאדע טשה
 נע א׳ דקהלתנו, צדק מורה נ■׳ ותם •הודא מהו־רר המופלג

 בעואנ_ ד.ץב אונד ה־עלט, £עסט.דדשה נעלוננענע זעהר
 איזט, ואיש איש בל של פפל־נט עם דאם הע־פץ־, דע־ס
ישרו. לאדם ולהודיע להניד

 אונס האט נאכצוקאטמען, ליכט6ם ה־ילינען דיעזעד
 רעדאק. הערר נעעהרטעד איהנען, צ״לען דיעזע שע־אנלאסט,

 איה. אין נעפאללינסט זעלנע זיא דאס א־נעיצושיקען, טע־,
 אפפענט. דע־ אום ארפנעהמען, בלאטטע נעשעטצטען רעם

אינערצונענען. ליבקי־ט
 אנ. וואהרה״ט, דער שט״ע־ צו־ יש־ו, לאדם להניד

 צדק מורה המאוד,'נ הרב ראם אפפענטליך, ורד ע־קעננען
 יע.6 זעהר היעד טהאטינקייט קורצען זיינעי ז״ט דקהלתנו,

 אבות, פרק• שבת •עדען ער ט־אנט ,ב צ' וי) לייסטעטע, לעס
פוןר. ארז׳וו׳ הלב המושבות נאות ואנדות ו־ש״ חומש אדם, הי׳

הערפא־צוהע. אונד אנערקעננענסווערטה בעזאנדע־ם
 ה־ב את נח נ' העברה בשבוע שהספיד ההספד איזט בע;

 דק״ק ור׳׳ם אב״ד פ־נעט מנתם דר מהו■ ובו׳ ד׳ קדוש הנאין
 ציס ריהרענד ו!) זיננד״ך, זא ער וועלבער אין זיע, דעעש

 עיניו ולנו שלא ואיש איש הי׳ שלא עד שפדאד, הע־צען
 פשפש אהד וכל למים, והי׳ נמס האבן לב ואך דמעות

רושם. עשו שדבריו בעליל, •נ־אה במעשיו
ז!) אתה, •הודא :צו מאננע וואקעק רעם רופען ודד

 נע. ד״נע־ אנערקעננונג ונד א ב לון ״נטצם ביז דוא ורא
 ד״נער אץ םא־ט פאה־ע זא האסם, ע־רא־בען די־ מיינדע

 שבשמים, לאביהם ־ש־אל של לבן לק־ב באהן, ביוהעדינען
 נעמ״נדע דיינע פע־נע־ה־ן ארך דאם אחיך, יורוך דאמיט

שולדע! דאנק די־
£!)־שטאנדעס: דעם נאמען אים

 ב״ץ אלטטאנן יצחק
צדקה. נבא•

 נע. קרפטאננישעש פאיידעש דין אונה רעדל־בק״ט
 ״אישטען, וררתגען צו אונר שאטצען צו באהרע;

 אלל״ן א־';• איישנלייך איינען בער״טורללינסט ניננע;
 כא־אק. הער קאננטע אללדעם אינה טראטצדעם
 ניעדע־לאנע סאראלישע תעזע םאנן טע־פעפטע

 טאטעריעללען ד־נען שערשמערצען. מעד,ר ניבט
 ניבט האבען, ערט־אגען ל־יבט ער ־״־דע פע־לישט

 עהרע, ק״פטאננישען ז״נער פערלופט דע; אבער
הי־לינטהיש א״; א־בער ירא שטעטם, ער תא איבער

. נ ו ו א ל ר ע ש נ
־אטהע.ק־ייצ.לאזע. איננ׳ דע־ ציעהינג

.)77 נוממע־ ארם (שלים
 סי ,32 נום׳ 41 ס■ :נולדען 2* •ע נעוואננע; פע־נע־

 נומי 2(0 ס' ,24 נומ' 1(■*סי ',7 נומי 110 ס' .74 נומי 91
 5,7 ס׳ ,10 נומי 137 ס־ ,27 נומי 11״ ס׳ י, נימי 390 ס׳ ,59

 ,13 נומי 710 ,ס ,13 נזמי 715 ,ם ,39 נומי 046 ,ס ,08 נומי
12 ,2 ם י, 8 נומי 9(1 סי ,31 נום׳ 971 ס׳ ל, נומי 832 ס׳

רעדאקציאן. דע־ בריעפע
 - נעצאנען. ניבט לאזע איד,־ע ק׳: אין קי מ׳ הע־־ן

 א״נעם מ־ט איזט רודאלפ.לאז איהר :פ׳ אין ע׳ מ׳ הע־רן
ידען• נעצאנען נולדען 350 פאן נעורננע  אנדע-ען אללע ד̂ו

 איה־ע :ה׳ אץ ,או ד' הער־ן — נעצאנק. ניבט נאך לאזע
 אינד עדים.ק־ דען פאן ;נעצאכען ניבט לאזע ב־רנשר״נע־

 ניבט ן, ע ' ר ע פ דיא בלאם זיא האבען לאזען .ע־6.
אננענעבען. ניממע־ן ד־א ארך אבע־

 באני. נעב־אפענער איין נונטעהר ״אר ער ״אפטע.
 ז״נעש א; נאנטע זעעלענ-ק־טמער ט־עפער אץ

 הא. באלה דינע; דורך נור ער דעם פאן הע־צען,
 אינה - וואו־הע. בעפ־־־ט אד ט ערפאלנטען ררף
 ניבט עבענפאללם עש ראננטע זאהן עדלע דעי

 זיינעש עה־ע קרפטאננישע תא האש פעדשטערצען,
 נדאבע אים יאד״־צעהנט א״נעם דענן ,,־סעד זייט

 הע־נעשטעללט נאנין ניבט פאטע־ם רודענדען
 הרשט. דע; דע־זעלבע דאש אלזא, קרם ״אי־דע.

 גל״. פ־־הע־עז דע; ער אלש נעטאבט, ט־עפפער
 זיא ו־עלבע בעטראנע, תא פאטערם דינעם בינער;

 פ־ייורלליג פע־נל״בע דודכגעפיהרטען דעס ב״א
 ענטפאללענדען היערויף דע; נעבפט נאבנעלאספען,

 דאך ה־יפט האש !ארבבעצאהלטע באא־ צינזען,
 תא האט ער דננע! עדעלשטען אים אב״ איין,כבוד

 וו־עדע־ פאטע־ש רוהענדען ניאבע א־ם ז״נעש עד,רע
 פאן בעט־אג האהען דע; ער וואצו הע־נעשטעללט,

 וואל. א־בע־תעם פעדווענדעטע! נולדען 40,0״
 געורננע־ עדלע דער דאס הערפארהעבען, וויר לען

 .אז־ל-הרד ״תשע דאש קדישא״, .הברה תא או־ך
 וואהלטהאט־נ. זאנפטינע אינד לזקנים) כהםד, ובית

 בע- סוטטען בעד״טענדען טיט ק״טס-אינשטיטוטע
 הרשטט־עפ. דער אלזא א־זט תעבטאל האט. האבט

 זאל. א״נעש הער צונעפאללע;, טאננע א״נעם פער
1 וררדינ פאללקאטמען נליקעם בען

ר ע ש י ר ע ב י י ר ) ל • ל א ש ר ע ב ־  א
) ן ע נ ־ י א ן ע נ ע נ . ן ע ד ו  ס. א י אץ י
 .טען3׳׳ פאם נאבט דער אץ דראננע; א ש ב א ד

 טיט טאשקירטע, דתיא אקטאבער .טע;3ו הען ארף
 וואהנוננ תא אין ר־יבער בע״אפפנעטע דעוואלווערן

ק. א ל ל א ש אנטאן לאנדוררטהעם ״תשען דעם

 נומי 1843 ם׳ ',2 נומי 1010 ס׳ .1 נומי 1350 ,ס ,63 נומ׳
 ,ס ,25 נומי 2159 ס• ,48 נום׳ 2102 ס׳ ,9 נומי 1014 ש׳ ,57
 215:1 ס׳ ,90 נוט׳ 2325 ס׳ ,65 נום׳ 2271 ס■ ,57 נוס׳ 2 ׳27

 נום׳ 2823 ס־ ,55 נום׳ 2631 ס׳ ,92 נום׳ 2528 ס• ,92 ניס׳
 ,57 נומי 3125 סי ,11 ,נוס 311 ס׳ ,75 נום׳ 2352 ם׳ ,81(

ס׳ ,40 נום׳ 8308 סי ,72 נום׳ 33ס׳ז ם ,03 נום׳ 3197 ס׳
 | 3678 ס׳ ,81 נום׳ 3508 ם׳ ,37 נוס׳ 3377 ס׳ ,70 נום׳ 3320 ן

 נום׳ 4074 ס׳ ,65 נום׳ 3784 ס׳ ,88 נום■ 3751 ש׳ ,51 נום׳
 ש׳ ,81 נום׳ 4575 פ׳ ,39 נום׳ 4510 ם׳ ,3 נום׳ 1475 ם׳ ,74

 4378 ס׳ ,33 נום׳ 4336 ס׳ ,70 נום־ 432״ פ׳ ,26 נוס׳ 4036
 ,9; נו׳ 4915 ש■ ,72 גום׳ 4032 ש• ,7 ״מ׳ 4927 ם׳ ,40 נוס׳

 ש■ ,93 נום׳ 5037 ש׳ ,74 נומי 497״ ש׳ ,100 נום׳ 4068 ש׳
 5236 ש׳ ,71 נום׳ 5193 ס׳ ,25 נוס׳ 5126 פ׳ ,14 נים׳ 5121
 נום׳ 5642 ש■ ,18 נום׳ 5022 ש׳ ,16 נום׳ 5407 ם׳ ,55 נום׳

 ,1110 נוט׳ *206 ש׳ ,91 נוס׳ 5917 שי ,71 נום• 5854 ש■ ,16
 ש׳ ,12 נומי 0412 ש׳ ,70 נום׳ 6290 ש׳ ,20 נום׳ 62*8 ש•

 6682 ש׳ ,7 נומי 5502 ם׳ ,70 נים׳ >546*1 ס׳ ,41 נום׳ 6445
 נום׳ 7>״6 ש ,49 נום׳ 7090 ס׳ ,12 נום׳ 6780 ש• ,17 נוס׳

 ,11 נום׳ 7563 ש׳ ,17 נוס׳ 7408 מ ,93 נום׳ 7235 ם׳ ,55
 1. שאם (אויסצאהלוננ .78 נום׳ 7890 ש׳ ,72 נום׳ 7687 ם׳

אן.) י׳ ל׳ דעצעמבע־

ש־אטיענ-אנל״הע. ב־קא־עפטע־ דע־ צ־עהיננ
(שליש.)

נום■ 148; פ׳ :פ־אנקש 2000 •ע נעוואננען פע־נע־
 :פ־אנקש 1000 יע ; 45 נוס׳ 6.348 ם׳ ,21 נומי 2901 ש׳ ,7״

 ס׳ ,11(0 נום׳ 1017 ם׳ ,08 נום׳ 1480 ש׳ ,97 נום׳ 1251 ם׳
.52 נום׳ 5792 ש׳ ,14 נום׳ 2570

.1834 נא־־עטבער 5. פאט לאטטא-ציעהוננ
69 89 39 81 42 ן נ י בר

 זעבצעהנטע תא ליענט בלאטטע דיעזעם *יי"
 א. ם ע ם .נ א ט י • ר .פ אונזערע־ ליעפערונג

1 ב״א ע״ נ א ל '־ ט-ב א ר

ע־. אבאננענטען נטרעטענדע א״ ני־א -------
א האלטע;  ל־עפע־וננע; !6 ע־שיענענען ב־זהער -

 ענטהאלטענד .פ־״טאג.םעפא־אט.בי־לאנע־, דע־
 ין, ־ ש ע ב י י א •ונתן ר׳ רעש ביאנ־אפיען תא

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

ר משה פ י  נ. א ם טאזעפ סיר אונד זצ׳ל ש
״ ע ר א י פ ע ט  פע־נע־ ,פא־ט־אטם זאטטט נ

 ז״טען 12,׳ עלשיענענע פאללשטאנתנ בע־ייטש תא
 היה, .טאנטע ערצעהלוננ שאנע זעה־ שטא־קע

 ב־זהע־־נען תא ארך זאורע ;לאנד־עבעצץ־ תא
 בעקעד.־. .דע־ פאלליעטאנס רעש פא־טזעטציננען

צונעזענדעט. ג־אטים פילאזאה־ טע

א־נזע. נוטטער א״נע ׳עטאנדעם ווענן *- ־
 טאנע זא ציקאטטט, פינקטליך ניבט בלאטטעם -עט
 א־נפעדקלעבטע; אפפענען, א״נעם אץ זאגלייך טא;

 •עראך טיט אדדעהטע תא ־עקלאטירען. בריעפע
:לויטען פאלגט וויא

1! ס יו 1 11 ■11 11 1 1 11 ■■
סג 1110 74)111(111180.111,111 1101:

,0118ת ̂)1801181̂ת ?88181־ 2811118״^ א

עהרענטהייל. ם׳ 1 £ע*אנטל*^*טל*ך *עדאקצ*>ןן דיא שיר
1א84י 1ןן̂ו6םוווויזת 1>תנ1 1ות(101פ .? זג0א1׳1'2 1411נ1. 1י11̂ 11.-



ך ל ל א ז ר ע ל י ו (ש * י ל ד נ ך ע א ד  
 האש טעלדעש, נאשלוי" .שעשש־ וו־א ן!) ע ה ע ג

 טיניםטער.ם־אז־דענ. ב־־ם פו־לער יושטיצ-טיגיששער
 ש־אדדענט אלם ששעללע דעי שערלייהונג אום טען
 דעי־ אנגעזובש. געייכטש.האשעש אבע־ששק דעס
 ער דאם א־ינצוזעהען, זעלבשש נונטעהר ש״נש מאנן

 גע. דיא דודך וואר. יוםטיצ-םינ־םטער לאגגע צו נור
 זעהר אייגע ז־ך עי האש טישא-עשלא־ שאן שיכמע

 בע. וועגיג וויא עיווא־בק. בעריהטשהי־ש ט־רייגע
 קרייזען נעלעהרשען אץ אויך מאגן ד־עזע־ ל־עבש

 העישור. שהאשזאבע שאלגעגדעי אדם געהש א־זש.
 אקאדעטיע אונגארישק דעד פ־אדדענט דע־ ווענן

 ורצע-ש־א- דעי דעגעל דעד אץ וררד זא ששידכש,
 וואר זא ע־נאננש. ש־אז־דענשק ע־סשען צים דדענט

 'ג־אף פ־אזידענש, אשוואש באיאן ב״שש־על צום
 אשיואש אלם ודצע-ש־אדדענט. דאגענע; לאגיא■

 ם־אזי. דעם ודרדע דיא לאג־אי ע־היעלט ששא־ב,
 וויצע-ט־אזי- פי־לע־ טיניסטער וועהרעגד דענטק,

 דא ששא־ב, לאג־א׳ ארך נץ דא וואו־דע, דענש
 פוי. העדרן דע—ש־אז־־ענשעג. דיא וואהל זאללטע

 אוננא. דע־ טישגליעדע־ דיא דאך צישאללען. לער
 וויששען. גיבשש היעשיאן וואללק אקאדעט־ע ר־שען

 פ־אזי. צום ש־עשא־ט או־גוסט וררד וואהרשיינליך
 דע־ אץ ארך פרלער גאב־עס געוואהלט, דענטען

האט! אנהאנגע־ ק־־נע אקאדעט־ע
ם ט ם ש א ם ד ע (ד * ל ש. י ש ע ב א
ר ע ) ר ע ד צ . ן ע ד ו  זאעבען וריד שורץ א־ם י

 קא־עדא נאטענם הערק, א״נעם .שא; געטעלדעט:
 א״ן שאגע דיעזער עדשיען י, ט ט ם ע ד ו א ־ :

 דעם א־נשע־ שפ-אבע א־טאליענישער אץ ווע־קבק
א (.שיי !",״•י ״״!,״!,״ג שימעל:  וועל. אץ יודען'), ־

א בעם  וועי. געטאבש ארשטע־קזאם דא־רף ״דע; -
 בעש־שצער ווירקליכער איה־ פאפשט דעי דאב דען,

 וועלבער — ד־א!־ אגשי-םעטישישטיש דען געגען
 זאלל, ווע־דען ע־־־יבש וועיקכק ד־עזעם מיש ציועק
 זא- איזש געווים ע־ראטהען. צו שווע־ ״אהל א־זט

 דיא מיטטעל-אלטערם דעם וואה־ענד דאב פיעל,
 פע־גע״אל. גענען יודען דיא ה״שיג גא־ פאפששע
 נאהטען, שיטין א•; פע־פאלגונגק איגד מיגונגען

ק שיש•; ד־עזע־ •־עגן  געגען נו־ א״ך ״דע; א־טען ד
 בע. ה״טע ווא־־דע. געוואה־ש ם־נצע' .קלינגענדע

 דעם א־טאליען ש־ייה״שליבען ב א יודע; דיא שען—!
 היע־ טעה־ נ־בש שישצעם שאשבטליבען .טה־יערעך

 פאששטעס, דעם קנעבשע דיא עש דנד א־גגא־ן אץ
 אינד י ש י ו ל ם א ק נ־יששל־כק קאטהאלישען דיא

 קאשהאל־שע ד-א איגד זיך וועלבע י, ד נ א מ ־ ז
 אנטי-שעמישישטוש ורשהענדשטען דען דו־ך רעליגיאן

!בעזודעדן
ן י י א ! ש.) א ד ל א ס - ר ע נ ־ ב ב א ר •

טוש. יש־״שען) ץ ט י נ נ ע י ל צו ־אבבינע־ דע־

לאבענד) בע־־ץ ״נגע דע־ (עיודדע־םע נים! .נום!
 שבועות. ע־שטע; אב ניע דא דאב יא, איהנען עב נלוינע איך

 דאמים אלל״ן האנען. נענאססען םל״ש.ששייוען אבענד
̂ך •א טי• ליא האבק  ר ע ו ו :נעאנטיוא־טעט ני:ט נז
!'דאנע פע־באטען א״נענשליך דענן דיעלע

ל (לאנטע ניבט מ־ך איך קיטדערע .דא־ום ח  ר
ד לא:ענד), ע ו  !שע־ביעטעט אדע־ ע־לויבט עטויאב ו

 שאלל. מאדבען, אונוו־בסענדעב אלב מיך, שיד יא אילט דאב
 וויא לא, נו־ איטטע־ עב מאבע איך נלייבנילט׳:. קאטטען

 נע. דיעלע נלאבען. יודענ.נאבבע דע־ אץ ל״טע אללע עב
 איך לאללטע •א ו בישע; ביאב אללע :אגם הייטע ניעבען

נעניעסען?״ צו פל״ש.שפ״!ען ערלו־נען, אלזא טי־
איר. ע : א ו ר ו א דיא אן ניע ליא דענקען ״אינד

בעד־א •עטצט פ־אנטע — ,נרו־נעס? א״נעם נע:ד
ל (ע־ווידע־טע לאנען ניבט קבען קאנן .איך ח  ־

 דוטטען איינעב נלייך היער־בער, איך דאב ע־ראטהענד),
 עם דאך דאטטע. נאכנעדאבט ניבט נא־ עבען טהיעיע,

 יודען דיא פאבט.טאנ. אלט איינע דאב לייא עם ט־־, שיינט
 םאפט.טאנ, ן ע נ י י א דיעזען פיעלליינט בעהאנדעלן

 ליא שאפט.טאנע. לאטטטליכען איהדע ניבם.יודען דיא וויא
 וועה. לייש.נענוססעם,6 דעם בלאם נעטליך ל־ך ענטחאלטען

 שטע. נוט לעבט דך נאקווע־ק או:ד טילך ישע,6 ליא לענד
.לאבטען קען ' ! .

 םעד־א (לאנטע נעאי־־ט לעה־ דך דא האבק .דא
 איח. א־ינעם טיט יודען דיא עם האבק ווייס לון ;ל*:עלנד)

 חינשעם איין ארך !נעב־איט ניבט נ*ןך אםט.טאנע6 לע־
 טאנאצינע אי־נעם נלייך טאנען דען מאן ווענן דאס, פאסטען

לעקע־ביס. ליכםטען66ט־ע דען אונד נאקוועיק שישען, טיט

 טי. א״ניאהדיג-שרייווילליגען צום שאגע דיעזער טע
 איין געווים דיעם א־זט עס א־ינריקען. לישא־.דיענםשע

 אין יודען דער ששעללונג דיא שיר צייבען טרויר־געם
י !ש־ייסען

ע נ ע ד נ ו ש ע ג ש ־ ו א ) ע * ש י ד י  י
 שאם ווירד טא־אק-שענט-טיקלויש אויש ע.) כ י י ל

 היער וואודדע געששערן :בעריבשעש ד־עזעם *-טען
 דיא ש־־עדהאשעם קאטהאלישע; דעם ג־אבע א־ם

 יאה. 45 בין 4״ שאן אלטער איש יודע; איינעש לייכע
 ער. א־צטע ידעי אוישזאגע לויט אוישגעש־נדען. רען

 ב־־א דא הערצשלאג. איינען דורך שאד דער שאלגטע
 וואורדען, שאדגעשונדק פאשיע־ע ק־ינע ל־יכע דעי
 !*וואי שערזא; ד־א וועד אד,גונג, קיינע טא; האש

 שאטגראש־יען לי־בע ד־א מאן האששע (אללערדיננש
!)זאללען לאששען

ל ל א פ נ ו א ) י * ע ן ד י ר ע ז י א  ק
י א  בע. 111. נאפאלעאנש ורטווע דיא ע.) י נ ע ש י

 איש צ־סלעהוישט, גאך ד־עזעש .טען4 אש דך ב גא
 איהר אונד געטאהל איה־ וועלבעם אין גרושט, דיא

 זיא אלש בעזוכען. צו רוהען, נעבעגא־ינאנדע־ זאהן
 זיא ששירצטע דא שש־עג, וואגען דעם איים •עדאך

 פע־לעשצונג שווערע אייגע זיך צאג איגד בארק צו
צו. שושעס לינקען א־הדעם
ל1 * ) — ש ע נ ר ע , י ש ש י ־  דיעזען ד

 אונטערריכטם.םיניששער שאגע דיעזעי ע־ליעש רוף
 אבער. דיא א; ערלאששע א״נעש אין טרעשארט

 העיו־סגע. נאטליך דך האט עם שולבעהא־דען.
 דער אץ אוגגא־ן איים ששודענטען דאש ששעללש,

 ״אריענשאלי. זאגענאננטען בעשטעהענדען וויען אץ
 ט־ליטא־.בילדונגש.א:. אי; איגד אקאדעט־ע״ שען

 ווייל קאננטען, ש־נדען אוישנאהמע קייגע ששאלשען
 שאלגע אץ האבק! געלעינט דיישש וועניג צ• זיא

 טדעשא־ט הע־ר נון שאישש איטששאנדעש דיעזעש
שילבעהא־דק דע;  ד״ששק דע; אייף איין, אבע־

 דא לענק, צי געורבש מעה־ שש־אב-אינטעיריכש
 דעי אין פא־שקאטטק צ־ש דייטשע דאש ענדל־ך
 אט. האהע־ק א״נעש ע־לאגג־נג צי־ א־ע־ וועלש

 ציישקאונד ד־א ורא איזש! א־געגשבעה־ליך שעש
 יאה־ען 10 שא־ אנדע־ן! דאך ז־ך אנשראונגק ד־א

 צו ששיטטע ד־נע דעי איגגא־ן, אץ •עדע־ האשטע
 וואללשע. שש־אבעעיהעבען ד־־ששען דע־ נונששען

 דע־ ש־ישש ה״שע געגאלשק! ״נד6אינגא־נ. אלש
 ג־ינדלי. דיא פי־ זעלבשש אינשע־־יבטש-טיניששע־

 ז$הנע איין, שפ־אבע ד־יששען דע־ ערלעדנוגג ע ב
!ווע־דען צו ט ג ־ נ י * ש ש ע נ ה־עש׳־

ן י י א ) ה * ש א ר ס ט ב י ד ע ם—ג נ י  א
 שע־האג. קודיע קאניגל־בע ד־א !>ז ־ ו ש-ה ב ו ע

גע שש־אש.שאלל א־ינען זאטששאג דיעזען דעלשע
קאניגליבען אש ריכשער ׳ן, ־ נ א ר ק יאזע־ גע;

 אונ. נ־יבט דע; ניבט קעננקעבען דא .,באלליטט^בלט טען
 ביל. בע־זיןן, מ־־נע פיר איך, פ־ייליך :•ולענטהוטב זע־עב

! נייסט דיעזען לינע ט ב י  יודען דיא !ד!ןך זיא זעחען נ
 אנצו. נעזעטצע איבע־ נעזעטצע זובס, דיא ■ע ד־ט האטטען

 נע. נעדליקט, איטטע־ זיא ודיל דאחעל, קאב דאט !הייפען
 היניינ. זא דלוק דען אין דך חאטטען דא !ווא־ען קנעכטעט
 וועלבע נאטטעב-יעליניאן, דע־ אויב אויך זיא דאב נעלעבט,

 אי־נע בענליקק, צו טענשע; דיא האט, בעשטיטטונג דיא
 נו^־טעב.־עליני^ן דיא טאבטען. ,פיינינוננב-אנשטאלט■ א־ט
 אלל־ין ,׳ט־אבטע״ן ע־חייטע־נדע ע־חעבענדע, איינע א־זט
 א־־נעל פעדלויפע א־ם דערועלבען אויב האבען יודען דיא

 א־ינע קנעבט־נ: אונד נעד־יקטהייט םעד.לטו־וענד.יאד.־ינען
 נע. ט־לאננין הע־צל^זע איינע צו:ט.טייטטע־ין, שט־עננע

 אונד אונטע־זאנט לע:ענב.נענוס •עדען אינם דיא טאבט,
 קאנן שקלאווע דע־ !פעלב־עטעם נעווענונג פ־י־ע ׳עדע
 בע. שקלאוויש דעב ארך !פ־-בטען צו אד.נע לעבען, ניבט

 אונד טהייער דאנן נול ־על־ניוןן דיא איזט יודען האנדעלטען
 אי־נפלאסט. פו־בט אונל אננסט אידם דא רענן היילינ,

 אונזע. זי־טענס קוו^לע־״ען אונד )לנוננען1פע-פ ריא דו־ך
 דץ־ט ארך נעוואחנם, דא־אן אונם ודל האבק פ״נרע רע־

 נול אייגענטליך רון עלבליקען, צו קערקעד אונד פעססעלן
 זיננע דיעזעם אין ווע־ נו־ !חעללשען פ־ייח״ט אונד ליעבע

 דאשילהאל. מי־נעם איזט ארפפאסט, נץטטעב.־עלינ־!ןן דיא
 נ-וןסעל אונוע־ דא! זעהען יודע! ענכעלייב־נע־ איי; םע;ם
 דיא מוטח, קיהנען דע; האטטע אב־אהאם אטע־5ע־צ.

 אברא. !צעלטריסמעלן צו ח ל ח פאטע־ב ז־־נעם נאטצע;
 איינעל א־דעע ריינע ריא ציעלסט אלו!) פע־ק־נדעטע האם

וועלטענ.שאם. נ־וןשען דעם אנבעטונג ן ע ג י ם ס י י נ

 זיי. דיעזער אין שטיינאטאנגער. אין געריכשש-ה^שע
 ץ י נ א ר ק נעטלץ בעהו^ב אייגענשאשש נער
 ש־אק. איבליכען דערד^יט נאך שארט־יען דען שאן
 אטטש-געלדער, אנדערע אונד דעפ^דש. דיא צים
 שערוועג- צוועקען אייגענען ז־־נען צו דאנן ער ד־א

 דים. דיא איהן נענען וואורדע אורשפייננליך דעטע.
 יעד^ך באלד איינגעלייטעש, ציפלינאר-אונטערזובוננ

 צור ששראש.געריכטע דעם אקטען דיא וואורדען
 ערש״נט קראני׳ן אבנעטיעטען. אטשם.האנדלונג

 אין שעיאונטרייאוננען שאללק שינף אין בעשולדיגט,
̂ן געזאטטטהאהע דעד  צו שעיאיבט גולדען *00 שז

 ערששאש. אונטעדזוכונג דער לו־שע א־ם - האבק.
 א־יזענ. דעם וויצע-געששאן עהעמאליגע דעי שעשע

, א־גנא׳ן קאמיטאטם, בורנע־ . שעלל א ר ק ק ג ע  ג
 ז־ינען אויף האבע דעיזעלבע אנציינע, דיא ין י נ

 ש!*ן געזאטמש-בעטיאגע איש וועכשעל דרייא נאטען
 צור איהם וררד שערנער - געשאלשט. נולדען 1200

 אבליגאציאן א״נע אונטער ער דאש געלעגט, לאשש
 אויף אונד זעטצשע ברודערם ז־ינעם נאטען דען

 1ני00 שא; בעשראג דען אבל־גאציאן דיעזער ניונד
 גער־כטש-האף קאניגל־בע דער - בעהאב. גולדען

 •ן י נ א ר ק שעראויטהיילטע ששיינאטאננער שאן
 אטשם.שעראונטריי. דער שעיב־עבק דעי וועגען

 יאה,רק 5 צו א־רקונדענ-שאלשונג דעי אונד או:נ
 - אטטש.שערלוםט. יאהרען * צו איגד צובש.הויז

 ע ט נ י ט א ט ש ע ב טאשעל קאניגליבע דיא
 דיא - אנדעיונגען. א״ניגען מיש אורשהייל דיעזעש
 גלייב. אויטה־יל דאש הייטע בעשטאשיגשע קוריע

 יאה־ע 5 דיא אץ דאש בעטערקען, דעם מיש שאללם
 14 נוי אונטערזובונגם.האשש דע־ שאן ציבש.הו־ז

 א־זטא״ן אלזא זז^ללק. וועידק איינגעיעכנעט שאגע
 •אהיען 5 צו אינששאנצק דר״א אללען אין ר־בטעי

 אייגע געורם, !וו^דדען שערא־רטהיילש ציבש.הרזע
 ריב. איין אויך ווענן ערשיינונג, טררר־גע האבשש

 געט״נשטען ד־א איש קאנן, ז־נקען טיעף זא טעי
׳. שעיאיבק צו שעיברעבען

א י ד ז ן א ר ע ל ̂ ב • י ) א . ז י ר א פ
 וואהנז־נניגע דעבש וררקליך טאבט באלע־א ד־א

 אויפגעטויבש, דד-ש־אנקר״ך אץ ווא־ ז־א שש־יגגע.
 אין א־־נצוג שע־דעיבל־בען איה־ען זאדאנן אום

 אי־ף אייך זיא איזש יעשצש האלשען. צ־ אישאליען
 נ־נ. טיישט אינד ע־לאשען געביעשע א־שאל־ענישעס

 דיעזעלבע האש יעשצש ב־ז ארף. פא־־ז אץ טעה־
 צווא־ אינד געשא־דע־ש אפשע־ וועניגע נוי יעדאך

 בעשאל- דעי ש־בשען א־טששען דען אינטע־ נוי
 האבען. אבדאך קיץ אונד נאה־ונג ק־ינע דיא קע־ונג,

 ש־אנצאדשק דעי אין ־־עזע דאש האששש, מאן
 טאשרעגעלן צוועקמאם־נששק ד־א ווא הו־ששששאדש,

 נעט־אש. ק־אנקה־יט דעי איטדבג־־־שען דאש געגע;
'זיין אונטערדי־קט גאגצליך באלד וואי־דען. שען

 ם׳ ע ו א ם לעהלעד נראבע דעד קאס א־חם נאך - !ע*ב6
 אייזעלנען דעם ארס פאלקעם דינעם בעפ-ייעל קיחנע דע־

 א. מ לעה־ע־ אוווע־ם פאן עניפטעד. דע־ טיראננענ.יאכע
 שקלאווען נעד־־קטע־ טאסבע א־ינעי אדם דעל נון, ס ע ז

 נע. צ״טען אללע־ פאלק וואונדעלבאלסטע נ־אבטע, דאב
 ריינע ד־א ורד ערהיעלטק מאננע דיעזעב פאן בילדעם,
 ערש־עקע; אבעל — !נאטטעס.נלרבענפ אונוע־עם לעהלע

 זאנען ווייטעל איהנען איך וואט דעם, פא־ ניבט דאך דא
 בלי׳. נלו־בען אלטען איחלעם ב־יא •א קאננען ויא וועדדע,

 פיה. נליקליך דעסזעלבען טיט אונד אין דך דא ווענן בען,
 אנדבט מיינע העלויסנעפאלדעלט, מיך מאן דא דאך לען.

 נא־ יודענטהומע אים דיא אייסערן, צו כעי איבעל.נעבר״
 מיינע ארך, מיד דא עללרבען זא האבק, נענלינדונג ק״נע

 צום יעליניאן דעל בעטדעפפב איבעלצ״נוננען פעריאנליכען
 נעמליך בין פע־ואן ם־ינע פי־ איך !נ־יננען צו ארסללוקע

 ס ע ו א מ לעהלער נדאסעל אונועל דאם א־בע־ציעט,
 דיא אללע דיא האט, געב־אבט נעבאטע■ 10״ ד־א נול

 מענשענ-ליעבע, אונד הומאניטאט דעד לעהלען עדעלסטען
 ויטטליבק״ט אונד מא־אל דעד נרונדזאטצע היילינפטען דיא

 עורג. אללע פיל אונד וועלט אללע פיר רנד דיעוע בילדען.
 שטאאטען אללע קאנפעסם־אנק, אללע !בעלעבנעט קי־ט

 דיעזעלנען אהנע וריל אנעלקאננט, לעהלען דיעזע האבען
 איבערהויפט א־דנוננ םענשל־ב.נעועללשאפטל־כע איינע
 באך על וואס א־בלינע, אללעס אלל״ן !איזט דענקבאל ניבט

 אנבעפאהל, פאלקע נעל־־טעטען א־הם פאן דעם זאנבט
 נע. לאנד זידליכע יענעס פיל אונד צייט יענע פיל נול וואל

 פאלק דאס פי־ גאטטעס נאמען אים ער וועלנעס לעבנעט,
פאלנט.) (פא־טו׳ זונשע." נעהמען צו נעו־טץ אין איז־אעל



נייאיגקייטק. פערשיעדענע
ף א ר ג )  זאטשטאג א־זט י) ק א נ ל א ק •

דק ;אך אבענדם  קא־ל קאניג דען אום ;ערי־זט, ו
 ־נ''א •5דאי זאננטאג(געסטערן) דע־ רוטאניק, פא;

 דעד םלאגאר-דמעונגען ד־א עטפפאנגק. צו אף,:ט
 זזזללצק. בעג־ננק ה־־טע וועלבע דעלענאצ־אנק,

 א־ד,רען (ד־ענסטא:) מארנק עדסט דאר,ע־ ווערדען
 אן קאלנאקי ;־אף דאט־ט קאננען, נעהטק אנשא;;

 פערשיעדע־ דיא - קאנכע. טה־־לנעמק דענזעלבק
 א־ר־ע האבק דעלענאצ־אנק דער א־ישש־שסע נע;

 דעלעגאציא. ד־א פאללענדעט. בער־יטס א־ב־־טען
 אש אבער לאננשטענש .״, אם ווערדען זעלבשט נע;

ווע־דען. נעשלאששען 1.״ אדעה 17.
ר י ס ) ע•) ־ א • פ ע ט נ א ם ם ע ז א ם •

 :בעריבטעט ט־1ו־אבענ-ש־־ ״א־ז־אעל־ט־שע ד־א
, אץ דעש״הטגיד־ רעדאקטע־ נא־דאן, הערר ל־ק  

 ״אלבום״ א־־ן ע־ רעם טאנטעפא-ע, ב־־א ע־ה־עלט
 א־בע־- געט־־נדען שא־נ־שק טעה־ע־ע־ ז־־טענם

 ג־־־ז שוואבע ־ע־ ראך ארד־ענץ, ו־ארל ב־אבטע,
 א־ב־־געגש גע־־א־־ען. אהנטאבט־ג ה־עב־־א א־זט

 איו צ־־ט א־־ג־גער ד־ט שאן ש־־אבע ד־עזע דו־ע־ט
 פע־גאגגענען אש מאנטעש־א־ע דאש טאסע, דעם
 קאננטע פאשטען שטונדע; 18 ג־ר רבפו־־ם״ ״־־ם
א צ־־טש־־פט, ע־וואהנטע ערזובקד־א ,ו־־־  עט■ -•

 ער-6 א־ש בלאטטעם, א־נזע־עש בעג־טצונג ו־א־גע־
־ רען פ־־־נרל־בשט פערט־־דען, צ• וועבשעלונגען ל  ״

 צ־־טונג" פעפטער ־־ד־שע ע ־ ־ ״: :ט־טעל לען
 א־נדעם א־;ש גער־־בט עש - וואללען!) צ־ אנגעבק

 לאנ-א. א־־גגעט־אפפענען עכען נא־ פ־־־דע, צו־
 דעם א־ן דאב ראננען׳ צ־ טעדדען דעפעשע; נע־

 א־־נע נ־־־זעש פע־ד־עשט־־־בען דעש ■צ־שטאנדע
א־־ננעט־עטע; בעששע־־נ; ו־עזענטל־בע

ר ו צ ) ם.) ר א £ ע ־ .ז ־ 1 ר ־ ע ב א •
 דע־ פא־שטאנדעש דעש ט־טנל־עדע א־־נעם פא;

ע־ראל- נ־אש.־־א־ד־־ן צ־ נעט־־נדע א־טרא־אדשען
-;ע^ל6 .... קט ״;עע , . ע. - ע------ -ע-

 דאש געב־אבט, נאב־־בט ד־א -אבעל ז־א :דארטע־ .
 אין פא,״ע־ בא־א־ ן ד,ע־־ א־טהאדאד,שק ד־א

 פע־ט־עט־נג ־ צ ע־ -אש געב־אבט, פא־שלאג
;־־. אבע־-ה־־זע א־ם ראנפעשש־אך .־־ד־שען דע־

צ ; ; א ע : . ן—. א ע ,ד ע . _ ״ . . . . ״ . ״ _ ״ ״ . ־ ״ . . ־ ע ־ נ

 לאנ. -עש ר,־־־זע; א־טרא־אדבע; אללע; א־ן ־־־ם
 עש הערפא־־־פען. נעם־רל פ־־נל־בעם א־־; דעש

 א־־נע א־ם נ־בט ד־־בא־־ש דז־עב־א דך ראנ-עלט
 א־־ן א־ם זאנ־ע־ן פע־זאנ;־נ.פ־אנע, זאגענאננטע

 •א ־־־ששען ז־א בע־־־ט־נג. האבשטע־ פא; פ־־נצ־פ
 ד־א ראטפפע א־נד אנשט־ענג־ננען ־־עלבע ־•אהל.

 י נעראשטעט ע;— א־טהא־אךשק רען ״ט־עננ־נג׳־
,,ב־־דען ד־א שע־זא; נע א־־נצ א־־נע לאלי נ־ן א־נד

 פערט־ע. אבע־.הו־זע א־ם קאנפעשש־^נען־ י־ד־שע;
 ״ט־עננונג״ נאנצע ד־א נ־בט ה־עדורך ווא־ע טעף
 דא. נ־בט מאן האט ווא־ום ל ע־קלא־ט נ־כט־ג אלם
 בעהאנדלונג ב־־א או־םש־ם <׳.צ.ער דען געוו־רקט, הין

 אבע־- דעש ״־עפא־ם ד־א א־בע־ נעזעטצעש דעש
 י־דישער צ־ו־־ע־ פא־האנדענז־ין דאש א־־ף הו־זעס״

 וואה־ל־ך! ? ם־אב־ע; צו או־פמערקזאם ר^נשעשש־אנק
 ״־־ד־שע ד־א דאש פאלגעצאגען, עם האטטען וו־ר

 הו־לע .אבע־ א־ם 'וו־־טע־ה־ן או־ך ראנפעשש־ק״
ק ארש בל־־בע, פערט־עטונג הנע א  פא־׳ל, עט־וא־גען ד

ע ־ ־ א נור פערטרעטונג דיעזער צו דאש  טע־־ ג
 א־־ך ו־א־ע עש גלו־בען, ודר !לוערדע ע־נעננט לק

- ד־עזע־ א־; שפאט, צו נ־בט נאך ־עטצט  ד־א פ
 האב־־־בט־נע לאנרעש דעש •ודענה־־ט א־טהאדא^קשע

 א־־נצי. ש־־טטע נעא־־ננעטען ד־א אנגעלעגענה־יט
. !״ל״טק .  ה־־טע אללע־ד־נגש דיעס א־זט (עם .

 געא־־ננעטע דע־ ווא־ע היעצו ששאט. עטו־אש
 מ־. א־ם נעזעט־ן ד־עזעש אלם געוועלען, צ־־טפ־נקט

 !ווא־־דע ט ע ט ־ ־ ר ע ב ר א פ נ־שטע־־א־ש
 נעשע. אונד פע־אבז־־טט, ווא־־דע צ־־טפונקט ד־עזע־
 ע* ש ע ג נ ־ א ל־־בט טעה־ נ־בט ז־ך לאשט הענעש
; ע  רנטהאלט געזעטצ-ענט־־א־־ף דע־ טאבען! ה

- פאן בעשט־טטונג ד־א א־־נטאל  פע־ט־ע- א־־נעש נ
 איד זיר ז־א־א; קאנפעשש־א;״׳ .־ד־שען דע־ טע־
 האט. נע־־־אהנט בע־־־טש מ־־נ־ננ אפפענטל־בע ד־א

 צ־פע־לאשם־נע־ א־־ש ודר •־־א ד,—־ א־ב־־נענם
 (צעהל־שי ד־־טש״ק־־־ין א־ן ע־פאה־ען, קוועללע

א־נ־ ; ע נ ־ ב ב א ר א־־ש א־־נע •עטצט עבען

 האב״־בט־גק פ־־נצ־פ־עלל ד־עזע־ בעצ־נל־ך א־ם
 א־־ן :פ־־־ייך !שאשבע; צ־ בעשלוש אננעלענענה־־ט

ו א־־פט־עטען ט ־ ־ צ ־ ע ט ב ע ר ך א נ צ
 ש גע־־ אנשט־ענג־ננען גע־־ננע־ען על ש ט־ט דע—

; ע ג ־ ט ס נ ־ ג א־־נע נ ־ ז א ע־צ־עלט ל

ל א ־ <ד • א ־ט״ ה א פ ע ט צ ט ע . ל
 -אש נעטע־דעט, בע־־־טש האבק •ו- ־׳ש.) א ־ ;

ש ט נאך לאג־א־ נ־אשען דעש ל־־בע ד־א ל ־ ו  ע
 א־ן דא־ט א־ם •־אורדע, ט יה־ פ בער א־

 ד־־נ ־־ע־דעל. צ־ ב־־נעזעטצט ענ.נ־ופט
־•א־ פא־־ט

ן ״ ׳״׳<-׳י. י -י׳< -< — י• ✓י ״״ן ־
 •־אה־ענד בעפאנ־. זא־נ דע־ דך ו־עלבעם א־ן גאן,
א ב־א;־. א־ן פאה־ט דע־  ע־נ־־פפק פלאטטע; -
 א־־שנע. ט־בע ש־־א־צעם ט־ט רעש ד־אפער־ען, ד־א

פע־נ־בטעט טה־־ל־־־־זע ד־א ״אננאנש, שלאנענען
־־־אננאן ש א ד־א ־אנצע,טע־ א־־ך ווא־־דק.

 ש־אטטע־. ־ע־ אשפע־ א־־ן ־־א־־דען בעפאנדען, דך
 בע. בא־־ פ־־ע־ דאב א־־דע • ־ע־אך גל־קע צ־ש

ג־אשע־ע עש בעשא־ נאך געראשט׳ א־נד מע־רט

 לארג דער קאננטע. אג־־כטען פערהעעדוננען
ק פאן א־נהאלטע ז־־נעם ט־ט בליעב זעלבסט  ד

 הו־פט. דער אין (היער אונבעריהרט. שלאמטען
 ארך דאש שערבר־־טעט, נאב־־בט ד־א ו־אר שטאדט

 וואו־דע. פע־ב־אננט לי־בע דע־ ט־ט זא־ג דער
 א־־. לאבערל־בער א־־ש פ־עלל־־בט סאן דאש מאנל־ך,

ק טעלק־־ט !)זובט פערטושק צו פאלל ד
ם ♦(ד ט א ז י ן ק א י ד י ע ש א ר  ג

 א־־נ. טעה־ערע טה־־לט ״עדיעטערטעש״ !)ח״ ב ״ש
 פער. זאעבען דעם לעבק דעם או־ם צעלה־יטען

 בלאטט ד־עזעם ט־ט. לאניא־ נראפען שטארבענען
 :פאלנענדעם ארך אנדערס אונטע־ ע־צאהלט

ד אץ יעזאש ״לאנ־א־ א  א־־נען (העד־.אל־א) מ
 שער. ווי־נ_לעזע דע־ וועהרענד וו־־ננא־טען. ג־אשען
 ־־אבק. מעה־ע־ע דא־ט אלל־אהרל־ך ער וו־־לטע
 ווי־נ-האנדלער ייד־שער א־־ן א־הן בעלוכטע א־־נסט

 קאפטא; א־ןלאננעש דע־ מאנן, דע־ נאל־צ־ק. א־־ש
 לאננע א־נד בא־ט לאננע; א־־נען א־נד א־־נהעדג־נג

 ז־־נע דורך מאבטע האטטע, סא־ת) האא־-לאקען
 א־־ף א־־נדרוק קאט־שען א־־נען ערש־־נונג א־־שע־ע

ק  ה־־טע־ק־־ט. צ־ר 'א־הן שט־מטטע א־נד נ־אשק ד
 דע־ אב ־ורע: דע־ ש־אנטע נ־־שע ק־רצעם נאך
 £ע־. צ־ ו־־־ן ז־־נען א־הם א־ע, • נענ״נש בט נ ף נ־;;

ק באט א־נד שטונצעלטע לאניא־ - קו־פק?  ־ודק ד
 ז־ך א־־ך ד־עזע־ וועלבעם א־־ף אן, זעששעל א־־נען

 דעטזעל- א; אבע־ ״א־ זעששעל דע־ נ־עדע־ל־עש.
 שא־בע ג־־נע־ א־נד אל ל־־ם, ט־ט טאגע בע;

 יד־שע דע־ האטטע ד־עש ווא־דק. אננעשט־־בק
 בעהאנ- נאנין דע־ געטערקט, ניבט וו־־ג.האנדלער

 אב־צ־של־ע. דע; נ־אשק דעש ט־ט א־נד לאש ל־ך
 פ־ע־טעי- נע־ א־ עט־־א נאך בעשש־אך. קו־ף סענהען

 ע-. ק־־צען דע־ ט־ט לאנ־א־ ז־ך ע־האב שט־נדע
 א־ך ; בעזאננק אנדע־ש מ־ך האבע .א־ך :קלא־ונג

 ־עטצט - :״נ־בט נא־ •־־־; מ־־נען ה־־ע־ שע־ק־־פע
 ;נעהק צ־ ווענעש ז־־נעש א־ם ״דע, דע־ ז־ך ע־האב
 לא האפטעטע זעששעל א־ננעל־־טטע דע־ אלל־־ן
עד־־נע— רע־א־טע קאשטא;,דאש אןז־־נעש שעשט

אז דע־ בעש־־־טע  זעששעי. שאם •ודק דע; ;-
 א־־נעש ט־ט פ־־־ל־ך א־־־ע אללע־ אץ נץ דע־

̂עקע האשל־בען שע־. צ־טטע־ -אש דאשטאן. אם ש־
 <ו .* אב א־בל־בען דע; ;־אשק דעם אהנע ־־עש,
 נץ • ,,ע־־עטע-טעש ־־־־ט לא ״ :זאנע; צ־ נ־־ש
 שע־שטא־בע. ־עם ביאטט ע־־־אהנטע ־אש ־־ענן

 ראנן, נאבזאנען ״שבה־ שאנע־ען ק־־נען ;־אשען נע;
ק ש- ד־עש לט א לא  ־־ענ־ג שע־שטא־בענק ד

 א״. ש־־ ק־־ם שאשט שט־־־ך זאלבע־ א״; ר־הסל־ך.
 נ־בט אבע־ נע־־־ש שט־דענטק א־בע־ם־טה־נען נע;
ש־טאאטש-טאנן! א־־נע; £־־

> י.* י* י• > ה ♦ 1 ^ < / / א* •
פ־לאזאף. בעקעה־טע דער

— •אד־ה־ניע־טע. 17. -ע: א־־ב ע־צאהלונג א־־נע -
שא־טזעט־צ־נ־..) (יי.ט־

 פל־־ש. ד־א :א:ט ר־־טע דענן שע־נ־עטעט ווע־
 דא נ־:ט, נע־־־ט נ־ו־ך ד־עזע- א־וט אללגעד־־; שש־־זען?

 נענאבבען ר־י:.־טס־־זע; ,שבועות״טאנט אט ־ ע י ה
 ע־סטע־ אן נ־:ט ד־עס אנע־ אנדע־ו־א־טב ווערדען,

 !נע־ט־ערט •טב־ע־־״טאנע ע־סטען אב זאנדעין שבועות.:א:ט,
 א־־נענט. א־־נעב באן דאב ע־לעדען, •עדע־ ד־־פע ד־ע־ו־ב שאן

 י־ץ ־עיע ק־־נע ה־ענ״א שע־באפע אדע* נענאטע ל־בען
 ־עדע אד:ע נ־רך אלטע־ א־־נע א־ץ עבען א־זט עב קאננע.

וועיטהע. א־־נ־געם שאן נעני־נדונג
 א־ד* או־בא־־נאנדע־זעטצונג ד־עזע־ אץ ד־א ל, ה ד

 בע־יעטצט נל־־נזאם נעש־הל ב ע ז א י נ י ל ע י אי־נענעס
 ד־עזע* ווער־ענד באטע*. א־ה־ען א-־י נץ נל־קטע ש־הלסע,

ה אלטע ד־א אדה או־נען ז־ינע א  וואלל. אלב ד־בטעטע, ל
 נ. ו א דיעזער צו דענן ז־א וואט :פ־אנען ד־עזע עד טע

 •עדאך דא ? זאנע זאהנעב א־הדעס אנז־נט ן ע 8• י ד י י
 דאב לעד,*טע, נע •ונגע דע* מע־קטע ש־ו־ענען, א—1 אללע
 דאהע* וה*6 ער ;נעטאבט א־־נדדוק א־־נען א־־סעיוננ ז־־נע

 צו קע—א־־ב צופ אנשו־אוננען ״ב־לא־אש־שע־* ז־־נע א*ט,6
 צוהאיעד דר־־א ד־א דאס דאיום, אוננעק־סטע־פ בר־ננען,

 בע־־ד־ט אונאננענעדב אנו־כטען ,;־־.צ־־טלינען' זאלך פא;
1 וו־־טעי דאהער לאנטע פעד־א יצדק דאבב־ ד־רדען.

 וויר ש־־עין דעב.שב־ע־־ל-שעבטעב׳ טאנען דען .אן
א־־נע ה. ש ט לעה־ע־ב נ־אפען א־נזע־עב נעלעטצנע:־:: דיא

 נעבאטע" ״ייז ד־א טאלעב דאב ע־צאהלט, לאנע■ ״א־יטע
 בע־נע אב ל־א־טען טאנ־נעב 40 נאך ),,הדנ-־ד,׳ ,—(״עש

 דאנען ע-דאלטען שב־ע־י״נאבט ע־בטען ד־עלע* :אך ־, נ ־ ב
 ד־עלעב אן ע־א־ננע-ל:: צו- —ו ־:ען גל־ דעבהאלב !לאלל

 ב־נאנאנע דע* אץ ש:ועוי..נא:ב ע־בטע ד־א ע־א־־ננ־ם
 ־,־־ה) הדש־ (הדשה דאלעב נ־:ע* שינה ד־א אוב וואך,

 ע־פא*. נאנט נאנצע ד־א דא- ו־אהל ו־אצ־ דו*:צ־לע*נען,
. :*א־לט דע־ל־ך . .

 ל ה * עה—( ד־עבן ע־צאהלט זאגע* ״אלטע א־־נע
- לאנע"! ■אלטע א־־נע או־ס) שע־ווא־נדע־ט  לא :־:ט ב־ן א

 דעננאך, נל־־בע א־ך אגע־ *אנג־, העי* ז־א, לל־א נעלעה־ט
 א־־נע איב דעה* ־ נ ־ ב נע־נע אב אששענבאיוננ ד־א דאב

 פאן.אלטען ל־א ווענן אנע* !א־לט לאנע״ ,אלטע נלאב
 נ־אבטע ד־עלעב א־:ע* דאד ל־א ד־סבען לא ששרעכען, לאנען"

 ־־־בבען. דעה־ע־עב נאך וואהל וועלטנעש־נטע דע* ע־א־יננ־ס
 א־ה. או־ב עטוואב נאך אונם ל־א טה־־לען ז־א, כ־טטע א־ך
. !■ט־ט .וו־ססענב.שאט־ך ניאסען ■עב .

 (ע־וו־דע־טע !באנדע־ס פ־־־ל־ין א־הנען, קאנן א־ך
 ב", ־ ו ק ם .א א־־נעב ט־טעל דען עדע־ דע* פעדרא, ־צהק
ק אלם  נלוטוועניג נו* האטטע) שע־דיענט ,דאנני• א־־נעם ד

 נעלעזען, ש־־פטען אלטען א־ן א־ך לאש־על מ־טטה־־לען.
 ד־א אל־ה נעבאטע' 10, דע* בונשטאנע; ד־א נאטט זאלל

 ז־־נעב נע־־ה־ונג ד־א דו־ך טאשעל; שט־־נע־נען ב־־דען
 בו:. ד־עלע אונד האנען, נעש־יענען זעלנבט צ־־נע.ש־ננע*ם

 דו־ך ז־א דאב לא, וו־־זע וואונדבא־ער וואיען שטאנען
 א־־. א־ן צווא־ אונד ווא־ען דורננראודרט נאנ־ן שט־ץ דען
 ן ע ד " ב פאן נענאטע צעד,ן ד־א סאן דאב ווי־לע, נער

ם", דענקע א־ך - קאננטע. לזזען שט־־נעב דעס ן ע ט י י ז

 דע* א־־בלעג־ננע; ש־עלא־ט־נען ד־א דליהע* ענען דאט
 נעלעט־צ. ש־־־בלובם־נען א־נזע־ע דל־ך נאטטעב נע:אטע

 *א::־:ע־ דאנוד־לען דע־ •עדע־ ד־־שטען. ה־ען—הע נע:ע־
 שא; עבע; נעבאטע ד־עלע ל־עהט צ־־ט אלטען דע־ א־־ב

.א; ל־־טע אנדע־ען א־־נע־ . !
 דע* אנטל־טץ דאב א־בעדפלא: דאטהע מ־עפע א־־נע

, ש־אדדע; ה א  א־ד,־עב דונדע דעב א־־ב ל־א אלש ל
 א־־בע־־נ. נאטטעבלאבטע־ל־נע אונ.־־ד־שע, לאלך לאהנעב

 שאז ו־אללטע ז־א ;שש־עבען ו־אללטע ל־א פע־נאהט. נען
 לאהנע אבט־־ננעען דעב א־ב ל־טצע״־או־פשפ״ננען, א־ה־עב

 דאך לאבבען. צ־ אננעד־־הען דאהנוננ מ־טטע־ל־בע א־־נע
 בע־ואלבט. ־על־נ־אלע דאט א־נד נעש־הלע ד־טטע־ל־בען ד־א
 נע. לא א־ננע־ן א־ה־עב א־ן קאדפפטע; אונד טאבטען ל־־ן

 פ־הלטע, נעלאהדט פאללשטאנד־נ ל־ך ל־א דאש וואלט־נ,
 או־ך אונשאה־נ, בעווענינב, קא־פעל־בען א־־נע־ אונפאה־נ

 צוקטען ל־פפען א־ד,*ע הע־פא־צ־נ־־ננען. ווא־ט א־־ן נו*
.א־־נה־־דל־ך . שטע—הע שט־ללע ע—שטא שאשב א־־נע .

 קי־נע נא:ט ה־־טע דאך סאן דא-ה וואדום ״אונד
 נ־־ערד־ננש ל דה (ש־אנטע נעניעשען? של־־ש.שפ־־לען

 ב־־ננען) צ־ שלום א־ן וו־עדעד נעשפ-אך דאש אוש נלאש,
 פע־באטען ד־עלע דענן ווע- ■אבב־, הע־* ם־ך, ש־אנטען ל־א

 של־־ש.שפ־־זען פא; נענוש דען אלוא האלטע; ז־א 1 האבע
 שטאטטהאשט! ם־* ״שבועות.נא:ט' ע־שטען דע* אן או־ך

 טהאטזאבל־ך ד־עש דאש פערל־בע־ן, א־הנען א־ך קאנן נון
 דענקע, ך ־ א לאננע לא !א־זט ן ע ט א ב ד ע פ דאך דענן

 נוי ״שבועות״אבענדע' ע־שטען אם א־סדע* ודד האטטען
'1 באקווע־ב אונד פ־שע ם־לך,


