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 זיף נעפינדדט -עדאקצ-אן ד־א
דעם בונהאנדלונג דער אין

בוריאן, טקר״ן
(םאיאקקאנערדוא) בודא-םעכט

 •יענוסעראע•. יי■ ■ויד סא? ?,ויאה
עי לד גי ם. אנ ו ^ נעליענע. יעגדען י

.זא 97,יאהרגאנג ערסטער

שעננעי׳ם. אגטריטטס־רעדע דיא
— קונתענונג. דשע9ר,קב.פקלי איינע -

 י ע נ נ ע ש אן6 הערר נאדם ם־טטווקך דיעזען
ק ערסטעמאל דאב  אבער. א־ם ם־אזידענטענ.דט*ן ד

 אללעס אקטע דיעזעם זאה ווקבק ז־יט א־ין. הויזע
 ער- פא־ לאננע ענטגענען. שפא;נ־:ג גדאשע־ טיט

 גאלע. ד־א ארך רענן ווארק זיטצונג דער אפפנינג
 צאהל- זעה־ ארך ודא בעזעטצם. היבט בערי־טב היען

 אב;עא־ד;עטענ.ה״זעם דעש מ־טגליעדער רייבע
 .געמאם־גטע נאנצע ד־א פאבט זינה עדש־ענען

ע־ בעקאננטליך וועלכע אפפאז־ע־אך, ה ק פ-  ד
 אנוועזענד, •ואד פ־ה־טע, :אטק.שענניע־-שא־ט״א׳•

 איהדעס אינשטאללירוגג פ״ע־ל־בק דע־ א־ב
 דעש פ־אזידענטק צ־ם פ־ד־ערש איינשטטאליגק

 מיניסנוער. ד־א א־־ך בי־צו-ווקהנק. קבעד-דדזעש
 קקס- דעש ארסנאדטע טיט בעזעטצט. וואד באנק

 אבנעק־ד- א־ש וועלבע־ םוניקאציקנפ-ט־ניסטעדם,
ק דא מושטע, צוי־קבלייבק נעטענ-דו־זע ב ן ע י י ז  

 ב. א אללע ווא-ען רא־רדע, פע־דאנדעלט בא־שעט
 פ״ע־ל־כק״ט דיעזע־ ב״א טידסטער ט ב א ־־;ק

 א־־ך אנוועזענד. אבע־.דרזע איש
 ש ל ע ד ע בא־אן קקמטאנדירענדע

 עי־הא״ונג צ*~ דך דזאטטע
 פ־אז* :**ע דע- נון אלם מונדק.

 דעם טיט ״טענטע־ ר־א נאציקנאל-טראבט, שע־
 ערשיען. זאאלע א־ש געשט־קט, שטעפא:ש-א־דק

 שודיגען• ע־״א־ט־נגספאללעש ט־עפעש, דע־רשטע
י בא־)?; ״ע־ ע נ כ ע  ר־קט־יטטע ז־ינעם ז״ט ש
 טדאט־נקי־ט פקליט־שק אפפענטל־בען ד־נע־ פאן

א• נעזעדען׳ ניבט רי־כשטאנש-דעפ־ט־־טער א״ש
 א:- עבענזא א״פט־עטק ק־אפטינק דינעש פאן ני;

 קלא־ען דע־ פא; אלש א־בע־־אשט, גענעדש
 נאבשטע- ד־א דע־זעלבע •יעלבע־ ט־ט שט־טטע,

 אנטריטטש-דעדע, דאב-א־נטע־עששאנטע דענרע
 בענ״ש- א״ד ע־״א־טטע דא־ע־ צ א־לע ■ועלבע
 ענטש־עדענד־יט, טאננ-אפטע־ טאנע ש א צע־טע,

: לרטעטע -עדע דענקוו־־דיגע ד־א פא־ט־וג.
 אללע־דאבשטע ר־א דורך הרז! .דאדעש

 אפאשטאל־שק אנזע־עש טא־עשטאט ז״נע־ ננאדע
 פ־אזי- ;לא:צפ>?ללען דיעזע; א•־־ א־ך בי; דאנינש

) ••א־דען! בעדופק דענטענ-שט־דל קי עלי  א־ך (.
 א־־נעש נאבפאלנע־ דע־ שטעללע דיעזע־ א־־ף בי;

 נ ל־־ט־נ דעששק א־נטע־ טאננעש. דקב-פערדיענטק
ק לו־פבאדן פ>?ליט־ש-אטטליבע מייגע אץ קננ ענ  ב

 נעשטאטטעט, א״לעש פא־ ט־־ ז״א עש - דאבע!
 פאלגענד׳ עד־ע־ביעטונג ט־עפנעפידלטען א״נע־
פאש פערזאמטלונג ערל״בטעטע א־נד הקרע ד־עזע

.לאננע
 קנעצא-

 ־נע א ר
• י•

 דאהעד איך בעפאר !רעגיערונג דער ט־ט אונגען ן
 אבע־-הרזעש דעס פ־אזידענט אלש ודרדע דיעזע ן

 פפליבט טי־נע אלש עש א־ך האבע א־בע־נאדש,
ש זא־ס^הד-פא־ עראבטעט, שטופקדע אללער. דק

גע. רעגיערונג דער אויך אלש טהרקנעס,״ האבשטק :
 אפפק גא:*; שטאנד.פו;קט טי־נען דיעזק נענא־בע־,

צו ד־א פיר אום פעבטצ-שטעללק, קלאר א־נד |
 פערמי־דען. צו מיספערשטאנדניםסע אללע ר,ונפט !

 פוליטי. ן ע נ י ר ע ד ז י ב מ־־נען פאן דאבע א־ך
 הו?. ד־עזעש א־בערנאדטע דורך ג־ונד-זאטצק שען
ק ש פז?שטענש ד ט ב י  עבענזו? ארפנעגעבק; נ

ד ־ א פו?ן רעניע-ונג דיא ארך האט אבער וועניג
 עט. ליעבע צו מיד אנשויאונגען פז?ל־ט־שען ;ע ר

ק פא ״אש ל !״לאשסען ל
 ערקלארונג ד־עזער פ!?לנע אץ נו; איך .רא

 איך דענק ג־ונד-זאטצע, יענע פיר ע י י ר ט מ״נע
 האבע, נעוואד־ט פקללשטאנד־ג אנדאננע, ■ע זייט

 פ־עלען אץ איך ראש איינגעשטעדען, אץ ודלל זא
 אונד רעגיעדונג. ד־א ודא דענקע, זו? ץ גא: פ־אגען

 אנשר. ם־־נע וון? פ־נקטע, זקלכער בעצ-נלץ עבק
 רעג־ערונג דער דענק ט־ט בע־צי־נונג א אוג־ אוננען

 עש איך דאלטע צוזאטטענט־עפפק, פקללשטאנדיג
 רעניערוגגצואונטערשטיטצען, פפל־בט׳ד-א ם־ינע פיר

 טא. ז־ינער ענטשל־עפונג אלרע־דאבשטק רער פו?־
 דאדער איך ודלל ב־־גענד, ם־ך ראנינש רעש יעבטאט

 אפ. דער דיענשטע רעם ק־אפטע שוואבק ם־ינע
 צונע- סיר רעם אדף אננעלענענה־־טק פענטליבק

ק ד־עזעש ם־אדדענט אלש פאשטען, וו־עזענק ד ק  ד
 גע. ' בעשטעם נאך אונד טאגליכקייט נאך הרזעם,
ר נו־ !ווידטען וו־ששען ע י  פא; פער; אץ, ראנן ה

ק  מייגע קאטפפע, פאל־ט־שק רער ע־־ענוננעז ד
 בערופען דאצו נץ אץ א־גדעש ע־ם־ללען, פפל־בט

־ בץ׳ ע ב ־ ; א ע ; ד ע ־ י ט ר א  שטעדענד, פ
אדק דיעזעש פע־האנדלוננען ד־א  ל־י. צו דויזעש ה
 א־נפע־נעש. טי־נעש בי־שפ-עלע רעש ווילל אץ !טען

 דעש פ־־נרעש, בעור־נטען טיעף ם־ר פאן ל־בק,
 נעא־נ אבע־דרז-פראזידענטק, פע־שטא־בענק

 עבענ. דער פאלנק, נעטריילץ ה, ט א ל • א ם פא;
רעניערוננש. רער אונאבדאננ־גקי־ט ז־ינע פאללש

קנענענא־ב פאל־ט־ק ר ר־עזעם וואושטע! :

 נא־ !בעג־־שע; צי דע־צענש ם־־נעש נ־ונרע
 צירי פע־א־־זאבטק ק־אנקד־יט דורך ־ע־-

 ו-ערע יעטצט ע־שט אץ קאננטע נענדייט,
 א־נד בעט־עטען. ל־־פבאד; אפפענטליכע

 א״נע א־ש בעניטצען, ראצי אץ מום איינעגבליק
 פאל־. ט־ינק נענע; זעלבשט. ך ־ ם נענע; פפל־בט

 ע־קלאר״ אץ ע־פיללען, צו בא־אקטעד, ט־שען
:פא־ינענדעש פ״ע־ל־בק״ט אללער אץ נעטלץ

פ־אז־רענ א״נעב •־•־דע ד-א אץ .א־נדעם
 אץ טדאט א־בע־נאדש. אבע־.דו־זעש דעש טען

מ א״ש־עבטדאלט־ננ״ פאללע־ ״א־נטער ר־עש
 נ־ונד-זאטצע פאליט־שען אונוואנדעלבארען נע

 מ״. אונאבדאנניגקי־ט דע־ ו־אה־־נג אונטער א־נר
.א־בערצ״נונג!' פאל־טישען נע־ .

| ״נער א א״ף ניבט דורבא״ש שטעדע .א־ך
; אנש״. פאל־ט־שען רע־ נ־ונר-לאנע נל״בק נאנין

דיעזעש

 ווא פא־, ט־ר אץ בעהאלטע פאלגענד, ב־שפיעלע
 פער. אבוריכענדע טיינע זאללטע, זיץ נאטד־נ ד־עש

 אויסדרוקע צום פר״טוטה ט־ט אנשראונג זאנל־בע
 זא אוץ. אבע־ א־ך ווערדע ראנענען !בר־ננען צו

 ר. ע ב ־ א ר ע נ י י מ זיננע א־ם ד־עם אץ אפט
 אונד פא־לאנען ד־א פ־נרע, גוט פיר נ נ ד נ י י צ

 בערייט. רעג־ערונג רער בעשטרעבונגען פאליטישען
 אונטע־. ן ע ט פ א ר ק ן ע ט ם ע ב נאך ווילל־גכט
. !״שטיטצק .
 דאפפנונג רעד געשטאטטעט, סיר ז״א .עם
 א-נפא־ט״- זאלבעם א־ץ ראש נעבק, צו ארסדרוק

 א־ם פאללקאמטק ט״נערדיטש פא־נעה־ק א־שעש
שאט״אטישק רעם ט־ט בעפינדעט זץ א־ינקלאננע

 רעם וואדל ראש - הו־זעש. האהען ד־עזעם ני־שטע
וואדל ראש הע־רשע־-דרזעש. רעש א-נד טדראנעש

קאנשט־ט•- א־נד פאטערלאנרעש רעש
 מאנא־ביע, אונזערער טאבטשטעללונג דיא צ־אן,

 פא־ט- נעדי־דל־בע רער א־נר ענטורקעלונג ר-א
 פונקטע ד־עזע אללע נאצ-אן א־נזע־ע־ ש־־טט
 פא־שווע. זעעלע א־נזערע־ צ״ט •עדע־ צו ם־ששק

 אנז־ב- אונזע־ע זאנשט ארך פע־ש־ערק ודא בען!
 ראך וואש טאנען, ז״; י־אדל אנשויאוננען א־נר טען
 ט־ש- זא א-נפע־ם־דל-ך, טענשען דענקענדען ב״א
רעד אנעיקעננק, פ-נקט ן ע נ י י א ראך וו־ר שען

בייראנע פאלינזישע ;י: א־ ליעגט בלאטטע

 פונקטאיזט דיעזע־ פעראייג־נט! אללעוויעדער אינם
 אונזערעם בענליקונג דיא אונד ווו?דלפאדרט ד־א

 אונד צושטימטונג (לעבדאפטע !־פאטערלאנדעם
על־ענ-־ופע.)

ק אונטע־ !דרז ״דאדעש אננעלענענד־יטק, ד
 רעם ע־אפפנונג דער אגלאשלץ דע־ אץ וועלבע

 אונש טה־אנ-־ערע, נעדאלטענק פא־לאטענטש
 וואורדען, צונעוויעזען ערלעדינונג באלדינק צור

 אבערהויזעם' רעש .דעפא־ם געפלאנטע ד־א נ־טטט
 אללע ודיר איין. פלאטץ דערפא־־אגענדק א״נען

 דיעזעש רעפא־ם א-נע דאפאןאיבע־צ״נט,דאש ז־נד
ק ד ק  ווי־ז. ד־א !איזט נאצד־נ ודרקלץ דו־זעש ד

 אינש הרז דיעזעש האט פא־פאהרען אונזערער ד״ט
 נ, נ ו נ י ש א מ דער וואבטע־ אלש נערופק, לעבען

 דע־ אונד קאנשט־טוציאן רער בעשיטצער אלם
 בעוואדרעד אלש א־נד נאציאן, דער א־נטערעסשען

 ד־ע. !רעבטע דישטקרישק איבערל־עפערטק רער
 פאליבי. דע־ נעט־־עבע "א בער א מיש דרז זעם
 נאטענטלץ אוגד עטפא־ראנק, ל־־רענשאפטק •טען
ג יעד? נ ו ל י י א ר ע ב י  נע. ב א רעם ז־יטענם א

ק ;ע ט י ה ר ע פ צו ארדנעטענ-דדזעס ב  אונד !ד
 ר־עזעש האט בערופע י ערהאבענען ז״נעם ד־עזעם
 עש נעזובט. ליישטען צו נענינע א־טטער דרז דאדע

ק דך האט  פא־ט. דעש אנשפריבק בערעבט־גטען ד
 פערשלאסעי, ניבט צייט־ניישטעם אונדדעם שר־טטעם

 ,ברוך״ דע; גלי־בצ״ט־נ יעראך פערדיטעטע עם אלל־ן
שפ״בק, א-נר דעבטען ט־ט  פער. רער ש א־ ־יא אנ

 דיע. אץ דנד! א־בעיקאטמק אונש אוי־ נאננענה״ט
ע זעם  בעאב. דיא אוץ הרז דאדע דאש וררד מנ

 אונטער. פע־דאנדלונג א״נע־ ,רעפא־ם־ דבט־נטע
 ציעלען יענק מום אבערהו־ז נייע דאש ארך ציעהק.

 ב״א פא־פאדרען אונזע־ען וועלבע ענטשש־עבען,
 עש אלליץ !פא־נעשוועבט דעשזעלבען ע־ר־בטונג

 אוטנעשטאלט־ננעץ ראך דעטזעלבק אן ט־ששע;
 נ־נ. דייטינען. אונזערן וועלכע ווערדק. פארנענאטטע;

ז מעדר ע ט ר ע ד נ א ר ע  ענט. פע־דאלטניששען פ
 א-ט. א״נע טוש איבערהדז ראש זאללען. שפ־עבען

 אונאב. דעששען וועלכע ע־פאהרען, נעשטאלטונג
 דבע־ן פארטבעשטאנר דרערנדען אונד האננינק״ט

!*זאלל
ערלייב. זאמטטל־בע אן איך ריכטע ״שליעשלץ

 ביטטע, דיא הויזעם דאהען רעם ט־טגליעדער טעטע
 אננעד•־- אונטע־שט־טצונג פריינדל־בע אידרע סיר
 שווא. טיינער נעפידלע א־ם וואללען. צו לאששע; דע;
ה נ י לי ק מץ ווירדע כע, ט ו  א־בע־ראשטען, ס

 ד-א ם־ר דא דאש דאפפנונג, ד-א נ־בט אץ דאטטע
 דאטדשלאנע וריזען א־דדע דורך א״פנאבע שווערע

 גליקלץ טץ ויעידע אץ ווי,־רען! ערל״בטערן
 אב. צום ביז ורדדע, נענאננט טיר עש ווענן פידלען,

 דורך סיר לו־פבאדן םו?ליטישק ט״נעי ע ש ם ו ל ש
 )?בל־ענענד־־טען מ־־נע־ ערפיללונג פ־נקטל־בע

ק דיעזעם פע־טרו־ק ראש ד ק  ערל־יכטעטען אונד ד
 אנדאלטענדע עדווערבק!־(לעבדאפטע. צו דרזעש

י- - על־ענ-רופע.)
א״. רעדע טדעפפליכען דיעזעי מיששען וויד

 דערען אוש לאששען׳ פא־נען בעמערקוננען נ־נע
 דערפקד. קלאר ורכט־נק״ט' .ארסערק־דענטל־כע

 בעפא־. דיא וואר טקנאטען ד־ט שקן צודעבען.
• בארקן דעש ע־נעננונג שטעהענדע ע י נ נ ע ש  

 נענענשטאנד דע־ קרייזען פקל־ט־שע; אללען אץ
 ט־עפש. דעי אוץ אבע־ בעששדעכונג. פיעלזייטינעד

 ו. ר נ ו א אונד ט ־ י ה נ ע ד ע ־ ר פ ו ע נ ו א טע;
 יכשטא.— דעש קפפקזיציקן* .נעטאש־נטע ר־א ע. ה

ז־ינעם צו ביז ־ ע נ ג ע ש שפיטצע דערען א; נעש.

בייא.



 נאבנעוו־עזק, דאטאלם וואורדע ראך צוגעט־אגק,
 זיך מ־ניסטעריאל-עדלאם פעראלטעטע רעד דאס
 דעי בעציעהע. .קאשוטה-נאטעך או־ף ניבט גאר

 א.ע. גאנין אץ ט־יעשט אץ אלזא א־זט מענש ארמע
 אין היער ווארדען. פעראורטהיילט שולדיגער-ווייזע

̂ן בעז־טצעם דעם ווענען יעטצט ווירד אונגארן  גיז
!)בעשטראפט נ־עטאגד .קאשוטה-נאטען׳׳

זצוק׳ל. סופר משה ר׳
— לעבען. ז״נעש אוי־ צוג א־נטערעססאנטער אי־ן —

 לעבען דעם ארש ביינגט ״איז־אעליט• דע־
 ייעל- נ׳ ו צ א־־גק מאנגעש אונשטערבליכען דיעזעם

ק פע״דיענט, געוויס עם -ער  •נ־יען דער לעזע־ן ד
 ווערדען. צו טימגעטה־־לט צייטונג״ פעשטער יידישען

 £אל- א־ן דיעם פעראנלאסשונג, גערנע נעהטען וויר
:טהון צו גענדעם

 דורך דיעזעם, ב־־א ע־ש־ען טא;עש א־־נעש
 :ל־־שעם אץ עדעלהע־ציגקי־ט ;ד א געלעהרזאטק״ט

 ש־עם. דער ט־טגליעד איין טאננע, בעריהטטען טאשע
 גי;ש. א־נטע־ פ־־הער וועלבעש בורגער.געט־־נדע,

 אבער שפאטער לעבטע, פיערהאלטניססק טינען
 אלל א־ש א־נגל־קם.פאללע פערשיעדענע דורך

 אוננליקליכע דע־ א־זט. יעקאטטען שע־טאגען זיץ
 אבע־-־אב. עדעלהע־צ־גק דעם לייד דין קלאגטע

 נור מ־ר איך ווענן .־אבבי! :זאנטע אונד ב־נער
 איך דע—י. דא קאננטע, פערשאפפק גולדען 100
 עד־- א־־נע וויעדער ה־לפע גאטטליבער טיט ט־ר

 גאנץ טיט אלליץ ;פערשאפפען עקסיסטעמן ־־בע
. ראגד לעערער ודא ניבט. ו־אהל א־ך ודים דא .

-------ד •וע־דע ע־נאר־ען ק־נד איגד ־־■יב ם־י; איך
 זאנטע זציק״ל שיפר משה ד עדעלהעדציגע דער
 ט־ט א־הנק ויענן נון, .נון, :ט־ענע פ־אהל־בע־ טיט

 א־ה. מ־ך, עש פ־־־ט זא א־זט, געהאלפען נולדע; !0״
 עבע; א־ך האבע צופאלל־ג יאננען. צו דיענען נע;

 :״פא־־אטדד: ש־״ב-ש־לטע ם־־געש אין ש־טטע ־•עזע
גול. 1״!׳ ד־א נארש •ידע בעטי־עפפענדע דער

ק  ש־פ־ טשה ר׳ נ־טע דע־ דאפאן. א־־לטע א־נד ־
 א־נאב־אש. תלטוד-שטודיען ז־־נעם מ־ט דע־ זצ־ל,

 אן סעד־ ניבט נא־ דאבטע וואר, בעשא£טיגט ש־נ
 זאש שפאטעד וואבע; א־יניגע - פא־פאלל. דיעזען

 נאש. איינעם א; אבע־-־אבב־גע־ עדרוררד־נע -ער
 א״נעם טיט שטודיר-צ־טמערכען ז״נעם אץ מיטטאנע
 א־נש ־תש־ב־ת־ .שאלות ד־א א־־ש דע־ .בהו־*,

 דיא פלאטצל־ך דך אפפנעטע דא שריעב. ־״נע
 אננעז־נטש פ־״ד־נ-שט־אהלענדען א־נד טה־רע,
 דאש ר־־צעש פא־ דע־ העריץ, טאנן יענער ט־אט

 האטטע• ע־האלטען גולדען 1 0 פאן -ארלעהק
 אבע־- עהרוררד־גען דעש א־בערר־־בטע -עזער

 רא:טשפ־ע־־;קא;דק־;שט. זעה־ א־־נע; ־אבב־נע־
 רען ם־ט בריללאנטענ-־־ננ נעא־בי־טעטען פאלל

 100 א־ה־ע ■א::־! הערר .עהרוררד־נער ־•א־טען:
 זענע; דע־ נעב־אבט. גליק פיעל ט־ר האבען נילדע;

 א־נטע־נעד- ם־־נען א־־ף ורעדער רוהט נאטטעש
 נע. ל״פצ־נ נאך נעלדע דעש ט־ט ־־א־ א־ך שוננען.
 א־נע־נאהש, ״אא־ענ-לאנע־ א־ץ א־ך ווז| נאננק,

 האט. א־ך אב־יא־ף. נוטצען בעדייטענדען טי־ ־אש
 -עלבעש ט־ט דאפ־טאל, שאנעש א־־ן ודעדע־ טע
 נ־טצ-בר־ננענדע טעהרערע א־־נאנדע־ נאך איך

 וו־עדער גאטט־אב איך ראש ,*א טאבטע נעשאפטע
 דאש אנדענקען, צ־ש בין. טאנן בעטיטטעלטער א־־ן
 גע. גולדען 100 א־הרע דורך נאטט ל־עבע דער שיר

 ראבבי, הערר איהנען, ם־ר, אי־ ערלו־בטע האלפען,
 ־־עלבען מיטצ־ב־־נגען, לייפצ־נ א־־ש רינג ־־עזע;

̂ללען נעהטען עטשפאנג אץ פר־־נדל־בשט ז־א  י" דוז
 א־ננינע א־־נע עטפפאנד זצוק־ל שופר משה ר׳
 ה־נצי. זיין דורך מאנן וואקערע ד־עזער ־אש פר״דע,

ק טהון  נאהש ע־ האט• א־־פגעהאלפען וו־עדער ז
ר. ז־בטל־בעם ט־ט אידן בעזיבט־נטע ר־נג, -ען ע  ו

 בעטראבטעטע אינד פענסטער צום גינג נגיגען;
 עדעל- דער נלאנין ר״נען העללען, דע; ז*־ו*הל
 איגד א־ב־־ט, קונשטפזןללע ד־א אי־ך אלש שט־ינע,

 ר־נג פ־אבט־נער א־ץ .־־עלך :ו״ע־ע־הא־ט ־יעז
. !*א־ב־־ט קזןשטבארע א־־נע !פ־רוואהר : ־אש . . 
 א־נ. זעששעל דעש או־ף זיך ריטיטטע •בה•־־ ־עד

 בעגר־יפען, ניבט ראננטע ע־ ;הער אונד הין רוהיג
 ארך ער קאשטנא־ ודא רינג, ד־עזען ,רבי* זיין ־אש

 צוד־קגע. ענטש־עדענהי־ט ט־ט זאנל״ך ניבט ־־אר,
 ימיט זאנא־ דעטזעלבען א; ז־ך זאנדעין ־ויעזען,

 ער ו־אנטע פרי־ליך ערנאטצטע. ע—פ־ ק־נדישער
.בעטערקונג ק־יגע טדאטצדעם אבער ענדל־ך .

 גליקליך ודעדער דעם צו זצ*ל שופר משה ר׳ זאנטע
 פר״נד, טיץ זיא, האבען .היער :יודען געווארדענען

 אונד פ־אכטיג זעהר א־זט ער צוריק. רינג איהרען
 אנ- נ־כט א־הן דארף א־ך אלליץ ;ק^שטבאר זעהר

. !*ווארע .רב־ת* יא דאש דא נעהטען,  יודע דער .
 טאנ- נאטטליבען דעם בעזזןרגניסשע דיעזע זונטע

 .דער :זאנטע ער א־נדעם צערשטרייען, צו נעש
 בעהאל. געוו־ששען נ־טעם ט־ט ר־נג דען קאנן ״רבי*

 ניבט .רבי־ דעם ווירקל־ך איהן נעבע א־ך ;טען
- ,־:־ת־ אלש  בלאש זאנדערן דארלעהען, דאש פ
 א־ן ט נאט ל־עבע דער דאש דא־אן, אנדענקק צ־ש

 וויעדער ה־נצ־טהון" ״א־הר דורך ם־ר גנאדע ז־ינער
. !״האט נע־אלפען  נאט־רל־ך ערקלארטע יעטצט .

 טאננע, דעם ענטש־עדענה־־ט טיט זצ*ל שוש־ משה ר־
 דא טאנע, בעלאשט־נען ווי־טער נ־בט אידן ער דאש

 אננעה. בעדינגונג ק־־גער א־נטער ריננ דען •א ע־
ווירדע. טען

מוטהעש, ניעדערגעשלאגענען טאנן דער אלם
 צור־רגע. ״אנדענקען* דין ־אבב־ עדלע דער דאש

 ״ער זאגטע דא האטטע, ענטפערנט דך וויעזען,
 פאל- ״בה־ר* ז־ינעש צ־ זצ״ל סופר ששה ר׳ גיאשע
:גענדעש

 דאש בעפ־עטדעט, ןהן.1ז ט־־ן ז־א, האט ״עם
 ט־ט זאנלייך ניבט ר־מ דא־געבאטענען מיר דען א־ך

 דענזעלבען זאנ־ע־ן צור־קגעוו־עזען. ענטש־עדענה־־ט
 א־ך נון, בעט־אכטעטע. פ־־־ר־גק־יט א־מ־נער ט־ט

 אונגע. א־־נע רינג דיעזער ם־ר דאש עד, געשטעהע
 יעדאך ז־א דאט־ט בער־יטעטע. פ־־ידע וואהנל־בע

 ודלל בעגרי־פען, עטפפינדונג פ־־־ד־נע ם־ינע ד־עזע
 פא־ל א־נטע־עששאנטען האבשט איינען א־הנען א־ך

 הקדוש הגאץ לעה־ע־ש ם־־נעש לעבען דעש א־־ש
ט־טטה־־לען. זצ״ל אדלער נתן ם־״ה

 א־ך לע־נטע ד,—־ ז־ץ בעקאננט א־הנע; ודא
 נעב־־טד- ט־־נע־ אץ :אך וקדיש נא•; דיעזעם ב־־א

א ־־א־ דע־זעלבע טאץ אש פ־אנקפי־ט שטאדט
 א־נד ט־הע ק״נע נאט־־ל־ך ש־־עטע א־נד ל ה ו ט

 בעט־א- צ־ ״טציה• נ־אשע דיעזע א־ש אפפע־, קיץ
 א • דעצעטבע־-טאנע, א־־נעש אן ״א־ עש ט־נען.

 א־ט א־־נע; אץ לעהרער ;־אשען ש־־נעש ט־ט א־ך
 ע.—״א בערופען .ט־הל* א״ש ע־ ו־אהץ פוהר,

 ד־א אינד א־־״. פ־אטצליך נ־ננ •יעטטע־ דאש דאך
 שטעל. דע־ פא; נ־שט ־־אגע; דע; קאננטען פפע־דע

א־ז א־־ן נאהע נאבשטען ־ע־ אץ ־א ב־־נגען. לע  ־
 פא־. א־ש ה־נ־ץ, ק־טשע־ ־ע־ א־ילטע בעפאנד, ז־ך

 שט־נ־ע פ־ע־טעל א־־נע־ נאך האלען. צו שפאנן
 ז־ך ט־ט ב־אדטע א־נד צ־־־ק ק־טשע־ דע־ ־־א־
 נ־א. שיין !ן ע ש ב א א־־נען - ־א־פע דעש א־־ש
 אגד ־־אנע; פאש ־א:ענ־ •ג־פ־אננ לעהרער שע־

 שט־יטפ. ז־־דענע; א־נד ש־הען ז״נע; ט־ט טאנצטע
 הע. קאטהע ש א פ־־־דע ק־נרישע־ פאשט ט־ט פען
 ע־ דאך ה־ע־־בע־ נאט־רלק שטדנטע איך !רום

 א־ך :ק־נ־ ט־־; ־־א, .ז־עהשט :ם־ר צו דאנן זאנטע
 פע־. דאש נעלעניענה־־ט, נ־ע ״א! !׳׳ע — ׳׳אטטע

 א־נד פפע־דען .ט־ט צ־נל־־ך א־־נעש אץ באט,
 בע. צ־ פאה־ען צ־ ״אגע; בעשפאננטען אנשק־

 א־־נען קוטשע־ דע־ ב־אדטע יעטצט טהאט־נען.
 ווע־דען נעשפאננט פפע־דע ־־א נעבע; דע־ אדשען.

 ד־עזען געלענענה־־ט, ע־שט א־ך האבע נון זא״לטע.
 ט־ט קוטשע־ דע; א־ך א־נדעש האלטען, צ־ ■לא־״

 ״מציה : דוא זיעהשט דא צ״־ק־ו״זע! אבשע; ז־־נעש
 טילה־ .ב־־ת א־־נע־ צ־ פאה־ע א־ך סצווד. נוררת

 ״לאי* א־־נען א־־ך געלעגענה־ט, דאב־־א ־אדע אינד
 ט־־נע־ גרונד דע־ א־זט דאש - !בעאדאדטע; צו

 אדשען דע; ק־טשע־ דע־ ט־דטע ר־דט־נ - !־פ־״דע
 שפע־. א־־נעש ט־ט אלשבאלד ראש ע־ צי־־קש־הרען;

 פאה־ט א־נזע־ע ע־שט ודר •וזךדף ־עטור, דע
קאננטען• פא־טזעטצע;

בענ־־־פען. פ־־ידע ם־־נע א־־ך ז־א ווערדען נון
 זאר. אי*ש האבע אינד ר, ע ג י ב ב א ר בץ איך

 יע. דאשזעלבע א־ש נע״יד, זע־טען א־ישע־שט בע־
 נ־ע. אבע־ סאן •וענן דאננען. צו ל־־הען טאנדעם
 ״לאו״, דע; א־־ך •א טא; קאנן בא־נט, געלד טאנדעם

 עש בעטהאט־גען, נ־דט נעהטען, צו .־ב־ת״ קיץ
 א־־שנאדטש. איך -אש צ־פארל, נל־קל־בע־ א־־ן וואר

 גולדען 100 ■ידען ד־עזעש יוא־, לאנע דער אי; וו־זע
 ב־אדטע, ר־נג דען נון ם־־ ע־ אלש דא־נען. צו

 א־נ. א־־נע •־־־קל־ך דעטזעלבען ט־ט א־ך עטפפאנ־
 קיד־זונג—צ דעששע; דו־ך איך דא ע,—פ־ נערע

ק האטטע, געלענענה־־ט ענדליך  פא; .לאיי־ ד
ם־ץ וועלבע פ־י־דע, ד־א בע^באדטען! צו י־ב־ת״

 ט־ט זצור,*ל ר ע ל ד א נתן ר׳ לעהדער גר^שער
 א־ך אדך עטפפאנד האטטע, ן ע ם ב ̂ יעגעם

 שאנע־ יע ם■ ע ג נ י ר ד־עזעם אנבליקע ביים
א־זט נראשער דעשטא וואי, ער ק^כטבארער אוגד

-צור־קצו-וו״זען ז^לבען א־ינען .טצוה*, ד־א יא ־ ! 
לעה־ע־ נ־אשען אונזע־ע אדם, זיא זאהען ̂ז

 אבער ודר טישסען ליידע־ שולעי. ״אלטען דער אדם
 ד־א !״טשתכחץ ולא דאבדץ על ״חבל :אדם־יפע•

 ניי- דען אינטע־ ;פע־לא־ען אונם פ־ר זינד אלטען
!טעה־ נ־בט דערנל־־בע; ודר פינדען ערק

ג. :ו ז א ל ר ע פ
פ־אמיענ-לאזע. אינגארישען דע־ צ־עהוננ

ן.1ע־ל6 פא־נענאשנזענען דיעזעס 1.' אש דע־ ב־־א
 552 517 :געצ^נען סעי־ען נאנששעהענדע וואורדען זונג
600 734 616 662 915 1037 6(17 2151 2237 2303 2525

2776 31112 3106 3419 3911 4012 4397 4643 4682 4855 5 49 
 סע. ד־עוען אויש .6932 אונד 5792 6555 5229 5)186 5023
 ש׳ א־־ה נולד׳ 120,0׳)׳ ש-ט עד66רו־םטט־ע דעד פ־על ר־זן

 נולד׳ 12,0>0 םיש ט־עשפעד צוו״טע דע־ ,24 נום׳ 2529
6100 פיט ט־עפפער דד־טטע דע־ ,18 נום׳ 816 ם׳ או־ף  
 נול■: 1000 •ע נעוואננען פערנער ;6 נים 552 ש׳ או־ף נולד׳

 ש׳ א־נד 4 נום׳ 4643 ש׳ ,48 נום׳ 1706 ש׳ ,9 נום׳ 502.3 ש׳
 ש■ ,21 נום■ 816 ש׳ :נעוואננען נולד׳ 51.0 יע ,36 נ־ם׳ 2237

 ,27 אינד 19 נום■ 2303 ש■ ,36 נים׳ 2237 ם׳ ,11 נום׳ 51
 1ו׳ נום׳ 4012 ם׳ ,11 נום 3914 ש׳ ,16 אינד 6 נום׳ 2529 ש■
 נ־ם■ 49115 ש׳ ,17 נים׳ 4855 ש׳ ,30 א־נד 29 נום׳ 4397 ם׳
 6932 ש■ ,34 אונד 50 נום׳ 5792 ש• ,35 נום׳ 5021 ם׳ ,16

 31 ^בנענאננטען דען אץ אינ-נען דיא .47 אינד 28 נום׳
נולד׳. 144 ■ע נעודננען נוםדע־ן ענטדאלטענען סע־־ען

. ז פ כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע נ
ד ע ג ד ו נ ש ע ־ . פ ה ע י פ . ט : א ל ש

שלאנם. שדעשב״נע־ צום אייפם־יעב דע־ ט. דק א ם

 164 אוננא־ישע, שט־ק 1267
 ווענען - נאל־צ־שע. שט־ק - ־נד1

 דע־ ־יקנאננעם נ־יעדען א־נד א״שם־־ענעש
 טעטע־צענטנע־ שע־ נולד׳ 1 א־ש ש־־־זע ד־א נ־ננען ש־״זע
 אללנש ווא־־דע אונד לענדאשש ויא־ םא*קש דע־ צו־יק.

 55 ו׳אא־ע אוננא־־שע :ו־או־דען נעדאנדעלט שעדקוישם
 וואא־ע ד״טשע נולד', 66 נ•: 64.50 פ־יטא נולדען, 61 ב•;
 שם־ע־ע נול״ 64 ב•: 53 ק־הע ק־'. 50 נול■ 67 ב•: נול, 55
 ג־לד׳, 45 ב־: 41 נישפעל נולד', 57 ב־ז 51
קילון. 1״0 שע־ אררעש .,נולד 53

אדשנאדםשיו־־זע

־ ע נ ע י ו . ו ם ק ־ א ם ה ע י פ . ם נ א ל ש
 אש יעד.םא־קטע6׳*לאנט. •ויענע־ דעש א״ף אויפש־יעב דע־

 574 : ווא־ען דאשאן שם־ק. 1720 נעש־ונ דיעזעש 15.
 ווענען — ד־־טשע. :2 < אינד שאלנישע 121 אוננא־ישע,

 ק״א. שלעבשע־ צום־־סם א־נד אויפם־יענעש ששא־קע־ע;
 אי־נ. בייש צו־יקהאלטעגד פל־ישהויער ד־א ווא־ע; ל־שאשען

 שלעפפענד. דך נעשאלשעשע שע־קעה־ דע־ אונד קדפע
 בעצאדלטע: שאן נ־ללינע־. נול׳ 1 א־ם ווא־ע; ש־־דע ד־א

 נאל־צ־שע נולד׳, 66.50 ב׳ז 55 שאן קוואל־טעט אוננארישע
 נול׳ 66 ב־ז 65 שאן דייטשע ק־׳. 50 נולד׳ <*< ב־ז 55 שא;
ק־לאג־אדש 100 שע־

3  א־ם- א־ן ־ש־אל*, גדול־ .תולדות ווערק דאם ־8
 ע־. צי ק־־ 6״ פי־ אינש ב־־א ב־אש־־ט.א־זט שלא:

 לאגד. ד־א חיה, ״טאנטע ערצעהלונג ד־א האלטק;
 ב־אשי־ט, איטשלא; אץ עבעגפאללש רעבעציך,

ך; ״י• פיר  טא:. טאזעש שי־ דעש פא־ט־אט דאש ר
קר׳. 20 א־ם טעפיא־ע

ע־. אבזןננענטען אי־נטרעטענדע נ־יא
 ד־א זא־־־א געגענשטאנדע, ד־י־א אללע האלטק
 א־נזע־עש פא־טזעטצינגק 24 ערשיענענען ביזהער

 ג־אט־ם פ־לאזאף* בעקעהרטע ״דע״ פאלל־עטאנם
ע צוגעזענדעט. אב־ג  זא ני־ קאנגען נאבזענדונגען -

א־. קלי־נע דע־ אלש ווערדען, געוואהרט לאנגע  פ
עילו־בט. עש דאטה

נעשטעל. א־נד זענדונגען ציש־־שטען, אללע ~—
ע א.ד ש־ענוסע־אציאנש״נעלרע־ זאוו־א לוננען, . ״  ״

 :אן אד־עששי־ען צו ז־נד צי־ט־נד שעשטע־ ייד־שע
> ■611 ■■1111■ 11■ פ■114|16*><|11.>< .|- | ז1/|

 איום אונד שאללקאששען, נענינט אד־עסשע א״נשאגע דיעזע
אוננאטה־ג נעצייגנוננ נענרעדע א״נע

עהרענטה־י־ל. ם׳ :שע־אנםווא־טליך רעדאקציאן ד־א פיד
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ק ב־יא ביסען!  צו ווא־ט יאיעדעש א־זט רוטאנק ד
 פעי־ב־ע- שט־אפיוירד־נעם א״ן יורק דע־ גונשטק

 קא־ל אונזע־ם או־ך יא עם ע־נ־נ; (ענדליך כען.
 פערטה״ד־גער אלם ע־ דא בעשםער, ניבט אטו־אש

 א••:. יורק א״נגעקערקערטען אונשולדיג ד־א פיר
 פא־לא. א־ננאד־שען דעם ארם ער בליעב טראט,
 וועד. ודא ל־־טע וואהרענד אוישנעשלאששק, טענטע
 שט־טטע א־נד דטין דא־ט או׳דור ־אין נעזא האוואי,

האבק!)
ט א • (ד * י י ה נ ע נ ע ל נ נ א. ה ד ע ו ו א

 לאננטק שט־אפ.פ־אצעששע דיעזעם א־ן ם.) * א • ־
 די. טאגק טעהרערען פא־ בע־״טם אקטק ד־א

 בירא. ב־־ס דעשש־אדדענטקדעם־־־בשטאנש טע:ם
 -אור. פא־געסטע־ן אן. גע־יבטש-האפפע פעסטער

ק  א':ע־- טאפעל קאנינליבק ־ע־ ד־עזע־בע ד
 ד־נע־צ״ט געמל־ך האטטע ויע־האיא׳ ם־טטעלט.

ק כעגען  פעטטערנע־יבטש-האפעש, דעם בעשלום ד
 פע־. א:ק־אנע.שטא:ד ן א ע־ דעפשק קראפט

 אש. טאפעל קאנינליבע ד־א אן וואורדע, זעטצטע
 אבהאננט, ;־ן עם ענשיידוננ דע־ען פאז פעללירט,

 פא־טנע. ווע־האייאי נענע; פערפאה־ען דאם א:
ע־ א־ע־ זעטצט, זאלל• •וע־דען א״נגעשטעללט אנ

היע-בער אינם ד־רפטען טאגע נאבשטק דיא -

 ורד ו־־א ע.) כ א ט ם ב י ־ ר ם ע ד ם • ו <א *
 ד־אנע־־בטש. דאט טעלדעטק, נ־מטע־ פא־ינע־ אץ

אנ. בעאנשטאנדעטען דע־ א־ן קאטם־שש־א;  ראדל.
 א״גע לן־רז דעפיט־־טען •יד־שק דעם נעלענענהי־ט

 נאטה״ק עט״איגק ד־א פי־ אינ־ אונטע־ז־בונג.
 ק־־צאנש-בעט־א; איינק אונטערזובוננש.ר,אשטק

 אנטע־זוב־נג דיא בעשט־מטט. גולדען טו־זענד פא;
 גע־יבטש-ךאמט־ששיאן ד־א א״ננעל־יטעט, ••או־דע
 אינטערזוב־ננ ד־עזע־ ;־•;־ ף א״ •עדאך קאננטע

 ־נע א רעלכעש;־ונדע א־־ם אב;עבען, א־־טד״ר קיץ
"א״־ע נאטהיג אונטע־דבנ; . נאבט־אגש

 מעלדעטע ־״בשטאנש-דטצוננ נעשט־ינק דע־ אץ
 דאם י, ט א ־ ע ט * ל עדט־נד דעפיט־־טע דע־ נץ

א  בעט־עפף אץ נע־־בטש.קאטם*שם!*ן צור־טע -
 פאן אבגעא־דנעטע;.וואד.ל אננעפאשטענק דער

 אנגע- גאבט־אנש-א־נטע־זיבוננ אינע םעכט.ע:דרע
 נל־יבצייטיג ביטט-שטעללע־ דיא א־נד א־דנעט

 ;אבט־אנש-צאדלונג א״נע האבע, אייפגעפא־דע־ט
 אונטע־זש־ננ טע ר צ ד־א זאנשט דא ליישטק, צו

 פאללע ו־עלבעש אץ קאננע, שטאיטטפינדק נ־בט
 גרונד אדף דע,— דץ נענאטהינט קאטטישש־אן ד־א

 א״ם־צ־- אי־טהי־ל —א אנטע־דב־נ: ערשטען דע־
 ורלל טאדא־אם ל־נקע א״שע־שט דע־ שש־עשען.

 נד א -ששק נאבט־אגש.־צאר.לונג;•:ט א״נע־ פאן
 הר. דעש געשאפטש.ארדנ־נג דיא ארף דך בע־ופט

ע א־ינע נור וועיכע זעם, נ י ל א מ נ י י ר״צ- א

 דאם ד,״טע ווא־ען, פ־י־נדליך לא :•:ט :יא א; ב־טטען, מ־ך
<" פא־צובעטען ושח-ת) מ^־נענ-נעבעם
 בעדננוננ צוד ודעדעי איש דך, אש בליקטע שעד־א

 דעש אן נ ה־: (מז־ה) אנש.שאפעל נ-אשע ד־א נעלאננען. צ•
איהס• פא־ ד־נש בעמ.פולטע
(ודעדע*. אייננעשלוסמע־ט ולעני: א••; ווארק .דא

 צו נינטש •א האט דאש נון, א) • ר ו ל שאשועל האלטע
 ווע־. דא אלנד נעדנט, אינה האנדע דך דא ללאשזן לאנען.

 טהוען !עילאננען וויעדער נינטע־נה״ט פאללע דיא רען
 נעניננען נלא־נענ.נעבעם דאש ווי• דאטיט דאך, דיעש ליא

. .י.״. קאננק
אל. וועדדע איך פעדרא) (לאנטע ולאד,ל! ,וואהל!

. !•טהון לעם .
 סינא. ציר טעדרא ט־אט אוינעננליקען ווענינען נאך

 נע. אונד האנדע דך איש אננענליך, ה־נויס, נאנענ.טהידע
 האט. ע־ וויעדער. ניבט קעהרטע ער דאך ;וואשען צו דנט
 פא־בעטערש העש שטעללע דיא א; דך נינט, טוטה דען טע
 נעטיינדע-סיטנליערעי דע־ ווינשע היא אום בענעבען, צו

 פע־דאלמעטשען. צ־ אללנואנט־נען דעס טה־אנע העם פא־
 דאהע־ אונה נל״נינ נינט ער האם דך, ב־יא וואוסטע ער

 געט״נדע' דער ״אבנעזאנדטער אלם דיא, ווי־ד־נ נינט אויך
ע־ש״נען. צו נאטט פא־ צבו־) (שליה

 אדם. אין ־אללע ז־ינע היעט־ט האטטע א ר ד ע פ
 נ. ו ם לאננשט אוישנעשפיעלט. אללעשאל פי־ איין טע־דאש

 טיט עם ראם נעט־ינדע, הער אין נע־ייטש דאן ע ט ל ע ק
 טאלענטפאל. אונד האננעלעה־טען העש פ־אדדינק״ט דע־
ק ניע. ז״א. א־דנוננ אץ נאנין דעה־ נינט דאננעש ׳וננען ל

 ה־ננענק ל־טעראט־ פא־ש־״בט; אנם_ערלעגונג
 עור ק״ציאן א־־נע נעזעטץ דאם דא ;בעהרשטעט

 זא פא־ש־־יבט, שפעזען נעטאשטען דע־ דעקונג
 גענינק, ניכט גולדען טויזענד ווענן אלז!*, מום

 (ור. ווערדען. געל״שטעט נאםט־אנש-ק״ציאן א״נע
 אנש־.םע. דאש א״שע־שט-ל־נקק.) דע־ דערשפרוך

 שפ־ונגע, דעם אויף בערייטם וואר געדנדעל מ־טישע
 בעאנשטאנ. דיא א־ם דך עש ווא דעבאטטע, ד־עזע
 האנדעל. דעפוטירטען ״דישק א״נעש וואדל דעטע

 זא דענן ארסצובייטען, פא־טהי־לע איהרעם צו טע,
 מ־הלע. איה־ער אייף וואששער יא איזט עטיואש
 אבגע. דעם שטימטע ״איך זאנטע: הע־טאנן אטטא

 ניםט, עש בעגרייפע איך ב״א. מאדא־אש א־דנעטק
 נאשט־אנש. איינע ויעלשע קאטטיםם־אן, דיא ורא

 זיין בערייט האלט, נאטה־וענדיג פי־ אינטע־זובינג
 אונטערזוכונג ב־זהעריגק דעד גרונד ארף ארך קאנן,
 אבער טאבטע נון אבצונעבק!״ או־טה״ל איה־

 הער. אונד ה־נ. דיעזעם ט־שא ט־ניםטע־.פדאז־דענט
 פא־דערונג דיא :זאנטע ער ענדע. איי; דעבאטט־רק

 אונטע־זובונגם. אלם נאנטראנס-צאהלונג א״נער
 נעשאפטש.א־ד. דער נאנין ווידערשפריכט קויציאן

 דע־ פע־לאננק דיעזעש טוש א־נד הויזעש, דעש ניננ
 ר בל״בען אונבעריקזיבטיגט גע־־שטם.קאטט־ששיא;

 פ־אדדענט דער ארך ב״פאלל.) (לעבהאפטע־
 וו^ררף אן, טישאיש אנז־כט דע־ דך של־עשט פעטש־

 אונד בעא״דעט לאזא־ אראם אננעא־דנעטע דע־
 וררד. ענטזענדעט נאבט־אנש-אונטע־ז־כיננ צו־

 אונטערזובונג צור נעלד פא־האנדענע דאש ווענן
 דעש קאששא דיא ווירד זא זאללטע, אי־ש־־־בען ניבט

 גענאטטק אנשפרוך אץ אבנעארדנעטענ-הויזעם
טיששען. ווע־דען

ן ע ט ם י ב ר א נ א ) ן.) ע ג נ ו ט פ א ה ר ע פ *
 ז־־בע. דעד טיט עש ניטטט פאליצי־א ורענע־ דיא

 איט. אנא־בישטענ-באנדע נעפאה־ל־בען דע־ ריננ
 ס ב ע ז טאנע ד־עזער ז־א נאבדעם ע־נשטע־. טע־
 פע־האפטע. נאטטוננ דיעזער געפאהרליבשטען דע־
 ארך ניבט לי־טע דיעזע אב נאך, זיא פיא־שטע טע,

 פערשטעקט שטאפפע .עדשפ־א.דא.נש א־ינענ-ויא
 אץ נעלוננק, איה־ עש ט א־ז ־׳בש־נ אונד האטטק.

 א 1ק־־ !1 לאךאטאט־ו־.פאב־יק ני־שטא־טע־ איינע־
 אנדערן אי־נע־ אן ענט־עקען. צ• ט י ט א נ ־ ד

 באם. גלאזערנע איינע ורעדע־ טא; פא;ד שטערלע
 געלאדענעם שפ-ענג-שטאפף טיט איין אונד בע,

 נלאז.־אהר. פע־זעהענעש צינדע־ א־ינעש טיט אינד
 וויענער-ניישטאדט אין א־זט וואבען א״נינען פא־

 וו^ד. נעשטאהלק פולווער טעננע נ־אשע־ע א־־נע
 א־ינעם אץ יעטצט נון ויאי־דע פילויע־ דיעזעש דען.

 באה:. לאיבאבע־ דעש ף א״ א״זע:באה:.ראננא;
 ינ.6נע פערפאקט, האלצ-קיפטע א־ינעד אץ האפע,

אנא־ביש. דיא בעאבזיבט־נטען היישט׳ עש ורא דק.

הל אידם פע־לאגטע דאנד  נעביה־ענדע ד־א אפפענטליך וו̂ו
 אידפאששענדע ל״נע דא ווע־טהשאטצונג, אונד יאנאנשיננ

 ראך ן:ירטע.1איםפ יעדערדאנן נעלעה־לאדק״ט טיעפע אונר
 אב. דאננעש לון דך נאב ק־״זען, עננע; אין נעה״דען, א־ם

 פעדר!ן׳ם לעבענס.ווייזע היא איבער או־טה״ל פאלליגע
 ק6דא אהנוננ ק״נע דאססע נ־לןשע היא זןבנל״ך קונה,

 בעפאס. דך ער שטוד־ען נעפאהדלינען וועלך פיט האטטע,
 בערי־טם דך ער באה• אבש־פשינער וועלך אוי־ אונה סע

בעפינרע. יאה־ען דים
 ער. דיעוער איינל״טוננ דער אין בע־ייטס ווי־ וויא

 נע. אדשטע־דאם אין מאן האטטע ד־טנעטה״לט, צאהלו::
 לזן:ענא:נ. דען מ־ט נעדאנט עיפאהרוננען ב־טטע־ע ־•־טש

 א ט ס ון ק א אוריאל פ־".ג״פטע־ך. ״פיללןזאפישע; טען
 נעדיינדע דלן־טינען דע־ יא האנען א צ נ!ן י פ ש ברוך אונה
 אום נענעבען, שיקען צו פיעל גאר •אנב־נאטע העם אונה

 דען פ^ן נינט ׳ונענה אונר״פע דיא ראם פערהיטען, צו
 אננע. דאננע־ עדוואהנטען דעד לעה־ען א-־-־עליגיאלען

 זעהר אדסטעדדאם אין מאן וואר דעסהאלב דע.— שטעקט
 נ)ןפטעש.נלוי:ען איש וועלנע •ענע, אלל נענען וואנלאש

 ׳עטצט ביל פע־־יעטהען. שוואנקונג נע־־ננסטע ד־א נו־ אויך
 אנשו־אוננען ווירקליכען דינע נעלוננק, פעד־ון עש וואד

ן דיא א־בע־  ן־שוננען16 נעפאה־ל־כען דינע אונד רעלינ̂י
 מרדני בייא םיעטה.ציםמערכען ז״נעם אין פעדהיימלינען. צו
ננטע ס ד ע ד נ א ס  העדצענם. נאך אל־עש עבען ע־ ק̂ז

 דאדום דך קידמערטע הויז-העיד דער ט־״בק. לושט
 שוועם. דיא אונד אי־נטרוד. ,,נינטש יא דיעס א־הם דא נינט,
, נייניע-נע דיא הויז.הערץ, דעס טע־ לה י  דיא אונד ב

ע קאנין ל ע צ נ י ר פ דענן איהם קוןננטע; וואס — ש

 אין ז־ך דעם זאטטט קירכע ניישטאדטער דיא טע;
 לופט ד־א אין ש־בליקום בעפינדליכען דערזעלבען

 דו־ך אבע־ פיא; שרעקליכער וועלך שפ-עננען, צו
וואורדע. פעראייטעלט פאיייצ״א וויענער דיא

ץ * י א ס י ע צ ן ז ר פ - נ ע ט ס י כ ר א נ  א
ן י  פאנד יאהרק צווייא עטווא פא־ ן.) י ל ר ע ב א
 ערריבטונג דער געלעגענהייט ב״א דייטשלאנד אין

 איין .ניעדערוואלד-דענקטאלם," זאנענאננטק דעם
 שטאטט, קאיזער דייטשען דען או־ף מא־ד.אטטענטאט

 אנא־ב־שטען טעהרע־ע געלענענהי־ט וועלבער בי־א
 פ־אצעש-פעדהאנדל־נ; ד־א ווא־רדען. פע־האפטעט

 דא אונד שטאטט, בעדל־ן אץ טאגע דיעזע־ פ־נדעט
 רעבט אננעקלאגטק דע־ אייניגע־ או־שזאנען ד־א

 אונזערן היע־ ז־א ורר ו־^ללען ז־נד, א־נטע־עששאנט
 ע־צאהלט רופש אנא־ב־שט דער ט־טטהיילען. לעזערן
 געז־ננוננשגע. ט״; האט ״מיך :פאיינענ-עש נעטל־ך
 וואה- איך דאש בעאויפטראנט, רי־נשד^־ף נאששע

 .ניעדע־וואלד. דעש ענטהיללוננש.פייע־ דער רענד
 דינאםיט.אטטענ. איין קא־זע־ גענקדען דענקטאלש״

 אונטע־ר־בטעטע דערזעלבע זאלל. אוישפיה־ען טאט
 פעדאנשטאלטען אללעש דאש איך ורא גענוי, מ־ך

 נע. נינשט־נע זאלשע א־־נע דאש זאנטע, אונד זזזלל,
 ירעדער ניבט קאיזע־.םא־דע א־ינעם צו לענענהייט

 בענאבק סעפטעטבע־ 27. אם דירפטע. קזןטטען
 אי; קיכנער אנא־ב־שט דע־ א־נד ריינשדא־ף דך
 נע. א־־נעש נאך אום דעגקטאלם, דעש נאהע דיא

 ב־ידען צו דא אוטצושרק. ז־ך פלאטצע א־־ננעטען
 וויר קז^ננטען ז־נד, וואלדוננען ווענעש דעש ז־־טען

 א־ד. זאבע א־נזע־ע אוננעשטא־ט פע־שטעקע איש
ק.  ד־נאט־ט-פא־־־ב. גאנצע ד־א ארך ויא־ באלד נ
 צינד.שנו־ דע־ ענדע איישערשטע דאש פע־ט־נ. ט.־ננ
 איין שפיטצע איה־ע וואה־ענד וואלדע, איש לא:

 הע־פזן־נ־קטע, ברש-שטאטטע א־־נעם אן וועני:
 א־־פ. לייבט שטונדע נעהא״נען צוד ז־א ווי־ דאטיט
אבק ענטד.־ללוננם-טאנ אש קאננק. פ־נדען  בענ

 ע־וואהנטק צו־ מא־נענש איה־ א גענען אינם וויר
ק פע־אב־עדעט, ו־א־ עש ד־נאטיט-פא־-בטיננ.  ד

 הע־אנקאטמק ור־טע ש־יטט ־:פצינ8 אוי־ קאיזע־
 דע־ ט־טטעלשט שנור ד־א דאנן אינד לאששען, צו

 דיע. ארף איש ענטצינדק, צי צינא־רע ב־עננענדק
 אונד הערב״ציפיה־ען, עקשפלאזיאן איינע וריזע זע

ק זאט־ט  טאד. צו איטנעביננ זיינע א־נד קאיזע־ ד
 יזאנטע געוויששק, ם־ץ יע־אך פלאנטע ט־ך טען.

 עקשפ^דא; דיא וואללטע איך אינד פע־נע־) רופש
 דער ענדע דאש איך וועשהאלב או־שפיה־ק, ניבט
 בע־־ה־טע. צ־נא־־ע קאלטען דע־ טיט נור שנור
 נל־קל־ך נץ ג־ננ איטנעבוננ זיינע אינד קא־זער דע־

 דיא דאש ק־כלער, דעש זאנטע איך אינד פא־־בע־
 דא־י. וואר קיכלער ״אילטע. ב־עננען ניבט שנור
ארף, טק פא־דע־טע א־נד ענט־ישטעט זעהר בע־

 עש !אנהאבען איינענטליך וו״בעד דוממען ביידען דיעוע
 בע. דינע קונשט, בעלזןנדע־ע ק־־נע אללזן עד־!ן6 פיר וואר

 יודען דעד אויפמע־קדאמק״ט לעבהאפשען דעי שט־עבוננען
 אין פ^־נאננע דיא אלל־ץ ענטציעהק. צו אמסטעידאם אין

 האבען עסטעס8שבועות. דעס וואה־ענד םינא.!ן:ע דעד
 ד־א אויסנעשלאנען. באדען דען פאסשע דעש זאפנוזאגען

 )1םעד־ דאש ע־קאננטע, יעדע־ אונד נעפאללען, ווא־ מאשקע
.ז״א יודע נל־יבינעד קיץ טעה,ר  ע־שט אבענד ער דאס . !

 ע־ש־ען, ם־נאנאנע דעי אין נענעטעם דעס סאללענדונג נאך
 דך, דאכשע מאן ;ענטשולדינען צו נאך מאן זונטע דאס
 ־עבט. ןן1פ איהן די־פטען שטודיעץ קאבבאליסטישעץ דיא

 אל. האבק. אבנעהאלטען נעבעטע ב״ם ערש״נען צ״ט־נען
 בעטעטע, ניבטם הינדורך נאנט נאנצע דיא עד דאש ליין,

 מופטע דאש שלוממעיטע, שטעהענד פולטע אם זאנדעין
 דענע קעטצערייא דעד פערדאכט דען וואהל פעד־א נענען

 דאס א שעד־ אונד אנב־אך, מא־גען דע־ אבעי אלש סאבען.
 אונר האנדק אונד״נען מיס אונד פערוויינערטע פא־בעטק
 ענטפע־נטע, דך סינאנאנע דער אויש געדנטע אונ-״נעם

 איין דאך יואר דאס — צוריקצוקעהרק וויעדער ניבט אום
 אבפאלל פאלליגען דען פיר בעוו־יז ד״טלינעד צו נאד נוד

 וואהרען דעי אינד ׳ודענטהומם דעס נלדבק פאש פעדיא׳ס
נאטטעס.לעה.רע.

ה פדאממע דיא עמפפאנד ביטטע־פטען אם א  ל
 איבע־ אודטה״לע אבפאלל־נען ד־א פעדרא׳ס, סוטטע־ ד־א

 ריק. אהנע ש״א. אהנע נונמעהר מאן וועלבע דאהן, איה־ען
ק אויף א־בע־אלל, האלט  פע־. שט־אסען, אונד נאפשען ד

ק־נדעטע.
פאלנט.) <פא־טלעטצוננ



 נע־ לעשק פא־לאטענשא־ישק פאם ריקטר־ששע
 פערד־ענשש. דיעזען בעצי־כנעטען וואר, שטאנדק

 איינק אלם אטשען :אנין שטאאטש-טאנן ר־יכק
 נאנצע ז־ינע וועלשער (אבטרינניגען), .-ענענאטעך

 פערלייגנעט, שטאהליך פערנאנגענד־־ט פאליט־שע
 איש יש ט פערט־טטעלונג ד־א דורך ע־ דאט־ט

 אבע־_ד־־לעש דעם פ־אז־דענטק צום קאג־נע פאש
 געווים ווא־ בעהו־םטונג ד־עזע - ווערדע! ע־נאננט

 צ־ שענג־עי׳ם אנזעהען דאם געא״גנעט, זעה־ צו ־,נ
 שע־זאן ז־־נע־ צ• פע־־ט־ו־ק אללעס איגד ש־־אשק

 אונעי־ דערזעלבק א־ן אוג־ - פע־נ־כטק. צו
 ארג־ !א = ־ ט או־ך דך בעפאנד לא:ע ק־רקל־שק

 נעטל־ך וואודדע פא־־ט־־א ל־בעראלק דע־ טער
 האבע ט־שא :לויט פערדאשטינונג ד־א מעד,ר איטטעד

ק  ה״־ים־ פענשטע־ דו־בש :אנצעןליבע־אליסטום ד
'נ ע ש ט־ט נו־ דך א־ש נעווא־־פק,  אים־ י ע :

 ד־א ע־ ה־לפע דעששען טיט קאננק, צו זאהנען
 ד־א א־נד טאננאטק פ־־נדל־כק . פא־טש־־טטש

 ד־טע ז־ינע א־יף ניישטל־בק־־ט קאטהאל־שע האד,ע
 ל־בע־א- דע־ נ־ופפע איינע ו־־לר!- ד־נ־שע־צ־עדק

ק  ש־פ־וננע, דעם א־־ף בער־־טש ווא־ פא־ט־־א ל
 אננעבלי- ז־־נע א־ם לאזצוזאנק, א ם ־ ט פאן דך

ק  נ־כט בעשט־עבונגען ־־גדל־שק6פא־־טש־־טטש. ב
 דאבשט ט־שא ־ פ ־•א־ עם אונטעדשט־טצק. צו

 א־ם ע־ דאם שטעהק, צ־ פע־דאכטע א־ש ם־־נל־ך,
ק ט־ט נעדדטע;  אינה םא;:אטק רעאקציאנא־ע; ד

 א״נע־ א־נטער ג־־שטל־שרףט קאטדאל־שק דע־
ק איש ש־פ־עלע, דעקע ק ל־בעי־אלישטוש, ד  א״ף ע־ י
 צ־ דאנד ט־־־יאזע־ ט־ט נעש־יעבק. פאדנע ז־־נע

 דאש נעפאד־, אץ שטא;ד ט־שא ־א. !פע־נ־שטען
 ל־בעדאלען דע־ אץ יטפאלטונג א־־נע דו־ך ער

 דך ;ע :ע נ פלאטצליך טא־א־־טאט ד־א פא־ט״א
ד־:;ע ד־א שטאנדען זא :ווע־דע זעדען ראטפפק

 א:טריטטם.־עדע ז־־נע שע;:־ע־ א • פ־נקטע, צ־ש ז ב
פ-ע־- דיא ע־ וועלבער אץ ד־עלט, אבע־.דדזע איש

 אבע־דד׳ז-פ-אז־דענטק נעם א־ דע—ו דע־ :אדטע
; ד־נק שא; ע נ י ד ע ד ז ־  גרינד־ פא־־טישען ב

 דאש א•;־ האט, נעאפפע־־ט א ט יא קיץ זאטצק
ש ע־ונג רעג ד־א א־ך  א־ד־ק פא; ל-עבע צ• א-

 האט טשטש אנש־־אוננק פאל־ט־שען ב־זדעריגען
 דיר*- ע־קלא־ונג ד־עזע דודך - לאששקו פאללע;

 א־נד שא־לאטענטא־־שען דע; ן א ־ודע דיא טע
 דע־נע- ודעדע־ קדי־זען פאל־ט־שק זאנשט־נען
• ז־ץ׳ שטעללט ע י נ נ ע  דענעגאט, קיץ איזט ש

 דא ז־נד כ־דע !-ענעגאט קיץ זט א א ם ־ ט אוגד
 א•:. אנשו־אוננען פא־י־נדשק ש־זדער־נען ן א־ד־;:

 ם־אז־דענט דע־ נעבל־עבק. ט־־־א פעדב־־של־ך
ק א־זט אבע־-ד־־זעם דעש  נענאטדינט, נ־שט עב
נעדען! צ• דינך א־נד ד־ק ״דודך דעניע־־נ: דע־ ט־ט

 ווענן דעניעדונג, ד־א דאגן נוד א־נטע־שט־טצט ער
 א־בע־צ־־נונג א״נענען זיי־נער ט־ט פאל־ט־ק דערע;

ו א־־ך אבע־ דאש, א־נד !א־בע־א־־נשט־טטט  ר נ
 אבערדו־ז-ש־אז־דענט, ני־ע דע־ או־ך וו־רד ש, א ד

- כנדון! שענג־ע־, פאן הערר

נייאיגקייטעץ. פעישיעדענע
ש ע ט ש כ א ה ר ע ל ל א ) ע א • ר. נ

 אטטש- דאש ן.) ע ב ־ י ר ש - ש נ נ ו נ נ ע ק
 אנע־קעננוננש-ש־־י. א־־ן פע־אפפענטל־שט בלאטט

ק אן מא־עשטאט בקז־־נע־  פ־אז־דע:- ב־זדע־ינק ד
 ־־־א •ועלשעש סא־י־עני-מא־־־ך, אשע־.ד־־זעש, דעש טען

 :ך ־ ־ א ־.ט נ ע ־ א־ ש פא; ״ליעבע־ ל־י־טעט: פאלנט
 פאן ב־טטע א־־נענע א־ד־ע א־־ף ז־א א־ך א־נ־עש

 טאננאטענ. דע־ פ־אדדענטק א־־נעש אטטע דעש
 ענטדעבע ששטאנעש— א־ננא־־שק דעש טאפעל

 פא־. דע־ אנע־קענג־נ: א־נטע־ ז־א א־ך פע־ז־בע־ע
 א־ד־ע; נעבשט ז־א, וועלבע ד־ענשטע, צ־נל־כשטען

 צא־ל- ע־־־א־שענק פאטע־לאנד א־נד טד־אן א־ש
 א־־נענשאפט ד־עזע־ אץ א־־ך פערד־ענשטען, ־־־שק

- ארך האבק, געל־־שטעט  מ־־נע־ פאלנע ד־א פ
 גענעבק ננא־ע. פ־־שטל־שק אונאבאנדע־ל־כען

 •א־ פ־אנין .18־4 דעצעטבער 7. אש נאדאללא, צ־
.״,פ מ׳ ט־שא דאלאטאן פ/ ,ט זעף

ע ־ש ד ־ ־ ) ט.) ך** נ ט* א ד ט ל ד •א ■ ־
 נ־נשטע; צ־ האט בע־לץ אץ דאטע:.ךאט־טע א־ץ
טק דע־  דנ־ש־.פעשטע צ־ש ש־לך־נ־ע־ ־־ד־שען א־

 ע־- ד־עזעלשע פע־אנשטאלטעט; ־::1זאטט־ א־־נע
א נאש  ידטג־ש 1(־ש־א־ טא־ק! 14,0מ׳ ש־ששעפא; -
דם!) רדטג־ש בג־

־. ם ע ־.ש ע :־ ש ש א ־ ־ ע ז י ר א פ ש א (ד *
א -> נא  -אש האט •־־־ד, נעטעלדעט פא־־ז א־־ש -

 -אשש־נע־- דעש עידאלט־נ; צ־־ פא־לאטענט
 פ־אנדש *1>**י, פא; שעט־אג דע; זאעשען שעט־נא־ש

 האט נעטע־־עט, קו־צעש פ־א־ ־ו־־ ־־־א בע־־־לל־נט.
 .״ע: ש״א ש־שין״ -•״.״ שא־שעט-קאטט־שע־אן ד־א

 זעלששט פא־לאטענטע א־ש ו־אללע;. שט־־־שק דאש
 צ־־ נ־שט דא־ דענן יודענ.דאש ד־עזע־' דאננטע
קאטטק: נעלטונג

 א־־ש ־־־א ץ.) נ ע ל ל ע ם ק ע ש-־וש־שע ־ ד ־ (־ •
דאזעלששט פ־־ע־טע ־־־־ד, שע־־שטעט פעטע־שש־־נ

 שע־טטא:. דעש ־־ש־לעא־ש אד־־נע י־׳״ -אש טאנע
נעלענע:- ־ועלשע־ ש־־א שאנר.־־־זעש. ז־־נעש דעש
 צ־ש קא־זע־ ר־ש־שע; פאש נ־נצש־־נ דע־־ ד־־ט

ק .,ע ט־טעל דעש ט־ט וועלשע־ שטאאטש-־אטד,
 ־־א־־דע. ע־נאננט א־זט, פע־ש־נדק •ך נ ע ל ל ע ש

 פ־־ דאנקשא־ק־ט ז־־נע ש־אשטע נ־נצש־־נ דע־־
א־־ש־־־קע צ־ם דא־־־ך א־־שצ־־שנ־ננ דאדע ד־עזע

 מילל-אן האלכע אי־נע טאנע זעלבק אם ע־ דאש
 יעדע־ וואדרענד ליעם, פע־טד־ילק א־טע א; רושעל
 •אד־עם. ז־ינעם דאלפטע ד־א ד־ענע־שאפט ז־־נע־

ע־ה־עלט. געשענק אלש געהאלטעם
י ין *(א־ יט ש ם •ע נ  ערלוי א־־ש ל.) א ש

 1•י) פאם טאנ-שלאטט־ •שודא-שעשטע־ דעם ווירד
 א־ז־אעל־ט־שע ה־עז־גע ״ד־א :געשר־עבען דיעזעס

 דע־ר. יודענטדוש א־ש דאש דו־ך וועלשע נעם־־נדע,
 אץ נאטל־ך לאנער. צ־־־־א אץ צערוו־רפניש שענדע

 נעששאל- א־ט־א־אדשק, א־;ד נעא־אנע; דע־ דאש
 צערוו־רפג־ששעש ד־עזעש פאלנע אץ ל־טט ו־א־, טען
 דוטא:־- א־הרע זעלששט דאש טאשע, זאלשעש א־ל

 זא 1 נאדטען שאדק ד־עדו־ך אנשטאלטק טא־ק
 א־ץ שטאנדע א־־שע־ זעלששט נעט־־נדע ד־א ו־א־

- ש־פ־טאל  נלוישענש-נע- ע־ק־אנקטען א־־־ע פ
 א־־נ- ענע־נ־שען דעם ע־שט ע־ר־שטק. צ־ נאששען
 ש״א־״ דאוו־ד מעד־צץ ־ע־ ־אקטא־ש דעש נ־־־פע;

 צ־ועק דיעזען ש־־ נ־לדען 8״״ זעלבשט ו־עלשע־
 צו־ יד־שא דש־ד ד־א עש, נעלאנג ששענדעטע,

 בעווע- צ־ פפי־שט ד־מאג־טא־ען ד־עזע־ ע־פ־ללונג
 זעה־ פע־ט־נ, ש־פ־טאל נ־־ע ־אש א־זט נו; גען.

 שעדעלפק ;־־ערק אללק ט־ט א־נ־ צ־־־עקנאש־נ
 ט־ט נעשטע־ן וואורדע דאשזעלשע א־־ננע־־שטעט.

 דעש רעדע א־־פנענאטטענק ש־־פא־יל־נ זעה־ א־־נע־
בע. ז־־נע־ זאנל־־ך א־נד ע־אפפנעט ש־וא־ין ד־'

א־שע־נעשען. שט־טטונג
* ( . וש־ש ־  אננע. רושלאנד א־־ש א־־נע י
 דעש א־־ש ־א־ט ראש מעלדעט, דעשעשע לאננטע

 א־־נ. י־דישען א־*לע נעש־־עטע־ זאנענאננטק.דאנ־שען
 ד־ע. פא־־ואנד אלש י. ווא־־דען פע־ט־־עשק ־־אדנע־

 געז־נדעל דא־ט־נען רעש ד־ענט שאנד-טדאט זע־
 ד־א נו־ דאש או־ש־עדע, א־־נפאשע ד־א ד־עשטאל

 א־־נ. עשק דע־ א; ־־־א א־ננל־קע, אללעש א; ־־־ע;
ז־נד. ש־לד טד־־ע־־נג, נעט־עטענק

. ־ ־ פ ם ו ט א ו ש.ו נ ע י ו ר ט ש ־ ים • א ?ש
 ־־או־דע נעטעלדעט, ז־־נע־צ־־ט ־־־־ ־־־א ־.) ע ק

 וואדל. דעם אץ ר ע ר א ט ש דאפ.פ־ע־־נע־ דע־
; שעצ-קע נע ־ע  נע־־אדלט• דעפוט־רטק צ־ש ז

 טעלדעט, טעלעג־אש שע־ל־נע־ פא־נעשט־־געש א־־ן
 פא־. א־ש פע־דאלטענש ז־־נעש וועגען שטאקע־ ־אש

 ט־שט־ו־ענש. א־ץ ו־אדלערן ז־־נען פא; לאטענטע
— האט! ע־דאיטען ו־אט־־ש
 רוטאג־שען דעד א־ן ש.) ע ש ־ נ א ט ו ר ( •

- וועלשע דעפיט־־טע, צ־־־־א ני־ ־־א־ק דאטטע־ פ
 א־־נ. •ורע; דא־טשעדר־קטען דע־ א־נטע־עששק ד־א

ק ד־א נעט־־ך געשטאנדען, ע־־  ן נ א פ נעא־נ ד
 קאטטע־. נ־־ק דע־ אניאשל־ך ו. ק נ ע צ ־ א ם א־;ד

 ט־שטק ז־א ד־־שנעפאללק. ב־־דע ז־נד ו־אדלען
 ט־ט ־עשט א־נטע־דר־קטע דאש פ־־ א־־פע־ א־ד־ק

דעפ־ט־־טענ-טאנדאטש א־ד־עש פע־לישטע דעם

פאלליעטאץ.
פילאזאף. געקעהרטע דעד

 — יאהרהדדעלסע. 17, דעש אדם ע־*אד,לו:נ א־־נע -
פא־טזעפצוננ.) ?־.םע0(

 מ־ך א־ך דאס ראנב־, עדיוו־יד־נער ז־א, ,נלו־נען
 פ־ד :־כט דורנאו־פ מ־ך האלטע א־ך !א־נערשאטזנע נ־:ט
ק  ;•ך ארלעס וועלנען אום וועלט, דעל :ז־סטעלפונקס ד

 ם־־נעט. אללעם לאס א־ין, נ־:ט ר־ל נ־לדע א־ך !דלעדט
 ט־^טצלעם ר־לל א־ך אלל־ץ וואולדע. ק66נעשא ווענען

 :־ם6בעל־־ לאש א־ך וויא ע־סאה־ק. דאנל־כע אללעם
 נעד־־פדס, לאס או־ך א־ך האנע $11 אטהטען, צ־ האנע,

 א־־נ. דע; אלם א־ך עיאשטע לאם ע־פזן־שען. צו אללעם
 ט־־שטען ד־א דענקען ם־־־ל־ך לעבענש ס־־נעש צוועק צ־נען

 א־־נטאל א־זט נעה־־ן ס־ץ ד>!ך אנדע־ס. ה־ע־־בע־ טענשען
 דיעזע אונד נעשאפפען. ־שען שא צום נאכדענקען, צום

 ע־נאב, נ־זרע־ ם־ך א־ך לענק נאט־ל, לעל אץ ש^ישוננק
 ט־ט וועלנעס לעזולטאט, א־־ן ל־ידעל ס־ד נלאכטק ל־א

 וו־. ש־זןשפעם אץ •אב:־, עהלוו־לד־נעל אנז־כט, א־ה־־ע־
 אננעפאננק, ן ע ק נ ע ד צו וועד !שטערט דעלשש־ושע

 פע־שם־ע. ז־א !או־סנעהא־ט ן ע ב י ו ל ג צו האם דע־
 ־נ.6 ד ע ד נ ו א ו ו נוכע א־דדעם אץ איך לאם ס־־, כען
 נעלאננט• לארץ בעל־־טס ג־ן א־ך דאך . . . וועלדע דק

 וואונדע־ א־ך ווי־ל נלוינע, ניבט וואונדע־ אן א־ך לאם
 א:. ל, ו ט א נ נול א־זט אללעם האלטע. אונטאנל־ך ־ל6

 ק־אשטע נעל,־־טען ד־א אונס ווענן נ־:ט, עקם־סט־־ט דעדעס
 ארנק דק שא־ ק6*ןפ א־טטעל נישט ך או־ נאטו־ דעד

. . . ליענעןר

ווא־נ. נאטטל־נע ־־א־נלע־, עש נ־:ט דון־ ״אונד
 ד־א נ־אכעש.שט־טטע דוטשפע־ ט־ם זאנטע — דע־:'

נעשטאלט.
־.1:־ שון־שענ־עש ט־ט שוו־־נענל לאננע לאה שעל־ון

 ווע:־נ א־ץ ע־ נאנלעש עטשא־. לעה־ע* ל־־נעם צו קע
:נ־־עש שאן ע־ זאנטע דאטטע, נאשנעדאשט

 צונענק נא־ א־ך רענן !•א:ש־ עהלוו־לדעעד .אנע־
 קאננטע ודא טאנל־ך, וו־־קל־ך וואונדע־ לאס ו־וןללטע,

 לאלך אום נעלאננק, טאנט אוננע־ואהנל־שק דע־ צו א־ך
 :לא־ ל־א :ע־ענקע; ? ה־־שא־צ־נ־־ננעץ ווא־נ־ע־ נאטטל־שע

 ה־נ. א־ה־עם שטונדע דע־ א־ן מ־־ ל־א וועלנעם בוך. לאס
 נ־ז א־ך דעססק א־נד א־נעלנאבק, ל־ענעשאלל ש־־דענס

 ע־א־ננע־טע נישט נא־ ט־ך וו־־לע אונע־קלא־ליכע־ ה־־טע
 ן ע ס פ א ל ש ע 6 א־טטע־ לאך םי* דוס ברך דיעזעס —

 נו. לעס בע:־טצו:נ ד־א ל־־נע־צ־־ט ■א האבען ל־א :נל־־בען
 ל־א וואל־ענד נעק־שפט, בעד־ננוננק א ־ י ד ד אן כעם
 הא. ט־טנעטה־־לט בעד־ננוננען ד־עלע־ א ־ י ו ו צ נול ס־ל

ו ק  ע־סט נוך לאס איך לאס ווא־, נעד־ננונג ע־סטע ד־א נ
 נעל־ננונג צוו־־טע ד־א ;שנע ש ־א ע יאה־ען ן ה ע צ נאך

 ל־ננע ם ע מ ט א ־ 6 ט־ט בוך לאס א־ך לאם לו־טעטע,
 ד־עלע נון, נעליננונג, ד־־טטע ד־א אלל־־ן — שטוד־עדע

 ד־־ט. ד־א אלזא א־ך לא נעלאנט. נ־ע ענען ט־ל ל־א האבק
 ארך דעטנאך ד־עלעלנע אונד קעננע נ־כט בעל־ננוננ טע

 ל־עזעס דנן לעל ־א מ־־ ודלל לא קאנן, ע־ש־ללען נ־כט
 !•בל־־בען שע־שלאססע; עוו־נ ־־6 נוכעס טעלקוו־דד־נען

וואה. פע־קלא־ט. •עטצט לאכעלטע נעשטאלם ל־א
 לעל א־; עם ווא־ סעד־א׳ס ווא־טע לעטצען דעד לענד

דונקלער א־נל דונקלעו א־טטע־ ל־ננסאוטהעל ס־נאנאגע

ט לו־עלע־ עס ווא־-דע פלאטצל־ך נע־וא־לען. כ ־  או:־ ל
. ל ל ע  עלאנ.6 נעשטאלט עה־וו־וד־נען דע־ צ־נע ד־א ה
ק ע־ נ־ל וואוכס, בא־ט דע־ ;דך דע־טען  ע־ד-נאלען ד

 ד־ננעלטען (שאות) ש־־םעל.לאקען •ו־־סען ד־א ע־ל־־שטע;
 נ־־נטע ן א ב א ס ס ־ ל ־־סע ל׳ נ־־שש. או;־ האלל א־ש דך

 עטועטצק נאטענלא־עש דק א, ־ ד ע ש צ־ הוישט דאש
 צ־ש לעה־ע־ עהלודלד־נע דע־ ל־ך נ־־נטע ד־י־טאל בעש־על.
 ע־ מו־טעלטע הע־.וו־ענענד, אונד ה־נ. דך אונד ש־לע־,

 ע ם ט ־ ל ד .י־א ל אה־ א־נש שט־טטע דודששע־ ט־ט א־הש
 א־־. דאס ענשהאלם ל־א !נ־כט נאך דוא וו־־סט בע־־נג־נג
 ד־א א־וט אונד נלו־בענש, וואה־ען לעש ו־עלען נענטליכע

.בעד־ננוננען דל־־א דען שאן ע פ ס ע ם כ יי ל . .  דוא .
— — זוןללסס־

נל־ע. אללען אן שעד־א, ־־עף — ז' א־ך זאלל .וואם
נענענד. דעלן

לאקע; וו־יסען לאננען ל־א וו־קעלטע נעשטאלט ד־א
ק אונד א־ם, ל־נקען א־הלען אום האנד ־עכטען דע־ ט־ט  ד

 שאששענד, שולטעל א־־נע־ נ־־א א ד ד ע פ צ־טטעלנדען
:ל־א ו־עף

.ן״ פא־בעטען נ־כט ל־א ״וואללק . .
ע־, טעוקטע עלסט •עטצט או־ף; טו־מעלטע פעדלא

 אונד וואד, סעדזונקען שלוטטע־ ט־עזען א־־נען אץ על דאס
 א־הש שא־ נ־לדע. טלו־ם.נעוינ■ א־ץ נול נאנצע דאס דאשש

 דע־ א, ־ ד ו ל סאטועל נעט־־נדע.םואזעס דעי •טטאנד
 א״נטאל נאך שט־טטע ש־־־נדל־כע־ אונד דאכעלנ־ע־ ט־ט

 עס ז שעדלא ואנב־ פא־בעטען, נ־כט ל־א ״וואללק :לאנטע
 פא־בעטע־ דע־ אונו נעווא־דען, טאג לאננשט שאן א־לט

דודך ן־א לאשט נעט־־נדע ד־א נ־כם. א־טטע־ נאך קאטטט



!עמנו לכל נא נגדה נשלם, נדרנו
!א־־נלאזען נעוויססענהאפט פערשפרעכק גענענענעס אונזע־ וואדלק ווי־

 פערעהי- דאם האט צ־־טוננ״ מעסטעי ׳־ד־שק ״נ״ק דעי בענד־נדונג דע־ נאך נל־־ך
 ניטען וואדרהאפט איינעי וועיטה דק וועלכעס פובל־קום, ע ר ע ט נ ע נ י ל ,ן ע ט נ י א ליכע,
 נ-1א נייעם אונלעי ווייס, ווייד־נק צו אונד שאטצען צו צ־יטוננ יעד־נירטען לא־נםאלט־נ אונד

 אונטערנעדסק נ־־ע ■עדעס בעא־־לט. דך אונטעישט־טצק צו ק־אפט־גפטע או־פש טערנעהטק
 טיט קאננען ודי קשות). התחלות (:ל פע־בונדק קאטפפען אונד שוו־עי־נק־־טען טיט א־זט

 קאטפפע אונד שוויעי־נק־־טען זאליע ודר דאס זאנען, נ נ ו א ו ה ט נ ו נ ע נ ר ע נ ־ ד י י ־ פ
ן נור ר אי ד ע  ־־ד־שע ״נ־־ע ד־א דא דאטטק, בעשטעהק צ• ע ס א ט ם ע נ נ • ד ע נ ל

 אדס־לאנדע אונד א־נ- א־פ נומסערן עיפטק דע־ ערש־ינען דעם נאך נל־־ך צ״טונג׳׳ פעסטער
 ב־־א ערווארטונגק א־ינענען אונזערע זעלבפט האט נעם־נדק, פע־בר״טוע אונד אנקלאנג
 פאן נלאטט אונזעד פ־־ טה־־לנאהמע ד־א דך האט זייטדעם !וואו־דק א־בע־ט־אפפען ודיטעם

 ״:״ע ד־א האט אונה נעשט־־נע־ט, וד־זע פי־־ד־נע־ אץ וואבע צו וואבע פאן טאג, צו טא;
 בוקאווינא, נאל־צ־ק, אץ אדך זאנדעין אוננא־ן, אץ ביאט ני:ט צ־יטונג" פעפטער ״הישע

 אץ אדך לאנא־ אונה עננלאנד אץ ד־־ט׳טלאנד, אץ פע־נע־ באסניק; פעיב־ען, ־ומאניען,
 אלש ט־טטה־־לוננען, פאל־ט־שק ד־א זאוואהל וועלנע אבאננענטען, צאהלד״שע אטער־קא

לעזק. בעפ״עד־נונג נ־אשע־ ט־ט בלאטטעש אונלעיעש פאלל־עטאנם שפאנגענדען ד־א אליך
 ן ע ט נ ע ג י ל ל ע ם נ • א פע־עהיל־בק, העש גונשט ד־א אוץ הענן וואושטען ודר אונה

 אונה ב־־פאללש דעלעש אונם אוש אדף, טאגליבע אללעש ודי:אטען שאטצען. צו פובליקוטם
 טאנל־נסט בעשטיעבט, ווא־ען ודי מאשען. צו וו־דד־נ טה״לנאהטע אונגעוואחנלייען דיעלער

 פעפא- א״נען אדך בעזאינטק ודר לאששען; צו ע־ש-נען ״פאלל־עטאנם־ א־נטע־עפשאנטע
 ערשיענענען בעדי־טס אללע אבאננענטק א־־נט־עטענדען נ־־א יעדעם דאט־ט ־אט-אבדרוק,

 אונפער- נאנץ ״פאלל־עטאך איין ■א דא קאננען, וועידען נאבנעל־עפע־ט פארטזעטצוננען
 ט־ט ))דע־ ״בענ־נן■, דעששען ארך נ־שט טאן ווענן א־לט, ז א ל ה ט ־ ע ו ו אונד שטאנדל־ך

 — !קאנן לעלען ענדע* צו :•ל ״אנפאננע פאש נ־:ט דאשלעלבע טא; ורענן :־•א־טען אנדערען
 ק־ץ פע־נע־ ודר ש־־עטען ע־האלטק, צו פ־של־קוטש פע־עה־ל־בק רעש נ־נפט ד־א אונש אוש

 ל־טעיא־־ש-בעל- א־־נע אדך פ־־־טאנ •עדען ל־עפע־טע; א־נר נעלד, אונד א־ש־־ט אן אפפע־
 ״תולדות :ט־טעל רעש אונטער נעלאטטעלט נונם־עהי וועלכע שעפע־אט-ש־־לאנע, לעט־־שט־שע

̂לל נון א־לט. ע־ש־ענען ־שראל־ נדול•  אונטע־ פ־־־טאנ-שעפע־אט-ב־־לאגע ד־עלע אבע־ לז
 אונלער ד־עטבעצ־נל־ך האבק וו- !ווע־דק פא־טנעועטצט ט־פת* אנש־ ״תולדות :ט־טעל רעש

 דאללק. א־־נלאלען ה־לפע נאטטל־שע־ ט־ט נונטעה־ וו- וועלשעש נעגעבק, פערשם־עשען
!עטנו לשל נא נגדה נשלט, נד־נו

 געאג- פלאן או־שם־־ננל־שק א־נלע־ן ודר האבק פ־נקטעש ש ע נ ־ ־ א בעצ־נל־ך נוי
 דע־ טאננע־ הע־פא־־אנענ-שטק דע- ב־אנ־אפ-ע; ד־א ו־־ללענש, נעטל־ך ווא־ען וו- דע־ט.

 ן ע ד נ ע ב ע נ ם א ט פ־עלק פאן ־עדאך אונש וואודדע ד־עש !נעב־ק צו צי־ט׳־ ״נ־יעשטען
 או־פנעהטק כאראקטע־ע לאלשע אוץ־ דאנן וו- וד־ל אבנעדאטהען, נאבד־־קל־בשט ל־־טען

 א־היעד ט־אט־ן י־בטונג, ־על־נ־אלען פ־־־ק צו א־היעי פע־טאנע פ־עלל־־בט ד־א ט־שמען,
 •י ל־נד בע־ל־עבט לעלע־ פע־עה־טען אונלע־ע־ ק־־־לען אללק אץ נ־שט פע־ד־ענשטע, לאנשט־גען

- פ־עלעש נעודש האט א־־גודענדונג ד־עלע ■  בע־־ק- ווענק עבק דאהעי, נאבען וו- לק. פ
 טפנ־ ־צונך בטל ( או־־ פלא; א־־שפ־־ננל־בען א־־נענע; אונלע־ן לעלער, אונלע־עד ל־בט־ג־נג

 נעשאטצטען דק וו־ד וואללען א־־נצולאלען, פעדשפיעבען א־נלע־ •עדאך אלט אה־־ש!). ־צון
:ט־טעל דעש א־נטע־ נעטל־ך א־הנק ווע־דען וו- ב־עטען. ווע־טפאללע־עש וו־־ט לעלע־ן

 ל־עפע־ן נעש־שטע ־־ד־שען דער טאננער נ־אשטען דע־ ב־א־-־אפיען ד־א טופת" אנש־ ״תולדות
!•אה־הונדעיטש פא־־נק דעש האלפטע צו־ ב־ל בבל נאונ־ דע־ צ־־ט דע־ פאן

 דעי פעילאנל־שק־־טען העדפאייאנענדשטען דע־ נאטען ד־א •עטצט שאן וואללען ודי
א־־נען טופת״ אנש־ ״תולדות אינלע־עש א־ן וועלשע צולאטטענשטעללק, נעש־בטע ־־ד־שען

נא. אונטער ״שנהדריך
.)1 פאלעאן

פ־־־ק. טערקווירדינע
קאפ־א. אוני צא־נאב )איל
טענדעל־א. ניא־צ־א דאננא )39

ד־בטער. ניי.העברעאישע
נב־רול. בן שלטה ד׳ )40
ד,לוי. ־הודה ד׳ )41
עזרא. אבן אביהם ר׳ )42

א־צטע.
פאט־ם. דע דוד )43
קאפט־א. דע א־אב־א )44

״גר־ם״. טערקוו־רדיגע
אבו.קא־־בא. )45
הנוזד־ם). (מלך בולאן )4!)

(אונקלוס). אקולאם )47
רעדד־ננע. דע יאבעדט )48
ד־אנא. פ־א־ )49
לאפע. דאן )50

ד־־זעכדע.
הדני. אלדד )51
מטודעלא. בג־מן ר׳ )52
וו׳. ז׳ או׳ פתה־ה ד׳ )53

ע־שאפפט, שטאפף נאנצע דעי נ־בט נאך דורכאו־פ א־זט פע־צ־־בנ־ם ד־עזעש דו־ך
ו- דק  נדאט־ם. אלם צ־יטונג״ פעפטער י־ד־שען ״נייק דעי אבאננענטען נעשאטצטע; דען ו

שמען ׳*ונדע איש ווירד עש ווערדען. ליעםעין ב״לאנען  םע־בעססע־טע א״נע נדייבזאש גע̂נ
 לעזעדן אונזעיען נונטעה־ וו־ר וואם ב־לדען, פאט־ליענ״בובעס׳׳ ״־־ד־שען דעש או־פלאנע

 ב*־״ ע־שטע דיא וואללען. ביעטען שש־אכע לי־בטפע־שטאנדליבע־ פאפולא־עד, לעהר א־ן
 וו־־ד, זיץ פע־ט־נ וועיק דאט ווענן פ־־־טאנ.נ־טסע־. נאבפטען דעי ט־ט ע־ש־־נט לאנע
!קאטטען נולדען 3 ט־נדעפטענם בוב.האנדעל א־פ עש ווירד

 אדט־נ־סט־אטי־ווען אלנד דעיאקע־אניעללען אונזעיען ודיזע די־עזע־ אין וו־ד א־נדעם
 וויר האלטען זובען, נאבצוקאטטען נ־עודספען אונד וו־טשען בעפטעט נאך פעדפפל־נטונגען

 וואהל. דאם אונד נונפט ד־א צ־־טונד פעסטעי ״ד־שע ״נ־־ע י־א פ־י א־בע־צ־־נט, אונט
!אונם ט־ט נאטט נעוו־ננען. צו קי־־זע וד־טעדער א־טטע־ וואללען

האשאבטוננ או־סנעצ״בנעטער א־ן
. ן א ־ ר ו ב ץ ט ־ ר א . ט ל י י ה ט נ ע ר ה ע ׳ מ

• לאללק פ־נדען
:שאודם

גאון פעד־ה רבנו )1
הא־. ר׳ אונד שיירה ־׳ )2

־רםטען.6אונד טיש־סטע־
שפרוט. אבן השדא־ )3
 הנג־ד. שטואל יבנו )4

הנניד. יוםף יבנו א)
עזרא. אבן יהודה )6
אבדאולא פאאד ט־דש־ י׳ )7
אבולאפיא שטואל י׳ דון )8
 דוד ד׳ אונה ־הודה ד' )9

נענ-א.
אביבנל. יצהק דון )10
קאשט־א. דע אביהם ד׳ )11
נש־א. •ושף דון )12
אששנז־, שלטה י׳ דון )13

ה־אש־ש־ם. גדור־
נ־שום. ־בנו )14
(רי״ף). אלפש־ יצהק ד׳ )15
ויש"־). יצהק־ שלטה יי )16
תם. יעקב ■בנו )17
טיטון(דטב*ם) בן טשה י׳ )18
) ־אב־ד דודו בן אביהם י׳ )19
נהטן(יטב״ן) בן טשה י׳ )20

מפאריז. ־ה־אל ר׳ )21
 אד־ת בן שלטה ר' )22

(ישב״א).
טיוטהענבו־נ. טא־י ד' )23
יחיאל(יא׳׳ש) בן אשר ר׳ )24
קפשלי. טשה די )25
בעדטינארא דע עובייה ר׳ )26
קארו. יוסף ד׳ )27
אישפערלסניס׳־א) משה ר׳ )28
 היעללעי ליפפטאנן ר׳ )29

ת־ו״טן. (בעל

פע־זאנען. טערקווירדיגע

 אונד ובני יא דוד )30
טלבו. שלטה ד׳

ל. נ ב ר ב א סאטועל )31
ראזהיים. לאאנס יאזעף )32
ט״לל. ט־דשי ד׳ )33
ט־־אדא. אונד פאללאשא )34
ישיאל. בן מנשה י׳ )35
(ןפפענהי־טע־. סאטועל )36
 זינצה־ים דוד ר׳ )37

 הע־פץ־. דען (געבפט
טה־־לנעה. ■אנענדשטיען

י ע ז י ד א פ אם טע־ן

נייאיגקייטעז. פערשיעדענע
ר1 • ע ע ד ט י ־ ד א ג נ ו ) א ג א ט ש ב י י ר
ק פא־ ז־טצינג לעטצטע ז־־גע טא־גק האלט  ד

 יעננעד 10.אש ד ע־: וו־רד אינד ־ו־־הנא:ט־.פע־־ען.
א־־פנעהטען. וו־עדעד טהאטיגקי־ט ד־נע

 הו־פט. א־ש 1!־ א ו ו )1 ד, ר ע ו ו ר ע ד ע י ו <ו •
 דאש געטעלדעט, בעל־י־טם וויר האבען בלאטטע

 ע־א־נט־־יאו;:ען6געלד. דע־ בעע־נל־ך אקטען דיא
 שאפעל קאג־גל־בען דער ב־־א נ־נטעהר ו־ע־הא־־א־׳ש

 או־ך אבער האט בעקאננטליך - בעפינדק. ז־ך
 געגען א ד נ א פ דרוקער־־-בעזיטצער ה־עז־גע דער

ל א־־נקפ־אצעשוועגק ־־ע־הפן־־א־ ה א ט ש ב ע י ד  
 העדין נעטל־ך א־זט ו־ע־ה^י־אי אנגעשטרענגט.

 ״£־:- דעש דרוקלעגונג ד־א פ־ר גילדען 4500 א;ךא6
 ד־עזעש אדרעש-של־יפען ד־א שולדי;. געטלעכשעד

 פיר פפאנד אלש פאשדא הע־־ן ד־ענטען בלאטטעש
 טא- א־־נעש •עדאך שטאהל ווע־הא־־א־ ש־לד. ד־עזע

 דרוקערייא דער אויש אדרעש.של־־פען ד־עזע געש
 ז־־געם ט־ט פליבטעטע איגד א ד ג א פ הע־־ן דעש

 עטעריך דעם דרוקער־־א ד־א א־ן .פ־גגעטלענשעג״
 א־טם־ג־טאטש-או־פשוש דער - ש. ט י ל א ט ר א ב

ק ז־טצינג געסט־־גען ז־־נע־ א־ן נו; האט  בעשלוס ד
 ״אדרעש- דיעזעש וועגען או־ך ווערה^־־א־ געפאשש,

 אויסצול־ע. גע־־בצע העש שלייפענ-ד־עבשטאהלם׳־
 פערד־ענט׳ לאנגשט ש^ן עש האטטע טאנן דער !פע־ן

 גע־ קערקערם א־־נעש ריעגעל איגד שלאש הינטער
ווערדק! צו ב־אבט
. א־בער ן ע ג נ ־ א ־ י ר ט ג ו א ר ע <פ • פער

 האט טאגען וועגיגק פו$־ !)ן ע ג נ ד א י י ר ט נ ו א
 קאששעג- איגד שי־א. ורעגער דעש ב־־ו־.שעף דער

האהע דיא ־. ע ד ל א ב עדוארד נאטענם פעראיינעם,

 דערזעלבע פע־א־נט־״ט, ג־לדק 166,455 פאן ם־טטע
 גע. בא־זע ד־א א־נד פל־בטיג, נאט־־ל־ך ו־א־־דע
 ודק, אין בל^ש ג־בט ע־א־־גג־ש ד־עזעש דו־ך ־־עטה

 בעדענקליבע א־ן בודא.פעשט א־ן או־ך זאגדע־ן
 פע־א־נ. ד־עזע אבער ע־שי־נט נון - ש־־אנקוגגק.

 א־ש קינדע־-ש־פ־על א־י; אלש גור פאשט ט־־־א־גג
 פעראונשרי־. אנדע־ען א־־נעד צו פערהאלטג־ששע

 ״עשקאטפ. זאגענאננטע; דער אץ ודק אץ ד־א אוגג,
 א־־נע וואורדע. עגטדעקט ן ר ע ט ש ע ג טע-באנק״

 נעמליך טעלרעט ד־עזעש 18. פאש דעפעשע וויענער
 עשקאטפטע. דער ד־רעקטא־ ״־ע־ :פאלגעגדעש

, לוקאם קאסשא, ינער  אוהר 1״ ה־יטע ז־־ט א־זט ■ו
 ע־. אנשטאלט ד־א פערשווא־נדק. פא־ט־טטאגש
 ד־א אנצי־גע. פאליצ״ל־בע ד־א זאגל־־ך שג־אטט־עטע

 קאששא דע־ רעודז־א; פא־נעגאטמענע זאפא־ט
 פא; געלדע ם ע ־ א א ב א; אבגאנג א־־נק צ־־גט

עי ־ פ א פ . ה ט ר ע ו ו א; גולדק, 1,509,960
 געזאמטט-אבגאנג דער גולדען. 550,000 פאן ן ע ר

 2/ 59,960 פאן ריעזענ-שוטמע ד־א אלזא בעטדאגט
 בעקאננטק ־עש ב־־דער א־ץ א־זט ־וינער לוקאש נולד.

, פ־אנין קטא־ס טהעאטער-דירע ער נ י ו  אונטער •
 ריננ.טהעאטער וויענער דאש ד־־עקציאן דעשסען

 וואב־יא וואו־דע, נ־עדערגעב־אננם ■אה־ען 2 פא־
 לוקאש האבען. א־ה־לעבקא־־נגעב־שט מענשען י״׳;׳

 פער. שטעקבריעפליך ר ה ע ט נ ו נ ודרד ר ע נ ־ ו י
 געוויששער א־ין וואורדע מ־טטלערוו־ילע פאלנט.
 א־בע־נאב דיעזער פערהאפטעט. ק־פפלעד הי־נ־יך
 ער נ י ו י קאששא-ד־רעקטא־ געוועזענען דעש נעטל־ך
 ע ט ש ל א פ ע נ טהיילש ווערטהלאזע, גאנץ טה־־לש

 ב־ידען דיא ו־אדאנן עיט־אטפטי־ונג, צ־־ וועבשעל
 נע. פלישש־נ וועבשעל ד־עזע פיר ד־א העררען זויבערן

בעפאר טהיילטען. דך אונטער ש־טמען מאבטען

 אץ נאך ער שטעקטע ערג־־פ־ פלובט ד־א ־וינער י
 באא־. נולדען א־בער שט־נדע לעטצטער

 נראשעם או־ף א־טטער לעבטע •וינער ז־ך. צו נעלד
 וואהנוננש-ט־עטהע אלש בלאש צאהלטע א־נד פ־שע

 פ־דא אי־נע ל־עש ע־ נולדען. 500״ א־בער ■אה־ל־ך
 - פערמאגק. אללעש אהנע צו,־יק קינדער 5 אונה

 ריעזענ.פעראונ. ד־עזער פאלגע אין ווערדען עם -
 פאללי. אונד ע־ש־טטע־ונגק פ־רבטבארע טר־־איננ

בעפ-רבטעט. מענטש
ם ו צ ) ם * ס ע צ א ר פ - נ ע ט ש י ב ר א נ  א

ן  הויפט. א־ם ודר וועלבען א־בער ן,) י ל ר ע ב אי
 האבק, מיטגעטהיילט אייניגעש בערייטם בלאטטע

 פער. דער אץ :נאבצוטראנק פאלגענדעם נאך א־זט
 אנאדב־שט דער וואורדע דיעזעם 17.פא; האנדלונג

טק. אש טה־־לנאהטע ד־א א־בער ף ־ א ד ש נ ־ י ר ט  א
 האלב. א־ינע היעלט דע־זעלבע בעפ-אנט. טאט

 :ב״לי־פיג זאנטע עד רעדע. פאל־טישיע שיט־נד־נע
 אונד נראשען א־ם זינד ש פ ו ד דעם אנגאבען ״ד־א

 פער. דאצו ט־ך וועלכע נרינדע, ד־א ר־בט־ג. נאנצק
 איך נעוועזען• נאטור פאל־ט־שער ז־נד אנלאשטען,

 א־ב־־טע־ די־טשק דיא בעווי־זע;,'דאש וואללטע
 א־־נ. ניבט פערהאלטניששק העררשענדען דען ט־ט

 ר, ע ז י א ק דער ה־עב־־א אב !ז־יען פערשטאנדען
ע •נ ב אדער ץ נ י ד פ נ א ר ק דע־  טען ירש פ ש ד

 י. גל־־בנילטיג טיר א־זט דאש ווארען, אוטנעקאמטק
 אדף עש קאטמט צ־עלע נראשער ע־ר־־בונג ב־־א
 ניבט מענשענלעבען פאא־ א־־ן פא; קל־־נ־נק־־ט ד־א
 זאללטק, זיין ן ע ט ס ר י פ נע־אדע עש דאש !אן

 זענדק פלאנעש. מ־־נעש שלימטשטע דאש ניבט •ואר
ע נעראדע דאך ב י ל ט ס ר י  פעדזאנל־בק־יטען פ
 אויש טענשען טדזענדע פ־עלע ק־־ענע •עדעש ב־־א

ק א־ן נדינדעך .א־יגענניטציגען זינו אונד טאד׳ ד



 צו שוואטם נייעץ איינק שנור ד'א אן צור־קצונעהק,
 ריק. דער בייא אטטענצאט ראש אונד בעשעסטינק

 צוריק גינג איך או־סצושיהרק. קאיזערם דעם קעהר
 מעטער צווייא צירקא שנור דער פאן שניטט אונד
 אום שיע־ה־נדערן. צו עקשפלאדאן דיא אום אב׳

ק איך בעשעסטינטע טיישען, צו ק־בלער יעדאך ב  א
 בעשאהלק, סיר ער ודא שוואטם, אנדערן א־ינען

 געזעהען קאיזער דען אהנע אן, דענזעלבען צינדעטע
 טיט איך אלם מיך. ענטפערנטע האבען׳אונד צו

 איבער ער וואר צוזאטטענטראף, וו־עדער ק־בלער
 וויטהענד, זעהר אטטענטאטם רעם טישלינגען ראם

 דיעזעלבע גלויבטע, אונד שנור ד־א א־נטערזוכטע
 קיבלער שאננק. שייע־ ק־ין נאשסע ווענק ייאללטע
 נע- אנדער; שערשיעדענק בייא :אך מיך ייאללטע

 קא־זער-טארד א־ינען שעראנלאפסק, לענענהייטען
 אללען טיט שעסט-האללע ד־א ארך וו־א בענעהען, צו

 איך אבער שש־עננק, צו לושט דיא אין שערזאנען
 נעבען, צו געדא־ שערלאננען זי־נעם טיך, ווייגעדטע

וואללטע• טאדטק מענשען קיינען איך יא
ם ג נ ו ד י ל ל א ט ש נ י א ר ו (צ * ע א. ר ב

ן א ) ־ . י ע י נ נ ע  אינזע־עם אי; האבק ודד ש
 אנ. דיא: אונד אינשטאללירונג דיא לייטארטיקעל

 אבער. דעס ש־אז־דענטע; נ־יען טרינטד-רעדעדעם
 דער א־ם יעדאך, טיססק ודר נעב־אבט. הייזעם

 קוים דאם מיטטהיילען, ארך נענינען. צו ייאהרהייט
 ד־ע- א; אבערהויז-ט־טנל־עדער דע־ דריטטעל איי;
 דריטט. צווייא וואהרענד טה־־לנאדם, שעבטע זעם

 צ״נט ראם בליעבק. הייזע צ• אבדבטליך טהיילע
 קרי־זע; דען אי; שארל״ש־נ טא; ראם געניגע, ציר
 קידבענ-ווירדענ- האהען דע־ אונד טאננאטע; דעד

ט ערנעננוננ ד־עזער טיט ט־אנער ב י  ציש-עדען נ
 מיני. דיא וואהל שענניעי דאם עב, ם ק> זא איזט.
 אבנע. דעם טיטנליעדער צאהלרייבע אינד בטע־

 ער- צידא־ע־ן זיינק אונטע־ א־דנעטענ-הרזעס
 האבשטען ד־א אייך אבער ניבט ראננטע, בליקען

 טיעשע דיעזע וואהער אונד לאנדעב. טאננאטעןדעם
 דאבע; דאם נון, !;בא־א דע; נענע; שערשטיטטונג

 לי־טא־טיקעלם אונזע־עם שלוששע אם -יא; יא י־־־
 נלוי. הערדן דיא אננעדי־טעט. נענוב שערשטאנדליך

 מיני. דעם ז־ך שענניעי בא־אן דאש נעמל־ך, בען
 ד,אאר אינד הדט טיט טיבא שטעד-ש־אזידענטק

 ער- צו שטעללע דיעזע נור אים האבע, שערקוישט
 דער נאך דאש האששען, צו איזט עש - האלטען.

 אי; דיעשבעצינליך שענניעי בא־א; דיא ע־קלא־וננ,
 דיא האט, אבנענעבען אנטדיטטש.דעדע זיינע־

 באלר זץ טאננאטען דע־ קר־יזען רען אי; אייש־ענינג
 שיי- דיא אששענטליך שענניע• ■יענן שטע.—; לענק

 אננאהטע דו־ך ע־ דאש ע־קלא־וננאבנאב, ע־ל־בע
 שא; אבע־-הויז-ש־אז־דענטע; איינעש ודרדע ־ע־

 ניבטש איבע־צ־־ניננ פאליטישק ביזהער־נק :״נע־
 ערקלא־וגג דיעזע־ מאן דארף האבע, א״שנענעבען

 זיך בעריעף ע־ ביימעששען. נלויבק פאללק נעודש
ק ״שא־ ארך ע־ דאש דא־ויף, •א  דעש שטישען ד

 דך דננע ד־עזעם אין טה־אנעם״ אללע־האבסטק
 אננאהטע צור זיך ער בעפאר האט, נעאיישערט

 נאבשטען דע־ אי; - העדבייליעש. שאשטענש דיעזעש
 יענ_ 1.י> אם ע־שט ד־א אבער-הו־זעם, דעם זיטציננ

 דען צווישען ד־־שטע ויי־ד, שטאטטשינדען נער
 נייק דעס אונד אבע־-הי־זעם דעם טיטנליעדערן
 שטאג- צו שע־זאהניננ אי־נע בע־־יטש ש־אז־דענטק

 א־נאננענעהם טי־סטען אם - זיין: נעראטטק ־ע
 נ־אף אייך דאש דאדורך, ■עדאך טאן י־א־ בעריהרט

 אינשטאללירוננש-שעכטע דיעזעם א; י ש א ר ד נ א
זיבט ללא־ד״ ״שעשטער האט. טה־־לגענאטטק ניבט
 איי. דורך אנדראשי׳ש אביועזענהייט דע־ נ־ונד דען

 טא; האט דאך שערטושק. צו שראזען לעערע נינע
 קלא־- נענינענדע ה־ע־־בער קר־־זען פאליטישק אין

 דאש מעה־, געה״טניש קיי; נעמליך א־זט עם ה־־ט.
 ,רעפא־ם דיא א־־ף בעצי: אי; י ש א ר ד נ א נ־אף
 געננערישע _ איינע א ם י ט צו אבע־-הו־זעש־ -עם

 האבען, נאטל־ך ווילל טישא אי־נניטטט. שטעללונג
 אבע־-הייז-ט־טגליע- דע־ טהייל שיערטע דער -אש
 דע־ שא־ש־לא; אוי־ נאט־רליך קאניג, שאם -ער

 ד־א״נעטאם־גטע זאלל ווערדען ע־נאננט ־עניע־וננ,
 ם־טנליעדע־ דיעזע ־אש ■עדאך, וו־נשט אפפאזיציאך

 שזן; זאנדערן ט׳ נ נ א נ ר ע קאני: דעם שא; ניבט
ק  ט ל ה א ו ו ע נ שטאדטק א־נ־ קאטיטאטען -

 בע- אפפאז־צ־אך .נעטאש־נטע ד־א !טאי״ק ייע־דק
 ייעלכע טיטנליעדע־, יענע דאש נעטל־ך, ־־ישטעט

אבער-הויז א־נ׳ש דעגיערונג דעד פארשלאג אייה

ק זאללטק, נעלאננק  ן רעניערונגש-קנעבטע נור עב
 מזלי-; זעלבסטשטאנדיגע אהנע וררדק, בלייבק

 אויך דך האט ווייזע זאנדערבא־ע־ !ט־ינוננ טישע
 אננעשלאששען. אנזיבט דיעזער י ש א ר ד נ א גראף
ק בעקאטפפט ער ארך  רע- דיא דאש געדאנקען, ד

 טיטנליעדער אלש שערזאנליבקייטק געוויששע ג־ערונג
נבר שא־שלאנ אין קאנינע ביים אבע־.ד,ויזעם דעם

ק ן  בעט־עששענ- דיא ראש ורנשט, ער ארך זאלל. ג
ק | ק שאן ד  נעווארלט שטא־טען אינד קאט־טאטען ד

 בעציגליך זאלל יעדאך שענניעי - !מאנען ווערדען
בערא רעניע־וננ דע־ טיט פונקטעם ם ע ז ע י ד |
 נ־אף דאש נרונד, דעד איזט דיעם אי־נשטיטטען. !
 ווענן דאש אינדעש, נלרבען ודר שטאללט. אנדראש־ 1

 אבע־- גאנצק דער אייש - ודלל ניבט מאנן דיעזער
 טישא ד־־שטע. ווערדק ניבטש עבען הוין.רעפא־ם |

 טיט דאך וויללק, א־יזערנעם שאן מאנן איין איזט
 דען אימטער נאך ער וואנט י ש א ר ד נ א א־־נעם

!ניבט קאמשף
 ה- ט ר י ו ו ע ש ב י ה ע נ יי א ך י ו א < *

 ״דיא :ג ר ו ב נ ע ד א אויש ש־ייבט סאן !)ט ש א ש
 ראאב.אדענבורנע־-עבענש•־- דער שאששאשיערע

 שטא. דע־ אויף טאנע דיעזעד ויא־ע; באהן טע־
 ש־־נל־בער אין אי־זענשטאדט-טיהלענדא־ף צ־אן

נעוואלטיגע דאש בערי־טש הא־טע מאן אוישרעגונג.
 רייזע-שיבל־קום דערדאש העראנברו־זקדעשצוגעם, :
 ע־שטע דאש אייך זאללטע; ווי־טע־בעשא־דערן |

 שא;, ע־טאנטע איינשטיינען צום גלאקענ.דגנאל
 7 איש נאך דעך דך וואללטע איטטער נאך אינד
 ניבט ״שאלטער״ שע־שלאששענע טא־נענש איה־

 ערווינשטק דיא קאננטע; ר־־זענדע; ד־א אששנען.
 ע־האלטען. פעראבשאלגט ניבט ריבט־נ ״ביללעטש״

 צי־־ק, טעלדוננ דע־ טיט קאם באהנ-דיענער דע־
 ש־אשע טיעשעם אין נאך דאששיע־ דער דאש

 נע- דאהע־ ווא־ק ר־־זענדע; דיא ז־יא. שערזונקען
 ר־־זע-ביללעטש״ ״אהנע שאהרט א־ה־ע נאטהינט,

!אנצוטרעטען
ע * ט נ ע ט י ל ל א ש ן י י .) נ א ם ו ר א יען

 א־נד ב־אילא אי; ן ע ה א ק טא־קא שי־טען דיא
 וועבשעל- ביידע בוקא־עשט, אי; ן ע ה א ק מ׳ ש׳

אבק ,שאקלע־  דיא ע־ילא־ט. אינזאלווענט דך ה
 ,״>״>.! <׳ בעט־אנק״ שי־טא ערשטערען דע- שאששיייע;
 דע־ פ־אנקש. (*׳׳>,׳״<:צידקא אקטיווק ־־א ש־אנקש,
 בעקאננט. ניבט א־זט ש־־טא צו־י־טען דע־ שטאטוש

 א־ב־יטעטע; זאהן) א־נד •שאטע־ שירשע; ביידע
 דער שאלל־טענט דעם ב־־א אבער ייא־ק שאליד,

 ב־יאלא אי; א ל ו ש א ל א ק י נ שי־טא רוטאנישען
 זינד איישדאנדע שאש בעטהי־ליגט. שטא־ק זעה־

 ה״ש; בעטהיילינט, טאש־נ באנק־ערש ריישצינער
 בעט־אנק. נ־אשע־ען טיט פא־־ז אי; ראטפ אונד

ה־ננענען שע־ל־שט. ניעטאנ־ ע־ליידעט נא^אטין אין

ן שייט׳ שא; ע ה א  איי* ריטעששק שיר־־טע ק
ניקאלאפילא.

 ג נ ו א ־ י ר ט נ ו א ר ע ט.ש ש א פ ע נ י י (א *
ט ב י נ  בערליגער איינעם ש!ז נ ו א א י י ב -

 פאשט-אששיטענט דע־ איזט ציפאלנע טעלעג־אטס
 אטטש- שאן אונטע־שלאגוננ נאך ש, ט ־ א ל ע ב

 1נ אש טא־ק, 16.260 פא; האהע דע־ אין נעלדע־ן
 דעש- דע־ נעייא־דען• שייבט־ג דא־ט שא; דיעזעש

 בעלאהניננ א״נע ע־נ־־־שיננ דעששע; או־ף ר־ידאנט,
 26 א־זט ייאי־דע, א־ישנעזעטצט טארק 7׳ז0 שאן

 קורצעש האלב בלאנדעש. האט קליין, א־ט, יאה־ע
 שנו־בא־ט, ששא־ל־בק דינקע־י־-בייאנדע; האא־,

 שאד. געז־בט, א־ישנעדוגזענעש עט־יאש בל־־בעש,
 שישע. ־עבטק דעם או־ף הינקט אינד צאהנע האשטע
 שי- ״ה־נקענדק זי־נעש ט־אטין •וירד טאנן ד־עזע־

 ־אפיןנקאטטק. א־יזענבאה; דע־ טיט ״אהל שעש״
 דעש טיט פאשט-שע־אינט־ייאיננ ב־יננקדיעזע וירד

 א־־שנאהטב- דיעשטאל זיא דאש געשיהלע, ש־־ידינק
 אי; זאנדער; •יאי־דע, שע־איבט אינם ב־־א ניבט ווייזע

בע־ל־ן!)

־עדאקציאי. דער ב־יעשע
 נאך פא:שוננ6אוי אונזע־ע־ :פ' אץ ג׳ ט׳ דע־־ן

 ווע־דען. נענאטזז־נט א־נטאנלק צאיזל־נ: דיעזעי צו ליא קאננען
 בעוואוס- דע־ פאן טאנע; ווי־ :ד׳ שי ,ש אי; ע׳ ל' די' —

 איין עבען זיא -א שש־ענען, נ־:ט: אכסאל־ט נ־אש־־ע ט־״ץ
 דרפטשטאדט דע־ אי; לעבען וויי אונצ״ט׳א־זם. צו־ ״••א־ט

 •עפא־ש-בע- איינע א־־נענד ור־זע ק־־נע־ אין מע־קען או:ד
ן;־ע־ן0 -עפא-לאטא-, ק••• איל״ < נ ע ד ע ם ס ווענונג.

! איין ר י א  נ־א- קייגע מאן נרו־בט מענשען דיעזען נענק נ
 איבע־ד־עש ש־־־בען. צו צייטוננס־ארטיקעל קיינע אונד שי־ען

 דיא איינענטליך ווא ניבט, נראשירע דיעזער ארם ורד ערזעחען
הע אייט. ״רעפארם' אונו ״שארטשר־טט־ צוו־שען ״נ־ענצע״

 ווי;. פיר נאד' אונד ״פרעדינט ביישפיעל צום האלט ע' ש׳
 ערנליקען ׳עדאך אנדערע ״פא־טשדיטט', שענפווערטהען

 א־נע־ :ל׳ אין ה׳ ר העידן — !״־עפא־ם״ א־ינע ה־ער־ן אוץ
 ווי- וואללען קאנפעפם־אך •יידישק דעד פעדט־עטונג ד־א

 נענע:. פדאנע נאנצע ד־א דא שפדענק, מעד,ד נינט דאהעי
 בעקאמפפט אנד־אש• נ־אף ד־־פטע. וועדדק שטאנדסלאז

 די־פ- לא אונד געלעטצ-ענטוואו־ף, ד־עספאלל־גען דען נעמלץ
 ב־וננען דען אין דיעסמאל אבע־הרל-־עפא־ש נאנצע דיא טע

 נעטדאנקק שא־פען פאן :מ׳ אין וו׳ ה׳ העדרן — !פאללען
 ליטע־ דע־ פע־קו־פען, סליוואורטיך ״סידמיעד נור ל־א דייפען

 וואבייא קאםטען, ק־׳ 60 סינדעםטענם פלאשע לאממט מוס
 - דארף. וועדדען בערעכנעט קי' 10 מים נדד פלאשע דיא

 נינם אילט טידקענלאל א־ד,ר ק׳: פי ב׳ אין ל׳ י׳ העידן
 •ע- וועיטה, קי־נען נענענוואדט־נ האבק קופאנש דיא נעצאנען.

 מיששען וואללען, פע־קייפען לאל דאש איינמאל ליא ווענן דאק
 פאן :מ׳ ני׳ אין ם׳ מ׳ העידן — דץ. דאבייא קופאנש דיא

 נעצאנען. קי־נעש אילט לאלען מאילאנדע־ שטיק פיע־ איה־ען
- וריד אקציע איהדע :נ׳ אין ש׳ א׳ הע־־ן —  נולד׳ 137 פ

 אילט לאל -ער1864 איהד :ק׳ אין ,ם ה׳ העדין — נעקויפט.
 ם־אמיע:- או:נ׳ איהד :ק׳ אין וו׳ י׳ הע־־ן — נעצאנען. נ־נט
 נעצאנען נולד׳ 114 פאן נעורנן קלי־נשטען דעש מיט אילט לאל

 ורנו״׳טג־אצ-לאל אידוי :ם׳ אין :׳ אינני דע־־ן - ווא־דען.
 שיים מו׳־ד, ונו׳ ונו׳ להמופלנ — ווא־דען. נעצאנען נינט אילט
ל :ש' בקיק ה ע נ ו ד  ונדול־ש, ■נים ־בניש •יטנו נב־ זו מ

 ד־נ■ לפי ואיש א־׳ט ובאורים ד־שית במה עם בקהל ודרשו
 -אשש, על מ־־א עלה לא לאת ובנל עליו, הטובה ה׳ וניד

 ש־ה בלה לפע״ר ולנן ההמון. בעיני מנשיל לאבן הדב־ •הי׳ פ;
עלינו. ותמיהתו התפלאותו נש

. ט כ י ד ע ב ס ט פ ע ש ע ג
 נינט דך נעשטאלטעט נעשעפט האש ן. ע צ י י ו ו
 קייפע וועניג זעה־ נוי וואו־דען עקנפא־ט דע; פי־ בעששע־.
 מיהלען היעז־נע פי־ בעדאיף דע־ זעלנשט אינה נעדאנט,

 קי*. מעהלע איתרע פי־ זעלנע דא נע־יננע־, איין נור איזט
 ק־אפט פאללע־ טיט איש פינדען, אבזאט׳ן נענינענדען נען

קאננען. צ■ איבייטען
 דעש בייא ט. ק ד א מ .ה ע י פ ם : א ל ש ר ע ט ם ע ם

 וואנענ. אבנעהאלטענען פעשט אץ היעד מ. ד. .טען1י אש
 יעה5קל״נ. 396 אונה גראם. שטיק 1410 וואוידק מארקטע

 : פעדקויפט וואודדק היעפאן נעב־אנט. מא־קטע צו
 1*0 ניז 90 פאן שטיק פעי , ע ד ע י ט ש שטיק 4

 נולד. 370-181( פאן פאא־ דאש אנשק, 904 — נולדען
 םעלק.קיהע 170 נול ׳:60-130 פאן סאאד האש קיהע, 300
 פאא־ דאם ניפפעל, שטיק 3(! ; נול 180—85 פאן שטיק דאש
 10 פא; שטיק דאש קעלבע־, שטיק 334 נול.; ־:10-140 פאן
 נולד׳ 8 ביל מ פאן פאא־ האש •טאפע, שטיק ;<!׳:נול י•׳: ביל

 נולה. 52 ביל 46 קוד״פלייש —נולד. 51 ביל '■ 0 אנשענ.פלי־ש
 46 ביל 4־1 ניפפעל-פלייש אונד נולד. 70 ביל 60 קאלב.פלי־ש

קילא. 1ין׳י פעי פ־יילע נולד.

.18*4 דעצעטבעד :7.שאש לאטטא-ציעהיננ
21 79 23 61 39 ן ; ־ י ב

 איט- אין ישראל', גדולי ״תולדות ווערק דאש *״0
 ע־- צו רך׳ 50 שיד אינם בייא א־זט ב־אש־־ט. שלא;

 לאנד- ד־א היה, ״טאנטע ערצעהלונג דיא ;האלטק
 ט,—בראש איטשלא; אי; עבענשאללש רעבעציך,

-  טאנ. טאזעם שיר דעש שא־ט־אט דאב ק־׳; 30 פ
ק־׳. 20 איש טעשיא־ע

 ע־- אבאננענטע; אי־נט־עטענדע נייא =
 דיא זאיייא נעגענשטאנדע, ד־־־א אללע האלטען
 אונזע־עב שא־טזעטציננען 2,־.ע־שיענענען ביזהער

 ג־אטים ש־לאזאף״ בעקעהרטע ״־ע־ שאלל־עטאנם
 זא נוד קאננק נאבזענדוננען אבינע - צונעזענדעט.

 שא־- קליינע דער אלם ווערדק, געוואהרט לאננע
ע־לרבט. עש ־אטה

~ ^ בעשטעל. אונה לענהוננען ציש־־פטען, אללע =
 ״נייע ד־א פי־ םדענומע־אצ־אנס.נעלדע־ לאוויא לוננען,
אן: אדדעסשירען צו לינה צייטיננ׳׳ פעשטע־ ייד־שע
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 אילט אונד פאללקאממען, נענינט אדדעפשע איינפאנע דיעלע
אוננאטהיג בעצייננונג נענויעדע איינע

עהרענטהי״ל. ט׳ :פעיאנטווא־טליך דעדאקציאן דיא ם־ד
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