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•עיען ״■׳*■־י*

כאגטאג
דאננערסטאג. אונד

 :סדייזע ־ פיאנונזע־אציאנש
 קד. — ל.6 7 הדיג גצי*ן נא

 ״ 50 ״ 3 ל־יאלביאחרינ
״ 76 ״ 1*רטעד**זהרינ6

מףדמןממג
ע ט א ר ע ז נ י א

לפ״רן.תרמ״ב שנתאדר יח' בודאפעסש. פ״ה
קאניגרייך. א״ סערבען

 >5. אש האש בעלגראד אץ שקששטינא ריא
א; אדף איבעדדאשט. •ועלט ־•א דיעזעם ט-  אנ

 בע- דעד נאמליך •יאירדע ש־אזירענטען דעם
ק £*-שטענטה*ם דאש ראש נע£אםט, ישליש  סערבי

ע- ראש ווע-דע, ך—קאניג, איץ נינמעה-  £*־בט ד
הין מילאן דע- ש מילאן דא:י; פ- ט א- ענ ב-  .ז א
ה״שע.

 איץ סעדביען איזט שאנשא: דיט אלזא.
 דיעזע- מיש דך האש ויעלש דיא א־נ־ יך—-אני:
איזט, שהאשזאבע אב;ע£־נדק. בע-ישש זאשע

 ־׳מאניען •יענן ץ איינצי-ויענדק אש עט״ ראנעגען
ק זי ק קאנינע צ־ש קא-ל נ £ ם-  קאננטע. איי

ם א-  מילאן זייגען מיט שע־ביען דיעש זאללטע יי
ט :  געלד קיץ יא ראשטעט ראש ? קאנגען טה־ן :׳
 א״- ריא ירע.—6 איינע לייטעץ רען מאבט אינר

 זאבאלר אייך. רענן האבעץ מאבטע -אשאישעץ
 £ע-שטא:רי- גניששע •יעלט-ע-א״ -עש £אן זיא

או-דק, ;עט  נינמעה־ שטען,—£ רעש זאשא-ט וי
 בע־ •ששאנרעש־״עבשעל ז״נעש צי מילאן, קאניג

 א־־* £אן א״ך ער איזט זאמיט איגד ;ליקיי־ג־שט
אנע־קאננט. קאני; אלש ־אשא

 אימישטאנרען אנרע-ען אינטע- נין עש •יענן
 א״; טע־ביען א: קאבן. דין :אניןנד־בנ־לט־נ

א קאנינר״ך א״; א־ע־ פי־שטענטהום זא ,-

•עטצם. פ-םטען םע־שישק -עש
ע- אננעדשטש זי איש שא-נאננע ד

 דאם נעלאננט, א״נדבט עי־ דנד פאלק ־■יע 
א אד;־ סע־ביען דאש א״ף אינד פ־״נדשאפט יי

ק ק ד עו  רו- דיא דאהער •אנטע ע־ איזט. אנז
 ה״טע אינד דאפאן טע־סטער ם־ש-נעדננטק

עי שפיטצע דעד אן טאננע- שטעהק  שע־ב•- ד
 פע־שטע- ווירדינק צ׳ עם ד־א דעניעריננ, שען
ק  ש-אינ-—אסטזן ״אהליואללען ראם "אט ר

ק -6 :א־נט  האם טא; אינה בעדייטעם. טעדבי
ק דע- טיט ש טי  אינד אבנעבראכק שאליטיק -

 ״עדק- אלם טעה־ ניםט -וטלאנד שאן דך ויילד
 אן6 דאט סעדביק, איין לאששען. טע;—נעב צי•:

- איזט ״ילל. ו~םםען א־נזע- פ

 ע־הע- דיא איזט נעדשטשפונקטע דיעזעם פא;
 בע- צי די; פר״ קאנינד״שע צ־ם סעיביענט בי:נ

נ-יסק•
 פ-אקלא- דע- אקט פ״ע־לישע; דע; איבע-

 נאם- דנד קאנינ־״שע ציש שע־שיענש טאציא;
א״ננעלויפק. טעלענ-אטטע פאינענדע

ט דע־ טא-ן■ ״• בעלנ-אד ט  וואירדע פ״
 לאנדטאנו וזע־בישע־ שק־פשטינא דע־ פא;
 שדיפשטינא נאנצע דיא פ־אקלאטי־ט. קאנינ צ־ש

 דע; -עטזעלגע; איש שטען.—פ ציש דך שענאב
שט—פ דע- םיטציטהיילען פאלקעש :ש

ע- פא; י  פי־ששענטד -עש ע־העשיננ -
קא:־נ־ ציש •ע;  אישע־־אשט •יעני; א־׳; קאניג־״שע ציש שע־ניע;

ע- צייייפעל קי■; דאנן זא ע.—״א ש א-  ז״ז■ -
א נעה״טע; איש -אש שעפ-אנט ע־שט טאשטע ־׳

שיטציטה״יע; פאלקעש דעש •״לדק
ק אנט״א־טעטע ל ל ך־ ע ------------פאד דעש ד

ק  פער- שקיפשטינא דע- אי; - "אללעז• צ־ י
 טי: זאטטטלישע- ב״ז״ן איש יאש

 א אנט־א: דע; פאפא־״טש דענט
 נ־ינד ..*־־ קאנינרי־ך צ־ש זע־גיענש טאטיא;

־ ע  לאנדעש״ רעש -עשטע דישטא־ישע; אלטע; ד
ט אינ־ טק דיא פא־־ע־ אטטעי  דע; א״ף. פע־ז

 זע-ב•- דע־ נאטע; איש שקיפשטינא דע־ אינש ״
ק ציש רארייט נע- ד פא־ נאטיא; שע; שד-  א״

ענדע:- ניבט שנד־טישעש. ״אללען. צ' ש־יננע;

ק ויעלשע טאנדאן. העדפא־- ״שעל אללנעט״נ
-ו£ט.

א  צעהן איש בטע—איבע שקששטינא -
ש- רע־ בעשל־ש איינשטיממיגעץ רען —א  דאננ

 ד ׳־שטק.£ רעש ש־אקלאמאטיאץ
־־ששען,£ עש

ן 6רע ו* ^ א  ט
 אלנד שטין—£

ק צ ש״נ מילאן £-שש עמואאננען• א־
א

רעש 1
 רע- :אמען איש ־עש האט

ייאיניטע איישנער״קטק
 :אט־ץ.ן זע-ב-שען

•יילל- שקששטינא
 אננענאממען קאנינשטיטעל רען אינה ט—שא ־ ■י* ״ ״ ניזז־ד״ נגא־ן ב־א

נ״; ן ־׳ נ *י ־ע:; נענעבע;. א״נ״ילל׳:•:: די אנ ט אקט ע־לישע פ׳ דע־ ז א  -אט ה אי -
"ש ~׳א £״ 5. *ע'ב׳ גע- איינדרוק יריגען—£ טיע£עץ, איינעץ £אא- י ?

הדונג—. א־ה-ע קאננטע קאנינין ריא מאבט. ! א~ ךאש ־13י:?*זג 1"א
ק ^ש־ע_צו _........ ׳ - ץ שעט״טטע-ן. ק״ש | ^ פ-נ אנ אלעקטאנ-ע- ק־

ע 1 *ו•6 י -ו - ■1 ט ט • - י -* • ד א- ע- פא; וי א עטפא־נעהאשק, קאניניד -
־ " ק ד ע־ א טע־בי ע־ £ נ׳ " * * דאנן אינד בענ-שע, ־עפיטאטיא דיא ע- טיט *

שע- ה א א - ד איני א־דענטל'־ : י " ל פאש 1 יי־*־ ? שאי דעד ד״הע; דיא דודך האפ-טא־
 גע- (לאנדטאנש-דעפיט-טעו ישק־פישט־:א-ע;

שט. בענ״שטע־׳:: אללנעט״נע ט־אנען. הע־־
 נעקאט- אינפע־האפפט ע־יינניש דאש אב״אהל

שענשענ-טאשע; נ־אשע בע־״שש פיללע; טען,
 פא- פי־טטלישען ־עש צורשען נאשענ-־״ש דע;

 א־נד פא־לאטענטש-געביידע דעש אינד לאשטע
 דיא ע־״נניש. פ־״ד־נע דאש איבעד ״שעק

 אינים איה־ 1! האיש איש קעה־טע שקיפשטינא
 והצע- דע- אונה ודייק פא-לאטענטש-נעש״דע

 זערב־ענש ערהעבונ: ד־א פובל־צ־־טע פ־אדדענט
 דעם רעגיערונג דע- אונטע- קאנינ״ישע ציש

ק. פאן 1.אן ל ט• ־אנינש ע־ני  שקופשטינא דיא ז
פ״ע־ייבע; העש אינטע־פע־שיניננ דיא נאהש

דודך שעשטאט׳:•:: דעשע; איש פא-, אקשעש

אבק. פע־נעששע; שא; עש ד------״ע הענן ה
 קאנינ-ישע ציש איינטאי •שא; שערביען -אש

שנע-פען ע, א״ ה א-  לעד,נטע -אטאלש אשע־ ״
 ־'א־ עש — אש. קאנינסודרדע היא שט—פ הע־

ש-ט-ק״שען איש דיעם , קו־ענע -שי  עד ודיל -
 דאטאלינען ז״נער אינפאלנע האש ״אישטע,

שעי דאש ם-אי:נא-;  שע־שישע דאש •ע-איננא-ן—אשטע
ק נישט לאנינטהיש ע-קעננ  דאטאלש והרד. אנ

 איינפל׳- פאללען דעש אינטע- שע־ש־ע; ׳שטאנד
:/ דינע ״שלאנהש, שע  פאנשלא- •וארק טע- טי

״שלאנדש. אנענטען זאציזאנע; אונה ״יששע;
 זאשע היא •עדאך שטעהט אנדע־כ ;אני:

שט ■עטצט סע־- לאש אלם זא״ארל טילאן פ-

 איזט שעשטאטיניננ היא איינצוראלען. קאנינ רען
ק רירך איר־ 11 אים  אינה ערפאלנט קאנינ ד

- נלאקענ-נעל״טע אונד קאנאנענ-דאננע־ עי  פ
 היא לאנדע העם אונה רעדדענץ דעד קינדעטע;

 קא- צים זערביענם פ־ארלאטאטיאן ע־פאדנטע
טאטענטם פ״ע־לישען העם אננעדשטם ניגריישע.

 *׳!ענדשט־טט■- אין דך א״נינט נאטיא; גאנצע
•ובעל. נעם

לאגדערן. ארסאללען נייעסטעס
•ם ה ל ״ש ן ״ א 1* ש א ;א ת״ :  י.) צ א ט ״
 האט טעטעשווא־ אץ נעזעללישאפט ״הישע א״נע

ק דך  ם—פ אם א״שטאצ• אן ע־ליי־ט. שפאש ד
 הען .אן :זענדען צ• טעלעגראטס פאלנענדעם

 איש- וויקטא־ ־■׳שששאנשאבנעא־דנעטען הע־־ן
 ש-טאנע—פ אש לעע־ע; ודר פעסט. אי; טאצי

 ■ויד דענן נעדנדה״ט, ד־ינע אייף י
 א״ש אינם דוא דיא ניטעם. פיעל זא

צק. לעש  פאלנט קינדל זענדינ: איינע הע־
׳ודק." טערדעיע פאשט.

ם • י י א ) ו ט ס ע ר א ק ו  גע- דירד ש
 ״דע:-אויםיוא:דע־־נג דער פ־אנע דיא :טעלדעם

ן נאך ״  שטאדיאיש נ״עם א־ץ אי; ט1א' •ש־אל א
 נע׳ש״ט, פד־הע־ דך טא; האטטע נעש־עטק.

 פלאן ד־עזען פיר אפפענטלישק״ם דע־ אין
הע :׳נשערה ט־יטט זא שאשען. צ־ •שט־טשיננ
נעאכטעט- א״נעשהע־ נאלאטין. אי; ש-אצ״נע-

•ודענשאפט, טאנישע;-----דע טיטנליע־ע־ שטען
 פע־זענהעטע; בלאטטע־ אללע א; א״נעש אי;

ש- היא פי- אינהען אינאיש״ נאנין צי־קילא־  ה-
 ע־״אה:- העש הי־שפיה־וננ אינ־ פיה־שא־ק״ש

א איין• :;ש־פ־איעקטעם—א״ש״אנדע טע; -

 טערשטיטצינג
 ג יערק איש •ידען

 רע־ ד—י £**-טקאםמענם רייטע-ק א־ה־עש :ע
ק :*ך ם־נ־שמע־יאיש רעש רע-  מיטגליעדע־ן ר
 איינע רא־£ע-שא£טען ;עזעטצגעבענרק רע-

ט ,?״*׳•*ק— .

ק * ב ריא ע

י ב ) ק שם • - י עד• ב א• א ) א ד . ן ע ד ו  י
 ״:א-ר- ריא נאמליך בלאשט, ביסמא-קיישע ראש

־עשצש בעששרישט עייט*;:״ אללנעמיינע רייששע
ז רעש -ערע

ק ריא נאך מאן •וענן - 
י זיך ו ־ ־עם נ ש-נ ענ־ א-ז ב

 ניטצליכעץ קיינער אינר יואיבע- רעש איג־ רעל
יא נאך ראם האט זא היננעבען, בעשאששינינג

ק  דימם- דיא בענעהט אבער שטאקלע- זינן. נ
ר •ידען רען הייט, ע ב א- ק ד ״נ ר א ־ ־ א ״  צי ^י

ק £*על צ־ דא ראש מאבק, ע־נ  שטירי- אונר ל
 — ץ מאבק •ידען דיא נין זאללען ש א ו ו ,-עץ.

 שטרי- ,׳-עבט ניבט עש איזט זא זיא, האנדעלץ
 מים מאן :רעבט ניבט ארך עש א־זט זא דא, רען
ק דך  נעישא£ט- י־עגק ניר גענענאיבע- יירק ד

מק אבט אין איבע-£א-טהיילינ: ליבעד עה  ;נ
ק £ליישי:ע ראש אבע־  שט־דירען א־נד לע־נ
לאששען. איהנען מאן םא;ע
ד *  ״די- איס ן.) ע ד ו • ן ע ש • ב ר ע ם א • נ
 ריעזעש 7. אם £אנד בעלגראד אין טעמשעל שען
ע- אניועזענהייט אין  גאראישאניץ מיניסטער ד

- רעש אדייטאנטען רעש נאי־אק^יו־טש, אינד א  י
 בידגע־- רעש £-א£עקטען, רעש ש־אטיטש, נינם,

טי־טק פיעלע־ טיישטע-ש, א״נעם אונה דעפי
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 ,ל־ם*" ,,:א־א־נ פלאפפע צא־אע־ דעט גלדבענס-נע- דעט אינטע־שיעד אדנע נא ;א״
26, דעם נאפט דעד א־ן ראם נעטעלדעט, ודרד ערנדיפפק. קעננטניפפעס

 ב״א קאסערנע - שענדארטעריל דיא פעבער אונפער ה״כלער אללער גער־עבמסטע דער
ק םפ דע,־ פירספליכקייטק, סלאווישק ד  ענטפע-נט, בידוא פאן שפונדע א״נע לאפפנא, 1 פ״

בעשאט- אננ־״פעד דיא וואורדע. אננענדיפפק ן אדך דא־ רענן •פיינט מאנפענעגרא, פאן ניקיטא
 צ■ ■עטאנדק אבע- אדנע קאפע־נע, ד־א סק איבעדפיהר*,׳,■ע,-- לינענ-יפפיעלם דינעם באלד

ק פאן טאדטק. נאטליך  ע־-8 היערו־ף שענדארפק ד
ק פאלנם, טאנפע- פאן פידפפק דעם פערוואנדפעד א-ן אנ ק אץ אננר״פער ד-א דך צ א"נ

ק. ל ל א צ-ז ק ץ: ד א

 קערנ-אמשליטש ).(חלב
נולד׳ 44 בי: נולד׳

'או6;

 צודיק. וואלד דיפטען קאטפדא- זעהד דעם פייא פערהאפטעט, :ענדא
---------■------------- :ואוד- או־פנעפונדק ש־יפט-שטיקע ם־טט־דענדע

ע עיסיל־טע יינגסט דיא ברינגם מאן דען. ׳ וואכע. דער האנדעלם־בעדיכט -
 מיט מאשטאד נאך טהאטמעל אבערסטען דעם

צוזאממענהאנג. אין זאבע ועד
 לאנגע דיא אין אפעדאציאנק דיא זיך ז־־ט

ווידעי־־ דעם יקען
12 נ*ז קר׳ 13 נודד־ 12 סאן זינד סרידע יאהרסווייצען. 1

 :יצט־ סעי קל* 20 נולד׳ 3 ביט קא־טא££עלן
 114 ב-ז 112 קוהודיטע אונגארישע ד,״טע. ־אדע

 100 סע- נולד־ 112—110 אקסענה־יטע ט־אקענע נולד׳,
 באנאטע- נולד׳, 120—118 םיטטלינגע אוננארישע קילא•

 115—11• קוההייטע ד־־טשע נולד׳, 130—125 קנ״סען
גול־׳. 12—11 ראסהי־טע נולד׳.

 ! אוננארישע קגא££עדן.
גער־נ- נולד', •5 טיט וואארע בעטסערע יי״גשטיין.

ר יהאבע לעדעג־ציע ב־יא בעטערקעז. ע ם״ב  11 £אן צוריכנעגאננען הערבסט-ווייצען קר׳. 20 גול-ד־ ט
עי מ ד פ, ו פ פ פ # פ ע סלאודשעי פאן או:ד ^נ

״יעי־״יייייי״״׳'*י״ ״ ״ י ־ ׳6־י ג ״ • ו
 8 בד נולד׳ 8 טאלצ-געדסטע טריטא קר׳, 70 נולד 7

קר׳. 40 נולד׳

 נ־ א עד6 שוועד זא יוייבע א״נעם £אן ן ד א ב
ק אן ע- דאט ע,—דאו, דעט  דעד >*ל;ק8 ד

' יוייב דאם שטא־־־ב. לאטטא־א אין . י

 אלטעד איט קנאבק דדייא אוץ־ נע&עכטעס.
ק אין £א=טק •אהיען 12 ביז !0 שאן  י־*הק ד
 א;- דע־ אנצאהל אייגע ק־יוואשציאנע־• דעד

 £אמי- גע£לאהענק טאגטענעג־א נאך £אנגייך
 ודע- איב־יגענש איזט אייפשטאנד־שען ־ע־ ליק
רגעקעד־ט׳—צ בע־גע הי־ם־שק דיא אין דעד

 ק־׳ סד נול• 7 בד קר־ •5 נולד• ז אן6 יטטעל־סא־טען
 ק*׳. 20 נולד׳ 8 בד קר׳ 10 נולד׳ 8 £אן •ימא-וואארע

קל' 80 נולד׳ 7 £^ן ברעננער־ויאארע קוקודו״ן. -

צושוהרען. נע
׳ 'ג 112 ־■' ■י׳נעי באנאטע־ האג־ג.

 :טערץ 4. אש6
 20 י6 72 27 32
70 36 45 11 26

:ב־־אשעשט
:לינץ

58 21 3 12 90 :ט־יעשט
רעדאקטער ע־

. י - ע - ע ד ע ל ׳ ־א •ת ל דל* י

־ • אנצק דע־ נדאלט א אינד פא־פ פי־ •  אנ
רעדארציאי דיא איבעדג־ממט קאנהודזע אינד

•6י ־׳! ־*' א־ א״ש טע -ע -

אנציינע.
 דך דעדט ראפטיפפיא; נעפע־פ־כפע דיא 7 'י: קי' ־0 נילי■ 6 "יז5

ע- אי; פע־אניאפפ, פעד־ע- פאן - ק-. צ* נולד׳ 7 טאי־יוד סעי טעים־נע קרי. -

:•:*שעץ ,................................................... . . . . ט מ ק נילי' יי איינוספ-פעפפעטנעי פע- קאחל ־ ק—דע־פא - אנענד
"•80 ","י 15 !'נ ?י' ׳* אלדעפ טאנטענעג־א אי; פע־פפלע:•:; דיא •׳״ל ק ? קעפ צ• אלט פ ; ענפשיעדע; צדעקע די

ל ע-0ס*נ ~יל אונד לי״ם ״בראי ■וינשק צ• י י - * י מ נעט קי'• ״• נילי■ י4 =־י נילי•54 •־נ1־ •
 £אן ורענן זינד, טילדטדאטיג דאנן נור נעגדינע־
 נעלד ראש ז״טע £דעםדע־

ז־א £־־ אייך דאבי־א דאש זא

כירא 1*>0 שע־ טעהדטרידע

 יי £י־שטע:טדיש איש ייעניגע יעה״
:אטד דע־־ צ־־טען דיא ד־ אש

ע־ י  ר קדינ
י פאם־ל־ק ע- נ י" ־ י ד

י 14*.0 0. דיר'—"א -•ש:
דען א־ז

• ״שעשטע־ נעטעשטען

דפטהא קב,הא . , ...................,
.19.5י> 2056120.10,2150,22.10 - שט־עג; דע־ א־גטע־ צ״א־ אי:־ בע־ייטען. צי 18.1017.1018.1019ן

־יעצ• ד־א משגי־־ש. שאן א־שדשש ־*טיעדלען 8:./* יייי? ־אבעג ר?יי? יעע6
* ־—ז״פק_טע פא; ״״.!! - ־; פ־ ע ק א־ אפפינ יעז•:- ־

ד אץ אייך כליעב נעשאפט דאט "י............. דדדז

^׳״1פ;; ז ע! שאט

ש״אנעט, דעד.- איץ ••אעע קאננטק. •יע־ע־דאלען
נא: אדי אבנעש-אבטע- דע־ איגטע־שט־טצי;;

 32 .׳•בד י2 קאנזש א־ט ק־׳, י•1./יביי ונ ,• נ*א= מא.:טע;ע;־ דע־ זייטענש ן
א־ א י £־על זא ק־־צעש £א־ ב־ז יואר ־־נע־ בד 34 ש־עסהעשענרואא־ע ;

ע־ •א:ץ מ־גיסטעד-דעז־דענטק ־־ש־שק ־עש : 
 אץ א־נ־ :־עxצע נא־ ג־קיטא £־־שט דך ;אב

ק שעגאטש ־עש זיטציג: אייגע־ ד א-  ־יא יי
 אי־שג־עב איינע־ שא־מק

פעכטנעזעט
טציג;
*אן ̂ד* 15 ט*ט יל£1);!6 *אן . י#׳•׳ א* • ״;!־.אגהעדב. ר*' 54< נ*

ק ־30 נילד ז! שט-נענד. ש-דע שעט־אלעא־ש. שאן דגר איגד דאם־טעעיש שלאייישק ־ - - 
ע ש־אדשבע א״גנעט־אש- מאגטעגעג־א א־ן ש*סםק ;־אשע א־ א עטטא ־־*יא׳ יייח שע־ " א. נ ט: א  ק

גע א־ •ייעדע־ לט א עבעגזא ;£ק

טען ק. צי ^; ט ב -
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ק זאלל שקאנעלעוף א־:  צוו״א האלב אום ם
ענ׳ז צור סא־זער רוסישק צום איה־־  קייט־ אייי
 אהה ■ואההשי־נליך איהן וו־רד קאיזעה רעד סק.

טע־ ז־ינע אהף צייט א■•:■:׳;  שטאאטם- שיקק■ ״
 וועד- איגנאטיעפף נדאף א־נד ;־ערם סעק־עטא-

ק  אוגד זיץ אהדיענין דער ב־־א גל־־בצייטינ ד
!)ה ערהאלטק, גענונטהואונג ד־נע נ־ערם !!ודל

ע א־־נער צ• עם דאם נע -ז ה!)םםט. ק
א ד ־ ר ק ר ו צ ; • - ד ו ב ס ע ר פ ס ע נ י י  א

־ ע ) נ . ם ר ע ל ד נ א ה ס א ־ די ג

 דעני־ אונזער ז־ך צ!); ה־עדויף ריקנעלאםסק.
וועל- א־רגענד !)הנע צור־ק, קא־נ־צא נאך 1םעננ
 שטי•;- ד־א האבק. צ־ עהייטטק פע־ליסט בק

 עד- )רע1רעוו!)לוצ־אנ ד־א היער וועלבע שאנצק,
ק אין צעהשטזן־ט. וואודדק האבק, -ינטעט  ד

 אונה ויאפפק ארך סאן פאנד נעבידנם־האהלק
נאבהעד אלם

 נעריבטס-האפעם קאניגליכען פ־עםבורגעה רעם
 פ־עם- אין העד נ־בט אב אדשק,6א״םצ־ ע־ז־בט,

 עדהא£-6 קרידא *אלשעה ווענק ■־נ;םט ב־־נ
 אין בא־פעלעם א־ננאין נדאסהאנרלעד טעטע

 וואארעג- ועדבאדנענעם איין הייפטשטאדט דע-
 ב־אב- ואל־צ־־א היעדנע ד־א בעדטצע. לאנע־

 נענאננטע דאם האם .ע־פאה־וננ אי; נין טע
 טא- דער 6 נום■ הויזע אים ז־ך וואא־ענ-לאנער

 שפעצע־ייא-וואא- אונה בעפינהעט באק-;אםםע
ק  נולדען 2,״0״״ אוננעפאהר פאן ויעדטהע אים ר

 נע־יבטם־האה ם־עםסב-גע- דעם ענטהאלט.
 ם־טנע- יש6טעלע;רא -עדלטאט האם ע—•יא

ט ל  אויף ביז םאנאצינס-לאקאל דאם אינד ט-.
עדזיענעלט.6 פע־פינונג ••ייטערע

נ • ־ ־ ק ; ו ע נ ע א נ י  א- י צ י ל א ו ו ע ד ד
 ך■•- ע־םם איזט טאנ—פ טא־־נען זייט ע.ו ־ א נ

 איבער דעםעשע אטטליבע פאלנענדע פ־יה טע
ק ע; ד  פע־אפ- ־ע־יאליציאנא־ע דיא נענע; ק״

 שט־אםע היא אייך .אים :ייא-דע; *ענטליבט
איסנע- זאטסט סאשטא־ נא־ םעי־א־עייא פא;

 ענטזענ-עט. -עניטענטע- 1 ויאודדק זייבע־ן, צי
 איי- אינד איים ביעלעש-ן פא; זידען, פאס איינעם

 דיעזע איים. קאיניצא פא; נא־דען. פאם נעם
 א־טע רעם אי; העטטע; -עניטענטע- בייהק

 אבע־ זאללק. ציזאםשענקאטשק דאבאצאנ׳
 אי; פ-יהע- א־זט ראיניצא איים דעניטענט ראם

 ■ענישענט ראם אלם אייננעט־אפפע; ־אבאצאני
 קאיניצא פא; -ענישענט האם ביעלעשייץ. פא;

א־ אייך רענן ייא־טעטע  א;- היא אייה ניבט נ
נאהש זאנ-ע-ן ־עניטענטם. צודיטק -עם קינפט

ט------------- עפעב ק נ ענ ־י רעווא 10 נ
׳■אפיע־שעל-שט־נדיגעם

 * ביעלעש-ן פא; דעגיסענט ציוייטע דאס
 א־־נ- ד־א שעה־. געננער קיינען הא עם פאנד

 *עד- אונד נאבניעב־נעד נון זיך ציינק •ואהנעד
 גע- זאנא־־ע העד אויס פיעלע אינד זאהנליבעד,
ק איינוואהנעד פליבטעטק  וויעדעד יעטצט קעה־

ק אם - צודיק. ט -  זידען אים וואודדע שא־•; י
 פאן פיעה-טדאנםפאדט איין הע־צענאיוינא העד
 אונזעד איבעדפאללען. דעייאלוציאנא־ק רען

 רעוואלו- דיא נענע; זאפא־ט דע—זוא רענישענט
 יוא־ באנדע דיא ענטזענדעט, באנדען ציאנא־ע;

 האטטע (זיא ט־עפפען. צי שעה־ ניבט אבע־
 צורירנעצא- שאנטענענרא נאך וואה-ש״נליך דך

ק.)  קו־- אן האט קדיוואשציע העד אי; אייך - ;
 דעווא- אינה שאנדא־םק ציוישק נעפעבט צעם

א שטאטטנעפונדק. ליציאנא־ען - 
 פליבטעטע; נאדע
 דך בענאב שא״; 4. אש - *ע־לוסטע. קיינע

 נעבידנע האש אין בילעק פא; דענישענט אינזע־
 *עד- >4 יילאברא א־טע העם אין נאהש אינד

 א־טע דיעזעם אין נעפאננק. פעדזאנק ־עבטינע
ק1 א: שא; האט יילאשקא ט  באשפה א״; שא־י; -

 איי- נענע; שאנדא־שק 1 אינ־ פאנדי־ק 2״ פאן
שטאטטנעפינדק. באנדע ־עייאלוציאנא־ע נע

 אינזע־ע־ א־ינעם נאשל־ך האט באנדע דיעזע
 ויעננע- פיעה שטיק טעה-עהע ליעפע־אנטען

 באג־ דע־ •יאי־דע פיעה גע־״בטע דאש הדבש•
 איי; איזט קאשפפע דיעזעם אי; אבנענאששק. דע

 פע־ו־אי:- •ט־ע־ איינע־ אי;־ נטאדטעט —פא:
 נעבא־ענע זינה ע;—פא; דיעזע ק.—״א העט

 א—ט אינט פי- אבע־ ■יעלבע הע־צענאיי־נע־,
ק  *•הדק• דעייאלוציאנא־ע דיא נענע; קאשש־ ד

 פאטע־ אלטען דעש שפענדעטע ראניג אינזע־
 אינה דוקאטען. ■״! פאנדי־ען נעפאללענק העם
 ■יע־בע־ ק.—פא: אונדעטק—פע שוועה -עש

קא- דע־ שענרטע איזט. קינ-ע-; פא; פאטע־

 נרע- א ביי ט־יפפען אונזעדע־ שטעללוננק דיא
 נדאשעדע איינע אבע־ זאבאלד ו ריבטע; בען

 בעוועגונג אין דך דעויאליציאנא־ען *אן פיאהל
 אבגע- קאנאנע;-ש־םםע איינינע וועדדק זעטצט,
 שטאנדישק6אד דיא איש נענינט, ויאם געבק,

*עדיאנען. צו
ק דיא׳־ע־יאלוציאנאדען ב א  טיט ד. 5. אם ה

 אננענד•*- לייטע נעהענדע א ט י • ל דודך פ־עה
 *ואור- ן$דאה^יואין אן6 בעזאטצ״נג ד*א א״ך ען,6

 דעוואלוצי- א;6 וויעדעדהאלט טאנע דיעזעד דע
 דיא דעזילטאטסלאז. דאך אננענ־יפפע:, אנאדע;

 נע- אנדעדע פיעלע אונה קאטטאדא נעטיינדע
 אד- רוהינק אין ■אוואננאוויטש, באטען שיינדען

ט ״שטאנד-רעכט״ דאם טען ב י פיבלי־ צו נ

 דע; יד6 אום א.) נ ר א ש ט ם ־ ו א
 הנדוד הנאון ה־ב בעקאננטען

 בש״ת ד,•והנדן שלשלת עליון, קדוש השפו־סם
 אין ששארנא אבדק׳יק קאהלטאנן נתן שי״ה

 אבצוהאל- ם־ ד.םפד איינען והיזע בשטעד *•■ערל
 אבדק־ק השאה״נ הדב אהד ד *•־ וואי־דע טען,

נדע אין בעדו*ק. היע־העד *־דענקי־בען

ק : ־ פע־יואינדעטע 1 א■;־ טא־טע 3 האב י צ

 כעש־ש ד**נע* ד־עזען א*;ד ד*ד א״נשע־ששאנדען ■
דא:ש. א־־־־נען לעש צו ך

 £ערד*ע:םטע אינד £א־צ*;ע עדלעץ ד*א צדקית,
 צאהלר״כק אי־נעד ש^־ ע־בל*בענק,6 רעם

 גאנעק דעד אדם דך וועלבע מ,8צוה$רעדשא
 בעג**םטע-ונג ם־ט ד*א נשאנד. א־ א*מ;ע;ענד

 א*בע- דעדנערם רעם דארטע ;עשם־אבענען
 געמ״נדע, רע• שע־ליםט א*נע-זעטצל*:ק רען
ע- דע- אץ  ט*ט לאנג •אהרע 23 !ע־בל״בענע ד

 אונד *נ;~טע,6 נאמן -ועד אלם א-שאששע-ו:;
 דורך £אט*ל*ע ז״נע דעץ ,שע־ל-סט העדבק דען

 ע־ל־טטק, הדוד ם;ץ ד־עזעם אבלעבען ־אם
ק אנייעזענדק אללע א׳*־ א״בשעץ  דע־א-־ א״נ

 טה־אנעגלעע־ אד;ע ק**ן ראם א״נד-וק, ט*;ק
 £אץ ענקעל א*ץ *־א־ שע־בל-ע;ע דע־ בל־עב.

ף שי־ם ־ -  ש־־־ ז״נעד א־ץ שאן איגד ז־צ־ק״ל ח
 שטע-ץ אגעגדע-—הע־שא א״ץ •וגענד העסטעץ
 הע£- א־ץ טה־מ״ם. ה;אץ של ה;ד*לד ב־ש-בד,

 ־*הטשאל- ז״נעם דאטטע ל*נ;ענ-ל״דעץ טיגעש
ק  א! בע־״שעט. ע:דע •אהעם א-ץ לעז—ו ל

א: האט א*הץ  ••דע:צה*ם. שאטע־לאנד־שע -
 א־־נק א־טהאדארם-ע ־־א א־נםבעזאנדע־ע

ק אי־נעץ הע־אק׳ תלם־ד־שק ש״ג  ש*•- א-נ- א״
ק ג ״ לד - בעט־־־ע־ן. צ־ קאטפשע־ ע

ס צש דז}״־*םלאן קאדע״ס דעש *•אד״דע שיו  ע־לא* נע
שק דעש דשנליעדע- ד-א דאד־צ׳א• עד.ע כען. :עוד

שש־עבזאאל. אששענע־

־. זאנשע — ״צאיא־. ;

- נשש - ט־־אנן.  אנ:עלע- דיעזע־ אץ עש, נעציעדש ד
- א״ש עש ד־טצ-עדען. :ע:־־־ש "א־י :שע־נ־א:ש ד ד

ד•• א־ד.־ דאש ״:עדענקעם.
 נעשאשצען עבעץ דעש שאן עשוואש דע־ •עדע־. ד־ד.

 נעשט־אשש• שאדע דע: ד־ש וד־ד שע־־אטד בעשיוששע
נע- ו־־־בע־ן א־־־ען זעליבשש נעד־־דנ־ש ־אש בד־א־־ש

 ד־־רי־גען ב־־ש ש־־א־ע א־ך שע־זאנשש. עד־ע־נ־עש־נ:
נאכששע דע־ בל־שע ד־־נעש נ־:ש ד־א רענן דע־קולעש.

 אנקלאנע• דעש לאננשט שא* ־אששע א־ך דאנטע. נען
 **ענען צ־עהען צ* ־עלענשאשש צ־■ ד־ך נעשטאטטעש.

 גוג■ צו נ־:ט. עש •ואגע בעט־אנענש. נאששלאזען ד״נעש
 שווא* א*ך אדע־ ־עדען, צ• ווא־ט א׳־ן *ויען דע* שטען

 דאש :עש־טצע־ץ. ע־דאנענען ד־־נע־ ד־נע־־־א, נ־־א -ע
גע• אונד שע־קלאנט ש״נאשטלאז*:ק ווענען ד־־שש ד־א

 אונד שוו־ענ. קלעדענש שלא***א*ש
־> נעה״סען דעש ם־טנל־עדע־ דיא ג־יש־ז

שעד־ ז״נען ־אדע־ ד־ע־ לאד
נא־ אידיש • אן כליקע ;־ש

נד־אננק• דע: ו־א־ניננ ד־א נאלש דענש־י־ך

יא** דעש שע־נאשעש א״שד־־קל״כען דעש ש־אטין
 •אש אץ דען קלעדענש ש־יא־״איש דך בעא״לשע זע־ש

כדען אנ״עזענדען אנ  ;עד,**דעו דעש בעשלישע רעש שאן ־
 נע* שענאש דען שא־ טאנען ש־נ—ד נאך דע־ ־אטדעש,

 ווא־:•:ש עש נעבען. צו ק־נדע זאללשע, ווע־דען ב־אנש
 שענאם דע־ דאש שא־האנדען, א**:ז*:ש נע־־ננששע ד*א
 ד*א ור־־דע. ענשגענענט־עשען קאדע־ש דעש שליאנע דעש

 א*גע־־ אל;ד לעבען א*ד.־ •־4 צ-ששע־טען שענאשא־ען
- באשען אונשעדד־ש־נ־״ש. אץ ז
 דאד־ציאן א״ך ד.ע־־שז*:ש*ג א*:ד עה־נ־יציג דא

 עדי־עג־ ש־עלען דע* ק**ש דאך דך ע־ קא;נשע זא ׳ווא־
 א*ד.ן שענאש דע־ וועלנעש ד־ט עדוועה־ען, נעצי־נוננען

א אל;ד ׳ששעשש ״  איבע־ש־ששען נעלענענה־יש •עדע־ :
 שענאש דע־ דאששע ע־שש טאנען ודעכיגען שא־ וואללטע.

 ־־שטע־ן ־אד־שען אדש א־־נע קאדעד רעם בעשלאששען,
וו!- אלל״ן ;
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זינגער־נאהמשינק
 אינו וועלט הע־ בעסטק היא אנע־קאננט זינה

 אהסשטעללזננע 16״ אלם נועה- יה א ■ואי-הק
ק וועררק דיעזעלבק זנעק-אנט.—פ  נעג
 טאנא: פעה *י. ,־• פא; נ; -אטענצאהל נז•״

* פע־ק״פט. * ־



א 2.87 ז ע י . וזענ נ נ צ*יטו
בעהאנד־ דע־ אלגע6 איינע נדר ווע־־דעץ, געזאגנו *-עדליבער איין פובליק־מש

 רום־שע דיא דורך ד־עזעלבק ד*א דנד, לונג הימנע דע־ אבדננונג נאך שטאצט.
 ד־א שטעללננע ע־ ע־£אה־ען. געזעטצגעב־נג דאנקטע £עטט-פ־עד:ט דע־ אבהאלט־נ: א־נ־
 יודענ-העטצק דיא דורך דאס £עטט, טהאטזאבע דיא £*ר קאניגם דעס נאסען א״ם א־ייטאנט דע־

 שערוואונ- 70 נענוא־כזעט, •ידען 66 ־וסלאנד אץ דיא אן •ודק !־עי אנהאנגליבקי־ט אונד ע—#
גע *עו־טאגק איגד ה״טאטה אום 20,000 דעם, -נאסגרע.

 נע- ש־״ק 200 אלם טעה־ דאש אוגד ב־אכם א--1 עננלישק איש ■ודק ר־ם־שק ודיא •
ק4 ש>ןם ודדד ן >) ד *נ ל איים לאטענטע.) ם ק *׳הדמע ע־ ויארדקז־נד. •שאנדעט -  נאביויים. ד

 אדם- ד־עזע אללע בעדא־־ען דוסישק דיא דאם דטצונג היינרנק דע־ אץ :טעלעגראשירט טא־׳ן
ק געדולדעט שד״טונגק אי־נ- ד-א וואודדק שאדלאטענטם עננלישען דעט אב  דעמגעמאט איגד ה

 ד־עזעלבק *•ד ל־ך6ע*אנ*ואר8 טיט א־ך א; ד־א א־בע־ דוןנזילא־-בע״בטע נעלאנגטען
 נעלוננע- )לגעצדע־1ט אי; שלאם ע־ איגד ז״ק, ■-ויו גד״עלטהאטק שעדאיבטען יודען רוסישק

 טאגען וועניגק אץ וועדדען ,,עט :וו״זע נע- דאם בעאנט־אנטע, וזאדסט באדאן האנדעלט.
ם דאם זיין, טאואטע ציואלף דאם :אננעהםק בעשלום שאלגעצדען שאגע דייו ע  בע- אין דיים -

עף- דיא טיעף בעקלאגט ]א־לאטעגט עגנלישע ק דעדטע; ו ט א־  טיניסטער-טדאדדענ- דעם אן8 ׳׳
א געגע; געייאלטטהאםע; איגד טאלנינגק ע א״טגעטא-־ע־גו טען דו- - ד־נ ק, ד א־  #•ר צונ״גינג ״

א וועד- דעניעדונג דיא הא££ם, אוגד •ידען ם־שק  ז״נען איגד טאטיליע רוסישע קאיזע־ליבע -
 דיא טהאט, טע־ווע־טליבק איינע־ טא־ אבשייא אדע־ אלד״; טינדען, ווענע אוגד טיטטעל דע

 צו א־סד־וק צום ייא־דק. בעגאגנק דאציטאל נוטען דיא טאבטק, אנדעדען טיט נעט״נזאם
ק נאיבע־ בדיננע; אינד *עדהינדעדונג צור דיסלאנד בייא דיענששע  ארעקסאנ- קא־זעי טא-ד ד

ק -6 עם א־זט נץ דע־יטו. נעיואלט-טהאטען אהנל־בעד ע־נייערינג אינ־  טיניבטע־-ם־אד- ד
אב דאדו״ף א״שציביעטק.  ע־הע- צי נ״ע־דינגם דך צ״ט, דע־ א; דענטק סינים- דע־ דך ע־־

ק איך זאנטע אינ־ גלא־שטאנע טע־-ם־אדדענט  אויסצישש־עבק צינייגינג דע־ ״א־טע אינ־ נ
ק האלטע - ניבט טע־טאל:- דאטיט דיא טי־ אנט־אג ד - אבע־ ••אהל טאנא־בק, אייצע; ס  ט

צ אוג־עבט ש״ע־עם דענע; ־׳עזק, טעצשליבע א־בעדצ״נט, בין אינטע־עסטעןשא־ליך.איך טע;
עהק דעניערונג דיא אינד קאיזע־ ־׳ם־שע דע ך נעשינט ז א־דק,דאאי  ךאנן.דאם נל״בען ניבט וו

 טי־ גלאדשטאנע קא״אליע־ טע־עה־טע דע־ טע־טאלגיננק דיא (<) אבשייא טיט עבענזא
 האט טיטגעטיהל ׳■עניגע־ •ידע; טיטדאנדעלטע דיא עננדאנד. וייא אן. נ־ייעל-טהאטען אינ־

הע- ודד דיא טא־שטעלדוגגק, א  דא־- - צא־.״ ט־טהאנ־ערטק אייגע; טי־ אלם דום־שען דע- -
טיטגליעד אנגעזעהענעם איין דך ע־האב א״ל אינטא־ש״א־- אלזא טיטטק טאבק. דעניעדינג

ק אין ווידדע ב־ינגק  דא אינטע־עסטע דעד
 בע- א־נרינק איש איזט. )־דען1" איינגעב־אבט

ע צי ,דאטיט נלא־שטוןנע הערר דך גניגטע
 )לגיננען1•ודענ*עדט רום־שק דיא דאם קלאדען, ;

 בעדלאגענסווע־טהע אינד ש־עקליבע א״נע
 טענשה־יט דער געשיטטע דער אין טראטזאבע ן

 בעש*טענדעד זא אים דא דאש אינד ב־ל־ק
 וואדדען שע־איבט םריסטען אן6 דא אלם דיען,
 אי; גלאדשטאנע וואש אללעם, וואד דאם דנד.
 בא־אן דא איגד האטטע זאגען צי זאבע דע־

 די- אנד,8 בעיטטיטטט דא־״ף באלד דך וואדטם
 זאבע דיא ויא־ זא קצוציעהען,—•צ אנט־אג נע;

אבנעטהאן.״ דאטיט
 אם ו ס. ע צ )1 ד ס-ם נ )1 • צ א 7 נ ע ם ן ״ א < ׳

 דעם א־6 וויענעד-נ״שטאדט אי; בענאנן ם. ד■ 6.
שייב-טע־האג־לינג דיא ניוי:ו״א־נע;-גע־־בטע

 טע־ב־ע- דעם דיא טע־זאנק, טעה־ע־ע נענע;
 איגד דיעביטטאהלש דעם בעט־ונעם, דעס בענם

 הייטט-אינטע- דאם דנד. אננעקלאגט טאלשונג
 הע־בי־געשט־אטטע; טאשענהאטט דעם רעסע

״יענע־ דען א״ף דך ׳׳בטעט

- זאנטע נא־קאט -עטא-  בעצ״בגק צי אינקליג איש דא בעקאטטטק, ביל- א
ק ליגע טל״ איגד הא־טע אינד אנט־אגעם דעס צדע־ ד א־  ־אם ט־אטעשטי־ע;. צ־ -אנענע; ט
איה־ע; טיט דע; ״ .־שישען אינג־יך־יבע; דיא -עזעלבע דאם -עגיע-נג, דע־ צידבע־יגג ״א

ק—ע טעם בא- האט היע־״ה ט ־ א א־  1 שיטא; 1 א׳־; דא דאם נ
ק ש ם ־' א י י -א; ״נ ע״ צ■ -עטזעלבע; דך האטטק. אגגעגאנגע; 1 צי־ידגעצאגק. אנט־אג ז

ק איבע־  ע; בעגיטצטע נלא־שטאנע זעטצק. ״א־טם בא־א; א;4 דע־ טע־ל״ה ד עז  שט־״ט -
ק צ״־שע; לאנ-א; איים ד—■ דענ-־עבאטטע ״ אננע־ענטק  שא־לאטענטב-טיט- טע;—״ ״א צ״ -
־ איש נליעדע־;. טע־- ׳־א־טש בא־א; געש־־עבק: שא־געג־עם א זא£א־ט ד - ה ״  שי- וייטע א

אג ט־אט ט־ קאנ ק טאניש זע.— געשידטע־ זעה־ אץ ז״נ אנ של ד צי -  א״ם- איבע־צ״גנינג נע אינ
ק.—צי שע-־ע- אללע ־אש איבע-צ״גענד, •טט־א־ ע־ א -אם ד ע־ אננא־טע -  ־עזאל״ציא; ־

ק דיא אינטיגענדק אינ־ ק בעשט־טטט ■ענק ״א־טש בא־אנש -עש נאב- ק— ־■ש״טק ד א־ ש

שובי־קו!
 ב״דטצע־ש ג־אששהאנדלע־ש. א״גענטהיטע־ש,

 דע־ צענזא־ש האנדעדש-קאטטע־, ודענע־ דע־
 דעאטאלד ,באנק אשטע־־״ביש-אוננאדישען

 דיעבשטאה- א; איזט, בעשולדינט ־ע־ אבעלעש.
ק  דע־ אץ שטיננטאב־יץ שאללאנע־ דע־ אייש ל

׳ויסשענטליך ע־ דאש דץ, צו בעטה־לינט וו״זע

שיאה־ע '874 ־ע  אינטע־ בעד״טעצד 1860 ביזצי
 בע- זא דך אינד אננעק״טט טאנעש-ט־״זע דעש

 שטעהט אנגעקלאנטק דיעזעם האבע. בע־ט ־״
 שע־טה״- אלט א ד י ■ נ טאלש דר. א־״אקאט

 דעלבעד צי *עדהאנדלונג, היא ז״טע■ צי־ ו־גע־
ק  זאב־שע-טטאנדינע טעה־ע־ע אינ־ צ״ג

 שא; ציט״שט ה״שע ע א ״ דנד. שא־געלאדען
שט דע־ שע־לעדנג דע־  א״שנע- אנך־אגע-ט-

 דא דדע־ן, טאגע טעה־ע־ע ד אינ ...'. ש
 אננעזעטצט טאנע י ץ אלל צ״נענ-שע־לא־ ציש
גע ;א״ איזם צ״״טאנגעקלאגטע דע־ - דג־

ש־א־־ יש א שא־־אר ששע־ י״  דיעזע־ טאטטע־
ט א א -  שאב־ילט-טאנאצ- שאם בויט״אללע -
 אבנעליע- אבע־עש א; אינ־ א־בע־נאטטק נע־

ק שארק. ־ע־ שע־ט  ע־ל״- שאב־יך ־יא ד
ניל־ק. ״״!׳,סט בעט־אגט ־עט.

ש ״ א ו  טעלדעט גו ־ ו ב ט ־ ע ט ע ש •
גענע־אל :טאנאטש ־־עזעש ל-טק שאש טא׳

ן. א ט ע י ל ל א פ
ראם. אוגד •ודא

)£א~םזעםצ*ננ. ־םע22ן
 אן. זאכידזלטען א:ם״א־םעםע — דץ. פ־ר־ינ דאהל ם*ם *ךא״
 ׳ ־אם פ•:;• ד־נעם אן :עשור־ שדע־צדאפםעם א*ץ ד״נע־ ע:דע גע—בא דאם שטע־גע ד־א דא - נע־״א

שק דך א*ם נעשיד־ דאם ע־ דאדל פע־קינדען.״ לעבענ:-צ-ט ד לאםסען. נ־״ ג
ע דעבזעלכען נ*פםע דעם פאן קא־פע־ גאגצע דע־ דאשפען נע־י־א. ד״ן ד*ך. בעט־־בען ויא־גזע ..די־גע

ני לט א נ־יפפען וואה־ריי* ד*א נשט ד־עסטא־* שטע־נע דיא ראם י**" ע:ט:עגע::עד.ם. צאדע ־־:ע*ן דעם אי
אדאדל האבען, סע־קינדעס ע־ ז7נעש* דיא זאגטס זיא וו ^ אי א ט ע־ ל - דא: טעשטע־ עם ־י־ שא ד ש״ ע ג

 ״ ׳. ע־האלטען צ• לעכען זיין א־ם ארסשנ״דען, פפלענען. פא־הע-צרזאגען אינט־־נל־ך דעגשען דע־
ט דיא״ שע־ק־גדעט טאדעם ד״נעם א־ט ד־א ארך ז אדם נאד.ם — קאיזע־ א נוי. וואהל פ־א::

 אנדע- עטליאס א־ט ־ ללא־מ. 3דא סויריציאלס •וגיא*־
•א אדט עם א״נצ׳ל״פען. פ־אגע ד־עלע־ ד*ט -עם צ״נפע אוגד

 ״ענן אפע־אצ״אן, ד־א ראן דאש דעלבשטפע־שטאנדל־ך.
מים, פא־נעהמען אדט, שדע־צהאפט זא נאך ארך דא מאן לייעל:* נג•

־עטטען.״ צ• קא־פע־ נאנצען דען אים שט־נדע דע־
עיי* :טי: ־ ויא־טע סיינע־ זינן דען האשט דוא״

-עלי- ר־א ראם וושט. אללע איר־ יוניאים. מיץ פאסט. בעט־אנטעטע

 האבען ז־א :אטטע־. ע*י:ע נא־ י־.-, יי-* 1* ־
 1 פע־עה־־נ: ע—א "א י גאטטע־-בי. ־״ן
מישי, ־א דעט פיינדע יעדע־ פאן י־א־ען זיא

 ניעדע־- ל־א דאט םפאל״אי,
. נאטטליכע דע־ ב־ודעד. מיין ם • ט • ט

אט  א״ן זיא דעם אין צע־שטא־ט פעמפעיי אי־־ען י
 אי:ד פע־ער־טען •ועזען אי:ל־:טבא־עם אינבעקאננטעם,

 נ אינם א״פגע־א־ם. נינם ליא ראנע* ג־־אט־צ־עם
צ פאלל דייז פע־פיד־עז ז־א ;זיין צל ליך

קאיזע־. דעם דיא
 ו ד־א ע־ זאגטע — ״ודע־,

 נעבי־טס-טאנע ״ננםטען מ״נעש אן
האט.״ עללט
! טאפעל דיא

ש ד*ט •ודענטהומע ם צ הינניינינג ע־—א כע- טא־ע ת
" * ־ ש •ולליץ ">ז־יעי• ״  דש ני״שם שע־טיי-ו:: י

 דיעזע ללי־ אננע1־ זא אלנד זיך. איש מעד־ טאנע •עדעש
ריד דללדען. ־••:ע ראמישען איש יודען  נאטט- אי־־ע ו

 ולייפען. ק־אנעל״ט אגשטע־עגדע איינע יייא לאזינק״ט
'ם דעשדאלב '" צ• ולע־ק דאש .נע־לפען 7־ '*א ע'

 ב־לדע־ מיין אלנד
ז־א .•יי־דיננשלא:

 דיא ראבע שטע־נע דיא — ע־׳ זאנמע — טדאט, דע־ ״אץ
הערצען דיא שטע־ן דיי; לליין א ענדע• באלדיגעס דיין פע־ק־נדען

ל מאנטיגע־ איין אנע־ פע־ט־־עבען. ניע־;•־. אינפע־דלנקעלש אונד שאן אונד ל״נטענד געדט
 נ אהנע אינד שטע־בען בעטטע דיינעם אץ י״*שש דלא

 איזט פ״נד נאטטראזע דיעזע־ פיינד, דיעזער נעדללדעט. נעשיעדען נאך די־ דיא נעניעשען, טא:ע דיא שדע־צען
ק״נע יודען דיא דאש ווישט, איה־ יודענטדום. דאש זינד•

פאן דדערץ דך אונטע־ש״דען ז־א אנבעטען. גאטטע־ קאיזע־ רען קאננטע ע־ אויף. אטהמעשע נע־ווא
---------־*— —-*1״4 .ם.נעןו א.ד עןט••א- דעששען אויש ראטשע אונד נענויא

 ד | אלמ- אידן פלאן, דען שי־אנן דע־ דאס נעשאפפט. ה״ש
> האבע. אויפנענעכען לאסשען, צל ב־יגנען

 ט איד־ ראבען. בענאננק
 דען אינד פע־ניגטעש שטאאט •ידישען דען דאבען

 פאלי, יידישע דאש אבע־ צע־שטא־ט טעמשעל ,ידישען
 נאנצע דיא דילל איך לאששען. בעשטעדען זיא דאנען
 מאגן, ני:ש יודע. איין ני:ט פע־דע־בען. נאציאן יידישע

 גאשטדא- זינדינען׳ דיעזעש א״ש קינד, ניבט פ־ליא. ניבט
 אין דיישע פאן בלייבען. לעבען אט זאלל נעשלעבם זען

 זיא דאש כעשליעשען, שעגאט דע־ זאלל פאנען ד־״שיג
נאנצען איש אללע׳ אללע׳ ולע־דען׳ אומנעב־אבט אללע

 •ודאא אין א־טאליען. נאנין אין אונד ־אש אץ מאנען,
 אין אפ־יקא. אינד עניפטען אץ שידיען, אוגד

־, איך


