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רוסלאנד. אין יודען דיא
א״! רעניעדינג ~ם־שק דע־ ע:שש דיא

ע6•ודענ- דע*  ,ע־פאדנט ;•:ט נאך איזנז דא;
א דאב זא ד־ננעשטעדען ד־א אבע־  דים־שען ד
 גע- אללע־שלישששטע דאש אי־ף ליידע־ •ידען

 ־עגיע־־נג ־ער £אן ראם שיששען. זיין £אשט
 בע- דיא רעם הייפט-קאמיטעע איינגעזעטצטע

 איבערטראנק אנגעלענענהייט דיעזע־ ־אטהינג
 £א־־ זיינע א*נ־ בעריבט זיינען ראט •יא־דק,
 אין האבען •ויד ע־שטאטטעט. בע־ייטש שלאגע

עי  ט־טגע- *•נקטע 8 דיא ניששע־ יינגשטק ד
ע־ קאמשיששיאן דיא •יעלשע טהיילט.  רעגיע- ־

 דיא אינטע־י־ייטעטע. בעשטאטיגינג צי־ יינג
עי מיט י־א־ע פא־שלאגע דיעזע־ אננאהשע  ד

 נל־יב- נאהעצי יידען זאמטטליבע־ אייסייייזינג
ענן בע־ייטענד.  ־עבט דאש בויע-ן דיא •יענן י

ק ב א  דעי א־יסי-זינג דיא ז^ללען. ה
 •ידען אנזאבשיגק פלעקק אי:־ £ע־ן

עי דע־ •וענן איגד טי־ק, ד אנ  שטא־קען מ־ט ד
א דען אדף געט־אנקען,  אנגעידיעזען אלל-ן ד

 דין א־נטע־זאנט איבע־ה־יפט •ידען דען זינד,
 אלש אנדע־עש, ניבטש דיעש דד*םט דאנן זאלר,
ם א  עקש־שטענ״ן איה־ע איש צ־ע־שט ־•דען דיא י

- דע־ דאגן א־נד געב־אבט ק ל ל  ע־נ־ ב־ דע־ -
 ליעגט עש זאללען. ייע־־ען פ־ייזנענעבק שאפט

 אל- דאש £ע־£אה-ק. דיעזעש אין טעטהא־ע
א־ אנשיין לעש  ־•א איזט, אננערענט דא־ייף נ

 א־נציו־יעדעג- א*נ־ ט־ששטיטש•;; אללנעטיינע
 פע־אנטייא־טליבעז א־ינענטליך דען £אן רד*ט

 אבצילענקעץ 1 יעגיע־־נג דע־ פאן ( פאקט*־ען
א א••? אינד  אב יאדצען. דיניבע־צ־- ••דען -
א־ דע־ אב ־עגיע־ינג י־א  £ד־£א־־ען איין צ

בע־ אי ט ז א שטעדט •יע־דע, גענעדטיגען אי
ף האפפנינגק ג־אשע אללזד אבד־ ן,ד א אי -

- ־ א ד

ע־ ט־ל־ע א.*נ־ ;ע־עבט־גק־יט א־ף עץ—ב ־  ־
 א־ינינען א־1 ״א־ עש זעטצען. ניבט •יאר.ל שאן

 ד־א צא־ דע־ דאש ־א£אן. ־עדע דיא טא;ע,
ק אט  ע: ־צי ק ש ־אטטעע דעש פא־שלאגע ג־״ז

ען פ ־ א עי א נאב־יבט, א ־ ־אבעי. פ  ער־ זא ד
ק ־1 ־ענד ף ד  נעקליג־ י1.י אלע־שאנ־ע־־ש -

ק,  א־*נ- איינע בעשטאטינעט. בט נ דך האט :
 איזט זאבע ד־עזע־ אין א״שייאג־עש דעש ם*ש•;:

 ב־•־ אצי—נ קאנן ־אש אינה פי־בטען צי ניבט
 אי־־־ע־ אץ ־עניע־ינ; ־יסישע ר־א ט־אנען

 אשש־ שא ש בע*עםטינעץ. צי ריקדבטשלאזינקייט
 טאנען א— א־1 עש ראט דילקע שעק־עטא־

 ־ע־ דע־ נאמענש פא־לאטענטע עננלישק איש
א אבגעלערנט, עקט—י גיע־ינג  :־אש ־אנזילן -

א־ינש־••- א־בע־ א**£צי£א־דע־ן, ב־יטאנניענש
ע־שטאט־ צ* בע־יבטע יען• ־יאנע;ע נגען ט

ב־לנא־ישעץ ד־א אלם זיינע־צייט, אבצ־יא־ טען.
••א־ען.טאגעש-א־

 -אש ר-טע ייעלבע פאליטיקע־, ענגלישען ;ען
ק ראנדען אץ הע£ט ב א  ק־א£ט אללער ם־ט ה

 ־עניע־־נ: ד־א דאש האטטען. געד־יננען דאררף
 א־בע־ שליינינשט בעא־יפט־אגע, אגענטען א־־־ע
 רייב־שאלדא־ טי־ק־שען דע־ עקשצעששע אללע

 ע־שטאט- צי בעריבט בילגא־ען דיא נעגען טען
ק •וירד עם טען. ב  גע־ שאש ע־לייא—צ נאך ע

עי א טי־קען שיט עש שאן נאבדעש יע שעשסען,  ד
האט. טהץ צי יישען

בערלין אויש רד......צייט־נג ״קאלנישען רע־
 פעטע־ש- אייש שיטטהי־לוננעץ נאך :געמעלדעט

 בעט־אבטעט ציפע־לאשש־ג אלש ״עלבע בי־:׳
 רעגיע־ינגש-מאם־ענעלן ריא האטטען •יערדק,

א*אטד.עקענ־ש*עייע דע־ שיט •ידען ד-א נענען

 איגנאטיעפף ע־ר-בט. ניבט נאך ענדע א-ד,ר
אבק, בעשיהט אייפ־י; דך זאלל  גלייבצייט־; ה
ארדננג גענאננטק דע־ מ־ט  בע- איינק פע-

ק דער ד־־בצ־זעטצק, £עהל ק יודען ד  ־6א- ד
ק אין ענטהאלט  דא־ א־נטע־זאגט. ע־ן6דא־ ד

ק  אנדערער ז״טען £אן א־נדעששען דך האבע נעג
 האבע שאן עדהאבק. ווידערשפריך ש־נישטע־
עי דאדורך דאש געמאבט, געלטענד  אינדוסטר־ע ד

 ער- איין לאנדעש דעש •יאהלפאה־ט דע־ א־:ד
 איננאטיעפף וררדע. ציגעפיגט שאדק העבל־בע־

אבק, בע־יהיגט ניבט אבע־ דאבייא זיך זאלל  ה
 שיג־סטע־ראטהע׳ א־ש אנגעלענענה־יט א ר־ אינד
 אבגעהאלטק ייאבע נאבסטע־ אנפאנגס דע־

ברינגען בעשליש-פאששיג; צי־ זאלל. ווערדעץ
דאשפעטערסב־ר. אץ גל־־בט מאןלןך1י••א
 ן ע ; ע : ש־נ־שטע־ דע־ טעה־ה־יט דיא א־ צ־

 שליעסט ו-ע־דע. שט־שטק אנט־א; א־גנאט־עפפיש
 איננא־ דאם אייש, נ־בט שאגליבקייט ד־א •עדאך

 ,•יע־דע זיין ;ענוג שטא־ק אי־נפליש טיעפפיש
 ד־א £•־ גענעהשיגינג קא־זע־ליבע דיא א־ש

צי •ודק דיא ;עגען טינדע־ה״ט דע־ שט־טטק

היעצי שאבט ־אעליט״
"|־1'
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£א :בעשע־ק־נ: נ
 ט*ט- ־•א •ד־ ע־הארטען מעטעל אין

 א־הש ,א״ס ויארש״א £אן ;אך ־אש ,ליגג טהי
 פאן קא־זע־ דעד גאב־־בטען צינעדאםטענק

 דע־ בעשל־סשע £*נך בעקאננטען ־•א ־־שלא:־
 בע- טא־ין 13 אש בע־י־טם ה־יפט־דאטשישש־אץ

ק גענענא־בע־ ־עש האבע. שטאטיגעט  קאננ
א לעזע־ן א־נזע־ן ••־־  £ע־דבע- ה־גענדע בע־ -

 טא-ץ *0. אם אי:ט פאן א— ־אש געבק, ־־נ:
ע־ פאן נאב־יבט פבל־צי־טע  ניבטבעשטאט־ ־

 צ*£ע־־ איים טשע בעשי טןנען בל יעגע־ גינג
 דא- א־זט £־**ליך שטאששט. ק־יעללע לאששינע־

הא־טבע- זא נזע־ע א ־ £ גע£אה־ דיא שיט
 נאך ־יסלאג־ אץ ;:אששעןגלדב־א:;טע

 א.ינ^ לעה־ם בטע :עש ד־א בעז״ט־גט. נ־בט
 ט־אין שאנא־בען :עדננטע ;־ט־: א£טשאיש ־אש

 פע־־ דעש שדעשלי־ -יגע־יננ אנפאננירבע־
ע־ נפל־ששע אי דע־בליבק ־־  נאבנע- ־אטהע אי

אבק. געבק  £ע־- דאהע־ א־נש ־אלטען ־**־ ה
 :־ט־ ה־־נגענ־ע א ־ •ע־ע־האלט • פ£־-:טעט,

ק דע אץ ־יא־ענ־נען. אללע אן טע,  עש שא:ט ־
 £ביע־ א־ אילעש זיא ־אש ־*בטען, צ־ שטעהט

 א::עלע;ע:ה״ש ־א:״■בט־נען ־*עזע־ אץ טען,
ע־ הא־טבע־־אנגטק א־נזע־ע ־ £ ד ־י  טהאט*; :

 דא־־ם 18 6 •אה־ע א־ש זיך עש אלש זיץ. צי
ק ־אנ־עיטע,  קאיזע־ש ־•ש־שען העש ״א־קאז״ ד

 ייע־שט 60 אייה •ודק דיא ייעלבע־ נ־קאלייש
 ריק- ייי^ללטע, £ע־ט־י־בען ג־ענצע דע־ פאן

 מאזעם סי־ עדלע דע־ איילטע שאבק, צ־ גאנג־ג
 ע־- פעטערסבו־ג. נאך זאפא־ט םאנטע£־א־ע

 אינד קאיזע־ בי־ש א־דיענ״ן ע־ד־עלט אינד באט
ט••־ פיעלען פ^ן בעטיהעץ. זיין זעננעטע גאטט

 דער גאטט, אללגיטיגע דער אבער - !״ניסטער
 עדרעטטעט אינד בע£רי*ט א£ט זא שאן אינם
 יעדאך ודר פערלאסשק. ניבט אונם ודרד האט,

ק אין *•אם טהץ, אללעם סיססק נזי  ררא£- אי
ק  צי בי־ידע־ן בעדראהטק אינזערן שטעהט, ט

העל£ק.
ק £ערא££ענטידבען צייטינגען ודענער דיא  ד

 דער גינסטען ע* רעטטונגס־רוף נאבפאלגענדק
 •*לקעד צייויליזירטק אללע אן •ידען. רוסישק

געייבטעט.
 איך רי*ע זעעלענ-אנגסט טיע£םטע־ ״אין

 !פ־אטעסטי־עט רעטטעט, העל£עט, :אדף אי־ך
 הע־- ן*םטע־£עםט בריסטל־בע דאם נעהער •ע

 ם־ינעי אנגסט דיא *•אבשט איסז^שעהר אננאהט,
 ריסלאנד. אץ גל-יבענס-גענאםסק ם־ללי^נען 3./י
 ולעסט- אין בעז^נדערם דיעסשאל ד-א ל-עגען .־,ם

 £זן־, £ל-נ-בלאטטעד וערבר-טעטען רוסלאנד
 פערדע־בק אונד ט^ד ם־ט יודען אללען יועלבע

 בעדיי- צי פלוג־בלאטטע־ דיעזע •ואס דר^הק.
ק אבק, ט  דעם אדם גענויא גאנץ איך דיים ה

ק זיא ווא פ^ריאה־ע,  (יידעג- ״פ^ג־^טען״ ד
 דיא אינד טא; £א־א**ם;יננען, אישמע־ העטצען>
 £ע־קינ־עגד גענ-א א-סב־יבעם דעם שטינדע

 אינד ם)ןרד ־ו־ב, צ־ •וארק סיננאי דאם אינד
ק בעסטיען דיא פ־ויענשענדוג;. ב א  ;עיייטהעט ה

שק דער בענעהפק דאש -  קזזהזן־- אלט־אסי
ק שהיטהק דע־ •א טען. ק אין דיננ אבע־־ ד  עי
 בעצייב- דיטאץ אלש היענעגען טיש לאנדע־ן טען
 ויייבטבילדע־ פע־טדיע־טע •יענן ••ע־דק. נעט

 דאם־ט £עםטדיעלטק, £־ו*עץ ••דישע ציבטיגע
־ שאנדק דא טאננע־ן £אן אינגעדייע־ דיא ג אנ  י

שענדינגב- א— בעי•— •ידישע 300 אן •יענן טק.
ניבט שפ-עבע ־י *\ם־סטק ע־ד-לדען על

 יגעם ם איגד גאטט £א־ ניבט איך ייאש אייש׳
 ־יא דאט זא - שאנן פע־אנטייא־טק גע־ייששען

 -אהל א־נטהאטען אהנליבע ייעלט-נעש־בטע
£ע־צייב:ען. צ• ־״ש

 איה־ טענשעץ. צ־יי־ל־ד־טק איה־ אייך, אן
ק איה־ ־עניע־וננק, האבהע־ציגען אבענ  ע־ה

 טיץ ע־געהט שאנא־בק גאטטאייננעזעטצטק
 ייא־ט נגליבעש—א־יב איין שט־עבעט ־•ף:

 א־נטע־ייעני־עט איג־ פ־אטעשטי־עט
 ז ניבט ע־לאזי:;ש£עסט הע־־ליבע ־אש ן

וועדדע׳ העם—ענט נ־ייעל ;עשלאנטק
 ניבט דך א־בע־ה״פט ;־••על זאלבע 1
אלק. | ה

.18א2 טא־״ן פ־יישען. אין שעטעל
־א: יילף, י׳ ד־.

 דאטיט
ך א ־ י • 

־אטיט

 פאלגע״א פאשיליען*\
נדע

ען י
דנד, האבגעאבטעט א־נ־ ;־ט

£אלמע־. אונד פי־שטק דע־ ־אטהע איש
ייאללע, פע־היטען גאטט •ואש דך, זאללטע

״קאלנישק דע־ נאב־יבט אבענע־ייאהנטע דיא

 ד־: דאש אי־נצעלנען דעש היננעב־נג דע־
אבגעייעגדעט. פע־דע־בען

ק נאך הייטע אייך ב א שאננע־ ודד ה

קשישטע זא בעוואהרק, צייט־נ;״ ל
ק: ש־־ב־׳ס •ועהע-־יף ארטק ב ע ה  ״גדיל ע־

 שא- דע־ אלם א־ינפליש־ייבע־ טאחשורוש, השן
ץ א ק דע־ א־זט : י שי- איבעלגעדננטע יורק ד

 אינםא:ליב- אדע־ שאגליברייט דיא איבע-
ם ן ע ש • ם ו ר איינעש קייט ע ג ע י ר  £ע־א£- ק

 בע־יהשטע אינד גיישט־ייבע דע־ פענטליבט
 איינק י ק ם ל • פ £־אנ*ן אינגא־־שע;עלעה־טע

ק א־טיקעל,  :-,הינייעגלאשם אייניגק שיט ודר ד
ק  היער א־בע־זעטע־נ; ע־ אדטנעט־ • אץ ;

ק לאסשען £אל;

ק א־ם אלם ד  קרי־ דער אץ דאלטאציענם ד
 א־בע־זעט- •וארטגעטר״ע־ אין ייאס - ייאיטציע

 רעייא- דיא - הייסט לאגד״ קרוטטע ״האם צ־נ;
 ד־א ארך ד,יע£אן איגד אייסגעב־אבען ליציאן

א ייאודדע, אנגעשטעקט הערצעגאווינא  ע־־ י
 בא־זע דע־ אן איגד פיגאנצ-ויעלט דיא שראק

 געד־יקטע אייגע לאנג צייט אייגע העררשטע
שטישטינ געד־יקטע דיעזע דאש זטיששינג.

פא שאן ־••לענטשטאנ דעסהאלב ניבט
פע־לאנגטע, ;עלד שאל דאצ יעגאציאנען
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 א*נטעדעםםק א״גענען
גדרזא־ זא א״נעם ב־־א דא ווענן

 אללע דען זאללטע. פערבל״בען בעשלוססע מען
 שאנדפלעק א־נאדםלאשליבען א״נען אלם וועלט

 א־:ד גערעכטיגק-ט דע־ מים דער א;נד אנזעהעץ
עי בעג־ננע דעם דים ז*א וועלכע טילדע, הי  אי

 ודדער־ אים , האם בעוויעזק רעדערונג נוטען
 דאם לויטעטע זא - ווירדע.״ שטעהען שפרוכע
 ם*נ*םטער-פראדדענטק ענגלישק דעם שר־יבק

 םים קאדנם. ענגל־שען דעם א־יפטראגע א*ם
 נ־עדע־- דען א*:ד ענגלאנד פאן נעזאנדטען דען

 שווע־ פאן געזאנדטק דיא אדך גינגק לאנדען
 טא- קאיזערץ צור פאלען א*נד דאנעמא־ק דק,
 א־ד־ נאסען א*ם צוזאמטען א*ם טהעדעדא, ר*א
 דעם ציריקנאהטע ד־א א־ם רעגענטען רעד

 דע־ ב־טטעץ. צו *ודענ-אדסוויידנגם־בעפעהלעם
ק א**ך צ״נטע געזאנדטע ענגל-שע  נ־*עף ד

 טהערעדא. טאד־א קאיזערץ דער קא:*:ס דינעס
ק נץ, —  געלאנג בעמיהיננק פעראיינטק דיעז

 צוד טהעד־עדא א מא־ קאיזערץ ד־א ארך, עם
 נעגען אי*םו***זוננש-בעפעהלעם דעם ־׳קנאהמע

 1745 מא• -טען23 אש - בעוועגק. צ* •ודק ד*א
 קא־זעדץ דע־ נ; ק־נדמאב* פאלגענדע •*אודדע
 ״איה־ע ענםל־בם£6ע־אפ טהעדעדא מא־יא

 ע־- טהערעז־א מא־־א קא־זעיץ ד*א שא-עסםאם
- דרעגענדק דע- פאלגע אץ נץ ל״בם ענ ע־ £ 

— ..................ג־*־ פאן קאנינם דעם ■יי•• ק פאן קאנינם ד־נ:-עם  דע־ ג־אם־ב־םאני
באהטק אין ׳***םע־עש א״־ ב*ז נאציאן **ד*שק

... *״--ךו״.״. ... **ד•-** ארד

<ן• < יי* ״ - <זע * -
 זאלך *■•:ע •••;דע־ גאכדעב

•בגול .נזרה■ ■אסע • ;  — — —י ——;
; ק ״: !־;:לב■:•״•; א

•׳ • א ;**א ■
ק ע־ש זד־שע ז ב א ־ האלשען  פא־טזעטצי:- ענענ

 ץ ע ש ־ ־ א צ ש ־ ־ נ**ק א־נזע־עס ;עז
 פא־ אזגזער ודי■ •א ראם אונד •יחיא
צוגעזענדעם. ם ש נ א ז ש * א ־•*בם,

נעשא&טסבעייבט.
פ־״זע. פעסטער

 נולד־. 11.73—11.88 ם־יריאהר פער ן ע צ י י ו ו 1
נולד׳. 8.25—8.33 פריד,-•אהד סעי ר ע 6 א ה
 1882 ארגוסט־סעםשעטכעד סער קאהל ס. ם זג י

גולדק. 18.50-13 25
-7.15 ,1882 כואי-רני פעי כאנאשער •ן ו ר ו ק ו ק

ערפינדונג נייעסטע ד*א
 פ־אפעשא־ נאי דאס איום

 | נ••* אסעריקא ארס באנאנד
 עלאסטי- פערנעסשערטע

נ שעביובבאנדפאן

9?ינדונגערפ ע
גו.6לעדעדנעשא

ערזע:6 א״נמאל די׳
• ק־לא7—6 קודד,״טע

 צוו״מאל נולד׳, 174-172
 דר״מז נולד־, 185-163 ק*לא

נולד׳. 167—165 ק*לז$ 21 ביז

*1״ >ן1£ פעיצען עוזעפצםע6 :־•:נ:. לאנע ק-לון1-

 זעיבעס •י כינדעד אוני דאסען ם*י או*ך אלס רען
 קאניטש־ו־ ק־נששל־ך ,;*מם ר״געם ארם פעדערן אדנע

פער* ד*א זעלבסט עם דאש צוועק, דען

:ברינן
נוכימי-יטטייטפפען בעטם־א״נלאנען, סטע-, .מסערץ: אם6 לאטםא-צ*עהוננען

נ אץ לאגע- נראסעס
אל• אונד

נום•־•• לע-
זא דאטטעלם, ץדע- ל*:קש -עפטש. אב אנצינעבען, טע

• *ת*א׳ ־ הל• ע ד ע ד ע איד נאכנאד״ע זל ' • ד בעשטעללומען ם

* • ג108112 ?01.1.172£1.>| 14. אנ^גצען דע־ א־נדאלם א־נד פא־ש פ*־ •

ד י״*ו1 •*ייסק•? ״; 0<ו1'1ץ ע־זעהען. צו בלאטטעט ; ; ־ ״ • • <* *־א*טצ:ע־;אםםע ב־־אפעשם ;



3ג. נ ו ט * ־ צ ע ש י ד י י ע • * נ.94 .•1*2

 שמאאפזש-ש־לד£ער- ערק״£ע6 צ*ם א££ע־*־מע
 £״נען דיא ששאאטס-לאזע. אוגד ש־״ב־נגען
 נאב- וועלכער ,מאנגעם ״נגען דעס מאניע־ען
 ה־נצו־ דירעקטא־ העדרן דעם טיט מ־טטאגם
י שלאטטק §ערשפ־אך, קאממק ע  ויסייע י
 ענט־ ד־עזעלבע אינד א״ן ערט־דען6 £אללעש

-ש־לד£ע־ש*  , דענן דך שלאם
 אנצי- גילדען 36,000 £אן •וערטהע א־ב בונגען
 סעק־ע־ דעד ע־שיענען :אבם־טטאגם ק**£ען.

ק כדט דירערנוא־ הערר דע־ א־נד טא־  ד
א ״ע־טה-פאפיע־ק  איבערגא־ ו״ט״ע דע־ ב״

ק  נעטטע ראש נאהטען ע־טה-שאש־ע־ע, ■ ד־א ב
ענט- ־;ד א דך צ* גילדען 26,000 £אן מבען מ ם־

 א״געם אץ ״•ט״ע ד*א ע־ש־ק נון פא־־געסטע־ן
 דעפא־ צ׳ שאשיע־ע ־•א אש געלד־א־נשט־ט־טע,

 אלם ש־־שינג א־־נע־ נאך ״עלבע נ*־ען׳
 ״אירדק. ע־ללא־ט

ע ד מ  אש עשי קליננט שאלל נ
אד • ״א־ש —* ••))־ט אבע־
 נ״ש־אע־ איש ו א ■ ו א ז ע י ב ם ־ י א ו •

 א-נזערעי אץ נעטעלדעש אינש •רדד קאשיטאט
ע י דדלד לל״נע; • לעט **לנע אי; א־־י -*  א־

א שי־ •ששענדענזאטטדונג א״:ע שעם .־׳ששק "

- ־איבן :ד ־ אי  נ
דע־ -עדלטאט דאב

״.2 "א־ זאששלינג  זע. א; זאשא־ש ״עלשע •.
שב״ע־—*בע ד .—עד נ: בע־—ש א

״א-דדען• נעזענדעט בד־נ
ש ׳ א ב  ע.ו ע ט א ל ש " יב - ב כ ־ '־ ק י

ע ״״שטען א ־ ט ש ע״ ר; נ * ;• ק; ש  בע- א■:־ יי
 א״ש אויששטאנ-עש. -עב אבנא־שע דיא רינדק
דע; אין -אש געשעלדעט, ד—• אי־אך

 1 א ״אמע*טל ׳ מי^״עג א ✓
 א זאי נא־ענטדא-טדאלע, ש א שא־ישש

שק שעד־ע־ען  : אבע־ע; ־עש א־
 :■;דאששק זע—:אש שא::ע־ שיעל; ש־א־עש

עא£~״ א דעש שא; דך איש זי:־. - ; . ״. . ־. ״ . 
שנע- ש־א;ע ־יא אבע־ •״־ד •עטעש זרעדען.  א'

 זר ל״טע דיעזע א ״ שיששע; :־דע;
-7 ו:־עק : א לאששש כאטשדא שא; ׳ ׳ -

 זאטשטלישע ווא זינו, ע־ש־ענען נדענצע רינישען
 איבער- נאדנידים סערדאר הי־זע איש שיד,רעד

ק זיא נאשדעם דך, אזנד נאכטעטע;  הי־זדעדדן ד
 דא־ש בענאבק. זאננעי״צא נאך א״שנע־״בט,

 עם-6 שיט, לעבענסטיטטעל אללע זיא נאדשען
 דעסשק אזנד (ג״סטליכען) קנקן דע; סעלטען

 דער לאננס אבע־ שלאהק ששעללשע־ש־עשע־,
 ט־וששען אונזעדע אלש ק־עטעש, געגע; גרענצע

ק רע״אלוציאנא־ע ליא ע־שיענען. ל א  זרם ״
 ט־אנטדיערע נ5 שיד־שק אינד בעד־טטען טד״ל

עד זאהען דך, שיט  אינדצעד- א״סנעהוננע־ט אנ
־ שע־דא־ א״ש. ליששש א־;׳  ■וענן דך, ע־באט ג
 א::טע־ א״נדיישישע שע״אששנעטע 300 אידש
ען שיש :״־דק. נקשטעללט בעשעדלע ז״נע עז - 

ע; אליציאנא־ע ־ע׳ דיא גענען  שיד־ק. צ• ק״
 ־נעם- א ש ק—דא בילעק, זידליך שאניע. ש״א
 ליעשע־אנטק דעש ט־אנטדיערע א״נינע טע־;

 אי:- גע־דבט. ־עלאליציאנא־ק 4׳׳ שא; לאקיטש
 בליעבקע־שאלנלאז. שט־״שינגען טע־נאששענע

 דיא •ועדבעס שיש שיש־. -אש ני־ שא:־ שא;
ק ־״שע־ איבע־ ט־עבעניעצא-שליש -

 נענענ- זינד אינד יש;עשינדק1א ש״שלאשצע
 דעם זייט בעדאנדלינג. א־צטליבעל אין א־טי: ״
לענק. אנדאלטענדע־ שט—דע שא-׳ן 25.

א • י ד ן ג ע ש י ט ו ; ר ע ד : ן • י ע א ס א
״. :טעל־עט ללאיד״ ״שעסטיע־ דע־ ו א. ק י ד  ב

ט ישיש־ •עדעם נאהע נ נ ״  שאאר גאנצע א־ינע נ
 ״די- דיעזע שיד נעוו-יארק. נאך ■ודק רום־שער

 אין דך דאט ־׳סלאנד אויש א״נ״אנדע־ע־ שען
 א־נטעדשטיטצוננט-רא- ״דישעם א״; נע״־יא־ק

 שאללאויף איזט דיעזעם אונד געבילדעט שיטעע
 אנקאששלינ־ צאהלר״כק דיא איס בעשעשטינט,

 עם אונטע־צוברינגק. •׳״זע שאששענדע־ אי; נע
 נעיו-יארק אין שעננע־ 81״״ איבעד ביזהע־ זינד

ק דיעזע ,׳אננעמאששק ב א  .נעדאששט ״אד,ל ד
 דעניערונ; אשעריקאנישק דע־ שא; ק—״ע זיא
■וע־דעז. אינטעדשטיטצט ־'׳כלינשטע ־אב 5אי"

 שיד- אינשע־ ט־יששק ד־א
 אי*■ ׳עזע־א א" שילענבידג נ־אשק -עיש ־׳נ;

 ־ע״א- דע־ אשדע—שע־ששלענש־שא נעשונדענק
ק ליציאנא־ע ־ א ב נ־אבע־ שיעל ״  א:-־ אי
 נעבשש שאנד שא; דאז־דע. נענל״בש שש־יננל־ך

ק ״ צ ־ קאששעע, זעלששל״ש, נע־סטע אינד ״ ':  צ
 ט־אנטדיע־- 1״* שיששע אין שעדל; אינד קע-

א ■א־יננק. ק ״ שא־־אטדע - ־  אי; זדט״טט א
ק ב - ק דע- שיששאדע; -עש אינשע־ נ  ״אדניננ

א - שע־בא־גק.  שא; שעזעשצינ: דע־ א— -
אללקק אילאל ש ט אינד ;ע א־  בעערו־גטק ד

 שא; ״אידדען ־ענישענשש 71. -עש שאל־אטע;
ק ק דיא א״שנענ-אשק. ־ע״אל-צ;אנא־ק - ב  ל״

ו -עש אינ־ שע־יששיששעלש

א נין.  ״אהד טהיט ־עניערונ: אשע־יקאנישע ־׳
 אינטערשטיטצונגם- ״דישע דאש אבע־ ניבשש,

 א״נ- דיא איש שאנלישע, אדלעש טהיט קאשיטעע
א־נק. צ• שהינלישק״ט נאך געיואנדערטק  שעיז

 נעשיקט, דארטהץ ויע־דק האנד״ע-קעד דיא
ק דיא אונד שינדק. א־ב״ט זיא ״א שטנ אנ  ז

 עבענשאללם שינדק שאננע־ א־ב״טש-שאדינק
 ד־עזעם שע־ש־נט א״נסטוו״לק שעשעשטינינג.

ע־ אינטע־שטיטציננס-קאסיטעע  נול. 60,000 אינ
ק  נול. 100,000 ״ענינשטענם שיששע עם אבע־ ו ־
ק  א״נ״אנדעדעד, שיעלען דיא אים האבק, -

 דעראננע״אבשק, 20,000 ז א״ שאן צאדל ־ע־ע;
 א־-8בע צו שטעללע אינד א־ט א; ״ענינשטענש

 בעשעשט׳- א־דענשלישע א״נע זעלבע ״א דע־;.
- שען— דיא זאללטק■ אינטע־נעדשע; ני:נ קו  נ

ק, ■א־קע־ ד  אל- טדי; איזאק. אונד עלדיננע־ ״
א איש שאנלישע, לעש  -יש- איים דע־ לא:ע -

ק ד צו ע־ט־אנל־ך ״

א״ש בע־ישט
ש׳ -עזעש נא-

ק ק אינד לאלאלנאטיצק שענטלינטאינ- 11. שאש ששיטאל זינ צ״נ  אץ אנ
שע א־אב עננדישע־, ש־אנצאז־שע־

א ענטקי״דעט נא:•; אי:־ י
 נאטיצען נינע א״ דיע־ נעשק י־

אץ ראבעץ ,״׳* :״יע~ע־ עטזע״יבען

נ-א- ־אש ל—נאשטעש- דאש אילש שינאנאנע ..י־א

א־ד־ נאשען ד״נע שיקע ־.,א ד־־נע דיעדע ..״אה־,
 איהנען י׳אששע אינד שטא־ש דע־ •ידען אל*לען צי הע־

 דעש א״ש י״יזען דע־ אנ:עוא:דשע־ א״ן דאש רא:עי.
שס־ענעץ אידנען צ־ דע־ א״ש דא שאש;־ דע- י*א;דע

 ״או•־ עש ם־ייכען. שעששל־נעש א״ן דע־זעלבען אץ שע
 אללען נעפייע־ש. דיא:־ז}>ש דעש £עשש דאס דע

 אינד £לאטע:-קלא:ג ארנד ם־^דדעל- ע־שאנשע ז״שען
צינ. א״נען ״ננלינג א״ן £*ד.־םע דא •ויכצען. לישעש

ני ל^שוש- נלי• ״,א״ שוואנקמען לזןרבעעי־ק־אנצע אי

 נע־ :אשצען א״נעש די^נילזזש. דעש דע• נ^ק. א״נען
 ״ע־ — שען צע דך דיש ז^־*־'טע ״ע־דען ש^אכטעש

 צינע דעש ל^שי:נ, דע- •״דע--ןשא;ד אידגען דא;-
שאלגען. צ•

יה* דע־ ד״ע־ דיא אן דך ד־יקשע עקינא ־אנב׳
 דעש כליק ל״נען ש-נ־א:שי:נ שיש •יא:דשע אל:ד זע-

הין דך ץ־6 ע- שש*אך דאגן אב. ש־״בען עקלען
 דעש ן—דע דען ש־״זען צ• עש. איזש אינש ״אן

 שאש- דעש ש״יז דען ע-שינד;ץ6 צ• אי;ד זיעלשאללש
א -אש נעדאנש נ־:ש אינש ע־ דאש £ע*ש.  £>*ל- דיא -

 גע- ד־א ״יא א״ננעזעשצש ״נש אינד ׳'אגדע■ דע- שע-
 דאש נענעבען ניכש ע־ דאש ע־ד־״כש. דעש שלענשע-
 רויא ל*זי>ל אינזע־ אינד דא. ״יא אנשד״ל אינזע-ען

̂-6 דך ב־קען דא רענן ;מעננע איד-ע אללע  א״טעל־ >
 דיא נאשטעץ. צי םלעהען אלנד ניבשינקייש אינד ק״ט
 אילט ש-אדשיגק״ט איד-ע אללי קאננען. העלםען ניכש
 דא ש״ע-ן לאששעין אנשייליבען שיט אינד נ־״על איין

טעסטע.״ איד־ע

 נע- לוא־ אלעששאנד-א סינאנ^נע נ-זןשע דיא
מהנטען עש ;טלאטין לעטצטען דען אויף ביז £־ללט

 מא:• ־״:ע. נ־אשע. א״גע עש :אב צ״טען אלשען אץ
 •לאהי^ששאנד, דע־ אבע־ דא. היעש נ־;יה ־טטא־ט, שינע

א ־.אשטע נשהיש—דע נשדנדג ל״ נינדד. שאן ל״טע יי

ני ל״דיב־־עטע אי:ד ש•  א״נען טיד־טען אי
 דא לעבענש-וואנדעל. אינדטטלינען א״ששי״יטענד;״.

 דעס זאהן דען יונה, דען ט־אשעשען, ז״נען נאשש שי־טע
אין ל״שע באזע; אינד ל״בשדננינען דיא איש אד־.׳

עד שייגע ־״נדע,6 ט״נע״ ד צו בין איך אריך !ב-

 שנעל• ב״ש וואודדק אונד ש־לטע־ן נאקטען אן6 יינגען
 ען.6געיוא־ לישש ד־א אץ ראך צינו״נדע שאש לדף לעץ

כע אלנד קינשטלע־  נעליעב* א־ד־ען דיט הע־-ען •וננע י״
ע- כענל״טינג אין צאנען מען דא־ע-. מודק-באנדע א״נ

 לעה־ע־ ג-אשען דען איש רע־בי־נעשט-אשט, דא ויא־ען
 ע־ש־ללטע. וועלט דיא דוף דעששען שאלאשטינא. א״ש

 דיא עישיללשע בעזא-נדס א־ינע נו־ או:ד הא-ען, צ־
ען ניכש דאננעש דעש ■טשיששע דיא דאש דעננע. א״נ-״נ

 ג דען אן א״ך ט־״עט אלנד טיט
 גאט־ א־ט א״גע שאן נינם דאש איום נאטטע-. שען

 צוד שנייקעש ה״זעי א״ע־ע איה־ ולענן ׳צענ-דיענשט
 אייע־ע איד,ר׳ ווענן נאטצען. ע־ישען—נ א״נעש עהדע

 טעשש־צינען׳ דען אן טה״לנעהסעט טאנשע*. אלנד לאהנע
 כיש אונו שנזעקש שזיבלייוונג אללערל״א אץ א״ך

)םצען1: דעו עד,-ען צו דע־ •ונעל, רען אץ

)לנש.)1ש (שא־שזעשצונז



.תא 94.

 -אם איסשנזא;־. דע־ בעסטען אס בעה״זט ז־ןס
 יעל1 רעלענאציאנק דען שא־ סאן :•א ■עטצט
ט טעה־ כ אנ א העננאך דאטאלם, אלם *דל  יי

 •טטא־ק זעה־ בא-זע דע־ אן סהשאשיע־ע—״
א־ עט שט־גק,  ט״ניננ דיא דאטאלם נאטליך -

 ״הע־־ שנהקבען דעם איים האם שא־הער־שענד,
 ענששיששען דך ר־יענ ;־אטע־ א״ן צענאל״נא״

ט א איזט רזסלאנד אץ דענן ה•־־, א עי עטף ״  ד
 ד-א •סי־טען בלאטטע־ הים־שען היא ט-נ-טטעד,

 גענעראל דעד אינה א; אדטאע שאנסלאוייסטישע
 , ק־יעג• דעו ען88א ש־עז״ננזע שקאבעדעשף

 דאטאלם דיט האט רינגע דער שטאנד ־ע־
ק, שעהאנרער•:: ;־אטע ק״נע ה־ א א־ ע־ו ע-  א:
 הייששען העט נעזעדה״ט דיא ־־- א׳ צא־ ־ע־

 -ענן לעע־טע נלאז דץ ש״ע־ל־ך קא־זע־ם
 נעזעללשו ־׳סישע ד*א

די* אינד אגיטאציאן
ש־- איטטע־ נאך 'ם88דע ט, אי ט ״ טי ע  זא נ

אן8 שינאנצ-״עלס דיא טא־זע, דיא דך לאטט
דא ען.—טעא טעה־ ניטטעד ריננען ה־עזען

״. -שע.ם-. ...א דא= , עש -,נל..ג ־. .
צ-י1 דיא דענן .ראננטע ענטשטעהען א:  עלט נ
ע אינה טעצשק טע;—געש א״ם נעשטעהט עז - 

 א״טזאגע ־ע־ ל״ט דאט ;•ט, זעה־ עט והטסק
ענ צ־־ ;ענעדאדם בע־יהטטעץ א״נעש נ8ר- - ה  י

 אינטע-צנט:אטה״ע:- הנגע דר-א אללעם *א•
ה ל ע נ : ד נ . אעד ך ל ע ; ד ־ ל ע ם־ ג -

 ג־״יי-ע־ דעט אי־ש דיעט ״יא - •עדאך לאנה
 (בידגעט -טייטעץ

 נאך האט. נעלה קין - ליך
ה ב־־טטע  עם ־אטיט •אה-ע. שאללעס? -סלאנ

ק דודך העט א״ש זי־  ענטשטאנרענק ק־יע; ד
 •א־־ע אים אלט אינה הע־־ססיטצע. דעטיעיט

א —־ ■טטאאטעש דעם אייטנאבען דיא 167־ - 
ט א־עזאהטק : ־ ;׳ אללראםםע;8 ;׳

•■ע ד : יטע ״ . י ג נ ו ט ״ צ

 ו צעשאה־ליך. ;׳עטאלם ;אך ש־יע־ק הען -8
ע' אן דע־טהע אללע שש״צק דעטהאלב אינד  ד

 ינאנע-8 דיא שירכסעס דעסרוענק אינד טא־זע
עג. ק״נען וועלט ק-

 איזט בעציעהינג זאנסנוגער אין א״ך אטע-
 אינה אינטע-עסטאנט זעה־ ■־;עט נ מסישע דאם

 אלם דאם ,דעטזעלטען א״ם ־״־ עצטנעהטען
 מבעל ט־לליאנק ;27 נ-שט־יע־ ־ ״ • ד ; א ־ ט

ה״ל א״ן :אלזא - דני. :ע:אטטען8א״  דמטט
 •טטאאטט-א״צנאהטען ם־שע־— זאטטטריטע־

 אצדע- טיט אדע־ שנאשס־שס״ע־, דיא טידדעט
ק  ה״שם דיא איזט ט־:;־ע;ה״ט ־׳א :״א־טע; -

 דיס־ •;;אהמען א ד־א ,*־על:ע־ ־ה א ;־•:־דא;ע,
.א טעהיהען לאצרם . . ..... - ״  שע-ם1- -
ק א״;עם א;  זאללטע. א״שהא־ע; טא;עש ש

 •*־ שטאאט דע־ קא:ן זא ק,8קה צי ב-אצהוהץ
 רזטישע־ א״ן אי;ד ״ע־דען, עדהאלטען ;׳בט

 בעמהיצינצ שאללע־ טיט טיטהין דך קא:ץ טויע־
 היעטיט ע־ ־אם עט, ״״ם ע־ הענן שאללז״שען,

ע־״״זט. דיעצסטע ;•טע שאטע־לאצדע ז״:עם
א א היא. אטע־, שיצאצצ״עלנז - ״ ;עזאגט, ׳

 קש—עדש טעשטעהט, ל״טע; טען—;עש א״ם
 הזט־שען ה״;ען שי־טטעט ציטט, א־הע־האנר6

ע;, א דעצן ק-  זזע;י;םטע:ם טיסטען ־ישען -
־ כיז ט־יצקען, שצאשט שיעי ■אה־ע 10 ;אך ם - 

 צי ד־יע; אייצען קאטטם. דא;ע דיא אי; לא;־
________ בעניננק•

לאגדערן. אויסאללק כייעסטעט
א ט ע •נ •גא• ' ל ל ־ י ע - נ ע  4ט. 8 א ש ט נ

 א:שא; צ׳ רעטטע טאה־ע; אץ טישליט•; אי;
 אלטע־ איין ■אה־היצ-ע־טם דיעזעם

- דך •יעל:ע זאדצע. ג האטטע ־
א;8 טע־ע

־8״א א:;אהם, גל״טעצטטעקעננטנים  ;אך ע־ י
 שאטעה אלטע דע־ הא״טע. טיטציעהק עננלאצד

 שע־לא־ענען ז״נען איש ט־״עדטע אינה ״״נטע
 ע־א״;- ד־עזעס איבע־ ;■נגען ■אה־ע א■;- זאהן

 עם •אה־ען, נ! עה־8אי:נע נא־ הינדעג. ניט
ק א; קאט 1*18 •אה־ע איש ;■א־  צ״ט •ענע אים ד

 אן8 רבי נע״א־דענען נ־״זע צים •סאן בע־ייטס
 זיין האם אנצ״צע, היא ■:;—-ע;• ענגלישק דעד
קינדעדלא- אלט לאנדאן אין קא;ן אטדדט זאה;

דע־ נץ איצד שע־שטא־טע;
א:צ'־ זאהנעס ז״נעם ט

 ־ב׳ ש־אטטע דע־ ז״א. בעדעטטינט ט־עטען
 שע־ל״״עט זאהן אבטד־ננינען דינע; דע־ אטע־,

 ניבטם נעלדע ז״נעט שאן א״ך ״אללטע האטטע,
 בערוהק. דך א־־ף זאבע ד־א ל־עש א־:ד ־״ששען

 ד־א ראש ז*הנע יאה-ע, סד נאל־צ־ שע־גינגען זא
אךא״ך רערלאטירשע, ע־ביטאשט ד־א פאמיליע  נ

 א*נ־ שא־ בעששאנד. דיעזעלבע •א־־ים אשטע. ־
 אוד- א״ן עש אמטע-נאהם מאגאשען 5 :עשעל־

 קאשז איישנע״עקטעה א״; ■בי. יע;עם עצקעלקינד
 כעטיקער נ״נלאלד. לעאשאהד ;עי״שםע־ גא״;
ד ה א׳ ענדליך דאך זאטע דע־ •״ע;ו, אי; ; ־׳ ק;  ד
 בע- ־׳עזעם צ׳ דך זעטצטע א׳:־ דאטטען צ•

 אין א־ייאקאטען עצצלייסק איעעם טיט הישע
האם נין, ע־ ע־שיה- דיעזעם שא; ט—ש

דבע ן
!3?

שטע־לינ:
אלם;אטלאם

 : היא אינה א״ט, ן
ק ט א־  ־עם אץ א;;.8א; איה־ע; :״עט א;8 ;

אנד אלט טאטעצטע סל ־ ;ע;•: - עי  האטטע ;
דע-טאםנ• טע;אנ;

על ■ : ץ1 :  1: שיעל •״ע־ע־ '
שטעקט י

א - א״; א־זא דעשיציט. איש —־ א; ט־  אה;ע -
־1,״ ם צ ■עו ;־אטעם א•:־ שיל־ק טיט נעל־

ן. א ט ע ־ ל ל א פ
ראט. איגד •ודא

ן ד ־  טע;- א־:־ ׳־עלם אים :
 זי־ באט טאצעם אייצעט לע־נק• צי לעננע; שק

 -אשש:׳;- א•;־ •״:שע ז״נע נעלענענה״ט. איהם
ק ק עש ראצצק. צ• ע־ש־ללע; ; אט  : ד
 טא -עם :א־

ם א״;ע־ אטאי  טעי ־
 •שאשטק ״־יא ציאצש-טעהשע.

- ע־ א־־- א אי; ז ■עי ע־ אינ-עם א־טע. מ

 אץ 1812 •אה־ע איט לאנן
א-:ד ;דטטא־טען ק״שטא:;

ט א ש - ט א ט א - נ ע ט י ז א ש ע ; ד י , א ן א - נ א 1.400,000 ל

גאדד. אץ סילליאצען !4
א; עש ־נ;8 :•ן דנה• ■ט

 א•:־ קא:ן שאטיליע דע־ אץ ״ע־דע; צי -עצזאם
א ׳׳עלבע אללע, ־ ט־זהע־ זאטע -  א״ן אלם :׳

 א־8 נץ ב־עצנע; ,טעששאטטעלטען טא־טע;
ע- בעדטץ דען א•; ענדלץ■ א־ננעדידה.  איהנע; -

ק א״ש שלאטצליך זא ק ד ר אי  הע־אבנעשאל־ ״
צעלאננק. צ׳ ־״טטהיטע־ לע;ע;
־ ן• • א 1 • ע ל ל ע נ א י צ א ז נ ע ע ש ב

! ט ק טעטעש״א־ אץ דך זאהל ־■; א; עט־  צי;
ק. ב א ק שא־ י ק א״;־; א; א ק ע־ש ם  א••- ב״

ט צע־ א- ק - ק ; ב ״ ע־. א״; ״ים״ע ־ אבל ״:; : 
 שער- אדש זי־ •:זשעדלכזע כזאנן׳ געקל״דעמע־

ך־ •ענע־ • נעש א־ ־עשא־  א•:־ שא־. זעש באנ
^עבענשאילש דינעם שע־א-ן א*ש ע־ -אש לאגטע.

ק ־ א נע בעאבדבש שאבעץ צ* :עשאששע ־ :

ץ, עבענשזדעל1* דאנטטעט דענדזען דעט  דא ד
ל  עש •••א דאש. :עיעשצש •**אנקען —א זעלבע- •*־4א־־ ־ע* :זןטט. אבע־ אייט. בעק״עט א*ץ• עס ד-

 א״ ^אעלאעעע* :*:ט איי״ ררי-ד דאנפינע,
 פזן; ••זן-טעט לייל־נען זיעעס ע-שיללינג דיא
ט דא־־. ״וך.:ען אייך עט א־כידע- *•א ע ט ־ א פ-נ עז דע- ע־פיללינג דע־ י דע* אץ ;ד א :עב^טע גאטט":

ק נינט אטזן אינט ע- •יאט יזשש־ז• נג איבע-ט-עט :־,א ׳ דעלטאללס דעט ־־:טע־ט יעט צא-ן ד ט טע-נ א י
אללעס דעלכעט אץ עגדצריעק. דע* ד־־טט עט י**א אזסיטצע דע־ אן ד*א דע־ ״אלאגא־ך-, א .דיא

ני נאטט פי־כטע איוט אינבענ״ששען דיינע ־אי־טע אי

ק :דך קאנן :•:ט דענן  -7 לאננע •א דע:•*. דע- ע-זזיי
דע דעט לענענטציעי• -אט -ענט

ק  :ע■ :-*עכ״טעל דע- אינדיטטעז ״יטטענפעטטע אט ניי
א א־:ט ר־־רען זיא ? אלקע-וננ6 ק - ט ט צע״טטא־עי, יי

ץ טאלאטטינא -6 ניט טא: דאט -פען. אייעק־ אץ •י ד

 :עזעטצעט• טילאדאפ״טק א־נדע-ע אינט עז לעד־ ז־אפאן.
י דאס אי־טלענע-. ק נווי - שעטט־ :עבאטע דע- נייטט ד

 איין. בעקעננק אי:ד נאטט איינצינק דען אן נ^״בען
 נאטטע*. :-*ער״טק ייא שע-אבטק אינד דאטסען —וי

ק האלטען ודד •ודענטהום. אונזע- איזט דאט קע-ן ד

אל ? ויאטטק וד־ד •טאלע אדנע -ו:ם6 א־נע •ע דאש

פילא- ע—א *.1,בעפיעד עט נאטט ו

ק איה- דעלכסם, א־ד- ״אי:ד ש-עד■ דיעיע- אמד :עי*פ-א:ען. אייט טיט קיינע- :אך דיז ויייכע* ••ש-אל־ס. ו
 לעדי־ ען—א אץ א־מאגדע* פאן טאננינפאך זא דאך טיט נ-יע:־•*, פליעטענדעט אץ א־דט צ• •טט-אך דע

!* 2א טימלננק דעטאטטהענעט. איינעט נעייאלם דעי אמד ק-אפט דע*
•דמע.) נ־יעב־יצע- כע-ידטטע- איץ היעס (זא

עכק דע- •יעיקע געלעד.יטען דיא - פע״טיעדענדייט. אמבעקאננם ני:ט ניי אויסשיה-ונג דיא אויף בעצוג אין נ
אייטאימאנדע-נעדענדע ע-טיטטי-ען נעבאטע איינצעלנע- -עדעטט! —ר צ* •זזס-אבע אינזעיע- אץ דיא דא זיין. צר

ק גאך יעדאך דיא איבע- לעד-טיינונגען. טי^אטא דעט לעדדען דיא דנע-ליך דאך קעננטט דיא דעי פאן ד
ד סענ- דעט דאח דייסם. אמד א״טטאטעלעט דעס אמד - ענטיציעדען דענעלן פעטטנעיטטעללטען זעלכטט ה

ווייד.״ אליא ויאצי איזט. עיקעננטניט דיא ציע^ דאבטטעט ק •ט
געוואכסען :*נט די* פעלדע דיעועט אריף בין ״איך ע-קעננטניט דיא ׳*עלכע נעכ-ימע. אינד פא-טען •ענע
(אימטימענק). דייטםוטירען נינם דיל טיט קאנן אמד ״1 פא-דע-ן נינם

ט פלאטא ״ני:ם א - זאנע :•:ט נעיטייש, ראד-דיים דיא י - פאן דוא •יאט ליעבע-. ט פע-לאננטט." ט
גאגצע דיא דרא דאט ד•-, פאן פע״לאננע ״איך דיא פע-טאכט. ע-פאטטען צ׳ ויא דאט א-יטטאטעלעט

א-ט טיני בעמע אט אמט אמט •ואד-ה־יט - אמד כע-ופעטט טמאנאנע ד־א אץ נעטיינדע פאט אפפע::  נע־ ט
ע־קעננטניט דיא קאנן ני:ט ייעלסאללס. דעט •טאפפע-


