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שען דער א־־נוואנדערונ; ד־א נענען זרען. חסי
 -אש דאש בעקאצצש לעזערן ני אונזערן ו־־א

- דאשישאש שאששא־ע- ק אן —כעז א  ר״שישטאצ ד
 רושישען דער א־יצוואצדעדיצצ צעצקדא נע־ישטעט,

ק  בעדייטש זאללטע געדך ז״עזעם איצצא־ כאך •זי
אוצצארישען איש זאשששא; שעדלאששעצען

ע ליצצש־־דיעזע אינד בעשטיטטט, "א;

 ראנ אייצע אסד־עצכטא; קלובדטצונג אידדעד אין
—שעז שאששא-ע- דיעזעש איבע־ שע־עצר
 בע־ו •צעלכינד אין -ארשע;•

•־•:שי; דיעזע־ אי; ויא שטאצדש־צציש :ע;
לעל:

ש־אכע ע;

 ע-1רע אלש שע־דק״טצי
 רוה־נען אין -אש ש אצגעלעצעצד״ דיעזעד אי; ־•צצש

 דעציערוצבששא־. דע־ ששאצדשיצרט דע; •יא־שען
 :אש נעזעשצע דעש לייש ר־א־כעששעללש■ שייא

 זאלשען שא־ צעש־צ־ע יע־ע איצש ״זי' ■אד־ע
 עדשיש. -עדע אדצע א־ם דיא געשישצש. שעצשען

- נעש״יצדע אייצע־ אי; שעצעשיששעל  ציעדע־- ן
 נעט־נ- ־־א שיש טענשען זאדשע דאליע;. לאש־יק

 דיע. עשש ־ ־אש דאש אצנד אצנעדשען, צי:ש דע
 אלזא - אבציישיעכען דיישאשד אידרע אי: זעלבען

 צישש איזש דאש שא*שע״ צעזעשין צייעש איין ייאצי
 עש ודיל נישש• ■עשצש ״שש—אישע נאשדווענדיג.

 דאש אצכד האצדעלט׳ ־אצשעשש־אן אייצע אוש זיך
 דען זעדששש שיש אבצעא־דצעשעצד־ז שע—איצצא

 נעהעשנו■ דאש עש א: אלש אשידיזען. דך שאו שיין
דע—׳ שי־ליכען אצשי-שעשישעז דע־ ש־-בען ;ע

 וואדדשאצצששאנדאיןדער ע־־לע־וצצ אבצעצעבעצע אינ. איצטערעסשע איש איצד ששאאשעם נא־ישען
 ביישאלל• שצדדטישען דאצשעדעצץ יעדע; איש ש־שכע שאל־שיויי־טהשאשש. זערער
 שיציסשער. אייצשאל נאך ז־ך ע־דאב יעשצש ער.6 יודען ריש״שען דער א־־נוואצדע־וצג דיא שדיין

ק צי־ צ־אצן איך צ זאצטע איצד צציצצא ם־עדדעצש ללאיד״ ..פעסשיע־ דע־ זעלשסש וועדדען■ דישעש  י
 שע. וואהדסאצן העדרן דעש רעדע דע־ איצדאלש א־זש, צעזיצצש אנשי-שעכדשייש צישש כעוייש דא־ דע־

 א־בע־שלו- אייצער שא; איזש שיר אויך שש^ןצען אייצייאצ־ע־,יצצ א ד בעדיששע, א־־צעס אץ זאנשע
 שיר מאן רענן בעקאננט יודען;־:שש חשייכיע־ שה!ינ מאן - אוצכליק איין נאליציען שיר יעשיצש שאן דיא

 שאאד איין איך דאש וואללשע. צוטוטדען אבער -6 ארך נישט זיא דאש שא־זא־צע; דאדע־ טיששע
 אןדער נ־טשעצד דיא טענשען. דילשלאזע עלעצדע, דאדע- שיששעט ע־ ווע־דע! אינגליק איי; אוצצאר;

 צו. שאלדאשען שאן ערש״צען. אוצנארנס גרענצע דיצע־ צאך דעציע־וצנששא־שייא דע־ שיטנליעד אלם
א וועידע, לאשסען ריקטרי־בען י דאננען. צו ששיטטע׳ אצדשט ע ז ר ע ל ק ־ ע

 ודיל וועדדע, טדי; ש ש י נ דאש איך דאש איך. :שאלנעצדעש אישטווצי שאי—י זאצשע דדיע־ויף
ודלי. שעשלעשע! א־צצארצש עד־ע דיא ניכש איך דער אצטדא; ־-עזען וועדעד ווערדע. ראנןאוצר איך

 צכא־ן א אין דך ווירד שא־צעדען זאלשעש איי: ש- אששאזיציאי. דע־ אנשראי. דען נאך
 דאש וויעדע־האלע. איך - שינדע; רעציע־וצצ קיינע פי. דורך גרעצצע דער צ; — אבששע דיא

או;. נאך יודען רושישע־ איינוואנדערונג ד־א אי־ ־
 שיר זזאלבע איינע איך דאש ורצשע׳ צישש צא־ן צ;

ע. איך דאש אוצד דאלטע! אינוואה־שי־נל־ך , איינענע •ודענש־אנע דע־ אי; איך :״•ל א״נב־יננען. אלדענ

אצצעדטען• עטששעדלש שע־
שעשלו יציק

צע. זאצשע איצד שש־עשע; ציש ד־שאנן
 לייטע׳. זאלשע; טיט נעווענדעש: איששרצי נען

 אינדדאש שאצאשישטיש שאן,־עליגיאזעש דך וועלשע
 •יילל לאששען. ליישע; דאצשעששיא; אייצע נענע;

 ־ענן אייצלאששען, :׳שש ק—־יששיש ש אי; טי־ אי־
 אצדע־ע נע— אישע־ד־שש שא; ךא;ן לייטע; דיעזען
יעציעי אי־ י״לל אשע־ דאצעכען :••:־יצנען. טי־;•:;

שלאש עצישאשש—ר אדנע זאשע דער טיט דך דיא

 איינע איש ווע־דע, אציועצדען טיששעל זעטצלישע אשוייא־ אייצעצשליך דע; ציר איצד דאשע אצדששע;
 ודדי דא שאלרש כעשאר.־. זאלשע : וי״־טערען אי; אייך אצזיששע; טיינע דיעזע :

!אינכא־ן שא; זאללטע. אייצט־עשען ■ויררד־ ■יע־־ע:• נדע; ש שאדע; צינששינע;
 או־ךנאך ווערדע איך אביער •יענדען•

 איך -רסצען טר.ץ צו שולדינקייט טיינע דין דיטע
בראנד. נע-שטעשע •.ידען דיא נענע; אייצע דאשע

ער. איינע־ אין וועלשע טאשע. דער אי; ש־ישט
א־נ. דאש דיא. ווא־דען נעדרוקט ערייא

־עצן אצי י שאשע• א־שטע־דזאש דיצנע צו־ייא ז א״

ן ר ע ש ־ ס ו ר אי־ציואצדערוננ איינע ע ד ו  י
־ י ו ן א ע ש י ־ א צ נ ו ן א ע ד א ז ש י  ב

ר ו . ע ד נ ו ט ש צ ע נ ט ט א ט ש ש ש י  נ
ע ו ש ד  אינעזארשע ־אצי צי־־שענש. איצד ן. נ

נישש ארך צי־יצשט אץ

 ז שיר שינדע ש־עש.נעצענדן כא־־שע
 דיעזע גענען אונ־אגל*ך׳ מ*ר עש ע אב ש

גענ*הרע;דעד אין שר*£ט
ורענן דאס *ערדבעוץ, א-ך קא::ע שעל זא אדל״ן _________

 זאלשע־ שאלנע אין דך לאנדע איש א״נענ-ווא לייטעז״יראששע״יצ•-
 שען—ד־צ טדעשלישך־טע; צו •עשאנד ע;—דעשצע
- דע.—■ לאששען טדיט. דיעש דע־ ע־ששען. דע; א

ז איז

איצשא־שאציאצע;
 צי־ שיז ראש טען, יא־- נאם :עזעשצעש דעש שא־אצ-אד לרש ;טישא

־אשען שעש־עשע; שאדע: איצצא-שע; דיצנע דעטיענינע;. צעטייצדע •עדע עשען יא קאצן דע
 אץ ני־ שלישטלינצע דנד גאליציק אי; זעלששט טאש־ק אצזעשש־נ נעטייצדע אי־נע- אי; דך דע־

- ־אט טישטעל נע א ־ א איטצעש־נ; אינד : א איש זא־כע - . ר א״נ
ט. א------ד• אללערדיצגש וועדשע •יאצדע-;;. נעזעטין דיעזכיש אנ

ע- אום ־נע־, שטאאששש איצנא־ישע שיד נירש אי ;אנין איוש י־־ד. צעצעד־ט קינששלי־ שעט־שע; ״
ב• דאלטע ן צי נישש ווע־דען דע;עדיזעלש' דשלעצדע־׳שיעלטע

 דא דעששען ייאש דענן דאששען• אוננארן נא־ איצש ;יבם ש- ■ידע; ־׳שישען דע־ אייצייאצדיע־יצצ דיא
 אינגלירלישע; דיא ש- עדויא־שען. צ■ דיער —א שששאנע— איש אייך — איצד ורצשעצשיוע־טד.

ץ שק נעדויע־נשוועדטהען איצד איצשילדינע; ע־- אי־נע "יא ■אש שש־עשען ייא־ש זז>לשעש -  טענ
- טיש־יציננ  דער אין זאטטלונצען ע ;י ט ־ א ש א ר ג דנד ן אל- ;•ררדע קליננען איינויאצדערוצנ צ

א ליי; ווא־דען. אייצנעלי־שעט ״עלט געשילדעטע; נאנצע; זאלם־נ׳ אייצעם אי; אייך ■א טיש ־עגיעדוצג -
א ־ע  -ע; שיש שעצשליש־ייט דע־ נעשאשע -

 אונד ששאאטעש אונצאדישען דעש א־צטע־עששען
 דאי —ו ש־יננע;. איינקלאננ אי; נעייאדצער ז־צע־

 א״ה באשציאדק אינד דע־צעצאי־נע־ן דע; שען
 נע׳ צישדישש שאנא־שיע אינזעדע־ נעשיעטע דעש

 אצדעדעלן, היער זיך דא דאשיט צישט שטאטטעט,
 איהדעד ג-ונד דע־ זאשאלד דא, דאשיט זאצדע־ן

 דייטאשד איד־ע אי; ■••עדע־ איישדא־ט שלישש
שאלל ש־־דערע; דען שייא דע;

 שעשו דילששייע־דע דיעזעש
איינע אינד נעלו■ נען

- •ושיק א; איצש •ידע; ד
צענען

 אלש אשע־ירא אי־כען נעשען ודר שאטה,
לאצדא;. שאן אויש-שע; דיעזען אללען אין לאצה:
נעזאצט. איישדריקליך עש איזש ודע; אינד שא־יז.

רושי. דער שעשארדערו;; צוד ששענדען דיא -אש
 א*:ד דיען׳ בעיצטימטש אמע־־רא ;אך •ודע; #ען
-  *ערווענחנם ארךזא דא ראם מעי־דבערן, קא;ן א

א דענן קאנצטע; וויא ווע־דען. איש  אונ- נא! ל־יטע ד
 ד*א ד,*ע־ איהנען •א פעהלען עש ק^משען■ גארן דאם

עךשיסטענצ-טיטטעל.

•יעו צו־יקגעשיקט
 אינד צאציאנאלע נע א׳ איש דך עש האש

 נ; רעליניאצש-נעהעששינךייט אי־נע
טאשען אונטע־שיעד ריינען אשעד קאנן

אב נעורססען אוצד וייששע; שעסשעש נאך שיינע־ ■.ידעני קיין בין איך זאצשע: ששיך• קאלאמא;
דיעזע שענקען■ צו גלרבען ערקלערוננ נעגעבענען ! אוני דעש אינטערעססע דאש נור ל־־טעט שיך ן..;.

ראש ור־דע. ניעדע־ששעטטע־ן . ____
 בייששיעל •ענעש שאששע׳ שיצדיק צידיטע־ קק

 דע־ ארך נאשציאדטען.
 או: ;אנין שיט אך שיש־
 נ ־ע־ אץ נאצ-ע; ״;:־טע דיצע

צושש*םשדננ•
 דאש שדרצען ו-־ע־דינעש נאך עצד־יך אלזא

 ;עשעדען. בעויאנע; ;ואה־שאצן ין—שא דע־־ ד־
 צו דא־ט ראש אנ;עלעגענדז**מ ״ד*שען רעד א*ן

איין ריא געש*־־)ןבען׳ ־אש ער ע-;־*י£ען.

 מער■ עש העטצע א*;ש לאשש• ׳*טע! ל טע״עששען
דערנרשא־ אין *•אר־םא;ן הער־ •וענן -ער-;ש,1בע

 איש אנצעלענענדייט עשלא־ע־
 ע־קלע-נג דיא יידע אלש אונד ע־צ־־ששעי׳ ■יא־ש

 א־נר אישטייצי א;1 דיא דאש דעטשע, אבנעצעשען
 שעשול- ע־דאבענע יודעצטהוש דאש כעכע; אנאדי
 איצשאשע איינע .,:רישטענשלוט״ רעש שיש דיני;;
 זא. אידש העטטע ע־נןלער■:; דיעזע :איזט ליגע

 גי־אשע יודען אלש ודא ששאאטשטאצן אלש וואדר
צעשאשש עד־ע

א י נ ד נ ו ל ד נ א ה ד ע ש ש ע . ד ש א  ש
ד ע ר א ם ט ע ש ו ז ע נ

ש ר־־כסטאנע. א
 שאש- דעש וערדאנדלוצג דיא האט ;עשטערן

 רו־ דע־ אי־ניואנדערונ; דיא געצען צעזישעט שא־ער
 *אל. האש רע*עדע:ש דע־ בענ*ננען יודען שישעי

 עששזאד. אצנא־שע צור בעשילישאנש־א; נענדען
 געצינע: '׳י7יאהףע;׳ שאש נעזעטין דאש ׳,דא :לען
 אי־צו־אנדערע־ דאש ביעטעט. דא*יר צאראנציע דע
 אוני זיזללען שאללען לאשט נעטי־נדעןנישטציר דען
נ־עדערלאששוננם־עשט דאש נישט א: ש־אנע, דיא



ע.4 ס י ד י ג. ג ו ט י י צ י ע י י נ
 ו נולד נ ד״טיש א־צק ד■ נולד. 10 זאננענשעלד ם׳

 ה׳ גול. נ לזךשיא דר■ ה■ נול■ * שיא לא־ מתת׳
 נול. צ דייטש יעקב ה■ נול. 3 דידויז שטעו; אב-הם

ל לו *■ק שלטד ד׳ נולד. 1 ודים בער די  דלל ד■ נו
 איצק ד׳ גול. 5 דייטש נתן ה׳ נול. 3 זאננענשעד־

 ■1.50 ן בד זלמן ד׳ נולד # רייטש ■א קאדאטשאנע־
 נול■ 4 זזןננענשעל- יו׳ ה• נול. 1 עלד6ראזענ אל■ ך•
ב מאבל ה• גול 8 ער60פ!) זלמן ה נול. 4 דיישש ל
 ה• נול. 3 רעד גרשון ה׳ נול• 1 קעללנעד שרגא ה■
 נול. 3 •שטאפששער עזרא ה נולד. 2 על־1)ננענ1ז י׳
 0״ פריעדלענדער אלעז- ד- נול. 2 בא:בע- ט■ ה■

 אבת־ ש־ויא .1,50 קליין )נער־אבב־נער1 ד■ הר•
 ינבא־ חרך קרשא חברא דער );11 קר. >0 קלין

ב פאבל ה■ רען. גול ** פוטטא נול■ 10 דיטש ל
■ ן א ר ו •ש

 3 נו פט ))בערראבנינעד ה■ עהרוו׳ זר■ חרך
 ■ואלדנער אדר; ד׳ נ־ל. 1 פ-עזענדע־ נטע ד■ נול.

 דידל ד״ם איצק ה גול• 1 וחב טענדל ה׳ נול. 1
בלו. אהי־ן משד, הי .1,50 רי־בפעלד משולש ה• •1,50

ערפינדונג נייעסטע דיא
ר ע אדאט: 100 צו באללען פער ל-פר״וע מ ק־ל

2 נוסי בודאשעשט, א:
6 5 4 3 2 1 0 8 יא !7

21.60 10 21 20.60 20.10 19.60 . -19 17.90 16 15.70 1:1.50
נדלדען.

ז * ד, צווע־ג־ נול. 10—9 פ־ואלען ע. ש כ רי 6 נ ע ל
 25.50—15.50 נעשעלטע נול׳ 12-8 ערבזען 11.50 באהנען

 ן האנשואדע .5נ.־- 26-25 ק־ממעל נול. 16-10 ל*;וען נול.
ל.נ 6.10 ד,•רוע גול. 11.50  ן• -ללי" 10.50-10 דץ־זע:*ץ .

ק־לאדא:.) 100 פע* (אללעס
ט ו צ ע ־ נול. —.—24.10 :אשנייטע ן, ע ק ו סעיני

א •טע - ־ נול. 22.30 נדצטעלויאא־ע 24.10-22.75 ם
נולד׳ 34—33— נער״טעהע־ נ • נ *נ ה

נולד. 28—27

קריינען יי.ט < *■-<■*! * ■ -י ־*-י ! __! ״
ק 2 ברין וד־ש ח־ס ה נולד. 1 — י ל בע■ נולד. 31.50—81.25 סע־ראדע *ל־ע נלד. 30 72 הי ד

 ד׳ דל. 2 ראזנע־ שדל וירא נול י ראטד יחזקאל
 סום- דלרען■ 2 )שקער1טארר לשנרג שפיאל פישד

נולדען. 14 פא
: ל ע ז י י ה י י נ

־ שוראד דק״ק וןבערראבבינער עדר■ זד׳ דורך
 ״ג ששיטצער וואלף ה קר. 50 זז^ננענקלאח ח״ם ה■

 ל״ב. טענרל די ה נול. י• י״כטער טדדבי ה נול.
* פשר ה גיל. 2 ברר; יחזקאל ד■ נול. 3 טעל ! ־י  ג
̂לף ה גול.  ד• ל• -נ• < ם־ש •עקב ה נולד■ 1 ם־ש דוז

 2 ערד1בע-נ •רזקאל ד• נול. 3 דיפאנן שטעון איצק
ב ר׳ נול. 2 בררן דניאל ה גול.  גול. >■ ששיפצע־ ל

 ד■ נול. 2 ב־דן אד־ן ד טל. ״ נרוץ יחזקאל ד׳
ל 5 ני־באנן יש־אל ה נילד 2 נד—1 ס־דב•  ד׳ ד

 ד׳ דל. 1 אונבעקאננפע־ דלרען. 1 העררפאנן אלי
א- ה נול. :1 )ארעפעש שווא״; חד  עחעק ודיש פ

ב ד• גול 3  בע־נ- ■רזקאל ד• נילד. 5 ששיטצער ל
ל "3 בובטא דל. 5 בדרן ראשי ה דל. •י■ עלר1  נו

ק קר• ״־ ד

ע איוש ועלבעס קינדע־ז או:־ לאל־; ד־ א״ך ב  א־:
ץ ע  א־נ־ קאניטט־וא־־ט ר־נשטל־ך טנז־י: ׳־״נעש אויש י

 סעראלטעטשטען ד־א :שט4:•;: עש ־אש ציועק׳ דען ט
ט. לאנע נל״כע ר־א ז א צ״ש ק־־צעסטע־ א־ן ינ< נ נ ״  נ

 דאששעלטע נולרען, 6—7 שאן א-נשאכע :ע :־ ־ ־ :•
ען. 15-10 ז - דל־ ד אוש ק־נדע־ ם

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
. נעשעפש ידע־ י ן פאן נעש־ ז צ י י ז  ו

שע־ק־יז דע־ נעב־אכט, דא־־סע צו נ ד׳;:׳ נעשטע־ן

*־!- ״ל-״:•ויעז■5ק
 דאלצ• ;•< 7.65—7.40 פוטטע־־־אאדע ע ט ש ־ ע נ
 נולד. 7 50-7.40 דן

דל-. 7.65—7 60 ־ ע פ א ד,
נולד. 7.95-7.92 ץ ו - ו ק ז ק

 א״דנע־ נאננאהשע ט־טשעישש עללוננען
*0131X71111*1 011117, 14. 14 .״^!1811̂

וש לעא א י נול. 16.75-16.50 שעט
קוזז• אוננאי־ישע ק׳ 100 פע־ נ$ם*רען ־,ר ע׳ ה**ש

 דל. 110—108 ט־אקענע אנשענה״שע נול. 108—105 ־.*•טע
.10.50 רא־־־־־טע 4195 קאפשען ד־ט קאלב-פעללע נול• 11-

ראטהם אדאלף
 קנאנענ-דליידעי-ניערערלאנע איני ;נ-

ו״זיא רארלפקאסערנע א=ע

שי ־•ש שש•
 ד ע מ נ ע צ •• ו ו

 —17.30 :י. נום׳ 21.30-19.30 :2 דש׳ דל. 21.80-20.30
נול. 18.20

- ע ד נ ־ א : 17.50-15 50 :1 ׳ק
ק־לא.׳ 100 פע־ •*ע:4(א• דל. 15-14 :8

*ען יי
יוד• 3.

64 72 57

ו א־ י ח ו ק י ל ה
.־עדאקטע־ א־
י י י יי דל ע ־ ע ד ע ל

רא •טען #-צ רעש ווים
 פ!ן לא:ע־ שא־נר־טעם . דיי: דץ

־:אבע: איי־ זא אנציגען. זאממע־ אינד
פאי•י. נייעסטע־ נא־ שעם:ז> השש ובלי רליידער

0-  ננען ב ווערדע* מאש :א־ בעשמעללונגעץ •
 טו •י א•:־ שבת £*ן איב:א־מע צ מ שט־:־ע• 21

אנגעשע־־צ־גש
*£ •4 }' }* >־ ̂ מ**>י*י

מצבות.
: זים ה א ק ארנאלד

ר ״ ע אנ ־י ט־נ ש כ א ט. ;־ כ ע פ א ־ ; כ
וי .י*. ־ו ס11#>זונ־ז־1 . י0ו ו *י ז £ ג<<1111־ ׳

* געשפע־־מ. ־*־ט א־:־ שבת (א* ״
־ עפששע־־ט י־ ען. אילע; י א •יעל:ע -נ - 7 
 ל נ-זעטצענפ נ-אבשטי -עש שש־בש נע—ט "
ק• ע־שי־־ע; צי ■■ א: ? ד
ל ■ : א פא־טא- אי־פ שטי־נע ג־אב שאנע זעד־ ״

״ •נגען.—ג־א• ע־טע—־א ט־־:• ל ע  ל שאנע ז
 ל ע;—״ע בע־נאיד־ינ; עבטע־ פיט ש־ישפען ן
ד־ט• פ.עש א ־

3. .* •נ 5.3. נ • ,■ ־: <נ :•;< .3 ק *• 4. ,



עס* 110. י י 3ג. ג ו ט י י צ ע ש י ד י י ג .

העטצע, ניכט ער ראם זאגם. אנאד׳ ויענן
 דיא לעזע א;6 ארפהעטצונני זאנסט א־זט ראם

 קא- אי:ד פ־אשעשטאנסק דע־ ל״דענשנעש״ששע
 נענען אייך דאש פ־נדען. וריד סאן זמר טהאליקע;

 ערהאבען א;רלאנע; עהנל־שע רעל־נ־אנען ייעזע
 ם!ן■ א-ז נאך דך בערופט רעדנער ז־נ־. רארדען

 צו. איד; דאם זאנש אינד טענשדברייט אינד ראל
 בעפ-עדינטע, נינם א״שינ״ש-אנט־א; דעי ט0ער

 טי. רעם א״שער״נען דע; נא־ אבער דך ער ראם
נענע■ ע־מ־יעדען נישטערפרערדענטען

 אב. דער זאנטע: טישא ם־נ־סטערם־עדדענש
 ג״שט, רארעז איינען ציטירט אנאר׳ געא־דנעטע

 א״נבירגערן ניבט אדם ב״א לאפפענשליך דך דע-
 בעורע. אלם אונבעודעזענעש ששעללט ע־ ודרד.

 ווענן דעטעערי־א. וואל־ע ד־א א־זט ראם :דדן זק
 ריא אי; ־׳־:שטאנע רעם איים א״שעמננע] זאלשע
 פיהרק. זא־נע• באזען צו דדנ״סנעטדאגען. מענגע

 ריא אויסנעדען, דא דענען פא; ■ענע. ווערדען זא
 •טם־עננען ע־גר־יפענדע; ר״א פיר פעראכטייאיטינג

 צו בייט פל־עפענרע עטיוא ראש אינד טאםרענעלן
האבע;! טראנען

פא־שגעזעטצט. פ־־יטאג ור-ר רעבאטטע ו-א

:ייאיגקייטק. פערשיעדענע
ך ״ ש א א  ו ע ם י ר פ ש ע ו ו ר

 : ריא איבער בעריעטד שי א ט י מ א ק
 א׳׳;: דע־ ״ענע; ציא; פעט
 בייא אוננא־׳. נאך
 פ־אנץ א״םיבום.םיט;ליער טע
 א״ש■ םא:ע -אצנ-ענאציא■ ,ריא :אנט־א; דע;

 נבטא:— -ע; דודך דיא רעניע־יננ ריא , •שפרעבע
-ש״שע; דע־ א״נוואנרעדוננ ■יא א״פציפא-רע־;

 מיי־ איך •שילדע ערולע־עך צו ריעס ראלטע- ש*נ
 טיט איך פערקינדע נו; אונד פע־נאנגענה״ט נעי

 וועשפרי- ראש דעטנעמעש בעשלום, רע; בעדרער;
ג • ט ם • ט •ש נ • ־ א אנטרא; דע; קאטיטאט טע־

 אונטערסנוטצט. דאלאיש־ ״־לדעלש מיטנליעדע
 רען פיאטד פ־אנין בא־א אבע־געישפא; הא־דף
 :פארנענרעש זאנטע ער פע־רינדעטע. ש בעשרי

- טיש א״שישפ-עבע משלום יען אי־ שעפאי  א
- -אם ערקלערען.  אנט־א; אננענאטטענע; רען א

 לאנשם־טיציא. פי־ נא־ נעזעטצייר, פיר רעדע־
צ״ערטע. פ- ארך נא־ פענשליך. פי־ ;אך נעלל•

ב ו ל ב ן י י י(א ל ;־ א ל ■ ב ל ט. א ב
 לאי- ארם אבאננענטען נ׳ אינזעדע־ איינער א ט

 פאיגענדע; אינם בם •ש־״ טא
 רעם אנדעשליד פאלל
ער  . ׳קאטאי קאלטא אץ וי

 פאלנענדעם: 1ו:*2 יאדרע איש דך טע
 וועלטער •אררע;. 14 פא; ווא־זענ-קנאבע שער האלי

 דך •ורע; דיא העטטען ווערע, נעשטארבען רוננערם
ע. בעשעפט־גונג אידם אנגענאטטק, זיינער ניבט  נ

 טיט איזט בעשענקט. "אלטאזען טיט א;נר נעבען
 לויפפייער א״; וו־א פערשראונדען. טאלע א״נעם

 טיט. ראש ארטע נאנצען איש דך פערב־ייטעטע
 נעד־בטינ- רעד וועלבעש ,שארבע; ארטעדל־בע טעל

 צום פא־לאטענטע אוננארישע; איש א״שט־צ׳ טע
 זיא בעשווארען, ■ואללטען צ־ינען נאב. בעשטען
 הנאון דאבבינער דער ורא נעזעדע;, העטטען

 נעם״;- אין זצ״ל ר־יבהא־ט ליב אדיר טו-ד הקדוש
 האש- קליינען רען נעפיינע-שוחט רעם טיט שאפט
 אונד אבישלאבטעטען קנאבע) דע־ ד־עש זא שיטי;

 איש אינר בעשט־־עבע; מצית ד־א ט בל ז״נעם טיט
 טעטפעל-נא־טען אי; לייבנאם דע; טיטטערנאבט

 בריסט- רעד אינטע- א״פרענונג ר־א פע־נ־ובען.
 פאבעל רער נדאש. •יא־ בעפאלקעריננ לישע;

 אונד איישפלינרע־וננ ריא צ• טיטד שאן ד־ ט־אנק
 א״פרע. ־־א א״נצול-טען. •ורע; רע־ א״ששר״בוננ

 ראטא־ן פא; אלם טעה־. נאך ד־ שט״נע־טע ניננ
- קאטט־ששיאן אי־נע אז אינטע־ז־ביננ צ ט־  א״נ
 נ־אבע; צי נא־טע; טעטפעל איש טא; ראטטע ק״ם

 טארטע־ פע־שטיטטעדטע- איין אלש נגעפאנגען. א
 לא. פא־יש״; ציש ־נאשע׳ סעהרעדע אינד שערעל

 דע־ דאש נעשראדען. פיעלע דאטטע; דארר־ טע;.
 קנא- פע־טישטען רעם רער שערעל או־פנעפונרענע

 ״רע; ־ען אינטע־ בעשנדרציננ ־־א איזט בע;
א־  נאטענש ״רץ. נעטייפשע א״נע ג־אש• זעה־ ״

 ברישטליבע; דיא מידע פיעלע דך נאב -אבעלא.
 א״ננעייא-צעלטען ו־עזען איבע־ אדנע־ א״נ״

ריא פע־נעבענש אלי״ן א״פציקלע־ען• אינדנן

 לאשטען דא קנאבען, פערשוואינדענען רען פא;
 וזאגטען קנאבע ״רעד אויף. לרט שלאוואקען אייניגע

 אלם נעזונד. אינד פ־יש אונם בייא יא א־זט דא)
 ער איזט קאטען, דוערהעד פ־יה.יאה־ אי; ודר

 0א1 ניבט אונם ״אללטע אונד נאכנעלויפע; אינם
 טיטנענאטטען■' איה: וו־ר האבען דא געהען. האלזע

 יואר ענטדעקונג דיעזע־ אש יודען דע־ דע פי•־ דא
 א״נען דאפיא־ט שיקטע; יודע! ד־א אונבעשרייבליך.

 אונאער אוני אבצוהאלען. לנאבע; דע; איש וואנען
 אבנעשלאכטע- רער היעלט סודק רער קלעננען רען
 רער אלט. אונזערע; אי; א״נצוג דינען קגאבע טע

 פריעדהא- פאם שקעלעט ראם וועל־ער אורהעבער.
 פער. טעטפעלהאף אים עם אונד נעשטאהלען פע

 דערהעלר אונו וואהנזינניג. וואורדע האט. גראבען
 אין ה״טע נאך דעי נעש־בטע. וואהרען דיעזער

 רער איזט. בעוואהנע־ פיעלעי עיאיננערוננ רער
 דעבט אונד שאלראט, וואורדע האפש־ט•; ״ונגע
הייטע. ביז נאך

ו צ ) ם ' ע  ד ע ר א ל ם ע . א ם י ט ר
 וררדענער- אונטעיהוכונג דיא ל.) ו ב ל ט.ב ו ל ב
 דיא בעלאםטוננם.צ״נען. דיא פארטנעזעטצט ש גי

 א״שזא. איה־ער ב״א פערבל״בען קנאבע;. ביידע;
 נעפענננים־אינשפעקטאר. נירעדהאזער רער נע.
 א״נ. ד־א דך או־פדבט דעששע; אונטע־ ■ודע. א״;

 וואור- בעפאנדען. ביזהער טע־זובוננש-האפטל־ננע
 פער. ט־שקאל•; נאך ביטטע איינענער אי־ף דע

 ד^ד- רער בעאטטען א״גען דורך וררד אוגד זעטצט
 דיא ע־טרעמען.6 שטאאטסאגדאלטשא&ט טינען

-1געט־ון אנארדנונגק האט ק^טיטאטבבעהארדע

 איזט טישא-עשלאר פא; בעפאלקע-ננ דיא וועררען
 אוסגעגעגד רער אויש קאטטע; ראך ר:ודנ. צוואר

 ראקז, ראש אי; יורע; זךטהארזןקשע צאהלר״בע
 רער לאננטע. לעלפאר-פע; אונרוהען ט ליש ״אש

 רער טיט באנלא- אויש ע־האלט ללאיר׳ ..פעשטער
 נאבשטעהענרע ז־א פ־אנק שאטועל נטערשריפט א■

 טעד. איין א־זט .הייטע :טעדדוננ טעלעניאפישע
 ה״שס עשטהע־ וועלבעם אננעלאטטען. ולער בען

טיטטער איהרע א־זט. נעבי־טינ עשלאר א־ם אינר

ו ־עטטיננ היא ״ני־אליש ניע־
א״; קעז־רטע; שניטטעד

נעשיבטע ריא אידנען ערצעהלטע ״דין פטע נעט״1

בע. איזט טערבען פערש״אונרענע ראש דא ראש
 טעד- ראש ויאודדע אונטערזשונג וי״טערער היפט

 ה־־טע ־ איבערנעשען שטי-ל-בשע- רעש שען
 טעלדונג דא ׳וםטיצטיניבטעריאוש ־אש א; לאננטע עהענדע

אק, קאנ״ליםעןנע־ישטטהאועט נירער־האזער רעש
טערשעןנאך פע־שיואינרענע ראש וועלבער נאך

 סישש־י דיא יא:שע - ־־: ק״; נ

ורע- איך ניו ־אינן) ׳־א:טע

צ -ע; —א ואב ע־ א•:־ ע: א־נ־ ׳׳אא־־נן ״־:ע־ י

 *־ש דעו יש א דענקשעצע א״נע האלז, דען ]
ע־ ־ אי ;■הששונאיש■ ■ע־  פאל- איינע ייא־ ו־שע א״נען י
א־־ננעש-עוש. י־נששאק ״ א״: או־עין דע־ אוי? טע.

 האש נע־ע־ען׳ א'■* דיא גאביעט
א־קאן א״ן ע־ש  שו־נטשא־ען;ער :־־:עש

חוקיהי! — געקאממען. זא

ששאגע־ אוש ־״,דא־ דעץ אץ גינג ש־הא נע
 עש זעשצשע איגד ריש קינד דאש נאלש הא :■ארדילן צו

 אור־ ואסמעלטע, ־הא ש דיא ותד־ענד כייש• איינען אונטעי
 עש דאש וא וואייעען, שו־ע־ען ט ר׳ רעל ר לי דע־ דך צא:

 לאו! ב־אך וועטטע־ שווע־עש א״* ו־דע. ו־א שינשטע־ גאנין
 ל'א דער ע־לאב, דך שטו־ם ו־כט:א־ע־6 א״ן וועד,*ענד
 בי־רע דיא דע־ לע־ט״עב, דך שא־ וואלקען שווא־צען

 דעי־ £אן אבעל ;וזעשטען אלם קאם ודנד דעי ;קניקשע
 ענענשאללש דך ע־לו^ב ד,ע* וייטע ענטנענענגעזעטצשק

לקען ד־א דאש וא לושטצוג, ע*6שאר א״ן  אויסאיינאג־ ור̂ז
 ראננע־ דע־ אונד צוקטען נליטצע ד*א ששיעשען, דע־

ק דע• זיא ע־נאש דאנ״א ק־אנטע. ־שש־אשען. אץ -ענ

ק-נד; ־  ר;־.ש־ד׳ רישטע־ ד־א דבטע •אררע־נ־
 לד ענדל־ך ע־־״נען׳ :׳:ש עש קאננטע

 ע־ שו ר־ש כעלאגגשע ריטטע־ אננשט־ע־ש־ריטע דיא :אך.
 ;׳עדע־נע- ק*נ־ איל־ דא ודא שטעללע. לע־ צו רילע ־ע־

 ע־דזרא־ עש ווירד ? לענע* נאך עש ויי־ד לאטטע. זעטצט
 ע־ש־ענקט -ע;עץ וואלקענב־ונארנמע דע־ עש ודוד נען,

 שע־- יוא־ ק-;ד -אש דעש. אללעש שזק ניששש ז האבק
 אוגד •ארשע־ אונשע־ םעלשוואינדען. שש-לאו ש־־א־נ־ען,

 פע־:עבלץ־ דושטע־ א*;;ל־קל*:ע דיא דו־כוובשע טהלענק
ק  —א א־נ־ לד: ;אך הא א״לשע דאה •ואלד. ;אנצען ד

 ד־ט להש בית שאן בע״אדנע־ אללע אוג־ הד־•־• םא:ן
 קינדע שע־ס־ששען דעש :אך ש א; או•־.. דך ראנטען ש, א•־
 רנוזש קל״נעץ דעש שאן האי ששור ק״נע אנע־ *שק• שא צו
ענש• לישטע דיא א*ן אילן ר־ששע שטו־ש דע־ ש*:דען. צו

ענם־ אללעלדינ:ס קינד דאש טע ־אש ששו־ש דע־
 נ־עדע־נעשל-דע־ש בע־;ע שאש עש דאטטע ע־ ;ש־־־ש

 א־ץ ווא־ דא נעווא־שען. אששע־לאקע ו איינער א־ן אונד
 וואר אונד ע־ ה־עש לה נעקזןסרק, וועגעס דעש שדעסדע־

 אונזע־ וועלכעי אץ ששאדט, דע־ועלבען אדש נהב, אויש
 געמאהלץ ד״:ע דא בעשאנד, הך יהודה ששאררשאטע־

 אין האש קינד, האש עובליעטע לה ;עבא־. שלד, דען א•־,ש
 נאהס אונד עש <־:,־ישף ע־ ע־ט־ע־ען* צו שטאנד :עשא״־

 דעש אוש שא־טועשצענד, ווע; הינען אייל•; הך, ריש עש
ענששליעהען. צו אונוועששע־

 דאש ע־ דעש ק;אבען, דען ביאששע כדב אהש לוי
 א־דן׳ ע־צא: או;ד ד,ויזע ;אך בליקליך גע־עטשעט. לעבען

ק ער דא קעד. אתענעם דץ והא  קבאנעץ ־עש נארען ד
 קל״נע הע־ שסעץ. איהן ע■ גאנגשע וא וואושטע׳ ;•בט

 ענשור- אונד שטא־ק אונד :לאס וואוידע העראן, וואישש
 שאששוננסנאבע ז״נע ווי״דע. ו־אונדעיבא־ער אין דך קעלשע

םיששי• דינע אללע איבערטראף ע־ ;א־נשע־נלייבליך ווא־

י א אונד שנאלץ מ  לערד דינע־ פד־דע ה
עד א״נע ע־ נעזאש שאנל״ם!

,ז ׳ -> ̂ן ע־ וואורדע זא —ז י  אללער שז
 האששק סאנבסאל ־־ נעשירבטעם. אונד :על־עבט יועלש

 שע־האהנק צו אילן שע־זושם, עש ריטש־לע־ נאשהאששע
 אידם האששעטע ראקעל א״ן דענן שע־ששאטטען. צו או;ד
 ;עלעזענעםהינד,דעם-6אייןאוי שינדלינג. איין ולא* ע* אזי
 אנעד, דאיישטע שמעון קאננטע, ניכש מאן דיערקוטם שק
 ששאששע־, דיא צינם־נטע ע־ :שאששען צו דוד,ע דך

ער. אלש ווא־ק אלטע־ שיעל דא ויענן ועלנשט
דא* אוננליקליך דעהד מאנבראל דך שיהלשיע שמעין

 יואישטע. נ*:שס הע־קונשש ו־נע־ שאן ע־ דאש ליבע*
 שע־דערבען דעש אד,ש דיא עלשעץ, ו״נע ווארק ויעל

 ער ווא־ ז ־עגען אוגד ששי־ש אין לאשטען ם־ייזנענענען
שאג- איינער מיש ניעסאלם דך דאש הגיע. דעד קינה איין

 ווענן ער) (שש־אך ואהן, מיין שלייש*:, נור *לערנע
 :אששעשלעהרע, דע־ אין ווירסט ווערדק ניאש איינשם דוא
ק דוא וד־סם זא א־נער* ודרדע אונד ־א;: אן נדול שהן ד

 צום עה אלש שייע־איישער. טיט לע־נטע מעץ ש אוגד
ץ אימשאשטע וואל, העיאנגעוואששק •ינגלינג  העללער ז

 דאנייא נאשטעשלעה־ע. דעי ;עביעט גאנצע דאש נייסט
 אדך וואד ער הערץ. זיין עהרנייין עדלע־ איין שהעללטע

 אוננע־ דין שערטרדש, ויאששען דע־ האנדהאנונג דע־ מיש
ם נאש קא־שעלבויא שטאוקעל אוגד שאגע־ מיץ ד  דאש א

 קומםער ם־עשעש ם־ם ואל ער לעלדען. איינעש אויסזעהק
ראמישען דער דלוק דעד וועלכע ליידק׳ ש־עקליכע דיא

שאלנש.) :(שא־טז
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 דעם ואן ז^ללטע. ווע־דען נעניע-נעיענעינז
 קוענפועל. דע־ £א: אונד *אללע פא־לעגענדען

 שנועהענדק רעדע אין דעי א"נ״אנדע-ננ יען
 א-זט■ נעאוו־טה״לען זנו אבנעזאנדעדט #דבטרעע

 אענאי ■־6 ינוננ6עי6 נייע איינע ־״ז דאם האלט
 םא;לי. ד־א א״ף דעניערונג ד־א ודדד ראך ;טדי;

 ■8אד טאש-ענעלן פאדיע״ר־בק כערוו״זענאטהינען
געטאדט.״ סע־קזאס

 דער דעטיט־רטע דעד דך ע־הענט -אגעגען
 עד טע זא: ע־ דעירטאנן. א אגש שא־ט״א לינהען
 עםא:צ- דא שפ-עבען, א::ען6או:בע גאנ׳ן ודלל

 א-;ט ;■■א יודען דער שטעלל■;: דיא האט פאציאן
 נעאלאגעז׳ אין דך טהיילטע; יודען היא נעיענעלט.

 איגד שע־שטעלצען אוגגארן דען טיט דך ויעלבע
 א; :אצ דע־ אן6 דך וועלבע ))רטהאדאקסק, אין

 הער געדייהען -א: גור האבע עד אבזאנהע-ן!
 :׳:ט ליעטט אוגד א״גען א-6 אוננאר־שעןגאעיאן

 ר־רדבט קיינע אדך אבע- האט ער ;עאלאנען. דא
 א-טהאהאהשק• דע- טרייבען שעדליכע דאש נעגען

 א־טהאדאדשע; דעד אופטרעבע כעקאננטען דיא
 £אל- דעם ויאדריטטאגד איגד דטטען היא האנען

 צי. שלעבטען דען ב״א גע־ישטעט■ גדיגדע ע־ רעש
 א״געם נוד עט בדדשט א״דזןשא אי; •טטעגדען

 זאלטע ׳.״־ד ע- איגד אי־נע&אללען הערדשער
 איגד *ע־יאנעז דגד, לעשט־ג איהש דיא פעגיטען.

 דעני העטעען• האלז רען אדף לעגדע-ן אגדע־ן ;יא
 איי־ דאש ווערדען. זעהען שייעדן רום־שק ד־א

 דאגן א־זט. עדשאיג א;6 שארנעהען ביזהע-געש
 -שישע־ פילליאגע; א־ב~;ק דיא אייך דא וועדדען

 דאט ז^לל ודא - דבק. ]עדיאגען צו יודען
ענדעף דאגי

א דאהע- בעאגט־אגע איך  פא דיעגיע-גג -
 אינבע- יודען רוטישע! דע- איינשט-אפען -אש :ע

שעדהינדע׳• ו-::ט
 דעגט טיג־טטע-ש-עז אגט״א־טעטע דא־״ז

 איך ו״גשע ש־אגע דיעזע- אין :שאלגעגדעש נרפא
 אנטדא; דע* נעד־&ע א*־ יצפדעבען. צ* קורין גור

 גא־ פיניע איך אן פעטיציאנש-אייביציבשעש רעש
 תשי־ ל״;־ אייגוואנדעדונג דעד ן א ;אשא־.־ קיי:ע
 דיאט-אש-עבט׳ געט״גדע •עדע דעגן •ודק׳ יצק

 אי־שצ- דאננען. ערהאלטק :־:ט דך הא טענשק
 עטצט נאנד־דג׳ -6 ניבט עש האלטע ך א שאופק.
 זאנשט שא• דא ט־עפפען. צו פע-פיג־ננק אנדע־־ע

ט ש**! דען ע ב א * דעד ב  קא-:טע׳א.ש׳ בע^עיישע! ;
 א-ך רלעד געהעשש־;קייטעז דא;£עשש*א:עליע דאש

עי א־־־ דייעדעדשפדיך ד:די טהעטי; ל*נקען.) ד

ן. א ט ע י ל ל א פ
א ד ו ד י נ ו . א ם א ר

פא־הזעטצר::.) -טע4<ב
 אדש טה־ענען) אונטע־ ־•פ־נא <שפ־אך ״״־א::־,

ש״נע דא דא= דאנל־ך׳ עש

 אבנעאר׳ העיר דעד
 א*ז- וואהנהא£טען לאנדע א*ש דע- טהייר א־־נען

 א״שע-נג דעטצעטישע6א״ א״:ע ראעל־טען
ע *-געב-א=ט6  ט. ש - ע ש י * א דעד פאן (-ו|

ע- ־־אד־ ניבט איזט דאש לינקען:  צו־ניש. —דע -
 ־איטעש-ט־מטעל• אלש דאש נור בעניטצע טע־

ט מ־;

 לאששען
 •דד <נע־

ף א- ע פ דע־ ד־

 יטפ-־בט ט־סא •פ-עזידענט
 בעה־יפטען יעמאנר א: :־בטי ודים א־ך :ווייטע-

 ודדמונג א־יפהעטצעגדע- פא■ ;יבט עש דאש קא;ץ׳
 פע־א־ נ-אשע דיא דאש וירד, געזאגט ■־וענן הא׳
 ז לאנדעס דעש טהיילעש א־ינעש מוג;

 יודע א־<־דא־א-ען דע־ •צאפטען
ודרד־ עז6

ס ע ד אג ט־ אנ ק  דעפוטירטען הערדן ד
אי־נ. דיא געגע; .־נגען

 זא ט־עפפען׳ צי י־דען רושישען
 ראנדערן ז*א דע;ז ;אטד־;- דבטשיד עש א־ך £־:־ע

בט א־:י  פא־קאשמען׳ פאיל איין יא זאללטע איין. ג
א רעבט, ־אש געשיינדע •עדע יא ד־:ט זא  גיע. ה

 אי. דעגן וואצי *5אלז פע־ביעצען. צו דעילעששעג
 אנדע-ע£ערפינונגעןט־עפ. ד^פ־ איגד דאדז בע־

 גע נייעש איין דאבעז ודד נון ־יי- זאגען א־נ- ען6
איינוואנדערוג: א ד געגען זעטין

 : געדען׳ ו-וגדע צ,י מענשען דיא
 :ע;— דע; -שלא;- ע-קלערען

 ענדעזי־ן!) אהגעהיןדאש יא •וירד דאם :לינקען
 שאנען שיט דאש ה׳ג־־ק׳ מ־ינע אלו* זעהען ז־א

ראננען• ע-דייבעץ גיבטש היער
 ד־־טע אייגוואנדעדונג א־־נע דאש

 בעגיג- ארך ז*א ווענן איגד עדשימטי־ט׳ ניבט נא־
 ג־בט ניעדערלאסם־נג דע- געפאה- א די ווידדע. נען

 ד־א האבען ביזדער דעגז לאננטע אייגטיעטען
 האבק •יא געלייסטעט- *יעל ״נ־־ ה־ל*שק¥פיטעם

 בעד״טס *ליבטליננע דע־ פהייל ג־אשען אייגע;
 אללע.6 דעש אי; נוד ערששעדידט אשעדיקא נאך
 עדווי־זען אינגענינעגד שי־ דילשע דיעזע זיך ווענן

 נאטהינעשעדאגלאפ■ דאש איך ״ע-דע דאגן ווידדע,
 שווע־ט אוגד *״עד פיט דיא עט״א ניבט אבע־ טען,

 איה־ע־ דאבען דען אין פליכטליגע שע־שאלגטע•
 ם״• עפששעהלע איך קווייזען:—צ ודעדעד ש״ניגע־

אגהאלטענדע■ ילאנג :אנגאהפע צוד אנט־אג גען

 וויאליטען, ראפפעז דא־ *ל־בטל־נגע רופישען דיא
- ״עדדעז ויאשיט ו  פיעלל־־בט שע־גדארטען. דא ו

 ־אייגע געזעטיף דאט ציינע׳ איהנען ודד ווענן
ט לינקע; דער א״- שטיפפע ש  קאנא- דע־ פיט ־ -

 ויאששעג■ פיט ה״סט: איגבעד־נגטצודיקי-זען. נע!)
ענן פאגליך, גיבט אבע־ א־זט דאש נעוואלט,  ודד י
פ קין־דאן אייגע; פישטען

ע־ ש־יגטעג־אדבען ק אי
::עז

 1 אי; איגש —יו דא־דא; ז^לשער א״ן
 י נאטהיג -עש א־זט דאטטען. געלד שיעד נאטען

 ניבט נא־ אייגע נעגען לאגד א״; אלזא ז!)לי עט
 .—£ע יא יט טעגיבליבד ש א • ■ געפ^ ע״ע •א״־ . פא

ק ד־א •ויד -אש פיגק. ט אג  פל־; ט־ט שעגיטען £ע-
טעג־אלבע;

דיא דע- •יב.אי;;א-ן

ט יעטצט פ - ר; נאד* ע  או:ד יא־ט דאש ̂י
ט א־;ד יודען דע- ינזלעבטיגקייט פאן •טפ-יבט ג ;  ב-

ק פא: דיא דג  פא־ וויעדער טא-דע אנגעבליבק אי
 א־ינען א־דם ג־בט פעטיט* פרעזידענט ז. היי דאש

 זזןלבעש מא;ע ע- זאנטע, עד פע־וריז׳ •טט-עעען
 אג. טהאטזאבען אלש גיבט היער געדעדע לעע־־ע
 א־זט. א־נשאגל־בדייט איינע דאך וועלבעם פיה־ע•-

̂ן האט זאבע ע העז  פע-אוד• עררעגוג; גענוג יטי
 קאג. פארלאטענטע איש איישערוגגען זאלבע זאבט.

 שאן דא -א האבען׳ ש^לגען עלעכפענטע־ א די נען
 יש;ע;יטצט פדיו־אטציועקעא איה-ע פי־ איינצעלגען

קאננען• ווערדען
 איגד יטאששיטיט פ״ל דך ע-האב יף היערו

 דא-ט, •צפרעבען אנאדי שאן ורענן זאגטע: אוגד
 אויףדער שטעהע תלשי־ דע- שיינען. שאן זאללטע

 פעטי־צ־^ן. :*:טדיאשאטשא-ע- איגד טאגעשא,-:ו;ג
 א״ש איגד •אד-ה־;דע-ט 14• ש דע ש א־ האט א;אד־

בע-ן קבי  טהאטזאבק אלש דינגע ־בטבא־ע פ אלט
 דידאשעגטק אלטען א־יש ייילל אי־ היגגעעזטעללט•

ניבט שיש בעי־ייזעץ העדשען פאן צענין

 הא ענטוועדעד נעהטע• ענדע איין בע
 אייף בעפיגהק׳ ע־ ה דך הא לייטע. הא 1

א אדע־ ה-זע נא־ ךאשטען דיינע  ט־אגשפא-. -
 צו- שלאנד— •יענן אי:ד ׳ אשע־ילא :אך דא נדרשט

ש ווא שאיגען׳ צ־ אונש העטטע ל־שט ק**;ע פעלליג

 צ**ט ד*א אייה לעבעק ש.צלי*דיגעש טיט ן •עדע-שא;
 איש י בעהי־פטעטע זאלכעט שאן דא צו-דבליקען.

 אנ;ע- איך דע־ ליעבע- דע- ־עליג־אן דעד גאשע■
ע. א- ק ך א דע־ אין - אי עב  איך דעד אין גד א בין ג

 ש-דעד שיט שי־ איך ווענדע -אפפע יצטע־בען צי
אב. געהא־טען- הא וויא רעדק׳ פ^ן

:־> גי;ן. א־ א־־= א־ך ־;=  ז־נען׳ פע־ע־עלן צ* עש אי:־ נאכדענקען
 | יצאפפען ו־ע־דע ך א נענע א־נ־א־ט ־־א־־־אפשען נען אי

 ש ד־ אי:- ווייזה-ש דע־ יע־־ק דען איש
 וואר־ד־יש.״ דע־ קוועללען דען אן

ז־־ נעדא־ל דיץ .איגד
דובו ־אנלא־שען פז צי ־ופוש ווע־דע ״איך

ע־שענען.
אנשצעדץ א־ש :: ע־צע־ל ונדע-עד

 אזנד •אנפט ־א::־ דע־ (ואנטע סאנל־ך, איזט ״עש
א-דט אללכעוואלט־נע:אטט אללכ׳עבט־גע, ־<־ ל־ענעפאלל)

.......פ ו,־אדלווא־־־ען פאללע־ נא־ד־ע־צ־נ, אוגד ננעהג
דנדער.״ אדע

 אי* יודענטדוש צום איך דא־־י א־ך, קאנן ״״דא:בי,
־זפינא• ם־אנטע ד- בע־ט־עשען
 לעה־ע ד־א לע־נע דא־פפשט. אונד קאנגשש .דא

 דיין זונע אוגד טאכטע־ כד־נע קעגנק, גאטטעש אזנועיעש
 רען דיא שושט אבע־ דאגן בעג־ינדען. צו דייל עוויגעש

 ־אש ויעלנען לאשטע־ן׳ דען אלר־ אי:־ עגטזאגען נאטטע־ן
 דענן צופא־, דיך ם־־פע א:ע־ :דיננישט ז־ך לק?£ ־א-יצע

 איגד פא־ש־־פטען פ־עלען ד־א אלל ׳שווע־ ועד,ד א־דש עט
 ד־א בעפאלגעץ, צו א־ז־אעלש לעד-־ע ד,־•ליגען דע־ גענאטע

 פע־א־דנוגג־עץ ד־א אונד שפ״וע־נעועסצע ד־א שב־,-־ודע.
אגדערען.״ -א אלל אוגד אוג־־ץ אוגד ריץ א־בעד

געשטעדען. ■וא״־־־־ט ד־א ד*־ ווע־דע א־ך ״״*אנכ*<
 שאגד־־ט־ ם־־נע דו־ך דיך א־ש ד־ע־דע־געקאסטען- נין א־ך
א דעט פא־ דיך א־ט געט־א־־ען צי דיך נעשטענען. צו
 ס־ץ דאש־ש שאשען, צו לענע־ל־ך פאלק אללעש אוגד דע

 דיך אינע־ ״אשט, נעשעשט אפש זא דוא דען נאטטע,
 ואגפשע, די־נע דורך עגטוואפפגעה ם־ך דאשט דוא דעגע.

 וא־ ד־־פע א־ך וו־א ■עדע• א־בע־צ־־געגדע נע.'עה־עגדע•
 דאנע, אי״פגענעבען פא־ועטצע ל־־נשו־נגיגע ד־עזע א־ט6

ל׳עבען ם" טע־א־נע־ ווי אוגד אן גון פ?ן איך וועידע זא

 אץ נאטצען דע־ טעט
פע־ע־ ש־־גע צזש נ־־

שפאט■ ע־ א־־ך בעג־עען. צו ן

קאנן
 ל־גע דע־ וועד וואד.־. א־זם

ווע־דען. נע־ואנגען ו־אד־־י־־ט ד־א פ•־ פ
 ־ופוש ט־ג־אוש דאש א־נ־ואד־ש־־גל־ך, עש איזט

 *עש אוני ויניע דע־ ווענען ״עץ פאן וד־ד אנלאששען
ע צ־יט ייאגנע* ד־ש וואגדעלן צ־ ־עגען אי־ף לאשטע־ש-

 פע־גאש• אונש־לדי: דא־ קלענש אי־ך ־אט• געוואנדט דך
 אוגד •יננל־נגע פ־ו־ען. שעננעי• עדלען פ־עלע־ נל־־ט טענע

 קיי- א־זט עש אללי־ן, האני• ש־לד־גען זיינע־ אן •וננפידק
 ־־־ע או־פ־־:ט־;ע דורך ג־נט ז־א דאש ניאש, זא ז־גדע נע

 ווע־דען געז־דגם נושע אוגד
! איך וענן, .וווןהייאן

 ניטטען דו־ך ילל ו א־ך געוויננען, צו וואד־הי־ט ד־א פי־
 א־גד זזנע*. ע־וו־־נען צו העדין ז-א־טעש זיין פלעהען אוגד
 בע• צו טונענד דע־ פפא־ רען והנעים, דך ע־ ווענן

■״' • • טען ־ע ט
?• ן!״״״־״ ••ך ער ווענן ״אוגד

 פ־נדען צו ווענע אוגד ש־טטעל איך מערדע ״״̂ז
 ־אביי, ו־א־ל׳ לענע ט־עננען. צו עדיענונד אוגזע־עי וו־ששען,

ד-א־ען.״״ דיי־ פאן אך נ ווירסט דוא
 -ופלש טיניאוש אוגד ־אט נאך קעד״־טע קאיוע־ דע־

 ■אבני זיך וועד,־׳ענד צז־יק, צעיוא־עא רעוידענץ, הנער נא״
 אץ לאגד נאנצע דאש גד ע־.פא נענא:, אישאי נאך עקינא
ד־עש פאן נו־ שפיאך וועלט אללע אויפ־ענוננ. ־אשע־

גאנש־ט• אש בענעגעטע ־אונן נאשענש •ודע, א-ן
 שש-אך ד־ערע־ א־אנע־. א־־נעש נאש׳ ״השעה דעש טאגע

איהש צו
דע־ א־וט אויגעננליקע י־ועש אץ •ודע׳ ד־ך ״פ־־־ע,

 ששא־ וועלנז־ .״אץ
להם.* נית ״אץ

ןש..דן ך . — ? ן

״שנהש•״

נעדטצשהיש, א״נעגעש הן ־א־נן פע־קויפטע דא
ע ת *יי ר״! יי* דיגנע, אללעילי־א יפטע ק קיה, הנ ״  ל

 דען אוש להט נ־יי. נאך ־אנדע־טע ו אינה נ־י־נט קינדער
לע־נק. צו ״עננען ששה נ״ען

 ק־נדע־צ־ינ ע־ נאט ־אש, שטא־ש היא אץ ע־ אלש
 דא אוג־ אן; פע־קי־פע ציש קיגדע־ קליינע־ שיטטע־ן רען

איייש׳ פאן ק״*טען
א •.•ג פא־ינע־נעהענדען א־יגע־ פ־דא א״נע ־•עף י

. ״. ״״״שןש ״ן י
 דיינען פי־ קדפען עטו־אש אויך ג־נט ־וא ״יויללשט

?׳* שנהש קליינען
 האששע איך שוטטע*) דיא אנט־־א־טיעטיע ( .״ניץ,

דע• דעש אן איזט. נענא־ען טאגע דעש אן ע־ ודיל איהן׳


