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שק העם ב א־ ארי  אוננ
 דאט א־בע־ שערהאנדלוננ דא

 יודען רום־שעו דעד אננעלענענהייט אין נעזוך
 גע• ד*א ד־רך שא־טגעזעטצש• שדייטאג וואורדע

 א*ן לינקען, אייסע־בטען דע־ העטצע־ייען מיינען
 א־ה־קדטי-ן אגט־שעט־טען א**:*גע דעדעןרייהע

 ־עגע:6או* א״נע דעבאטטע ד*א וואורדע האבען,
האט זעלבטטשע־שטעגדליך שט־רט־שע אונד דע

 דער שלעבט־גק־יטען ע־דענקל־בען אללע אישטדצי
 אבגעא־דגע־ דע־ א־־שגעדע־מט :*•עש שאן יודען

 נע. ם אישנריצי אגג־־ששע א ד־ האט •ואה־מאגן טע
 דען עי איגדעם שע־טה״ד־גט. יודענטהוש, דאש גען

 א־־ש. אגט־שעש־טען דעי שודנדעל ערבערמלישען
 ששיטציגען איהיע א*גד דעדטע

 בלאששטעלל: נונגשלאז
 שאז דך ל־עש ע־ וויטהעגד׳ דעדע ם וואה־שאג:

 ער דאש הע־״שען. והיט זא ל״דעגשאשט דעה
עלעגדען א־עעז ן

 ־*שד א דיעזען א־הש ן
 טדאט צור דא־ש £אן ־צי שטו א־ גינג של־ידעיטע׳

 ה־עב. א**:ען וואה־שאנן שע־זעטצטע א*:ד א־בע־
 ד־א פערהעדערטען דעש־ט־רטע• אנוועזענדען היא

גאבטרע; בריגגען
־־־:ש• דען שא־ע־שט לאששען <*:־א־ג עשא״שש*־

ם :טאלגען ל ר א ע ט ש ר  ע
ע־ געשש־אשען. אישט־־צ־ •**דשא־

 ע-1 י! אש שאן האבע א*ך :שאלגענדעש זאגטע
דען מ־ט י־דעגש־אגע ד־א דאש שהאשעצ־יהט, בער

 ויע־- דאשטען ־אללען גש א ערא־־גג־ששען חסישען
 ד*א האלט שאלך שאלג־שע א*:ד רוסישע דאש דע.

 •ו־ען דע־ קלו-ען דען אדם דך געקאששען. ש־־ צ־יט
 א; ם־טטעל דאשזעלבע האבען דא נעורייען; צ*
 שאן ה־יז ז־ן דע־ הדזהערד. דע־ י**א ־ענדעש נע

 ענט. א*זט ־*שלאגד והלל■ רייג־גען או::עצ*עשע־
 ־*עשטעץ טאלעראנטען דעש *,ידען ד*א שלאששען.

ש־דען. צ* האלז דען ארף
ר־ קאטשען דא בי, דען ד

 וועלבע ע־שטען׳ ד*א והא גב. א
 שט ־א ש־גדאטש א*ן קיש־־טען•

 ג־ לאגד ד־עזעש וועלבע •עגע
דא ד־א (דדיטע־קייט.)

שעט־ע־אן, ־
 אב אלש טה־ן ב־־אשעשט׳ ששיטצע איהדער אן
 ן דע א*ן ערווארטעטען. זעהגל־בשט י־דען רא דא

 איבערגעוויבם׳ דאס :ידען ־*א האבען שטעדטען
 געדאלט א־ה־ער א*ן צ״ט־גגע־ ד*א —א דגד דא־ט
 דלא. ־*ינע דאש א־־זאבע. ד־א ליעגט דאר־ן א*:ד
קאגנען• זועידען לדט גען

 ד*א א*זט שאגע א־גזע־ער שגאבע א־ ד״א
 ש־טטעלאל. שאן נ*בט :יודעגש־אנע דע־ לאזוגג

 ם*ט. א*ש רעדע. ד*א א*זט עגהעטצען— טע־ל־בען
 גענעג. ־ג־צעלגע א שאלק דאש שטאגד טעראלטע־

 א־נשט*. אייגע־ ם־ט עם ודר האבען זד־טע בער, א
 דען דאט אגט־שעמ*ט*שמ*ש דע־ טהץ. צו ט־צ־אן

 יודענטהום דאש :או-שגעשטעללט זאגדן ריבט־גען
 מום• ווערדען צע־שטא־ט ד*א שעסטוגג׳ אייגע איזם
 דער ש־טצע דעש אוגטע־ דך ודלל יודעגטהוש דאש

 *נפתר עדהאלטק קאנשעטטאן ארט טאלע-אנץ
 דעה דיעזער איזט שיו־גדעל **ד*שען ש־עלען דעם

 א*יש. א*ין דך ד,*ישען ;ידען ד*א ראשוינירטעסטע,
 דיא ורנשט שאלק דיעזעם אונד 1<">לי ערוועהלטעם
 וד־טע שאלץער. אשעאישען—א דער שערניבטונג

 טיט! שר־הער- אלם ם־טטעלן אנדערען טיט
• אקצ־ע| אוני וועכסעלן

 אונו שעטש• ש-עדדענט
טאנע אבנקןרדנעטע הערר דער ואנט עד אינדעם

 דיעזעם אין טענשען 500!״,0 ע: דאם בעדענקען.
 ם ע ז ע י ד וועלכע ניבט, לאנדע

נעהארעז■
זאג אישטי־צ־ ורדטא־

(נראםעהייטערלייט)
 אימזא שליטטעד, אשיא :שעטש׳ ש־עזידענט

 דיא ווענן אונד זאנע אי־ וואם דאם. שטעהט טעה־
 א״. רעם אן אבנעאיתעטעז הע־רן לעט ווא־טע

 העד*וךרושק טהאטע! א־ט אנדעדען ארע־ נען
 £אל. דיא לאט נלויבע; זיא וואללע, דאנן זאללטען,

ריערעז• ט־״רינע זעהד רע־ע ד־עזע־ נען
 אהנעןדעט אינועדע ויענן :אישטי־צי א־1

 הא -א: העטטען, נעשענדט נלרבע;
 גע- רעליג־אנם אלם נור טארטא־ען איני טי־דען

 ווירדען זא דיען. בעטדאבטק צו נאסטענשאגטען
 דעס ז א נאך הייטע טא־טא־ען א־נד טירלנן ווי־

 אוננא- דיא אינע־צ״גט בי; אי־ האבען• האלזע
 אב עבענזא יא־ ״לישע דאב ייע-דע נאציא; -ושע

 טי־קק דער •אך דאב אי־נבט זיא ודא שיטטעלן.
האש. אבנעשטטעלט שא־טא־ן אונד

 וועלט. שאליטישע איינע בילדע׳ יודען דיא
 ישראל כל דעד נע־א־דע האבבטע דערען טאבט.

 אוננאד; אי; שא; אדך דע־ איוש הב־ים.שעאיץ
 איינע איזש שע־א״; העזעד איזש שעדצוו־גט

ניבט אשא—א אי; ה״טע •״;לבע אהנע
 דענן ראנן. ווע־דען נעש־־לב ידיעי. בעד.- א״נשאר

 ■ודע; ד״א טילליא־דען. דיא איבע־ שערשינט ע-
 בילדען■ נדענצען אהנע ששאאש איינען ויאללען

 טיט. ענטוועדער דולדען• ניבט א״ראשא יאנן דאב
 אדער א״שנעבען, שש־עבען -עזעם •ודק דיא טע;
 שטאאשען אללע; אי־ב נאך אינד נאך יערדען זיא

 נעשע. דאנן ודרד •ואט ויערדען. הינדסנעווארוען
 צו לאנד שאן יודען דיא לע־דען ענטרעדעד ו הען

 ט־אב. ווערדען זיא אדע־ ווערדען, נעיאנש לאנ־
 ניעדע־צילאבטען• שאלעטשינא א״ דך טיבטע;, טען

 ארצעו יא אילט שאלעטטינא
 שעי דיא אבע- טאבען דא

 זעה־ א״נע- שא; טעט
 הע- דענן. נון אנהענני; פעוה דעט אנדינשט דעד
 צייטניים- דעם נעשטאדט דע־ אין איזט בשיה זע־

 באי אין נעדאטפען. טעט
 איה־ע-אללק א״־אשא

 ר׳ דעט אלזא זיא טאנען
 שאלעבטינא נאך א־נד
טיטטען. נעהע; דא-טדדן ווע־דק באלד נעדרן

הא נענען שאן
 אין טיהקע; דער טאנע דיא ״יא זא א״נוואנדערער.

 יודען דיא אייך וועדדען ונד, נעצעהלט אייראשא
קאננען. האלטען טעדר לאננע ניבט דך

 •ידען דע; נעזאנט, ודא אלזא. בהיבט עב
 אויב. שאלעבטינא נאך אלט וואהל, אנדערע ־״נע

 רוסישע שאן דך האבען ודדקליך אונד וואנדעדן
 אין נעטאבט וועג דען ארף •ודע; דוטענישע אונד

 ציד שע־א־־נע דך האבק לענדער;
אלליין, געבילדעט שאנעבטינאב

 נעביעטש. ג־אשק איינעב שראנע דיא טו־בט היער
 אידרער אן יודען. הא אינדעם. אדף. ערוועדנעם

 אונד נענונ, נעלד האבק דאטהשילד, דיא ששיטצע
 ב־ויבק• געלד שאן קאנן קאנסטאנטינאשעל אי;

 איה־ע־נעלו- טרא^ן אבערהאטירקייא זאללטע
 א־בערלאבטען ניבט שאלעבט־נא יודען דק נאטד,

 דך זאבע הקער אין א־יראשא טוב ראנן וואללק.
א״נטישק
 רוטישק דער דורבצונ דק אלזא טאבטע איך

 דעד בעאבאכטונג אונטער אוננארן חרך יודען
נע־ סאטנאהטען שאדצייליבען ענטשט־עבענדען

קיינק שטעללע איך שטאטטען.

שעטיצ־אנם.או־םשובםעם. דעם אנט־אנ רען
 ניבט איך קאנן א־זט. שלייש נאך שיש ניבט דע־

ק ארך אבער אננעהטק.  דעשו- דעס אנטראג ד
 -ענן אננעהטען, ניבט איך קאנן העדדטאנן טידטע;

 שאלעס. נענע; יודען דעד דורבציג דק ודלל איך
 אנ- טיינע ראם טיך, ש־ייע איך ודנדעדן. ניבט טינא

 צי. דעד אין דאששע. אונד שיניע; ניישאלל זיבטק
צועדווארטק. עדשאלנ טעהר קונשטנאך

 אונד וואדרטאנן טאדיץ דך עד־אב היערדף
 איך הרזו נעעדדטעם רעדענ שאלנענדע היעלט

 ניבט מיד עם וירד הרז נעעה־טע דאט האששע.
 שאד. דעם שא; אבודיבענד איך, ווענן שע־איבעק.

. אייטעריננק חא אך? בדרך. לאשענטארישען  טי
 דעד טאנן איין אנטווא־טע• ניבט שאדדעדנעדם נעם

 אונד היע נור דאם א־זם. צוש-עדק דאטיט ניבט
 זאנדערן ורדי. עדשלאנען יודען ה־שק איין דא

 אונ. איינעם צו דעד ע־ווא־טעט דאב אלב טעה־
 דעד :אדשהעצטט שאלך דאב קריענע בעגדענצטען

 זאל- הויזע הקעם אץ אבנעא־דנעטעד אלב טאג
 עד. צו דעבט קיץ אבער האט האלטען. -עדק בע

 הם- איינע אין איהט טיט טך איך דאט ווארטען,
̂ן אייגלאששע•(צ־שש־ששונג.) קושש־

 א־בערהרשש הדז, געעה־שעם האששע׳ איך
 ש־אגע דיעזעד צו אבז־בש, בעשט־שששע דיא דבש

 א**. ודרקונגשואללען דעד נאך דענן :שש־עבע• צו
 נאך ם־דסשערש־עזידזנגשען, העדרן דעש שע־ונג

 דדיזעש, דעש ־עדדענםען4 העדרן דעם רעדע דעי
 געעה־שען ם־־געש ווזךטען ה^בזיגג־גען דען נאך

 ווערע שאטשיטש. שדל אבנעא־דנעטע״קאללקק
 שאד. טעה־ ניבט טך שי־ נאטהויענהנקייט העזע

דאנדען.
 דעטהאלב. נוד יעטצט טץ־ שיהלע איך אונד

 ג. דעד ודיל שש־עבק, צו דעננאך שע־אנלאבט•
 ראש זאנטע. עד אלם טניטטעדששעדדענט העדר

 א״נוואג. טאטטענהאשבע חא לאנדע איט ניעטאנד
 עד ודא - אינד ווינשע יודען דוטשען דעד דערונג
 ניבט דא יודען איננא־ישען הא אדך נלדבט

 - בליקטע טיך אדף נעירבבע־טאםען ודנישען.
- אין טיך איך דאב באנלד. ע ק  דדנדבט ד

 טך איך שיהלע דא־ש אונד - האבע נעאיד־ט
דעבבעצינהך ביך שעדפשליבטעט.  צו העטבעצינרך טיך ■בטעט.

 נאבק אים וועדע. בעדעבטינט איך אב אלב ניבט
 דאצו - דעדען צו ■ודענשאשט אוננאדישען

יודענ. אוננאדישע חא הענן רעבט. קיץ איך !
 אדנאן; נערושענעס היעצו קיץ נקיטצט ב

א אונד ״דענשאשט דננא־ישע  ׳:דענשאשט ד
 ק״נע וועלט נאנצען דעד אץ ט

ן אלף !ודדעדששדוך א־נאניזאציאן. זאלבע  איי. ת
 בערעבטינען יעטאנדק וועלבע דינקקו פערפטק
. א־שצוט־עטען נאטק איד־עם אין קאננטע. בי  ו

 ווערדע איך )לינקען אייסערסטען דעד אדף ווענונג
 גע. אויסדדוק אנזיבט א־־נענען טינעד נור דאהעד

 איזטדורך הינזיבט דעזער אין שטרעבען טיץ בען•
 דיא דאם ווא־דען׳ ערלייבטערט איטשטאנד דען

 אנאדי אבנעא־דנעטע העדר דעד וועלבע רעדע,
 אדלגע• הייזע דקעט אין געהאלטען, שא־נעסטעדן

האט. הערשא־גערושק טסשאללען ם־ינעם
 באר- דע־ נעשעהקי א־ןרוסלאנד איוט וואט
 האנד אין האנד שאלקעם. דוטישען רעם באדיסטום

ר טט  וועל- בעאטטען, דאדטינען דעד האנניער ת
 בעש־יעהנונג נעניגענוע ניבט יודען דק בייא נע

ן יודען דארטינק הא האבק נעשונדען,  גראס- ת
 שיער טיט שעיוויטטוננק נראנדשאטצוננק. טען
דעבענס אידדעס בעדראהוננ דעד שוועדט, אונד
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 ■:ד א איזט נעקאמטען פא־שיין צום נבט
 עטט• יענע ל־בען נעםינדענען ביזדעי •דןקיינע-

 ■ קאננטע ויע־דע; ע־קאננם שאליםוךש״ם הער
 ם טא־דע דעם דע־ -א: איזט, אבער טדאטזאבע

 נעטיינדע ד:ע־ : אי דן דע־ שוחט. םערתכטינע
 ונד א נעקאטסע! פארש״נע עים האט. ענטםעינט

 איבערגעבען נעריבטשדאםע נירעדיהאזער תם
 ציםארנע קאש־ ארם טעלדונג אי־נע איזט• ווא-דען

 ר עטטהע *ערב־״טעט, גער־בט ראם דא־ט ווא־
 )עד. דזךט־נע; אי־נעס אין דך בעפינדעט שאלמאש־

 זא. ליעם שטאדטדדםטטאנן דע־ הויזע. רו*ענען
 אבער וועלבע אנשטעללען ארשונגען8נאב אדט6

בליעבען• אלנלאז6ע-

ים נ ב י י פערצ
ד. אעגליקל־בען אונזערע £יר ד־א איבעד ל  ג

 עררור זרי כ־־א ־.־שלאנד אץ בענסברידער
ק דעם ר ע עי ה בבינ א ערר ב ם- צו נ־י א  פרע

שפענדען. א״״עגאנגענק בור;
ז .1

:ש א נ א ו.נ ד ■ א ה

 ויו שווימטער נד א׳ ד׳ לר. 21 ־אני־ מ׳ ד' קר• :30
 ה׳ ״ד!. שטע־ן אליעז־ ה ק־■ 54 בהן בעד ד׳ ק־.

־ מ לע*קוךדטש ש׳ ד׳ ק־. ״ג דאטד משה  די' י
 ד ד׳ ק־. 5״ ם־־עדמאנן ם׳ הי קר. 7״ נ־ינבוים ב׳

א-ן :ובאל ד י. 06 ג־ינפעלד  ב׳ ד׳ ל־. ׳׳: ש״
ר-. 6* שסו;•ל■ *מטא ק־. דאלשע־ט

ש ד א נ . א: ל ל א '
ד■ ניל. יי■ ווייס יצדק ד ;וריס •- הע־ר; דודך

 זאננענ ק׳ ד׳ נול. 2 נריטואלד י׳ הי נול■ 5 קליין ן׳
 5״ שטערן ב• ד נול. 1 ריטש ש׳ ד׳ נול. 1 ש״ן
 5״ וויינשטאנגעל ד׳ א• ה׳ נול. 1 האאז יי ד׳ ק־.
 קר. ״י: שסיטצער דרי ד׳ ק־. 50 שט״נער אי ד׳ קר.
 ד• ר־. ויו ער8•שאם ד׳ די ק־. ״ז דאזענברם •ש׳ הי
 פעלד- ם■ ד• ל־ ״:: ארלע־ ה■ ר־. ״! שאססע־ יי

 ג־ינ• יעקב ה ר־• ׳45 ם־י־נד א• ם• ה• ק־. 25 טא:ן
 י גולדען■ 1 על־1)?עד1ר י׳ ה׳ לד. ׳4׳׳■ •ואלך

קד. י.>: נולי *0
ד א ד • נ א ב

 י טויטנער םיליםם העדרן רעם שפענדע
נולדעי•

■וני. 5.׳ סא; לאסטא-צ״עדי:נ
■ ־ •ב לד. 10 40 26 :

אץ סאהייוננאשש*. דיו־ אין הרועש ועם נען^דעםאד־־נ:

ז י ו ה ם ם א ג
נד י א

ט פ ע ש ע ג - ג ע ל א א ו ו כ ל ע ז
ר ל־ ־^עד־ ע מ מ ־ נ ־נ ם־ א אנג ג ־

 ע בעלעכעבטל־ך א־ך ווא האבע, אייננע־יכטעם
 •טפ״זעי ט ם• נעטט אונד

הא:ע. הע־נעשטעללט
 אונד פ״ן צ־ממע־ ד־״א ז־נד אדך

 ט גאנין א־יננע־ינטעט, קווא־טיער צום נאטטע
 רעעל: אונד צופ״עדענדדט נלאטטע ד־א דאן

דאכאנטונגפאלל .,קא; ע-וואלטק

קל•■!׳ פ•
זע אי:ד גאשטגעבעד

עקשט־א־צידדע

. :.־*ד-נעקע־ייא - ק א ט ע־  נ
אונר וד־ד נעלאלטען •ט:־״ ע:;

אבע־־בב־נע־ די ;:־*:בוים מ־דב* ד* דורך _
 ה׳ רץ• 4* נולי 1׳■׳ דא־טשטיין ליב ה קר. 8 נולי 1

 •שטיאל יום־ הי ק-. 60 נילי 21 ם־יעד אלימלך
 ה• קד. 80 נ־ינברב ם־דב׳ הי קר. 28 נולי ד ריטש

. ״י נולי 3 בהן שטיאל יוסף  גליד. בע־ ״זק א ה׳ ק
: .1.96 ב־ץ טענרל •וזעם ה׳ קה.9גיל.״ 1 לך ־ : [ ׳  ־

ר ה׳ קר 00 אםםע־0  ה׳ ק־. 70 שטיהלבערנע־ ד
 ה• ד-. 4״ שאשא־ אלעז־ ה׳ ק-. 9* ריטש מיסד
 ה׳ ,׳-18 —*־״ר יצדק טשד ד׳ ק־ 54 די־ש קלטן
 ה׳ .3.116 שווארץ טענדל ה׳ ק־. 64 שאנעל טשד

 96 בינצעל יונד ד׳ נול■ י שם־טצעד דיים י אב-דב
־ ד׳ קד ״י בדן •שלט ד׳ קד.  דבטאנן אלטע־ 6ד
. ו׳ קאד; לד ד׳ ■2,90  ר־. 54 ם־אטטע־ שד ט ד׳ ק

ד 4םעידטאנן״ •שטע־ל די .2,64 ציטענט ט־דב׳ ה׳
ענ. אם־יב ד׳ ק- 3!, נאל־בע־נע־ •צדק ה׳  טעננ

 זישטאנן ד• ק-. 2״ שרטטע־ זלמן ד דך. 6״ בדם
 .36 בדן יעקב ד׳ קר■ 3.׳׳-אט-. זעל־נ ד׳ קד. 12 בהן
-6שא יעקב ה׳ .4.1;• םאםיע־ ייש־אל ה־ רך.  .1.10 א
 דך. ״י טערץ ה־יש רה ה׳ נול. 4 ריטש דרש ה׳
־ <: י ג־ינבייב יוסף ה■ קי. 50 ענגעל א׳ ד׳  הי ־

 אל- ״ ק־■ ב־־ךנל־ק ד• קר. י״ ישיע•.-*בלק
 טענדל ־ ק־ 12 נד־נביים •י ■י ד• ק־. 50 העללע־

. * קליין  ם״נענ. ■י די 1.08 דאטטע־ גענצל ד׳ ק
ל־ לי ד■ ד דך. 1- בדם ק ל  נ*■:• משד ד■ קד 36 נ

א-ן אייזך אי ד׳ •1.44 עלד6  ז־ ארע ד• ד־. ׳יי■1 ש״
. 8״ ניסן ת ד• ק דדי; יי א ד■ נ־ל. 1 טיב— טענ

־• ע י ע ד ע1י ו ל ד א׳ י ת ו ק י

. ע ט א ר ע ז ע א
ערפינדו:: :ייעסטע דיא

-אד; אדש ■  .... א-
 ::ע־טעעלאשנר־טע

פא־־י־צ• פא; .א:ד

ש ק•:־•:־; א־;- ־אדע; ־ פ —א א־ט ט ועינע אלנע אל

ק ־אט א •ע־*נטט עש ־אש צלעק, ד  שע־אלטעשטשע; -
ע כי״נע א ד■ אץ צ״ט ק-צעשטע- אץ נ־־בע  :־׳:•-״ יא:

• ־ : ם דע  ־אפפע־־טע ;:ל־זן, 0—7 פא; א״גפא:״ •
כיל• ־איפטע ־•א א■: ק־נ־ע־ ם- :•לדק. 15-1״ פא;

- אדך לוא בעט־יעג׳ בעשטען  שטע־כא פ
 דאכענטל א־־נקאדטען נולז־ען 1- נ*ד 10
ע- פע־ש־ע־ענע ד*־־ צייט א; טאננעל וועכען א־זט לד, וו  נ

 - א צ־ גענצל־ך נעט־יינק. צו :עשעפט דאב שעפט־גינג
ע־ ד־ט נעדינגדששען נוטען אינטע־ א״ך א־ע־ בע־נענען

....ש ־עפלעקטי-ענ-ע, פע־פאנטק. צו קו־ציאן א־ינע־ לא:
 פע־שטע־ :־ט נעשעפט ראש ו־א לאט י־ששען, דך :־•א נע

ק  ך • ־• א• זעלננט פערשלי־ש ואדדט :אקעז ראש א:־ל ל
 פאן — אי:־ שאנען שפעזען ק״נע דא:ע; יא::*;״ נע־דע;
 ז^לכע פ•* ע: רא אינע־צ״נק. וע־יננש נעשעפטע דיעדזש

 נ״א אדשקונפט אלט :עשעפט נלענצעגדעם א•־;
. ל ב י י ם ן י י ל ק

נאלדשטיקעלייען שאנטטען ל־א

ס מ י ש ז ע ז י ס ש י צ ! ! , ! ) ,

 ב—אסטע אץ נאל־-ישטירע־ -רשע- אינצינע-
.איננא־

 •ידיידען אים אליע- אנפע־טגי:: צו־ עטפפעד־טדך
 ד־:םט:א^ד• פא־ד**םםע:-ען ־יציב עןא*:־:**ע־ן1אי:

 ר אי •א־דיעז .*י*:ז״ט דעששען בי־גט אי:־ שנר־ע־ייען
ע:טע־ א־־־פעע־ייא־ב עם

 ־*;:. עשפע־ציא בעבכזעבצע אי:־ שאי־־ע פי־ כ
דענען א־ם״אדל נ־א־שע־ אי; צייבנוננע; ט•־
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 צי־גנו יודעי ו־ופישען ~א -6 נעראדע אבעי
 נוה־ילנאהפע נראכנזע דיא א״רזןפא נאנין אין דך

 האבק .■ויערער ד,ייטע ערסט בענ״סטערונג. אונד
 דך פאריז אין וואנאך נעלעזעז, איפדוף איינען ודר
 שפינרצע דעססען א; האט, :עבילדעט קאסיסע א״ן

 זאוו־א פונזנליעדער, דעססק שטעדט, הוגא ודקטאר
 ריא ארפ-ופע רעם אויף אונפערפערטינטען דיא

 סעננער בערידסטק א״ראפעאיש נלענצענדסטק,
 פאדיפרשען רעם קונמט. דעי ורספענשאפט. דער

 אנדערע !5 ביז ״< או:ר נאפבעטפא :דנד לענענם
טעננער•

 יא וואר גאטבעטטא :דופט כאלא■ עטעריך
)ה״טע־רייט (אנהאלטענדע 1 יודע א״ז ארך

ראטטיססיא. דער קיינע־ :וואהרטאנן טזך־ין
 פליבטר״נגע ריעזע ראט דנן, אץ עם ראטטט נע!

 א״ אין ארעה אסטערר״ך אין איננאדן. אי; היעד
יועררען. אינטע־נעביאבט לאנדע נעם

איך, פינדע אוטשנדענרע; זאלבען אינטע-
 רעם אין בערוה־נוננ אללראטםענע6 נעזאנם, ורא

 עט״צ'אנם-אדםשוםםעס6 רעם בעשלוסאנטראנע
ק איך ראק אונד  געעהר. רעם נעשלוטאנטראנ ד
 אנ. ניכם העירטאנן אבנעאדדנעטען הערר! טע;

 שיין רען •עלבפט נעזאנט. וויא איך, ודיל נעהטען.
 פאן וואללטע אלם וואללטע. וויםםען פע־טיעדק

םאםעי■ •ודענפ-אנע א־ינע איבערדויפט רדע-רס
טענש, ארם אננעדפען ניבט ד־עס ץאנן אי־

 טענש. דער נעבאטען ה״לינסטען רען טיט עם ודיל
 אללע; אונטעד הט.עטש איםודדערששריך ליבךיייט

 נרענ. אונזערק פא; פרעפדע; דיא אוטשטענדען
ק  אננעה- ניבט ז־עם דאנן אי־ עו־יקציוריעזען: צ
 דער ארך עם ודא ראם, ודיל איננאר. אלם טע;

 האט, פארנעב־אבט כטערברעד־ענט פיני הערר
 נאציאן אוננאו״שען דע־ •ערנאננענה״ט רער טיט

 עושנוט. (לעבהאפטע שטעהט רידערשפדוך ס א׳
 אלם אננעהטען ניבט ו־עם קי-נן איך אונר םיננ׳
 איך ראם קאני, פעהלאננק ניבט טאן •דיל יורע.

 טארע דטערען רעם נלויכענםנענאטסען טיינע
ארבליעפערע.

 ראם ניבט, פי־בטע איך !הרז נעעהדטעם
 ענטשטעהען לאנדע ר־עזעם אי; ״-ענפ-אגע א״נע

 אינד העטזנען ארך א״נצעלנע זעה- ודא וררדע,
 ארף פעהט־ייע איך ודנוו״זק. צוקונ*ט הא ארף
 ענע־ינרע־ע־ ארףדיא הרזעם, דעזעם ז־דיט— הא

 אינד דער'בעזאננענה״ט ע—•ערמו איך דעניערונג
 עם.—פא אוננארישען רעם ד—דעבטבגע* רעם

ל״בט ניבט ד־ ויעלבעם צושטיטטוננו ולעבהאפטע

 ] בע. איינצעלנע אבנלי־ך ראסט. פיה־ען איררע
 אללערלייא דורך דאצו בארק רען דנד, שט־ענט

 צושטים■ ׳לעבהאפטע פארצינער״טען. טינטדיננער
 ביטטע פעיטרייענד, אללריעם אויז רעכטס•) טוננ
 אדם- דעי דויד נ׳ דאם פעיטדויק דיעזעם אין אי־

 בייפאלל (לעבהאפטע־ אנצונעהמען, שוסאנט־אנ
לייטעט.) פיעזידענט לארם. ;רעבטם

 ערנלויבט שפר־כטלודווינהענטאללעד: דאנן
 נעשטאם. צי גיכט א״נלאם דען ׳ודק רוסישען רען

 וויר טאטיווען. פדאקטישען אדם צוואר אונד טען,
 יאננע זא א״ניואנדעדער, פרעטדען ק״נע בררבען

 עלענדע פיעלע זא זעלבסט לאנדע אונזערעם פא■
 טעשלוסאנ־ דק פיר שטימטט עד אדסיואנדערן.

העררפאננים■ אטטא טראנ
 עד ארסאנה, אלעקסאנדער שפריכט דאנן

 אהנע טיטטענשען דיא נעלערנט, האט ער :זאגט
 דער ליעבען. צו עםם־א;8קא; דער נטערשיעד או

 ביז- אינם האט פאנאטיפטום רעליניאזק רעם ך פלו
 ענט. זא ניע האם אוננא״ן ה״פנעזובט■ ניבט הער

 נעהאבט, פעדצ״כנק צו ערא״נניספע זעטצל-פע
 אין אינקווידציאן הער ש״טערדרפען דיא וויא

 יענען בונד. איינען נוד קעננט רעדנער שפאניען•
 דאסעלענד נעביעטעט. וועלבער הוםאניםם-ם, דעם
 לינדעדן. צו פערפאלגטק אונד אוננליקליכען דער
 פעטיזר. רער אנטראג רען דאהער נימטט נער רעד

אי• אנס.קאטםיפםיאן
זאנ_ םאלאי עטעריך דעפונררטע דנרע דער

 טעה- דך דדעדט דעבאטטע דיא :פאלנענדעם טע
 פאט- אופדיא אלם אללגעטיינען. אים יודען -יא אים

 אין אבער ז״א ״דענפראנע ד־א פעטיציאן. םא-ע-
 לאנדהאספעדיא גאנצע ראם ענטורקעלונג. רער

 אינאנ- פאן פורבט דער ווענען ניר אבער יודען.
 צום ניבט אנדבטען -עזע נעלאנגען נע־ט-ב-״טע:

 פעדפפליב• אידרען לאטטען יודען דא ארסדדוק.
 הא- אבער פ-אטעפטאנטען הא נאך. ניבט טיננק
 דער נעאפפע־ט■ פאטערלאנד פ פיר דך האבק

 פעדב-״טעט.י״ן יודען דען פא; ווירד נערטאניספום
 א••- פאן -עדא־טע־ דעי איזט איננא- נצינעד א׳

 דך עם אלם האט■ ווא־רטאנן צ״טוננ• ד״טשע; נער
 זא ניע געהאנדעלט. פ-אנע באפנישע הא אים

 ודא ריםלאנדנעבדרבם. נענען אויפדרידע שטא־־ע
 סאן ראם נעהאדט, ניבט ארך האט רעדנער טע. דד•

 אנ. ל-טעד פי־ נעאלאנען ״ז־שען ז״א זעלבטט
 פיר שנוטפט דעדנע- האלטע. ל״טע שטענז-נע

ם הע-דטאננ באשליטאנט־אנ רען
אונה איראני דאניעל דך ערהאב דדערווף

יו נש דינז ארף ילך ר: שלשה 1ע־) (״עף ליך, *וואה־
גע־ . ע־ אלש דין ־ שאנע ניכש : קאננם? ־אגע ל ש־ :עגדל־בק

:ט־נק אללשע: ■עש ״ נאשע דע־ •א ד ;ש־יעוק נ־ אונד לאבש
בענ״שע איך בנחש 1 עידנק״ש צ* ־■•ייניייט שאן נאששעש

אונד ו׳עלפער רען עודנק, ־עש י נדאלבשען -עז דיר איין
 שאלקעש•״ סיינעש :ע-

געוואודק• נלץ־ וואד ששעון

 דע־ בנחש, דייסעשש דוא ראובן) (*•עף ראך, .:־נש
 איוש אוגד הוקירו ־•עם שאטע־ דיין ;ם־אששששענדענדע

 דענקש־נצע דיעזע האבע סט ועלב איך יוד׳ש. נאבקאששע איין
 האלו ד״נען אן •אהרען 17 איננעשעד־ שא־ שנו־ דיעזעי אן

ש־אנש איזט, צונעוואנדש ם•־ דיא דישע, דיא נעחעננש.
ויייג- איין דך שוש וייטע ערק אנד דע־ אדף שאלשע; ע א**ג
סוט- די־נער שאן דוא ביוש ־1 באלדנאבה׳ נעשינדען. אק שש
,וועט־ או; שורנטבארק אי־נעש וועח־ענד וואלדע, איש ■ שע

ק ש, י ן ל עי זדזז-דען■״ פ שע.
דע־ שאן ע־ וואש אלרעש, ;ע ע־צערל: ראובן אוגד

אוגד וואושטע, קנאבק דעש הע־קונשט דעי אוגד ;ולש
 שטדנענד קניששטע. איחן אן דך ווערנע ם־^שעצייהונג, דיא

ק אונד לוי דא־טק  דא ־״ושק דאנן צו. סשלעגעו^הן ז
 דינע אוגד טאדט ווא* חזקיהו לחש. בד/ נאך דרייא אללע

 בית שאן לייסע דיא אבער לעבען, אם סעה־ ניגש גאששץ
 אונד גענויא, אוסששענדע אללע־ דך עיאיננעישען לחש

 דער ראש לאנרע, איש נאנריכש דיא דך שעשע שערב,״* באלד
 ערל*־ רעם אום שיעלע, קאבען שאן דיא. ע־שיענען משיח

:ריעשען אבע- סייששען דיא הולדיגען. צו וער
 וואס הארק, וואללען ודר אישאח, נאך *אדף,

 רער אב ענטשיידען, מאג הא־ש דין ואנש. עקיבא ראנב*
 *ב ארעד איום, דא יש־אל׳ש ע־לאזונג דעי ציישםונקט

 דעי זאהן איין כזינא, נר דיעזע־ כזיב, אויש שאנן דיעזעי
דיא.״ ליגע

 בענליישעש אישא־ה נאך צא; ששיח ע ני• דעל אינה
אונן שאן ששלעגעשאטע־. זיינעם שאץ  נ־א• אייגע־ אוגד י
 ■אבני ויא* אנקאמק, דא־ט דא אלם שאלקשבעמע. שק

 אל- אויש צוי־קנעקעה־ש. אנשיאכיא סאן ;•נש נאך עקיבא
ק  הע־בייא, שאא־ען ;א;צע צא:ען לאנדעש רעש ק שחייל ל
ק אום  או־טהייר איין דעלבשם דך איכד זעדען צו משיח ד

 דער צאחל דיא קאננשע אישאח ששא־ש דיא נילדען, צו
 אויף דך שען בייש ר־א דענען שאן שאששען, ניכש נעששע

 שאן וואובש אוים־ענו;; דיא ;שוששען לאנע־ן שעלדע רעש
טאג. צו שאג

ק אונשע־ ץ בעשאנד אנקאששליננען ד  ־אבבי אדך ז
 וואר לחם בית אדם חזקיהו דעש נאששץ דיא חשודי. אליעזר

גערעזען. שוועשטע־ ז״נע
א״׳לץ,  ע־בל־ק- בדבא בן ע־ אלם עי, (שש־אך •יי

 סיינער וזןדן דע־ מנחש, שע־לו^רענע דע* ביזם דוא טע)
 שוואנער שע־ששא־בענק שיינעש גלייכשט דוא שוועששע*.

קאנן•״ נליינק שאשע־ דינעס זאדן איין ברד רייא חזקיהו,
 אידן אום צוריק• עקיבא ־אב- קעד־שע ענדליך

 ורבשי• דאבסש איין ווא־ עש ודיוק. דיא דך זאמשעלשק
איה־ ששיח אננעבליבק רעש ודיוק דיא וועני מאשענט. גע־

׳-1ע־צל ענשז איין ששאנר זא ואנשק, ע־6 אנערקעננונג ר?
רך צק ראש! שאן י רענן ן אוישדכט אין : ביודערקריעו כע־

״ער״ם דיא געשאארט, ■ע ורוענו כ נדכא בן אוש
קינ־פ■ איד,ן,צו י שי אדסצורושק* :ע קאד איה־עש צו אידן

ק• נ ששע צו איהן שיר שק
 שע־אנטוו^רשלינקייש שוועריע מינדער ניבט אייגע

 אלס י־נגלינג רען ליא ווענן ויך. אדף ודיזק ר־א נאחשען
ק  דאגן בענ־־שטען שש־לז הייסע־זעחנטען ואיםעשק עי ד

 וועלטבע- מענטינע, ראש נעגק קאסשף א־יגען עש גאלש
ק אויף •אם העררשענדע ענ שיד,רען. טאר אונד ל

 שערהעלט- דיא דיגנק, אללען ם^־ גור נאלש עש
שער־ דער שא* עלשיען ראובן לענק. צו קלאד ניססע

 טי־ דעם יהתנגק6אוים דיא :שאלגענדע־ טע זאב
 אנדכ־ מיינען מיט שטיממען רסטערםרעזידענטען

 דען בעי־ייט, איך בין דארום אונד איבעדאיין טען
 ווינשט רעמער אנצונעהטען. סשוסאנטראג אוי

 טאגע עם ערהאלטען׳6 צו רושלאנד אויך, אבער
 אוננליקליכען זיינען געגענאיבער ליבטען6ם זיינען

 איינפערנעד-מען אים נאבקאממעץ. אונטערטהאנען
 רעגיע. דיא זאללטע שטאאטען איבריגען דען ט מי

 אויפפ^רדעדן, רעגיערונג שעטערסבורגער ד־א רונג
 רען וואם מאבען• צו ע:דע איין גרויזאטקיימען דען

 עם דערע ט,66בע״רי אלל6 טיסא-עסלארער
 דער ווידערלענונג דיא אויך דאם ווינשענסווערטה,

 אב אלם ויעדדען. בעקאננט ענטליך68א אנקלאגען
 יודען דיא אלם העטטען, זאיגע אנדערע קיינע וויר
 זעהר גיבט עם שערבאננעץ. צו שאלעסטינא נאך

 פאטריאטיסטוס עהרע, וואס וועלכע׳ יודען׳ יעלע6
 הינטער ניבט אנבעלאנגט׳ זואהלטהעטינקייט או:ד

 איזט עם צוריכןשמעהעץ. א־ממער בריסטען וועלבעם
א אונגע־־עבטינקייט׳ איינע אלזא  אלל- אים יודען ד

 ער-6 רעליגאץ יידישע דיא ען.6אנצוגרי* געם־ינען
 ד־א וויא בעטרוג, אונד ארד מ עבענזא ביעטעט

 בע. אישטדצי אוגד אנאדי אבער •א, בייסטאנע.
 איין איזט תלמוד דער תלטוד׳ דע! אויף זיך ריעפען

 איבליגענם טעסטאמענט• אלטען צום ראמטענטאר
 דאם ענטשיעדען׳ געלעררטען יידישען דיא לי־ננען

 אים ודרדע• ענטשולדיגען מארד דעץ תלמיד דער ;
 נעבסטעס צור מאהנט תלמוד דער :געגענטודילע !

 טיט. דאם אנדערסגלייביגען• נייא זעלנכט בע ליע
 הערויפבעשווארען ויערער ניבט ראנן מעלאלטער

מעטי דען פיר דאהער שטיממט דעדנער רדען. ווע
ציא;ם-אי*סש.יםאנטראג. !

 אונד פיר דעפינדרטע אייניגע נאך נאבדעם
אב. וואורדע האבען, געשפראבען דאגעגעז ניגע איי

 פעטיציאנם. דעם אנטראג דער אונד עשטימטט ג
 איינוואנדע. ד*א געגען נעמליך דאש אדסשוססעם,

 געזעטץ נייעס קיץ יודען ריסישען דער רונג
 גראסער טיט •ואודדע זאלל, ווערדען געשאפפען
אגגענאמטען מאיא־יטעט

נייאיגקייטען. פערשמגדענע
ן נ א ט ר ה א ו ו ) ד • נ ו . א י ו ט ש י א

 ראר• דען ם*ט -עדע דינע וואדדטאגן אלם י.) צ
 בע- דער פערטרדע 7־א ז האט געשלאססען טען

 דעסאונגא- ־עשטשגעפיהל דעם אונד זאננענדדיט
לייטען איררע ניבט דך וועלבעם פאלקעש, יישען

 ז״א דנגע, וואונדע־בא־ע דיא ע־צעד.לשע אעד זאמשלו;;
 ער ודא בעריבשעשע, אוגד קאש לד ;יאששע ע־לעבט עי

 געששאל־ יוגענד דעששק דך ודא אונד נעשוכדק קינד דאש
ק שאן דאששע; שעש  רעם נייסשעסאנלאנק נלענצענדק ד

ק1ע־ש*די גיששע־ וי־נעש שאן קנאבק, ד  די• שאן שליישע ;
ק שאן קא־שע־ק־אש^ אונרע־בא־ען וו נע־ נ  ד^כשליע• די

 בע* חמודי אליעזר יאבבי ש־״שען אינד שלאניק נענרען
נא דעששען אינד ייננליננש רעש ־ע־קינשש דיא ששעשינטע

איחש. מיש שע־וואנדשאשש ה?
ק שאן ער־ענש סעכשיג ו־או־דע עקיבא ־אבני ל  אל

 איז- ודיוק נ־אשק דיא אלל שאשש אוני בע־־בטען, דיעזען
 ש-6הא שאנששען איד״־ע־ ע־שיללונג דיא גלדבשק יאעלש
 ניבש אבער ;נאחע זעחנזוכש ח־יסעשטק איד־ער נוננען,
דינע בזםא נן •הושע ׳־אבב• ערדאב ווארנענד - אללע.

:ששיששע
נע ע־העבק אונש ער) (שש־אך ודר, קאגנק .ודא

 צ־נעלאם- עש האש גאשש רייך• שעכשיגע ג־אסע, דאש 1̂ 3
 הא- צע־שטא־ט הדד דיילינעס ויץ ראמער דיא ראש שען,
'1 עמשאי־ען זיא נענק אינש זאללשק ווי־ אונד נען.

 אנגעוע- דע־ איעער ו,יא־ נושא בן •הושע ־אבב•
ק בייא ששאנד אוגד איז־אעלש לעה־ער הענששען  ראשערן ד

 ד^העם איין איהש ווארען ד־עזען שאן אנזעהען. דאדעש אין
 צוריקנעודע- ער ראש ווא־דען, אננעבאשיק שבאאששאשש

ק  צו תו־ה־ששודיאוש רעש אדשש^יעשליך אוב האטשע, ז
 שיר בעששיששענד שיינונג דינע וואר דעשהאלב לעבען.
 געווינש נ־אשעם אן6 שטישמע וייגע אונד אנדערע שיעלע
אן. טו־טא בן יוחנן ראבבי דך שלאש אידם

ע־) (שש־אך געקאממק, ניכש צייט ד־א איוש נאך״
ק ודר ראש  ארס ניאו עס;ווירד ערווארטק. ערלאוע־ ד

 ווירר דוד׳ס ו*הן רער אוגד עקיבא, וואבסק, ניאבע דיינעם
״ ניכטנעק^משען נאך ק. ז

ש^לנש.) (שארשזעשצונג
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 *יזן1 טיייל נ-!>םער איין ראם זא אויסנעזעטצט,
 רעם- צו לעבען נארטע דאו אים נור איהנק.

 פליככו- דער צאהל דיא איזט. נעפל־בטעם מען.
 מוסטען ריעזע .30״״,0 ב<ז 25,000 בעטראגט לנגע

 שטאו־ט נאל־צישען דער נאך ר״הע עדסטער אץ
פליבטען. גרענצע דיא איבער בראוי

אללנע. אים ויד אב נון, איזט פראנע דיא
 איינעש א״נוואנדערונג טאבסענהאפטע א ר ט״נען

רך פיר אוננארן נאך שטאמסעס *ועטוען  שעו
טיססען. האלטעז

 אינד צוועקטעסיג *ר6 ט ניב ע האלט איך
 טא- א״נוואנדערונג• טאשסענואפטע ויא ניטצליך

 ניהילישטען, רוסישע אוער יווען ווסישע עם גען
 צוואר אונו ז־ץ. וואלאבען ארע־ ען
טאששעג. רערא־טינע איינע טאן ל

 רעד נעפאהררוע אהנע א״נוואנרערונג :
ואני• רולרען ניבט נ
 אי•:. מאפסענואפטע ריא אדזא איך אינדעם

 ווינשע. ניבט עלעטענטש פרעטרען רעש וואנדערונג
 טיך אדגע ארסשפרעכק, פד־־א ד־עם איך דארף
 רא ;•:ט איך ראש ארסצוזעטצען, אנקלאנע דער

- טדדלנאדטע נדאשטע  איננליקליבען ט״נע פ
 של־עשט א״נעש עטפפינדע. נלויבענכגענאססען

 נאך אלש .•וענינע־ א אש״ ארם, ניבט אנדערע ראם
 איינוואנדע־ :ןאשםע;הא£טע אידדע אנדבט מ״נעד

 ורנ־ :־בט אינטערעססע א״גענען איהרעם אין דונג
 ררען פיעלע ודא זעהען, ודר איזט. שענסווערטה

 רען טיט ראטיטאטען אבעדאינגארשען דע; ארם
 ארםוואנרערן, אטע-רא נאך ציזאטטע; כרשטע;

 רעטפפע; עלענר אינד נאטר טיט ויער רא ודיל
 עךםיםטע;צ. איזרען אנדערווערטם אינר סישטען,

א ראלטע אי־ אלל״ן סיששען. זוכען נרונד  טאש- ר
 אישא־נ■ אלש נישט א.״ך א״נוואנדערונג סענראפטע
נעלענעז■ ״רען אונגארישען רעד טערעכסע

 א״פ. טהיטליבע—א זעה־ א״נע איוט עם
 אנגע• רע--; נעעה-טען דע- דיטע פון; פאשטינג

 אבע־אינ. •ע;ע ראש נלרבק. ע ״ערל ארדנעטען,
א ידען, נאדישען  א־טראראלשען׳ זאנענאננטען ר

 טאדארידדען ניבט א־ע־ טאריא-דדען נשם דך
 רע־טאנן אבגעא-רנעםע הערר רע- ודא קאנ;ק,
 נעזאגט אבנעא-רנעטע הע-ר רעד ויענן זאנטע.

א ראם דעטטע,  שא-אשע- רעם א-טהארארטע; ד
 העצטע לא טאל-אריל-ע׳. ניבט דך יאטיטאטעש

ארע טאנרך. :•ענן נעאנטייא-טעט ראררף איך
״ אישאלל- -אט ע- אלל״ן. העטטעגעשרענען; א

 ראייף נעשפראבען׳ ארםהאדאקטען פאן נעט״נען
 שאטמא-ער אונד ביהארער א־ם ראם איך. זאנע

 ניבט. ארטהאדאקשען פיעל עם ווא קאטיטאטע,
 ויענן טאן, ראש רנד, איננאדן ועור זא דעזעלבען

 אונטערש״דען צו קדם •טפי־כט, איהנען טיט מאן
ונ״פאלל.) דנד. יודען זיא ראם וו״ם.

 אנ־ע- א״נער אין ארך דאהעד טיסשען ודר
 א־טהאדא־- דער פערטה״דינונג רא ריבטונג רען
 צ״ט יננסטען רעד אין רענן איבערנעהטען־ טען

 יודענשאפט דיא בעשט-עבען, ראם ענטשטאנר
 טרי־לען. צו פארט״ען צוו״א אין פ־אגע דיעזער אין

 אנשטענדנע׳ ז״ע; נעאלאגען דיא זאנען, פיעלע
 ד־א נוד אונד פאט־יאטען נוטע אינ־ לייטע וואקערע

 עהעם־ אש קאנן איך ניבט עש ליען ארטהא-אקםען
 טיטנאע־ דיאיענינען רענן אנטיוא-טע;, דא־ויף טע;
 !2 פאר ארך עם דא הרזעש, נעעהרטען רעש רעד

 איך ראם בעסטען. אש וויששע■ דנד, געוועזען יאדדען
ווענן ־

דעי ינ;ע;  ב< דיא רעגיערונג דיא
 נ־1א קולטור אי; פערנאבלעששינוננ דערען דאקשע;,

 זעעלזאד. איה־ע- איבערנר־פפע דיא אונד שולע
- ורררען. אינטע־שטיטצע; גע-  דאטאלש האבע א
 אין ברעב איך ראך דדננעודעזען. בעל א יענע ארף
שיט. ;עעה־־טע דיא עבען אי;ד מ*גא־*טי;ט דער

 שטיטטע איה-ע ראטאלש ע־ראבען צ-נענדו רנקע
ראש ט־טעל. רעש אינטע- ארטהאדאקסען דיא פ-

ל... ■ע

 לינקען א״טערשטע; דע- -ופע
 ״אלטעם ע- אינו אב איררטהיש א״ן ■אלטעטע

 א-טהאראקשען ריא האבען טיר אב ה״טע א-
א״נע הרפטשטארט דע- אין 1*03 יאה-ע אם

;על•
 אלם צייט רע־זעלבען צ■ רארגעבראבט צענטודב

 נוי א״נע; שערער אינו ■אקא׳ זיא
 וה״טע־ פע-אנטטאלטעטען. ציג

ט ראך עי ע־׳ צי רעש איך -
טאן ודיל נאטהווענרג, לב
 ב״דען דיעיענינען בעדופט. תלמד רען ארף נערן

 פע- איינציגע; ריא נעגענוועחת רא רעדנע-,
- עם, ליעבען דנר. ריבטינג רעזער ט-עטע-  ארך ז

 נערערה. ריטשען זאגעננאננטע; א״נעש ביר ראם
 ער :דאצוושען ~*£ט <אישנד*צ* ען•4בע״* צ׳ טען

 - !עםט>ןר£6־א ■ איניווע-דטעטש ש־אגע־ א־זט
 ו־עיקע א־יסגעצייכגעטען דינעם אין > דדיטער־-ט

 ויאס ענטהאיטען׳ אללעם איזט תלם*ד.**דע דע״
פא־נעב־אבט •רען •ענע אוגד תלם- רען נענען

 וועלכעןווערטה דנד• אנהעננליך אירש דיא וואורדע,
 צישר״- פראפעשםאדש דעזעם •ש-יפטען רען מאן
 בעוו-זען. דאטיט ט־יםטען אש איך ווערדע טים, בען
 דען אויש א״נינעם הרזע געעה־טען רעם איך ראש

 ווערדע פארלעזען םראפעםסא-ם ׳ענעש שריפטען
 וועלבעש אנטיבריסט״, ״דער בובע דינעם אין

 רעזער האט איזט, ערערענען 18711 יאה,-ע אים
ע. דאצודשען: דופט ואישטרצי • .. פראפעססאר  נ

 < וואה־מאנן טארין ה״טערקייט) — לעהדטער!
 איזט, נעלעה-טער איין ער ראש צו. נעבע איך

 פ-אטעטטאט״םםום רען איבער האט רערזעלבע
 פ-א. רעד ״■ואהיז נעשריעבען: פאלנענדע ראם

 פערט־אקנעט זעטצט. פום זיינען טעשטאנטישטיס
שר דטטענלאדנק־יט. לעעדע. ניישטינע נראז. -אש
 דינע דנד הערצען דער טראבטלאדנק־יט ע ב עול׳

 לוטרערים נאר דער פראטעסטאנט. ן א״ פ־יבטע
 וואנדא. איננעה־יער, א״ן איזט לעבם, רעצעפטען

 פ־א. אונד גררזאטב״טו אונו וודלדה־־ט ליםטוש
 אנ- ולאנג בענ-פפע.־ נלייבע דנד טעשטאנטישטום

 זיאעש בעליעבען אדשרופע: בעוועגונג. האלטענרע
ע. אנדע-ע !איבערזעטצען צו אוננא־ישע איניש  ר

!)נאטהיג ניבט איזט עם :ורעדעד פעי
 עש האבע; דא ניבט. עם איבערזעטצע אי־

 יע־ ויירד פיעלל״בט אינו פע-יצטאנרען אהנעדדן
 אינד איבע-זעטצט פאליט האבע איך זאנען. טאנר

לנקע-.> העד א־ף ילא־ם ענטשטעללט-
 רע-קע רעם איים מערד נאך ניבט ודלל איך

 ב־יא דך סאן רען ארף ציטירען. טאננעם איינעם
ע- -ודענ-פ-אנע דע- עראיטע־וננ  בערו. ר

האט. פען
 טי- הערר רעד ארך וואם ■דערע-האלע. איך

 איבער. עם ראש האט נעזאנט ניבטעדפרעדרענט
ד הרפש ע  דנד דא :ניבט ■רען שישען— ר״נע ר
 רע־ראם• ניבט ויאללען דא הע-נעראטטען. ניבט
 הער. דא ראש ניעטאנד. ארך ורלל עש אינ־ טען■

א ווענן זאללען. ראטטע;  פליבטליננע, -שישען ר
- א פ א פיהלע. ווא-ש זערד ך אי ר  ד. רעם איך ר

 ארטל־עפערן ניבט איכערה״פט טאדע בע־ע;
 ״ע-ען, איבע־לאשםען אילי־[ דך דא ווענן ויאללשע.

 -ע-אלו. פאלנישען דע־ נא־ ז״נע־צייט עש ורא
 אונ. פר״הייטשראטפפע רעם נאך ו״א יואר. ציאן

א נארנש  ניעטאנד רענן פליבטליננע איננא-שען ר
-  זעהר עם קאננטע ראנן ודדד, זא־נע; דא פ

 נעוזט פלשטל־נג איין רענן נעשעהען לייבט
 ארך דא ראש - לאני נעהע; ע־ ״ארן רארטה■;.

הע-ראטטען•

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

פאוטועפצונג.) -פע10(
 איך קאננפע ד,ץ) דך פא- פ5א שפעק דפפ-אך ,א,

 פו-נפנא-ע ליע־נ: *■ך קאננפע נעפ-־ען, פאלרן סיץ דאך
 ירא נאועורנפעי ראנדשען ד־א וועלנעפ פיפ :'־;נע; •אן

 פאל- מ-נעם שפיפצע דע- אן אץ ורענן לא, נעיאפפען.
^  ■ ייעפק שלא:פ צו־ פ-אדפעפע; ך•* ״ע;ן ...:■;-ע, ק

 אדע* דוד וויא דענק ודרדע איך :;עע-טאא־ק, דער העד־
 טעניש ורץ ז איך בץ ירד אלליץ׳ שאיל. ודא ששע־נק

 !אושועששאשענע* ן אי אי־שנעלעזענע־, איץ :ארק, א-נע
 אלקעש6 מיינעש שפיסצע דע־ אן ש־יימק, איך *,רא־ נינה

 ן זק ששיטצע דע־ אן דענץ עט טיס אונד קעמששעץ. צו
̂ש נור אויך איך ויענן אי״  ק־יענעי. דע־ יעטצשע דע־ אי
 נדץ נאששעש קעדששעין דען אוגשע־ נע־יננששע דער אלש

 סיינעש שיינד דען גענען פע־דאנשע שידננזן צו שיוע־ש
ד אין טויבען צו עש אוש שאלקעש,

ודר ראש אן סע־שש־עבען, דאש
לל, ווע־רק  ה״שע־ועהנסען דק באלד, אידן זענדע יא ̂ז

 זא שקלאיוע׳ איין •עשצש זש א ישראל דענן עילאזע־.
ניעמאלס נאך עש ודא עלענד, זא שע־אנשעש, וא ניעד־יני

 ודא - !ענשדאנען צו נזשניידונג דע־ א־ב־ישק, צו שבת
 בענייש- ־והם אונד קאששף צו שאלק מיין איך שא־שע נערן
 אוישנע- איינעם ע ששידר דיא ירד וו ורעד אללק, — שעק

̂ללען ר*נ־ק אדשגעלעזענ״ן איינעם ששאשענען. ל' רוו
בעשריבש סיעף דעריוננעשסעץ קאש ן

הן מיץ ׳די- איוש ״וואש דיעוער• ש־אנשע ל״ ̂ו

 דע■ ואנשי־א־שעשע ש־ויש׳ ק נ א״ ־אששע ,.אין
 ל• ע־צעדילק די־ אידן אין דארף יענליגג)

י״ דאין מק אללעשי סי־ .ע-צעהלע
 אונד לאנע־ ש״נעש אייף לא: איך דענץ. הא־ע ..זא

 אלש ש־דרע, נדינעש אין שא־ טי־ עש קאש דא שליעף.
 אץ ש־שע איני בע־גע ״א~ק א״נעש
איינע־ שאלל דק איך שע־נא-ש יןשצליך

 :דינע די־ך דע־זעיבען קלאנג דע־ טא:ש :אך שעשע ר ־א ט
 שאגע ע־־אבענע א־:־ ש״ע־ל־נע יא איך האבע ניע ועעלע.

 א־בע־ זיך שע־ב־יישזשע שלאררענשעע־ א־ץ שע־נאררק.
 שא־ט־ע- א*:־ שע־שויאנדק ששע־נע ריא הירמעל, דק

 ז־נליק• שש־אדלענדעע־ע טהיילעג־ען דיך דעש אייש שענד
 ראש גאך ניע ויארל - דעער. געוואלשינעש איין איך שע
 אוינעדז רענשלינעש איין

 ו צ*:< גלענצענדע ,־׳ישע־׳ אוגד וואנק
ש: קריענעי.
 דעי ציינען דען מיס שארנע*

 צוקונשש דע־״רייכע יש־אל־ש דא־שען. נ^לדענק מיס לדש
 ע־ יענן ;יש־אל שי־ ז־א, זאנגען וואננע- - בעדנגענד.

ער דיג אין קאממם ער !קאממש

 ששיערק זאנדע־בא־ען שאן וואנק, געוואלסינע־ איין זק
 עודממק צז שלאממק שש־ארלענדען או•־* דיא נעצאנען,
 איין ששאנד וואגען רע־־ליכק דיעזקם אין נד אז שיענק,

 איך אלם אונד ענלק, אונבעו אונד שסאלין קי״ענע־,
̂ישין אינ׳ס אירש  אייגע- סיינע איך עיקאננשע שייטע׳ אנטי

ע אונד ם־דמע שיינעם אץ ע־ש־אק איך ציגע. נען

 איך אונד מאנדליכט. גלענצענדע ראס אלש ועהק צו
 •שינד- תן מיך. דאס סיר, וועד,ע :ששיאך אונד ד־ישצשע

שייישע זאלבע אוננעדייסענדעץ* אונד נעייננען דען ׳ליננ״

 רן .־*־דע י שפ־אך לר פפייננעפצפע- ז־ן *•:י
 די- נעול״פנש -אש 7' ••";־פ פינלי״נש •א-ן, פ״; ני:פ.
 רן אך איש ראפפזשש, יוא איא. ניזך אנשפאשפוננ נע־

י  א״נע דך וועל־ע- א! האלי׳ יען ■י־ ־פד־ 11״'' ■י
 אך רשרראיש. רע־ צ״פ רע- א״ש נעשא:־ רענקמינצע

' צרוד רל רא ודיל
ן דג: ־־ א -אלשז איני ש־אנץ י פינצע ״

 ש־עם- איץ איני נעאפשנעפ. שר־ע ■יא וואוירע -א
 צו אר; א-ז א־לפע לי ־אישן• ׳"א■ "= איין־ ש־אש רע■
: ;■*— אונד

ך פ־־־ש ני. שיי ״ד״;  ורע- •אל־ען פיעלען נאך י
נרגז- נאך וו* רץ איינראי ועי

 ענשצעדננדנשפיעק- אי-ש ־׳א ע־נ־יפז ־איש; אשש־
 רא א״•־ ע- שאיפע שליקעש נן—־.ישא :•:פ• לא:ר פע

לאנז לינ-ע רינע אין יד רא דענקפינצע,

דיע־ אן מינצע דיעוע ־: וינל ע־) !־"" .לד.

א••: יאלוע דעש שאן ויא גא-ש -איך
 וואששע- דעש אויש ־ענק איג־ שש־־ש אינפע־ איך דאש
ע־ש־ונקק אונשערלבאי זאנשש עש וועלכעש אץ צא:׳

דיך, ביששע איך לד׳ קינד׳ דאש דוא
 ז״ קינד ראש דוא פאנדעשש ויא מי־, ואגע

לחש.״״ בית שאן נעהע דער אין י*
?• געזוזן־דק קינדע דיעזעש אייש איוש וואש *אוגד
 עדעל, אונד נוש ש־אמם׳ ייננלעג׳ העררליכער **איין

 זאגטע עי•*" אידכו היער ניישש. אונד קא־שע־ אן ששא־ק
ודיוענד• שמעון אדף לו■

 שטוינק שטעון; יוננעץ דק ראובן ע־בליקטע דא
איהן. ע־שאששק בעוואונדע־ונג אונד


