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אומשוואוגג. ערפרייליכער א־ץ
 האם דיפטער זא יועלכעם נעוויטטער. האש

 ענד. איזט איטלאנעיטע. פא-לאפענט איננארישע
 איש. הערר ארפגעטאשט. האט עש פא־ש״א, ל•־

 אללעם האשען אנאד■ שוזענפדיינד דין אי:־ ט״צי
 דענ-1י אי־נע איש בעייענונננעזעטצט, א־ן טאנלישע

 איהנען איזט עש שאפפען, צו אוננא־ן אין פ־א;ע
טיט זאשע א־ה־ע האבען דא נעאננען. ;•שט אשעה

בער א דנד דא על״טעט. ::,אי זדים שלו- נראשער
אג. הט; אלטע; פאש איז-אעלש ׳נדע פ״ אללע וויא
■עס. ט*שא. ;סטעז אללע־״ג רעם צו שיז נעפאננען,
ענט־ א££י דעי אץ • תן ^ וו שאנדען :ו צ הסן לא־ע־

־־יבשטאגב- טען צ לעט דע* י ז״ם איזט טיינונג ל-בען
דער עם־־עטען׳ *::,א ונג א־מש״א א־ין זיטצינג
בע־ גראסער אן6 דעננדדם יח דאש ד ־1 ןטטלאב1ג
זעט־ יודענו ק״נע ציואר יען האטש וויר א־זטי דייטונג
איש :אבע־ בטען־ *־1בע צ* •*סלאנד׳ אץ וויא צען׳

 פעישאפפט, א;הא;נ א־עען דךבער״טם האטטע צ׳ ט׳
 פא־לאטאנ. איש רערען דעע סאן לאשטע א;פא;נש

 ערקלערו;. ז״;ע טאן האטטע •טפעטע- א״ש. טע
 ׳;׳שאש1 ארש צינעהא־ט ארפטערץזאטק״ט טיט נען

 תסה*עןי!דענ- היא ■וערדען. ע־;שט ל־ישט קא:;טע
 איינ״אנ- דע■ פא- פירשט דיא אינד ער*אלניננען1

אאיינען; בע־י־טש האט פלישטלינגע דע- דע־ע:
 איש. פי- דעפיטי־טע■ אוננארישען דער טה״ל טען

 אינגא-שען דיא ;עטאשט. ;ענ״גט פלאנע טרצייט
 הי. אישערפליטה•;; א״נע- פאן האשע; ציטוננק

 צו פאלר ראש אנשטאטט נעוואינט. יודען שישער
 אלא-. טעה- נא;־ עש דא האשען שעשויבטינען.

 נאש־ישט אעגלירל־שע דא נא- קאש דעש צו טירט.
 וועלשעם בלוט-שלשול. דעש פא; טישא-עטלא־ אויש
אל- רען פאלדעש רעש שה״ל נ-אשע; אי־נעש ש״א

•דעב. £ע דיא א־נד ען׳ ייאבגע־ל* אשע־נלוישען טען
טע־* אי ;טד*ם •ודע; ־אש נעגען .גען מיני:
דאש ״א־ • ע£־־בטע■ נ צ* ־:ט :׳ א-ך ויענן . דאט
יידען דע- ע־ ־דיז דיא בעל. שא £אנאטד־טע דע־
;העין פלי דע-זעלשען ע־שאגען פ! האש ■טען. שט״

 ■ודענפע־פאלניננע■ ־׳שישע; דיא עש ורא ד.—
 שטען.—שעפ צ׳ ראך וואר וא האשע׳. צו.וריןען1אר

 שעראה ־וישען רע; אינר ש״ע-ן דע; צ״שען -אש
 א״נפע-נערטען ניטע -אש לאנרע רעש א״ז נערן

 זעה־ האדער האט עש דאננטע• •וערדעז נעישטא-ט
 .—ט פיעל אשע- שטאדש רע- אי; א״נשעהאנלי־

א״שנעזעהען• לאנרע הער אויש היגע־
 איש א״פט־עטע; ש־וטאלעש אישט״צים

 ״ענינשטענש דענטהיש י ראש פי- האט ־״שששאנע
- ט״ניננ אפפענטלישע היא דאש נוטצען, דק  פ

 אננע א־נ־ שעל״ז־נטע נרונד •עדען אהנע האש
א נענאטשע; פא־ש״א יודענטהוש נר־פפענע - 

 ר־־ינש. דען ארך -אשען ס אישטר־צ׳ העטצערייען
 זעלששט ערוואיטען. צו טעה־ נישט שייפאלל טען
 אנשט-ך איינע; פ,-הער יועלשע צ־יטוננען. היא
 פער. צור ודיטע טיעטען צ״נטען. יודענהאש פאן
 ז-א פע־אורטדדילק אונה ארף ק—רע שוש;—טהי

 א״נטאל ויענן אינד העטצעד״ען. אנטיפעטיטישען
 צ״טונ. ד־א רורך העטצע־״א אנטישעטיט״טע היא
 פע-דע-ט ראשן וי,־ד, אינטע־שטיטצט ;•שט נען
פעדשווינדען. זעלששט פא; ודרד אונד דך זיא

אי׳;. האש נוט. איטטע-הין דאהע- ווא- עש
 •עטצט איזט לאזנעשראשען נעוויטטעד האש טאל
 דיע. פאן ;אש־ישט היא ה״טע-. היטטעל הער איזט
 נעהען. אפא—א גאנין דורך ״ירד פא-פאללע זעש
 דיא דאש ע-פאה-ען. ארך אשע- פאן והרד דאך

 ק,-עפ־ אינד נערעשטע א״נע רעג־ערו;; אוננא-שע
שיטצען צ׳ •ודענשאפט איה-ע וועלשע א־זט. טינע

 פע-פאלנט. יודען דיא ווערדען רוסלאנד אי; וריס ן
 שוטין. נליישען ידען דיא איננארן אין וועהרענד

 נליי- נעניעשקהאשען. צו שירנער אנדעק דיא ורא
 איזט אוננארן !רעשטע נל״שע אונד פפלישטען שע

 פאלקעם איינעש פרייה״ט דיא ווא לאנד, איין נישט
!ווירד געטרעטק פישק טיט

!געשטירצט א־גנאטיעף
 ערפר״ל־שע דיא וררד פעטערסשוד; אויש
 צא. דעם שעפעהל ארך• דאש נעטעלדעט, נאשרישט

 נראשאיננאטיעף איננערן, דעס טיניפטער דער רען,
 ; ז״נער א; אמד ענטהאשען. שטעללע ז״נע־ פאן

 אינ. -עש טינישטע- צוש טאלשטא׳ גראף שטעללע
 הער איזט ענדליך אלזא וואורדע. עינאננט נערן
 אינד דוהע דיא דאש נעלאננט. איינז־שט צור צא-

 ז־עזע ז״א. נאטהיג זעה־ לאנדע דינעש ארדנונג
 ל־ננערס אונטערדערל״טו;נא־;עש אשע- קאננטע

 נ־שט וואר, איננאט־עף ו-עזער והא ה״שלערש, אי:־
 ךעד דך טושטע דאהע- ווערדען. הערנעשטעללט

 ן פאללען ל־עשלינג ז״נען ו־עזען ענטשליעשען, צאר
 , דע־ א; איגנאט־עף ;־אה לאננע זא לאששען. צו

 1 וואר זא שטא;ד, דעניערונג רישישען דער שפיטצע
 טיט האט ער שעד־אהט. פריעדע א״ראפעאישע דע-

 אונערלרש. טיט טעה- נאך אונד ערלרשטען אללען
 פריעדע; אפעאישען—א דען נענען ם־טטעלו טען

 אינ. אלש הער, לאננע נישט איזם עש געאיש״טעט.
 שקא. נענעראל רען דודך נעזינניננע• ז-נע נאטיעף
 פערקינדע; ויעלט נאנצען דעד פא־־ז אי; שעלעף

 אין פראצעש איין וריד •עטצט עשען אונד •־עש.
 וועל. שפיאנע. דיא נענען פע-האנהעלט לעטשע־נ

 דאטיט שעצאהלטע. נאליציק אץ א־;;אט־עז שע
 אסטערר״ש־• דעם פאן שרע-ן ■וטהענישען דא זיא

 ר.׳. דעם צ״ אינד טאשען אשווענד־נ שטאאטע שען
 דיא זעלששט אשע- שעךעה־ען• נלרשען שישען

 . איננאט־עף האשע; אשטעררייש-איננארנש קלא;ען
 : איננאטיעף דאך איזט נעהאלפען, שנורצע; נישט

 ! •שהא. דורך ער אלש נעשליעשען. טינישטעד ור־טער
 | לעם• פרעז־נק ד״טשלאנד ;ענען האש שעלעו־רען

 א־ננאטיעה י שישטא-ךש ענט-שטו:נ דע־ ט־אטין
 פאנשלאייישנדשע; הער א; שטיטצע דינע ראטטע ן

 א״נפליש טעשטיגען צא־ען שיים ויעלשע פא־טייא,
| שעורעזען, אי;;אטיעף האט אשע- אינצורשען האט•

 צא- הער איזט. טענש אונפעזדנער איין ע- ראש |
 איננערן רעם טינישטער צום דעסהאלש אירש האט

 פאש :•הידשטען דיא אירש ער ראטיט נעשאשט. |
 איש ארדניננ אונד רוהע ע- דאשיט שאפפע, האלזע

 ניה• ריא אנשטאטט הע־שטעללע. ר״שע .-שישען
ד א־ננאנרעף האט פע־נישטען. צו ליסטען  טיט ז

 דעשפאל- ידען דא האט ער אבנענעשען, יודען דען
 ראש דאטיט הינגע״א־פע• לארשפייזע אלם ע ק

 האש הער ואונה האשע שעשעפטיגונג איינע פאלי
 | אשע- ווערדע•:אשדעש אשנעווענהעט צארען פאש
 טאשטע דאר. פערט־נ יורק דען טיט פאשעל הער
 ניטש. הער שריעפטאשען רא אישער ארך זיך ער

לייטע. -ישע• אנדערער אונד שעדטצער
 דער דאש ארננעזעהען, ענדלך טאן האט הא

 ז״. איזט. פאפפער געט״נער א״; נאנין איננאט־עז
 שע. אונר שעלאנע: ער האט פא־טייא א״נענע נע

 פאנסלאורשטען היא האשען דעסהאלש טראנען,
 א״ננעזעהען, האט צאר הער לאששען■ פאללע! אידן
 איזט, שוטצלאז זא נעראדע הייטע עשק ער האש
 ד־א איננאטיעה שעפאר ■אהרע, איינעש פאר ירא

 וואללטע פאן הענן האש. א־שעדנאפטען רעניערו;;
 העררסנע. דך עם האט פארנערטען, קראנונג ז״א

אונר זייא. אונטערגראשען קירשע דיא דאם שטעללט,

 אונה דינאט־ט טיט נידדליפטען דען ם־נוטע־פאן •עדע
ג ר פ עש נ לופט דא אין פולווער  ווערדען ט ענ

 ויא איגנאטיעו־. צו צאר הער זאנטע דא קאנן.
 והנר, אויש'לקחתיך לקוב שלאם־ צו שלק א״נפט
 זאללסט דיא נערופק, דיך האשע איך שרך! שרשת

 שאפפען, האלזע פאם ניהילישטענפאלק דעזעש סיר
 אונד יודען, היא פיר דוא פערנישטעפט אינדעשפען

 ורא שטערקער, נאך ה־יטע דנד ניהילישטען ־וא
 נישט דיך קאנן איך ט־יפעל, צום נעהע פריהער■
 אששיעדע צום איהם רופע; ודר אונד - שר״שען!

ו־שו. ׳אשדו שן :נאך

נייאינקייטק. פערש־עדענע
ם - ע ש י (א * א ל ר ל ע ו ו ד ו י צ
ן ע ן ש נ א ט ר ה א ו ד י נ ו ) א י צ י ו ט ש י  א
 ראם ם־טצוטה״לען. נעהערעם נאך והר האשען
 זאללען, שטאטטפינדע; פדיה ששת העטטע דועלל

 ער. ארפשוש א״נע; אום אישטויצי אשע- האט נון
 ארדנעןהאשע■ צ• פ-וואטזאשען די;ע ע־ דא וושט,

 וואושטע פא; ארפנערענט, זעה- יואר א־שטרצי
א נישט  ענדליך ארפ־ענוננ. דיעזער אירזאשע ד

 לעשט אישטדצ׳ ענטדעקט. נעדדיטניש דאש וואורדע
 זא- אין פררא א־ינער טיט •אה-ע טעה-ערע שאן

 פערהעלטניפסע העזעש עהע, ורלדער נענאננטע-
 זעהד אידס עם ווא- נון - רינדער ענטשטאטטטע;
 או־םצוקעשפפע׳, דועלל*-הער האש או;א;נע;עדש.

 נעלעש. ויינער טיט עהעשינד דען ;׳שט ע- שעפא-
 זאפשטאנ דך ויענדעטע ע- האט. נעשלאסשען טען

 טעלע■ ערהיעלט אונד גרא; נאך שישאף העי אן
א נ-אפיש  דירפען טררען נלייך דך טיטטה״לו;נ. ד

 וואו-. אשענדש אוהר א אום זאפשטא; לאששען• צ■
 פאש־ עפטא נעל־עשטען זינער טיט אישטויצ■ דע

 אין קאפלאן שטעדטער יאזעפ דדעדנק פאט שא-
עי איינער ט. ע ר ד ט ע נ חאהנונג ד־נע-  צ-. ד

 ז־א ראו־ האש א ארז אנאר־. פ--נד דין זיא- נע;
 ;־שט ששת אש ציריקאטפף דע- האש או-זאשע,

 צ״. איינע..פעשטער ורא נישט אשע- שטאטטפאנד,
 ששת אש וואד.-םא;ן הערר ראש טעלדעטע טונ;•
 פא-יגען איש האשע; ורד וואללטע. שיעשען נישט

 פייה זאננטא; האש נעטעלרעט. שע־י־טש שלאטטע
א דדך יועלל דאש איה- ;> אש  וועל. פאליצ״א, ה
א שע  שעוואש. פארט״ען שידען דער וואהנוננען ד
 ז-א נעטליך אלש וואורדע. •ע-ודנהעדט טע.

 אלטען ה־עדגען אם פריה איה- 0 אש דועללאנשען
 צוזאטפע; ציינען אידדען טיט טרענ;.פדאנרן8ווע

א פאשטע; ווא-ק, נעט־אפפק א אן דך צ״גען ד  ד
 אשנע. ש־יט-זע 2;האטטען צ״נען ציו״א א־שייט.
 א:■ פלאטצע דיא דועללירענדען דען אינד טעששען.

א נעורעזען,  ז־א האטשען ציינען צוריא אנדערען -
 דער טאפענט דער וואד עם נעלאדען. פישטאלע;

 צ־ינען רער אלטעשטע דער נעקאטטען. ענטש״ד•;;
א ;אך פע-זושטע  אייפצוזעועען. נעננער שיידען ד
 ראהרפאנן זאשע: וררצור נעהען זאנטע; איששרצ׳

 ק-. עם נישט שעליידנונג איינעד זא נאך ;זאנטע
 קאוואטש לאדינלדט ערקלערטע נון א״שנל״ך! נען

 דועלל.שעד;;ונ. דיא צייגען. דע- אלטעשטע דע-
עי טיט קלאטש ע-סטען ש״ם גען.  קאננע; האנד ד
 אונה ע־העשען פ־שטאלען ד־א דועללאנטען דיא

 דעם צירישע; ערפאלנען קאנן שים הער ;ציעלען
 האט. ץוים הענדעקלאטש דריטטען אונה ערשטען

 א״ננע־ שטעללונג איה-ע נעננער ש״דען ד־א טען
 שערייטשדיאפישטאלע האטפע וואה־טאנן נאטטען,

 נא■ אי; פאייצ״פאנן א״ן אלש ערהאנען, שום צום
 ־ זאנטע פאלנענדעם אונה קאם רייטען צו לאפפ

דען איך פיערשיעטע דעסנעזעטצעש! נאפען א־ס
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 רען זינד, בעשט־עבט איינצעלנע אבנלייך לאסט,
 דינגער אינד מיסט אללערלייא דורך דאצו ניידע!

 האגר דעד טיט ער מאשטע ״— *וירצובע-״טיען
 דינעם ]וי; אישטי־צ־ שפ-אצג נון בעיועגינג א״נע
 דירערט ט-אט אוני וואוטה •יזללעד א־ף׳ זיטצע

!יב בא-ש. איה! נטע ]־א א־נד צו, וואדדטאנן ארן*

 וירט רען דע- נעלד,
 וני ]ע־שדא עשלא־ ״שא ארם דעש לייבע א ד וזי)

 גע. רעש וידער אנניבט, ליעגט, טעדשענש דענען
 בערילשל־ד רערזעלבען ארפפינדינג עור רישטע
איזט.

ם אוי ט י טעלעניא*־רט. וררד ויוס ק לו
ז״א. דיענשטע אש רוי־ט שאליטאש• עשטער ראש געט״נט א־הן ווארטען לעטצטע; זוינען ם־ט ער

 נאנצען צ־ם האבע ע־ זאנטע וואהדטא:; האבע?
 זאפארט זענדעטע אישט״ע■ נעשט-אשען• מיזע

 •ואררטאנן צו סוהאני אונד אנאד׳ דעטוט-טען 1
צום ווןךטע ז^ביגען דע• וועגען א*הם ליעם .ד

דאם עם אב ערוויעזען• ניבט נ^ך א־זט יעטצט ביז

ף (דער ^ ש י ב צ ר ) ן$5£ ע ז י אר  האט פ
ע. ש־אנר 1,״0ס0 טלישטלענע דום־שען ד־א ג

אששי־א שר״נעןזיינען א״נעש אין אונד שפענרעט, , ער ראש ערקלערטע, וואד.־םאנן פארדערן. דועלל
אויסנע. אלגוננען6ער8יודענ דום־שען דיא נענען ־־־ ........^.............־־־־*

שפדאבען.
ג *(דיא נ ו ז א ל פ ־ ו - רעש א א ישסט י  ר

 אונד זאטשטאנסדטצונג ־ע־ אי; ע־טוילגטע נעש)
 אקטאבעד .׳■.טע; אש ע־שט דטציננע; ריא ווערדע;

שעננינען.

 נר האבע ע־ וואללטע, בעל״דנע! ניבט אישטרצי
ג איינע נ י נ ע ו ו ע נ ד נ א  ניבט אונד נעפאבט, ה

 ;•טטט ער נעצייגט, אישטדצי ארן* האנד רעד טיט
 ט־ט זרשטויצי נעג נון אן. ניבט דועלל דאס דארער

 •בל־א■ ב א-ש דע־ וואה־טאנן, צו צייגען בי־רען רען
 י אירט צי זאנטע אעד אנד6בע דך טהעקציטטער

ניבט דועלל ראש אונד בעל״רנט טיך האשען ■דא
י* ׳ איינען רדעשוטפ-ר דא ערקלערע איך אננענאטטען. - י •ש י! -

 א־שטאצי אונד ■•אררטא;! צורשען רועלל ראש .א ר־עטעאנטוווי וזאה־סאנן *רקען.־ עלענד״ן
״ג . . - . דא האבע ־״);ע !ע־ע . שטאטט עיטשי ש״א נאשט־טטאנש זויננטאג ראש ע.

 עש אבנעל־טען, גלירל-ך א־יט עש ונדען,6נע , דנד דא דע:ן ,רק.צ ך.א ע'ז..., ף6;.אננ רען רנט.
_____________נ~?ט ־א ע־8 ניעטאנד ע—א ■ שויטעעטע דעועם א" שירקע.־ עלענרער איין

. י ^י־ *,י' ־צ"ש£*ד?!־י ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע נ לא. ש ק ציד גז^ללטע יזא-ן .■ראי דדעב, )ינע א סאנן
־ז< ש דיא £ערהי:דע-טען דעפוטיעטען דיא אבער געז,

נעשעפש. ................................'־■----------------------- ידע- י ן שאן נעשר יצע י ו ו
 "א־ שע־קריז דע־ דא־קשענעג־אגש. צו דעש־נ נעששע־ן - ט*:־שש״ ד־א רייבסטאגע. א*ם לוי££ייער איין

 קאג־ איינע םינ*םטערצ*םםער אים גלייך היעלטען
 אנט-א: פדםאיש אייף וואורדע אונד אב £ערעג*ן

זיפוצונג ן ייטע ער ג איינע־ אין זא£א־ט בעשלאששען

 ררייא איש £ע־לאששען. הייז ראש שוסכזע *בליקום
 א.*:ד ע־א££;עט ורעדעד זיטצינג דיא וואירדע אוהד
; א־שעל ררז לאש האט  טישב־ל. דינע ]וי־פא־ל ת

לעונג

וואנס־הא:•; נולד. 31—.נד— :׳;־••שעשע־ נ י נ א ר
נולד. 28—27

נולד. 122—121 דאזענלע־ ס :א ו ו
נולד. 18—17.50 אוננאליש; ן ד ע ם ם א נ ק
קוואלישעט. נאך יע נול. 68-06 ן י י ש ש נ י י ו ו

 30.50 קד״נען איש מעשר,אדע נייע ש ו ט י - י ש ש
סער נולד. 31.50-31.25 טעשדאדע אלטע נולד, 30.72

וט ש עט צוו נט (לעקווא־) קע
נולדען. 18—

נול. 16.75—16.50 ט ו א ע ל א ד ש ע ם

 12.00 באנאטע־ נול. 13 50—13.— שה״ש ן, ע צ י י ו ו
שע־ ׳אללעט נול 13.25 13— וו״שעננורגע- גור*, 13.20—

- ק*־ -7*•5ן
שוש ע ט ס ־ ע ג

, ן י א אקטאגע־-סעששעמבער שעי ?
נולד. 8.55

נולד. 9.75-8 שלאוואקישע ע, ט ש ר ע נ
לעש נילי• 8—7.50 שוטשע־-נע־שטע נול. 9 25-8 ג־שע  [א̂־
ק*ל*:־אמט.) 100 שע־

נול. 7.92 -7.88 דל־-א״נושט ־',ם •ן ו ד ו ק ו ק
 נולי. 7.02-7 ־ ע ש א ל

ל א ג י נול. 34 - 33.75 לאשש־ני־ש י
נול. 32.50—32.25 •אדע• ש ו ט י ־ • ש ש
 : 1 נום׳ 22.80-21.30 * 0 נים• ל ד, ע ם נ ע צ יי ו ו

 -17,30 13 נום׳ 21.30-19.30 :2 נים׳ נול. 21.80-20.30
נול. 18.20

נושי' גולדען. 17.50-15.50 :1 נום' ל ל, ע ש נ ־ א ק
קילא.) 100 שע־ (אללעש נול. 15—14 :8

דאלצ- נול. 7 65-7.40 ־*אאדע

 נולד. 7.05-7.60 ־ ע ש א ד
 נולד. 7.95-7,02 ץ ו ־ ו ק ו ק
-13.25 אדנישט-שעשטעדגע־ שע־ קאהל ט ש ע ־

 ל-ס־־וע שעריע. ־ע; דע• א״ש דעשטע• טוילנע אין א־זט מיצי
:נושי ב־ראשזשש. א:
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״! (אללז: -ו ג;
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 אוים געסטערן ערזדעלט אבערראבבינער דיעזיגע
 שריפטליבע היא טשאפ בייא באטיו דאריפע רעם

 ארטםדיכטערהיא דאי־טיגע הער דאס סיטטהיילונג,
 שאלי- עסטהעוי פערשוואינדענע ט־םא.עםלאר איים

 היי־ איהר אין בערייטם אונד געפונדען מאשי
 בע. צווייטער אלם האט. אבגעפידדט מאטסדארף

 אעליטען איד א־ינען רינטער דער האט גלייטער
 ע. היא טיטנענאמטען. בררן העררמאנן נאמענם

 ראם האבען־ ערצעהלט אנגעבליך זאלל שאלימאשי
 דא וראזעלבסט געגענה, עסלארעד רעדי ארם דא

 זיא וריל איזט, דורכגעגאנגען וואר׳ בעחענכטעט
 לעבענסוואנהעל שלעכטעם צו העררשאפט א־ה־ע

 זאשע דיא זיך האט דדיטע ביז וואללטע פעריי־טען
בעשטעטיגט. ניכט נאך

א ״ י ה ן ן א י צ ו ל א ו ו ע ר ו י  א
 בע־ מאן וועלבע אונרוהען, דיא ן.) ע ט ם י ; ע

 שלע. איינער פאלגע אין זינה האטטע׳ פ־־בטעט
 אייראפאער איינעם טיט א־אבע־ם איינעם ;ע־ייא

 אלעקסאנד־ איים וררד היעריבער א־ישגעבראבען.
 פ$- אראבישע רעד :;עטעל־עט פאלגענהעס היען
 אונד קניטטעלן טיט אי־ראפאער ד־א ;יישש נעל

 היי. ד־א פלינדערטע אוני ערברא־ אן. טעסםער
 וואור. קאנזול ענגלישע הער געשעפטע! אונה זעה
 וואנעץ:עריססען זיינעם ארם גאכסע הער אויף -ע

 איי- היא פערוואונהעט. שטעקען איינעם טיט אינה
 אהא- ־יא איי־ ה־יזערן הק איים האבען ראואער

 שט־א. הען אין ורעדעד וועלנע ;עשאסכען, בער
 אג בלוטבא־ איין אייראשאערן -ען אונטער סען

 200 אלם מעדד אונה טאהטע !00 ריבטעטען,
 ע:יפ ־אש פלאטצע. אם בליעבען פערוואונהעטע

 מאבעל -ער העם נאך ע־כט איזט טיליטעד טישע
 האטטע :עפלינהערט אינה געטארהעם שטינהען 4

א האט אונה י אייננעשריטטען  הערגע־ רוהע -
 הורך ו־אי־־ע האנזיל איטאליענישע ־ער שטעל-ט.

 ;ע״א־פע בעלם פא העם מ־טטע הער איים איינען
 קאנזול פהאנצאזישע -ער א־נ־עט. פע־י שטיין נען

 אבער דך קאננטע עד פערפאלגט, ארך ו־איר־ע
 ק^נזולם בישען—1אסטע ־עם £־י־א היא רעטטען.

 אונה אנגעגריפפען שט־אסע הער אדף וואירדע
בעשיטפפט.

ן י י א ) ן ל ו ב ל ט.ב י ל ב • י  האג א
)י צ  נאבפאל- דך פיג־עט בראניקען ייהישען אין :.

 פעצייב. ךינ־עםםאר־עס ינעם אי נעשיבטע גענהע
 יאהרעש העם אבטערפעכמע ייהישען אם :נעט

 ביר- העם ז^הנבען .יעהריגע1י האס פאן פאנה 10;׳2
אונטער ערטארהעט האנצי: פאן ;ע־טייסטעים

 איוש עש םיעקני׳ כה: ״י־ך :ם־אננשען זוא־הע הא ששיבש
•אקאב. ארש ששע־ן איין ־ע־שא־נעשעעטען

 זיישע צו* א־לש כלבא, ב־ ראש שד־אנע א״נעש אדף
 זן־ד- ש״ע־ליבע־ אץ צא: לעז־ :אנצע דאש עקינא. ־א::־

 אר;ד לאגצק איח־ע זענקשק אללע אוגד שא־נע־, נוב:
 שיה־ע־ העלדענסיטהינק ועץ פ**־ דא אלש שווערטע-,
נעלאנגשען.

 אין ש״נד דע־ שטאנד סא־אן שאן עבענע דעי רף א
 יודען דע* העע־עשצינע א ד• צאנק אידש שלאכט^־דנינג.

 לאכע* אידי ענדע אנדע־ען אש שלזגק אונד ענשגענען
 ניידע־השינק דעל שייע* ־־א דיישליך קאגנשע ראן ארף.

 ע־שאנשעדע* וואנן או:ד דאגן אוגד אוגשערשיידק, דעעיע
 שאללע אהגוגנששאללעש שיש סודק שיינדליכק דער קלאגג

ק דיא א*  אייגע קרש נענעגאינערשטעחענדק. זיך דע- אד־
 העעיעשסאשסק. :עוואלשינען ד־א ט־עננשק שיז־שעלמיילע

 שאן שיקזאל דאש שיעללי־נש ד.יננ שא: מ^רניגק דעש שאן
אב. יאה־חונדע־טק

 נחבא בר רך ע־דק: נאכטוואכע צוויישע דיא אוש
 שרשע אוגד צעלש זיין שאל *אש ש ע־ לאנע*. זיינעש פ^ן

 שי* דאס דעעל. נעוואלשיגע דאש ארף ענשציקק שאלל
וואל. בע:לייש זיעגען צו אזנד קעסששען צו אידן

* • סאיעששעשישע אייגע וועלף ע־) (זאנטע ״ ד מ ע
 אים ומעל געוואלשינע דיעש דאנע איך איך, אוגד !גונג
 זא רינוועג, עבענע וייטע דיא איבע• ז נעזאררעלש מיך

ק ארנע מיין גול ווייש ר  צעל- ודיסק דיא שיללק קאנן, ש
 רגד שאארען דיעזע אלל לאנדשאשש. טולשוינע דיא טע

קעסששען.״ צו מיך שיר בע־ייש,
 אננריששע צום ליעם :זזבא בר אן. נ־אך שא: דע*

 ם־ש ער -יקטע העערעם זיינעם צענטלוש דעם סיט נלאוען.
 ר$־ דע־ צענש־ום דאש אויף קלאשש אונורדערששעהליכער

א שעלוררלוננ. אין דאסזעלבע נ־אנשע אוגד צו סע- רא• ד

 עם׳ היעם זאפארט ליעגען. היגגערהויפען איינעם
 דין אום געשלאבטעט, איהן העטטען יודען היא

 אלם. אונה טעננען, צו מצות היא אונטעה בלוט
 אונה חאפלינדערינג טאנעלאן הער בעגאנן באלה

 געהען.איןאיהרעראנגסט צו יודען ־ע־ ערמארדוג;
 הע־צאג, דען אן ביטטליך יודען היא זיך וואנהטען

 אנהיי- זיך מאנטע דאנציג פאן ראבבי הער אונה
 ינ-6אוים שטונדען צוריא ביננען מאדדער דען שיג,
 ניבט שולה זיינער אן האם צוואר, זז$ מאבען, צו דיג

 ליעם הערצאג הער קאננע. ווערדען געצוויי£עלט
 צא; געביעטעןאונד איינהאלט סלינהערונג ־ער נון

 דאטיט טאדקטשלאט־ן, דען אויף האף זיינעם טיט
 אללעץאיינוואהנערן א־6 טא־דער רען ראבבי העד

 ראבבי דער בעווייזע. שולד ד*נע אונ־ בעצייבנע
 האהן בעדעקטען מוך איינעם טיט איינען ליעם

 כריסטען ינף6 אונה יודען ינף6 ויעהלטע ברינגען.
 אדנעטע איגד פאלקע אוטשטעהענהען העד ארס
 העם ריקעץ דען טעננער 10 דיעזער יערער ־אם אן,

 וויא זאפא־ט ווערדע, היעזעד ;שטרייכלע האהנעם
 בעניג. לךאהען צו בערידדע, טאר־ער הער אידן
 נאך דך ויעלנען אונטער טעננער, צעדן ־יא נען.
 בעפאנד׳ מארהער הער האבבי, ־עם אנגאבע ־ער

 אוג־ דען אנדערען ־עם נאך איינער שטרייכעלטען
 האם אהנע האהן, פערבארגענען טובע העם ער ט

 האם העטטע. געגעבען להט איינען יעדאך -עזעד
 האב- הען אויף נון דך ענטט״שטעפאלקוואללטע

 ם*- אייניגע נאך א,יד באט ־*עזער אבער שטיהצען׳
 טענ. צעדן היא פארהערטע אונה אויפשוב נוטען
 העבען. צו האהע היא אין הענהע איהדע או־ף, נער
 טענ. # בייא וואר האנד רעבטען הער פלעבע ־יא

 א־ינעט בייא נור אונה בערוסט פאללראטמק נערן
 בעצייב. האנ־פלעכע ריינען הער טיט היעזען ריין.

 אדם ער ודיל טאה־ער• רען אלט ראבב* הער נעטע
 הער ־יעזען, דראהען. יועריע דאהן ־ער פי־בט׳

 ניבט הא־, בעשסיע־ט רום טיט איבע־ אונה בעד א*
 נ״ן אנ-עדען היא ויעהרענה ייאנטע. בערידדען צו

 דודדג האדן דען וויסטענה, אונשולהי; זץ טעננער,
 בעשטיטצטען. הענהע איהדע :ד ל בעלט שט־י*

 זאפא־ט פעדברעבען האם געשטאנה טארהער דעה
 אוים יודען דאנצינער היא האהורך עהלאזטע אונה

 ברוהעד דעי וואר עם - בעדרענגנים. איהדער
 ז^הן איינצינען ־עסטען ־ער בירגע־םייסטערס, ־עם

 דינען אום שאפפטע, וועגע העם ארם ערבען נד או
 דאם צוקאננען; בעע־בען זעלבסט ברודער נרייזען

 אום ערז^ננען׳ ראבבי פאם אבער וואר מאגאווער
רעד בייא יודען איינעם פאן רעלכער םארהער. עץ ד

 ם־ש ע*לז:*ע נחבא ב* ;צו־יקנעדתנגם יואי־דק שע־
שעלדדער־ן. *אמישען דען ־אגד איינענע*

ק שאן א־ש דיעזע אדף נחבא ב־ זועד־ענד  דעג ד
ק ;־ויא־שעשע גלויבשע. ענששיעדען  די־ שלינעל לינקק ד

 דער סולשיציאום, לאאז. אנדע־עש גאנין איץ העע־זש נעם
 אץ דך דע־ מא־שיא*:, שילוש דעש אונשעלשעלדדע־ל

 שלוג בעשאנד, ששעללונג שא־שדיילדאשטען ועהל אייגע*
ק נראבשע זאנדע־ן צי*י^ אנגרישף דען גו־ ניכש  לינקק ד

 צע־- אוגד אונן־דנונג אץ ;עגצלץ־ יודען דעל שליגעל
 נעננער וייגע סזלשיציאוס, דעש איישע־ דער אידן• שש־יישע

 לא:ע שרדריגע ד*א דאיאן, אידן לינדע־טע שע־ניבשען, צו
 גאב• ע*, העששע בעמע־קק. צו צענש־זמש לאמישק דעס
ק ער דעש  רי* איש נחבא נל געשלאנק, שליגעל לינקען ד
 נעווע־ שעללארען י־דק דיא ווע־ען זא ען,6אני.ע:־יש קען
 אוג* דיא אדנע :חבא׳ס ב* ענשדעקטע אבעל יעטצש זען,

 דעששק בענושצשע אוגד שולשיציאוש דעש שא־זיכטיגקייט
 ראמי• רעם שערשאלנוג: דע־ שאן ליעש עי איבעדאיילונג.

ק  זיינעס שליגעל ל־נקק דעש איילטע אוגד אב צענט־ומש ש
 ער שש־עקשע האגד איינענעד מיש דילשע. צור העעלעס

 אין קריענער דעשסק טייעב אוגד ניעדער שולשיציאוש דען
שלו::^ דיא

 דאס בעדעקשק לייכק ־אשישע דר־יסיגשדזענד
 שיעלע ענששלאהען. ראמער איברינען דיא שלאנששעלד.

ק שאן שלובש דעד אדף נאך וואורדק אידנען שאן  שער־ ד
 נע- געשאנגען אדעד ניעדע־נעששיעקש יודען שאלגענדען

 בדבא׳ס בר שאללקאמסענע*. א״ן ווא־ זיעג דע־ נאמסען.
עילישטק. שערלוסטע גערינגע גור דאטשע העער

 עקיבא ראבבי אומא־משע שלאנטשעלדע דעש או־ף
שעלדהעררן. זיענרייכען דען

געשריעזק, זייא אידראעלס גאטט אללמעכשינע ״דע־
 ויינק דורך ער וואס ערשיללט, ע־ דאט ד,ייטע ע־) (זאגשע

איך אוגד קליינעש, איין נאך שערהיישק: הנני סראשעאק

 דק אלם אונאיששטאסליך וואורדע, געזעהען טהאט
בעצייכנען. צו פערב־עכער

פליכט־ ן ע יש ד י ש-י י ס ו ר א י ״(ד
ן ע ג נ י ל י  אטע- דען אין א.) ק י ר ע מ א א

 איי. נאך גענענווערטיג דיא צייטונגען, ריקאנישען
 אי- מאננערלייאקלאגען פ־נדעןז־ך קאממען׳ ר^פא
 מייסטען היא פאר. פליכסלינגע רוסישען היא בער

 גראם. דען טיט האבען אויסוואנדערער ־וסישען
 בע. אטעריךא׳ם באדען דען האפפנוננען טען
 באלד זעהר והיזע נאטירליבער דנד אונד טען ע מד
אנ היא פערפאללען. טיישונג ביטטערען נער איי
 ב״א גל״ך א־הנען מאן האם פליבטליננע, הער ט זים

 איבערגע- לאנה שטיק איין אדער געלד אנקונפט
ר. הער האס אורזאבע, היא וואר ווערהע, בען  פ̂ז

 פאן הילפסקאט־טעס נעוו־י^רקער העם טעהער ש
 וואור. מיסהאנדעלט טהעטליך אנראטמלינגען ען ד

 אונ. זייא עם ערקלערטע׳ פאדשטעהעד הער הע.
 ר־םי- הער פארדערונגען איינצעלנען היא מאגליך,

 איהנעץ דא בעשרייבען. צו ניר פליכטלינגע שען
 קאג־ ווערדען בעווילליגט ניבט פארדערונגע* איהרע

 הילפם. העם פא־שטעהער דען זיא אומרינגטען נען׳
 דאס העראי־ט, מיסדאנדעלטעץאיהם קאמיטעסאונה

 פראפעססארעהרליך מוסטע. בעטטהיטען האס ע־
 געגענווער- :פ^לגענדעם זאנע היא איבער שרייבט

 אונטעדשטיטצט נאך איינוואנהערער קאננעןדיא טי;
 אללעההאנד דורך .*וענן דאנן, אבער רואם ווערדען,
יו פאלנישע אונ־ רוסישע זעממטליבע לאקונגען

בעט ניבט עם ווערע קאמטעף אמעריקא נאך דען
 דך וועלבעם היילפטקאטיטע, דאם ווענץ ער, ם

 אייג־ רוסיש-יידשען דיא שטעללם, אויפגאבע צוד
 אר- חרך צונלייך אונטעסשטיטצען, צו וואנהערער

 וררדע, טאבען בעקאננט צ״כדנגען דען אין טיקעל
 פע־זארגט טהיילווייזע דתיסען 'וועלבע דא, האם

 הער׳בער- אטעדיקא נאך זאפארט ניבט ווערדען,
 הא- חנצוגעבעץ טיישונג רךינער זין־ אינה קאסטען

 דען ארף קיעזעלשטיינע ודא נעלה מאץ האם בען,
 נאך ניבט לי־טע היא זא^ללטע סאן פינדעט. שטראסען
 גע־ פאהרט פרייע ניבט אידגען לאדען, אסעריקא
̂ן שליעסליך אוגד שטאטטען  די• איבער יעדעם פן

 אויסוריז אייגען לעבענסוואנהעל טא^ראלישען נען
 פיעלע האם לעהרט, ערפאהדינג ד־א פערלאננען.

 ארך זיא ודיל הע־יבערק^טטען׳ דעסהאלב נוד
 דודך וו^ללען, בעניטצעץ געלענעגחיט דיא איינמאל

 אינםע־שם*טצונ:ם;עזעללשאפפנ דער פערמיטטלונג
ווערדעץ. צו נדונדבעדטצער שנעלל

 דען ם1א ששי־צע ע־ש־טשע־ן, ע־דע אוגד היממעל לאששע
סאכש הא ע נ ל י ש ל ע ש אינע •יייבע דע* שד,־אן

ה״דען• דעד
העע־ דינעס ניעדע־לאנע דיא דאדהאץ קאיזעד אלש

ק אוגד רעש  עישאסשע שע־נאדש, שעלדדע־ץ הגעל שאד ד
 יודק דעי עששא־וגג דיא הערץ. ז־ץ ז^־גע אוגד אננשש

 ארשדעהנונג אייגע איגד גענאממען שע־לדף אייגען דאששע
 ע־שיטשעק צו ־ייך ־אמישע נאנצע דאש וועלכע געוואנגק,
 אונטע־יאכשען אוגד אוגשערדהקשען דיא אלל דראהשק.

 ע־לאננען צו שהיהייש איד,רע דאנאך, לעבצשען שאלקע־
 נעוד:נק.ווענן ודעדעדצו דעלבסשששענדנקייש איה־ע אוגד
 הע־דשאשם הא אזש עש ווא־ וא וואוידען, ש־ייא יודען דיא
אמעי דעי  וררדק דא נעשעהק. ם־אווינצען אללען אץ י
 ברי- הא נאלליעד, הא אונד עידעבק נערסאנזן דיא דך

א נד1א עניששע־ הא ליששאניער, דיא אוגד שאגיע־  שי• ה
 בעשלאש דאהער אש־־קאנעד. דיא אוגד נ־יעבען דיא ריער,
ק קאיזער, דע־ נ  שער־ וויישע־ אויש שעלדדעלרן ערששען ה

 ראסער דעל רעעלשידרעד בעסשע דעל דעלבייצולושק. נע
 דאמיש וועלכעל שעזוע־וש, יוליאום צייש יענעל צו ווא־

 צו נהשאניעל שריידייששליענענדק דיא יואר, בעשעששיגש
 צי*ט• לאננע קיינע אבע־ שע־נ־גג דא־ינע־ אונשערדהקק.

 בעשעששי- צו דיך רץ בענושצטע, דאצו נחבא נר וועלכע
ק ק דיא אוגד ג  אץ שעששוננק אבגענאמסענען לאסעלן ד

 לאג• אללק אונשע־ ועטצען. צו שעיטד,יידיג>נגסצושטאנו•
 דערשאר. מאנדאלא אוגד שיכין קאבול, שטעדטע הא שען

א לא; סלקד) (שו־ קאנינשנעבילגע דעם אויף  שאלק• ה
 יעדעס אן וואולדק איה־ אין שםע!ן? שור שטאדט ־־ינע

 שער־ אלמק הא אן ב־אי־ קא־נע ג־אשע 300 ש־ייטא:
 צו ;נעשעששינש ששאלק וואל ששאדש דיעזע אדך שחיילש.
 זיינעד אייגען נחבא בל לאששע בעשעהלסלאנע־ איה־עש

־ נאמענש שעלדהעררק, אייננעזעטצם. ד־מש, נ
שאלגש•) (שא־טזעטצונג
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 צו דיעלל דאם ענצזענדעט, בין איך אונטערהאלט■
 צו ;עזעללשאפט דיא דך בע;אב נון פערודנדער;■

 דא טוסשען א־ינשט״געז דעם )־16 וואנען, א-.־עפ
 דא דעי אננעבען. נאטען א־הרע פאליצ״טא;; דעם

 נפער. או פוה־ען א׳:־ :אםי־טע. נאנזיצבוך אינים
א א־ן זאבע ריפטעטער  ;אבטיט. —צי שטאדט -

 -אט פעסטנעשטעללט. וואו־דע אולר • אום טא;
 שנעללצוב דעס טיט אודלר 5 אום נעזעללשאפ* דיא
 דארט וררד, בענעבע; דך טא־טאנויאשא־ נאך

 דיא דאטטע׳ קוים י:דען.6שטאטם ד־ועלל דאם ז!ןלל
 שאן ווא־ דא בצט־עטען. באדנדאף רען העררען

 ר״־ ם־טפאה־ענדען דעו .־־יזע א־הרער צוועק דער
אי; צו; דע־ אלם אונד בעקאננט זענדק

דען טיט
ציט־עטען.

ר ע ט א ר ; ) ט נ ע ש נ ע ם • ס ו ל ר ע  פ
ך ר ו ן.) ו ר ב ; ע ק ל א ו ו ן ע נ י י א ד

 און< דארך נאנצע דאם וואד אנלאננטע, וואשאד
 נעזעלל- דיא ;ענל״טעטע פאלק דאם פיטען. דעו

 האלען, ע■—פא; ליעם ארטטנאטע־ דער שאפט.
 פערה־נ. צו דועלל דאם סארטאנוואשאד אין אום

 צו וד־טער דאהער פיה־ נעזעללשאפם דיא דערן.
 נאך, פ־ה־ען פאנדודע; דיא ע־טש׳, געגע; וואנען
 פ־ערטעל א״נע צוד־־ בליעב פאלק דאס אבער

 שלאטצ. וואנען דיא היעלטע; ע־טיט־ א־6 שטונדע
 נעא־־ננעטעסטקטלאטץ דען •ועהלטע צאן אן: ליך

 גע. אבען דע- וואודדע נוז אוגד ודעזע א״נע־ אויש
 איש. דו־בנעפ־ה־ט• ־אש פא־נא;; שילדעדטע

 אם. ראקע א־ד-ע לענטען וואהרפאנן א־נד טדצ•
 ם־םטאלע ד־א אינד ראפפע דעם א-ף הוט דעם טיט
 א״ף צ־כען. דאם זיא ע־רא-טעטען האגד דעד א־ן

 אםט6 שיסטע ;׳ד־אבטען קלאטשען דד־טטע דאם
 צוע־טט ויע־ וואוטטע. ניםט נאד טאן דאם צוגלי־ך.

 איה־עם איש פל־עטען ב״דע דאט נעשאטטע;
 עד. צ־־נען ד־א שטעדען: אינפעהלעשצם טלאטצע
 איבל־םע ד־א בעענד־גט. -6 דועלל דאם קלערטען

;ע. א— זולנגענל־ענען. ודע- א־זט !ע־זאד״נג
ד־א ווא ע-ט־ט׳, ;אך

ווזןדשעמץ;נוע א*ן נינג
 ניבט דעי נ־עדער, וואלקענברוך £ויכטבא־עי איין
 פעלדער ד־א א־נד בעשעד־נטע הייזער פ־עלע ניד
 זא;. פעדודסטעטע. אום;עגענ־ ;אנצען דעד אין

 פערניפטעטע. םע;שענלעבען פ־עלע ארך דערן
 טעם. פליסכע; קליינען דעם פאן ווירד שטאדט דיא

 דעם פאל;ע אי; וועלבעם דודםשניטטען, ם־טש
 איינעם צו טינוטען ווע;־;ען אץ וואלקענברונעם

 איםפ.איבער1אנו שטראטע ד״סענדע; פודפטבאדען
 א". אוי־ בד־קען. צוו״א פיה־ען טליספע; דיעזעם

 פאלקם■ א״;;־אפע- ד־ דאט נ־יקען ד־עזער נע
 צ•— צי י- ל-! . .ל* פ ין א !ו ■ואי..טע £ע ה.

 -עם שטראם■;; ד־א אים אננעזאטטעלט, פאנדען•
 בע- צי פלוסעם ;עווא־־ענע; ;־!)ם זא פלאטצליך
 ■עדאך ע—ווא ט־ניטע; ווענינע; ;אך אפאפטען.

 ווע״ע- וואססע־ רי־םענדען -עם א;6 ב־יקע "א
א אללע, א■;- דיפטען שטא;. נריקע ־ע־ א״־ -

ד־עזעם

 דיא האט דע-דע,. ט—בעפ פע־דצפטע דעם פאן
 פער- נעלדזאטטד׳:; א״נע יודע;הייט איננא״ישע

 ;ול. 500)1 פא; )ה;וננ1בעל אי;ע אינד א;שטאלטעט
 •טאליטוןש■ דערעסטהעד אדם:עזעטצט. •ענען פ־ר

 ראניגליכען;ע־יפטם. ניעדעדיהאזעד דעם לענענד
 דערען ווא ארט. דע; אדער א־בע־;־נט. האפע
 זאלפע נער־בשע דעם אדער אנניכט, איזט. ל־־פע

 דעס אויפפ־נ־־ננ צוד וועלפע לעפע־ט, דאטע;
 דעסזעלפען לייפע דעד אדעה מעדפענם, לענענדען

'■ריםדירציאנען דיא דאהער פא־דע־ע איך פיהדען.

 צו קוררע;טירע; א";;עהענד אב־נען דעם ליבונג
 א־פפעדונג אידרע־ פאללע דעם אין אהד לאפם־ען

 א־ם בודאפעסט ערשטאטטען• צו בע־יכט -ט א.פא ז
 םעט~י. פערזאנם ד־א - ש•■ ב. טיפא. יוגי

 איזט שאלטאש• עפטהער פערט־םטען דעד בו;נ
דע. דעלידאז: •אדרע, 14:אלטעד פאמענדע:

אין טעלעג־אפי־טען. £אט*ליען אןאיה־ע א־נ־

אין שנררצטק דען.
ד £ינ־ איש דך עראייגנעטע אוננליק אבעג־ש. א־

לייבען׳ 10 בעי־ייטם סאן האנזטע איה־ אבט
 גע- מלוטהען דעץ א־יש שולק־נרערן, אן6 צומייפם
בע. £יעל זא גור איזט ששינדע צו־ ביז צאנען.

 טענשק **• וועניגשטענש ליידע־ ־אש שטישמט׳
הייזער, 2:1 גע&אללען. אשפע־ צום ד*טהען6 רעם

 ציזאשמעננע- זינד ששאקהאהע׳ אייך ויא־ונטער
 נוראיןויערשעט״ן ניבט איזט עלענד ־אש שטירצט.

אינז. גאנצען דע־ אין א-ך זאנדע־ן גראשעש׳ איין
 ייאלרענב־יבעם ־עב £אלנע אין דיא ויא נענענד,

אינגעודיעקשא. איבערשייעשמיג: ענטשטאנדענע
זא־ האט קאנ*נ אונזע־ - האט. אננעדיכטעם דעץ

נאך מעיאוננליקטען ־יא אן נולדעץ 100׳׳ £א־ט ארוזובטען .־אשענאשט

 ניישטליבען נדיעבישען ־עם שודענע־פאטע־ דען
איינע ע־שיען באל־ נעלאדען. נאבטמאהלע צום

גע-
 ווא העריץ אש כיינ־ע׳
נלירליך העם ז

 ווא־- אין ־אנקטע ייאה־םאנן הערר רא־צובייננעץ.
מע־יב. ־אס זא־אגן ער נאב־עם ווא־טען. מען

,---------ראטטע !ערריבטעט •פניך ם*ט נעבעט
טא־נענט צ־־טל־ך דוהע.אש בענאבערדךצוה

ו ע ד ט ( א ל ד ם ע י א ס ־ ן ט ־  א
ט ־ ' ה נ ע ; ע ל ע ; ; ט א ע . ד א ל ט  ע

־ ע ) ר ם ע ל ל א  טי. או;גי ק׳ .פאט :לדטעט פ
 ־ודים־יקצ־א. זעטטטליםע אן אינ;ערן דעס נ־טטער

 טא- איט דעד פאללעם דעט ה־:דפטל־ך דאטיט 1 נען
 פערשוואוג. טיטא-עטלא־ א־ט ־׳ ל■ אפריל נאטע
 עהע. לואהרהייט ריא ש^לינואש׳ עסטהער דעניען

 עט. ריא דאמיט ווערדע. אד£געקלע־ט באלריגשט
 בי- נעשעש פע־ברעבען עם איה־ שולדינען וואיגען

אבער שערדעבטיגטען אינשילדיג עטיוא דיא סען׳

 אייסזע. ענטוויקעלט. ניבט וריב אלש אבע־ ה^ך׳
 ראטהען טיט בררן נעזיבטששארבע נעזונר• :רען

 ש־^- טונד אונר נאזע ש,*וארץ׳ :אוינעז וואנגען.
 :צעהנע שווארץ. אינר קורץ האא־ שא־ציאנייט.

ע קל־ידוע איה־ע א:;;א־יש ;■ר שש־יפט קליין.  נ
 ו טיט ראפפטיך ו״יטע; א״;עם איים שטא;ד
 :בררנע; אלטען, א״;עם רא;ד,

 -אטה;ע. א״;ער א׳;- בא־םע;ט־אר בדו־נע; נעם
 פערשוואנד זיא ־א טא;ע. אם שירצע. נלוטטע;

 א"; דא;ד דעד אי; טדו; אי;־ ם םא־פ דא ;׳;;
 כלדע אונד שווארצע דא דעט אי; טיך. נעלנעט

 וררד ראשו■ אדם דאטטע. :;עבי:־ע; א" שאים
א האט שטאהטה״פטטאננשאפט ־׳א ;עטעלרעט:  ־׳

 נרסא-עסלאר ארס וועלכע פאלהאטען. דארטינע;
 ־אר־. ראננטען, סעהנע; ־אם אינ־ ז־נ־ ;עבירנר;

. היא א־םע־ איהנע; וואם פעד;אםםען. בעד  ת
עי בע;פור־זע  בעקאננט שאד־טאש׳ עסטהעד ־

 י אדם פאלנענדעם זא;טע; סארדאטע; דיא < ז״א
 יואר עם ז״ן. אלט •א־רע !4 פטע— טעדנען -אם

 שים. א־נד נאט־ר פדאטטעד זאנפטע־ פא; שטעטם
א אד־ קרם דך עם -אם טערן.  הינדם. ;אססע -

 ־אם ־אסם אנצונעהטק. ניבט איזט עם ויאנטע:
 האט. ליעבעםפערהעלטנים א־ץ א־־נענה עדבע; ט

 עננה־. קאיפעיל־ך ניבט נאך ו־א־ עט -ענן טע■
 נאך פאי. ו־ע־עד דא וואודדע ראש" אץ רעל*.

;עזעהק• ניבט שערשיייג־ען א*־ידעם גאך
ר • ע ה ט ט ע ־ ( ש א ט י ל א . ש ע ;

^ין: אדם שר״אם טא; ף׳ ע ־ נ ו 1 י ר ב א רעד ט

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

*־:ודזשצו;:.)6 (״*שע
 כיי- שי־שא כן יוחנן ראככי או^ד עקיכא ־אנבי אלס

א אינד ע—ש דיא דיך אששנעשע דא ווא־ק, ואדסזן כ ד  כן:
 א־כע־וואלשינענ• א״נען באכשע ע־חדינונג ז״נע איין. ש־אש

 נעשטאלט, רא־ע דינע א״נד־וק. רען
דין אונד או־נען ענדען—שייע־שש ד־נע לישץ,

 יא- אדש ששע־־ן איין ־.ע־פאינעט־עשען אידם -עש
איו־־אעל. איש סצעששער איין ע־ד^בען דיך האש עם קאב.

העל- איד־אעל וועהיעגד ,

צו, עקיבא ־־אבני ארף יימלינג דער
 שע־זאמטעלטען אללע אוני איהן׳ קיששע ־

 ראככי ווזן־שע דיא י״עפק, אונד שטיטטען איה־ע ערהאבען
 איין הער^רנעשרעשק איוש -עש :ודעדערד.*לענד עקיבא׳ש
!״יאקזןב או־ש שטעין

 דרף- דיא אונד א־ש,6 דך ששלאנצטע ריף דעי אוני
ע שטעהענדע שען  :חב -ד־ך : שטידטע לוישעל טיס ק6-

 ־אקאב.״ אי״ש הע״פא־נעשיעטען ששעץ איץ איוש עש י מיעקב
 נייען רען מאן נאננטע אן אוינענבל־קז דיעועם אן6

 אנלעהנענד ששע־נעם, דעש ז$הן דען בחכא״, -ב־ :מ׳צ־זז
^ר•6ד,ער שטע־ן איין איוש -עש :עקיבאיש יו^־טע ייא אן

דדי* ־ען אינד עקיבא ־אגני אן6 מש־ה דע־ 1

 יעדק נ־:ש אגע־ דע־כייא. לענדע־ן אללען אדש ק־יענע־
 סאן בעוויידע ווע־ נו־, ארף. דעע־ דין אץ נחבא ד־ נא־.ש

 נעגעבק אששע־שעדדנקייש אינד שטאנדדאםט*גק־־ט מיש־.,
 רעז־ דאש אץ ג^ששעש׳שש־־שע־ אלש שע6■ו־ האששע,

איינט־עשען. משי־ דעש
 צעדא־עא נאך או־שששאנדעש דעש קונדע דיא אלש

 נידזאש איגד ־א־ש זא דע־ ־ו£וש, ש־ניאוש ראששע קא^
 שדיין, צו איילינע־עע ניכשש שע־שא־״ען. ש״ואבען דיא נענען
א צנטפלע־ען. צו אל־ י ־*־טע שא; .-—; ן ז  אן6 ד

נעש-עננש. ־ושינא נעסאדלץ דינע־
 ם־ש ־*ןסע־ץ א*נ;*דימע6 א־ינע קאש ס שאגע א״נעש

 אן עקיבא ־אב:י ווא אן, לאגע־ איש אלגע6גע נ־אשעש
וויילשע. כחבא׳ש בר ויישע דעד

דעש צו ווא:ק) דען צו זיא

קניעע. דינע אלששאששע א,׳נד שישען צו איהם דך
 נ־$- רוא זיא) (־יעף דיי, זןן6 ניכש מיך -ששאשע

ניע- אלט דיענען דיר מיך ראש י מאנן ווייזעי עד^עי, שע־,

אנ-עץ.״* איינעש ודיב דאש ביוש
 אלס שעדר. ני:ש יושוש דעש וריב דאש נץ -איך

 יודענמהומע צום מיששדיילטע, ענששללש מיינען אירש איך
 שאן דך שיעד אונד צ^־ניג ע־ וואו־דע איבערצוטדעשען,

 ענט- ם־ינען ם*ך, איך בעאיילשע ווא־ד, ש־ייא איך אלש מיד.
 אץ מיך האט בבא בן יהודה ־אבב• ארשצושיה־ען. שלוש
צו איך בץ •עשצש אונד אויששגענאממען, יודענשדוש דאש

 ששאשע א נ־י־ז. שע־עהרוננסווי־דיגער 1
בל״בען.* די־ :־*א שיך לאש אוני די־ שאן ניכש מיך

 ע־ראב עקיבא ־אבבי איהש• א בי־ :ליעב דיא אינ־
 איהש ויא דיא שאשצע, י.־אשען דיא ;נעמא־ל־ץ דינעד צו ויא

שאשע דעש דיענששע איש וואו־דען ע,

גאנין ן
 העע־ע ״ענ־ייבען דעש

 דיא וואוידען •ודא ש^ן שעששוננען אללזן ארש יודק. דעי
 ש^ן מוששע (נליל) נאלילעא אדך ;שע־ט־יעבען ־אמע־

•ן ש י ו ע נ דען אץ קאש אונד ווע־דען

־ ראששע דעדדענץ זיינע אלש  ניאשע דיא בהבא נ
 שאי שאן ווא־ דיעועלבע ארסעסזעהק. בעש־,אד ששאדש

יש׳ש שאללע דעש  נערע־ ששאדש בעדיישענדע אייגע י־ש̂י
 יידישעז מיטשעלשינקשעש דעש צע־ששא־ונג דע־ גאך וק.

ך נאנץ דא ווא־ י ל ש נ ע ד ד א י ע ש י ו א

 > דיא ש־וששענמאבש נעי
ראם דיא אבעי

 שוילוש י דען שעלדייע־־ן, בעששען ויינער איינע־ ער שע
דיא איש •ודא, נא־ העע־ע נ־אשען א״נעש שיש שא־שיאוש,

בח: ב־ :

שוששאלק, בעיואששנעשעש שווע־ שאנן דעדששדזענד

 איה־ אין העעד. דיעועש בילדעשען ריימער צוואגציג^,״זענד
 הע־שא־דאגענדעם שאן מאנן איין באיאק, טרוג מישטע רעד

גע־ גאלד אין וועלנעי אויף שא־נע, די־ל־גע דיא וזאוכשע,


