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1. .11111■ 1תמיז. ב בודאפעשט׳ ב״ה לפ״ק. תרמ״ב שנת111 ע 9

תלמוד דעם פערטהיידיגונג דיא
רך טק דען די ר טי עפו ש אירא;־ ז־אניעל ד  א

רייכסטאגע. אונגארישעץ
 ;־יא איבעד *ערהאנרלינ; דער אנלעסליך

 ■דננעונג דער אי; יודען רזסישען דעד א״נוואנדערוננ
 איזש ר״ששטאנעש. אוננא־ישען רעם יוני *.שען אם

 אי• דעד )■הערער רער איראני, ראניעל הערר
- לינקען, סע־ששען  זא ריישששאנע איש רען )

 נע! שראנקק ז־א אין תלשי־ אצנע;רי))ענען א£ט
 נלענצענדער אי; רענזעלבען ראש אונר ט־עשען

 אינשער־ וא איזט רע־ע ריעזע שע־שר״-:ש. ור־זע
 קא:. אונשע־לאששע; נ־בש עש ורר ראש רעשאנש

׳אינזע־ע; נא־. ווא־טלייטע ״עם ריעזעלנע נען, ; 
ט־טציטררילען. לעזע־ן

 האשע שיזרע ;נעשליך זאנשע ־א:׳ א רע-ר
 שישא שיניששע-שרעדרענש ראש בעננינש. רך סאן
 אבנעא־דנעטען רעש
 אל;ע6 אי; -עש איזש שע

 עש אונר נענינענר שער־ ניכש נעשישרער
 צו־ ;יבש דעד שאנן. א״ן ־אש ורנשענטווערשה.

 ששים• דינע נערא־ש, נאציא; •שען— )ע־)אל:שען
 ע־. יודענטהים דאש געגען ריא איש ערהעבע. טע

 קלאנש שא; וו־ע־ע־לענען. צו אנקלאנען ראבענע;
 אל. צו בריששען ר* גענען זיא ־אש אז. יודען ריא
 ראש זינר, )ער־נ א־נ־ נענ״נש )ע־ב־עשען לען

איר. אי; אינר ששאששע ינש איר־ אי; ניינונג ז־עזע
 זאלשער איין ראש נר

 וועשראלב ז״א. :דל-ך
 אונוערע אלש לייבש,

 צו שא־עששינא נאך שישבי־נער איז־אעלינרשען
 רער *עהלעד דיא ניבט ל״ננע איך )ע־באננען.

 ריעז׳ קעננע איך •ודע;.
א - *־עלער )ערלע- -

אינש אונשער ■ששאשש

- קעננע. ן ע  רשע נ
א איך  -ע; אי; •וערער *עונלער ריעזע- קורעללע -

 נאנין זאנ־ע־ן -עליגיאן, רער אי; נאך •ששאשש.
א אנ־ע־שיוא.  רער )א־ •ו־עז ־ע־ ךנע:טשא£ט -
 ־אשע־אין ריא די־ך ]אלעששינאש ע־אבע־וננ

 ־ ובבי באבילא; אוני עניששען
•אר־ש■ רא וועלשעם •ששאנר

 בעשעפטיגוננען צו זיא ציואנג
 אדג: נעל־־־רסט דנד. ׳:נעט נעא

 האט י*רען רער טה״ל א״ן ודקעא.
 א*:*ו רעש

עי יאגע י
 בערדענגטע ־*ע או;ר עש
ציש אי;־ מיםב־ייבט ־בעגדען

עשדעגען
 ־אש צוגעבען׳ ש־־ ארך

 גיבש, יודען צארל־יישע זעה- ריעזען א״שע- עש
 א שאש־ נאד שינענר. נאך ער־ע. וואש ווע־ער ריא

 צוריק- ב־יששען רע; רינשע־ בעש־יפשש. ש שישב
 ווארלטרעשיג זא וועלשע יודען. ניבש עש ששערען.

 איר• שישנליערע־ן רען שיש ני־ ניבט דא ־אש דנר
 ראנשעש אנ־ע־ע; ארך זאנרערן ראנשעששיאן. רע־

 איזט רארע־ טר״לעז. א־בע־שליש איר־ע׳ שיאנע;
 א־לנעש״נען איש יודע; ריא רע־ אוננערעבש. דע־

 שא; איששע־ שיינו״ ■ועלבער רענן )ע־־אששש.
 שא; נךאנן ז״א. אללגעש־־נען איש יודען ריא א־בע־

 אירנען אונטער עש ראש עלן,6בעצוויי ניבט ־אך
 ער־לישע אינר שינ*ענר~א£שע ווארלטרעשיגע, ארך

ניבט. שענשען
 בע. •ורע; )אן דיא וואנאך בארוי)שוננ. ריא
 רעליגיא; ״דישע; רער שערברעשע; גאננענען
 ״ד״שע ריא שאליט. איזט ענשישטאששען, זעלבשש

 אלשע ראשנעשל־שע איוש הע־רען, ש״נע רעליניאן•
רע. ש־ישטליכען רער ארך וועלשעש טעששאשענט.

 צערן ריא )עדנעד דיענט. נחנרלאנע אלש ליניאן
 כרישטעזנעועשין רען ודא יודען. דע; ד־א באטע,

 נע צערן דיעזע אונד רע־טש.) (צוששיששונג רנד.
 זאנדערן שא־ד. רען נור ניבט )ע־ביעטען נעבאטע

 נעליששע ראש בעט־ונ, רען דיעשישטארל. רען אויך
אייף -יקזיבט ארנע אנרערע־. )ע-שאנען רעש נאך

וואללע! אבנעא-רנעשען הער־ען דיא ראך
 *־עלמעה־ אלש ביבעל. רע־ אויש זעהר זא נישט
 ״נרע6 יודען ריא ראש נאכווייזען, תלשור רעש אויש
 שוך דיעזעש בעהו־שטען, דא ;דנד ש־־בטען רע־

 ש־ששי־נע־ כריששליבען איר־ע אן, יודען ריא ווייזע
אדסצוב״שען.
דע־ אין בעוואנדע־ט גענוג ניבט בין

 יעל.6 זא איך וריש ראך ־עליניאן. יירישען
 ע־ל״טע־ונג ריא אלט א־זט, ווייטע־ ניבטט תלמיד

 א״נע אינר טעסטאטענט אלטען צום ראבבינען פאן
ש־־פטען. דדסט^רישעי* ז^נטטיגע־ זאממלונג

 רעם געגעגאיבער רעטנאך לאנן תלמוד רע־
 צעק דעץ בעז^גרעיס א.י;ד טעטטאמענט אלטען

 ק־אפט ענטשיידענדע־ פאץ דינעסמאללם געבאטען
 ע־ ווענץ ניבט, פאללע דעט אין זעלבסם אלזא דין,

 העד. דיא וייא ווי־־ע, ענטהאלטען לעה־ען זאלבע
 העדרם־ תלמיד ־עם ארם זיא אבגעא־־נעטען ־ען

 ש^ן אבע־ פארהאנדענזיין דע־ען האבען, געלעזען
יודדד. נעלייגנעט ־אבבינען ־ידישען רען

דע־ אין נייל״ך איך דיטרעס ו הרז געעד־טעם
ראבען ע־ג־יפפען, ויא־ט ראם יודען רער זאבע

ב־-ע. ראבבינען אונד עמיינדען
 גע. ארפמע־קזאם מיך אונר נע־יבטעט׳ מי־ אן טע

 לעה־ען שאיע זאלשע תלמוד רעש אין ראש שאשט.
 ־׳א נענענטרי־ל איש זאנרע־ן )א־ראפשען. נישט
 ש־י. אלש שענשען ארלע ווע־רעז. ע־שארנט יודען
 ראש שרק. צו נושעש אלא! אונד ל־עבען צו רער

 תלשיר רעם אויש נעיששאטשען. שי־ וואללע רויז ני
)א־צילעזען. ששעללק איינינע

־אבני. .־א :עש ול־שט ז־שע רע־.<-־י ארה
 :נעראלטען א־נען )א־ ששעשש דך ראבען נען
 יענע־ אלש אנרע־עש :•בשש איוש ־עליניא; ר־א

 נעישאששע אללע וועלשע־ )ע־שאנד. נייסטיגע
 ב־ו־ע־. אין אינה רניפפט איינאנ־עד אן גאטטעם

איששליננט.״ לייעבע
.פא• :)אלנענרעש דך )ינדעט 50 טע ז־ או־ף

 איז רע־ דיאזעעלען ני־ ניבט זאנט ערעלא שיעל
 נע־עבשען רער זעללען ריא זאנדע־ן ראעלישען.

 ריששלישע ״יעזעם אין קאששען £אלרע־ אללע־
 הייליג. מיין פע־הייםען: איזט עם רענן ה״לינט־ים•

נע־ פאלקע־ אללע־ הייליגטהום ־אם זאלל טהום

:לעזען צ* איזט ענדאך י־־׳׳ זייטע רע־ ארף
 ורללען געזעללשאפט ־ע־ פריערענם רעם ״א־ם

 •יז־יטען דען מיט א־מע* ניבט-״־ישען ריא זאללען
 ך־א;. ניבט-יידישדן ריא אינטע־שטיטצט, א־טען

 א ד־ געפפלענט ק־אנקען יירישען רען מיט קען
 טא־טען יידישען רען מיט טאדטען ניכט-יידישען

ווע־דען,־ בעערד־גט
׳;לרבע, איך ־אבני. •ידישען דיא האם הויז, :

 פער. ע־ בעטם פאלל יעדעץ אויף תלמו־ רען נען׳
 ראם אונד יודען׳ דע־ געגנער ־*א אלם שטעהען
 יעמאנד ווענן ווע־ע, אוננערעבט עם ודא עבענזא

 רער ש־יפטען רען נאך רעליניאן ב־יסטייבע דיא
̂לל- בעא־־טזדילען בריסטענטהוטם דעס נעגנער  ויז

 רעלכעד בעגעהט- אוג־עבט איי; דעריעניגע טע,
 געג. דעד ש־־פטען רען אוים ־עליגיאן יידישע ריא
 מאן ודלל. בעא־־טהיילען *•דענטהומם רעם נער

א״נצעלנעץ אן תלמור איס יוירקליך ווענן מיםטע,

.י_. דע־ וועלבע פארקאממעי, ־׳נגע טעללען ר . . 
 ערקלע־ען׳ דערא־ט דיעזעלבע־ <ן,6צו-ווירע־לו*

 לעה. צייט הייטיגען דעד דאבבינען דיא דיעס ודא
(צושט־ממינג.) רען.

 אונד אישטויצי אבגעארדנעטען העריען דיא
 ,י,ידען אונגא־ישען דיא דאס בעאנט־אגען, אנא־־
 איי. אין איבריגען דיא ארך נלויבע, איך ודא אוני׳

 היימאטה איה־ער אויס יודען ויאהנענדק ראשא
 נאך וועדדען, געצוואוננען אונד אוים;עשטאםען

 עם עראבטע איך אויםצ*.וואנדערן. פאלעסטינא
 נע. פלאנע דיעזעם ט מ־ מיד נאטהווענ-יג, פיר ניבט
 ניד ניבט איזט דערזעלבע בעשעפטיגען, צ* הער
 ה־מא. דעד ארך ודא צוסרעבטע, גענענזאטצע אים

 פינדעץ רעגיערונג א־ינע דך ווענן אונד ניטעט,
 וקללטעי דורבפיהרען פלאן דיעזען דעלבע ווירדע,
 דאנעגען וועלט גאנצע ד־א אייראפא, גאנין ווירדע

 דיא ווערדען דיעזעם נור ניבט אבע־ פ־^טעסטירען.
 ארך אבער ערדייבעי, ניבט אבגעאדדנעטען הע־רען
 י.דענ. דיא ראם ערר״בען, ניבט תעררק אנרע־ע

 וועראיממע־ וול־דע. אי־פגעהאבען עמאנצישאציאן
 ־יא ־אם שט־עבען, פע־נעבליך ודרד וד־ד. ז״ן עם
 רעבטע נעזיבע־טען !867 יאה־ע א־ם יודעי רען

ווע־דען. ענטצאגען דענזעלבען
 עקביסט-ען. לי־טע זאלכע נאך אינרווענן

 נע)יהל ק־ןשענשלישעט רעשטש..א־נד ק״ן וזעלבע
 -אם דרדר זא נעה־ען. צ• ורנשע זאלשע האבען.

 .טען1•ז איש צור־רהאלשען, ריעזעלכען שאשנע)־רל
 )ענט.4א )אדדערוננען זאלשען שיט •אה־הונרע־ט

א־שציש־עטען. ל־ך

נייאיגקייטק. פערשיעדעגע
ר ה ו ר ש י ז א ד ע ד ) ן • י . א ( י נ ע

א ע ט  אלט ודהר אלע־שאנד־יען אי; לאנע ר
 א־_ ו־א יר8 ז>)וו>)זזל נעשדלרע־ש, נע)עה־ליך

 וידצעקאניס. ק־ער״־ע רען £•־ ״יא ־אשאע־
 נאנרען, טריענדע;• נאך )לישטע; א״־א)אע־ ריא

 שאן )ששען.1נעשל דנד נעשע)שע אינר ה״זער
א אז נל־בש  ׳שלענע־״ען. נ־ע־ ״אה-צדינל־שק״ט -

 אלד. א״נע עבענ)אלרש זיא דאירא. א״ נאשענש־יך
 געשעפטם־ ר<םםען פאלנע אין או:ר פריבט נעסיינע

 ריא נר א ךוןנט־!)לא־ע ־׳א איינט־ישט. לאדנ־ייט
 נענאנ. אלעךשאנדדיע; נאך דנד נענע־א־־י״זזל;

א שא־רע־טע קוןנדל )־אנצאדשע דע־ נען. - 
 )לישטען, צז רך ארה. )־אנצאז־שעאינטע־שהאנע;

־ נ־שש ע־ -א  )ע־אנט. ריא ״ט—רשע איה־ע )׳
 שאל. רען ז״א שאן ראננע. איבע־נעהשע; ״א־טינ:

 אינננארעאנה״שכענעבען. אינר ננאדע א״ה ראטע;
 )לאדאטע רו־ך שאשטע קאירא )א; שאליצייא ריא

 נזטשטעהע. ארדנזנג ר־א £יר זיא ראש בעקאננש.
 אלעקסאנר״ען *אן *אליצייא דעי ע־לאש איין

 אשען שט־ רען אין אנזאששליננ ־ע־נ וע־ביעשעש
אונר ;אשש• ־ע־ שליעשיננ דיא בע*יעהלט אינר

 אלעקסאג■ (בעשטדיזעי) טאשעע; רע־ ,*־עדנעד,
 *רע• *יריע; אי; א״*;יע*א־רע־ש, •וא־רע; ר־יענש
 צז בריסשען דיא געגע; אוי*־י״צזנג יעדע ז־גשען

 דא-״ה ■עדאך ורעזען ריעזעלבען אינשע-לאששען.
 רעזואלוציאנע־ע 200 נעגען ■עשצש ז-ך ראש דדן,
 *א־שזזעה. ד־א א״שהאלטען, אלערשאנר־יען אין

 צוד זאנא־ שדיוואשה־יזעק אונר שאשעען אי; -ענד
 ;וגער. רער אד*־"צען. נל־־ב־נען ר־א נאששצ״ש

 סאן ראש בענאבדיששיגש. *ערט־רליך ווא-ררע נע־
 שיש שע*ינרלישעןא־נ־והע-ששי*שע־ הא)ש אין דיא

 *עדאנדאששונג דיא - וואללע. בע*רייען געוואלש
נאך איזש אלעקשאנרריען אין בלושנארע רעש צו



4 ע. י \ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י י 0  11'*.

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 גלוי- אוננליקל־כען אונזערע שיר דיא איבער

א רושלאנד אץ ער—בענששו ״ רוו זרי ב ה  ע
ק דעם ר ע ער ה אבבינ ערר ם- צו נ״י אב ע  פר

ר: שפענדען. אייננענאנגענען בו
.׳ז

אםט!)זח1ו : ק א י ל א ב

 סנ״ל בנודל ה׳ נזל ז סלוני נול• 2 נראם שטעו; ה•
 ן קל״; ט־דב• ה• נול. 1 נ־אם אבידם ה׳ נול. 1 קליץ
 כ״ץנראםטאנןוחט־זהיעזד־אל מדדבי ה׳ נול. 1 אזד

ב שלטה ה• נול■ 3  קיא- ב״׳ן •ודא ה׳ נול. 1 דיי; ל
 קאהן אנ-הם הי נול- 2 ,-•ער6 זעל־נ ה׳ נול. 2 טער

 אבירם ה■ נולד■ 1 דאבא־אז צינק ארי• ה׳ נולד■ 1
 דוד ר׳ וניסו שס־עלבערנעד חיים ה׳ נולד. 1 זיננער

ב  אלט. *וואלף הויער אברהם ה׳ נול. 1 •עבער ל
 חתונה על נול■ 1 אוריי צינק אליעזר ה׳ נול■ 1 טאנ!
 על נולד■ 13 נעזאטטעלט קדאטע־ אב-הם ה■ בי־א

 צלינו .4,29 ם־לאש קעללנער יעקב ה׳ בייא חתונה
נול■ 40 סוטטא כר. #0

גאלדשטיקערייק שאנסטען דיא
ת אויף כ ו ־  מאנטערל. אוגד פ

ס מ ס י מ ־ ע ז & פ ס ג . פ .
ז501שו5 8308. 811)13שק51, 1תג^1181ז3880 811523'

 אםטע־ר־יב- אין נאלד-שט־כער יידשער איינצינער
• אוננאר

 יירשען אים אללער אנ)ע־טינוננ צוד זין עםסס־עהלט
 דונטבנאלד• ריטוססארקאטטענדען נייען אונד אלטען

 ■ף או •אח־עז :16 זייט דעסםען בירנט אינד שטיקעדייען
 וואהלועררענטער ערווארבענעד נעביעט רעזעם

 עססעקטואירונג• בעבטעבטע אינד סאל־דע ־,־6 רוף
 ליעגען אייסוואחל נ־אבטע־ אין צייבנוננען *•״1
אויז איינזיבט צר

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע נ
פרייזע. פעספע־

 ו ן ע צ * ־ ו ו אן6 ט. 6 ע ש ע ; ■ ע ד י י ד ט ע נ
 ו שע־קי־ה דע• געכ־אנש, טא־קטע צ־ מעטי: נעשטע־ן

 פע־קיישט■ וואורדק מעט־צי 9000 מעטע.
ן ק - נחלדען■ 810-7.85 א

א לד. 7.65—7 60 - ע 5 ה נו
נולד 810—7,50 ץ ו ר ו ק ו ק

ייני• !4.שאם לאטטא.ציעחיננ
53 10 36 0 49 לעמנע־נ

33 37 89 48 33 3א־3ה־;־־"א:נש
70 40 75 61 3 פ־אנ

. מ ה ע ד ו
 שי־ת בולד אב־הם־ ..איחל סם־ לאר ■צא ה■
 נודע דםס־סים טרגאון סוגיום מתיבה וחרשים
 1 •מחי. זציק-ל בירשליס אנ8• אבדחם טיח׳ בש־אל

 ח־ביר־ם ב; בטני; אל ונשתלר ודד, בק־ק אב־ד
 1 המחבר בן בבקשת דג״ל(עקסעממלארע מחיבור

 בצירוף נילהען * בטחי־ א־צנו סח ניב לחסיצם ני׳
 י חק אל• •בתיב לכנית שייצר ט■ סאמטסא-טא.

־ אד־עממע ידלם. וואלף
.5 חן ;41!1ט א / -וז חז

ץנ ^ .)51^ פ 0ח € 001111131(

ק, היעשיט ט־ן בעעהדע א־ך נ ציי מו  ווע- א־ן ראש א
 א־ן סאד־עננאששיע, דע־ אץ הדועס דעש דעטאלייוננ נען

ם״; ביוהער לץ וועלבעט

ז י ו ה ט ם א ג
ט פ ע ש ע ג ־ ג ע ר א א ו ו כ ל ע ז

־ * אססע • אנג <■ נוממעד לרד
א האבע, אייננעריכטעט  יין6 זעתר עם געלענעגשל־ך א־ך ד

 עקסטרא-ציטטע־ או;־ שש״וע-ציטשע־ שיט נעטש או:ד
ד.א:ע. ־.ע־נעשטעללט

ד אדך *־6 עלענאנם אונד שיין צימםע־ ד־ייא דנ
 ידא שעשע־אש, גאנין אייננע־יכטעט, קווא־טיער צוש :אשטע

 כעדיענוננ רעעלשטע אעד צוש־יעדענדי־ט נ־אששע דיא מאן
דא:אכשו;:שז$לל קאנן. ע־ווא־טען

. זעלבער. אונד נאספגעבערקליין
^ ד ודיס• איינע *י■  בעסטען א״־י ב־א־-נעקע־־־א אונ

ד־ד נעלאלשען שכת שט־ע:נ ירא שאשטען, יידישען  או:* ו
ד ;עכאקען איע־־כש•:; ••טע־— עבש נאך אללעש  איש ווי־

־ •יא  שאייעש אוני שטע־כאך סי־ אד
 נא־אנשי־ש וואנענטליך א״נקאדשען כולדען 12 ביד 10

ע• שע־ש־ע־ענע דו־ך צ״ש אן סאננעל רדעג־ען א־זש ידרד,  נ
- צי ;ענצליך נעם־ייבען, צו נעשעשט יאש שעשטינל;;  א
ע־ :ע־נעבען טע־ אדך א־  - ע־ ט־ט :יטעןכעדינ::יששען אינ

ע־ לא*.  ולעל• ־עפלעקשי־ענדע׳ שע־שאבשען. צ• קי־ציאן אינ
ע א : ״ ו : ךו  שע־שטע• ניט :עשעשט דאש ויא דאש סשען, ד

ק  דך איי? יעלכשט שע־שייי־ש ואדדש כאקער ־אש אנוד ־
ען קאננען. נע־־מק ך א•:־ שאנען ששעוען קיינע דאנ שאן -

ט נעשעשש ;לענצענדעש איין ; כ״א א״שקינשש אד
ן* ל ב י ־ £ י י קל

יייידאננאששע נאשטגענע־ א•:־ רעל:ע־ א־טדא־אקשע־

ערפינדונג נייעסטע דיא
ש־אשעשא־ נאך ראש א־זט

 סאלליט־ סאן' ברובבאנד

̂א־זט ;̂קינדע־ אונד דאמען שיר אדך ארס ̂דגע זעלכעש ז

ב־עגט. לאנע גליינע דיא א־ן צייט קייצעשטע־ אץ כ־ינע
 דאששעלשע נולדען, 6—7 שאן א״נשאכע :ע ו • י ־ ש
ביל• האלששע ד־א איש קינדע־ שי־ נולדען. 15-10 שאל

̂לשטע־, טושטע־-שש־יטצען, אץ לאנע־ נ־אשעם  לושש-ש
 נושי• אללע־ אונד נוסטי-שש־ישששען נעשט-א־ינלאגען,

 אנצוגע־ :יטשע גרוכבענדער א :י — וואארעניא־טיקעל
̂שש־עלט, אדע־ לינקש ־ענטש, אג בען  ז״א אדך וא ־

ל״בווייסע.
איטנע־ נאכנאדמע ט־טטעלשט :עשטעללונגען גי•׳*

 <101111/ 1*01,11,}!;•§/ 11. 11. 83)ם13£1<1,
ד אי ז1. ץ1^יו<1<1׳ ז מ ו ו / 11ווו1.ייוון*1. -

ז. ר ו ק ; א ק
 )־טהיגעט־יינדעהירד1א'ז־' רעזיגע; דע־ אין

 שורט צינלי־ רע־ !}־בעטעי.1 ט־בט־נע־ איין
 איזט רנדינ שר״בענם אונדדעם קורא• אינד וברק

 א—ד );11 קבלות טיט טיט דערזעלבע אקצעסט-ט:
 נול. 500 נעחאדט זיין■ סע־זעחע■ יאבבינען 7ד6*ר

א עטאליטענטע■ איני וואדגיננ נעבמט  שטעללע ר
 זע— אנצוט־עטע; ־ ל׳ סעסטעטבע־ 1״ אם זט א

 ן ע ט ר • ט ס ע צ ק א דעם נור ווערדען שסעזע;
ערזעטצט.

ל־ א פ א ע ר ל ע ב רג־ו ל א :
געטייעדע. ^־•פה׳ א־*פ־ פאדישע־ דעי־ פ־עזעם

קארפאטענ-ציעגעל-קעזע. כשר
קייאליטעט. ״■י קילא > ביז 3 צ■ ציענעל אין

ך ירא האלעי אי ט ר עמענ ש ט״ע* כ  י־פ
־8 געבינדען קל־ינע; אי; - סריסא.  בחבש־ •

ן רםחדרץ ם; לפחר־י; אס־לו נם־י  שטעטם ש
א עטחיי.—צא עח־ענסעלד. עקיבא נ״

ו ו ת £ 11• ■■•11011017.11 ■•*111

)1י81;)מ;><38א6 .-!א 1.): 10 ס1ץ'0 '.)111־1*4111נ01אי1>מ11, !

ר ע ש ס ע פ א ר ־ ע ב ו ר ו ק נ ע ו ד א ש ב א . 14. פ ד ר

1!ש־ !ק־ ע ־ ע פ א פ - ה פ ־ ע ״ ־־!*ל ע. ז א ל
11976 . 6״׳־ נזןלדרעגשע איננא־ישע . . . 119 75 . ■ ששאאשש־יא־ע :ע שע־צע;ט4 ע־1864

א7 . •5.* שאפיע־-־ענטע אלננא־ישע 130 — . . לאוע נאנצע ״ ע־1860
90 — | .:־ונ־־נט״יאשטוננען איננא־יש־נ . . . 133 95 . שינששעל . . . * ע־1860
9 5 - . שעטעשע־-כאנאטע־ . . . . . 173 - . נילדע 100 צ• איע שטאאטשל ע־1964
96 — | . דעענענני־ג־שע . . . . . . . . 1־2- . . 60 צ• - עש1864

סז - י ...............................................גאליצ״סע 176 5י> . . ק־עדיטלאדע
100 50 ............................בי־זןיוינע־ !11 50 . דאנ-־דאששששיששאד־טש-לאוע . . .
1:13 25 . • א:ייעדק א״דע;באד; א־ננא־ישעש 116 50 . גולדען 100 צ• $וע ענ-ל ש־אד א*;;א*.

9.־♦— וייינצעהענס־אכלאיוננש־^נלינאצי^נען 118 .נולדען 50 . . . צ דאלכיע
נא־ענק־ע• א־ננא־־שען דע־ :ע ששאנ־ש- 108 50 טהייטטדאל־לאזע

101 — ׳ צ• ד־ט־אנשטאלש . . שע־צענא 5, 126 — ..........................קזןססוגאלל^זע וו־יענע־
102 — *,צו דישאטד־נאנק א•::. דע־ דעשטא 6׳ , 127- . . . גולדעץ 100 צ לארע ט־־עשטע־
100 50 5'י, , צו :אעענרן־עדיט א־י־ינעד. ־עטטא 35 — ; ־ענטאנשי קאדא
101 50 ...........................שע־צענט 5 צל ־עטטא 27 >0
166 50 .......................אוננא־יש־נאליצישען ־ע־ 25 לאזע אינשכ־יקע-
160 50 .................................נא־דאשדכאהן דע־ 4160 . . . נילדען 40 צל לאוע ;[לאח
:!21 - . ק־עדיש-אקציען כישע—אשטע־ . . . 17 50 . . , . 10 ״ לאוע ־ענלענו־שש
316 60 ......................ק־עדיט-אקציען איננא־־ש־ג 20 — . ״ 20 ״ . . כאוע ק־אקויע־
34 ..........................אנלעהען 3,* סע־כישע 41 — . ״ 40 ״ . . לאוע אפנע־

רזע. קו עלד. נ 38 — . • . ״ 40 ״ לזןזע שאי*שש•
100 — 20 50 ״ 10 ״ רודאלששלאזע

5 65 ................................................דיקאשען 52 60 . . 40 ״ . . ם ל א ̂יזע ש לז
*נולדענ-נאלד8 כ־ש־איננא־־שעש—אשטע־ 24 ־ . , נ0, . . ל$זע ואלצכו־גע־

9 51 ..............................ש־אנקש) 20( שט־ק 44] . ״ 20 ״ . . ̂דע גענאיש שט. לז
9 51 ................................... נצשאלעאנדא־ 2 3 - . ״ 20 . . . לוןזע שטאגיש־ויעד

^  :,5 ,.....................רי־נשכאנקנ^טען דייששע 29 — . ״ 20 ״ . . ל^וע וואלדששיין
11 70 ......................................מא־ק-שט־קע20 39,— . . .  ,  2 0 , . ווע־ישנ־עטץ
1 20 ............................שאשיע־־ובעל רוסישע 23| . ״ סי ״ . . לאיע לא־כאנע־

ל פ־״כטפר״דע ע ע ד ל ל א ר א־נ 14. פאש ',

׳־*אנ-אט:
!י 1ע פ ב י ־ £

שע־
100

־*אנ־אדש

11.40-11,:.0 74
11.55-11.60 76
11.65—1170 76
11.80—11 90 77

 11.95-12.05 7ל
.צז10—12.15 ד9

12.05-12.10 74
12.15—12.26 75 
12-30—12 •4'* 76
110 1*4• 77
12.55—12.60 78

12.55—12 יי• 79
80 —------—

12.30— 12.40 
12.45—12.50 
12 55-12.00 
12.65—12.75

12*.0-12.8ל
12.90-1295

12.15-12.20 
12.95—12.25 
12.50—40 12 
12.65—1255 

76 70-12 12 
12.80-12.85

. • ט א־־* קא־ן

־ ע ש א  . . . ד
• קוקו־וין ט א נ א  נ

־ ע ־ ע - נ  . א
• ־אהע־ די־זע

8.25— 7.95 
8.10—7.60 1 
7.40—7.20 
8.20—7.75 ; 
7.55-7.50 
7.45—7.40
6.25— 6.10

10 08

7.62

6.62 .

גיר שאן ה־לזענפ-בפע
1 0 .- 9 — !!
11.60 11— '* ק ג ד א נ נ י ח י . ז . . .
16.— 10.— ען מ ........................ ל
12 .- . ו• -8
10.50 1 0 -  5 זאק זאמסט הירזעבריין
41.— 39.— * • דאהן. ע ד ו ד £ל., 34 נ ל נ
11.50 ! ״ . - .........................האגשזאטען

• •אד-ששי־־טוש ,30—*  ק־. 30,
ד 33—3.׳ד., ם־עשהעשענול. שש־־יטוש,

מ 14. ז ז ץז ס ^ ס ^ז סז א ( ,11^ (0^911 ( ^י0)ז111{)*06זן 11ת1< זןט0ח11ס1ז(1.) 0̂910)16111:: זזס^$ 1:11)1 זזסט 92ש11ז



.113 * ע ע י י נ״ ש י ד י .3נ. נ ו ט י י צ י

 אויורייצענדע ווערדען עקען אללען אן ליידען, צו
 זאגאר זאלל 25.דע; |־ר אננעקלעבט. טלאקאטע

 האי). דין. נעזלאנם •ודענהעשצע א־םליבע6 איינע
א ו,׳־רד ע:של־ך6  וואט וויססק, וואהל בעהא־דע ד

 ייננסשען רעש ז־ננע אים א-:ד א־וט. טפל־בש א־דדע
 ד־א נענע; ט־נ־סטעדטרעדדענטק דעם ערלאששעם

)ארגעה,ען. רוהעששאדעד
 ע,ז ד ו י ע ש י ם ו ד ע ט ם ד ע ר ע (ד *

 טיט, טה״לט ..עללענא־״ צ״טונג א-ננארישע ד־א
 דע; £א; יודע, רוסישע ע־שטע דע־ #די־טאג דאש

 ערש־ע. שטשטאדט הוי דער אץ נעטריך טלישט־גען
 ודע. שא; ב־זהער אייך טדשטע צווא־ איזט נע;

שט יודען רום־שע אייף, ;אשי־שט א ד דערהאלט
 : זאלשע דאש יא אוטהעי, ש־איוינין ־ע־ אי; בע;

 דאך ווע־ען. זעהען צו די־שטשטאדט דע־ אץ או־ך
 ע־סטע דע־ אונוואהי. נאשר־שטען דיעזע ווא־ע;

 לאנ- איור• דער אי: ־יישא;6 ערשיען יודע רושישע
 אונטע־שטיט. איינע אוש נאט אונד דעס־אנצדייא

 וואודדע אינטע־שטיטציננ נעבעטענע דיא עונג.
 אבע־ זא־גטע קאנצל״א דיא בעוויללינט. אירט
 דוישט. דיא ואשא־ש דערזעלבע אט ד דאב׳־. אייך

 ודע. דעם טיט וערלאסשע. אוננאדן אונד שטאדט
 ודע; שאן אינד עקסאעד-ט ע־ וואידדע שי**ע נע־
וועדדען. )ערזארנט ־ושלאנ־ ;אך ע־ ור־ד אייש

. ר ע נ ע י ו ו א י ד ך י ז א י ו ד • ;  א
ן ע ט י ט ע ש י ) ט . ן ע ט ל א ה ר ע ט נ ו  1א

 א;. דיא האלטע; ־אששעעריידע וויענע־ איינעס אי;
 ראש. ־אם נע־אטהונג■ אידרע טענליך טישעטיטע;

 א::ע£אנ. ־אששעעשרעננער שאם זעלששט עהרז1
 אנטישע. איזט קאששעעה״ז-בעזיטצע־ צום שיז נע;

 £ידדע־ שעדיהטטע דער הארבע־ הערר מיטיש■
 £א־- ■ודע; דיא אינער האלט אוטישעמיטק דער

ק איינעם אונד לעזוננע; ד  אי־ נעלוננען, עש א־זט יו
 ב־יונו. אינבעטע־ךם אונטערהאלטונ; זאלבע; נע־

מי ש־ייבט דיעזער וואהנען, רי א  : !*אלנענדעם ד
 אנם־סעטיט־שע דער בענאנן וזא העררען! .טיינע

 ־אש יידישעטאלך -עזעש דאנן ראטיט אטאשטעל
 שירי. -עט שא; או:־ צעהרט שעטטע אונזערעם א;

 דאגן וואםינו באשבעכז• דך ארב״ט אינזערער סע
 א;שול־י;ונ:ק אללע ראש שערטהיירינעף דך עש

ע; ;לוי קיינע;  ניבט עש ־עני, יואהלאן שער־יענעף נ
ק ראש גניש, ציי איין ענ א נ  א־יששטערט. יורע; -

 דא וואהל גלרשוייד־ינקייט דערע; אוי־דונדע. איינע
 אונ־ ויערדע;■ ויאנען אנצוצוויישעל; ניכש זעלבשט

 ערב־־ננט נאשו-ז אוננעשטדי־טבארע; רען ריא
אללעש שא; נעוויננזושט אונ־ שאשע־גיישט ראש

 הערשאדשטעשענדפטע; איהרע אן, אננענינן
". דיעזעם געוועזען. מען6א2שטאממעם.אייגעני  צי

 טעסטאמענט. אלטע דאס א־זט נדע, ודיי טיינע נים׳
א וועדז־ענד  #אלקער אנדערען רעד ביכעד היילינען ד

 ליישטען אונד קאטששעכמיטה שאן ווידערהאללע;
 אששעו. דיא ענטהאלם ענטזאנוננ. יעעלישע־ שא;

 אונד דאנדעלסגילאנצען שר יודען דע־ בארו::
 א־ער גאטט טיט עש ו־יא נעשעשטס-קאנטראקטע,

ק אין שא; נאשבאר. ליעבען לעם טיט  אוראנשענ־ ד
 ווירד וואהלנעשעללי; וויא נעוועזען. זא עם איוש גע;

 דעד בעז־טשטטאנדעס רעם שערמעהרונג ־ער שאן
 •ערער זארנשעלטי; ודא ערצעהלט, .אבות-
 האנדעלן שעדציישנעט. שיעה אונד לאנה אן ״דווח־
 נאך אונד נאך אונה האנדעלן, אלם נינטס אונה

 צור״םען.אבראהאםשיילשט ז־ך א; בעזיטין אלדק
 שאן נערעכטע; דיא אום נאטט ל־עבען טיטדעם זא:א־
 עםנעהט.ודרדדע־נעםםטע ווא עם־רה. אונד סדום

 !איין זעלבסט עם ווערע אונד איבערשאדטה־ילט
 טיט בעטרינט יאדאב שערוואנדטער. אינד ריי:ד ש

 ; איש שאטער בלינדען העז טוטטער דינער הילשע
 !דין אונד אויש ער וואנדע־ט היערייף דעןזעגען;

 ! דעבען איש דיעזען וויעדער בעטריגט לבן אנקעל
 דער שייא דהל. שאנע דיא אונר ארנ״ט •אד־ע

 !ורעדערז״נע; בעטרינטיאקאב שערטא:ענםטהי־לוננ
 געשעלטע שאאשע; רען ער אינרעם לבן שוואהד,
 גע. נאשיואושש דער ראם זא שארוו־רשט. שטאבע
 טוש• אנהייטשאללען אירש אינה ווערדע; שרערט

 שאטיל־ע דינעד טיט עדרענטאנן דיעזער יאלם א•;־
 זא. רחל שטיעהלט צ־ערט. ־אננען שא; היימל־ך

א־  אונר ;אטצע; דיא שאטער אייגענען איה־עם ;
 טהיערען. דע; בייא שט־אה אים דא שע־בירנט

 1 רעם פערגאנגענה״ט דיא אילט הערדען׳ ס״נע דאם׳
 ! ;אלדענע דער אונד העלדענבוך זיין יודענטדדטם,

אי זאלל עם אבע־ עדאיננעדונגען. דינער שאש•;  | נ
 1 ט־אט איינע האבדער ״דישע אי:ד קאטסען שאנער

 טענשדליט ־ע־ נע־ערטנים איש דיא נגען—אללב £
 1 שעדאננט- ראטטע ׳אקאש דאשטעהט. בייששיעלדאז

ך  | זוע- ■וסך. איינעד, דענען שא; זאהנע, צוואלף ל
 שאטערם דינעם דישענם בעוארצונונ; איינע־ ;ע;
 ט־א. ב־־דער איב־־נע; דער האם טאיטלישע; רע;
ק האבק דא אשע־ טיסטע. נע;  געטא־- ;׳שט אי
א ט, טי. ק ז  אויש. וו־שטע דיא אי; נישם איה; האב

 דאס דענן ע~שענקט׳6 ניבט ארך אלנד געלעטצט
 דא נ״ן, געב־אבןן. געווינץ קיינען דלעטטע אללעם
ען אנ #א ןגר״זען ־־.*־ע י א אונד ט,6ערךוי6 אידן ה

טהיע־ע; וויל־ע; -ען שאן שארבע; ־עש ם ש לי ט

 וואסנע. אונד נעש־הדט. לישט הינטערים שטעהלך
 זאנדערן גדונדע, צו ניבט גערט שיערטליאזעף

 יידישען דער שא־בילד אונשטערבלכע דאש ווירד
 דיא שערישלאגענהיט דינע דורך דע־ נעלדש־אטצען,

 אלם ודים. ערשלייבק צו דך שיד עהרען האנשטען
 טדי־ט- בירגע־ליכער אבער6נ א׳ אלש שרעטדליננ,

 אלם אונד געקאטשען, לאנד אינם ער וואד די־טער
 העררענהרז-פיטגליעד ענישט־שעש אונד ם־לל־אנער

 דיעזער צו וועג דע־ אונד נעשטארבען. ער א־זט
ק אין קארנוואוכער. דער וואר שטושע האהען  ד
 געוויססענ- דיעזער האש •אר־ען שעטטע; זיעבען

 ארשנעששיי־ געטדיידע אללעם ששעקולאנט לאוע
ט ־ ע  היא ■אהרען טאגערען דעבען הען אין איש נ

 דאס אויסצוזוינען, בלוט אישים שיו בעשאלקערונג
 דך ליעם וואט אבער יא, ערבערטל־ך, איזט'

 ערוואדטק, עשוים ענקעל איינעס שא; בעסםע-עם
 איינע אום ערסטנעשודטם־עכט זיין דעד שו. ע ■ענעם

 האנדעל, דיעזע־ האט• שערשאשעהט לינזען ש־ססעל
 אל- שא; לעה־רייבסטע הער איזט שריינ-ע, טיינע
 בייששיעד נעשישטלישע ע־סטע דאם א־וט ע־ לען.
 שיר בעדטצעם גייסטינען א־ינעם שר״זנעבוננ דעד
 :אללע דא זינד זא אבע־ נוט. סאטעד־עללעם איין

 צייגען זא וועלבע, דא האבען אונד געזיננינג• אדנע
 צו נעלד שנאדעס אום דא בערייט, ששעטם דך ז־א

 ווים צו נאזע טיינע האטשע איך - שע־קוישען.״
 ■ודעערקאננט, אלם וואורדע אונד ה־ני־ננעששעדט.

 טא; שדאצעס. קורצע; איינען טי־ טיט שאכטע פאן
!— טהידע ו~א א״נשאך ;אנין טיר יעז וו

ם פ י נ כ י י צ ר ע
ק אונזערע פיר ד־א א־בי־ר כ לי ק ל ג נ ד. או ל  נ

ד אץ בענסבר״דער אנ סל א רו ״ ד ב ד ז ח ה  ע
עם ק ר ר ע ער ה אבבינ ערר ״ אב ם- צו נ ק  פר

ר: שפענדען. אייננענאננענק כו
1־1.

 דד עהדור זד• די־ך ר: א ו ו ד ו א ד א נ
 בניטן יונת; ה• דו־ך ;עזאטטעלט אנע־־אבבינע־.

 בניסן יונתן ה■ נולדען. 1 אבע־־אבב־נעד ה׳ ;ורם
 שענדל ה׳ ניל. 5 בא־א; יעקב ששה ה• נול. 1״ ווייס

 אהנאנדן ה• נול. 1״ לששע שלטה ה• נול. 2 בא־א;
ה גיל. ג שאני ש־שב״ן בע־נעם ש• נול. י* שישב■•;

א-  דד נול. 2 אלטטאק ש־אל ה׳ נולד. ! בל״ע־ ט
 1 ש־יעדטאנן ט־דנ• ה׳ נולד. !שווא־•; דוב יצהק
* ורם שמואל יוסף הי קר. 10 שאנעל ־־אל נולד.

 נונד׳ איינק טי־לש, פאן קאנינע דעש חי־וש, דיש דמרך
 פעינינדוננ אץ כ־אכטק הי־וש דעש בויליישע דיא איגד
 שש״־ קאששנא־ען ג־אטען ד־א :,שלגו־ ייטען בויל רען ם־ש
 היילעס• ודיליגק דעש גי־ונדיטטיינ-לעגוננ צי־ רע־בייא נע

 דער בדלייטע געיטירטעששע* דיא בדשען •א*,״ע דעבק
 אוני לאסשט־ענע־ן 70,000 א•6 אינאע־יטטיטצש דעלש,
 אייך רוא־ קאגיג ווייזעסשע דע־ דאלצפעללע־ן. 80,000

 ליעש וזעלט דע* שעטצע קאששנא־ען ד־א •ייכטשע; דע-
" לענדע־ן ענשפע־נשעטשען דען פאן דע־בייב־ינגען ע־  צ

 נז^טט אונד גאטטעט. אונזע־עט דייל־נטהודש דעש ע־ב־יאעג
אי דען זעננעטע זעלבסם ״  גע־יע־י 7דיע־- זא ע־ ־אש :

 דעש אויף פאנד ניכש נליינען זיינעש אוגד
 צ אונזערע־ דנדען דע־ אלם אבע־ רונדע.

 קאש עש ג־ונדע, צו ש ו ד, ט נ י ל * * ה דאש גע*
 פע־ב־אננטע אוגד :בל, פאן קאבי: דעי דעיבייא, גבנמצר

 > סוסטע ׳ודא גאטטעש. אלנוע־עס הויז דאש
 דך ע־נא־כ׳טע •אח־ק דענענצע נאך וואנדעק. באננונג

 דעש צ־־וש, דעש בעפאהל איגד שאטע־ אונזעדע־ נאטש
 בבל אינטע־דעס דע* פע־זיען׳ סאן קאניג

ק א־ד, אין געשטאטטען, צו יודען ד

 הערר־ א,עד שאן וואר הדז דיעזעם אריך ב־ידעי, מייגע —
ק׳ שיינק מיט נעועהק נאך עש האנע איך ;ליך  אלש אדג
 אלג־ מי־ אילט נעשטאלט וייגע אינד ללא־, ייננלינג איץ איך

 אלנוע- הדו דאש עש, •לישש איה־ נעבליעבק. פע־נעששל־ך
 וואל־ צערשטא־ש מאלע צ,*,*׳*שען ציש אילט נאטטעש רעש
ק  - טיטלש. אעד וועבסאליאן קא־לע־ ־אם־שע דיא דויך ד
 זיעען אינש אינד עינא־מש, אונלע־ע־ נאטט ליך ד,אש נץ

 ויין מאלע ד־־טטען צום לדד דאש אדף נעזענדעט, משיח
 געווע־ יע עש אלש העדרליכער, אל:ד שאגע־ ע־בויען׳ הליו
נא־ דע־ זואדנען, דא־יי ולירד ולאד,־חייט איגד פ־יעדע זק.

 נע־ עש לרדד צבאית נאטשעש דעש עלדגק, דעש מע
 שט־אדק פאלקע־ דיא ולע־דק אידם צל דע־דק׳ גאגגט
 איז־אעלש׳ נאשטע צלש עדפא־לענדק נעבעט איר־ע איג־
 אוגד דאד־דייש. דעד נאטטע דעש גאטטע, איעציי״ק דעש

א בעשטעדען צל נא־ ודד דיא קעמפפע, דיא וד־ ווענן
ק׳  דע־- לעהרע דיא לרדד דאנן איבע־לדנדען, **•<נ**יך ב

 נאש• אונלערעש ולא־ש דאס אונד ציץ פאן פא־געז־,ק
 צ״ט איינע אנב־עכען ודוד דאנן י־ושליב. סאן טעש
 אללע פי־ נליקעש דעש אונד דעגעכש דעש עדענש,—פ דעש

 דיא ;אציאנען אללע ויע־דק דאץ ע־דע. דע־ פאלקע־
 פ,־•עד- ווע־קציינע אין אלמולאנדעלן ק־יעגעש דעש ליאפסען

 מעד״־ נינט איינאנדע־ ווערדק אונד :׳,נשעפסינוננ לינער
 אלנד לאשטע־ דאש לוכק. פע־טילנען צו אונד שאדשען צל

 אל• אלנד ע־דע׳ דע־ פאן פע־שולינדען ולערדען לינדע דיא
 נאטט אי־נצינעי איין דאש ע־קעננק, ווערדעץ פאלקע־ לע

אי ניד נאעיאנק אללע דאש עישאפסק, סענשק אללע
ק  אלנד דנד ברידע־ מענשען אללע דאש ד,אבק, אטע־ ם נ

מיעע — איעט־אכט. בדדעיליכער אין לאלייען לעבק
 אע־ ש־אשטעט דעש צייטסונקם דע~ ב־״־ע־, שהייע־ען

 אלנט האש גאטט איינגעט־אפפען• יעטצט אילט גליקע־ דעש
 ע־לאיע־. ה״שע־לעהנשק אוגד עדדאפפטען דען געשיקה

 דער יאקא:, אליס דע־פא־נענאננק ששערן איין אילט עט
 בע־ אוגש דע־ איל־אעלט, טצעפטע־ דען עמסא־דעבט דאך

 געוואלט דע־ אויש אדושיש קלדק דען אויט דאט פ־ייט
 צע־שט־ייט -אט, וועלטבעדעררשענדעץ מענשינען, דעט

אלנד נעוואלטהאבע־, אי־־ע םע**אנט העערע׳ איד,־ע •נד ז
 בו־נ. דאמישק דינעי אין ע־ציטטע־ט האדריאץ קאילע־

 דער פאלקער אללע פאי^לען; טעד לד• נאך ודור אדלש אונד
 שיט- •אך ־אמישע דאט אלנד ערהעבק, דך לוערדק ערדע
 צ־ געוואלט דאמישע ד־א ביו שולטע־ן, איה־ען פאן שעלן

 דעלדענטהאטען נ־אטע ־ש־אל וועד,־ענד נעהט, נרונדע
גע־ דע־ ור־ד דע־׳—ב, מ״נע נץ, אונד - ננט,—פאלל:

ק׳ דעט זאלבטע דנ ע נאשטעט, אלנלע״עש עו  .ע־ש־עטק—-
עד ק א  לאטט וא הרז• ד,**ליגע דאט פיר ק עי ל נ־ונדששיץ ד
ק דענן אלנש נ נ ט לאשש עוויגען, דעט ד ע  דינע שר־יזען א

ט, ק, איד,ט אונס לאטש םא: ק אנ ק אונוער ע־ דאש ד ה ע ל  פ
ק אונש אוגד ע־הא־ש עז ק האש שאג די לעבי שטק• עי  לא

ק, אלנד ׳ובעלן אונש לאשש א־ אדל  ע,־פיל־ אץ ■אשיש ם־
שק דעש פע־דיישונג ד*א געהע לונג ע אפ  ער אוגד :וכד* פ־

ק לענש  •ובעל־לפע צלשטימסענדק דעש אונשע־ ג־ודשט״ן ד
ז- סעננע דע־

 פע־דאם־ ד*א אלל אונד עקיבא, ראיב• שס-אך זא
ק ט ל ע ק מ ב א ־ ק עי  ער- ערדע ד*א דאש א,—•ובעלנעש, א

ת דעד אינד ד־אדנשע ע  ע־ציש־ נ־לנדפעששק ליינען אץ ב
ק אונטע־ טע־טע. ק ד  נעלאנ- דעש אלנד םוז*ק דעד קלענג

עי נעש ק לדש ד ש אנ  העד- נ־ונדששיין ברל־יטעדען דיא ב-
ק ב־יא, כ על א בר וו נ ק כ: ג פי ץ ווא־ עש זאללטע. א״נ  א

 שלוער, צענטנעי פיעלע ששיץ, ר ע נ * ט ל א ו ו ע נ
א ב־ ב ק ם־ט איד,ן פאקשע ני נ ק די ד ק ביי ד ענ  דאב אונד ה

 ששד־ איילנעמיינעם ע־ג,־*פף דא דליסש. זיץ איבעד ד,אך א*ד,ן
ק  צום שס־אך אונדאיינעד פאלק, פערזאממעלשע דאש נ

 עלדנק, דעש נעזאלנשע דע־ אילט ראש ־.וואה־ליך, אנדע־ן
ש אנדע־עד איין ;משיח קאניג דע־  ניכט דאש קאננטע מענ

ק' ג נ רי ב ל ל א פ
א בד ב ק דאגן לעגטע כנ ע־ק ד  אן נרונדשטיץ שלו

טק דען פאן דיא  פיגטע אלנד ששעלדע בעצ״כנעשע בדליי
 ד־אמא״שק מיש אייגע נאד,ט אבער עקיבא •אבב* איין. איד,ן
שטיינק איגד  *ע־צ־ ק־אגע׳ נאלדעגע פע־ציע־טע רייך עדעל

ק דעש זיא טע עלד עף אוגד אל־ף ה  אונלער לעבע .עש :וי
' קאג־נ דעד הערר, י

ף: אץ איין שטיממטע פאלק אללעש אוני ל ד ק, ד
עי קאנינ, דע־ הערר, וגלעד א ע לעב .עש  קאניג ד

*1 עוויגליך לעבע משיח
פאלגט.) (פא־טזעטצונג
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 עננלישק ז-א ודא םעסנונעשטעליט; קלאד ניכט
ק טאלטעזע־ א־ץ זאלל בעריבטק, בלעטטע־  א״נ
 נדע. טיעפערק תא האבק. ע־שטאשע; א־אבער

 דער אי; אבער ליענק נעטעטצננל ־עש צו ת
 ז״ט וועסטטעכטע. תא תרך ענישטענם אייסב״ם;ננ

 אללעם *־אנקד״ך אונד עננלאנד דאבע• ׳אה־ען
 נע׳ אראבער דעד סאנאט־שםום דען אום נעטהאן.

א נען  האבען דא לאםשק.6ענט צ■ איידאשאע־ ד
 בא• אונד גרונד זיינען £אן דעןעגישטע״ בעג^ננען,

ק  יער פאשט האבק זיא מערדרענגען, צו ד
 נע;אםםק. בקיטץ עג־וטענם שע־יואלטונ; גאנצען

א דא  ארסנעב־יטעט. שטארק צו לאנד דאס נע; -
 עננלישען דעם ודרד אדם־והר דעד אן שולד תא

 אונטערטדא. דעען ;אב ער צוגעשתעבען. קוןנדל
 ענים■ תא של-עהען. צו ראטד. אונמנינען דע; נען

 שא־. ארך אבער ראםםעם,6 זעה־ איין זעד טע-
 שליכטינען דיא אלם שאלק. צוגרישענדעם תגעם.

 אנזאטטעלטען, אלעקשאנדדיק אין דך א״ראשאער
 נוי האשענ-כעשאלקע־ע: תא -6 עם בעה־שטע

 בע. צו א—שלענע א״נע אום אנשטאשעם, איינעם
 אםאע־—א דעה £י*נט דע״ האהוהך אינ״ גיננען
 לאםםען. צו אננע־״הק נאנה־לשע קל־עע א־עע

 דיעזע ש- שעראנטיוארטלנק״ט סא־אדישע תא
־ אלל̂ז שאללט שא־נעננע בעקלאנענסווע־טהע;  אי

א אינם־שוננ. דעםטטעםטלנע תא  עדשט־שע -
 שלאטצ. צי־שענשאלל ערהאלטת־יתעזע; שיאנע

שיקע; נראשטעשטע תא נעדבט. אנדעריעם א״ן לך
נאך ק־יענםשיששע

 דעד יעטצט והדד סאן אלעקשאנדר־ע;:
מהון. צו ״אםזעלבע קאננק. וועהרק ניבט

ם ו צ ) ץ.) ע ד ו • - ע ד ע צ ט ו ש ״
 זעמםטליבע אן האט איגנערן העם םי:*םםע״ דעד

 רו:־. שאלענדע -אם לאנ-עם ־עם בעהאר־ע;
 וואיטלו־טע תנעם וויו־ ־אם ערלאסםען. שתיבע;

 ־אש אינםא;לך. נ־שט איזט .,עם ם־טטוד־לע;: נאך
. י<נ< אינהיודהוק גע״ישסענלאזע אייניגע : ״ : ־  א

 מליבטעג. ״יםלא;ה אדם היא -אם נאב־־בט נרגע
 געב־עטע דעם א־*־• ט6צאםםענהא זיך יודען דען

 זא~א בעאבזיבטיגק, ניעדערציראבטק אינגארנם
 ב־דזע־ העם אין וועלכעו־ פע־דאבט יענעץ
 נענע:. דע; אבער .א־שנעדלערטע; ניבט נ*ך

 בי־דענ- אונמערזובונג נע״יבטליבען איינעה יטטאגד
 סעהבענש ט*םא_עבלא~ע- ״עש ערשו״נהענש6 רען

 נעם־ ״אש א*זט• אייפגעטייבם שאל*ם^עד עבטה,עד
 רואי״. עהשארהעט יודען דען אן6 סעהבען האש ליך
ק האששעש העם אנפאב־נג צו־ דע־ ענ •יהי. דען :

 נעזעטצל- רעד שטאריננ צור זאורא שטאטס. שען
 עם - ווערדען. בעניטצען א־דנונג אונד רוהע בע;

 ניבטערנה־יט דער בע״יז נלענצענדסטע דער א־זט
 אום. עהנלבע ־אם שאלקעם■ אונגאיישע; דעם

ק ביזהעי טתעבע  גע- באדען נעא״ננעטע; ק״נ
 נערעשטינקייט טענשענש-־נדלבע תא •א. ;שונדען

 לא;. ־עם בעוואהנער רעד א־דנוננשלעבע אונד
 זאלטע דאם איבערציינט, אי־ בין קעננענד. דעם

 איבערהוישט אנהעננע־ צאהלר״בע העטצער״ען
 ל־־בט- תא ׳עדאך דאטיט ווערדען. ש־נ־ען ;•שט

״ דער שטאדונ; צו אונד נלייבינע ; ־ ־  נענ״נטע א
 נע- דע־א־ט־גע דורך לאנרעש רעם בעשאלקערונג

 *ה־ט6גע איררע ניבט העטצערייען וויששענלאזע
 מיינע אלם טראטצהעם עם איך עראבטע ווער-ע,

 בע■ םעדקזאםקייטהער6אוי דיא ל־בט׳6פ אשטליבע
 לענקען׳ צ* פאיקאמשניששע עטוואיגע אוי־ הא־־ען

 אונגא. אויף האם קאנן, צוגעבען ניבט עש איך הא
 אינה ;לייבזדיט פי־ייהיים. דיא ווא ב^דען׳ דישעם

 גליקע געשיינזאשען אונזערעש צ* ברידע״ליבקייט
 גע־ א״גצעלנער וויללען באזען דען הירך בליהען׳
 היא איך פא־־ע־ע אדלעש נאך ווערהע. שטא־ט

 העד. אללע דאש י;ען׳£6ער צו ארף, בעהא-הען
 עה_6 םעעקזאשק*יט6אוי סיט פעהזובע ארטיגען

 היא רייהע ערסטעד אין אונה ווערהעץ פאלגט
 אנצו. עטענדע ■עשא־ נעטיינד אונד שטעדנושען

־.ווייזען ;  איפט־יעבע עהנלבע אללע דא ־אם :׳
ר ע ט נ ו ר א ע ם י ל נ א ז ר ע . ש ד ע  ש

ט ״ ק כ ־ ל ט ר א ו י ט נ  ־אם אייך - א
שא־ראטטענ-ען אינ־ *ערדדנדערן

בע־יבט אינשע־צאנערט בעהא־־ע; דען שאללעם

 אלם העטצעתיען דע- שערדדנדערונ; צו־ ויאהל
 שע. געזעטצליבען שט-ענגסטען דע־ בעט־עששש
 אין טאש־ענעל; נאטה״ענ-נע; תא שטראש־נג

 בע תא דנד שערנער ראננק. נעהטע; אננדיש■־
 דער בעצינלך אנצי-י״יזען בעאטטען ט־עששענדע;

 שע־שינען צו זאשא־ט
א אב אבטע; צ׳ -

 ששלבטנעש■ ע־לע
ע-; איך זעהע זא איזט,  -עם. שערדבער•;; תא דד

 דולדען ניבט העטצעתיע; זאלבע דא דאש םע;
 ״ע־־ע; שע־זיבט זאלבע לענן תעזעלבע;. אינ־

שו שנז־עננששע אם—

 דו. תא אונד א״גענטודטם רעם אונד שערזא; דעד
 אהנע שאטע-לאנדע תעזעם אץ בירנער דער הע

 רעליגיאן דער א;נ־ קלאששע דער אונטערשיעד
עלע. דאשיד נעוו״ז נייעי א״! אינד בעוואהרט  נ

. דער נעביעטע ־עם אלף -אש וורד, שע-ט א;  י
 אונד נינ; א ־יא איננא־לאנדעם שיטיטוציאנעללע;

 בודא* דני. נעדבערט שאללקאטטע; ש־יעדע דער
* יוני איש שעשט. א•״ ם ־ ט .1*

א. ל ס א-ע ם י ט ם ע ד ן ע נ ע ו זו •
ד ע נ - ם ע ל ל א ש ר י נ נ י ז נ ה א ו  ו

 אונד אדוואקאט היעזינע דע־ ן.) ע ד ר ז* ו ו ע ג
 דעס טיט דך האש שאל!}:׳ ר״ששטאנםדעשוטירטע

ט טיפא.עשלא־ אי; שאלל  א״נ. קאם־ דען ־ע־א־
 שער. ער וואורדע, וואהנדנכינ ער דאם נענאטטען,

 שהא. תעזעם א״נצעלה״טען תא אין דך טיעשטע
 נא; ־ע־ וואם אללעם. ע־ ראש דערא־ט, צעששעם

 קלארצושטעל- ערש״נט, רעטהזעלהאשט וועלט צען
 שע־• אין קאש־ ז״נען ב-אשטע תעס זובטע. לען

דעניע־ונגם- ז״א ער איין, דך בילהעט ער ודררונג.

 ראבום.ששי. אינים נעשטע-; דאו־־ע ע־ בעטרויט.
איררענ. ש אי: תיטע טושטע אונה געב־אבט טאל

ן ע צ ט ע ה נ ע ד ו י ע נ י י (א ־ י  א
 הוישט. ־ער אי; •וארק שרייטא; ד. ע ל : ע צ

 נוננען—אונא אישע־ נע־יבטע שיעלשאבע שטא־ט
ק אנטישעטיט־שע אונ־  צענלעד אץ העטצעתי

שע־אששענטלבטע ־•עשבעציגלך שע־ב־״טעט.

 ער. נאבשטעדענהע ־יא שאל־ויא־׳, א;1 טיבאעל
 ״ער ק־ייזען פא״נעהשכטען רען קלע־וננז.אץ
 נאב. ־יא אבענ־ם נעשטע־; ״א־ ה״שטשטאדט

 א״נע צענלעד אי; ־אש שע־בר״טעט. ריבט
ע ש ־ ם י פ ע ש י ט נ  שאן נ נ ו נ ע ו ו ע ב א

 אינ. ז־א. א״םנעב־אםע; א־סרעהנוננ נראשע־
 אבשיילבע באד־ללנע, א״נע שי־ ־׳עש אי־ העם

ליל ע־דיע־ע׳ ע־שינת;: " שייא איך ׳ עי  נעלע. ־י
 ענטשיע. איםע־צ״:יננ שעסטע; ט״נעל נענד״ט
 -אקע. ־ע; אונטעל ־אם נעבק. אייש־רוק ־ענלען

 נעבטט ־אטיטאטש. שעשטע־ לעם ב-נער; ־ע;
נעזענה^

 ש־יע־ליבע ביזהעתנע האש א־־;׳:; לבען
־ נתדערלבע ־יא אינ־ עבען שעני

ן ן ע צ ט ע ה נ ע ד ו !■ י י ) א . ת נ ר י ט
שע 1 ת צו שיעל האט נרלנל אין בעשאלדע־•:; ״

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

פא־שזזשצו::.) (^•שע
־ ארף •ודק ■ע• א : : :  דען אל: :

דעש־ ז־ש^לנע דיא מרך ווא־ 1
א: א־־ז זעלבק  גלדנשע. דעדאנד נעיןושיענען. דאנ״טע ־

 ווע-דעץ נעפא־־דעם ־•דא׳: דעלבסטששענדינק••: דיא דא:
ך נע־ע־שע אונטע־דע: קאננשע.  כדש סעווערו: •וליאוט ד

ק דעע־ע ־אד־דזק מענשעען. אייגע: סאלעם־ ג־עגצק ד

ל: טעה־ ע 9יי0 א  ע:שונ-6 50 אוגד •שטע־טע א::ענ
־ גק^דאשטע א : א אגע־ ;ע־אגע־ט :::  שטא־ט ד,״ליגע ה

ראטע־ דע- נעוואלם דע־ אץ גאך יוא־ י־ושליש
ק בע־״ט: דאבעץ ודד ב ט־גיאו: דא: ע־צע־לט, א

ק אן,—־א קאיוע־: דעט געטע־ל ארף רמוס  ד״ליגען ד
ק אלטששל־נען דאטשע טעדשעלניע-־. : : א  ששעל* דע־ אן :ל

ץ ווא־ טעדשעל: ח״לינען דע: לע  ע** :אשצעגמעטשעי א
ע־ גאמע דע־ ואגא־ ; ווין־דק בדט  ואללשע ששא־ט י
 גי:ש עק:י:טי־טע ־־ושל־: ;שורגדק נעד״נטג•: דע: א״:

שטעשטע ד,״ליגע •עגע נאנגטען ־אטע־ דיא ארנד ט״־־,

 ־ע־ ע־אבע־וג: ־־א דך דאטטע ::נא בר
 ג־א:ען א״גע: דיט א־י::עש:א־צ. צולעטצט :•ז שטא־ם
גאך ארגע -אך רע־אן• בעלאגע־וג: צו- ע- צא: דעע-ע

 צו א־גד שינמק צו :א־־ע- •
 י־1ם טיט בלאוק. שטו-: צום זאטא־ט ער ל־ע: דעק־נן.

 ־־א אץ ש:־אנ: מדע־, דיא ע־ ע־שטיע: דעל־/ין זענר
 עגטנע• א-.: ויך ירא: גיעדע־׳ אללע: מא:טע שטאדט־

 דא: צא: רא ט־א־. יא: אפפנעצע אוגד גענשטעללטע,
אש. נע ־אד־שע ד-א אץ. איז-אעל: העער נאגצע

 געשאנגעץ *ר:—ט געטא-טעט, ט-״ל:
 נעזישצע איש ודדדע* ווא-ען •ודק

 •א ברדע- דק אץ קאגיג:. ג-אשק
 לאנגעזעגגע. אינד :־••רע- ודע-ע- ע־שאגשען •־ושל*:*:

 העי• מדען דיא שט־אנזטק ע־דע דע־ ענדק אללק :אן
 דא או־שצינרק, ו״ערע־ גאטטעששטא־ש ד*א או: נ״א,
 :א־ א*:ר א*::ענק, צו טדע־ן :עשטק אער :״ק ט־ש

 אוגד נ־>ן:ע -א: ע־־*:שק צו ודעדע- דא־ץ ד־נגק
 דא דע- ״—צנא :אבש דע: עווינק, דע: דדז

 :אגצען דע- אץ געדננען וואורדק לא:נעוענ:ע אגש•—ס
 שט-א• ק—א אץ אוגד :יאטצעץ איי־ען אויף שטא-ש׳

 ד-ענ• אללע •ונעל. אי;־ :־••דע הע־־שטע אינע־אלל טען.
 :עהרענע דע־נ״צוב־ינגק. דא־״א־שט״גע דך, שק ר ם• דע

 איגד א״זען רא־שעל, אוגד לעהס צעדע־ג-אלין, שש״גע,
 נרדב• סאן ייאש אלל̂ע אוגד נאלד אונר דלבע- קום:ע־,

 אללער קאגינש דע: סאלאששעש דע: ע-בו*אוננ צור טע
 קנא• ״ננלינגע, אונד נ־״וע ם־דען, אוגד סענגעי קאנינע.

 כעשא::*ננ דע־ אץ וועטטא״שערטען סעדנק א*:ד נק
 איש צוואממק, ט־אטען סרעסניעל ד־א גאשלעען. אללע:

 בעשם־עכק צו גדיל כץ א״געש ••אהל דע־ ווענק דך
דע: א״ששיהרונג דיא אדף וג

 איבטק לדם דא בעלעל־ען•
 דאגד־אבונג דע־ אץ :דיא נעזעגנק ה״ליגק דק אץ דך
אוגד רא־שען ט־אנפעטען, דעי םו.״ק־א*נשם-וםענשע, דע-

 א״נועט- ר־א א*נע־ דך בע־״עטהען איו־אעל: וו״דען ד*א
 איבעי• אללע שם־סםטען דא־ץ סנהדרץ. נ־אכען דע: צוג:
 אי: :•::ע *ד,יען6 שא־דטץ דק עקיבא ־אגב• דא: א״ן,

 הצדיק שטעון א״גשט ודא איז־אעלש לעד,יעד איגד :•*שש
רוקן. דלל איגד :־היא בן •הושע אוגד

 וועלכעם אץ געקאטטק, ציסמונקש דע־ ווא־ עגדל־ך
צו נ״א דען :•־ ו*ללטע לענק נלונדשטץ דען ::נא ב־

: דבדענדק

 שטאגד נעד־ע::ש ד•:: ׳*א־ען:עט־א::ק. ׳נע־״טוננק
א; ד־א א•;־ שעט:עלנע־: דק גע־עקשע א•:- טענ:ע 1

■אגבי געשש־ע:

שוד•־ ט״עשעש -עקשע

טו~ תשע-:ע־נ אייהיעלס. דת דאב ש•־ >ו::ע:־?:ען
 ע־ששע דאש א״גשט :אטט האט דעסזעלבק ע •ג ששי דע:

ערס דין ץ ש ־־א א־ש האש -ע- ;נעכילדעם םענשענ:אאר
 א״גצינעס דעןא״ן שט־ע־, דק דא־געג־אכט, א::ע־ *"2

 הבל אינה קץ אדך האששע; שש־־נע ו״געי א״ף דקלן
 :*שי אוגד עומק, געשענקעדעש איד־ע ב־אנטעץ״ע־

 דע: נעשענק דאש א•: היסטעל, :א: הע־ג-ע-ע־ :•ה־
 א־דגע• שטעטשע ה״ל־נק ר־עוע־ אן :ע־צעה־ק. צו הבל
̂־וא: א•:, אלטא־, דק אבינו א:־דד טע  שטים- דע־ נעה
 •צחק דאהן א״נצינען ד־נק אללדעגט־נען:אטטע: דע: טע
 דך נאטש ויא עש׳ ראי ידעי דא־ציב-ננען. א::ע־ צום

 ד*א דיעזע־ דא אינד א::ע::א־טע, •עקב :אטע־ א־גוע״עם
 אוגד ששאגד ע־דע דע־ א״ף סו: דע־ק ע־ש-טע, ל-שע-
 א־די אדף נ־ א ראנשע. ה־ססעל דק אץ שצע ש: דערק

 הע־־ל־כק״ט דיא אגע־ גאטשעש. ־ע־־ל־בק״ט דיא ע־שיען
 א־נדא״ך נאציאנען רען :ע־גא־גען בליעב א־שעש דיעזעס

 קויסמע א־ע* דעס טעננע דיא ״דוד* ב*ז אד־אעל. :•־
 נאך ציועק. זתלינק ען—א

 ד״ו דא: קאגעע דע־ לי״לעששע ״ע־ •בדמע
ק*נ:ט:ער- דיא
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