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מג מ מן זענוען צו נערידערמי
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. א•״* לא- וואמיע■ א-= ן רעזולטאט! איממערהייז נאד
, י1 י | קאנסטאטי־ען לייבט זעהר מאן דאם זא ערהאלטען, . י

איזט. ש^לימאשי  קיין איזט א־ממעד נז$ך
עסטהעו־ ניבט עש דאש קאננטע׳רדנע איזט איממער נא־
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ר־ זאבע ל•~נע ד־א וואירען.  שא; א־טטער נאך ד
 שא; וועהרענז־ אוטה־ללט. רונקעל ד־כטען א־נעם

 א־בעד- וויבפדגע נ־אסארט־נע וועלט נאנצען דע־
 )אןרבטם ו-ר בע־אטטען א:־י:־':ט. ־אעדננען
ק אי;ד ענטט־״שענען שא; אלם אנ־ע־ש. ״  ע־.6 :

א דא־ען. צו ורררענען  אעטע־זובוננסקאטט־ם- ״
 :•:ט ודעכע א־־ננע־םלאגענען דעם )א; וו־־בט ם־א;

א ■ 1 לי־ב שאלישע ״

טא. ודבט־ניעס :;א••;
רעטדזעלדאשטע; דע־

א רא־־ען. :על־עשע־ט ;אדע  :זא:ם קאטט־שם־א; -
 דעיבע־ דע~ענ־;ע -אם, דאד־ש־־נל־ך. איזם עם

 שאללקאסטע. א-ך ראם, אננעקל־־דעט ל־־בע ד־א
 ל״. ד־א דך וו!) טוס דאנען -אשא; קעננטרס נע
 דאם דע:; בעש־נרעט. עואל־טאעד עשטדער דער בע

 עשטדע־ ־אם ךלא-;ע-שטעילט. איעטאל א-זט
 בלוט. רל־ז־ע־ ד־א -א א־זט טא־ט •שאל־פאש־

 רד זאבע נאנצע ריא א■:־ ט־א;ע; דך א; ען—■שש
 ■ואי: ארעישטעללט דעסדאלב

 *־הרע. ע—א ;עד־שם
עם

שלאםע־ן:עד

 עסט־ע־ עדקלע־ט. וואודדע ווא־. ל״סע דעד א;
ע •שאל־טא־ט־  ע־.8 א־דרעם ב״א דאסועלבע דאנ

א נעט־אנען. •שודנדען  נעווערקשטעל■ סעקציא; ר
אי. או:־ ק״ש טרא־טלע־ א־צטע ד־א ליגטען ה

■ ע עלב

שאנדען. ל־־בע ר-א וועלטע שלאטע-, ד־א
דעי טא; •עדאךנלרבט שעדדאשטעט: ווא־־דק  ו

 צ־וי־שעל- א-זט עש דע:ן דנד. •שולד•: דא דאם רבט,
א:. א■:־ ארשש־נדען ב״ם שלאמעד ד־א דאם לאז.

 נל״ם:ילם־;־י־ט ;־אםטעל טיט ל״בע דע־ צ־י;ען
א שא־נ־נגע;.  ווי־ד אי:שע־זיבי:;ש-דאםם־םםיא; -

אי:• דיא קקאטטען.—צ עסלא־ איים טא;ע ד״עזע־
 א״נצעלד־־טען אללע טאן אבנל־־ך איוט. טע־זום•::

 א״נער עדעט. עם ודא דאלט. :עדיים דערזעלבק
 •שש-;ע דיא אדה רבט טדאטזאבע צר״שעללאזע;

 דעם א־ששא־יט•:: דער אי; •שטעדט א•:־ ראטטע;
ע־םטעןטא:ע:ע■ אם דא ווא דא־ט. שע־ב־עםע;ם

אונטע־זובונ: דע־ דויער לארע דיא שטאנדען.
א־ש־ער־.:. ד־א ר־ )ע־טע־־ט
טארא' איים וד־ד רי־לאש״ ..שעשט־ דעם

:שאלגענדעש;עיש-עבע;
עס. קל־־דעו־ דיא ל״סע ;ע)ו:דע;ע ז-א -א

" ';א ו 1' " " :ע- •ו־ע;)־"א ־־א —יי ט־׳:. א־עעדעט־ טדע־ם -
ם;עצא.—ד• •יבע י

 אב״אל. דא ;ע;ען )ע־דאבט דע־ -א דאסען, ;ע;
א ד־עזעלשע; ־אם טעט  שלאם א־ד־ען א; ל־בע -

 טיבא-עשלא־ ביז:אך ׳׳א:םע־ א־ם או:־ ;עבו;דע;
ט א: ר ע:  ־אבליע. ־׳עזעלבע ־א:ן דא ■יא דאבען. :

א)טי:;ע;—שע ;״ע ••אידדע; ;עסטער; שען.

בעטידטע. טא:ע; איי;י;ען שא־ ד־ :

 שאללקאטמען א־־רטדימס א":עם א;:אדםע דיא
 טדאט. א־זט שיעל ז!) ע־יש־־נט. אוים:עישלאםםק

א עבען דאם זאבע.  דאדאער דעד אויששינדונג ד
 שער. דעס א״שדעדלו:: צור ט־טטעל דיא ל־־בע

דאט. :עליעשערט ב־עבענם
ויא־דען. בענראבען בע־־־טם איזט דישע דיא

 ארם לייבע דיא אוגעבל־ך וועלכע שלאסעד. ר־א
 ניבט נ^ך דנד האבק״ געצ^געץ וואססער רעש

 בעהארדל־בע; אללע ציעלען דזןך שע־דאשטעט,
 שעד. באלדינע ט0טא:לים דיא אויף שע־שירננען

 אדסזאגע; דערען דא אב. דערזעלבען טוננען8דא
ק^ננען. דין ודכטעק־־ט נ־אסער ש!);

ורב. איד־עם בייא איזט אעטערדבו:: ריא
 נ־בט עם א־זט ד״טע א:;עלאננט. טאשענט ט־רען
 •טאליטאש* עשטדע־ דאס צוי״שעלדאשט׳ טעד־

 לעטצי רען צו ביז וואם דיא, ויא־דק איט;עב־אבט
 וועד. רא:םטאטי־ט בעשטיטטט רבט טא;אן טען
 טא:עם ד״טינע; רעם שערלרשע אים קאננטיע. ־עז

 אד. דיעזעם אין א־ך דע; א־טע. איי:עם אן וירד
 אונטע־זובוג: דער עדשאלנם רעם א־ם :ענבל־קע

 שא־ ;אבנראבונע א״נע קא:ן, נע:נען ניבט וויללען
 ודבט־נם׳ רעש ענטדעקונג ד־א וועלבע ;ע:אםטען.

האט. צוועקע יש צ בעידיזעס טען
 •שאל■- עטטדער ע־םארדו:; צוו־שעןדעד

 בע. ל־::אםם רעם אדשש־נדו;; רע־ אי;ד מאש״ם
 עש צוזאטטענדא::. אורזעבליבע־ א״ן •שטיעדט

 ניבט ראם אי:צוו־שעלדא*ט. בע־״טש :ץ איזט
ר: אבדבט נ:עור::דבטעע

 ־ע; אי:טע־ ע־לארען. צ• טאבטע־ •שוואונדענע;
 עשלא־ע־ א״; א״ך איוש שע־דאשטעטע; דייטע
 בעד'יש־ ב״ע־ן -ע; שא־ •יאבע שא־ירע דע־ ״דע.

א — טא;ע; א— .אי; טעטע.  דא עשטדע־ -
א ד■.־ טיטטע־ דע־ איישע־ ־אבע■ ־ל״־ע־ -  דע- צד־ -טו־ע ־ע־ שא־נע:אםםע; עשלא־ טישא

ע :עטיע־ע ־א־ט-;ע; ד א-  אי:־ שע־־אשטעט ״
א :אך אב׳:; בע״ •שט־עטער אעטע־ רדע-דאז

א :עב־אבט. א אלם שע־שע־טדטע דל־רע־ 1 טאבע; צ״טירע; איטא־״שע; -  עשטדע׳ ־ע־ -
איים. בעדבט״.׳:: אששע:טליבע; צי־ ז־א ע־־ארט. —שא־־ ־אם אבע־ ען. דעשצע־״ איד־ע טע־

ע—ע צי־ ט ר: :אך ע—״א לייבע ;עישטעילטע ; א״ם ודרד ;־עבטע:ם י״בען.

ו ־ע־;

 איים טע־בען ע־״א;דטען.8 זעטטט־יבע; -ע; אי:־
- אי:ד ־א־שע -עם  דיא ״עלבע :עטדע-ן. דיא אי

־ע■ ־־א אלם שע־שע־טדטע ־־•■־ע־

 ע־ורע- צודישעל ■ע־עב איישע־ ע—״א עם •ששידל. ־ע־ שע־ב־״טעט לעד-ער איי:ען
־ ־א־ רדיו ״בטע־ י׳ ״ ימיי! י׳  שאללדאם• ״עלבי; ל״:ע. ״״בליבע דאם!־א זע;. י ־־א:־ ־

־א" -.יא־אש.םי:עשא־ אי; איין :עלע;ש דע־י,  אעשע־לעש: טע; :'
 :' ״אששיע־ ־אם אי; טא;ען - ז ב ״' א ארעדלעבט ש־א־אשע ״־ע:ש״:־־־:ע -ע;

א אב־אד־ט. לא־ דאא- ־אם ע;טשע־:ט. ואל״צ״א ז־א דורך ד־א שיין. דעז־ע ד
 אי:דעם ב־ושטענטורקעלט. י־א ;ע:על;עששלעי-ט :״עסטען ־■א :אבישטעדע;־ לאששע; וויר

א דאם -א:םטאט-ט, ■•אי־־ע ;בלים- עםלא־ע־ ט־שא -אם איבע־ ;אב-בטען  אן בעט־עששע:דע -
יוא־ :עיששא־בען לו::ענ*שי־:דזובט שאל-ע!• בלבול

א- דעש ענ עלל ל". דע־ א־ש א:־ע־ע; ־עם א; שע־רע־ -א טע. ;•־ע־־דאזא איים ד—ו .
דא־ען. זעהען צו ישט־*קעס עש א״: *צ£**ען בע !

ע ״יא דאש אן. מאן :׳שמט . א*בע־ נאב־ישטען ־׳א ־אש •יאה־ א*זט עש גע־ ל^ם6 ן א־ אן ל־-
 צו דעםזעלבען שע־טיטטעלםט איבד בע־ע; | דיער •שאלטאיש־ עטטדער -ע־

שע־או ;:ע: ־ ־א־דענט.
שעאדם עם ;בען

םע־ ו

ע; צר״טע; רש ט ל. לערד א־ז •■דע; א־:ד ב-:  ג
 אערודע; דנד אבער דע::א־ :איזש •ששארשעם

ט  •שטא־־ א־שע; שא; אב:ל״ך שי־בטע;. צ■ ר:
 דער ט־ט דנד ב״ישש־על צום זא וררד. נעדעטצט

 שלא צענדע—אדש ־םבודאשעםט שאםטא דייטינען
אנגעלאננט. קאטע

 א־;טע־זוב־::ם־־בטע־ם -עם •שטאנד דע־
 דב■ שיעלען נא־ ע־ דאם ערישווערט. דאדו־ך וד־ד

טוס. שארנעדטען אונטע־זובו:: דיא הין טענע;

ע ו ו דאם. וואד־ערנליך. ראדע- איזט עם
א ר ע • ב ״ : ל : • ע א ל ע ק ד ך ט. • ־ ו  א

ע נ ע ט פ א ק ל ל א •ט נ נ ע ק ש  א. ד ס :
; א  ע ב • • ל א י ר ך • ז א ו ו ט. א ד ש

ס ר ע ד ט ס ט.״ ע ד : • ש ע ב ע
שאל• ררעד־דאזא א״ם וררד ..עללענא- דעש

 :עים־״עבע; גענדעם
א אטטל־בע -

 עסטדע־ם דע־ ל־בע אדשרעשעדענען דע־ דע־
ד־א ערשאלנטע דאך בעקאננט. אללרעם"; ••א־ען.

ראם צ״בען דבערעו ז!) נרעד אדה כ!ן:םטאט טא:ע שיע־ ביז ר־״א 'בע

 רען וזו־. —מאט ראם אבדבט איירע:עודננדבטעע
אונצויי. וועלבע •שטעקען• צו ■רע־

זוןנ. דנר. •טאליטאים־ים עשטדער
בע. ריא אום :עישאדי רעשדאלב ־•־ם

)•ד־ען. צ■ -רע
 בליט-בלבולים רעם :נ שש־— א איבעררע;

א ק איבע־ ארך -  אונטערדבוע דע־ שע־לרך. ד
ע. דע־ד־עדנע; בע־יבטע״שטאטטע־ רע־ •דלל ן  א

שאל;ע: .ד־־ראש צ־ט־ר. •ודענש־נ־לעען ;א־ישע;

ו.טע; אם שע-שווא;־ ׳שאליטאיש־ עבט־ע־
א־ •ששי־לאו. •אד- לדשענדעם אש-ל  עם קאם ־

 שיט )ע־עד־עדען א־ד־ דנן. דע; אץ ניעםא;־ען;
 שע־בע. אץ •ודק ט ט !;דע־ שע־ב־עבע; איעעם

 א; ש־עלל״בט דאש א-עע. ד־א ב~::ען. צו זלג:
 ז־א שע־עזו־נרעןעשטדע־ים רעד״טרסשזןללען דעש

 דער אץ ציע־סט ענטישטא;־ ט־־נען. עולר •ודע; ן
 דער נאב ודעצ• )ע־אנלאבשע: ד־א אעד טטע־ ט ]
 ד־עס ווא־ עם זעלבבט. •!א־ז עז־דט עשלא־ע־ 1
א שא• א:שא;;ם י  שא: •טא; -אטאלם :׳;; ש־רא -

 דד אנדערען. צור בעדא-דע א-ינע- שא; טא: איש
 דעד דאם ערקונדעען, צו קעדע א-ד-עם נאך

 ל-עם. דבען קאם־טאט :אנצען א-ם •שט-דל-בטער
 ורעדעד ■שאל־שאיש• ש־רא אלם טאנעם. א־רעם

 דא ט־אף ד־־טקאם. •שטידל״בטע־ אש1 ודעענד
 •בש־א־ דיעוע־ •שא־ה. •שודט דע־ ׳•ענע דעם א־ה
 ורע. א־ד־ לא;טע א־נד א״ב. דא ש־אנטע אן, דא

 ק־ענקע;,דאםםעד- ניבט דך זאללע דא דע-ראלט.
 ראך דא דאט ו־ע־ע־קעד־ען: •שאן ••ע־דע בען
 •שעב. רע־ ד־א דאג; :שע־שלוננען רבט ע־דע ז־א

 העראננעטרעטען, דא א; נעדע־ שערט״ל־ך טע-
 מאבק. צו א־שטע־קזאם עט־ואם א־ז דא אום

 בילדעט שאלק אבע־נל־־ב״שע אונוו־םסענדע .,דאש
 איהדער באקען צום בענאטה*גען יודען ד*א איין, זיך

 א־־נע ■וע־ע ־אם ם־־םטען; שא; בלוט ראם מצות
 טאן ־אם סאגליך• עם ז־א דאך ־־דטד־־ט, :־אסע
 יוער. ערוועהנען ודעדע־ום יעטצט דוטמוליט דיעזע
גע. ז^לבעם ם־דא. דיא ווא־ינטע שיהט דעד דע.״

שאליט^שי ררא6 וטען. ב־יצימעסשען. גליבען רעדע



ו>\ 111. י ע יש י ד י י עי 1 י :■נ ו ט צ
 י' ה' גול. 5 קאהן ם■ ה׳ נול. 5 בדרן אינני ה׳ נוי. 5

נול 5 קאהן טי זד■ גול. 1 *לעש ד׳ ה׳ נול. 4 ברו■;
 זדי'י נולדעז. 2לעש6 וו■ ה גול. 1 הא־אי״ין אדי ה■

 ראטד •י זד• נול; 2 ב־יבטע־ ט׳ ה■ נולד. 1 בע־נער
 ׳׳ פאללאי, דדי ד.' נולד. 2 )לדשט־ץ1ג דני ודי נול. 1

 אינני הי נולד. •־■ בדרן א• ד• נול. 2 האשטאנן' נזל.ך■
׳ נולי• נ *לעש ע־—ב ד׳ נילד. 2 וצע- ל' '
ק׳ הי נול. 1 זד־רשענזדו־זער ד׳ ודי טלד. 1 ■

 אדי ד■ נולד. 1 נ^לדשנרין ד׳ ה■ נולד. 1
 נול• ! ודללנעד הי יגול, 2 קאהן פ■ ה׳ נול. 5 דייטש

 קאהן ג׳ ה׳ גול. 3 בררן י דד• נול. 3 בעתעל ׳0 ה׳
 י• ה• נולד. 5 —•אב ט■ ה׳ נול. 2 לאוו י■ ה• גול. 1

 בעדנעל ש ה נול. 1 קאהן הייאנ• נול. 2 שט״נע-
 דד■ נולד. 2 £לעש י' ה־ נולד. 1 שאבע־ל ה• נולד. 1

 נוטטאנן ה■ נול. 1 ודירשענהרזער ה׳ נול. 1 שווא-ז
א - דד נולד. 1 ה״דושק׳ הי נול. 1 רוד^לף ט ב  1 ב-

 נול. נ דע־יא ב־ידע־ ה׳ ניל. 1 ד״טש איל• ה• נול.
 ם• דדי נולד. ! ־>)טטטא;ן ה• נולד. 2 טאנן6ה!) יי ה׳

ל. ׳־■ *ישער  נול. נ קליין *• ה׳ נולד. 1 קל״ן ״ ה• נ
 זדילב-נן ה׳ נזל. 1 םא;טאנ ה■ נולד. 1 ישהא־6 ה•
ל. 1  גול. 1 דדילב־ונן ם• ה׳ נול. 2 ־״;ד6 היערי נ

 הי גול. נ אלבע־ט בע-נעל ה׳ גול. ! *ישע־ ב• ה׳
. ■אזי ה׳ גיל. 2 דאטטטאנן ה■ נול. 1 *ישע- ב■ ־  ה

 2 בע־נעל *׳ ה׳ נול. 2 איננום ה• נול. 3 שענהדזע-
ל.  ווי ה׳ נולד. 3 ברק וי' דדי נולד. 1 האבעד נ׳ ה׳ נ

*ישע טאדט ה׳ נול. 1 *ליישטאנן ה׳ נול. 1בערנעל
 גול. 1 בעדגעל יאזע־ ה׳ נול. 2 דייטש ל• ה נול. !

 דדי נולד. !קאהן בדידע.- הי נלד. 1 בררן בי א׳ ד׳
 גול. 2 ב-וין ט׳ ה׳ נול. 1 באדם ה׳ ניל. 2 יאהן אינני

 ם׳ הי נול. 3 דדרשענה״זע- ה׳ הי נול. !קאהן ל ה
נולדען. 1#4 ביטטא נול. 1 בררן

נ. א ר ט ב א נ
 דע־ דעשיטאזרא; איינע היע- איז* ודיטע

ק ש ה  בייא ט א אייננעלאננט :•נץ ע• נעטיינדע ״
 ;:■נעה. טשאאיידיע:•; טיניטטע-ש־עדדענטע; דען
 איזט ;׳נין אין ציע־ביטטק. שיטין זינען אינה טע;
 נ-אט. בע*אלדע-:נ דע־ אינטע־ אד*־עג■;; הא
ט ויא-דע; עם אי  ט דא אנגע־לעבט, *לאלאטע ד
ע׳ א״טנעט-עבע; יודען ז-א 2.,; אט ״ ע  י*ללען. ״

 טעטיטע; אנט״ הא האבע; בי-אשטשט אי; היעד אייך
 דיא אננעדלעבט. אינהאלטעט עהנלשען *לא־אטע

 הא .—א א"*ט־אנ. דע;
הבטען. צו 1

״ני. *1. ]אד לאטטא-ציעהיננ
12 61 29 39 ן נ ר• י

ז. ר ו ק ; א ק
 נעט־״נדעוו־רד איז-אדטה׳ היעזינען דעד אי;

 שוחט צוגל״ך דעי *א־בעטער, טיבטינער איין
 אייט הונהג שר״בענט אונדדעם קויא. אונד ובודה

 א;די־"א6 הברות טיט טיט דעיזעיבע ארצעשטי־ט;
 גיל. ״״׳ז נעהאלט ז״;. *ע־זעהעז ראבב־נע ארטה׳
 שטעללע דיא עטאליטענטע■ אונד וואהנונג נעבסט

 ד״זע־ אנצוטדעטע• ״ ל• סעשטעטבע- ״! אט איזט
 ן ע ט ר י ט ש ע צ ה א דעט נוד וועדדע; ששעזע;

ערזעטצפו.
נאלדנרובער לעאפאלד

ערפינדונג נייעסטע דיא
ם־אפעשא־ נאך שראש

פע־נעששע־טעעלא

̂,דאדדאד*. צע־>
 אד,נע א־זט ועלבעש ;קינדע־ אובל ראדען פיר א,־־ך ארס

ש-א-ט ק־נשטל־־ נדטנד דיינעם איים פעדע־ן  איג״ קאדע
 סע־אלטעשששען ־־א זעלכשט עש דאש צוועק, דען ד,אש

 :־־;נם לאנע גלייכע ר־א אין צי־ש קי־צעשטע־ אץ ב־־:<
־ : ם ע ד י  דאפשערשע נילדען, 6—7 א•6 איינפאכע •

כיל- האלפשע דיא איש ק־נדע־ פי־ נולדק. 15-10 פאן

סין 121 ׳17 ,וו:* 11. 14.• >״*$[133181,

* ט ה ע ד ו
י הז
 :*דע דשפ־ש־ש שדגאץ ם־ג״ש שד־בד •דדישיס

ד*ב*רים בן :שגץ אל* וכשתלד* ד״ד׳ בק-ק ד אב

:לד.£*צם :•* ־ ״א 76 : 2 -ין-.- •;-
— אל־. : *:־־, לקדה ש־יצד ,ש פאבשפא־שא.

פע־אנם־לא־םיד־כע־
• ד ע ־ ע י ע ל

:א־-עששע
*8 תו א ;4ט1ט ש ז ז מ

0ח1ו131 0>ש1€ת511ש8(. 0(

יישדאל מכרם כישר יין
ע ג  מיטטע־- שיללע-, אינד -אטה שעבטוגג, ה״-

געבינדען אין טא-טע;
ע־. 200 בין 100 *אן ט לי
ע-, 300 בין 200 שאן ט לי

ל־סעד. !00 בין 300
- 12 בין 10 *  א־ע־ טןניהאד■ אב ליטע־ שע- ק

 ;אב נענען *ע־זענדונג באניהאד. באהנשטאציא;
 איינע —וו זענדוננעז נ-אשע-ע; בייא נאהטע.

ע עגטשפ־־עבענדע א:  געבינדע — ע־זובט. א:;
 אי:ד :ע־עבגעש ליטע־ £ע־ רך־ *׳׳- פו*ט ווע-דק
 צ* באג־דאד פ־אגרא פ־״ז דענזעלבעץ עו ווע־דען

-קגענאשסען•
8ץת11£>1. 1מ 0

דע־ ־ א דאכ אנצוציינען, היעמים מ,־ך בעעד־ע אין
 אין מא־י־עננאששע׳ דע־ אץ דיויזעש -עש דעמאלי־וננ גען

מיין ביוהע־ זיך וועלנעם

ז י ו ה ט ם א נ
אינד

ט פ ע ש ע נ - נ ע ר א א ו ו כ ל ע ז

. ל :״ ש ן י י ל ק
א־ט־א־א־שע־



.116 > 3״ . כ. כ ר ט י י צ ע ש י ד י י ע י י ;
 ן דע־ אונד אנבערדטט, שלוספערהאנדלונג איינע

 ! שטאאטטאנדאלטעש דעם ז״טע טאן שטראפאנט־א:
 פ־אצעש דעי ווירד עט אבער ודע־' נעיטטעללט.

 אייננעשטעללט נעוו־יזע אונגענינענדעד ווענק
א טישסק. ווערדען  נעו,-זע פאדליענענדען היער ד

 דאש ;•:ט אינזאלאנגע געניגען, נ־כט ד־-פשק
 עש. דער ד־שע דיא נעטדך דעל־קט״, ־א־טום .

 שאיי- עטטדער וררד. נעפינדק שאלטאש• שדע־
תר אונל וואהל :א(•; ׳עטצט יא דך קאנן שאש׳ ע  | נ

 !אנדערען איינע: אן אדע־ קלאסטעד איינעם אין
 ל״דיגע דיא ־אם האפפק, ודר בעפינדק. א־טע
ק ה־לפע נאטטעש טיט זאשע  אב. גינסטינק א״נ
וורד. פינדע; שילוש

גייאינקייטק. פערשיעדענע
א י י ן ד ע ג נ ו נ ל א פ ד ע פ נ ע ד ו ■ 

; י  ע. נ פ י ו א ן ע ב א ד. ד נ א ל ש י ד א
 טעלענ־אפירט טעטע־שב׳־; א״ש ״יא ט. ־ א ד

 טאלשטא׳ טיניסטער חשישע נ״ע דער דאט ווי־ד.
א א; ע־לאש איינע;  טיט נעדיכטעט, שעדא־דען -

 ענפע־פאלנוננק— דיא גענען שטרעננע אילע־
 עטוואשע -6 דנד בעאסטען ־יא איינצוש־״טען.
 אונד פעראנטויאדטליך:עטאשט א״ששירייטיננע;

ע. אטטע איה־עט אייש עזטלאטשו;; טיט ווערדע;  נ
 נעשיטצען, ניבט •ודק דיא דא פאללש שט־אפט.

 ־וש. אי; פ־יעדע אונד -ודע ודעדע־ א־זט זאט־ט
עי ־אפיד איינזעקעהדט, לא:ד  לי׳. ד־ צייגען אנ
א ־ע־  געשפענשטע־, ־־שישע אינזא־ן אי; אינש נ״
ע־ דיא  פע־ש״בט באל־ דילפע גאטטעש טיט א:

דירוטען. ״עדדען
ע. צ ט ע ד, נ ע ד ו י א י ד ־ ע ב י ׳א י

י ד ; ן ע י י  ..פ־עש- טעל־עט-א 1־ ו ;־ י ט א
 וואו־ דיעזע־טאנע :פאלנענדעש צייטונז־ בירנע־

א ;׳טנאדאיש נודנויע־ אש דען  אב;ע. פ־יפי״ע; -
 1דלטע פ פינניען—פ די<־ ב<״נד־נוננ נאך דאלטען.

 אונדטאדל. פ־ייעד וועניג איין שטודענטע; דיא דך
 -ע; אד־ נאבטש דעש קאהלק שקטיטט־נטעאדע־

 -א־נע • נאלנע ״אדנונזע; ״-שען דער טדא-ען
 דדן!: זיא ש־־ענק ״א־טע דיא אייך זעבעל. או;ד

א •שלאנעט  ״א•־. ־א־,״־ טא;ש י־ טא־ט יודען -
 פע־שפאט■ ;אטטע דע־ אך־ •ודע; טעד־עדע ־ען

 וואוד־ק ■וני טע; וי׳ אש טישדא;־עלט. אינ־ טעט
 ד״. יידשען טעהדע־ען אן פענשטע־ ו־א זאנאר

רן זערן  אלטבאל־ צע־ט־יטטע־ט, שט־נו־רפע -ו
א;-ע; געזעללען אע־ א־נייטע־ ־׳א א״ך ;אדשען

 ווא. שט־אשענעיען דע; אן אנטה״ל. •ודענהעטצען
 ־ ווא־טע׳ דע; טיט אנועדעפטעט פלאדאטע -ע;

 דאש ווייטעד ניבט דולדעם !•ודע; דיא געגע; ..אוי־
 שווערטע צי־ אוב־ האקע צור ;ד״פעט !■ודענ-יא־

 וויצענעשפאן דע־ ה־לפע!י׳ צו אינם קאטטעט אונד
 נאך זאנלייך א״לטע קאטיטאטש פ-עשבי-נער דעש

 אב• טארקט דעד טאנע דיעזער עבען יוא טירני.
 דרייא אללעם פא־ ליעם אונד ווירד. נעדאלטע;

 דיאבע■ ו־עישע פעדדאפטען, בירגער אננעזעהענע
 נענע; נענענד אוטליעגענדען דע־ אין פאלקע־ונג

 אינדעם זאללק. דאנע; א״פנעדעטצט יודען דיא
 ניבט קאק ■ודענהע־רשאפט .,דיא :ריעפע; דא

 טיט א״נטאל טוש ענדע א״; !דויע־ן לאננע טעה־
 דעפוטא■ איינע ־1 ווערדען נעטאטט דאך יודען דיעזען

 טירנד צו קולטוטנעט״נדע יידי.זךטהי דע־ צ־אן
 זאנטע דיעוע־ וו״צעגעשפאן. דעש ב״א ע־שיען

 דא. טהון, אללעם ווע־דע .איך :דעפיטאציאן דעד
 ווערדעו* ;עך־יטםט דאאד א״; יודעי ק״נעש טיט

 גע. דיא וויצע.;עשפאן דעד ־.אט טדאטזעבליך -
 שטא. אייגע אום ע־נדיפפען, טאש־עגעלן א״ננעטע;

 אנגע טא־קטע ־עש אוי־ דיא דו־ך רוהע דע־ ־וגג
 עם פעדדיגדעון. צו פאלקטטעננע זאטטעלטע

 פא; אנצאדל גראטע אייגע :לאש ניבט ע—וואו
 ךאטטישסע־ש א״נעש אגפיהיוג: אונטעד פאגדורע;

 אבטדיי. א״נע א״ך זאנדערן געשיקט, טידנו׳ נאך
 וי״צעגעשפאגב אנא־דנוגגדעש או״: שאל־אטען לוגג
 נאטהיגעגפאללש אוש פע־לעגט, נעדע דיא אין

א זאגל״ך  שטיהלר׳:. דעד דין. צו דאנד דע־ -י
 אוט- דער בעפא־דע-ג: דעד ו״עדער ־אט טע־

 שט־אפע שטדענגער טיט ארטשאפטק ל־גענדען
אייגע טינדעסטע! איש ניד דא פאללש גע־דאדט,

1 זאללטע לאששען קאטטע;
א ד ט א ק ע ש י ל ד נ י י פ ג ע ־ ו ר ■

 גייפטלי. דיא > ע. כ י ל ט ם ״ ג ע ש י ל
 פיגפ. איש דעשאנטייא ש״טאנטא־נ־אעד דעד שען

־ ע נ : ־ א״; אבערד״ז דאם א; דאבע; שפ-ענגל -
 פאלנענדעדטאשק וועלבעם נערישטעט. ך ו ז ע ג

 ב״א דיענשטלייטע ש-טטליכק דיא לדטעט■
 קאטהאל־שע; איגד זאנג. אויךא; טיסשע; ״־ע; ־ען

א א־ב״טען. פ״ע־טאגע;  אש שפעדדען •ודע; ד
 אשע־ זעלבע דאלטע; געשעפטע איד־ע זאטשטאגע

 דעש. פאלגע אין נאטדינען א׳;־ אפפען זאנגשאג
 ענט צי־ דיעגע־שאפט ראטדאלישע איד־ע שען

 ער• דא־ע־ ודרד עש !זאננשאנשרוהע דער ווייהונג
ק ־ער פע־פאר־ע; דיעזעש נעגען ראש זובם. ד ״

 אי. 1 ווערדע נעשאפפע; נעזעטין געאיינגעטעם איין
 צושטיט. ז״נע ניע אבערהויז דאס טאנע בערדיעם

 צור אדער צ־ווילעדע, דעד א״נפיה־ונג צו־ טונג
 יודען צוו־שען עהעשליעסוננק פאן גאשטאטטונג
 עאטהאל'. דע־ היערויש דא נענע;, קאטהאליקק

 ע־וואב. נעפא־י נ־אשע זעת־ א״נע דעליניאן שען
-טיששע שען ־  יודע:- פא; דאם נעזוכע. דיעזעם צו !

 פאלגענ. נאפלא־ ..פעשט־ םא:ט שטראצט. דאם
. זעדך א־זט .,עש בעטעדקונג: טדאשטיישע דע  עי

 נע. נייטטליבקייט קאטהאלישע דיא ויענן ילערליך.
 דאש או־ך איזט. ציודלעהע דע־ א־ינפיהדונג דיא נען

 נ״סטליב־ייט דיעזע ווענן נאטורנעטעם. :אנין איזט
:־׳ש דעד זאננטאנסדודע דיא ־אש דדיננט, דא־ר־

 יודעני דיא אבער וועררע. פע־לעטצט ניבט טען
 הערפא־. נעזובע דיעזעם אין דיא פיינדליכק״ט,

 א־זט עם טאדעל. פעדדיענטדקפאללסטען ט־יטט.
 פאלק דאם נ״שטליבק״ט, דעד פפליבט פיעלטעד־

 בע- צו ל״דענשאפטע; דיא אונד אדפצוקלערק
 נאנצע דאם טוס העטצער״ע; דו־ך שודבטינק.

 ראנייסטליבק״ט אויך אבע־ פערליעיק. נור לאנד
!ציע־ען נזטצע; ק״נען נעוויס ה-עפאן ווירד

ס. ע ט ם ע י י ג
 איש זאלל ראזענבע־נ ראבבינאטש-פעדוועזער

 הערב״שאפפונג דע־ א; דך שטעהען פע־דאשטע
 זאל עם האבק, פאליטקל״שעבעטודילינטצו דע־
ק  טיט. ודע־ פע־זזןנען אננעזעהענע זעה־ אדך ל

 ״ נ״עטטעגם ורעדער דנד עם האבק■ געודדקט
 א״נע דארונטער וואררען, פעדהאפטעט פע־זאנע;

 ווא. בער״טם ודים נע־יבט האס פערזאן. ווישטינע
 ל־י:ע הערדטנעפישטע טוד־ש דער א־ש ד־א הער

ע. נעזדים נאנין ודרו א־נטעדזשוע היא שטאטטט.  נ
 פי־עד צווישק דנד פלאשע־ ב״דען דיא פידדט.

 וואור- עס אונד וואדדען פערהאפטעט שאלנ׳ז־ אונד
 נעלדעם שיטטק נאשהאפטע איהנק בייא דען

 וואו־דע נאבט פא־יגע; דעד אין - נעפונדק.
 יודע; אייננעשפע־רטק דע־ פערטהיידינע־ ב״ש
 שניי. ״דשען דעס אוגד ,א־ז־אעל־ט) הייטאנן ד־•

 פא־נענאס. הדזדודבזונוננ איינע נאלדשנרין דעד
 אונטערזובונג דע־ ־עזולטאט דאש איבער טען•
 פלא. הירך אויפר״צונג דיא בעקאננט. נ־שטש איזט

ק ארפרווע אונד ־אטע ענ  )ך1נ חיערט יודען דיא נ
א איזט דאך פא־ט איטטע־  א־־נינג אונד חהע -

ק  אדפ-ע• ז״א ווארדק. נעשטא־ט אדנענבליק ק־נ
בע. שודנדען אים איזט )לקע1פ דעם אינטע־ נ-נ;

נדיפפען.1

עק־נא) ־א:נ־ (אנט״א־שעשע ־־׳נעשא אץ אירש עסמ,
בע־ א־־נע דע־ עש לאנגע :א נע־־א־ש, :יע אירש ייש־אל

שע ניע קינדע* נעליעבשען אז:• ש־ייען זיינע דעד •זאכש,
אדסערזעהען, :אשש דען יש׳ דודי :אנקאדשע רזא א, נ־שש.
קום■ שאללע־ ש א- העדין ייץ ש שען׳ רעל צר שאלקע זיינעש

־.־לפע אללשענשינע :אששעש : דיא -אש זא־נע, א•:־ סע־
אי:־עש דאנעשש, שע־ישע־צק

־ פ־עע- ,אך נעלי־שעשש ״ א :אשש שאשע־ש ינעש ־ שאן

ע:ענ־ עקיבא ־אנכי וואש
הראש. שאללש

אנו••־- ־*א ■א־ ־אגב•) יע־ ד (ישש־אך דיך, .־ישע

;' ע־־יןניוי דיך ואש :ואון יון־ ביוש דוא ויענן נו־ א:'

פאלל- צו ע-לאוו:: דיג' ו־ע־ון "אש רן, ששאנדע א-ש
נרמען.־

עני ודא אי - : יען עקינא -א:נ- יאששע ו ׳:־ אי
 שלאפי-עשא- קאנינלינק יעש שיננששע■ דיא יו-ך ■אנע-.

 נע• דא־ע ו״נע אויף שאנדלינש :1שאלי יאש שיעל :עש
א ששאלש. : : : -  שעש־א: אונו נענענאינעי אייש ״.׳נא:־ נ

נליקען. שא־שיהיע; ש-ש אידן שעשע
 איך שי״ו עי) (שש-אך •א::-, רוא וויללסש ,וואט

 אין נוך דעדשש דוא ז פוןלק שיץ ש- אללע: :■נש
 א״ושאל נ-:ש ארנק ש״נען נאננע איך י-םשו״. שאללע־

שלאף.' ועץ
 רשעי דעי נשם שלוששערש אוני ש שלאש ,״עש

ש דאש :אשש -וענן ״ש־אל׳ש. :- : -ו ק נויש, י ש-י ע וזן:

 ווע:- דע־ פעדנענליך וואנש זוך נעוואשש, נשש ששאדש
ע ש-שצש ;אשש שע־. א-ינען, נ-:ש או;ד ליענליננע רנ

 אננעשט-עננפע- אץ אנ־ע־ע דאש שלאשען. ״א ענד—״ע
ע־ששיעשע;.־־ פע-נענענש ־־אשש

ז• ־אש:* ׳דוא שע־לאננשש .וואם
 פזןלן אונועי ראש א״ש׳ שע-לאננע, א*ך ..־ואש

ץ נאששעששאלן א־ץ ב־ענד רלשע ד־ע או־ז נוד זאלל, ו

עדוואדטענד." אונד דאפפענד אללעט
 דען אץ דענדע רא ם־טט־נ ודר וא־ולעץ ,אונד

לענען.־ שאאט
שיששען ודר עקיבא) יא:נ• ■ (ישש־אך דאך׳ ״״:־:ש

אי:ד נזט וזאש דאשיע:י:ע, ;ז־ ע־ א: זן: ; שד ששלינש :.־ע אונזע
ייש־אל זיעהע, א־זט. נלליג •יארל:עשז :אשש וזאש , -עבש

א:דערען מיש דך וואדנען. איעואש ראש שאלק, אי־ן איוש
מיד מיששע״ששעדע זאלל. ■ב־ידע־ן שעי ניכש ;ע־ן שאלל

 ואלד רץ נעדננט פ״נול־ך •ש־אל דאט עשיוא, נ־נש נ־נש.
ק שאן טע-נע ז־א דאש נאינ־אנען אנדערע נענען  דענע־ן ד
עי נאששעש יעש  :־ידע־, דנו שענשען אללע וואי־ד״ש. י

ע: קינדעי  נענזן־ האש נאשש אוני נאששעש. א״נע־נען ־
ן ודא ל־ענען נענענטענשק ו־־נען ואללשש דוא שינן י  ו

שנוי דנלנשש, עי, ד־נען נ־נ ־וי שנאננעשוענאש■ ד־־נען נ

 ה״ל־גק אונזע־עי נ־ונדואשין ניאששע דע־ א־וש ד־עש שען.
 אדשעדוועהלטע דאש דנד יודען ודר אנעד נאששעשדע־־ע.

ק, דנש שאלן א־ינענ־ ז״נעש צו ערלעוק אידם שאן עוינ
דיא דענשטע. ינעם 1.1א.׳בופ

;ד1א געזעסצע וללע > לעהרע׳ מינדלינע אזנד ש־־ששלינע
אץ זיא מיששען ווי־ אששעש ג אונזעדעש שא־ש-שטען

קא:* דאש יזבען• ן ע־דאלשע; ו צ לדשעיקייט אונד ־־*נ־,**ט
אזנשע־מישש אונד ן אזנש י־ - וזי ווענן נוי׳ אכעד ודד נעץ
מיש שליעשען נדניש קאננען דאהער ע־האלשען.

אנ אלש ש*עהען נעהע־ •נש א דא ודיל קושהאע־ן. דען
ק, י דנ ל ש־ששען נ איני דענקק איד,רעש אץ שאלקע־ דערע

אונד אנשליעסען איהנק שא־ שש־עננע־ ״עשנא אונש וד־
א־שוו־ינק.־־ דא

 אץ שנבא) בר וואנשע לעה־עד. אונד נו—6 .ש־ץ
- דודך דאש אונד שע־יאנקע, פיעל ה־ אץ דאש וו־ש, ־  י

 צו שאלקעש ועש אנע־קעננוננ ד־א נו־ צושש־ששוננ נע
י שד.־ש עש ■■■;״א־־׳נ; א־וש שד־־ל י  אונזע־ע יאש ל־י, נ

 או־שא־נאנתדנע- ד־ש־אע־ ד־א אי־־■ שעצו: אץ נשען אנו
ץ ;אדשנעהשען :•:יעשנענאששען אלש דא שוש אץ הק.  א
 דעהע, שאנען. טי־נדק צו נ־נש ש־ד דא דא־ף אונד קאנן
 ער• א־נשאל ואש ־־עוע::־*ןש, א־וש ן— ־אש־שע לאש

ץ שוש. צוואמסענשאללק ש־ששע־ש,  ד״נק אץ עש יאשע א
 וו־א ןששען1 א־ן ווע־רק שאלד ע־שיששע־ש נ-ונדשעששען

ק אץ ודא נא־דע; אץ וועששען, אץ י  אזטערד״קשען דיא ד
ץ שאלקע־ ק •קך ־אש־שע יאש אונד ע-ד,ע:ען ו ץ פ  -31 ו

 וורשטעט, פ״־ריש נא־ דאש שאלק, •ע־ינש ש־ששעלן.
ץ אונד נוניזשנענאששע, נאש־ילינע־ ש״ן איזש  ואללשע א
 צו ו־א טריבק. ראמע־ דעד א־שע ד־א אץ וישהאע־ ד־א

?״ שאנען פ״נרען אונשע־ואהנל־בען אונזע־ען
א דו  אנדעדש דננע ד־א יוא ואש שע־נששעשש, ״
 עדדע. דעד קאנינע א־נ־־נק ד־א אלש ששש. בעט־אנשען

 משיח. נאששנעואנדטע דעד דורש שש־אשל־נ; דע־ נ־וש דוא
ק אוניעיע־ען ש־ש אוישציעחען ודוד נאשש  ש־ש אונו העעי
 אונש נדרו עי שאדשע;■ ש״נוע שוניעסדיא ;״נעם הרנע דעש
א רא וענוען, עננעל דינע  לעה■ ש״;־ע אונועיע־ א־שע ייא י
 שאנע;.־״ אונשעדליך ־׳אי־שנע־שאשנע א־י־נ אוני מען

י לענעלטע. ־.::א נ
 עי) (ואנשע אץ, פעדשרו־ע וואונדער א״נעש ,ניכש

 ק-ענשהעעדעם. מ־־נעש שמעיקע אונו נ־אשע וער ווןנדעין
ץ ;חעלפען נ־:ש ש־ניען אוננע־ען נו־ נאשש שאנע  פיד,־ א

ץ נעב־נ, ששאיק שיך לע ק איעע או  ד־א ב־־ששאנד ז״נ
נעדענען." צו אונו נעקעשששען צו ראשעי

שץלנש.) (פאישועשצוננ
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 )!נטה־ילנאהשע. דינע )•ר שעכמער דעם דאנקטע
 דעם אדם ניכט נונטעה־ דיעם אידו וואללטע דאך

 אלט- ט״נונג אידדע טדיילטע זיא נעהק. יאט*ע
 וואט פדאנענד, טיט, דא־פע א־ם טעה־ערען :אלד

 דך פע־ב־״טעטע ז!) ז האלטע; זאבע דעד א;1 ?•א
 קנאבע קלי־נע דע־ אלם אונד וערדאכט, דע־
 גענזע־ונגק חנן *ץ; ורעזע. דע- ארך שוחט דעם

 איטעחנג עדוועהנטע דיא בעטראנט, א״נדרינגליך
ט דיא דך פערי־״טעטע רעם, פאללע; ם-: א  נ
 דך פיהלטע נעהארדע ד־א אונד זאפאדט ־א*א;

ד ר ע ט נ ו א קינד דאם פעדאנלאשט. ע  ד
 פער- ערטטען דיא אלם פעדהא־ען. צו ד נ א ח

 אונד שא". לי־ננעטען ערפאלנטען, האפטוננען
 לייננעטע לאנג טאנע א״גיגע אללעס; פר״א ז״נע
 הא־ט• שאר־ -יעהדיגע16 דעד זאהן, דעדען ארך

 איהן. אין בעהא-דע ז־א ה־אננ פערנעבל־ך נעקינ.
 דאבי־א. גענע;איםע־, *ראנען אללען כליעב. עד

 גע. רעם ש־עדדענט דעד ורטסע. ניטטם ער דאט
 נוד קנאבע דעד דאס אינדעם, אדגטע -בטעם

 דעם או:ד אוצטערזוכוננ דעד טאד ו־םט6 א״ם
 לייננע בעקעננטרסםעם דעם !)לדע;6פע־ד,עננ:־ם

 בעסטע דאם אדף ך:אםען דען אן, א־־נעטע או;ד
 אים טא־ט־ועהיענד ־אב״א איהן בעהאנדעלן, צו

 זעע- דינעם ט^&עגנו יערעס בעהאלטען׳ צו אויגע
 ארט- צו איה; אינד בעאבאדטע; צו לענ-לעבענם

 דיעזעם צו עדטוטודכען. צו בעקעננען דיכטינען
 דעד איי;ע אין ניכט קנאבע דעד וואורדע בעהוטע
 אי־נגע נעריםטס-נעפענננישםעש דעם צעללע;

 א״כעס ם־־וואטיואהנונג דעד אי; זי^נדער; שטערדט.
 איה; דעד אינטערגעשראשט, ;עד־צטשש־״םע־ם

 באל־ איהם׳ טיט דך םעהא;דעלטע, הוטאן זעהד
 א' געשט־עצע אין עדנםט כאלד שעדצהאטט,

 פער- -אם :עטיהטע, איט־׳; דך אונד ל־עט
 נעלאנג עם געוו־ננען. צו קנאבען דעם ט־ויען
 .איבע־צ״ ~א געיואנן ע־ אינה אויך דיעם אידם
 ־אשע נ״םם׳ לעבהאטטען קנאבע, דעד דאם כונס

 כעדטצע נעפיהל ניטעם ט־על אונד אייטטאטםינג
 עד6 )ללע1טעדהע;;;יםט ־אס אוי־ בעצו; אי; נור

 :״נאהע אי; אונצונעננילך. עד םל־ע; :דעכען
 אי;אבלעםםינ טא:ע ע־דענטעם ליידענשאטטליך
 :א־ זא:ע דע־ א;6 ע־ דאם •דעדע־האלענד,

 דעד שדיע נאבט א״נע־ אין ענדליך וויססע. נינטם
 כעטט איש ■יא־׳ אונ־ודדג זעה־ ■ועלעע־ דנאבע.

ז א״ז, טל!>טצל־ך ע  ע־. אינד דד־זרידטה דינען -
 :עד־ידע עש שליבצען, אונטע־ דעזעש צעהלטע

ע־ דאננע טע־ ודי :נע־״טניש א״; זעעלע זיינע

 ע־ דאהע־ ע־טראנען, ניטט דעם
 וואל. צו קאטטע; אידם צו ניטטע. כוננם־יםטער

 נעשטענד. אי־טריבטינעם איין אידם ער דאטיט לען,
 היעפא] טע־שטענדנטע שדייבעד דעד טא:ע, נים

 אוני וועלכער או;טעדדםוננשדי:טעד, דע; זאטא־ט
 א״ל- קנאבע; דעם צו אונה אויפשטאנד טערורילט

 צו פ־אטאיאלל צו נעשטענתים ז״; אום טע,
נעהמען.
ק דעם עדצעהלוננ דיא נון פאלנט עם אנ  קנ

 בעד אי א״נצעלה״טע; בעקאננטען בער־־טם דע־
א טא-דטהאט, אננעבליכע דיא  דו־ך קנאבע דעד ד

 פער־ רילל.ד-א האנען נעזעהען יםליםםעללאך דאם
 זיכד דא־ ענטשיעדען, ל־יננע; דאנענע; דאטטיעטע;

 אזיז אנטוזא־טען איה-ען אין אונד נאםוו״ז דעם אין
א פ־אנען איינצעלנען צאהללאז. ווידעדשפהיכע -

 אונד שטדינט טוןלי.עדי:טנ קנאבע ד
פידילט. ערל־״טע־ט

ערטרעטע־6יאלטם-שטעלל
1 דסטל־ך דך

 עסלא־ דינעם וועהדענד האט סעקעל• פראנין דדי
 לעננע- איינעם קנאכען דע; אויטענטהאלטעם רע־
א אדף איה; אעד אינטעדצאנען טע־הא־ ־ען - 

 כעלאםטענדע; ד־;ע־ טאלנע; ענטזעטצליבען
 ״יא האבע ,איך געמאבגז: אדשמערקזאם אדסואגען
 ךנאבע. ־ער אנטווארטעטע !״געזאגט וואדדה״ט

 דער איינעם סעקעלי׳ ד־׳ אירן שראגטע דארויף
 נעניע- עם רעליניון; ״דישען דעד ביבער הי־לינע;

 בעי צוועקען ד־טיעללען צו כדיפטעכבלוט ־אם טע.
ק ניטצט  ע־ ע־ז״דע־טע, קנאבע דע־ טאנע. דעד־
 ן ע־ ;ענד. דעל״ניאן ד״נע־ זאטצונגען ז״א קעננע
 ; שטודרט, שדיטט ה״ליגק דעד אי; טיעל האבע

 ענט ני:ט דארין נעבאט זאלצעם איין ז״א ־!)ך
א האלטען.  ע־. ע־ זאנט - ש־יפט היילינע -

 , זאלד. יודע; דיא שטעללע. איינער א; נור רעדגט
א טסה צו טע; . שאפבליט טיט ד-ענדען טה - ע : 

 | ד.-יז דאם ,׳וירנע-ענגעל• דעד דאטיט שטיע־ען.
ק ־ע־ ־  ע־םטגעבא- -ע; או:־ ע־קעננע ־א־א; ׳׳

 דאש איזט אים־ינע; אים :דאהינ-אפפע ניעט דענע;
 עם אונד אינטע־זאנט. יטטרענג בלוטטערניעשען

א-ז  א״נעם טל״ש דאם א״נטאל ניבט ״דע דע־ ד
 סע. דד איזט. עשבליט•: ״ע:; נעניעפע;. טזדערעם

 אדם גלרכע, ער ״אם זאדאנן איה; טראנטע קעל'
 איין "־עז ־■א א■:־ עלטע־ו ז״נע ;־׳;־ע ״עלכעש

 דאבע; בענאננען טע־ברעעע; ענטזעטצליכעם זא
 פא־. א״נםאל ניבט טיד עם ־א; ״איך םא:טען,

 שטא־ענדע־ אין דנאבע דע־ זאנטע שטעללק
א - שטישטע ו געטדא; עם האבע; ט־עם־ע; -

 ני־עדיהאזא אויש דעטעשען צ״יעםטען דיא
פ!)ל:ט ודא לדטע;

טישא-עשלא. דע־ אי; ־׳עזעס ׳-־טק4 א: ב־ז
 אטטלישע; איייננעלאננטען אננעלעגענד״ט רעד

 נאך אונטע־זובונג דיא האט ■צוטאלנע צאםריכטען
 נע- ע־געשען. טאמענט אויטקלערענדעם נ״עש קיץ

 דאש א־זט, טהאטזאשע דאנשטאטידטע דישטליך
 ל״כע, דע־וישנעטישטען טהיים -ער אדם דע־ ארז

 *ער- דע־ קל״דיננסשטיקע דיא שנרך. פיר שטיך
 וואוד. נעטונדען שאלימאאי עכט־ע־ שוואונדענען

 טעדהעלטניסשעם־נ אי; וואדען קדיידער דיא דען.
 אויטנעטו׳נטע־ ני־א נ־ונד אויף ■צושטאנדע. גוטעם

 נא:- נדסא-דאם אין ווע-דען טערדאשטםטאטענטע
 עווענטועללער בעהוטם טא־נענאטטע; נ־אבוננע;

טעד- טערשוואונדענען דעש ליישע דע־ אייפטינדונג

צורק■ הייטע איוט שיאן
ראזענבעד: צדק״

 לאשט צור אידם ווי־ד עם
 דך ״אבע טעדנאננענע; דע־ אי; ע־ -אם נעלענט.

 די- או:־ האבע, א־טנעהאלטע; ט־עטדע דעד אי;
 ז״נער צועק דע; וייא אייפענטדאלטםא־ט. ניע;

א-ג ני:ט ־״זע עד  דינע -אננע. ־עכטטערטינע; נ
 )־שובל״שטונג1ט ווענע; ע־טאלנטע טערהאטט•::

 טע־א״טעל•:: ־ע־ צ־ועקע צום טע־נ־עשענם דעם
 טע־טד״־׳. ־ע־ טע־פאה־ענש. נעדיכטלישע; דעס
 אינ. דיא נענע; דאט הי־טאנן, דדי א־״אךאט נער,

 דאזע;- אננעטעלדעט. םע־יטיננ דיא דאטטנאהטע
 אג. אויש ז״א ע־ דאטיט. ד־ טעדטד״דינט בע־נ
 נע־ישטעם ענטשטאנדענען ״<זםע; טא- ־עם לאם

 טט א״ דאש א־שע־
י אבעראיננא־ן אי;

 י ו נ ע כ א״טענטדאלטשא־ט ז״נען ־׳עזע;
נענעבען.

 נישט דך לאשט אינטע-דשו:: דע־ ענ־ע ־אם
־־ נעשטיטשע; טא־אייש טע־האט. ני־ען ־־א ־׳

פע־נע ־־א אי! ׳ו־ע־ע־ נעשישטע יא...........טיננע;
 דרעדן, ״!)שען א״נינע :אך ראנ; עם אינד נעדי־ט

 אש טי־ אינטע־דשיננ ד־א נעדישטשראז ־ע־ ביז
 ע־שט האט דא:; יד,*ד. עדדלעדען נעשלאששע;

 *!)־ל״ענענדע; ־ע! א"= שטאאטטאניוארט ־ע־
 אונה ואטטעל;, צי בעי״יז-טאטעדיאל ־אש א־טען.

 ״א ודרד, טינדע; בעו!־יזע ע נענינענ ע־ יע., .
 שאליטאש׳ עשטהעד אן אננעדלאנטען רא ך—

ע; צו שענאנגען טע־ש־עשע; ־אש א:  וי- אישע־ ־
ודדד טאללע רעזעם אין ני־ קאנכען. "ע־־ען יע!

ן. א ט ע * ל ל א פ
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־:ע דעט אדף -א- אם£ע- נ״ננק קישראע־ ,דיא
 דען אינד :בנא ב* צו <ק*בא -אבנ־ (זאנטע נרדים, נע

רל שע-זאםמעלשען)  א״נע־ אן אדם. םע״באטק עש ודעיי̂ז
 נאם־ בע״נע רעש אויף אלש אםשע״ן* צו שטעללע אנדע-ען

שצענב־ל־ איץ זיא -אש זאנם. מאן ל*ש,8י-** אץ שעש  ̂נ
א וועלכעש £ע*ע־רען,  ד.אש שדבע א״נע־ :־רמטאלש -

א אן ני:ש גלדכק דא  נאטט ד־א לעד-ע, טינדלינע -
 זיא דאט, אששעננא-ם ,סיני' בע־נע רעש ף אי• מ׳שד רעש

 וענן י שע-ש*ד-ען. אונד שע-דע-:ען שאלק אונזעי וזי-דק
 רם—ורא — מאנטען• שע-בעדען אי״נען מ*ט אונש וד-

 זי־לשע מענשלינע אדף ״ט-אל, שאן ראניג דוא, ודללשט
 ט ט נא דא ווע-כען, :■״םשאנד מענשליכען אוש ראששען,

 אינש מ־ט רעע״מאא-ען. דע־ הער- דעד אללמעכטעע, ת־
 ורד ? :•עדערווירשט א־;ש שא- שיינדע אונוערע אונד א־וש

 אונד זיא נינם ב־וינען ודד נ*:ט, קוטהאע- דיא נרדכען
 דאש -אטה, מ*־ן איום דאהע- ודלשע, איהרע נ־נט אדן■
 נע• יהושע אונד ורובבל אייגשט וויא אנווייזעשט, דא דוא

האנעך טהאן
סוטהודלליג כבבא) בר (־יעף ודר. ואללען ״אוגד

 דער שעלדהערר בעשטע דע־ ן
מעב• נ-אשעץ, איינעד 1

 ודר ווידערשטעהען, צו
 שא־ דיא ודר ואללען סיששען. איישביעטען ק־עשטע אילע

 זיא ז מאנען טיינדען אינדע־ק צו נעוואלט־אש מא־יטאנעד
 אללע קעננען ודר, ודא אנועששע, לאנדע איש היער וינד

וועגע, עננע אוגד ש^ונטען אללע טהאלע־, אונד נע־נע

 ד־א א~ף ני:ט שע־ט־דעשש דיא >
 דיא ? נאטטעש אללמענטיגען דעש ד־לשע עיאללמע:שי־

 ד-ן אע- העלשען דיר ואלל א־ש שטא־קע- ד־ץ דענקשט.
 דעג־ *י״וו נו־ מיט נלאץ ניבט ־אט ל העע־ געודאלם־נעש

מידיאנים: דע־ דינדע־טטדזענת דיא נע־ן

אליעז־ דאבני (דאנטע עקיבא, ־א:ב• א־טע, ו ״דיינע
 נ־ונדששי־לע־ן דק אדף רו-,ק אוגד בענ-ינדעט דנד המד•)

 :־אשען, אינוע־ער אינש •וי־ קאגנטען ודא ווא־־־״ט. דע־
 א... א•;•-•••- ;ך- ודר ויענן ע־וועה־ען. שיינדע מעכטיגען

 נעיואלטיג אונד נ־אש !ויאללטען שע־ט־ויען ק־אשש נעגען
 וויא צאדל־ייך, וא זינד העערע זיינע ־אמע־־ייך. דאש איום
 או;- איום ק-ענשקינסש ויינע אונד מעעיע, אש זאנד דע־

 ודדע־- איהש ־אט ע־דע דע־ שאלק קיץ איבע־ט־אששען.
 ריי- אוננעהייע־ען דעש נ־ענצען דיא אינד קאננען, ששעדען

 א;- צו־ ב*ז וועלט דעי ענדע איינער שאן דך דעהנק כעש
 מענטינען וא איינען •ודא קליינע דאש קאננטע וייא דע״ען,
ללען איבע־ודנדען שיינד  אללמענט- דעש שא־ א:ע־ ? ו̂ו

 דע- ש-אששען, איין ודא שאלקע־ אללע מד נאטם נק
 וואאנשארע דע- אדף שטר: דק אונד הענגם א־ימע־ אש

 האד■ מיט דע- עש, איוט ע- נעאכטעט. גלייך דא וועדדען
 היממעל דיא דע־ אוישמישט, נעוועששע־ דיא האנד לע־

 ע־דע דע־ ששד: דען שיננע־ן צווייא מיט אונד אימששאנגט
 הינעל ר־א אונד בע־גע ד־א אניוענם דא רע־ אימשאשט,

 ש^ל- אללע דנד נענענאינעי אירש ו־אאנשאלע. דע־ טיט
ויא דנד לעע־יע אונד ניכטיגקייט גלייך נינטש, ודא קער

 -לשע אילדענט־נע ד״נע ־ך
 דע• שע־נע־ •יי־ ••ע־דען א*נ־ נע־יענט ע־—נ ־־־״ האבק

;שלא;ען שי־נ־ק אידע־ען צו קיט־אע־ -א לק דא:ק נק.

צי איהן או־ף עק־:א ־אבבי ט-אט נא:ט דע־ אץ מיטטען

ק מרש -אק ז־ שש־ענען קאניג י
דע־ :-ק) (אנטייא-שעטע אונמאנליך, איים -עש

 דץ.״ נעשטא-ם נ*:ט ווייל קאניג
עקי:א -א::י ש־אנטע ?׳־ בץ איך דע־ ־*א, ־שש ״יו ̂ ^

 אללע דען :-ק) (אנט־וא־טעשע מא:ן, דע- ״־אז
 שע-עה-ען.-* לעדדעד איגד שאטע־ אי־,־ק אלש יודען

 קאניגע- בייש איינש־עטען מ־ך א:4•
נע- ני:ט דו־נאוים איינש־ישם דק דיר קאנן ״,איך

 ע*שיען איה* אץ — ט״י״ע■ דיא דך אששנעטע הא
::נא יד

דץ, ודכשינעש עשיואש מוט עש ע-) (״עף ״־אבני,
 שיה-ט. סיר צו נאנטשטונדע ששעשע־ וא אין דיך ו:אש

איין.״״ ט־יטט
 דך ליזש ע־ ייששוננ• שאללז־ אין ייא* ::בא :*

 א־י. דורך עקיבא ־אנני לוי אונה ניעדע- דיוואן רען אייי*
 טהון. נליינעשצי איין איין׳ דאנדבעווענונג נע

עד. ש׳־אנשע ז״ נעשאהד אין ישראל ,איזט


