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ס נייע אייגע כוג טערזו אוג
 וואורדע ט־נ־טטעדראטדע ג־אשען איינעש אי;

 בעששראבק. אננעלעגענה״ט טיטא-עשלארע־ -יא
:די. אלי־ בעדי־טש ״א־ טיסא טינישטע־ש־עדדענט

בעריבטע טע:ל־ך עד ווא נענש, אין לאנדניטע נעם
. < אגל י א ׳

טישא שי הער־ן האבק עריבטע ב ד־עזע נעגנאהם.
האט שטע־ש־־גזידעגט מיג רעד בעפי־יע־יגט. גיבט

 אונטעדב־א- זאטטעראדשע;טהאלט דינען -א-עד
ק דע; ם א׳ אטטשקאללע;ע; דינע אי;ד בען  נ־ינ

 מיז־*• ודרד עט שע־זאטטעלט. בע־אטה'::שטיש
 םינ'שטע־ש־עדדע;טע] -עם צורשען דאש טעט.
 יו״טערע דיא א־בער ■וסם־צש־נישטע־ דעם א■;-

ד:. שאללעש, טישא-עשלא־;■־ ■עט בעהא;־לוננ  ו
 זאל- בעיששעדע; ט־נוננסשעדעדעדענידיטען טינע
 שינישטעדראטהע ־•עזעם אי; אבע־ ויעלשע לק.

 אבזד־ ־ע־ זאללטען. שערק א״שנל״:׳:: אידרע
 לאט ראזשא ש׳ אלעקשא;־ע־ שטאאטשאו-אלט

 או:. בע־ישט איינעז ״שט־עשינישטע־ דעש נעטל־ך
א ע־ ויעלשעש אי; טע־ש־ייטעט.  אי: ב־זהע-נע ־׳

 בעצייבנעטאונדזאל- םא:;עלהאשט אלש טע־דשונג
ע א־נטע־זובו:;םקאםשיםםיאן ־ע־ ד־טענש לע; אנ  נ־

 אי:טע־ דא־־ע;דץ.-ואדדך~א ;•:שאבט שעהלע־
 -ער קאנן. שי־,־ע; ־עזילטאטע ־״;עש ע■ דשי;;

 אי:. ;״ע א״י:ע ש- איזט אבע־שטאאטשאנוואלט
 לייט׳:; א״:ע;ען די;ע־ אי;טע־ ע־ א - טערזיביע

 שעישטעדש־עד. דע־ דילל. בע;י;נען שא־נע שא;
ע־ ייא ם":':ג דערזעלשק א־;ט טישא דע;ט  י

 א":ע •׳•;שט אי;ד קאזשא אשע־שטאאטשאטואלט
 ״שט״צשע־שטע־ דע־ יעד־ענד אעטע־דש•;:, ;•׳ע

אוגטעיזיבוג; נ״ע אייגע געגע! עגטיגיע״ען !יל״■
*•6י ״ן׳ל׳א׳ < ז,

 דיא ידלל ;עד־בטשהאף עדידאזאע־—; ־ע־
 ־אש שאבק. ד^:שעששיא:עללע; א״;ע־ י.״ לאשע

ע- ש!ך;עדע; גא:עע  אעטע־זישעי-ש-־אמשיששיא; -
א א:לאש. שי•:■;: דיעזע־ ע• ;יבש  שט־עננק -

ע־ בייא שאש:אדשע;  ־••; יא -אש ל־בענבעש״א. -
 שידע- ;־אשען ד־א זאל־ ־אששע; ל-־שע עי־ -י-י•

ע; ט --  א:;ע. ־ע־ שע־טד״ד־;ע־ דעש ויעלבע -:
 ויא.-. :עלע:ט ו־עג ־ע; אי; ד״״א:; — דלא;טע;

- בע־א:;ט ■ויא נעפל־ך. ••אדוע !ע־ רען  שעצי. צ
 בעד־עשטינע; צינעלאששע;! ;׳שט ל״נע דע־ ־׳;;

וד-טנא! דדי א־״א־אט ד־ ־אש זא, א;ד:ט, דיעזע
דע: ־'א אי; ׳;׳:;—שע-ט־ דיא לאד ;עעוואי-ע;

 דא צ״טטעללע;.—צי איישט־אננעבע־ דעע־ -ע
ט ע-  א:. ריא ש- דע־ אי; שיע־ט- דיא ;׳:

 אייש- וו״זע דרקזאשק ענטשש־עכענ־ :ע־לא־טען
 נע■ ־א־טי;ע; דעש א;דשט דער ־•׳ט -א;ן. איבע;

 ־'־ך :׳עשאלש זי־ ע— א״; שטע— -שטנדאשעש
 "אששע;. :ע;—שע־טד׳ א־ייא־אטע; ״ד״טע; א״:ע:

א- -א--. ■-ט זא  ■טטא;־ ־א:שעששיא:ע־לע -ער -
 דע־ ישנן אי;ד ווע־דע; אייש:עדעד;ט :׳שט שי:־ט

 ט־סא-עשלא־ער דיא ;ע־ישטשדאז ;•רעדידאזע־
 יטטא:ד- -א:שע;שיא:ע-רען שאש אנגעלענענהי־ט

 -עש ע-ע ״ זא ו.עדע:־ט א״שצישאששע; שע־טע
 נילט ;עש*•; דאס אי;:ע־עשט״.־״ט. ;־אשע א••;״

־א א:- דע־ אעטערי־יעד אד;ע ר.ע;ר-ב ע־  י
 א־ע- טאהאששעדא;ע- ש־ישט. •דע, אש שעששיאן
 נ־אשטע; דע־ טיט שא; מישטע -עט:א- ציניינער,

וועדקע;׳;יזע!• צו אעשא־טיילישק־־ט
נא;
:׳טטא;

 טעישטע־ש־עדד -ער לעם
י א״■*, ״~אטהיגג2 אייגע״

 ג<- ,טליעזען
האט. צאגען

 שא־נע־זען דאש אייך 7ד.א*שעננ<ל דאך ור־ד זא
 אניעי; ■ע־ אי:־ או:*ע-זושו;:ם-שטערס דעש
שיע־זאנען בעט־״רי:טע; אעטע־דש׳:; דער ש״א

 ענט. :עודם שטען— עש או:ד ווע־דען נעשרישט
 דא- או:ד נעטראששק, שע־שעונגען ששדעבעצדע

 יודענש״גדלי. דאש דע; איינדרוק. איבלע דע־ דורך
 הער. אונטערזישו;:שקאשם־םםיאן דער שאד;עהען שע

ווערדען. שע־ווישט שא־ב־אשטע
 נ״• בעןא:דע־ען ק״נע זינד טישא-עסלאד שא;
 טעלדונג וו־שטי;םטע דיא איי;:עלאנ;ט א־גק״טען

שאל;ע;דע: איוט
א ד:ד שטעללע אטטלישעד שא;  צי־טו:;ען -

א דאש ע־קלע־עו. צו עדטעשטעט,  :אשרישט. -
 אננענלישק דער דל־ירערן -ע; אייז ויערען אלם

 ־א:שטאט־־ט נדיטשלעקע; שאליטאש׳ עםטהעד
 ט ש • נ או:טעדזושונ: שעטישע ד־א דדך ״א־דע;.

 ;ע- א־ם ד;ד שלעקען דיא וואו־דע; שעיטטעט׳:*
 קיראל'- אי־ם - נאטוד. א;דע־עד ;א;׳; ;ע;טהייל

 ־ טעלע:־אש־רט .ערעטערטעש״ דעש ד— טעלעד
 א'; דער :אך איזט אי;טעררשונ:ש־־שטע־ דע־

 אעטער- ־עזולטאטלאזע; ;עששלא;ענען טישא.דאב
 אה:ע צור־קגעקעהיט, :•־עד־האזא ;אך דשי;;

ען. צו טישא-עסלא־ הי  דע־- דך ורוד דאך בע-
 עשלאר נאך וואשע דער לדשע אים :א־ זעלשע

א שענעשען.  עשלא־ טישא אי; א־זט שטיטשו;; -
 שא־- דאש א־; שעיט־דען ־עש :עבשט ■יאש דווד:.
ען דען ;א־ ;ע-שטשהאשעם דעס ;עהע; עענו  ד־י

איזט. ציצוש~ישען שעל־א־ש־־טע•
נאש־ישטא״. א ד־ ודרו■:עטעלדעט; שע־;ע־

 ראבבינע־ דער ווערע אלש ש־או״דצשלאטטעש. ;עש
 ווא־דען. שע־האשטעט עשע:שאלרש טישא-־אר שא;

 הייטאנן. דר• - אדדטהוש. א־י:ע; אדף שע־והט
 אי;טע־ א•; דער שע־טהידעע־ ביזהערינע דער

 ע־קלערטע שע־זא;ע;, שעשע־לשע; דשענשהאשט
 :ע־ישטעטע; :ע־ישטשהאז דע; א; א־עעם אין

 ציריקצוט־עטעז שע־טה-ד;-;; דע־ שא; ש־־ישען.
ע נע;רי:דעטע אי:־ עז  טיט ע;טשל-עשע; ד־;ע -
 זא־דא צ״נת;ע;. א״:צעל:ע־ שע־־עבטי;-;;ען דע;
ע. ב־זהע-:ען זי-נער ערשאלגלאדנק״ט דע־ טיט  נ

 א•; עטשש־עהלט דר־טא;; דרי שדיטטע. זעטצלישען
־ צ׳שטישט־:: שיט א־:;אשע דע־זעלבען  שע־ ת

 א־. דיא אי;טע־זישי:;ש.העשטלי:;ע ־ע־ ״א:־טע:
 הא־א:שקי שע־ד;א:ד אטייאש. רא־ל ״אדאטע;

 ;שע־טדדידינער אלם ש־נטאק אלעךשא:־ע־ אי;ד
 דיא םא:ע נע־ישט דאם נל״שצ״ט■;, ש־טטעט ע־

 דע. אי:ד שע־:עהטע; דעששעצינליך א:;ערלא:טע;
 אדיואקאטע; שעטדעששע;־ען דען ע;טשליעשי:; רען

א פ־טצוטדדילען.  האבע; א־״א־אטע; שע:א:;טע; -
 בע;עשען אי:ד א־שעד;אשטען שערטדיידעו;; דיא
 רען טיט איס :יועדיהאזא :א־ טא;ע ד־עזער דך

נעשש־עשען. צ• דך א;;עקלא;טען
 :עשדיעבען: או:ם ודוד הא־דו.נא;אש אדם

א- דערדעשוט־־טע  אום שעריע׳ ד־:ע בעדטצט א:
 צי ק־עשטו; העטצער״ען א:טיםעטיטישע דיא שי־

 איעע; ר.א־דו-:א:אש אין ער האט ••;;שט וו־ךען.
 שםטא:ע— איש ט—טהעט־נ ז־נע א־בעד בע-שט

 :א;•; האט ער אשנעהאלטע;. וועהלער! ז":ען שא־
 ד־עזע - ;עש־טששט. •ודע; ד-א איבער ;אט־רל־ך

 ודא לאזווע־דק, •צום ד;ד;׳שט ע־ו זאנטע ■ ■ודען
א  ךא:ן טאן או:ד דך זיא *ערקריעשען דארצען -

 או::ארישע; דעם יועלשעם אי;;עצ־עשעד. דעזעם
 ה׳ ב־־קאטטען. ;׳שט א־ישזועט, בלוט דאש שאלקע

 טיט האט ער - ו שאלעסטעא נאך זאללען;•א נרש
 ע־־״שט. :ענענטוד־ל דאש נעראדע רעוע ז״:ע־

ק הא רע  קא;:• דערדשאשטען ד-א ווענען זא;ען, נ
 ק״ן אונם ווערדען ד־א שע־הו:;ע־ן, •א וזיר טען

 וועד. דיא נענע;, שא־הינק א־ם ש־ושט א״ף ;עלד
 ו״א אשע־ אבקדשען. וואללע ריא :•שט אעם' דען

קאננטען ודא ;ליק, או״ער;־אשעם •א דנד יודען

 יודען דען שא; נישט דיר ווענן ערםיםט־רען, וויו■
 נעזונוע דיעזער טאשטען. ווע־דען אונטע־שנדטצט

ירר- העטצער־יען אללע טאשט נויערנשערשטאנד
________ קוטסלאז.

גייאיגקייטען. פערשיעדעגע
* י ו ו ) ד • ע ז נ ו נ א י נ א ר ק ע ב י  א

 איין ערצעהלט טו ק נ ע ד ר א ל ם א.ע ם י ט
ק א■; :שאלגענדעם שלאטט  אינטער וואורדע וד

 ט־נ־שטע־ראטד. איין טאיעשטעט דינע־ שא־דטין
 ט־ניםטערשרעד. אויך וועלשעם ש־־א אבנעהאלטען.

 קאניגגראכ- וער אונד אנוועזענד. טישא דענט
 אי;. •טש־אדע, ציר שאלל טיםא.עשלא־ער דעו טע

 ורא נ־שט, נאד בענרי־שע .איך :זאנטע ע־ ועם
ק יודען וער נעשולדינוג; זאלשע א״נע ענ  בלוט- ו

 נאדה־וטצוטאנע צדעקען ריטעללען צ• נעב־דשעם
 אינטערזישונ; נעריכטלישען א״נע־ נע:ע:שטאנ־

 איבער שאראו־טהייל. דיעזעם קא;ן.א־בע־ ווע־דע;
^ ידען דאם אשטענ-געשישטען. אלטען דעזע י ־  כ

 זאלל- נדרשען, אשטעדשעסטע א-דרעם צו טענבלוט
 ווארט איין םע;ש שערנינשט־נער קיי; שעהי טע

 דיא דאם נענד. נאנין עש ודים איך שע־ליערען.
 בלוט דאם גענען ש״א טעשערע איינע נאך יודע;

 דאם אונד קאנשעסזאנען. אלשאנדע־ע האבק.
 שט־עננםטע דאם אד־ בלוט־נעניש דע* איהנעז

ק אין איזט. שע־באטע;  האטטע טאנען לעטצטען ד
 איי. 0נן עע־—היע שע-אנלאששע;. אויך:אך איך
 ריק• זעעל-זארגער ידישע; :עלעהיטק זעה־ נעם

 ליעם. טיינע־ א־ן טיך דע־ נעהטק• צ• שש־אשע
 אונ״דע־לע;לישע דורך אישע־צ••;•:; שעלל־נק

ק ארם זע—בע  טעדד נאך ש־־שטק ••דשען ד
 טיניסטער. ע־ודדע־טע דא־דף - ו־ בעשטע־קטע

 אויך בילדעט עש !-שאיעשטעט :טישא ש־עדרע;ט
ק דע־ נעשולד־נינג דיא ניבט ד ק • ענ  קאנשעם. ו

ק בלוטנעב־דבעש ס-אנעללק  לעם נעגענשטאנד ד
נא גאנין דך עט האנדעלט ודעד ;ש-אצעטשעם

ק א-ם שא  נעדאהנלדען א";עם שע־דאבט ד
 אונד שע־שו.־אונדק, איוט סעדבע; א••; סא־דעס.

א ד שע־זאנען שע־דעבטינען שא-דעם דעם -  מ
א שעדהאשטעט. ע־ - ט ב  אעד אינאבהענניג. דנד -

ע נין אוזט עם ד  דא-בער קלארודיט דך זאבע. א-
 טארד איין איבערהליט היעד אב שע־שאששען. צו

 צו טארהע־ דען - -א וענן א-נד שטאטנמעשונדען
 רעםנע- שטדעננע דע־ א־הןנאך אינד ע־מיטטעלן

ד ענטיע־ע־ בעשט־אשען. צו זעטצעם ו  דיא ד
 נעליננען נער־בטע העם רעטהעלם דעזעם לאזונג

דערארטי. אנדערע שיעלע ודא ודרד. עם אלעד -
 אינאוישלאזבאדעס עידנעם איין יך־פינאלשעללע גע

 וד־ד אבער שאילע דיינעם אין בל״בק. רעטהזעל
 אונד בעשולדיגוננ אללנעם־נע איינע היע־דם
ע. אונד ־עליניאן •ידישע ד־א נענע; א—דעטצע  נ

ק  דאשיר ענטשטעהען. :עזאששט.ידעצהייט דיא ג
־ נא־אנטי־ע ! ך י א

ם • נ ד ל ו י י ה ם ר ו א ד נ ם ע י  א
ע ס ס ע צ א ר ש ש א ר ט ם ש ע . ד ר א  פ

ם ד ע ר ד ע ע ד י ל י ש א ח ש ל א  וואור. נ
 האסטער שילישש שע־לעזען. טיטטא: טא;—ש דע

 אנגערלאגט טא־דעם אונד -ובעש ווענען ראו־דע
 ועס*־־- שאם א־נשטאנין ע־שטע; דע־ אין אונד
די. אין ארך אלם נערינטסהא* קאנינליבען שער  צ
 קאנינלי. בדאשעשטעד דע־ שאן אינשטאנין טעד
ק ק דורך טאדע צום טאשעל ב  *ע־. שטראנג ד

 האט אששעלאציאן זיינעד שאמע אין אורטהיילט.
 שאל. אינשטאנין לעטצטע אלם ע־ י ר ו .ק דיא

 דע- אודטר״ל דאם ;נעב־אשט או־טהייל נענדעם
טה־־לדיזע דרד אינשטאנצק אונטערע; ניידע;



ס י נ כ י י צ ר ע פ
 גלוי- אוגגליקליכען א־נזערע פיר ד״א איבער

סלאנד א•; בענםברידער א רו ״ ד זר׳ ב ח ה  ע
ק דעם ר ע ע־ ה אבבינ ערר  פרעם- צו נ״י אב

שפענדען. אייננענאננענען עורג
* .1

ש ל א 1 ־ א  זזע־־ו עזדזר זר• דודך ר נ א י
. דאנאטד טרד;• דז וייס; אנעדדאבבינש־ י  י

 50 הזד־צאנ יהושע ד׳ נולדען. 1 דע־צאנ שטיאל זד
 ר־• י״ רעפצלע־ פני ה׳ נול. 1 פ-״ין טשה ד׳ קר.
: אב-דם -י קד. 3״ שלעדנגער ■י ה־  5י ־אנאטח ל

 קד. 50 ווים טא~ זד נול. 1 -אנאנזוז £"ש ד׳ קר.
 נול. 1 פאבטא ריטש דוד וזי קד. 30 דאנאטד א׳ ד•
 ד• ך־. 50 קא-פעלעם ה׳ גול. 1 שראנק אוז־ז ר׳

 די ר־. 50 אוננא- יוזוע ד,׳ נול. 1 פ־אדל־ך יעק:
 זז• ק- 50 שנו,־דל משד ,ד, ק־. !5 ;•״!ץ מדד;•

 מאנגאלד משד ד׳ קד •5 בעדצעלדע- מאי־ נ—אב
י ס־טמא ודים. יוחנן ד• קד. 50 נול. ג

 שמעללע ד־א נעבענעמאלימענמע. אונד וואהנונג
 ״•זינששעזע; אנצשדעטען. ומעיל אליל ד״ח אדט

מעדנים• אקצעפט״רטען דעם ניד ווערדען

ז. ר ו ר, : א ז. 1 1 ען .1 ר, ן

£ ̂ < י י '<•ב ן לא ז•^״- _,א.- ן ^ ^ י ,א ~ — רן••*• £,.ו

ז*;דדייא6 קבלות מומימיט דעחזילבע ב:—ארצעמב • נ א ט ש ר א 6 ד ע ד____________^
- פע־זעדע• ראבבינעו א,־בדה״ראטהס-אנטראג. נול. 500 געדארט ז

 שטעללע ד*א עמאלושענטע■ ד או: וואדעונג נעבשט =א
 דייזע־ אנצוטרעטעז• *־ ל* שעפטעשבע־ 1י> אש אזני• ״-
ן ע ט ר י ט פ ע צ ה א רעם נו־ ווערדען שפעזען ׳ .ע

אלד פ א ע :אלד: ל

האט, בילדו::

צד גבאי געודד״ןאונדנדל״נע-ד-ן
! נול. 1* ק־. ״

(לעבד! ם: א ד ר ע ט נ ע
מרהל אבע־־אבבינעד ה׳ עד־וו׳

צי: :נא בד טוב י־ש ד.־ דורך מעלט
ו ד ב ל ד׳ דורך איצננדם מקהל

* • י • • • . ת ד ♦ ■ *
״ ~ < !5׳ ן - ♦ 1י >

״י קילא >׳ ביז 3 צו ציעגעל א;: •אפנעשעפט ק״אל־טעט. י
ל־פט־־ע־ ר ש ב עמענטהאלע״ איך ••*א

̂־־ געב־נ־ען קל־ינע־ אין - פריםא׳ בהבשד םי

א ־ ל ל ע ט ס נ א ן ש ע י י ף ע י י ט ש ד ל א •נד־ענפעלד. עדיבא בייא *א־עפדדי. נ
בד אייף ר־ ל או:ד פ ר ע ט אנ * י מ ! ! , 0* *,פ 0 8 1 3 1 1^X 0 8,

ע וויוח}! 1,1<>ו1/1ו1'1ו4111111:• 12. 0 *□" 57 ?^7 ,
̂ב־ז6 14115231צ'־01שו5 8טצ5 111 • (£60 4'111־18111!י<1א'13י1.ז )1711(611 £08 א 6 .ח'\ 111. 811)13ק€31, 1-3גית51א

י ״ .1-

קר. 20 גול. 4* סומטא קר. 70 גול.
 ליצי־ אי׳נעי יא - :ד ע ם ע א י ד א מ
 א־-ננעזענדעט אוני נעזאטטעלט -אזעלבבט טאציא;

נזל• *י• נאמאד ;,א בדנא ט-ב •ש ח• דורך

ימי• ■יי* £א: ל>):ומ:].צ־עדדנ
(א 45 50 16 57 מ-א:

; - ; ; ; 60 50 53 80 76 ק
75 59 32 52 32 ־דדאננששא־ש

פע־אנטדא־:
• א י ת ו די ע ר ע ד ע לה ז

ו. ר ו ק נ א ק
 ד־א איזט נעשיעדע א־טד׳ דדעדגעז דער אץ

 ם־אדטייצען תפלד״ בעל טיבטיגע־ שטעללעאיינעש
 אנע־דאננטען א— ם**ן רעד קורא, :וטע* שודט.
 אוגד זני א פע־זעהען קבלות טיט ־אבב׳;ען >ךטד־

פנד־טע. פא־טיצ־יטטש.;עםייניע א״:ע־ אץ ע :י
גאג. ויאבע. •יאנע־אלט בעזעטצעז. צו

ע פ־־ ;•לרע;. * ביז ־■ פ*ן .-טדע:,א •צ-טדז צע

אבני• אץ
• אינגא־

י*דישען איש אללע־ א:£ע־ט־;־נ; צי־ דך עמפפיעהלט

אוי־ •א־ז־ע׳ יי״• ז״ט דעששעז בי־נט א־נ־ שם־קעיייען

 ־.־;:• א עפפעדט בעבטעבטע :־ א שאלי־ע £־־ רוף
 ל־ענעץ אייש־יאדל ג־אשטע־ אין צי־בנונגען

אדה א״נדבט צו־

ערפינדו נייעסטע ־־א

ישראל ___1.........
געבינדען אין שא־טען

ליטע־. -•־,י״ י ב*ז נ00 פאן
ליטע־׳ 300 ביז 20!)אן6

ליטע־. 100 ביל 800 פאן
 א־ע־ בא;*דא־ אב ל־טע־ פע־ ר־ נ2 ב־ז 10 •

 נאב ;עגעץ פע־זענדו:: באגיהאד. באדינשטאציאן
 א־־נע ־״־־ זענ־ננע׳ ;־אבע־ען ביא .98*3

 נעב־נ־ע ע־זיבט. אנגאבע עננמזפ־עבענדע
 א־נד גע־עבנעט ליטע־ פע־ ק־ ״- ט ש

צ* באדדא־ פ־אנלא פ־־יז עלבען

1ש<0יי0111 ^תנ€11£ת3חת 1ח 30ץת1ו311.

י 1׳ד ■
3101(11 /  1'01.17X1*11. 1*. 1 1 י )״״זנ10י<!ןן .

11 י ו י ״-!ץ11)י>11י8י ווו13<ייי<ן1. */וו ••.

יוני. 23. פאם באתענקודדע בי-אפעשטד־

ק־,=י ע. ז ל
איננא־״שע 119 75 . . •שטאאטטלאז: פע־צ־נ:ש*:ע4 ע־1854
אעגא־־שע 130 — . . לאד; גאכצע * ע־ 1860
איננא־־שע 13:195 .פינפשעל , ע־1860 . . .
טעשעשע־■ 173- . גולמ ״י• צ* שטאאצציא׳׳נ ע־18י14

 . . . עיד^גד-דאטפפהז*פפא־־טפ־ל^
 גולדען 100 צו פ־אד־ענ-לאדע אי::א־.

. . . ולדק ג 60 צו האלנע
̂:ע ..........................םהי־סטד.אל-ר

..................ק$םםונאלל*זע וויענע־
. . נ־ל־ק סיי! צו לזןד< ט־־עפטע־

...........................־ע:טאנהדי;ע ק^םז^
.............................., •יק״ליזיז5

..............................י*וע אינטברוקע־
̂וע קלא- . . נדלז־ען 40 צו לו

. . . 10 ״ ןוע4ל קזנלענויש־ש
. • . 20 ״ ב$וע ק־אקו־ע*

״ 40 ״ לאזע ז|פנ־ג־
̂דע •66םאל . . ״ 40 ״ ילז

- 10. ־ודוזלפסל^וע
̂זע ם ל א ם . 40 ״ לז

״ 20 ״ ל^וע דאלצבומעי
̂זע נענשים שט. . 20 ״ לז

̂דע ויזר ספאניס־ . . ״ 20 ״ ל
̂דע וואלדהזסיין . . ״ 20 ״ לז

. . ״ 20 ״ ״ ווינדישנרעשין
. *0. ל^יע לאיבאנער

 176 5יי י
• 50 
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116"
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.......................... . דלבע־-אשיא
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...............................!:דא־4נצפ£לע
. .-•נשבאנקנ^טען ד״ששע . . .

.............................סימא־ק־ששיקע
...................סאפיעי-ונעל *וסישע
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 דע• אלם דאנן איגד ט־אקטירט ב־אננטור־ן טיט
 ז־־א נענע; דא וואודדען ״ארע;, בעזאפשק זעלנען

א פאלגטק ריפע ״עזעם נעהעטצט. יודען  בע- ד
 דע; שיט דך טאבטק אוגד גע־; בלעדן רדשטען

 אום וועג, רען אד־ שפיטצע דע־ א; אנשטיפטע־ן
 דאי־. שטוהל־־בטער דעד פל־נדעדן. צו ״דע; דיא

 העדרן געורססען א־גען דו־ך ־עבטצייטיג ■עדאך
 גע דעגגטג־ם אין זאבע דעד פאן ווים, נאסענם
 טעה- בעגל״טגג זאשאלטאץ :•גג ע־ אוגד זעטצם
 ענט. טענגע רדבלוסטינען דע־ פאנד-ען לעלעל
 נע- עם איזט איינשרייטק שטדענגק דינעם געגען.
ק צ■ טענגע דיא לונגען. שט־״  -ע ד־א איגד צע־

 וואור- גאבטם ־עם א״גצוששעררען. דעלספיהרעד
 אוגד געשאססע; ולים הע־רן דעם הוי; האם אין דע

 דע־ פע־־יאיג־עט ליינט וםע6 אם דיעזע־ ״אירדע
 הא- טיליטעד פ־עסבורג איים האט שטוהלדיבטע־

לאסםען. לען
ר ע 8 ג ע ר ו • ל ע א ט ל א ב א ־ זר י

ם

צ
8

 נע־־בט פא־ ביע־״טם איזט גו נ ו ג ל א
 נ־־אלאיעוו אי; האבען יוני ;׳-׳.טע; אם עלאנגט.

 באלטאער דע־ יוענק שלוספעדהאנדלונגע; יא
 קלאגע •עדע אינע־ י בענאננען. דענ-אינלוהען

 געש״ארנעג. דאם ע־האגדעלט.8 א־אט8םע ׳־ד
 יגה6 עהעלל״טען, פ־צף איים בעשטעהט ע־יבט
 אנגע ע־סטע ־עד בעאטטען. צי״יא אוגד :לער;

 נעשווא־ע- דע; אן6 וואו־דע איוק־עודין. לאנטע,
 שייע־ען טאגאטע; ג:: צי טאדטשלאגעם דעגע; ען

 שענהינג וועגען טי־א־א־ צוליננע. דע־ ,ע־קער,
ל צי טע־בעגם ״לישע; רנעם ע י  ■אדדען פ

ט י י ב ר א ס ג נ א ו  בע־גיוערקען דע; אין ו
ע־אי־טהילט.

א ;• ; י ך י ו ז ע ן ב י ר א ע ז ד י ־ ע  ט
 -אלל. ק־־ענער. •אזעף דע־־ ה.) ל 8 ם ם ה

 טערת דיא "ננסט דע־ שאשאים. דעם טעטשע־
 אי; ־עם שר״בט בעזיבטע הבד; אי; הטבפלה

״ ם י ל ש ו ־ ׳ ק ערש״גענהען , ש ל  נלאטטע ״
 איך פע־ל־עם םה8 ע־ב אם :פאלגעגדעם ״הבצלון׳

 ניגגע; — ״:שלים. ש פאשא דעס בעגל״טיגג אי;
 אגדאשטעג־ע; דיא -8 אללעם אים הבלן. נאד

 •ואלעם פ־ינצע; ־עם (זאהגע פ־יגצע; שע; עגילי
טען6 ע-י  ״אם בעד־נוגע׳, אללעםצו אונה א־צו:

ע- בעדך דע;  בעטהדזעם. העם נעטל־ך האהלע. -
 ואיו בעפיג־עט האהלע ״ע־ אבע־האלב דך -אם
־ האהל•: דעי איננעיע ־אם  סא. זעלבשט ען6״

 אם ־אננטע• שטא־ען געהען) ;•;ט האסשעדאנעד
טיליטע־ ־אם נאב־עם גאבשיטטאגם םה8 טאג 1.

 ולד האלטע; אויפגעשטעללט■ טהארען דע; א; דך
 פיהרטען אוגד אב צעלטען פאןאיהיען שד־נצען דיא
 טדעפפע; יעלע6 שטיענע; ודל האהלע. צור דא

 אונטע. דעד פארהאללע דעד אי; ולד ביי הינאב•
 גרד. ורד צאגען האזעלבשט לאטק. נעטעבע־ רע;

 האד. דער בעזובע־ היא ־ר6 -יא אי. שוהע קישע
 גע. דאם אין ודר גינגע; נון דנד. ביניטטיטטט לע

 ע״ה אב־נו אב־הם גראבע א״־דעם וועלבעש מאך.
 נעלעג- דלבעלנע האט דאםזעיבע איזט. עדב־־ט

 דלבע־נע אוגד בעלעגט זילבע־ א;6 טהידע• לעל.
 ד־א איך אלם טיך. ע־פאבטע ציטטע־ן שלאםפע־.

 טה־ענע; טיט בעט־אט, נעטאבעם דעם שוועללע
 לענגע־עם איין !■■׳ך שעד־־בטעטע א״נע; דע; אי;

 אוגד הרז פיין טי־ איבע־ גאטט דך לאש געבעט.
 ער. בעטינדען נאטה אין דך דיא בריהער. טי־נע

 גע. אייט געטאך דיעזעם ע־גליך טאגע. באוטע;
 אונזע- גיאבע ״עש אלף זאלכעט איין גענאיבער

 איין אי; וויר נ־נגע; דיעזעם שא; שדה. טיטטע־ ־ע־
 נ־אבע דעם אלף דאס ציטטעי, גע־ייטינעס זע־־

 איי. דנד לעזעם אין א־זט; עלבויט ■צהקים
 זאוויא טהירען. אייזעלנע אוגד נעלענדער זע־נע

 דעשזעלבען ז״טע דעד א; שלאסשע־. דלבע־נע
 טוטטעד אונזע־ער געטאך דאם ד־ בעפיגהעט

 דיא איזט, שאל־טה־־ע אייגע וועלבעם אין ־בקל,
 הי. לאטפע; ליעםען ודר פיה־ט. א־גנע־ע דאש אי;

 האהלע. דע־ פשלאטטער זאהקדאש אינד גונטע־
 שט״. נ־אשען עללען קלאדדאט י בי; 6 אלם לאם
 א״נגאגג א״נען ווי־ זאהע; אייך בעיטטעהט. געי

ק טיט ״עלצעל האהלע דע־ רנ א  )םםען1ערשל8 ו
 טישטע ז!) האהלע, ד־א אי; •עדאנד ויזןללטע א־זט.

בע. היערלף לעג־ייטען. שט״נע זעטטטל־בע ער
לאה; אוגד' •עקב פא; געטעבעד א-----ד דבטק
ק טיט דנד דיעזע ק אוגד אוטגעבק א״ז ל. האב  ד

 אלט, זעה־ בייא, גאנצע דע־ שלאםשע־. בעינע
ע. שט״גע; ג־אשע זעה־ ענטהאלט׳ סנ ע א״נ ץ  א

ו- זאהען טאך  לעג. עללק ■ז! פא; שט״נע ז>);אד ו
ק פ־ינצק דיא בעזובטען שפעטע־ גע.  אשא8 ד
 -יטאנו גליבענם;ענ>)שםק אינזע־עש הדזע א־ם

 דע; איבעד פל״הע נ־אשע א־ה־ע דליקטק אינה
׳-.לם. הטבפלה טערת דע־ בעזוך

ע י ־ ע ״ ה  איזט עם ן.) ע 8 י ו ט ס
 דך נוטשטןנערע ענגלישען דיא האש בעיאננט.

ק איש געהטק. טיהע גראשע ד  בדישטענטהוש צ,ש ״
 ניבט איהנען עם געהט -א; אינד בעקעה־ען. צי
 טיט , - ט<׳ זאלבע אייגע סיששע; זיא לענן לייבט. זא

נ-יליך א־יגעס איים בעצאהלען. גאלדע שווע־עס

א בע-יישש ויעד־שע ג—■א ׳,•ולא אל! י>;;יע־ ל

ץ־-א  —אונשעלות יגן א־ד,נ טין אי;ד שליצסק פ־ע־;־ן ;
־א:■(־ שק. א : : : ל : ל : נ דאפא; ל ג  נעששע־ן ־א״גן. ג
 דטד■ אל■׳;:־ -אגב• שש־אך דאפדששע־זאשסלוננ דע- אין

- ע נ6א- ז  קאגיז דע־ אגע־ ;ש־יעדעגששלש דע; ש״ -
 עש, איה־ שאגש )1: :שש־אך איגד א; דא-ט אידן שוד

 נן •וחנן -אגג׳ שא; ז ש-ששנעלעד-טען —א איטטע-
ק צו ד״טלין •־ושליש נעלאנע־שק דעש א״ש איזט וגא• ד

" ש־יעדק פאן ־,מ ומן* נ•ץ, ענטודכק. ראשע״ן ם״נ ש

 אששענגא־ען, צו אונו■ זאנען צו ויא-ש א׳•; טיך, שעט;
ק די;ן טיט דע־צענש שיינעש נ־ונד; ש א איך דאש ש ל " 

א־נע־א״נששיטטע.״־ ש־ישטנעלע־־טען
 ■נוליך ו. נין אונס ודר מענן עש״ש) זיאנטע ,—.דע

 איני איחנק אונו ועשצען שעדנינדוננ אי; ־אטע־ן דען שיט
ק שי־ ו״־דען ווי־ פע־שש־עכק: הילשע נעלע עלנ אונז א ל

ק אדף איך !וידוע דע־צק נאנצעש ״שיט ואל■ א״נ
״;־ק דאש וו•;־׳; וייא אגע־ ;א״ננעדען שלאן :•;ן - צו:׳;׳

ק דיא ? ששעללינען ל  אונד אונש :•;נען טישטד־איש דנו׳ י
 ודד קאנק ולא שע־ששטע. דאש א״ף אונש געאבאכטען

ק צו גאששאשש א״נע ז לאששק נעלאננק ־אטע־ן ד
ק, שחד־ אץ :׳; אץ• ,ע א־ ענ  ק;טע אוני נ

שא־ איוש ששאדש דשזע נענדעשטע א״שיש ש־א־ש ד־א

א שינט  איד־ען אין ־אשע־ דיא דאש ״••שש, ד־א ־־;;■\ו
אוש ששלענען, אנצולענק נע;ני; ישע—אונשע־א שעשטיננק

דע־ שיט פע־ב־נדדגג דיא עלאנעיומ נ׳ ע־ אי*נ פאללע איש
שיש איך שפיערשע ש א״נש: *דאלטען. ע צו דיך ש ::ויעיל אדש•

דעש אין ן -אדע *״ ? ל שי שייגע
האנען פאללשדירע, אייגע פאנדען ־ שטאדס ד דיעד?

דיא אץ דיא ־עפשע, ט ♦נע א• ־אשען בעטי אונד אויף דיא
דך דעי נאנג, אי־נען ח י י יי׳ קא=עז חןנן פיה־טע• יע שיעש
אמד פיהיטע, ועיטש אוישו נ״ך :הליך !ללש? א -;צא:, ודיט

פלאטטע אייזעדנע איינע זשויגלגק דו דע ענן אש ודר אלש
דעד פאן ודיט ודר, דענען ש: ד־יקשען, ד,אד,ע ד־א אין

עשפ^ד■ שאנעשלינט אנ׳ש 1 עדאלצע : נעש א" אין ;דש, ששא
ק ודעדעדום פע-שלאפען ווי־  אונס בענאגען אונד נאננ ד

אונשע-אי-ד•- קאלשק, דעש אץ דאשען ע־קעלשעש מאחר
ער• וויי נענאששק, דר־יא מי־נע אונד איך דעגן ; ודש; שען

אנדע-ען דד־יא דיא האלזבד־ינע : אן דעמשטל־ך ק-או:קטעץ
שאן דע־ אי־נצינע, ;־ ד? איך בין ן ד> או;־ שא-בען, ש ק ל,נא::

האט. :־ש קעננשו .;עש נא; ,*ידישען א־נטע־א •ענעש ן דאדי דעש
*•ך ודל, דא הלשש, בעפיע אונד ודנשעשם עש דוא י וועגן
איה• אמד =ע;ע=ען ין ■א־׳ע־ דען צו וועגע דיעזעם אויף שיך

־־:טען.״ א״ש באשיצאשש היגע נען
וע־ *.יע־ אנשי! דע- שנשר, אך <שפ־ •ואד-ליך, 1.*
איין ׳ערק אונז דיא :ד 1א־ אונ: ־ פ דך דיינש דא קוטז■אע־)
שיך •ה-ע ם א:ע־ ק די;: ק אל־י שא ר;שטו״. דע- וועג

צוששא־ אונהייל יין א דיר ווענן דאשיט! הדדע, ; •ענע: נאך

ל  אן6 קירבע טרייק דעד גענעראלפע-זאטטלונג ת
 הער- געהט בע־ישטע א־בעררייכטען •שאפטלאנר

 אבנעלזיפענק אים יודענםעקערלונג דיא לאם >ך,8
 ־אטטע- ף ראש שער שטע־ל־נג ונד66 954 יאלדע

 יודענבעקעה. דיא פיר אוישגאבען דיא רענן טע,
 שטערליננ ו;ד8פ 5680 בעטרוגען רוננם.טיםםיאנק

 ק6טוי דעבען נול ווארען עם אונר נולרען) 60,800(
 קאנסטאנטינא. אין יע־6 נעטלי־ פעלצייכנק, צו

 ברעם׳ אין אייגע אוגד בודאפעטט אין צווייא שעל,
 נע. א״ן געזעללשאפט דיעזער קאטטט ראהעל ליי.

 איזט עם שטעהק. צו :•לדק 9540 אלף טויפטעל
 א״נצעלנע דאך עם דא: וואונדער, קיין דאהער

 זעעלעג. זאלכק אי־נעם וצו דך ד־א ניבט, טענשען
העלגעשק. שאבער
י * ו ט י א ו נ ) ( . ט ע ט כ י ד ע נ נ י ה

 פרעוידענטק אטעדיראנישען לעם טארדעל דעד
 האט• ער געקאפפט. יוני 30. אם טאורהע גארפיעלד

 לעטצטען צום ביז שפ-אבע א־גפעדשעטע זיינע טע
 הינריכטונג לעל פאל בייבעהאלטען. א״נענבליק

 פרעדדענטען יעטציגק תן נאך על בעשיטפפטע
פיינלינג. אונואנקבא־ען אלט אלטהו־

א י ד ז ג י נ ו ז א ל נ י י ד א ע אל■ ד
; ע ג8 ט .8י א נ ם ט א א ט ש . נ ע ד ל ו נ . 

 בעקאננט, גיבם פיגאנצטיניםטער־אום דאם ן.: ע ט
 שט״על- אונני קאניגל• דיא דודך דיעזעלבק לאם

 דארטיגע לאם דורך פיאוטע אין זאיויא אטטעי.
 לדפענדעם -עצעטבער ענדע ביז הויפטצאללאטט

א עלפאמט. •אדד  נול האטטק פינפער אלטען ד
גילשרגקייט. אידדע יולי 1.ביז

ם. ע ט ם ע י י ג
אבדאג׳ ריא האם רעפערענט רעל עשלא־ו

 קעננטנים צור הייטאנן גע־ש—פע־טל׳ דעם קונג
 דע־ אננאהטע ד־א יעדאך פערודיגעלט נעגאטטען.

 אונד האלאנסקי אטוואש אדזואקאטק, שעשטע־
 אנגעקלאג. דיא יעטצט דך בעפינדק זא פוגטאק.

 דיא פע־טדעטונג. אונד פע־טהי־דינונג אהנע טע;
 הא. פעשם, נאך קאטק אגגעקלאגטק רעל פ־דען

ק  פאלל■ דיא נאטער קאניגליכען לעם בייא דדער ב
 אלסגעשטעללט. אחואקאטען אם־גק דיא פי־ םא:ט

ע אב אבעל ציריפעלט שאן  פאן פאללטאבט דעז
וירד. דין ערפאלג

ל א־גאן לאם .פ־גנעטלענשעג־,  אייטעדטט. ת
י - וועלבעם פאדט־־א. לינקען ת א אין י ״ ע־ צ ט  ת
 האט. איבעלטלאפפק בלעטטעי ננאלישק א אליע

ם עם וועלפעם אין א־טיקעל. אייגע; בליגגט בעולי

 נאננעש ־שק—אונשע־א דעש קענגשניש וי* ואללשע, שק
—געדע• שע־לא־ק ניגש

,7 ש ש ־א געשם־אכק עם־־ש ונעלכעש אן6 הדד, -אש
ן אונד ק־שדאע־ש א״נעש בעי-שצע א־ש ודא־  עש *על6 ו

 עד•6 קדא־שיער ו-ן ד^־שהץ מנשה ש איי •ף, או ניעשאנדעש
ק אין דיענעד ד-נעש שאן דיך ליעש ע־ לענשע.  קעללעי ד
 כע-כטעש עם־יש זש ודא דא, אללעש שאנד אמד שיד־יק

 וועל־ אץ אדף, בריעף א״נען מנשה דעטצשע דאנן האשטע.
 איבעי- צו ששאדש דיא -אמעץ דען שע־שש־אך, ע* נעש

 זיעען דען אונד איהש שעוועיוש דליאוש •אנאלי ל־עשע־ן,
 שאללשטענדיגע קושהאעין ועשמטלינען אז:־ אנצל: ש־״ען
 נריע* דיעדעש שיט ווירדע. צזדנעץ שע־צ-הע: אונד :נאיע

 דעד העערעשלאגעד דאש אוש אויף, עם־יש דך מא:טע שע
:ק•—ע צו ראשער

 נעלאנע- לאננק דעד וואר פעלדהעיר רא־-לשע דעד
 אוגד ודים נענענד דיא יאשע־ ד־א דא שידע. לעננשט דונג

 לעבענסכדט- דיא מושטען דא האשטען, שע־ודשטעט ביייט
 הער- שע־נע ודיננער אויש העע־ געוזאלשיגע דאש טיל שעל

 אן ינ6ה״ עס שאננעלטע דאדויך וועדדעץ. ניינעשאששט
ק אץ ווארען קראנקהייטק נ^טדווע:-:שטען. דעש  רייהעץ ד

שע א״:ע אונד או־שגעבוקכק, דעי.־אשע-  אנצאחל גר̂ו
 יילואוס דאטטע דא עילענק. איהנען ווארק ק-ענע- דע־

 אונד געשיקט ־?ש נאך נעדאנדטשאפט איינע שעוועדוש
 דיא נעשטאטטען, צו איהש לאששען, ניטטען קאיזער דען

 אבער ויך דאטטע קאיזער דעי צונע:ען.6אוי נעלאגערמג
א אוש בענעבען, פאלעשטעא נאך זעלבשש  בעלאנערוננ ד

 דאש א־נע־צ״גט, באלד דך ער אמד רייטען, ע• פעידאנליך
א  אסטע6 האדריאן איזט. אוגא-ננעהסנאי בתהר ששאדט -

 *דר-6 דא אנצוציעהען. נתד- פאן ענטשלוש, דען דאהער
 נאטשאפט איינע דע־ נעפאננענק, איינען יאשע־ דיא טען
 וואר עס הע־בייא. ביאנטע, ששאדט בעלאנע־טען דעד אויש

פ^לנט.) (פוזיטדעטצונג עם־יש•
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ע־ )םטעד1ה ו־ליוו אונדווירד אוטנעענדערט ד אן | 
 !ע־זיכטקמאר- רעם אונד 0םו*רדע דעם אנקלאנע

 דערוערבע וררד דאגענען ורי־געשוראכען. ־עם
 איי־ אלם ־ויבעם. דעם וע־ב־עבענם דעס ווענען
 צוזאם. אץ פערבדע־ק אביגען טיט דע־ וועגק

 ואד־ דעד וערברעכע; שטעהענדען טענדאננע
 אונר טענשען טעדדעדעד ט^דטינ; זעטצליבק

 ע. י ו ע וערלעטעו:;. קארוע־לישען שוועדער
ם ע כ י ל ג נ ע ל ס נ ע  ע ז י ו ה ם כ ,• ע נ

 אלנע;דער-6 וורד או־טודיל דאם *עראודטהיילט.
 בע. אי:־ טאדטונג בי־א דאם בענר־נדעט. טאסע;
 אנדעדק דער איגד גאלד נאשוא־ דעם רויבוננ

ריו! טארדע- דע־ איינע־ ע־1או  נע■ דאסטעד וי
 נ־דען דעד אדסזאגען דען אויסער וירד וועזען,

 א■׳- הירך דאדאנימש. א־:־ נעמעש דיענסטבאטע;.
 דעדען אן ערדאשטםנדינדע;1 אן6 ־״רע נאנצע נע

 נאבגעודעזען. איזט. צווייועלן צו ניבט דיבטיגקייט
 דאויד. בעודיזען זאלבע: א; עט ועדלט דאגענען

 םא~ א״ן גענאססע; אונד גאלו נאיםשאר אן דאם
 כט-ערא6 אבדבט איבערלענטער וא־הע־ טיט
 האד. ז״א, געשעהען ארך דיעם ויענן דאם, אונד
 ועראיבטע, זעלבסט עם זייא מארד. דיעזען טעד
 ואקט־ש דעסזעלבע; עדאיבוננ1 דעד אן עם דיא

 אדגענ. נעבל־עבענעז לעבע; אם ו־א טה״לנארם.
 אנ.8עםש דע־ אלנע1 אין נעסל־ך ראטטע; צ״גען
 בע. ־אם א־ם1זא פעילעטציננק שוועדען נענען

 -עוואלוועד א״נעם א־טעד ועדלאדק. וואיםטדין
 טאד. אנדע־עש קיין נעזיט־ן דאסטע־ס אץ ויאודדע

 דאש יוער־ענ־ נעוינדען. אינשט־יטענט . טיננם
־ ד־א א••■־ בעצוב איי טאדטענודאשאקאלל ע  או|

ם בענאננענען דעם  ־אש ־אנשטאטי־ט וע־נ־עבענ
 האקעהער. א״נער אן1 ועדלעטצוננען זעטטטל־שע

ע; ה־ א ריעם־ט ועדלען עש - - א־־נע־ צ׳ ־' ד  ו
 ג־ונדבע. נזישזדז־גען טארדעש ויענען אידטה״ליננ

 דעש ע־טאדדינג דע־ אנקלאנע ■יא ז־ננוננעז.
 דאסטע־ם ־"ביאטע־א־ען דעם שלייך, עננעלגערט

 ייע־ע׳ בד״עזען ויענן דין■ גx•י■ב דאנן נו־ ודרדע
 טיטשילד־נער ודרקליך שלייך עננעלבערט דאם

 ואם׳ דע־ !ע־וואינדינג אונד םא־טי:נ דע־ ׳־א ב
 בעידעזען. נ־בט א־זט אבע־ ו־עש ייא־. נאלד ל־ע

 נעליע. טדאט דע־ ארנענצ״נק -ע; ואן ז־א דענן
א. דעם וע־זאנםבעשר״ב־נג צי־ דאטען וע־טען  ־

 דא־יבע־, צידיועל ־אששע; ש ד>)םטע־ טע־א־ען
 א־געג. דיא •יא־, טיטשילד־נע דיעזע־ של״ך אב

 אלם ־ייבדאטע־אדע; ־אשטע־יס בעצייבנען צ־נען
של״ךיש ל״בע ־יא איבע־ ־ נע: דע־ )נד,1בל

 דאששל״ךדינטעסשויא־- אננאנע, דיא ענטהאלט
 ערךעננען דאם יואט האט. נעט־אנען האא־ צעם
 ודאנליבען דעם אלם שלייך־ם ואטאנדאויע דע־

א דודך דויבקאטעדאדען  אנבע. איינענצ״נען ד
 א.1 דיעזע האם בעדענלען. צו איזט יא ט.11טר־

 אלם אינד אבנענאטטען ל״בע דעד ואן טאנראויע
 ייאירדע. ואינעוויעזען אדנענצ״גען דען ד־עזעלבע

 יענן אלל״ן ויאד. צושטאנדע האלבפע־ט־געם אץ
 דויביאטע. דעד ך •טל״ דאם אוטשטאנד, ־עד אייך
 ז!) ■ועדע. קאנכטאטי־ט ווא־, דאשטע־ים ראה
, עם ניבט - או  טא־דע־ דעד דאשטע- ־אש ־

 אנדאלטסוונקט אנדעדן קיינען נעועזען׳ שלייך׳ם
 ואססענדע, ש דאסטעד ויסטאלע דיא אי; דיא אלם

 אבער ני; ־ינעל. נעווג־ענע של״דיש ל״בע דעד אי;
 וע־בר״טעטע. זעה־ ד״טע וישטאלען זאלבע זינד
 ויאו־ וא־לאטטענדע טענשע; נעיואהנליבע; ב״א

 א ב״ דע־ ע־נל־ב־״ט דיא וויא עבענזאייעניג ;ען1
 א״נע; שני־שנדקע געוינדענע של״ך אינ־ דאסטער

 באוני געוצליבען רעם בי־א קאננע. בילדען בעי-!
 אין קידיע דיא טישטע אוטשטענדען טילדעדנדע; אן

 בעשטע. שטראוע. דאבטטע דיא ואללע דיעזעם
ן הענד י ש א ע ב י ל נ נ ע ל ש נ ע ב ע  ל

 יואר זיטצווג דיא - אניוענדען. ז, י ו ה ט ב ו צ
 זעד־ ״אידדע עם אינטעד-עטסאנטע. זעה־ איינע
 דעדואר• דאטטע; צייא־ איו־ נעיועטטעט. ויעל

ל נעועללטע ־אש אדוואקאטק ־אנענדע ט־״  א-
 בע. דיא ויבדרים דאם ועדדענד ו־אועצ״דט.
 ער■ אי־טדיילע ו־יהע־ע; ב־ידע; דעד שטעטנרנינו
א ווא־טעטע.  דאדע־ איזט טיינינג אווענטליבע יי

א בעו־יעדינט. ניבט אירטד״לע דיעזעס א;1  ל
 וע־אנט״א־ ג־אטע א־נע דאבע; •עדאך ־׳בטע־

 אונד אידטד״לען ;׳.:•עט״ לדם ט־םםע; א•;־ ננ1ט
 שטאנדו־נ־טע -עם א;1 דיעזעלבעי ;עדען דעננאך

ק לשפע •יי ליעבע־ א־ש. דו יא אלב לאששען, ל
ק  דאט דאשטע- *עראו־טד״לען. אינשול־ינע; נ
ע־דאנדק. צי ל״ננע; שטארדען ז״נעם ני־  -אשם ו

 ננעטראווען א״ בעוי־בטעטע; וד־ ״אש ־אש
ענטנעדט. נאלנע; דעם היבט•; נעשליך ע־ דאש

א (ד י נ י נ ו ־ ע ד נ א ו ו ס י ־ ם א י י  א
 א־טטע־ד־א נאך א־זט עניוטען אי; ן.) ע ט 1 י ג ע

 אלערשאנד-ע; איים דעדנעשטעל־ט. ניבט דודע
א אינה א-  זיא איידאואע-. אללע ענטוליעדע; -

טע; ב ע ו-  צ״טי;;־ ־יא..לאלנישע שלענד־״ען. ני
א איבע־ בע־יבט אישפאששענ־ען א-נע: ב־־ננט  ל

 ענטדעלט בע־בט לעזע־ •יד. 11. ואש טעטצעל״א
א שעטצט ע־ ;א״נצעלד־יטע; עטוא־ענדע ע. - נ

א וואואן ,9ג0 אייף טא־טען דעד זאטטטצאדל  ל
 וואיד־ען ט״סטען דיא זינד. איידאואעד דעלוטע

אן א־ט א״נענען א־ינעד טיט  ע־שלא■ שטאקע; |
 ואליצייוואבדייז א••; אין דך וועלבע ויעלע, נען.

 אדנע ואליצייא דע־ ואן ויאירדען וליבטעטען,
 שטאטטעד—בע-בט ־ע־ עישטאבען. טיטל״ד

ע. וא־דעד ז״א נאנצע דאש איבעדצ״נט, איזט  נ
 נע- וע־אב־עדעט איטעע דע־ טיט אי:־ :לאום
 ע־.1 קליינלויטע דאם עד טאדעלט איך ,״עזען.

 טא. אנדערען דעט ייעלבע קאוזולן. דעד דאלטען
 איין ל־עשען. ענטייאאנען א״דאואער אללע נעם

ע־. ואליצ״בעאטטעי בדישטליבעי טליבטינע־  ו
 ואלי. דו־ך ;׳יען אואע־—א טעד־ע־ע זיבע־טי

 באן ייאדדען. ם־שדאנדעלט שאלדאטען איו־ צייא
אן עדצעדלט  רייבסטען דע- א״ועס זאדנע דעם ו
 נעוליבטעם פאליצ״דייז אינם יעלבעד באנקיעדם.

 דיודע־טט״זיענד אנבאטיסואן א״נעש טראטין אונד
 >.־:■ א״נע ■יאירדע ניעדע־געטעטצעלט ו־אנקם

 ענגלענדעד צ״י־א ב־אבטען ואב-בט טעדעססאנטע
א״. אין אבעו־ש ■יו׳ 10. אש דא אלם לאי־א. אדם
ד־ שטאנדען. עדע דע־ אי שטדאסע נע־  א־אבי וי

 בייא ליעם וא־בייא אוויצ״ע־ע; •צוו״א טיט ואשא
 ועדער. אינד דאלטען •יאנע; דען אנבל-ך א־דדעם

ך י א־דנע; דך טע  זיינעד איינעש וע־טיטטלונג ל-
א א■ דך עף וואנדטע בעגל״טע־  אונד דע־דען -

א. ־־א עוטול־עדע; ״•יא־ום ייא־טליך זאנטע  א״־
ך •א דיאינידען דא ■י ואעד  ־אש וליבט א־ד־ע ד-
 ־אם הע־־ען, ם״נע איבעדאלל. דא זאנען לא;־.

 בעשיטצען. צו דא בץ. ענטשלאשםען ועשם איך
דע־. ־יא זאלל.״ געשעדעז ל״ד ריין אידנע• דאש
 איבי איבע־־איבט ייעו־נ א״ן רען,
עדו״דע־טע; ואשא. א־אב׳ ־עש

 אניעדע ־׳א
אללועט״נע

ע־לעם ע־ א־נד ־ע־ענטא־טע;  אבער דאליף. דא ו
־־א ואשא א־אב׳ אייך ־אש צ״גט. בע־־בט איד־

־אם נלדבט. שא; אנואננען. ארוצינעהען אדנע;
 -ע; ואן דך איש ד.—ו! ב־דבען •אה־ע עני•מען

 - ע־דיזלען• צי איוולידשיטלענע; א״נענבלדלבע;
אע־ ־ע־ אבצו; ־עד או  אוג. א־ט;1 דויע־ט א״־

 אבנע־ייזט בע־״טש דנד ב־יטטען .״,י0(״ נעועד־
א צ־ד־ך. ״!איו נאך ני־ בלייבע; אינד  דאלטינג ל
•ד־ד אינ־ ו״נדזעליג איזט א״נועבא־ענק דע־

בעוידבטעט. •טלענע־״א נ״ע איינע
ן י י א י א • י ד ן ע נ ע נ ל ל א י י א ד  ק

ן ע ד ו ן י י ט א י נ ע  ויאד יזני .׳י! אש ין.) ש
 א״. םעניטין. אי; שוע־שא־ע־ אייורענענדעד א״;
ב־ער; אנצאדל א״נע דאבעו אוטשעשיטען נינע

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

א־םזעשצו:נ.)6 ־טע52(
 סעקאדא׳ פאן איננליק ־אש טא:ן רע־ דאהטע -דם

 פע־או־זאכט דעע־ע ־אדדיזזע; מענטינק דעט שאן וועלכעש
 ענעג־ קאש, א״־ע־ע־ איין אלש פדטנעטדדלט, וראו־דע׳
אנרע־ען א־־נע־ סאן קל״דע־ץ, צע־ו״ששזנען מיש שאללש

אוננליקש־ דיא אנדע־ן, דעש שאלנטע איינע־ איני
שע ;**ענע* 5 דיא .ד או: :דע, ע קיץ :א־ימען : :אטשאששען

וויינטק• נד א־; •שמע שה׳ ־.־ע איי עדדאבק ונד א דא נא־מק
שלינטל־נגען׳ שאן נן שאא־י נ־אשע קאטען דאנן

נענוג נ*:ט ען וואיסש ! ;ץ; שלאד *ו?מע*ן דען שא* דיא
*אמי- דעס 1 שטע־קז אונד !ע א: דעי שאן ני ערצעדלק צו

בעדעק־ נדעש לא: דעם שלענע ריא דא דאש העע־עש, שק
דינ :שלאנע •ש־עקעו דיי דיא ווענן ־:*א צארל־ייך, ^ שע,

אנשיהרער ן* ד־ !:שד, : ש־א־1 ה יש־אלד שאז
דורדציעדם•

״ראניג
 שטר״ש־ ״;;ץג-ל;ןבעיא ידז ד־־סען ודר קיטראע־ו דער

 קאננען ודר ;ענטגענענציעדען ני:ט -אמע- דע־ מא:ט
 שעילא־ען יוע־ק ורד ;ויאנען שעלדיצלאנם אששענע ק״גע

 שעווע־ יוליאוש נד א אונגעאיבט נאך דנד ק־יענע־ אונוע־ע
 הונדעיט אין דיא ענטנעגען, טעננער אונס סיה־ט יום

 צי־ט דעי לוישע איש אבער — דנד. ע־ש־אנש שלאנשק
 אידם העערעס ־אמייצען דעש ע מעני ג־אשע דיא ודרו־

 ק־אנקרי־ט אונד הונגעי נע־יינען. סע־דע־בען צום זעלבשט
 אונד ענשטוטהיגען זיא אדשב־עכען, .־ייהען דינען אץ ודרד

 בתדר נאך אינש ווארלען אבע־ וד־ שע־ניכטען. ענרע אש
 ווארלבעשעס- אונד נ־אש איוש •צטא־ש דיא צוריקציעהען.

נעדיייפם ש אי ־א*ש דג־ שא־־עש־ע אוננע־־יייע־ע נש. ש

ק־יעגע־ אונזע־ע אינד אונש אלליץ ניכש ווע־דען אונד
רונ ־עש שא* פל־כשק, ד^ישהץ דיא אללע. ארך ואנדע־ן |
א שצק. ש נע* ן  שעש־ רען דך מאנען אנע־ ראמע־ -

א־נ־עננק.׳' קאששע ר־א ב־״ר.* שאן מריע*ן טען
א) ב* נשיוא-שעשע ::: (א! נזש, איזש *אשד ״״דיין

בתה*•״״ נאך צ־עדק ודר
שע־לאסשענע א־ינע וויעדע־ **ישליס וזא־ נאלד

־אמע־ דיא צאנען יא לאננע, ניכש וועה־טע עש ששא״ש.
שעמ• היילינק דעס מי־ע־ן דיא צע־ששא־שען אונד א־ץ

— ווא־ען. סנע־ינהעה אד ני־א צושא־ בורין דיא שעלש,
אט ע*א:ע*ש יודען , ד־א וועלנע ששעדשע, שעששע אללע
וועל• •אדע־, דע- ע דענו ריא אץ ורעדערום שיעלען טען,

ענהקאמען. וועניגע נור : ע־שלונען. איינראדנע* דיא בע
אץ זק שע־בא־נען ד אזג נעבירגע אינש שלאדען איינינע

שעששען דע־ נאך דך בענאכק אנדע־ע שעלזענדאדלען,
 איד• אונד איישנא־ש ם־״נדליך דא מאן ווא בתר.*, •טסאיט

 צוקאמ■ נאהרונגסמיטטעלן אדשגעדיישטק דען שאן נען
ליעם. מען

 איין רע־־שטע ועלבשט בתה* שטאדט דע־ אץ
 דיא א־־־ז שע־ש־רשען בעווןך,נע* דיא ;סוטה שראהליכע*

 דיעלרעג* דען א״ף איג* שעששינגשמויע־ן איה־ע* ששע־ק;
 א־בעי- ווא־ דיעדער כנבא. כ־ אנש־ד־ע־ש, איהרעס סוטר,
 :א:ש איגד שאג אללעש. לי־שעטע אינר לענקטע אונל אלל

 אונד ע־דאדען צו וואללע ד־א אוש נעא־בייטעש, וואורדע
צו־ שאלל מאבען. צו שעשטע* נאך סדע־ן שעשטען דיא

דיא ו איני בתו־,• שאן יעווקדנע* ויא ש-,אשק שע־זינט
איד וואס אללעש, העע־ כנבא׳ס בר אויס ק-ענער

נינט י נא* ווא־ עם אנזךדנעשע. *-ע־־ שעלח טע- בעיועד־
::טען• קא; ע־אנע־ן ששא־ט דיא ־אמע* דיא דאש ־, דענקנאי
יא־ען ו ונד א עמשא• היסמעל נענעןדען :-אנשען :*ן מר: דיא
ן ע י ל ז•: דאש שעשה, וא זיא ווא־ען אייך אונא־נע
ידע*• וו ־אטע־ דע־ ששי־מנאקען ונד א :שאששע; 1יואו־שנ־

א א:ע* ווזןללטען לייסשעטק. שהאני  ששו־מ- ש־ינדע -

אייניוארגעי איני ק־יענע־ דע־ יששע־וננ בעג דיא
ד־שנעשד־ילט. ת־־ שאן ק ואנא* דך דאששע : קינ-עץ ד

נע־אדע אלס ה אי־נסה ה ־ - שמאד* דיא דו־ך כבבא נ
אים־ינג■ •נדעדן לק דיא ק שאן טדזענדע ייא־ען. אויש שי

ז יש־אל שאן נ ל רץ טען ־ ע קא:• -ד״ל, :־שסע; *•נר וו
דע־אן נ:בא ג־ : אן דק ד־עננטע קנאנע איין אונד —

ף אונר :ייז
דיי• דיא נענען שלאנש צי־ הינדס אינש שיד*עי

״ ווןך*י*ען • ר קינדע־ ודר !•ש־אל שאן קאניג א דק,
בנדיששעלן—ש א״זע־נק אונזע־ען מיש נאטצענדיעגער

*1 דו־נבאדיק
ששע״ד, אייש׳ש ־ דאב דא דך צו קינד דאם בכבא נ

: שיאנטע אינד עש קיששע
קינד מיץ דוא, הייסט ״ודא

קנאכע) ־ע־ (אנט־יזז־שעשע שמעין׳ ה״סע ״״איך
 בי *א: שי־ששען שע־ששא־נענען דעס וארן דע־ בץ אינד

גמליאל.׳״*
 אהנען, ג־^סע־ גאנקז^ממע ודרדינער איץ ביוש ״יוא

א) בל (שש־אך קינד.׳• מיץ דיך. זעננע נ^טש :נ:
 דעש ז^הן ששעטנענ״־ענע- איץ וואר קגאנע ייעזע־

 נאך שאשע־ם ז־־נעש טאדע רעש נאך דע־ גמליאל, •אבני
 אוש וואר. וו^י־דען געביאנט שע־וואנדשען ויינק שאן בוזהי
 ארך האששע גמליאל ־אבני נעזוכען• צו שולע ד־א ד^־ט
 דעד ווא־ אבער שמעין •מנע דע־ ז^וזן. אלטעיען אי־נען
 שאן אין נשל־אל ראנבי דיא ש־ויא, צודיטק דעי ו$ו.ן

 ני:ט האטטע. נעד״ראטעש לענענשאלשע* שא־נע-קטעש
ע דעם ס^י לאנגע ך דיעוע* אידס ווא־ טען ־ס •6 יעס מ
ויודען• נעניזיק וארן


