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ווערהאוואי. געגעץ אטוואש
 *•'*נגען. דוישטישטעדטישק אללע; אינטער

 אנגעלענעג. טישא-עשלא־ע־ דער שימ זי־ רעלבע
 ״שיננעטלענימעג־:־אש ״א־ האבק. בעשאבט הייט

 אננעלענענהייט ־׳ע־ע וועלבעם בדאשש. א״נצ-נע
 בע- ־יא שע־ש*)ל:שע. ״דענהאש שאגאנושעם נדט

 איפטעי ווא־ען שמיטצנלאשטעש רעזעס בערישטע
ע; ש״ע־לישע; טיט  יעדעם אי; אי;ז- ש—;עשי -נג

 שארד דאנשעבשיאנעללע -ער ״אי־דע בלאטשע
ע! דיא ט־טנעטד״רט. ע־־״עזען אלש ש  ״י

 גע. שא־דע־שאנדע אייגע ארש שטאאטשש־־גער
 זיא- שעד־בטע לגענהאשטק ד־עזע ב־אג־שא-דש.

• -ע; - א־ ק ב״ע-נשאלי -אש בע־עבנעט -  גענ
 אדלגעפ״נע אייגע -עטשע העטצק. צ• ע;— דיא

 געש־יגע אינדדע־ נענדיששק. דך איש יודענדעטצע
 א איג־ צע־שטאדט א־יגעגטה־ש ״דישעם —פאב

 דיא זזע-ע דאג; דע־שאדגעבראבט שע-י-ררזגג גע
 נע־ איגד י א ■ ז א ה - ע ״ -6 ט צ״ שאגששע
נע״עזען. שישען צי טדיבען איש נאששע;
 ליידע״ נ־ע־ע־ע; דיא א״־ דאט ע־דאויא׳ ׳

־—א דעזע־ ששעקול־ם. שאללעש דעש שאשטע;

 איזט ב״ע־ אונגא־״שע דער שער־עשנעט. אבער
נע צ: אינטעדנעהסק א״; שי־ ל״בט •א ניבט
 דיא דע;; קאנן, שע־לע־ע; נור עד ״אב״א נע.,

 טישא ראלאשאן איגד שטא־ד איזט גג—רעגיע
ע דער ש י ־ א נ נ ו  טינשטעד״שדעדדענט א

״א־ט■ האלט
 נע. איבע־צ״ניגג צי־ גו; א־זט ויע־דאיוא־

 ידעני •ינע ז איזט אינשאגריך עש דאש לאנגט,
 ז״נעי אי; איגד ״שע;. צ• רעיעז אי;■: דעטצע
 גע- ד־ עד ״ענדעט וזאיט־

 •ידע; שען—אייננעששע דע-
דעי• ששאיטענדאגגע!  ״־:ו

 דע; שע־טד״-נינג דיעזע
;שיט געדם איגד ור-ד ״ ;

שא:
 ( ■יא ראט• שעדש־יען אגטישעשיטע;אי׳ שי־

דעסז
1 1'

 אנצושעל- וו!ך־נוננ מייגע אוגד נעהמען צ: עדידאזא
 צו שטעללשע־טדעטעד א״נע; אבער אדע־ דען

 10 טטאגם שא־מ יולי 16. אש איך דאשע ערנעננען.
 >167 צאדל אינטע־ דארד־ אוגד עדהאלטען איה־

 הוישטעלע. בודאשעסטע־ דעש ווענע איש זאשארט
דאשא־ךאש :עאגט״א־טעט נראשענאטטעש

. זא ט  שא־ אש אט״ -עשיט-טע; -ע; ע- -אש -
 ער שאבט. ור־שע

 אגגעדיאגטז דע־
 דיעזעם שארנע א״ -

 אט״א׳ -א-ל —דע
 טישא-עשרא־ דע־
 געש דע; אי; עדדלערונג אייגע •ודק, טען—ששע

ען  א" '<'•עי= שע־״ששעגטיישט צ״טיגגען ט-נ
־ ה ע  נעהאדטען ״א־טע; ענע־גישע; איג־ רדדגע; ז
א שטע— ע־ךלע־יג: דיעזע איש.  אנטישעשינר. -

ק  זיכד עש •הרע;,—א ״עניג א״; דרטיצראששע ש
ע־ דעש  ב״טעלז :׳א ביבק. בא־ארטערלאזע א:

א •דא א: י-ז א הינ-ע. ד  ראשי ראיטע; טיט שא; -
ק־ א•;- בקיעבמ -־ע  ארדענט- א״; טע-.— עלל

 נע■ דעועס •—א גישט גא־ •א הארט שענש לישע-
 קיש■ א־ז זאגא־ יא האט טישיאר•; אין רלעששע.

אי שא; ודיל ש־אטעשטי־ט. אששענטליך

לדשעט. אטיואש דארל ן
״: —..ד  איןדע־ א־נר־על שעצ״גרעע םיך א

יע איגד ..שיגגעטלענשעג״ דעש נוסטע־ נעשט־יגע;
 לעטצ- צום ביו איזט איבע־ד״שט טיטטדדילוגג ד״

ק  שערל״טדונג. ;■עדע־ט־עבנרנע א״נע ׳•א־טע מ
 ״עלבער א־נטע־זישוגנם־יבטע־מ. דעש בעש״ד דע;

 א״געג באדי ■אזע־ דירך דאטידט. יולי 1..׳■ שאב
 זיעגעל -עם שיט איגד אינטערשדיעבק דענדג

 וועל■ אין איגד א״ט שערזעדק גע-ששטאשעש דעם
 ענטוועדעדשער. ווערדע. א״שגעשא־דע־ט איך שעם

ניר־ אי; ארשענטהאלט שטענ-גען שייגע; ואגל־־

שאם ׳אשא. —האטעלא א*ם נ־־עדיראזא אין :ם דיעזע
וואהנען סאםטא גא־ע : א־ם אבע־ אב יעזעם ד׳ 1.*

אייך א־ך ג לאמש׳; טאנע ע; זעלב אם איגד ע ערד וו
דיא איזט דאם אן. ־ ודעי אבענדצונע -עם ז מיט

נאך אונד י ■יעטערטעש־ ' ״ / דעו וועלשע ד."ט. ווארד
פער• במיג ־* לעטטער א א־*ך ב אנדערען ״ א־דש

 אששענטלישטק.
ד נ ו א ג״ ע ש

נ ע ל ט ע ג נ ־ 6.
1 ־א ט ■

ע ב
 1? א י

ד א

 ם ע צ ע ט ע
ד ע ט ב י ד ע ב ר
 ו• ז ר ע ט נ ו א ר

ט  ך א £ נ י * א א
*יייז^זרייזרדזמר

א  פע־טדדי־יגע־ -
 אין ערצעהלט ע־
 ט-זענ-ע *יעל •א

 אמט־אגען ע-רען
£ז אנפאמען - ; א;

 ג ע ג ט נ ע
 ט, ע ט ם י ו ר
! ש ט ט א  ט
 !י ־־ ם ג נ ו ב
 דען געגק ז• ע ג א ל ע :

 אנשטדענ• פרעספראצעס איךא״נק ודעדדע
 ווערדע׳ *עראורטדדילט ער דאם דא־־ום, נ־בט גק.

 האבע׳ נעלעגענהייט איך -אבוש ואנדעק
צו נאציאן דער שאד ותנרהאדאי א״נמאל

- איה; געגע; דאש •דים. איך ענטלא־רק.  דיא נ
 ודרדינע א״נצ•; דיא רש י : ט ־ א ב א״נעס

 א״נעם שאן וואיידע ״ע־האווא• א״ט. "אפפע
 שא־ באיט״ד י״דוו־נ נאמענש צ״טינגשש־״שע־,

 דדעד;ע; א״נעם שאה ק—•א א—צ איננעשעהד
ע־ 7א״ האטעל אי וו-גצן יערעשעשעדשט־אשע ־

ק  .שיגגעטדענשיענ־ דעם צ־״שעז ט—״ארטשט נ
 רעם אישט״ד־שיט ׳״טצבלאטטע.באלאג־ דעב אוג־

 שטעל מ״נע אבע־ ב;עש״;עלט.ו— גיט שטא־ע
ע איך ־אש עש. געביעטעם לינג ק  אל. איש נוד -

 אג׳ אי■ שאללע לע־-עטצטע;
 מאן קאנן מעדר לאננע ניבט
 ן ע נ נ י כ האששע. איך פעדזעהען, לשק מיט

ט ד ־ • ו ו ש ע צ ש י ן ל י א

אגגעלעגעגהייט. עסלארער צור
 אלל- ודא ה״טע, בדינגם ..שיגנעטלענשעג־

 דיא איבער בער־כטע ששאלטענלאנגע טעגליך
 שיעלשא. נעבשט ננעלענענהייט. א טישא-עשלארע־

 ודרו■ א״ששר־שונגען, אוגד ורעדערהאלוננק בק
 דיא או־שנענושט. זאשע נ״ע נאנין א״נע אוגש
א נעטליך בעאבזיבטיגע; יודען  גאנצען דע; אויף ד

 צו אקטען בעציגליכע׳ ט־םא.עםלא־ שאן -אצעש
 אינטעחו• דער גאנג דע; דאדורך אוגד שטעהלען

מאבק. צו אינמאנלך כונג
 דאם :עשישאנצעז. ש״; זא איזט בטש ני .דישן■

 דאט זא איגד זאננען׳ דיא אוגטער קאטמט ניבט
 שעד־ושטען דעם שא; בטער אונטערזושונגשלי דע־

 שט־עננם. דיא אוגד ע־האלטען קעננטניש שלאנע
ק אוש געט־אששע׳. שאשרענעל; טע;  געשלאנטען ד

אהל שט  דע- שאללע איש אוגד שערא״טעל; צו דענ
 דין. צו ש^רנעזעהען זאללטע. געליננע; -אך זער
 טאג נעשל־ך ווערדען אוגטע־זוב־גנשאקשען ד־א

 בעיואשט. היטע־ן בעדאששנעטען £א; גאשט איגד
 אונד אבנעש־יעשען פעדרשאך דנד הטען א ללע א

 ניע- ארטען דכע־ען א; ראשיע; רטען לעגאליד דיא
 ןםטען1)ללך1ש קאנן שובליקום -אש דערנעלענט.

 שערב־עשענם דעש שערטדשער דיא דין, שעדיהינט
געשונדען. מאגן איהרעז האבק

 אעטען דער דיעבשטאהל דלן שט ברד שא;
לעגאד־ד־טע יא דנד עם דענן שירבטען, צו ניבט

לאנד -אט

! י ט:א ט ש ל ־ ר א ל ם א.ע ם י ט אני ע
 ר• ע ו ו ט ב א ר ב ע נ ט • י ה • ע נ ע ל ע נ
 דעי -עבט ־אם איך שטעללע ־אהין ביז ע ד

 דערנעזעללשאשט- ה״לנשטע דאש יגי;נ.—שערט:
 דער ארך וועלבעס שר״הרטען. איגד רעבטע ליבע;

ע ט ש ד ג ע ל אנן ע • ט-  ששלענט: רעשטערטרע; צ
ך איך שטעללע דאהי; ביו ק אינטע־ שיך אי  ד

 לאנ-עם העם צ־יטינגע; אנשטענדנען דע־ שוטי;
..שינגעטלענשענ.־ ־עש אגנ-ששע היא נענע■

אטוואש. קארל
 הא־- שאנבע׳ שאן צוואר האטטע ווערהאווא־

ק  נעשטעהק, צו געשווארנען דע; שא־ לאמשז מ
 שר״נע■ געלונגען איהש עש איזט אונדאיטפע־

 ורד שע־לאפשען. צו נע־־בטשזאאל דע; עשראבע■
 ווערהאווא׳ דאש ■עדאך גלויבען אונזערעדדיטש

 האט גענ-אבען זעלבשט דך נ־אב ל״ן ׳עשטאל ד
ם איחס וא־ענען געש היא האם אוגד ע  ליש. זא נ
ווערהק. לאטשע; ששיעל טעש

 אגרע־ע נאך זאבע דיא דרשטע איב־ינענם
 א״; גאה שיעלל-שט ציעהען. דך נאך שאלגע;
 ער- ערשיענענען הייטע הער שאלנע אין ד■עלל.

 וועדהאוואיםיטדעם איזט אמוואשים לא־ל ילע־־נג
 אים אננער־זט. ;•־עריהאוא נאך שארגענצונע

 איזט עש או־סצוטראגק. רארט אנגעלענענה״ט דיא
 איהם שיט אטויאש הע־ר דך אב ש־אנל־ך. יעדאך

והרד. דועללירען

ר־אשי? ע עז זארגזאם זא ״
 ווער- ערהאבק אנקלאגע א״נע אדטק. בעוואשטק

דשער. אלם שעה־ א־זט שאנן, דע;
ם שר-בט ודיטעד ע ק  דעד :ששיטצבלאטט ד

 הענדען, אך בעוו-זע האט טע־דשוננשריבטער אינ
א  ע־לענט— יועלם הער מאבט קיינעד שאן ד

רע. צוו״שעללאזע; א״נעם צו אינה לאננע; ווערדק
איששערברעש׳ האם דע;.שיה־ען דלטאט

א אינד א־ש;ע־לע־ט שאללראששע; א״ננע. ד
אנדלאגע. רען אין דש  נ ״ע־דעזנאנין: ששער־טע;

שע־זעטצט. שטאנ־
.שיננעטלענשעג* נאך ברננט שסע שלו צום

 -נוט טיטעל ־עם איגטע־ ריבטךאש״ע־ דע־ א־ש
 שאל. שע־ויאנהטע בדשא-עשלאד שא; שאללע העש
 האהער ארז ו־א שעננע־:, שא; איהש וועדשע לע-,

 זאללע;.ם־ט. שטעהע; אינטעיל־גענ•; הע־ שטישע
■ואורדען. געט־-לט
^ איש ערצעהלט ב נאשא־ לאני דעה ל א ד

:שאלל שאלגענהען שאדע נער
 שוחט דע־ האם ער. הא־טע האטשעג אין

 ;א שד־שטענש־דע; ךנעטענדען טצית היא ש או
 האנד דעי א; א״נע ער בי; הער,ששדך, לאנגע

 נ־שט ער לעש האנה דיאבלטענדע שע־וואינדעטע.
 ראם שא־טלנעטען. דאשיט שישמע א ז שערבינדע;.

 ■ואו־דע, בעשטעטינש שאןצ״נע; אויך שאלל רעזע־
זעלבשטשע־שטענדלך. איזט

 אונאבהענגיגק רעם דע־צוו״טעשאללנעהם
 שאד־נען איש צו: שטי-גאמהארה א״ם שלאטמע

 םטי.עדעד אין קר־־זנאטער הער שעשע־קטע ■אה־ע
 אונד בעשעדגטען אי־נע; בדעדנשעדשק א״; דאס

 דאם ש־אגטע אינה האבע ש־נגע־ ענטציגדעטע;
 אנטווא־טוואר.דאם א־הששעהלקדא שעדשען,לאש

 א-נעןלאששעל בערעדעטהאבע-א־הס א זי ■דע א״ן
 8 דא וואויר גענען צו שינגער איררעם שאן בלוט

ק נו  •ע־לא. דך לעם מעדשען האם ע־האלטע. לד
 דע; היעשאן האטטע אונד הער בלוט דאס נאב קען

שיננער. ענטצינדעטען
 טאג• בנדאשעםטער איין שרייבם אללדיעש

צו געצאגען שעראנטווא־טונג צור אהנע בלאטט
ווערדק.



ע.4 י י ע נ ש י ד י . י נ ; ו ט י י ס* 122.צ

 ק ם ו י־-ו־ ד א נ ן אויפגעשטא- האחע אונגעהיירער צ• לאלץ אננעשווזמטטעם
 רך. 60 גול. 0 1 פאפיער דען אין דאנן שפיננער״א, דער אין דנד. סעלט

 ״:ופטאף אונד ״פיעטטע״ ם־אטפע־ ן
אוני,״ל פיעל עבעגפאללס

 ווא- איין או;ד •עטאלל געטו־ע־טע־ אי.ן וואורדע סיעטטע
 ווענגע־ גענצליך שארדע־לויע־ דיא אויף בד נק-־עמיזע
 סאן הוגדע־טע אוגד גאדאםעטיע־ דע- אויך ? שוועטטט
קליינען דיא פע־ננטעט. זינד סעט־אלעאום צענטנע־ן

 זאג־ דאאטען. ד־א בלאט גיבש דא שאדען, נראשען אללב6
 ווענעשפילט ש־יעקען נ־אשע או־ף ע־דע דיא ועלבשט דערן
 צו בד פ״לדע״ן דען אויף פאן פיגדעט טריילוויידע דנד,

 בייא א::עשוועםמט. זאנד אוגד קיעזעלשטי־נע סעטע־האדע
צעיי- ויעד,רען וואויידען אלטשטא״ט אין פאב־יקק דק

 טענשענלענען אויך זינד ליידע• וואששע־. אונטע־ דק
 א־ינען דייטע באן פאגד •ודניטץ ני־א נענאננען. צוג־יגדע

 קוטשער. נעבשט וואנען בעיצפאגנטען פפע־דע איגעם סיט
אלט- אין אוש. קאטען דודט־־דע-ע אנדעדע אוגד קיר,ע

על ענג

נוסבוים אב־גדו־ ה־ דורך •ן: 18 א ט ־ ב
גולדען. 10

 אבע־- ה־ עדדוי׳ דירך :ש א ל א י-ם ד א נ
גול. י״״ קליין דאבבינער

 עהרוו׳ה־ דורך קאש׳) (וועספריטער : א ק י א
קר. 40 •יל. 11 שווארץ אבערראבבעעי

 שאני דוב צב* ר׳ דורך :א ־ נ א ב י ד א נ
ל. *:4 צדק- גבאי בערגער קר. 30 גו

: ג ר ו ב ס ל ר א  (זיעבעגב־רנען)שפענדע ק
גול. 6 ודיים ק־ אבער־אבבעער ה־ דעם

ד.' עהרוו ה־ דודך ט: ד א ט ש נ ע ז ־ י א

ע * י ו ו עהרוו׳ דורך וואניא) (דעווא :ן ־ נ
.קר 20 גול. 25 *שער6 אבע־ראבב־נע־ ה׳

 יעקב ־ ר. דו־ך זע;דו:נ צווייטע :־ ו נ ר י ט
 ר־ גולד. 1״ ד־אמאנט ראבב־נע־ ה׳ £אן מאנדדיש;

לד גא שט־אל דוד ד.- גולד. 0 ורנטערבער: ראובן
גול. 1* ש־ממא גול. 

ג נ ו ז א ל ר ע פ
י ע ע. ד א נ-ל י י ט ש ד ל א ו ו ד

דיע־ ציעהונג פא־נענאטט־ענק יולי 15. אש דע־ :״א
 אייף נולדען 20000 טיב דייפטט־עפפע־ פיעלדע־ לארע וער 1 )ר. ע ט ־ ע ד נ ו ה ן ע ט ל א א * (ד *

עג. טע־מץ דער געהט מאנאטש דיעזעש 31, ם*ט  א*י־ :־לרען 2000 ד־ט ט־עפפע־ טע-2 דער !46987 נום* ׳ צו
נול. 10י•0 ;!•ש ע*66ש-ע -טע3 דע- א:־ 60020 :ום* ן באנל. אוטלויפענדען :אך ד*א וועלבעם צו ב־ז דע׳

 נוט׳ :ילרען 600 •ע נעוואגנק פע־נע־ .11*14 נים׳ ף אי־ 1 *עננעו■ 16. דאטוש דעם נולרען(מ*ט 100 צו נאפנען
 53386 29825 1277י> ,גום גולדק 100 •ע ;91615 87484 | דער צודיגאנשטאלטען איגד יאדעןהרפט־

 22437 18217 17222 14607 גול•:־ם* 50 •; ;64258 59507 ! :־־,א צאהלונג צ*־ בא:ק אונגארישען •*יביש
 £אש ווערדען. אנגענאששען

אגנארשע ־•א ע־£אלגט אקטאבע־ 51• ביז גוסט
 שער־ בור רעדע־טע־ אלטען דער

 -טען1 פאש ב־־אפעשט. אע־ ורען אץ אנשטאלטען
 - רע־ע־טע אלטען ד״א ווע־דען אן נאדעטבע־

 לעג צאר א־ש הרפטאנשטאלטען רען בייא אייך
 אויף מערד גור זאנדע־ן אגגענאששען. שערר ניבט

.א*שגעוועבשעלט אנדבען בעזאנדע״עש

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 גלד- א־ננליקל־בען א־נמנ־ע יד6 ד־א איבע־

 עהרוו׳ זר כ״א דוסלאגד אץ בענשברירער
 פרעם- צו ;־•אכערראבבינער הערק דעם

שפעגדען. א־::זגא;:ע:ען כור;
•1¥*

 ו*בע־ רע־־ן ער־וו דורך ־ ש ט א ק נ ו ם
גול. ״*•0 שפי־א ראבבינע־

־1 שפעדן ר׳ ן—רע דו־ך :א ש ט ו ש ט  א
י שסעהע־ גולרען. י

 פ״ע־ סענדל עה־ודדד דודך •ן: א ב ר ע ו ו
גול. •6 ראבביגאםם#ערוועזער

: ן י י ד - א ו ו נ י י ל ה־ עה־וו־ דד־ך ק

 לאב ד־־ך :א ז א ד. י ד ע ר ־ נ
גול־עץ. גי געשיע-ע א־טרןךאקשען דער

ז : ט ע ג י ם ב א א  ר
 סאיקר גול. וסו שנידע־ש ראבבעע־

־ ן ז ט ש ע מ א  ל*ביי דייך נ
ק*. 00 גול. 07

 ב ז* ר• עת־וו• דיר- ש: • ש ט
קר• ״ל ג־ל. *י0 עקפעלד ברוך

' ־ * ז ד ש ר ע ב ^  י דו־ך *:,ק
רך. יו•1 גול. יא אלט *בער־אבבינע־

ל*בל־ דד־ך ז ק ע : ט ע ש ט
קר. 40 גולדען

ן א * נו דךערר*— קאשיטאט! יטאלג־ע־ :
נול *י דא־פעלעש אבע־־אבב־גע־ ה־

 גול- א פאישטאגד לאבל דורך :ש א ק א ש
י דען קד. •

ער־ר׳ דורך :ט ע ג י ש.ש א ־ א ט - א ם
 170 ־ר־ק דדילפ-ץ ר•;שתל• א אבבעע-—אבע ה׳

 ש־ששא גולד. 6 טי״טעלברם דוד שישר ה דורך גול.
גול. 1ל6

א א ס ד א ב א ש  הער־ן עה-־ו' דורך •ש: ל
גול. ״־• ראלאש אדש ש־פ- אבעי־אבב־נע-

 •שנאבעל גושטאי* ה־ דורך :ד א ו ו ר א •צ
ע- *ארשטעהע- זענדעג נ-טע :עם־ינ-ע א״טר -

 שיש . 12,90 זעגדונג טע 3.26.40 זענדונג טע 2.48,40
קר. סל גול. 87 שא

 5X78 11007 1267* 16354 19058 21759 26920 :־ד־ גיי׳דק
3051 74278 73118 64423 58760 46825 44864 3595 4 

31008 91262 )8995 89879 84985.
- ע ט ד ל א ו ט א ע. ל

א צ א־;־ געצאגען. געד־ננטטע ־.א־ע־ע
'317 :•ט• אייה נ־ל. 2000•̂ ;

׳ טיט
-צע3 ־

 574 גי' נול. 120 •ע ; 60032 16803 גום* ניל.
 19888 16882 גום' נולדען 110 •ע ; 89706 74

 נו* נ־ל. 100 •ע ; 95531 71189 67729 61881 46440 27898
2*40 15098 1678:4 21848 23003 32870 54193 56995 

.92301 90452 8:1896 ־0789 :•7478

ן נ י ־ נ
ז ־עדא־טע־ בע־—סעי־אגטדא־ט

א י ת ו ק ׳ י ו ל • ה ו ע ד ע ד ע ל

ע. ג י * צ ;א
; י י א. א־ע־ £על־ע־ א•״. רא •ענז. א ענ -

אי; דנד. א־א־עס ־•;ם א-נענטיים ״ע*בע ליען.
ד ע י זי; ••))ילע; רעזלעץ*•-;;. ץ־ו־ד.

א א; ע- א־ע-נ-ענו־אעיא; ״ עז ׳•ע:־ען. ביאטטעע -
- איש *עדיע־ ״)־'איל 1 אבע־ ד.׳ —עד. ך ק א ד א ענ נענע;. ד;־ -

סז אין - ■;4•
שעפטעשבעד 10. טיט איזט

רע רזן איינעס פאשטעז דע־ י■
אר.י בעזעטצעז. צו זאיל, ן

— .........גולדען 800 רעסגעראלט
 בעי• עשאלושעגש•;. אעבעד־־טענדע ניבט א״בליבע.
 עהיגוג:ם-צ*י;.6בע אוגד דטטען וועלכע ווערבער.

 א־יטז^רי- ראבבינישען אנערקאננטען פאן ניששע
״ לעננשטענש ב*ז וואללען בעדטצען, טעטען  אר- 2.

 רייזעשפעזען ערשיינען. ם־אבעפא-ט-אג צוט גוסט
פע־ג־טעט. אקצעפט־רטען דעש גור ווערדען

.1882 יולי איש באלאשא-דיארמאט
ודים שאלאמאץ לאררנגער יאזעף

 ע־לייבט געפע־טיגטע־
 דעד ־,ע־ו־שנינט, ליח אי־נע־ לטטפ־פ׳ 1883 דרט׳׳ג שנר.
 זטן וש*ף תקופות שולדות זמן אלב לינוינט •ערע־ אין

 בית :י—שנדגי.* ד<־ איי־:עצינליך ודא הלבנות קידוש
 ועלבער ;איים צופע־לעשטי: אוגד קא־־עקם ועל־ רבנשת

מש־־אן מרגאון :עדיי־ גי* ר,־י־ גאו;* שגי פאן א־וט
דעי נעגוטאנטעט, גי׳ דשאטערשדזך־ ומדגאון גי'

ר 12 אדט פריד

 בד. צו טי־ פאן רעקט

ט .ז^? 8. 811)13ק631. ^ז611ז

גאלדשטיקערייען שאגסטען ריא

יידישען א־ש
 ריגשטגאל־• פא-ראששענדען נייען.-יטוש איגד אלטען

 ־ז אי ־אר-עז ׳־: ד*ט דעששען ב־־גט אעד שנרקער״ען
עד געב־עט דיעזעש בענ א-  ענטע־—•־־ארלפע ע-

ע -6 רוף  עפפעקטו בעבטעשטע א־נ- שאי-
א-וגנ
ליעגען א״ש״א־ל ג-אשטע- א*ן צ״בניננען ט•'

קארפאטעג־ציעגעל־קעזע.
רייאדטעט. ״יו ררא י ביז :צ•

ש־ עמענטלאלע־ ליפם־ע־ כ
טרד-ן • ע רטרד-ין ש• י • •שטעטש -

״" ***** , אז. .*;! י 111 יי1תי׳ 011יז181!11זיי81>מ11, ותד)
ק אץ לי ערפיגדונג גייעסטע ד*אא

ז. ר ו ק ג א ק
א א-זט געשיעדע געפע-טעטען רע־ אין - 
 יש־־ב תש־לר בעל ט־בטינען א־עעש שטעריע

 ־ בע צ• רבעל א־י-ל ר־ש -אש ב־ז וקורא עישר־
ע זעמצטען. עז  ווא_ עעש א ט ש א־זט •טטעללע -

- גולדען, צערן פא־ נעהאלט בעגטליבען ע י -  פ
 ר שר־ט גאנצע- ע־־ענט-עלל ראלבער •ארג־::

 רעל- בע״ע-בע-. פע־בעדק. עשאלושעגטע, אוגד
 זמננו גאע• משלושה לבלות פ^ן בעז־טצע א'= כע

 שמא- א־ע־ ק^נג-עש קיינע־ אין גאך אער דגר.
 וואל. ראבעז ט ר י ג : * פ געמייגדע לרא ט*ם
 פא-. געפערט־נטען רען אן צ־עניסשע א־ר-ע לען

 בערו. רע־ נו־ ־ א״נזענרען. באלד״גשט •צטאנד
 צעעלאש. פ־אבעפא־ט־א: א־־נעש צו וירד פענע
- איגד שעץ.  ד*א •וע-דען א־צעפט־־טע־ ־עש ג

פע־גיטעט. רייזעשפעזען
לט״ק. ת־ט״ב מטות א־ נאג־רא־ פר

0?1יד2 688: 1̂ז1 ^11־6 (
י118*י8 תי>וי 181.־ 01-111. ס1111ט8£61ח01ו1)1•ז 110׳^ט1111)1. 1ז



3**1 * ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י נס
 נע- ענשטען אין ווערדעז אונד נער־־כט, ־ע ־ע;

 *ראנקר״ך*  דע־שטעללע■. א-ד:ונ; ז־־א פ״נזאם
 ע;■*• פיט ־־־'ע׳■־ זדס רא:קם6 ם־לל־^בען י״ האט
״י נעוהלריננז. טע; ד פהליאפע; *־אנעאדשע 5"  מ

ט: עניפטען. נאך ווענע ם דע אי•־ בע־״
 עבענזאללם האט טא־לאטע;•-■ עננלישע האט

 אב• א־ בעודללינפו. ט־לליאנע: עוועקעא! ד־עזעט צ:
 בע#עט• איני םאלדאטע; ז״נע זאטפעלט אשא8

 נאך טע6—ז עם הענן שפעללוננק. :״נע ט־;ט
 האנק.6 אינה עננלאנה בי: דהע־ן, צ״ט לעננע־ע

 ;עשטעללט6אה ענשטע; א•; ם־ל־טע־ א-ה- —י
 עגשטענם א־ננע־ע יאט א" אים וזע־דען- האבען

קאננען. צו #אהדריננען
 עס6קאם* אוננל״בען דיעזעט ענדע -אט

- עט אבצוזעהען, :־:ט א־זט  בלוט *יעל נאך טע6ד
 הערנע. א-הנונ ד־א ב־ז פל־עטען, עג־טטע; א־ן

והרה. שטעללט

גייאיגקייטען. פערשיעדענע
א י ה ו א ל א ד ט ע ש • ) ס ו ע ר. ע י פי ש

 טעט־אלעא־טשט־יע־ ד־א •ההד טעטטעטבער אט
 טע־ ק״*פאנ; יערער האדעה ורדה עם בענענען.

 אה- עאנאטב העם ענדע אט דע; ד-, שם־יבטעט
 טעטהאדעאום. א; *אר־אטד *א-דאנדענע; נוםט

 א־ )גהאבט1דןל ׳׳״: שא־-אטה ז״עזער אינזאטע-ן
אונה אנציפעלהע; טעםטעפבע- 1. אם בעהשט״נט,

קומההןא־זט־ענען *׳־
 וועד- דאנן א״ן, צ״ט רעבטע; צו- נאך דע־זעלבע

 אי. א־־; *־ובטנאטטוננע; היעזען א•; אהך וויה דע;
 צו עהנעבניס צים־יעדענשטעללענדעב בע־אי־ם

האבען. *ע־צ״בנען
ט ע ו ו ש ר ע נ י א ר ו (צ * א■; נ נ ו פ

 האט קא;־ג אונזעה סא-עסטעט זע׳ ן.) ע ם ה א ב
 נאטהלאגע דעה דנדעהונג או־גענבליקל־בען צור
איבערשוו ד־א דורך דעה

5 י6

 . *־־ איזפ ש7 כעצאהלד• צ־
 *עד. צו שא־־אטה נהאםעם ט פ ד־ טה-לדאפט

- -ענן זעהען, א אבהאלטעט א־נדךעל ד־עוע; ם - 
 קא**עע. דע־ א ב־ וועלבע ;■:ט בענ־נטטיגונג

 בעט־עם־ א•; ■
נעועטצד

ע. באהפען אין נ
 ט־רטעגרא בעצירקע דער בעוואהגער שעדינטען

 פאן אוגטערשטיטצגג איינע האהעגעלבע אונד
אין ם־יוואטקאבשא ינער זי אוים גולדען פיגפטרזענד

 פ־־ גיל. ססמי• היעפאן דאס בעורלליגט, ווייזע דע־
ק פ־ר נילדען ׳-000 אונד ט־רטענר בעצירק רען  ד

זינד. פע־רענדק צי האהענעלבע ק בעציר
ע • ־ א ( * ע1ר6 ן ע ש י נ י ע נ ע ן נ ט 6ן  ו1

דא- ש ע ז* אץ -דפשאנן טישקאלצעד איין פעיאששענ״לינש
 בעצייכנענד דע־ ״בא־יטא־״. בלאשטע עישיינענדק דעילבטט

 נעוויססע ד־א צושטענדע, אונע-קדירןלינען דיא ־,פ איוש
 ערשאיגעיושק ה ם־איוינצששעדעק טאנכען אין וויהלעיייען

 ענטנענען שאלנט: •א וו לויטעט עיקלע-ונג דיא האבק.
 נאברינט, אדשנעששרעננסען שע-ואן טיינע־ בעט-עששש דע־
 מיינע פיר עט איך ע־אכטע אנטיסענזט, איך והניע אלט

 איך דאם ב־יננען, צו קעגנטניס אללגעטיינק צו־ פפל־כט,
 אויך נאך בעמהעטינט, וועדעד שדנצישיק אנטיסעבדשישע

 ערקלעוע :לייכצייטינ האבע. אקצעזטירט כעדאנקק איט
 דיעוע האט, געשיים ניבט דך דער דעגיענינען, א־ך דאש איך.

ע־ א נאבייכט אונבעגר־נדעטע  שיר אדשצושש-ענגען, שיך :
ק אזני נען—ניבטטוו עלענדען, איינעט ו א ל - ע

ייע־ו;:
ע נאבט־עגליבען -ער נ

וואורדע. ארסגעשפ-אבק 
 קייגעם £אן דאהע־ ווירד אטה—פא נ־אשע־ איין

זיין. נופרצען
ן.) ר א :נ ו א ן * א ע ט נ ־ ע א י (ד *

 בע• קאנזמען עש לאגד דעש געגענדען אללען אייש
 איש ע-נטע איישגעצי־בגעטע אייגע איבע־ ריבטע

 דיא פארציגלינעש. איין ערגעבניש דאש איז באנאט
 דאש פאררע־טש, -אש ש־־טען א־ב״טען ערנטע

 איזט עש אוגד ג־נסטיג איבע־אלל א־זט וועטטע-
 דאש ען.—ויא בעגאגנען דרוש דער אללעגטהאלבען

 געודט, איזט עש אוגד רייבעש איין איזט רעזילטאט
ק צו ע־גטע דדיע־יגע דיא דאש  צעה. בעסטען ד
א יד,-ד, לען  א־־גגע. יאדדעי 1מ זייט איגגא-ן -

נאטעגטליך האקוריבטע, דיא פי־ האט. דדיטשט

־ ע ד ) ש ר ע ג א ו ו ש • ע . ה א ב
 וירד ל^גדז^ן אייש ד.) ל י ש ד ט א ־ ש נ א ר

 דעש צוואגע- שאששאן. אלבע־ט שיד :געשעל־עט
 האטטע ד ל י ש ה ט א ר פ לעאפאלד בא־אנם

ק דער זאהי, זיינען  דייראטעטע, וויללק זיינען געג
 מים דך בעגאב דיעזע- געיאגט. הויזע ־עש אויב

 פ־אבטפאללק רען שאך דעבעקא פ־ייא דינעד
 אורד א פאן לע־טטע אוגד עלטע־ן דע־ פאלאשט

 זייא, דולדען צי גיבט עש םא־געגש.דאש אודד י- ז ב*
 לעבען, פ־אבט קאניגליבע- אין אלטען דיא ־אש

 הונגערטאדע דעם פררא ז־־גע־ טיט ער וועהדענד
 הא- פאדיצייא דיא ליעש פאטעד דע־ דיא. גאהע

 קאש זאבע ־־א עטירע*.—א זאדן זייגען איגד לען
 דעש פע־טדדידיגע־ דע־ איגד נע־יבט פא־ דאגן

זא אויש זאדדץ איין דאש ע־קלע־טע. שאששאן יונגען

 קאגנע ע־ גע־יבט, פאר מיינטע פאטע־ דער בע.
 גע. ניבט הויז זיין א־ז ציטריטט דען זז^הנע דעם

 זייטע זיינע־ פאן שלעגערייק ער דא שטאטטען.
זיינקפאטע־ער• מאגן יונגע דער ארש טע.—־־־'

היי. מ־ט הענדע דעשסען ער בעדעקטע -
 זע־ יאהדען אלף צוו ״נאך :ריעף איגד קיששעז סען
 פעי- נדר ע־ ווי־ד וויעדער. פאטעד סייגען א־ך הע

עבק  ייאיט אייז אהנע פערליעם אלבע־ט סי־ ?״ ג
ק שם־עבען צו  י־־בטע־ דע־ איגד געריבטשזאאל ד

ק ערטאדגטע  אפפענטל־בע קיינע מאגן. יונגען ד
טאבען. צו טעדד שקאנדאלע

ע א ד ן א ש ט ז י א ש ע ל ל א ( * ג
 ורד ענטנעטען ׳,ם־עששי; *וויענער דער ן) ע ז ע ו ו

 עהגליבק איינק געשיבטע טישא-עסלארער צוד
 ע־. יאהרק 40 פא־ ענגלאגד אין דך דער פאלל׳

 פערשיואנד ,1841 יאהרע אים האבען.זאלל. אייגנעט
 יעה־י. 18 איין ענגלאגד) (אין ווארוויק אין נעמליך

 וואר עש כיישטעג-םעדכק. וואינדעדשאנעם געש,
 קיין אוגד .פשה״, פי< טאגע אייגיגע עבעגפאללש
 בעללטאגט ל^רד דארט־גע דע־ אלם גערינגערער
 ראש או*־. יודען דיא געגען אגקלעגע־ טראטאלש

 זייען. ־^לד פעישווינדעןדעסטעדכעגם דעש אן זיא
 אגקלאגע ־יא וו^הלאיבע־ דך וואוגדעדטען פ־עלע

 ראש גלדבטע, טאן אבער ל^רד׳ פרייזינניגען דעם
 דאטאשקש, פ^ן בלוט-בעש־לדיגונגס-נעשיבטע יענע

 ייאו־דע בעשפ־ז^בען צייטונגק אללען אין וועלבע
ק לארד ־עם ארך  ניבט טאבטע. קט—פע קאפף ד

 אייגע אראן פלוששע אים טאן האט דאדרף לאנגע
 אין עבעגפאללם וועלכע געפיגדען, סעדבעי-לייבע

 שטעקטען. פערשוואונדענע יענער קליידעין דען
 אויפגע■ היא האש ודע־, ארך מאץ טי־גטע אנפאגגס
 וועל־ זייא, פע־שוואונדענען דע־ דיא לייבע פונדעגע

הע־־ים- אוגריבטיג אלש ־אגן אבע־ דך טיעונג בע

 בעפאגגען; גיבט יודענ-האששע פאש אבער ווא־ען
 טעדבען דאש יודען דאשש דא־אן. גיבט דאבטק דא

 אגדבט דער זאגדע־ן העטטען, אבגעשלאבטעט
 עגטפידדט׳ טעדבען דאם האבע יעטאנד אי־געגד

 טיט ליעבעספע־העלטדש דאש אי־זאבע האבע
 נץ איגד שפלעגען׳ צו געדדיטען איש דעטזעלבעץ
 ענט׳ יענען דאה־ן■ שטרעבען איה־ ז־א ריבטעטען

 איגטעיזובונג ד*א טאבען. צו איישפינדיג פ־ה־ע־
 ־אש אהנע יאה־ גאגצעש איין בייאגאהע דדערטע

 פע־שויאינדענק דעש פ^ן •פפי־ אייגע אידגענד דך
 ענט- טאגעש .אייגעס העטטע.״ געצייגט טעדבען
א־ן בעללטאגט ל^־ד ־עש שלאסשע איש שטאגד

 בעשםיסם• דינעשנאכפ^לנער צו ישע יד דען נאטטע: סע־ל ) -יא אין ויא ד*א::ען איננע-נדע-ט שלאפע. טיעשסטען
שע ־׳ אונד שא-, צעללע  רושש, ראש אדף הענדע דיא אירש ע- לענטע דא טע, [ דינעש לייכנאש דען לענטע ייו

 וריהשע וריוע דע-ועלגען אין אינד ; :אר-ע. טיטנעכ-אכשע א״נע אד? ע־ש—לע בר״ע-ען
ע- כנשע ייושע ־' א:  אירש נעוועה־שע אונד שילע- -ען : שא־ש■ ;•:ט אלליין ליינע דיא ק̂ז

אלף אונד אן טיט ש-עטרע דע- שאששע -א ;שאששען  דיא איוש ראש שש-ענען. צו -ענש אינד לעה-ען צו 1 י
ו צייש צו• ! ש־אגען• אירש

 נענינען, אששע־ א״כען רעש אן אכע- דיך ליעשען לאנצק,
ני:ט. ענששלארענען ריא שע״שאלנשען אזנד

 אונשע-״אננען זיא נאכדעש אויף, נע-,ש זא:;ע ״־•א
 דיא ייעלכעש אן שע־זאר:ו::שטא;ע, רעטועלכען אן איוש,*
בכע א:נ• ̂ד אונשע־- ע-דע:בעוואה:ע- דיא ש- עקינא׳ש -

דן איץ דיא -אש נעדאנט, ;•:ט מי־ דוא ״־אשש : 
 טזן-• איינעש אן :•:ש ד*ך רך דא-ף נדן איץ או;ד :■ים,
ז׳* שע-אוג״ינינען שען

: שש-אך אנדערע דע- אוני
ק, ד״נעש •בייא ענ  כדן דעש איוש עש •דושע, י* ל

 דע־ ש-שטזן איינעש ליינע דע- מים דך נעששאששעט,
בעשאששק.״ צי נאששעשלעד־ע

 נאך דא ביד נאכש, גאנצע דיא וואנדע-טען זיא איני
 א:, בע־נ אויף, נע־נ זיא ששיענען דא קאטען■ אנשיש-אש

 זןא רעלכעש אין דאדלע, איינע געבייג איש שאנרען א•;-
 דאדלע ד־א ז־א שע-שלאשען דאנן בייזעשצטען. לייכע דיא

 דיי• עקיבא, ־אבני דיר, ״דייל :•זזס־אך ש-עטדע דע- א־נ-
ק עווינען צוש אייננענאננען איוש ועעלע נע ענ  ויין אונד ל
 דע־ דאש בד יודען, וינעל ד,*ע• ור-ד קא־שיע- נקר ־ל*—

 ויא א־נד אששנען נ-עבע- דיא נאשש דא קאטטש, שאג
ק נייק צוש ר^-שער טאדשען ענ 1 וד-ד ע-וועקק ל

 דיא ע־לזןשען, שיען •ש־אל׳ס ל*:ט ואס סעוצודייפלונג.
 נאב■ דין. צו שע-דעגט שיעגען וודזהיים דקר קויזללק

׳ רדדיון״ בן חנניד ר״ סרק, ר׳ ראוודען איינאנדע-  י
 נע־ טאדע יוואלש^ללשטען צום אונו ע-גיישפען דצשית
 יש-אל׳ש לעדרעי עדלע אונו בעוועד-טען אלטען דיא שידרש.
 דאטטען יינגערק דיא אונד דאדין, אללע שאשם ווארק

בע־ ארו* משד איינחט אלם ערדאלטען. נינט נ^ך ססיכד דיא

רעל■ דעששען נענא-ען, קנעבליין איין ולאו־דע ולא־, נאננען
לאללשע. ע-ל-כשען לועלט ד״א ליכש לעש

־ ןה;11 •וננע דע־ 1 ;,רילפק . נפ^-א^, דנן " ־ ז ע; ודה ודא י : ן
ץ, םע־םא״רע• בא־ע ועם א-;:—צע רע- נ•■* נענזעצעי דעם האנען, נדעדען ן שטאדע, דיא •עהנבב אונה י ב  ו
א וועלינע- אץ ם, סמבה ה ב א עו ״נ א מ ע • ־ ^ , - ו ע • ן צ * • : , ז נ אנ טנ • ויא• ע ע י מני ה ע ק וו ^ ו ע נ ד ע ע

נענאטמעי. וריב איץ דאטשע אונל דעלאננעללאכשען אייגינששע •אב:• דאש געקאטטען, עש ווא־ דאדורך ווע־דען. שששא
ק עקיבא נ לן איין א־דש לואורדע עק־נא׳ש -אבני שאדעששאנע אם ן דאמשע. ע־שדי־לש ניכש שטינד דיא שילע-ן די  ז̂ז

בן שטעון -בן אלש נא:. ידודד נאסען דען ע- דעם נעבארען, ןאנע•י זו לעיען דין נבא, בן •ד,ודד ל' דך ענששלאש נלן
ק נטליאל, סאייל, -׳ : עקינא׳ם *אנבי ש־לע־ן רען שטיכד דיא אונד ע ש-ששען א־ר־עש צו יש־אל־ס וו״וען ד־א ד

׳ •ושי, ־׳ שטעון, ר׳ יהודה, ״ וואו-דע וא ליעם, נעשניידען ואדן ד־נק דאטטען, דאבק ןב אליע־- ־׳ אונד נחטיא י
ק וועדלשע ע- ע־שדיילען. צו שטוע שק א-ט איינ שע־קלאנש. ששאששהאלפער *אם־שעי :••ש ער 2 צרי

. נ-אשק צלדיא צווישק ענששע־נונג גלייכע• אין בעמען, . .
ק ןייגין י נ שוינט• לא ולארעי ליירען זיינע ע-קראנקש ק-אנקהייט לי

ע* דאש ניעשליך, זא שאדעשאננשש ו״נע אונד שווע- בא-
וואורדע. אוטנענונג דינע- קוראל דיא אונד
ק ע* גטע נ  דורך אידן אן, דיענע- איינענען די

עי• צו קוואלען דינען שאן נישם דורך אדע-

 שאללענדעט, וו־הע דיא ווא- קדש וואלדען. אטדען—שע
דע־בייא. -ישע- ראכדשען דיא שאן אדך ששלענגשק זא

 בבא) בן יהודה ר׳ (ששראך קינדע־, סיינע לעט ״א•
״לעבק אייע־ -עסטעש אונד דענען שאן איילעש !

' :נען י
 איו* צוקונשט דעד טיעגע- דיא זייד איהר בבא) בן יהודה

 זוכען• אדשצוהאלשק היער שיינדע דיא ווערדע ״•ך ואעלם•
ו אן דא וןנען6 ו ו ק־הלען ו.8וואו א-הוע ו

ע6 י-א ; ו נ ע, - ם ע ם א- ה עם ו1או ע-ו א מ ; , , עו יהא ז
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פערטהיידיגעד. דער אי־ננאבע דיא
אי: הא* אנרואש קארל *עמרדידינער דעד

 אנדערן דעד נאטען ם א ארך אלם דינען:אטען,
םהא־6גע־ים נ־־עדהאזאע־ דען אן *ע־טהי־דינע־

עדכן ג ,אי־ננעד־יבנו נ
 שפם- נע־ דעם נעושעווידד ערספק דעם אין

׳6 ז״א דאש אינטעדב־י־פעפ, אגע—. דיא הא־ ־ ; 
 א״ג■ אטע שאג 2 בע־ייפם אגגעקלאגטען דעכניגען

 ־־א ד־עזעלנק גענען דאם אהנע דנו, נעששע־רט
 בענאננעןהעט. אונטעדזובונג6שטרא אררענטלשע

 דעד אין איזט זא;ע ד-א אללנעט״ן, ה״שש עם טע,
 בעשדענקט ^־אינטערזוב*נג.דיאפ^־אינטע־דבוגי״6

 טהי־לנעה- דע־ א־שוננ60אד ד־א אד־ יעדאך דך
 דער יעדאך זאבאלד #עדברעבען. ידעם א; מער

 *ע־ב־עעע־ ד־א אונם אין אונטע־דבוננם־יםטער
 נענען ער דעטטע זא נלדבט, האבע; ע• ענטדעקט

 אנ_ רען אין סע־זעטעונג אדף אנטדא: רען אונם
 ד־עם ז־^ללען. שטעללען זא£א־ט ךלאנעשטא:־

 דענ. אונד נעשעהען. נישט הייפע ביז ■עדאך איזט
 נענאטטען. ע־הא־6 צ■ טענליך ודר וועדדען נאך
 צ". ארך ווע־דען אונד ־א:ט־־ט.6ראנ ציינע; שיט
 ראם האט דיעזעש צו נענאששען. שוואור אין נען

 אה■ דיא ניםט לאננע זא העבט, ראם :־:ט נעריבט
 א־זט. ־אבע;1א״-נעש אונטערזובונ: דענטליבע

 גע־־בפםהא־ דעח ־אם א-זט, ־זאבע א דיא וואם
 איי; אונד האלט, דך *אדשרי*ט דע־ נאך ניבט

 שא־אינ- דעד אי; וועלבעם בע£אלנפ, *אדנעהען
 אינע־- אינם ■זש א איוש ע־לדבט ניבט טעדזום־נג
 אד*• צוד נע־יםטםהא־ דעד דך זארלטע קלע־ליך.

 עדשאד אנגעבר״בע האבעןי־יא געשטעללט גאבע
ג ם •פאלימאש׳ עשטהע־ דונג י צ נ י י ה א נ ו  א

 ! - נאבצו-ודיזען לאסטען אונזע־ע■ צו ן י י ל ל א
 נע־ים. דעם ציעל דאם ניבט דאה קאנן דיעם
דין. טעם

א האט א־נטע־דבו:; דיא  דיא אר*נאבע, -
 *ע־שיואונדענען דע־
 1 ענט. צו טהעטע־ ד*א

 עסטהעד דאם נליך, שא ניבט -ענן עש איזט דעךען.
 א־ינען קאנ; זיא דיא. לעבע; אם נא־ שאל־שאש•

 אוי־ קאנן אינד האבען, *ע־אישט זעלבשטשא־ד
 א•:. ־אם ■עדא־ זיע־ט דין. דא־־ען עדמאר־עט

 ■ דיא אלם אינם איששליעםלך טע־זשונשנע־ישט
 אוגש שא* העטטע ̂,ז אן, םזך־עס דעש אודהעבער

זאללען. שטעללע; אנךלאנע אונטע־ 1
1 אדצע ודד דנד א־אינטע־זוםונ;4 דע־ אין

 שעזאנ. אונס דשערט אינטעדזזם־נ; דיא דעכט, יעדעם
 אונ־ שיט ודד דאם ט£ליבטע;, אונד דעכטע דערע
 שט־עבען נעריכט £אר טע־טהי־דינע־ן זערען

. זא:ע דע־ קלא־שפעללונג צו־ אינד דיר*ען "  נ
 אננעהטען, אונשאנליך קאננע; ודר קאננען. ט־אנע׳

 אונטעדזוכונגם. בעזאנדעדע אי־נע אינם ם־ר דאש
 אנ. אין רידד. נעשדאשט אנווענדונג אי; שעטהאדע
 דע־ אונטעד אוי*־ענונג נדאסען דעד בעט־אבט

 ענטווע־ ורד ב־טטען לאנדעם דעם אדקעדוננ6בע
 אנציא־דנען: אינם נענען אונטעחובינג דיא דעד

 *א־האנדען נדינדע נעניגענדע קיינע ויענן אדע־
 איינצושטעל- אינטערזוםינג דיא אינם נענע; דנד,
וואללען. צו זעטצע; *ים *רייען אוי־ אונס לען

 ע־נע■ געדיםטשהאזעם קאני לאבלי א״נעם'
דיענעד בענסטע

נענאשסען• אונד ף ר א ש יאזע־

:לדטעט נעז:ך צ,׳וייטע דאם
 ו גע־־שטםהא־ קאני לאבל■

 *-■■ואטעם א״־ *ע־טה״דינע- אונזעדיע ודא
 איינע עשלא־ טישא ב״א אייט ע־טאה־ען, וועגע

 ווארדען. נעצאנען טה־ים דעד או-ם ט־דענלייבע
 טדוג. שאלישאש-ם עפטהע־ ךל־ידעד דיא וועלבע

 ךאנשטאטי־ט, האט אינטע-זובונג נע־־בטליבע דיא
 זאנדעדן עסטהע־, -עד ז־א ניבט לישע דיא דאם

■יא־. שע־בענש א־נבעקאננטע; ]־עשדען איינעש
 וד־קליך דייבע יענע אב איששטאנ־. דעד

 שאי אינם שיד איזט האד עסטהע־ ־ע־ דיא ניסט
 נדונדע דיעזעם א״ם בעד־יטוננ, אינערשעשריבע־

א דאם נעדעזען. וויבטינ זעה־ אינם ש- עם ווע־ע - 
 אונזע־עם נענענווארט אץ ל־יבע דע־ פעצירונג

 העטטע הי־שאנז — שע־טה״־־נע־ש דאשאלינע;
שישפע], ״ע־־ען *אללצאנען

אינ. האט זא איזט נעשעהען ניבט -עש דא
 1״ שא- אט״אש ראי־ל *ע־טה״ד־נע־ ■עטצינע זער

 ז־א אינטע־זיב־ננשריבטער הע־־ן -ע; א; טאנען
 אין זייא ע־ל״בט איהב אב נעשטעללט. ש־אנע

 בע דעי ונד א פע־ציא; דע־ בעצינליך אךטע; דע;
 שיניטע; איינינע לישע נעשינדענען דע- דבטינוננ
 אונטעדזשוננש■ הע־ד דע־ נעהשען. צו א־־נדבט
 ■יעה יעש ד -אם ע־ל״בט דיעשניבט האט ו־בטע־

ניבט אדייאראטע; דעש *א־אונטע־דבוננ דע־ ־ע:־

 איש וו־בטינע דאשע; שע־טל״־ינע־ן אינזע־ן
ז דך ■ועלבע דעננטנים. צי־ שטענדע ״ ליי• דיא א

 ל־י- א״שנעשינ-ענען דע- בעדציאן אונ־ בענבעשד
 דך וואללען *עדטהיד־נעד אונזע-ע בעציעהען■ בע

 דעד שא; אוטשטענדע דיעזע אב איבעדצ״נע;.
 דעו אי; דא א,ב וואו־דען, נעודדדינט קאםםיסס־אן

!א־קאסטען. א-נינאלא-טע;
 אינ- שאנע עש דאהעד, איזט ביטטע אונזעדע

 ש־א. דיא אי; איינדבט דיא שעדטה״דינע־ זעדען
"י בישטען אונד ווערדען. בעורלל־גט טאקאללע

 א־ייאקאטע; דעם בעשייד דיעסבעצינליבען. דע;
 איינצוהענדיגען. אטיואיג׳ קא־ל העדר;

א:טו;נ טיעפער מיט
;ענאששען. אונד ף ר א ש *^זעף

עניפטק. איין רעוואלוציאן
 בלאטטע פזךיגעש אין בע-יטש רא:ע; ודד

 ״ה־יליגען רען פא־טא אראב• ראש ט, ע לד ע :עט
 טט<ש * י פאל*^ א י שעי ״!לע ע ע: קר

 ־א־־ין א*ן איינגעשעיללט■ באלד זעה־ ד־ האבען
 ־עזטאהאט- בריסטען הונדע־טע וואורדק

 שע־- א־ זעה־ א־:ד אבגעשלאבטעט טעדאנע־ל
שטיטשעלט.

אניע פלע־־נא נ״עש א־ין ע־ ־אש זי׳•:ט, ע־ גען, |
 ראטטע; ענגלעג־ע־ ר־א זאללען דאגן ודלל. גען !
־,א י א״נשלאנען. שאגצען רען אן ראפפע ר*א דך :

עי טעוופיק קהעדיווע רע־ ארעי,־ ;,א דך ד
 בעש־נ־עט. ן שוט• ענגלישען אונטע־ שאנדריען ן

ערלאששע;׳ דעקרעט א״ן בע־״טש האט
 ך־יעגסט־דשטע־ם אלש א־אב״ש אבזעטצו:; ד*א

 ־עבעל• אי־געז פ*־ דענזעלבען איגד אדטשש־יבט
 רע־ פע־ב-עטעט שא־־אטען ־ע; ערקלערט. לען

 צו:ע• ש א־אביפאשא בעפעהיען רען ורצעקא:•;.
 רעש עטעט געב בעפעהל יטע־ צד אי־ן

בע צו שטייע־ן ק־יגע שא פא א־אב אן

 עי געשיי־שע־• איין א־זט דשא
 א־ן:על־£ע־ל*גענ- ע־ רענן העלפען. צו דך ד־יש
 צו ענגעט״נרע— ־יא ע־ האט זא ־אצטט ה״ט

 איינע א*־־ האט ע־ געבראנרשאטצט, קאי־א
 גאלר אין פ־א:ךש יי*0ו>.00 פאן ק־יעגששטי־ע־

ר ויועג: א־יפע־יעגט. עי אן:  טאן געהט נ־דבט. ט
 ריעשבעצי:- איזט וועלט גאנצע ריא יודען, צום נו־
 איזט ל ע ט פ י ג ע א־ן אייך אלזא - גלייך ליך

טאר<• ריעש
־*א ד־ האבען פ־אנך־ייך איג־ ענגלאנד

ן. א ט ע י ל ל א פ
ד יודא ראם. אונ
שא־טיעטצו::.) טע (״יל•

דעט א*ן ש^-:ע:גע אנענעי״עמטען ד*א וועריע;־

: (פ-אגטע ט, טאש ,נון א:  האסט דוא ער,*:א) -
 רעט א*־6 ט־ך איט *.ענעבען, יאט״. ודיוען זא ראך טי*

דעלנסט דיך ווייוירט דיינע דאט !בעודאהרען צו טאדז

־ די״, ״דייל א:: ד־א דאטט עי) (•זזפיאך עקיבא, י

רע צוט דיננע נלייבגילטיגע■ רענעץ  ע״או*ט״*ילט6 ש̂ז
 עש געלישטעט •שטאטטדאלטע״ש דע■ דאבגיעי דיא ווערדע.

 אללעי- טאן דאש דאי,ע■ א•;■ בעדשין ■ייכען סיינעש נאך
ם״ן א־ש ע־וזןננען, סיך נעגען אנקלאנען •אלישע ל־י

־ ש$דע דעש נאך ■ו• ת
ו ש שיניא־ דעס  ע- אויף. העלל עק־בא •אבבי געגען וש6י

 בע- ונד א אויש אידן איבע■ שאדעשאו״שר־־ל דאש ששיאן
אוישנע• אוגד ניו־זאסששען דעש אינשע־ עי דאש •אהל,

 דזןללשע א־־ש אן רעל:עש :•־;אפשעי. דאש ^הנונכבשעשש.
עי נ־^שע דע־ ייאי וועידען, דא־נעביאבש ע־י  איגד ל

ט אן פא״קזשי ד־ינעט פאשע- ־ - י ע -  ע■ גיא■ •נש. - אג
 ד־ט ז־־גע אללע נענען טילדע אוגד ל־ענע שא־יל •טטעטש
 האישעש א־יץ טענש אי־ן דאששע גיע געדעוען. טענשען

ע:ע*ן6 :ע־*::ט שעיגאטטען; יש א שאן ויא־ש  :ע־ עי:י
 דאששע ע- נאכזינט איגד טילדע ע־ ישע לעד גענאינע■

 ן עיי־ינש ט־טי, לעייע־ש גיאשען אינועיעש אלטע־ דאב
 נ$ך נעששאלש דיינע לואי יא־־ע 120 לייגע■ ט־אטין א:<־

אוננעבי^נען. :־־שש זיין אלננעטי־נש, איינע ד־ן קיעשש־נ,
נעגדבדעץ. 4ששאיי א״נען אן זואלרדע עקיבא יאב:־

 נלידעג־ טיש א־דש ייששען י.עגקע*שקנע:ט< ■אט״טען ד־א
עי 5 לי־בע שאש של־יש דאש צאננען דען  דעש לי־ש קי־ן אנ

טלגדע. דייגעש זיך ענשולאגד שטעיצעש
ששענדען, צל ליכם דז^לדעש ד־ן כעגאנן טאג דע■

 דא דיטטעל. דעי אששען איש דיך שעינטע שי־שלין אלגי
אלנד אלמען דיא א*•־* האיד ד־נע עקיבא ■אבני לעגטע

 ד- ציעלע אב ב־ן א־ך, טיך!
ע - יעיגע לא:: י א  א: א::עלאנ;ט. ללי:שע

 י־א שי■ לעבעץ די־ן דאינאך
א דו:צו:עבען, נאטעגש  ־ ע: י
 יעי■ גאנצען דיינעש טיש :אטב די־נען עיד:על דען ל־ענען

 :עש— יי א־* ט־ט אלגד זעעלע :אנצען ד״נע■ מיה צען,
 ראן ■א::שע לל־א ליעבע׳ אונענדלינע דיעלע שעיטא:ען.

 בשש1־.־ דאן דאש דאדל־ך, אי־ט בעצי־נען, :עששע־ דא
 ד••־״•:•:: צל- דיגנ־בט לעבען דאש דעלבשט זעערע, דיא

״נאטענש נ^טשל־בען דעש !
דע■ אעל,—א ,הא־ע :ע- כע;אנן ;••ע אוישש אלגד

'אי־נצ־: אייט עלו*:ע דע■ :אטט, אי:דע* עלר:ע, !
אל־ש- .אייגצי:־׳ ־לאיש דאש לדעדע־לש ע•

ד־טט־י־־עען;ע• דען צל עטשא■ 7ז שוואנג זעעלע ויינע

דג א *8נ? אונזער עדינע, דעד ,1•ש-אי ,י

אי: -ענש-וננ הינע־
 עיינען דען י׳יעבצן יזזל׳ר׳םש

נא דיינע■ ט־ש הע־צען׳ צען
 נ עש דיי: ט־ש נאטט דיינען

אלי ם־ש אלנד זעעלע נצען

מן,1נענ ,צ״נע־נויפנועו איין ראם עי וו*ס). ם 1 ואם )

סוסמיי ידען1? שיעקיייך ץ

 :עשעני״יש דאש א־ן לי־בע ד־א ליעש ■־פיש שיג־אלש
■א־ש 1 •ערשל־עשען צעללע א־־נער אין אינד צו־יקכריננען

 דעש אל*ש:א::ע דעש נאך נא:ש דע•
 אל •הושע ■אבני ידע

 אוני אי-יש שא• ששאנד שאנן איין •עקש.
■ז

ל־יבע דיא ס•־, היל־* אונד •אבב־, א~ף, ״־־א:ע

ע.״6ה־ל די־נער :עדא*־* אינד בדן איין בין
לאגע• זי־נעש פאן יהושע •אבני דך ערה*ב שנעלל

 געפע::- דעש ב־־א ז־א אלש פיעטדען. דעש פז^לנשע אונד
 ז זיא פאנדען אנקאשען, ניששע

נינדיששער
ע; נעוואנענדק אז ר ^ אש ייאנען ס


