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קלארהייט. קאממט עגדליך
א וועלכעם דונקעל, ראם ודוד ענדלך  ד

 לא; טאנאטע שא; אננעלענענה״ט עסלארע־ טיםא
 ט־טוועל- ־עטהיעל. ואט א';־ נעלבטעט אוסדללט,

ט בעשעטטמטע. ויעלם נאנצע א־ינע דך כעם עו ; 
ענטגעגען. לאזוכג דינעד

 דע־ האט נעקאננט. לעזעין ני א־נזערן ודא
 אננעקלא;. וער נאטעז אים אטוואש ]ע־טרעטער

ק א"( טען עז  !א־ רע־ אבשלעםמג בעצמלך נ
 א״נדבטנאהטע רע־ בעצמלך איג־ אונטעדזוכונג

 נער־בטטראטע נירעדיהאזאע• רעם ארטיק רע; אי;
 ע־ דאדדן וואוררען ;עזובע דיעזע טעם.—אמטע־ב
ע. רעד אונטערזוכונםר־כטע־ רעם ראם לעדמט,  נ

א שנעלל טאנלבסט וואדדע. ערטודילט טעהי  ד
שלעסק טא־אמטע־יובמנ  או;. דמע אונד אבצו

 צו ע ג א ל ק נ א רעד נעצינלך טע־ב־״ם׳:;
שטעללען.

 א־; רע־ אבענר זאטםטא; כע־״טם ראט נון
 נעישלאס- ]א־אמםע.־זובמנ ר־א טע־זוביננם־יבטער

 נע־יבטםנעשלום רען אננעקלאנטען רען או;־ סע;.
טא־נעלעזען. א״נצעימען •ע־ע■

 בעצינלךדע־ טערסרדהמע־ רעד ;עזוך ראם
 סע. רער בעטרעטטס אקטק רען א־ן א״;דבסנאהםע

ק -אדא ב״א רער צידוננ תנ מ ט ע  ראט לייכע. ג
 ע־לעדנט. אביו-זל־ בא־• אונטער־ובוננםדיבטער

 רען א״ף אכערםאלם דך אמד
 יאלאננע ראם בערוטק, טע־א־דנו;;

 א - ע־ וררר, טא־לענע; א:ךלא;עבעשל'ם וועד
ראכן. נעשטאטטק נ״כט ארטע; ־־א א•; א״נזיכט

ש־ ורא  רער האם ע־טא־־ם נון.עדעטערטע
 ארטע;. ר־א אבדבם ר־א אונטערזוכיננס־יכטע־

 ש!עציאיאי:טערזו. רע־ דעהרענד ארך א״נדבט
 נעשטאט. צו דא;ן ע־םט אע־ *ע־דמע־ן צו כינג
 .א; ־ רעבםסקרעטם־נ טאדנרווער. א־ ׳•ענן טע;

ק דלאנענעשלום ק ל ־ א  נעשטעטטמט וורד. ט
 אנ. ־•עזע ;עלאננט אעד טיטטה־ל־נ; ו־עזע דך

ט  איבע־טלסם•;. עם •יא־ רא;ן נעלטמג, צו־ ד:
 כעשטעל. צו בעשורדגטק ריא -6 *ע־טה״ר־גע־

; איום ־א;ן :לע; ע  יעע• :■:טטזאנק־ע. א"נע ד
]ע דע• א־ם זאלבע ארה והיל טא־טאלטעט רע
טה

רע *נ !א!א.־אה
אדט•.1 ן

א א*;־ רעלד־ק א ע - געבונדען העני
אונטאנדך נשא א איה־ע־ ־!•דלו;; ט ב ל !!

וירד• ובט
טובלצ-יננ דע־ א א־בע־ םק אימצ-ע־- -

טיט שאלגעג־ע דעגט א־:טע-זוב*נ;טלאשט
̂־ ו:ג1 :ש>

.,א ריא ויאודדען ; א־־־ ל אבענדס זאטשטא:
:טע~יע-דנ־נגשד

ל< יא א/'״• אין •לנען א דע־ :עשי־־ט,
׳ א־נ־ ש־נטא־ ״ י ו־ד־רמע־ אלעקטאנדע־ ד

!ובדצ״רטע. של-ם שבד רען דד־שא: דן גע-בט
אונר :נעשלאטסע• א עטעם א; *ךערהענונג -

*)).־;

אמ;אי

 •צונל"ך אלאונטערדבוננ,-שטעצ רער אנא־רנו;; ריא
א ע- טא־ם־ויע־ ד  נענע; טערוואה־מנסהאטט -
א  דערם-טש-ל־, בעציעודננטוריזע טא־־עם, רעם ד

א טע־נע־ ע־. ]ערברעכענם -עם טע־טוש־נ; - [
א־טנעשט־אבע דעכנרגע■

 דאנענען אטטעללאציאן ק-נע הייסט. עם ורא רען
א-נר״כק.

ע־. רעשטעקטיווע טארשונליםטמג• ווענען [ 
ם טושוננ  ־ בל־עבען ]עדדעכט־נ ]ערב־עכענם ת
 שאלטא- אלטען רער טא; ודא קליין, יםאם ורטיוע

 הער. טערלאננטע׳ רעיעסטהער ]!ן■ העטד א״ן ש•
 עם. ]אן טאטדיקענויהרער רער ראזעננע־נ, טאנן
 העישקא. ואורה קליין. אינני נ־אם. טארטז לא־.

הא)ט. אין ם־לאורטש יאקאב טאטע•• א־ננאין
אים;א רעקי־ריתן. דאנענען ווערדען דיעזע

ם טען  היי■ דרי ]ע־טה״דינער האט נ־אם טא־ט־ן ת
א־כע־רי״כט. בע־־יטם רעקדם דע; טאנן

ר ארם  טאי־־ן ראורדען ענטלאם:ע; הא]ם ת
 טענדלאוויטש טאקם אמד טאקא•). (ארם ודדער
 וזידע־ נענען וירד דאך םארטאראש>. רער (ארס

א  •ר־לערתןלאהן טא־טנעט-הים, א-נטע־זוכינג ד
 נולדען 50 !אן בעט-אנע אים ולאסערם א-נעס

זאלל. האנען אמטע־שלאנען
 ערואלנטע נעינדדעם רעם !ובדצירמג ־•א

 צו• ביז דעזעלבע ראהעד א-נצעלן, •עדעם א־1
ענ־ שטעטען דרעיטע. א:

הא ט־טטה-לט. דד־לא!״ ,׳בורא!עשט■ ירא
ק  אנ;ע- א־הנען רען א־נהאוטירטען זעטטטל־בע ב

 ]א־נעסטערן ;עלענענטדךרעם טא־ר שולריגטען
אבעי. ]ערהארם נ-עדליבע; )א־נענאטטענע;

ת אין טאלם ע ב־  ;עשטעללט א
ם ארסטלס א״נען דלם שולרינונ;  רעלגיאזען ת
א אמד עירלע־ט האססעם  תלטור אים ניטאכטען ד

 בריסטליכער כעראנדע־טער עור־ שלהן ־עם אמר
 דענק. עם אב £ד־לא;נט. דא־יבער נעלעהרטען

ן -אם א־זם. בא־ ע ד  ר־טועללען צו טארד א־מען ד
 אונטע־זובוננם■ רע־ קאנ;ען. !ערא־בען צוועקען
 צוריקנעורקען ]ע־לא:נע; דעזעם האם ־•בטער

ע־ ערהעבמנע• זא]א־ט א•;־ ב א-  אי־ננעלייטעם ־
א אב  דעזעם שטעללמנ צור אמהא]ט־־טע; ד

 אמשט־ואי־ט א-םען אן4 נ־בם וע־לאננענם
וואדרען׳
א  ב־־א. זאנם זא - ע־גאב. ערהעבו;; ד

 ט־טט •עדנאנגענען אס ראם ־ דד־לא!״ !עשם•
 אונד וואורדע. ;ענראבם וואשע שא־ף ־עם •ואך
 א״. א״ננענעהט תטרעם א״נעם קראנען אי; ע־
־ האבע• ;ע!מרען צעטטעל ;ע; א ת  אמשם־וק■ ד

ענטה־עלט. דננע דעזעס אין ציאן
ם ־ לאקסטא:;. א!-  נענראבט וואשע ריא ת

רעם. אן נאך ען6דעם !אלנע א•; וואוררע האםטע.

א שולדיניננ.  א!ריל ,1 אס שאלטאשי עםטהעד ד
 טיטטעלסם סינאנאנע הער !ארהאללע רער א־ן

 האבק, צו ערטארדעט םעטםערישניטטעם א-עס
ר אין !א־נעדטליד  •ינט־עה־ינען רעם אויסזאנע ת

 אינערימשטיר דורך צודעם ד־א שווארין. קינדעם
 דאדורך זאוויא צימק, מעדדע־ע אדכזאנען טענדע

א בעישטעטינט ד ס א  נענען טה־ילם אינהאטטירטק ו
 יוידע־ש!־עבע;ת זעלבטט דך טה״לם איינאנדער,
טאבטע. ארסזאנק

 רעם אין ראם עם. איזט בעטערקענםווערטד,
 ]אן זאנרעין שילד, ערורעזענעד ]א; ניבט בעשייד

א ]ע־ראכם בעג־ינדעטעם  דיא - איזט רעדע ד
 ערש״נט א־נהא]טהאלםונגדערנענאננטק •ו-טע-ע

א נערעכט!עםיגם גדינדק ]ארנענדען ארם  גע. ד
ק אננעקלאנטען נא;נטען ־ קאננ  אננעדי־טעטק ת

מ טיט האגדליננק ]עברעב־ישק  ]ע־דעבטיג !
 ...א וו־רע־שש-בק ה-טמק איה־ע דא ווערדען,

 ]דאנען, ]ארנעלענטען איהנען רער בעאנטווא־טונג
א נענע; דע;  אר]נעטדבטקשולד. אורשטרמנלך -

 איס ווארק ]ערנער בעשטעפרנט. נאך ]ע־ראבם
ר טערליטע א ]ארע־העביננ ת  ]ערזובע, ד

א  ארף געהארדליבקטאםנאהטקצוטע־א״טעל• ד
 דעם ווארק.ורא ארך געוועוען. טאנעטארדנוג דעי
א  דודך האבק, נאבנעורעזק צ״נענאדסזאגק ד
אנגע. בעםענטעלוננם]ערזובע ל־בע טאלשע רא

ק דודך ראם ווארדען. שטעללט _בע גו|״נע ״ ד־עזעלנ

טע-האטניעט. אבענדע ועלבק
 ודם נעלרזאטפלמנען !אן א״ך

א בער־בטען, צו ד־לאם־  י אונטער ד
אננעבדך ראטיטאטב םאבארטשע־

ברע• נאטענטליך
 טע־אינט טא־ר רען ]ע־ראבטע. רעם או;םע־ בען

ק צ■ - שוואד־ן. סאלאטא; שוהם רעה ;האב  ת
 טעי■ רעם אונטע־ טקסבויס, אב־הם ב־רן. אלד1א

 יוסף שטש רער :טא־רע אם טיטשולר רער דאבטע
 טא. ודסענשט״ן■ לאזאר ט־רא, דעטטען שא־ף,

הא!ט. א•; יוננטער אראלף אמד לוסט־נ ט-על'
ע אללע ק נעשלום. רעם טיט ד־ האבק ד

א נענעבען, צוטה־ערען סע עד. ו טערטה״דנער ד

..בוראטעשט•
ם •ורק יען  ת

ם צי בע- ת
א סאן ראם־ט וואודדען. טע־אנשטאלטעט הוטע ד

 העטט■ א״נצעלנער לאםםונג—ט צו־ עווענטועלל
ן ע ג ע ל ־ ע קרציאנסבעטרעגע נאטהמען ל־ננע

קאנו
 ]אם דרעדהאזא ארם טעלעג־אטם1

 אונטעי־ רעם טא; דע- :סעלרעט טא;ע געסטריגק
 טערקינדעטע אבענד טא־געסטערן זובוננםרבטעי

 נאך אוד.־ 10 טארם־טטאנם וד־טע וואודדע בעש״ר
ט״ טא־הערנענאננענער ט״ ק דורך א־בע־  קא- ד

 אוג^ נאנצען דנעם א־ן נעדיבטםהאף נמליבק
 היעדורך ערלאננטע אמד אקצעטט־רט טאננע

רעבטסק־אטט.
 גע. רעבטקיעטטיג נון רעם בענר־נחנג דיא

ר בעשיידעם ווארדענען  לרטעט: אנגעקלאנטע; ת
 בררן לעאטאלד שווא-ן, סאלאפאן נענען

א איום בידסב-ב אב־אהאם אונד טד ע ד ענ-נ בע. ב

אג. יא
א ראם נאהטע,  ארףי־־בטמעד טארע־הענוננק ד

 ע־• בעיעבטמט וואוית;. ;עטטלאנען טא־־טע
 רער הא]ט •וי־טע־ע ר־א דך צ״נט ארך •שיינם.

א-ן אננקעלאנטק א ראם סאטרר־ט, ד  ארף נאך ד
 א־נ- רער טע־בינתטען בעט־נדדבען !־סע ק—ט

 רע־ רעטטמג ציר אננעקלאנטק נעש!ע־־טען
 בעניטצט רענע אונד טיטטעל אללע לעטצטערען

האבק.
י שארף. טא־״ן בלייבט. רעםשטש וארן ת

 א־ןהאטט. והלל■;—! .עדעטע־טעשטעלדעט. •רא
 :ע~:טס- רער טע־שטענרלך. יא נו־ ארט ־אם
א והלל האף . האבק ]ע־דבע־ט ארסזאנען ד - 
א ]■ר אננעבל־ך יא־נט אמד  דעזעם דבעהה־יט ד

ציינען■
ם  דנר ציטאלנע רדרלא!־ .בידאטעשט■ ת
 ל־בע טאלשק דע־ אונטעריובוננ רער בעצינניך

 :א־ צ אמד ארטנעטרבט. ואטע; ורבט־נע אמר נייע
 באללו טהאטאם אונטערנערטער טעטשאע־ רער

 ווים• ער ם־ם, אונטערופמגםדבטע־ ־עם טודידטע
א ראם בעשטטבם. טע  טעטישא נאך דעה ל״בע ד

א נעוועזק נאוודל טלא־א געוועזענע צושטקר־נ  ד
ען—* אלם צולעטצט דך ריא ת ע  טא־טא- אין ם

 ער- דאדט האבע. אוי!;ער.אלטק ־אש.םמעט
 נא. טישע־ טעיוואנדטען א״נעם צו אמד קראנקם

 אמ;ע!עהי אמר ווא־לק. נעב־אבט נאוו־•־. טענם
 טהא- ער. ד־א. נעשטא־בען ;אבהע־ טא;ע טמף
 צ• אים נאבנענאנגען, זאבע דע־ ׳,ייא נאללו. טאם

א סאן ווא ערטאת־ע׳.  םע;־א. נאוור־ל טלארא ד
ק א ארף ד־א ע־ האבע. ב  בעגרעב״סשטעטטע ד

 אמד זא־נ נראבע רעם ארם זי־א ראך ;עשטאסען.
 אלם נון ווי,־ר נאלרו געוועזען. אמדען טערשי ל״בע
צ־נר־ט. ני־עדהאיא נאך צימע

ם אלל אוים א־ ראם ערזעהען, צו איזט ת נ
ק1 נעוו״זע ק־ינע ק לי ר  בלאט ־דאא;ךרא;•.־ א־ א
 עזע ד •רד. ו בעג־ינדעט טערראבטםםאטענטע אדף

 רער טר״שט־עבמנ רער ם־ט דאה,ער סוס אנקלאנע
א ענתן• אננעקלאגטען ר אונשוס־ ד  אינהאט. ת

ן אן באלי והרד טירטען קאטטען. א: ט ת



; ע י י נ.4 ש י ד י . י ג נ ו ט י י ״\ 134.צ
 ער־8 האבען, געגעססען אונד געט־ונקען אפטער

 שפייזעז יודען איינעם ם־״ז קי־נען אום אברייבט
 געצוואוג־ דאהער ז־נד יודען דיא געטרענקע. אונד
אוי&צוזובען. כשר-גאסטהייזעד נור גען

ד א. ם ־ ע נ • ל ב ו ד * ע (ד * ק.) ג נ א פ ע ג ־ ע ־
 דער פארקע דובליגע־ א-ש אל: הער, לאננע נ*:ט זט א עס

 ק*ננ־ טא־דע־ ד־א וואורדע. ע־מא־דעט קאווענדס לארז־
 או־שגעועטצשען שע־האשטיננ א*ר״*ע או•־ דער ט־אטץ טען

 א"! ווערדען• אוי־נעשא־יטט כטינ שטע־יעג ספוגד 100)0
:סעלדעט לאנראן אויש טעלעג־אטש א־יננעלאננטעס טע ה•

 אבד־ען, הי־שט ע־ געשטעללט, זעלבער פא־טאקאבעלרא צו
 ער וועלנען ט מ• קאטע־אדען, א—ד ז״נע אייך נאננטע ע-

האנע• בענא״גען טא־ד דען גענדעזאש
י א1• ל ן • ל א ש . א ־ ע ל א ן ש י  א

 .60 נע א• דאטטע געססעלן ט.) ם ע ם א ד ו ב
א א—ש יעהדינע  איזט עם בעקאממען, :אלע־א ״

 הוישט־ דעה א•; דער שאלל. עדמטע דעד דיעם
א אי:ט. שא־געקאממען שטאהש  היטצען נדאשען -

ע. העש בלא לעבען אונ-ענעלמעסיגע לאם אונד  ג
 איינצעלנע אלליעה־לד לאששען שאלקע מיינען

 דעזעה צושטאנד רע־ ע־ש״נען. אללע6כאלע-נ
 נונג,1דא) א-זט א■;־ בעססער. ה״טע איזט *־־א
 שטא־ט■ לעם דיטענש ורדד. א־שקףטטע; דא ראם

 ר״נלים. דער טאסרענעלן ל־א וואו־דען ששיזיקום
 ריעזעם שערבחטונג היא איש אנגעא-דנעט, קי־ט

שערהיג־עהן־ עו גאםטעם אונליעבזאמען

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 גלי. א״גליקל־כען איגזערע פיר ד־א איבער

 עד,חד זה ב״א ־־סלאגד אץ בענסבחדער
 פרעם- צו נ״־ אבערראבב־גע־ העדרן דעם

שפענדען. א״נגעגאננעגק בחג

־  אבע־ ה׳ עה־וו• זדלך :א א ז ע ב
 געזאט רה״ק שיק ״:■ נדדב• ה׳ אינד ראבב־נע־

 ראובן זד אוגד גיינוואלד אלץ 6 דד לו־ך סעלט
;•ל. גס גאלדשינגע־

 שש־ענעל בער דוב ר׳ לו־ך :א נ נ א ם א י
.1״7 רה־ק ל ;

: ד נ ע ר ע ז . י ד א ך א-א־ע-קאשי! נ  הד
גול. 1* וליש דד ה•

* א ־ ו ל א ש י ל א ה י מ י ר  עלדיל יירך ע
ל. !1* רובץ אבע־ראבבעע־ דד קף• <>ג ג

 ״י גבאי קליין ;אב זד ־־לק ג: א ר א דד.ד
נולדען.
ך :•ן נ א ד ב א ש -  אבע־-אב ל• עדדלד ד

 גע- דיגע־ אי; געיאנומעלט ולים ה־ש צבי ב־נעל
ל 6;ג אוטגעבונג אינל סיינדע ג

ם - טע לד די־ץ ,־ א א י תן: טייטעלב־ם ג

 אגע־- הע־־ן עה־ל' —־ו :־ א ם נ ע ק א ל
גיל 100 אירלמאגן •אבבינע־

: ג ר ו ב נ ע ש י י ו ו ל ה ז ט זד• דו־ך ש
 גע־ א־טדאדאלםע! ־ע־ אבע־־אבביגע־ זד עהדוו׳
ל. 00 ם־ינדע ג

ך : א ־ ל א ט ד רד עהריו• ד

ז. ר ו ק נ א ק
 דיא איזש :עם־־נלע נעשערם־גטען דע־ אץ
 שו״ב תפילה בעל טיכט־גען איינעם שטערלע

 בע־ צו הבעל אלול ה־ש ראש בי; ולולא טוטהה
ז זעטצטען. ע  ווא- איינעם טיט א־זט שטעללע ע י

 פרייע־ גולדען, צעהן פא■ געהאלט בענטל־בען
 שהיטה גאנצע־ עווענטיעלל האדבער וואהנונג׳

 וועל. בעוועיבע־, פע־בונדען. עטאלימענטע, אוגל
 וטגנו גאיני משלושה קבלות שא; בעז־טצע אים בע

 שטא- אדע־ קאננ-עם קיינער אין נאך איגד דנד,
 וואל. האבעז. ט ר י ג נ ו פ געטיינדע טוס-קווא

 שאה. געשערט־גטען רען א: צייגג־סםע איה־ע לען
 בערו. לע־ נור - א־ינזענדען. באליגבט שטאנר

 צונעלאם. ש־אבעשא־ט־א: א״געם צ־ וו־לד שענע
 דיא ווערדען אקצעשטירטען לעם נו־ אוגד טען,

ע־ג*טעט.6 דייזעשפעזען
לש״ק. ת־ט״ב סטית א׳ באגיהא־ שה

6536: ^!0 x 1x )^11־2
1. 01־111. 01111118^6016111)10 11011^110)1. 8 1 ■161( 3*1086?

ז. ר ו ק נ א ק

ו ז ע ג נ ע ל ל ע ט ש
ענט. נע;ען זיך

 שא״ ,ומדין ימ״ץ אלם נעהאלט. ששרעבענדען
 ניעט״ג. מוהל קדא, בעל איגד תשלד בעל ליכער

 שא־צ־גל־בער ובדק. שיהט טיבטינער דע-נאטאר.

 ע־_ אללע איבער גמרא.לעהרער. אינה ־עליג־אנט.
 מגאוני ארטארידרט קוואלישיקאציאנען ויעהנטע;

זעלבמט מיך א; אנט־ענע נעשעלדנע נ״. זמנינו
,6101161*311 801111161

. י0( . )6א1־ ? ! י1>־.1ו>1ו8ז1ת1 8ח >1. \1!11־011 •

״ז ******* י * 9*******^** ?*** ** *•0

מצבות.
ד ל א ג ר : קאהן־ם א

בחאפעסט, נדאבשט״ג־לאגער ק
 וו ;111,/1101־1ס!11101;11י־1 <1' 5.

נעששערדט.) יליט אינה •נובת ואן ?■
ק. אללע; לק עטששיעהלט ״ נ י א וועלבע י  * י
ד נ־אבינזטיינ.זעטעענס העם טט ששר גע ט י־
$ האבק• ע-ש-לע; צ' ״
 ?•א■•- מא־מא־ איים שאנעג־אבשטי־נע זעה־ ב
 | שא־־א- א-שוואהל נ־אשטע־ אי; זינה נ־אנים ״
זעה יננען.—נ־א ־א־־ע־נוע טה־ג. ~
 שעדגאלד־נג עשטע־ מ־ט שהישטען .
אלשי-עשיה־ט• בעסטענם *

שא־־א.י■

1*9 ) * * *5

ל סעפטעסבער .ש טיט איזט באלאשא_דיארםאט
 גער טיבטי אייך דע־ הזן איינעם פאבטע: דע־ י

יאה. בעזעטצען. צו זז*לל, זיין וקורא ובודק שוהם
שהמה נול־ען. י־ -עטנע-אים . ך 7 י אוני האלבעד. . , ״ , . , ״ ! ״ ו

—--------------------------------------------------בע. עסאלוסענטע. אינבעד־יטענדע נ־בט איבליבע,
ערפינדונג נייעסטע דיא בעשעודגונגש-צייג. אוג־ זיטטען ■ועלשע יוערבער. 1

שאן שסע ני
ן שע־טצען, טעטע׳ ע ל ל א ן - י -;״ - ;ג ן א: 61 א ...א ס;; א־ • ש-אשעשא- :

ע׳ ש־אשעשא־ם־א: צום גוסם
 ־״;נס־ע־־עעל ' שע־ג־שעט. אקצעשטירטזנן -עם נו־ רע־־ע;

,1*82 יולי איש שאלאשא-יא־מאט
*׳'׳ , :ר נ א ט ש ־ )1 ש ־ ע ר

באלאגזאן לא־ייגגעה ■אזעף

אבבינער
 נול. ׳:* )־0מ>) שו!; גול. ״י טאליא שא; יאזענביים

גול. סד 1
ך :נ ד ו ב ; ע ז • ו ל ק ד  ישראל העידן -

טו-ר. כ־ץ בנים; יונתן ■שהאל ה׳
 218 געזאמסעלט האשון נ־צ משה יש־אל דד אונ־

 שיטמא גולדען. ״! אש־־ש בית תב־ת שוך גולדע;
נולדען. 2*9

ך ן, א ק ל א ב )בע־יאבב•■1 ה■ עהחו• לד
 ואוו ודסדדיז בנים; יונתן העה־ן איג־ ר״ניטין געי

גולדען.
• ב ר ע ו ו ל של! וד חרך ע

נולרעו. **

הוא חדש זה ראה
 על ע־ ראש אנצוצי־נען. יל ט־ל״גט נעשע־שינשע־

ע הע־ישנשש. לוה נע א• לעשש־ש. 1**י ־.־עי: שני.
 זמן •שיל תישי־. טול־ית זמן א־: -:-:ש יזיע• ;י

א הלבנת קידש !׳:—י - ד י שנה;• -ע- —:  שית חנ
 ־על:ע־ ;אדט צ־פע־לעטט•; א•:־ קא־־עקט רע־* הבג־ת

 ן א שי־ מ ם־נאין נעד^־ך ני* ־— נאי:• ש: פאן אייט
ק | ־ע* :עניטאנטעט, :״ דסאטע־סדא־־ ינזהגאין גי' -ע:ט:, א: נ

י סג רה ■״•״:־יל■ —* }״לתידדדדל. ר*׳ 12

. .-פ -ד.א -;.א ץך•״" . . . . .
ע־ען. :עצ צו די־ סאן *עקט

ו1* ת 1>11ו1*ו 0^ 0. ש
א 8. ז א ^431־1>1ק13ז2 . ס ט פ צ ז 8נ113ק0.ז 1

• ן -ט ע נ נ ־ ל ר ע ט ש ד ט ד : : ־ ע ט ע ט ד ־ א ג ג א - נ ע ג ד ־  א
ב״א ;:־
ןוסוו 1־17 סין 1.1171:1.* .>! >ו 1־}1״ו.״אלי.;1 .

ע. ג צ :א

 אץ דנד. א־א־ע־ לעש נענטהיש אי ויעלבע ליען.
 דך ••!)ללעז רעשלעקט״ען. ק־שייענע אדע־ שאטט

 ייענדען. בלאטטעש א־ש־נ־שט־אציאן־יעזעש א ־ אן
ע״ ד:־ •ענארען א־ך =אר שעחע־ זוןויאדל ענ  נ
טי; ע־  שע־. צי לאשיטאטע; אללע; אץ שאשש י
קרשען.

7־

יולי. *0. ]!!ב

■ א י ת ו ק י י ו ל . ה ר ע ר ע ד ע ל
*״ !־*־!ע .!ן״!״)״* 8־1־11 ־}ס״ז״ש־)־ 14.

שטקערייק שאנסטען דיא גאלד
ה א־ף כ  גזאגטערל. איגד פ-

ט מ ע ע ו ן ז ג ב ס פע .
;14113

י;))לד.

ד דך עמששיעהלט  יידשען איש אללער ינגנישערטאנ צ
 ינשמנללד- של־רלמטענדען דמום נייען אינד אלטען

 אלף •אה־עז ז־ט דעששען שילגש אינד שפולערייע;
 )ללשעלדענטער0ו ערוו))לבענעד געביעט דיעזעם

 עששעקטו בעבטעשטע אינד שאלידע שיר רוף
א-חנג•

8-  לעגען א־שוואהל גהאשטע־ אין צייבנונגען •
אייף. איינדבט צור

- איןשדםב*;עםצ־שטא:דע קיטטפיראילעב
 3 איים אלננע לאייא־י ראן קאנן רי״ש ״עזעם ד-ש ק
 * צ־יאטטעגק־ששען א־ט אלי׳ע* :ענענשסעגדע נייע 5

אינרצלאד;
 .שף־צעללאן. נלאז, שעטאדל. שטיין. האל■;, ׳
 3 לעהע־■ אלאבאשטע־. מא־מא־. שעיש־ש. י

יו. ז. או. ביין פע־לם־טטער.
£ :אן ־•:מען צ; ת- נעשטעללוננען נ-עשלתע צ

5 םר ע ג נ י ז פ. ם. 5
£ פאבחק - ל-ם .קאלם פאטעגטחטע

.10 ניש־ שאנאקנאששע כידאשעשש,
קר. סא אוגד 50 ,

.?;:1)5)01 ):$01 :1(111!) מסט ו



עסא 125. י י ע נ ש י ד י .3ג נ ו ט י י צ י
 קייצע. אונד ]•ע־טעגינע #ע־ביאבטע ם1כו:נםהא

 קאטעפאן. •ול־ים א״ננע־עבנעט. וואודדע צייט דע
 יאזעף טאטד, אן6שטע טעצער. •אדע; בא־' •אזעף

 י.—6 וואודדק סאבאדאש "ל־אום או:ד )ארקאינז.
עי אוני פעדאירטד־ילטק ד־א - נעשש־אי.ען.  ־

 ל אויטה■ ־עם טיט דך ;אבען שטאאטבאנוואלט
 צ־גלע־ טאלאנע־, טעד.0א־6 א־;ד צש־יעדען

ל1 אונד  ע8ענננ־סשט-א6נע ד־א ט־אטע; ־':;
אן. א־ט1זא

ד ד ע ד ו • א ;י א ן ע צ ט ע נ . י ש א נ
 •אנאשדאזאווארדודךדרייא נעטיינדע דיא 1.א ז הא

 אונרוהען. אנט־סעם־נושע- שר&לאנון דעד טאנע
 ודיל אדם, אבענדם זאטסטא; ב־אבק אונ־והק ד־א
 איזראעליט־שע דעד וואד, )ע־בד״טעט נאב־יבט דיא

 ודצענעשטאן דעם א ב״ דאבע אדשטאנד6נעם״נדע
 בעזאנדערם אננעזשט■ ט־ליטעדבעקיוארנרע־וננ אים

 -אבטא *רל נאטענס אעדיודד־איס איי; דך ליעם
א  אננעלעגעןד•;,דע־א־פנעהעצטע דעמצעד״ע■ -

םי. ־יא א־6 ודדרטסדדזע דעם אדם יצאנ £אבעל
■.נע־- עי !רזעלבק ד? דאך דאפ בעגאנן א*:־ נאגאגע

וואה- דיא אין ■אך בי פפע גי ע אגדע־ ע א״ג שטא־ען
ויב איד,־ויערק. בענאנן איגד איין יען •יד ניננעןדע־

איינעד יודען. אר פרינעלמע איגד טע פליגדע־ טע.
ם-1אינ £אם דע־ י, עלאנען געי בלוטי: זאגאר ווא־־דע

.-ן,-ד
ש איילטע א  ראננטעיע הע־ב״א• קל״נ-צעי איש י

 טאנטאנ אינדזדען דיא ד־ דאם ודנדערן, דבט דא־
 ם־ערצעק -עדעדהא־ןזע;■ אבענ-ט דיענבטא: או:־

דעם או;־ בע־האטטעט ״אי־דעז דוהעשטשטער
׳:גע. א־ גע־ :־ט״גאמאג: י אין ע1נע-בםםהא קאגיגל
זובונגם-א= א־גטע־ ־גע :טאי אי: געכטע־ן ־ם. ל־עןע־

גט. אננעלא: דדער : מיפפיא;
מייג. ־ א פ ־ ע ב א נק
עד־ ־ל־סטע פער ־בען דע■ אי־נעט £אז רע ראוו רע
־ה״ק יאנניע־■־ייגע־ > 1 ב מאזעם הע־־ :א-לט.
זיגג״ :מטען הא: אים יק ךדד־ א" געטייניע■ ני איגזע־;
אים מטית לפה־ ;:פטא: דיז איזט ־טעפ,1 ווא רעם

געם־טדע־ אללע נעשטא־בען. לעבענם־אדרע .זו
יי־שיכן*^^״^ יואדין*

 £א זיעער ציער־ע, ג־אסטע ער ע־ אעז געמייגדע.
 לרעש א ־•עף זז* פריידע.״ שאנפטע דיא פיליע
 וחךזיען.׳* עגט־ישפען טאר דינעם דורך אעש .אלט
 עדדעג- אי־פם היללע ד*נע ויאודדע דא־רף טאגיש

 א־גזע־ י־אבי־א בעשטאטטעט. נ־אבע צ* פארלסטע
 ליי. עויגרייפענדע אי־נע נ״י אבעיראבינער ר רעי

*ערדיענש. ראהען דעכשען א-:ד ה-עלט בעניעדע

 וו־יזען דען ער ־אש העדפז*יהאב. נאמענטליך טע,
 וואר, שטיטצע אייע וויטטוועץ דען פאטע־. 'איין
 פעיה״ראטעטע מעדכעז א־טע פיעלע עי דאש
 ששר איין דך אונד אונטערשטיצטע בהורים אעד

 בענלי־טעג צאל־ייבע איינע ליעם. ש־ייבען תירה
 ניבט- פ־עלע יוא־עטער אומגעבינג, דערגאנצען איים

 שטאדט- עוואנגעלישע דער אנדערן אינטער יודען.
טען פפא־ער. תנצב״ח. רוהעשטעטטע. צור א־הם פ^ג
ט ב ם ר ע י * 6( * ס נ ) אין רו א. רנ  סטי

 פייע־פב־ונפט איינע סמירנא דיעזעםאיזטאין1אםא
עי אין קאם ער פי* דאם אוישגעב־אבען.  גאכט ד

 אונר טירקעז אונד יודען אן6 נור פט פא דעם אין
 שטאדטפיערטעל בעוואהנטען וועניגעןגריע־ען גור

 דייע־טע אוגד אויסברוך צים סאהאלא״ ״עפאגא
 גע. הייזער 600 ע-6אונ;ע שטונדען. ניין פארלע
 ! אייגענטהום 500 דעגען פאן מאנאצינע, אוגד וואלבע

 ! טירקישען 1><א צירקא וועהרענד ארק. וו יודען פאן
 ; פ־עלען געהארטען, בעזיטצערן גייעכישען אעד
 £א■ 140• י אונגע£ער אפ£ע־• צום עלעמענטע דעם

 אוגד טי־קישע 250 יידישע, 1010 דאיוגטער מיליען
 קאטאסט- דיעזער £אל;ע אין זינד גריעכישע, 150

 צע־. דען א־גטעי געווא-דען• אבדאבלאש ראפהע
 שינאגאגע. אייגע דך בע£־נדעט געביידען שטא־טען

 דיא שולע, טייקישע אייגע אוגד מאשעע אייגע
האט. געקאסטעט שטערליגג ££וגד 1200

 ״ודענער היא ) ד ל י ש ה ט א ר ז י ו וה •
 בעהדם. םא* ש־ייבט: צי־טונג״ אללנעמיינע
 אינטע־ עהעז פא־טגעזעטצטע דאש אללגעטיין,

 ענטודקלונג דיא ארף שעדליך בליטפפע־־יאנדטען
 בע_ גון דאם אב ווירקק: נא:קאםםעגשא£ם דע־

 £א_ הא־,ע־ אגצאהל אייגע ניבט, אדע־ גרנדעט
 טיט £עראנלא.ט• פאידבט דודך זיך זאה סיליעץ

ך דע־  1 זיטטע איינ;ע£*ה־טען פאטיליענגעזעטץ חי
 ! ד<־ אין ב־עבען• צו פאטיליענ-הייראטען דעד

 ה**־-זטהםבע- דיעזע ווא־ ראטהשילד £אםידע
 ביזדיא אי*נגע£יה־ט, הינרו־ך יאה־ע בעש־ענדונג

 ט צי א־־גגע־ דיט דויזעש רעש ערער גל• טעגנליבע
 :ע־יגגעאג ניבט אייגע וועחדענד ע•-—•יא ״גא־

 יעטצט בליעב. £ע־זא־גען צו טאשטעין ן £א צאהל
 יינגש. רע־ פע־לאביג; £יעלא*בע־־יא ודררזעה־

 ־אטהשיל־, £• מאיעי־ באראץ יעם טאבטע־ טען
גע *יאג־אש £• אלעקשאנדע־ £*־שטען דעש טיט

דיי ציים קי־צע־ אין נץ אלט דאס אשען. שפ־ י
פ־אגק- דעם אויש קינד איי; דאד £איל. טע י צוד ן

ם־א. יידישע־ שט־עג: א־פ־עפטדאלטען דעש אי־

מא- צו נעדכט נדליכעש י ש־ א״ן דך נעמיהשע זיא

סאגן, ב־אוושטע דע־ ״נד : ויא האד,־, דאך איוש ״עש
שיללען זי־נע נעצאדלש ־ ק״נע־ האנע. נעדעהק •ע איך דען

*1דא ו־יא ־ע־לך, ו^
נאך מי־ דא נעבק אוגד נעלד. דאש איוש ״היע־

'*עי־ע־ן.־ ני אללען אין נאך סי־ ליענש שע
דאס ודא אויש עש ■אנק א: דא ש ע* אידס, עש נ

אינדעש שיש, לעע־ען איינק צי ־אנן :•נ: אוני ע־סשע
נאהש. דך מיש :שוויין נ־א:; מש נלאו ש־־שעש איי* ע־

בלאף קליינען א-נען דוא ודללסש יאקאנ! ״האללז^
זיי* ניעלע־יג.־ איינע־ ; גאנץ ששיעלען ווי־ טששילען, ר

קא־■ דע־ :״א ש־שע נין אנלז א־ינען בייא דיא ל-שע, דע־
ואשען• שען

 אנשווא־- אוישגעלעגש.״ דאצו ניכש ד,*ישע נין ״אך
 ע־. זעצטע שש,־הל א־ינען אייף דך ע־ אינלעש ער, שעשע

ק אויף עללבאנען דיא ׳ששיעשע  קאשף דען לענטע סייש ד
נאנצודענקק.־* ש־ק אוני העגיע דיא אין

דע־ מאגן יוגנע דע־ אלש •ש, צ• אייניוע ער ואש זא
 מישצוששיעלקארשששאג/ דאששע איינגעלאדען שריהעי אירי
 דלאשםשע שולטעי■ דיא אוית אירן אוגד צוגינג, יאר^: אדף

צערריססזן. קליידער ד־נע אונד ווילד, ווא־ נעזי־ט דין
- ם־ש איוש .וואט  וויללסש ד־א ? יאקז*ב היישע ד

 יששעדיט גלאז דיין ני:ש, נקסש ש• דוא שםיעלעץ,1 ניכש
 איינס נ^ך וו^ללען היני*ן.ורר עם גיס דיר. *־6 *לל6 נ^ך

שרינקען•״ סישאיינאנדער
 איך טעהי־ ווירקליךניכש איךקאק 1 י*ד,ן סיך ״לאס

 ניכש ווייס איך אונד נעצאהלען, צינד אינע־מא־נען סיס
̂לל• הערנעהסען נעלד דאס איך ווארעי  מא- איינען י־6 דז

 •עצש איך ווען אונד גענליעבען שילדיג שאן איך בין נאש
נעויא־שען.׳* שש־אסע דיא אויף איך ווערדע צארלע, ניכש

ך שיעל. וו־־קליך איזט -דאס  עבען דיך טע ראלי א
איך דעזן ואלשט, לייהק ראללע* 1 סי־ דיא ראס ניטש;*;

 אונד שיעל זא קוים יא דאכע איך !דאללא* .ציריא
 קאטמק. ררזע נאך שאשען לעע־ען טיט וי־עדע־ איך זאלל

 נדינע גענען ט כ ע ־ ע נ נ ו א :ענ.*נ שאן דאנדרע איך
שאגדליעי*

 נענע ליידסם, ד^ללאי 2 יעשצש סי־ א ד ״רענן
-צו־יק. 20 ט^־גען דיי אך

 געלד דאט דוא וויללסט וואדעי ? דאללא־ 20 ״דוא
-1 נעדסען

 נאך אינד ,2000 אונד 200 זאנדע-ן ,20 נו* ״ניכש
דויליטט.״ רעלשען עשוואט צו סי־ דוא ווענן סעהי,

ניכש.״ שי־ נעשאללש ־עדען דיין 1 י$ד,ן .רא־ע
יז^רן) (ואנטע 1 יאקאב ארס־עדק, נור מך ״לאש

 ׳ — ליירד. געשאללען שלאן מיין יי־ דאש דכעי, בין אך
 רוטלאנד א־־ט מאנן •יינע־ איין איום טאנען איינינען שאר

 ציממע־ איין שאנען 8 ש- ראט אינד נעקאסמען, היע־הע־
 הויז■ דע־ נענאממען. היער שאן הויזע ציריטען יעם אין

 נעקאננסע־ אלטער איין איוש איוש, דא־ש דע־ קנענש,
 •רע דעד דאש ע־שאהרען, איך האבע איד,ש שאן ם*־. שאן

 איוש עי אונד מיליטעראדש, ־וט־שע דאס שי־ ל־עשעראנש
 אכצושליעסען. קאנמ-אקטע אוש נעקאממען, נעוו-יא־ק נאך
ך, ב״א נעלד שיעל ועד,י האש ער  מים דע־ דיענע־, זיין ז

 זא א־נד אוישנעשלוידע־ט עש ראם איום, נעקאסמען איחש
עיפאהיע;״ הרזקנעכש דעד עש האש

דע־ דאש נעהאלשען, דעם מיש מי־ איוט ״וואס
 ווי־קליך ווייס אך ? האש געלד שיעל •וסלאנד אויש יודע

 דאנען געשיכטע נאגצען דיעזער מים דוא וראש יאי.ן, ניכש,
וויללסט.״

 אונד אן. נע-ולד מיש סינוטע א״נע נאך מך ״הא־ע
וועניג איין ששעכע אנעד ע־שאהדען-, עש וו־-שט ד־א

 וואודדע(דנד געזוכט שטאלין אייןגעוויססער ד־ציאן
 גאך תיזעם £ראנק£ורטער דעם געשע£טע דיא יא
 קאטה^לישען, צור געשלאססען),' שבת מסער אי

̂ר וועלנע שוועסטער, אידדער גלייך אוגד  אייני. £ן
 הייראטעטע, גואישע £זןן הערצאג דען יאדרען געז

 טיל. דיא ראטהשילד £^ן בערטהא £דייליין ב־ינגט
 ער. מאן וראנקרייך. נא־ £אטערם אידדעם ז^גען לי

עי איינ£לום דעד דאם זיך, צעהלט  גובער. ד
איי £מיען דען בייא צייט לאנגער זייט שז*ן נטע גא
 האבע קאטה^ליציסמום צום היננייגונג געוויססע גע
 בעאייג. רעליגיאזע דערארט לאססען. טשטעדען עג

 דא נייא, גיכט ראטהשילד הויזע אים איזט £לוכונג
 פרייליך £ערזוכט, איינטאל פחהער שאן אורדע וו

 דעד ערפאלגע. ענטגעגענגעזעטצטעם אנין ג טיט
 פי*- ברויט, דער פאטערם דעם ברודער ייגגערע

 איי- פאן ויאודדע ראטהשילד, פאן ו־ילהעלם העדר
 שפעטער דך וויא דער, ערצאנען, הדזלעהרער נעם

 מ־םסיאנעדע דעד דיענסטע אי□ העררסשטעילטע.
 אנגעלעגען דך עם אוגד זאלל האבען שטאגדען גע
 דעד שאנדדיטען דיא צאגלינגע דיגעם ליעם. זיין

 פארבען העללסטען דען אין קירכע קאטהאלישען
 איגגע. איינען דורך פ־עללייבט אבער שילדערן• צ•

וויל הערר איזט ע־ציעהינג יעגע געגק טייעב רען
 ער ראם געקאטמען, דאצו ־אטהשילד פאן עלם ה

 דען אויך זאנדערן יייבטטען, דען אונטער גור ניבט
 ע־דענרינדע ווייטעץ דער אדף יודען פראממכטען

 העב־עאי- שטודיאום דאם דאגן. י־ע־דען גענאננט
 צו אידם בייא זיך האם תלמיד אוגד ביכער שעד

 ווענן אוגד העררסגעבילדעט־ לי־דענשאפם עד אהד וו
 די־ נאך געשעפטע זיינעם פאן וועג ודיטען דען ע־

 א־פטע־ פאפט ער האט צוריקלעגט, וואהנינג נע־
 דך. בייא ערוויפאשע דעד אין בפד יידישעם איי•
 מאדע־- דען אינטע־ וועגיגען דע־ אייגע־ איזט ע־
 בעפז^ל- טצותגענד תייג ד־א וועלבע טענשען׳ נען

 אן דיא פי־וואהד, ס דנד בדידעד זעלטזאמע גען.
 פראנלפורטער אלטבעריהמטען דעם שם־טצע דער

 דך טאן וואם פיעלעס. אוגד שטעדען. וועלטהויזעם
 מו. ערצעהלט, טרייבען איגד מדין איהדעב £אן

 וייאשילדע־וננעןאייסאיינע־פעד* א• טדעטאיינען
 פ־עטדאדטיגען גאנין איינער אדם צי־ט גאנגענען

 ארף שטאלין דעד ביידען איזם געטיינזאם וועלט.
 געמיינזאסדיא מאבט׳ איהרע אוגד בעדטין רען איד.

 טילליאנע. דיא ארף דא ־ער טיט גערינגשעטצינג■
 טהאט, ־ע־ אין דאטיטסהעדאבבליקען. גייערען רע

 חעזעלבק געגען אבשטאג־ ציפפע־מעם־גע דע־
בלעטטע־ן זדעדגען דען נאך גיאמער. איין אילם

 אונד צימסע־, דעש אין אלליין ניבט דנד ודר שטיללעי,
̂ך מיד מים ם־ינק ך ודק. נלאז איין ש־יהע־ נז  דיר, זאנע א

̂ן וד־ן דע־  אין בעששע דע־ איוש שו־־יטצע רוטשע־ דע־ שז
 מיי־ האט לאננעשש־עכען דאש אונד שטאדש, גאנצען דע־
נעמאנש•״ ש־^קען גאנין דאלז נען

ך צוש־הרען, דאך מיך ״לאס  סעהר נינם קאנן א
ך ם־ינקען,  קאשף מיין סי־ ווזן ניכם, יעטצם שאן ווייס א

ששעל.ש.'
 •זןהן האש ראש, נעשש־אכען יאקאב אגע־ וועייתנד

 האש דא אונד ;עגעבען, צייכען איין שולטצע שדויא דעד
נעששעללש. שיש דען אדף וויץ מים נלעדע־ צוו״א שאן

 נלאו איינע דאש 1 אונדנן ק״נען דאך דעדע ״יאקאב
ד ודדד ודין  בע• איממע־ האשש דוא מאנע; טאדט ניכש יי

ך וואס צאהלם, ך איך ודלל דייטע האבע, נעצערדם א  ד
נלאז.״ איינע דאס נאך נו־ שיינק ם־אקפייען•
 דעןא־םעןיאקאבנעצוואונ- געיואלט מים האש יאהן

אוישציש־ינקק. וו־ץ דען נען, ,
 האש וואורדק, לעע־ נלעזעד ניידע דיא גאכיעש

 ששרעכען. צו פלאן זיינען נעל א אננעשאננען וויעדע־ י^הן
:זאנטע ע־

ך הא־ע יאקאב ״אלזא  דאם אץ קאננען ודר 1 אן מ
 גאכשס אוהד 1 ב־ז עש ודיל ה־ניינקאממען, לייכט ועהר הויז

ך איזש, אששען ך קעננע א  הרז, דאס אין ודנקעל •עדען או
ך ודיל דש אסס זעד,ר שאן אי  סייגק אוש בין, געוועוען ד̂ז

א ודא נענוי, נאנין ארך ווייס איך ועהען. צו ם־יינד  ניי• ד
 וו^דגם. יודע לושישע דער וועלכעם אין זינד, ציסמעל דען
 צווייטען דעש אין דיענעי, דין ש ש שלא ע־סטען דעש אין
 דאהער מוסט דוא שלוןשסעל, אי־ן ניזש לוא זעלבסט. ער

 ודר געהען שטונדע איינע־ אין — האבק. נאכשליססעל
 וע- ניעמאנד אונס דאם הדז, דאס אין ששילל נאנץ ניידע

 דוהיג אללעס ניז דארם, אונס פעלששעקען אונד אגן ק העץ
לגט)$6 ס^רטועטצונג ירד. וו דין
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רעוואלוציאןאיןעגיפטען. צור
נעשע*םינקנאך איןעניסטעז א־נעני.ע6 -יא

 דעם העדרן צום דך האנר קרעפסינער ם־ם עננדאנד
 אונד קאנאנען דינע אי:־ ודלי* טאכק ניל-לאנדעם
 אין ווערדען זענדעט. ענימטען נאך סאל״אטע'

 אכגעהאלטען ראנפערענצען קאנסגאנטשאפעל
 איד•' ראם איינזיכט, צור נעלאנגט טי-ק״א ד־א אוני
 אדע־ זא קאנן, ניטצען וועג־נ זעהר שסאללען דאם

 .ע־לא-ען. טירק-א דיא פיר עניפפוען אילט זא,
 טאנן 15000 ענטשלאססען סולטאן דער דך האט נון

 עו עניפטען נאך ארדנוננ רער רערשטעדלונג צור
 נענעראל דעם בעפעהל רעם האט אינה זענדען

 איבעדנעבען. ט־ופפסן ד״א ;;■:ע- ;אשא פורטאד
 סאירא. נורקישע אונה עננלישע לאליע; יעטצט

היא הע-נזטעללען. א־דנונג הא נעמיינזאס טען

א ע- ראם נ י ט ׳צ א י ר •ן נאך דא יוענן ט־ופפק, טירקישק ה ר ;נ א ט א י ע ע ר  ־ ע
ר1בערןעסאען םע;״*ללטען.0עניפטעןק* ד. תי ר י י ' ו 'ל צ =< ע ־נ ע י . . ;4- ״ - : ״ . ־ . ^
א:., .ם פא פא״ר ר. .15 דענסטא: סולטאן -ע- ראם עבען, ■ריס ענפטענם רלטאטאר א.  ע טט־.

ך טאסט, הא ויערער ק ע6גע-בטםרא אפוען האם, פיטר רען ״, ענ ע. אונר פא־פטע־ פ־אנין נ  נ
 אבענרב.־־א איר־ ם.איטי" ד 1״ אם ען,הא01נאכ ער -אם ווייס, ע- א״״־טרעטען. אירן נעלען

"יפ א־זיאעלי־י־־עז רעם לאנטק , א] אונו אדענם אראבער הא נאטהפאללע אים '=  =י״■ מ םע
אם  נשדונען, א דעםזע.בע, פענסטער הא םעןא-נר נעגמווערסי; ראם ונענעו סולטאן דעו נענעו הל

)>-דטצענדער8 שטאטט שליספע־ראנדלוננ הא או-םשלן-ע־ טירקענטהוס בערערשענרע זיאם ״,.״״, נעריכטם-פרעדדענט יוא- דער אט1קד,אל־ עווענטועללזעלבםטסנם אלנד ל?|
 :זמאן. ש .,אלי, א,/ז נעטעטה וואטאגטעןיילאש דער קאן. שטעללעז ן־אגע אץ ן$יםאן ך־נאשט־ע

 -צע- פיננ־־טע אנקלענע- ענטד־נע־1אם אלם העם אונר וויססען, צו ענענלאניט רעם שישט סולטאן
־- שטאאטסאנוואלט נע. ארטטרעטען #*רד־טינעם ";1 א״ך ערקיע־ט ״״ ״יי ' *' ק־י ״ ' ־ י ״
א עניטטען, אין בעווענונג דע־ גענאיבער  אונד ווענראפער : טיט אין -
א נענעי ■ו*הל ליניע ע-סטער ך בע א״ראפעישע - ף י י ^ י קי

 אכע־ ששטאנין > לעטצטע- אין פ*רםשדו:נ,
 ט-רהשע הא גענען
___ איזט• ט^;ט

' א־ינע נייאיגקייטק׳ פערש״עדענע וואללטע דא ערליטטק. ניעדע־לאנע )פע1נ
 טא- א־דנויג עגיפטען אין ע־זאממע־ ענגלאנד מ*ט
 עי נעלי -אם ראט טא-לאטענט ־אם אבער בען,

 ראט ,אאר ליבע דעםםע| טאלנע אץ יינע־ט. םע־״ צרעקע דיעזעם
 טראנך. ■עטען, עי־־קנעטי םינ־םטעריאים ראם אילם
א■ ם־ניבטע־־־א־ם א־נע ■עטצט שטערט רייך

פנטרי־־שע־ אלם וואראשה. ק׳ וואלט
 אלם טאניש. וראנין

 דער טע־ט־עטיננ אין
־. אונד לאקענגאבער שפיליפפ קולטוסנעטיינדע

 רען בעציפפערטע■ העזע ע־ש־ענען• היטש מ. נע־יל
 דא ־אם ■עראך• ערקלערטען טלי, 21! שיט

 בע. הא נ*ך שא־ענם ־עם ע־זאטין דע; ולערער
אפפענט. רע־ *ע־לאננען טרעטע־ שט־אפשג-ער ׳•'־־■ '■־*־* ׳ן י י| ,

טט אנקלענע־ ליבע י א פא ע ם • ל צ נ י - , נ א - ר ם  נענען קלאנע ל רע- פא; ט״
ן י *פ דע: רעדען רעם נאך צוריק. ־אטצשאנן יום •וי ל־אנפ-נצ ראם ן) ע ג - ■ ב נ ע ב ע י ז א

 רל א־נר אנללענע־ם פענטל־ם;; נא־ ■אנרבעדך א״נעם צי
בעד הא ע־פאלנטע ווענהאפע־ אללק א׳ ענופפא:: ע־

 נע. ם־נ־םטעריא-ס נייעס א״; דארע־
 איטאל־ע א־נטאל ניבט שאבט א״נצינע

 -א: אין •יילל א־זט, ריננע־׳; זעה- הם
 ע־6 שעש—פ* סאן א״ננ-״״פען. נעשט

 ־־־ע א־־־אפעא-ג־ע• א־״עש צו ד*א
 א־ממע־ נא־ א־לט ב־סמא־ר קאננטעץ.

אינשע־ לעד

שש קל-לענב־רג׳ באד.נשםאצ*אנעץ.
 דער צא; טילדעמד אלם ש־כליצירטע: א־־ט־־־ל גלענצענדער איין ־־אר דאטסעג. א-:ד ■;,

 קלעגע־ישע ד-א ־אש בעט־אבט אין ;ע־ישט־האף דך דאטטען מענשען טדזענדע ידיגע- פ־ אונד גע־ לאש
*ן שארטיי געשטע וועלכעדיאדאהען איעגעוינדען. ע־אלל א• וועמעג־ אבשטאנד שאדענם ־עש ע־זאטץ |

ק י: רי י  אמטש* פאן טדאט בעגאנגענע אבערדיא ודיל שע׳ שאנששע א-פש א־בע־אלי וואי־ען' באד:־א£ע ו
גע־ישטסה^ף ־ע־ ם־סטע איזט■ פע־פארגען צו וועגען נאגצען דע־ 1 דעפיטאציא:׳ א•;־ געפוטצט י

 א־מגעב•:*. א=" זא;ט ע־ אס ו א*:י מעשטען דען
זעד עננלאני שאן -ענן ;ט. ־

:׳ צע־עשאניע אזע־ ■עאנ צו נעם אי• ניננ ־ען א־ף אנע׳ ־עםיטאצ טע־ש־ע־ענען דע־ פאננ יאנןראם־; •נעשטעללט

 ערםעהטא• אלם ענכלאנר סאן לאסט ל״פ־נ
. "א־טע אינר שאלטק עניפטע;

פע־ם־ייטעט. נאב־יבט הא •ואו־רע עם

פע־א־־טר■ ;ם
 6 צינלעדצו עא־נ נ

 נעלרנוסע פל 51 אינה נים פא- אינ־ נ־אפע; הא פיסען. דע: אייה
אללעם ׳:ענפ-בטע;

נעב־י טע;

1 נ צערנטעגינען צו פ־יננל אראלף <ונ־
נע פ־. 1״ אש־ ־;-

ל אינד ״־גל. פער-נאנר פאין.
אשד נעפענננים פיערטענשע• טאצי ־עפ א״נע ע״נדע; עם רא־נעב־אבט. דנינג אש־ פא־טפיר־ע; ר־יעג ־ען ־אללע; אנרעננע־

;פאפפ דאלאשא; אשר נאני לאהשלוים אינטע־ ראטבענ נעש־נ־ע רע-איז־אעל־ט־שען אן שטעללשג ענרעיעבטפעןאוורדענען.הנע ניזאנים
פ־ע־טענשען •צ■ טעצער רא־ל נעפעננניש. נשען שא־יטי; רערהז נעשי־נדעפ-עזעם רעש פ־ר־וננ ט־עפפע נענע־אל אלם דץ כעפעסטשם וער־ זאלל

שעןט-פ- פא-בע־״ט-ננען. אללע ע־ שישאן ראלאשא; פל.;עלדביםע. 1 אשר נעפענננים איהאע-ט•- דע- דעם־טאציאן א״נע אינ־ שטע-ן איםהאענ:לי

קאלםינן

. ן א ט ע י ל ל א ־ פאן -א־ נזן, פ שז ה ••א ׳:: •יא■ א־ש־אדדש: ״
א: נעדנט. א״ן י 7 ,׳ ־ ־ *״ז אנע־ ד*שטע. דין נע-עוזן •שאן פ

ן ע נ י י ט א ט י י א ש פ ל םנ א .ג• י ״ ן : נ א ל א; שלל ד א־ ״:־׳נ;׳ י־ שלוהפעסאוניאו:- איין ־
ראט. נעאלטע-ש *ייהזדימ-ג עש לענען שאלידע: 1 י 1

 ע-צעהלונג אינזעיע־־ אין ־'•פטפע־־א- ר־א ע־ דא
מן א־ן לעוע- טען—נעע רעש וף• וז^ללען איוש. י  קו

דארען. בעקאננש ייעבענשנעש״כטע דיגע* דינו **א*טע•
 איני נענא־ען׳ -ו:לא;ד אין ווא־ פעלדשטיין •א-,א:

 עי אסעדיקא• -אל-ען;אן־ 1א פאן שאנן ״;גע- אלט קאש
ש־יאסטערט א״נעש האנדוועיק דאש *ויזע צו •שאן דאט

:•״ע
ק אלש אנע;רס,   רא:ד־ איין ריא דע־ דא:ן •ינגע* א

 א״זעג- דע־:*אשטע• א״;ע־ •ש א ווא־ 8
ונע אץ ״איו•:״ £>.״שטא-ש דעי אץ <

ני־ 7ז ?5•ז •
וועיק־
־ בע״ינתן׳ ^־

״׳ ז״אצוש נאטטענ-גג. א״נע א*ן אושצודעדען

־ ״ *נ <״*ע־ י א ־י •מ?זי יי ־ד י ־ ־ ' יג׳־: ״י !יי ע.' 'אונד18געלעדנ 'ז '  ד״׳
־ < 1״ * ־ ״ ־ ־ ־ ־ מ ״י ?ל־יז י * י ־ * ״ י ־ ״ י ' י  סלאשין :•־זן א״נען :אלד ארך ער ״

י ״- — אוי־ ד-א נעישעפטע ודכשינע עש ו־א-ק ^דע- דוטטז׳ רען ״

״ ״=״׳ או נער ■*פי־א■* יל״נע: 'י־ *־?• ״ו: 1״? יויי־ו א1 יך י־ י
י *י ״ ״ • ״ ! ״ ז ־ ״ : ק י־יזי• ' י ן י ״י ־י ־ ״ ״  נ קל״נע־ א-נענע־ א״ן , -

ק א-6 זיר־ט׳ דני. נ ל ״ ־ ת ס מ  ני אשר שאת; א״ן ע־ זי1"151־ 'ז :ל,ע: ו
 1 א*:• פ^ן ד-עזע א־רש דעש נאך סר•*. ד*א אן ק^אפטע אונד

 דע־ונטע־ ש־עפפען א״נינע ע* נ*:נ ראירדע. :עאפפנעש נען
 12 ב־ז 10 -עלכעם אין קעללער, א״נען אץ ר,אש אוגר

 | קא-טעגששיעלע ב״ש אלטע- פע״ש-עדענעש פאן סעננע־
 אוגד מאבאקרויך פאלל וואר צישמע* נאנצע אט ד זאטען.

 •ששארקעס א״ן איגד ב״׳ד, אוני וו״ן פאן געישטאנק א״ן
̂ששען א״נעש אין ראס #״ער  :ראננשע, אפע; א״ועיכען גר

 דאראן דיש דע־ ק״נע*. ראש •שטא־ק, זא ר-פצע דיא םא:שע
 דיעזער קאננמע, איטע! או*שי ן—דא לאננע עט יואר׳ נעיוארנש

̂ודא נעזיעלישאפש גאגצע ד*א דונטט.  ו״־טר׳ין ד*ק*ע ד*א וז
 ק יעד או*ף טאנשע •ששאנד, ׳שאנקט״ש רעם ד־נשער ד-א
)ו״נדרוגן. שלעג־ען וערי א״נען השיינקא־, רעו

 רעי נע־ואנפען, סאק יוננען רען אונס וואללען ורו
 צו אלם יאר־ע 26 :״ 25 זרינן ער הנ״נסראם. צולע־צם

 פיר אוינעננליק עו־־ע; אש איהן סאן סוס־ע ואך הן,
ע-קענ- צו נל״ך ווא־ נעושסע הנע: אן ־אל־ד. ל־ער

א״נשען נאך שא; דך ער ר,א־ פליש
שא; דן ע־ נאבדע; אשי

אשעטע ־ דאט. נעקויפט עישעפט
 נוטען א״נע- פאן סעיכען כיאוועש

 אץ ם־ם:*א:טע. געלד אט עטו־ אוץ■ א־דש דיא פאטיל-ע,
 ז״ן. צו א*ר,ט -דט ועגען נזןטטעש •שיען צ״ט עדסשען דע־
 ז״נע מאג׳ •עדען טיט דך םע־בעששעלט״ גע-שעפט זיץ

 צו־ לעדר א*דש שיט ווארען אוגד דך ם*ע~״ע־.־ם*ען קונדען ן
 ערי בע־יענטע. *עדליך אמד ם*;קטל-ך דא ער דא פ־-עדען׳

 עי דיא סוטטע-, אלטע ו״גע אמד קינד דין פרייא, וו״נע
טען לעב ליעם. ק*םמען דך צו א״ך

 יא־ע־ ;•גג געישעפט
 בע• אמי אי־.ט׳ פא־ שיטטע־ דינעאלטע אוגד פ־״א ז״נע

 א״פצמע• לעבעג־ייאגרעל •שייענטען ז״נע• אידן •ש״א־ען
 ער ;גזפאללען טיעף צו •שאן א:ע־ ע־ דא־ ל״דע־ בען,

 יוע־ק* ז״נען פאן אנדע־ן רען נאך •שטיק איין פע־ר״פטע
 צ״יעטצש אוו־ אייט איי; עבען ב. ־יניע! ז״גע צ״נע׳,

 א אוט ל״טען ם־עטדען :״א וויעדער נעציואוגגק. ער ווא־
 אלם אי־געגכליק, איינען א־ב״טען. צו וואבע ד־א דאללא־

 בע■ ל״שע ד-א אמד קאט, דרז אידס אידם צד ־.ע־־ דין
 פאן ע- •ש-ען נעשאכט׳ •שולדען ע־ דענען :״א צאדלטע,

 נע־יי־ש פאמיליע ז״נע־ שריעגען ־ען אמד קלאנען דען
:*נ ודעדע* אמד בעטטע־ן, צו דך פע״ישש־אך ע־ דין. צו

 רעם שיש אבע־ ווערדען׳ צ• שיג פלי אמד •שפא־ואט ן,שע
 עד נ־נג בעקאש, וויעדעי קי דק •י*נע;לא-נע, טען ע־:

 אמד ט־נאק א*;ד .־׳וועי״ דען אן הויז דאש אין וויערער
 בע- סאינען, א: פ־יר. ע־ס־ ז- ביו לאננע. שפיעל־ע
̂ך :*־ שיש אמד שרמקען  טאישע רע* אין סענשש וועגיגע נז

וא־נע׳ א-נד אנגשש אין א*ד.ן דיא קאם, סאשיליע זיינער צו

̂סע אייגע גינג אבער איינשאל  #ע־ענדערוגג גרז
 נע• •שלקנטע אונטעי צופעל־ייג קאט ע־ םז$*. אידם שיט

 פעי־ איהנען פאן ליידער דך ליעם אוגד זעללישאפשען,
 אייגע ניע דע־ שאנן, דכטעונע זזן פריד׳ער דע־ פיהוק.
 צן אן נאך אוגד נאך פמג נאהם, האנד דיא אין קא־טע

 וואר אוגד איב״ם, ז״נע אכלעססינטע פערג ער יששיעלעי.
 איהן ודר דעי אין טיעפפען, צו •שענקע ת- אין שער־
ראם ווע־קיששאדם, דינער אין אלם פינדען. יעשצט א״ך

 •שטא־קען זעד* אייניע* בעדו־פשע עש אישזאנשט. יוא־*<ן
יעששען. צו אידן אוט שעדיצין,

 וואס ע־סטע, דאס אבענדם. דיישע אויך עט וואל
 אוגד שיאש, •שאנקט־יש צום עי דאט ׳ווא־ שואט, ער

 ב־אננשו נלאז נ־זןשעס איין ישגעלל
> פיר פ־אגען׳ צו אידן זך.;ע ודרשהץ, דיא

• איועען איך בין
י ה״זערען א״נער סיש דאגן ער טע ג ־א ם

̂ב סענש, 8.: דזןללאי ״פמף !״יאקז


