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טריעסט. אין אונרוהק
 א•; וועלכעס טערברענק. אכשיילכע דאם

 האט וואודדע. טע־א־בם אוינוסט 3. אם טריעסט
 טדיעסט אין ־,נ. ניבט עיביטטערונג ג־אסע איינע

עי אין זוןנדעדן  הערטארגערו- פאנאיביע נאנונק ד
 חרך האט בע#)לךערוננ טריעסטע־ דיא טען.

 יע. טיט :•א דאם בעודעוען, קונדנעבוננען לאיאלע
 ,איררעדענטיסטעך דך ידעלבע ט^ללקאפפען. נע;

 לאז־־יםונג ד־א יועלכע יענע, דנד ;דאס נעננען.
 פאנא־ביע אונזע־ער טאן טייעטט שטא־ט דע־
 !גע• ק־־נע אנשט־עבען) איטאליען אן אנשלום אונד

 ז־ינען האט טאניסט־אט דע־ האבע. סיינשאשט
 ארסנעשטיאבען. אטטענטאט ־אם נענען אבש־־א

 דא- ענם־יםטי;; א־ה־ע־ האם בעטאלקערוננ חא
 י דעי- דיעזעלבע. אינדעם נענעבען, אויסדרוך דורך

 1 טע;. דיא האלט, עסטעררי־כ-אונגא־ן צו טד״א כע
 איטאלענע־ טע־ביססענען יענע־ סטע־שייבק

 | .איטאליא דע־ בינדע דעם וועלבע אי־נגעשלאנען,
אנגעדא־ען. אירדעדענטא־

אפבע דיא  1 אננע- אונה־יר ט־עלפעהר האט נ
 דע־ אוי־ גרדבטע. אנטאננס טאן אלם שט־טפעט
 שטידענט. יידישע־ איי; טאדט, בליעב שטעללע
ד טע־ראונדעט טארטי. נאפענם  טע־זאנק, נ! מ

אי- א־דדען אין א־נד שטיטאל א־ט טודילידיזע חא  ד
ווערדק. נעטטלענם ניננען

 דינם אין עט ראם טאס נאבט דע־ אי;
 ארםש־ייטענען. בעדו־ערליכען צו יודענטיע־טעל

 א־ינ״א־נע־ י־חשען •ענד ארך דאטטע ואלך דאם
 א"־״נ־ דע־ אנהעננעי אים וועיבע כעשיפטטט.

א דנד. בעקאננם דענטיסטענטא־טייא  דיעזער ב
- אים ■אטטעעה־ז ■ידישע דאם •יא-דע העטצע  י

 צע־שטא־ט. גענצדך אלטשטאדט דע־ דענטיע־טעל
 ־־א האט אינד אייננעש־יטטע; א־זט טא־יצייא חא

 עם. איזט בעדדע-לך הע־נעיטטעלרט. א־דנינג
 א״; ט־־עטט טא; ורצעבירגעים־סטעי דע־ דאם
 ע-—-א דע־ א ט ט א צ ו ל פאזעם ד־ יודע

 האבע; נרונדע דיעזעס איים אננעהא־ט. דענטא-
א נע; טיינחעדיגךי־טען חא ארך ח  שטאטט יודען ען

נעטונהען.
 ל"- האטדאם אודר ג נאבפטטאנם ט־י־טא;
 טארטי. שטידענטע; ״דיטעז דעם בענבענענננים

 טאדטלך נאםבענשטליטטע־ אי־נעם טא; דע־
ונדען.1שטאטט;ע נעט־אטטעי.
 איפליע- אליע שאן ווארק טארהער לאננע

 נעטיללט. דיבט טענשען ם־ט שט־אטטען נענוע;
א ש־יטט טא־א;  דאם טאלנטע דאנן טאליצייא, ד

 טעטע־אנען אבטהיילונג איינע חערדף טובליקוס,
 ט־ויע־- איינע; וועלבע טודלבאנדע. איהרער פיט

 לייבעני נראטע •ע־ קאם הע־נאך ששיעלטע, סא־ש
 נענלייטעטען וואנען דען זאדנע, דעם פוט וואנען

־ן צוריא נעבטט ע חו  זיינע טע־שטא־בענע; דעס נ
 דעל בעאפטע פעדדערע אנטע־וואנדטען, נעבטטען

 ראט־אטה •טט־טצע דעדען אן שטאטטהאלטע־״א.
ק דען ויערער נ־ננ, חנאלד־נ•  אבוועזענדען עב

 טע־. טערט־־טט. שxט־ע באראן מטאטטהאלטע־
עי נער  רי־נעלט הא;דעלס־אםםער.טרעדדע:ט ד
 טאשט קאטםע־, דעי ם־טנלעדעין טיעלען פיט

 האטענ-עאטיטען. דע־ לדאיד-בעאפטע. זעםסטל־בע
 דעד ;אדאנן דעטוסאציאנען, אנדעיע טערש־עדענע

ע־ ״דישע נ בני א  יול• דעי טא־שטאנדע דעם פיט י
 אינד טאלנטען ויאנען צאחלר״בע טופנעפיינדע.

 טידילנעדפענדען טאן צאהל אינאבזעהבאיע איינע
עי ציג רען שלאם  גרי• צים בע־נאן לאננזאם דך ד

 ־ע־ אייסעיהאלב בעיוענטע. ט־יעד־אך עפטע־
א טע־ל־עשען שטאדט דע דעטיטאציאנען ד

 יוא טי־עדהאף, צום ביז טאלנטען ■ואנען חא צוג.
 דעד אונד קולטופנעפיינוע דע־ טא־שטאנד דעי

 היעלטק. נ־אברעדען עישיטטע־נדע ראנבינעי
את דעד אלם עם ווא־ ערגרייטענד  נראב אינים ז

 ■ טער- דעם ב־ידע־ ביידע! דיא וואורדע נעזענקט
 זא־ג. צום וויעדעד איפטעי וואלטען שטא־בענען

 ! אנוועזענדען אללע ערשיטטערטע שטאדנען איה־
אבק. צוזאפפען ב־כשטעבליך ביידעווא־ען  נעבי

 אייף רראהיענד דוס** עידע קאללע־טע באלד
עדע דעי ארס נרובע. דיא אין זא־נ דען  דעס י

 טא־נעני ע־וועהנענסוועהרט איזט שא־שטאנדעם
א ..אננליך :שטעללע דע  פאידע־- דודך טריד, ח

 ט־רעי- דינען ם־טטע־, בעטריבטען חינער האנד
וי רוטל; ווא־דען. ענט״פםען אננעהאיינען דע;
 ביטטען ודר זאנדעין -אבע. אום ניבט דאך ודע
 א״נט־אבט סא־טירערבלוטע ד״נעם א־ט דאם
 דאם זאלל.־ ענטשטייעפען טעישטענחנינג אונד

 | דוודנ טאללשרענדיג #ערליעף בענרעבניס נאיצע
 ארף זעלבפט טאלצייא. טיעל ציעפל־ך וואר אונד
טחעדהאטע. דעם

א נענען דעסטאלקעס דדאהוננען דיא  איר- ד
 כארארטעי ע-נפטען איינע; האבע■ רעדענטיםטען
 טאלצייאטאסט דעד עם נעלאני. דאך אננענאפפק.

 צו נעיואלטטהעט־נקייטען עטוואיגע א־בע־אלל
 וואללטע טאלר ערביטטע־טע דאט טע־ה־נדעדן.

 רעדאקציאנפלאיאלדע־ דאם א־ז אננריטף איינע;
 ״אי־רעדענטא־ דע־ א־נאן האס .אעחטעדענטע־

א צע־שטארען, אללעם אונד אונטע־נעהסען  ד
 דאם אי; אי־נדחננע; דאם יעדאך האט טאליצייא

א האבען דעננאך אינד *עיה־נדע־ט. ד,־ז  ן טעי־ ד
א פוטה, דעו איטאלענעד ביטפענע׳  ! טאלקס- ח

 אלם הערדטציטא־ע־י. ווייזע נעיואלטזאפער פעננע
 אי־נעטאלךםםעננעדורך אנענדם געםטע־ן 7נעםל

 וואוד־ צאג. אלטשטא־ט דע־ נאססע לאננע חא
 שט־־נע שטא־וועדקע אבע־ען אי־נעם ארם דע;

 היע־יבער וואר אלך ט ־אם הע-נטע־נעווא־טען.
 ד.־ז דאם אין איזט טאלצייא דיא ע־ביטטע־ט.

 טע־האטטוננען טעה־עיע האט אינה אייננעדדוננען
 וואו־דע נעלענענח־ט דיעזער נייא טא־גענאפםען.

 א״ננעשלא. בעטהויזעס יידישע! איינעם שהיי דיא
ק אינטע־ גען. ד בע*יניעו טע-האטטעטען ד  לי־ י
 ווע- ודיג־־ך קויטפאנן דע־ יודען, פעהרערע דעי

 לעטצטעדער קאדנער, סיפאן טע־נער נעציאני.
 םעקאננט איטאלענעי טעיביםסענע־ אלם איזט
 אי־רינדענט־ם. דע־ הויטטפיטנלעד איי; אלם איני

עי א־זט עד ,טענ-טאדטדייא  טדי• איינעם זאהן ד
 אכקונטט. טאלניש.יידישעד טעלצהענדלע־ עטטע־
 אי; זאנדעדן איטאליען. אין ניבט ודענע דעססען

 וואוידע קאדנע־ איזם נעשטאנדען נאלציען
 וואבע דיא עי ודיל טערהאטטעט. נרונדע דעם ארם

אי דעיזעלבע האטטע. אננענ-טטק  איינעם פיט ד
 נדיטף דעםסען אן שטאקע, (א־־נעם שאדטשלאנעד

 ער בעוואטטנעט, בעטינדעטו דך בלייקנאטף איין
 אים ניבט רא ווייל טאלצייא. דיא טע־האדעטע

א ד־א, שטאנדע  עד בעוועלטינען. צו אינא-דנינג ד
 אונארונוננ דיא אום נעטר,זן, דעסהאלב דיעם האט
 וו־דערועטצטע אונד טע־גדאפער; צו פעוז־ נאך
 גראסעדע; אי־נען נאך אום טע־האטפנג, דעד דך

 לייבעסדודב. דער בייא טעראורזאבען. צו טופולט
 טראקלאטאציא- אויטריה-עדישע פאן טאנד דבונג

 ודניבעי- טייעסט נאך ווענע־יג אוים וועלבע נען,
 וואורדע וואהנונג זיינע־ אין וועידען. געשפוננעלט

 נעטונדען. זאלבעראדטרוטע אנצאהל ג־אסע א־־נע
 קא- דאם העידפגעשטעללט. דאהעי דך האט עש

איזט. ד-ייטטאיידערענטיסט איין זינע-
טעה־ דנד באפבענאטטענטאטם דעם וועגען

 הא. אונד ויאידען טערהאטטעט שערזאנען רעדע
 ביז שטאטטגעטונדען■ הרזדורבזובוננען או־ך כען

 רן־נע איפפעד נאך בעהארדע דיא האט 'עטצט
א וועד שטור.  אונד האט נעשלידערט באטבע ד

עי דייטטע  ליילט זא נינם וואדרשיינליך טהעטעד ד
דין אויסצוטאישק

עי פאיעסטעט דינע  ריכטע- קאיזער.קאנינ ד
ק אן אישל ארם טע ר ד ע ט ל א ה ט ט א ט  ש

 אום דא עדזוכע ״אי]־ :טעלענ-אפם טאלנענדעם
 בעטינדען דאם אינעד נאבריבט טעלענראטישע

ק ק טע־וואונדעטען טאקעלצוגע ביים ד  איך דענ
ע ביטטע. זיא  צו בעקאננט טודילנאהפע פינ

געכען•״
ט .נאציאנאל-צייטוננ־ בערלנער דיא  בחננ

 טד־עפטער דאם איבער אדטיקעל שארטען איינען
 דיא אנדערם: אונטעד שד־־בט דא :אטטענטאט

א *ד רעניע־ונג איטאלענישע  ״איידעדענטא• ח
 דאך א־נצילעסם־נ, דיא פאבק, צו טע־אנט־וא־טל־ך

 אטטענטליבע אהנע ״איררעדענטא־ דיא ווע־ע
 טורי- נראסען א־ינעם צושטיפפוננ הייפלבע ארעד
שק דעד לעם  אבער אונפאגל־ך• נאציאן איטאלעני

א דאם זאנען, דך זאללטען ל־יטע רעזע  האנד. ח
 שטיטצע דעד דא־ט נייטטע, ט־יעסט נאך חא

 אייגע אונד ווידדע. בענעננען שטראבע ד־יטשער
 טריינד■ חיטשלאנד אונד פיטעסטערחיך דיא פאבט,
 נעטעהילכעז דען פיססע וואללע, האלטען שאטט
 אין ודיזען. דך טאן ירים טריעסם נאף ויאינש

 אטטענ• טחעסטער דאם פאן ווערדע ד־יטשלאנד
ק אלם טאט ענ  נע. דייטשטהום נעזאפפטע דאם נ

אנזעהק. ריבטעט

עגיפטען. אין קריעג דעו־
 דעס טאן וררד בלעטטערן עננלשען דען אין

 ייעני־ טא־ נאך בעריכטעט. עניטטעך אין .ך־יענ
ק גע;  פיניבטע־טרעדדענט ענגלשע דע־ האט טאנ

 ען־קלערונג ד־א טא־לאפענטע א־ם נלאדפטאנע
א דאם אבנענעבק,  אלעךשאנ- באפבא־די־ונג ח

ק נבטם ד־־ענש ט רי  אלזחאדבע־ונג בער־שעט. ו
 דעד נענענאיבע־ טאנצערשיטטע עננלשען דער

 נאנץ שטאטטע צום בעטעכטינוננע•■ עניטטשע;
 ך־יעג טאךט־ש עננדאנד אבער טידרט י־אטאם א

 איי■ אונד רךענםערקלערונג אהנע עניטטק, פיט
ט. שוות ראטא

 עניטטען אין ארדנונג רא טירקיי דיא ודלל נון
 דינע ע שאג ענגלענד טערלאננט אונד הערשטעללען

 דאם טירבטעט, עננלאנד קציעהק.—צ טרוטטען
שען דיא  ארף איינפאל דא ווענן טרוטטק פ־־י

ק אראבי פיט דך דנד, לאנד עניטפשעם ענ  ענג- נ
 עננלאנד שטעלט זא אונד ויערדע; טערבינוק לאנד
א  סולטאן דעד ואיל טארערסט טארדערונג, ד

 קקלעדען רעבעללק איינען אלז טאשא אראב־
 בע־ אונטער זאללק טרוטטק טירקישק דיא אונד

 גע- ארפעעקאפפאנדאנטען עננלשען דעם טעהל
עי ווערדען. שטעללט  אין דך וחנע־ט סולטאן ד

קע  דראהט, עננלאנד איינצונעהע• בעחננוננען רי
א עם דאס עי לאנדונג ד  ניבט ט־יטטען טרל־שען ד

 ודנדערן נעוואלט פיט עווענטועלל אונד ע־לרבען
וירד.

א  איהרק נון האם רעגיערונג ענגלשע ד
 ער־ צי סולטאן רעם בעאויטטדאנם, באטשאטטעי

 רע- אלם טאשא אדאב־ ואטא־ם ער דאם קלעדען.
 אקנעסיינזאפעששיל. אין אונד ע־קלע־ע בעללען

ק נאך טאתעהען. טער־שעם ש  טארשלעגען, עננל
 א־'נ• זאטארט ניבט סולטאן דעד טאללם אי־ננעהע.
באטשאט- עגנלשע דע־ זאד,אט זאללטע, ווידלינען



ע ע י י ג.4 ש י ד י . י ג נ ו ט י י צ
 אוג- •בלבול. נייעם איין זאנשט דא האט. ורשם

•1 וועדע געיועזען אויםבלייבליך
ב ז נ •וא - ן ע ו ע ן ד ע ט ע ט פ א ה ר ע  פ

ן ז ע ד ו י ע ג ע ו > ו . ט ם א ק . ר ש  איים כ
 פערהאפטעטען דיא :נעטעלדעט והרד נירעדי-אזא

 אונ- בעזרך א״ן נעדיששסדאפע ־עם האבען יודען
 דאם ווערדע, נעשטאטטעט עש דאש טעדברייטעט,

 אנ. איה־ער זייטענם נעטליך אוישען, פאן איהנען
 ז^לל. ווערדע. צונעפיהרט קאשט בשד געהאריגען.

עי דיאפעדזאדנונג נער־שטשדאף דע- יעדאך טע  ד
 ניבט אויסק פא; בש־-קאטט ם־ט פערדאפטעטען

 טיטטעי איין דאך טאנע סן וואללען, געשטאטטען
 זעלבשט דאפטקאשט ראש ווערדען, אויפ;עפונדען

 נע־יכטש־דאף דער - וועדדע, צובערי־טעט .ששד״
 ער איבערליעם דאך צוריק אנזובען דיעזעש והעז
 אייגענער .אונטער אינטע-זישיננש-״כטעד דעס עס

 בעשט־ט. צו ציימפינק דען ערא;טייא־םליבקייט״6
 וואונש דיע־ע־ א־ט וועלבע־ אין אונד אב מען,
ווע־ץ! ער&־ללען צו •ידען פע״האפטעטען ד^ר

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 גלוי- אוננליקליגען אונזע־־ע פיר דיא איבער

 עהרור ור׳ בייא רוסלאנד אק בעגסברירער
 פרעם- צו נ״י אבערראבב״נע־ הערק רעם

 שפענדען. א״ננעגא;נע:ען בורג
1 1 1 1\

 זל ',עהרו. דורך :י : א - א ק.ל א 1 ש א ש
קר. 70 טל. 36 דאזענבערג ראבבינער

 אבער־ ד■ עהרוד דורך :ע ק נ א ו ו ר א ר
נול• ״* אינגיואר ארש שאננד״ש ראבבינע־

ק :ע י נ ע א.ב ד ־ ע ו  -אטד אש־-ב ה׳ ד
קר. 1״ גול. 84 ן-ך-ק
ע- די הדך ז: א ש א ט י ע־נ ב :- רן; ר ש-ן א
א־. 30 גול. 30 !:אט;

פא־־דאש אברזלם ה־ דוק־ :א • א נ מ י ד
ק ד י גול. !4 ה

ק , ן א ל א ט ם א ם-ק א ר ג ה ד י עז  י
רך. 30 נול. 15 ל־ש דאבב־גע-
ר י י ל א ד י ט־-ם בי-ס  אבע־ ד׳ חרךעוהי
ק נעזאשטעלט :־ינפעלד; ראבביגע־  יצדק ד׳ -

 אבל־ ד׳ שוואוק. •צדוק אברהם ד׳ אינד ק-עש רוב
ש• ד׳ גול. ■־• ק-עש יצדק ד■ נולד. נ ראבב־נער

סד ה• גול. ו לרעש  יא—ט ניד 3 דעלפע-זא-ן שי
 אב־דש ה׳ גל• 2 קליין •ושף די נול. 3 דבע-טאנן

א-ן טיגה ד■ :ילד. 2 ן—•*דאו יצדק דד גילר. 2 שיי
קנ די ל. 2 גבערגע------אלט שטיאל ד נול. נ ד• ג

 ארי ד־ נול. 1 קעשלע- ד־׳ ד■ .1.3״ אדלב־ש ודש
ל 1 ב--ן אב-דם ד׳ נול. 1 שש":בע-ג ל־ב שדי נ

 טנחסבא- הי גיל. שאשטער דיב הי נול. 1 קרעש
 בא. טשד הי נול■ 1 ראזענבעדג פרויא גיל. 1 קאר
 שדל ששואל ה• נול• 1 נייטאנן נדט־ ה׳ נול. 1 קא-
 ש־טשא קר. 70 טל. 13 נדבות קליינע נול. 1 לאור

נולדען. 62
ב ירא ה׳ דורך :א ו ו ל א 8 נ א ב גרינ. ל

 נאלד. הישטיאל נול, 6 נאנעל טשר ה׳ ;נבאי בוים
 ש,׳וארץ נתן הי .2,16 נרינמים ליב הי .1,08 האטטער

 90 נראם •ודא זאב ה׳ .1,61 נראם אב־רם ד׳ .1,26
 הישלטרשווא-ין ק-. 60 ראפמטאנן אב־הם ר׳ קר.
 יוםףםםענעדין ר׳ קר. 36 גדאשטאנן זעלינ די ק-. 36
 נול, 16 סוטשא קר. 2״ ארץ שו לאד פרל׳ קר. 72

 ־אבבינע־ ה׳ עדרל׳ דורך :יש ט ר י ש ט
קר. 60 גולדען 04 גאלדבערנער

 אבבינע־ אבער■ ד׳ עודוו■ דו-ך :ד ט א ש ט
ניל. 60 טעננענבויס

רעדאקציאן• דער ב־־עפע
 הע־־ן אץ א. העוין

נעצאגק• :•:ט ;אך ד;ר לאוע איד־יי :סינעד ׳6
נעט־עפפענדע דיא :ט. אנע־ראבבינעד ר׳ עד,־וו׳

 ויגע-■ אינד ני- איוש אטטעקוראנצ-נעזעללשאשט
 ייא ;•גט. בענרישען וו- :ל. דאזנע- •י העררן

 ט■:; גלאטט -אט והדד או;ט פאן ששעקש, פעהלער
או 3 ש א; שא;—פ ד

 שא;איד• יקאנדערן דא־ע־ שיש עש זן, נענעו פ>גש צו-
דענדען;עראננזן• צו נען

 ע־ש-גיננט- דע; אץ ע;לע-:;: ד־א :ב. יא-ן העידן
 דרו*•־ טעגנייצע הענק דדסטדענלץ וי- טוששעז שאנען

 אל צו- וי־ וועדדען דע־נטם איפ פא-געדמען, רינוןייטען
צו-קנעדעי. א-ד:-ננ שען

 איוש לאו —א ::אנא נעש־ידש קאטדאיינא א—פ
 יז- אין ודוקפעדלעי איין הא- עט נעצאנען, ;•גט נאך

ציעדדננטרטסע■

• א י ת ו ק • י ו ל ■ ה י ע ר ע ו ע ל

. זעראטע נ אי
ג. נ ו כ א 0 ד נ ו ק

 אייך נעץ•—י* צ• ט׳׳י. :••ע א־בע־גיטטם נעפע־טיגטעי
- פאן אדסנעססעדן. צרם טע אלי ם ר  געש־-ענזנע זעלננ

שי נזקאטטען צו פא־־עש־•: שטעטט וסזוזוי־. תפל•!  אנ
:אד־עטטע ם-.׳־:. שים־

ג•1011 £1םתו14ממ 10 \צ11.. ת!48.

והדסים לולבי' אתרוגים
ע יאה- ד־עועש אייך קאננען ט טינ עד פ ע קג  ד
 ל.-ט ט ם ע י י■ ט פאן ררעקט בושהאנדלונג.

״• טיט נור איינקרף.  ווע-דען. בעזא־נט צושלאג 10,
 פאן אננאבע פע-דכע-ט והרד בעדיענוננ יעעדע
 גאל-. יהוישע ערווינשש. הידד נולדען יי• טיניטים

זציל. צרף עז־א ם׳ הגאון בלאאט־ו שטיין
0 1 0(6 0 1 1 1 3 ■1 0 3 0

£ח 0. 520>ז1ג1ו61.ץ >חב111, 131101ו11[

ערפינדונג נייעפטע דיא

־ / עלאשטישע

 זן־גע אידם זעלנעט קינדעד; אינד מען ־א ־,ם א״ך ארש
 אוני קאגשש־יא־־ם ק*:םםל־ך גימד׳• *״נעם אויש פעדע־ן

 פע־אלטעטםטען ־•א רילנטש עש דאם צוועק, דען ד,אש
ב־־ננט. לאנע נל־ינע דיא ן א ציים קירצעטטע־ אין :ע :־

 -אפפערטע גולדען* 6—7 פאן א־ינפאכע :ע ז • * ־ ם
 ביל־ ד,))לפשע ־•א אוש ק־נדע־ פ- נולדעז. 15-10 פאן

ליגעי.
ם:טםע*-שם־יםצק, אין לאגע* נ־אםעס

־:ספי

ז ארך זא דזלפפעים, א-ע- לינקש *עכטש, אב נען

*1011:17 1*01,1171:11. 13. 13. .״*188181#,

-זי3 >י - י •?י }״ ^י •ונש -** *י *׳:״ ז

מצבות.
ד | ל א ג ר ם א הן א • ק

:י בודאפעסם׳ :ראבשטי־נ־לאנער
^ -. }|0ו11. .,י1.1 .־!׳ץ £ ו..\\1..

 י׳ ג-נשפעידב•׳ ״״מ איגד שבת •אן
• אללען דך עטפפיע-לש ק נ * ויעלבע -  יי ד

ר נ־אבשנר־״זעטצענם -עש שפ-־בש נע—
; ע ר " י ־ • ע ק : א : ־

- אי; שא־טא- א״ש נע נ־אשישטי •שאנע זעה־

* 
$
ג
ר

̂  א.—פא א״שייאדל נ־אשטע־ אין זינד ג־אניש ב
 ג• שאנע זעה־ נגען,—נ-א עדשע—רא טדינ• !•
 ־•ע-דעזד פע־נאלדינג עשטע- ט־טי שו־פטען :
ב אדשי־עפיד-ט■ שעשטענש ?■

1 ,1 0 ,1 ,1 1 ,1 1 *0 *, : ; ), ), .י ,* 4,
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 ז!) א־ן ענטבעהדט יאנאשהאזא־ אין .׳וז־ענהעפצע
 שטאטט- היער דיא א־נדעם 'נק״ט.1־■ב: דע־ פע־נע

א־. צאנע פעהרע־ע דפק אונרוהען נעפינדענק  פ
 רען אדף 23. א:6 נאבם רעד אין כעפזיאנמו הע־

 וואורדען עם נעלאננטק, ארסבחבע צום •ולי 24•
ע• ■נטיינק םיט יודענהייזער פעהדערע נעסי־ך  נ

ע. צו ציים זאלבע־ אין עם ודא אונד של״דע־ט. ; 
 א״פם־״בינג מים יודען רען פפלענכז, שעהען
 נע. דאבע איד־ע־ *לנדע־ינג אינד ח־ו דדינה

 א״נע בלאם וואו־דע הענשת בית איש ד־אהם.
 ת״ל עם ראם זאנסנז א״ננעשלאנען. פענםסע־ש־יבע

 אושש־״. נעא־טעשע; איששעד וויא "ינער, נא־ צי
 אלם אננאבע, ־׳ע א־זם אונ־יבםינ נאנין טונג.

 קאםםזן־ נאשענם.פי־ל אינדיודדאום איין דך לעסע
 אונזערע־ אין דא דין, אננעלענען ע;—העטצע דיא

 נאטענם ז־עזעם אינדיודד־אום ק״; נענענד גאנצען
 אפאטהערעד. היעדגע דע־ זאנדע־ן עקםיםם-ט.

 אבער־ ציגליך דע־ דאשא, פאן נישטאן־ נאשענש
 איין אינד פ״ע־״עה־ ודעדנען דע־ קאפפאנ-אנם

דינע־ טיט ט־אט איזט. שענשענפרי־נד ווא־־ע־

 צווי. ־עפ-עוענטאנין, דע־ א־נד ששאדם־יבטע־ש
 אידנען עם נעלאנג אינד פאבעל. ־אהע; דע; שען
 שאד. דינעס פאן דענזעלבע; שידע, הא־טע־ ריט

עי ביז אבצובר״ננען. האבע;  שטוהלדיב. צעלדער ד
 דיא אינ־ ע־ש־ען. טאנע ־א־״פפאלנענ־ע; אם טע־
א הע־שטעללטע. ריהע  ראשא, פאי ה• דעם פיינדע -
קע־ אנפיה־ע־ צ־נליך ע ויעלם  העטצע־״ע; די

 איה־עם נדשליננען ■וענק שפ-עננטען - ווא־ע;
ק ריקע פלאנעש שענדדבע׳ ענ  צוואר אינד איים ל
 ■ידענ- ־עם בעהיפע דיעזעם צו דך דא בערענטק
 וואם־ט ט־ ש ע פ א ד ו .ב בלאששעש פ־נדלבען

 ויאלל■ טאדטע; שלאנע א״נעש פיט פדיענע; צוי" דא
 קאשא פא; הע־רן אן דא ויאללטע; ע־שטענם טען,

 פיב■ לעזענדע ־אש צידיטענש, אינד נעד&ען, ראבע
ש הנלבק צ• לק  איך - א־פ־״טצע;. טהאטע; ע

 ד־א וואה־ה״ט דע־ נאפען איש דאהע־ דא ע־זובע
 פיטטה״לנג נעב־אעטע־ אבעז נאך נ־אינקייט

 בע־־בט רען האבק (ורד וואללען. צ• רעקנרפיצי־ק
 , ענטנאפשען.) טאנעבלאטטעד; פאלטישען דען

־ א י ו <ו • ע ב י א ה ט ו ש א א ק י  ד
( . ט ק נ ע ד ע ט ב י ש ע נ ר ע א ל ס  דע־ ע

 דאבען א״נינע ״א־ העלפי איננאט־ן דעפוט־־טע
טאלק אין  א״נען קאינויטה אדך האטטע אינד אי

 פאלל דע־ ארך אבנעשטאטםעט. טי־ין אין בעזך
זאנטע קאזרטה שפ־אםע. צוד קאש עשלא־ ט• פא:

 אונ- א״ן אלם עבלאד ט׳ פאן פאלל דען עד דאש
 עם ענטוועדער דענן בעט־אבטע, אוננא־ן פיר נליק
 פע־ברע. ד־עלעם דאס העדדסשטעללען, דך וורד
 בעגאנגען פענשעז וואהנדננינען איינעם פאן כעז

 רעלניאזעם או־ם םא־ד איין עש א־זט דאנן וואורדע,
א ניבט קאנן פענשען איינען שי־ אונד וואהנדנן  ד

 נעפאכט פעראנטווא־טלך קאנפעסשיאן נאנצע
 א״נצעלנען דען ודרד פאלק דאש אונד ווערדען

 קאנפעסשיא; נאנצע; דעד פא; ניכט וואהנדנניגען
 ווא• נעשע־ען, דיננע ראננען דאנן אינטע־ש״דק׳

 ווע־דען קאטש־אם־ט־ט נאציאן נאנצע דיא דו־ך
 דאש העדרם, דך •שטעללט עם אבער אדע־ קאנן.

 דיא פע־ב־עבען נעוואדגלבק נאנץ איינעש פאן
 גע* אוננאר־שען דיע ווערדען דאנן — איזט רעדע

 אפפענטליכע ד־ע דע דאש קאפי־אפיש־דט. ריכטע
לעשען. א־פ־ענינג זאלבעד אין לאננע זא ס״נוננ

פעסטנעשטעללם. ניבט נאך אבע־ א־זט נון
 עש וואדדע, בעגאנגען פא־ד א״ן איבע־הוישט אב

ק ענ  וועלבע פא־. פע־דאבטשפאפענטע בלאם ל
אבעי בענאננענעשפעדב־עבעןדדנוו״זע;. א״ן א״־

ט.) פ א ש ע נ ם ע ג ־ צ ט ו פ ש ן ־ ־ <א
 פעלע־יהאזא אדם וריד שאדנאל• ״פעשטע־ דעם

א־־נע ולעד וואוידע שאגע דיעזעד בעדיבטעם:

ארד אדעה שאליפאש׳  דע־ פאן עשלאר■ אי; דער/
 הרדרע־ איין בעלעגט. בעשלאג פיט בעהארדע

 נעהאנ. דע־זעלבען פיט האט שובש. דנפינד נאטענם
 פע־. א־בע־אלל ש־יפט העטצ דיעזע אינד דעלט

 נאנצע; דען איהם בעהא־דע ו־א ביש ב־״טעט,
 וועננענאם. עקשעבפלארע. ״ג איינינע פא־־אטה

 דא־אן ק־ס לאשט פיבם דנשינד נאשע ודע־ טען.
ע הדדרע־ ו־עזע־ דאש ציוייפעלן. ד ו  !איזט •

 ״דענ״העטצע- זאלך פיט האנדעלט יודע איין א־נד
 רך־צער א״ניגער וועגען שש־טצ-ש־יפטען ■שען ר

)1 געודנו
ע • נ " א ע ( כ י ל ד נ י י פ נ ע ד ו • 

שטיהלריבטער- -עם טדאם־ן ׳ן.) נ ע ר ע פ נ א
£כ׳מ

 פיעלע דך דעד אן קאנפערענץ, דענפיינדלבע
 בעצירקעס דעש ניינדבעדטצע־ אונד נ־שטלכע

ם וואר עש אבגעדאלנוען. בעט־ד־לנטען. ע  איינע -
 נעדננטען אננרסעםינזיש דעד בע־אטדונג נעה־ישע

 בעדאטהונ. ז־א ג־שטלבק. אינד ג־ונדבעדטצע־
אב. ט־ד־ע; פע־שלאששענע; אינטע־ אייק דני גען

 דך בעהא־דע דיא וועשווענען וואדדען, נע־אלטען
א נענען פאנד פע־אנלאשט ניבט  אבהאלטוננ ד

אי־נצושד״טען. בע־אטדוננ ו־עזער
 בע- קאם ־ א נ ד א ו ו נדונדבעדטצער דעד

 טא. דעד אין פלאנע פעדטינק א־ינעם שיט דייטש
 עש פא־לענטע. ע־דעדפע־זאפפלנג וועלבען שע.

 אונ_ ביטטנעווך א״ן ר־יבשטאג דע; א; נעפלך זאלל
 ד־עזעד ווינשע דיא וועלבעש ווע־דען טעדבר״טעט

 פאל. אין אהד ענטהעלט׳ יודענפיעששע־ העדרען
<איזט אבנעפאשט פינקטע; נענדען
ק )1  אוננא־ן דען פיט דך וועלבע יודען, ד

 איי. נעווישםע־פאשען קאננען. פע־שפעדצען ניבט
 אונד בילדען דך פיר שטאאט״ .בעזאנדעק נע;

 אלש ב-שטען דיא וועלבע בעפאלנען, לעה־ע איינע
 נל״כבע. דיא בעט־אבטעט. נעשאפפע־ .אונ-־נע

 נעוועדדט 1ד6ד יאד־ע איש א־הנען דיא רעבטינוננ,
!ענטצ״עהע; צו וויערער נונטעח־ וואורדע,

 א־ה־ען אי; יידען ד־א נאבדעש >2
 אלש לעהרען רעבטש-נדונחעטצע אנדעדע

 בעשטע. דעבט צ• איננא־ן אין וועלבע דנד, נינען
ק פאן פאנע זא הען.  האל- צוד רעבט דאם יודע; ד
 ״דיש-קאנפעשם־אנעללען זאנענאננטען פאן טונג

 יודען ד־א :וא־טע אי־נעם פיט ענטציעהק. שולק
ק  אד. קיינע שיל-ווקע; דאש אדף בעצת אין הדפ

ק׳ טאנאשיע ב א ה
א גרונד-בעדטין דע־ נאבדעם ׳3  נ־ונדלא ד

 עם אונד בילדעט שטאאטעש אוננא־ישען דעש נע
 נרונר- א־ננא־־שע; ד־א -אש העתיסנעשטעללט, דך

 *,ד א*נד £<~א״םי,גן שי<״~ ממי;״ י א !',ב״״טצ
יודען מאן הענדע דיא אין ;•טע־ מא־ציגליכשטען

גאנץ

געזעניץ
 ע־וועיב דעי־ יודען דען דעששען 1״* ץ

 א*נ־ מאן איבע-האדשט ודא באדען, אינד ג־ונד ואן
 דע־נליבען, אונד א־שה״זע־ן ניטע־ן. בעווענלכען
1 זאלל וועדדען אונטערואנט
אנצק דע־ פא; וואי־דע פענדציאן דיקע  נ

אננענאששען, פע־זאששלננ

•פלך,

״פעט־צ־אן־ שען
 דעש בייא :ן

 א־זט עש דענן
ע. אננעפיה־טע; אללע דאש ב אני ראך - - . . ה

 א־ז* האש אונד נ־ד בלאש דנד, פאלש שולו־נוננען
זעעלען. שלא-צע; ד־עזע־ ט־יעבפעדער היא

־ וואללון דא דאם עם, :

רוע-דען• צו
ץ בץ דאנשט ־ובעלי 1000 כד- דא .ל-דען שע•־ א

 ן אייגע שאץ איך -אש ראלי לעטצטע -אש איזט עש לזן־ען,
ליילע■״

 קלעשטעיי שימע איבע־ נעדט -אש ־ובעלי 1000.

נעיאל• גיבש טי־ איזם ווענינע־ טיט ייבעל, 1000.
ץ אמד שק,  •יא ב קאלימ אץ ניעטאנדען ואגשש וו-ש א
ץ דעם דאש וויססען, דיא קאנן. ל-ד.ען געלד דאש טיל א
 ש^נאשען 6 שא־

 שעי־ קיינע אוגד קינדע־ קיינע ודער ל,אש ער איגד איוש,
ת 1000 אי־,ם נייא האש טאן צוייקנעלאסשק. וואנדשע

ץ אוגד געשוגדען, בעל עלי לאש לאבע א  נענאם• פדי צו נ
ץ אימצומיקען. נובע־נע־ משעשע־:לעש עש אוש שען,  הא- א

 קולצ אוגד נעהאנש, משיעלען איש אינגליק שיעל זעהל נע
ץ ליישעלאבע שע־לא־ק. נעלד נאנצע לאש  נובע־- אש6 א
 איינצו־ נעלד לאש איהש ע־דאלטען, נעשעהל א-נען נע־

ץ ויענן מ־קען. ץ טאן •**קט שלוע ניכט עש א  סיבי־ נאך ס
ץ נעשאי אבע־ תען.  וועילע ווע־לע. נעהען סיביריק נאך א
ץ ץ לאש טיאכשען, •ש^ן א  סא■ אלליין ניכש ר-דע דיא א

 שיי כדש היעל. בעקאנטע־ אלשעי איין לאש אוני נעץ,
 שרוענל דיא אבע־ סיד ויא ווענן ז*לל. צוואםםעננע־,ען

ץ נעעעהען, נ־כשם וריד לייהען, רובעל  היעל ווע־דע א
 אג- ודלל יודע יייכע דעי אוגד בלייבען, •יזליצייסייסטע־

 שייעד איינזן סיד אץ סישצוגעהק, סיבי־יען נאך משאשם
ץ ווע־דע ל מטיינשעלד דא זאגען וואש גון שינדען.  לאם א

ז האבען געלד
 על יובעלו טויזענד נעוו^־דען. בלאש איוט ס׳של ר׳

 ווענצו- דובעל טו־זענד אבעל נעוועוען, דייך צוואר איוט
ך ויאר דאש יטענקען, אן ד̂ז  איום עס איהם. שיר שיעל צו ע

ץ ל לאש נעוועוען, געלד עיסטע לאש ניכש או שזןליציי• ת

ץ •מ לאט ע־ אינד ,1  או
 אבעי ודלל. דין לעשצשע לאש ניכש עש לאש נעוואושט,

 איינען ע־ לאש נע־אנט, ניכש שאלעייש־יששעי דעי לאש
 ורענן וירד, כ־ינגק שיב*־יען נאך יודען קאלייצע־ רייכען

 ועלבע־ א־לש ע־ לאש :־בטי ניכש נעלד לאם >רלט ע־
 דכע־׳ ע־• וואר האט׳ געט״נם יודען ־*יכען לען אונטעי

 איט שאליציימי־שטע־ דע־ לאש נעוואושט לאט ע־ אונד
טהון. צו עש איזט נענונ •זלעכט אלך אונל יטטאג־ע

איבער־ צייש קורצע איינע נאך ער לאט אינדעששען
 א-ן לאט אונד אוישנעשטאנלען׳ ע־ איזט דאנן לעגם.

נעאששגעש. עש אמד הע־רשגענאמםען בוך
 דאנן ע־ זאנטע שאליצייסיישטע־, לעיר זיא .זעיען

̂ן לא לאבען ם^נאטען צעלן ליש  הונדעיט 5 איבעל •טו
 סעלר שיעל סעל־, איזט לאש נענ^טטען. נדר בייא רובעל

 ז* מעד-־ ניכט געזלען גזףשעשטע ליא קאנן. סהץ איך אלס
ע־ זעלר איוש עש שדילעיי, אלם נוש  צו וובעל לעץ מד

ץ אונד שעידיענען,  הרז. נדין שיל שיעל ועל־ בילכע א
ד, נזןןטה אין זיא ודיל אבער ץ ודלל מ  אלך איהנען א

 ־ובעל. שויוענד דיא אילגעץ נעבע איך העלשען, דיעססאל
ץ מעל,י. נאך ̂ן עטדאס כדי דיא לאם ניכש שערלאננע א  שו
 דעד אינטער אבעי צוריקנעבען, לובעל לונדעלם 15 רען

עלי קיין ודיטער ויא לאס בעליננונג, איינען  שעל- סיי שיןן נ
ז״ לאם זיא וו^ללען 1 לאנגען

ץ ה״טערטע םזןליצ״ם**שטערס לעס נעדכט לאם  ז
אלן^ ודעדעי

 זאנשע 1 שלמד טל״עלער כדין דאנק שלזענד 1 .דאנק
ק 1 .ניץ ער, ץ ווערדע קרייצע* ק״נ  אילנען בייא וויעדער א

ע לאש נעהסען, אי ץ מיו  ארך זזןללען ויא יא צו, לנען א א
צו־יקבעקאשסען.״ נעלד אילי נןך

ץ שערלאננע ,לאם  לאס איום עם אבעל ניכש׳ א
ץ לאס סאל לעשצטע געבע.״ עם איד,נען א

סד- מטיינשעלד סשד, ל' האם ווזןיטען דיעזען כדם

שאיייציינד־ם- לעש זיא אוגד לע־דשנענ^טמען, -ובעל וענד

 מש־אהלטע געדבש דץ
ץ ע־ אינ-עם אוגד י. ש־ייד >ן־6  בע־ נ*ך.טוידענדםאל ז

לינארסגענאננען. ע־ איוש לאש, דאנקט
 הינויטנעווע- זרששע־ לעט אדם ע* אדם קייש אבעי

 גאנצע דיא שע־עגדעיט. נליץ טתנע דינע דך לאש ו*ן זען,
 סענ־ דיעדעש ש>ןן נידע־שלעכטעקייט אונד :אשלאשט־נקייש

 לע- העתנשעל נעזיכשע דינעם שזןן וויעדער סאן האט מען
ק ק*ננען. ז

י עי ו*ן(מש־אך״ ץ י ם* יר־שט דוא ודן) דך ש̂ז  ק
ץ וואם אללעש מ־־יבשם דוא ז נוש ז נעבק סערר נעיד  א

ץ אץ לאבע, געליעלען די־ וןן6 ץ א  •ע- עם לאשים איין, ב
ץ שץ דו לאם קאנן, לעזען דע־ אדו  אוגד שע־ש^לנען, ד

 דעם וריד, דין נאטלינ עם ווענן א-נםאל עם דוא דאשיש
ץ קאננשש! ציינען נובעלנער  ניבטם דכער ודרסטכדל דוא נ

ץ לענן נעבען׳ סעד,ר  קאלימ ש^ן ם^ליצ-שייסשער יתלדע א
 סיביתען נאך ודרשם יודע קלונע־ דוא דוא׳ אונד נלייבק,

 ודעדעל קאלימ לעבק דינעם אין שעלי ניע אונד נעהען,
א לאם נעווזןללט. עם האש אוננליק תין זעהען,  דאס שיר ת

ץ ד.אסש.״ נעצ-גט נ

ר׳ בייא אונד נעוועדען, ששח שאל שאגע * איום עם
 שיי האדז לאש בעמעשטיגש אללעם איוש מטתשעלד סמל

 די• אץ ודעדער אמם ועלבעי על שון־צובע־ייטען. טוב יום
 שאנע 8 נדם אילם ודר וועלכען אץ נעותזען, געמאשם נעם

 אמם אילם זןןן6 נענענא־בעי לאבען ען66נעם־זן ריד.ער6
ץ  •ידי- האלב אין יאהיען 80 יעלל-כם6 סוק שאנן יוננעל א
 אייג• אונד בליץ איום נעויכם דץ געזעססען. קליידער מע

 אוינען מווא־צע ג־*םע דינע אבער נעוועזען, נעשאללען
ץ האבען נעהאבט. שייע־ משא־קעס א

שאלנש.) נש^יטזעשציננ
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 ן #ןנרלאםםק.דערמלטאן צו לא:םםא:*־נאםעל *ע־
 [ בעאנט צו־ בעדענקציינו שטונדען 21 *עללאננם

)רטוננ.1וו
ק א״נעד צו בער־יטם זאלל עם טל״ ט  ע־נ
ל א ר בי־א שלאב*  #ער- ד־א דין. געקא,םםק עוז ט
אען עג־טטישען דע- לוסטע  א״ף ווערדען פרו
 גע#אננע־ דע־ צאדל דיא נעשעטצט. פא;ן 2-300

 נע#אנ:ענען דיא טאנן. !4 א-נד צ'ע- א£ 1 נען
 זאלדא־ 16010 נאנצע; אש א־אב׳ דאט אן, נעבען

 ־אט־ עננלענדער ד־א האבע. #ער#יגוננ צור טען
#עדוואונדעטע• 22 אינד טא־טע 1 טען

נייאיגקייטק. פערש־עדענע
ם ו צ ו ם ע נ נ א £ ם ט ע • ע א ר ר נ. ק

 דע; אונטע־ ם.) ע ־ א א פ ן ע ב ־ ל צ נ י ־ *
 £אם באד־א:£אל-א א•; וועלבע דעפינזאציאנק.

 וואד •ואו־דען עם*#אננען ד־א:ם־:צענםאא־ע
 וועל. דאטטע;. אדם דע#זםאצ־!)ן ־וישע איינע ארך

ט אן6 אונם ודא כע א־  #א; ודדד, נעש־״עבען ־
 ודים קאלטאן אבערראבנינע־ הערוץ עה־וו׳ זד׳

 א;. ד-א א~־ ווא־־דע. נע#יה־ט קא־לםבו־ג אדם
 אנטווא־טעטע ראנב־נערם העד־ן דעם ראכע1ש

 ! •דר - שא; דאנקען ודד : ־־אנו-:צע;םאא- דאם
 דא דאם בעזאנדע־ם. אינם #ד־עט עם 1 דאנקען

 בע. צו אינם אש דנד הע־נעקאטםק ודי* זא #א;
נ~עםען.

א ־ ד ־ • ע א ל ם ע . א ם י - ט נ ע נ ע ל ע נ נ  א
 ד״טע ריענע! טיםא.עםלא־ רם > נאם־יכטען ם, ״ ה

 נאם. עשט■1. טעלענ־אטטעדעם אץא־ינעם בלאם
 אינדאלט צינען־ע• נ־אטע: אין וועלשעט א־,6 לד-
 בעציגל־ך ט-אטאקאללם *־עלבעשט־אבענען דעם

א אד אין־ ט. לישע א-*;ע#א:וענען דע־  #א; ני:
 ז״א דא ווא-דע, אננענאטטעו א״נע־ז״טם דעד
 אנ־ע־ע־ז״טם וואם שאליטאזר. עסטרע־ דעד יענע

ע־ ויאי־דע. בעשטדיטטע; אנ
 טעלענ-אטם דטעxדא נידעז־האזא אדם דאם

 ב״א דע־ בעצינליך י *אלנענדע־טאםען לדטעט
 עם דאנדעיט לישע אננענע;1אי#נע *שא.דאדא

 #ע־ש״אינ-ע. דע־ דא אב דא־ש, הד**זעבל־ך דך
 ניכט. אדע־ אננעדא־ט שאליסאש■ עטטהע־ נען

 טא־ דעם קאנשטאטי~ננ ו-א העננט זדע#אן דענן
 צו. ־אם ועטטשטעלל־נג דיא דעשצעקנדרע דעט

 ל־שענשם-נ- אונד טא־ד צידשען זאטטענדאננעם
אב. נעל

. ן א ט ע י ל ל א פ
ם6 שריטפז איינען גאלנען. א

שזן־שדעשצוג:.) -שע2(
ק לרשע דאס דודך אדם קינד ראש י ס- דיגער ת ץ  נ

 איים־ אייגען דיא ראש זס וו^רדק. אדשנעיועקש סוששע־
 ראש ראם, געזעהען שאשע־ דינעץ עש ודא אונד געשאכט,

ע עש אוישנעששיעקש, אי־ש נאך רענדע מנ
קו* דען נד־ גיב ז הומ צו שזק דוא ניזש שאשע־

 בץ איך דענן יאשם, טישנעב־אכט שי* דוא דען כען.
 ודרשם דוא םאשע־־, ווארר נמש י רונג־יג ו^ 1 ץ ;הונג־יג

ץ ודלל איך י שלאנען שער־ גינש פיך ץ דץ, גוש או  או
 דיא ונד א דיך אוגד ש־ייען, אונד וויינען שעה־ ניכש ודלל

עינעין.• שעה* ניכש סוששז־
ן האש ליידענשאשט דיא ז ליידע־ אנע־ אוננליק־ ת

 איין ודישע־ >ןהנע נעשאכם. בלינד אונד שרב יאק>ןב לינען
תן ווזן־ט *  שוטשע־ דינע־ ש*ן דך ער האש ומןללען, צו ה

הינדסנעלוישען. שהיד דע־ צו א־זש אונד לזןסנע-ססען

 איינע *ר6 עיצעהלוגג אונוע־ע היעד ודז^ללען ודר
 לעזער נעעהימק דעש אונד אונשע־ביעכען, צייש קויצע

 ששאדט אינע־ אין שריהעי יאה־ע 20 דך וואס מיששהיילען,
הא*. ע־י־״ננעש ם*לק אץ

 האש רוסיש-ם$לען, אץ ששאדש איינער קאליש, אץ
 גא־ יודע, אנגעזעהענער אוני רייכעי איין צייש יענער צו

 מרך אלם נ*כשעהי געלענש. ששיינשעלד, ששד, ־' סענס
ק נ י  ונד א רעדליכקייש מנעד דעגען עי וואר ־ייכשהום, י

 נלרבענשנענ^ססען, רינזן אללען בייא סילישהעשיגקייש
ן בי* ארך אונד ין כי*שםזן ת ש י  צו אנגעועהען. *ישע ת

ע *ואתן ציי* יעדעי מ ם אין א־זדם י־  אונד הרוע, מגז
אונשער• איששעי דאבען ששאדש רע־ אץ בעדיישש-נען דיא

שאליטאש׳ נ- עבטה: מליידע-ז
־ ייאללטע, י נעצייעקען מאן וואד-ך דע,
עשטהע־ ד א • דעד - שאגע לייבע דע

לייבע ני ה א: ־א יען■ •ועדו געהאלטען
ז דבטבאר געראלםנזדאם א־ינע־ ששי־ע;

עדוויעזען׳ צייגענאייסזאגען דורך וואר עם
 ;עגענד צעסשל־נע־ דע־ אדש ל־יבע דיא ראש
 דען מיש ט־שא-עסלאר בייא אינד ;עב־אכט גענד

״איז־- -עט

•־׳י״־ל־ '

 מאידעם רעם פע־דאבט דעד ודיזע דיעזע אויף
וועגיאללען. אבשלאבטונג דורך

אינ עם היעלם אונטע-זונונגם־יכטער דעד
 לייכע ד־א געבאטען, פיר אוטשטענדען ן ע ארב ז טי•־

 אננאסצירונג צור ע־םם דאגן אוגד ארסקליידען
 דיא ייאי-דע £א־ע־םט לאששען. צו אויסשטעללען

£*־;ענאטטען. ל״בענשדא אייסע־ע א״צטל־בע
 לא־ ־יא ציע־בט £יה־ט ש־אטאקאלל ראם

 ־אש קוינשטאטירט איגד אן שערמעםסינגען
 ****בנד דיא ד־א, אר£געדונזען נירגענדם קא־שע־

ד א־גטע־ א־נ־ הי£טען רען אן לע י גן
אב א־יסע־שט עדאךצ־שטאג־ איןנאט־־ידבעם

י־א־ע עמאגע־ט
שפורע׳ ;יינערליי

ק

\*

•יעזע
 ד־ ניבט ע־£*ל:טע טא־ ־־ע־ געצאגען: טהייל

 רא־פע־ גאגצע דע- ייי-דע זאגשט ע־ט-י:ךען,
 בע£־;-- ־י־עז ־עןאיי־־־עש ארם דין. אייו;עד־גזען

 לייבע ד־א ־אש טאן. גע־טע שא פרעדען ריבע!
 גע. ט־אקעגען אש שט־גדען 3-4 שא-דע- ע-םט
 נוד זיא ווא לאם. וואשסע־ איניש דאגן אינד לעגען
 לאגן. דין ;עייעזזנן טאגע וועניגע

#אלרשטעגגע ג־אשע אייגע

 £י־ ע ליי: ייא דער ניעשאגד׳ :ש
 איגז רעטטע געהאלטען )ליטאשי

ע־שט? -עץ ש אי ע-קלע-טע שאש־

 1 ל־יבע דיא
ציי צ־ש זיא

ע־ א : אלם ;אגגעהא- טאבטע־ ־־
 ומנוד- נייויד-ט לייבע צוד טאלע יטען

 איזש ״ראם :בעשטיטטטהייט טיט זיא זאגטע דע.
אגדע גאגץ אייגע איזם -אש טאבטעיי. מייגע ניבט

עי איין א־זט רא-שע־ב־א איה- זעלבשט ״  ;אגדעי
 טאבטע־ ט־יגע טאגע, בעדדשטעז אימטע־ עש וועד
!״ניבט עש איזט

לי^גשטא. טהאטזאכען אינטע-עששאנטעדע
 שעקציאגם־ געגאממעגע8אוי עסלא- אין -אש ׳׳*־ט

ק אין א*:־ שאגעי א־ש :שדאטאק^לל  געדע-טען ד
 אוגד שט־־זע-עשטע לייגע •יא-הען ליינע דעי

 עז *נ8גע ייאיננ—£ע ^הע- אגעייביען לייגע
״ געדע־ם־גן רען אי; -אש עללאש.6ציר* איזט ע  י

לייגע־ליי טא־ע -עש פא- טאגע צווייא איין לייבע
ע-6 האט שעלציאן היאדאמטי.  ע-נ

 האבג־אדיגע דאג; אייטע־ב״לען׳ לוננש
 לאגשטא ה—טאגעגלאמא איג־ ינג

 הין לונגעגעגטציגדיג: אייז ווייזט -עש אללעש ט־רט.
איש -אש ע־ש־־געז ערקלע-לד עש לעם■ א־נ־

שטע•א ילסאגע־ י*א*־_־ע
 דך צייגטען לא-שע-

 £אן ני־ :ייאלטטהאט
 זא אבגעש־־£ט ה־יט דיא ווא- האגד -עבטען

 ־*א >'יש א־ג- הע-£א־זאה. £ל־יש האם סאן דאש
 באנ-ע *ינעם ז א•6 ׳ט*ע£ע־ איין זיך צייגטע היפטען

איינשגיטט. הערריה-ענדעד
£ע־נע-׳ לאגיטטאט-ט ם־אטאלאלל האש

 £אלל לייבגאהטש העם -ילזייטע גאגצע מא -אש
 זייטע—£א-דע דיא ו־עה־ענד •יא- דיבענ£לערען

 איינע לינן צ-ש ביש -פשע ■א־יעטצטען דעד £אן
 דיא האטטע׳ £א־בע בליידבע אייגענטהיטליך

 גאנצע דעד איבע־הא־ישט אדגענבי־דק לאששהייט,
איים בעידבט. האא־ו־איבשעש העש ווא־ רא־שע-

• געשג־ע!
 ט־ם א-יזא שש-יבט נ־טאבטען ע־צטליבע -אש דען.

אין איגדיודד־אום ראש האש אייב. בעשט־טטטהייט
לוגגעןענט־ אן טאהעש גאט־־ליבען אייגעששאלגע
< טא;ע עדצעהן £ האבשטענש איג־ ציגדונג  דעד ש

 עשטהעד יעה-עגד זט א ;עשטא-בען איי££*נ-־נ;
•יא-. שע־שי־איגדען £א־הע־ -אגע ״ל שאלימ^יט*

או־. £אל;ענ-עש ויאו-דע יט־־א

לא־, ר, י״זען 1׳
1\11א1 אביע־םיםינ; דיעזע

;־בט ־א־ ב״א ייא ד ראש
א**£־ ־׳א ראננםע די; ם שאליםאשי טלע־1 ע: ־־א

2.ד יש ב 22 וועדגספנעגם •יא* 11 ־וי גע£אננ
נ־טט :טאש־ שאי' עבטהע־ :- דעה־עי אל■ יאה־ע

צעדלטע. -ע יאה׳ 1+
-עש ק—שש ־יא העבט ש־אטאראלל ־אב
£*ש. :ללי; שש־־:: גייאטטע ־*א א־ג־ יש מיע־ע*

מ*ט , םק, -י קל״נען, יםע־םם א* היא דג- > הוי■
 • הע־פ^ העג־ע שע-זעהעגען געגעלן ששיטציען

א איזט אושגעביגג איגד ט*שא.עשלא־ אין  אגדבט -
א שע־ב־-טעט  עע-שטילעלט דיא לייבע עבטע -

 גע- א-ט צו א-ט £אן זא ייע־דע איגד ווא-דעז׳
 ששעצי־ דע- בעגינן ז״ט איזט איב-געגש £יד.-ט

-ודדג. אי־שערשט פטיטשיג; היא בוני. אלאינטע־ז
ן עץ י  א
 אבא- ערן

•יא-הייטש

ה ו ר נ ו א 1 א * ד נע- !נו־ •ר־ע
איגד ש*ןן א־נש ודדד א) ז א ה ש נא א י ט-^טצ- ;-*ן-

*אלנענלע־ אל* הע־שאגן ה נענננען ־,עשטהע דיא
א* ־*א :*גגעזעגיעט א בע־־בט נ ו—געם ש>)לי. #־־א

געב־אבטע 1X5 - בלאטטע ג געש' אק, ! דאם נ

 נע- נ־אשעש איץ ע־ לי״ל געשינדען. אירש בייא ונג ששים
 ראש אין יייזען שיעלע ע־ ־אש •אש' נזשיי־־ש שעשש

ץ איגד :עדאנש, אייסלאנד מ א י האש ־ ד שאנן, ת
 וייש• מן האש, נעלז־נש שיעי* *אלתן •יננק מגען אץ שאן
 ש אי־ צו רע־ •עדע־ שעיג־אשע־ש, נילדו:: דינע אוני שען

א נעווערען דכע־ אייט איוש, געקאדשען  איינע א*רש נ־
 צו הילשע •יא־, שאנלץ אי־ש עש ווענן אינה עצה נושע

 ש־ייא דינע ארך איו* ע־, ודא ו^ געיאדע אונד שינדען
̂ש איני ש״נע אייגע נעביליע*. געוועדען. ש־ר  לע־צען שז
א -א* זיז זד־מהיץ. אדשנעצ-כנעשע אייגע ש־**א, נו*ע  יי

 אנגדעהען י״ץי, נעלעב* נליק נ־אשסען איש שאשיליע
 א־ה־ ווא־ ש־יידע נ־אש*ע איה־ע אבע־ צוש״יעתן. אוגד

 אוגד ושעש נ שאגעש, א-ן דא־ ע־ יאק*ב. ז^דן איי־צינע־
קינד. כלינעש

ץ יעשוועגען איזם ד.דז עלדש6ש*־נ ששה ־׳  ש^ן א
 נע• בעול:* בזאסשען אוגד :־•סשען אגנעזעהענען שיעלען
ץ וואי דיעזען אונשעי אונד ד^־דען  מיזליציישייש• דע־ או

̂ן שעי שאדעיעף. נאשעגש ש*אדם, דעי שו
ל נעוועדען, ־ יצ6^ש א־ן *־יד,עי איוש ער מ ע־ ו

 בעז^נדע־ס אונד אוישגעשיר־ש, שלעכש וערד ץ אבעי
 ששיע־ אד שיל־שע־ ש^ש ע־ האש האם, נעסמנקען שיעל
י שיססען׳ טען  אנשעי־ איץ אבעי איזש נאונערנער ת

 דעשווע־ עס האש עד אונד געוועוען, איהש שאן וואנדשער
 צום סאדעיעף :אלד מאץ דאס דו־ננעזעשצש, נען

* אץ האש״ נעמאכש קאליש ן ש* צייסייששע־  נאגצען ת
מל נעוועזען, שע־האשש עי איום ששאדש  שלע:־ איין ע־ ו

ץ בעז^נדעיס אוגד בלושזרנע־, איץ סענש, שעי  •ודק־ א
ץ וואי. שיינד  אוג־ ועהר עם האש ששיינשעלד סשד׳ ר* א
 געק^שסען הדס דאס אץ איהם צו עי דאס נעזעהען, נעץ

 שיענע נושען איינער שיש דזץ איהש האש ער אבע־ איוש,
מל שיססק, אושנעהשען  יזאגען יוסלאנד אץ ניעשאנד עם ו

ף ן דאי ץ םו^לשיישייששע־ ת טאכען. צו שיינת צום ז

 נע- נ־ונד אגדעץ א״נען :אך -אש *א־ע־ע־* אבע־
 ווא־ געראלט מן קאששק. צו ששייגשעץ צו אשש רא:ש.
 צו ע־ ויענן יע־זששאל ג־אש• אי־סנאנען ד־נע איני קל-ן,

 איוש. נעקאששען שאשע ל/יע־ען * א־: שיש שם־־נשעי־
 האש ע־ וועננענאננק, י,״דע־ שאללען אייגע־ ם־ש ע־ איוש

 נע־ ע־ וויא נעליעהק, נו־ נע•*־ יאש איששע־ עויא־ ץ
עי יאש. ואנס  דאש נעוואושש, גוש :אנין ־,אש שש־ ־* א:

עי איינען שעל־ ניא ע־ צ - ק יאש^ן ק ער תדע־ז  ו!י־ד, ו
 נענען ני:ש דענן ;גענעבען ־אך אבעי איהש עש האש ע־

קאננען. שאנען אוננל־קלץ איים יזעששע
 מנעם אין איינשאל אוץ איוש שםי־נשעי*ד שש־ ־'
 צו ע ב-עפ ווינשינע נע־ארע ראש אונד געוקסשען, נזשאשט
א אלס געהאבש, ש־־יבק  האש, געאששגעש דך שהי־ מ

 הינאיינגעקאששען, איוש שאדעיעף פ^ליצי־םיישטע־ דעי אונד
 אייסנע־ אוג־והיג אונד נידעינעשלאנען ועה־ האש ער

- ק. שי
 שזזלי־ דעי ש־אנשע י״ אלליץ דא דנד .ששיינשעלד

 שיש האבע .איך ששיששע. ציששע־גדע־ שיש ציישייסשע־
בעשםרענען•* צו דאכע ודכשינע זעהי אייגע איהנען

־ איוש .ניעשאנד ש  שאל־ העדי במיע, וייר ארשע־ י
י" ץ עם האנדעלש וואש אום צ-םיישםער,
 געאפשנעש שהיד דיא האט םאלשייסייסשע־ דעי

 אין שסאנד ששללייכש ניכש אב דינאדסגעשהען, אונד
י איוש׳ שא־דדז דעם  דאגן קאנגען, ד׳א־ען העששע אידן ת
 צו מיעתר אמש אונד צ־געשלאססען, טדירע דיא ער האש

געקאסםק• ששיינשעלד ששד, מ
ץ ששיינשעלד! .הערר נעשאהר, נראסען איינער אין נין א

ק םץ קאננען דא נור אוגד שט  לעשצטע ראש אמש עם !ת
ץ דאס שאל,  העלשק *ערלאננזג איהנען שאן עשוואם א

 סיר אין ווערדק דא אוגד ׳םאל אייגע מעזעם נאך שיי דא
י ש־נדען, שייינד א-נען ץ ויא שיר ת  געהען שייער ראם רו
וררד.״


