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 זינד* זענדען צו געדדער

ע ט א ר ע ז נ י א
בע״עבנעד• ווערדעןביללינסט

לפ״ק. תרמ״ב שנת1111 >1*1א**ון1, 111 >11̂״•* 15. נ411£1*יו1אב. ל בודאםעסט. ב׳ד,

ז כריבטיננבלום לדק ד־א נעבירכען
ן ש י ל ע נ : א י ו ..ע

כריסטענ. זעכם־עהדנער איין וואר 1831 דל■ 14. זדי- צוד וועדדע בא* דאם זאנק, מאנבע :חאדדען
בע. גרעווענבראיש. קרייז נ־יענהאויק■ ב״א קנאבע ער. עם נעבחיכט: בעשניידנונכוואונדע דער לוג;

-;... א;6 ^............״ . . ק לייבטע־ע .א-הפ.ד;דשש.רא-א6- ק דאם פ-יען ד אד ענ רןא. ,עם )דדק.1וו ערטזךדעט דססעלחרף, צירק לאם־* א:נד נ
.1,״ ^ .1...____________ . . . וועלבע ענטדעקונג, צו- אוטשטענדע טעןדאבי־א בעיי־. צור עסדיענע ;וועדדען נעזונד נאלד דא .

£א״! £ * ״£ • א ־ ^ א ־ ע ב ל ״ £ י ת י ס ן
ח )־־־:ק ״יל־ען אי; אינד דאשטעדט ׳ .. =׳א ,'א?ענ,ב1 איי־י־י־ל ״ ק ״ ע ' ע ״ ״ ״ . ע ; =י א י י ״ מ

־ ' ל ' ע. צו בעיאנדע־ם ד,־ע- דעסהאלב או־ר נלוינט. ׳ ■ורעי ראם #!)לגערטע. ולערער נון פא; וועדים ד־א. נ
'5״ * ־ '7 '>' י ״ ־ ' ״־־י רעד טאלנע אין פופטען. דין נעוועזען טרעטער ריא בלוט ־אסם-אם אנדבט. דיא איזט דקדבטינק. >̂  ׳

1 ' י ־ ע- בי־א ב-םטע■ אן6 י ׳ י ערב־ט. אונד ארפ-ענונג ענטשטוינדענק דאד-רך פ״ערדעפעסטערפעפטעם -
ק דער א־ן ־יי*ף טע־ו־נ ; דע- בע-ייטוגג צור עם דיא ווערדע. פערווענרעט ב נאבט בעצייבנעטק א

וואדגוננען דיא פאלקסדי־פע צאהלרייבער א״ן ..............
 אונד א; יודע; וו^הנענדען נ״ענהא־וען א־ן צוו״ער

 ינ־ליבען6בע דארין רען ואפפט דא *ערוויסטעטע
 וועהרענד נענצל־ך, אבט6 וואארען אונד טאביל־ען

 סינאנאגע דך־נדנע ריא בעדבדדי־ צו נלי־בצייטינ
 צע־יטטא־ם ;אנין עבענפאללם או:ר ע־שט־רפט

 איין פע־קינדעטע דא־ויף טאנע ווזזנינע • וואורדע
 אבע־ט־אק-אטור יןאנינל׳ דע־ ע־לאם אפטדבער

 ק־י־זע ם:א .ר־א :יולי אם8 דספעלדא-ך צו
 דני א־־נעם ע-פא־דו;; נעשעהענע ניעווענבראיש

,־ ־ ב-םטל־בעי רעם

צ: אינד

 א' בט—ש שט־אק עםםא־8־א8
:פאינענדעב עפ־א-

פעדבענס׳ע: איננא־ישען ם א׳■;: טא- -ע־
ע־- רעטרזעלדאפטע ־אם .־ א ; 

 אין ני- ;•:ט ער-ענען ל״בנאטם -עם
א א־בער ו.-* —א ■ער; נ-ענצען -

ן$שטערוו״נע, איש עש ז״א מעות׳
 צודיע- א;כ״םטענבלוט6 געבררך רע־ •וענן

 אין יא טוסטען זא ווערע, געבאטק ציועקע זעם
ק וועלבע •וערקען, •ידשע; רען נאטטעסדענםט. ר
 אםי-8 בירנערדכע ראם ורא ייזענעזעטצע,8ש ריא

 דא־ייף י־א -עבען.6נעש א״ננערעוד ליענלעבען
 זדיטע ביז זיין. נאבצוטריזען שטעלדען בעצינליבען

ד ע■•; קאננטע אבע־ ״ י ״ י י ייעל־ יעז"ללק• יי!6 י
•ב־ בעוריזע האבען אנגעגריששעי תלםיד רען בע י ׳ :

־׳ איז ענטהאלטען לעד,־ע א״נע דארין דאש גק.
־ ־ ש־עקליכק

 שור
 אי:

דעזעש
 ע־ א ־ ־אש ש״בשען, עי ג־•:־

ע- טע ־ '*< א׳־ג־ ב־ינרגען ן א דך מענגע - ' ׳

״ * ״ ?^קלאנעדענעז '15י * '
. . ע . ש 1—א-הענ״לי א,.־ע ענשינדשאשט ן דו .

׳ ................ ;..'א ״ ^ . =• : ״ ״ ען רעלת׳.); נ״ע ד-א א; ; ״ז - ראבען •ואללטען, ע
' ־ ־ - ז־עזע• אללען א״ם ________________־ • עו־-זען זנו נ־בפם טען6ש

ל' 1־ וננ8.-8 נענרע איינע נעגענטדדיל, אש ע־םא:ט•8 *
בע. יערע ראם ערנינט, געזעטצעם •ירישען רעם ..... ............

- ר־טע-ען אי; דא ׳ י י ע - ־ מ - ריטו. צ■ ארך אאא בלוטעם. טענשליבען ניטציננ י
אונשאג. שאללקאמטען •ידען דען ;

ט׳ו
דאש

א־זט. ?■־• דאם אנגע:א=־עז■
 ראם ~א ז>) איזט, ז

א-ט-8 דע- ב״א פע-זאנען א8 ־צא-.ל
ן8ש דע־ ־ננ88שא ע  נעז -עם בעשטיפטיננען אללע בעטר-- ע־ב־עםענם8 דעם -

■ י אניצי-ק נעורפטינע א־זט. יינם ; '" עי ד: תרפיד. אים עפ -
- אינם -אם ני־ דני א״פנענאפפע• ;רעטטען צ■ לעבען דין ;; £; '£ "צ צ״פונגםנאם-םניען נ

בד נאטצענ״ענבט.

 י ארנע נעבאטע צעד; דיא
ז טאדטען ניבט זאללם* .דוא ־ :■

דע־ איים א״נען . .
א א־;  •אד-הונדער■ לאםםענע-6עד6 לעננסט א—;

 נעיועדט, אבע־נלי־בען הער*ךגעגאנגענען טע
א נענען נעיואלטטדעטיגק״טען נ-!)םע אונד  אין ד
 •טטעטטע ז־א אונד יודען ווזןהנענדען נעהע דע־

 עראנלאםט.6 ע־זאםפלוננע;8 רעל־נ־אזען אידרער
טדאט* דעם עםטשטעללוננ6 נעריבטליבע דיא

א־ע׳ -א"!- בע;
 שפעציע׳ ד:ד
יא - ענם יוטוו דעב

 א' ד—• דא נע.

-עלבעפא;'! אבע-

- ■בטען  עי8 צ
.8דא ע:ע; ע־8 עזע— ־אם -

ק א;6 י י8 " ־ - * ~ . ״ א פ
 ניבט עס : דיר דעזען ע-וך שלדן דעם אין יאזענבע־נ ראבבינע־

ק ־ ן;־"' ע־״ע־נפ ״ ענט■ אידנען אין דעס ״ענען נענים -ע-ען אדע-ן '
 יעל8א־זט.צםב״ש ע־באטע;8 בל־טעם דאלטענען

א ־ נא: אש איזט טע־זיב׳;:  אונד שולטע- דע- >ךדערא-םעם,6 דעפ אדע-ן -
אינטע־דיעטע־פ. רעם אש י אינ־ יד.־ט8ע
 רעפ טודע-ע דעד יעדיפ.8 רעם בלום -אפ אנ-לאנע איינצעלנע ;

 ל״נען לער זא-אהל אנעל,6 -ע־ א-:ר עדרעפ8 טדאש'־ענק ■ע־ ■•:־
ף אינ-ינע;. דע- אלפ ם־= אינד רא עבט. יוערלען• גע:ז)םםען ניבט דאי

ם אי:־ ■דודים א״. אי־נעם אין ען88)1ל.יטפט- איין דך ם־נדעט - *־"<- ת
איב• -אם עפפע אונד בלוט -אם פאן ע-נע8ענט זא

ע שאן־עטצטאים -
ע; לל פ- ע; ־ - . , ווע־לעז ענעורעזע;—צ ד

; לי- -צי יודען **ן ש!ןליםאינד עםטדעד ואם דניננ ע ג ע- - - א:  "א-• •וישעי א-ם פליט דאם רענן נ
 נענים דע- איזט ־אטטע־. אים אבע- זי־ עם א:ד8 ■י" בלוטנעב־רבע צש צ-עקען- טיעללען

פערבאטק■ םינאנאג?' דע- ..אין דינצי. זאנו;- זעטצען טאנבע
א־.יענע;דען8 ודע- דע- אינוואד-רייט ד*א א■ ז יע׳—ווא ..נעיטלאםטעט* ניעטא-טיעט
 ■עדע דאם דא־״ם. ווייטעי דך ע־נינט ע אנקלא: ציינ:יםםעם איינעם אבלענונג צו־ ■ע־ט -אם

ע- איי ״ • רריננ ם־י. א-ם איך נעדטע א";עלע:ענ-יט - ע-  נעזעטצע -עם נאך לייבנאט: איינעס נ
 ט־ע.8א״ אללק8 זאלפען אין דיא נינט.—עדאונ8 ייד־שען דע- פיט טיני:נ6בעשע לאנניעד-נען נע-

ע- פ״נע־ איים אונד ט8וייםםענשא אינד געיםי־טע  באזראפטע. עבענזא ציטי־סט זינד צי־נען טענדען נ
א געברי־כען. אינד זיטטען •ידישען פ־ם ט8ראננטשא ק '־נדע.6•ודענ אונורםסענדע - ד ח ף י אישזא. א

ט68 פיינע איזט עם :  איבערציינוגג פיינע ע;88א ד
ט בעשולדיגונג דיעזע דאב אדםצוש*-עםען, ב י  נ

 ׳.יענן זי־א. ״אד־ ניבט דאנן אייך ־אננע, די; וואד-
 בעשווארען ציינען דר״א אדע- צודיא );18 ז־א

ו זאללטע ווע-דען
א  םיינטען יודען דיא דאפ בעישולדיגו:: ד
ע צי דערזעלבען בלוטעם דעם דך אים טא-טען.  נ
 ■אה־הינדערט. טע;8צוואל -עם זי־ט איזט דענען.

־א:ען8םנעש או ווייזע ע-זרעדענער8 זעדר אי■

ק צו נעיויבט קיין נען  א; וועניגסטענס איזט. לענ
 יעלע8ב־יש אננעדא-נען צייט נ־יע־ען דע־ איינעם

 נאבדעם ט8א זעה־ דאם וועדדען. נעציינט פא:
 ב־יפטענ• )ן16 בעניפצונג דע־ בעשולדינונג ד־א

 זאנא- יואר. ערהוןבען.■וא־דען יודען נענע; בלו*
 דעד דאם אנקדאנע. שווערע ווענינע־ דאך דא

 נע־יבט׳ דיא דורך דיא. נעוועזען יודע איין טאדדע-
ער. הינועלליג נענצליך אלם אינטע-זשונג ליבע

צש 1:1. ז*ם8 נאבם דע- אי; איזט.

 טערבענם אלבע-נען דעפ וררקליבקייט דיא א! ״ע!
 יה.8דע־עלט דיא אונד ורדעדלענט. אללשטע:דנ8

עי  ע88אנג־י נע~בטעטען •ידען דיא געגען דע- י
ק אין זיך י:דען8בע נע־עבטיג. דעד דענדק ד

■קיט .־ .
 נלעג. יודע; דער אינשילד ו־א דך דאט איפפע־

 דענן האבע; ■דע; דיא דע-רסנעשטעללט. צענד
 ענטש־ע־ענם- דאם אדן־ ■עדע־ !)ן8 איפפע- ארך
א נענע: טע  -!)טעפטי-ט.ראפזיא8 בעשולד־נוננ ד

 פד-8 אפ בל־ט דערען ים א )־רעטען׳1ערם בריפטען
נעניעסען. צ■ עפט8

 זאנאר דאט .;ליםבעשןלד־נוננ־ ד־א נענע;
 נ״סטליבע בעדדפטע רע־ אונד ליטדער פא־ט׳

 בלוטבעשיל. ר־א דאבען דא נעשר־עבק. וואנענז״ל
 בעצישנעט. וואדגזין נע־ר־שעו איינען אלם -נו:נ

ט האב• ידען אונשילדינען טרזענדען טיעלען רע־  ני
דאט נע־אבטעט לעכען אינד לייב

)-בייננט טלוססע צים !  גייפטל־בע דיעזעד :
א א; עדטאדזנוננ איינע  לייבט. ניבט.זא בריםטען, -

 ד־א גיונען אנקלאנע; שוועיען זאלבק פ־ט וע־טיג
 ע־ייישען א*ם ב״יששען ד*א דא עטען׳—א״ששע יודען

 ש^דקדד־דקאינטע• •א־־רהונדע־ש •שטען או:-דר
תאששען. ליידען עו שיעל בעשילדיגונג דערזעלבען

נייאינקייטען. פערשיעדענע
ד ע י )  ן.ו ע ט 8 י נ ע ;־ א נ ע ־ - ק •

 אין איזט קריענסישוישלאטצע ם״טע;8עני רעם ארך
 ארלען.8א־נע8 נייעם ניבטם טאנען לעטצטען רען

 באלר אום !)-בע-ייטינגען■6 אללע טאבט עננדאנד
ק ודלל אשא6 א־אבי זיין. צו ענשטע; אין הערר  ד

 ם>). דיא פיה-ק. אייסערםטע אדפיס ביז קאפפך
 פא־. זיינע- צו דאלטען סיריע; אי; האפטעראנע-

 רען אונטער נאה-ונג )םע1ג- איינע איזם עם טייא•
 אי. דך וועלבע בעפע-קען. צו טאהאפסעדאנע-ן

 ביירוט אין )ט.1ד־ד אי־פצידערנע; אזיק נאנין בעד
 געטאד. ב־יטטען יעלע6 פאדאפטעדאנע- האבק
א בעשילדינטען זיא טעט. זיא דאם בדסטען. ד



1.ג, ג ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י נ4 4 י1)1 8

 ל- ל ע ז ע נ . ם נ נ 1 ר ע ב י ז ר ע 8( ;
 בילאפעם־ לאס א-.) ד נ ע י !נ -א ן ע ט 6 א ש

 בע. טיט האט רענסעלנעליבט אונד האנדעלם- טעה
 -אצי- דע־ •׳ ד• א״גושט 1. אונד יולי 27. פאס שייד

 לע. .אציענדא־ הער אינד עלעטענטאד. ענדא־
 רענטענםערזיבע־ונגם״געזעללשאפנו א־נד בענם.

 דאש £*־ צווייג-דעדעדלאססונג £אן ערריכטונג ד־א
 דעם מ־ט שטע£אנםק־אנע ,סט דער געביעט נאנצע

 געשטאט. אונגא־ך *־6 ,רעפרעזענטאנץ טיטעל:
 קאנ- געזעללשא£טען ביידען דיעזע־ יעדע טעט.

 טיט •' ל ט־־א 13. אם וו־ען אין ז־ך שט־טוא״טע
 ־נק6 טילליאנען 8 יע פא; אקציענקאפיטאל איינעט
 דיי׳ פערצענט. 10 ווארויף נאלדנולדען. 2.100 000

 איינגע. נזןלדגולדען 960,000 - פ־אנקם 2.100,000
 ■אה. 8־1 דיא נו■ ע־שיינט דאמיט וואידדען. צאהלט

 •אציענדא דער זאני־ונג אנגעשטרעבטע רען
 בע ם־ט דיעזע דא דודב;ע£־ת־ט, קוראטריצע*

דע־ אן6 איינען נעזעללשאפטע; טע;
................... £ע־ גענעהטיגטעץ דעגיערונג שען

; געזעלל- נייען ד־א דעסשעז ר־א£ט האט, שלאססען

כעגאנג־ 1

 דעד £אן דע־ האפטינג ז*ללע6 דיא אין שאפטעץ
 £ער- איינגעגאנגענען אםסיקודאטריצע״ .אציענדא

 תאט אנדערזייטס דגד. איינגעט־עטען ם£ליבטונ;ען
 געשטאטטעט׳ אססיקודאטריצע״ ״אציענדא א ד־

 £עי. דיא צוגלייך זךגאנע זעטמטליבע דע־עץ ראם
איבעי־ געזעללשא£טען נייען ב״דען דע־ : ט־עט:
------------------ -------- איין מא;ען. נעהפען

 ערדבערו:גם-8לעבע:ם ״£אטע־לאנדישען דער טיט
 £עי- דע־ען איבערנאהטע אונטעד ודעך אין בא:־

 שא:ש־£ען אוגד אךטי£ען דע־ דשע־ונגסבעשטאנד.
 מידע־ רע:טש£ע־תאלט:ים ראש אבגעשלאסשען.

 £ע־דבע־טען איה־ען צו געזעללשא£טען אלטען
 גא־ איי £ע־ט־א:ע דיעזע דורך וד־ד פארט־יען

ע. עש שצעתט א־:ד אלטע־ירט ־*:ט־;: קיינע־  ־י
 גע* שאל־צצען אלטען דע־ אוטטרש דען א׳ ש־־ זען
 טיט. ג־אששע־ען וייט טיט נייען, דעד זאלבע גען

פא־צנעתמען. דאטי־טען;עזעללשא£טען טעלן

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 בלו- אונגליקליכק אונזערע פיר דיא איבער

עד סבדד ענ ד ב־־א רוסלאנד אץ ב  עהרור ז
ם ק חנ ער  פרעם- צו נ׳׳י אבערדאבב־נער ה

שפענ-עז. א־י״ענא״ענעז פור;
\ \

עתיוו׳ דורך זענדונט (צודיטע א: ב ד ע ו ו
 ה׳ ה־א דד-ך נעזאטטעלט ריך. !)בעל־אבב־נע־ ה׳

 קי. )לף1וו ר :אנעל, הי־ם שטיאל אינה טאאי יערב
לג  ה—ב טשה ה׳ גיל. 2 קינעל שנניא־ ה■ נולה ג ־

 *־ש ה• נול. 2 האללע פשה ה■ גורד 2 לודטטנע-
 זד נולד. יי• שטדאששע־ יצחק ה■ נול. 3 הע־צאג

ב ה■ קר. 10 -יששא:; אינרק  שלשה ה■ גיל. 1 שהעד ל
 | ה־ש הוד ה׳ נורד. 1 —ב יעקב ה■ נולד. 1 לעיויא
 היד. ׳עקעב ה׳ נול. 2 צ־ענלע־ ה׳ נולד. 1 ורשם

ב );1א- דד קי. ״׳׳• טענשטע־ן  [ סאנדל ל דאהאן■ ל
 ן 2 ויע־נער שבעי; ה׳ גל. 3האלצתענדלער הע־צא;

ל.  ן לאומנער איצק ה׳ גיד. 3 אבענפעלד—1 ה■ ג
 ששה ה• גור. 2 ורנויאוהב ורטפווע פ־ייא נול 2

 שימאן ה נול. 2 .ריס איצק הי גולד. 1 ••שט אב־הש
 פ־ושט- הע־צאג מנדל ה• נולד. 2 פ-אשנ״ן וועדנע־

 שאיר ה׳ נלד.' 1 אפפעלסאק קאשר ה׳ הענדלע־,
 יש־אל הי נולד. 1 סאנהייש בצלאל ה■ נולד. 3 י.שט

 . ק*. .׳■0 נלד. 1 הע־צאג ם־דה■ ה• נולד. 1 זעששלע־
 ה• גלד. 1 ריז דיים ה׳ נודד. 2 טאנהייש שעי ה׳

 נדי 1 לשפענשט־ץ ה׳ נולד. ג ווע־טה־־סער טענדל
 נולדען. 1 הע־צא; ה״ם ה׳ גל. 2 קע־פער בעד ה׳
 1 ורנבע־נעה אנשל ה׳ נולי. 1 ■שט״נער קלפן הי

 ה• גלד. ! קונעד יואל הי גל. 1 ריך סירה■ גלי
 איצק הי קר.60 ב־בלע- ■ושף קהה• 6״ דאהאן יוסף

 יעקב ה׳ נורד. 2 ווייס שלמד הי גילה. 2 קא־פער
 טאקש ה. :ל. 1 זואללנע* ה־ש •קב ד־ נלד. 1 ווייס
 נל. 1 וריש ט־דה׳ ה׳ נר. 1 יושט פרק ה׳ נול. 1 ■וסט

ריטש ייתן וד גל. 3 )נ1הע־צ פאני ורטטווע פ־״א
 נעלט. אברתש ה׳ גל. 1 טאנהיים שם־אל ד. נולד. 1

 ששה ה׳ גול. 3 נעלטנע־ ששואל ר נולד. 3 נער
ב איצק הי נולד. 2 קרן 1 סאה־ ■עקב ה׳ גל. 1 בלש ל

״ ק*. 30 שייא־ת יש־אל ה■ י.ל 2 ה

 ששואל ה• נלד. 1 ;אנעל :חש6 ה׳ ק־' 30 פאק
 ה׳ נולד. 1 טאנהיש שטרה ה קי. 30 קורטטנעה

 ה׳ נולד. 1 האלצע־ ה״ש הי נולד, 1 ש־וא־ץ טה־זש
ב  קר. 10 רייך היש שמעון הי ג. 1 האללע איש ו ל

 ה׳ נול. 2 קוויטטנער שאי־ הי גיל. 3 ~ין האלף ה•
קי 1 ״אראן שאפי ה׳ קר. ״!• ז— קלם;  אנש ה׳ :

 ה׳ נולד. ג לעודננעד דוד טשה ה נולד׳ 2 פאנהיים
 קאשטא- אויש זאננענשיין ה נול. 2 —שפע ־ טשה
 וועד- א־צק ד׳ נל. 2 בל-א קאפל ה׳ נולד. 2 לאן
 נלי י׳ נאנעל היש שם־אל ה׳ נולד. 3 פ־אשניץ נעי

ה׳ גילד. 2 ווייס ו,■!;ל־ ה׳ נולד. 5 קינפקי בניטץ ה׳
ה־ קי. 50 יייך קא£ל ה ;ולד. 1

הערצא; לעאפאלד ה׳ נזלו. 2
 שא־ט ה׳ קי. 50 עדטה״טער

 נולד. 2 פ־,־שט הי נול. 2 אפפעל הי נל. 5 קעדפעד
 גה. 2 בלש פאי־ ה• גל. 1 הע־צא; •שפיאל ששה הי
קאפל ה׳ ;•לד. 5 אשט־א־וני יושט משה ה׳
----- אשע־ ה׳ נלד, 3 הע־צא; איננאטין ה׳ נל. 2

 נולד. 3 טישהאנדלער הע־צא; סנדל ה׳ ;ל. 2 נעל
 קר. 50 ו־יערפאנן 2■■! - ;ל. 1 העיצאג איצק הי
 ■וייס יואל־ ה׳ קר. 30 דאדא; מי ק־.'ה׳ 30 פ״זל ה׳

 : טשה הי ;ל. 2 הערצאג פנהש ה׳ נל. 1 ק״ם
 עק־שז! ה׳ נל. 1 ריבענטהאל יהזקל ה׳ גל. 2

 נומי• 2 ־״ששא;; טיילה־ הי גד. 1 טעןשט־ץ
נעזאטשעלט ק־. !״׳ נל. 3 שולקינדער דע־ לוני.

* בא־י וענשטיי;
נאל־בער. נערזא; ה׳ נלד 1 וועסעל יישט ה׳ נלד.
ה׳ גל. 1 שא־י קלט; ה׳ נל. 1 העבט ה׳ גל. 1 נעד _________________ .. _ . _ .....

נאלדשטיקערייען שאנסטען דיא
 מאנטערל. אונד פרוכת ארף

ס מ ־ ט ־ ג ד ־ ץ ן ד ־ ^ כ - ע , . .15

 ב—אשטעו אין ;אל־-שטידע־ יידישעד איינציגער
• א־נגא.־

 •*יישען איש אללע־ א:£ע־ט־ג*:ג צי־ זיך עמשפיעהלט
 ־ דימום אינד:ייען אלטען

 רעם! אינדבירגט שטיקערייען
 עדווארבענעד געב־עט דיעזעם

 בע: אינד סי<.ל־דע £־■־ רוף
•דונג• א

- • ליעגען!:אין ציישנינגען ט

ז +* •?׳ -}י

ת. צבו מ
ד אל רנ : קאהןם א

ג ביראפע־ט׳ גראבשטיידלאנער ע
ב 11*1170.-■ז■111(01,0ו11)-1 \ יו *

* נינשפעררט.■ יו־ט אינד שבת ואן ה
היא* ■זעלשע י־נק. אללען דך עטפפיעהלט *
* - * עטצענם1נ־אבשטי';. לעש פפלישש נע—ט
ען צי * ל ל פי ד . ע ן ע נ א * ה
־ י• ה ע ע ז טאנ ע • נ ״ ט ש ב א ־ ־ אייש נ א ט ־ א ■•* א-נ ט
* א.—פא א־ש־יאהל נ־אשטע־ אי: ינ־1 נ־אניט *

ז י

 א•־: שאן ד*א א וו
ש־ נעלדכעט־ענע  עד א ע:ען אענד
 ודדד• פא-נעדע-קט אכאנעמענט:

 טע־ ־• :•:צ בלאטט דאש -אכען דא וא;ען דא •שא-עא.
 גא: א־ץ א עש ־■אשען א ד א:ע־ גום. נין — :ע־ששעללם

 ני:ט עם דא ורענן ,
 ף או• דאי 1. אש

ע• נ נ א ם ; • נ ד
ד א ך ; ע  וויו־ אוגד ק—צ פאשש ד־א עש שיקם דאגן מ

 א:א נעעד־שען אונדע־ע־ ש־עלע צ־לענ־ונג. ד־א ש־ששי־ק
—• ־־עגן :עדאבט, סא־־־־־ש; שאן אעש דאכען ;ענשען

: א ד ־עצשען ו>. דאבען, •נשם ;ע•

 * א־ד,־עץ:ונשטען צו ד־עש -ענה
שע־פפל־ :לאםטע: א״נעש דע

 ורענן ־א:ען א־־ננעשםעללם שעש
ראש ;•נם דאך ד־א ־אשען זא

לעםנע־נ
־ע־־דא:;שםא־:

יגי־מ א - £אש
;$2 30 78 10 . 

58 35 88

8. 1־וז'י11טזיוו1־1• 111 1זי11אי1.
וקדס־ם לולב־׳ אקדוג־ם

ה יאה־ ״עזעש אייך ראננען
ט פא; ל־לעקט ש ע ־ ־  ל-ט ט

ויע-דען. אה;ט1ב? צושלאג יי" ז
ר־ בעתענינג פא; אננאבע פע־דשע־ט ד

.אלד. שע,. .שט. 1 ל . י׳ ש ש .ט
 החל. ז—צ עז־א ט׳ הנאץ שלאאט״ שטיין

ו|.1וו1 •1111-11-11■ או
ג 111 ס ה -גן -יי ל70ז11;11ו01\ 111101111 ח

ערפינדונג נייעסטע דיא
ש־אשעשא־ נא־ דאש א־וש

:־ע־אקשע* שע־אגש־וא־שי־כע*
י א י ת ו ק י ו ל ר• ע ר ע ד ע ל ת

ייס ו ר. ו
ט׳ ש ע פ א ד ע כו ט ס א סנ ג ״ א ־ ק 4 נ
קא£ נעבען הרם ^••*!*ז־״ג״־שעפ

נא־פיננזן אללע־ לאנז־ ח עפפפיעדיני

 או;ד טיפפע פעלצקאפפען צל אונה
 דען צו דעטאיל ע; אונד ג־אש ע; קאפפע;

פרייוען. ב־ידגשטע;
 אי־נ. פאשע ל־עזעט אין אייע ׳׳'״דיען אן!

 ס יפ א א•;־ ט—רעפא א־טיקעל שלאנענדע
בערעבנעט. ביללינספע

נעשיער-ט. נעשאפט יאט בדיבט שבת אז

 זי-נע איזפ ■•;־:עש קינוע■; א■;־ יאשען פ״ או-ך ארש
 אוגד קאנשש־־א-ש ק־נשםל־ך נ־םד• י־־־נעש א״ש פד־ע־ן

 שע־אלצעטשטען ־*א זעלבשב עש דאש צוועק* דען האב
 ב־־נגם, •יאנע נל־־כע ד־א ן א צ־־ם ק־־צעששע־ א־ן ב־־נע
־ ; ם ע ז י  דאששערםע :־לירק, 6—7 שאן א־־נשאנע •

*,ביי ו־אל^טע ד־א א־ש ק־נדעי שי־ נולדעז. 15—10 אן6
ליגעי• :

לושש-שאלששע־׳ ד־ששע״-שש־־שצען, אץ לאגע־ נ־אשעש
 נוסי* אללע■ א־נ■ נוסד־-שש״־שששען בעטש־א־־נלאגעי, )

 אנצונע־ ב־ששע ־וננענדע״ : גייא — וואא־ענ-א־טיקעל.
ק * א־ נ ־ : נ אד ל-נק־ -

בייא הענו 1
א:1111 0(ת־1ו1ן5א;4, *01*117, 1'01.1׳171,

. ;11)6)111.111: 6ז>1
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 אונפער- :־;:פ. עעהנע דיא שמאל ז־נד לשפע; דיא
 ודזהייטםצאה; דער צאהל, דער אן 28 או:ד זעה־ט
 אונרע• איזט צאהני־־יהע אונטע־ע הא :אף פעהלט

 וער גערענעלטער. עטוואם אבע־ע דיא נעלטעם•:,
 בהסט. דע- אונפעתעהרם. או:ר קויץ א־זט האל:

 א־ם- אכ;עםא:עדט, בדים־-ע דיא נעוואיבט, קא־ב
 דעי צעננרטעטעך. י6 ב־־פטרא־בעפ רעם פא:;
 דין געבלעהט ניבט אבע־ נעוו*לבט, איזט ברך

 עקסטרע. אבע־ע דיא ;צענטיטעטער 83 אוטפא;:
 ועם וו״פטהיילע דיא ענטוויקעלט. ;׳ט דנד טיטאטע;
 זא נערויבט, טוסקעלן דעי :•נד ארטעט רעפטען

 י׳•-6 שפייכען דער העלפטע אונטערע דיא דאט
 טיט געלענקע אים אי:ט האנד דעפטע דיא ליענט,

 זעדנען אונד נלוטנעפעטע הרך אונטעדארטע דעם
 אונפיער- ;אנין אלט ארם לינקע דער פערבונדק,

 ארפפאללענד וועלבע רענדע. דיא עבענזא זער־ט,
 אונד לא:: דנד נענעל ד־א זינד. שא: א.ינד קליין

 פא; שטאטטט פא־בע בלויע ריא ■ואהלנעפפלענט.
 ר.אנ־ לינקע דיא א: דע־ פאן ארעד קליידע-ן דע;

 ברנעם רעם ריקזייטע ר־א פא־בע. נעגונדענען
 לייבענפלעקע; טיט דנד דיטען דיא א;נד ריקען דער

 דעם נאך ליגע; לאנגען פא; דיא איבע־שט־אטט
 ,*ונד קליין ז־נד פיטע דיא שטאטטען. טאדע

 שליע• שידעט־אנע■ פארטוועה־ענרעם איי־ לאפטען
 פשעם לינקע; -עם צעד,ע קל־־נען דע־ -—א טען.

 פ־אטאקאלל ראם ל״כדארן.־ איי; דך בעפינדעט
 פארטנעזעצט טיםא.עםלא- אי; יוני .2״ אם וואורדע

 ראם. ודרד טאדעפאירזאפע אינטיטעלנא־ע אלם
 ד.ערצ• סאנענקאטאררר לוננענענטצינהננ נ-אהנע

 שליעם• קאנטטאט־־ט. לעבע־זוםט אשד ע־וריטערונג
 פעסט נזטאבטען ע־צטליפע ראם שטעללט ל־ך

 פאן נ־פט קליירע־ן דע; אן באטפלעקע; ר־א -אם
קאננען. שטאטטען לישע ריעזע־

ם. א ק ם ע ד נ נ ו ב ע ר ט נ ע •*די*
 ־אם ם. ־ ע ט ם י נ י ט ם נ א י צ ט א ק י נ י ם

 *לרע.־ פאלנענדע פע־אפפענטלשט אטטטנלאטט
 אינדעם א־־אה! ליעבער :ראנרשרייבען האפטטע

 •טטעללע איררע־ פע־ראנגע; איינענעם ־ אי זיא ־ א
א- אפפענטל־בע פי־ ם־ני־טע־ איננאהשער אלם

 איןגנאדען ד־עם־ם ק}ןםבדנ*קאםצ־אנען איגד ביינוען
אגע־רעגגגג אלם איהנען איך פע־לי־הע עגשד־עבע

איי. ם־־נען טהעםיגקי׳ט אויסגעצייבנעטען איגד יייכען

ן '1א*2 אויגוםט19.אישל. י נ א ־ - ם. י^זעף ם  קז*לאםאן פ
£*־• אדף !קעסעג־ בא־#ן ליעבעד - פ. ם. טיםא

ה שווע־שע־ן, פאן אי• שאן ש־־ששע ־עגעלסעש־גע היא אנ : 
 סי• שאנן שאן אבט־קלוג: אייגע האש. געד.*רם דאשען
ק אן נעקאששען, גאססע דיא מרך איוש ל-טע־ ע־  ששיט ד

געודעדען. שאליציישייששע־ דע־ אוגד אששי־.־־;•־ איין צע
ר׳ סאן הויז נאנצע האש אוש שילישע־ דאש

טהי־ע. דיא אן שעל
 ש־אגטע קל^ששט?״ ששעט זא דע־ עש, איזש .רוע־

א־גנען• שאן שטישמע אייגע
״שהי־ דיא אששנע !קא־וע־ש דעש נאשען ,איש ! 

 בעשעהלע ד־עזעש הך עש, וואנש ־:שלאגר אין ניעסאגד
 געאששגעט גליך אויך איוש שהידע דיא וויהע־ועשצען. צו

 10 אוגד אשישצי־ דעש שיט ניגג שאליציימייששע־ דע־ אוגד
הדו• דאש אין שאגן

ם$ליצייםייששער) דע־ .וו^איזשדייןהערר?(ש־אנשע
 האש, נעאששגעש שהי־ דיא וועלנע דיענשששעדבען דאש

איזט. נעדועדען ע־שיאקען טאד צוש דיא ונד א
ע־ ז״ וועקען איהן איך ו$לל יעטצט, שלאשש .

וועג." דען אונש ציינע אוגד אינש, שיט נעה ״ניין!

 ז אין זיא אוגד
> דעש אין

1 אין זינד שלאשציששע־ טען  

 בעט־ קליינען איינעם אין איהנען צווישען אוגד שרויא, זיינע
קינה איינצינעש איה־ נען

 איינגע■ דיא דנד אויגענכליק איינען דריקט ניכש נעוויששען
 הא־ זיא נעבליעבק, שסעהען שוועללע דער אויף ם־עטענען

ק• צו שלאף ה״לינען דיעוען נעוואגם נינט עם נען *־ פ  ט
' צו ציירששע־ שאי־ דע- נינג דאנן אנער נענו סשודס ו

פעווואונדעו* משר

 טיניסטע־פעדדענטען אוננארישען טיינעם שלא:
 פ־או״זא־ישע; דעד ם־ט ריעט־ט זיא איך נעט־ויע

 פיר טיניסטעריאוטם, אונגארישען ם־ינעם לייטונג
 קאםטוניקאטצי*נען. א־נד אדבייטען אפפענטלשע

 ףםאן1ק>)ל פ. ם. פ־אנין'*זעף ארנוסט .׳■׳א־של.
פ. ם. טיםא

ר ף, ע ■ ט א נ נ י א •( ע ע ד ש י ס ו ר  
ן ט  ווידד אד;יםםא ארס :ט ע ט פ א ה ר ע פ ר

 איננאטיעפים פע-האפטונג דיא טעלענראפירש
 טיניםטעדשאפט דיא דע- ■ודע, יעדער נעטעלטעם.

 דךאדםער*רדענט- קעננט,ודרד ■ודענפיינדעם ד־עזעם
 אייננענ*ם■ ענדע ז*לםעם איין ער דאט פ־ייען, ליך

 ניה־ליסט־שע- ווענען ער -אם שפ־־:ט טא; טען.
 דעסהאלב אונד •טטערט פערדאפט אי; אוטטריעבע
 יודענדעט׳ דיא - וואורדע. פערהאפטעט פל*טעל־ך

 זעלבסט איננאטיעף האט פלינדערוננען אינר צען
 איין ראם עט, טאנן הי־טעדעהט רענן נעשטיפטעם■

̂רדנונג עד,-ליך.ווילל״דיא ע- ויענן ם*גיםטע- ן זעה ז
לגער דין קאנן. אדפדעבטהאלטען לייבם 1  נאבש̂י

 רוהע באלד זעה״ יודען רוסישעץ דען האם טאלםטא*
 אונד פריעדע -וסלאנד גאגין אין דאם זא געשאופט,
 וואגט עם דוססע קיין אוגד הע־רשם׳ זיבע־היים

 אינגאטיעף טע6די־ נון בעליידנען• צי יודען איינעץ
 נאלנען רער טהיילען, דעסאלטעןהטן שיקזאל לאם

 הא —פ פערט־נ. איה; פיר לאננע שאן שטעהט
ט ם ק* יוהע; רוסישען ט ס צ ט ע ■ושטחה י

נע י י (א ד * ו ן ע ש י א א י ט ה פ ו  ל
 טעלע. ודרה ק־אקרא אייט ט.) נ נ ע ־ פ •ט ע נ

 איין ראזעלססט האם טיטנעטה״לט, ג-אפיש
 איבער וועלכע־ איוט אננעקאטטע; פ־יוואטב-עף

 נ-ארנזן אין דך וועלם־עם אוננל־ק ש־עקליבעם איי;
 קעללע- אים בע-יבטעט. ראם ערא״ננעט ו־וסלאנדו

 שידע שע— איינע דד וועלבעם אין הייזעם, א־ינעם
ך עקםפל*ד*ן. איינע נעשאר בעוינדעט  יועלנע הי

 א:. שולע ־ע- אי; אלדע; זאטטט דדיו נאנצע דאם
 ליפט הא אי; אינ-קינדע-ן עהואקסענען וועזענדען

 ענטשאנד עקטפלאד*; הא •יא-דע. נעשפ-עננט
 ד־:טע איינעם טיט איטנאנג אנפא־זיבטינע; דדך

 אי־זענ- איין פולווערפעפכעןהא דעד נעהע דע- אי;
 טיט ■ועלבע- האטטע, קעללע- אש הענדלער

 קנאלל דע־ ט־יעב. האנדעל פערנ*טענען פולווע-
 דע־ פענטטע־שי־בען הא דאט שטא-ק, :* ווא-

 צי נלייך דנד. געשפר־ננען קי־סע כענאכבארטען
 פ)ןליצייא ע־שיענען איננל־קטפאללעם דעם בענינן

אינד איננלקטטשעטטע, דע- יש א טיליטער אונד

ק ע־ אלש ■ ד ;:: :׳ ■׳ צ ־׳ דינעס אץ שילשע- דאש אהד :,
-.א־ נזועימן *•־מ־

ד- !אה־ ■ששער ק ו ב א  :א- איש דויזע ד״נעש אץ ר
דאלם־קר צ אונדע־זושו:: א״נע קאית־ש דעם דעו

! גא:ש :••א איגד הוידע. שיינעש אץ אוגשע־זוניגג ״אייגע
דע־־ נאך שיטי ־׳ ש־אנהע דך?״ עש ד.א:דעל*ש וראש אוש

 עש ווי־שט קאשש!דוא זאנדע־ן שיעל ני:ש ״ש־אנע
שע־־עשע־.׳־ עלענדע־ עדשא־דעץ באלד

 שאל• צוואר דך האש ער ע־ש־אקען! איזט ששה ר*
־ש אייגע דאש אבע־ געשי־,לש אונשולדיג ק^ששען  וו̂ז

 איוש הא־ען, צו נעאשהען איינעש שונרע ש^ן ״שע־־עשהע־״
שאדעשאו־סהייל. איין אלש זאשיעל, בי־נאהע ־ושלאנד אין

אננשט) שאללע־ ששה י' (־*עף וייללען, גאטשעש ,איש
 איך ? נעננען צו גאשען דעזען ם־ך דאצו דא >ןששען)ר וויא
 מי־נעש אין אונה קאיוע־ם, דעש אוגטע־טהאן מ־־יע־ איין בין

 זעהעז שענש יעדע־ איין וואשניכט דא, ניבט אי״ט הרוע
קאנגטע.״

 ז(אנטיואלטעטע קאסט ו^נדעין שיעל, ניבט ,שם־עך
ק איך ז*לל אדער שם־עננ) שאליציישי־שטע־ דע־  שאג ד

 בעששע דעט אויש דיך זיא דאש בעשעהלעץ, דא־שען
?־* שלעששען

 אוישגע- משה ־' איזש לייבע נאנצעש אש ציטשע־גד
 אום קליידע■ נאטהווענדינשטיק יייא האש, אוגד שטאנדען

ששען ויך  וייגע אויך איזם נעששי־עך לו־טע דאש דורך נענ̂ז
 האט ש־ויא דיא ווז^רדק, אוישגעוועקט קינד דין אוגד שלויא
שפדנם אוגד שערווי־ם לאנג צייש אייגע  העיומגע- עי

 צו אללעש האש וואם קז^נגען, נעגריישק ניכש האט זיא זעהען.
 שערוואוג• דא (ייעף ? ש** היער נערט ״וואש האש. נעדיישען

 הערר שלאשציששער אודזערעם אין היער דנד ויא ?) דערט
 טריי• !דא איוש סיליטער או־ך אוגד , ש^ליצי־ם־ישטע־

ז וואבע ז^דעי איך, שע

 צוזאמטעני דעם שוטםע דעם אוים ווא־דדען עם
 אנצאהלנאנץפעריטטים איינע נעשטידצטעןהייזעם

 נליעי. טענשליבע פיעלע ז!ףוויא לייכע; טעלטע-
 פער. דעד צאהל ד־א פא-נעצאנען• הע- מאסטע;

 ודיל קאנםטאט-ט■ ניבט נ!*ך איזט אונגל־קטען
 וועה-ענד קינדער פיעלע ודא איזט, בעקאננט ני:ט
וואדען. שולע דעד אי; צי־ט דעד

ע נ י י א ג ע • כ י ל ר ה ע פ ע  ע- ש ' ע נ
 הייטהענד- ניישטאדטלער דעס ז!*ה; דע־ ן.) א ־ צ ו ק

 דינעספא־ פע-טרעטינג אין נ־ננ זילבעדטאנן לערס
 צו )רם1עקםעקוט דעם בענלייטונג אי; אינד טעים

 בע- ש־ינע דעססען אי; דיא אום יוריש, קירשנער דעס
 עקסע■ צו שילד אלטע איינע פיר עט פ־ פינדליכע

 ער• שי־נע דע־ אין *ך8יער דא ווא-ען קיש קוררען.
 קירשנער,דלבערטאנןריקוךערםםב״ם דער ש־ענען,
 נעהאל. בער־יט איינעם טיט אונר פאקטע ק!ףפפע
 דלבעי־ הא־זשניטט. דען אין ראדדטעםםער טענען

 ש־יט אי־ניגע נ!*ך טרטעלטע ל*ןם, דך -ש טאנן
 שטראםסעודנרפ,אוםד**דטבעוואוםמ■ אויףהא טע
 ליעף עלסעלוטא־ דע- פאללען, צו ב*דען צו ראז
ע. וואנען הע־ביינעהזףלטע- איין אונד הילפע אים  נ

 דער איהם וו* נאעועיוע זילבערטאנן פא־דע־טע
 ראונדע הא ווא-ר. אננעלענט פע־נאנד ערסטע

 פאר- ה*פפ:יננ אז:נעפעהירך,ר*ךא־זט ניבט איזט
 דאפ*נ• לעבען -עם טיט זילבע־טאנן ־אם ראנדק.
א־זט. בעשערינט ניבט ליפט־אה־ע ריא רא ק*םטט,

 אוש פעדברעבע; אנשייליכע ד־עיעם דע- ש—י
 דעם ויאירדע בעגיננ, נלי־בינע־ הינע; נענען ־אכע

 בעצי-קסגעהנטעט היעדנען דעם נעפעננניסטע
אייננעל־עפע־ט.

ס י נ כ י ־ י צ ר ע פ
ד. אוננליקליכק אונזערע פיר דיא איכער ל  נ

א רוסלאנד אץ בענסברידער ״  עהועו־ זר־ כ
ק רעם ר ע ^ צו נ״י אבערראבבינער ה ע ר פ

\ \ ו ,
דע־ שא־ששאג־ לאבל׳ דודך ע: ה ם ע ־

נול. ״* נעטיינדע א*ז-
 £א־שטאנד לאבל־ דודך !ף ר א ד נ ע נ א ר

נול. 25 געם־־נ־ע איזד־ דעד
- דורך :ד ע ר ע ם  דאבבינאטם. ה־ עהדוו׳ ז

נול. יי״* פארשטאנד ראבל־ אונד דדדש פעדוועזער
אבע. ראבבינע־ ה* עה-וו׳ דודך :ע ע צ י ק

נול. ״! לעם

 פא, דע• א•־• האט דא־טען הא־טען וועגיגק שיט
 דיא שישגעשהיילם. בעוובעש :*•געש צוועק דען ליצייכדישטע־

שנעג־א־ או וועהקלאנען ביטטע־עש אין אדט ש־דא א־שע
 וויינען צי ע־ש־אקען נאנין האש קינד דאש אייך אוגד כען,

דער אויש עש האש ש־ויא איננליקליכע ־יא אגגעשאגנק.

נעווא־שען• שישען צו ליציישי־שטע־
 (יאשטע־שע !אונם מיש שיטלייה דא האבען !.אך

 עש מיששען זיא אוגד לאננע, וזן שאן אונש קעננען זיא זיא)
הנד.- לייטע ־והיגע אוני עה־ליכע יה־ האס ווישטען, אויך

ץ ק־משעיטע ש^ליצי׳ש־ישטער דע־ אבע־  אום ניבט ז
ק דע־ בישטען דאש מ  טז^לדאטען דען גא: על ם־הא. א־

אבק דיעזע ;ווינק איינק איהש אוג־ אוש־ינגש משה ־׳ ה
ץ הינרסגעשיה־ם. זא  אוגד שיש נינג סאליצייסיישטע־ דע־ או

 צו־־קנעלאסשען, צימשער דעש אץ שאלדאמען 3 נו־ האש
בעויאכען. צו קינה ראש אונה ש־הא דיא אום

ששיציע־ י האגען ̂ז

 שא־ ששיקנען יעדעש איגד נעאששגעט קאשטק יעדען כען
 שע־דעב• ניכשש ו־א האבען דא אבע־ דורכנעזעהען, שיע־

 אייזערנע ד־א נ>!ך נו־ איוש צולעטצש ענשדעקש, שיגעש
 שטיינשעלד משה ר׳ געבליעבען• דויבזובק צום קאששע

 נעשאהר ״היא - נעוו*רדען. הבער אונד רוהיג גאנין איזט
 נאנץ ע־ והיל הך, ע־ יאכשע איבעהששאנדען,״ ב*ה איזש

 :רב• אונד געלד נו־ קאסשע דער אין האם וואוסשע, נענויא
 דאש קו^ווע־ט, דאש אן ליענען. געשעששסשאשיע־ע שיגע
א:, קליין ♦ושף איהם שע־נעססק. גאנ״ן עי האש נ

״קאשסע ד־א ,אששנע  ש#לי• דעי איד,ט בעשאדל !
 קאלט נאנין עש האט ששיינשעלד משה ר' אונד צייש״סטע־

נעשהאן.
שאלנש•) (שא־שועטצונג



■>־* 12*נ. ;וצ ע ש י דע י י ג

 רע־ איר־־ע פיר )האםםעדאנעדן10 פון; בלוט ראם
̂זע  כריסטק רען אלוא בענ#םודנען. עווערע ל־ג-

 גע- ט־נצע דערזעיבען טיט אדען אין •א־:׳ ודרך
 עם - יודען. דעם היער אונס ב״א ודא צא־לט,

!פעדנעלטוגג א״נע ->)- ניבט
ן י י א ) ם ׳ כ י ר ע  א- ם י ט ס י ו א ב

 בעיידם־ דיעזעם בעריהטטעסטע דאס ר,ן א ל ם ע
 א;5 בינאנאנע. דיא נענענוועדטיג איזט א-טעס טען
 אונטערשיעד ע אד: זיא ם־לנערן ב־״ט אונד וריט
 ודי' היעהער. ראננעם דעס אונד רעל-ניוןן דער

 אפסי. דאסען׳ גי־סטליבע׳ קאטם>לישע טרעפפק
 אנ. אינה צ״טוננסשרייבער נעבע—אבנעא ציערע.
 אוס. ■וייטעם אין דך לאססען יודען נזר — דערע

 פ־אם. ד־א בליקען. ניבט אוסדיאב־נאנאנע יזע—ק
 ד־א אין שוועללע דער ארף דנקען טילנער טען

 אנראבטססאלל אנטליטין איהר דריקק אונר קניע
 דא מאבען ע־ראבען. דך זיא נאברעם שלאם. אניס

 איין נ־בטס.' זעהע ״איך :וננ—בעמע דיא דיפצענר
 איינייארנע־ עסלא-ע- שטעהענדע- פע־נע >)ן6

״ קניע היא אי; פדאטם דיעזע ראם עררלערט,  ד
 )־,ם אב וזאללען׳ נע; א־בע־עי דך פ־מעד רןענרע;

 ערפ*)־דוננ דיא שליכסעללאך דורכים שא־־ דיין
 - קאננטע. בעאבאבטע; שאל־פאש״ם ׳ עסטהע־

 שי סינאנאנע דער פערפאלל רען איבער
"■ פאלנענדעם■ בעד־בטע־שטאטטער

דעד יי-בט ־־ ---- -<
 טשאעם. דאדד־טגעבליעבענע; ;א־ דיא *י־ע־טען

ר ע - א  דיא יודען. אנדערע; אללען נל״ך יודען, ל
 ׳ערוזאדעס׳ם צע־שטא-;: דער יאדדעסווענדע

 אי! ~אי דאסאלם זוא־ זדנאנאנע ד־א באב. תשעה
 נאבטיט. א: צושטאנדע. ניטעם ערהעלטנ־םטעפינ8

 יוננע עודיא נעזובטען טאנעם דעסזעלבע; טאנ
א :פטאנפאבגעא-דנעמע—  ע. בל אונד ס-נאנאנע -

 אם אלל-ן. שטונר׳ א־-נע אלם לעננער ),יט1ד בען
 ם־ט הע־רען ביידעו דיא זובטע; טאנע נעבפטען

 בעטה־־ז דאם נעזעללשאפט נ־אסערע; אי־נער
 לאננע זא וואם ניבט. ודים טאן ארך. אבע־טא־ם

 יו"! יי*" עם האבק. נעפאבט ד>)־ט הער־ען דיא
 יל- דעם טאנע. נעבפטע; אם איהנען. אינטע- יורע

 *.ידען. עשלאלעל ־יא נחסהקאמען שבת געגאנגטען
 )־יט1ד נ־:ם דיענפטאנ פא־דע־־נע; -עם דיט דיא

 עע־. דא פאנ־ען אונד ם־נאנאנע דיא אי; ווארק,
 ספ־ דיא געשענדעט. אונד ענטו״יהט שטארט.

 טעם ־עם •פאטין אללע־ודילינפטע דיעזע־ חודו■״
ל לאנ *•עלם  בעזו. דאטד םים איני נעאפפנעם -
ה דעלם  פען,—בענ לייפט וירד פאן דע־עידע. איי

דא אלם ע־נ־־פ־ יוחנן דיא שרעקק וועלבע־

 ...— ... ט ה ■ י ו ו ט נ ע תורד סטר ראם
 דעד טפד דיא אינד טאנטערל דאם פאנדען- ליענענד

 ווייסע דיא אזנד הקדש אד; פאם פרוכת דאם תירה,
 איה־ער אי; פעדשוואונדק. ווארען אלטאדרעקע

 דיא זעלבפט יודען דיא שט־רצטען ערב־טטערוננ
 דון. אום- בעטשטידלע שטעדעננעבליעבענע; נאך
א *ע־ליעסק אונד איי־ תי־ד דיא בזין  סינאנא- ד
 דא- בעט־עטע! וזיעדער ניבט ד־טדער דא דיא נע,

 *ע־- נ־דט סינאנאגע ד־א א־זט ט־אטעדעם ביען.
 אי'־׳ *יעלע דעד־ דא זובע; אללטענריך ■ לאססען

 דיא דירפטק, בעטען קוים ־א־ט דיעזע דאם נור
 נע. דען ניענען איברינענם •טייניען יודען ה״עדנען

 טי" קלאגטיע זא דיענען. עז ם־דטרו־ען רידטסדאה
 אינד איינדינדג זייא פוךאונטערזומננ דיא אי־ניע־

 ענד וזעתר וזאם אונד ווא־דען ידיט6נע אזננע־יעבט
 דינדע־ט דו־ך דיא זוא-דען. פאללצאנען דערזעלביע;

 •אנ איבע־ - מאביע;. צו נוט ניבט ,אנדלונניעז—ע6
איינ. לייבענשטיננעל דע; דעד שט־לאזרטש. קעל

נע. אינו :!

*אלניענדיעם
 איטדיער. פ־״א שטאציערטיע שטילאירטש

 נעדעטשעלט אללע; א;6 וואורדע מענש
 דיע־ זרא זעלבטבי. זאד ע־צעדליע־ דעד ל״עבקאזט.
 פיע־- נעשט־עך איין אין אידם טיט דך **ארריער

 ער ״ענן פע־עה־טע. צינאר־ען אידם אינד טיעפטיע
 -בניע- דע־ איילטע פע-לאננטע. עםפען צז

 טיט נינג מאן בעדיענען. ע• איד; אים זעלבטט
 דיא אינד אים עיפא־ראטטיענד אייסיע-בט אידם

שטי. ,.ל־עבע־ שטעטם אידן טיטולייטע׳ הע־־ען
 אייך אבער טיפטע יטש

דורבדרוננען פע־זא; ז״נעד וו־בסינרך־ט דע־ פון;
שטילו) טשי.״

 דו־םז פע־זא; זיינעד בטינקייט
 אבק פא■ ניר אלליעם בעדאנדעלטע ■ע־ דענן די;.'

 צינא־. אינד טאבאק שפייזעז■ טאדיעלטע דעראב.
בד• ד־ טאבטע נעי־יבט- אי־ם טא; ־יא רען,  אי

ליננ6שם־ע דיעזיע־ טאנליך. אלם ב־ייט זא דייפט
. .. .._א =.־וג ריב דאפיע־יעם אים פ־״א טיםא.לאר אי; אייך ניננ

דעד.' נענעםפען. טיע־ם

 וד־דעםט בע־פטען דא־ט דוא
 שפע- רדקא. נאטענט איין:אודי־ אירב וזזז־טיעטע

 איינינע אים אייננעשפיעדרטע דע- פלעהטע טע-
 צוריעז: ררקא אידם ווארויך• וואטנע־, ט־אפפע;

 יעטצט טאנבט דזנד, נעזאפפען. בלוט דאפט -דוא
 אין ה״עררף בענאנן נ־אם !״ק־עפי־ען דזרסט אן

 טשיקוןש איי; עם זז־א אוננאר־ש. א־נפיערפעלשטעם
 -אם וא פלוביען. צי פיע־שטעדט. בעסטער ניבט
 דע־. בעשוויבט־נוננ זי־ניע־ צ■ אלליע דעררען דיא

 טא־־טין דיעזעס ,־*א־6 דיא איך ביישטירטטען.
 ענטליעם. זיא פא; אלם פע־הא־ט; וואורדע נ־אם
 ״טיט :צי א־נטערדבונגס־יכטער לעש *:אד* ליעף

 מעי■ ווייזע אגדערעי אין מאן העטטע יידין דיעזער
 נזר עבענפאללם דא פ־ויא, דיא זאללען.״ פאר-ען

 :צו אנטייא־ט ציר אירש ריעף שס״יבט, אינגא־ייש
 זיאדאם דייל וזיטדיענד. זא דא־זם נז- •א דנד ״דא

 טאנןאיה- טיין וועלביעם טיםטיען׳ צאדלען ניעט־יידע
 דאנן פ־ייא דיא וואורדע דעפדאלב - נעבא-נט נע;

 אנניעלע. דיא ־ ט.—אייננעשפע טאנע דרייא אזיה
 ).1םיעקציאנםפ-אט אינד ל־בענשרא דע־ נענדייט
א. דיא אויף דיא ע־ליעדינט. ענדל־ך א־זט קוןללע -

 דאפ״ען לענאלידרטען אי; נאבטיטטאנט הייטיע דען
- ינע־,—פיע־טד יער די־טאנן, ד
ענטדאלטען פ־אטון־אלליע א

 ריבע -ער פא; !
רע־ אי; נ-אם טארט־ן ־

 _ _ דעש דדהנע״שטייגע
 ו צ־:־:ו0איינגיגש לאנג שטינדע• צראנציג

 . עסלארע־ איין איזט ג־־אש טא־טין זעי
 ע־ שש-בט. אונגאריש נלאש ־ע- .לאגלמא:

 אן לייבע מאלשע דיא בעשילדיגט
ששטע ע- תאבעץ. צל איבע־געבען  ד̂ל

אי;ד רעללע־טדייע דיא א• דע;ד

שמילאיי־ ;

מיישע א-;ע:בליך

ן א ]

לאששען. שאששען
 איינען גור איתן םא:ע מאן ו-זעי

ע לישט שע

 מערט־עטע־ עש
 זענדיגט.אי*נ;

 1 שאן ניבט זואש וועניגעש.
: דאט וויע־ע. נעלאננט

 א־ב; איינצעלרדיטעץ רזאלט
א ו;־אינד6  ־ אגנאשצ -

<ן אייבענשי־ב״ ט*שא.עש־א־ אינד
מינה :*־־  רענע: פאן פע־דא־ט פיע־זאנען

 ייעניע אלט לייביע דיא
 פיע־זאניע; פי;ז דיעזע־ א־פזאנען דיא -אננטען.

 א־נ. דע־ א־נבעשט־טטט. אייסיע־טט •עדא־ ו־א־ען
 א־יפ. א־ד־ <׳- נאבט־טטאנם יוני <9. אם דעם האלט

אץ א־זט שעדעיאנשש־אטאקאללש _ גענאששענען

ש. י א ד ד ע ־ עז .ש
:בררנליך. א־זט

 גע. רעבטע לאש ;עאששנעט׳ איזט אייגע לינרע
 אש איינגעשארלען. איזט געזיבט ־אש שלאששען

דנא־מעל. דע־ גאך זיך בעמינעט גא;ענלשיגעל אש

. ן א ט ע י ל ל א פ
ן ע נ ״ ס א ס י ר ; ש א . פ ן ע ג ל א נ

 ־־*א דיא געהאנם. ילנעל 10 -א רענן ־־•א -אבט דאי,ע־ ,
:ענק ;

בער^דנונג, צוי ארנד )
 •״־עש־*1: :עיטטענען נירש •ודק דיעזעש ניאן דיך דוא

 אלנ״ נעהק, וד*םהשד.דז אידש שאשקא צל דלא קאננשש
 בעצאהלען•* עש ••עידע איך ;סי־עקען לאשש ד^-ש דיך

ץ א ף —דאש א*ד,גק דאנקע . ע  שאנדא־ש דע־ -
הינרש. נינג אוגד

 אלליין קליין מיש ש^דיצי-מייששע- דע־ איזט קוש
שטלדיי ז״נעש שאן ע־ אלש געבליעבק, ששלנע דע־ אין

- אין גאך שטעקש ;  ש־.-ש עש ; ד
אן דוא |

ללזזללען. דאוליעדעי־צו-קנעלימען לאשש
 | דך דע־ ל־־נא-שץ, •ושף דיך 1ע־:י:שען6 דיך ללע־לע איך |

 ; נא• דעש אינשע־ דאגן אוגד ראש. :עשיישש •א־־ק 2 שא־
 ן א—ץ; קלאשטע־ דעש אין ווא־אנצאף:־•ששלינע־ א־ללא; מען

 1 *עש אלש צללעשצש איגד נעללעזק, ק״עלל אץ נאיאש־א
מייגע אין דאגן נ־זט דלא אילש. ללעננעלוישען קלאששע־ ן

;-1 נק

̂דע־ ללא־אנצאף איללאן < ̂ווישץ, יוסף ז  וויא לייב
דלא ודא קליין, יוסף *דעי אשש,

 גלויבשט דלא 1 ז*לל לאשסען וועננעהען יץ ע* יאס לק׳
נעהען דלא דאשס ̂־.*ן

ו ל־ז ״
 נ*ך סאשיע־ע דיא האבע איך בעזיננען) קלי־נק איינעש

ץ נעגעבען, שש־־גשעלד אן ניכש  אלש איהש, לא וו*ללטע א
 כ~ננען.״ וואללשע, ווענגעהען שאנדא־ש דעש שאן אץ

 1 איבערגעבען דכש נ*ך םאפיע־ע דיא האשש .דלא
שע  ווא־סט דוא ז ניכש ווארוש ם*ליצ״ם״ששע*) דע־ סיאנ

 דאש דוא, גללבסט 1 איהש נייא ששלנדע *ללע6 אייגע יא
?״ וייס נ־כם עס אץ

 עש אץ האבע צונענען, ליישע רעםדע6 וואלק .עם
ק*ננקי• שדיון גיכש

ולשליעגד) ש*ליצ־שייששע־ חד (ייעף !.חאליגנער

 נעבליע• רחלי: אוגד קאלש איוש קליין אבער געוועזען, גונג
 ע־ געוו*־דק. בלאס שיעקלץ אלט געותט ויין נו־ כען,
איוט ע־ל*־ען6 נון עי דאש ע־קאננט, ראש

ולאהר, איוש עש עד) ז(זאנשע ם*ליצ־יםייששער .ליע־ר
 אוננליקליכען איינעש אין דע־ לייב*וויטץ, יוסף דעד ב־ אץ

 בע• דנלע שיעקליכע דיא שע־־יקטלינס, דעס אלגענבליק
 אג־ שאשעי לינעל גאשש אללמעכשינען ש*ש לאש, נאנגען

 איוואן נייסטל־נע דעי נץ אץ וואהר, איוש עש צושאללען.
 וועננעלושק קל*סטע- דעם אויש דע־ נעוועוק, וואלאנצעף

 געלנדינש ער שווע־ ולא האם, א״ננעועהען ער ודיל איום,
 ווער- אוגד עש, נץ אץ •ודע, ולעדער יעשצם בין אץ דאש.

 נליי■ לענענש סיינעם אלנענבליק לעשצשען צזש ביו עש דע
םא:ש ם ע נ י י א אץ, וליגע ס ע נ י י א איבעל 1 בען

ץ ־אש . אינ:ליקלי:ע־ י - שאן ראכע מץ א  א
 צד ששיינשעלד שי־ ג־לבע אייגע לאששק, •לי־שען

ע־ ;ג־אבען  עש וללד ע־ 1 ־יכשע־ איין איוש גאשש א:
 ע ־ ל • א או:־ לל, אינש שש״נשעללש ־אש מאבק,

 דל־ד, *מדען ק שא: רען אן דיאדאננע, ד*קלא־.ו־*א שילד
 •א• נענ-אנען לענדען מיינען מיש לא ליא ג־יבע. ליא אין

ז־ שאללק דעלנע־ לא ווערדען בען,
 שא־ש ם*ליצייריי:טע־) דע־ (ש-ע 1 לונד ליא -שיו••:

לעי־יין.״ קאמש שעש־*וייטין *1•ואשיי ז לי־ מיש
 לינייג* ציממע־ לאש אין ויעדע־ ־ד א שאנלא־ש לע־
־ נעק*ממען, עש־ינקק. וו־ ז

 דשף א••־* ש*לש*ימי*ששע־ דע־ עף ד !.וואשילי
 שינששעדששע דאש אין שנד דיעזען ש־ל־ע וליוענד) קליין
 אידיש :ענע קעששק, אין אילן לעגע נעשענגגישסעב, לעש ל*ך
 דיא לאנ:ע ו* אילן שלאנע נ־א־, אוגד ולאששע־ נו־

 דץאי־ך א*ך ווע־דע ז* ק־עם־־שי ע־ לענן אוגד וויללשט,
ו״ איוש געשש**נק ע־ וייעל* ש־אנען, ניכש

 קליין ע־ א־נדעש נעש־ונקענע, דע־ ליעף גוש,' ועד.לי
 לאט׳ נעשלעששש שהי־ צו־ אוגד אגגעשאשש נעילאלט מיד

 כ־יא אנע־ לאששען, נ־עשעלען לך מיש אללעש לאש קליין
 שהי■ דעל
ץ ראש  נ צום ו
 ש אייגע־ שיש

:שלאממטען שייע־ א־ן וויא אלנען וייגע אוגד האבען
דע־ 1 יש־אל ד,*רע 1 ״נשען וללד יש־אל׳ס .:*שט

 ״1 ג*שש איינציגע־ איין איוש נ*טט, אונזעל עווינע,
דעי

צימשי, דעש אויש

 אוגד נאנס דע־זעלכען אין נעוועזען אוהל 2 איוש עס
 געשלאשק, לאש הלו שש־ינשעלדם משל ־* אץ אללעס

קלינגען דאש גאסשע רודיינק רעד אין םל*שצלץ סאן אלס


