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 £*שע• £דלע ד״עם
 ״יעסמער דעד

געסט־'
 דינעם אין ש־ייבט
פאלגענדעם: ־

.יעטצטע־שטגע _ . .
 דדע■ אבענדבלאטטע געסט״״געז יא אט ״׳-ט׳ א * ע <־־״״■׳■ א א״׳״ן

 דעד צווישען פע־האנדלינגק דיא ־'׳־ האב* כרדן צ־ גע::עי הא־טען איעעש 1םי־
* יק■ קצ-*נ נגי״טקע ־ ל ג ל יז*ג;ג מד ־אנ י ך-1 נעהטק. ע־נלא־י . ^ מ ע נע- א־־נעם ב

א■; שארנעהען שיליטע-שע; שיינזאטק ־ י א
- א ־ ״ז* יא ענגלענדייי• ע יננענבו ז שפע א:ג ־ ־ ־ ' " י ׳ ׳ ־ ־ ; ״ ״ ׳ ־ ־ עגיפטק אץ שארגעדען סידטע־ישען ש־נזאסק ־

ל ־־_א ל׳׳ ו א •ע-לרף אונבעשר־ערנענרק האנבט א־נעז _״ 5 ״ ׳ .. נ
 דעסטאל אוד ולרוע אלם אנשיין. ועז ־אט עם ! '"'"י" א״ם־ינאנוע־שט־עבע; ;־ע י ע: שא־

 א־עט־־טט וע; דדך ששיעל, רשלאשאט״טע ־א: צי״ינזענ אי" ־אם:ז־אב־ צי. יטא: דא נענע; הייטע
^ •״חג־1־!: 'אט־ א נ ־ ־ ע ל ״ נעטאבט נע:ע:שטא:־:לאב ע־ינניסע ע־נטטער י׳

״נ־א צי ע־שאי־ע רעשטינע; היא *אשש זיא לעז א והי-הדו. ' ״ו. וזז־ **נעז ז~ט -אט -א—ט - י ........לעז
א: א־אב׳ ־

קאנ. דע־ נענע, !־ט -אט
 ועם נאך שאבצו: א״לי־ר־בעז א־עען שע־ענצק

 ט־רקי־א- רע שע־לאננט •עטצט נעטאעט אנוע־ן
ארציז* דע־ טיט זאלרט״; ששע• ט־■ טי־רישע• רא *בקי• ־ע־ ־. ע ל ע ם ל ל א ו ו

 ■וע־וען. בעטררט ;ל־בע:םנע;אםםע■ א־ה־ע נענע; ענישטע; א•; א־טעע עינל־שע; דע- דאטטא:־א:ט
 נע. וער ם־ט דאנענעז ט-ששעז שעז עננל■ רא א::ע. אלערבאנרדיען אין טטט ד׳ ■׳'•ז אם איזט

 בעשעפטיגט פינדטע בט־גע״ן; שא־. ו־א שע־זאנליך זאשא־ט —א•:- לא::ט.
בעג־

א״ניגע גונג
 עש איזט נץ ווע־דען. ץיבעג דע* ר־יטען. שער״ציגע צ*ש בע־יישינגען

 דאנן. ש־־יםנענען שטעללו:נ:־:ט ז״:ע ע״לאנו א־נ־טט ענוע עיכט ר־שטע ש":חעד:ך״טע; ־ע־
־ א־ם ענגלענוע־ ־־א ־א ־א::ע; ״ע־־עז א-טעט ע־-  לעט שאשא א־אב נענע; ששע; ט־ טע—ט

א - ־אטםען. צו ששע; איי־ טא־דאטע; אנצא־ל נ־א:םע א־־:ע ״אהל  דך ■יענן וענן, עם ווערע -
א האבק. א״שנעש־ששט ■•ע:םםאטע־יאל  שערא־ינינען א־א;■ טיט ט־יששען ט־רישען -

 א״־״שק ע:נלע:דע־ ־־א האנן נעטינזאם אינ־ האנע[ דא עט טאננעלט אבע וע-ה-שט א; ■
ויעזעם אי; ואהע־ ־א:; עננלאנד שראנק. אע־ :׳בט יא ךא;נא:ק רא שי־ צינטהיע־ע ־״;ע

ז א א י שע־העלט. שטישעז ע; רע־ ע:ט״יךעדונ; -
א־שצינעבק. ניטע

 שא־- טזעלינע ז״ אי:־ דע־האשטע צ״ רעזעב
ע- ;ע־ע;  ענגלענוע- הע; אעועם א״ט טי-ד-א -

 אוני זא איה:ע; איזט ניבט: דע:; ע־״ינשט זעה־
 ם־טודד- אי:טע־ א; א־ישאצ .״:ע א־ב עם—בע איי;ע:עם :א־ ־א: אי־ן ״ע־:ע ע״לענ-ע-;. דע;

ט־אטצ-עב טא: •וע:ן ט־יששע; טי־דשע־ ר:נ •1־א::ע בעהאנ־ע־ בעליעבק
שעי• ".,1׳*'2 יאמע א״נע ־א:בטא:טי:אשעל אי; בעש•: ־ טעשש ענישטע; שאי : צע־א; י״ ־ע־

 ענג שא־נעהק אינז״ט־נע בע-אב ע ״ שא־נט ע־ נעייאלט. ע״ל־שע־ אינטע־ ;אנין ד־ ועט
רד. ־עהב״ש־ה־ע• אינו ע־פאנליבע׳ לאנוב ׳— ז!) וו

שעהלע־ שא־יטיטע; א״נען ואטיט טא; נע;עהט
אויב: ך״; נא־ בע

 ברם- נ־אשע; ן שרנעלא־וטאנט ועם נל־יט׳::
 די- קראנו־־נין דארויף אעטיטטעלבא־ טאלני:נ,

 טיטר^וושק• נ־אשען ש־יגעלא-וטאוטען שא־ )לף,1ד
 םער. וען אים ש!)-, האטעד ועם א־1 בענל־יטעט.

 ר,א- וער בענ-יסק. צו אישל אין רעגענטען בישען
 אודולאנענ. דינעש ^בערשטאינישא-ם דעד אין ניג

 געגע. אין רןאנפרינ״ן דע־ ז?ךיא -עגיטענטש.
 עם־ קאך ני־גע־ט־ישטע־ שאש ראלשאונישא־ם

 דינעם שטאקווע־ק ע־ששע דאש אין אינד ששאנגען
ע- נעל״טעט. שאלאסטעב ע- אי;ה קאנינ ו  ק־אנ• ו

 ענטנענענא״לענדען א־דגען ועם דרי־טע; •-•נץ
 בע. אונו האנו דא האוב בע־ביען שא; קאנ-ג

א ף—•וא הע־צרבסט. א־הן נ־־בטען  ואהען -
 דן־ ךא:ינב העם נעטאבע־ דיא אי; הע־־שאשטעז

 נאהע. וועה־טע בעדך קאדנל־בע -ער בענאנען.
 ק־אנש־נץ רעה-ענד שטינדע. האלבע איינע צו

 ברעב. קאנ־נ ב״ם איה־ 1 שא־ קרץ ב־ז וראלף
א בענר־טעטע טילא; רא:׳:  ביז נעבטע האהע; -

 קא- טאבטע איה־ 1 איש האטעלב. ועם טהא־ צום
 טיט נענע־אלבאעישא־ב. שע-ב־שע- אין טילא; נ־נ

 נעששיקט. שטעשאנטא-וענש -עם באנ-ע -עם
 ק-אנשרנצענשאארע -עב אינו קאנעבשאא-ע ועב

 אדז- 3 אום ;אבטיטטאנם טא־נע: נעגענוודטען.
 קאיזע־-ורללא ועד אי: ם טילא: עה־ע׳ צ׳ שינדעט

 אי; טאנע נעבבטק אב אינו נאלא.טאשעל א״;ע
האב- א״נע לאנובאטהזעק דע־ אוטנעב־ננ וער

ט נ ע ו י ז ע ר ש - ע ט ט י נ י ט ) • . י ט
 טא. איינינע א׳׳־ אבענרם טאנטא: וועלבע־ א.) ם

 איזט. נע־ייזט געבט נאך שאטיליע ז״נע־ צו נע
 זעע- ועש נאך טא:אטב רעזעש 21. אם דך והוו

 ביז אי״עשע-ד ע־ ויא בענעבען אשטענדע באוע
בריבט. בעשטעטבע־ 1״

ם נא י ם ן ע ה נ י ש ע ב י ע : ה א  ה
ב ר ע ט ב י נ י ט ו ע ו • י ע ד נ ע  א״. איזט ס

 בלוטוננע; היא א״ננעט־עטע׳, ו:ענהו:נ שרטטע נע
 צ״א־ אינ- א־ענעשטעללט, ר־עהע- דך האבען

 שאטיל־ע בעוא־נטע רא ל-::ע. -ע- א״: א־ך
 טעלע. שורפטע- ש־אשעבשא־ -עז •ועוער האט

 איננא איינעם - בע־ישק נאייעזו־א :א־ :־אשיש
 שינים. נעבטע־; האבען צישא־נע גלאטטע ־ישען

צא טיניבטע■ ־׳א אונו ט־בא טעהש־עדהענט
 האניועו■ ועש לייטי;נ ־ע־ ויעני:! ט־עשא־ט א•:-

 אבנעהאלטעז בע־אטה׳:׳. איינע טיניבטע-יא־טב
נענע עטע־

ערביבטי־ט. י

................................... נע־ שע־נע ■ע:ע אללע -עהע- שק— דא דנו
ןי11. ״ק א ״ פ<רצ שי:־ע;.א■: צייע־טעב׳: שי־ דא וועלבע זעטצק,

: שארע. ט ע;ע־;׳ ־עבעללק ־יא נענע; ־א־ט שא; י נ ז ו ר ו ; ; א ־ ־ ט ׳ י  ל.׳ ש י א א
 איזט פ־לא; רא;־נ :נעטעל־הט ״רד אישר איים בעאטניע! רא ואהע־ ״ע־רען עש רא;:ע;. צו העז

 שיטטעלבט טעיטק —אי 3 איב טא־נענם ■יו א: אל־ קע:;ט:'= צי־ בעשעהל ״עז אוישנעשא־וערט
ועב יע־ בר־ננע;. צו ק-יזעש איה־עב בעויאדעע־ לעה

א בעאטגיע; -
פעיטע ״! איה־ ::איב טא־;ע:ש 1■י א: אל- קע:;ט:יב

ע- רא-ערצי;עם ־  ״עט־אששען א״ ר
 ב־נעשטעללטען ועד טיט ד״ערט ;•ך האט א•:־׳ בעט־עששענדע; היא לערדע וויוע־שטאנו וער
ע- ..הא. אבשט״נעק״א־ט- די; אי; האשעק-שאשע א״בזעטצען, שט־אשע ש־יע־בטען ו

 1״ אוב שא־טיטטא;: בענעבק. עליזאבעטה״. טעל 1 איזט טעלדעט .טה״טב״ לאנואנע- היא וויא
- וע־ צירשען שערט־א: -ע-  צי- ש־אטענאדע איעשטינרנען א״;ע־ ש<ן איה־ ענ:דא:־. אונו א—ם
 בים האט יטא ב וע־ אעטע־שע־טינט. ;׳:ט נא־

 :ט לענוע: א־אב׳, ;•״,ע; ש-א־-*אטאטיא; ו־א •■ע־ע־ •עטצט
א נא־  דעי שע־ט־עטע־ היא א•:־ קאך -על:״;ע־ט״םטע־ אינטע־צ־בנעט ־א;ייע:ציא; טיליטע־ -

ע־ שיה־ איה- 12 אום בעהא־וען. י ״ע־. באטשאשטע־ עננלישע וע־ ויששע-ן לא-ד בע־ ״'! ;רא:י ו

 ודי■ רע־ דיא מילאן קא:ינ עטשש׳:; צ.—-ע
 דא:ז ענט־ענע־.—האש״ "נישק
ע־8 היא אינה ערקאך

ע־ שיה־ איה- 12 אום . : ו

וע־ אייך העל־ע־ א;
 טיניבטע-אלהאטה אי;ד שעיע-וא- בא-א; -אל

 בא־א; האבק. טה״־נאנאששע; טשע:נע- עטע-ך
 האנוועו- ועש לייט׳:: וער טיט זאלל שעיע־״א״

ש שראוי־ז טיניבטע-איטם ק. •וע-ו בעט־ויט -
 ם- ־ ב נ נ ו ־ ע ם ״ א ע ;־ י א ( •

 קי־צ. :עט—טע נלאטט ״יע:ע- אייו ם.) ק ר א ט
-  א״נעש וואודן אי; ביבטא-ק ש״שש דך זאלל ל

 שאלנענדע-. נע;ע:אי:ע- רשלאטאטען £־עםדע;
׳דאבען געאיישע־ט שאשען  ניבט בעדטצע .׳איך .
- שאן דע; דיטשלאנר. אי; ב א״:ש־ וען טעה־  ם

 וער הענ-ען דע; איו איזט דייטשראנד :צוטיטהעט
ק£* איגד יודען |  ש־יעד זעה־ אל־ע דנד דיעזע ד
ך |  אללגעש״נע ״נ^־־־־־טנע ד־א - געדננט.־ ד

 היע־יבע־ זאנט כשא־קש, : א־נאן דאש צייטונג״
 איין געש־ועטצע אייטלען דעש אוש :£אל;ע;דעש

̂ללע טאכע;. צו ענדע  דאש עדוועדגק, נור זיא ויז
קיינק ק צ.ז

 מש£א:. וואדדן באדע אי: דיפלאטאשע: פרעשדען
 גע. דינען דוי־ך •אדרען זייט שא איני דאבע גען

עדדע1פ צ־ דיא פע־־ינדע־ם זונדהייטכצ־שטאנד
שטייגק. צו



ע.4 י י ע ג ש י ד י נ. נ ו ט י י צ י
 ראבבי- ה׳ עהלוו׳ הדך ף: ר א ד נ ע ג א ט

גול. סד שזךשטאנד לאבל איגד יאט•; נע-
 אבע־ראבב־נעד הי עדרוף דולך :ט א : א ב

 פרד- ה■ קר. 50 שוואר־ן וואלף ה• באל־אן: א-ן
 משה ד.׳ קר. 30 העללער וואירף ד• קר. 50 קאה;
 יעקב ה• קר. 50 בערנער יצחק ה׳ קר. 50 קראן

 מיטה הי קי. 80 שווארין אפריש ה׳ גולה 1 שוואר•;
 חים ח׳ קד. 60 שוואהן זאב צבי ה• קר. 40 ב־״

 קר. 20 נ-אש יעקב שלשה ה׳ קר. 40 קאששערשט״ן
 2״ יודא שלשה ה קר. 40 לעפקאורטש ל>אושם ,ד

 1 העללער יודא ה׳ גול, 1 שווארץ קלונמום ה־ רך.
 בייינדל האלמנה נול 2 ר־יבמאנן ליב יעקב ה• גול.

פשה ה• קי. 50 שש״נער ליב ־ , . ־ -.......- הי קר. 2-
 יום־ ה• נול. 1 בע־גער חים פשה ה׳ קד. 50 י;ענח

 •ריא קר. 20 דייטש יעקב ה׳ קר. 50 ודינבערנער
ר. קי. 30 ווייסהרז פא-ר ה קי, 60 העללער פא:

ק־. ״! נול ■6כול■ 1אייזק
א ב׳.; י א ב . י ד  העדרן וו׳ דד ע דורך :0א

קר. 70 גול. 27 יונגיייז

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
פרייזע. שעםטע־

ש . נע ס פ ע ש ע נ - ע ד י י  ויא־ ן ע צ * י י י £אן ד
 ווא" £<יקויף דע־ נענראנט, מא-קטע צ׳ פיעל געסטע־ן

סע־קויפט. וואורדק סעט־צ' 25000 נוט.
עפ) •י :) ^־ן ;ולדען• 720 - 6.90 ק

נול. 0.50—6.35 פושטע־־וואאדע ע ט ט ■ ע :
ק נולד. 7.80—7.75 •ן ו ר ו קו
ד6ד.א נולד. 7 25 (נייא) ע

' אדנוסש-םעפשעטבזד פע״ קאהל ש ש ע ־ .14 
נול־. 14 ,/י

ע ם־ייז הל־ ע  קילאנ-אדש 100 צו באללק פע־ ם
* נוט׳ נידאפעשט, א;

1 0 2 5 4 3 6 7 8, '8
21.40 80 20 19.8020.30 19.40 18.40 —17 40 15 14.60 12.40 

גולדק•
ע נול. 4.50 שייגע ע • • ל ק נ־ל. 3,08 נ-אנ

ש צו ע  אץ 24.10 ואק-וואאיע סע־טישע ן. ע ק ו
ט6 נול. 24.60 א:

ס ו ש נ ע ק ש י ש ע ו ו  18.50 באנאטע- (לעקווא־) צ
נ-לדזן• —

נול. 40 :30 ש־עפאר-רפע א, ק י ר ש א ש
ני־־*-. 17.— אוננא-שע ן י ע ם ש א נ ק
קוואליטעט. נאך יע נול. 630- 54 ן • • ט ש נ • • ו ו

גייר. 50—49 (חלב) ש ש • ל ש נ ו א

ניאשם. 100 ק̂ל
ן ז נ ו ק פ פ ע (־

 2000 וואיידען ווזושע סא״נע־ אץ ע ל ל ע -ש5 א ש
 צמא- אונד שע-קיישט• :אטטענען פע״שיע-ענע שט״ק

 בא.:שקע- שאא־. שעד נול׳ 2.80-2 00 ד־יטשוואלל־נע
 -,מאצעדא; אונד ט־-קישע נולד. 155—140 נאנאטע־ אונד
 קילא. 56 שע־ נולד. 145—135 סע־נישע נילד. 40—38 שע

שעיצענש.) 2 שעי (אללעס
̂. 56 פע־ נול. 60 צו ע ל ל ע 6■ ס י א ג ק־ל
 -קילא8—5 קוה-הי־טע ט. פ ע ש ע ־-נ ע ד ע ל

 15-12 פאן טע-צען פערזעטצשע א״נטאל ג־ל. 245-220
 18-16 טערצען פע־זעטצטע צוויידאל ניל. 174 -172 ק־לא
 21—19 טערצען פעיזעטצטע דרי־טאל גול. 168—165 קילא
נול. 172-170 ר־לא

א־יגורט 12. £אב לאטטא-ע־ע־־נ:
58 15 53 31 64 ין—י

16 25 72 78 3 ״׳-;׳״•••א־

׳ א י ת ו ק י י ו ל ר• ע ר ע ד ע ל ה

. ראטע ע ז נ אי
ה אלקםםעםטע.6 א־:ד שטעפאד צ

 ודע־ א״ניפט -טע■20 אש זאנטא: וועלבעס
 אנשאננעז *ז-טען אש שא• איני ווייה שטאטש)-נדען

 ש־ט שערקעה־ע; צ■ ש־ששע א-נה ]ע־ננ־נוננשציגע
 ארעשע־קזאס. איך דדעם־ט שאבע ש־יזע■. ב-יל־נען

 א• ל *־־ לאיאלע נער־־שינען זעה־ שיט א־ך האש
 נאשט. ש־-נעש א-ן א■:־ שא־בע־יטעט נרע-של-טע

א; :■:שש ה א• זעלבראא־עננעשע*טע א•:־ היזע
שאננעל; נעט־ענקע ששיזעןאונד שע־ש־עדעז

 א-;ש בעהענענ יעעללע א־נר ש־אששטע -6 •דיה.
 נעעה־טע■ אינען נעזא־נט■ בעשטענש
 נאבש אישה■ קל־־;. .6 אבטענטשאלי ע-ארטע

 •עצט ״, נאש- שזךדעננאשסע נעבעהשד-עהע-
.5 נאש׳ !ע

־אט־ט אדאלף
■עהע־לאנע

 א ורז קארלסקאםערנע
 עעהרזע.44רא •טען א־צ רעש ורם
 שאן לאגע- שא־ט־־טעם . דייב דין עטששיעהלט

 ד;א=ע: ־ א־ ז?* גען. אנצ זאששע־ א•;- דאה־ש-—£
שאז*;. נ־־עששע* נאי שעטנזז הימש זבל• רל־ירעי
ב:נע; רע־הע■ שאמ נא־ בעששעללהגע; .ש•־

 ש! ־.־׳ א־נ־ שבת ש>>; שנאהשע א- שיש שש־נהק 21
אננעשערטינט

ז. ר ו ק ג א ק
 פפ-דש א-טר. א״ט. פ-שקזןלצעד הער א;
 בעזעט- צו שטעללע; שא־עענדע דנה נעט־ינדע

 נוטעה אי; צונל־־ך הער שיהט איינעש הא )1 :•צע;
 קעננט נוט ששיר נישה דע; א־זט וקורה תפירה בעל
 נעבשט שיי מי: פא; •אה־עשנעהאלטע דעס פיט

 וועל. בעווערבער. נלבענא־ינקינשטע אינה וו>ןה;וננ
 ארט־ אננעזעהענע; שאן קבלות שא; בעזיטצע אש בע

 צ״גניששע א־הרע וואללען דנה• ראבבינע; הא-אק:ע;
 זענהען. אין שאישטאנד רען אן השליהש א׳ יום בה
בעזעטצען צ• השון חורש שאן א-זט שטעלדע הא
 שער זעששעזען— הא ווערהען ־טען אקצעשט רעש

 ש־ט דרה־ע־ש רטשלאם־־טען א״נעם ה־א )2 נשענו.
 א•■; ה—י• בעשא־צונש נעהאלט. •עה־דבע• שלי 400

 אינה אילט דפלאפידט פרויא יעששע; לעה-עה
 ־אנך לישע; שערבענש־רע א״נע זעלבסטשטענהג

 שר איז!ו.:.: שאללע דעזעם אץ וריד נעהאלש דע־
 שיששעןאי. העזעלבען שעפטגעשטעללט• בידע -6

א לעבענשוואנדל ־עליניא־ע; ע•—א בע־  בעבטען -
 צוש בי: אששעיטע דני אעד אישו״יזע; ציננששע

ק א; אינשש 25  צוזענדע;.ד־א שא־שטאנד נעש. י
ר שש. א-זש שטעללע ז . 

א״נעש שיטתו ־.לשש
 ע ויעל: בעווערבע־ של. !0״ שא; •אה-עסנעהאלטע

א  אש א-ד-ע •ואללע; בעדטצע; קיא-ש-אצ-א; -
 שא־ נעשע־ט. דע; א; דשל־הת א׳ •ש ב־ז שע־טע
 צו הש־ן הדש אלט שאשטע; דע־ זענדען. שטא;ר

בעזעטצע.
י ע :ד נ א ט ש ר א ש ד

לאדוענשט־ץ. שא־'. שם־ללעו־ כעדנאט

י׳ס ע מעז ר ע ט ע פ
אטעליער. צאהנטעכדשעם

נ א•:,־ ז נר א:שיי:צ.נא:שע
נאממיננעז אללי; רע־י״נן ע:

:צא־נשי־יאדב-וננעז שעינע- :
 : ט־טטעט א:־שעט דע־־ א נא- -אי*

 נע —א דע;—צא-: נאנצע־ ט־:•::
ק־נטשדא־נ; אמעט ::,א־ינוע־צ -א

א־ע- בעשע־ינטע א־דדע־ א—
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 בע. ווארטע־אאל ם א דעם האלטינג דראהענדע
 דער דאם עם. בעווידקטען פ־בליקוטם סינדליכען

 לעטי. אללע8 דיעזעס אין איך שטוהלרינטע־
ד־רטע.

י נ א ם ם ק י ל ק נ ו א ן ״ י(א י ס א ־ נ א
דיעזעס 15.פאט ווירד נ־אסווא־דיין אויש [.) י * י ־ א 1 י

ן י י א . מ א ט ם ע ט ( ו נ ג  סאן )ע
 יטטא־־ב אויגובט 1. אס ר־עצדעד: אויש ש־־״בש

 דער טאנדל, פייטה ע־ אט ם־י דע- אלמישין א־ן
 ניעמאלש אגע־ דאטטע׳ :עבידטשא־־מ דינען היער
 דער פערמאבטע דערזעלבע ואד. ו אנזעששיג היער

 פער• איין דולט־סגעטיינדע איז־אעליטישען דדעדגעץ
 שפעצי. דען נאך גולדען. 35,000 עשווא שאן מאגען

 צינזעד. יעדדל־בע דער ז^לל בעשמרנטונגען אל
 1854 יאה-עש דעם שטאאטשלאזען 5* שאן ט־א;

 עט. איגד ק־־אג־ען א־טעד איגטערשטיטציג: ציד
 איינעם ערבראונג צוד :עייינגסטע :־אשע־ע ו־איגע

 ארטענאינשט־טיט דאש דיענען. ד־אגדענדייזעש
 א־זט #ערנער טלדען. 8000 ערהאלט געמ״נדע דע־
 א־פע ׳;־6 סי־ נולדען 5000 סאן צינזעננענוס ־ע־

 דדי- ־16 כילל־ען ׳<<״-׳ ואן ;עם״גרע. דע־ ,דיזען
 £*־ גולדען 40,״ •ע סאן -אטהסאדטשטאטנרננען.

ד;—:׳: א־םע - אינד ע  חלמיד-תי־ד. דאם ס
 בע. ע־בלאםםע־ דעד סע־״ענדען. •1• אינשטים־נז

 איזדאעלינד- ־־ע״נע דיא סיד •עד,עד שאי קינדעטע
 ע־ ביטסאנזזדען; ויע־־טדעטיכע געם־נדע שע

ק־נדע־לוף. אינד סע־״יט״עם שטא־ם
• - ' ם ע ם ד ע . נ ע ט ד ד א ס ; ד א ב )

סאלדב. ־ אי: שנזעסא:׳ ־עב :לעשליך א: נ.׳ נ ו :
אבגע בידאפעשט אין .׳*־ אש •עלבעש ו■ ס־בסעם.

£א־.-. הנען באז אילען פאי :-דען ,ד האלטק
ע־ שעני; .5 שיט פ־ייזען יגטען ־שעש ע צ׳ ־א־טע׳

איישגעגע- יק—צ איגד דאפעשט בו נאך נילטיגקייט

 אי־טען סאב סערננינוננבצינעסעדקעד־עז דיא בען. .
 אויף ר״זענדע נעהטען אונד א:נע/6א:;ע וסט א"

־ אי שטאציאן ■עדעי־
ף.) ע ־ ט א נ נ י א י ע יס ל א 6 ; ״ יא י

 סע־. דעד אן8 נאב־יכט דיא ״ננסט דאבען די־
נאעט־עג. וויא נעטעלועט. איגנאטיע־ם דאסטינג

 סע־דאסטעטע דע־ איזט ורדו־. נעש־יעבען ליד 1
 זאנ. איננאטיעף. טיניסטע־ בע־יעטינטע דע־ ניבט
 שט־עס- צסרוננענער ע;ט ם־ביי־יען א״ש איין דעין
 איננא נאטעי סאלשען דעם א־נ״ער זיך דעד דנני

אדסהיעלט. אדעבסא אי; ג״עף
 אם ר.) ע ד נ ע ז י ו ט ן ע ״ נ א י (־ י

 באנק. זעמטטליבען בייא ודרד ״ ל׳ סעסטעשבע־ •י |
 ןטען1באנקנ דעד ה־מ־םגאבע דעד טיט אנשאלטע;

 ;ולדען 1000 צו באנך אםצע־דייב-אונגארישען דע־
 דיא בענאננק. טא'״**י 1■ סאם דאטים טיטדעם

 צו באנקנאטע; בעסינדליבען •איטלדסע אם ■עטי,:ט
ק בי־א וועדדען נולדען '״״י 1 צו־׳;. אי;ד היסט ד

באגד, ^כטעדדייכיש-אונגארישען ־ע- ד ■ארשען אגיב
אוגד צאהלוג: דעי* וועגע איש 18! מאי;:י 31, י ב־ז
שעפטעמבע־ 1. £אש אגגענאשטען• פע־ווועבשלוגג

באנק־ איינבע״יפענען ר*א ורע־־דען ;ען אנגעפאנג 1883
א*:;א. אשםעררי־ב ע- י׳ ץ*ז£ *יעז7-׳׳ 1000 צ: נאטי

נענאטטק. צאדלוננ אין בעה־ נ*בש באנד ־״טען
 א״נ דיא יע־אך וועדדען א; טערם־דע דיעזעם סא;

 הדסטאנשטאל■ דען בייא באנדנאצען בע־וסענען
 ודע; אין באנך איננא־ישע; א־טע־ר״ם דעד טע;
 סעדוועבסלונג דעי ■וענע אים :אך בידאסע־ט אונד

אננענאטטען■
ום צ ;  ם. א-ע ם י ט ן ס ע ל ל א ס •

( . ־ א  ליע;ט נו־בא-עבלאד ס.ן; סאדיע צום ל
 ־אנש־־־ט׳; צים )ם1בל סא־. ני:טם ;א־ א״נעננולד

 אינטע־דבעם־־בטע־ א■;־ שטאאטםאנוואלט צידשען
 ךל״נען איינען -עדיעטעדטעש־ אים סינדע׳:דר

 דעם ע־גענצוע צי־ לויטעט ־ע־זעלבע :אבט־א;
 שטאאטם צודשען ךאנסל־דט -ע; אדף געםטי־גק

 כעצינליכען או:טערזוכונ;םדיבטער אינ־ אנ״אלט
 דע• סא־;ע:־ע :א־ ודד ם~:;ע; טעלענדאטסעס

 דע־אייס ודרד ;;ם־יבטע־—אינטע־ז -עם טאילם:
 צייט •ע־ע־ צ■ נעסאננענענדרז דאם אי; ט־יטט

 שטאאטסאנדאלט דע־ םיס ■עדאך ;עשטאטטעט
 זעלבםט• דעסצים £א; ר־א -עדדען. ע־יםטע;־י;ט6

 טעלביאר •אלטע שטאאטםאד נע־׳א־דענע; סא־דע־
 צנריקגעלאבבע- אינא־־נע; נ־אבננע־ אין באטד

 שטאאטסאנויאלטשאסט דע־ אננעלענענה־טק נען
ךאנשטא. םי;יםטע־יאלךאםםיבםיאן ־־א •־א ד:ד.

 עי לאדיסלדם דייטער, ■עטצינען דעם סאן טירטע
 צור ווא־דען. געארתעט טאגליכק״ט נאך נאד׳■

 דעסטאנצען שט־אסנערי־טליכען דער ערלעדנו:;
 סעיזאן דעד אין שטאאטבאניואלטשאסש דיא דאט
 ורצע• בעא־דעדניען ה־עהע־ מישדאל־ן א״ב דעם

 איינע שאאש קאלאטאן דרי שטאא;סאנ״אלטעם
 ודא געוואבנען. ט6ק־א סאבטעננישע בעטייטענדע

 קאננטע ווארדען. אונטע־שלאנען באטד סאן סיעל
 אן6 בלאב' ;ווע־־ען סעבטנעשטעללפ) ניבט נאך
סעה. שט־עסליננע דער ע־האלטיננסקאבטען דען
נאד״ם לאד־בלוים סערזעטצוננ ד־א סל. 500״ לען

 דיא נעקאטסק. ערוועגונג אין ניבט נאר איזט
 אוני דען נענען דיא דאט שטאאטבאניואלטשאסט

 צו־יקנעצא- קלאנען ערדאנענע טערזובונגם־יבטער
 אלנטעןסלו:ם*עי•1ע־ קורצעם £א־ ד־א אוי־ נען.
 אונטע־- טיניבטעריעללע דיא דאט בעצינליך, זובע

 דיא דאם קאנשטאטירט, ונגםקאםםיבב־אן3זו
 סעראנטדא־טונג ק״נעדר״א שטאאטםאנדאלטשאסט

 דעד אץ בלאס ליענט סעדדע־ דע־ בעלאבטע.
 פא; געסעננניסנעב״דעם. דעם טאננעלדאסטינךי־ט

 נעסאננענענענה״זעם נייען א״נעם בדא דען דאט
 נע־- טיננבטע־יאל־אטד נעסינדע:. נאטד־נ ־6

אונטע־דאנדל,׳נ ד־עםבעציגל־בע אויך דאט צעלל׳
 אינד אננעקניססט בירנעיט״סטער דעב טיט גע;

 ב״ט־ענע שטאדם דעד נאטען איב דאם ז־עזעד
געיטטעללט. א״בזיבט אץ ב״א צום

ם. ע ט ם ע י * נ
 טע- א״נובט 1 •י ס!ןב ווירד נאנדדיען אלע אדב

 סאן ניבט ווע־דען עננלענדע־ דיא .לענראו־דט
 ד־א סא־רי־ען■ אדם אבוק־ד סא; זאנדע־ן ־אטדעד.
 אלערבאג. איו ואטטטאנ דך ווערדען ט־וססע;

 אדגע אונד לאנדע; זאננטאנ א״נשיססען, ־־־ע;
אננר״סען. אביק־ר סאן סא־טב דיא אייסשום

 טעל- טעלענ-אטב לאנדאנע־ צוריטעם איין
 נעב. ־עקאננאבצי־טע ■:אלזעלע■ גענע־אל ־עט:
 סע־לדטעס, ודא סאד־ציאן. סיינדליבע דיא טע־ן

בע ־*עזע נאך עי ד—יו  אנגי־יי £אשא א־אב* י̂ו
 שעמצקדיא בע־־בכזע ציפע־לעששינע :־*ע־ע עז.6

 עקבקלודיועדעד דער־עבעללענ-א־טעע שטע־ךע
 א־נרללע-יע א-אבי־ש שאנן. 37,000 א״ש בעהיא־נעץ,

 א״־אס־א־שעד איב נדנו־אילל״זעו. איטסאבט־-י
 נ״ע־דיננשודע. זינד אלעדטאנד־יען אין ד״א־נוע־

 :טאנעבא־דנלננ דע־ א; ב־אנ־שטיסטינגען דע־
־ וירד ׳■אבםע־שאננעל דע־ י ל ג ע  עם. ■

ססינדדטע־.

ר נאכשל־ששעל ״ : : ׳ ד״נען ניס .
ה ויאה.וגנ היא איוש ה־ע* •אדן) ע •א:ט יאקאב!

גע־ייש.' ן קי טאכע א:ע־
געפאשט, האש שליסשעל ע־שטע דע־ שאן

דיעגע־׳ דעי ני אני ווא־דען. נע־אפפגעט איוש ־ע
 א־־שגע- דאך א־־ט ד,אט, נעשי*אפען ציטסע• ע־שטען דעט

יוארדען ויעקט
 וץ האש •אין א:ע־ ע-, ש־-ע ־1 ־־*בעי 1 .שא־דע*

 וועה־ענד נעבונדען, ,שנעלי א־הן אונד נעווא־פען. א•־,ן א״ף
פע־שטאפפשע. טוני רען יאקאב איה,ט

 העט אץ *$הן) (ריעף !יאקאב טא־ווע־שט .־עשצש
געלר.״ ראש אונה אלטע ־ע־ איוש ציטשע־ צו-טען

 אייננע־ ננודר היא ע־ האט טדשטשלאג א״נעט כים
נען,  הינייננע• ציטטע- האט אץ זינה ב״רע אונה ב̂־

שטי־צט.
 יורע ם־עטרע רע־ איוש ציטטעי רעש אין טיטטען

 פ־שסאלעאץדערהאנר׳רע־ל#רש איינע־ טיט געששאנדען,
אויפנערעקש. אירן האש

ענטנע־ ביירען רען ע־ (שריע ז אד,ר ויחללם .יואש
שיעסע־ אץ אדע־ צוריק. גען)

̂טווע־שש, ̂הן.) (ש־יע .ש  האש ששעט, צו איוש עס י
̂דער נעלה ״1 לענען האש ז

̂לע הינע האט יעטדע6 דעד  רי־בע• היא אויף •ישש
̂שסען,  אושרעגונג היא םען.4נעי־^ קיינען אנעד אנגעש

̂ב האש ̂טסען. שע־שטאנד גאנצען זיינען •אקז  האט עי גענ
̂בען, ב־עכאייוען זיין  העש ודעיע איינעש טיט אווה אוישנעד

̂םף דק ם־־עטדען  איוש לוש איינען אהנע נעאוסאלטען. ק
אללען.6ניעדעיגע ע־דע דיא אויף ט>ןיט מאגן אלטע הער

 נאססע דעד אויף איום אויגענבליק דעטועלבען אץ
 האס האם סאנן ענטשטאנדק, לסרט םורכסבאתי איין

 קאננטע נעדננען נאך יאק$ב דך אר6בע נעהאיט. שיעטעץ
סעג• שאן >ןלל6 ציטטער האס וואר האש, נעשהאן ע־ וואט

העג• ייא ■אדן אינה א־־ש ווא־ען עקונהע ש אייגע־ א־ן שען,
ענ■0 דע־ לע־סען אוג־ ען—ש אינשע־ אונד דעגעכונדגן,

נעסיד-־.
אד■ זנה פייששען א־יפגע־אכענען איגד סייסק סי־

 סושטען שזןליצייטעננע־ ד־א נאכגעלוישען, לישע ד־א נען
 אוישנע- העש שאן ניכש ו־א דאש בעשישצען, טא־דע־ ד־א

 צידשען נינג יאקאב ווע־דען• טאדשניגשלאגען שאלעע יענטען
 געדאנקען אללע טאשינע, א-:ע וויא שאליצייטעננעץ דען

 איינצינען איינען אויף בי: אבנעששא־נען אדט אין וואיעץ
 האש געדאנקע, דע־ וואל ענשועטצליך ש־עקליך אבע־ דע־
 שאש ש־יטט .איינק נור עד דאש זייא, טע־דע־ איין ע־

איוש. עגשפע־נט נאדגען־
 קאננשע דא ענשנעגען. ש־ויא אייגע אדנען קאש הא

 צו אד־ אן וואדיר שטע־ין ש־עקליכע־ איין נעהעץ. קוים
̂בש ווא־ עש בעסע־־ען  אין ע־וואנשע הא מוששע־. יאקז

 שאליצייטעננע־ן דק ן שזן דך האש ע- לעבען. נ״עט אירש
ונעיישטק,  גע• פיסק צו טוטטע־ וייגע־ דך אונה ̂ל

̂רפען. וו
סוט־ אוננליקליכע א־סע מייגע ער) ז(שדיע .טושטע־

 ודלל איך סארדעד, איין בין איך 1 סיר פע־צידע אך ז טע־
 המעש פע־צייהע טושטעי־ ע נ י י ס אבער שטע־בעז,

̂הנע״ ז
̂ן אדן האש גרייוין היא אבעי ̂שען. דך פ נעשט

זיא: זאגשץ אייו וויא קאלט ששיטסע איית־ סיט
 הוא 1 ודססען נינטש די־ שאן ודלל איך וועני .נעדע

 1 ואחן מיין נינם איום טארדע־ איין !וארן מיץ ניכש •ביו■
 היא דעריענינק, שאן פערפלונש וייא 1 דיך פערפלוכע אץ
ו• נעבארק צו דיך האט געדאבש אוננליק דאט

 אק וויא אדם האט טושטע־ דינער ווא־ט יעדעש
געשניטטען. הערץ האס אין טעססע־

 אויף ע־ שש־רצטע ש־ייא ש־עקלינען אייגעש טיט
ע־ויאכשע. - אונה גיעדע־, ע־דע היא

 ט־שטעשאן דע־ אץ גאטשע הע־ אדף גי:ט ווא־ ע־
 דינע פאלקע, ע־ביטטע־טק העט אונה שאליציידעננע־ן

 ניבט האש ע־ פע־פלונט, ני:ט ארך אי־ן האט טוטשע־
ק  ע־טא־דעט■ יודען שי־עסדק דען ניכש אונה בעגאננק ־ויב ד
 ודא ץ. נע!ועו ט־דט ש־עקליכע־ איין ני־ ווא־ נאנצע האש

 שייייש קאלטען אן6 קאיפעי נאנצע־ דין ווא־ ע־־יאכטע ע־
א *יא זררט זינה האא־ע זיינע א־בע־נאששען׳  אין בעמע ר

 פ־ו־א ו-נע אונה סוטשע־ ויינע געשטאנדען. הא־,ע דע־
 נע־ טיענען בעוארנשען מים בעטטע ז-געש ב־א דנה

ששאנדען.
 וואט צערטלץ) סוטטע־ וייגע ;שש־אך ז יאקאב .אך

 הוא קינד. טיץ געטאנש, אונש הוא האשש אנגשש אייגע פי־
ק טררם ש־עקליכק איינען האסט ב א  ראשט ם־ששען.דוא ה

 הע• דיך אוש פישק איגד הענדק דען טיט אוגד נעש״ען,
רוטגעשלאנק.׳*

ץ בין ו־א טוטטז־ .יא ע י הענן א ט אנ  נאנץ ע־ סי
 ? בעשט ם־ץ איזטדאס ציטטעי, אינוע־ האש איוש פעעו״דיש)

־ איום יי? שע ת א דנה יי* י ע־מךדע  ז מ^ליצי־סעננער ה
ז- טושטע־ ם־יינע לו:ט.6ער6 ניכש ם־ך הוא האשט

ע־ש־א• טוממער היא (,־*עף 1 איגם העלפע 1 .נאשט
ק)  ן" פע־ודירט איוש פע־שמאנד דיין קינה, א־טעש טיץ ק
 ראם קינה, איינזרנעש טיץ יא ביוש הוא י פלונען דיך אץ

ץ וואם איינצינע,  האסש הוא י חאבע וועלט דעה אדף א
ב אכע־ בעט־יבט, זעה־ צווא־ אונס ץ לעבען, יאק̂ז  ודיס■ א
 ניב■ בעשסע־ן, דיך ודרשם דוא שלעכם, נינם ביוש הוא

 קוס- דעריענינען מעיז־ ניכש ווירשט הוא י ו^הן נזיין וואהו
ק, זא־נע אוני־ מעי מן העם אונטעי דיך היא טא: עי  נע• ר

ך דוא הער טיאנען, א יעטצם ^ י רי ס ט י ץ. א ע. צ ר ע  ה
ליענסם.״

עטצונג לנש.) סן־טו ש̂ז



1:10 .<*ג. נ ו ט י י צ ע שע י י :.2

ף א ר ג נ  - ע נ ם י ו א י ש א ר ד נ א ■
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ק ברעבער  אויסגעחינט. אנד־אש״ס ואלאטט ד
 לאנדנוטע דעם אדף א-זפ ואטיליע נרעפליטע רא

אן בלאט לעעד. וואר ואלאטט דע- אונד ד | מ  א״
 וו־־טשאן. אלט וועלטע בעיואהנט, ו־ויא אלטעז
 האבק איינטרעכע־ דיא כעד־נטטעט'איזט. טערץ

 טיט־ או:ד צוזאטמענגעואקט ווע־טהואללע אללעם
ק דעם צ־טטער ט א נענאטען. או ר  ערבדאכקדא ג

 זעפפט. דעחעלבק ענטנאהפען אונד לא־ע אייגע
 אי־נאונדצוואג. צוזאטטק דעםגדאפען, ארדע; ל־כע

ק ענטווענדעטען דער א״נצעלנע שטיק. צ־ג רי  י
 טיט דא דא דין. וועדטהן ואןגראסעם זץללע;

 אדסערייע־ ווארק. שטי־נקגעשטיקט ראטטבאדע!
ק א א:דען1 זזרדק ז  א־יני. בעזוכער נעטטליבע -
 בר־לדאג- טיט טה״לט ע.1העםדךנאו גאלדענע גע

 דלבעד־ איני גאל־ אגטיקע א״ג־גע נעשטיקט, טע;
 נאלדענע טעהרעדע דעדטולע. האהען פאן טינצע;
 דדנערגעגענשטעג• ואן אגצאדל אייגע איגד אית־ע;

 טוטדטאטל־בע דיא איזט שטיקזאטען,דיעזעם אוגד דע;
 גענעג. ענטוועגדעטען דע־ צוזאטטענשטעדלונג

 די־טע דך לאטט וע־צ״טניט נענויעם איין שטענדע.
 אט״עזעג־ ג־אוז דע־ דא וע־אוועגטליטען, ניבט
 ואן וא־טיטטאגט דעט ע1לד איט ע־טט איגד איזט
 איבערדאשונג געוואד־עגען טהייל צו אידט דער

אדדיויג ט־אצדעם - וואודדע. •ערשטענז־גט  ו
 ועכטנע. שאדענסוטטע דיא אננעהע־נד ניבט אד־

 איבעד- ניבט דאך עם א־זט קאגן, דעדדען שטעדט
. 25,100 אדף דיעזעלבע טדיעבק. י  אנצישלאגק. ו

 דענטטפע־זאגאלע ל־בען1נרע צום ו־ייא. דיא
א דעלבע־ נעהאר־ג.  דאה• ־־א איבע־ אדודדט -

ק א״ נוגג אנ  שעטצטדיאשאדענציווער ״א־. וגעט־
 ויעלבעם קאנינעט. דע; אין האך. זא טיגדעםטענט

 שטוקנע. דך בעואנדען אי־ט־״בטק. גדנער דיא
 נאטי־ל׳. איה־עס או־סעד דיא נענשטענדע,

 בעזא. קינטטווערטה נ־אטען אייגק וועדטהע כען
 נאבטט אוד־ 2 איס איזט זעלבטט איינב־־ דע־ סען.

 טעט־עו דע־ גינג איה- !;געגע •׳ארדען. וע־א־בט
 וא־ט־א פאלאטט ־עט א־1 פאליצייייאטטאג; פענדע

 בינדעל א־יגעם טיט טאג; אייגע; ־א־ט זאה אוגד
 לויטע; צ■ זאוא־ם דע־ שטעהען. ויאנד דעד א;

 אידם הינטער ־אנגטע ״אכטואטטע; בעגאנן.דער
 סיגנאל- דינער ואן טאל אונצעדליגע טאטטע העד,

 ליעם. זעהע; הילוע דך ־אט אהנע נעברדך, ע1יי1
ק אלגטען ד אד שיע־יע דע־ יעדאך •ביען |ער|  ו
ק אט דו 1 אללע;1 איה; ע־ ״עטהאלב ה־נדע־ן. צו ל

ד אויךבאלדדעם איגד ליעם ע  דוג־על אלגע־איט1|
 פאליציטט אינזע־ פארטע ני: ענט־אם. גא:ט דע־
 ד־עזק טאדשירטעטיט אעד ציזאסטען בינדעל דאט
ק אצדראש׳ ציס  •סטאדט דען אום צוריק. פאלאטט ש

 צווייטק א־ם דע־ ו־עקק, צו עגענהאך הויפטטאן
 אלזא וואהנט, פאלאטט אג־־אש״שען דעס שטא־
 דעם אין וואהנונג. א״טנעד״בטען דעו איבע־

 נאך דלבעדגענעשטענדע, דך בעואנדען בינדעל
ק  אויש דיעזעלבען דאם ־יעטה, זאפאדט סאן דענ

 ״אי־ עש נרעול־כעןוואהנוננקאטטקטיםטען• דע־
וואהנונג נ־עוליכע דיא איג־ נעשלאגען לא־ם דע

 ג־עטל׳- אייגע־ אי: דך בעואנד דיעזע געאווגעט.
 דע־זעלבע■ האטטקאין דיעבע דיא אונארדנונג. טען

 דורג- לאג אללעם טעט•1העדימגעליהש־טא גרעטל־ך
 אוגד צע־ב־אכען צע־יססען, אוסהעד, א״נאנדער

ע־ ו״ אייגעש נאך ■׳׳א געיוארפע■ א״בע־א״נאנדעד

 פ״ע־ועטטע ג־אשע ־׳א א; לאגא־ דך טע;
 עדך־אצט,דא1 ■וא־נאגא דיעזעלנע דענן
 ז״; צ׳ ■■א־דען אבנעשדעקט •:׳אן דא דא

א דיל. ־ידעם גא־א״; גיא ואגד אלטאגע

-א-טע;
ט. א ט
-אטבע,

 ׳:׳״:ע; ־
 דע־ א; .

א״ דאש

 געגעג געדדבטק ז״לדיא ט־טד־עזעם וע־שיהטל•־
הע־אבגעלאשםק. •טפיעפנעזעללע; דע; שטעצדע

 צ■ ״•■זע איגד א־ט דע־ גא־ שטאגדען. איגטע; ־׳א
 אויטנעפיה־ט א״גב־יך דיעזער דע- טיט שליעשען,
 דאבייא -״!ע־זאזע; • ווענינסטענם •וא־ען וואו-דע,

 צי ויעל אבען האטטען נדנע־ דיא בעטה״ליגט.
 שלאטטע־׳ ואי אנצא־ל אייגע סיטטע; ז־א טדי;

שו־עג צי קאשטע ־יא וע־זיבטע; דא ערנדעכען.

 ל״טע טיבטען א־גטען דעיאבלאסםע; איגד וארע;
 אוגד א־וויננען באדרען ~א ע ״עלב שטעהען.

 זא א״; ־אט איגגל״טד־ איזט עם טק.11א־טשא1
 ־־ע; אייטציו ע־־ג ש׳ זוז איג־ אנגעלעגטע־ נ־אם

נאןגליך ־״וטשטאדט א״גע־ א״ —א״גט דע־
קיינן- ח

 ר ע :־ ט נ * ז ר א ד נ א ־ •ט 1 יא '
( . ר ע מ ב י ר ל ה ו ט ק ;עגק ש  *#?מרענער ד

 רעש ב״א וואודדען אדא-6 •אדא:ן שנרדלר־בנזע־
 פע־״אלש*::ש.א־'שש*ששע .דאם־טאטש נ״ט־־אע־

 א•־:. ־*א ־*ערבע א":;ע־י־בש. רלאגען שע-דשאב•;
 געגאנננזק דק געגעץ א־נטע־ז־ב־נג א״:ע־ ;:,ל״יט

 •יע־דען עש דאמשען. £אל;ע צ*־ ששידל־יבשע־
״זזקרי־י:שע־. שאינענדען ־*א אנ״ע־־ אעטע-י

. ן א ט ע י ל ל א פ
ען. גאלנ ט איינען ט רי ם ש א פ

( שא־טיעמצינ: ־טע5(
:;אששגעט קאששע היא שש־ינשעיי- משה ־' ש אי*
אדם הא:ד דינע ־ש־ישפז־ שאליצ דער שט-עקטע דאט,

קאס• דע- אץ ע* :ש ץ, צו ק^ווע-ט איין נא-,ט אונד וועי׳נע ו
ע־נלירפע. סע

שיאנטע אויע־ט:*־ ק: דיעועט אין היעיי י׳יענם .ייאש
שטיעננ. ע*

יוננען איינעש ע-ע ,שאדיליענשאם• דיא דנד .עש
איש- כעשעשט מיץ אין איך דען ווא־שדא, אדט סאננעם

יוה*נ• משה ־' אנטווארטעטע האבע.״ גענ^סטען
־6א דעש קאויע-ט דאש -,אט שאליציישיישטע- תר

ואללי אששנען עש עי דאטיט געגעבען, ציער
 דעטזעלבען אין נעאששנעש. עם ראש אששיציע- דע-

- דא האט קוים נעלענעי. בייעשע נ-אשע 8 דנד  י-66א ת
 אן6 וויא עי, איוש ^ דורנגעלעוע־ן, *בערשלעכליך :דעי

 נעשם־ונגק, ד,אדע דיא אין געשטא-ען, שלאננע א״נע-
5 וואוטה שורנטבארק איינער טיט שריע אונד

 שיינדדליגער דוא דיך, ודר ראבען יעשצם ז .הא
 אונשול- נאנין דיך געוועזען, ם-עך ו̂ו נ$ך כיזט דוא 1 יודע
 זיא! ש^ליצייל״סטע-זעהען הער־ היער שטעללען! צו ד*נ

 לעלעוועל, אונד לאננעוויטש וויעלעש^לסקי, שאן בייעשע
ע6 א־ינע איוש עם א- ב ט  דורך נאנגע. איש ע-שוואידנג6 -:

 ואכע דיא איוש טאליצייטיישטע-, הע-י קלונהיים, איהרע
 נע־ קאיועיליך דאשיר ווערדען ויא וו^רדען, ענטדעקט

ווערדען•״ לוך,נם
 שאש וויא דאגעשטאנדען, איזט שטיינטעלד סשה ר׳

 שטוטם אידן האט יטרעקען דעי צעישסעטטע־ם. ד^ננעד
נעסאכט-.

צייריישפע־, שאל• רע־ (־•עף !•עטצט •ינשב א שד -יי
ודיגטע.) רע —ש שע טיישל איינע י״ך כט נע• דעששען אין

שאלראטען שולדינקז —טע :•נש ענט — קאננשט דוא
:עש־:רי*י:ען ע ״עועש אין אלו׳ען ודט ד - : וא: איהן, ■ט שי

--..,י) ...א אי:ר ;עשעננניש, -אש אין ■ש ואשא■ ־אנען שעי
־ ראלשען כעדאכט דייו -אש יאל- אייך טאן

וייגע אינד ש־דא ויינע שטי־נטעלר, כיש־ ־'
א אינע־ קעטטען אץ וינד  נע־ געשעננניש א•:־: נאששען -

ן האט בלישץ איין ודא וי^ידען. *ר,-ם6 ש דיא ד א:-:  נ
הא• אללע ע*:-־טעש•6 קאליש שטא-ש נאנצען דעי אין

 ויגע־, ווא- יעדעי נעקאננט,יאונה שט״נפעלד כישר ־' £אן
 לאגנע האט ט-אצעש דע* דיא. אינשילדינ ע- דאש

 ע־ן—אנשי רען שאן סאשיע-ע :עשעלשטע ד־א נעדייע-ש.
 דא• שאן שאן דיא -עוואלוציאנססא-טייא, שאלדשען דע־
 שטא־קענע• אוני שיעלע זא ויא-ען האט, נעקאננט ש שאל

 ש-ויא וייגע אונה לעבענטלעננלינע- צו ששה ר' האש וויעע,
 שע־־אויטהיילט שיג־״ען נאך שע-נאננו:: צעהניעה-גע- צו

 אנ■ אונד נעכדהונגען אללע דארען שע-נעבענש וואורדען.
ע-, קאלישע- דעי שטרענגונגען  וא נו- האבען ריא ב-נ

 בעננא■ קאיוע- שאש שירא ריא דאש דו-בגעועטצם, שיעל
 האט ניעדע־נעביינט, אוננליק שאט' אינד א-ש וואורדע. דיגט

 וועה-ענד שע־לאששען, קינדע א־היעט שיט שטארט דיא ויא
 צוואששעננעקעטטעט, שערניענעק נעשיינען שים משד״ ר׳

 שאננעש דעס אנשיעד דע- וואוידע. נעשיקש סיביייען נאך
 יישענד,—העוצצע ווא- קינדע ו-נעט אונד שדויא ינער ו• שאן
ץ אוש גענאסשען, אנשיעד איינאנדער שאי האנען ויא  ו

 דע- ועהען. צו וויעדע־ לענען איש ניעשאלש וואה-שיינליך
 נ-אסע ויינע שיר דאנק צוש האט שאליציישיישטע- שו־קישע
ק איינען קאיזער טאט דיענסטע ר  ם-עוענ* איין אונד אי

בעקאססעו. -ונעל 10,000 שאן

 בא. איס :מ׳פוגעטדדילט !גענאננטע דעם שט־־יבע״
 א.6 שט־הל־יבטע־ וואזעלנשט שאשט־ען, ־עארטע

 האט. טד,ון צו באדעקאמם*סשעד אלש או*ך דאר
 געלעגענדדיט יערער *א ב דערזעלבע ט־־אבטעטע

 ז״נען געגענא־טע- ךי־נעסטען *■זראעליטישק דע;
 ש־אג־אדע־־ע. זא אי; ודדעדוויללק בעזזןנדע־ן

 איה; ארלגעם״; טא; ■אט ציינען. צו ווייזע גענדעד
 נע ״אגםיטעטיטעניויה־עד■ דארגדגען דק אלם

 עד־עננוע אדגע־נ־ם אווענטליטעם צ״ננעסע.
 ״עלטק אקט, אי״ ציים קורצער פא־ טעזאנדערט

 טאדע. פאש־טיענע־ איש פאדא־ שטיהלדיטטעד
א־טע־ א״; וע־אורזאטפע. געוואלטזאם ואדץ

ט א א- ש ט טי ט א ע־ ד א ט איש נ א ך ־ ״ ען אין א ־ ע ד  אנ
ק ז נ ־ א ד ען איטריבע קי ט ט א ל ־ ע- ע ע ד ש אד ט  קי־

טע ט קא - : אייגגע ע ט - ט א ע־י ט ט טי אט שע ד ט בעא
ע ט פ א ג דיא ד דונ ד ע ״ ע ע־ ג עז ע די ט •:  אייש. אין :׳

ט ט ט ד לי ע ט ש ע ־ איגד נ ע ר ד ע ־ ה ע ־ ל א עד פ ע פ

אוגד פא־ך'א״פדטטע אי: ;־־ ־: דע• ־׳טטע־

 דיעזעס טא־ע־אטט־טטע־יאט ט״ט דאטטע. דיים
 פ-אטעט. לעהרעד דע־ שטעלדען. צו פע־דאגנק

 איגד טעדאגדלוגג דיעזע געגע; זאפא־ם טע טי־
 שפידל-ט. דק אט ״ אנצ״גע דע־ טיט ד־אהטע

 בעאטטע־ א־ ציר־קצוציעהען. זיך בע״אג טע־
 בא־עט -עם אי־געגגרז־טע־ ע־דאד׳ ג־אפע; דעש

 איגד א״טגל״ך אייגע; פע־טיטטעלטע פאשטיע;.
 טעד״עטען• ־איצי זיך טיטטע שמדל־טםע־ -ער

 דע־״אדג־נ: אי• לעה־עד דעט גזאגע נעטטטען אש
 טע דע: געגענ״א־ט אי; איגד לעטצטערען דעט

 דענזעל. דיטטע;. צ׳ אטטיטטע פא־ם־יבע אטטע;
 שטידר־יטטעדט געגאגגטען ־עט גג.-ע; ,עז _ע;

 פאשט־ע. אי: ד־עזעם אט אייגע עגטשטאטטט
 וא־געפאללענע; טא־גשטאציא״״א־טעזאאל גע־

 דע־ ־אט ע־אי־גנעטע. דך עם א"א-' ש־אנדאל
 טעגל״טעט, פאנדי־ע; א״געט פא; טטע-.-טוהלש

 אייגעגטדיטע־ נ־אטג־יגדבעזיטיצע־, ־׳שק ״ ע; א־־נ
 דע־ד. דעגענועלדישען ג-עור• עהעטאלם דע־

 אייו. זע— גארשעטטע־ אץ טאראלי׳•;. שאפט
א צאהרע; צו גיל־ע; ״י זאפא־ט פא־־ע־טע, - 

 ענטלאטטע. ז״גע־ אגגעטי־־ טעט־עפפעג־ע -ער
א שירדעטע. טע~;1טהשא—ו נע;  ו־אטעטטע -

דיא איג־ אגגעפאללענע; ו־יזע זאישע- אין -עט

א דנד וד־ אג- . שט-ען - ק נ ז ל : :  •א;א: וויא :

״ ־111' ; יי" '*= ' ע ״ א ל ־ א ■און נזין "'= ־*=׳ פז  נ־

א אין ע■ איילפע דן ווא .־ייוזר־, אט שענקע - ■אד• א
פ •וא־ יאל,ן אגע־ זאליען• ע־יוא-פען יעזזטע ך:•: א א. נ  ו

 -אך ש איל לאט נעש״בען. צ• ו״ןנעידספען אוטאינצווושען
ע •יגע ן ד אט לא=, נעלא־טע; - עי ע־ י  פ־ינקען צו דיעו

 איש שנאפצט נלאיע צידשען גיש שאן אגע־ א״עפאננען
עו קאוף יין איל:  א-רג דנד א״נען דינע נע״א־דען, פוו

א, פיעפען איינען אין איש ע־ איני צונאפעללען.  של
נעזונקען

 אץ נעשפאניען, דיו לעש אץ 'איי טיס איזו ע־
ע־ וועלכעס ע י ש ט לנו ■ודע • א עי  אוג- דאנען זיא י.אפ. נ

 פ־יד צו נאך ע: ודיל סשפען, ווא־שען דוד,׳נ נא;•; שען
דג רען איזפ, נעומוע;  לאננעפ נאך אינפעינעהפען. צו -

 ויא נעדא־פ ענוליך ויא דאנען ויא־פען איננעדולד־נען
שלאנען. צ גלאקע

 נאנץ ■ארן (ואנפע 1 צ־פ איזפ עש !■אקאב -קאפפ
ע- א״;ע־ אין סאנן. פופהינע־ א־ן י־א אינו שפילל)  זי

ע־ אללעס איופ שפונרע פעל ״נ א ע דנד יד־ אוני - פ ־נ  י
עי לישע, !■סופה נוי אנ

 דש וופשפשצען יען אייף אידם פ־פ אלפ ■אקאב
 פדי- וע־שלאפפענען א״נע־ פאל דינרפנענאננק, פ־עפפען

א דנד א• וצלע יעפ אין נינפג נענלשבען, שפעדען י  ל
פ. דך ד־ ע־ נ
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צייטר:

טטא;

;־:וע־־אצאנש-ש־

76 ., 1 ש־־טעריעד־־נ
מנ מ דו  רעדאקציאן ד־אי

אדט־ניסטראציאן א.־נד

8011ש}}ו3^$חח$86 6, 811113!ן6$1,
שיענוסע־אעיאנש• ־*א א־ד יואר,ץ

ע ש א ר ע ז נ י א
בערעכנעט. ווערדען:־לל־נסט

*אל־ל. ז דאפעשט׳ .1 8 8 1111(1 6, 1(11־ 11*1 ונ יי *2. 1 8 לפ״רן. תרמ׳׳ב שנת111>ו111ו<(1

נעזוכע♦ דרייא אבערמאלס
יודען׳ שערהא&שעטען. עשלא־ע־ ט־שא ־־א

אטד; לאירפעלנדדיו

~ י;- -י; ״ ע ט מ  •;־שטען ;־— ן א א
 נערישטדשע בעזאנדערע א״נע פע־לאננען.־א.

 פעם. א־־עם טיטטד״לוג; דע־ רענע; אמטע־דש׳;:
 ״עד. דעפטל־ננע טעד־ע־ע -אם בלאטטעש. טע־

 ווא־דק געטא־טע־ט פא־אמטערדשמג דע־ -ענד
בלאטטעש אעזעדע־ 129.ני׳ אץ האנען •רד דנד!

א א;  א'־ן דען דך •אללטע נעציריפעל*. דא־ד״ט -
 קאנשט־ט־צ־אנעללען א-;ע; אין ע־לד־ען. ־•:טע־

ע־ם־עם. •צו נעיטטענדניטסע פאלטע־ טיט שטאאטע
י ו ן **■*ן .............{ל*ש1ו' ■ו י1ו - ו ו ו . ו * •1• •

 ש־נקט א־־נעשהאשודבט־נע; אנ־לא;ע ד־עזע ש־לדעט
ש־אצעששע. עם ע: ד* א־ן

ששאדשע־ וואירדעץ;אך םע;שען א־מען ד־א
 ש שטאך א־־נע א־זט -אש א•;- ט.....א־נקוו א־ט

־*לל.- געלטען שטאאט ־ענטש אלש ־אש ;א־ן ;א
יאד׳רע ש־ט•־: :עזעצליך ------ריבטע זאלבע- א־־ן

בעשט־אשט. רע--ע־
 סאן דא ב־טטען געזובע צ־־־טען -עש א■

 בע־־א- שט-עננע א־טען א־נטע־דבוננש ־־א טא;ע
 שע-לא-ען ש־אשאראל איעצ־נעש ־*־; ־אש שען.

 דע! אץ א־־שזאגען זאלשע א־־ך -א זאלל ;עהען
 ־ע־ א־נש־לי ־־א ־־עלנע זינד. ענטדזאלטען אקטען

ק אן א;;ע־לא;טק ט-ששען. ב-;כען טא; ד
 ט ־־א־טל־ רען די־צע א־ן •ע־ ך, לאששען ,ץ*־־

:שאלנען געזוכע דע-

 שיה- פ־־וואטפע-זאהנען שאן קרי־ז דען א־ן דא גען׳
 בעצ״גען האש געגענא־בע- א־הנען וועלבע ־ען׳
 אינזעקטריי- אי־נען אץ דא שערב-יטען׳ האש אינד
 ה־הנע־■ צעישטא־ענדען נעיונדהי־ט ד־א א;;־ שען

 א־נטע־־ דוטפשל־שט־גען א־ינען אין אדע־ שטאלל
 ד־א האנדלוננען דנד ששעירען, קעללע־ א־דדישעז

שע-שטאשעז. געזענרן בעשיטעהענדע דאש נעגען
 שאן דיעש ודא קוועלען אננעקלאגטען ך־ען

 שווע• א־־ן א־זט ווירד, בעהו־שטעט שאנעל אניג־על
 שט..;..ב. דעש 4א7 §. נאך ־אש שע־ביעבען, -עש
 בעשטיא&ט יאהרען ש־;־ צ־ ב־ז קע-קע- מ־ט

 ביל. בעל־־דג־נ; א־־נישאשע ד־א זעלבשט *א׳ הידד.
 צו הא־ט דאש שט.-;..נ. דעש 173 *. ;א- דעט

 אמטש דע־ מישב-דך יעז שא־געהען שט־אשענ־ע
געדאלט•
־ ויעלבעש געגק שא־נעהען׳ זאלבעש א־ץ י ו

 שע-הענגדם- שאן ש־ראזנש א־זט שע-וואה־ען. אונם
ודדרוגג. אאליע־
טא״־ דעד ששיע־צען דען א־נט<־ וועדדען עם

 דעה ט־ט ד־א ע־ש־עסט. געשטענדנ־ססע ט־־
 א־ש גאנצען א־ס אדער טהי־לע צ־ש וד־קדבק״ט

- ;־־ ד־א שטעהען׳ וו־דע־שש־ובע  שע-ודקעלונג צ
 א־נ- דעה שע־שלעשש־;; צי־ א;;עלע;ע;ה־־ט. דע־

 א־טע־ןו- דע־ אדשדעדגוגג צור א*;ד טע־זובונג
 א־זט עש ז־ע;ען. אונעגדליכע א*;ש ב־ז בונגשהאשט

 ־־־שש־גשטעש או;ד אונם־טטעלבא־עש א־נזע־ ראהע־
 זא. שע־שאה־ע; זאישעש א־־ן דאש א־נטע־עששע,

 עש א־נזאשע־, אינד ־יע-דע א־־נגעשטעללט שא־ט
בעשט־אשט טהעטעה ד־א - ווא־רדע- שע־א־שט

<ו* י י

שט־אשנע־־שט. אלש גא־־בטשהא־ע ק. לאבל.
׳■״־'־ ע־ה־עלטען שע-טהי־דיגע- אונזע-ע

 שא;- ־אשעשטע־ ב א־:עש א־ן -אש ־אשא ;יש
 אין ד־א ע;טהאלטעז ש־טשה־־לנ; נע א• בלאטש

 ט־שא.עשלא. ־ע־ ־אש ־־־־ד, בעהיטטעט •ועלשע־
 א־ו "ל* •"־ אם ג״אם׳ מא־ט־ן א־־נ״אהנע־ רעד

 א־ש הינד־־ך שט־נדען ש־ע־א־;־צ־־א;צ״; ט־שא-לאק
 א־ן א־נ־ שט־־ל־־בטע־ש רעש ה־הנע־שטאללע

 א-;;עששע־־ט קעלרע־ א־־נעש אץ. שישא.עםלא־
 ;עש־ צ־;; ! ש. נעה־ ־־*־־ עש האטטע. שש ל ד־־ש ע־ ייא :יא-
 קאק )5*ליז י ש<די, רנ*םם< אנגע- ד־א א־נטע־דב־נגש־־בטער דע־ ־אש שעט

 -ע־ דעי־ א"י בענאשש־נ׳ דע- •£<;— עןא;ש-ד*
 א־בע־ל־עש •אטשע־זאנען ש־־ ש־עשדע־ שיםשש־נ;

שע־נע. רעם דך א־;טע־זוב־;;ש־ינטע־ דע־ -אש

 רען ט־־ששט שע־אנט־־א־טד־נק־־ט ע
 דעששען נעז^דע־ש א־;ד גע־ישטשה^ף לאבל.

̂נשש. א־־ך ש־עדדענטען  ;ע־־בטשה^ששש־ע־ דער ז
 דאש אוששטענדען ר־־נע; א־נטע־ האטטע ז־דענט
̂. א־־נען אונטערזובוננשריבטעד אלש -עבט׳  ש־צע;•

 א•: ד־:ע ש־עלשעה־ ־־א־ עש שע־־יע;־־״. צ־ טע־
 צ־ גע־־בטשהאש־ישטע־ א־־נען ששל־בט. בעד־נגטע

ד שע־־-ענדע; ־  דע־ מ־ט בעצ־-ךש־־בטע־ ־ען !ן
 אונבע■ א־נז א־זט עש בעט־־־ען. צ־ א־נטע־דב־:;

 נעזעטצעששערלעט- קרא־ע ז*
־־שט־צש*. דער ודא א־;ד .טע

א־•; .־־א ;־־־של-.

־ א־ש ;־בט רעש ־ל א ן ט־אש• ב־טטען
אונטערזובוננם-נענע;! רעש אבזעטצ־נ:
שרעקלי. ־ע־ לאשט דע־ א־נטע־ א־־־ ׳נטע־ש.

 ענ־נ־לטי. רעד ־־ה־ג ־־־ר הא־־ען אנקלאגע שעז | א־ש צ־־טוד־זע אנ;עךלא;טען דען ט־טזאטשט רען
 **׳*ל א*;~ ט עלענענה־ אני• רע־ ערלער־נונ; כען | אמד ארפד,-ערש £-ראטפע-:א;ען פ-עטר■;־ •ן; ך,

זאעיאלע־ אניטאט-אז נע-םםען איינע־ טיט ד־עזע 1 ם־-אטפע-זא;, *־עטדען א••;•;־ עש
א-זט, וו!)־דינן *נ־במדען נאם׳־ פאלינרשער אינד ני;יטטאטםעםע ב;יו>)־,נער. טיםא.ינםלא-ע־ איינעם

ער־ע אינזע־ע־ איטא־נטע־עטםע עט ודר דאלטען םאלי- נענל״ננענדעט םע־האפטעטע; -אאייו א;
 רעם נאטד״ענ־׳;• פי־ עוקונפם איגזע־ע־ אמר 1 אין .,נעדעט ־יבטען: ע■ וי^־טע *־א עי־אא־נא־

 אינ. ־־א ראם פא־עונ״כע;, אנרע—פא טא:ליםע; ט־ינע אוי־ ־אםיט ־,׳׳!׳;ם, ט״נעם 'רי־ט׳;; —ד
נע. ע־פאלנל!)! רעםדאלם עווענטיעלל טערזוכמ; ! בע. וו״־ טליעםליך זי;ד■;.׳ יא.־רא;ע דיא פ־ויא

וד־ל א־זט, בל־עשען ! .ד  ו אגגעקלאגטען א־־נ־געדע־ דאש ה־־שטעט.
א-רק ;עטא־טע־ט ;ניננע;—פא-; -וע  ' אי אני-ען אונזע־ א״־־ ! אמד •ו

 א״ דורך אמד אננעזעטמט | געקוועלט -ע־א-ט פ־);על אניטעל אמםבי;זאנד•;־׳;
פע־םיאבטע. •צו;עדען קרם •;־ -א: ווא-ף-;,

 דע־ א־ן וועלםע ■;ם. דנד םע—טיםנ •טו״;רי;
 וועירעז• פא־נעם־אםט ם־טטד״לו;; אננעפ-ד-טע;

נ׳ טדעטדםע •עד•;

-בטעראמטע־זים־נ
 נעזעטצעם דעם

עדזעטיצט ■ערק
איזט. יווךדען

 נעזעט־ן דאז דאש ורד ב-טטען א-ם־-נע; איש
*עז—1 ורד רענן ווע־דע. דורבנעפ-דדט ■םט־ע;;ע

א וררד.  געדא־׳;;. עד. )ד;עדין1 -עם פא־ א״עקלאנטע; -
• ד־א ב־טטע, ;אינ׳ע ם>):עז1■נ דא דמדע אפפען ;—פא -ענטען

דאה־!■ ם ),בל געהש אוננ״דברימען. טד״רינער •ידי בעל אמי -א-;ע; ):פי;שםיא;1ק ד,־ע־
 פער■ אמזעיע

בלא

 דעשדאלב נוד ווי־ ראם פא־ו־םזעטצען. ננשט דאך י אננעקלאגטען. דע־ בעל״דיגמג
 אננע. אנדע־א אדם •״;־דע;, :עדאנדעלט א;דע־ם אמד -אדד״ט ענטיטילדמענדע :•שט׳צו אימע א־זט
ע. עם נעזעטין ראם ״יא זא. נישט א•;־ קיאנטע ־־:טעד. דעזעלשעפאן —;א-א •טט־אפבא-, איזט  נ

א:_ קאנפעששיאן ״ד״טען דע־ ורד וו״ל פ־עד״ם. שט א פער א־גאנע׳ בעדא־דרישען א־עד ״־במי

 אננעפ־ד־שע; דער אמטערזובונג דער טיט דאש
 דישטערל״שע א״;ע אוטשטענרע טדאטזעשלישען

 אב. ורד ע״גען צמלייך ווערדע. נעטדדט פע־זא!
 ווע. אימנאבע א;נזע־ע דיעזע דאס אן, טוננשפאלל

 דעם איטצטענדע א״םע־א־דענטלישען דע־ נען
 ״סט־צט־נ־סטער רען ארך גלייכצ״טינ פאללעם

אייט. וואדדעז אינטערב־״טעט
 ה^שאבטינג טיט

 נענאססק. אמד שאיף ■אזעף
אונטע־זושמנםדעפטלמנע.

• .11

 שט־אפנעריבט. אלט נעדיבטטדאז ק. לאבל.
 פע־שיוינדענם דאם יוענען אמטעדזוכמג דיא

 )•ער- א־מעש ד־ט וועד־ט שאלטא־ט• עסטע־ דעי
 א״נער ■ועד־ענד אמאמטע־ב־אשען• טעל־אד־ע

 נע. אמטערזובמנסאקטען דיא דנ־ צ״ט לאננען לא
 הע־. אוטפאנג בעדייטענדען א״נעש צו •נזא! "יםש

 זאל■ קאננען דענזעלבע; אמטער אמד אננעראשסע;
 אום. באלאסטענדע אינז ־ פ דענק אי; ז•׳;. שע

 אינהאלט דערק זאדשע. זמר. אננעד״טעט •טטענדע
 פ״־א-רטד••. ר־שטערל־שק ־עפמ־טיווען דעי ב״א
 ניבט אנקלאנע ע־דאבענען אמז נענע• דעי למג
 קאננען עם אבע־ - קאנן קאטטען בעט־אשט אין

 דין, זאלשע ארך אמצוויפעלהאפם ■ר;,־דק אמד
 דישטערלי. ענדנילטמק דעד ב״א אמדאלט דע־ען

ק  ערודיזען גמסטמ אלם אונז ז־ךפיד ענשיט״ד״ -
- וריד.

 גראסק צום וירד אקטענשטיק א״טד־עזען
 א־•6 ד־א ו,״יזע וועלשער א•; דע־פאדגעדע;, טד־־ל

 אמז געגען אינטעדדשוע דיא אמד ערדעבמגען
 ב־יא וועדדען אקטק ד־עזע אמד ראודדק ט ;׳;פד־

 אמזערעד נעינושטע דיא של,יט)עד.־אנדלי;נ דע־
 טאנעט אנס פעיפאממ; דישטעדלשען שווע-ע;

ננעל•— לישט
אמטערזיכוננסאנגעלעגענהיי■ א־נזערע אן

 קאנפעטטיאגעללע. בעדרעדלישע א״נע דך דאט
 געדניפפט אדפ־עגינג פאדיט״טע אינד שטאאטל־שע

 •צ״טונגען אימיגע דודך וואורדע אדפדענמג -עזע
 לאשי; אונזעדע נענען א־ט נעיטט״נע־ט. אשדבטליך

 דים- א־מע לאנדעט דעט בעפאלקע־מ; דער א־;
 ע־וועקקען• צ• שט־סטמנ ד־אדענדע אמד טע־ע

 דאם טיטנעטד״לט, ורעדע־דאלט אדך •ואודדא זא
 דעש דענדען דק אדש אמטע־ד־יננשאקטק ד־א

 אנגעהאריגען א-נזערע דורך אונטע־זישיננם־שטע־
 א״נטאל שא; דאש קאננטען, ויע־דע; ענט״ענדעט

 דעם פ־־וואטראדנמ: ד-א פע־לאנעז פע־־עשטמע
אוטשלישק נאשטע״ט צו־ אמטע־ז-שונכסרישטעדם

 עם איזט אינטע־עששע ודגט־גשטעש *אמזער
 א״נצ• ק״ן שטד״פעז, א״גצינע־ קין -אש אנע־,

 פעדלא- אמטע־זוכוננסאקטק דער ש-ש-טטאשע נע־
ק  אמבע. פיר דארוסהאלטעןורדעם, אמד געדע. ר

 אנטעדזישונגשאקטק דיא דאש נאטעוואנדינ. דמנט
 דאש אמד פע־וואד־ט אשטשלאקאל•; א״נעש אי;
 בעזא;. דע־ אקטען ״■:ט;•;־׳;! דער קאפיק דיא

 גע- דעט פעדאנטזא־טמג אונד זא־נפאלט דעדע;
 א־בעראנטוואי. פ־עדדענטען אדע־ -שטשדאפעש

 אוי-זערע ילדך דעטנאך נ-טטע; ורד ווערדען. טעט
 אננעא־ד. טאנע עט פע־טדידינע־. בענלדבינטען

■ וועדדען ;עט
אמטע־זוביננסריבטע־, דעי ויעדער דא 1

 אמטער. ד־א א־זט, בע־עשטמט •עטאנד זאנשט נאך
 האל. צו פר־וואטוואהנונג דמעו־ אק אקטע; ז-־מ
 פער. דער טאנל־שק״ט דע־ דיעדורך מד טען
 ארסטדשעם אדע־ פע-ל־ע-ענם דעש עלמג, •טט•
אטטם. אין אקפנען זעטטלישע דאם :עטעען אדש
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ס י נ כ י י צ ר ע פ
 נלד• אוננליקליכען אונזערע פיר דיא איכער

 עד,רוו זרי בייא רוסלאנד אק בענסברידער
ק רעם ר ע  פרעם- צו די אבערראבבינער ה

שפענדען. א״ננענאננענען בורג

ע י י  ג. ג ו ט י י צ ע ש י ד י י נ
ע. ג י י צ ג א

! ד ר א ש ש א ב - ש א ז ו  קא. 80ט>ן ב
 וואלף ה׳ ,גדין א׳ כאטיעל הי הירך ראטשאנ&אלרא)

 ם• ה׳ נול. ג אב־אהאם בערנהארד ה' נוי. 5 ודרש
 50 שוואדק טאד ה׳ .1,50 הירש * ה׳ נולד. 2 הירש

נול. םיטטאסז .2 50 נרין א■ סאסועל ה׳ רך.
 אבעי- ה׳ עה־וו׳ דורך :ש א ר א ש.ק ־ ק

קר. 6* נול. 21 רובינשסי־ן ראבבינער
עדריו' דורך זענרוננו !צורישע י: נ א ט י ש

 קר. 26 נול. 8 בהן וואלף -אבנינע- ה־
אבערד! ה׳ עה־ור דורך ש: א ל א ה

נוליעז• 50
 טענדל ה׳ !:יעבענב״נעז) :ש ע ר ע נ ע

נול■ 6 הי־לטערן

:•נער

 ה אונד איננום ה דודך■ : 0■ א ר א ר א בשט
קר. 50 נ-ל. ו

־ ראבב-נעד ה׳ עה־יו׳ דורך ה: 8 ע 8
נולדעז■ 1*

:ש 8 י ר 1
]ער ואן נול. 23 *־־שיש נעטיינרע דער א;6 :נראם

נול. ס סיסטא נול. 10 איני ם
 !אללאק לעאטאלוי ה■ ר-רך :י ו ל ס י נ א ס

 יודען 80;' דך דער א; זאטטלו:;. איינע־ ערנענניס
נול. 35 נעטדדילנסען

 ע: ־ נ ד ע ר ע ס
ניל. 25 עהער8*ארש

ם תרוגי כא ־

פאליםפעסטע, אונד שטעפאני צום
 ולער אדנישש ע■8נ-0 א- א;8זאנ וועלבעם

 *ערנני- -שען1״ אס בעניננען ששאשש*ינדעןיוירד,
 צו ]־״;ע; ביללנען 8׳ ט שי**ע אינר נוננסצינע

*ערקעהרען.
. ה־עשיש מאבע איך ם א ז ק - ע ם * י ו א

 קויא. ]•ר לאקאלע נערייטינען זעהר 8ם־ איך דאט
.80נא סיינעס אין אינר #א־נע־ייטעט נרערסלייסע

אן 08ניב
 טאנדע- נעט־ענקע אונד שטייזען *ערשיעדען *־ינק
וררד. נעלן

 איוש בעדענינ; רעעללע אונד *-אמששע שיר
 ציששר־ך נעעה־טעז איינען נעזא־נש• בעסשענם
אסשיננשסאלל ערווארשע

קליין פ׳
 זעלכע־ אינר נאסשגעבע- א־טה׳

 ■עשצש ,6 נאט- מאהרעננאססע *ריעהער
.5 נאט׳ לוידאננאטסע

ז. ר ו ק נ א ק
 סס־ריס א־שה. אייש. טישקאלצע־ רעד א;

בעזעש צי ששעללען *אלנענרע דנד נעסיינרע | .ם ״ _ 8״אם

״ י1*1״ 1 ״
 ;;בסס -1 ״״! ]א; •אהרעשנעהאלשע רעם 8־8

ייעל. סע־יע־בע־. נלבענא״נקינששע א•:־ ראהסינג
 ארש- אננעזעהענע; ]א; קבלית ]א; בעדטצע איש בע

 צייגניססע איר־ע •יאללע; ז•;־. ראבבעען הא־אקבע;
 א *א־ששאנר רע; אן רשליהיש א׳ •ש ביז

. . . לאל . א . צ■ השי; שהי־ ]אן איוש לרעששע -

 אי״נע■אננאבע ביענלייטונג אין או*פט*ענעדדע־ארף,
 *ריגי- אדף 4זאויארל ווע־שהעס׳ דעט 25״ 8 אתנעפעדד פאן

 ששיקע נע־־ערלטע איעצערינע אויף ארך אלט נאל־קיסטען,
̂ט וועידען סובדורים,  נאכנאהסע נעגעץ א־נשערצ״ננעשען פ

̂נסט פ־אמטט, רעסטבעש־אנעם דעט נעורססענ- אוגד :•?*

̂לתג נאך ווערדען ם־ייזע ד*א  דע־זעלכען פעסטישטע
 אנפראנען געפעלליגעס אויף קאטגדטטענטען העירען דען

ם־טגעשהיילט. בע-יטיוילל־נטט צ' ז׳
סיו 111 .!אי^תיר ח 8. 1<י01 •וי

ייס ו ר. ו
, ט ס ע פ א ד ו ע ב ס ס א נ ס נ י נ א נר•* ק

 הערצל קא*עע נעבען הרו שעם ״7״1ו״*ז
 נאשש־ננק אלליג־ ■יא;•;- ויין ■;וסדדי;

 א זיידען■ ילצ•,6
 ש־**ע שעלצקאששען. ציו• אונר

 צייד״; רעשאיל ןע; אי;ר נראס ע; קאשוען
שיייזען. גיללינסשע;

 א■■;. ]אבע ריעזעס אי; אדרע ■יע־רע; אייך
א־ש שלאנענרע

ק-. 5 ;•ל. :14 נעטיינלע אין- דע- ששאנר

ק־. 40 נול. 104 נעם־נרי; א־שה׳ רעד נער
ששע. טא־יא־ שאבש י. ד •ש ע י נ א ק ע ד

 0א)־י ניר.ה׳ .־■ טטנו •וייס שלטה טישה הי דודך קע
ניל. 11 סוטשא נול• 1 קין •וסף ה• נול. 5 כהן

ז ו ל א ש י י א - א י ש ש ע ר ע לירךל ב
רך. ״י נול. 45 נעשיינרע א־ז- דע־ ■

 *>־- ;:׳-על עקיבא ה דו-ך שי. ש נ ע ר ע 0
קר. 08 נול, 56 נהעף

: ן ״ ר ע ט ט ן ו ס ש ש ־ ה■ עדז־לו• — ס

טיש ־ע-ס
א ייע־רען א־צעששי־שע• יעס - 

 ריאאי־נעס־טסל* )2 ;־שעש.
נעה: יעה־ליבען :)ל 4״״

 אינר א״ש ־■]לאטי־ש ]־"א ־;טבע; לעה־ע־
 -א:ן שען— טע־בענשילע איינע שששע:-נ0זעלב

סל אייל ]א־־לע ריעזעב אין
א עז

נערא־ש רע
 ]עסשנעששעלדש שירביירע

 לעבענסויאנרל ־על־נ־אזען איה־ען בע-
 ציש ביז אשסע־שע ד:־ אינר זע;—אייש ציינניששע

 ריא צוזענ-ען. שא־ששא;־ נע*. ־ע; א; א־ע־טט 25
1. סיש. א־:ש ששעללע

א • ״״.״_ ״ל ״, דאלב .ן... ״ ■:•״בראב ח תלט- איינעט -

*׳ם ע ז ע מ ער ט ע פ
!;•שעש

 א::ע:־־פפע:עצא־:* א־ע* נדשע״נטע
עגטפע־נט. •שדע־צלאז את־ *••:ט

 דל גילד. נ ־ .
רך, 0״ ניל 11 סא-שא

ן : • • :

גאלדשטירער״ען שאגטטען ר־א

 פע־אנט
א׳ * ת ו ק י

־•;־א־:;•־ נע־ א־ט־
• ע ד ע ל * ו ל ד.

ותדטים לולבי• אתרוגים
ע8נע*ע־שי:-------יא- -עזעס אייך לאננען

 לייש ש ט ע י - ש *א; ערש—
 ויערדען. בעזא־נש צישדא; ״•״ו טיש ני־ איינק־ף.

 *אן אננאבע *ע־זיבע־ש וררד :עליעני:; רעעלע
 נאל־- יר-יישע ערורנשט. ד— נולדע; 5 טיניטום

 זצי־ל. ף—צ עז־א ט־ ־;אי; בלאאט״ ששיין
401401010< ■100111.

8 ״ 61111 ג ״ 111 ״ ,ש .ס 8101,1511־1.-(

ראטתם אדאלף
 ניעדע־לאנע יידע-■ רל קנאבע:• אינר העררענ-

 א ורז ס־אסע־נע—קא שש־אסע,
רא**עעהרלע, א־צי-זוע; רעם ורש
*א; לאנער טא־ש־-שעש . ריס די; 1
 רנאבע; א-ך זא זאטטע־-אנצינען, אונר *ר־י־א־רש

שאז*[. נ־יעששע- :אך שעשנז! השש זבל■ מל־ידער
ב-ננע; ויע־דע■ טאט נאך בעששעללענע; ■י־

 ־■׳ישו א־נר שסת א;1 או-טנא־&ע ש יט ששונרען 24
אננעשערשינש

צ ־שי; ש— אי;ש שאטשע דע־ ;ע:־ען.

ע :־ ; א ש ש ־ א * ד
עדנאם

ערפ נייעסטע דיא
פ־אפעטזן־ גא־ *אם •ט

״ א•:־ קאגישט־־א-ט ;־רצי ״•:עט א״ט ן
̂נטט עם יאט צוהנקי ען * פז־אלשעטםטע• •יא וע־

:־•נ:ט. אגע ל גל־־כע ־־א ן א צ״ש צעטטע־—ק אץ :־־:ע

: ע ז י י ־  ■אפגזערטע ־ען,1־ : 6—ז פאן א״גפאכע פ
־ •ט א ק־נ־ע־ פי־ נילדעז. 15-10 פ^ל

:־אטע:
 גידי אל־יע־ א*ג־ נידד״־תזט־״גופפען נעטט־אית״יאגעיא
 אנצונע־ ניטטע ־*כנעג־ע־ נייא - ראא־עניא־טיקעל

-א ארך זא ־אפטעיט. א־ע־ לתקט -ע;טט, א: בען

ד:ע־ א־ נאטנא־דע דיטטעלטט בעתזטעיילונגע* ט•״
בייא ־

*01)117 1*01,1171• 1,) 14 1> 1ן)1>ח1*מ1>.

מצבות.
ד אל קאהןים ארג

ט׳ ■אבשט־נ־ראנעי• פ ע פ א ־ ל בי
\ ״ 14 61)5וו1וייוו}|-611י1ו*ו<י1 ז
 נ-;י*]ע־-ש.) ירש איני שבת <אן

,׳•עלבעריא י-נלן. אללען **•ערלשדך
 ־ ג-אבשיי;-זעשצע:ם רעש ]*היבש ;ע—ש ה
האבען• ער*־*לען צי ה
־ אי:״ טא־טא- אייט נ־אסששיינע שאנע זעה- ה
 יל *וך-א. א-טוואהל נ-אששע- אין זיני נ־אניש *
- שא;ע זעה־ וננען,—נ-אי -אררעקשע שר־נ. ה
 6? וועידען *ע־נאל־י:; עבשע־ טיש ען86ש,- *
8אייט:ע*יה־ בעסשענט ה

18 •4 .4 .1 ,4 ,1 י 4. 41414■ -1:3, 4, 4, 131 ■י י
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 וררד ויען א״ש ר)׳ ע ש ל א ם ע ד, א (ה *
 א־זט הערנאלש שארשטאדט דע־ א־ן געטעלדיט.

•אד,א:;א ורטווע אלטע •ארדע 108 דיא ויאבע דעזע
 מ־אנדן דך ער&רייטע דא .שמא־בען.*1

געדנדר־־־־ ניטען איינער אלטערם ען * י• ־י י*>י*׳< ■><! יי\י י עם איה־ ^ ״  ■ * 1•־
 צ־ לעטצטע דיא אין ביז ;אך קא;;טע אונד

 ךבע;ע1ע־שט1 דיא לעזען. יגענגלעזער א
 אוישצ הערצענסג־טע בעז^נדערע דודך

 ענקזגי 14 טאבטע־. ז*הנע, ׳- הינטערלעשט
אורענקעל. 8

 ש ן ע ש י ש ש ו ר א י (ד *
אין טאגטען אויגושט א־;ר .2 אב ע.) ;

-

ז דיא

 אי; :קעל

! י ל ט ב
א ד

א״־אשעא*-ען בעדייטענדערען ־ע־ ע־טרעטעד6
ערגריי־ צו ד*א בער א :;,בע־אםר. צור קאם־טעים

ה־ל£לווע־קע• רום. רעם א*ן גגעלן שאם־ שענרען
ער-6 דיםםשא־־, הע־רן א ד־ עזענד אג ווא־צן עש

(בע־ל־ן צע;ט־אל.קא.ט*טע, דעש ׳עטאר
/ נ־ערעניצט מעסט).

ק^הען'סאנז ̂<ש  ;שאניראן־ר קזןהק זן־ש7 בי*נ־. י.ייב־^ד
 זלע: לאצא־וש עקטזןר—1 (לזןגראן).

 קזן־.ע; איני ב־רן איד־ (;עוו.־>ךק>, :אך
 אללי׳זנצע רער ווענעציא;■זפעיט־עטער

ע־ ׳;)א־׳:) דד־■: .6 בא־^ן דע: אינד  נ
דע .6 ■:ע״אל״ע־ אוגד ■::ע־; ד־. גע־,

 ר״:. )נדע־ס1בעז איי־ געי:פ־עך דא: פיעל אי:
 אייגע- גא״ע־גע־ דעד איגד :א־טויאוץ: ליכען

ם דא: :עשע־קטע, פ־אודנין ענטפע־נטען  אין א-
 נדיוערנע. ז״נעם ׳:טעדטע גרזןשע־ק דער גע־ א

 דעם. ז־יא, או־פנעפאללען יידע ארגיע־ א"ן טענט:
 לעננע א־גנעווארגלישער פז*ן ־ט ב י; א נעד:ט סען

 אבער איך טענטע ,דען ששיקטע. יטאגהייט איגד
 אינדעם אדם. ראמע אייגע ־•עף ״1 זעהען גע־נע

 אנבליקטע. ל־עבעגסיוירדי; ע־צערלער דען זיא
 שיר איזנו רא־י־ט איירער וני: וו געדיגננטע ,דער

 גאזועי- גאלאגטע דער )־ט;טע1אגטוו בעפעהל,״
ער •טיקטע נאבט דע־זערבען אי; נז$ך אוגד נער

 פראוויגצ- יענע אין קאריע־ בעואנדע־ן איינען
 בעט־עש• דער וו-זונג, קיריצען רער שיט יטטאדט.

 צוציזוקק, אונפערציגייך אירש זי־א •ודע פענדע
 צאגע־טען געגענאיכע־ בעפעהדע זאלבען אייגע:

אוגד .ע;:ליר, מ; לזןקאלען יא ידי בע־*י
;אך א־*ל£$םט מער רען י יען ען£־:אז האללער
£אן ע ז •יי ער א״ ;אך ע־ אלם בו־;. ק^ם־טע

עשב ז־ינער ט לעף*־ ען טאג פ־ע־צעהן לויטער•
צ־״א ד־א ן שלאםם; האטטע, ר־יבט סא־־ס)
£־־,־• ־ א־טע ; עשי געי

51ועצי1 1■1
? '.•ז־־אעל.

ד רד בעשע ~ען בעז^גיע ארף ע־ ־אם ;•,ז א־ד
ער זי־א <דען ד נעזאנר דדעדער ;•;רם טד׳־יטער

 האטטען׳ ען
ווי׳ד־ יעש ̂ג

ששען. ו-או־דע ע; עויען)  אין דיא ראש בעיט̂ל
 ציריקנעשיקט פליפטלינגע בעפיניעגדען ך ז :־,)ד■

 דען אד: -ע־-ע ריא״עניגען, גי־ איגד ויע־דען•
ניבט רייטאטר אי־־ע אין ג־יג־ע; עדעג:טע; : £;־

 א״י־אעד אלל־אגצע ־ע־ פיון רען ״ע שיע־יאגען
 ־ו־:£י־.־ינגדע־ עי־ אג:עזיע־על£. ן—אי;£יא:־

 אין עענט־א־-־אשיטע דא: ראשען בעיטליטשע
 );רז)ן1ל אין ־אשיטע יזע ר טאגדז^: רא: בע־רן,

קאשיטע דא: איגד י־. אינ איו־אעל. אלליאנעע דיא
 י׳ייידי •ע אלליאגין •דענער דיא ,וןידא £א-ל. אין
 איבעי עטיואינע געיטטע־־ט. £עד£ינינג •ע־ פ־

ע  דע: אין ־ _ א ג רער לינדעי״יגג יעי־ ויע־־ען י:::
 עגדעט :ערי שי:ידא ;'עדע־געב־אנגטען געגיעליך

עגזע■ רעשטירענדען גאך עט״א ־אג: ריא איגר  
נעיו.יזן־ך אין קיןשיטע גג: איגטעריטטיטיע ראש א;

* ש : ו זר • ו : ע ״  ר ע ט ל א :,א
 איגטער ע־עעלרט צ••:.־ .)־אגר,:. ־•ע ט) י י ע

ע גע: פאייגעג־ע טיטעל דיעזע:  אייגע: :■יא י ::
: גאבטשארל  פעטע־ש. יעי י:טע־£אדלא:טע ו א

א- -״ עא־ען עש רעגיע־וג. דע־ יייע־ז־עגר ג :

-פעואיני יי'! פע־ב־עבע־ !דזנר;:ע־גאגין
 דעש לא־ פינשפערע דאז אין דעבציפאלגע אידן

־ אירש זיא נאבדיעש עש, געפעגגנישר״ א ז  נאך י
 ראטטען האארע אגד בא־ט געפענגגיש־עגעל

 ■״־ ען ויא' שיטשלע־י״ילע לאששען. •טעע־ע; קיד־ן
 דעד קאפ-צע דיא איגד פע־פדאששען -!ן:ען ;■;ע

 גא- דאם פאן אל: איר־ פאן ז!)ייארל -א־ -אשע
שאל ער----- ד ;ווזךדען פע־געששע ט̂ז
י י ע י ל ד : א ד

וואה־זויו
פערב־־ני
שעשירט

רעש:; איגד עעללעז׳ ■אץ
 ־'■־א לעשענם זיינעש -עשט ..

דדגי-ט אג־טע פער״ ״עגןדינע :■:שען, ע;
ערי־ו צו בעפ-יאונג זייגעעטט

 80000 ביינארע •יא־ען עש אישנעפאללע׳, גלענצענד
 זאל. ביראפעסט ראט גיא גא־ אגוועזע,ד. פ־עשדע

 (׳טטא־ט־ פאלקםגא־טע; אי: שענשען שאססען :ע
 פער- פעשט ראש נעזערען. יראיינינט פ .יועלז־פען)

 דויעדטע איגד ■:טא־ינג אהנע דוודג גאגץ ליעף
 אלעדייא ויאירען עש נאבט ד־א אין ■:פאט ביז

 גרז!: דע: אינטערהאלטע אוגד בעלוםט־נינגען
 איין וואורדע נאבזזם דער נעבאטען, פונל־קו: שען

 זיך דאנ״א ט־יכעאנגעכראנט רער אדף פייערווערק
 לייטע יינגע שער־ערע ע־אייגנעטע אונגליק איין

לאשגעלאםם׳ קארן א־־נען £־פ; ־אקעטען דאטטע;

פאררא: גאגעע
דע־ זיך עינדעטע עג אינפיןרזיכטינק־יט

טעה. ראטטע אוגר

 >}££־- דיא ■א־, געלדגגען ענרליך אירגען עש אר:
 לעג. ■עו פאלל דע; אייף א״פשע־קיאשקייש ע־עללע

 האפעם ריעש נעלושטיגונג נריפט-ען צי־ ־,אש דע;.
 דיא יודען, רעש בא־ט ■טאגע רע־ -אש רע־,-:,

 צו לעגגשט ׳:אן ראפט לאנגע; זייגע־ אי-זאבע
 דעשזעל■ שיט איגד -א״פגע־א־ט־זביע—ע־ף■::

 *,׳■פ *ע־נע־ען :״נעז גאטר״עג־יג־״ט
עגטפאללע. פעפע־פבורג אי׳ ■זאלשעש

א ש ע פ : ק ל )1 פ ש א •זד : 
ע■ אללע אי;ע־ איזט ט.) ש ע פ א

י 1'

א־טיגג

 וואירדען ד״עזע בעיטעד־גט, •טטא־ק שעגשען דערע
 דאש געגאששען. בע־אנדלונג ע־יעטלכע אין נלי־ך

 צוש א״נטר־טטשקא־טען דיא פיר ע־טיענניס
 דיא בעטדאנען, גורדען 30000 זיןלל פאל־פיגשגיע

אבגעשלאסשען, ניבט גאך צייאר זיגד ען רעשניג

ף ר ע ו זו • י ו ן א ע ר ו ד נ א  פער- פ
■ ו ר ד ט, ט ע ש ד א ט ה : ע ל ע ג ש

 קאשיטאטו (נייט־אער :לבאטישט אין ט.) י ו ב
 ד־א אבנעהאלטען. שא־קט ד־עזעם .״נ אם ויאורדע
 ט־ע£- פארזא-גע ויאללטען איינווארנע־ יידישען

 -דענהעטצע קיינע ויך שא־קטאנע א: דאשיט פען
 בר אימנעבינזדאם דע־גאנצען ארם דא ענטודקלע,
 פזןן נענו: דויך אוגד ציזאששעגשטראשט ע־נפללק

 פער- דך אויששר״טיננק צו לייבט זעה־ ב־אגנטיויין
 שטיהלריב• רער ראהער וואו־רע ע: . לאש ל״טען

 ארפרעשטצוערהאלטען. א־הגונג היא ע־זישט. טע־
 וועלכע פאנדו־ען, 0 ארך רענן ענטזענטעטע ע־

 א״פנאבע איה־ע אייפע־ וע־טהעם יאבעג׳ שיט
 רען וררטהסהי־זעק רען אין צענטען זיא לאזשע;.
 רעם !יורק וער ־עבנינג א״ף שא; נאגצען

 איין פאגדירען רע־־ען דיא ז־ך שאנטען אבענדש
 שארקטפלאטץ, אש גאשטלאגער שעהאגדשעש רעבט
 רער שלאף רען זיא שליעפען רא־ייף שאלד איגד

 א־רנען שאן רא: אוגבעזליגט. ;אנין גערעבטען.
 יעדז*ך נא:ט דעד אי; ווערדע. ץ־יששען ראא־ קיץ

 אי־ננע- פעגשטע־שי־בען ריא יו־ען רען ■יא-רען
 רע־וישדאגטע זי־ אעפל־זיבט־נ ״ע־ איגד שלאנק
 ש־א■ נאשענש -רע איין שלענע. ניטע ט ע־ריעי

אגגעשלששען. פישטאלע אייגע־ שיט ״אי-דע טע־
ד׳ לאשע; פ״יר יא׳ ;־:ט

; אן נאטע־ ד;ש שפיטצע־
יק•

 שיט פאגדורען 0 א
ק־אוואלל רעש איש

1

אך, איש עלי:ען ענ־ס ״ו ען:ו ע־צ  ־,אט, £-ג־ד,־ג־ע־ש עש דע־ ד

•1זאלר בעגע־עז עי :

•*עף אצע־6 ם״ן די־ ־אנק טוי־עני״אנען דאנק! ^

דאש פאא־ אלהע דאש ;*ך לא;נ

 דע־ ש־־ענען ויא, ש ז״נע איגד יאקא: עשא;* -א:ע:ען

:עשראשנען•

דען ער א: ־אש. או*ש;עעשאנ*ען ען—שי: אין ;•ך ע•

קאננ;ץ. ■וערדען שע־ש^לנש :־

 עאן ער נאנדעש א־נד א־שעש, נע־י א ־אנין פע־־נשען• צו
 דער •א־,יען 12 ;אך קאש ד.אש <ן שע־לא־ ראשפנו;: אללע

 צו *'*א6 איין שיני־־ען £אן נאו־עע;ע־ דע־ אן :עשעדר
צוגע* ראש ריא ראש !;עזזשעלר׳ש

;עעווי! ו־אליען־.א;;:

 שעש־^- •יאשש־ל• ש^לדאש דע־ ראש ודססזן וויי
בעשע* רען קאל־ע אץ שייפשע* שאלצי רעש שאן ,״•שין

ר גונער;אשא־ ג־ר- א־־,ן אל;ד א־בע־וואבען, :.ו קליין •ושף ראש ■;-־•אטען
אז;םע־ז גענו־ע ניישהאן ארך אנפאנגש אירן ראש ע־ :עהאנדלען. צו ;אם

די ;רי<£ע א ד ראך דערציען איש ריע־ שאל־אש, דע* ראש צוליעשצש אדע־
ווא־ען £עלשש או;• רעש ש־ש שליידען ש וואר, שע;ע שלעבשער נא;ץ קיץ

ש־ענשיגקיישען לאנע וי*;ע אוש נעשראן אללעש א*;־ גע־אבש, נליקליבען
העדוישגעיששעל מ זר די יו

שער ר־ א';ד א־זש;אך ע־ ע;;ק,)ר ש־איישען א■ נעפענמישסע איש לאנגע
ראש עש אבער רעש ע־ ־אש שאדע *;עש ו פא־ געעטא־בען. צייש קורצער

ג שיייריים אין ;•עדעי- א•:ע וועלך׳ אליף ע־צע־לש, אללעש שאלראשען

;•:ש ־א־*; 2״ •שאן
 ב; איין ראש או;ד דאד, ש נעשזשי־ אוגג^יק אינש שער

ראש :אל־אש רער :אוי&צודעקען ווא־ד-ט •א ד וא־ען •ש
פא• רעש פא־ ־•יר -ל•! ונאלי! ודו•

 פ־עלע ז־נד אינצוועען ראש נעפינשעש ליצייס״סשער
 פאליצייש״ששער רער אבער םערפל$ששען, יאד־ע ־עלע6

 עבענוא יעבע; נעבל שלאשין ז״נעם א־יף איששע־ באך איוש
 אוג■ אינצוו־עען דער שעש־אוויטע ל• •לאש עא;יא־ש דע־

א״ט. נעווזןדדען טע־זןשפיציר

 •;נ :־בע־אל ־ע־ א־זש •אר־ען 10 אונגעשערר ;אך
 איש נעקאששען• קאל־ע ;אך ־־ש־ע-פ^לען פאן בא־נאשאר

 פזזלי־״יי• דעש שיש -אר ע־ או;שע*זו:ען צו עששע־ אללע
 פאפי* דיא נד א ביבער ו־;ע וייי־ל אונצלשר-עיק, ש״ששע־

ע רע  נעלד ארך ראש עש או;ד זי;ד, געויעוען ;; >!*־; אין דנ
 -אריבער ע־נער דעעש אין :;עשערלש קאשע ויינעי־ אץ

ל-צי רעי עש ראש  אונשע־בעאששע ו־י;ע אן ש־־ששע־ פ̂י
 א־;שע־ןפפי,דר רען א-;דאל ראש אינד אוישגעלאששק,

 איוש, נע־ועוק ע־ ־־אפפיצ א־נש ע־ ויישרעש רער ולאשילי,
 גאנין איינער או־ש ראששע, עשאלין גרעסשערען נון ארך

 ודם- שן דיעזער זש א נעעלאנען,!דאר־:ער אי־זאנע קלי;ען
 גע;אנ• נ־בז־;א־ נענע־אל צוש ער ראש נע־וזן־רען. ד,ע;ד

 קליין •ושף פ?ן נעעיבשע ;אנצע ־־א אירש אי;ד איוש, נ:ן
דע־;עגע־אל האט ■לש ש־שנעשר עט־עפעלד שעד, ר׳ אי;ד

;ראש**) י׳

 ראש בעגאננק ליצ״ם־סשע*
 פערשיקש, <; ש*:־׳־־ נאך דע

 אבער ע־קלערש. אונשולדיג י
 אין טעה *׳ בז נעדו־ערט, :

צו־יק שלאנד ר ;אך איני
שערר ;*ך ראש

אלו א-;ד אעשערעטיצש, א־־ן ראש ער נעשהאן. אירן £־ר  ב
 שיו.ע אללע אבע־ שאנן׳ ־•*נער אין וויעדע־ טעה ר׳ וואר
 צו וויעדער פאשיליע :•־נע אוש ראש גענענען דיך ער ריא

 זןהנע בע־יזם יאפא אי ראש ער אוש־אנשש, וואר נרען £
 זעע־ ווייטע ד־א •ך א רך האש או:ד עדינען צו על צי דין

 ריער אוגד לאפשען, פע־ד״פשען ני:ש אשערקא נאך רי־זע
 ■אש נעווים ער •ראש נעפונדען, דאש ו־ירקל־ך ער האט

£זןלגש) (שלוש
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 ־ענ;ער*עי•88• אץ נע־־נ*שי״ז*זש דעס ל^אליג
 אינשער־ דע־ א-ך ראם אונו אלשען—, ג ■■אד-:נ

ניענישצען רא־נז טר ויעזעלנען זובוננש־־בשיע-

 אי: איביע- אינשיע־זיבננבאקשינ; דיא ואש .2
 אנקלענעד אאענטל־מר אלם יעי־ טערייענפיזזן
 שא,ן ארשישאוט ששאאששאנו ק*טגל. *גנ־דע־חנן

 א״! אי! נאך ואנז־ם ועש אינויערצינל־ך ׳עשצנז
 ץ א דעזעש ואש אונו ארשגענאטשק שיע־צ־יבניש

 ענשיששעוע;. דען ש־ש שאנשיענליך יערצ־':;־ם6נרע;
 אינו - :ויעודע ע־גענעט טע; א נ״יערק דען

של־עסליך
עו קזןפ־ען דיא ואש ■8  ורש• ז^נענאננטען ו

 אב. שגער אינפיע־זוביננשר ועם אקננע; פ־נע״נן
 ! אינו !)בוינז שערז!)נדיבען דעו אונו שע־לאננט

 ■.עויבששואשש־ ועם ויערער עננז יא־פ';; שע־אננז
 ■ששאאששאניואל־ קאנינל. ועש א־עו שרעזידענפען

עו ־עשע-ענשען ועש אדע- טע  אננעלענענה״ט ו
זאללען. וועדדען אנשע־ט־וט

 ע־נענענשט א:.-״ פ״עשיע־ שיש
נענאששען אונו ■שא־ף ׳אזעף

 אנע־ששא. דע; אן איוש דאשדר־טשענעזוך
 ש. ב ע ;עזו: איןויעיעש נעריבשעש. אששאנוואלש

 אונפערזפיננ ׳א״;ע ש־יא אעד א־ף1״ ■שיוט שעש
 צעד הויז א־הר שא; ־אש ואביע; :עוא־ש ;׳א ־א

־•...............1י־־ ־ ־ נעו־״ען ד־א. אינו ז-------

שטעשו״ענשש עיש ואן גאוני דע; א•; אויש. *׳עלו״̂נ
 עש־יענ;שע1שעשש;אש וואידויען נאששעשו״זע־; י

״אר דע נעבי אששענשל־בעז אללע אבנעראישיען•
 |לאנ• רע ודששען קאנזולאשא דיא בינשלאנש׳ ע;

עו נע;  אוף לענועו שע־ש־עשענען הנע; א שיא; ו
 ״א. ׳:״££■; אנ־יע־נ־ע[ דאדא וע־ א־ן ד־א אינו
נעששיקש. שעששליך ־ע;

. ־ ע ש ש ע ש א ו ו ב א י וו ׳ ש י ו א
 •עראג. ע) ד נ י ־ ט ע נ ע יש י ד "י ש• ו א

עו א אין •ששאדשעשע  א־צ״ישעש ׳:. זינאנאנע. ו-
נאששעשויענשט. £"ע־ריבע; א״נען ו׳״:)

ש■ ע ש ן ע יש י ש • ד ע א ד ז י א י(איש
 12 וזאלב אום ואש שאביזקנאסשע ויער אץ ל) ע £

 ׳ששאשש; ענשש נאששעשו שיי;וליגע־ א״; אוד.־
עו א־ען ו אנוועזענד וינוע;■  ;עש״נדע£א־יששא;ו ו

 £או. ו־ען א שיש ו־אולשועשינק"שם£ע־״נע ד־א
 א״ן אינו ווייוענו״ועי, דע־ עאנל־ננע ויא נק.

שיבליריש. עאולר״בעש זעוו

 ועששע. נע־יבש ואש - זאלל. ואביע; נעש־אנע;
 ז>)ללען ;ע־&יען ישישי; איו־ען אונשע־ ,׳;!)רצינג ו־א

 £<דע־; זיא נעישעוע;. נ':ש אביע־ איזש ו״עש
•צא־גן<־ז;',ש*ן דאדזע״

ר ע מ ש י ג י ם ד ע ו ו נ ^ ז ו )  ע ד :ע ס *
( . ; ע ב ר ^ ס ש ע  ־י :!עני בעיא א־זט ד. .1א א: ג

עולענע;. לידע! •שויערע; נאך ניטע ז״נעש אוף
 ־ט אבע־ לאנדעשויגרט־־ץ״נינגש-ט־נ־שטער, דער
 א־ש .••א־,־דיג סזנגדע. בעלא ה^־־ע־א־מעע ד־ג־

הן >.לש ד:א\ט צו ״■*י! ־אדרי; ״אדלדא. א״נעש ̂ז
 יגן ד שש ד־נ־ג געב^רען. גיונדבעדנרציגרש בעגדען

 •דא ועשצשע שטאדט׳שאש זי־גיגד א־ן ער בע;א;ן ודע;. *;על־גקייטען
 דא בעשי־^ס א״ד של.־ט ש;:ש א;־ שעגעדין א*;
 •אד,־ע ״־ קאש־יא. א־ן קור? •־ר־ד־שק דעם ש־ש

 אין אטק.דשד.*ב)< אד ־;ש ש־ש ע־ קאם אלט׳
צו וד־מאטה ד־א

 שעלרעש דעשעיטע אנגעלאננשע דד*נ*< ע א*־;
 א־ שא־ף ט ש־ רעש קגאבע יעד■־־;? 1: דעי ־אש

 אבע־שטא..טשא:״א־ט. דע־ בע£עדלעש ^לגע6
 -א ווא-דע, לט ;עשטע ש־ש. ש־־־ען אדף שאשט

 אץ צ־־גען ש א א־ד; א־־ט ש^־דאנדען גר־יגד קי*ן
בעד׳אלשען. צו -אשש

פערשיעדעגע;ייאיגרךט?
 ש ש ־ ו ב ע נ ש א וו •

 שא;—£ ויאי־וא ״״זע איבליבע־ אץ ב.) נ י ; )1 ק
עו אץ  שאי• ז־. נעבי־שש£עשש ואז ו.~ששיששא־ש ו

 £ריו אללע־ אי; ביענאנניע;. :,!);׳;ש ועש עששעש
 קאנא. צ־שז־עללע א£;ע־ ועו £>); ע־ד־ן־גשע;

ו״עזינע ויא ־•לשיע -—-א־ באלו אינו ;•ענעדששע

■ששעשע־ שע־.
אשע-ש״שראל

איגקייטק.
ש ש ש ע £ ז ע ו

 "יניע;•)- ■עיש )נד״ך1ז ע־ ווו)
 •עיש ענוליך אינו י״זנעש״שקאל עיש

ש-״א. וע־ אלש א־דע.
 אץ ע״ע־שט ע־ ־״;נטע

 נאש״א. ז>)ל:ע; א״נעש -יש נא־ויע. ;אטיוןנא -עו
 ״ע־ א; ע־ •ששאנו באטאלל׳־); נאלנא־ויששק

עו)1׳ נ־ענצע שע־ב״זע; א £׳־ ץ״ענ ו  אינ;א. ־
 דע;;.ש וע־ ע־פ־זל;־"־ ״עני; "א££יע! ־ישע;
נעשעו־ריביע־ זא איש אינו •שו״ר׳; זעו־ אבא־

א א״ו־יו־ע■ שע-ב״שק ־יא אלש א־. ״  ;. א -
 £־,ל.; ״;;־ע "א אץ ״ען א רא - ;א־;.

 ש;ב.ץ. ־׳;־׳: שא־טע־; אי;ע-וז)־שע; אי:טע־
 ויא :"££;] א־שע־. ועדלע־יע; ז״א ״עו־ענו

 .־־״;; א־ש ניבט איך וע; איננאר; נעשאנגענק
 -אך אב;־ ־.״אנענע, אנו שא־ש״א שו־ענוע

בעואנועלטען נ־״זאש ו״ענ-נעו

 ויא־ד -ץבע-שען ...
 וארב אונו צוויק ש״שלאשצע אש שעניע בליעב,

 דעבצי;ע־.'אה. דע; אץ ז״נעש שיש שיע־א״נע : א
 א״נע נ־ענצעניניש״; ׳ש״אנעד שיערינזשא־בענע; -ע;

 בוינאדע דעו לך ע־ ויעלבעו שיש ש־״ישאא־.
 ש־אש דארוף באלו אנישלאש. אשבאשום •נ לוו.

 נאזזש איבע־ ו.!)נוויעוישא£ש ועגולעדע ויא אץ ער
 ז:) שו״ל, ״אששענש־אשע; בעדי־שע־נוק דע; א;
 איזא. שא־צאל. דאשא־נא, שאן ■נזלאבטק וע; אן

עו ב״א ).1ישא,־ל )םז)ק,1ק שעג.  עויששי־שינ; ו
̂ן  דעו א״נער עו וואר ׳■׳ואז שאי. 21. אש יען.1א ט

 ננשש״עון שיעגש דיא א״של״שערן ועדבע ע־שטע;
 בענעושע; העלדענשישוינעש ז״; שי־ ע־קלוןששע;.

 ציש ש־טשלעריו־״לע ע־, •ע־ו״עלש ע שא; ד״עזיעס א
 שע־ר״ענשש• שיליטע־ ויא ־ט. א״אניש ו״״שששא;;
.־,לאששיע. ור־ששעו שעדאילליע

עו נאך  אין עו ״א־ו ״א££עניגש־ע־ךיננ ו
 ענש אעבעועללינש ״ע־אך *גען•1נעצ אינשע־זיבינ;

 שאשיל״ענבעזישיציננ ז״נע א■״־ נינ; אינו לאששע
 ׳נישעשער ואשישאט. ק־אששזןע־ איש שענואלעק

 )שי.1ר איש ש־י־נוע ו״נע־ '־׳;;;ע; אי־ ע־ נא־ם
 •ערער י צענעיטשאנש י א״נעש שט.לליע דיא טאשיע

 א". עו שע־ש־אט ו״בששאנע ׳;־־׳*סי! איש א;.
 :,!)שישאטש. ץ־אששאעו ועש .׳ו־ולבעצ-ק נע!

 נישטע־יאיש ד איננא־ישע דאנששישטי^עללע ואש
 ארע־ א ועש *בערנעיששאן ש צ איון •ע־נא-נשע

 ש. נש א -־ שאשט א״נענ עלבע־ ■י אץ ץןשישאטב,
 שיעל אטא;א־ישעטע!; שיע־יש״עועניען ־׳ע־ טע;

־א שא:;ט  ואש ארם לענשע. שא; ־ע; א; א״שיע־ ;
 !)־נאנזיוט 'א;־עבשע־טו״-י;ש-שיני-־שע־'אש

 שיניששיע אלש ואשזיעלביע אי; ע־ ש־אש א־ד.
 ואנ״יעד. א־ש עו נא־ש ־ צינל' א";, יאטו א י

 א־דל״בע״טטאנרע אי: ו־ששש*:;
 ק רע־נאך אלש טע־ו״ענשט
 ל איש שעל־עטע־

 איב נאנצשא־טעש״ללע£ ואש ־־אש
 נינישטע־יאל־אטו ע־.שיע־ אלש ש;;־ע ט.טע

 ואניועו רעש טען אננעלענענו ניעזאששטע; ויא
 -׳טאאטשוער. : צ ־■)ללא; ע־נשט :׳; )־טש1״עשב

 אינועיש עב בל שע״ע יא־־• •ע״נאננט ■עזע־
 ואש ■זי' דעצעשבעו איש ביז שןבטע;. ־•;׳.עש אי

 לאזועששע־ש־די־יני״ש-ש׳- ציש ש־א״׳ ראבינעט
 ■ע- ואט אשט ־'.'עש "אי־י־ע• ע־נא;;ט נישטע־

 ז״ א: ביז ש־ניששע־ען אל־ע;ש!)־;ע.וע; אץ -א;;
בעוא־טיע;. אייך לעבענשענ-ע

ז. א ט ע י ל ל א פ
ם איינען ט י ר . שאם ש ען לנ א נ

טי.*טיעטצונ:.) יטינ6(
ן א-רדזן דל. ^  ז־א ־אט ׳א*:ע־רז;לט־נט נ־

א דך ז־א ג־נב״נט׳ ראדן א-.-ען א־:ער ̂ טוטטע־ -
 אי־ין •־־,ט* ״א , -איי ז״נעש אלש ־דעא ,־עאיד עגשע4י

 צע־טל*:־ רעד ט ד אירן ק־שטע אי;ד ב־ישש א־ד־ע אן
־ דים קייט, ו ; - ע  קאן• קיסשזן *,ק־ א־ד* שיששע־ א־י;ע -

א:׳: אידי־אס *א״א־אלייעש  איזש ;•;''•::ען ־•;־•ן איןיאי
 איים דך, אן טישצע־ דינע פ־עששטע ער ;עשמ^לדען.

 ע- ש־ דען שיש דך דיא שר־עגען יטשי־צטען יגען א זיינעז
 •;ננעל נ־טע* זיין ין. נס שעראייג שוששער עבען ל דינער נעץ

 וואר <־ נעדנט דדע •צ־ דע* םע*־א:ש. בעזען דען האם
־,;•;:•;:זן. צו־ ־; שאטיל ז־ינער ׳:^ט:- דינעש .יויערע*

 :•;שאהד וועלכע* אין נש י.עג• אירש -אש ש־״ש דע־
 ויאה־ איין איד,ש אן ־אם ט נאט וואה־ליך יא געישויענם. עי

געה״לט. א• י ער בעוויעוען, •יאונדע־ -עש
 איך אייך, •שי־־;־׳; איך דא ש אונה טוםשעי טיינע א־

 ווע־דע אינה ■יש •ויל איך אנשאננען, יב־;ן נייעשל איין ו־יל
, ׳נרצעדילש אבער !עש -  איך היעהעי איך ק^טשע •ויא ם

 נעווע* ריויע* אש לעצם צ איך דאש עראימע־ן, ט־ך קאנן
איך ודיש ם, א• ש^־נענאננען טי* ט־ם האנן וואש בין, וזן

ם קויש דך 2:אל נ א יא־ א:ע* א־־שצו־ע־ען, •א צ
 ־ען א•: נע־אנ;ע א״־ע־ע־ איין שלאםצל-ך קאש אי־ש

ל אי;ד ;עעש־יננען נעצש ־עש יש א אי־ט ע־ קא:ף.
אן. ישגעלל דך ;רעש

 ״איך ■;־, •א־.טע ז- יא ש־ ט••;•; !טיששע־ .ט״;ע
 ־ אין ־ט ע •שט טענישענלעכען איין שא־ט, •שנעלל ש־ש

־1 ;עטאה־
 - ז ך ד עש ־אנ־עלס ייאש איש עש? ארם "אש

ע־יש־אקקען. טוטטע־ דיא אונד ש־דא ד*;ע -עשען ■
ע ווא־שען ־•*אטים־יגק דאך א:ע־ •וענינען טיש

לעש אי־נען <־ צע־לטע ! ־ ;׳;:טע־ן דיש דאש א̂י :  ט א-נ
 -יען •וייטע*. ע• •שש־אך טיש• .,איך איוט. פא־נעשאללען |
בעוען רען קעגנע איך רענן ויא־נען, ש־עט־ען .
צו ״יזז פ־זשרען יען *לאן ז-נען •דיי ע־ •א־ז׳ ־עש ן

אייפועכ״ן.״ :יכם ע־טא־רען,
̂ב, ואנשי; דע־־!׳׳ ,:•־ן  אד;ען טענשע *איך יאק

̂־נ־ננ הידע־ אויש שע הי נאך ־אש־,*;ן •ער*  ע• יועגצוצ •ו
נערטען. צו דנע־ע־ע אונד :עסשעייע ינע א אינד רען

 צ־יט גאנצז דא טאנן ••;נען •ען ראש נרייז דעו
 או;ד ראש ט- דא ואנען ש •א־ :עש־א:שעש. נענ״א

אי־ן. ע־ ש־אנטע ? זיא דנד ע־ ו
*,ענני; ־־א אבע* נעבענוא:״! איוש :•ן א*ך .ויעד

 א•־* שפ*א:ע. פ־ינר אל: איהנען צו אי־ ראש זיין, וינער
 ;יא* נ־:ש.:־,*, א־ן עטע־ש לענען א*־־ אוגד שע־טעגען

ערטא־דעי.״ .׳ו א ו איש פלאנע דעש כדם געי,ס

 ־אש, שערלאסשזן רדו דאש ע־ נאנדעש אידן. טיששע־
 דן א• דא הא:ען ענילך דנד׳ נענאננען ווכען א־בע־אלל
 רן א או;־ נע*מר;ן ־ווי;־ אט •שענל]־; דע־ אין עלאפענר

 נעשש ־אש ן א אי־ן ראכען ו־א געב־אכט׳ מיז נאך
•דיני אי; * ע נ׳ה? גענצע ־יא -א* ע־ אבער עלענם׳

 ! צינע־א־ש נ־יי דע־ אירש ־אש אוישטערקואש
 ר־נאיין דך אין לל •שש נאנין ער עש*אך 1 שע־קוד־דינ

; ״- שאן דנד עש ך •יל ש• געוינט! ־״;ועש שטיטטע, ד־עוע
 ן קל־ינען ־עש א״ש א-;ד שע־פלאשטען דעש
! טא:־ א.:ע* נע־יאר־ען דאנן אנשענע־ ע־ <יץ

1 זיזלל דין, גל-־,ל-ך ו^ נ^ך ווירקליך אץ ו^לל עש. איום
 > הינדע

איז! לץ

־ של א־ד נעש״יטש ני:ש ־?פכינוננען• עש— אץ ־
עז- ־י.:
.ל ןאנך ואנשע ■ .. :׳ •; ־•־ - ״ ש. :.אי . א

 ;״- ־•- גלדבען ב־מסזן ע־כשען םדזם • •• אי*
־ נם א נעפא־־ו •נע* א דא־ א: אינדא- ט ני: ־ ט א; א -

 •יא ,דע.ן יא־א: צ:טע ^,אנט־ ־ע;ן׳ ־א־'י.ן
ן *"'",־ :-נ־״'ד מ י ק ־־*:שק : ^ א ־ •א־א: ־•ישע איד י

״ ־ ר;נםע ו־א ;• ־ - ד ! א: א ג־־־־ ־; אן ־ ש- שעי ־
- ־>־ ע נא ־ א• דדע־ א ־אט •יא־ !ן ש

ן י : •שט•:. ע*—ש 1,1לא* שאד״ל־עמאדע ט-ן .
 נעצי־א״נן ״א־ דישדע* דיי־גע אבע* .״ן. נעועזען י

-שע־ע; צ־ נאטק א־נ־ע־ן "א* ק״י ץ א ־:?ך

ם  נ ־אט־ע* בינטעןקע־שע־ טע ד
ן ף או א••:־*•־ יאל:ען א־*:־;׳ ־־אטען וו#*פע •א־אב׳: -  א

: ייד ע* עסאכ-״דאש  ץא;־ שישעןראלטען די.ען אד*• ץ
 איש• ני:ש איש ן. אנלער: ט״ש ־:ן אן ־ ט: ט• ע* שע,

•״ארדעבלא או.ד .:שש,רשע ע* צורא־יען,
 ע־יש*}.קי״ץ יא־,^ב רעף ז״ י־־לען :אטטעט וש ׳

?״ שא אירנען טיט ;ערש .ייאש
ץ טש ־ א •״א טי־ ־א: שעלל  אינד טיטטע*, ר

— נ־דא־ען! דוא :ש ב ו־א
ץב־ן אונד •ם־ר, שש ר• :*ששער •טייגע  א־ןקאליש א

^•;ן ש ו:ש אץ  אירנען, דען איוש ■אש א:ע* נ/יב^־ען, :
 דך זיא ועשצען בלאגשע* א״נענבליק ••;דען •א ו־א־ען דא

!׳* ■יאשטע •ן א•־: :*־;:ע איך ראך״
צו-לראלטען, טער־ ניכש ?•ך נ־••: ־ע־ קו*.;שד רא

•וניע דען ף א־ ע־ דיעף רענרען א־־ש:־:טר״שעשען :•ט


