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 צייטונג״ יידישע ״נייע

דיענסטאג

 זינד. זענדען צו נקלדער

ראטע ע ז נ י א

ק.תרמ״ב שנת.*188אלול. יד בודאפעסט. דד, פ ל

ל צ ר ד ע ר א ל ם ע . א פ י ש, ט ע צ א ״ פעי- ערקלערונג קודצע איינע בע־ייטש אדנוסט ן פי
̂רד■ טיינע דאס היעם, עס רואריין ״**״י״י־יכט, אנז
גז דעכו פרעדדענטק דען  טיסא-עם- דיא ערשיינט *גען

 ;ל־בטע ;״עז איינעס אין אננעלענענודיט לארע-
א  פיעראפפיענט. בלעטטעק פאליטישען דען פא; -

 ד־עזעם א־ן הא וועלכע־ לדט :דטטידירונג. ליבטע
 געוועזענען אינשעידכוננסהאפט אין פ־אצעםסיע

 אויש. ועשם אין שטיהלהבטע־ דעש פא־ פראשע־
 דורך ניידעדד״ואזא אין ז״א ראש רעטטען׳ געזאגט

 ארשזאגען אונוואת־ען צו שרעגע א־נד טא־טע-
̂ן וררד דני. ווזךדען געצזואונגען  טעי־זדערען £*

 דער וועדער האט דדימע ב־ז בעשטעטט־גט. דימען
 ד־עזע •וםנרצמ*;'שטע־*אום ־אש :אך • גע־־בטשדא
 ע־. צ־דעם נעשטעללט. אב־עדע איי בעשיל־־נונג

 ערקלערונג אננעהינוינטע צוריטע דיא -ישע שיען
ש ; רע־ר; וויצעשטאאטםאנ״אלטעם ד א  אי; נ

 רעם פא־גע־ע; -אש וועלשע צ״טוננע;. םעד־ע־ען
לישט ש־עפעש זעה- א״; אי: נע־ישטסהאפעש

 עם :פאלנענדעם ישר״בט הירלאף״ ״פעשטי
 ;שריינען צו ווי־טער אונטאגליך. נונטעדד אונז א־זט

 שפיםטע אונזערע נישט אינמאנליך אונז א־זט עם
שיסא־עשלארע־ אונזעליגען איןיענער ע־העבען צו

נוע
 אבעדששאאט: דיא דורך אינד
 א״נעי פפליבטען דיא ריעסע עם אננעלענענה״ט.' 1 פאללקאטשען פא־ש־־פטע; בעשטעוזענדען רען

וריר■ וררדען פערלעטצען, אינפאם צ״טונ; עההדישען וואורדע, בעשטעטט־נט ענטשפיעכענד.
פער. פאן נעוועבע ש־עקלשע יענעם ארף ניבט : נאבדים. אוננענ-ינדעטער פע־בדי־טעד דיא

 נע. טיסברייבק. נאבלעשםינל״טען, דטניסםען, ן זאנז־ערן דאשיט, ;׳שט אבער דך בעגניגטען טען
̂דער אונווארדע ני״עדע ׳שטעטשדו־ך ט־אבטעטען  שקאנדאלען אונד דוממזדיטעז וואלטטהענונקייטען. ן ז

 א־ם נערישטשהא־ דער פעדען דערען ד־נודיזען, : אי; פובליקים דאש טיטטה״לוננען ענטישטעללטע
ט שא] יוםנרצטיניסטעייאום דעם טיט פעדאיינע \ צו אויפדענוננ אי: ודיוע אינבענהינדעטע־ נאנץ  ד

 דיא וועלכעם או;ד צוזאטטענשפיננט שאנאצע; ן ם$נשען א״נעז אנדעדערדטש. אונד •ע־האלטען
 נאך א־־נעם צו אננעלענענהייט טיםא.עםלא־ער ! אין ז—פ יעדען אוש באדי! (אזנטע־זושוננשדישטע־

קול. אונוע-עד אץ פינקטע בע־יכטינטעיען פיעל : איננע- ;אנין אוי־ אנדע-ע העבענד, ריששעל דען
 ניעדער- רייהע גאנצע א״נע

 ענטשטעל- דורך פערדעכט־נינגעןאונד ט־עטרנע־
 אי; אפפענמלבק״ט דע־ פא־ וואדד־דיט דע־ לינ;
 טיך פע־אנלאשט דיעזעש ט־עטען. צו שטי־ב דע;

צוואר: ערי,לעדעןאונד עצו
 טיך האט ויאש

 יו: אונד סדעפפען צו
פע־נעי וואי־דע ;־עדע וועלשעס אויש פע־נער נעויא-דען? , ■

־-------א דעם טיט ניבט נאד יא דא אננעלענענרייט. דיעזע ; ״
פערב-נו איי פהאצעש 1 איש ש**נ==יעז ט־:ד־ א״נע ־ פ ט הי

ר---------- אלם א־ך ירא •א״א־ל. טעגש ״ •׳ ׳ י -

 יודען ויא אב פ־אנע. אלסדיא
 נעב־דכען ק־יסטענבלוט ■ציוע־קען ריטועלדען צו

אדעהניכט׳
י אב ניבטי פ־אכען ודר

 אב נאך האבק. ע־שא־דעט טעדבען א־םע דאם
פער. געם־ינעם אדעה -טועללעם א"; טא־ד דע־

 איזט דיעם אדל אלם ו״בנרנעד געוועזען? בדעבען
שטדאפנע. א״נע אוננארן אץ עם אב פ־אנע. דיא

א;. פא־ ע-; ־ דעבטע דיא ב״דען דיעזע; ב־א אב אונד - פע־ ת
 דעניערוננ ז־א רענן ־עני האביק? דעשפעקט זאן פע־ב־נ. אי; פ־אצעם העם טיט דעננאך וועלט צע;

 אננעלע. אללען אץ נע־יבטםבעהא־דע ד־א או;־ ; נעבסטענם דע־איבערווערדעאיך נעב־אבם־ דונג ע־;א6ארזאלבע־ דע־פא; דעריענינע. אננעזעהען.
 ■דא ,יד־דען, בעפאדנע; פא־נעהען דאש גענדליטע! ! נעוועזענען דעש ערקלעדונג ד־א זז-והש בע-ששיק. : י^־ יע'ש"׳£ ;עשל' ז'א":ע איזט׳ ־ו־שד־וננען

־: '<= "־א אץ עש ווע־ע דאנן :פאללע טיםא.עשלא־ע- איש ער ס א ה־טע רע:; נאה•, שטאאטשאנוואלטעש :::פע '־וז אש־ ־יי־ייג• ־
' זנ~ רע־"•' צ־טיננע;א״שפאזרנט ריא —־ ־ : טהעט־נ. אננעדענענדדם ריעזער אין טער־ ניבט ; "׳ נע. קאשטשפיעל־נע זא א״נע שאדע. טהאש ת

אינד א־פ־עבטציע־האלטע; אינשטיטרציא; ר־שטם נענאש. הענרעז יש א איהש ייאו־רע פ־אצעש ־ע־ י ישא;"'"ש בענ״שטע־ן צו זאשע איינע פי־ לי־
* ";־"־'* ־' שיט יעה־דך רע־זעלבע; טיטנרעדעי דיא עונעשטעללט. אנרערן איינעס------אינו טע; "א ״'

עש ווערע ראנן בעצאהלע; צי טלליאנען צעה; איישע־ט ;ע־־שטשפע־פאה־ען ראש א־שע־ _ _ לא~י ־׳ק זעעלע איינענען ז־:ע־
או:ר ראש לעבען, די; יערע־טאנן ייע:; בעששעה ..זיעישט־ אינר ,2.: פאם ליאיר׳• -פעשטע- רע־ דך ״"־' '~£ אי־ ד־ע "א ^ט־אטצ-עש

אונד פרשט איינענען פ־״ה־טדינע־ דינע אונד ;׳ט ווייזע• שנ״דינער זעה־ אי; . י פאש ה-לאא ״"'■'־ '׳ו1"1" ־■׳ י■ 1 פפדשטען ע־פיללטע•
' ל :?ז.;' ׳ ־ע.—■ אנוע־ט־הען וואפפע א״נענען דינע־ ש־י־בט: לדא- .פעששע־ י

א האש אננעלאנענהייט.1 זא אינשילו־נ־ דא דנה שילהינ. אדע-דאידנר -
שי דא ד;־ ווע־דען. ■אנעלאששק פ■ זיא פינשעי א־ש. אונוואההען צו ־לי;;יק

האש אבע־ פע־או־שה־יליק. זאזאללםא;דא דיג: קיי; אשטשוענע; פא; ■יא־היק נעצלאיננע; זאנען ־ךאם י"'"״■
אלשא־ך-אאשעדנע;. פזזאראהל. טאןא־ה־עה ע־פא־־ע; ובע־־ששהוננו, העטענש־

א ציעהע• לעננע הא אץ וי־טעהק דע. ה״ט שט־צט■ ■ העד-ן דען אינזנץ. ע־לי־בע; — ;ך'א צינעהטע נאך א;;עלענעגה־ט איבע־דעזע ר
א :־שט ער א; פ-א;ען, צ שע- ם דע נא־ —שט .־ :• א":ע; נעה־ע. או־פ־ענוננ נעוואנענה־ם -
מי טישטודילוגנעו דעזעז פא; אדלע, ל האבען ד פ נאטיא; א־נזע־ע־ אנזעהע; -אש בענעהע■ אניע־; פ

. . . ־י ״*" ־ ■ ■ . והא אונ;א-ן, אי: ודע־ גע־דטפע־פאה-ענש אונד נעא־גנע או־;■ דך נעהטען, צו קעננשנים שילהנשט ״
י ״ רא״ שליש־'־ א־;־ נע:'■־׳נ :׳שש :א־ דא;;•- בעדענע: ששאך ט־ש אדשלאנדע איש או- , דע־זעד. צופע־לעפשינק־ט ריא איבע- יוענע שעש א" "

 פ־אשעש. א״פ-נשטע דאש איי־ ווי־ טיססען נע; נעהע־ע פייבדיקיס דעש אונד אינשעההיבטע; ביק "זא: זרנדערע:=ע -אש יטע־ייע •שש־
- טי־יק. אץא״נעש לאשסען? צ׳ צוק^טטען או־פקלערוננק ע-הע. ■ ה־דעט נע;ע

. ד טיט ;ע ם פרלע־ ם־ניםשעה הער־ הע־ ! קאהאק. דער אנבענינן פ^ם וועלשעש פ־אצעששע. "'־־■ פאל־ צ' לעל־ דע־ ״ע:[ א־נ־עששע:
איינענע דינע שישהלאזינל״ש או:־ א״נפאלש ;ע־ ראו־. נענעבען שענ־ענצפ־אצעכ:עש נעם א טע- אר־ע־ י

א אונה וואדנדנן -ע- דך דעששען או;־ הע נע־ י'"< ע עה■ הא אביע־ ניבט ט־אנען טארקטע צו הויט שאז- -
דע־;אשיאן. אינה ־אש איש האביק בעטעבטינט ויילל־נק־־ט ־'־- -יק

ב : גד״בפיעד, עש ש א ישאש ענדדעז איש : צי בעפאדלע־׳;; איננארישע הא איי, אהפדיעדען ! האטטען. ע־ישאפפט
;; אונטערזו: רעזע ב.::הללינק״ש !ןרע־ דודסהייט ! נו־ אייך ארנענברר א״נען ניבש הא־• ש־אניק . ־ג־ פא; אהניי יבש—ע עש ;•א האבע, :■

- —א .פ־י-ששע־פילל■:; -ערליב-ק שאה• ע. ע־נעבניש ראז האש .:־!ש, טהאטזאבע ה־ש פ בד״בען. •ששעהע; פע־דאנטעס רעם שאשטע; דער : אוש נ ר

. . . . . . ״

איבע־פייעשע ע־ ליש
י ־ק■ -

פע־־ע:

 א זעהע שען,— אבצ ייטע
לאששע;־• דיטע ב״א פ־<צעש היק ננע;— ; ש

שיעש. ערשיענענען •נישש א •; אש דע; אין
 א־ צ" אינר ע־שטענטאל צום איך וואורדע .שע־
 פאלנע אץ איך ל ■ר אנגעיייפפען. העשניונדע אהש
 נעפעננ. רען ינוע; אלא־־: ■■אה־נענאשמענען דע-

 ורם־ ארבע האשטע. אננעורעזע; א־8נ־ם.אינשפעק
 ניע- ■שטאאטשאנויאלטשאפט דע־ ולידלען נד א שען
 נע• אינם ׳•עשאנ-ע; נאשש ־א ש נאך טא; א שי ־ער

א״נצולאששען. פעננניש
.1 אש אננעלענענהייט -יעזע- אץ ראבע א-

ק.  נרינד אענעזעטצדשען ארעד -
 ננא. א רער הרע ■ דער אינטע־עספע איש וועהע.
 אטטדינע דאהעה ■י- פערלאננען נעריששע רישען

 נלייבע איררינע דעה זאלד אדע־ אויפקלעוו;;.
 עלדען שפעצ רעם אץ ואס פאנפען. וואורצעל*

 איש זאנרערן לאנינש. רעם ;אטען איש ניבט פאללע
 -עבט בינדעש נעה״סען איינעש א־רגענר נאטען.

 אונד ראשע רארע־- אינשאל נאך !געאיבטנווירר
 האט פיבלילוס ראם אויפקלערנג! ענטישיעדענע

 האש טינינטער דער פעדלאננען. צו דא רעשט, דאם
ערטה־ילען. צ; ;

איוט. נולד נלי־ך אונטערוושו;; זע־ 1 אונדרטע. פא; נערישטשפערפאה־ען -אש אב אלש
 פובר״ריס הא- פ־על■ פאם ניבט לאטשש נענה״ט

 נערישטע אינזיננינשטע; דיא דורך טאנטענליך רדד
פ־לרע; א־נאנע נעדיששליבע איינצעלנע אלארמ״ט.

אדע- וואה־עז טיש צ״טוננע; ל־א נא־טויעה־ענד
 טישטה״דוננען ע-דישטעטע;

 ;ישל־עפיע פא-טוועד-ענד ע־ אש אלם שוו-.*
 —הא זד. א":ע־ אי! :אצייר הא ווירד צורשען

 אינטע'. אי־־אפעאישעס פא אנגעלענענזדים גע; ש
:ע־ישש־ ארער אונטעהזובונגסנערישט פאם עדששע
ע- אז האפע --------הע-טו נאזע -

ניבט• זעלבשט העזע פע:



ע ע י י נ.4 ש י ד י <>\ ,גג!;!נ, נ ו ט י י צ י

 העדרן דורך זענדוגג צודיטע ק ר א ט ז ע ק
רך. 1 נולר, *0 שארשטעהער נליקססאנן ביוך

ף ר א ה ר ע ב א  חרך זענדדנג צוריטע ק
נולד. י אלט אבע־־אבבינער הי עהרוי׳ זרי

עדר' זד׳ דו־ך טישקאלץ) (ב־א א כ א 6׳ ט
2 ראזענבע־נ ■אבבינעד ה׳ 8 1 קד, 2

 יש6 יוסף העדרן דודך ג ר ע ב נ ע ז א ר
קר. 18 נולד. 12

- דודך ד ע ד י 6 . א ם • ט  ה׳ עהר־ד ז
 אעגאי ליב •ודא ה׳ נולד. 3 ספנו ))בערדאנבינער

 בל״א יושע ה׳ נולד. 2 שאהן אב־דט ה■ נולד. 2
 קליין •עקב ה• נולד. 10 עדנסט שנהם ה־ נולד. 5
 יצהלו ה נולד. 5 ראזענבע־נ ישעבד ה׳ נולד. 5

 יעקב ה׳ נולד. 1 רעבבערג דניאל ה׳ נולד. 2 #ראנלן
 ק־. ״ס יאלעם דיב חיים ה׳ נולד. 2 שיוארץ דוד

 גולדען 1 בלויא יצחק ה׳ נולד. 0 ערנסט יעקב ה׳
 1 שעהנבע־נ שפיאל ה• נודד. 1 דודיוו״םסאנן ה׳

 קד. 50 בדיין יצחק הי קר, 5״ כלאם צבי הי נולד.
קדי 5״ שט״ניטין יצחק ה■ נולד. 1 מליין שטשון ה'

 ציינניטבע ע איה־ וואללען זינה, דאבבינק האדאקשען
. זענדען. איין שא־שטאנד א;דען דסליחום א׳ ״ם ב־ז
ן עזעטצען■ שא; איזט שטעלדע -א
א יוערדען אקצעשטי־טען דעב ע1 ד״זעששעזען -

........................״ . ״ ״ - ! ביט דעה־עדם ד־אא״נעםדיטשלאטי־טע; 12 ניטעט.
ו— ^ — ן איין ד—ו, בעשא־ציגט געהאלט. יעה־ל־בע, שלי 1<״

 אינד איוט דישלאטירט שדויא עטטען
 -אנך ל״טע; טעדבענשודע אי־נע זעלבסטשטענד־נ

 שדי 550 ארז שאללע דעזעם אי; והדד נעהאלט דעד
 דיעזעלבקטישטעזאי- שעטטנעשטעללט• שי־ב״דע

 בענטען דיא לעבענטודאנדל ־עליניאזען איח־עז בעי
 צים בי; אששע־טע זינ־ אונד אוישיד־זען ציינניטטע

אויניטט 25

שע־טע
שטאנד

אי* ד־א זענדען.דיא צו שא־שטאנד עש.

איינעם ם־ט תורר_לער,דער ־

וואורצע ויעלבע בערערבעה של. ״סי !ן
אש- אידיע •ואללע; בעזיטצען

שא געשע־ט. דע; א; חטליחית א׳
יצ הש־ן חידש א־;ט שאטטען דע־ ו•

אטעליער. צאיעטעמ־שעם
נאשםע״ו. נ־ענאד־ע־ נ־ילאונ־ נךאנש־יניצ.גאטםע

:־ז

צ ־־פםענע

ד ג א ט ש ר א 6 ר ע ד *בעזעטצע | • גילי 2 ליבטער ודם•״ ה• גולד. 1 צייזלאר דוד ה׳
.רובינשצ״ן משולם העי־רן  צוזאטטע] קרייצער. 5.

קי. 6י> גולדען 52
 ג־ינ אש־ מנחם העדרן דו־ך א ר א ב ז

;וידען. 90 פעלד
 ודעי ק_ יצח ה׳ דו־ך ק ע ט ל ע ב - ר י • נ

 1 ממין דער
קדץ עז־יאל

: ־0 ״ןיצחק
אבציג זאטטע;

פ־אפעשא־ :אך איוט״אש ט• ;ולדי 1 ווילהעליי אייזיק ה׳
ני אדע־־קא אויש !;אנד4פ

,עלאמ^שע - ׳
 צו- כך. 30 עד.־נ£עלר יערב

קר. 45 ג־לך. 4 פא־צא

ג נ ו ז א ל ר ע פ
)ינ. ו י ־ ל : א - ן ע • ם א ר ש ע ש י - * נ נ ו (א

164 270 384 * 479 754 1197 1255 126:5 1835 1856
1977 2124 2146 2331 2788 2941 2990 3088 3236 5693• | 
 . דא־ •5938 5801 5679 5516 5002 4843 4737 4502 4093

ן ;•ליען ;150,000 ם*ט דרםטט*עפ£ער דער 4ענשש־על פאן

 ד־יטטע דע־ ,38 נוסל. 1977 שע־־ע אל-ף ג־לדען 15.000
 .11 נ*ם*. 1977 סעדע א־־ף נולדע• 5000 ם־ט ע־66טרע

 1255 כ. 42 נום*. 754 שעדע :נעותנען :ולד. 1000 •ע
 500 •ע .38 גום*. 2941 ש. ,16 נום-. 1835 כ. ,44 נום־.

 161 ש. ,12 נום־. או־נד 3 נ־. 102 ש. געודננען: גולדען
נום־ א־נד 23 נ*ר־. 384 ס. ,14 נושר. 270 ,25 נוסד.

 1255 ש. ,48 נום־ אונד 46 נום־. ,3 :•מר. 754 - ,45
 נום־. 2150 ש. ,19 נום־. א־נד 5 נום־. 1977 ש. ,46 נום־.

 נום־ 4843 ־ 20 נוםר. 3963 ס. ,30 נוםר. 2911 ש. ,18
זעםםשל*נע .10 נום־. 5801 ס. ,23 נום*. 5516 ם. ,12

איינגעדאשט, ען—:־ 140
 ע.) ד א ל ש ט א א מ יש ע ש * ב ־ ע (ש

,50 נידר. 6303 שעדע נעוויננם ש־אנקש 100,000
נע• פ־ 1000 ,20 נום*. 0002 שע-ע געוו־ננם ־.5 10,000

י  מאנטערל. אעד־ פי־בת א״ף
א ס ־1, ז7^ ־ 12. 0מ1ז1מ

ז801ד€8 ?13118. 8)ג13שי[81, 1״3>ח181ז388€ ?11132*1' 1

• א־ננא־
יידישען ם א אירע־ אנפערטיגינג צור זיך עמפפיעהלט

 ף או י׳״׳■־אר־עי ד*ם דעםסען ב־־גש ;־,א שנדרע־״ען
 ״אה־שע־הענטע־ ע־יוא־בענעד געניעט דיעזעם |

 עששעדטו- בעבטעבטע אינד טאלידע שי־
דונג. א

ל־ענען ארסדאהל ג־אבגע־ אץ צ־בננגען גויך

ז. ר ו ק נ א ק
־על־:*אנםלע־.-ע־ טיגנדנער איין

שצאנדעם לעדגק מעבםיג. ם־אבע

זעפמעמבע־ .1 ב־ז *גליך : "א אללען
.זענדק. ראבנ*:אטע געצ. צ־ם ציינניםכע א־רדע

 תתז שיפט־ם לם* אליל ד. א.םאצבאט. ־־':־
ת־מ־יב־ לך

11 ״ל. ר:

י אנצייגע בעאבטענסווערטהע ־
•א־־: 12 ש ״ א- דא: דאנ״ן, צו אנצ״נע -אםייינע -א ט

:פר־ב־נעשעפצע

׳'׳

$

.־*•>מרםו־ים פע־נע־ דשנים. ־־ש־ם ;*־־ם,

£־אנר.ש. 100 •ע ש נעורינו

1 ,28

לאטטא-צי?
ן נ י ר

ט• איני־ ״! שא; נ
11 11 1 18 1!
84 31 53 5! 58

־עדאקט־ שע-אגבווא-של־נע־
נ ד ע ל י ו ל ד, א׳ י ת ו

 ת, י צ י יצ וער :ש-׳ושץ־נ לש וווך,לא:שא־ט*-ש איך ן נ 'נלי״נזו־שינ ששראשע. אלש טלדען 10 אץ צאילע ״י:

■י ; דאג- דע; ׳1׳ זמש־נקידויטען ש־״ני. ,שאש׳;- אין לאניני שש־אנען■ א-לען אץ שיליגן אששעטל׳:׳; שי- - י

ז. ר ונ א ק
*ז.1 אי־ט. טישקזןלצע־ דע־ א;  טשרד־ט- ך

 בעזעט- צו שטעללען שאלנענדע רנד נעפיינדע
 נוטע־ איין צוגלייך דעד שוהט א״נעט ~א )1 :צע;

 קעננט ניט פ*־ד ניסר דען איזט■ וקורה תשידה בעל
 נענטט של• <״ג שאן ׳אה־עטנעהאלטע דעם ,!ט

 וועל. בעווערבעד. נלבענאיינקינשטע אונד וואהנונג
ארט• אננעזעהענען שאן קבלות שא; בעדטצע א־ם כע

: עלשענב״: א־נד ויידע שאשב. אין ש • - ־ ד י ש ש״גשבע
י״נע!■ עי ביילי:־־ לא

גולדען. 8 ב־ז * 50 ^ן6 ת ו ר פ ו ש

;עטי־־־ט. או* שנעללששענש נא:נאד.םע נעגען וועתדען לונגען ^
דאנאנטזנגששאייל נ־טטעט צושפדוך צאהלר״נען אוש

שטאממבערגער כ.

ש

דישקארין. אי: ״א ע

^ !8 8 8 8^1 8^ ^3^3;1 5 8^3^ :3 8 8י י; ' י 1 0^0 8 8^ :
■6666(X60061006 : £061 461ז 11111) 0660111)90611. 61(161)660114 ^2(11101 חסם (;'101104 9161161 18ח1(0ק6ז1, 516ז6(ן6ן|£ז6ןז11066 14.



.ס* 133
3. ע ע י י ג ש י ד י . י ג נ ו ט י י צ

 אלם נראטער פיעל בוכשטאבקווארען ־'א -ענד.
 טאדיפפאסטק ד־א שטעמפעלם. ר־כטינק רעם דיא

 וואג. דיא בע־עננעם■ בילל־נ צו )ל. ס אום ווא־ען
 ר״זטעדער קרם )אלש. ארפנאבפנוטטערן א׳:־ נאן

שא; צוגע נעכסטק דעם טיט אלם אב טאנן ־ונבעו
 בידאפעסטער דע־ )עדטרעטער דע- אנדע-ער

ן ם־־טא י די א  אננעלענעג- אנליבער א" וועססעל, ם
 רענס. שוו־נדלער. דער האט ב״אאיהנען ר־יטקאם.

 ארף אונד -אכען1אדגעש8 טארנענם איה־ ״ טא;
 נולדען 2׳״״ )אן )א־שים איינע] וואללזע;דו;;ען

 )ע־לויטעט עם ערהאלטען. או־ך איגד נע־לאנגם
 רא)ןינידםע; דע; )א; )׳רטק טעה־ נאק ער דאם

 )אטטאע־ דעי דיען. ״אדדען געם־עללט נוינע־
 עקטיאן—בעט־־עבס דע־ האם שטאט־אנסשעף

 א״נל״ אונטעדזובינג א״נע ליניע ע־סטע־ אין א ד
 ניבט עם דא בער־בטעט. טעלי.י;רא)״ט טים. טע;

 בייא באהנבעאטטע אייך דאם איזט, אונטאנליך
דנד. בעטהייליגט בעט־ונע דעם

ד ו צ ; ע • ז י • ■ ם ע ד ־ ר ע ב א
 בעניבט הייטע ם ע ט ל א ו ו נ א ם ט א א ט ש•

 נידעזי. נאך קאטטא אבע־יטטאאטםאנ״אלט זיק
 שטאאטטאג נ־יעז ־ע; צגל־־ך •וירד אינד האזא
 ־עם ־׳יזע דיא א״נזעטצען. אטט אינם וואלט

דיר) קאסטא ם• הע־רן ,׳ואלטעם
 דער אי; ענטה־לליננע■ דע־ )אלנע אין .

 אים געשעהען, אננעלענענה״ט עסלא־עד טיטא
איבעד

צו ז
־ ע ב ־ א א ו ־ נ נ ו ם ם א ל י י ד ם ד

ע : ו י ם ד ־ נ * : ; גע■ )אלנענדעם ד—• ד), ;

 זאהן דע־ ■—שא טא־״ן דאם דולדען ניבט עם טע
 ם־א■ דיעזעם אן ציינע אלם ני־ דע־ טיהט־ - דע-

 וי״זע איננאטדינע־ באני; איזט בעטהיילינט צעםבע
 ביים ־־׳טינאלנע-בטעם דעם -״זע א־ם

 ע־ זאלי■ אי-טדאלטע; דך שטעקטא־
 אבע־ פאם ע־לאם א״נען טע

 גע -עם א״ם שא־־ טא־״ן דאם קאםטא. הער-ן
 פאלנע אי; טיט. ויע־דען ענטפעהנט ריבטב־-״ע

נ־א■ אין גע-בט £אם ;
ז־• - -ך א ע ״ ״נ ״- ־ ״.

 אב עד)אה־ען, טאנבעם זא נירדען
 געגעבען )־ינעל אדע־ )אטעראנצען אדש סא;

 שווייגען ■עטצט נאך ווי־ וואללע; בער—דא — האט
אי. אידנונג נעזעטצליבעי א־ז ניבט אבע־ דאם ( 

ם א־זט וואורדע געגאננען ע עד  אונבע)אנגענען י
 האט דעטסען אלנע6 אין א״נל״בטענד. טענשע;

י 'ונגע; דק וויצענעש)אנן דעד
 -דסבעוארנער דעם איה; אינד נענאטטע;

 זא)אדט א״ך האט וויצענעשואנן דע־ איבעדגעבען,
 בעריבט א־ינען טיסא טיניסטע־ם־עדדענטע; דע; א;

 נענדינדעם. )א־געהען ז״! ע־ יוא־ין נעזענדעט■
 שא־ף ׳ונגע דע־ נאבדעם נעטל־ך: זאנט ע־
 דעד )א; נעשטענדניםסעם ז״נעם )אלנע אי;

 א־זט, אננעפ״נדעט בע)אלקערוננ •יד. דא־טיגק
 )׳ר נאנינדען אננעצ״נט )׳־ עם איך האבע זא

 קאט׳ אים אידם אונד זא-נעז צ■ זיבע־ה״ט זיינע
- נעבען. צ׳ אינטע־ד־נ)ט טאטטהדזע  ז״נע )

 נו! געזארגט. אטטטיוענע; )א; ד—ו )ע־קאםטינינג
 ראבליטין ה׳ גאסטנעבער ״דישע דער א;עד האט
 )עדזא־גטע קאבט ״ביט־״ טיט זרע־— איד; דע־

 ליעי י,אס* ק״נע א; ניז )א; ;•־ דאם
 אם עד זאלאנ:ע ;■
, וועלבע יאשם׳ ־ע־ £אן ע־ צ
געגעסשען, ערדדעלמען העשטדנגע .

 או־םגע- דא בע£א־ פע־זובם ע־שם
 ע־_6 יעדע א*הם עשעגטפעללם אוגד ־־
בער א עטו־אש בורשען דעם יוענץ אנטיוא־טוגג.

טהיילטי״ו'

 אידן האט גאשטגעבעי־ י־ד״שע דע־ :זאגען שא;
 יודען א ד* ;ע;ען ע־ ודיל שע־:־£טעט. שגדיזען ם*ט

 איזט, אבע־ שאנשטע ־אש !האט אדסגעזאגט
 ע־6 ניבט קאם־טאששה־־ש דאש דא-ף שא־ף דיין

 דא־ צוגעלאשבען. יודע רק וררד איהש צ־ לאששעז■
ש־י־. יינע אונד קווא-טיערגעבעד דע־ זא־גט פ־ד

ו ש א - ־*בש
־ ע ש ט נ י ו ו ד ו (ל *

ן *.ש ט : א ן ע ד ן ע ג
•י =ק
 בע דעסשען ף או צ־*;ע ־:ע1־; א דע־ אום בו־שע

 עט ב־ גע ם־אצעש דע־;אגצע א־סזאגע לאשטעגדע
 גע־ פי״דד־ט אין שא־ף מא־י״ן יעטצט •וענן א*זט.

 טיטטעל דיא איבע־ טא; קאננטע .—•ד זעטצט
אנדענדונג אי; געשטענדניסםע ז״נעם צ■ וועלבע

. • נ א ט א נ ע  נ
ן ע ש . א ק י נ

ציזאםטענקונ)ט א״נע ד־עטדעןזאלל אי; ם.׳ ע - נ

! ננא־־שען א ד־א
דע־ געלאדעץ. דנד

אנאד׳ אונד אישטאצ־
 רעם דאקטע־

א־ דע־ זינדער אינע־ ־" א"; שע־נאטא:' ( 
 א״נינע טטע בל ז״נעם אי; ■אה־ע ערק
בעשט־־בט׳ נעש־־עבען ״דעי דיא נענע; דעל

 דיא- עי אינדעם ורהלער״ען אנטיטעטיט־שען דא
א־)ק א״נער זעלבען  ער אונטערציהט. ק־יט־ק ש

 איטא- דאם ודים, איך דא :■אנדערעם אינטע־ זאנט
נ- דעזעם טיט ענגלאנד או:ד )־אנקר״ך ליען.  ק̂ז

 ווייס, ■עדער דא האבען. טהון צו ניבטם נרעטטע
 דעד ער)!)לנוננען1יודענ רוסם־שען דיא איבע־ דאם

 דיא בישא)ע, עננל־שען דיא טאבסט׳ ׳עטצינע
 פא. דער קאטאליקיק, עננלישען דער קארדינעלע

 קזןללענען■ ■ בישא)ם רינען טיט ערצבישאף רזער
 קאפא. איטעללינענץ. )־אניצזןדשע; האבסטע רא

 נאטבעטטא• -ענדא. הוגיז• ויקטיר ודא ציטעטען
 אויס. או־טה״ל פע־דאטטענדעם א״! אנדע־ע אונד

 דיא של־עסליך דך דא אונד האבק. נעשפ-אבע;
 דע־ רוף איה־ דאם שעטט ד״טשלאנד איטעלינענין

 ןערדונ- וואהנזיניגען א־נ־נע! פז$ן ציודליזאטציי);
ע־קלע■ צו פפליבט אונזע־ע עם איזט ווידד, קעלט

 נ: )נדעדליננע.1ז האט שטאאט •עדער האט
ק  א וועלבעס אונגא־ן. אבע־ בעט־־נע־. אינד ד

 ווע־ז עדיט־*עץ6 שטאאט ודלדע־ בא־בא־ישע־,
 דייו שטאאטען אגדע־ע דדטען- דך ם־ם ראננטע

 ־ אהנע לאטטען נעפאללען איטט-עבע זאלבע
 ד עם ודיש איך ע־ל״דען■ צ׳ שאדע; א״נען ב״א
 דע־ אננריפפען דע; )ש־עטק א• ם״; דודך איך

זעטיט,ג .נעשע)טק. א־ה־ע;
 ציננען שטוצינק איה־ען טיט נעויאלטפאנעל

 -אם ווע־דע. ז״; אדסנעזעצט ]עדע־ן
■ועניג. אבע־ טי־

ע!
א־נד

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 נלד- אוננלקליכען אונזערע פיר דיא איבער

א רוסלאנד אץ מעסברידער  עהרור ,ור ב״
 פרעם- צו נ״י אבערראבבינער הערוץ רעם

שפענדען. זריננענאננענק בור;

 הע־דן פא: :דנית ט. נ י ל א ק-ב א י א ט
 ־שקה פ־ויא ;*•נד ה־:ב־־יאל זאנעקשטיין, אב־־ם

גולד• י• עוזאשטען עקשטי־ן׳
, פ א גולד• 4 י־״־־ש ,הלו אה־; ה• ץ
 דעבערפאנן יהזקאל ה׳ דודך ד, א נ ש א ט

 דועל. קרי 90 גול. י• דא־ונטע־ גול. ״4 גבאי־צ־קה
גע דאודד אביהם ה׳ יוו־עץ ניבט אייגען ד־רך בע

̂־ט: דעי גזשאי׳טע־ט. אויסע-דעש :אך •רען < ■
| :•*שטען —;עד״גדעשא־שטע־ *ע-6 א- --א

 דאנשש גאגצע דאש ־•א יש
| ״ דינדשגע־־א־שען. —ש צו- ע־קלעי־טען, ■י

̂נזולן ד*א ש^ידע־טק •עטצט  דעס אבששע־־ונג א״;ע ק
 שאג* צוואלף גאנע* ד־עלט דיעוע אוגד •ודענש־ערטעלם,

̂דנע* ד*א וועלנעד וועהרעגד אן,  דוג־ ש^ללשטענדנע בעוו
 שע־שטאנטע• דו־סט שא- ע שעל אוגד ליטשען גע־שנאט־,

 איג• א״ן שעדלש. וואששע- ז־שעש אן דא-ט עש וו״ל שען,
 צינענאו־ש- אללע ע-ג־־עשע גע״נט נעהאלשעגעש צו־־ישען

 על■6 קיץ היער ז״א עש ערקלערשע, י״כשער דעי ן זאגען
 דעי ודא קנאבק, א״געש ניעטאגד א*;דעש ׳דאכשש־.*יגד
̂ללטע, זק נעוועזען נעיש-עבענע  דע: חעטטע. נעועהען זז

 דו־־נ• ע־שט יודענפיע־טעלש דעש פ־י־דדש ד*א ווארד נאך
̂נשטאגט* אדש יעש-ע-בעאמשע־ איין אלש געועשצט,  גא- ק

 אן בעריבט •געש א ר־ט שאשא רעש אוגד א״גשראף סעל
̂יטע אד*  ע״־ שפאשער שאג* פ*״צעדון אבער ך*וןד,שע׳ שש
 ייייז קזזנייל עננל״שע ין- אונו אטנזרינישע -זל ־ע;;״

 דע* וואו-דע ע־יניש ״ אזנד יודען, ד*א נענען ך־א-ננען
 נע■ פןו־ נעמ״נדעפןןדששעהעדן ניע־ רען ״!ם -■;•;-אב-

 אויף נענןננענן נעייא־ נייעע א״ן אונד נעשועפפם רנט
ע--  ויא וואודדען אנקליאנע ״ערע נענען •רערעישנ-ון ,

 וראנג רן*ניול עננליש* דע־ אתנעקערקע-ז. אונו נענישערש
 אץ זואוווע ■אנניניע■ דע- טא-טע-. רעו אנחזננחע ארת

 נ־א*ע יי•״* איני ארפגערעננם, •*ועמנו -אללע ■־1|
 נעששעללם. פשע ו״נע אונפע- פנאננען ןהלען1ק *פפערנע

 בעטראכפיעט דיאקזןנוולן ; נאנזעראמו א״נע ע- ;)״}נ ,״
איניננפע־ םיפ שריפהנל דיענ סאוגק] נא.".ענלען :א

טע־,־ וא :דש

 לעבע״ נא־ ע־ -אש ש־״ען דך קאננע .ע־ ט־־נטע. אוגד
 צונע:־אנט־ .ל־ך ם* וא ;-־צ*: זעקשא״:־ש :אך
דן שאן בלוט שיעל ע־ גאב

 ש*ק- דאשדעלבע *ואו-דע. גע:־א:ט געשענגג־ש א־נש א־נ־
 דעש זעקששטונדען נאך א:ע־ דע־ ש־ז־א:*, ע־ל־טש :אל

 ש״ע־שאג* וואו־דע. אבגענאטטען איגד ■וא- גא־,ע טאדע
 ליי־ ז״נע אוגד ־אבני דען טאן זעצשע ששאטע־ טאגע שיע־

שוש, ם־־־ען אדף ד־עאשניעשעד־טיען
 אב:־-—(אבע דאקאש־באיט׳, דע־ בעוד־קטע עגדליך

 א־־נשטעללוג: נענצל־נע -א קאנשטאנט־נאשעל שאן גע-)
 ד.*נ־ ד*א איגד -האדוש אדף סאשרענעלן זאלגע- אללע־
 דק נעבשט קיגדעש שע־לא־ענען דעש מוטטיע- דע־ דענדונג

 נעוועהלטק *ודען דען שאן ואיויא •ניק, צ אנקלא:ענדען
 דיייאן דע־ ודא קאנשטאנט־נאשעל, ;אך אבגעא־דנעטען

 ד.־ע־ אונטע־נינשע. נעחע־ זאנע ד־א (שטאאששקאנצל״א)
 אוג- אוטשטענדל־גען ועד,־ א־־נע־ נאך •ולי .20 אש ווא־ד

ד־א אוגד ע־קאננט יודען דע־ אינישלל- ד'א טע-זושונ;
̂ש אלש דא געגען קלאגע  •ודק ד־א אנגעודעזען. ג־ונדל

אן אוישש־ענע שאלטע־שטאגש •ד

̂־דען, אונטע־שטיטצט שאנזאנב•.?  קאלאט־ם• דוד דענן וו
̂ן אין דדו דץ אן אללעש האשטע ̂נ-  בעייכשעט.אונד לז
 צו קןזנוולן דיא געווענדעט. ,־עניערונג דיא אן דן דיעועש
 צו שע־שאד־ען א־ד.־ איש או־ף, אללעש באטען האדוש

 ק*נ• נא- זעלבעי קאש ״:טע־ דע־ אבער יענששע־ט-גען,
 דער שאן נאלד דך א־בע־צ״נטע שאן אזנד סטאגט*נאש;ל

 דעס שענדליכקייט יער או:ד יודען דע- אונשללד •לינק געג
■ואורדע שאשא יוששוף

שטע: טעד־ע־ען אויש יודען דע- קלאגעבדיעשע ע
ד־־וע־ שען—־ נ־אשטען ז״א אן נעלא::ס:ן ־־ענש

קאט-א־ וועה־עכד לא;ד^ן, •
 כליעטטע ש־אנצאזישע דיא אן בע״דטע לייטש

 עי ־נע א אלש אנקלאגע דיא ••על:ע
דא־שטעלל• טהאטזאכע צוו״שעלהאשטע

 אשא—א גאנץ אין דך בעשעשט־נטען צייטינגאן ד־א טען.
 געגענשטאגד ד־ען וי־יטעהען גד א :ל,־ט-כלבול ד־עזעש טיט

ע נאנ-ן איינע ע- עזיג-  חאנדעלנע עם אויננע־ץואנקיש. :
 אננעקלאנפען דע־ אונשולד אדע■ שולד דיא אינ ;•:= דך

 איבעדהדשט, יודענטהלמש דע: ו^נדע-ן דאשאשקלש, שאן
ל ו־־נע פע״ב־עכען דאש ולעלגעש א־ן ע ־י ״י  ׳?יללי ע;:11ה י
 ט.־עשלאר) שאן שאלל דע־ נענענווע־ט־ג ודא (גע-אדע טע.

 לעבענש־ אללגעמ-ג־ען צו־ ב־עש־לד־ג־נג שושטע־־עגע דאהע-
- ש־אגע  איה־ע אוגד ווע-דען וועלט אללע* ■ודען ד־א ם

 טהא־ דא אנששיענען. נ־אדע דאנשטעש אין טה־־לנאהטע
 אנגעלענעגד־־ט ד־עוער גר*ןשע ד־א ו־א ראש דא-, א־־ך שען

ס, אויסער מ־שטעל ק־־ן ליעשעז אוגד כעגי־ששען  אוש אנ
 אללעם ש^ר — שערטה־ידנען• צו ודרד־נ נלו־בען א־ה־ען
 קרעם־־קש אד^לף וואקקע־ע דע־ אנשאננש נל־יך דך ט־,אט

 גי־סטד־כער אלש בעקאננט לענגשט שא״ש* צו אדולאקאט
 אי־נעם א־ן רעדנער. שא-ציגל־נעד איגד ־עכטשגעלעהיטעד

ט ש־אגצאדבען  נרוגדל?־ ד־א ;אשארם אוש הע־שא־, נלאט
 אנגעכלינען דע* אדש אנשללד־גונג, נאנצען דעד ויגק־־ט

 ליע- נ־כטשדעשטאו־עג־נער בעוו־־זען. צו זעלכשט טד,אטדא:ע
 ג־־סם• שרעשדער א־ינשלוש דעש א־נטער אנדע־ע, ז־ך שען

 אוגד שאבעלדאששען אללע הערב־־א, שטעהענדע עליכען
 ערי:טע ב געכעגדק נאדדוגג ש־אשו־טד־־ל אכש־־לינען דעם

׳שאלנמ.) (שאדטי־ו&צוננ
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 ■ונגער איין ורוד אינטערזוכוננסריכטער צום

 -1שיו דק ערםם •עטצט דער בעשטערילט, סענש
 טענשענקעננט. קי־נע דער אבגעש־טטעלט. שטויב

 ״עטצט טראקסיס דעי אין נעזעטין דאם האט, נים
 נע■ שווערע ))הנע דעה אונה לערנט קאננען עיסט

 אונטערזובוננש- צום נ־כט נא־ ערלעטצוננ8זעטצעם
 ניכטםהעט*)) קאנן. ווערדען בעשטעללט ריבטער
 טא- טינף ד־ט ;א־נ: נ״א דיעם נעשיעהט וועניגער

 וויא צו. רוה־נ יופגדצה־נ־םטע־ הער ז־עהט נאטען
 טענ- אונטדנליכק יוננען ריעזעס הענרק רע; א-ן

 ט־ם אינה אנגעלעגענה־יטטערקיטטערט ריעזע שען.
•ב נע־ אונגארישען העם אנזעהען האם ארך איהר
 נעטאדטעט וואורהע קא־זער רוסם־שע ■עד ,טעם
 אל- צווייא;םאנאטען א■; ב־ינגט אונטערזובונג היא

 ב־עננט דינגטהעאטער האם - טאג. הען אן לעם
 אוב, טענשען הונהע־ט6ינ6 דאכ״א )םםע;1ק עש אב.
 ״נ• ם־נהעשטענש א-נע האש אונטערזוכונג ר־א

 בעוועלטינק צ־ אויטנאבע ג־אשע־ע דערטואך
 אינטע־ היא אבע־ זאשע. עבלארער דער א■; שאל

 ענדע צ• ט>)נאטק שיער א- דענ:!)ך ״א־ה דבונג
 שיג־- טאנאטע ':־8 או;; בייא וועהרענד נע#־הדט,
 נא־ איינענטדד אונטע־זובונג ר-א א־נר #ליעשען

האם• בענאננע; ניבט
ק ט־אנען ורד  ]■■- ■ושטיצטינישטער העדרן ד

 ראש א;6דא קעגנטנ-ש ע־ האט :חנדהעררש לער
 ינף6 שא־ )ש־1שאלם עשטע־ נאטענש םעדכען איין

 אדר ~
■עזויטאט

 נאטענם שאל־צייט״םטע־ם. רעםד))־טיגען ט־עטער
 בע. רע־זעלבע זאלל. ז״ן געוועזען שיוואנליאדאף.

 א:- קיעוו אין נ>)ך אללק ד. ,80 אם נעטליך שאהל
 שטארט היא אונטערש־עד, ))הנע יודען ועספינק

 נאך אלם אינה שע־לאשםק צו שטינדען 24 ביננען
 -,שאט •יד־שע ע יני: א נז>ך ש־ישט היעזער שערלרף

 הייזער איה־ע צ״שע- אונדענקליכק דיט היא ליק,
 צאנערטען׳ בעדטצען, קיעוו אין רעאליטעטען אונה

 ש))־־- הע־ עם ל נאשצוקאשמק, בעשעהלע דיעזעם
זאשט שאטיל-ק בעט־עששענדען ה־א ציינעיואלטינע

אי זעטצען נאשםע היא אויף זאנהע־ם אונד

 שערשוואונד ם))נאטק
שערשו

 ז״ט ראש אי;ט ;
אהג׳ אי:־ שא־טרעה־ענד ע;

 אונטערזונו; הע־ נענענשטאנד דק
 א•׳. דיטהער דך שטראשזאכע ד־עזער ארם דאם

 ער- זאציאלע אונ־ ק!)נשעםםיאנעללע נ־אשע נע
 נע. דאז ־אש אונר האט ענטודקקעלם רעגונג
 א־בע־ט־א■ אננעלענענהי־ט ריעזע ויעלבעם ריבם,

ק  ניבט דדבארם ארשנאבע ד-נע- וואו־רע, נ
 הער נלרבט וייללו אדע• ראנן ענטשש־עבע;

,ב ויאם האש ייםטיצם־נ־שטער, הערר
הק

נעש
א ניט  דאז דאב אונד ד

ררשע• ק

ע י י נ י ן • ע נ נ ו נ ל א ש ד ע ש נ ע ד ו • 
-ארם שא; ו״א שאנדען, ק־עוו א־ן ו.) ו ע י ך

 - - — יי. טאנק א־־נ־נק שא־ והרד. טעלענראש־־ט
 דע־ק שטאטט• ■•דענשע־שאלנ-ננק ע־נשטע סאלש

שטעללשעד. ))־ע־ .נעה־לשע־ -ע- או־העבע־

יא;]
 נעוואיט• דיעזע ־סיאגק.

 ק־עד א*ן שאליצייא דער
שאבעלש. די<ט*גען דעס

 הינו טטאדטטראיע צלם
 טאסנאהמען סהעט־גען

קראלואללען אן6 ווארען
 שטעהלען •נד א שדנדערן ו־־עדע־ דאב־יא וועלבע-
 ולעל- שאלצ־י*אבע-בט■ אי־ז בעגלייטעט קאננטע,

 וו^ללטע׳ טרון איינראלט א־נא־דנוננען רען בער
שאליצ־ימ־יב- דעם ״;ער־לשק־׳ -עש שאן וואורדע

דעלשעץ. יודענראב זי־נעם עך'שאן6ר־ל
ן י י א ) ש• * • א ש י ו א ר ע ב י א ־

 ל), ל א ש . ל א נ * ם * ־ ק ר ע ד נ ע ג ע ר
 א־ישזע. נ־אסעם קאשיטאט נאמא־ע־ איש מאבט

 דא. רעש £א־ ששיעלט אעעלעגענרייט ־•א ען.
 ל־יצע. ש־ר־ט א־נ־ אב■ בעצי־קשנע־יבט זענל־ער

 אינטע-זו. דיא בא״־א־ טראמאב בעצירקסריבטע־
א ־אזענל־א א־ן ולאורדע ״אבען צ־לי-א שא־ בלננ.
אב. אללגעסיינע־ א-ן אננעזערענשטען- דע- נעל

 שע־. דעש אלנטעל מאשדאד־טץ, זינמ-־נד נאםענב
שאן שע־־אשטעט. עב—שא מעדדשאבען ־אבטע

אנדע שאלנטע־ באל־ סאבטע א״שזערען ג-אבעב

דארנא־ טאגע אייניגע
 בעשא־ילשעבטינטען יא

 -אנין-נעזעלל־טאשטען
שט־אשאנ. ־יא טין—<־.

־ ע־£  רען א״ך שאן ־
א שע־ראשט־ננען. •ענזאטיאנעללען דע־ גיונד - 

 טען ־ א־:ע־רא אינז בי־א רעב זינד ענ־ע;1בעטרעש
 ־אב £ע־ריע:ט*;ט. שע־ב־עבענב עקליבען—ש אינר

 שע־ז*. זיששען ־ארע א־־־ שעניטען שער־ע־ע דא
בע־טעו

 א-;טע־ שע־ראשט־נגען, רע
ניטמא;;. א־נד ראשמא; טע

געש<-
— .......... י*4ן ••***•••••••• - י* <ר י• <- י י* ן א <| -

 ע—א ב־ראשעבטע־ £אן
באשד נענען טאבטען א־נ־ נ* בעט־ונעט. ווענע ציינע?זי ו♦ע

 טעט.1שע-רא לייטע זעבש זינד ביזהע- ט^־דעטען.
ציגע. אים זינד ציינענ&ערהארע ריא

ן י י א ) ער י ט - א ז*ש ר ג * נ י ו ו ש נ
 א־יזענבאהנשטאצי^ן שאבטאער דע- אויף ל.) ע ד

 טעלדעט ״:אפלא״ וליא געסטערן מאן קאננטע
 רעצונעש—ק בלדאשעססער דעם איינלאננונג נאך

 אליבעל• איינע בעאשטען אנוועזענ-ען דען אונטעי
 נעם• ולא־ עם בעסעיקען. בעו־עגונג א-דענטל־בע

 נאך נלי־ך דער אננעלאננט, שאנן יונגע־ איין דך
 ד*א אץ ראבט אי־ששאללענדע־ מ*ט אנקינוט זי־נע־

יא אינד איילטע, שטאט־ציאנבשעשש דעם קאנצלייא

 ;עש־בשעע־צערל- שאנטעאנטע־ שאלנענדע טען
 א-רר ז םא־גענם דיעזעס ׳-- דע־ ד־ענסטאנ :טע

 ראממ־םב*אנב£י־םא ב־דאפעסטע־ ־ע־ צו קאש
 יעקליידעטע־ עלענאנט איין עננעל נ־ א נאל־שאנן

 איים- ז״נעש שטאטוד. שיטטלע-ע- שאן שאני •וננעל
לען צער •אר־ע ך א־ע־ ■־,: ע- נאן^מאבטע זיערע:

־•אגנא; זעבב שאבטא אודיעזעשאץ אב ער ־אב אן׳

ש:אני■ :אן ;
ראבע•

אוישנאבב־עצעשישבע זעבב א ־ שאגע ־שא ש א ל

 ד־-ש- שאבטאע־ ־עב שאן א־רש שא ־,ש ־אבריא ע־׳
רא־טע שאן ווא־דען אנעשפש^רי־ען רעבדיע־ שאנן

 ז איינעלאננט ננ זענל ־•א אב
 יעני עבענזא דאשא; ־א־ט
-על שאבטא אין שע־

 ־ע-זאבע א־ם ו-א-דען׳ נעזענדעט £י־םא שעדינטען
ל־א^־עצעשיבשע ו־יעז ע־ נערען■ דקג־ונדצו א־-ף

 א״יש• ־יא לא:־. אינע־ -א! /!— י אלל״>!
שטעששעל דע- בלאב שע־־ט ע נאבבשטאשש־נד

טטע. ע איי; נש א שעלש־נ; ־־א ״א־ דיעזעם ב־-א

טאאטבבארנראש; ש א־ב
טאן •־א־בטע ־א־ זייא גט
•נ־טאטצאנב בייב ודא

בע£־אנט נ־אש־־ט טערע
בע דע־ שאן :לע־ ע־צעל

ן. א ט ע י ל ל א פ
 דאמאםקום צ■ בלוסבעשולד־גוננק ד־א

רד,אדים. א־;ד
א-טזעצוננ.)6 ־טע1(

 ווארף דעל־ען. שאשא :•־ש דך ל*עש פא;ן •וננעי א״ץ ־
 מעגשי אוש באט אדנד שא־ דעדטע א*ד,פ
 געג״סעי זאשא־ט ו־א־ד ער אנקלאגע. רעד
עי או-נען דען  א״פגא: ג״סש דען ־״נשע- -
 ד* אדף כל ערד,אשםעטעץ6 דעד בע־טע דיא
 ש־ננ< דע־ ;אגעל ד־א נטע- א דא-נען טע

 קל• אל־,רען א־ן אונגליקל־בען ז־־א טדכטע
הנק ם־עטטע או;- ו־אטסע-, טעש ק־ א״גענק ם־ט אי  | ותי

 ן ייא שלעפפטע סאן דאהלען. דע- אז-ם אדנען ד־א צ״נען
 ן צא־- אושד־א סאן ד־א מטר-קקען, אן אוננל־קליבען זיעכען

 ; ויא. דאמטע. געבונדען קאלרפע־ש א־היעס נליעדע־ טען
 ן דאל: ו־א ב־ז :ע־־נט, פא־ דינשל־־פענד, ע-דע דער אץ

 אנו- מוזא ב״א גלום דאש א־ינגעשטאנדען, וואהגמניג
 ג־עשל־ךנע■ וואיד דעזע- צוהאבען. לישאןד-נגעששעללט

 ע-קלעיטע בער־־ט דך ער בל צע־פל־־שט, אוגד ג״שעלט
 יואולדע נעשלאנען, קי־ששעל צ־ש נאכצי-ורלען, בלוט דאס

 הענקעין דען ער ־,־א געטדאגען, וו^הנונג ו״נע־ אץ ער
 ל־עש אששנען שטאנדען געלדזעהע ווז^לן . ש-אנק, א־ינען

 וו^ללט דאש יודען דעס בלוט דאש א־וט דא״ * צוריעף אונד
'1 ד^ד איהר

̂בען דיא ע־ גאב ע-י.א-ט,6 ג־ו־זאס נייעש אש6  ז
 א*בער• א־ולאש צוש ע- נאכדעס ערלקערונג, אנגעשיהוטע

שף אונשעדוונונג צוו״טק דער ב״א וואר• געטרעטען  ערנ-
 ש>ןן נ״סעלוננ דו*ך אוש שא־ד-, נזא־- דעש זזןד,ן רען סאן

 ענם־ ער ערשא״דען. צו אוישענטהאלט פאטע־ש דעם א־הם
שוויע:. דע-ב-א״דא ם־טשע- ד־א ד^למע סאן נ־כשש דעקשע

 ש־נ ש א־*
דאגן א־;ר

 .־־־ א-״״ן א;־ע-ן אן אונד דאדאשקוש צו "א־־־ק דע־
נ;־- נע-אטדע ד־יל־נע דיא נ־עדע־נע־־ששען, ענמוו־ירט, ענש

 ש-ישיגג •כע־ע
שא־ ז־ ב־ז ט.

צע־ען׳ אוגד
וואוידע׳ ראו־- נעביאבש ״זק6א-.-נעש דעד ו״־ק א;6 שאננענען קאל- אץ דע־ץ

פא ־א
:,פ ־־א.

קע־־ע־- דק ם־אשטעי ־ש ד־נדע בל ש־גגצ־נ
ע-דען.: וו בעצאדלש צ־לאששוננ דיא -

אי־-א• דע• כט אנגע ד־א שאנדטאטק, דע־
דעש ע־ועלבען, א־־געש ־־עב א:ט א•־־* אוני לן

צו 1840 •אר־ע א־ט רענטאן, ־אטט• נ־אשען ן

 נעשטענדנ־ם •ערעש ע־קלע־טע בע־־־ט ו־ך ־כע־
 געפיהרם (אבע--־־:טע־) ב־־א ק-א-א שא־

̂נוול שוועלשען לעש כיידץ יש שע־■ ק
•עצ!

ק?- אשען
 -אטט• נ־אשען ־שען ש־אנצא

̂־דען! שע־א־בט דאטאשקוש וו
̂ש ז̂ו ̂ך ל־־דער א־וט נ־ז  א־־נ- ד־עועש מא:ט ד*א נז

̂ך נל״כצ״טינ עש לאס םא-א-טד־-ל׳ נעוואורצעיטען  אן נז
̂-ט אנדע־ן איינעש ̂הדוס אויף שאנד. נאהרונג ז  נעמל־ך ר

 ר.־עש אלשבאלד אוגד ערם*םט,6 ק־גד איץ ענענשאללש וואו־דע
 וו>ץ-דען געטזץרדעט ־ודען שאן ו״א קינד דאש אללנעשי־ן, עש

̂נוולן ש־עסדען ד־א נ־אש, וואר אדפרעגוג: ד־א  ווא־ען ק
 א״נע- צו אנלאס גאבען אוגד נעשאנגען זעלבשט שהייל צום

 ש-עק־ נאך צו אוגד יודען דיא נענען אונטערווכוגג שווע-ען
 זא נ־כט אדנענבל־ק דען ם- ד־א נרדואטקי־טען, ליכערען

 יעדע אבע- ׳דאםאשקוש אץ דיא וויא וואורדען, בעקאננט
עמשא־ען. ם־נדעי ניכט ב־וסש סענשל־כע

שאשא יווווף :*יא ווארזי־ ששח ?־6 שאנע וועדגע

קאל על־אש טעששע-), (־א־יל ר־אנאטאן
נעש ־־ד־שע דע־ וואר ־ ד־עזע־ ראבען. צו

וו; שד־־גא, א־ן ־שניאננש קו עננל־שק נעש
טעש: גע ע־ נל־קל־ב ען וועג אונד דום,

שטאד ׳*נע. א׳ א־ש ״ז$־ן ■ א-ץ •־שען 1קושי
בעקענג נטע שע־לא: אש ד ש־־עב אללעש,

̂דנק־-ש אירים שע־שם־אבען דא נע אינד שט־אשל
 עננל-שען דעש קינד דאש ערקלע-טע, ע־ רענן ׳

 נעוענדעט קאלאם־ט־, ;
 אי•- *טשטרענע-

̂• צו ;נד,אשם -די
 דא־ט־גען רען

 אין וו־לל־נטע ל־
שער• יעדזץך :קעננטניש,

 א־־נען נאננטע אונד סיששערשטענדניש או־ש ז־ך ער ג־־שף
̂ללטעטשעי״ אנדע-ן  שולר-גען, דק אלש ט-ז-א:־, דוד ד
 דא־ויף, טאנע צוו״טען אש ש־־שט. י־ד־שע־ אץ אללעס

 געש־־גשאשליך קאנוולן אללען ם־ט ק־איא-ב־־ דער אלש
 א־־־טהום יען דיעוע ענטדעקטען היעלט, שע־ראר וו־עדע־

 אנדע* א־־ן סלראכי דאש נ־נט, וואוסטע שאשא דער אונד
̂ניילן ד־א רען אלש וואר, יער  אל- -,אטשען. או־נע א־ש ק
 א־כער- אננעבל־נע דעו־ נעשערען. א־־נטאל תאר עס ל״ן

 אבע- ויאוצשע ער בעשראנט וואורדע ק־נדעם רעש בר־ננעי
ע־־,־על• ביירע וו־עדער. ל־־ננעשע שטאטב־ל־ אויך ג־נטש.


