
3ו<(0>.11 ^1׳! 6 ״ע 135.״

 צ־יט־נג״ י־ד־שע ע :־

דיענסטאג
א־נד

:ש־ענוטע־אציאנש-ש־״זע

75 . 1 '־טי;ר״;ך,-;0

 דנד• וענדען צו געלדערמףמןמונ

ע ט א ר ע ז נ י א

לפ״ק• תרמ״ב שנת>וו*ש1**><ןוו41. 1<1:עמו״ת־> 5. 8יי׳־>ו>ן->'!••<■ 1*8•*אלול. בא ב־דאפעבט כ״ה

עגטדדללוננק. ודבנדגע
דם ״ננשטע; אונזע־ע־ אץ האבק וי־

 דיערד״טם דעם וואירדע ינאבע דיני אלל״ז
טיטנענע. ש־״יאטוואהנונג ז״נע אין

 נאםענם ׳*־־יבער איין אידם וואודדע א׳;־ בען.
א אן שעצעל־ ק דע־ נעשטעללט ז״טע -  קנא- ד

 דען דורך ניבט ע־ דאמיט זאלדטע בעוואבק בעז
 — ווע־דע. טישהאנדעלט דבעדד״טשקאטטיששע־

! דיעש שע־שיניננ שאנע אי־נע
 •ענער אין קנאבק דעם טיט נעשאה ויאט

צו. זיבעדה״טםקאטטיםםע־ בייט ע־ ־'א ;אבט■

 ניבט לנאבע דער ־אט נע״יט איזט זאשיעל
טע.1— יט־א]ע;

 ■ועלבק ־ אי נלט אנ־,א־טשש א״נצינען ־ע;
 דע-. ד־א זע־זען ״א־ נעב״ט ש־אצעש ;א;צע דע־
־1 דע; ק א״ז־ע; ז  דיא ציזאשטענשטי־צען. אינ

ק ־עט א״טזאנע אבנע-בטעטע קינשטל׳־ ב א  ־נ
 -א ״ע־טדדאו ד״טע שאן איזט שא־ן* ן—סא

א״שזאנע א די א־ט ״עלבע א־־• נעד״טניט דאט

״אי־דע. ]־״זנענעבע; אששענט־־ש־״ט
 דע; א; דאט ד,נאבק דעט נ־אשטיטטע־ דיא
 אי; נע־יבטעט. ;עדך י; א איננע־ -עט ם־נישטע־
 ע־.1 .־:אבע; דעט דע־״טנאבע א די זיא ויעלבעש
-אש לאנע. ניבט טא; דאטיט אבע־. א־ע־ לא;;ט.

נע. ז״; אונד
 ]•־בט קנאבען דעש ■אגטען ש־־־בער ־ע־ לטע

 א״טזא. ם־טטע־נאבט איש טאבטע ד־נד ־אש איין
ק  ער וואירדען, נעלענט טינד רען אי; אי־ט דיא נ

 ע־דא-טע אידט ]א; טא; ׳׳אש אייט אללעש זאנטע
 <־■ לך דא־שע איש אלטעןי״־בע־ ד־א ••יא זא טע

 שע־שטע; דבערד״טשקאשט־ששע־ ־ע־ צעדלטע׳.
 בע־־טטע. איינען ־ך די נאבט דע־ אין נאד דינטע

ק  א:נ. דע־ אינטע־דביננש־ישטע- ־ע; שאשען נ
 נאבט ־ע־ אי; זאשא־ש קאש ד-יננשייבטע־ טע

ש־אטא. צ׳ לנאבע; דעש א״שזאנען אונדדאטדיא

א ך־עש נעיועזע; צ״ט ;עני; ניבט ״ע־ע
 בטער—דע זיא־טעטע ״א־יש טדי; צו ]־־ד דע

 א״בנע. אינד א״שןעשלאשע; קינד דאש ביז ניבט■
 קא־. אינד ניישטינען דינעד בעזיטצע איש -דט.

 ־אב. ״אד־ינוינליך ■ נעראננע ך־עשטע טע־ריבע;
זא: דיא טא־נע; ביז דך ע־ ־אש ע־, טע

 ע־ ■יא
■וע-דע

 ■ע־ נא־ איד; טא; טאנע זי) צ־־י־ציציעדע; ניש
וענדדזע— א׳:עש אי; אינ־ ב־יננע; דיישטשטא־ט

 *ע-טד־- ■ע־ ע־צע־־ש ;קובע ־׳עזעש אי
 ש־עשא- ׳שיאנע א צי־ ־:אבע; ־ע; טא; יא ״ ז־נע־

ע- -אט. ט—  ע־ש. :עש ד א ש״ זאנטע ־;אבע -
. שע־•*--״ ־עש ]א; ע־ ־אש שע־דא־ע. טע; . . . 

 ט־אטצ־עש "יששע. ;׳בטש נא־ שאלטאש• עשטע־
 יע. אדנע נד א ]ע־דאשטעט י ־נאב -ע־ ע—רא

- ז א״ ע־ ע—״א -עשט דעש ע ק  נטע־ א -עש נ
דאט- ;■:ע־ד״טש ש.טט ־אט -עש זיביננש־יבטע־ש

א־בע־נעבע טיששע־
י״נע נאב־עש -נאבע;

 אין נעש״נדע. ■יד. -ע־ בעדא־שששאללע איש א־ע־
 א־טששא־. -ע־ בע־א־שששאללע עש ״״טע נא־

 -אש דאננע; אנשע־ט־״ע; ט״עשלא- שא; ;:שטע־
צ־־ דע־ע ט ע ק  נע״עזע;■ אינשא־ט״א״ט אינ־ נ
 טיששע; שא־נעדע; זא העטטע נע־יבט ־אש אינד

 ניבט בעיו״זע ציזאטשענגעדל״בטע; א— דאטיט
ךא:נע; ■וע־דק בעצ״בנעט —איננעזעטצ אלש

 דבע־ד״טש. -עש אשע־ דאו־דע דינר -אש
איבע־נעבען׳ לאטטיששע-

 שא־צ־גע- דבע-רדיטם־אמשיששע־ דע■ ד*א
 נע- צום דעשט־נ: א״נע; ע- .׳וענן ששיענט ד.ע;

 בעקא״ט. ״אדל איזט •״דל. ב־יננען שטענדניש
 ־ דבי 1 א' דאט צ״ט לעטצטע־ אץ ע־שט

 יעד. 14 א״נען קאטיטאטע א״נעש אי; ־אטטיששע־
 א־״גע■ קינד א־־נציגע ־אש טענשען. "נגען ייגען

 או־£;ע- ]ישע; -ע; א; שע־דא־ע ־עש ב״א ״־ט״ע.
 טאנן :■נגע דע־ דאש נעשאלטע־ט יא אינד דענגט

 לאט. א״; אינ־ •טטא־ב. שע־דא־ש דעש וועהרענד
 א״נע לעד ־אטיטאטש. אנדע־ען א״נעש טיששע־

א. ״אירדע. שע־דעבטינט א־נשילדינ דיא ־דא1  ־
 דאם וואללטע. ב־יננען נעישטענדניששע ציש די־ך

 ב־ענ. א־ינע־ א־בע־ שישע געבונדענען עדא־ה־ע
ד״עלט. שלאטטע נענדע;

״איו געישטענדניששע ־עש נא־

 ט • י ה ־ ד א ־ י דיא ער -אש בע־אבט. אללק
 שאטע־ נענען דאש דע־ אי־ט דע—ו אינד זאנטע

 נל־בענשנענאששען אל־ע נענע; אינ־ טיטטע־ אע־
א א; בעניטצטע ד־עצי ננעאיטששט. א״  לעננע. -

דאשט. -ע

 אייננע. אט״אש שא; דאש איזט טעל־עט צעט
 ן—טא דעש ט אננעלענענד״ אי; נעד־ בט;—
 £•;־. איו בע־״טש ש־נישטע־יאיש איש ז ־ א זז

 עננו*" איינע אבע־ לא־דע;. נענאטטע; דאנ־ליננ
 עש ע־וואדטק. צ• טאנע; אי־נ־נע; א" ע־שט דיננ

א -אדע- איוט ק שא; -  נעבראשטע בתטטע־ן ד
שי. איש ׳*טאאטששעקדעטע־ דער

־ ־ א י* טא-״ן דע; איננע־ן ;ש
ניבט ווע־דע לאטשע; ב-ננען ב-אשעשט נאך

 -אש :ט—טעלק־אש .״-ד נירעד־דאזא אויש
 ט״. דך ־ענקט דא־א; ניבט נא־ ז ־ א ■ט טא־״ן

 עש דיישט ■עטצט נענענטדייד איש לאששען. צ■ שען
 נע■ ״־״*ע שע־לאננטע ף ־ א •ט טא־״ן ״יערער

נענענען —־0־---------

ע- שא;  דאש אינ־ לנאבע׳ דעש ט״שע -
ק א; נעזיך שע־אששענטליבטע  נרשא טינישטע־ ד

 זעהר א״נען נקעלליטאשט דער ק-״זען אללען ץא
 דאט. דע־שא־נעב־אבט א״נדרוך אונאננענעהטען

אוטנקאטטעלט. •טנעלל דא דאשען דעבדאלב
 דאט . שאשט רעך.אונג. טעלדונג איינער ל״ט

 טי- דע; אן שעשטעטבעד נ: אם וויצענעיטשאנן דעי
 מא־יין אד■ בעצוג אין איננערן דעש ניששע־
:אונטערב־״טעם בעריכם שאלגעגיען שא-ף

ק עקשעלענין :ע• אן  אונג. יאניגל. דער־ן ד
 מעל- איך עישעלענין, עוו. איננערן. דעי ט־נישטע־

 דאבנעבא־ען זי. נאכדעם דאש. ע־נעבענשט, דע
 שע־ששלענזנג בע-שש

פא■ שא־ף מא־־ין קנאבען דעם
 נאטהויענ- דיא דאט אננעודעזען נ-לדען 4״ נאשליך
ק איזט, שא־האנדק ניבט רנקי־ט  קאטיטאטש. ד

 דעד טיט אי־ דא נעהטען. צ■ ■*שרוך א: אץ שאנד
 ז״טענס נעלדעס אנגעודקענען דעם טאנישילאציאן

 דאבע וואודדע, בעט־ויט ששענדערם דעד־ן דעש
 ש־־- אניטטענדיג דנאבע דעד -אש שע־ש־נט. איך

 קל״דע־ נאטדינען ־׳א ע- דאש ״ע־דע. ששלענט
 שאלקשלעה־עי שא־צ־נליבעו איינען די־ך אינד
 אינטע־ד־בט יענעלטעש•; טענלי־ך •טטאיט דע־

 שע־ דען דורך דע־ אץ אבע־ נאב־עש ע־דאלטע.
 שט־אנע א״ יש ־א־לאטייאיטאננעבל־־ טד״־ינע־

 דעד אינד שייע־טא;; שא-אד נ־אשטיטטע־ דע־
 שעשטעט- .1 אש ש־דא אונד •טא־ז •אזעף עלצערץ

 איננע־ן דעש טינישטע־ דעש ע־שעללענץ ז־. בע־
 ארד אנדערעש אינטע־ א־יננאבע א״ננע־״בטע;

 שא־ף טא־יץ א■:ט. ענטדאלטע בטינ;
 אונטע־זו. -א1 אלש בע״אבט וט־ענגע־

 ט״ערן עננען דיא דאננע אינ־ ביננשדעשטליננע
 בע■ איך בין - שע־לאששען. ניבט קע־קער דינעש

 ע־קלע־ק׳ צ■ ואד־ד״ט דע־ נאטע; איש ט־שטינט
 נאנצען א־ד־עם בעד״שטינג ע־״ע־נטע דיא דאם

 נענאננטע דע־ ודיל איום אויוואד־ נאך איטשאננע
אב ניעטאלש אינד נע־־־ם־נען דעש אדף דך לנאבע

 אדנע קאטיטאטשדדזעם ־עש דא]ע נעשלאששענען ן
א י אונד בעיוענט ש־״א בע״אב־נ; ״עלבע אידנענד  וועל• צו לאטיטאטשדייזעש ־עש לאקאל־טעטע; -

 קאנן, שע־לאששע; איטטע־ טאנעשיטטינדע בע־
 ד־נע דרך דיא שא־יבט. יש א •ע־א־ ע- ״אשא;

 גע. ל״נע; ; דלל—ש ע־■*״;*. טאטיר־ט לאנע |
א־זט נקאננעז טאבעו צ ב־׳״ ;

ע- בעצינל- דא. ■טא־שיש טא־י־ן שע־זא; -
 טיט ניבט אבע־ א״שדבט :״;ע־ טיט ־עם אי־ בע

 נעשעננניש-איניטשעק. בעט־״טע; ;נ בע״א: נע־ ד
 דא־״ז ז..ללע ע־ ע־טדיילט. ד;נ— דיא בלאש טא־

 ניבט צ״נע טינא־עננע נענאננטע דע־ -אש אשטע;
 טיט נ״ג־־דע א״ש טיבלקיטש דעש ז״טע שא

 נע;ענ. •וע־דע. שערננעדאלטען נעיי־עלט. ש־אנע;
 אדשגעטרבטען בלעטטע־ן ־ע; איז דע; איבעד

 עד. וענד־נ, נאטד שיד עש איך דאלטע נאב־יבטק
ר נא- א״ך עקשצעלענין ע ק - * ב  *עד• צו ן ה :נ -

 וועלבע שרעששיאן. ■עדע גענען אי־ ד.-ט ״בע־ן,
 קאנשעששיאן ד־נע- בעצינל־ך דנאשע ־ע; אי״־

 שע־ש׳ ׳•*ע ענע־ לאננטע. ■ע־דע;■■ א״שנעאיבט
 וועלבע אנישטאלטען. דאבקדיא נעט־אשש;; נענע;
 דעשטי- שע־ששלענוננ ש־אי״זא־״טען דע־ וועגעל

 ע־־דנרגטען דע־ אץ טי־ דרך צ״נק נא־עננע;
 דע ־.׳־ך געשטע־; דנד ״א-־דען, נעט־אששק ״״זע

 ך;אבע דעש שאטע־ דע; אינטע־זיביננש־ישטע־
 בעדורדנונג טיט דיעזעם שאן אינד םיטד.;עט״־ט

 בע־ ■נל־ששע צום ׳,׳ארדע;. ענטנענעננענאטטען
 ניישט־נע דיא דאש ע־קלערען. צי טיך איך עד־ע

ק ש- זא־גע  אונד קנאבען ד
 ז״טע ויעלבער שא;

א״נ. ׳*עדליבע; טאשענדעז נערטענד ד־ אישטע־
 דעש ע״לעדגונג געזעםצל*כען צי■ ב*ז

 שיינער געגענשםאנד דען עין, עלם ד־נע־
 ן ע ד ל ־ ב א״שטע־קזאטקייט אונאדשנעזעטצטען

ע. ד ר ע ו ו
וי־צענעיטשאן. זאלטאן •אדאנן

־ ע ק  וויצענעששאנן רער־ן דעם בע־־בט ר
קיץ וא־ף •וא־ום בעשייעדנען. ניבט אינז לאנן
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 נע- דע:- אץ געזאטשעלט גד>?םםאנו, דאבבינער
נולדען. 55 בעצירקע א־ם אונד ם־ינדע
ראבנו־ ה׳ עד.־" דורך ט ע ל ע * ר ע ו ו

 נעטיינדע דע- אץ נעזאשטעלט טעננענברם, נעד
 קאטאמא אץ בארנשט״ן זאב ה׳ !);6 רך., 85 ג. 13
 אש־ יישע דב׳ ק-״ 30 #אדים יוסף הי נולד״ 1
 צוזאטטען א־טא,8 אבצו; ק-״ 45 נ. 1 דיעדטאנן8
, . רך. 01 נ, 1•

ש כ׳ א ר א ד א  איננים ווילהעלם הערר ט
גולרען, 8

ם, ע ט ס ע י י נ
 נאמען א־ם ש.האט א ו ו ט א ערטדדידינעד8

 -דא6 שא-ף שא״ט־ן דעש נ־אסטיטטע־ דדע
א ר א  אן א״ננאבע איינע ן נ א ט ־־ ע י י 8 ש

 א-נזע-־בט. טישא איננערן דעש טינישטע-, דען
 פ־אצעש :אגצעז דען יד6 איזט א־יננאבע ע1דיע

 אט. א ד■ ש־לדערונ; דיא דען ■ ט ב י ו י זעה-
 א־נטע־ז־ב־ננש. רעש שא־נעהען -אש א־בע- •ואש

 אונטערוובונג נאנצע דיא לעשט םא־.ט ריכטע-ם
 קנא- יען א״יף ע־ש״נען, נע-ואלטזאטע א-נע אלט
 געא-טט שרעסש־אנע; אינע-האדטע זאללען בעז

 ער־ צ' געשטענדנ-שסע א־הש א־ט דץ, ווארדען
 טאריטץ ראש ב־טטעט ראנדאסם־טטעד ש־עסשען.

 ערנט8ענט קאמיטאט שאבאלטשע־ דעט שא-ףאדם
ע- אין או:ד ווערדע  יי"■ נעם א־ איז ד־שטשטא־ט -

ווערדע. אינטערנעביאבט נה־־זע ע

פרעגומעראציאגס-אייינלאדוננ
;4סע !. ־ ז א:א;עדענס. ;•■ע! ץ א ע.־

 1- אנאננענטע;. ען—הע דיעיע:י;ע; לי:טט4ד.א ע־וינען
 א ע:־׳: ע• סעסשעשבע־ -שע;1 שש סיענושע־אציאן

 ו אי; ראדש וואללק •3 א-נזענוען בעט-א: דען אינש
איינש־עשע. שטא־ונג ק־*:ע נלאששעש דעש צוזענדוננ

ו כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע נ
ט-״זע. שעשטע-

־ :;ש-טא-קט־ענטה-שטונ ״•אהא:־ש שעשטע- ת
 בעדבט ;•ט ••א- ע- אללען.8א-ש;ע ;־ם א־זט
 שיעל וואורדע ע-נטע ;■טע; דע- *אלנע א-ן א-נד

 טא־קט יעו־ ״א־ ■טאש-אלדע אץ נור ט.8נערך
ל־שע־אנטען ט~ ש־ר־םע־ דע; א-שע- נוס ניבט

שיט. א•;־ ם־טטעל■-שע-  יוער ע־ש־נע;
 ש-ער אש זע—ש ר־א דנד נר־ראללע; #••נע; שעל.

 מא-ר. -עש וועה-ענר צ״-ק;ע;א;;ען שעיצענט
 שע- צענטנע- שעטע- ',י־! ניר םעםוואי-דע;

 2.4' ש״נע; - ד ש נ • • א דנד: ש-־זע דא *ט—
 ש-טט. טלי. 1* !״!.י ״נע8םםטעל נולד, 2 59-

ע-ננ-רע נילד. 1.77—1.61 לערע  ניר- 1.28-1.21 נ
ע ל ל א ד ו ס ט א ק נ־לד. 1.75 1ל.0 ש״נע -

 ל־ א ו ו ד נ א ז - נול־. 1,67- 1.0, שיטטעלשיינע
 1.21 שיטטעלשיינע נילד. 11,1 - 1.4״ !••;ע ע ר

 נע. ו־ישע ש״נע ; ע ר ו ש • י ו ו צ - ,;ודד.1.98
 140 1,12 בל״ליבע - נולד. 1.5. _ 1.53 ב״-נס.

 גע-ננע-ע נילד, 1.30- 1.34 בעששע-ע טה-ם נולד.
 1״:. טיטטלע-ע ע ל ל א ו ו ט ט א ל 1.341 - 1.28

ד 1.51 ל  -נולד.1.נעש־־עטשנע״וקר. צינאיא נ
 צא-על ;•לד. 1.14-1 10 שע-ע-עלטע דעטטא

 יאללעש ק~ - 80 - 82 נעשיועשסטע באנאטע-
ק־ל*נראםם.ו שער

 לעב■ זעה- א-ינע; האטטען ן ר ע ד ע 8
א טא-קט■ נוטען טען.8הא  נעבראב טא-קטע צ• -

 א-ש שנעלל וואירדען צענטנע- טעטע־ 2200 טען
 1.0׳ ״ן8האש -שף ! דנד זע—8 א ד■ ט.8נעקד

 ו״ו •■;8 טיטטעל. נולד. 1.55 - 1,4״ ״ן8 נולד, 1.70
;׳;שליש. נולדע; סיי נאי—א נולד, 1,90—

 שיטטעל. נותען. 2.941 26״ יין8 ל״םע;8 גולדען. 80
 .56 שע- 160- 140 אח-נע- גולדען 225—100 -ז8

קילאגיאטם.
 ש־ואבען א־ינע; האטטען עטצע■)81 האדערן

 וו־רד נאטטיננע; אח־נע-ע; דע; ב״א טאיקט•
 וו־־שע .דנד ש־־יזע ד־א ע-ויא־טע- ד״ו.ר־ק;אננ8

 קא:צ■ נולד. 15,50-14 האלבור־שע נולד 91 - 17,50
 א-די. נולדען 12 - 11 ״נע-ע8 גולדען 12-11 ל-א
• י ע י ו ל נ גולדען. 11 - 10 אק8 נער- ע נ '

3(1:14)114 3141144 2487.:1'4ד ז^וזדזזעיזי!־,:',?! 14

•5 30 4־50 ן א ט ט א ק נולדעו 13 - 12.50
גולדע;.

 שוואבען א״נען עבענשאללש האט טוש—שש
טא־לט.

ד ע ף ץ ט י ו ו א ו ו י ל  3-5 העקטאליטער ש
קוואל־טעט. נאך יע נילדען 39-

 30 - 30 וואא־ע עשטע ; ר ע י ע - ט
 2.5 - 22 ; ל צ כ ר ו ד ר ע נ ע ר ט נולדען

נולדען.
ע ש ע ג ־ ע ד י י ר ט ע .6נ  וואל ן ע ע י * ד ר פאן ט

ט, טא־קשע צו פיעל נעסטעיץ אנ עני  ייאי פע־ק־יף דער נ
פע־קו־פט■ וואירדק נזעט־צ* 12000 גוט.

ק' 82. טט־צ־ 200 (נייע־־) פד,״ש■ ן, ע צ * י ו ו
.  י צ פט־ 300 נולד. 10 30 ק׳ 81. מט־צ' 200 נולד. 10-

 נולד. 10 50 קילוא 81.5 כ׳טצ- 200 לד. נ 10.35 קילא 81.
̂דען נולד. 10 52 קילא 18.5 ע־ מט־ 100  200 פעשטעד־ב

 קירא 80.שעטערצ' 200 נולד. 1020 י־לא 80. מעס־צ
 500 גילד. 10.40 קילא 80. טט־צ 500 — נולד. 10.95

 10.90 ק־לא 79.מעט־צ׳ 100 נולד. 10-75 קי̂ל 80. סטדצ׳
 נילד. 11.10 -•לא 82. דט־צ׳ 1900 וו״םעננוי־גע־ נול־
 ־*לא 79. טעש־צ' 1200 גורד. 10.90 קילא 80. טט־־צ׳ 300
ק־לא.) 100 טע* (אללעש — גולדען. 10.9

ערפינדונג נייעסטע יא
 ם־אפעשא־ נאך ־אש א־ט

 .... א-ן.ד-י-א ש..א באנאנד
םע־:עשסע־שעעלאשש*שע

זע: י י ־  ־אפפערטע *.לי־ען, 0—7 פאן א־ינפאכע פ
נ־ דאלפט? ד-א איש לנ־ע־ ש־* ניליעז 15—10 פאי

ז. ר ו ק נ א ק
 איזט נעט״נדע א־ט־. א״ט. היעזינע; דע- או

 נו. איין צונלייך דע־ שוהט איינעם שטעללע דד.
 ■את־עש. דעש טיט שים ז״; וקורה תשלה בעל טע-

 וו^הנונג ש-״ע נעבשט נולדע;, 400 שאן נעהאלט
 רע. בעועטצען, צו עטףלישענטע זוןנטטינען אינד

 אצעיקאנטע; );1ש קבלות וועלבע שלעקטאנטען
 שטא. ביינער אין נ!ףך אונד בעזיטצען, ־מיש גאינים

 )בע.1שר ציש ווו)ללעץ שוננירטע;. געטיינדע )1טיש.קוו
 דא ערש״נען, היע- דשליהות יום. ביל ש-אט-א;
אנציטרעטע׳. הבעל ר״ה ע־ב איזט שטעללע

.1882 אויגושט .27 דע; דע־עטשקע,
'־!1*1111/ 1)0111, 1'1*1א)0.א

י׳ס ע ז ע מ ר ע ט ע פ -
אטעליער. צא־,:טעננ־שעם

גאששע״ז. נ-ענאדע- אינ־7נרי ד-ףנש־־נצ-נאששע

אנפע־ פא־גענ^טמען. ש־שטעש אד־ד־קאנ״שעש נא־ ־־אל

שאגסטען;אלדשטיהערייען דיא
 םא:ט־;רל. א־:ד פרוכת אדף

ס מ י ס י ע ע ע ע י צ ע ^ נ ב עע ,
3 )411823'־]8011פ8 1־1 ;1118. 8ט113ין081, ^]3שת18)1־85€

*,־—א־■•׳•אטטע אין כ^לד-שנדרער ייד־שעי אי־;צ־;ע-

•ידישען א־ם אילע־ אנפע־ט־גינג צי־ זי־ ־עהלט6עםפ
נשטגי)ל-1׳׳־פאדראטטע -י:ךשאע־ ארטען

לינע*.
ליפט-פאיישט; ד־טטע־-שפ־יטצק, לאנע־אץ נ־אשעש

- א״ך וא דאפפעייט. א־ע- ל־נקש -ע:טש, א: נעץ

 •ן א* יא־־ע־ דיט דעטשען אעדביד״ט עט־רע-ייען ן ־
■י^לפע־דיענטע־ עיוו^ייבענער כעב*עט דיעזעש

עקטי•66ע בעבטעשטע אי:־ סאלידע *־6 ריף
אירונג•
 ג אין *'נגען —

אי* איינדשט צור

3101)112 1*01,ו ,}!;*/! .}! 14. ,!*!**!)״*מ
־ א • ת י ד ■111111:11,!.•׳״ י;תץ 11•/ 111־111.•>יר*?ן ־ ל ־■ ע ־ ע ד ע ל ה

־ ■ י יי •• ״ :ע 1' •י 3.: - > : .;ני • ־-; .

 ־**י !אנצייגע בעאבטענסווערטהע ■•־

$ ספרים־געשעפטע יי............"י 1
 שפ-־ש- "•;־:אטטיגנעי1אי אנע־1־ *■א־־יאששא־ט-טעש א״ץ סיר נ״א ־אש ^

׳ ס־ 9 אינד 5 ,4 ,3 ,2 ,1 א•; •
צ 0

 דאנען״ צי א־יפדע־־־אש נ־ .::־•*
^ סרשי־ים פע־נע־ ייישניש. ־שיש

 א״ננענדען פיינען אץ אינע־ועשצ־נ:. יטיטע־ ד דיט ך אי *••א ״־ישע־, ד־ט ט־״־יע 9 א־;ד ,4 ,3 ,2 ,1 א••
̂־יעטד*; •יועץ פ־ בילל־נהטען יעץ צו 0(׳ ע ־א: פ

ו אי־ש שאנ־יקאנטען טל־תיש ע־סטעץ דע; טיט זןלנע6 אין ^ ו ־אסלא ?מ ק^^ז^סעא אינד יא
־-----------— ------------------------------^ ־־ ־ ־ ־........ .........פע־ט אננעשלאששעגען ״ ..............־ ־ 1־ ־

פע נאליפא:־יקשפ־-וען ^
א פאש לאנע דע־ א*ץ איך ן

ע : ל י ז אינד ד- ל א נ
קאננ צ* ;••פע•

 ע ט ־ אי•..־ ל• •ו--י־ י
־אלל־״יד! ואי

0 י. ו ז ו ו ט א־נד ן • יי • פ ־־. ־ פ נא־אנציע. אינטע־ איך ייפע
ד דאילעש־טצע־ פאן דיעועלבען ־אש א־ך• נא־אנט־יע

 שט־אפע. אלש גולדען 10 איך צארלע
״ • י ו ע י ^ רצ ד ו ל י ג נעשעפטש- אוננ־<שטעטפעלטע א־:־ נעשטעטפעלשע נטור). (ב־,:ש־ ת ו ־ 6 י ש ס

מאג- דען צ* צ־ינענ־עי־י־י״טען ש*״:-. .ע־ פאפ אין אנע־1־ שש־אנעץ אללען אץ ש־לען אפפענטל־נע ש־י

־ ש ט, ד שא אץ ;י
ש ס ח :עץ 6*

נויידע; 3 בד 2.50 פ>!ן ת ו ־ פ ו ש

 נעשעפטש- <שטעטפעלטעיאו:נ גד
:־:ע-)•טיי גאטטיננען אללע־ ונע*

̂  נאט איילע ט־־־לע, 19 אין ־.־:׳ך
 6^ פ־ענימע־אצ־אנשיוענע׳ איש א*ך
)2( א־נע־ועטצונג ־טשע־ ד א■;- שעי־

פ־ו איש ־ א פע פע*־.* א״נבא:־
נענינדעי עלפעגב־ין א•;־ ע

א ־ך א ע ד ־נע־ ע : א איך אייל־ז •יד
 ב־ל־נ או;־ שנעללשטען צו, וו. *• אי. וייו־טקא־טען, שפ-אנען, אללען אץ ^

א־דע נענען ווע־דען לוננען אננ עפיד־ט. או• שנעללשטענש נ
צושם׳ צאדלי״כען אוש ̂)0

 ד^כצ״טשקאיטען ;־,א פע־לאביגנש- א ו ;
כעיטשעל■ אוישפי־־ונג.

מ ד^נאנטונגשפ^לל

̂ שטאממבערגער ב.
^ ד־שר^ל־ן. אץ נינבינדע־״א אוגד :דלוננ1

( 11>)ה .)וזסיזזותגזסי! ]!)111): ׳)>*)(>£) פ0ח ן סז?(^1ן)^ו01ז



*ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י :.״א 1:1.־.

 ווערדע שע-רענדעט צויעקע יעניק זיא ־אי-׳יט רא;ן
ך ״עלבעם ״6 י א א י  ם ם ם י ט ש ע נ ז
 שע-נ-דנע ועם נאד דאם בעטע־לע אי־ ע. ב א ה

ע ט מ : מי ע  וו״טערק שאדל י!־עמן •־י איני ר
̂ך בעדא-שעם  האבנענא- עוו. של. 500 שעדנערע נז

 אינרעיס ששעהק,' שע־שינונ; נע־שעלליגק ־ צ ־עז
 דדנזינט ד־עזע־ א־ן אנטייארט נעניינטע אידדע איך

 דד א אנטיננסשאיל א־ך •עינריבע ער״ארטע•
שארשש׳. •אדא; ;־אף דיענע־

.-1888 ארנוסש יי נודאשעטם.
 קאזטא שטאאטפאניואלט אנע־ ראנינל. דע־

 איינער אין ששענדער דאעדע־צ־נען דעס דאט
 נע- דעס יד טיטגעטד״דטראס צישריפט אטטליטק

 דער אונטיטטעלבאר געלד ■אם צייעקע ודנשטעז
 נירעד־האזא אין ט6שטאאטכאנ־ואלטשא ד•!;־;־.

 עם שטעהע •עדאך קאננע. זיע־דען ■.״:עטיטטעלט
 ■ע. שעדווענדונג דיא ש־״א ׳.-אשען העיד; דעם
 אנצושער. דענדע; שריוואטק אייך סיטטע נעי

 נאך זאבע ■ער נאט- דע־ עם ווערע אונו טידען.
 דא *אלרדעהינ; דעי טיט צווער&עסיקסנע; אם

 בעטדד- צו נעט״נדע איז־אעל־ם־שע נידעדיהאזער
 דער שערששדע;׳:: דיא ביזהער א־ך ״עלםע ע;

בעזא־נטע. ראםט :ש־ טיט דעשטלינגע
 נוטעל דיעזעם אינטע־ ט.ו ע ז ם ע נ 1 •

 זעם. 1 דים ־עניערוננסנלאטט נייעם א״; ע־ש״נט
 דנדא״נגענאנ. .עדלענאד־ אוגד .דאן״ טעטבער.

 אננעשלאטשען -נעטזעט־ דעס דך ־אבע; אינ־ נע;
 ■אלא׳ דך צ־כנעט נעטזעט דעם ■ע־א־טע־ אים
 דעם עשטע— אלטק דיא דנד טיטא־בייטע־ ארם
 אי. בלאטטע נ״ע; דעם ע• -עללענאר״ אינד ״דאי

 עבענשאללם דע־־טשע־נאטאציאיזט נע־ט־עטען.
נעטזעט. דעם טע- טיטא־ב״

א■ ל ו ק ע ם ש •ן נ א ־ ו ך ע ם ם !א •
.א ־ צ  אי! דעלבעם םע־ב־עכע; דאם איבער ;

 וריד ויאורדע. נענאננע; טעדדעד; א;8 ראזענו־א
 הויםטבעשיל. דע- טאשראיויט•; ־אס :נעטעידעט

 שע־ ע־ ערשיינט. שט־אםזא:ע דיעזע־ אין ־׳נטע
ע. האדע נענע; שע-זאנק טעדדע־ע דבע־טע  נ

 וואידדע רדעי״ף .טאדעסםארל- דע; א•״־ ט־עגע
 אום נדעם אננע•" אללע: טדיילנעדטע־ ז־א דודך

 נאך שנעלל טאנליננט טע־זא; םע־דנע־טע דיא
 ־אם יא דאם־ט ע־ק.—עלפםע צ׳ .׳ענדיטם־ דעם

 הרשטזעכלך ע;—״א עם דאננען. בעדעבען נעלד
 טאד דע; =א; דענע■ }ע-דנערט ל־יטע זאלבע

 אד. א״; וואירדע זא לאננטע. דע,ע; געדבטע )אם
י נאטענם ״אלאט נ ע ט י נילדען ׳״>*• אייל ־

 1 אונד אנק—כ־וסט וואר דיטענ־ ■ )ערדבערט.
 קלאנקע א״נע טאנאטען. איינינע; נאך שטארב

 פעלד. נולדע; 2000 או־ף יואודדע לעני״א )דויא
 אונטערזוכונג ערצטלינען דער בייא אונד נע־ט׳

 1 אלם ך־יט•; נאטענם )יויא אנדע־ע א״נע וואו־דע
 דער האט נאנורליך )ארנעשטעללט. לענקייא ליא .

 דיא דך לאם אויסגעשטעדלט. צ״ננים א״; אלצט
 ל־־טען דע; בייא נדעט. 6בע נעדנד נאנין לענקייא !

 דאנען וואדטען, שטעיבען שנעלל זא ניבט וועלבע
 נעבדאטט אנווענדונג טאון6ג־ ששעקולאנטען דיעזע

 איינען טאשקאולטין דאם בעהוישטעט. ווירד זא
 *ער. נ־לדען 6000 אויף ער דע; ווירטסהויסקנענט

 )ע־ניםטעטען שאן )עיאבר״כונג דייך דנע־טע.
 א״. לאכע. געשאששט לעבען דעם ארס בראנדודין

 דיא לאבען טעסאראש נאטענם טאנלעדגעי נעם
 דער )ערדדע-ט, נולדען 15000 אויף ששעקולאנטען

 צו זאם־על דיעזעם גאב נוטטטאנן גאםט״-טד
 וואודדע טאנעם איינעס נירוואללטע. אלם נקע; טדי
 ד.ירנ. א״נע ונדעי.6אד)נע טאד טאניארנע- דע־

 נעטאנט ענלע א״; לענען ■ינעם דאטטע לעדם.ינ;
 אדל דע־זעלבע דאם נעלסיטהעט. ודדד ד־ע־ אלך

ק דעם אלם געיואלטזאטע־וליזע  נעשאששט לענ
 זאלל נעזעללשאשם נעשעדיגטע דיא וואירדע.

 א•׳. שא; זאלל )עיבדעכען דאם דין. .גרעשהאם־
 ענטלאסםען טאשקאווים•; דע; בוכהאלטער נעם
 לא-. אננעצ״נט לאנדאן אי; עדטיא;— ־ע־ דאט
 לאטע; ד־דעלטיאן -ער טיטנליעדעד ציו״א די;. דע;

 -אזע• נאך דך בענאבק אנד איננא־ן נאך זדע־רף
- דאטנע־נט דא ווא נדא.  אוני דעד א־־נל״טיננ צ

)ע־אנלאסטע;. טעדזונונג
ע ד נ א ו ו ם י ו א ן ע ש י ס ו ר א • גד •

 ריק- דא :נעטעלדעט •לרד א־עפסא א־ם ) ר ע ר
 אטע- איים -וסלאנד נאך )אטיליען ״דישע- קעד־
 ע;6נדא דעם אטטסאנט־יטטע -עם דים ניטטט דיקא

 אדם- ליא אלך צי. איט)אננ א; איטטעל טאדשטא'
 טאלעטנדנא נאך יודען -ום־שען דער וואנדע־ינ;

 דעד בעדדדנונ; ציר א״ננעשטעילם. נונפעה־ אייט
 יז״שט דע- בעשט־אשינג שט־עננע ד־א דאט יודען

 ט״נע •׳עיענטל־ך ׳ודענעקטצעטסע דע- —עני— א•
 דאו-דע ב-או- אי; לאנזול ריסישע דעד ט״אנען.

ק אננעליעזע; -ענ״עדוננ דינע־ )א;  ׳׳ז־שען ד
 ז־א אץ ריקקעהר דיא ־׳טלאנד איים )ליכטרננען

 אנדע. ערד״דטערן; צי טאנלבקייט נאך דייטאטד
 קא. לעז טיניפטע-איס דאם־ים־שע דאט רעדז״טם

- נאך עבידדע - שיטען א ־  דא א־ם ענטזענדעט, נ
־״טאטדם־ או;- שאסם־-ש״נען )א; א״כשע־ט־נונג

 א־בעד צ׳ שנרענג נערעכשינונגב■צעוטישילאטק
 אב- ד־א ׳עדאך נעדט טאנע׳ א״נינען דיט וואכען.

 שאן ראשער שיעל עטינ-אנטען ״ד־שע; דעד ר״זע
 של־נטלינגע 8000 נארעצו דנד כיזהער שטאטטען

ווארדען. ריקבעשארדערט צ רוטלאנד נאך
ד י ה ט ־ ו א ם א י׳ ע ל י  ישט- ר יט פ ד

ע. ויעגען ס.) ע נ ״ ר ע פ ד ע ד ל ע ט ש  נ
 יאזטא אנעדשאאטסאנוואלטעם דעם לי־דיגונג
 .איש. דעם רעדאלטע- כאנא אנדר־אס :לויטעט

ם אי; ולדד טאקאש׳  דער דאם דעפסע; אננעטלאנ
 אויר! קאזטא אלעקטאנדער אבער-שטאאטםאנויאדט

 אין לישנאהן )ענשל'כען4א נע; לאנניעדר נער א״
 אעששענעדיםקיימשע־שלאם■ דעד אננעדכטם עם דיג

 ל־עשערטע דאצי נרינד ניעטאלם לענען סענען
 עדנטעכטע5ענט איז א״ך איננער ייאם איד; דאס
ט דעד ק״ ענדינ שנ  לאננטע פערדענטינע; נור נע

 זיינע־"אטט. קראשט דאם לענסען אננטראבט אי;
 שיר שע-דענטינונג זאלנע איינע שטעללונג ל־פען
 ענטדאלם עדדעננעל״דיגינג שרערנטע דיא איד;

 אנדרעאם דר. א״ם גערינט שיעדם דאם ששדינט
 אבע־שטאאטסאנויאלט הערל; דע; דאט נא פא

 שערדעכטי- אנילרדינע; זאיבע; ם־טאי־נע־ קאוטא
 ע.יט. אין געלינט דאם ויעלביע אננעטאסטעט נוג;

 שאללקאט■ אלם אינד שע-דאמטט וו״זע ש־עדענער
 ננישעללנזע היער ז־עזעם עדללערט- נרונדלאז טען

 שע-אששענטיינט צ־יטוננע; דען אץ וריד אורטהייל
. אינד א אנדרעאם די  דאם- געדאלטען. איזט כאנ

 .,א־שטא- דעם ניטסער נע־סטעד דעד אץ זעלנע
 אדם וויעד-נענשאלדם ע- דא אנציד-וקען. אש־ ק

ו׳׳־ד• א־ננעשטאשסע; שעדיין -עם
נ י ש נ ו ד ע ־ ו ש ו נ  ע

. ו ר ע ל ה ע ש ק ו ד  שאלינען דע־ אץ דך דאט ד
 ■איינע נע-כט־ני;נ דעד אץ א״נזעשרנען. ניטמעד

 עם זאללטע שאטיל־ענאננעלענענה״ם■ טר־ייינע
 אונד נייד״זער )אטיליע דעד .)־׳נד■ איי; דייסע;

ץ. .1 או. איין.שריינד״ נינם
 שער. ד־א דאם פאנעןא״שפערלזאם, ודד <*

ע ט ס ב י ל ס ע ע ל ל ל ע ו ו ק ס נ ו צ ע  ב
 נשר ציעגעישארם, אין ךאלשא*ען.קעזע נשר שא;

ק. אי; עטטענטדאלעד  קווארי■- שא־צ־נליםסטע ל״נ
 דטדדרין ם; ליטדדדין אשילו נטיד נדכשר ט■ טע

א ״  נ-עננדאלי;.דענדלער, עד־ענשעלד יאלאנ נ
 •710 איזט נראבעננאנסע ל-יםטעענשטאדם. אשען.

 ד. עדרול זד׳ בדודע־ אלם אינז איזט עדרענשעלד
 זעהר אלם טאטטע־םדארף צו אנערואננינער

נעקאננט.) ד־נ—שע־ט־״ענם

, •ק- 1שי-ישי ש... י נאך שע--א;נען, נד־ן א
ם כא: ־עגזעלבען שר :־אשיעציע• י-  שאן פא־ פאשא ־ע

פא־געשטעללש מעשיר 1אנד־י ם־לטאז כ״ש איך •ועל:עם

 א-נשע־ ראמאשק־ש דאראייש ••ענן אוד, פד־דכז־שע אוני
של־ א־נד־טטע^בא־ע־ נעישטאנדעז ישאפט—ע—ארז ט-־-

שט דע־ בע< פאשצזנדא■ דאהאכיסזדאנ־שען דעט א״נט-

״, ־ 1 :•עט." צ• יעדז־נ־ס א״ן אגפאנגם •*•ק - ז  א•••* אי
־ 7' ז־קליז־צע דענדרנב פע־ שאשא': -עזדד ז  ט־לשאן י

םאיצ־י*אסשען. א־נז בעי״ש דעננאד

 וואי־דען אקשאנע־ .28 רעש •אדאד־אן .3 אם
שאן• ב־ט זאננענא-נטע־נאנג, נאך שטינדען די״א ויד,  ט־̂י
 עטפפאננ דע־ א־־ננזפיד־ט בעש*־.םאש סאלאשש א•:
 נ־ישטע עד־ענראכע א״נז - גלענצענד. א-שע־שש •ואי
א ־עשיד שם־עלטע. סוו־ק ר־־ענע־ישע אינר  פאיטא ־צ

 ••א־־־עז פארדאללע רע* אץ עוע־שם. א-נו ננען עספפ
שילטאן דעי ;אנדעש גערינט. א-נ-קאפפעע .זפ-פען אונז

וויי גיננען וואו־דע :ע:א:־י:טיגט אנקונפש יע-ע־ אונו פאן
גא־ א־ינען דו־ך בעאסשען פ^ן : צוו ■אשען :■ .עש א״ג מיש
ד-נע א־ינעם דע־ען אץ שציסמער, ששאאש ד*א אץ טען

ואש׳ מעשיד ובדול א £-לטאן : דע־ דאד״ם

א׳,־ לעבג״־ ש .17 זיינעש אין דאמא̂י שטאג־ •עזעי
נאך ־יטטש• דעגיעיוננשאנט זיינעש ע־סטען איש איג- יע

אונג־נשטינען אונטז־ בעשסיעגען הע־רשעד ווקניגע
ע וויא ט־־אן דען אוטששענדען

 עניפטען פאן וו־צעקאנ־נ ע־וועמשע בע־״טז רער
 ענ-פטען נו־ ג-כט - נעכ׳לץ, .•••נששע אלי. דערעסעד

זז*נ־ מאנען, צו לאש אבז־דעישאפט ט־דקישען דע־ סאן

ע־ז  ג־אט־״ד עדפסישעש אי־ל לעצשע־ע־ איעקאששען אי;־* י
 :••. נש—ס־אנק אויף טה״לש פע־ם־ייענד שטיפטען. צי

אבע־הע־־ן ינעם ז אונכדנדיגקיים דיא א•■■* ש־־ילש ששאנד׳

סע• אבדול אוש וועיע עם אונד אנדע־ען, די<־ ;אך ודנץ

 רעם ע־־אנע־וננק רען אום ען.—ב נאך ק־יענשש־פסע
 ספלזנדא־ן אלי׳ש עסעדעהס שאשא א־נ־א־־ש מאססערען

 ־־גע־ עניפט־שע ־אש ויא א:־עש נ - *. מר צ־ א־ינראלש
 -אשטען געשלאגען יו-פם אויפ׳ש סי־־ען אין ניז־ב בייא

 סעדיע־ נא־טינשען אונד איין אלעקשאנד־־א אין דא ריקטען
 ויע־ סולטאן דעם ע־אנע־ונגען גזסאכסען אללע אלי. ייעד
 <־- א.ב ש 1אי פא־טאלש וויא דיעוען אינד העיוישצונעבען דע•

אנצועוקעננען. הע־־ן

אג■ ד־א אונד נושטיטדדגער א״ן ווא־ דעיטיד אבדול

ךדי־ךאי־־אפעאישעאת־*כטיננען—טי־ק־שע רא־שע ראש

עדיפטע  וועל־ נ־לדאנע. פאן בעפעדל נ־אסהע־־לינע י
 נאויעשבער נע. טדרא;נעשש-נוננ :*•נער נאך אלד ב ער יען

עי־ליעס. )1839

 ב״א פו$ן:ילד,אגע ואדם־ג־שאלאשט ג־א.שען דעש ן א
 הז>ייען אללע טאנע יענעם אן ווארזן קאנשראנם־גאפעל

 מים פפארשע דע־ נעאמטען ז^נסממע אוגד ווי־־עגטיענער
 א*ינ־ יודען אוגד ארמעניע־ נ־־עיקן, דער אבנעא־דנעטען

- ןזעדק־ו־,־ד־גען יענעש סערלעזונג דעד אוש געלאדען.  ע
 ער אלג געזאנדשאפצען דיא אויך ;בייצווואדגען לאשסעש

 איש מיטש־גן אדועדעני •יא־ען פאלקע־ א־יראפעאישען
 או־פגע• גע־־שש דאלצערגעש :־••טעם איין ווא־ גא־שע•

ויאי• בעדעקט טאפעש־גן קאסטבא־ען וועלכעסמים שלאגען.

 אנ• געשטע אנויעדענדען דיא פי־ דידאנע י־א־ען ייננשאוש
 אץ ג־אספעציעי דעי ־*־טע מ־מטע אין,־ער נעב־אלט:

ענם־נק אייגעש לעדנזעששעל. פי
א  אוגד פע־שניטטענען דע־ יםט4ןבעיד1 ראש אש י י

ק פערב״גונג סיעפען א־־נע־ ם־ט אירש ־נסע—א־בע  ד
 שע־נאמענ:^ א״ף נעש-עבען בעסעדל. ליכען, נ־אששדע•

 איינער מיש אונד נעיוירעלט ש ש ־אדא ־אם־ע• אין וועלכעס
ויא־. א־נע־בונדען שנו־ נייגויידענק
נאנ- דיא אינד ניאשפעציע־ דעד דך פע־ב-גטע רא

 דעד וועלכעם אין שיך. ־אםד,ען רעש פזן־ גיכט נאדען.
 אודרקונדע, דעי פאי ואנדע־ן ויאי, א״גנעורלעלט עפעדל ב

 זאנ־ ענטר־עלם, זיא ויאס ענשדיעלט ראש ויא ודיל ני:ט
 על־פי־נטספ^לל קאש. נ־אששז־ע־־ן פאש זיא יר״ל דע־ן

 א*הץ עי גאכדעם ע־לאט רען גראנסעציער יע־ איבעיגאב
 ־עשז• אן האשטע, נעודקערט ך ם -אשדען דעם או־ס

 לויט העיאב נע־יסם פאש אירן דיעזע־ דאמיט פאשא,
 דע־ א־דים כיו לעזעז, ניבט אבע־ רו־פטע דעי פא־לעזע.

 אננאב ציים ג־נשטינע ד*א סולטאנש רעש דאפשטע־נדייטע־
 נעבען האנד דע־ אין איד־ איינע־ מ־ט שטאנד דערזעלבע

ק נאב איגד אידם, - אוינענבליק דנססיגען ד  ע־- דיא פ
 אי,גע טייקע*. דע־ ;לייבק רעם נא- ודיל, אן, אפנינג

 פאלגען זעגעג־ייכע קינע ע־א־ינניש איין בעאבשונג רעששען
 שטיללע פ״ע־לינען לאננען אייגע־ נאך קאנגע. דאבען

 שטימטע• לוישע־ מים ש־יפט דיא פאשא ־־ רעי. פע־יאש
 •ענטסגעלעדרטע־(אילעמא)אים איין ע־פלעדטע שלוש אם

ק געבעש  שול- דע־ לאש ווערק, דאש פי* זעגען:אשטעש ד
 דיעועט אין :<ש— דעש נ־זזשלררדענטרעגער דיא אוגד שא

 ;אכלענטען פע־פאששונ: דיא אדף א״ד רען ארנענבליק
דעס פערפאששונג נייע דיא — ווא־ ש־יפטשטיק דיעש דענן

פאלגש.) (פא־שזעשצוג:



*>. 1:15 ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י נ.*
 מאדום י שפ-עשע; קנאבען דעז נלרבענסנעכאססע

 דעי ערלויגט ;־:ט פעדוואנדטען דען עם ירדד
 1עבע שטעקט ראיין רר*עף צו בעזוכען קנאנע:

פא־כעדע אננגערעשפזע אי;ד אוננעזעטצל־בע ד'אכ

 נענועי;. א־ד־עש אין רנאבען העלטדעז באנדא שע

עי ענדע איין זאבע דעי אוד נידעייהאז נאי
________ - פא=עז•

גייאינקייטען. פערשיעדעגע
. ס ע ד נ נ ו נ • 6 ד ע 6 א ■ (ד • י מ

 א״ננאבע. דע- בעטדעפה אין ם.) ד ע 8 ם ־ נ
 אנ. אי; אטוואש קא־ל פערטוד־דינער דע־ וועלבע

 דע: א; שאיף טאד״ן קנאבען דעם נעדענענד״ט
 מ*דש• ״ע־ ראט נעריכטעט, איננערן רעם טיניסטע־

 כאד. ע-פ-:ט:6 פאלנענדערטאשען פא־ל״פ-ג מער
 טיט 8:יד פעדטדדדינעדם דעם א״נגאבע דיא דעם
 יניא־־ בענל״בי:טעזאונטע-ש~פטדעםיאזעף רעד

*אלד■ דיא אי־ככאבענוד
 ב״א- #״עיטאנו סא־אה נ-אםםשטער דעד

 דעש פדעדדענטע; דען טיכידשע- דע־ 8הא דע;ט■
ד קאנינל־בען ע-  ע־ז־בט נידע-דאזא עו שד.א*עם8נ

 א־ד- שא־ף יאזעף לינ;8ע־ליביננש.ד.ע*8אינ דען
 דינ. עי אב *ע-האדען עי דא־איבער נינגסנעמעם

 •׳אייען. הדפטשטעדטישען אים זאד; זיין דאש שע
 ווערדע. אונטערנעבדאכט -עדטינכדדדזע אדעי•

 *א־ דעד עדקלעל־נ; דיא איגע־ פ-אטאקאלד -אד
 אינ צ׳ ראשעשטענש דיניסטער רעם אייט טע־ש

 זא. דע־ אי; דאנן ודרד דעדזעלבע :טע־ברייטען
ענטש״דצו. ענדגילטיג כע

ע.׳ ג א ל ק נ א ע ש ל א 6 ע נ י י !א *
 .סאבארנזשטעדע ע־שי־נענדע נ־־עדיחאזא צו דאם

 יאיעף *זן א־נע י. ל. •וני איש ב־אבסע קאזלאן־
 :״א- בא־ א״ש נוטטדרלו:; כעש־־עבעכע ;אט-

 נעשילדע־ט אילשטע;־ל־ב-י־טם־ט
 שטיל. שאמ״על ק״פדאנן דאדע- דע- ו״א וואורדע.

 1:1 כעז־ענסטעטע אידם ש״א -אש ״דע. א״; באני
 ד־אש. יודע כאדעכש ק־נדשדע-בען. אלטע 'אד־ע
 לאם• צו נעהדען שליט ..דך צירנכעזוזאללטע. קוףצי
 ז־יא לאטט, : דאש זאכטע זא צ״א־. אונד סע!,-
 יו. שא־טיכע; ..אלטע; א־יכעש נענענ״א־ט אי; דעש
 אנכעשלך שליט ״אש זאללטע איכר נעשעדען דעך
 קינדעש ל־אכ-ע; אייכעש ״א־נדע דעד דדילונ; צי-

ע-. דיטט־״ל׳:: דעזע אלש ווע-דען. *ערוועכדעט

 דאדטיכע; דעד פאן נער
 פאדשטעהונג דיא *אללעש. -עט אינטע-זודונג

 ד־טטה׳׳• דעי• אין דענען *א■ *ע־זאנען׳ דיא ליעם
 *ערנעד- פ־אטאקאללאר-ש יואר. רעדע דיא לינג
 דיטטה״לינג ~א דאש דך. ע־נאש עם אונד טעי,
 דעד אויש ;ענצל- קאזלאן״ .שאבאלטשטעדע דעש
 שע. שט־ללטאנן ש״א דיא ״א-. ע;66—גע; ליפט

 וואו־דע פיעל זא - ד־אשדאצ׳ •וליע דיענשטעטע
 זיא ודיל שטיללדאנן. פאן ״א- - פעשטנעשטעל־ט

 :א־ נישט טאנעלאנ: פפיננסטען פא־ ט צ״ דע- אין
 נל״ך פי־בט דאשע .דא זאנטע אינד קאש ד״זע
 ״עדדען■־ צי שעהאנדעלט שאלטאש• עשטעי דע-

 ־ש—שעצ שעדענטשע- דאש ״א-דען. ענטלאששען
 א,ינטעדזושו::ם.פ־אטא• דיא זאדאנן -עם כע־־שט.
 א; דע- אי; פא:־ ״א-דען. צינעזענדעט קאליע
אונד א״נש-״טע׳ צ־ם אנלאש ק״נע־ל״א קלאנע

 דע־ דא פע־פאהדענם. דעש א״נשטעללונג דיא טע
 א״ניציל״טענדע קאזלאך ,.שאשאיטשטע־־ע גענען

נ זאנ־ע־ן אדטש״עכען. פא; כישט פ־עשפ-אצעם
 ם. דעש לראנע שעזאנדערע א״־

"אכנע ווע-דען געלייטעט
נ ע ד ט * ע ז א י - ע ז ■ א - ט א <ד •

ן ל א ד י  ד״:עכ. אי; נ.) ר ע ש : ע כ • • ד א
 שעפטעדשע- אש וואודדע שאלמע; אי; שע־נ
 ענטד־ללט. ״ דעש •אזעף דא־זע- דאנידענט דאש
 פעשט-עדכע- -ע- דאט פ״עדלישדם דיעזע- ש״א

א נענע; דד -עדע נע- ז״ 1א־  פאל. אכטישעדיטען -
 עי נענדע־דאטע;נעא״שעדט

- עזז־ען דא־יש איזט דיילי; אעז רעליניא;  ״
 :א דע- ־ע-;-א:ע; דיא

 צ״ט ■עדע־ צ׳ שטעדע; אינד —■ שטעדען אי:־
 נעודשטענשפר״דייט א־נאידש-ענדטע פיל א״;

א א■:־  •ויד ראנפעשש־אנע; אריע- נליישדייט -
•אזעף דאיזע- ע—ע דע־ ״יא זא כע-אדע פיד-ען

אנ. נ־אשעדען ־עשטא איזט. דא; א״; נ-אשע- •ע
א״שנע. ע- איזט :•:גע;

 אשע-שטאאטשאנ. דעש א״ך עש איזט יא זעטצט.
 דיעדנעם איין ע־;א:;ען, דאזדא פ. דע־י־ז ״אלט

 קאז- פ■ דע־־ן ש־אשטע וויטצשלאטט(אישטארזאש)
 *אן ע- ״יא א״עשילדעט שלאטטע ז״נעש אי; דא
 :׳דדט. עדפפא:; אי; געלדב״טעל אייכען •ודע; דען

 זעדד דיז׳שפא .6 דע-ר :אטי-ד־ך ״א- דא־ישע־
 -טין שלעשטער איין איזט דאש רענן שעל״דדט.

 שעשטעש. א״נען אלם אשעדשטאאטסאנוואלט דע;
 דעט. -אזשא פ. דעד- טענשקאשצישילדען. לישען

 געפענננים א-נם שפאשטאבע- שלעטטען עזען ד טע
 פ־א- קיינען אשעד אידם דאט ע־ קאננען, טדי::ע;

 שלעש■ ערפע־דיאכטעדען זאנדעדן ;עדאשט צעש
ש־יפטשטעל. דעש פ־אזעש ש״ם וויטצדאשע־ טען

 נוד איזט עש דאשטע• א:; נל״שענשצי דע;
 ר גע־ן ״דע; דע; ״עלשע ווענעעד, ל״ד־ו::

א ״עלשע :שאבטע; אנדעפטע; לאפפע; ;עלשע׳ -

ז. א ט ע י ל ל א פ
 דאמאסקיש צו בלוטבעשולדיגונגק דיא

רהאדוס. אונד
שא־שועשדונג.) -שע3(

̂דעגען דענש ־יא  ש עדר ק עגשפל
געשע&מסם־ד פ־אנצאלישע דעי־ ריק.

 . ד ־אט זא דאט. געלאסט יצולטע־ן
איי; דעד נייא שלעדנגעי• •צ *. העת־ דעציט־יטע

 ד צ מ * ו .ו ע ט : ע ל ש ר ע ו (ו *
ט.) ר * ט ע ד ר א ד ר י ו ו ט. ־ • צ י ד ב א 6

 וועלש י־זשטלינע *־א ידי *'•־'ש
 א:צ־שנ• נע־עכשיגק-ם אל׳־יש טעדעדעד

ד נעוויס, ־עששזן

 שיעדם. א״ן אגגענאכטעץ. ענטשילדיגונג אלם ניבט
: : ״ ע  א־ם ענטשיידען. זאבע ד־א אבער •יילד ;

 דר. וויעדער ט?א* אבעגטלבע;.א*שט־.ןקאש״ ד־עש־
 ציינט א־נדאיין״שידט* טשעינאטאגיאבגעבילדעט

 אבגע- דיעש דג־ עש ־עז.חלית״. לעכעלנד אידם
־־טצע. דוםסע ששאדצע

£ ש א צ י * א י ל א6 ן א ח א י ן ע ג

 צאליענדע דאט ־איצא £ אלעל־אנדער אלט א;־
 חערר ..האבגעבא-ענע- :צינעיאמםען ש־ייבעז

- -א 1 שטאאטפאנלאלט אבע־  יצויערע דאס א
 א:גע- שא.עסלאיעי ט ־ע־ אנלעכל־ך דעד ד געש

 א־גצערז־בינגס- כענק0;ענ> דא£ט אץ ם לענענד־
-1הע*טלינ  חד*עו־ווזןדדענדדע •־;;;• העלכעס ע

 העדור, צ״ט לענגע־ע :אך א;געלעגע;ד.״ט דעד
 אך שי; ■ד:שע. ע-ל״שטע- צי •״-ד׳- יועד,דע;

 צו- אי:ד פע-פפיע;•:; פ־״יאטען צי־ א—פ זא
ע- דעק•::  5׳-' ■דעשיט דעדזעלשען פדששע—שע י

ק צי פל. ס - שיטטע אי:־ רו  דו?::עשאדען ע״. א
- אשט:שפאלל  ״על. א■״־ צ•:עשען שע־אננט ם

 -עזע איך ״׳״ע ״עלבעד אי; אי:ד ע;ע ״ שעש
לאששען אטשע;—צ שעטרעפטעכדע• -ע; כיבשע

איכדדע •יישק ־א־״*

 צוקונפט "א סי־ פאללע עהנליכע־ גונג
 ם דעש אבשאפפונג ייא '*־6

ואללשע. דין ״*:־ג גאנצק דינעש א־ן

 צ לע̂־ ש־־ דאנששדע־זעיבען אונש, בעא־ייק יד־
 נע' ע־לאששענען כר־דער דאסאשקענע־ אונזע־ע־. נונסטען

 1 גאסען איש שענשעגליעבע אונד גערעכש־גק־יט דעי. עי־6
 ־.יטען א־נניגסנעפ לען נעפאלקע־יג:. *ישען* •• גאנצען דע-

דא־צוב-נגען. דאנק
ק-. אוגד אננעקדאנטען דע* ב־יפ־־־אינג יע* א־ן -

 עדלע ־אנשט־ע־א ווי־ ע־קעננען :עפאננענע! דע־ ־נג6
 היע. האבען דא-י־ש ערר. האנדלוננסווייזע. אוגד געי־ננונג

 ! או;- שענדליכע, •עגע ויא ־אש געצייגט. •ועלט דע- דורך
 אופנעב״דע- פ״נדע; דע-ען פאן -על-:-$ן ד־־ליגען עיער

̂טטלאזען דען ו־א נענעדש־גע אלש פע־ליישדונג, שע  ! גע■ ג
 דאש ;-ונדואטין•. כען נ־עשל ו̂ז אי־נען דיילינע אוני דאגקק

ט־ששע, ווע-דען ב״נעם־שט ״שצות״ יען שענשעננלוט

̂ך וי- <נען  ל ע-פ צי פפלשט אנדע-ע ינע א נז
 בעיואוגדעדונג דים •עטצם ש שיי; י־זלש נאנצע ליא לען

 ־־י:עש ש־־קישען דעם פערייננעד דען ארי, סעדעסעד איף
 לאנאנשינג דע־ען ויא ראש יו;לפ. דע־ ויא צייגען דין.

איד- אין זיא פע־קיניען פע־דעגען; ;-אדע דאננצען ש א

 פאן ע-פונדעגען, סענשען יא-ען שאן שענ־ל־:ען. דרנזעי
 נעט-אנשע־ אבשי־א ד־ט ו־עלש געב־ל״עשען גאגצען דע־
̂ך ליכש בלוש־געש דערען איבערצייגונגהודידע. שען  ג־א נז
 ני־ל ״אש ־אש אשש י־־א ־אט בעל־־נשעש וואד־ה״ש ד־א
הינגע־־בשעט. אונשול-גען דען הענקע־ש דעש

מא־שע־פע־פא־ ראש יא שאפפען !אל• סעלעמעיי
 דע- ־עגען א־גטע- ד—ו :אטע הגדיים עוד אוגד אב, רען

עדע— נרענצען. מעגשד״ט דע- וזאדרשהעשער נ-אשטען

י-זי
 נע־ ביידע־ל״א ייגענו -א פי- פאלקששולען שע •יד ד-ען

̂-נטע• אוגד שלענטש  אוגד -ינלינע אגנעטעששענע פ- ו
א וע־,—ש- נעזדנדע  ט־בשינעי־ אגשטעללונג פי- איך -
לעד-ע-יגנען. איגד לעד-ע-

 זא-נשען ק־אגקענד־יוע-ן פאן עו״כטוג: פ- אויך
 גטע- א שאפפוננען ועטטשריכען דיעוע ויד ;א:דעש וו־-.
 דעש (פ*ןדצינליך - ־אפעאישען איי ־ע־ אבייש דיא

̂נז״לן׳ ינישען)—אששע א־ג־ עגנלישען ק

גז ק̂י
 לעש אללנאימדע-צינען, דעש זעגען רען

רודסיייכע: אידי אייף טערדריקסען, אוג אללעי

̂ך •וי־ •יא אן. 4קאגששאנש־נאפע• איינק ש־יישאן ־עש נ*
> כעזוך

- אן. זנונע
 נעלד- י־ד־שען :••ם איך שש־עג אננעלאגגש, דא-ט

̂ן ורגלייך איך יא אב׳ קאשאנדא י־ענשלע־ י• אגג רען פו
̂־ד אייך ע־דיעלש. בעליכע דאועללשש יודען *יעדענ־ששען  ל
ד* ש ם סיך בעעד־מז נעואנדטע, עננלישע ־ע־ פאנואנבי,


