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לאנרטאגע. גאליצישען אים

 גאליציען ארך זאנדערן איננא־ן. נור ניבט
 דורך צייט קורצעד זייט דער א־שט־־צ־, זי־נען ראט
ק באקשש־יננע טאללק זיינע  לאנד. נאל־צ־שע; ד
 גאליצי- רעד ־־עש א־זט עם מאשט. א־גדנער טאג
 א־ב. דע־ ין, ־ ו ו א נ ו ־ ע מ דעש־ט־רטע שע

 בעקאננט ש~הע־ שא• שאן לעזערן אינזעדן ־■נענש
 ארב־יטעט מאנאטען טעדרערען דים דירשטע. ד־ן

 ־ענעלונג דע־ אן אבגעא־דנעטער גענאננטע־
 האט עד שערהעלטניססע. י־דיש-גאל־-לישען רעד

 אונד אינטע־שעללאציאנען טעהדערע בע־ייטם
 דאש־ט נעד־בטעט, דעגיעדונג ד־א א; א־־ננאבען

 זאגדע־. ערטדד־לטען נאליציענש יודען דען דיא
 ד־א אונד ווערדען. ענטצאנק דענזעלבען דעכטע

 געשעדד. זא דע־ שט־ד־אים צום שאגע ־עניערוננ
 דאם־ט בעווילליגען, בעט־אג א־ינען .נמ־א־־ ל־כע;

 לעה־ען שעדליכע וועלך ע־שאה־ע. ענדל־ך שאן
ז־נד ענטהאלטיק דא־ין

 טעדונא- דעש־טי־טען דעש אנט־א; ד־עזע־
 לעטבעדנער איש לואבע שא־ינען דער אין קאש •ויין

 קאששיםם־אן ד־א אינד שערהאנדללנג צוד לאנדטאנע
 לאנד־ דעם יעדאך אבגעוו־עזען, אנט־אג דען האט

 קאנשעםם־אנעללען יידישען -יא עטששאהלק, טא;ע
 דעם אויש דאש ־עגעלן, צי דע־א־ט שע־העלטניסשע
 אייש. אללעש געם־ינדע ״הישען דע־ ודרקוננשק־י־זע

 דעד ווירקיננשק־י־ז דען אי; ולאש ווע־דע■ געשיעדיק
 נעהא־ט• :עמ״נדע שאליט־שק או:ד בי־נערליבען

, שטא־ט דע־ אבנעארדנעטע דעד ך ־  דר־ :
 ע־. צל איש לוא־ט, דאש צ־ע־שט עדגדישף צוקעד.

 קאם שא־ליענענדען דעש שיט ע־ דאש קלערען,
 אנדע־עש גאג־ן עטללאש דע־ משש־אנשאנט־אנע,

 יאללמע האבק שע־לנא־דין ;ע־א־ע אלש א־זט,
 דאהע־ אל;ד ד־א איינשע־שטאנדען שאללשטעגדיג

ללעדדע. שט־ששען דענזעלבען שי־
 - צל" צ־ש בע־־־טש שערלאננטע טערונאלויין

 אללי־ן יודענש־אגע. דעד ־עגעללגג ד־א טענשאלע
 שא־'- איש ע־ דאש א־־ננעזעהק. זעלבשט האט ע־
 גרוכדזעטצען אנט־שעש־טישע; ז־ינען שיט יאה־ע גען
 ענדערטע דעשהאלב א־:ד א־זט, גענאנגק ללייט צו
 דאש יעדאך עד וואב־יא אנטראג- זיינען ודיטע ע־

 דעד דע־ אלישהעב־נג דע־ ש^ן שטעקעכששע־ד
 שא־־עבטע אי־נגעריישטען בעשאלקעדונג יידיש־ק

 ש־־לדלעניאלש אלש שאב. שא־־ע־נ־־נד דען אין
 דעבט. דאש מע־ונאי-ן בעצייבנעט יודען דע־

 דע־ בעשט־ייטל:; צי־ יודעננעשיינדק דיא ל־אנאך
 דעד בייא וואהלטהעט־נקייטשצללעקע אל:ד קולטים
 ק־ל- בעזאנדעדע א־ינע גלדבענסגענאששק י־דישען

 ווע־ען יודען דיא ד־דשען. א־ינהעבען טום.שטייער
 דיא ע־ ווענן שעדבלנדען, זעה־ טעדונאלליין אבער

 דעששענט. איש ״ש־יווילענש״, דיעזעם או־שהעבוננ
 קאננטע. עדוררקען בעניידעט, זא זיא ע־ יו־ללען

 ט־ט אייך האבע דעשלט־דטע יודענשיינדליבע דעד
 דן> ובית ״ראבבינאטש-קאללעניק. דען א־נ-עבט

 אי; ד־עזעלבע! וועלבע ב־־נעלענט. בעד־יטלנג איינע
 א־בע; דאבבינער ד־א בעז־טצען. ניבט ווירקליבקייט

 אייגע; אללע־דינגם נלדבענשנענאשפען א־ה־ע א־ף
 ניע- האבע; זיא אבער איים. א־ינשל־ש טאראלישען

 האנד א־ה־ע טאבט שאל־טישק דע־ נאך שאלם
 דען שע־נעד עש האט שע־ונאיוי־ן ארשנעשטרעקט.

 קאנשעש. א־־נענע ז־א דאש איבעלגענאטשען, ־ידען
 בע. ״חדד״. זאנענאננטק ד־א שללען, ם־אנעללע

 אבער בעש־ייט ״חדריש־• א־־נעם בעזוך דעד דטצען.
ש־לצללאנגע. שאש ניבט

דעד ״ח־ם״ דען אויף ארך האבע טע־ונאלדין

 ד־א דאם דא־צוטהון, אום ה־ננעלליעזק׳ ראבבינער
 געניע- שארדעכטע בעזאנדערע גיישטליבע ייד־שען

 צו ניבט אבער ש־ינט אבנעארדנעטע דיעזער שען.
 אלנטעד■ געזעטצליך דאבבינען דע; וו־ששעןדאשעש

 מא. צל געב־ויך טיטטעל דיעזעם שא; א־זט. זאנט
 ארך שארדערט דעשלטירטע גענאננטע דעד בען.

 ״נש־א־׳. דעד ע־ג־ינדונג ודסםענשאשטליכע איינע
 בעאונדוהיגעז. זעהר איהן ״געהייטניםשע״ דעדען

 הא. תלטוד דעם געודיטניששע שעדם־ינטליכק דיא
 בע־עבטיגונג ד־א שי־ ;רונד אלש לענגשט שאן בען

 הא שאן ט־ששען. הע־האלטען יודענהעטצען צו
 תלמלד׳ש דעם ז־ך האבען אנטישעשיטען אלטעשטען

 דיא גענען ויאששע ודללקאשטענען א־ינער אלם
 שאקששיליאן קאיזע־ געז־בט. בעדיענען צו יודען
 דעד שעדדעבטיגוננ דעד שאלגע אין זאגאד זיך זאה

 זעששט- שעדניבטלגג ד־א שע־אנלאשט. תלשודישטען
 נעם־־נ■ דע־ וועגען לעה־ב־בע־ תלם־דישעד ליבער

 אננעב. דענזעלבען אי; דיא לעה־ען. געשעה־ל־בען
ד  דעד אנצלא־דנעי. זאללען, זיין ענטהאלטען ל

 דע־ וועלבעד ערפטע, דעד יואר בישא־ שא־נצער
 אנ- דעד אונטעד בעשעהלש ־יעזעש דל־בשיהד־נ;

 ענטנענעג. א־גישענטע שט־בהעלטיגעד שיהר־נ;
 תלטלד דען געגען שא־אל־טה־־ל דאש אינד ט־אט

 האט עבענזא בעצי־בנעטע. א־נבעג־ינדעט אלש
 איי. עדגעבנישסעם דעם ג־ונד איי־ \. לעא שאששט

 תלמוד דען שיר קאשםישםיאן;אי:טע־ז־ב־נגש נלד
 דעד דאש ש־ינט, שע־ינאיויין ערנריששען. שא־ט״א

 יודען דע־ ארטנאהטע שיט ■עדע־טאנן שי־ תלשוד
 ניבט א־זט דיעש ז־־א. ז־עגעלן זיעבען שיט בלך איין

 תלמוד דען האם נעלעהדטענוועלט דיא דענן ר־בטיג,
 נע. שטודיען אי־ננעהענדע־ געגענשטאנדע צלם

 ענט. אללעי טיט שע־ב־עטעט תלמיד דעי שאבט.
 יעדעם שאן ־אטה א־נד שא־ד דען שיעדענה־ים

 לעה. לדבטינשטע; דע־ איינע אב• בליטשערגיעשע;
 דעד שאן דיא נעשליך ־על־ניא׳, יידישען דע־ דען

 אי. ב־־שטענטה־ש אינם יא א־זט נעבשטענליעבע,
 אייגע יודען העז אליך שאבט תלמיד דע־ בע־נאננע;

 צור אנדע־שגלי־בינער בעהאנדלינג ליעבעשאללע
 רא- דע־ צ־יט צו־ שאן דאךייאי־דע ששליבט.'אלנד

 כדים- דעש בעניטצונג דעד שאן שא־בען דאש מעד
 שע־ב־ייטעט צ־לעקען ריטועללען צל טענבלוטעש

 ביי- ע־העללט א־זט שאבעל ד־עזע אלבעדן יי־א
 אנט־שעש־טען דיא דאש דא־לים, שא; ששיעלש־ו־־זע

 לואוד- ב־ישטענבללט א״ששטעללען. בעה־שטינג ־־א
 אלם שעדולענדעט, שצות דען צו יודען דען שא; דע
 שייר- איין בלוט דאש ללע־ע, בעקאננט ניבט עש אב

 נאנצע איינע א־ננאצענין. שאששט ב־לדעט. באט
 שיע געלעה־טעד, שאלנישע־ אוגד דייטשע־ ד־יהע

 שטעל- א־ינשלום־־יבען צל ד־א יודען, געטל־שטע לע
 יע. גדלנדלאזיגקייט דיא האבען נעלאנגטען, לוננען

 דען אין דא־נעטהאן. געריבטע יודענש־־נדליבען נער
 געריבטשקאטם־שם•. האביק 1*7ע אינד י•״! יאה־ען

 שט־אש.שאללעם, עהנליבען א־ינעם אגלעסליך נען
 יודען דיא נענען דיא ט־םא.עםלא-, אי; דע־ ודא

 בע. לינענהאשט אלש בעשולדינוננע; ע־האבענען
 אנקלאנען יודען דיא נעניק מאן בעשא־ צייבנעט.
 דענזעלבען ־אש בע־ענקען, שא; זאללע ע־העבט,

 בערוף אנשטענדינע •עדער לאננ יאה־ה־נדערטע
 אני דען שאן דאש שע־שלאסםעןגעוועזעןאיזט,אלנד

ג אלם וואו־דע. געטדאן אללעם דע־שגל״בינען
 ר\ל■ דעד שטלשע ניעדרינשטען ־ע־ אל־ף יודען יא

 אלזא, ו־אלנדע־ ולאם ערהאלטען. צל טורענטודקלוננ
 זייט■ צייט. ששאננע קורצען דעד אי; יודען דיא ווענן
 נעל- נלייבבעיעבט־גלננ:צו־ דע־ ש שד־נצ דאש דעם
 הער- ליידענסעשאכע איהרער אלים דיא קאם, טונג

שאללשטענדיג ניבט נאך א־־גענהי־טען ריהרענדען

 ער• אויך עם איזט איבר־נענם ז האבק אבנעלעגט
 שר־נצישדערגלייכבערעכ. דאם דאסם שאדדערליך,

 אללער אין טיטבירנעד ייד־שען נ־כט דען שאן ט-נונג
 טהעארע- דיא דאמיט ווערדע, שאנקציאני־ט שא־ם
 שראקסים דיא אין אדך נלי־כבעדעבטיגונג טישע

 ענטריסטעט טהאטזעהר שערונאוויטץ איבערגעהע.
 דעד דיטע ארף איטמער יודען דיא ווייל דעשווענען

 צו איזט, טעכטיג איבעראלל דיאז אינטעללינענ׳ן,
 הא האבען הינדכט דיעזער אין נין דיען. שינדען

 טעראנודין אונד אנדכטען א״נענען א־ה־ע יודען
 ארך יודען הא ווענן טישסען. שינדען דארי־ן זיך ודרד

 ציוויליזאצי■ דעד בעשטדעבוננען אללע שעדנע־הין
 ווערדען. אונטעדשטיטצען הוטאניטעט אלנד אן

 שאן ווירד רעדנעד ב־ישאלל (לאננאנהאלטענדער
 שאטער אויך דארונטער אבנעאדדנעטען ש־עלען

בענליקודנשט). בלבוואלד
 דר׳נאלדטאנןאב- וואד רעדנער דר־טטע דעד

 ווידערלענט ער לעטבעדג, שטאדט דעד נעא־דנעטע־
 נור עם יודען דיא דאם טערונאוויץ בעתישטונג דיא
 שער. אונד םעבט־נעןצ־האלטעןוששלענען. דען שיט

 ערסטען דען אין יודעז דיא ולא דא־ש־יא אליף ול־־סט
 דיאשאל־ בלוטשיר אידר אינזודנענטען דעד דייהען
 ייה. דיעזע זאללק האבען. שעדנאסשען זאבע נישע
 דעד אנהעננער אלם עבענשאללם טע־ט־רע־ שען

? ולערדען אננעזעהען טא־אריטעט שעבטינען
 עבעג- בין איך זאנטע■ קתקאוויצקי ני־אף

 אונבילליגער. יודען דיא דאם אנז־בט, דעד שאללם
 נעניעסען. גאליציען אין רעבטע בעזאנדערע ודיזע

 ניכטם נאד יודען דיא נענען איך האבע זאנסט
̂_ איין שי־ עם לוירדע איך אונד איינצו-לוענדען,  גר*

 עבעג- נאליציען שאללם בעט־אבטען, איננליק שעם
 יודענעקם. בעדל־ערליבער שו־שלאטצע צלם שאללם
 דעד זאללטע. ווערדען ש־עשבי־נ אין ודא צעששע
 אונד ענטנאטטען, תלמוד דעם ניבטש האט -נוצרי׳־

 ענטשש־אך נעבשטענליעבע דע־ שאן לעה־ע דיא
 דעם- ש־אטעסטירע איך אנשויאלנג. א־יגענען דינער
 רע• קאטהאלישען דע־ שט־שטעד דעד ווענן האלב
 תלםודא־ןצוזאםטענהאנגנעבראכט העם שיט ליניא;
 נאלעיעוועסקי גראשען דעש אנט־אנ א״ף - ודדד.
אננענאטטען. דעבאטטע דעד שילום דע־ ודרד

 ־עזאלוצי. דער וירד אבשטיששונג דעד ־א ב
 אג- איינשטיטטיג קאטם־םםיאן דעד אנםאנט־אנ
________ נענאטטען.

נייאיגקייטען. פערשיעדעגע
פשע. ע ד ג נ ו ה י י ו ו נ י י א א י ;ד *

 אין זאנטאג האט ם> ע ט נ ע ם ו נ א ש .י ש א ט
 אלם דעד שעטאשי שטאטנעשלנדען. בודאשעשט

 בייא שלאבט דעד אין 164* •אה־ע שרייהייטםהעלד.א־ם
 ערם. דעד איינער וואד א־זט, נעשאללען שעסבל־נ

 געלעבט ער לאנגע זא דיכטע־, אלננא־ישען טען
 קעטששען, עלענד אלנד נאטה טיט ער טלשטע האט

 ה־נ- זיינעם אדם מאן האט טאדע זייגעם נאך ע־סט
 טאנ. העזעם גראשע ד־א ש־־שטע; טערלאססענען

 דענקטאהל איין יעטצט א־הם אוגד ערקאננט נעם
 האט. ער יודענש־יינד איין א־ ו שעטאש־ נעזעטצט.

 גע. יודענהעטצען 1*4* דיא דאמאלםנענען שאן טע
דאננערט-.

ן א י ו ו ל ל א ש ן י * (א * י  א- ים ט א
; ר א ל ם ע י  לעששען אין הא ן.) ע ש ש ע ל א

 בעדיענם- נאלדבע־נער טאקם שוד,מא:ע־ דעם בייא
 וואל־דע נאדאשדי טאדיע טאנד .יעהיינע14 טעטע

 וועלכע דורך אונאבטזאטקייט, איהרער שאלנע אין
 גאלדבער- קינד אנשערט־דטע זארנע א־הרער דאם

 אדם וואכען שינן* עטווא שאר עררךאנקטע, גער־ם
אין זיינען, צו שטאטט ענטלאסשען. דיענםטע דעם
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 ־א. א£ט לא לייבנאטק. פאן בעריה־ונג דיא אלם
 האם שטאםם אוגד דעליניאנר דעם פאן אויך הער

 א־י א־זט ידען '•א פא־געבי־אבט אנקלאגע דיעזע
 וועד- ערוויעזען דא האט אללע6 א״נציגען קיינעם

 גע• פאלעט־קער גי־יטטיגסטען ד־א •א, קאננען; דען
 אי- עבען דא זאבאלר האבק. יודענטהום דאם גען

 ווא־ען׳ געברייבע ייד־שע־ ער קעג ניגערמאסען
 ווא- וויא אדער לאשסען. פאללק אנקלאגע דיעזע

 האלט- אונגערעבטע איה־ע אייסד־יקליך גענד־ל
 אלזא ווא אנע־קאננט. יודען דיא1 געגען באררן־ט

 צ״. איין עם א־זט ווירד. פגעב־אבט או דע־גל־יכק
צוגלייך ־וטטהייט איג־ פעדווא־פענוד־ט דע־ כען

 ווענן פאלקע־. בריסטליבע ־־6 שמאך איינע איגד
 אויפ-אמטען דך ב־יא ט־ייבען זאלבעם איין ליא

 ז־א ווענן ע־יטוגגען, ב־יסטליבע פיר איגד לאססען,
 פ־אט- הינטער אדע־ צ־שי־ען וואהלגעפעלל־ג דעם

 פעי- גייםט ן ע ז א ב איה־ען פדדאזען טעלנדען
בעיגען.
ע * ט ה א נ ע ג נ א פ ע ג ־ ו ע ג י י א

 ) דאננערסטא; פערגאגגענק ע.) ד ג א רב ע ב י ־ ר
 נאבריבט דיא פאשטא אי; דך פעדב־ייטעטע אבענדם

 | יודע:- בעגרי£:יענען ענטשטעהונג אין איינע־ £אן
 דע־ מיטגליעדער מעננליבען דיא פעיפאלגונג,

 דך £ע־זאממעלטען £אמ־ל־ען יידישען פאשטאע־
 וואם בע־אטהען׳ צו אום קאסינא, דאדטיגען אים

; גע. ־־ ז־יא טהון צ־ בעיועגינג דיעזער געגעגא־בער

־עהענד
 שטירצטע אבענדם אידה 9 גען

 געט־ ־״בען דעסדא־טיגען דיענםטטאגד
 קא- ם אי; גאב־־בט דע־ טיט ר־ינע־ ם־טאן לערס
 ־־אל. אייגב־עבען הי־ז דאם אין ־ייבע־ דאם סיגא,
 צי־ אללע א־־־טע; נאבר־בט דיעזע ארן! לק.

 דע איים ם■ רייגער וואהנינג
 ענט£ערנט בערייטם

*עללטזדע־דם׳ טער

 יעד-־ רייבער ־יא דך
 שפע. דך ירא א־ם, האטטען.

ק א א־טען -
 צ־יט
זאטמעלטל

ד־א=עז
1
איש  ען אונטערדעם

שטאדטהייזע דעב געבען

 אייגע־ נאך פע־זיבק• צי גליק
 ריינע־ בייא אימטע־ נאד דיא

 דיא דאם ע־£אה־ען.
 ור־טהסהויזע לליינען

 דעוואל- ם־ט נין. זיך בעגאבען יודען דיא ט־ינקען.
 ענטי־א££גע וררטהםה־יז א־נ׳ם בעוואפפנעט, ליעדן
 פע־זעהענען פיסטאלק טיט גלייבפאללם דיא טען

 ד־א דו־ך דיעזעלבע• ליעסען א־נר רייבעד £־נף
 פע־. נעמיינדע-א־נאנע אודדרטען מיטטלערוויילע

 פי־ אנפענגל־ך ז־ך נאבען רייבער דיא הא£טע;.
 ב־־א יעדאך £אנ־ טא; :איים טאבאק-שמיגגלע־

 א־:ד קנעבעל שט־יקע, זעבעל. פישטאלען. א־הנען
■יגען  ע־העב־נגע• ב־זהע־יגען דיא דע־גד־בען.

 טעה־- נאדי.קאטאע־ רייבע־ דעד £יע־ דאם בען,
 וועה־ענד ז־גד. א־־נייאהנע־ אבגעשט־אפטע £אך
 צי באנדגאטענפעלשינג ווענען איין £יה־ע־ דע־
 ענטשפ־יג. יעדאך £עראודטדדילטער, יאה־ע; ט אב

 דייבע־ ד־א לט. א ־ א ט יש א דעד שני נענער
 אין געריבטשהא£ע דאג עם ד בערי־טש וואודדען

איינגעדע£ערט. ע־לוי
ן י י א )  א■ ם י ט ־ ע ד א * ו ו ל ל א £ •
־ ע ־ א ל ש  בו• איין ט.) ש ע ־ א ק ו ב ן י א ע

 טי ענםהאלט£אלגענדע בלאטט דא־עשטער
 איין יואהנט ביקא־עסט אין היעד :לינג

 < < , דינע־ אין דע־ ■אטינעצלי, נאטענש שניידער,
 טע־. •עהר־געם 11 ביל 10 עטי־א איין ארך שטאטט

 ניבט יעדאך טעדבען דאש דא בעשעפטיגטע. בען
 טאגק ל־עניגע; £א־ עש יואורדע לא לואר׳ £לי־ם־ג

 ע־ש־ענק נון - ענטלאשסען. געשעפטע דעם או־ם
 ־־טעג־שע צלי־־א טיטטוואך וואבע פא־יגע אבער
א פ־אגצען אינד ולע־קשטאטט דע־ אין £־ייען - 
 ב־ישטענ.טעד. אייל ודע־ :*ב ־ ־אט־געטצקי £רויא

 דדע־־יף £־י־א דיא אלם ז ווא־ בעשעפט־גט בען
 ביי. £יה־טעןד־א דא אנווא־טעטע. ״־א•׳ ס־ט קורץ

 בעט־עפפעגדע דאם ארך פ־ויען רלמענישען דען
 צ־ו־־א קל.־פער דעששען או־ף צ־־גטען פאי, טעדבען

 שג־ידערש- ערש־אקענע וואונדעןאונד£־אגטע;דיא
 אינשילדיגען ד־עזעם איה־ האבט .,ילא־ום :£רויא

א ז־ געצאגען קא־פע־ דעם אויש בלוט טעדבען - 
 ב־־א טע־בען דאם דאשש מערזיבע־טע, £רויא

 פאייל. געשע£טע ־עם איים ענטלאששונג איה־ער
 נישט דעטנאך ז־א דאם אינד וואד. געזונד קאטטען
 דיא שפעטע־ טעדבען דעם ווער קאננע, וויששען

ער- טיטטלע־וייילע - האבע• א־יגעבראבט וואונדען
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 קלאג- אינה טעדכענם דעש טאנטע דיא אייך שיען
 טעד. דעש יודען דיא ראש ביטטע־ליךדא־יבע־, טע
 האבעז.׳- גענאטמק קארפער דעם איים בלוט בען
 שניידער. ארמק דע־ שרעקען דע■־ ;־ך לאסט עם

 ל־יבט בעש־לדיגונגען זאלבער אנגעדבטש פאטיליע
 א־־נע דאבייא• ניבט נאך בליעב עם אבער דענקק.
 פא־ וואגען איין נעמל־ך היעלט שפעטער שטונדע

 צווייא וועלבעס אלים שניידער-ווער־שטאטט. דער
 נע־ואהנליבע־ איי; א־נד פאליצייא-קאטם־ששע־ע

 פא־־ע־ קאמט־שע־ע דע־ א־־נע־ שט־ענען. בי־גער
 פאלגען. צי איהם אויף, זאגל־יד ראט־נעצקי דק טע
 אה: אין ש־עקען אלים £יעל דאט־נעצק־ £־ויא דיא

 גע■ בעווא־שטליין צ־ם וו־עדער ליא טאן אלם טאבט.
 קאטמיששע. דע־ אי־נער איה־ לאגטע דא ב־אבט,

 מעד. דעם יודע ד־א דאם דאך, זיא ״געשטעהען :רע
ט בען ו ל  שי־עבט זאגשט עם דא גענאמטק, ב

 בי־גע־ טיטגעקאטטענע דער ווידדע. אלים£אללען
 נאבט הייטע דיא באנדע, יענע־ צי עבען געהא־ט

 דיעזער וויללו שט־£טען יודענ-ק־אוואלל איינען
 דא ולענן לוע־דען׳ פערהיטעט דאדורך נור קאגנטע

 - !*וואלדען איינגעשטעהען וואה־ה־־ט ד־א דא
 געשטע. זיא וואש נינטש האטטע פ־י־א א־מע ד־א
 דעם טיט דאהע־ דך בענאב ל־א זאללטע. העי

 ייאה־■ א ד ני־ זיא ללא פאליצייא, צי־ קאמטיששע־
 דער ב־־א טעדכען דאש דאשש ורעדע־האלטע, ה־יט

 צא: נין לואר.. פ־־ש אינ~ נעל־נד ענטלאששונג
 צי. מעדבען דעש טיט שטאאטשאנילאלט דע־ לי־
 דעמזעלבען רעדעטע אי:ד עש ע־ליבטע א־:־ ריק
 ;אטט לא:שט ־א לאגע צי ־ט י־א־־ה ־־א איהש צו•

 בעשט־א. שט־ענגע זעה־ עש געריבט ־אש איגד
 אלשבאלד געשטאנד מע־בע• דאש - לויר־ען. £ען

 אנגע. טאנטע א־ה־ע־ פאן ני־ גאנצע ־אש דאשש
 שגיידע־ יידישען דעש אן וועלבע זייא. שטעללט

או ־אט־נעצקי פ־־א - ■י וואללטע איבען ־אבע
 מעד דאש ייעה־ענד געלאששק פ־ זאגל־יך נון דע
 ז־ך האפט אי, פא־ל״פיג טאנטע א־ה־ע אי:־ בען

 :אך ה־ער־בע־ ליי־־ נאכט־ענליך - בעפינדען.
 ז־עשעזבע• £א־ ייאי־־ע טעדבען ־אש געטעלרעט:

 היעבי־א בט. אינטע־ז ב־דא־עדטש א־צטען ריהטטען
 אש ״א:־ע: ־יא דאש י קאנשטאט־־ט ולא־רע

 ב״:ע. אבזיבטלי־ טעדשק יונגע; דעם קא־פע״
 שפירען קיינע יעדאך נאבדעש ,לואורדען ב־אבט

 אנצינעה• לט א י־א־ען ענט־ע־ד; צ־ געייאלט טאן
 איינגעוו־ל. דא־יל זעלבשט טעדבען דאש דאשם טען.
 צי־א־ אינד ווע־דע פע־ראלנדעט עם דאש האבע. ל־גט

 ו־א־רדע 1;* ב־ישט דע־ א איני שולטער דע־ א;
א דאב דאנשטאטי־ט.  ■־אבק פ■:־־ ניבט י־א־נדע• -

־זאנהע־ן ־  אנגאבע נא־ ד:־ אדט טאגע פינך :
 טאנטע דיא וואו־דע גיטאבטען א־צטליבען דיעזעם

 א־־נגאר נאך לעצטע־עש א־נ־ טעדבען יונגען ־;יש
 געשטאנדען ענדל־ך דיעזעלבען ואבייא פע־הא־ט

א ־אש  א־ינורל. דעששען טיט טעדבען דאש אלטע -
 ייא־יש £־אגע ־־א ארף האנע £ע־־יאונדעט ל־נ־נג

 .ודר :אלטע דיא אטניואיטעטע געטהאי■ דיעם זיא
ק פאן ייאללטע•  יעטצט ע־פ־עששען.־ געלד יודען ד

 פע־־־ענ. א־ה־ע־ נעפעננניששע איש ביידע זעהען
ענטגענען. שט־א£ע טע

 דיא ־אש א־פטער־לאש. שאשען ודר ט•־
ע כ י ל ס ע ל ר ע ע פ ל ל ע ו ו ק ס ג ו צ ע  כ

 בש־ צ־עגעלפא־ש. אין קעזע קא־פאטען בש־ £א;
 ד־יאלי. £א־צינל־בבטע ל־־בען. אי; עמשענהטאלע־

 ב־יא הטהד־ין טי לטהדר־ן א£־לו גם־ בהבש־ טעט
 אפען לין.הענ־לע־■ץב־ענ־א עהרענ£עלד יא־אב

 עהרעג• יהי א־זט ג־אבענגאששע ק־־סטינענשטאדט,
 אבער. ה־ ד. עד.־• זי ב־ודע־ אלם אינש איזט פעל־

 פע־ט־ל" זעה־ אלם טאטטע־שדארף צל ־אבב־נע־
בעקאננט.) ענש־וירדיג

ג נ ו ז א ל ר ע פ
ר8״4 ער ד ע - זע. לא *

עי :״א  ציע- םענען5א־גענא6 אקטאגע־ ■:־ע;2 א= י
ק: שע־יען פאלנענדע וואוידען לאוע דיעזער דינג עצאג נ

1 15 93 190 118 653 666 720 1207 1213 1616 4)161
1828 1990 2168 2261 2458 2524 2554 2555 2582 2603
2636 2088 1 277 2890 2909 3035 3053 3055 3107 3155
- .3920 או;־ 3903 '1(^7 3572 4334 3410 3531 3231 1 ד;

 ן 720 ס׳ א״ף פיעל :ולרע! 4000יי ם־פ ־ופטט־עפפער
ש■ א״ז נוליע• 5000 מ־ט ס־עפפע־ צווי־פע דע• ; 35 נופי

סט

 96 ש׳ גולדען 2000 יע :נעוואננען פעינע־ .15 נוש' 3897
 ,26 נום׳ 3572 ש׳ ,36 '1: 2771 ש* ,2 ׳ ; 1213 ש׳ ,16 ;וש׳

 ש־ ,41 נ־ס׳ 720 ש> :נולדען 1000 ״י ;11 נוש• 3920 ש>
 ש• איני 33 ,נום 3155 ש׳ ,46 ,נום 2603 שי ,17 ,נום 2521
.36 ,נים 3334

ע. ז א ל ־- ע נ ע י ו ו ר ע ד
־.״ע פא־נענאנזשענען אקשאב•;* -ט<■2 אש דע־ ב־־א

 :נעצאנען דעי־ען פאלנענדע ו.אורדען לאלע ד־עזער נו.
87 248 388 603 887 981 1113 1283 2017 2299 2696 

ו •־ על נ• עוען ־ עא; ־ .2979 אונד  ם־ש נ־טט־עפפער י
 ם־עפפע־ •.וויישע ־ע־ ; 12נוש׳ 87 ש׳ א״ף ל■ נ 200000

 ד״יששע דע־ או;־ 1 נים' 2979 ש' אוי* נולד 30000 שיש
 סע־נע־ .15 נו׳ 3979 ש׳ או״־ ,נ־ל־ 10000 ט ם ט־עשפע־
- 1000 יע נעוואננע; ל י  ש׳ ,76 נל' 987 ש• ,59 נוי 87 ש׳ ג

״ 1283 ש• .21 נו• 1113  גיל־ 350 יע ;68 נו׳ 2696 ש׳ ,89 נ
ם' 248 ש•  ש׳ ,54 43 נום' 887 ם׳ ,90 50 נו• 603 ש׳ ,40 ני

 86 ,נו 2017 ש׳ ,53 נו׳ 1283 ש׳ ,66 נו* 1113 ש־ ,6 ני׳ 981
 פע־לאו- א־נ־ינען אללע א,״ף •85 59 33 נו׳ 2696 ש■ אינד
 130 •ע פאן נעוויננשט נע־יננשטע דע־ פיעל שע־־ען טען

נו־־ען.
־ ע . ד ע ז א ל - £ ל א ד ו ד

 עיעדוגג פא־נענאטטענען אקטאנע־ 2. אש ־ע־ נ״א
 :נעצאנען שעדען נאגשטעדענדע ויאודדען לאוע ־״רע־

47 56 94 286 432 437 461 567 633 653 766 857 2"12 
1246 1338 1359 1405 1745 1870 2045 2325 2269 2329
2301 2431 2499 2536 2661 2675 2927 2962 3076 3132
;״ :4י63 או.״ 3513 3505 3360 5304 ־ 3ר״״ ז;׳.-— ־̂. ע ־

 דע- ;2 נו׳ 2499 ש׳ ז א נ׳־' 15000 ט ם ד״פטט־עפפע־
ז נולי 3000 ט־עפפע־ צווייטע  דע־ אוני 25 ני׳ :4163 ש■ אי
 :32 נום* 1246 ש* ז א נ־ל• 1500 טיט ט־עדפע־ ד־־טטי
 ש׳ ,12 נום' 2962 שי נ־לדעז 400 <ע נע״אננע; פע־נע*

 2045 ש■ ,45 28 ;״ 437 ש׳ ליען נ 200 ■ע ;21 נים' 3963
,32 28 ׳ נ 2235 ש ,32 נ״ 47 ש׳ נ־ל־ען 1״0 יע :43 נו׳

50 •ע ; 21 נו 2927 ש׳ ,33 נום• 2536 ש■ ,9 נים׳ 2431 ש׳
 633 ש ,12 נו׳ 567 ש׳ ,31 ני 437 ש׳ ,20 ני 432 ש׳ נולד.

ש' ,21 נו' 1202 ש־ .7 נ־׳ 766 ,16 נו׳ 653 ש׳ ,41 :•׳
 *נול.0 ע ;42 נו׳ !(962 ש׳ ,48 ני׳ 2499 ש' ,19 7 ני׳ 1870

 נו׳ 437 ש׳ .34 ניט 432 ש ,42 ני׳ 286 ש> ,22 נו׳ 56 ש׳
 653 ש' ,50 נים 633 שי ,7 נים' 567 ש׳ ,11 .׳ 464 ש־ ,16
 1870 ש' ,30נים' 29 ניד• 13)!8 שי ,17 נום׳ 1202 *5,45 :״
 נו 9 נו' 3292 ש .22 נום 2235 ש׳ ,16 נ״ 2015 ש• ,46 :•׳
 נים׳ 21 ני• 2962 ש׳ ,19 נ׳ 2975 ;׳ !.11 ני' 2131 ש׳ ,13
 33 נ• 6 נו׳ 3304 ש .46 :״ 3132 ש׳ ,40 ני' :9(76 ש׳ ,45
,27 ני׳ 3513 :

פרענומעראציאנם־אייינלאדונג.
—• אבאנעטענם. נ״עט אץ גענאנן אןטא:ע־ .1 ם־ט
 דע־ען אכאננענטען, ־ע־־ען י־ע־ענינען ״אפליגשט שען

 איום ענדע צו אקטאבע־ ־טען1 טיט ן
 דער אץ דאם־ט ״אללען צי נוענ-ען

א־ינט־עטע. שטא־ונג ק״נע

ע
ם. פ י  אן צ א :.

 געט־אנ דע; אינש
כלאטטעש דעש ציוע:־ו;נ

דט 11 פאש יאטטא-צעהנג ̂ז
31 7 72 16 54

י ק
פע־אנטיוא־טלישע

י ו ל ה א■ י ת
 :-עדאקטע-

ר ע ד ע ל

 ף *צ נ א
ע.0*

1
!

אלע אעטד,עד*שע
קאלע־רם איגד אעטהערש עששענצע■■

*געט־ענקען, ני־כפרגק אללק א;6

 טרעבער שליוואורץ רום׳ ליגערע-
 אפפא־אטע, >ןהנע וועגע קאלטעם אייף

דעש פאש־יק ־־א עמפפיעדלט

ד ל א רנ ד א רי ע ט ט א ו ו
1 בודאשעסט. 1

טעטפער איזד דעם ו״ם א ודש טאבאקגאשסע.
 ווי־נ- צו־ אללע אינו־ ־,א־־ע וויננעשט/ץ. פעינער

ען פע־בעששעדוני. אט-נ  יוי־נפא־ ־אט־ע א־ט־קעל. נ
 נלי. וענבראוע, הי זדינב־שעטט, ש־ללע־פא־שע, נע׳

 ציד עטצ. קלע־וננשפילו־ע־, וו״נשש־־טט, צער־ן,
וו״נטאניפויאצילזן.

ודינפערמעהתנגסקאמשאויציאן 'נייא
נ־אטיש' פר־יי־-אנטע ו.ד8 םאניפ־לאיציא:::ו־

סז)(^1140>י<זז ז*ס0ומ1ס0ז11. !אל 00)11111:: $01) ן^>91י11ז



ע״א ד י י ע ג ש י ד י .3ג. נ ו ט י י צ י

 ן דייבםטאגסאבגעא־דגע. אנגעלעגענהייט, עפלארער
 י שאן נעטל־ך זואו־דע האראנסקי, שע־דיגאנד טער

 דינעל וועגען א־־ך ,,שיגעטלענשעג״ א־ם ווערהאוואי
 ש־ייבענם נע־יבטעטען וועהלער ג־אנע־ דינע אן

 שע־אששענטל־בטע היערויף אנגעגריששק. העשנויג
א״-א טערדערען אין הא־אנשקי

 -ף <! < וועלכע־ אי; ערקלערונג, אי־נע
 דעם בי־א ז, ע ש נ ע מ א־ינעם ״טיט דך דאננע

 אנשטעג. דע־ ; ע ג נ ו ג נ י ד ע ב ע ל ל א
 אי־נריאםשען.* דישקי־ם ק־ינע־ אין שעהלע;. דינקייט

 רע■ דע־ דאש א־ ו ע־קלע־־נג דיעזע־ ע אי; 6 !״א
 וועד- יוליא־ש הערר ..ש־געטלענשעג״, ־עש -ארטע־

 אבנעא־דל ד־א הירך הא־אגשק־ הע־־ן דע; הא״יא־
דועלל ציש אגאד־ ;עזא אי;ד שאלא•

••***•* • •4**•*****•♦ ן *י<|
ערקלע־ט׳

אן •יען

ר־טטע־לי- צי־ טא; ־צ־גע

עסע־יך נעטען
 דיא ,•■יעז ־אנשק־ הא ליעש. סא־דערן

 ־ע אן א־;ד שילי לאדישלויש אבגעא־דנעטע• דע;
 קאלאטאן רעזע־ווע דע־ אין הישא־ען.לי־טע;אנט

 א;ד6 ע־פא־־צ ״עד־עטע־טעש״ ,״יא העללנעד
 שא־טה־־ען;עש. ב־ידע־ צו,״שעןדעןשערט־עטע־ן

 אד שטאטט, צ־זאטטענקונשט אייגע כע־־יטש טע־ן
 יע־א־ דאש נע

 א:;ע דע־ א־־שט־א;•;; שען
 א־־. דאש היערויש, של־עשט טאן דוערע. ווארדק

אב״אלטע. ה־נדע־ניש איין גענד
היען.) ו ־ נ ו א ע׳ ש ־ ט ־ ם ע ש י ט ; •(א

 ורזעלבו־. א־ש :געמעלדעט ווירד פרעשבורג׳ איש
 אי; איג־יהען אנט־שעט־טישע זינד ראט־טאט גער

 אין אנגעהטען. א־טשאג; ג־אשע־ען דיא ענטירקלונג
 דך מיששע; בעוועגרנג. ־עד הו־שטדטין צי־נדא־ף,

 לאזק־י. געלד טיט פליגדע־ונג ־ע־ £אן ־ידען דיא
 אוש היער. צאצאי דעש אייגע ורילטע הייטע £ען.
 ע־. צו הילשע ־אשע עשטע־האז־ קאטם־סע־ בייא

דאש ־אשש בעלעה־ט■ ;יא •וא־רדע דאי ביטטען.

 וואל. שע־אנשטאלטען יודענהעטצע קליינע אייגע
 זא- דא געלונגען, נ־כט אבער א־הנען איזט עש יען.

 בודאפעשט £אן הוסא־ען עשקאדראן איין שא־ט
 וועל- וואו־דע, ט ע ד נ ע ז ט ג ע ג״פעסט נאך
 אנט־שעט־טען העד־ען דע־ היטצקאששע דיא בע

 זאנ£ט איגד צא־ש זא זעלבע דאש זא ■ אבקיהלטע
 דאש קאננטע. ש,יוארע; דא־וי־ מאן דאש וואי־דען,

 בעליי. קאטצע אייגע א־־נמאד גישט הע־־ען דיעזע
 אין יודע; אייגע- דענן געש־־י־גע מאשטען ד־גען
 ;עגע־אלשעד. אשגעהאלטענען £־ייטא; אש דעד

 י טיליטערא־־גקיואר. דע־ וועגען עש קאש זאמטלונג
 ! א־טשג־ישטלישע ־ע־ דעדעל. הע£ט־גען צו ט־־ונג

 £ע־אנ. דינע איי? ראש נאצע־. דען בעש־לד־גטע
 ני־שעשט נאך טע־ ט־ל ודצעגעששאן דע־ לאששוג;

 ' דא־וש ;עטיינדע ד־א דאש אהנע האט, ענטזענדעט
 נא. דע־ אנטו־א־טעטע היע־ו־ף העטטע. אנגעז־שט

 ן א־בע־נעהמע א־ך :בעגיטצק־ אגטאן העי־ טע־,
 איך דענן שא־געהע; ט־־ן שי־ שע־אגטי־א־טיגג דיא

 | אויש-־־. גאשדעם ע־פ־דלט■ ששלישט מייגע ני־ האבע
 איך מי־ אוגד י־או־דען אנגעקלעשט פלאקאטע צעגדע

 : גע. א■.-,־ ־;־;־, - הע־£א־ראגעגדען שאן עקשטדא
 דאש ייאו־דע, בע־ישטעט ט־־גדע-־עש־עזעגטאגטע;

 מ־ך איך בעגאש :״א׳ געשלאגט יודעגהעטצע אייגע
בע. ע־שטאטטעטע איגד קאם־טאטששעהא־דע צו־

•1יישט. הא.גע־א;־ רא־־ע־ט ג־שט אי־*
י־ע;עןא■ קרא;• ־יא ב,־ך געגען יטטע בי זא י* ר

דא. ׳ט־גג •4.
איך גז־עששע. ־אשע שטו גערעבטע דיא נז־י טיט

•<|י <־׳••!•י ענצצי׳ בם 4, שע־אגטי־ארטי דע־ ם־ד * ויילד
איהם דאב ־טע, • -* 4̂ • < ׳ "ן ע ־ט־עשי־עזענטאנט שטא■ איין

< ׳• ^ *• י,•('*• *:דע י אי; ־ע־ טאננע. א־־געם פא;

 '־עזערבו־גע
א ליעגט. ואשט

>
אט1^מ־: ק

 ׳י- *
ל־ג:

 א־ג־ עאשטעטע
־יא אי־גגימטט.

שד י
:ראש צ

 שטעל-
דאש הע

 איין איך זאלל עש געשאדג דייבאנשאלל איי'
 היעד- דע־ וויא זיין. ווא־דען £ערא־בט דיעבשטאהל

 ודרד, געטעלדעט אבע־שטאט־וישטאננשאשט גע;
 געקאט- אבהאגדען של׳ 500 אוגד ווע־טהזאשען דנד
 אוים האשע שאם ד־אנגען א״נברעשעי דיא טען.
 £אן או־שש־יגגליך שארדערטען וואהנינג• דיא אין

 אונטער אבעי, דך בעגנינטען של• !0,000 בישיטץ
 ענט. צו שארשאגדען, ז־א יואש דעששען, מ־טהנאטע
 דיע. אלאדמירטעז דעד אין ז־א נאשדעם שליעהען•

 נאך שאנדען. וו־עדע־טשאנד ענע־ג־שען נע־שאשט
געשאהנדעט. וירד איינברעשערן דען

 דאג. דעד אין ן.) ־ ע י ־ ט ש ע י י <נ *
 ריישסטאגעם אונגא־ישען דעש זיטצונג געישטאג

 גע־ גליקל־ך ש־נאנצמיג־שטע־ אונזעי אינש האט
 שטאאטם- דעד שא־אויםבעיעשגונג ז־ינער אין טאשט.

 1883 יאהיעם דעם איישגאבען איגד א־־נגאהמען
 אויש. ארדעגטלישען דיא דאם נאך, א־גם ער וו־־זט

 דיא ווע־דען׳ בעט־אגען גולדעז 288 848,002 גאשען
 וועף• אוישטאשען ג־לדען 280.732,758 נו־ א־־נגאהטען

 אויסגאבק אידענטלישען דע־ דעקונג צוי דען.
 מ־לליאנען. 8 א־נגעשעה־ גאך נוד אלזא שעהלען

 אשט שאן דעשיציט דיעש שוטשע, פעהלענדע דיעזע
 דאך אבער קלייניגקייט, ק־־נע אויך איזט מ־לל־אנען

 דיעזענג־אסען דען צו שערהעלטגיססע איש קליין
 שינאגצמיניס- אונזער וו־לל א־גדעששען דעשיציטש.

 ט־לליאנען 8 דיעןע אויך 1884 יאה־ע צום ביז טע־
 דאם דאגן דאם זא בייגגען, שווינדען צים דעש־צ־ט

 שטאאטש-או־סגאבק דע; צווישען גל־־שגע־־־שט
 ווערדען הערגעשטעללט גענצליך אייננאהמען איגד
 אייגע :וריזע שאלגענדע אדף צווא־ ג־ א - זארל
 םעהד.א־־ננאהםע אייגע טוש שש־ריטוש-שטייע־ גי־ע
שי- דעד גאך ודלל טראגען;.דאגן ם־לל־אנע; * שאן

אין ג־בט
* • י * • * • • • י י • ׳ <■• < ר 7

עשטע־
;אציאן

אג־ אי־ן שא, ט צי שעבטנא:מאי
ש א ששא;אב ציש זעלבורג

 האדיש
 געהט

״ י * י י * ״ * ?***5 
 יא י הילשע. ־אשע

 צי־גדא־־ אין יידע. יואי־דע; שערלייטעם, בעששיטטט
 שיל אויש געשי־ג־ע־ט. א־טשאשטען אגדע־; איגד

בעציר. ־אק־צאגע־ איש
 יט־שען אנטישעם <טע
בעשאלקע- ־יא ־בע

 ט.) : י נ 1
עבעגשאלדש

ווירד זאנבט ־עגן |44|<וו.| • • 4 ̂•4 • ̂•4•• ■ * | |44 טש׳ <י ׳<! * י *ם < ; שא; דוא
טושטע דא -ג:־;•׳״ א-גש־ קאש־• ן ־יי: ־ אי־ מא;

אג. דיא ה־עיט ע־ נא זינ-ען ע- פע־צ־י - י; ז א
ע־ א-;ד ־גשט ע־ זעה־ שי־ ש־ליטע־ם על ־ ק־נשט

; י־ט טעלעג־אש ווי־ד זען
ש שע *•יין*•*• קע
צ יטע שע־ב־י הא־טעם איג:

•עדע; אייששא־־ע־ן, . דוג:
רד יט ט שעררעד־ וודטען
ט ב י ז ־ א ש ־

א דיא האבען גיישעבט אין

' ■•< ̂<* • ־ •• • *•!••*ז•••* • •4 .-•)י •44 < ר • <!, # ■ ■ < <ן ש ׳—
 ע־ ששליבט ד־גע א־זט, שא־געגאגגען קא־־עקט

 רעט• געמי־נדע דע־ עהיע דיא א־ג־ האט שיללט
דעשנאטערדאש ויא-דע אבשטימטיג; ב־־א טעטע.

 ט שע־ט־־־ען
י * י א  ו

 ן ע ש י ד י י
 קר שא־ האבען

ג־יג־בעדטצע־

אטי־ט.
ו ר ם עא א י י בב

ע צ ט י ז ע ב ד נ ו ר  .... — ג
 דעש בייא דאש געטעלדעט, ־צעש

א׳ 5 שט־־ע- ט־שא-אבא־ אין ביש־ט־ן שאלאמא;

ן <4, ־ 1 ן / / 1, י̂י -̂י
 ששא־קאששעג. דער ציגזען דיא נאגצטיג־שטע־

 עבענזא בעשט־יעדן; שעדצעגט 10 טיט אי־גלאגען
 אששעקודאנצ- דען ב־־א שערדבע־ונגען היא זאללען

 בעשט־יעדט האהער שע־צענט 1 איש אגשטאלטען
 קאנזוטשט־יעד קאששע ב־זהע־יגע ד־א ווע־דען.

 קא££ע.צאלל דע־ ודיל אבגעשאששט, -אהל ד—ו.
 ודרד אבער דאגעגען א־זט, ג־אש געגוג אהגעדדן

 קאנזוט. דיא אנגעשאגגען 1883 יעגגע־ _טען1 שאם
 גול־ ג ש^ן העקטאליטער שע־ ביע־ גא־ שטי־ע־

 טעטערצענט. שער צוקער נאך אוגד 1.50 ארף דען
 דיעזע ווערדען. ערהאהט ג;דדען 1 איי־ 0 שאן נע־
 גול. ט־לד־אגען האלב איין 1 ווע־דען שט־יע־ן ג־יע
ששי־יטוש. ט־לל־אגען י דען טיט אלזא ט־אגען. דען

8 דען צו גילדען. טילליאנען האלב

א:נא ששעש ד. ־,ישע א•־::אדנונעכען נע-
א־צטע דיא •וייל א־י,......... אללי ;אנין א : יאנייט ■*־אנע•. *׳ז

. *4 . י, י • • י י . ־׳ ־* - ׳ י '

דע-נע

״ ״ י ו  1 י 1 •
(-י ־<:<!£1*? "א^ **א "א"

 שייי־ נעהט,
 !׳*א :••• וואהנדגניגע

•איסשע, מאקט

•יעלגעש פענסטע־, איינעש :••א
> ■ו:; ט א •יא איום. פע־זעהען

ט פ א ט א- א:: ; ט יון א־ ז י י י י י
פע־־א; אייגע •וענן •עדעשטאל

ז •עטטען, ליא זאלל טאן ויא,

•—1*ג■־•ן א איני ןד.א וו-רד ״אלד א״ .״״נע - •אלד, אא-צטע
שאנן ׳יינען נע־אגט איגנליק דאט דאבע איך . בלייבען ע•עץ א-

נע ניבט <ט ווע־ע נר א טע-ליע־ען. צי םא;ע ביגע א פא־ 4 .4 ...4.̂ < •א ־״< 4.
פע־גנינען ; אי איני ע . 444. א .ן.. .ךא •ך.. 4̂־ . . . ללעוען, איי מיט

מ**גע״ אויף טאנע •נע א•/ איינצללאדע; ל־■א מאגען, דא־־וים לעדר .*:־

ב•־-א ד*אאו;ד

 צו טאיש
אונסאנליך
*יק

א־ע  אי: נעי
: צ• דא־ען

אגע

אבצע -
נענענט־

עש אץ*

•0 4 4 . 1 .4114 44 44 . א , . . . >
אייננע- ם־ו־א דע־ פאן א־י־ף,

־'.::גיי-־אב■יא אש
באלי ועע־ קאפיטען -אט. ט ע • : ,,י קט ״ ע־ ־־א פער-: ל : לייא,
מעץ״ אירש פאן ילען ט ׳•א , ען.א• ־ י ו יד לעי ־עגעקא אע־ באלד
א־יגי, ען ;בעקא עפ-י דא- ? נ . -4. א;;^יי . . ק וויא אגע־ ענטפע־נט,

נעה צו ה-לפע צ• א פא־י־צ״ ־יא י נא־ עי ;ע : א: ־ ריבער
ד־א ועעגאלר טען קאפ , .44444444•• > - ■אש -אט- ניגש דערע מען,

ק כ אויפ ־ענעקא א-;ד ך ל ־א:ען״ 7> כ׳-טט הונדע־טע !ע קאננט
טינ-עפטענם טאגען, צו א פ־• א פאר־צ דע־ •44 4 .4 44 • — 444

<ן •־ <|ד

אל־ ע א-ן א•;־ דאגען צו ג ־ ; : ־ ע  קאד• צו ־ענעקא צאן ד
 שאן עד האפשע ־א לאננע, נ־גט דו-ע־טע

נענזאגט. פרא; אנרע־ען ־נען א

•44 41ע■ ׳׳א ־אך • 4144. • .1 . אי;ד לאגבע•לש...4א 4. א . 4

 צ־עדען לענגע ד-א א־ן ואגע דיא ל־יגט ויעד,־ עי העטצע
 בע- צו דעבעקא ט־אגטען, ועלבע־ דוטטע ע־ קאננען.
 דיניינטישען. ;־:ט ;א־ רך ואללטע פאל־צ״א דיא פרייען.

טעטע ע־ ן פ״נ  איינצי- איין ־אטע שווא־צען דע־ א־־ך ״
 ויא רענן ען,—אנצופע־ט וו>ן־ט א־נא־נע־לענטעס נעם

 פ״ב וו^־ט אינאינע־לעגטעס איין דו־ך ל-יגט א-ד.ט קאננטע
 נאננטע, ז־ך ע־ וו־א העררים, אדע־ זעעגאלד, קאפיטען

נעפאפט. אידעע איינע ע־ האט ענדל־ך פערראטהען.
 ראפ ער) (זאנטע 1 פ־י־ל־־ן ט•־, זיא לד־נען .ע:טש

 איהנען טיך נין, נעוועוען ־ אונהאפל וא •עטצט ביז איך
נעדנער." טאקט איום נאטע טיין פא־צישטעללען, נ־:ט

 לעבענם- ט־־נעט ;אטען רען ועי,־, ט־ך ט־י־ט .עש
 ניע ווע־רע א־ך יע־נעי, הער־ ע־פאד־ען, צו רעטטע־פ

דך .-א העלדענטיטריג אוני עדעלטיטה-ג וו־א פע־נעששען,

אבע־ —ו, דענען טיט ו־א־, -עדע ־•א פ-על שאן
 דנד. נעקאטטען ציואטטען :•:ט ;אך 1

 ל-ענט אנפ וא־ל נע פאן מ-לען א—ד איננעפע־־
 אוננע• או-פ רא־פע פאט טאן ווענן נ־ינוואוד. דא־ף ראט

 קאטטט ד,־;י-פ;ע־ט, בע־נ א־־נען א־-ף ש־־טטע 200 שעד,ר
 צעי■ שטעהען דיעועט אץ •ואלדגק. קל״נעפ א-ן אי; טאן

 פאטי- רי־גע וועלנעפ א־ן לוטטשלאפפער, אי־נ־נע שטר־־ט
 וואהנען• ואטטע־ש רעש וועה־ענד נע-וא־ל-אנש איש ל־ען
 נע־ עט ר.אפ־, ,סוויעט ה־-פט ד־עוען פאן לעטצטע דאט

 א••- האף, נער״טינען אי־נען שטאקווערקען, 2 אוש שטעה,ט
- הי־ונען קל־־נעס איין איני שטאלל נען  דיענער• ד-א פ

 עהעטאלינעד ־־י:ע־ איין א־וט דאפא; א־־נענטהיסע־ דעי
 א־.- עם האט ע• אונה נעייא־ליאנם, אין שקלאווענהענדלעי

 זאטטעי רען איבע־ נאננטע, העדרם דך ד•;־ טאננע, נעם
 א־ינע טאנן, דע־ נוד וואהנטע ר״־־זע דעש אין פע־ט-עטהעם.

אונה ט, הא אושנענענען פעידיקט פי־ ע■ דיא פרויא, יוננע

אלטנענע
-לל 4ולי

איטע־ ין א
 ; צינעלאטטען, א—פ

 אוין ו־א קאננשע טא,
 י•'—— איש פענסטעד אייגעש
 פע־נ־ שצעגע וע־נע
 דא טא;־

 וואהנזינניג
דאו

 דעד צו ויא-דע ניעטאנד <־.
 אונה ניגט, נענע־ אלטע דע־
 בייא טאנגטאל אוישע־ ען,

איי־ טיט וועלגעש שט?־, ען
ניע• 7ז ייאוניערשע א־•

פיר פ־ויא דיא ■א היעלט שאן רענן

א־נעד ־״:ט דאש בעקאננטליך יא דאנען
אייך אונש עט איוש דעטיוענען'*ו•;צודאטט :
 שטיל- איש דך ו־עלכע צונעש־ייבען, פצענע אייגע טאנל־ך

עדאייננעש. הו־וע יע•
ך איינעל אין  שטאקעש -שען2 דעש צ־טשע־ טאגלי־שען -

 •אחיע. צוואנצינעד דע־ אנפאנגע ל א טעדכען איין דשצט
ויאוששע, ם-טשלעפ פאן שאנהייט, עלטענע־ פ:;. וט א ו-א

 האאו נעל?קטעש אונד דעלל-גלאנדעם פאלד;פ —א
 נעויגטפסאיבע איהדע שולשע־ן. דען א־נע־ א-ה־ פאללט

 נ־?ס אויגען דיא אנגעהו־נט, ■אייג ודש, פי־נשטעש פאן איוש
 שטאל נאוע א־ה־ע העללנלויא, צא־שעשטעש פאן אונד
 איהרסונד ל-:טנע:?גען. נאנץ טישטע דע־ אין קו־ץ, אוני
 לענהאפטעם פ?ש אונד פאלל ליפפען ־־ע א קליין, אייש

 צתייא דא לאטט אבפנעט, ל־פפען איד־ע ויא ,־.־ענן -אטה,
 רענעלטעשינער אוני וריסעי גלענצענדע־, קליינע־ ־־•הען
 נע- נ־אדע איהרע דאצו נ?ך וויי ע־וועהנען ועהען. צעהנע

 ו? הענדע, ווייסע קניינע אונד שמאלע ״א־טע יצטאלט,
 טעדנענס. רעם פע״אנשגעש־־יבוננ נענו־ע נע אי ווי־ האנען

 נעוונ• לאנג דא זיא ראם נער־יטס, וויששען לעו;־ אונוע־ע
 קליינען רעד שוועפטעי אלטע־ע דיא לעוד, דעכעקא טע
 ער•6 נאגדענקען טיעפעש אין איוש רעבעקא וייא, נ־ען :ל

 נעשש־טצט, טיש רען אויף הענדע איהרע האש ויא וונקען.
 דענקט דא — הינייננעלענט קאפפג״ן קל״נעש איהר אונד

נאך• ש־קואל איה־ איבער
שאלנט.) (פארטיעטצונג



ע.2 י י ישע נ ד י ־ . י ג ג ו ט י י .•יא דצ

 זנוריקצוקעהרק׳ עלטערן וואהנהאשטען טשע־ניע
 ז־־טענםזי- שארווידשען א־ם טעדשען. דאם עם צאג
 א־צל־ע דען א־ן ?ר, ש ענפוגעהען, צו מונזטעד נער

 הןרוטצוטרי'בען.דיאםוט• דך ?־טשאשטען גענדע;
ם אונטערדעפשען, וה־6ער טעדשענם רעם טעד א  ו

 וואר אונד טג־נג שא• לעטשען אדם טאשטעד איתרע
 ערם־ם.6 איהרעם געש־ק ראם אום שעז?־גט זעתר

ע־ אין קינדעם. טען  שע־שרייטעטע אוטנעבונג ד
שנעדלע טיט שלאטצל־ך דך  גערישט־ דאם בל־טצ

ט ראם העטטען יודען דיא ע א־ד מ ע עןג דב ע  אונד ט
 שע־גיאשען. דינגעדהוישען איינעם א•; לייבע ד־א

שע־גע־  בעשטירטט. בו־ע־ן דען שא; וואורדע נ?לד
 א־־ניגען ש?ר ב־ז וויעדערצוגעבען. מעדבען דאם

ם שערוואנדטע־ איין טאנען אלדבע־גער עד. דא ג  מ
ט. א־ינע־ הו־זע א־ם שטוהלודיסענבודג אץ בען ס ב  א

 ד־נען צו עם אוגד טאבטע א״םשעד־ג הענדלערין
 דאט ד־טדער צוריקב־אבטע. טשערניע נאך עלטערן

ע־ או־שרעגינג דיא זיך  וויעדער בעשאלקע־־נג ד
געלענט.

. ד ע ד ג נ ו ק נ ע ר ש נ " א ( * ו ר
י ט - ש י י י ן ד ע . י ל י ם ש ד ע  ע.) ט צ ר א ט

ט אין ב א ט־ ענ  רום־שען־ע- דער שאן ני־לי!■ דער אגג
 איינ- דער שעציגליך שע־ש־גונג שובליצירטען ניערונג

ע־ אין דער צארל דער שדענקונג  אד־ רוסישע; ד
שבע. ניאזאישען אדצטע דיענענדען טעע  גלויבענ

בלאטט מיעווער דאש ודא דאבען, רעננטנישסעם 1 1 ן י
 טיליטער- ׳׳דישע זעשטטל״שע טעלדעט, ״טא־יאי
 איים ענטלאבשו;: ע ד.־ א א־ם טאטקויא אין ארצטע

 איה־ען דיעזען אוגד נאכגעדשט טיליטער דעם
 א־ן איהנע; עם דאם טאט־־ו־־ט, דאט־ט ענטשל־ם

 ם־ל־טער- ־•דישען דער בע׳ציגליך דעד אנבעטדאשט
טע ד אי; ארצ אנ פל  דעד שע־ש•;•:: ערלאססענען רו
 שטאששאלל איגד א־נאגגענעתם רעג־ע־ונג רוסישען

ע. ב־־םטל־בען דע־ען אונטער לענגע־ דיא. ל אל  ק
 שא־צ־עדען דאדער דא ־אש אינד בלייבען צו גען

א־ ליעבי׳ד  אונשע־דיע: דך אלם דיענען. צ־ ניבט ג
שק או;ד בעל־ידיגונגען טע;  א־־נשרענקוג- שטאהיי
 ־•עזעטאשםע;-דעטישש־אן א־בע־ אדסצחעטצען. גען

 •ואו-דע טא־קד אין א־צטע ט־ל־טע־ יידישען דעד
ע־ ז־־טע שא; א־ מיל־טע־-בעהא־דע ד ט נ ט- ;•:  ענ

ע־ איזט עש שיעדע; ב  דאש צ־-שעללאש, טעה־ א
ע־ טאששענאוישט־יטטע אננעייבטען דיא  יידישען ד

טעע שישען ־.־ דע־ אויש טאשקייא שא; ארצטע  א־
 נאש־־שט ־־א אלם אישזאטעדד ווע־דע בעוויליגט
ע־יבע־ ק צו אייך . בע־־י הי  קאי. דעש אה־ע; ד

ר אלעקשא; זעדם ט ד־יטטען דעש , א־זט. נעלאננ

 א־יננעהעג■ אנגעלענענהייט ד־א איבער דך וועלדער
 איינענט דע; ם א ל־עש ע־שטאטטען בע־־שט דע;

 שע- א־נדרושלאנד ט־ויריגען דיעזער אורזאשען ל־בען
 שא־ וואשדע; נאבצושא־שען. טהאטזאנען שעטענדען

 אי־נש־ע: דע־ בעצינל־ך רעגיע־וננשע־לאש מאזען
 א־מעע רוש־שען דע־ אי; דע־ צאהל דע־ קוננען

 טד־־לט בעטריששט. ארצטע יידישען דיענענדען
 יעיאדע־ שאלגענדע .,;אלאש״ שעטע־שש״גע־ דע־

 טי. י־דישע דיא : טיט טראטזאשע איננלויבלישע צו
 ם־ט •יארען קר־יזעס וו־לנאע־ דעש ליטע־א־צטע

 געלדנעשעשטע אין שמאבש.א־צט אבע־ א־ה־עם
 ידע ע־ש־ד־ לעטצטע־ע; ד־עזע; שאן שע־וויקעלט.

 אינד ק־י־זעם ווילנויע־ דעש אבע־קאטטאנדאנט
 דיענשטעם. ־עש אבע־.שטאששאדצט דע; ענטל־עם

 דך ייאלטע שטאבשא־צט אבע־ ענטלאששענע דע־
 א-נד ״־אשען״ ארצטען אונטע־נעשענע; זיינען אן נון

 רךע;םםינישטע־יאום שיים ד־עזעלשען דענונצי־טע
 - זאציאל־שטען. אינד נעלדששעקילאנטע; אלש
 "א־׳ דענונציאצ׳אן שענדלישען דיעזער שאלגע ד־א

 רוכישע; דע־ א־צטע יידישע זעטטטלישע דאש
 טיט א־;ד ע־קלע־ט ״א־נצישע־לעשש־נ״ שי־ א־טעע

 ייאורדען. שעשט־אשט ע־לאששע ע־וועהנטען דעם
 הא־זע־ דעד דאש שא־האנדען. דאששני;; איזט עש

 א־נ• אננעלענענהייט נאנצע ד־א א־שער דך וועלשער
 נע. א־נגע־עשט זא דע־ ז־ך ל־עש, טע־־ישטען
 אגגעד. א־טעע ד־נע־ א־צטע י־דשען ק־ענקטען

ק־־עגשטינים. דעש ע־לאש שאטאזען דע; איגד טען
ד.—ו טאשען ריקגענניג טע־ש 1

 דאש ר.) ע ט ם י נ י ם ן ע י י נ א י מ־ *
 ־אני שאלגענדע ש־של־צירט אטטששלאטט ייננשטע

 איג־עש !קעטעני שא־א; ליעשער :האנדש־־ישען
 שי־ טינישטע־ אלש שטעללע אי־.־ע־ שאן דא איך

 ננאדע; אי■ האנדעל אינד נעווע־שע אקע־ש־־א.
 אייגענשאשט דיעזע־ אין איה־ע שיד אינד ענטדעשע

 איישנעצייש. אי;־ ענטשש־יעשל־שען געליישטעטען
 א־־־ע- אנע־קעננינג שאללע ט־ינע דיענשטע נעטע•

ע :רע עננ א איך ע־נ  מיי. שא־שדא; א־יף צ־נל־יך ד
 ט״נעש צי ם־נישטע־ש־עזידענטען אונגא־־שען נעם

שק  א־ש־־טע; אששענטל־שע ש- טיגישטע־ אונגארי
שע־ איש ידען. קאטםי;־קאציא;שיועזען.' אינד  א־טא

 ליעשער - ט־שא. ראראטא; יאזע־ ש־אנין .1לל2
־ א ־  א־נגא־י. טיינעש שא־שלאג איי־ !שעטשעני :
ע טינישטע־שרעד־ענטען שען' עננ רנ ע. דא איך ע  ד־
. שי־ טיניסטער אונגא־ישע• טיינעש צ־ טיט ־ ע ־  א
שע־ א־ם ודען, האנדעל. א־נד געווערשע א שיי  ארטא

זאטיט - טישא. קאלאטא; יאזעף. שראג־ן .1*׳2

 שאלל. וויערער טישא מ־נישטעריאום דאם איזט
 האני אלם א־יד דען ראדא־ גראף אייך דא שטענדיג,

 בע• שטעללע ז־ינע אינד אשנעלענט ישטע־ וועדטי:
האט אגגעט־עטען רי־טש

ן ר ע ד ע י ו ו ( • י י ר. ע י י ט ש א
 אויש ו ט• ע ד ר א ם ד ע ר א ט ו ק ע ם ק ע

 געטעל. וו־רד קאט־טאט טעמעשער איש סקול־א
 שטייעד- דער יואו־דע נאשטש שא־געשטעין :דעט

 סקוליא׳ איגד שאשד־א געמייגדע דע־ עקשעקיטא־
 שען וו־טטעגשע־גע־ איש האריטאשי, ש■ הער־

 שעשאל- דע־ אין ערשאששען. סקוליא אי; גאשטהויזע
 ־ דע שעראגנט שא־שאלל לייא קיינע איזט קע־־נג

 גע. שע־ש־עשע! דעם צ־ אנלאש א־נמיטטעלשא־ע;
 ריא ־אש א־שריגעגש. גלוישט טא; העטטע. נעשען

 שאלגע אין ויעלשע האשם׳ דע־ א•:־ ערשיטטעיונג
 געגע! שעשאלקעדיגג דע־ אין ריקדשטשלאז־גק־־ט

 געוועזען טהאט ד־עזע־ גרונד דעד העררשטע, איה;
 שאן א־טם־־שטע־ דע; טיט ראש האד־טאש־ זי־א.

 עקשעקו. איש שקוליא. גאך טאגע זע־ דיג■ שאשדיא
 אשענדם איה־ א געגע; שא־צינעהטען. ציאגען

 וו־־טהשהו־זע איש רישטער דעם טיט ער קעה־טע
 ליטער איינען אינד נאשטטאהל איי; ער .״א א■־;,
 זא- טישע שייא שיידען דיא אלש שעשטע־לטע. וויי;
דאריטאש שיש. איין שלאטצל־ך ע־ד־אגטע שען.

 זאנק איגד קאששע דעש נאך האגד דע־ טיט הש
 איגד רישטע־ דע־ זעששעל. שאש לעשלאז זאשא־ט

 שע־ייטם איה; האשע: וררטה הערש״איילענדע דע־
 דער טארדע־ דער או־ף. שא־ען שא,ש ליישע אלש
 היניינגע. שאנקציטשער ש איג אויש גאששע -ער שא;

 נאשט דע־ על דוני איש עגטקאש האטטע, שאששע;
 או־ף א־הש געל־גגע;. גישט ש־זהע־ איזט עש גד א

 ייי־יד אגד״-.;- שאן קאטטק. צו ששי־ דיא
 טיט אללגעטי־נען איש הא־־טאשי ־אש געטעלדעש,

 איגד שא־גינג שאניגגששאדל ם־לדגע־ן ע־ שט דע;
 טישטע, צ־יגען שט־עגגע־ דך ע־ •יא שאללע; אי;

 יף א שטעטש יא־טיגג שע־אגט ד־א ע־ וועלצטע
 אוגד יודע איין ווא־ האדיטאש־ שטיהלד־שטע־ דעי

 ער - טאג; יינגע־ טאלעגטי־טער א״; איש גאלט
 ד־א טעטעשיואר אין ךי־צעש שיגגע; שעאשדשטיגטע

אשצילעגען. נ^טערשש־ישונג
ן • י י א ל ( ל ע ו א ן ע ג ע ו ר ד י  ד

 הא. ודר ע.) ש א ז ר ע ר א ל ש ע - א ש י ט
 אויש אוישצוג א״נעש ניטטע־ שא־יגען דע־ אי; שען
 ט־ט. ה^־גאשקי שע־טהיידיגע־ש דע. ש־־עשע דעש

 אג- דועלל אי־נעם צ־ ע־־אט ש־ דיעזע־ נעטה־ילט.
טישא. דע־ אין יגע־—שע־טה דע־ געגעשען. לאש

. ץ א ט ע י ל ל א פ
ר ע ע ד ש י ד י ר. ע ר י ז י ו ה י

פ^־טועטצונג.) (ל-טע

 טאשעג- ז-נע צינדענטע טייק טא־טעגנ-ענער דע*
 קא- עג־ל־ך וא־נען, דען צ־־ישען ־ונטען ו־א אן. לאנטע־נע

 ו״נעבע- דויך לאג. טאקט וועלנעט אין דעט, צ־ ויא טען
 צוט דעי הינונטעינעוואדטען, יע־על דע; ע־ ־אט וועגיננען

וואד. צוגעשלאגען ניבט נאד נליק
 נא־,ט אוגד ט״ק, (ואנטע '1 טאט עט, איזט דע־ ! .־א

 פ־לט דין דאט נלויבע .א־ך ו־עינע.) ־יא אין ד,א:ד טאקט
 ש״נ- נור ווא־ ע־ ד,אט. אננעפאנגען שלאגען צו ורעדעי
 שא; א־ד,ן:■:ט וד־ דאט נל־ק, ייא־־עט איין איזט עט טאדט•

 אין שגעלל וו־עדע־ א־רן וואללען ווי־ ראנען, בעג־אבען
צור־קטראנען.׳׳ שפיטאל דאס

 ט־ונען אוני ־עטזא־נ, א״ט ורעדער א־־.ן ־>):ע; ו־א
 שנעלל שטעללע. דע־ א־־ף קאט א־צט דע־ צו־־ק, אידן

 א; אדעי א־ינע אפפנעטע אונד אנצעטטע נע אי ע־ נאהט
 קאט• בלוט ין ׳ ק ־ואללטע לא:נ ט־נוטע איינע האנד. טאקט
 ט־וןפ- ואיצער ש דיקעי א־־נצינע־ א־־ן דיך צ־־נטע דאנן טען,

 שנעללע־ א־טטע־ טעד־ע־ע קאטען נאך אונד נאך ען,6
 ־וא־טעט ־אט־,עט פ־־שעט צ־לעטצט ב־ו שנעללע־, אונד
 או־- ד־א טע אפפנע טאקט בענאנן. הערויסצוקוועללען בלוט

נע־עטטעטו* וואי עד - נען
 טאנן ־ונגע א־טע דע־ אונד לענגע־, ם־נוטען .צוריא

 שוואר- צי־ ע־נטט א־צט אלטע דע־ םןןדט>(ואנטע ווע־ע
 מאן •טטאנד) נעטטע דעט •א ב וו־עדע־ וועלנע דאטע, צען
 בע- טאן ווענן נלו־בען, וואונדער אן נ>ןך ודיקליך טוס

 נעלענעןא־וט. דא־נע אש טאדט פי־ שאן עי דאס דענקט,
 הא■ א־ך ועלנטט אינד א־צט, יאה־ען ■40 וי־ם ש^ן ב־ן אץ
בעפ^ד־ אונד נעהאלטען טאדט ש־י א־הן ם־ךנעא־ייט, נע

נא ע־ דאט דאנק, ו־־א נאטט בענ-אבען. צו א-ן לען, ן
 ווע־דע; נע־עטטעט ארנענבליק ן ע ט צ ט ע ל ט ־ א 

קאננטע•*
שע־ויאונדעיט, טאקט פ־אנטע ?־׳ איך בץ ,וו?
 דעי (אנצ״א־טעטע פ־־־נדו ט״ן דוד,־נ, ;•א ,דנד

 נאט ט־ט או־ך ו־עדדען א־נר לענען, אט דנד ו־א א־צט)
בל״בע;•״ לענען אט ה־לפע טעט

וו־־טע־ טאקט (פ־אנטע ? נעשטא־נען נ־כט א־ך ״ב־ן
 טא; אב אלט פא־נעק?טטען, א־:ט טי־ ט)—פע־וו נאנץ
 ן נו־ עט ויא־ - האט׳ נעלענט זא־נ א־־נען אץ שא; ט־ך
ל״ ט־ו־ט באוע־ א־י;

 אץ ראטע ל־א (אנט״א־טעטע י עט א־ י האט ,־א,
 איננעוא־נט ו־א בל״בען •עטצט אבער טאנע) פ־־־נהל־בעט

 נוט נאך אללעט וריד עט ארף. נינט דך זיא רענען א־נר
ז* האבען פערלויף ו־ינען

לעוד. ־עבעקא
 בעוואוסטו״ן פאללעט צי נאך א־נר נאך א״ט טאקט

 אנע־ טאטט. זעה־ נ?ך צוואר דך ם־הלטע ע־ נעקאטטען.
 ט־ט וואט עיא־ננערן, אללעט אן ד״טל־ך דך קאננטע ע־

 קא- רען אן צוע־טט האבטע ע־ א־־ט. פאינענאננען א־־ט
 פ?ט ע־ וועה־ענד האט, נעזעהען ע־ רען זעעבאלד, פיטען
א־וט. או־סגעשט־ענען צונע

 האבען ראטע) שווא־צען צו־ ע־ (זאגטע !.פ־־־ל־י;
 -אטה- טיט טאנן שטא־קע; אי־נען באהנהאפע א־ט ניבט דא

 א־הט צו גע־אדע וו?ללטע איך י נעועהען האא־ען ל־בען
נ־ן.י געפאללען ?־נטאבט אין איך אלט צונעוזען,

א אן ש-ננעד צוו־יא העט הע־־ן, דען ט-נען ״״א
 א־וט ע־ נוט, נאנ-ן א-הן קע.נע א-ך 1 שעהלען האג־ גע

נאבבא־.* ט־-ן
?״ נע-וא־ל-אנט א-ן היער נאנבאי ,איהר

 א-ן היע־ פ?ן ט״לען :1 א-ננעפעה־ "א־נט ע־ ,נ״ן
שש 100 אונה ה-טט, ־אט־ .טוו-עט ה-א פא־ט, א״נע־

פא־ט.״ ט־נע שטע־ט האפאן פע
ע־ נע. רעועה אץ לאננע ש?ן וואה־ש״נל-ך וו•-ד .

ז-ץ.״ אנ-עטט-נ גענ־
א־ ט —א-ננעפע ־?־ט ארט ע־ נ״ן, , א - צ•-

־?־־ק׳
. ״א■־־;• טאקט :• ־ ״ א/
עי) (ואנטע וערי, ד־ך נטע־עטט-־ם א טאנן ״דע-

- פאן ש־־נדע אלשען א-נעט א-זט ע־  עהנל-ך, זעה־ ט
ק  נל-י- א־ך האבע, נעועהען נ-:פ לאננע זע־־ שא; א-ך ד
 ט-ל- ניבט ע־ הרטט א״ט. ־ע־ועלבע ע־ לאש הנע־, נע

-1 דענבע־נ

ק1פא־ א״נע; נטליך אבי נאננטע טאקט נאטען. ש
 הע־- איוש נאטע ויץ ז העלי ו פ־ י־א׳ א־־־ען ,*א

ע. ייא אנט־ו?־טעטע * ר־ש לא.
ען, קדט דך קאננטע טאקט ט א־ ק־  ט-ש אבער צ-

 לעיער אונוע־ע וו־א יענן ט-ט־, ע־ פאטטע ט-הע אללע־
ק הרע־ ועעבאלד קאפיפען דע־ נא־ט ו־־טטע;  פאלשען י
אן הע־י-ס נאטק

 (יאנטע טע־ק־ו-־ד־נ אבע־ א-ט ע־נליבק-ט ״דיא
ק טאנשע ך א ע־)  א-ך וז-א רענן פינהען, נערנע ד?ך טאנן ד

 ק־דנע א״נע טילדענבע־נ האט ־אבע, ען ע־פא ששעשעה
- פ?ן נע־ר־אטעש.* ט

.א לי.—ש הע־ד-ס הער־ איוש אשעט—״פע־ה .
־טאנן אוננליקל-בע דע־ !

טאקט. פ־אנטע ?־־ אוננליקליך ,יו־עוא
א ״דינע  האט ע־צעהלטע, ע־ ננ-נ •יאהנו וט א פ״י

 נעב־אבט בל־ט-ננ-אל אין א־ר־ענהדז דעט איים י-א ע־
 א־וש י־א אייש. ;עיוערען יאה־ע ציוייא דא יו?:עלבטש האט.
דעט ו־א אינה ווא־־ען. פע״דיקט נענו־ט א--נע־ פ?ן  ניי
א ו־־א, טעינען אי־ן ו־א דא= איין, ז־ך ואלט נעו ט־ט ר


