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רי־כסטאגע. אונגארישען דעם אי־פ
ק—ז דע־ אץ ענדל־ך ט  טאנ- אם ל־טצינג ט

 ״ענע; ־״בשטאנע איננא־ייטק אי: טא: איזט טא:
 העטצ- ״דענש״נדלישען ־ע־ בעשראנלאהטע דע־
 העיד א״־ האט א•;־ נע״א־־ען שע־טש ־שטען ש־

א ט.ל ז .<! !/ / אן ✓ ■ £ ״ *־̂־ יו.*■

 ל־בע־אלען דע־ שאן שטאנדש־נקט דין ־אש דע־ן׳
 ז״נע ־ענן ו־אירדע. מישב־־לינט שטעטם שא־טה״א
 ורעד■ אינד - נעבילליגט דע די־ האבק אנדבטען

ב־לדנען. נ־עמאלם א״ך דיעזעלבק דען
 נע■ דעדע ז״נע בע־לע״־צ׳ —הע נאבדעם

״א־ט ־אש פאלאנ׳ נעזא כאדם האטטע. שלאששען
ק עם- צי אננאהטע ציר אנט־אג ינ ד אישנאבטאלש ק טעזע״ב י ענ טישא-עש. ־ע־ ״ :־שע־־אצא

צ עש קאש נעלעגענה״ט דיעזע־ ש״א ששעהלען. ״עלבע בעאנט״א־טעט ננה״ט אננע־ע; ־
-ע. דינע־ אין ״אידדע שאלאד . שקאנדא א־ינעש צי א״נעש ״

ש ־ ד ע נ ע ה דעשוטילטען שאש סעה־טאלש דע שא־נע ־אש האט ״ ־נעטעגה י. !,.1א:: ־אש
אינטע־ב־אבען. א־זט ש טישא טאטעליק א״; ־ע־ ע־ ־אש טישא. ־ש־עד־ענטען טיניבטע עש

!אי״• א״״ר ̂ '׳׳<•*<׳ •״<'״<) י! <׳-׳ ״ין בעלע בעשלא; טיט צש־־שטען העט דיא ־
הענעדיש דעשיטי־טען הע־דן ־עש שאלנענדעש טע שיטים 5,־. £א; טאיא־יטעט נע־ א״ טיט יעש.

 טינישטע־ש־עדדענט אלם בעשינ-ק. ניט ש־ טען׳
 זאאר א־ם אבשטיטטינג ע־שאלנטען ־ע־ נא־ טישא

 שא־ט״א דיבע־אלען ־ע־ שא; ע־ ע—א ״ ע־־טיען.
 אבע־ ל־נקע דיא עטששאננק. ״על־ק״־ישע; טיט
 .צישדך ־—1 צא־ אי;־ אינ״ילדען איה־עש כאש
ד.—א״ש

 ם״- אץ מיד ע־ ״ענן טאבען׳ צי ש־״־ע עש ש״נט
 אבע־א" האט עש דאנן אינטע־ב־עבען ־עדע נע־
 טי. .׳־טהענדע שיידע ״י־ ״א נענעבק• צ״ט נע

 קליב איש יאדאי ש־אשעטק דעם אינ־ ״א־ע; נע־״
 ל*נ- איין אייך 'אלא׳ ״א־ דאטאלש ״־טען טינישט

אנטע־ ה״טע אייך ע־ ראש נל״שע איך אינד קע־
:טאנ_ שא דיא

״; *■ אי ע־־ענטע
'-׳׳ע, ׳0-״

* 1 * א״נע. •צ -;א
שעט: ש־עד־ענטע;
■'•':־,״ו
ע־א־

 נ״! ־ע; טע־
■ ־ •״ ״אללען

איבע־ :שלושדטצינג
־ע־ ט־עששש

 עם ,102 ״ניי;׳׳ טיט ,157 שטישטמק ״יא״ טיט ;שק
 טיט עריועהנט, אשען שאן ״יד וי־א דעמנאך, איזט

 אנט־י^־ס דיא שטיממען, 55 שאן מע־־ה״ט א״נע־
 טישא שאן דאלאטאן טינישטע־ש־עדדענטק דעש

י _________ אנגענ^מטען.

פרלער׳ם. אגטווארט ד*א
 נענע־אלשטאאבם שעףדעס שע־־הטטע דעד

 טשיטצ. דעם טיט ווידד .מאלטקע*, ד״טשלאנד. אין
־ נאטען ע ד  בע- ר׳׳ ע נ ־ ־ ו י ש ע ם א ר ג .

 ד־אננטע ־וסטיצטינישטע־ הע־ר א־נזע־ צ״בנעט.
 אינ אללען צו נעש־־יענען האט ער :ה״שען לא ארך

 ד־א א־נ־ענעלמעשיגדי־טעז׳ אינד נעזעטצל־שק״טען
זאללען, זיין פארנענאננק •״ד־־ננשק־״ז ז״נעש אין

•< ששאטצען דיא שאן א־נ־
<״ י ^ י >־ • •*•*•*** י * *<11— —י<

1:1 1• \_ 1 :געז <• ״׳•*י •
דען אין מ״נינג נו ״נטלי־ י•! יין 7 1 ן•ד*א י•■ ••••<••1 < <|׳ < < ׳ ?' ז: ע־ אט, ־ נט לאנ

לא, זעלבמט ; טאן אלש עי׳עז׳
י*•*•י*

אינד שטאאטשאנ״א־ט דאש האט. ■י•- <•••**..1̂••■** **•• ••**•*****•ז*• ן <׳* / £/ י י י׳ ׳ ן י ׳ ̂ ־״ א לע א״נע י־ > א־ ״ יטצ־ננ
״־שט עטצט בעש־טאשק. אנ״אלט ״ --״**-..-״.ן - ״ •יי••• —— ־־*•נא ן '<•״<- 1 '< • ^ <ן. / • ׳י&י י* י■ -י* י• ־* שע־לאנדיבעל צי ז!ןנא־ ־אש :
 ליעש האט׳ א״פגעדוייקט ״אשטעך

א:ט** די:ע אי;־ שמדעטען• צ* בייא
 נא־ ־ענימענטשלאשטען א״־ זע ־״ א״נע טאשט ־״:־

ב״א ע־צ־אנש־אט־—:אילט ד־אטע; נוטע; טיט שא־־ז
לא. זאאלעש נש

דעש 'שא־ט־יע; אללע־ ש״שאלל
---- - ̂ נ ״*-יא

*• '׳״־ • / * ״ 'י /'-' ״'־דיעשא־נ יא ל־עיי/ל• ציש
׳״!• - 1׳

דעג־עלונגשש ד״א 1 נאט־־ליך
איילעש שא־ . |>̂ •ל. + י

שא־שא־ל• א ־
שע. פעטיציאן, הע־ועשע־ יא

זננאהט
טיטטה״לען. דעטצש־־שטע;

׳< י • * '
 ■״*׳<■״<( + * * * א|

שע: ע־ יא;ט• אינד פאלאנ׳
 ״ עש שאי־אנ׳ אשנעא־־נעטע

 אנטישעט׳ שא־ט״א ־אלען
 נא:צ ־אש שא־צ-יע־שק.

 א: הע־־ ־ע־ דאש עש ״״ש
 דע־ שיט;ליע־ ע־ .אננע

׳ •ן נ א נ .״א־ י ל ל  האט. יע־ דאשטאני, א
 גע אנהעננע־ ־״נע שא־ט״א אינזע־ע־ א ש״ טע

״דעג א״נע־ שאן ״אה צ״ט יענע־ צי אינ־ ש־נ־ק׳

;דאששען דו־ששאדלק ניבט טינישטע־ איה־ען ־א־׳׳׳•ו- שטאאטש.שעק־עטע־.£אשטען דען שי־
: ־ע־ דא־אשאניאיש דיעזעש טיט , ו ־״ י

ע־ טיש ד.— נעשטיע־ט העגע־־ש לשק - ע-ש
/ ̂,<שט איז ׳ ״ענדעט ע־לע״יצ׳

ציש הענעדיש דך טעלדעט ני; ...... :•*ן׳ ••*— י י*
ך— ש־ה־ט בעליידינט לי־ ע־ דעש ■ ־••־ ••*א ״נ*בט ט

שאלאנ״ש. די*-י•. —•יי *א••
 לאנט הענעדיש אלע־שאנ־ע־

 י נע״אהנ־ייבק איש שיא; ״ענן לאש
נעשטיע ווערדע ע־ לאנט. טאג־ע;

־•••*••ייי -••••י * , + - ־־ — י־ ׳<•־*— ״*
י '/*1״/• י /א י

אישטאצ׳ ־דנעטע
׳,״י. א־ש ענטדא־ט שע־־אשט דע־ : שא־ט״א ג :ע־א־

א ויא־ ל־נ־ע א־ישע־בט - ע=ע=צע ״ א: איה־עד שא־נעהע׳ דאש״ ק־אנ דעש א״ש ■
<.ט , 1

נעציואיננ לט א אששאזיציא; א־נ שש־עבען, :
ש״יטמען. נ: שע־ א״ ד־א

נ אנט״א־ט ש לע־ ש״

:״א. ״א־־ען שען
 :־שט שא־אנ׳ נעזא

!נעזאנט
ניבט אי־ לאשע

••••> נ ־עש נא־ ־ טע־ ״י שיש־יבט הענע־״ט
יי•—ט איין אלש ניבטש ״א־ עש ששי־. •נע שע־שז*ינ•** '1

• <• ז ,ש א מ ; י ״; א• ' ׳ -1 שיע. ״ ט־עש ־׳ ע־שט דרנגעשש־ננשט יעע־עש
זא ינט, נעם* לא עש ־ דע־ ד אבנעא־דנעטע ה איין אונד שא־טייא נקען ... ד ע י. ״טעי דעש־ט לע
נל־ב< נע״א־ אלש ד־עש יעבט דאש ך א בע טעבטינט ¥ - <'< י 1*0 ******ז•

״״<! -■ ס.......... -ער איד טה־־ל
ויי אי י, ״אה־ אילט יעש לען. " קצי—צ נ: מד ל נע. ־אש ״דענש־אנע ־־א איזט ע־ ״יטה נו־ האט
ענט־וזר שא־יז נאך רעניעדונג טענשדע־ לי* •יז . > 1 "א־ עש אילט. ״רקל־ך ה־יטע א ל אש ״ ״ידלק.
גד א־ געטהאן דבש שש ינע טי •עדא־ אגע ד איך דע־יעני. •ו**•• • ♦י*•**- ן < ׳ ׳< '< א.־נ י־ענט ש־ע . ״ . ־ ... ״ .1 ,

 א״נע ־־א־ געצ״איננען דע־ שא־ט״א. איה־ע־ נע
 אינאשהענג־נ■ דיא ־אש אשצינעבען. ערקלע־יננ

 נ־שטש ״דענשע־שאלגיננק דע; טיט ד,״טש.שא־ט״א
 נישט •וא־ קאשיטה ש^ן ב־יעף -עד הא״*. נעם״;

 ו,״יל אינד זיא. א; זאנדע־ן גער־שטעט. אינש א;
 ע־ ודלל לא ש־דלט, דך ש״א שאלוני העדר דיעש

 אינש א״ף אנטישעטיטישטיש דעש אנקלאנע דיא
 פ^רייא־־ף, רען אינם מאבני אינד ן, ע צ ל ע ו ו

 נע. אינד נעהענט אנטישעטיטישטיש דע; ורד דאש
 נון האבע׳. נר^שגעצ^נע; א־הם ״י־ דאש ששלענט,

 זיינער אשנעא־־נעטעץ יענע שאלוני העדר זי*לל
 טא• אנטישעם־טישמום אין דיא בעש־אנען. שא־ט״א

 ז״טענש ש־עשש־ק א״נע־ שיזלגע אין זיא אב כק.
 אנטישעטיטקנע- טישא טיגישטערט־עז־דענטען דעם

י דנד •וא־דען
בעט־יששט, אישטאצ׳ אבנעא־דנעטע; דען ״אש

 ן איד ווע־דען. שע־ט־ג באלד איה׳ טיט איך ו״לל
 בע. ניעטאלש נענענז״טיג אונם •וע־דען ודד ודיש

׳־אינ• ניבט ז־ך דא־ף א־שטאצ־ הע־ד אלל״ן קעה־ען.

 עבענזא שע־ט־עטע; לאנדעש דעש א־נטע־עששען
 אד״אקאט אלש שאלוני אשנעא־־נעטע דע־ יויא
 שער- נעש״א־נענ-נע־יבט דען שא־ שאליצ״א ד־א

 אונד וואורדע-. בעצאהלם ־אשי־ אונד טה״דינטע
 אינשט־ א״נינען ב״א ש־״יאטטאנן אלש איך •וענן

 ט־א. נ־טצען סיר דיא בעקל״דע, שטעללען ט־טען
 עה־ל־בע ט״נע דויד דעש איך שערדיענע זא נען,
 דיא יא נעהט דיעש שלייש; ט״נען דודך בייט, אר

 דאהער טיר קאנן טאן אן. ניבטש נאד רעניעדיננ
 דע דעד שאן איך דאש טאבען. שא־וואירף דען ניבט

 סיר איך ״אש דענן וועדדע. .נעשט־ערט־ ניעי־ונג
 עהדליבער ע־לויבטע־ אין געש־עהט שע־דיענע,

 טענש עהרליכער א״ן קאנן דעד נוד אלזא ויי־זע.
? איזט בעטטלעד ן א״ דע־ דין,

הא. ער זאנט, אינד דך ענטש־לד־נט שאלאנ׳
נעט״נט. זא ניבט דיעם בע

 בעטערקוננען א־ינינע א־שטאצ־ נאך נאבדעם
 עש נעשדיטטען. אבשט־טטיננ צוד ו־אירדע טאבטע
א־ישנע־י. נאטען ב״ם דעשוטירטע יעדער וואורדע

 צו אשדאנקען צום איהן אלש נעו־עזען. שיעל לא
ט אבע־ שטע—: ־אש ציויננען. ב י  ט צ ט ע י נ

 נעגנע־ נ־אשטען ז״נע טאבטען דאש נעשעהען.
 א־ך זאנען. ניבט ודד קאננען דאש ? ״א־יש ניבט.

 ודד ־־א שע־ש־י״נק. טייניננ אינזע־ע טישסען ״יד
א לא האבק. בטיצטינישטע־ ״ ־ע; איבע־  ודד -

 אלל־ א־הן איבעד דיא שע־ש״״נען, ט״גיננ ־־א אלך
 אין זעלבשט דיא אינד א־זט, שעדב־״טעט נעט״ן

 הע־־שט. א־הן א־בע־ ־עניע־יננבשא־ט״א דע־
~ אינד ע  א״שדריקנע- ע; ־׳בטי: רען האט טעזע׳ ה

 דטציננ שא־נעטט־ינען ־ע־ אי; ע־ אלם ש־נדען.
 נל־־בט שוילער •ושטיצטינישטע־ העדר ״דע־ :לאנטע

 איינבאלזאם־־. .א״נעם שאטעל ־אטהען ז״נעש אין
!*ש־עה טען

 ד—י אננעלענענהייט ט־שא-עסלאדע־ דיא
 בעהאנ. בעדייטונג שאליצ״ל־בע נ־אשע א״נע אלם

 בא־ אונד שוילער ״אש עם א־זט דאש א־נד דעלט,
טאבט• נאטה־נ בל״בען צו ש^שטען איה־ען א״ף

 אנטישע. דען ב־שטא־ק האט ד״טשלאנד אי;
 שא־ט״א, ד־א עד ודיל אינטע־שט־טצט, טיטישטיש

ק ד־א וועלכער צ־ ד  באטבער. לאי־ע, לאבקע־, ״
 דך אינטע־ נעהא־ען. ש־יינדע איד,־ע א־נד געד

 עשלא. דע־ ודעדער איזט היע־ ״אללטע. בליננען
 א״שע־סטען דיא דך דען שש־עלבאלל. א״ן שאלל ־ער

 קאששע דיא דך אום צו-ווערשק, נענענדיטיג דנקען
א״נצישלאנען

 בעז*נדע־ם ב״שאלל ע־האלטענען דע; ארף
 ש״לער הע־־ ב־ויבט לינקען׳ א״שע־סטען דעד

 איהן קאנן ד־עזע־ זיין: צו שט>*ל*ן ניבט א־בלינענם
 דיא אין לייבט זעהר ט״נוננ אששענטליבען דע״ אי;

 טי*־ ד דיט דיא צעהלען. אנט־שעם־טען דע־ ר״הע
 איינען האלטק, אדשרענונג אין לאנד דאש נאטק
בע לאנלעש דעש בידנע־ ט־״עסטען דע־ טה־־ל
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 בעאב ד^ך בעקאננט, אונמערזובונגטריבטע־ דעם
שאטטען. ניבט א-רש דא ודיל נ־בט, דא ע־ טעטע

־ ו צ ) ע־ :נ א ד ע ־ א ל ש א-ע ם ־ ט *
 איבער גע־־בטשבעשי־ד רעד ט.) • י ה נ ע ג ע ל

 וועלבעם מיט ליישע. ראדאע־ דער אוישגראב׳נג דיא
 דא־אנש■ אטוואש, שלרטדיידיגער דע־ אנזוכען רעם

 ודא לו־טעט ווירד, געגעבען שאלגע ש־נטאק ונד א קי
 נ־־עדי- אין גע־ישטשדאשע קאניגליכען שאם שאלגט:

 ! קאניגם דעש מא־עשטעט זיינער כאמען אים האזא
 אננעקלאגטען מא־רעם דעם דער אנזובען איבער
 דורך איינגעכעבען גענאסשען׳ אונד שאיף יאזעף

 אוישנ-אבונג. נייעדליכע א־ם *עדנדדידינער. איהרע
 דאדא אונד לאק צודשען דעד אונטערדבינג אונד
 א־נטעד• דער ל־־שע איש געש־שטען׳ טהיים דער אויש

 אונטעי- בע־ייטש זאכשע־שטענדיגע דורך דכונג
 יאור- לייכע בעגראבענען עשלאי אין אונד דבטען

 •דא 1882 נאוועטבער 23. שאט זיטצונג דעד ן י דע
 אבענעד־ אויטג־אבונג ד-א :בעשלאשטעז אלגט6

 אוגטעדזוכונג נייערליכע א ד־ אונד ל־יכע וועהנטעי־
 אונטעד ••ירד זאבשערשטענדיגע דורך דערזעלבען

 :אננעארדנעט נאש£אלגענדען דעם בעאבאכטונג
 )ארף1 עדשטרעקען: צ־ דך האט א־נטע־זובונג דיא
 )2 אלטע־שענטוויקלונג. ד־א אונד קנאבענב״א דען

 שא־ ד'א אויף )3 צעהנע. שא־האנדענע; דיא אויף
 אונדוואורצעלןדע־. ד־א:שא־בע האארע, האנדענען
 איי־ דע־ בעהאארונג דיא אב נאמענטליך זעלבען.

 ד־א שע־נע־ טה־ילע■ געשלעבטם אונה גענב־־יען
ט נאך וועגען אקשעלהאהלען דען אין האא־ע -  נ

 איל אדע־ ע6—געשלעבטל־כעי איינגעט־עטענע־
 אב־א- דורך שליעסליך אדע־ שיילניט. שאן שאלגע

 דע־ אן אדע־ שעדעל אבאש )4 מאנגעלטע. זידען
 וואהרנעהפבא־ שערלעטצינג איינע שלעשע רעכטען

 שא־צ־נעהסענדען דעצעטבעד 4.אש דע־ שיט אזט.
 נעזאסעד־ער/דעד ייבטער דע־ ו״־ד :: ישג־אב א

 אונטעדזובינג דעד ם־ט בא־ ־אזע־ ורצענאטע־
 שייטדארער, ש־אשעטא־ זאבשערשטענדיגען דיא

בעטרדט. בעלק* אונד מידאלקאידטש

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
ש־ייזע. שעשטע־

. ט פ ע ש ע נ - ע ד ״ - ט ע ן £אן נ ע צ ־ י ו  ו
 ד״ נעש-אנט, סא־קטע צו מעט•: טאבע פאל־נע

 פע־קטפט. וואורדען סעט־צ׳ 90000 -ך־אך. וו*-
גולדען. 8 90-6.70 ן(:•־עט) ־ א ק
סאלצ- נול. 0 40—6.20 פוטטע־טאא־ע ע ט פ ־ ע נ

ניל. 8.-----7.20
■ ; ן א . ו  נולד. 6:10-6-

; • • ־ ו ק ו נולד. 5 70—5.60 (נ-א) ק
גול-. 13.25 קאד.ל ־ פ ע ד

סא ן, ע ם א ו נ י י ל  שינק־נ־א 13,—12.50 פ-
נול. 11.75-11.50

נול. 9.50 ן ע ט א ז £ נ א ד,
ב ל רי  100 פע- נול■ 39.— דאפם־נ־־ט דאפפעלט א
קילאג־אטט.

־.ול 6.40 ן ע כ ו ק ם פ ע ר
 ק־לאניאסט 100 צו באללען פע־ ל-פד״וע ה ע ס

:נוס׳ בודאפעסט, א:
8 7 6 5 4 3 2 1 0 '/,8

—,20 19.40 18.80 18.20 17.80 16.80 15.50 14.60 60 12 .10
נולדען.

;•ל. 4,20 נ־אשע נול. 3,80 פ״נע ע י י ל ק
 צווע־נ- נול. 10,— פדאלען ע. ט ב ־ ר פ נ ע ו ל ־ ד,

 16.50 נעשעלטע נול׳ 12.—11.— ע־בוען 11.75 בארנען
 אנבו־-וו־קען נול• 28—26 ק־ססעל נול. 18—10 ל־נוען נול.

 (אללעש גולדען 11,— ־,־־ועב־־־ן ל. נ 6.50 גול.*,•רוע 6 50
ק־לאנ-אס.) 100 פער

נול. *0 -29 בלויע- נול. 27—26 ;־דע- ן, ד א ס
, ן ע ק ש ט ע ו ו  אק• פע־ זאק־וואאדע שע־ב־שע צ

נול. 23-40—צ1<ו.0 טאבער-נאדיעסבע*
 24 שלאוואנישער (לעקוואר) ש ו ס נ ע ק 2• ש ע ו ו צ

נולדען. 25 —
46- 44 לוצע־נע אוננא״שע־ ן, ע ט א ו ע ע ל ק
נולדען.

קוואל־טעט. נאך •ע טל• 66-64 ן •י ט ש נ ו** ו
. נעל״טעטע־ ■נ נ ד,א אבשו נולדען 38.—37-

נולד. — ר,אנ־נ
נודד. 17-16.50 אוננא־־שע ן • ע ם ם א נ ק

, ע ס ש י קוואליטעם. נאך יע נול. 27—26 :
 31.25 קד״נען א-ש סעטראדע ניע ש ו ט י ־ • שפ

. סעשהאדע אלטע נולד. 31.50  פע־ נולד. 32.50- 32-
פע־צענט. ל-טע- 10000

נול. 24.50 ט ו א ע ד א ־ ט ע ב•
 #-קילא—5 קווז-ה״טע ט. פ ע ש ע *-נ ע ד ע ל

 14-10 פאן שע־צען פע־ועטצטע א״נסאל נול• 230-210
 18—15 טע־צען פע־ועטצטע צוו״סאל טל. 168-165 ק-לא
 22—19 טערצען פע־ועטצטע דר־טאל נול. 164-162 ק-לא
נול. 165-162 ק-לא

 הוח- אוננא־־שע ק' 100 פע־ נאט-ען וד־ ע, ט ד••
 נול. 110-106 ט־אקענע אבטענה״טע נול. 108—105 ודיטע

 א־נעקאשפע קאלב-פעללע נולד. 11.50 10.50 ראטד,-טע
ק-לא. 101 פע- נור. 215—010

 15000 דאורדען וואבע פא״נע- אץ ע, ל ל ע פ־פ א ש
 צווא־ אוגד פע־ק״פט נאטט־ננען פע־ש־עדענע שט-ק

 בא-שקע־ פאא־. פע־ נול־ 3.30-2 80 ד-־טשוואלל-נע
 טאצעדאט. א■:־ ט־־ק־שע נולד. 155—14•׳ באנאטעי א•:־
 באב- אונ* ק־אאט״טע נול■ 145 טע־ב-שע דל• 44—43 שע

2 פע־ (אללעש - ק־לא 66 פע־

נא־ו. 26 שאב לאטטא-צ־עד־נג
86 90 54 56 43 ען5א

46 76 21 39 42 טריעשט
26 61 25 72 39 לינץ

:רעדאקטע־ פע־אנטוואיטל־נער
ר• ע ר ע ד ע ל י ו ל ה א׳ י ת ו ק י

ן מצבות.
קאהן־ס ארנאלד

־אפעסט׳ בוד נראבשטיינ״לאגער
4 \\ !111./11!|.יוי)0111(וי>1ויו1 .־!א 5.

 געשפעררט.) יו״ט אינד שבת (אץ
ק. אללען דך עמשש־עהלט * ד־א וועלבע יינ

 * גראבשטיינ-זעטצעגש דעש ששדבט גע—ט £
4׳ האבען. ערש־ללען צ־ ״
 * אתי• מארטאד אויש גראבשטיינע שאגע זעת־ *
שא־רא- ארסוואדל גראשטע־ אין זיגד גראניט ״
שאגע זעתר גראווירונגען, קאררעקטע טדיג. *
ווע־דען שעדגאלדוגג עבטע־ טיט ש,־־שטען *
^ ארשגעשיד־ט• בעטטענש 2׳

* * ( . ג * ג *ט* :-:נ * נ > נ . 3. ־5 * . נ נ

פע־צענש.)

ארלנעס״נע
ל ל א פ נ ו , . א

געזעללשאפט ־ פערדכערונגם
ן. ורע אץ

ע י קאפיטאל ש פאללא־ענעצארלט;  ג־לדען. ם־לל־אן א״נ
:אב של־עפש נעועללשאפט ד־א

איינצעל-אונשאלל-שערדבערונגען )1
 פעדדשע־טען דע; וועלבע אונפאללע, קא־פע־ל-בע נענע;

 וען— יף א א ו• דאדר־ט בע־ופע, ז״נעש או־שע־ א־נד א-ן
קאננען. ט־עפפען

 בודעאו־-בע• אדוואקאט, א־צם, באנק־ע־, אץ :ב־־שש־על
 5 או-ה אבשל-ש דע־ ווענן קאנן, עטצ׳ אסטע־

 10000פאן שע־דבעדונג א״נע ע־פאלנש, ע—•א
בעצא־ נענע; א-נוואל-ד-טעש אונד מאד או-ף 5

;־ל. 11 שא; פ־עשיע •עררל־בען נע- א• לינג
- אבשליעשען•  בע־ופע נעפע־־לשע־ע פ

ד,אדע־. ענטשפ-עבענד פ־עס-ע דא א״ט
 שע־דבעדונגען .קאללעקטיוו )2

 ועסטטל-שע וועלנען פאן א-נפאללע, קא־פע־ל-שע נענען
 א-נ• בעש-עבש ואנשש־נען א״נעט אדע־ פאב־-ק א״נע־ אץ

- אדשא־ב־ל: נ״א פע-אנען בעשעפש־נטען טע־נע־סען  א
קאננען. דע־דען בעט־אפפען בע־ופשא־ב־־טען ־ע־

א*:גאק: פ*ר גענעראל-אנענטשאפט ד*א
.10 נר• כאששע דא־אטדעא ב־־אשעשט,

נאור. 20. פאט באחענקודזע -אפעסטער

ע. ז א ל
 שטאאטשלאוע •שע־צענט-נע ;•־1864
 לאוע גאנצע . ע־ 1860
פ־נפטעל . ע־1860
 100 צ• שטאאטשלאוע ע־1864
50 •צו . עש1864

5•עז״טלאו 3
 1>8• צ• פ־אס־ענ-לאוע אוננא־.

גולדען 50 צו האלבע
ולד•*

 קאססונאללאוע וו־ענע־
 100 צו לארע ט־־עטשע־

. נע ־ענשאנשי קאסא

 . •ע לא א־נשב־וקע־
צו לא־ע קלא־•

 לאוע קענלענו־טש•
לא-ע ק־אקו־על

 לאוע אפנע
 לאזע פאלפש•

 רודאלפטלאזע
 לאוע ש אל פ

 לאוע ואלצבו־נע־
 לאוע נענא-ש שט.

 20 .לאוע טע־ שטאטש
 20 ״ לאוע וואלדשש־ץ

20 . , וו־נד־שנ־עשץ
20 , לא־ע לא־דאשע־

4 0
10 
20 , 
40 
40 
10 
40 
20 
40

נ1ב
— 119
— 131
— 135
— 171
— 171
— 174
— 109
— 118 

— 118 
20 1,19 
75 115!

— 127
— 36
— 27
— 22
— 39 

19
- 20
— 40
— 35
— 20
— 51
— 24
— 16 

—'24 
50 27

< —'39
- ]25

ע־ע. ו־ע־טד.פא£
• גאלד־ענשע אענא״שע .6 . 

• ע־-־ענטע פאפ שע אוטא־ .4

טעבעשע־־שאנאטע־

.............................. ניבאוטנע־
 •וענבא־נ-אנלערען א א־ישעש : א
 ■ט.־ער.ע:ט-אבלאווט.ש־א:ל'נאע'אנ;ץ יו

 בא־ענ-־ע טא־־שע• א ־7־ :־•--:ע ::
ע- 5< , צ• ״ט־אנשטאלט  ״ט ס

 צו,״,״.ז ד־פאטר.-:אנק דע־א־נ:. דעטטא
5׳ ,׳•, צו באעענק־על-ט אללנעד. יעטצא
...........................פע־צענש 5 צו דעטשא

. שען ש-נאל־צ אוננא־ דע־ . . .
.................................נא־ד^שסבאוזן דע־

אבטע
11"״..א־ננא-

; י עי ־ א:־ 3,־־

׳•־ט-אקצ״ען
'•־״ע;

ו־לבע־-אש־א
.' דיקאטען

געלד-קורזע.

 פ־אנקב) 2(•) שט-ק
 נצפאלעאניא־

 ־־•:: ד־־סשע
סא־ק-שש־קע20

־:־לדענ-נ>ןלד-8 ;

119 30
86 85 
9 1 25 
05 -  
!•9 — 

102 —

100 50 
155 —
!17 50

101 —  

102 75
98 50 

101 60
166 60

 162 ־־
 306 ־־
 296־־

35

— 1181 
66 5

 ״48
48 9 
45 58 

1169 
48 1

:אי*. 20. פאט קארנהאללע דער פרוכטפרייזע

!- י׳'

פע־
ע ט ב י ־ ש ! 100

1 ק־לאנ-אסש

פע־
100

'1

;■!

77
78
79
80 
81

75
76
77
78
79
80 
81

75
76
77
78
79
80 
81

8.70— 8.80 
8.85— 8.90 
8.95— 8. 9.05— 9.10

9.411
9559.65
9.75

9.25 
9.45 9.6••- 
9 70

9.40 
9.55 
9 66

9־75

___ 76
. _  77

9.40 78
9.55 79

ו! 65 80
81 9.75

1

 ו; 25
9.45 

-1.60! 
1.70!

6 25 
!1.45
9.60
9.70-

11$!) סין זז )זו,!עו11? 3)011*1: 1011691(011, ס&סז&זס^זסט״סא 14. ;

7.30— 7.— 70 . קא־ן . . .
—. ---- €8 סאלץ נע־ששע

6.65—6.30 62
•; 10—6 40 40 . . . ראפע־
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עי>* 20 י י ע נ ש י ד י #ג. נ ו ט י י צ י
 אש דך •וענן 0 אדסדעהנען: רשע־;6 פןלגענדע

 פע־לעט- געוואלטמהענרגען א״נער שפי־ע; ע6-אפ
 •וע־דען בעשפרטטט מיםנוע זא זאללטען, עי־גען צ־:ג
 טאדע דעם :אך אדע- א־6 פערלעטצונג ד־עזע אב

 אייגע ע־לעטצ־נ:6 דיעזע אב וואורע׳ בייגעבראבט
 ע־פאלגען טאד דע־ דיעזעלבע דורך דאש זאלבע,
דעש עעהע גראשען דע־ אן אב )2 ? קאננטע
 זייא, בעמערקבאר קוועטשונג אייגע ־םעם6 -עבטען

 זאלבע אייגע בעקאננטליך שאל־מאש־ עשטדעי -א
 ז דאטטע ע־האלטען קוד אייגע־ ט־יטט דע; דייך
 לייבעג-אוגטער. ע־שטע דיא יועלבע א־צטע ד־א
 •1זי־ צוגעגען יעטצט ארך ו־ע־דען פא־גארמען. זובוגג

 וואהרנעהטוג. דאשאליגעו ע אידו־ איבעד דא ־אש־ט
 שאן . געבען ■ילע־ינגק אי־פ גאטד־גע ־יא גען

 איין איגטערז־בוגג נייען דיעזע־ פאן — פע־שם־־בט
!־עזורטאט בעשט־ששטעש

ד י ע ז ע (ם * ג י *.) א י י א ד. ר ע ו י א
 איגגאד־שען דעש ליטציגג שאגטאג ־ע־ אי; אלש

״ ־י־בשטאגעש ע  גאב• צם־גישטע־ ־עש-סט שעזעי ד
 אי. גאבריכטע; פיעלע ־ אי בא־י ־אש ;עוויעזען.

 שיט ..פ־גגעטלעגשעג״ ־עש א־גטע״ביגג דיא בעד
 י־דענ. דיעזעש קאגגטע בעיוייז עיש דעג; טדיילטע.
 ־יא א־בע־ פ־אטאקאלל ־אש ב־אטט פ״ג־ל־בע

 בלעט. אג־ע־ע אלש ם־ידע־ לי־בע דא־אע־ טישא
 ד־עלט ־א פע־אפפעגטל־שען- פאללשטעגדי; טע-

 געגע; אג;ר־פפש.־עדע דעפטיגע אייגע ־אי •ועדדא
 אגדערם איגטע־ ד־עזעש ע־ י־עלבע־ אי; מעזעי
 יבע־. צייטונגשש־ שלעבטע־ ין א ז־יא ע־ ־ לאגטע

 יאלבע צי־טיגג אייגע דך ״יא וייים. גיבט ע־ -א
 דאש איגד קאגן. טאפפע; פע־ זעלבע־ גאש־יבטע;

 איגד בעליטצע טא־טגעפידל ק־ין שעלעי! ׳:עמלי־ ע־
 טישא-עש- אי; פע־־יאגדטע; זיינען בייא דאדע־ דך

 נון - שאגע. דאלע; לאלכעש :י־עד־דאזא איגד לא־
״ איזט ע  -עדאקטעד ג־אבע; דיעזעם שעזעי ד

 געבל־ע- שילד־ג ניבט אגט־יא־ט דיא ■־ערהאיוא'
 איגגא. דעש נג זיטצ פא־געשט־־גען דער אי; בען.

 דיא דאבע ״איך :שעלעי זאגטע ־ייבשטאגעש ־ישען
 ם ייע־דאי־אי ־עדע געשט־יגע; ־ע־ שליסדא־טע

 ש של געגען שא; עש ־א איגד געדא־ט גיט גישש
 דער אין ניבט אייך איך ״א־ זא "א־ דטציג; ־ע־

 געעדד. נין. אגטייא־טען. צי ך גלי דא־דף לאגע
 אבעד דין■ איגבעש־י־ע; ניבט י־ידל אי־ :ד״ל טעש

 שיך שאן דאש איין. -אך שי־ איך בילדע פיעל זא
 ני־ קעגנט. בע־ ציישיגגשש־י טיבטיגע; אלש ע־ ד

 ־אגן איג־ שעגש ציד־־גגל־בע־ איין ניע איך •יא־
דע־ צייט־גגש-בע־יבטע־שטאטטע־ לאלבע־ אלש

 צו עטוואם א־ם שיש ארדרענגען6 איבעראלל דך
 איך •וענן !ווערדען ער־יעגדעט6 גיבט ערדאשען,

 איף דע־ פאן דאטטע, נאבריכט ״יבטיגע אייגע אייך
 שא. פע־אפפעגטליב־גג דע־ען דאש וואוסטע, אבעי

 שיטגעטהיילט. ניע זיא איך דאבע לא קאגגטע. דען
 שיי י־ערדאי־אי איין ויענן עם, קליגגט קאש־ש ״יא

 א־ינען - !פאיוויר&ט טאקטגעפיהל אין מאנגעל
 שיי* ריבטעד אלש ניע איך אגע־קעגגע •יערדא״א־

 אי; דאש גל־יבט, •יערהא״אי ״ענן טאקטעם. געש
 דען ער ניר אנגעלעגעגה־יט ט־שא-עשלאיער דע־

 אידם איך •יילל לא דאבע, געפיגדע; טאקט ריכטיגען
 קי־נעספאללש אבע- לאששען. אי־נב־לד־נג דיעזע

 טאקטפאללעש איי; אידש );16 עש דאש איך, ;לרבע
 ע־-8 שייגער טיט ־עדע ט״נע וואד, פארגעדען
 איברי ב־יגגען. צי ע־בינד־גג6 אין ט6יוא:דטשא

 פע־״אגד. ש״נען ש־ט ע־ ״אש ניבט, איך ״י־ש גענש
 שיינטע. ג־־עדיהאלא איגד טישא.עשלא־ אי; טע;

 א־ע־ נל״בענשגעגאששע; ״דישע; שייגע ער שיינטע
 גע. לעטצטערעם ״עגל ? בליטש-פע־וואנדטע; שייגע
 גי־עדידאזא אין "אדי.׳ איך דאבע לא אילט, שייגט

 קענגט, גיט לעד־ יוע־דא״אי אייך ־יא פע־״אנדטע.
 אנגע. טישא-עשלא־ער דע־ ט־ט ד־עזע דאךדאבע;
 וועד־ עש ודא געשאבט. געשעפט קיץ לעגעגדייט

 א־שטער ״ער שאג א־ב־יגעגש געטדאן. דא״אי
 דעד או־ך עש וועדע אוגד זיין, פע־־יאגדטע־ שיין

 גור ע־ ויענן טישא-עשלאר. פאן שידט פע־דאפטעטע
 שיך איך ■וע־דע יא א־לט, שעגש אגשטעגדיגע־ א״;
 אידש דאש אבע־ איך פ־גדע שעשע;. לייגע־ נ־ע
 אינשילדיגע־ ע־ דאט •י־דע־פאד־ען, איג־עבט איי;

 שי־געש שיך איך יוערדע זא י־י־ד, פערפאלגט ויייזע
 איטטער שטאששעש-געגאששען אוג־ פע־־יאגדטען

 ציש אגגעדא־־גקייט ש־־גער שי־ בי; איך אגגעדשען.
 ניבט, אייך שיך שעשע איג־ בע״אישט יודעגטדישע

 אגגעלעגעג. ש־טדער־ידישע; ייבשטאגע י איש דיער
 אגט״ארט דיעזע בעשעפט־גען.׳• צי שיך דדיט

 איש דאט אגגריפפע ש ויע־דא״אי איי־ ש שעזעי
געפיגדען. ב״פאלל ג־אשען ־ייכשטאגע

ש א ר ו ט • ע ג ד י ש ב י ש ש י י ־ א
 ב־דגעטאישאיג דאש י־י־ד געגעג״ע־טיג > ע ג א ט

 אללגעש־י- איש פע־דאג־עלט, ־־־בשטאגע נא־ישען
 שיש. לעדר דעש־טירטען דע־־ען -יא ווא־ע; :ען

 איבעי. דע־־ען ט״שטען דיא אייך ל־נד איגד שוטדי;
 דא ג־טצט, ניבט ־ע־ע; פיעלע ־אש ־אשש צייגט
 גע. שיששען שילדען דיא בעוויליגע; - עט דיישט

 עבעג. טיששע; א״שגאבען נ־־יע, ויע־דען. צאדלט
•יאר. פיעלע ייאצי אללא ־וע־־ען. געדעקט פאללש

 לאשט דעגיערינגש.פארט"א> דיא פע־ליע־ען. טע
 אידרע רעדגעי אפאליציאנערלען ד־א דאדע־

 ד,אבען,ווירד א״שגעק־אגט דך זיא ביל ״איבת״דגגען
 א־לט דעג דע־ אוגד - אבגעשטיטשט אדנעדיעט יא

געויים.
ט.) ע ד נ ו א ו י ־ ע 6 א ט ט ע ב מ א (ג *

 גאשבעט■ מיגיסטער פראנצאלישע בעריהשטע דעד
 בע- איגפאלל שווערען א־יגעם א;6 וואוידע טא

 אין פיסטאלע אייגע נעטליך דאטטע ער ט־אפפען,
 פ־א. ארדיבטוגג6 דיא אוגד געגאטטען דאגד דיא

 בעפיגדעט. ארדגיגג אין דיעלעלבע ליך אב בירט,
 קו. דיא לאל. שוש דער ג־נ; אונפארליבטיגקייט דורך
 צום ביל גאך לעגגע דער דאגד דיא שט־״פטע געל

 א־צטע הערבי־גע־ופעגען שגעלל ד־א עללבאגען.
 פא־דאג. געפאד־ ג־אשע קיינע דאש ע־קלערטען,

 אילט, בעשעד־גם ניבט קגאבען ־ע־ דא לייא. דען
 .6ק־ע דיא ■יא־. גע־יגגע אייגע בליטינג ד־א איגד
 אייגע לאשט גאשבעטטאים ראגשט־ט־ציאן טיגע

ערו־אדטען. דדילונג באלדיגע
ע ג י י א ) ר * ע ו פ ו ג א־ ש ג ן ו ע ג ע  ג

) ן ע ד . ן א ט ל ו  ודרו־ קאגשטאגט־גאפעל אויש ש
 אפפיציע- שעד,־ע־ע אוגד פאשא פיאד :געטעלדעט

 א־־גער ו־עגען וואו־דען שאלאפט.גא־דע דער רע
 איגד שולטאנש דעם לעבען דאם געגע; ע־שויא־ו:ג6

 אגקלאגעשטאנד דע; אי; ק־יעגשטינישטע־ש דעש
א ־ אוגטע־ל־בוגגם.קאטםיםם־א: אייגע פע־לעטצט•

 ג־עדערגעלעטצט שולטאגש דעם פאלאשטע איש דע
 אגא באד־אב פאלאשטעש דעש עגוגך אש ג־ דעד

 פאל־צ״ט־גישטע־ אלש ע־ ודיל א־גגגאדע אי; פיעל
 ציע־שט גיבט פע־״שא־־ג; דיעזע פאלאשטעס דעם

 פרעש- דעשש־לטא;פא;אי־:עש ויעלבעש עגטדעקטע׳
יואורדע. שיטגיעטדיילט ד״־יעקט אידיווידיאיש דען

ן ן ע ה ו ר ג ו (א * ג.) ־ י ב ם ד ע ט ע פ אי
 שטאטט. ד־איואללע טעגליך פינדען פעטע־שבידג אי;
 דיא אוגמערודהלען א־ב״טעד איגד שטידעגטע; ד־א

 א־־גש־יי. טוסט•* ש־ליטע־ דאש א־־גוגג, איגד ־ידע
א־ג־ידעשטיפטע־ דיא לאבעל דעם טיט אוגד טע;

טעלע. געשט־יגעם איין ט־״בען. ארשא־יגאגדע־ ■ * י  גיהיריס- דיא שעלדעט: פעטע־שבירג אייש ג־אטש
 יועל• א-אפפיציע־ שאליצי דען ע־שא־־עטע; טען
 פעראוושקאיא זאפיע נידילישטין ד־א :•־נע־צי־ט בער
פע־דאפטעטע. איגד אגדיעלט שט־אשע דע־ ארף

ר• י ו ו 6 ל) ה ע ש ־ ר א ג ג ־ א ע י י (: *
 דען אן דאט שא־עשטעט ל־׳ ־.) ע ג ע ר ט ג ע ד

 אללערראבשטע פאלגעג־עש פעשטעטיטש גדאפען
.פעשטע ג־אף ל־עבעד :געדיבטעט דאנדש־י־בען

 :•זדע-צען יעז דו*־ אבע־ייייט-:: א״;ע;ען ל״נע• אי:שע־
ע: ע־סטען  שע-אנרעדע- צעןדדנעש, אשנל, אלשען יען ז־, -

דלל דעש שיט ע* גע  נייא •אדי־ע י־ייא דונא דאס י;•*•*, ,
 קאששען •אט :א־ איים צו יאנן או:• שע-בל״נען י־עיעט

 וציו שאשע־לינעש ו־ן קנאנע דע־ שע-ל-עט ־א לאיי־יטע•
 •ע-1־ ע* ע—•יא ייעד טע־ א ש־בע־יא :אך דעדעלסע אי:י

ק—עדייו -:עט שאן בעשאלי*  טאג• •••:ע* אן6 אצקעל, ינ
ט ייא טע.  זעלטטט אי:י :אלט. שוטטע־ טע— צ איי:ע א-
 ש:עלל איישנעצאששען! ג־־ט -יעד-נע;1ח קלייצען דע- שאן

 ש־יעדעצט, •עש ע—•א ע,—•א •א— •יא שעישלאטשע;
 : ויין:״שש עליען * איל אייששילדו::. אי:ד ע:שוייקעלונ: דע•

 שטע-צליך וא אויפואמשעלשע. 7י •ייפשק נ־אטעש
 ן דע־ין ויין ד>ןך שאעשע דא ויא־, שיע::ו:נ דיא אדך א:ע•
 •אס :אך אידן א:קעלש ויי:עש באשע איי; אלט *.,איי ט-יצ

 דעי ליכקייש—דע *יא פע־לאננע• *אט אנד^שע.
ש דעי נלא:ץ דען ייעלם, ד א ש ש ש ט • •  ! שיתן, צי •

 ; בענת־דע שיש אידן ש־־עב או:ד אן :••טש ויי:ע; שסאמשע
 1 נאטשיי־עע א״:ע ע• שא:ד •אט אץ ארך — שא־ווע־שט.

 ! איעצינע דעטטען אונד :•ודע• שאשע־ט ויי:עט דיידאש־
 אידם, שיש אלשע• נלייגע; שאן ציעשליך אידא, שאגשעד

 ציא- דעט אין או:ד ש-־:דליבששע או־ש׳ט איד; עשששענען
 אידם וואו־דען כעוואר.:שען, דיעוע ו־עלעעש ד,רוע, טען

 דיע:ע•- גע—צא־ל או:ד ציששע־ א״שנעשנדקשע ש־עגשי:
 דאט •אש׳ש, וואמדע־ •יא געששעללש. :עגאטע צי שאשש

 איט שערקעדי •ע• או:ד דאועלבשש, לענען אמעיסעשליגע
 •אט א:שא:נש, אידן איבע־ו־עלשינשען ט4א:קי !־•:עט דיילע

 ויין שע־שאגשע• שעדען צו ק״ש דא־ץ דך נעשייבש י־יא על
 איי־ע- ד״ער צו אידן ש־ר —יא ע־שטע דאט יאשטע א:קעל

 שא-א־:ע־ •א־־ דאט אייש בעששיששש. אויסנילדוננ רען
 * איין, א:קעלס ז״צעש נעשעשט יאט אין ע־ ש־אט ווא־,
 ! ש־ייצדליך וא ווערדעךואללשע. לענענסבע־וף דין אייך דאס

י אי•;- דו:א דך ועד• זא אדךבעדאנדעלטע, אידן ):קעל1 דין

 :•־דעשועלכען א:א־ד;ו::ען אליע -אש שושטע, :עששע־ען
־א•;־ שע-;י;ששי: שאגע עזי -:עש:עשטען .  קא::• -

 שאשש יא שייא, דעי נעש-ר א״ן :•עשאיש דאך ער שע
 עד ד־א שא־־ד־שע, א־י־יע אב:יי:ו:נאו:שע־ד*יקען,או:י דע־
 שאדען דיעדען בע־שע־שען שאגשע, דא־ינער ועלגשש וץ
 בעריישעשען אי:ד אויש :■:ש לעבען -אשאי-נע; ו״צעש אן

 אוטוא ועלבטט. דך קעשששעש־ט שא־טנעועטצשע :•־ אידט
 ד-א, אירא, שאכשע• דעששען צ• דך ע- שליגשעשע ליעבע-

 אושווארבען שיעלשאך או;ד ש שא:- ;•אטע א־י:ע בע־ייטט
 דעי עש ווייש וא או:ד, קאט ע:פ:ענען :•ליכקייש—ש שיט אידם

 די:א שידלטע לא ואד. דך שייא אידן:עץ ערלויגשע, א:שטא:ד
 •ו:ע:ד- לי״עש ששעששע י־יששען דיעזע- אן באל- אלץ דך

 אמעודעלען• זעלנסש ליך אליף אל:ד אלליין צושייטש לעבע:ט
 אין דאס ל־עגע, ־ער :עשידל דאט ווי־קליך עש יוא• —

 בעדירש- דאם עש .יואר ארע־ * -ענט* דן דע־צען די:עט
שי ראך הערץ א״ן אי־נעני אל":ששעדע;דען, דען שי־ :יש
יתל- שא:־,־־ט, דע• ן.......דע אי:ד ודטשען, צו שלאנען דך
 שוס- ■ישאיגע; א אידן ז א אייך יו;:ש־דא ליעבלינע דיא שען
 :עצא- א־הר צו דך ע־ שידלשע אי::י:ע־ א־ששע• - טע

 אידי. אן הע־צען נא:צעם שיט :אלד ד•:: ער אוצר צען,
ק דע־ דאט א־צצוויידי־ש■:, שע־יעטד אידא או:ד  אידר קו
 ווע- :•:ט דיעס, :עוואדרשען א:דערע דיא. :ליימילשי; :■:ש
 שע־טי״טעטע גאלד או:ד אי־שעיוונט, או:ד :•־ד שיש :־;ע
ש, דיא דך  נעשש־ששש א־יצאצדעי שי• :•ידען דיא דאש :אג-נ

 או:ד ע:ם:עד.ען שאשעי:•:ש דעם אדך קא״טע דיעש ז־יען•
 או:ד :•יש סעיהעלטציש דאט ששא-טע עד 5 שוויע: שאזעש

 ש־ייצדלישק״ש נ־אשערע־ א־ששע• שיט חו:א נעדאצדעלטע
 דיצנע דיא שיעצען ;א שעיטרויען. :ראטע־עט איששע• שיט

 של!)שצ- שראש •א שען.—ציצי ציעלע געורצששעל א־יצעס
 וקדלצעשייצטען דיעוע אילע דאט איין, ::יש—ע איין ליך

 הוצא ו־ך בעשאצד טאצעש א־־צעש ואללטע. צעי־־־שען נא;דע
שיט דיעועד ווא א:קעלט, זייצעש ארב״טטציששער דעש אין

 ודג- א״:ע־ ל א -א:;ע דאגטשע; שאש שעמעדן שעד־ע־ען
 ד,תר- :עדו־שטע ע־ ליאה ששעל :עצ־ שע־ראצדלו:: ש־צען

 :•:ט לעלבשט דך עד -א איצד ד!)ק.-טע:טעש. אייצעש צי ,
איי צו ש־־טשעל דען ד,ל:א ע־ ;אב קא״טע ע;ששער;ע;

 וועלגעם צי נעטאגע, שען—:ע אי־צעט אין ש־אצק ;עט ן
 ין- דאט אדשט־אצע, יעש שיש דאששע, צוט־־שש :יעשאצי
 ער :עשאששעצה־יט אל;ד לאצע דעטסען האלען, צל קישעצט

 גע- ראך לץ שישגע שאועש אבע־ כעש־יעב• :עצו• אידט
 אן ;•:ם דןקוםע;ט דאט שא;ד דו;א דע:ן דאגען, ש—א ן
 דעס שערלאצצען דאט דא או:• א־שע, א:;ע:ע:ע:ען דעט ,

לשי וואי, דרי;;ע;ד אי־נעצד דעשלעלבען ;אך אצקעלט
 ער צאגדעט לונען. צו ווייטעי דאצאך בעוואצק, דך ער שע ׳

 דן- דאט ע• שא;ד האטשע, רו־גשא־שט שעשע־ •ע־ע שעד
 ודע- שדיין דע; ענען ווןללטע אונד עש ערג-שף קישעצש,

 דאצע- אצדע־עס, איין ארף :ליק ויי; אלט שליעטען, דע־ |
א ■אשא־ט ע• ייעלשעש אדף ש־ע־י, ליענעצדעש נען  •א;ד- -

 עישטדצען שיט אוצר ע*קא::טע שאשע־ט ו־־צעש ש־ישט
 טא־ע שייצעס ;אך דןוצע,דוצא־ .שייצעש :לאו ■וא־שע דיא ,
 גענואלט־צעי איין אידם די־בשיד• עש איכערנעטען.״ צו !

 •יא :ייסטע זייצעם אי; םןל:םען :לישצע ודא או;ד שויע־
 שיד עש דאט מאן אוצד מץ, א; שאטע־, שיין :;עדאצקען !

 דירשען !איינעצטדום סיין ;•:ט דיעש איזט י שא־עצטדאלטען
:ל שעדנא־צען שיר שיך, אן שאטערס מייצעס ווןדשע דיא
 עם איך וון ;עד,שען, בעדטץ אין ;ינט עש איך שוש ? נען

 ;דאב דאס אינער שאטע־ס מייצעס שטיששע אייצע ז שיצדע
 בע- עש דצד ז שערצעהמען צינש דא איך וןלל אוצד היצוועג,
 ז אדסשיהדען צי:ש זיא ואלל איך אוצר שיך, ־־6 שעהלע

 נעריים- ? בעשאלצען צינט דא זאלל איך אוצד ראטחשלעצע,
 צינם איד״־ער אוצר וויסשען צי:ט ויא לאלל איך אוצר ציסשע, '
 עטען א־בע־שלוטד צעש-לע אצדע-ע צא• אל;־ ״עלע /■ אנטען ,
זעעלע• דינע ן

שןלצט.) (שא־טועטצ-צנ
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א ■ג• ן ע : י * ל ק ן ע : י ־ ק אינד אינדוהיגק.
 דאני־עש דעש ;עי־ע־בע אונד האנדעל רעם ן ע ד

 יענג־־ש• איגגאדנש אייה נא־ איבע־דיעם ציו־גק
הי**ק. שאנדע א-:ד שמאך פשלענע

אבע־ האט מארטקע שיוייגער״ ״;־אשע דער
 דעג־יישע אונד :עא־בי־טעש ש־וייגען ■־־:עם ב־־א

 פ־־- יוסטיצשינישטע־ ע־ :א ;שלאשטקגעשלאגק
 ־!ענן א־:ד :־כשש; טהוט א־;־ שוויינט אבער לער

 -אשש זא — רעדעןנעצוואלגנק צ־ש א־־נשאל ער
 שאן ־א, :אש. ;יבט איה; מאכט •<:ד פערין דע; ער

 אץ באזעש שאןגישטש רע;ן -עדע, ז״:ער א־־ש קא:ן
 עגטגעהטק. האששטענש .־־ילל, לע*;ען ה־:־־ן א־ה־
 גע־ כעהאנ-עלט• א־עז־־ט־: געזעטין ראש ע־ ראם

 א־זט הא״אש א־;ד :אד־ שטאאטסאגראלטע :עןד־א
 איגטע־דש־גגש־־שטעה דעש א־־::עש־יטטען, ער;ל־־ך

ע־ל־־שט. אללעש אבער איזט בא-
 אגנו■ -עש ארשב־־ך רען שי־ -ע;ן א־זט ־.■ע־

 פע־א;ט- א־זט ־־ע־ ? פע־א״ט־וא־טליך שעמיט־שש־ש
 געזעללשאשט. דע־ א־; ־אשש דע; פ־־ י־ארטד־ך

 א־ב. דע; ־ ש צ־שטע:דע, שע־י־ילדע־טק ד־א שיר
שק דעש רו־ לק  נאם• ד־א שיר רעבטעם, א״א־־

 א־־;ע;טה־ם, שק צע־שטא־י:; ש־־ שעגטלמללטע.
 לא:. ז־־ט ד־א לעבען. דאש ־ א־־ פשע א;:־־ ד־א שיר
 שא־ א־:;א־ יעדע; אי;־ טע;,—הע לא:־ע א־ש גע

לאשסקי י־ערדען אטה ד שאנדע
ע י; א העטטע עג א־־ עם. ־־א בטע־-----ע־

 רע־ לא געהאבט איגטע־־ישק צ־ א:קלא:ע לארע־
 געקאם. לישט ש א; •־אה־ה־־ט דיא שא; זיבע־ רע

 הע;דע; א־״עשירטען דע; א־:טע־ אנשטאטט שען.
 זיץ. צ־ שע־י״קעלט שעה־ באי•:אך או:ר־ישען דעם

ה הייליגע או;זערע א:שא;:ע. איש יא ו. ״  זא:ט :
 :עשי: לי־בע אייגע ורענן :ייייזע אגד ־שטי; נא;•;

רד דע;  ד־א האבק לא ערשלאגעכען, איי:עם א;6 -
 •י ;אבצישארשק שטא־ט ־ער ן ע ט ש ע ט ל א

 ־־עדע־ האט ■אה־ען ׳2 שאן שעגש ־•:גער איי; דע;;
 דיודג א־ש גע:־ג. בליט קאלטעש ;א־ ע־פא־־'•;:.

 ליידע;שאשט שא; ניבט דך א•;־ אררט־,־•לק, צ־
לאששען. צ־ שערש־ה־ען

א־זט, איגערט־עגלי־ לאגע ־עטציגע ־יא דא
 םע:שליכקייט דער נאסק איש —־ שא־־ע־ן לא

 יושט־צטידש. הע־ר דער דיא נערעבט־נקייט, או;ד
 דאש האט. שע־טרעטען ער רייהע עדשטע־ אי; טער

א אי;ד געשאבט ע;דע איין דאך ענדליך  שליש. ״
א ־אש־ט ייע־־ע, בעשטימשט ערהא;דל.־;נ6  גע -

 א: *-עדע דער אי;ד ווערדען, בע־יה־גט סיטהעד
ק טע־ •יע־דע. הערנעשטעללט ר־עדער בי־געד; ד

־גע צ
־בטשהאף

 א-;טע־ז״־;גם־ידטעי .;ש
זינד, א־י;;ע;אשטק

ג ו ט י י צ
 דא:ן
אי;ד
א ;•:ש א־;ד  אי־־ י־שטיצש;יסטערס דלים אגטווארט -

 ע;ט—שע ב־־שאלל דע; א־גטע־שעללאציא; שעזע־יש
________!:־שט א־ע־ האט,

נייאינרןיטעץ. פערשיעדענע
 ״עה־ע;ד .ל.) ל א ש נ ע יט ־ ־ ־ צ ן ־ ־ (א *

 אי:גא־י. א־ן זא״טאג אם טצי;ג1 שטי־ש־שען דע־
־• א ה דעש־טירטע דער קאב רי־שסטאגע, שען ש  ט

אר איה; שא־דערטע אי;ד ש־עלידע;טע; דע; צי
 לאסשען. אבשט־טטען שאן א־עשאל ־אך שאגע ע

 •ע. האט שרעזידענט ־ע־ • ש ט ע פ שאן הער־
■א־׳. גע־־שען, א־־גינג צ־־ ־עש־ט־־טע; ד־א דא־
געשיג־ע, בעלי־ד־גט לא־טיט־-----הע דך האט בע־
 ל־־גע א•־־ יטשעציעלל א־תוגגש־י־ ־ע; האט א־גד

יע־אך האט דעש־ט־־טע •עדע־ בעצאגען. שע־זאן
פע־ צי אששט־שש־גג ־יא ־עשט ־אש

•*<א ✓ <׳
לאגדע־ן ע־י£עז ; א־ד:■;; צי־ אלל־־ן

ל ;עהי•שע אייגע ל־א־־דע עש טידטע;.
פא־געהע; אש ייעלכע־ א־ן האיטען

- :פ

פ־עד• דעס
 הא־ט־ט־ העדר •יאידדע. שעש־ג־ע; גיט ש־־ דעגטען

 געגעשען. ציש־יעדק ;ישט דאש־ט •עדא־ דך האט
 א־:ד גע;יגטה־א־;ג שע־זאגל־שע שע־לאנגטע זאג־ע־ן

דע־ שא־דע־ן. דיעלל עיש ע;טע;—פ־ע דע; ליעם
 ששטאגעםדעש ;ט

״ט
א־ אשע אי! :ער־

מים. יע; '  1' י • 1׳
 ;*עדע־. יטטערלע ליי:ע ע־ ש־שטע שארע־שט טע

 ד־א אייך ע־ ש־שטע איזט געהייש־אטה ע־ -א לעגען.
 ־א■ ־עט טאיעשטעט ל־ א־־:־־־לי־;־;ג בעלאנ־ע־ע

 ־ע;יע־ר;גש שאן ־אהע־ איזט שא; א־עהאלען• :•;ש
 ש־יע־ר־שע ־־ א יאשע ־יא שעש־־ט •עה־ קריילק

גע• ה־־טע אייך עש לאלל א־;־ ׳־שיק.
־אה:־:: ־ א שעפ אייגע<וגל״

 שא ט א א ט •ש
ט ע

 ש א ר ־ א ה טא ־
 אונם;אך ־־ע־־ק עם > ; ע ט ע

 א־בע־־אשיגגע; ג־אשע־ע אי:־ קליינע־ע
 געבאטע; א;געלע;ע;ה־ט טישא.עשלא־ע־

;א ש־א־־־ע־טש. אגשטאט לאשע א
דאש עש. נדיגט שאשט איגד ; ; שטאש׳

 צים גישט גא־ •טש־:ע:געי־עבע שמיציגע
א־שע־. :י־עשטע אללע־ ־־א דיא

 צי. הא־־אש ־טטאאטשאגי־א־ט דאש א־יט, ראשי;:
א... ?—א״ :א־יא־ט-----הע א־זט רידגעט־עטק

 ד־א פי־ שייאש שעקאנגט לעלע־׳ אינלע־ע־
 ני־. :אד ־•אפעסט ש £אן אגגעלענעירד־ט ע-־.,*י•־

 ד־ע. אי; אייך •ל־ האט ;ד א עג־עט ענט עדיהאיא
 ■אלשאפטלישק יטטאאטשא: ־־א שיאצעששע זעם

 גע- א־נד פי,־טל- א־טל־שט ג־אשע־ ט־ט א־ב־יטען
 הא־ואיט —הע האט הי־טע געל־־טעט ־י־םשעגהאפט

 איי; אייגע קאזטא יאשע־שטאאטשאד־אלט דעי אן
 ע;ט. לייגע איש ע־ וועלשער אין שטעט ;ע־ גאשע

 פ־גקציאגען שטאאטשאגי־אלטל־שען דע; פא העב־;;
 שיטטעט. א;געלעגע:הייט ט־שא.עסלאיע־ דער בי־א
 דיטעגש ־יא ד— ־יקטר־טטעש ז־עעש אי־־אשע אלם
 אייננעליי. איה; געגע; •ישטיצמיגישטעריאיטם דעש

 א: י־עגען •אונטע־זישו;: שט־אשגע־ישטלישע טעטע
 טיש. אינד צייגק שאלשע־ אגייע־בי:; געש־־שע־

 א־גנא- ־אש אגגעגעבען• אטטשגע־ראלט. ע־—שרו
 פאל- היע־־בע־ טעלדעט ״;עמזעט״ שלאטט רישע

 ידשט־צשיג־סטע־ דע־ האט בעקא;;ט ירא :גע;־עש
 געפע;ג;־שי־עשטע־ש דעש אגצי־גע ־ע־ ;־־:־ יה א

 אי־£;ע;אמטע:ע; א־הש ט־ט דעש א־;־ לא־אגטשאי
 א־;טע־. גע־ישטלישע דיא שעש־־ע־־עש־אטא־אללש

 ארך ריאירדע דיעזעלבע אי;ד א:;עא־־;עט . דשי;
 ;ערישטשהא־, נירעדיהאזאע־ דע; די־ך טד שע־־

 שטאאטשאג־יאלט ־אג־גל־שע דע־ געזעטצט אין;א;:
 שאלגע אין ;עשפא־לש— מאשטע האריאש עטע-ך
 אש״ידעללי;; ־־א איה אללעש6צ־־ישע; דיעלעם

 שטא־ענד שע־לא; לייגע —ז פ־אצעששעש דעש
 א־־ש. ־ע־ איגטע־עששע א־ש ארך ו!שע־ דע;.—ר

 שטאאטשא;- דע־ אגלעהעגש ־עש ;:,־אלט ־עשטע-
 פע־אגלאשט, ש־טטע צי־ דך ע־ ז־עהט י־אלטשאשט

אגגעלע. אין רייטי;; שע־גע־ק ־ע־ שא; ע־ ־אש

 ע;ט שאללעש שט־אש א־־גגעלייטעטען שא־יגיאטי
 י: א דיעזע אישע־ אילט שעשליש איי; ע.—״ע האשע;
. ייא־דעי, געפאשט ;־שט ;אך גאשע . ״־.. . ..; 

 עגטש־אש עג־לי־ זי־ האט גע־־שטשהאה הא־אע־
 ־א־אע־ ט־שא ־ע־ ;; ••■עדע־אי־שג־־אש ־*א שען,

. אש שא־ ־עצעדשע־ :.טע־ אגשטאטטאש לישע

ע־שע ש־אשעששלי־ע א־צט־־שע שע־שטע;־יגע־
א בעש־־יט ־״:־::אי:טיט

ע א־י? א-לע טד בע־י עז  אק. ב־נציגל-בען ל״בע -

־-------הע אנדיאיטא*:־ ע.י• ב״א •יע-דען םא:ן ׳
י * י ן יי* ן• י *•<*<| * ** • ן מ ,

 שי:ך טע—ט־טגעט־ :־טטע־ שא-גע־ א־גיעיע־
אייה ;א־ —א א־גטע־זיבי;; ד־א דך ויירה טע;

. ץ א ט ע י ל ל א פ
ר ע ד ד ל ע ן ה א . פ ר י פ ע ס

פא־טלזשע־נ:.) -טע6<
.־\

 רעש אייפט-א: דע; נע־י־טווירלי: האטפע ד,ונא
איכע־נאדדען• סנדדרץ

או־ם שטונדען א״נינע אויף נעדן 7ז ־|אנד'* וויא

שאסע־ ויין ־א; ־•;א ויך ־נ־א־״ע־טע ־א* נעביינט• ט״נ־
־א פאטטע; ער -עיע* נע־״ט: 7ל • :ע :טען—איש•*־ :
•יעלגעט איינט־אט, ע-איינני־ איין א־: דאטטע. נאננע; .

•יאט פע־ליאנ־ערטע.
- ליידענדע דע־ •יענן ענטפע־נט, ק־אנקענעיטטע־ איינעט  פ
 אטדטעשע לא :ע־א־■־, דילפעלייטטונג קיינע- עיים ויעוע
 פעי- טאנע איינינע א־־ף טעפו־ ע־ אלט אויף. פ־יש דונא

 אלי? קא־ש־ז א-ץ •אט .שע ויאלטטע ע־ קאננטע; לאסטען
 איינע; ע־ •אט קאננע, אויטבלייבען ניטט טאדט אינד לעבע;
 אונטאני אי־טנלייך איין •יעלטעט טיט *אטע, דיך פא* פיינד

 וו־ע- דאך פיינד דע; ע־ ־אט אלוא, ויאוטטע ע־ וייא. 7ל
 אבית- לאני. עייט איינע אייך ע־ •וענן ■וע־דע, פינדע; דער
 ט—שט דיא ־ינלעננל״ך •עטעט קאננטע ע־ ווע־ע. וענד

 אונד פא־־אנדען, פאטע־שטאדט זיינע- אץ דיא על, ט ט מ•
 נע- דיא או־ך אן, דאררף פיעל ועד־ דאדע־ אידט קאט עס

א נלויטענטנענאטטע; או:־ לאנדטלייטע ויינע־ דננוננע;
 דעט אנויטטע; דיא אטע* אללעט פאר אוסנעגענד, ע* ד

 קעננען ,וייטע; דיטטע־ט פאן אנקעלט ויינעט הנשי, הלל
 דיעוען פע־לאנננן, דין זיך נעועללטע דיע־צו לעדנען. צו

 טאטטע־, •איינצינע דעטטען אינד אנקעל דאנפע־ע־־טע;
 וויע• ט־עננונג לאנניעד־ינע־ :אך ט־־ט נד—נעש-טטע ויין

 לעוע־ אונוע־ע פא־ע־טט •עדא־ ט־טטע; —י דעיצוזעדע•
עאכען. בעקאננט ־אמאנעט רעט העלדע; רעט ם־ט

וא־; ע נ ־ צ נ ־ ־ א ־ער •יא־ ־־:א ולעלי אונוער
א א•:־ נפו־יט, ט :׳־:״• אנגעזעיענסטען -ער א־ינעט - 
 דעט :אטען דעט :•־ט ״א־ שטאדט דיעוע־ נעש־גטע גאנצע

ויינע ענטשטאמטטע. ־׳:א וועלכעם פע־בונדען, נעשדעטטט

 -א ע־פא־־ע;. ען—•א •יענינע; פא־ ע־טט ע* ־אטטע וען.
 פאטע־ ז־ן :עטליענעןו אינטע־אננט א־־ט עט ווא־ טא*ט

 אייננעשלאט- ציטטע־ ו״; אין ״אטענלא:: ־ נ ייך דאטטע
 דע* טע, ט א :־נע־ פפלענע ־ע־ יעייבטט —א אינד טען

 פאטע־ ו־ץ קאט ־;:־לין אטטען.—איטע אט־טיט טוטטע־
 —פי* דך *׳! ־יטטע־ע־ א־ן אלט אגע־ ־־;שא־, וויעדע־

 ע־נטט נו* א־נד שפ־א־ רע:־; נו־ ־ע־ טאנן, שלאטטענע־
 ליענע ד־נ* קי:־ע דינעט ע־ •אט נ־:ט בל־קטע. דך אוט

 פ־־- זיינע נרד ע־ פע־דאפשעלטע פ־עלסער־ :ענטצאגען
 פאטע־ דץ קנאגען. -ען •ך1אינע־ט•־־ -טעטע אונד וא־נע

 אונטעדנדע- א־נע נעשעסט אי־טנעב־״טעטעש דין בעט־־עב
 פא א־נ־־ט דע־ שטונדען דיא ואטאיי־ אטע* :•א־ט. :•נ;

 ורעל■ אין צורי• שטיבן ויינע אי; דך ע־ צא: •יא־ען, ־•:ע־
ק אונד יא־נע ״ינעט ט־ט נו־ ע־ נע־  הוי- דעס דיענע־ן ד
 נענצליך דך ער דאטשע וועלט ־ע־ פאן פע־קעדיטע. ועט

 ניעדערנע- אטשע־ שטעדט־שע; דינע איני קנעצאנען—צ
 פא- זיין ט־אטצ־עש דאט הונא, י־איטטע האט אטע־ לענט.

הלטעט■ א־יפיא־טע ניעטאלס טער  דאי- אללען אן זק־ט ו̂ו
אימן. צ־ שטא־ט דע־ :ע:־ען

עדעלטיטדיגען, דעש ני־א -ע*אן דונא י־איטט וא
 אוטנע- נעהייסניששק פא; פאטעי, פע־ש־אטטענע■ אטע-

 ליעס פאטע־ ויין - ט־טטעי. א־־נעד ל־עטע ~א א־:ע מן,
ם אץ אללעם פא־ :טען,—אינטע וא־נפעלטי: אידן היי- ת

ך ן- א=- א• ;--א, ך ״ ... ן
״ •ע• ע—גע: ־אטען - , ״ - .

 ש:־א:ע• ־אטישען א־:־ :*יענישען דע־ אץ אייך אגע־
א א־יט נ  ך אי ע- פע־יא־ ״א־, אייט ע—יא פינפצעדן -

 אלליין שטא:־ ע־ אי:־ פאטע־. טנעליעבטען— דיעיען
 לאננטע א:ע־ :א־* פ־עט־ען. אינטע־ ע־—פ א־נע אי;־

 ־אט, פאן .טאועט־ נאטענש פאשע־ט דינעט ב־ודע־ ן אי
 ד,־נא דא: איינענטדיטל-, ויא־ עט אן. יוא-א־טע. דינעט
 פאן קינדע איינע אי־נענד דע־ .״ט קינד ייינע־ אייט צ־־א־

פאן יויע־ע־ ני:טט א:ע- שפעטע־ דאטשע, אנקעל ד־עדעם
שפ־אך אי־ש פאןפאטע־ דץ דא .—ע־פ

עי •וענן שיטטעלטע, קאפפע רעט
אוג- שפעטע־:אנין :־ •יאט וואו־־ע. נעפ־אנט דאנאך

דין, פע־ואן פא־נע־טע איינע טוטטע אנקעל דיעזע־
 אינד איין, ־־ענע־שאפט איינע־:*אטע• טיט ;!•אץ ע- •ע:•
 אל שטאדש; ־ע־ ז א שיעל נא־ אידט פאן שפדאך טא;
 א״נע־ ט־אטין אידן. איט אינ־ ט אי* צו לד דיעננטע לעט

 נענען א:ע־ ע־ •יא־ צי־יק־אלט:נ פא־נעדטען נעוויטשען
 בעפ*ת- •ע־ען ויאוסטע איני '־"יליך6 א־ש־-־־שט אילי:
 -ונא אדף ער טאגטע ־עננאך ענםלאטטען. צו דך פאן יי;ט
 נאנין וא ווא־ ע* •נד־־־. א ג־נטט־נען פאלל־נ א־־נען נ־כט

 ייעוען, א־נד א־־סועדען א־ז פאטע־ ו״נעם פאן פעישיעדק
 עםפפינ*ואםען רעט שיען פ״־נדליטקי־ט דינעד דינטע• א־נד

 אונ־ ויאדנען, צו נ־־סט כע־עננענדע־ שלרע•, א־ץ קנאבען
 צ• :ל־ק לויעדנדע* איין או־נען קל״נען שא־פען, דע; א־־ס

 עש־יאש זא:א־ טאטענמען אונ:עוואטטען אץ דעי לי־גטען.
 דיע- ־•א• יעננא* יאטסע. •א:ען צ־ א־ים ט־קישעש בא־עש,

 פע־וואנדטעל **טערלינעי אי־נצינע־ ו־ץ איים אנקעל זע*
 פע־פפליט־ ע־ אינד צ־:זשט־טטען, נעשיק דין בערענטינט,

 — עפיישי טאועט נא:־עש ז־ן. צו נעהא־ואט אידס שעט,
נעשעפטעס דעס פא־טפיר־יננ דיא - אנקעי דע* דיעס לא


