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האהע• דע־ -אש ע יא־.־ 2050 עשדגריעטצט
;ע. ישליש

 עם—א טיט דיא מאקקאבאער, דיא ודא לאבשען,
 טיט א׳:־ .א־־נשטעהע -עבט אינזע־ פי־ לעבען

־וע־דע־. דעגע■ איך !ע
ה• ר א־ז :־

~.א_ שיךאמא- ••א- שטא־בע• •־:■ם)ש־־;■ א״״״.
לאגד ד־יל־גע דאב

 א־ינג-פפע ע
האטטע מתת־די

 די ע־האבען׳ דך ט־־אגגען שען—ם ־•א געגען שא;
 די. פאלגטען דשטיגאים דיא לא־נע, 5 ע ע ד א-:ד
 פיר לעבען איד,־ אפפע־טע; א•;־ בי־שפיעלע, :עב
 דדי- דען שי־ א־נד פאל־עש אידרעס פ־־ןד־יט ד־א

 במעל■ א ז ידידה, א־הנען, שאן איינע־ גלויבען. ליגע;
 מים בעזיעגטע אגד ק־־עגש־עע־ קליינעש איין טע

פי־נ- ד־א ד־לשע גאטטליבע; דע־ אי:ד דעמזעלבעל

נ:ארישעןרייכםטאגע. א דעם אויש
 דע־ אי; קאש ־י־בסטאנע א־נגא־ישע; א־ב

 •־־־םעגב־־גל־ דעם צ־ש־־שט דיא דטצינג עשט־יגען
יועלב אי; פע־האנדלו;:. עי־ בטשהאפעד

ע־אבע־טע ע
.... ..י

 איגד ישלים
 דיעזע א; אנדעגקען יש צ .1שע־

ג דאטאלש דיא (;שים׳, ודאעדע־

 טעם• דען ־•*:יגטע
 דיא א; אוגד דעגע

א־לט ;ד• ו ״׳
 אבע־ ״־א י־א־דען. א־ינגעזעטצט דגובה-פעשט דאב
 ■ :אטען..האט דע; טאן האט אגגעדא־־גען זייכע א־ג־

 העלדען זאלבע דא •■•יל בייגעלעגט, יט־באי׳ —טע
 1 א״ן •ייא האבק• געשלאגען פ״:־ דע; איגד י־א־ען,

שלאגט• אטבאש דען א־־ף דאטטער
 פאלק גדע־ א ולעגן צייטען. אללען צי איגד

 טעג- כ׳־ה הדדש האט ■•א־ געפאה־ איגד גאטה אי;
 ־•אשפע; טיט דיא אשבען,1־ א־־פשטע־ען אוגש גע־
 א־: געגען •יאפפען ג־־בטיגען מ־ט אדע־ אייזען שא;

 דאבען. געדעגט איגד געדעמששט פ־־גדע זעי־ע
 דעי האטטע־. זאלבע־ איין ו־א־ ע־ה אב־גי אב־הש

 שטי־ע אי; שאטע־ב זייגעש גאטצעגב־לדע־ דיא
 איין אייך ייא־ ע״ה יבנו משד דאט. צע־שלאגען

 ז־יגע־ אין יטטאב דעש טיט דאטטע־ טעבט־גע־
 א־ ג־אשע כאגצע ז־יגע איגד ש־עד ע־ דאט האגד
 הי־טעג־וגגע יט־ואכע ־־ע־ ־אט זא געשלאגען. טעע
 איג־ געדעטטע־ט ע־דע צי־ גלית ־יעזען ־ע; דיד

 ש־ייעג שייאבע זעלבבט יא שיל־שטע־. ־יא שטשין
 שטיעדע שטע־־בטע; דיא וייא דאבע; הענדע

 מענגע־ העלדעג־־עפטיגע אי:ד געפיד־ט ישע—שט
 ידידיה איגד יעל דבי-ד. געויא־פען: יב שט -ע; איי

 טיט —א אביע־ הע־־עג-־בע־. דאלכע •יא־עי
 ע־־יעט. ד נ גאטט גש א דאט ש־־־שט איגד ייא־ט
 איגד •וגרלאגען -־אלישע געגע: אייפגעשטעללט טע־

 אינזע- איגי־ גש א געגע; ש־־ג־ע הא
ג א גדע; ש ע־ גיאגשגעדעטצע יעל

ן אים
ה געגען ■וירד אגגעזיבט ע־לי־בגיש א א י : ר. ו

 1 שעריג־אג- דיא איגד צי א שט • א אונד ן ג א ט
 | אייגע דועללש שיטאטטגעפיגדעגען דעש ייעגען טען

 | געזיך דיעזעש אי־גצולי־טען. שט־אשאיגטע־ז־ב־גג
 : אהנע זאללען. יוע־דען בע־י־לל־גט זאפא־ט העטטע

 בע־אגגט ־"א דאך דא שש־עכען. צי דא־יבע־ שיעל
 איגד - איזט ערלדבט :יביט געזעטצליך דועלל דאש

 איש דועללירען ־אש איבע־ דך עגט־־י־עלטע ־עגגא־
 פעיהאגד- אינטע־עבאגטע אייגע־לאגגע אללגעטייגע;

 ־אש שי־ אבגעא־דנעטע פ־עלע דאבען עש לינג•
 אש ו געגע; דך דאבען מעד־ע־ע אייך אבע־ -עלל.
בעשלאששען ויאי־דע עש א־ישגעשש־אבען. דיעלל

 אוגד ווערע, געבליעבען פלאטצע אש אג־ע־יע דע־
 הויז פא־יש פאלל ע־גסטע־ ארש יאבע דיא ויענן

 דאם איבער פ־עלל־־בט איך אליך דעטטע געלאגגט.
 געשש־א. איינפיה־ונג געפע־ל־בע אייגע אלם דועלל

 דיא אוגד שאדטה־יען בי־דע אבע־ איך דא שען.
 זעדע(הייטער לעבען אש שעקוגדאגטען זעטטטליבע

 געזיבטם, עם אגדע:־ פאן פ־אגע ד־א איך ־־■:•טע ק־יט)
איןצווי*. גיבט צ־עהע איך בעט־אדטען• צו פונקטע

איי דאה־טאגן. אלש לאוואהל אישטאצי דאש פער. :
 האגדלע עש גלו־בטען. געגעגאיבע־שטעהענד :אגדע־ ן

 פע־הענגנים- דע־ קאמשי־ ע־גסטע; אייגע; איש דך
 בעצוריפ. איך אוגד קאגגע. חאבען פאלגען פאללע

 שטעו.. פאלל שעקונדאגטען דיא דאש ניבט, איי־ לע
 דאך מיט״י־קטען. גל־יבען איגד ט־י־ע אייך דיג

 גע־ דדיפיג געוויסשע. דאש איגש, פא; אייג־גע יי־םשען
 קיינעם בייא נאך דיא ע־ם־שט־רען, וואפפע; ב־ויבטע

היי. (ג־אשע אג־־בטעטען. שאדען איינען דועלל

. טיט ן,:גע־יבטע דעש עןד־א
 געשע. גיבטש גא־ יע־א־ איזט בעשל־שבע דיע־עש

 ע־ר.־ג6 אללגעמייגע; איש ד־עלל־־ען דאש ייאש הע;
 הייקלע אייגע עבען איזט זאבע דיא דאגגטע. דע־ן
 דיאדטטעדאש עבען א־זט עד. דיעשבעציגל־ך- איג־
 קאג; א־זטאיין.פייגליגגי- ד־עלל־־ט זיךגיבט וועד

א ווע־דע; געשאפפען אבדילפע קייגע  דיעללאג. -
 די־ך דנד דא דעגן בעקלאגען צי ־אדע־ דג־ טען

 געצוואוגגק. פא־אי־טד־יל אייןגעזעללשאפטליבעש
־ אין טא־ד־אפפע דע־ טיט :  עד־ע א־הרע דאג־ -

־*•:־גע; צ־
 דע ־־א י־א־ איגטע־עששע בעזאג־ע־עש פא;

 איך :זאגטע עי ט־ך־טש. אבגעא-דנעטען דעש -ע
 יש־ א גיבט דיעללאגטע; דיא טאן ־אש בעאגט־אגע

א דיעלל ־אש דעגן זא־ר, ליעפע-ן  גאטד־יענדיג ה
פא־. א־ם מיש האט לייבע א־ם ד־ע

גג דאש יא דועללידען. דך -ד,
טאג; איי;

א׳1--א: פע־ב־י־טעט
 ־אש דאגקען• איגד לאבע־ עגי; ניבט נאטע; גע;
ן ־אש אין זעלבבט ע־ ע-  איג־ גערעבטען פאן ד

א ג־בט-יידעז עה־ליבען  ־ פ־ג־עו -
 :•ע. גש א ־ פ טעגגע־ דיעזע דאב דאט. גערעגט

דאבען. געש־־ענען איגד שפ-אבען
דאסאיז. א־יגגעזעהען. האבען טעגגע־ דיעזע

 י־עלט ־ע־ ״עלבעש ״א־ פאלך ערשטע דאש דאעל
געגעבק ט ט א ג ן ע ג ־ יי א א; גלי־בען דען

 געזעטין לאלבעש איין דיעלל. דאש פעיב־עטעט לעטין
־-. פ־־גדי־ט פיי דעקשאגטעל דאבבטעגשאי־ן ראג;

 צי העלל דאש גלי־ך בעששע־. ־אדע־ י־ע־ע עש
־ ־ ־ • י< ׳< י בעפלעק א ד -יעגן שען—ע־

 שאגן א•־־ ראם צאן׳ זיעדט ע-־ש ד בליט פא־דע־ט
 לעבען- דין אלש טעטצט. דאדע־ ע—ע זייגע

גע. א ־ ג א ־ י י א —העו ־:אט אידם נאך
 בע־ ־ע; גא־ איי; אלש דועלל דאש א־ג־ שפ-אכע; ־״יי- דין דאג;:

 על א'ב גאטדיעג־־געש געזעללשאפט דע־ ג־פפעז
 א־:ט פע־באטען עש דאש ט־אטצדדש בעציבגעט,

ע־ איגע־לאשר־• פאללען ;ע־י־ששע: אין ע; לט א ייאדיהי־ט

, טע!
.זישטא. ד־עזע ־אש גלדבע, איך ט־אטצדעש

 זינד זא ייא־ען. געלאדען קוגעלן טיט עד־ליך לע;
 דיא גיבט וויששען, פאליטיי־ ווי־ ידא ־־עזעלבען. דו־ך

 דיעללאגטען, געגעגאיבע־שטעדענדען א־־גאגדע־
 עד,ער לאגדע־ן - דנד בעדייט טאדע צ־ש איך ד־א
 אייגעי אין שעקוגדאגטען שטעהענדען ז־יטייע־טש ־־א

 ו־־אאיך (לעבדאפטעד־יטערקייט.) געפאד־ ג־אשען
 פיבטאלען דיעזע וועלבע געהא־ט, טעגגע־ן פאן

 שטאג. איש ניבט ב־שטעשיטצע ־ע־ איזט קענגען,
 צעהן או־ף ניד אליך יעטאגדען דענזעלבען טיט דע■

 דא ודיטע־קייט.) (לעבדאפטע ש־יטטעציט־עפפען
 איזט, רעדע קאטעדיעד־א אייגע־ פא; ני־ אלזא היע״
 •וע־דען בע־ודיגט געטיטהע־ דדלפע דע־ען טיט

 אגגעלעגענ. גאנצע דיא איך. בעאגט־אגע זאללטען
 (לעב• •אבצישטעללען. טאגעשא־דג־גג דע־ פאן דדיט

הי־טע־קייט.) איגד צישטיטטינג האפטע
 פיר א־גדג־אטאגן טשאקי גיא־ גאך גאב־עם

 •יאד־טאנן, דעפיט־־טען דע־ איישד־עפע-ג; די;:
 האבען, געשפ-אבע; צ־יגען א־ד־ע־ איגד אישטאצי

א־ישציליעפעין. דעזעלבען בעשלאששע;, יוא־־דע
אבגע. :ליקל־ך אייט בודגעט-דעבאטטע הא

 הי־שט, דאש שפעציאל-דעבאטטע, דיא איגד ל־יפע;
 דעם פאשטען איינצעלגען דער בעשפ-עביגג הא

 ■ק*- ציניעל רעם בי־א בעגאגגען. האט בודגעטש.
 ליגקע דעד בעאנטראגטע האפדאלטוג;״ ניגל־בע

 יאהר׳ יעדעש ידא ־! ד א נ א ש ט דעפוט־רטע
 וועגיגער ט־לליאן אייגע טאיעשטעט

אבע האט הוי; דאש עבען.

איישל־עפע־־גג. הא געגען ודע־
ילעגטש א

*-1
 ב־ הא דאש איגד האט

 אי־ ־ע־יגיא; שעדאגישע
ראבען• עם ;עב■

ד •ויא ו־גד

־ <ו
 טאדאם הא ״א

א אייה ״־ישע -

. . הגיבה- ־.א.
ם א ז ג ־ א ן ע ה ע ט ש ״1 ״־־־•< ׳ - י • • • *••י•—ד

ד ג ו א ן ־ ע ק ד א פ ; ג* ו ו ג׳י .7

ש א ד ן ע נ ה ־ א א י י ב 1־• 1 26 ךו

ט. ע ד ג י צ ע ג ג א ט ב י ל ש נ ע ב י ־ ל ג

יארי־< ש־טיטבט
 א ב גאב־יעל הע־ר

ט־יגט, איג־ געזאגטע, דאש איראגרא הע־־ן ־עש
 דאש מיששע, היטען ז־ך אבגעא־דגעטע דע־ ־אש '

 ־- - דאש זאגשט ע־ דא פע־לעטצען, צי געזעטין
 געלעט. דעש גג בט.בעאבט ג הא - 6 גיבט על שפ

 שעדגט. ר־יבשטאגעס דעש אנזעהען דאש איגד צעש
 טיט ער העלד־רט זא העלל־רט, יעטאנד דך •יענן
 ויירה איינגעשפע־דט ע־ דאש בעייאישטד־ן ־עש
ענטציע. געזעטץ דעם ניבט אבע־ דך ו־אללע ע־

 געזעטצגעבער איין דיעש דא-ס וועג־גשטען אב דע; 1
איטש־ג־טעטש־עבט די; הנטעד ניבט דך אינד טדי; |

 תירה דע־ ליבט דאש טראבטען, —ו. טיבשע; זא
 איין עש דאש ע־האלטען, צי ריין מצית דע־ איגד

 איין זאלל, בלי־בען איגש ־א ב ליבט עווינעם
 אין ארך ב־ה גאטט אונם וו־רד ־אגן איגד הטיה.

אייפשטעהען טעננער געפאהו־ אוגד גאטה עדער י

א ע־ג־ייפט ט ט ן ע ה א א מ  י
 געעד־טעם :פאלגעגדעם זאגט אוגד ויא־ט דאש
 אבגעא־דנע. הא דיעלל יענעש נאך איך ויענן !דדז
 לעבענהגגע- גיבט ו־אה־טאגן אינד אישטאצי טען

ארעד אייגע־ ווענן (ה־־טע־קי־ט׳. העטטע זעהען

 לא־ל טאן
געהאלט

 עשרג־־ן בעששע־ע־ג־גג ניבט אבגעלע־גט• ט־אג
לל טאן אגט־אגע. צייייטען דעש טיט טשאגא־י  ז̂ז

 פינרצי^נם. לייגע־ פאן ם־גישטע־ם־עדדעגטע; ־עם
 4000 נור לאלל ער שט־־יבען. גילדען 80׳ 0 ציראגע
 יעד־ליך גילדע; 12000 דענן ;בעקאטטען גיל־ע;

 וועהיענדדעם פיעל, צי טיגישטער אייגע; פיר דיע;
 זינדהאפ־ אייגע יא א־זט -אש היגגע־ט. פאלק דאש
 טשאגאה הע־ר לאטעגטירטע פע־ש״עגהגג. טע

 אבגע• גאנצע; רעם געלעבטער ג־אשעש איגטע־
 שיגיש. אנדעד; הא דנד י־א־־ם א־־נעטעגהו־לעם.

 דאם 1 צ־פ־־ע־ע; האבשט גילדען 12000 שיןי טעף
 בעאג. הא יעדא־ בעוו־לליגטע אבגעאררגעטעגהו־ז

 אוג■ דאדער ■יא־רדע ב־דגעט דאש ש־מטע. ט־אגטע
אגגענאטטען. פערענדערט

נייאיגקייטען. פערשיעדעגע
ר ו צ )  ע- ג : א ר ע ד א ל ם א-ע ם י ט *

 שטאאטש. דער פע־ט־עטע־ אלש ט.) י ־ ה נ ע ג ע ל
 אונד ל־יבענ-אוישגראבונג דע־ ב־־א אג״אלטשאפט

וררד טישא-עשלא־ אין אוגטע־לובונג נאבטאליגע;



ע ע י י ג.4 ש י ד י ס* *1.ג. נ ו ט י י צ י .

 אבאיי געעדדטען אז
נענטען!

 אבאנ. אונזעק ה־עט־ש אונם בעעהייק ורד
דען ביילאנע דער אן נענטען

,׳.פערלאזונגסאנצייגער׳
 אששעררייביש-אונגארי. אללע .יוא-ן בלאשש, איין
 מעדלאזבא. אללע לאזע, ארסלענדישק אוגד שען
 אייזענ• פריוואטאבליגאציאנק, א־נד שצאאצם רען

 .,פ־ אינדוסטי־יע-אקציען, אונד דאטפפשיפף באהן,
 וו׳ ז־ או׳ טשאנדבריעפע *ריטעטש-^בליגאציאנק,

 פעדלעסליך אונד גענר ציעהונג ערפאלגטער נאך
ם זינה פעיצייכנעט ש עטפפעהלען. צו בעסטע א

 פיר איזט ״פערלאזונגםאנצייגער״ דיעזער
 ודיל וויכטיגקייט, ג־אבע־ פאן לאזבעדטצער יעדעז
 י פער- טרעפפער אללערקליינסטען ד־א ואנאד דארין

זינה צייכנעט
 עישיינט ״פערלאוונגסאנצייגער״ דיעזער

 קאש. אונד מאנאשש יעדען איינעש 15. א־נד 1, אם
ן ע ש י ד י י ן ע י י .׳נ דע־ אבאנענשק פיר טעט

גאנדיעה־יג :־׳נ ו ט י י צ
נולדען איינען *•י־

 אינ אין ב־־לאנע אלש מאנאשליך צווייטאל ווירד אינד
 צוגעזענדעט• אבאנענטען דעש בלאטטע זערעם

 ער נ י י צ נ א ם נ נ ו ז א ל ר פ־ע רען קאנן מאן
 נ־, נ ו ש י י צ ע ש י ד י י ע י י .נ דיא אונד

 2 פיר פ־עיטעליעהריג צוזאטסען בלעטטער ביידע
אבאני־ען. גולדען

 רעדאקציאן דיא אן נור יעדאך בעט־אנ דען
דעי

צייטונג״ יידישען ״נייק
זענרען. • ש־פפשאננש-נאששע בודאשעשט.

 צוזענו־נג דיא ייעלבע אבאנענטען. דיא *־-6
 קא־עשפאנדענצ- טיטטעלסט אונם קאננען ודנשען.
פערישטענדיגען. קא־טע

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

. ט פ ע ש ע נ - ג ז ד ־ ־ ד ט ע ן נ ן ̂ש ע צ י י ו  וואר ו
 פעיקדף דעי נעב־אבט, טא־קטע צ• יועטיג ו־אבע פאדנע

 ם.8פערקד וואורדק סעטדצי 100000 שוואך. וואי
נולדען. 0 90—11.70 ן(נייעס) י א ק
דאלצ- נול. 6 40—6.2וי פוטטע־״אא־ע טע ט ער נ
נול. 8.-----7.20 וואא-ע

;ולד. 6:10-6.— ער 6 ד,א

נולד. 13.25 ק*-,ל ס ם ע ר
מא ן, ע מ א ו נ י י ל  סעקונדא 18,—12.50 פ-

נול. 11.75-11.50
נול. 9.50 ן ע מ א ו ם נ א ד.
 100 פע- נול׳ 39,— ־אפפעי־ט דאפפעלט ל א נ י ר

ק־לאנראסם•
נול■ 6.40 ן ע כ ו ק ס ם ע ר

 .קילאנ־אטט 100 צו נאללען פע* סעדל־ם־״וע
:נום' נודאפעסט, אב

8 7 6 5 4 3 2 1 0 $•/,
—,20 19.40 18.80 18.20 17.80 16.80 15.50 14.60 60 12 .10

נולדען•
גול. 4,20 נ-אנע נול. 3,80 פי־נע ע י י ל ק
 צווע־נ- נול. 10,— פ־ואלען ע. ט נ ־־ פ נ ע ו ל • ה

. ערנוק 11.75 נאהנען  16.50 נעשעלטע נול' 12.—11-
 אנבד־וויקען •1נו־ 28—26 ק־טסעל ::ל. 18-10 ל־נוען נול.
 (אללעס נולדען 11,— ץ—ודרועב ל, נ. 6.50 נול.־.ירןע 6 50

ק׳לאניאט.) 100 פער
נול 30-29 בלרעד נול• 27 —26 נ־דער ן, ד. א ם
 אק- פע־ ואק־וואארע סע־בישע ן, ע ק ש ט ע ו ו צ

נול. 23 40—21.90 טאבער-נאויעמבע־
 24 טלאיואנישער (לעקווא-) ס ו ם נ ע ק ש ט ע ו ו צ

נולדען. 25—
46 ־44 לוצע־נע אוננא־־שער ן, ע ם א ו ע ע ל ק
נולדען.

קוואליטעט. נאך יע גיל• 66 - 64 ן •• ט ש נ יי ו.
 ויאבט- נולדען. 38.—37.— נע־־־טעטע־ ג י נ א ר

נולר. — ד.אנינ
נורד. 17—16.50 אוננא־ישע ן ־ ע פ פ א נ ק
קוואליטעט. נאך •ע נול. 27—26 ע, ט ט י :

 31 25 קד״נען איט טעטהאדע נייע ס ו ט י ־ • פ ש
 פע־ נולד. 32.50-32.— סעטהאדע אלטע נולד. 3150
פע־צענט. ליטע־ 10000

 -ק־לא9—5 קור-ה־יטע ט. פ ע ש ע ־-נ ע ד ע ל
 14—10 פאן טע־צען פע־ועטצטע איינטאל נול. 230—210

 18—15 טערצען פע־ועטצטע צודיטאל ניל. 168-165 לא ק•
 22—19 טערצען פע־ועטצטע יטאל—1 נול. 164—162 ק־לא
נול. 165-162 '•לא

, ד, יטע  רוח- אוננא־־שע ק• 100 פע־ נאטירק וד־ •
 נול. 110—106 ט־אקענע אבטענד״טע נול. 108—105 ד,״טע

 אדנעקאפפע עללע6קאלב- נולד. 11.50 10.50 ראטדרטע
ק־לא. 10״ פעל נול. 215—010

 15000 וואו־דען וואבע פא־־נע־ אץ ע, ל ל ע פ-פ א ש
 צוואר אונד פע־קדפט נאטטוננען פע־ש־ע־ענע שטיק

 בא.שקע־ פאא־ פע־ נול׳ 3.30—2 80 ד״טשוואלל־נע
 סאצעדאנ*. אונד ט־־ק־שע נולד. 155—14״ באנאטע־ אונד
 באט־ אונר ק־אאטישע נול■ 14י: טע־ב־שע נול. 44—13 שע

2 פע• (אללעט — קילא 56 סע־ נולדען• 46-46 נ*שע
ד נוי־ 5.70—5.60 (נ״א) •ן ו ר ו ק ו ק

דע*צ. 2. £אב לאטטא.ציע־דננ
78 66 21 18 84 >ןיען

!■ע־אקטע־ פע־אנטוואדטל־בע־
ר• ע ר ע ד ע ל י ו ל ה א■ י ת ו ס י

אדלנעטיינע אטטערר״נישע ע־סטע
ל ל א פ נ ו . . א

געזעללשאפט - פערזיכערונגם
ן. ורע אין

 נולדען. טילליאן א־ינע :קאפ-טאל פאללא-ננעצאדלטעט
: אב שליעבט נעועללשאפט ד־א
איינצעל-אונפאלל-פערזישערוננען )1

 פעדויבע־טען רען וועלבע אונפאללע, קא־פע־ליבע נענען
 ־״וק •ף א א ו דאד־־ט בע־ופע, ו״נעט או־טע־ אונד א-ן

קאננען• ט־עפפען
 בי־עאוי-בע- איוואקאט, א־צם, באנקיע־, איין ביישש־על:

 5 אויף אבשלוט דעי ווענן קאנן, עטצ׳ אטטע־
 10000 פאן טעיויבערינג איינע ע־פאלנט, •אד,רע

בעצאה נענען אינתאלידיטעט ו:־8 טאד א,••ז 6
נול. 11 פאן פ־עמיע •עירל־בען א־ינע־ לונג

- אבשליעטען.  בע־ופע נעפעדרליבע־ע פ
דאדע־ ענטשפ־עבענד פ־עטיע ד־א אייט

 פע־ז־בעריננען .קאללעקטיוו )2
 ועטטטליכע וועלבען פאן אינפאללע, קא־פע־ל־בע נענען

 בעט־יעבט-אונ- נען ואנטט א־ינעם אדע־ פאב־־ק איינע־ אץ
 א־ד אויטאיבונג בייא פע־ואנען בעשעפטינטען טע־נעדטען

קאננען. ווע־דען בעט־אפפען בעדופטא־ב״טען •ע־
אונגאק: פיר גענעראל-אגענטשאפט דיא

.10 נ־ נאששע דא־אטרעא בידאפעשט,

אלע׳ אעטהערישע
ש אלנד אעשרע־ש עששענצע־. ! קאלע־ד
עדזדינוננ צי־ , .

געש־ענקען. נייסנרנען אללען פאן

טרעבער שליוואורץ רום. ליגערע. !
אפשא־אשע, אהנע ווענע דאלשעם איי? |
דעט פאב-ק דיא עטפפיעדלם •

ד 1 ל א נ ר ד א רי ע ט ט א וו
בודאפעסט.

טעטפעל ,איז־ רעש א-״*ם ורש שאבאקנאששע.
 וו״נ־ צו* אללע אי:־ קא־קע ודננעטטען, פע־נעד

 יויינפאי־ ־אטדע א־טיקעל. נאטדינען פע־בעטטע־ונג
 נלי• ד״וענבלאוע, לדינבושעטט, שיללע־פא־בע, נע,

 צו• עטצ. קלערוננטפולויע־, ודינשפ-טט, צעדין,
וייינטאנ׳פו־אצ־או.

נ״א ן

! ! נ
וויינפערמעהרוננסקאמםאזיציאן 'נ״א

־אטיס•רי־״-״־-א;: או:דמאדפ״לאציא

ם בארזענקורוע בודאפעסטער א דעצ. 3. פ
פל ק־| | .־וערמו־-פאפיערע. ק־;םל ע• ז א ל

119 3״ ....................6,״ נאלד־ענטע איננא־ישע 119 — . . שטאאטטלאוע •פע־צעננדנע -1864
86 85 . . 4■, פאפיע־-־ענטע אוננא״׳טע 181 - • • לאוע נאנצע . ע־ 1860

9 י 25 .נ־ונעדנט־אטטיננען איננא״שע . . . 135 — .פ-נפטעל . ער1860 . . .
95 - 171 — . נ־ל־עי 100 צ• שטאאטטלאוע ער1864

.׳61 — •**•••• —י - •י••••••* • ,6̂ יי — <**׳̂< י 171 ־ 50 צו . עט1864
102 — ...............................................נאליצישע 174 ־־ ...........................................קרעד־טלאוע
100 50 .............................................נוקוןווינע־ 109 - . ראוע ד^נד־יאמפפשיפפא־־צפ . . .
135 — . אנלעדען א-זענבאדנ אוננא־ישעס 118- . נ־לדען 1״0 צו פ־אט־ענ-לזןוע אוננא־. !

97 5״  וו״נצעדענט-אבלאווננט-אבלינאצי^נען
 בא־ענק־;•- איננא־־׳זען ־ע־ פפאנלשיינע

. פע־צענט 5,׳׳ צ* ^־אישטאייט
118
109 20

.גולדען 50 צי דאלנע . . .  
....................................ן:ע4םד,~םטדאל-ל

101 — 125 "5 ..........................קאטטונאללאוע וויענער
102 71 ״'צו דיפאטד״-באנק או;:. דע־ דעטטא •/.5 12 7 - ̂וע טריעסטע־ • . . . נולדעז 100 צו לו
98 5" 5,/♦,.< צ־ ט—:אעעוק־ע אללנעט. רעטטא 36 — .................................•ענטאנשי-נע קאטא

101 50 ...........................פע־צענט 6 צו דעטטא 27 - ............................................טירקענלאוע
166 ז'0 .......................צ*שעזיאו:נא־*ש-:אל רע־ 22 ...................................לאוע אינסנרוקער

102 ־ .................................נא־דאטטבאדן דע־ 39 - . . . נולדע 4 0 צו ל*ןזע קלא־• :
306 — . ק־עד־ט-אקציען בישע—אטטע . . . 19 - . . 10 . לאוע קענלענו־טש ן . .
290 — . . ק־עדיט־אקציען אונגא־־שע סי _ . . 20 . לאוע קראקו־ע־ 1 . .
35 ..........................אנלעהען 3• ״ סע־בישע

געלד.קודזע.
.............................דלבע־-אשיא

40 —
35 —

. . 40 , לזןוע נע־6ן1 י . . 
̂וע פאלפפ• . . 40 . לז . .

100 — 20 — 1. סל*וע6רוחןןל 0 . . . .
5 66 ................................................דיקאשען

־נולדענ-נאלד-8 אטטעדרייביש-אוננא־ישעט
51 — 
24 -

ם ל א . . 40 . לזןזע ס . .
̂זע זאלצבורנער • . . ׳20 . לז . .

9 48 .....................פ־אנקט) 20( שטיק 46 — ־ט סט. . . 40 . לאוע נע̂נ . .
948 24 _ . . 20 . לאוע ויער סטאניסד . .

58 45 ,.....................־••בטבאנקנאטען ד״טשע 27 50 . . 20 . לאזע וואלדשט״ן . .
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2.נ. :ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י :***י 22.

 מאבטע דיבטער, צום :־:ג עי־ מ־ששע ץ•; שעחען
 ז־בען זאגלי־ך מאן דאש באט, אונד אנע־־נע דיא

 מ־ט דך מאכטע א־טש־־בטע־ דער טאנע. לאדסעז
 נאך זאדזען ז*א ד א• וועג דע; אויף טעננערן דר־־א

 ־עם אדם שנרבא־ט מ־ט נאזע א־־נע דבע; לא:;עם
 ש:עע ־ע; נטען בעזי־ט דא העריס־אגען. ש;עע
 ;א- שא־ט־־טשע־ש דעש ל־יכע ד־א פאנדען או:־

א א־־ך ז־א האטטען כאל־ *־שד־. ש־אנין מענם - 
 ״אגע• -ען ־ע־ דאשעללע־, מ־באעל דעש לי־כע

 האטניע ל־־כע ע־שטע ד־א געש־גדע;. בעגל־יטעטע.
א האלזע. א־ש שט־־ איינען  שום א־־נע; צ־־־־טע ד

 ש־־טטע 200 בע־אמטען. דאלזע א־ש עבענשאללש
 פאשט. רען —א ז־א *אניע: לי־בק -עז *א; וו־־ט

 ט־אטצ• א־מנעשט־־צטא־נ־צע־ט־־ממע־ט. •א;ען
ט; י־יבע־ ־־א דעם  א־נד :ערדב־־טעל אללע -

 גע. דא־ שעהלען זא האבען. מ־טגעגאממע; בייעשע
 ־־א ל־עסען שאך ;־אשען א־ינען ;■לדען. 20.000 ןגע

 ענטהאל ע־ גל״בטען. ל־א אונבעאבטעט. ר־־כע־
ענט אבע־ פאקעט ד־ע־עש קל־ידונגששט־קע טע

 גזלדען ־•55,0)10 היעיט
־עם שאדאקשאד. אעד

 שג־טטען.
 נ־כט ד־יבמא־ד

 פאשטזעגד ־־א
 ו געשעהק אי־זעגבאהן

ך׳ ;אך טדעטע־ן א־דען6

:גע;
|>•
מ־ט

־א;:;

 קאשעלל ;צוריקגעלאסשען
קינדע־ 5 הינטע־ראכט א־נ־

ע יד־א * ט ר ־ ש ק ג א ־ י ש

 י־אצהאז 1
 ז־א האבק שאשט־־טשע־

 אכנע. ־ע־ואל־וער א־ינעם ם־ט ש־טע־אל א־י; אייך
■ע־ העטטע שפעטע־ טאגע א־־נ־גע א־ם

 אן :־;פאן א
ע־אפפנעטע; עכען דע־

 מאז האט ־עטצט ב״ ■ד.
 דיא ט־אטצדעם שש־'־, ע

 •וע־דען. בעט־־עבען א־־ש־־ג זעה־ נא:פארשו:;ען
ק־נד א־־ן האט א־;־ אלט יאהרע <־•5 ו־אד ש־שעד

אלט ־א־־ע 60 •־א־

ג> ט ־ ־ צ
 אבכר־־ך דע־ אונגא־ן. איש פא־פאלל א־־נע; ברינגט

 א•:- שאן ניזך דדיטע א־־ך פעו־אלטעט. עט־ואש שא;
 ־אם ע־דעהט, דדעדוים מאן דא א־זט, טערעששע

 שעד• לאכדע גאנצען א־ש א:ט־שעמ־טע; ד־א ל־־וע־
 זו. געלעגענהי־ט נור א־בע־אלל א־:־ ז־נד צ־דיגט

 שאשאלל דע־ העטצען. צ־ י־דען ד־א געגען א־ט יען
 יט־ע:- קוו־לאן דא־שע דע; א־ן :שאלגענדע־ ווא־

 ביערגיי־בע א־־נעם שע־שו־א:־ ךאש־טאט טש־נער
 -ע־ב אם צושעלליג ד־עש געשאה עש קיגד. דאש

 ־אש ב־אכטע ם־טטע־ דעד •אממער; דאש שסח-.
 :ברעי א״ן זאכטע דא אוישרעגינג. אין דארף גאגצע

 :־נט א־זט עש ;פשה.שעםט דאש בעג־ננט ״טא־גען
 ק־גדאבגעשיאכטעט ־אש האט יודע דער אנדע־ם.

צו (םצ־ת> ששה-ך־בען דען ב־־א בל־ט דעששען א־ם

 א־־שגעשש־א. ו־א־ט דיעזעם ־ואר קדם !״בעניטצען
 • הא ער שערז־בעיטע כרע־ ־טע־ צו־ א־־ן אלש שען.
 נעזעהען!-איי. י־דעגהויזע ־עש פא־ ־־:־ דאש כע
 צ־ג־ינערין, א־ינע א־־ך ע־ש־ען ששעטע־ שט־נדע נע

 ק־:. דע□ ערטאיחנג דיא קארטעך דען ״אדם ד־א
 ־•א אגגאב, א־ט דע; זאגא־ א־נד ־־־יז.זא;טע דעש
 ו־אום- ־ודע דע־ ט־ששע. זי־ן שערשא־־ט ליישע ד־א
 ש־אהל־. דך זדטצטע אונד :־שט עם ד אלל ואן טע
 אדם• ביים ה־עלטעי עבע; צ־ס״שדי״ ט־טהעש שעז

 אי. ביטטער ־עשט ע־ אלש ״מ־־־״, דעם טה־־לען
 ד־אנגען דא־ששבע־־אהנעד ד־א ווא־דדע בע־דאשט

 או;־ א־הן מיסהאנדעלטען צ־מטעי־, זיין א־ז נעטל־ך
 ז־א דאש אללעש, צעט־־ממע־טע; א־:ד זי־נ־גען ־־א

 דך דעטטעטע י־דע א־נש־לד־גע דעד פא־פאני־ען.
 דעם :אך נאקט ש־אשט ע־ אינדעם פאש־ל־ע, זאממט
 יי- ג־אשעדע א־ינע י־א פל־כטעטע■ דך באאן א־טע

 שעד. זעלבשט א־זט עם עקש־שטידט. דע״עמיע־ע
 אונגליקלי. דעם וואהנ־נ: ־ע־ א־ן ־אש שטע:־ליך.

 זאנשט נאך קינדע־ל־־שע. אייגע ־־עדעד ־־־ע; שען
 ד־א אלל־־ן ו־א־־דע. א־כעפ־:דען1 שע־־עשט־געש

 געגע; ט־אטצדעש א־שדא־שע ד־יע־טע א־־ש־עג־נג
 -מיין :ד־שטעד דע־ עגדליךזאגטע א־ט.1 י־דע; יען

 יידיןצור געט־־שטע אייגע צ־פעלליג האט דאללעגע
 י־:.1־־דע: טע פע־ב־טטע זעה־ איינע ד־א פ־־א.

 אב זא;ען. דאך ־־אהל או;ש ־־־דד דיעזע א־זט. ־־:
 ש־־שטעג. ־״דקליך פשה.פעשטע אש ״דע; ד־א דעג;
 וואודדע ־ידי; געט־־פטע ־יא !״בענאטה־גע; בל־ט

 ערקלעד־ דיעזע דאך כעשדאגט, א־;ד הע־ב־־געהאלט
 גרעגצע: א־־נען ו־אהל עמפשיגדע ״איך :ש־יעדליך טע

 "אהד■ דיא א־ך מיש דאך יודען, ־יא געגע; לאזעןהאש
 אייגע בעשולדיגונג דיעזע דאש געשטעהען, ה־־ט

 ■־די- ט־־נע־ הי־זע איש איך ־א א־זט אוגבעגד־נדעטע
 א־יך או:ד געזעהען ניע עט־־אש זא עלטע־ן שען

 טאגען א־יגיגען האבע!״:אך געהארט ה־עשאן:־כט
א זיך שא;־  של־שט אי־גער אי; קינדעש דעם ל־יבע -
 דאש ע־קלע־טען, א־צטע ד־א וואלדעם. גאהען דדם
 טיט• ד־א געשטא־בק, הונגע־ש א־עשאך דיא קי:ד
 קי;ד דאש ז־א דאש זעלבשט ני; עדצעהלטע טעה

 ד־עשמאל מ־טגענאממעז. ־־אלד דען אי; אשטע־־ג
 זיין, ויאלד:עגאגגען א־ןדע; אלר־־ן ק*:ד די־שטעדאש

 ה־נגעד• דען א־נדדא־ט שלושט:עשטי־צט אי־גע אץ
 אין יודע ״אגטעדע־ ע־שט געשו:דען.-־עצצט טאד
 עדליט• דען שרייליך, צוד־קצוקעה־ען. דא־ף דאש

ערזעטצען. א־השניעטאנד וד־ד שאדע; טענען
־ א * ב א א ־ ט י א ם ש ו ע צ ד $ ז  ט

געגען ש־^צעם דע־ ט.) ל ־ י ה ט ־ ו א ־ ע ש

 שאשא איאב־ אבגעשלאששען. איזט שאשא א־אב־
 ■ בע דע; עי דייל איגד עמשא־־גג ו־עגען •יא־דדע

 געגעבען אלע־שאנד־־ענש ב־אגדלעגוגג צו־ שעהל
 ־ייצע־אניג דעד שעראידטה־ילט. טאדע צום האט

 צי איהן או;ד בעגנאדיגט יעדאך א־ה; האט טעיושיק
 א־אבי שע־או־טהיילט. ״עקשיל״ לעבענשלענגלישעם

 וועלט׳־גוד גאנצען דע־ אין דאהע־ קאנן שאשא
 דעק־עט דאש א־ישהאלטען, ז־ך עג־פטען א־ן :־שט
 בעשט־ט• עגדע שאל; ענטהאלט ודצעקאניגם דעש
 שע־באנג־גג זי־נער א־־ש שאשא אדאבי ווענן מ־;ג
 מאן האט זא זי^ללטע, צוד־קקאממע; עגישטען נאך
שאלל־צ־עהען. צו א־ה; אז טאדעששט־אשע ד־א

־ ע ד )  ד. ע £ ט נ י י ש ן א ט ל ו ם *
ט ק ־  ווירד קאגשטאנט־נאפעל א־יש ן.) י י ז ו צ ־

 אן לי־דעט האמיד אבד־ד ם־לטא; דע־ :געטעלדעט
 עד מ־ראד. שאדגענגעד זי־ן י־יא אנשאללען, זאלשע;

 אוגד פע־שאדגט א־הן מאן דאם נעטל־ך, ש־דשטעט
 א־־ן, דך בילדעט עי ט־אשטעט. לעבען זיינעם :אך
אב ־־־א ורדה עיא־ילען טאד דעדזעלבע איהן דאש
 שעעדע דעד טיט אדערן ד־א טאן דען אצ־*ן, חל

 שטונדען ׳-4 ב־ננען ע־ האט זא האט. דורששניטטען
 ע־:א:;ט, נ־־ע או;־ אבכעזעטצט מ־ג־שטע־ צווייא
 אב. ;־־ערנאנגטען ד־א דארו־ף טאגש וויעדע־ דאנן

 אטט א־ה־ א־ן ודעדער אלטען דיא א־;ד געזעטצט
ז שגעון איי; ;ישט דיעש איזט א־־נגעזעטצט.

ט.*) ע ד :ע ז ע נ נ יי י א
מנשול. לד,:י־

 בעקאגנט געגענד דיעזער אין עם א־נדעם
 גלי־שענבע־ג א־ן זאמטעד דיעזען איך דאש א־זט,

 ניד דא־ט דאש בעקאנגט. איזט אייך בין, געויעזען
 הא- ב־י־נעד העדרן דעש גאשטהדז א־־נציגעש א־־ן

 שא־האנדען גענא:נט> שעטע־שבו־כ שטא־ט טעי
 געמוטהמאשט זעלבשטשע־שטענדל־ך דאהע־ א־זט.
 גאשטה־יזע נענאגנטעש א־ן קאשט דיא איך דאש והדד,

 האטטע, א־בערצי־גונג ד־א געו־־ש או;ד ;ענאממען,
 ט־ך א־ך שינדע דעטציו^לגע א־זט שש־ עש דאש

 טא. צ־ בעךא:;ט געגעגטה־־ל דאש שטעט, פע־פשל
 דאם איבע־צ־־גט. ם־ך האבע איך צוואר אונד בען,
 ־ט־־ש־ת נבילות ליידער גאשטהויז גענאננטעם אין

 גאשטגע- העדר דעי דאש אמד ווערדען, גענאששען
 דב־ם ומחטיא ח־טא מיטה־וילל־גע־ איין ליידעד בעד
 שיע. היעשא; גליישצייט־ג שערשטענד־גטע איך א־זט.

ע  :א־ ■ אבע־ אנט־־א־ט עה־ל־שע דעדען געשטע, י
הל .־א זעה־ דיעש ו־יששען ודד ראבב־גע־, הע־ר וי̂ז

 א־= ד־עזע* דש א־־ט דאן אונד יעדע, א י ענטש־ידוגג
נע-וה־נט.״ פאלל־ג פאידם

איטונג :עאנשי ד־א דאט ד•*, אץ ואגע זא רו;א .;ץ

 :־-פ פא־ל־נעניען אי:־ נעטעם נעועטצעס -עש רי־ששע רעש
 יאצי זיג־ איו־אד־יש וו־־וען דיא אננעדעששען. דעלטנ־ששען

 עש א-ני ע־־אלשע; צו ששיענ: ;אשטעש נעועש־ן ראש יא,
 נעדאט. דעש נאך צוזאטשענצוע־עדען עש אדע• דעדנען

עי צ־־ש ד־א א־דשטענרע א־הרער אוני •יש רע•  נא:• י
 'אנן אלל־־ז לעטצטע־ע א־נד געק^דשען, איזט ג־עבינקיש

 איין דך ע־ד>ןנ ד־נאיש :־ושם דע־ א־־ש יעששען.׳־ א־נש
 שליד: שטעהט עש ״•א, :שש־אך ע- א־נד ז־־פצער ט־עפעי

•' • • • ט־אנען צ• ש־וע־ דאנעז ור־ א־נר שעשוי אץ
ן (א־נטע־נ־אך רוא, גלויבשט ״אונד ;־••ו) רע־ א-

̂לגע טינעריא ש-ר יאש  נו; ז ווע־רען א״שנל״נען שאגע דז
 א־־נש־עפפען ראש א־־נעננליק יעדען —ו דאש וו־ששע, זא

 נ־־ש ־וא יאנעי. עיווא־טען צו נאללוש קא־וערש ורצע רעש
 וויטשען, גי איש בעקאננט. ראשיש דעננעין דען ד־ט :ענוג
 אושש-שט :־־שט א־־שר־נששע־ אלש נאללוש ר-עזע- -אש
 יעלי• אניערן אללע־ געננער שאנוננשי^יעז צוש דך אונד

 שוי• ראש ו־ארר ועד,* ערקעננע א־ך האט. עיקלערט נ־אנק
 קאיוער רע־ דאלל. ווע-רען ה־ט אוישנעש ד,־עי ראש ש־ן־ע•*,

 אששענטל־ך נ־כט גאך •עשצם ז ג־ דך האט ש קאנשטאגא־א:
 אשמע־ נ*ך רעש זיך אוש בעקאנגש, כייששענטהוש צוש

 ענטנענענצושטעללען, געיארעצו נהש ודידענטהוש :)•עכטינען
 דעש ר>)ללע ד־א גאללוש ד־עוע־ א־בע־ניממט דאיוש אוני

 של־שש עש ע־נעהם א־־ך ועהען, וו־־שט רוא פערסאלגעיש.
 איך אוגד שלשמע־, נ$ך ש־נע־יא א־ן היער אונש שעשוי, אין

^ נלי־נע  ער-6 הדת מ־־נעש קאיוערן רען ס^ן ד־א ראש קי
 וועידען•־ בלי־נען אוגאגגעשאשטעט פייוו־לעניען ליעהענק

 פ ם נ ל ע י וץ צו םעד,ר הונא (שסיאך נו:^ .נון
דאם של־טטעי רעם נאך ק^םםם אגר,על) ויינעם צו אלש

 שלימטס• ראש שליטמערע ראש או־ף לגט פא •א של־דטע־ע,
 •עט- ר־א קאממש של־טטשטען רעש מ־ט ע־שט איגר טע.
.ם־נג . . ״ .

ל' אכע־  *־:- א־נר או־פגעדערקש ך.ל0ו האטשע ״־י
 :שפיענע־ רען אן דאים אוגר א־־גע יעג־אפש טעטע
אי,  :שלוש א־ננעודששע־ ועי־ א״; א״ט ראש וארן, מ־־ן .
 ג־א- אי־נע איוט של־שטשטען ־•יום :־ו ש־י־ממע־ן פאן רענן

 •אהיהונדערטע ם־עלע אינע־ דך דיא ששיםעגל־־טעד, שע
. קאנן ע־שטיעקען . .  של־מש ם־י שאן ווי* וואש רענן .

 נעשלענטע פאלנענדען רעש פ־עלי״בט ע־ש־־נט ראלטען,
 אישע־- ט ש : ל ע • אירנען ■ואש ראש, גענען ל־־דלץ•

•דיר.' לעגש
ו־ע־ שלשמע־ נאך עש קאנן אנקע< ל־עבע־ ״אנע־

 ־.אקע ד־א בע־־־טש דאט פ״נד דער א־וט, שאן עש :1,א רען
 שטאמש יען ודלל ע־ ■וראש. •טשאמש רען אן אננעיעגט

 צע־• אוגד צעדשלאגען או־שהדען, ויאירצעל דער ואממט
 ורענן בל״בזן. ערהאלטען יויענשר־ש קאנןדאש ששליטטע-ן.

 1 וזי־ד ערדע דעד ענדע פ־ע־ א־ייע אייע־ צע־שש־י־ט עם

אלי בעששערען עש קאנן ^  נעוויירטע י־א ואהנע דינע ו
 הא- םערלאסשען ע־צ־ינטע, ז־א ד־א ער־ע, נעה־־ל־גשע אוגד
 הערץ דאש יודא ודרי לאנדע ־.־־ל־נען רעש מ־ם יענן :ע;,
נע־־ששען.׳ ל־נע רעש א־־ש

 אונשער לאני ה־ילינע ראש פאמעי אוגוערע ״אלש
 ,מ,שטען פעילאששען שט־אשען שעיםששען רע־ ד־אר־נג
 צירי־ איין אוני נ־עדערנעלאששען גלגל אין ז־ך ז־א האטטען

 עי-6 ד,־ער פאן אדך ז־א וזענן ■עטצם נעני־נדעט. ־־ושליש טעש
 דעי אץ היימאשהלאו םל־נטל־ננע אלש ווערדען, ם־יענק

 ז נעשעהען דאנן זאלל וואס זאללשען. רע־ומצ־ערען וועלם
 אונד םאלק אונזער יי6 של־מסעיעם עטוואם נאך עם קאנן
ענק נלו־בען אונזערן #•י י* נ

פעי־ נאטטל־נע ריא ראם צ־־ט, עם א־וט ,־עטצש
שטאססע רעם אדם ראם אונד נעהע ע־ם־ללונג א־ן היים־נג

פא אונם מ־ששען ודר י ־שיאל פ־י קאממע ה־לפע דוד
 פעי- :לוטעש ש־אפפען לעטצטען אונזע־ע אונד -אפפען י

:״פאללפ-ה-ען צו דענעשזועיק נ־אשע ראש אוש נ־עשען,
 ש ־־:א שטשמע ד־א זק ראשטע יוא־טע תרעש נ־־א

נטעל אוינען ז־־נע נעהאבען מערי אונד מעה- א־ממע• |
 ק־אפט אונד טאנש ר־א צ־־נשע האנד יע:שע ז-גע אינד טען !
העפט-ג. עש טאנטע ב־ושט ז־־נע־ א־ן ננ, :עוועג ו־־נער ן

צ־גערא־ש, שפיענע- רען או־פמערקואש האטשע הלל
 גענצ- אנע־יןא־פער ז־־נעש מ־ט ראש דך ע• האש יעשצט

 גע־־כנעש, הונא אדף פעשש נל־ק רען א־־פנע־־גשעט, לץ
ער: זאנטע

!ואין ד־ענעי ט־־ן וו־־טע־ נ־:ט ק־נד, וו־־טע־ .נ־:ם
 טענט־נען רען געגען נעוואלש ק־־נע ודדע־ששאנד, ק״נען ן
 ר־-ך שאן א־וט אוגה־יר צופ-על אונג־י־ק, צוש־על ז ער האש ן

 וו־דערפא-רען. פאלקע א־נזערעש ועלבשםנעפ*־־אוננ ריא
 או־ש ווא־דען פעיגאששען נוטצלאו ז־נד :לוש פאן שט־אמע

 הער מעננעי, עדעלשטען אוני :עשטען דע־ ארע־ן דע;
 יען ודר האנען וואדורך ־ש־אל׳ש. ־־,נר־ננע הע־־ל־נשטען

 ״ואהן •ענען :ו־:א־, ״:־ דורך נ־נש ורענן פע־לא־ען, -ודעא
 שטעי- דעט .וארן דער :::א־, ,בר דך דער ל־נע', דעי

 א־נעי- א־־נען דו־ך ״:לנל' אוץ נון זאלל ? נאננשע נעש״,
 וועי• פע־דע־נענש רעש אפפע־ א־־ן אדפששאנר א־־לטען

 א־־נעש אפפע־ ראש אוץ .נלנול־ ם־עלל־־נש ואיל ל רען
 או־פ- ק־־נען אלוא •וע־דען• טענשען עהרדנטינען ואלנען
 ווא צ־־ט, ד־עזער אץ' ־עטצש וו־ללען, נאטטעש אוש ששאני

 בעד־א־ט נ־ע נאך ־שראל ז־א ודא ראנר, פ־־נדל־נע א־־נע
 אללע א־נער הענקע־שוזע־ם ראש שם־ע:ט, דאנאך האט,

 ענשואגען ני:ט '1 ־ש־אל ״שמע דעש וועלנע שודננען, צו
!*— וואללען

?־ ו־־ן ל״דען דיעזער עניע האס אנע־ ודרי ,וואם
הונא• פראנשע

פאלנט.) (פא־שזעטצוננ
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 ט ר ע 6 י * ז הערר
 אני־עזענד בודאפעשט

פראפפעשזן־ק דיא

 א־־ש ודצעשטאאטשאנראלט
*טסי*ליב •*י •*•■•*/•י**■* •• ׳-׳ • ן •״<£-*< ן.

אוניווערדטענו׳ זדעדגען
 ט־שא. נאך בעללי א־;־ מ־האלקזן־ויטש שי־טהו־ער,

א -א אבנעי־־זט, עשלאר  א•: א־;ד א־־שגראב־;; -
 ד־עזעם ל-טען אם ל־יבע דאדאער דע־ טערדכו;;

 :געטעלדעט ווירד ו־־־טע־ - וו־רד, שטאטטפ־נדק
 £אש ל־ישע דע־דאדאע־ אוישגראבינג ד־א דיטדעם

 ער■ ״א־רדע, אנגע^-דנעט קאניגליכק;ע־־בטשהא־
 בעז^־ג. בלעטע־ן טאגעם אי־נ־נק אין דך האבק
 עייט דע־ וועה־עכד ל־ישע ד־א אב דאד־בער ניססע

 בעוואכט געריכטע פאש דשט ;אך ד־עזעלבע אלם
 ענט- דעם ד־א. ו־א־דק א־יסגעטרשט ;־שט וואורדע,

 דאש שטאאטשאנוואלשאפט ד־א £ע־ז־כעדט נעגען
 זא- ז־א דאש האט, לי־בע דע־ אן צ־־שע; זאלבע דא

 ודמשק אדשג־אבונג טא־;־גען דע־ ב־־א פא־ט
 אדערנישט• א־זט אדםגעטו־שם ד־עזעלבע אש וו־־ד,

 ז־־ן, פערוועזט שטא־ק ;אך;־שט לייכע ד־א זאללטע
 ל־־כע;. ;־־ע א־־;ע שטאטטשאנ״אלט דע־ ודרד זא

א;א.־ד;ק. בעשדא
א• ש ט1אע צ ט ע ה ; ע

 טעטעש. (ש־־א טשאקא־וא א־טע א־ש א.) • ו א ק
•<וגע; ק־א־־אלל א־־ן דיעזעם >.טק אם האט דאי)

 •ו;;ע אי־;־;ע שטאטטגעפינדק. ־ודק דאדטי;ק ד־א
 :־ו£ע דעם ט־ט ;אסשען ד־א דורבצאנק ב־רשע;
 £ע;ם- דיא :יודען דען ט־ט ־ ;־עד;■ !א־שטאצי ״עליען

 א־־; שט־־;ען ט־ט וואורדען ה־־זע־ ־־,־־׳טע; דע־ טע־
 פא־- ק־־£םא;;ש דעש ד־א בעזאנדערם, געוואדפק,

 א־;ד א־־;;עשריטטען שא;דארםע־־עא־זט ד־א יעם.
 וויצע;עשפא;ן דעי הע־געשטעללט דוהע ד־א האט
 א:;עלא:;ט טעטעשוואר א־־ם עבע;£אללם א־זט
 דאט־ט ;עט־אפפק םאם;אהטען אללע האט א־;ד

ו־־ע־ע־ה^דק• :־שט ך־או־אללע ־־א דך
1^1.) •*־) 8 ח 1 1 * / *> 111 1 1 11 * 1
 א;טי- או;ד שעט־טען ״ד־א ט־טעל ־יעזעם או;טער

 £־א£עששא־ ךא:־שאע־ :־אש דע־ האש סעם־טע;״
 ;עש־יע- ב־אש־־ע ;ראשע־ע א־־;ע האפפטאנן ם•

בוש. ־נרשען הו־סטשטע אללע; ש־־א וועלשע בען,
פאט- עשט אין ד־א א־זט. -האלטעןהא;דלע־

 פע־טה־־• ש־־£ט ;עשי־־עבעגע ;־־שטע ריאט־שעם
ק י־דע;טהם דאש דיגט ע;  שם•- עדעד£6א;;־־ ד־א ג

צ־־ט־;;עז• ־־;־ל*שען6יודע; ציגען
א י ד ! ע • ב * ל ד ; י ־ פ ; ע ד * א. ט •

;־ י א ד ע א צ ל )11  בעלא;;ט, ו־־א ע.) ב א ;
 *000 פאן איין, צ־־ט קורצער פא־ אישט־־צ־ האט

או;טע־■ בעצירקעם טאפאלצאעד דעש ־ועהלערן

 א״טע־ב־־־- ־־־ששטאגע דעם ;עזוך עיט־;טעם6
 ־ ־ע £ע־לא;:ט■ וו־רד א־עגאבע דיעזער א־ן טעט.

 שטאאט:ב־ר;ער- ־אש יודען דע; םא:ע רייששטא;
 ד־עזעם .י־: £אם זיטצו;; דער א־ן ע;טציעהען. רעשט
 בעשלאששק, אפפאז־צ־אן ;עטעשיגטע דיא האט
 ;עזוך א־י; ;־שט ז־א דא ע־ו־ע־£ען,6 צו ;עדך דאש

 א־י;עש שט־עבט דאנאך וועלשעם ר,א;ן, ;וטה־־שק
שטאאטש- דאש שטאאטשב־־;ע־ן פא; טה־־ל גראשק

 שיקטע ד־עזער פע־שטע;ד־גען. ־■יב_פלאנע טען
 אוי£. יעדעש איש שט־ללע, אללע־ אין עבע;פאללש

 דעם ־־אה;ו;ג צו־ פא;דו־ע■ 6 פערמיידען, צו זעהע;
צ־ט- א־י;עם אי; דך ־־־־דטא;ן.דרייא£ע־ששערןטק

! צי נל־ג־א'־־עגען  ,־־׳ בלאש בירגער־רעשט
ע;טצ־עהק.

 נ נ ו ל ע ג ע ר א ־ (ד *
רע- דע־ בעציגליך דערגעזעטצענט־־א־־ף ן.) ע י ל

 א־ם דדייא א;דע־ע וועהרע;ד ־ואהננג דער טע-
 דאם ;אהטען, א־־£שטעלל־;: זאלשע איי;ע הא£ע

 ל ־יאר עם ״א־־דען. ;עזעהען ;־עמאגדעם פאן ז־א
;אש־ אי־;עם צ־ אבע;דם.וו־ידטא;ןהאטטעדך אוהר
ק ע־םטע;ש עד דא בעגעבען, בא־  איבע־£אלל ד
ייצ ;וע־מ־טהעטע ;־שט שטו;־ע £־יד,ער זאלך א־ן

שוטצע דעם א־;טע־ הו־ז דין יא ער גל־־בטע טע;ם א- ; ע 

א־ש שע־ל־־טעט, ׳־אי־ו
 ־־ע־- א״טערב־ייטעט ־•־ששטא;ע דעם יע

 א־־. פא־ע־שט ד ודד ;עזעטצע;ט־וא־־ף
 דעה דערדק. אונטערביייטעט :טע־דאטה

ערש דע־ ;טה־ילען 2 א־־ש בעשטעהש :

 ;עלוו
 פ־יה־אה־

ק.  דער ד
;עם

ע;טוואורף
 ••־■זע, •;ד א א־ט דע־ ט־ט דך בע£אשט טה־־ל טע
 אגדע־ע דע- ז־;־ אבצולאזק רע;אליען ד־א ו־־א

 פער־ ראש איבער בעשטיטם־;:ען ע;טהאלט טה־־ל
 -ע;אל־. דע־ בעצי;ל־ך צוק־נפט דע־ א־ן אה־ען6

ע;£ערדאלטו;;.
ל.) ל א £ ;ב.א י ־ ־ ,־ע ש ע ־ 6 ן ־ ־ (א *

 ;עטעל- פאלגענרעש ה־ע־יבע־ ווירד ראאב א־־ש
רויב- ש־עשע־ א״; ה־ע־

 אלד דשער. פאללקאטטק א;דו־ען6 0 פאן
 טע;;ער דר־יא ל;עשל>.:ען,אלם שטו;דע ד־א ־אש
 א־י;. ד,־ז א־;ש ריק־־ע־טש פאן א־נשעטערקט :א;*ן

 ד־ע;סםעד. פאנדקדאדאש קיבע דע־ דרא;;ען,א־ן
שוועשטע־ ד־א ;עטל־ך ה־־ז.פ־־יל־ין. דאש או;ד שען
צ־ט. -אשא־ דא ט־אטען ;־; רםא;ן.־ דעש

ווא־ו טא;ע ד־עזע־ :דעט
א׳ טע; א־ם;ע- ־ע־;א;צען א־ן דע־ א־־שגעפיה־ט. אנפאלל

 ט־טטעם■ דא ד־א ־ו־־דטא:;. ־ע־אלטקפר־יא טע־
 ;עלי דאש א־ה;ען;ישט דעגןז־א בעדראהטק שע־ן

 ט־־;ע ״־א זאגטע: פ־־־א ;־־־זע ד־א או־של־עפערע.
 ;לייך דא זיך בע£־:דעט ;עלד דאש אבער הע־־ען.

 ז־ךד־ע ר־־בע־ ד־א אלש —ז״ צ־משער צ־וי־טען א־ש
 8 ד־א א־־גע:טל־־ דך )1״ ;עהערטען, צ־טטער זעם

 דיע• שפ־אנ;ען ד.) האטטען, פערששעקט םא;רורע;
פ־־ע־. א־;ד הע־פא־ £ע־שטעקע א־הדעם א־־ש זע

 א־אלף קו־פטא;; דע־ ער־ע;ט. א־יפזעהע; פ־על גע;ד
 פארשטאדט דע־ א־ן ;עטל־ך בעוואה;ט ו־־ידטא;;

 ד־;ער טיט ;עם־־;שא£טד־ך ה־־ז איין ראאב.ש־;עםה
 ■ו־ידטא;; הע־ר ש־־עשטע־ א־;ד ם־טטע־ אלטען

 צ־ר ו־יען ;א־ ;אשט־טטא; פ־י־טא; יעדק פפלעגט
 ד־עשטאל ער ווא־־דע ;■ן צ־פאה־ען. פ־־שט.בא־זע

 א־־_ אירש ש־־א ;אשטש פ־־יטא: דאש ערשטע;ד־;ט,6
ד־א צ־ואר א־;ד יואללע. א־עב־עשע; ר־־ב.בא;דע ;ע

■ • *י״■*•■ ךיו ו י י ו י • ס ■ • < ** ,זי״* | ״־ן < 1*׳-,״-י - <י< 1 * • י ׳* <׳ י
 ל־עש וו־־דטאנן הערר ! ר־טשע־ א־־;ע;ע־ זיין אלש

 ע־פאהרק עט־ואם ער ראש טערקען, ;יעםא;דען
 ;ע־ואה;ליך ״יא ;אבט־טטא; פ־־־טא; ;אהם האבע.
היג־ים, באהן צ־־ פ־הר א־;ד קאפפע־ הא;ד ד־;ען

׳־משיר.

א־־;עי אב ר־יבע־ ד־א ״ש

 וויעדעו ך־טשע־;אט־רל־ך דע; ע־ ״א פא;
 ו ־אש זעלבםט£ע־שטע;דל־ך. א־זט עש טע.

ארז*' 1זא: ־י־זטע, ורע; דיעשטאל;־שט;אך טא;ן
של־ך, דך ם־טטע־ ווא צור א־ם־וע;ען

 ־אש טערקטע, דאפא; ;־שטש ק־טשע־ דער דאש זא
 אללער אין ע־ דעש ;־:גע־־־זט. •ויק ;אך ;־שט עד

ק שט־ללע ־שט־״ בעאב £אןדעם שטוהל־־שטע־ ד

 אל■ עש ;עלא;; דאך פע־־־אעדעט, ־־אהל א־רדע
 פאל־• דע־ ;עלא;; עש ע;טקאטטען. צו ק—ז לען
ע־ צו ־■־:ע־ דיעזער א־־:ען א-;דעש צ״א

;אטען ד־א א־־ך א־הם פא; סאן:א£פע:טל 1
*1 1׳•י* < <ן 4 ר /

א ט1  ן ע ש ;ע מ א ־ ־
ע ד ט ד : ־ א א ־ א ד ט ש א . פ ע ; ־ ־  ו

 ;עהט ;אךב־־אפעשט שאר^קשא־ פאן ט.) ב ־ ו ר
 ד־א;עלד- דער אב, פ^שט־וא;ען יא־־; אבע;ד אללע

 דע. פעשט ;אך ווערטה פא; פאקעטע א־;ד ב־יעפע
 עש ״א־ מא;אטש ד־עזעש 2. אש אויך רי־;ב־י;;ט.

 ;ע־־א־גליך א־ה־ ״ אוש ־־א פ^שט, דיא אבע־ זא,
 טאן;ל־יב. א־;־ א־־ש. ד־עשטאל בל־עב א־עט־־פפט■

 ש;עע;עשטא. גר^שק דעש וועגען טאן דאש טע.
̂שט ד־א בע־ש  אב. האט ;־שט שז^־אקשא־ פאן פז
 פאשטפפע־- ד־א ־־א־ען אעדעששען לאששען. געהען

 אלל־־ן ו־א־ק. געשפא״ט י־א;ען ־עש פא־ ד־א דע.
 ש־^ן;וט ־־ע; דען דא ודיל :עק^טטען. הי־זע ;אך

 שזן. דע־ פע־ט־טהעטע דא א־;ד האבק. ;עקא;;ט
:ע• א־;;ליך א־ין דאש פ^שטט־ישטע־. ראלשא־ע־

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

פא־טועש (א-טע

ודעדע* דע; פאן יא־או אבע־
אד£:-■זו-ר•■;ענני שאנען. ־עס אן6 אוני ע־נ־שפע;

א־ז בל־קע ע

 ־־עף
 ■ע־ען

צ־נע! ע;
צא•שען דע; ;אך

 א •א; בע־־אשט, א וא דונא׳ס
 ודעו א־מסעד נעשפאלט ז־־נעי אונד

 נעתדע■ איר־ פא; צ־־ש •יאננער שא־ דע־ וונטען, ׳•ננל־ננ
 "־־;־ .דוא ענ-ליך, דא •אנטע דעא,־ רע־״ן, ״קאטט דען.

 עטסעןניכש עטווא; אונד ־••טען לאנגען שאט דין ע־מ־דעט
 ןןלנ•6 ע־ אטע־.'6 דע־ דץ- ערוואושעש דאגן ;ע־שםאד,ען6
 -ארלבע־ א-,ט דע; אץ אלשבא-ד •טטא;־ או;ד א-.- ע8

 :ענל־ע- זא נא:ץ אללע; היער ויא־ יו־א צ־דטע־. קאננשען
 או;ד שע־ענדע־ט :•נש; נעוועוען, שא־דע; ע; ודא בען,

 ין * מ סופהעפע ע;
 נענאננען• דאננק

:ונשען אוינען נע

 שא; ע־;ט נע:;ע־ן ע־ וןב איש אן, אדזן
 ו״- אונד ע;דאש. שערלטע דעננ^ך אונד

ע; ו־א דא; דא.-:;ע, ע־ אנשאן דאנאך,
ס ■ • י><!0 •* — • י י י י "  דיוואן יענע; או•״ ד>!־ט ו־־־דען. אוגד קאננען ינדען6 נ־נט

 א־הן ד־א נעזעששען, שאנשע נ־ש־נע א־מטע־ ד-א •א דאששע
 איש- צע־של־נק״ש אונד ל־ענע ש-עלע- וא ;•ש •ששעשס

; :ענזןםסען. -  א־סע איד,דע בל־ק, ד־עוען שע־ששאנד ס
 שיזרע- שיש דך ש־ללשען אדנען א־־־ע א־נד ניעדע־, זאנקען

 נע• א־זש ו־א אבע־ ד,ונא, שושטעי, ד־א וונעשט .דוא !נעץ
 קיר• דעם אונשע־ דוד,פ אונד וו־־שט, •א דוא ודא •ש־עדען,

 ענשריעל- ווןןרשע לעשצטען א־ד,רע ע־דע. דע,־ דאוע; לען
דיך." יד6 וענען א״נען או־ך שען

 ם־פ שש־אך אוגד ם־יש׳ם דאנד ד־א ע־נר־שף דונא
 ראם אב, נ־בט עם ל״ננע איך ז .מריש :הו־שטע נעזענקסעם

 נעסןרטע, איהר הרוע ד־עועס א־ן נעדאנקע ערסטע־ ם־־ן
שוש• נעש־עדענז ד־ד.6 ד־א ש־ר ד־א פערששארבענען, דער

 ■ 0 ש<
צ א־ד־עי ל־נ

א•־; ןא שסע

 ־־• זא ווא־ ועעלע א־ר־ע אר,
 : א •וא־ל ס־־ שוזוש נעדענקען,

.א־־״ בעש־־עד־נ־נ־. ז־סע :ע

או:ד
•־יא־:

שאו יעז
־לנא־ד
יצ״ש.

* . ן עש״
 ט נ שאי ע־
א־־ דך ־נ־ננעןזא א־נד  ־־א ;

 א־:ע־ :עשש־עך שע־ס־־־ל־נעש א־ץ א־ן ולעדצען
־ ווער־ענד עדלענשע, ס־עננוננ דע־ צ־־ס ת

־אש א־ן דונא ס־אט ששעשע־ שטונדע א־־נע
לד.:>״!<א; ינע;סעי י

*ן —
 אללע;

ס:
 א״- א־ן סאזן אלשען _שא;ד עי

א ז־ך ע־ וועלנעס אי־; ר־נגעשס־עקס. לעהנועססעל נען  ני
 ־שווענע א־נד אלשע־ ע־־א: ס־דזאס נו־ א־־נס־־שט ו־־נעם

קרע! נעב־־נש, ,יזלל׳ש־־ :עששאלש ר*רע ־־א ־אטשען
 ק־אשט ד־א א־דס דאש ליבק־־ס

א־־ננעשאללענע ז־־נע אונ־
ענסצאנען. .ונג

ד,אדע -אס
 א־־ אוני .1שנעלי דיעש נעוואד־שע ־ונא אלטעי•

?1אי א־ד- רעד•ד. י־־; א־ן ־־,־ל6 טדו־ער ל־נע ו י ו ׳
־.׳ ר־נשאללינעו דעס אדנע; דען

־1
־עם קראשט אילע נזןך עש

 או:ע:ד-
 או־ס א־יט איט

■אש
 ט־עשע ד־א איי• עסש£־נדוננ, דע־ יועדסע אללע נ״טטעס,

 אן ש־־דע־ ער ד־א לי־נטעשען, ענשנענען נעראנקזן דער
 א־ד.פ אלס אונד בעוואונדע־ש, לעהדעי אונד ס״סשער דעס
 דעס ס־ס '1 ו*ןד,ן ס־ץ דוא, ו־־סט ,נעועננעש : ווא־שע ד־א

 נר־־וע; רעם סונדע רעם אדס קלאננע שאללען נאנצען
 נע• אינד ל־ענע ש$לל י־ך עש ר>ןב דא :סיזנשען ענשנענען

 ז־שצע יעש צו א־־לשע עי ב־וסם, י״נעי אין נ״סשערונג
 א־ד̂, שא־ ם־עף דו־שש דין נ־ינשע אוני ד.ץ אנקעלש דעס
 אונד ק^ננשע לענען דארדף הענדע וי־נע נדייי דער דאש

 האנד■ א־ינע או־שששיאך. א־הן אינעל שאשע־זענען דען ל״וע
 א״נעם או־ף דך ד,ונא, בעד״שעשע נ־ייועם דעס בעווענונג

 או־- ד־א נ־עדערצולאשסען. לעהנועססעל רען נעבען ד־וואן
 אננע- דעם ארף צ־־ש א־־נ־נע רוהעשען יזנקעלם רעם נען

ם־נען דאנקע .איך :אנד,יןנ ער יןר6נע ען,6£נע דעס זינשע

 נאש:
 דע־ען צ־ א־־נסאל

 ו־שצעסד ס־־ שא־
או ־ייא־־־־ס ־־א

•א־ ־
אעז

עי אס
 זא י*ך

 א* •אנס־••
 א״גב־גקי״ט א

 קרא ייא אר:י
אין לעיינסס יא

1
־יא

 ז .*אם״, איוס״ס,
 ;עבליעבען■ ש־ייא

 י איזט נענעגגעט
סעייע .אך

א יויא פיגיעע נו  •א -
 ס״אדס - אי י.יט ייי-אאט,

 ״א <*! ינ* ייע<ם ^
ע- יט ע  נ־דסטאי*ש -

 טא-ס סעו ם י י •עגעד
 נעשלענשע ר־־נעט

— ־•אש ־עס, שא:

שאוא:־,עי גע־

זזןלל*־
 אלו דעים
 נא ס־־־ע אונד
אנד ראש שוןן

 איש א־־״ נענ־
 אנ״ש יע־ אונשע־

א: :־:ש ־ו>ןדל ןאנן
ע־;שש ס־ש צ־עלע שא־נעשש־עקשען א־ד,ש עש

 •ואג־על: שאיג־לדע־ ■אינע־ י־נשע
דע־ לע־־עד, א־נד ש־־־נדע :ע־

א־; ־1 נערען
1יק-!יייץ•

־ו;א
נאד

 :לשע ״ .
א־ור־־סאשו •ע־

 ־־רע
אל■ י

 אירן א־נשע־ב־אך אשש צוגעש־אנען. יא דך ״אש יעש,
 בדשש־סשש אוני שנעלי א־הש ער ד־א ש־אנען, •י־ך .וזלל'

 א־:ד :־־•שש־ססענד א־רש •ענע־ דאש וין בעאנש־־א־טעשע,
 :ע־־נ- א־בעדנאנג ל־־נשעש ש־ש צולענעלשע. נעשר־ע־־נט

שא לעשצען דעי שין־נעננען דען שון; דאנן א־ד.ש עי שעשע
 יאש וועינע פ?־. פ־אנען דיא א־ד,ם ט־ונ סעשור, א־ן גע

 ו* ראששען. בעשזשש־נש צולעשצש יאלש ין־שס-סנדד־־ן
 נענ*־;. יע־ען א־ני נעאנשווארשוננ י־א או־סש־ר־ל־ך וו־א

 ערראלשע, .נש־' רעש ענשש־־דונג ד־א גון עי דאם־ש דונג,
 או־נען נעשלאששענען ש־ש לאננ• צ־־ם א־־נע שודעג ד־עוער

 א־־נע נוי אונד צו־־קנעלעהנש, זעששעל, ו־־נעש א־ן עי לאג
. שש-ן דוינשו־נשען ם־עף: דע־ או־ף בעווענונג ל״וע ן  ג

 ע־יוע- ו^משעלש־נע אץ א,נד יואך נ־־סש וי־ן דאם צ״נשע,
 1 אן ורעדעי הונא ע־ ־עיעשע ענדל־ך ד־א• טעדוונקען נוננען
 ענשש־־- סמע בלוןש ראבען שעשוי ש*ן טעננער רא .אונד

 י' סנהדר־ן נ־יןשען דעס ד־א נ־נש אונד נעשון־דעיש דונג
ר־נע־ וא6 נוי וואי עם וןנקעל, ערעד.יסעד6 .־א,


