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 טי. צו לייכע:.אונטערזוכוננ דיא
םא.עםלאר.

 ;־א ד־א
1 דענע;

 פע־ש־וא־נ- ־עש
א־־ש דאדא א־ן ־

שא ־אטא־־ע

 ד*־ ענדליך ־.ע־ט לי־פע געצאנענען ־־אששע־ דעש
 פעש־לד־גונ■ פאלשען ־יא ״ע־־ען באל־ ענ־ע• צ־

 ,לי־פענשם־גנעל״, פאן .—שא ״־־ט־על״ען שאן גע;
פע־־ פאן שטאאטסאנ״אלטען פעשטאבענען שא;

 אבג־אבונג ד־א א־דנעטע טעדיער■ ־ידטע־
 בע־ליעזען אנצייכען א־לע אן. לי־פענ.ה־געלם דעש

 ט עי לעטצטערע־ א־ן ג־אב ראש טאן דאש קיא־
 העד. דא־ו־ש דיא שפלאנצען׳ ד־א פער־הדטע. נ־שט

 פע־־־־־אב. טיעף דודשאו־ש האטטען פ*־שפ־*םען,
 לאנגע, ד״עי־טע אוישגראבונג היא רדאדדצעלין. שעגע

 אפגע. פפראנצע יעדעי א־־נע־ ״או־צעל דיא דא
שוש 5 פאן ע6ט־ע א־־נער אין •ידע. ״א מעששען

צע־ ש ט פא־; :ע:־ פעה ־עש ט־׳:־־״
 טאגעש- ־אש אן א־נש־לד •־־א ש־לד א•:־ שאללען׳

 פ־א. זאפפערשטענד־נען ־־א דד:ן דאםטע;• ליפט
 אב. א־־טרד־ל גע־עפטעש א-ן ווע־דען שעששא־ע;

 א־־ך •וערהא־לא־ ־־• .צ ־ע־ א־־־ רענן געבען׳
 ־ א .ם —ש יעטצט שאן געלעה־טע• נ־אשע ל־עזע
*  הא. ערקרערט דא ־-ל שע־ש־־־ט. ש־ א* טי

ע *טל א ,,ש-. ^ * ׳ אש . י *! פ * י . ,,פ * .

געריפט. ־ען גא־ •״ששענשאפט, א־צטל־פעל

זא־ג, פ־עטדע־ א״גפאפען דען ענדריך טא; פא:־
ליעגען:ע. ':אפכא־טהי־לע אנידעין ד־א כי־זיא־נד פע־נראבק ל־־פע ד־א טא;דעע־צ״ט ו־עלפעס א־ן : **י—י-•** ......יי דיי̂* וא• >••0?  ' _________ 1 י

אונטערזוכונג. אייסערע ד־א
 אפען נאך געזיפטע דעם מ־ט איזט ל־יפע ד-א
 זאנדיגען א־־נעי מ־ט וואי קא־שער דעי געלענען.

 גרד. א־זט געדפטשדדיט ד־א בעדעקט. לעהשש־פטע
 פע־גאטענטארטיג. צ־זאשמעננעש־־טפפט. ג־•;, ליך
 דיאצוג־ א־:־ נא־ענינא־פעל דיא א־־;.אםפעל, ד־א
 דער• ז־נד ליפשען דיא ?*ללשטענדיג. פעהלטען גע

 פא־דערן ביידע דאש צ־זאטטעננעשר־משפט, א־ט
פ־־שט- דאש דנד. זישטבא־ גא;<ן צאוע־ייהען דע־ן

 איגד ד־טהע; צ־״־גע. ד־א נאי פא;ד שאן האט.
ד־א איןפעג־אפען פ־־ם שאן דפע

׳ 1־
 ענטשפ-שט אנשא־דע־־ננען ל־פע;

. א_. —א_ טע־דש־נגש־בשע- . .  ל

 פ־אפעששא־ען:־שט
1 פע־־י־לט וו*ללטע.

ארג.־אש

׳־־־י־ו
 -א; ג־טאפטען ל־בע;

א ־•א־ען. פפלעגט -

א נער־־טטט. פא־ א־־שפאלנען פ־דאפעשט נא־
ה־ געש־נדען. ע ־־א־־.־ ״ ״/ יי* ׳״ / / ׳/

א־ צ־־ שטענד־גען א־־ך א־זט טע־ך־ל־־ד־נ ;שט.
טדדילע. פ־ננע־ן דע; א; נעגעל ־־א

־־א־־ד צ־ע־שט א־צט. ע־שטען דעט א•; עש ן

•ואורצעלן
 שט־נרעג. א־ין שטעקטע. זא־געש העש שפא־יטען

 פא־האנ-ען. טעה־ נ־שט •לא־ נערוך ל־־פע: דע־
 דעי זאטטט זא־ג דען שעה־ט־אש נון לענטע טאן

 דענזעל- פ־ה־טע עד א שליטטען איינק א"־ ל־־פע
 פעפעדל־שעם דא־פעש ־עש ענדע אש א־־ן א־ן פעל

 דען ש־־טה־יער פ־אפעפשא־ ל־עש ה־ע־ פ־־ע־נה־־ז.
 דעטזעלבען א•; פא:־ טא• אעד - אפפנען זא־נ
 צ־די• ש־עלעטט> פע ך:אפענ.נע־־פ א־צעש ש־ א״ן

 נעדדרן ־לטע פע־פ דאש ך
זאפשער. ־־א ש־־טטעל :־־־ף

א״נצעלנען דער טערז־פ־נג

א־ץ א
 שא; לא ז־א ־אש

׳* -ע! ״טע׳ ע —
 ד-א -אש —א אפע־ •״־ש טא; פפ־ע:ט. האפע; עי

 נענעל
בעשא־

ל־־. א״נע •לענן טאן. האט צ־־טען אלטען פא־

 שע־נאטטען, צעהנע
א דיכע. דע־ פעג -

 דע־ פעט־עפפש צ״נען א ה ען
 אעטע־זו. ד־א שאלנטע דאנן

ד־י. אפעע־ש א-ה־ לעפש פ־ז

שיט א־עפע־ש־טענדנ״ששע א־ש
 ש״טה־־ער פ־אפעששא־ טע

קי*ל- -•־עז ״נען
'1׳׳'< ■

פעראננטק אעד
 האבען נע־אפט טה־ן צ־ פעילא;

 אלש טעה־ א־נ־ לאששען. העט־עטע;
 ף אד דך האט דע־

 אעטע־ל־פעג
היא

פ ־ צ העטטע
 ז*־ואהל ם־ששען׳ *,

: נעצ״א ;־פט יעטעט
פ־יע־ נ־אפע ד־א ־

■
 י־-י ־־א פא־ דא ״ענן טע.

לאנדע־בא־ :־שט ־אש א־־ט

 א־נטע־זופ־נג ה-א נ־נטעהר העטטען
 לייכע ־ע־ פעשטאנדטה־ילע א־־נצעלנע עט.

 אע■ נ־ע־ל־פע; צ־־ ־א נעלענט ל״טע ש־־א ן
א ־ע־זעלפע; טעיזופונג  נע. :•שט א־ט־־־ש־״ט -

 א־נשט־וטענ. נאט־נע; א ־ א־־ך אעד ••א־ ננעט א־
 שייט ש־אפעששא־ ••א־ען. פא־־ילנדען :־פט טע

 איעען ט־א־טלע־ ד־ העש ־אנן א־פע־נאפ ה״ער
 טיט דיעזעלפע ע־ דאט־ט ־אפפה־־ט, דע־ טה״ל

דך נר א א־נטע־ז־פע פע־נ־אשע־ענשנלאז א״נעש

דא ז־ע: צ על פ

 א: :־;*שטען.טא:
א״שנע־עקט ק־יטען

:פע־*טשע־ ־עששפע
״׳ < — ' |̂ ׳* * י י י

 :־פט דאש נ־כט אעד
 •עדאך נע־־פטש־אז

 ש־אשעששא דע; ל״פע ה־א דאש האט, ענטש־ע־ען
 האפשע; ל* ־־־־ד געזענדעט פ־דאשעשט נאך יען
א נאטטעש ה־לפע ־ע־ ם־ט ־אש ־״־, -אה־ה־־ט -

אע־ קנישפע •א
 א־נש־לד היא ען,

 נלל־פענש- א״ננעקע־קערטען לאנגע זא
״־•. ארף אנקלאגע ד-א אעד פעוויזען :־־

שע־ נאפט דע־ שאטטע; היא ו־א ש*־ה- <) ,

א ל*דל, שט־אהלען רע־ א -  צ־־'טיט. זאננע -
!טאנשציש

 שאד. א־ד־ 11 אוש דיעזעש 1. אש ש־״טאג.
 דאדא ב־-א דע־ אויסנראב־נג ד־א האט ם־טטאנש

 אין לי־פע. נעפעדענען טה־־ש הע־ א•; דעע־צ־־ט
 שע־ם־טהעטע, שאי־טאש■ עשטהע־ שא; וועלפער
 קאמט־שש•*; . נע־ישטש דע־ ארפליפט אעטע־

 פ*־־. אין כע־י־סש האפען — שטאטטנעפעהען.
 הע־דן אדועזענדען דע־ נאמע; ד־א נ־מטע־ נע־

 איע. דע; ם־ט דאהע־ כענענען אעד מ־טנעטדדילט
אל־שנ־אפעג. דע־ צעלה״טען

נעלעג־ דעש אל־ש דנד הענדע ד־א ל־־פע. דע־ ען
 אוגד דקהענדען אן פל־־ש דאש לאלנעט־עננט. קע

פ־יישיכ. א־־ננעט־אקנעטען א־עע־ נל־־פט פ־שען
 צעהען ד־א אייך ו־עלכע שיפטע, ד־עזער אן טע.
 פאן ששורען ד־א מאן קאננטע בעדעקט. פ־שע דע־

ל־י■ דע־ אן זלפען פערנעפענש נאט־־ליך נא־כען
פ־שען׳ א־נד הדנדען אן נענעל ד־א פעהלטען פע

 א־ן ז־פענם א־יש־־נען דעש ט־אט־ן קאננטען א־נד
ווע־דען■ געפ-גדען נ־פט זא־נע דעש

אונטעחוכונג. איננערע דיא
 שט־דנ-דיטענ- ד־א ניעדד־נ. א־זט שטידן ד־א

 שט־דנה*הלען ד־א ענט־דקעלט, ק־־ש דנד כ־־נע
 פא־הא:- דע־ צאהל ד־א ענטורלעלט. שו־אך ז־נד

ענטוד. נוט ז־נד אללע .28 כעט־אנט צעהנע דענען
 י־א עהלט.6 צאהנפל־־ש דאש ־״־ש נעלכל־ך קעלט.

 אכע־ען ד־א פא־האנדען, דנד •ד־זוד־טשצעהנע
ע ר־פטען ווייזוד־טשצעהנע ריין־ נא־ ק־אנען א״־

א־ננען. נאך אונטע־ען ד־א ווע־טש
 וועלפעדיא צי־נען א־־פנע־־שענען א־נטע־דען

 ־ש־ויא א כעפאנ-דך לאללטען. פעז־פט־גען צעהגע
עם. ו־עלפעש פ־־א ־־־־כ. דיעזעש ה־־־. אנד־עאש

 האטטע שטאנד, דיענשטע א־ם ־:•אל־טא־ט־ טהע־
 פעדפטי- צ־־ ט*;אטען א־6 ל־א אלש פעקאננטל־ך.

 פע- קרעטששע ו־א־, א־־שנע־ופען ל־יפע דע־ נלנג
 א־נד אישנעכ־*פען ־־־־נען א־ל ״א־ ז־א ק*מטען.

 דאטדא א־נ־לאהר, לא דך פעש־נדע דא ערקלע־טע.
 דאטאלם קאננע. פעדפט־נען ל־־פע ד־א א־נטאנליך

 הורי דיא ווערדען, נענאטמען אכשטאנד. ם־סטע
 א־־שלעהען נ־אשעש ששעטע־ ״אש שא־צ־ש־ה־ען.

אד־־א־אטענקדי־ א־נד ר־פטע־ א־ן א•:־ ע־־ענטע
דא. דיט נאפ. אנדאש קי־טילען פיעלשאפען צ־ זע;

 ם־יג־נג אששענטליפע ד־א דך כעשעשט־גט שאיש
פו־ערג־״־פעם, דיעזעם שע־זא; דע־ ם־ט ש־עלשאך

 מעדשוואונדענען צור־ שא־העלטג־ששע א־ה־עש ם־ט
 עשא־ן דיא דע־־אללע. איפע־הדשטם־ט עששהע־

 טאן ווא־ ד־עשש־אל אליך ששיעלט, ם־אצעש דיעלעם
פע. ווי־פ דיעזעם ז־ך ו־יא דא־ו־ף, ששאננט נע זעה־

 עם דאש אללנעט־ין, יוא־שטע טאן ווע־דע. נע־טען
 פעריפען ל־־פע דע־ פעזיפט־נונג צלי נ־יע־ד־ננש

ד־עם■ עש דאש שע־פ־־יטעט, ••א׳־־דע עם א־:ד ־״רד,
 נאפדעם צופעזיפט־נען. ל־־פע פע־־־טז־־א.ד־א טאל

 א־יף עיטאנטע •־א־־דע. א־־שנער־שע; נאטע א־הי
 ש*ן ק־י־זע א־ש ז־א ר* הער, האשע שאש א־־נטאל
 נ־אשעש שטאגד, פו־ע־נ־ר־כערן א־נד פל־עהן ש־עלען

יש צו ודעדע־ ד־א עש, ווא־ ה־רי ד־א נעש־־־א.
 א־נד האטטע, פענ*ננען לאטענט־־ען צ־ אונד ען
א־נ. א־ה־ דיא עש פעטהי־עדטע נארשנעזעטצט א

 א־פעי- קאננע ז־א אנצוזעהען, ל־־פע ד־א טאנל־ך.
 א־־נע האפע ז־א פעטראפטען, ל־־פע ־־־נע הי־פט

 דע־א־ט־נען א־־נעש שא־ א:;שט א־נכעדעגכאדע
 ש*ן נ־פט יע־א־ט־נעש עט־־אש טאנע מאן אנפל־ק,

 האלף צורעדען א־לעש ווי ז־ א־ שע־לאננען א־ד־ אדם דעי כא־י נע־־פטםנאטע־ ידעם ש־אטאר*לל
 ד־אד־- פעהא־רליך, דך וו־־נע־טע הו־י ־־א ניפט־ם, דעם דיקט־רען דאם פ־נג־־טע. פ־אט*־ץ,לרש־ה־ע־

 צואיחר׳ בא־י דך פענאפ פעצופעדפט־נען.צוערשט נאך א־ד,־ י- כיז דל־ע־טע סע־עיאגם-ש־אטאללם
־־*־טע זיינע ;כע־־ענען צ־ א־־נט־־טט צ־ש דא א־ם ם־טטערנאפט•

האא־־־א־־■ ד־א *פ
אנטע־זופ־נג ע־שטען ־ע־ יא - . .ן׳

 ע־ אב *דע־ ד־ען ש*־הא:דען נ*ך ו־אה־נאדש
ו־אה־. שא־פע א־נד שא־ם א־ן אפ״־יפענ־עש עט־־אם

ט־איטלע ־־׳
^ ע־ ־אם נו:;, שט

 ״א האא־ ־ע־ האהלע; ־־א אכע־ ;־
 מ־האלק*ו־־טש פ־אשעששא־ נ*־ נאש־עש

 ד־א א־־דע ליעש זא;;ן ענטצ־ו־־א ־:אפען א־־נ־נע
 ש־אשעששא־עז ד־א א־נד נעשלאששען א־נטערל־פ־נג

 לי־בענא־פע־־עם• ־־א - ל*ךאיי. דאש שע־ל־עשע;
 שאג־־־ען. צווי־ע־ נג פע־ואפ א־נטע־ פליעכען טע

 פעשטאנד. ש*־האנדענען ד־א ־־א־־דען ששעטע־
 1 א-נד נעלענט ק־שטע א־־נע א־ן ל״פע דע־ טה־־לע
 ! היער־- שע־״אה־ט. זיענעל נעייפטל־פעם א־נטע־

 פ־אטא. א־־ן טעד־ע־י נע־־פטם־אטה כאדם בע־
 ! זאפשעד־ ד־א דך אפע;דםצ*נען א א־ם א־־־ לאלל

 ,אשפאש. ד־א בעשש־אפען א־נד ק—צ שטענד־נען
 פע־־ילט־.־;: פ־*טאקאללש.ד־א שעדצ־אנש דעש ־;נ2

 !בענאבען דאג; נאשטש. א־ה־ 1! ד.אלפ ב־ז ד־־ע־טע
 נע־־פטליפע ד־א ולא נעט־־נדעה־יז. א־נם ז־ך ז־א

 ודע־ ״א־. פע־זאממעלט פע־־־טש ק*םמ־שש־אן
םעקצי*נש דאש ש״טה־־ע־ פ־*שעשש*־ ד־רט־רטע
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 יץר.נעםטע ק־אנקע •וי- דאננק ־־אש אבע־ נ־ט,
 ש־ ב עשט צוריטעם ק־ין ה־ע־ עש ״ענן טאשען,

 ריר דאש גוט, איזט׳ש י־ענינשטענש ניבט, גאסשח״ז
מיששק.״ עססען שיי־סטק בייש אפפענטל״ ניבט

 ד־א געסטע א־ינינע דא־ט אבער ■־ארק עש
 ־.גאון ה־ב ודא האטטק, קישע א־נד שרב א־יגענען

 טהע אביר שהי* חטא־,״ג וחרב ׳,נ מאטטערבדא־ף
 מק־א- בויטיננע־ העשיל מרח והגביר ד־ לישטאבע

 זאחא- ,נ־ מוויען אפ־ת אב־חש טרה ־,•הגב נ־ קר
 גענאנג־ ב״א לייטע פיעלע נאךזעח־ אינד איך בע
 זעלבשט- גענאמטק. קאשט ד־א ן—שרי.ואטחע טע

 פ־יוואטק־שק דיעזע קאננטק אבע־ *עדשטענדליך
ק פיר נור נ  קאסט דיא געשטע דער טהי־ל קל״כען אי

 טוסט* אבע־ טח־־ל ג־אשטע דע־ בעשטרי־טען,
 קאשט ד־א ב־יינע־ חע־־ן גענאנ׳זטק ב״א ליידער

נעהטען.
 א״ן אייך ע־וך שלחן לויט א־נ־עם אבע־ נון

 ט־יפית דאשאלש ני־ אשט קו־י. ק־אנקע־ נעפעה־ל־ך
 ניבט פע־טאנק נאנצעם זיין •וענן דא־ף געניעסען

 ־־:ע א־נ־ שוחט אי־גענען אי־נען איזט, ה־נ־י־בענד
 בעם־טטעל• ד־א דעמנאך אינד פע־שאפפען, צו דך

 לי־דער טריפית דאש גלי־בענבע־ג ין געשטע טען
 -נשענש זעה־ ווערע דאהע־ געניעשען. בדי; שלא

 א־ א;ץ טענש יידיישער עבט איין ז־ך דאש יוע־טח.
 נל״בע״ אין ט־אקטעיהי־ז בש־ עבט דענטליבעש

ע ד־ ד שוחט נעז א־ •ך זאלל, ע־אפפנע; ־גג  "״א ד
"י־ ונד א בש־ות חז־ת זיין א־בער דך נעחטען, צי

־ט  א־ אנע־קאננטע; איינע; פאן שוחטיש נעב
 צ״נניש איי; איננא־נש נ״ ־אבבינע־ דא־שק
 י־ע- קאם־ע א־"< לאטסע־ אנפא״ש אינד נעחשען

 פע־אפשענט. צ צייט־ננען דע; אי; צי־גניששעב זעש
ע־ א״שע־ טאבטע ט־א־טע־עי■ דיעזע־ ל־בען.  י

 ■ך א ־ביש״ פאן״טזבח טצוה יייבטינע; אינד גדאשען
 דעי דענןיעדעד׳ טאבען נעשעפט ניטעש איין:עה־

 ד— -אט, חע־צען איש פינקען יידישען איינק נא־
- טדד־ע־ע־ ־אש עט אייך •יענן -ש.גע  דע! אץ נ

ש ב  נער,טען. קאשט דיא ט־אקטעיהיז ־ ש ב ע
 ל פ־עיע זעה־ ־אש א־בע־צייגט. איד בין פע־נער

 אין בש־-קאשט דע־ ש״יע־ינקייט דע־ ויעגען ס•.
 נע־ייזט קי־-פלאטצען אג־ע־ן נא־ נלייבענבע־נ,

 בש עבט איי; אבע־ ״־־ד דנד
 דיא ו־־ד דין, פא־חאנדק כענבערג
 ג־אשע־ אדל־עה־דיך נעבטע י־ד־שען חךנדגען

דש־שיש ב טח• עצם* את טצאת לה בל - דע־דען•

ארנשטיין׳ מרדכי ישראל ה״ק
והגדל. קע־עשט- - בא־־א; ק אברק׳־

 העררען דיעיעניגען ערזוכען דויר
 פרענומעראצי- דער מיט ד־א אבאנענטען.

 אונם זינד. ריקשטאנדע אים אנם־געביהד
 וואללען. צי א־ינזענדען גיטיגסט עזעלבע ד

 קיינע בלאטטעם דאמיטדיאצווענדונגדעם
עדליידע. שטארונג

דעצ. 6. פאב לאטטא.צ־עחיננ
11 88 21 82 87 בר־נז

ע. נ י י צ : א
ק מ־ך בעעה־ע איך  פיבליקוש ה־טען נע־ ד

איך ־אב אנציצי־גען,
ע ז ע ק ר. ש כ

פע־זעהען: השש־ טיט צ־וא־ אי;־ שא־טען אדלע־
־ עמענטהאלע ליפטויער׳ שווייטצער,

 ייע־דען בעשטאלריננען חאלטע. לאנע־ אש עטצ
 ניטע פיר א־־שנעש־ח־ט. ־עעל ••:־;־ ■א־גפעלט־נ

רד ■יא־ע פ־־שע א־נד ע־געבענשט נא־אנט־־ט. -
ראזענבערג, יאזעף

1!: קאנינבנאשבעני

ערפינדונג נייעסטע דיא
 ב־־א־נבא־ גא• .״אט ט אי*

 ;יי- אמע־י־א אויש :א:א;־
 פעיבעששע־טעעלאשטישע

 ״/"'•■'גך פאלליט־ :•אי ב־ובבאנד
 ־,ע־־עץ פ- יאייא־ל צעי,
 אדנע איו־ זעליעש קינדעי; א•;־ -אטען -6 א״ן :;־־

 א־;ד קאנשש־ואי־ט קינשטליך :•עד• ■ייינעט איש :!יידע״;
 פע־אלטעטשטק -א זעלבשש עש דאש צוועק, דען -אש

:־•::ט. לא:ע ;לישע ד־א אץ צ״ט ק־־צעששער אי; :־־:ע
: זע י •  דאשפערשע :•ל־ען, 8—7 £א; איי;£א;ע ט-

ביל- דאלפטע ־־א איב קינדע- שי־ נ־לדעז. 15-10 בא•

 לופש-פאלשטע*. מיטטע־-שפ־יטצעי לאגע־אין ;־אשעש
שי- אללע־ א■;־ ;וששי-ישט״טפטען בעשש-א״נלא:ע־# : 

א — יואא־ענ-א־טיקעל. י  אנצונע ביטטע -וכשענדעי נ
א אייך •א דאפפעלט. אדער לי:ץט ־עבט:. א: בעי -
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אין

א־ר:ע־״:ע אבטע־־־יביש;׳ ע״שטע
ל ל א פ ג ו א

געזעללשאפט ־ פערדכערוגנם
ויען• א*;

 נולדען, טילליאן א־־נע :.ד־איי;;עטאד.לטי.שקאפישאל .-
: אב שליעשט נעוער־שאפט ד־א

ק יייגלבע אינפאללע. קא־פע־ליבע :ענען  פע־ו־בע־שען ד
- בע־שע, ״•:עט שע־ או א•:־ אין א . א א .. ; - ...ן— .

קא״ע;• ט-ע״-ע;
 בו־עאוי-בע- יא־,אט, א־ א־.ט. באנקיע־, איין ב־־שפיעל:

 ג ז א אשיט״וט ־ע־ דעני קאנן. עטר אדטע־
 10000 פא• בע־״בע״נ; א״:ע ע־פא-ט. יא־יע

בעי״א־ נענען אינוואלידיטעט אי;־ טאד אדף 7
נול. 11 שאן ש־עם־ע ליבען—ש איינע־ לו::

- אש־טליעטעו  בעדפע נעפע-ליבע-ע פ
דא־ע*. ע:טשפ־ע:ענר פ־עטיע א ־ אייש

 פע־דבערוננען .קאללעדנדיי )2
 ועששט־י:;• ייעלשען -■?; *ללע.6א־נ קא־פע־ליבע ענק

ק ־א:שט איינעש ?דע־ פאש-ק א״נעי אץ  נעש־יעשש-א•: נ
 ־ א שאינע: אי :״א א:;׳; פע־ בעשעפטינטען ־:יען : טע

־א::;-. ויע־־ק בעט־אפפק טע• בבא״ני נע־ *ע־
איננאק: פיר גענעראלייאגענטשאפט דיא

־ נאבשע -־.י־א־ז־וייא אטייד״.— : 111.

- ע ; עד־בע- א א־ן א פי־ דויפט;יעדע-לא: :: 
סע־טעען אץ

פאלטענ-שטיעפעלן באהמישען
פע־נער

רוסיש-דכטענ-שאפטע נעייאלקטע
 נעסוק׳ שאג־ין■ פאן פאב־־קשניעדע־לאנע

 ־אשש. קוח.דדטע ו־בשלעדעד. קאלבלעדער.
 ב־אנדזאח. שפאלטלע־ע־ פ־טטליננע חייטע

פלעקלעדע־ אינד לע;

,<!-י.׳. << 1 בדיננע! דער
 !ש־הטאבע־ פי־ צונעהא־ע אללע פעי־נע־

עטע. רלעבע־. נא־ן• פ;לין ציג.
ד ל א פ א ע ש׳ ל ש ע ל שט. פ בידאפע

•4* ניט׳ קאניגשנאששע
- זע:־ע פ־ייי־י־אנטע בפי־־ליבע א ־0, :־אטיב. א

ר ע ט ס ע פ א ד ו ע ב ז ר ו ק נ ע ת א ם ב א צ. .;י פ ע ד

ל פ ־* ע ע־ פ א פ ה- ט ע־ ״ ל פ ־ ק

ן
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.2 3 * ע״ י י ש נ י ד י . ע י ג נ ו ט י י צ
 א־־ניגע וואהל דאש אנערקעננט אונד דא־ ב־::

 א־ינע ניעטאניעם קא;ן דא־ געשאהק, שעהלער
 קאםטונ־קאצ־ן*נש• - ווערדק. ב־־געטעםסען שילד

 ע ש־־יש ד־א פ־ד שערשש־־בט קעמעני טיניסטער
 ל־צ־שאצ־אן אששענטל־בע איינע גוליתנגסארב״טען

 ־ע. דא ־אמ-ט "א־לען׳ צ־ לאששען או־סשר־יבען
ם־נ־שטע־ם־־עז־דענט ל־־א. צ־גענגל־ך דערמאנן

לא;שש־ע: לאננע ;־שטאיך ־ זא;ט טישא
 געלענענה־יט :א־ איך דאש אנק־נד־נען בלאש דערן

דאש ש״אטעשט־־ען, צ־ דאנעגען ״ערדע׳ נעהטען
א־־נע-עדע־ונגשבעאטטען דע־׳<!״ יעז א־ן

 ב״פאלל (לא־מענדע־ עקש־שט־־ט■ דייבע־באנדע
 נעשלאששען. ז־טצ־נ; ד־א ו־אורדע ה־עט־ט רעשטם.)

לא. ־א־־אנצ־ ־־ ד׳ דאט ע־שאה־ק, ־־־־ ־••א -
ה־־אניט־ ־ענדוי; ז־טצ־נ;ש שד ;א־ א־ט6

 ז־י. שש־אך. שר־־נדען ז־ינען טיט שארלאאל דען א־ן
 שא־אן אכגעא־דנעטען ד־א שעק־נ־אנטען: נע

 איד,ש צ־ שעניו־עש־ ש־אנין א־נד ש־אנא־ נאב־יעל
 ענטזענדעט■ ־־עלל צ־ם שא־דע־לננ איינע־ ט־ט

 שע• דיא עמש£*ננ ה־אניט־ שעד־עטע־ שטאאטש
ע־באט צי־זא־קאטטענדדיט• אללע־ טיט ק־נדאנטע־

 קאט- א־־ט• צו־יקנעקעה־ט א־ענב־־נ נאך
 מעל• בעאלנדוהיגענדסטען דיא קאש־.־־א־ אויש טען

 יודענקרא. ששאטטנעהאבטע דא־ט איבע־ ז־ינגען
 דען בי־א וואורדען וואשע דיעזער נ לו־£ איש וואללע.

 צע־. ענשטע־6 150 א; נאשטש קא£י.־וא־ אין יידע;
 דאש רידד א־ז־אעל־טען טאנכע; בייא ט־יטטעדט.

 מעה־- א־־נע־נאשט אין £ענשטע־ אי־נשלאנקדעד
 אנ. שטו־לייבטער ב־־ם ד־א וויעדע־האלט. טאלש

 ניטצען בעשווע־דע; א־ענעביאשטען קאו־אטש טאן
 פא; שאן י־אשע £ע־שע־£טע ד־א ויענן £יעל, נישט

 שאבעל- נ־אשע; דע; שנמנדע. א־ש נ־שט א־זט ד־י־ען
ע נאשטש ב־נ־־אששנעט טעששער; טיט דע־ ה־־פען.

 צושטענ. ד־א בי־צ־קאטטען. א־־שלרע־ט• •ידען דע;
 יאלש י־ע־־ען אומגעבונג אונד קאפי.ווא־ אי; דע

דעלל־ש. ב״א זערבשט בעציישנעט געשעה־ליכע

בע. צייאנצינשט־נדינע שיע־א־נו
 הע־־־ש- א־שע־־־א דך ע־ י־עלשער נאך

ענטש־־־ען

 א־־נע ז־ך־ע־א־
 דענקצ״ט
שא־דע־־נ:

 ש א ע —ל-־׳ ? <! י— / ל! _ ק. י א—
 דע•־ נענענשטאנד דען פאדטי־א -אלען

 נע שע־לויטעט יא ־ :נעשש־עבע טען
נ׳ צ־ שטעללוננ לאשע ד־עזעד אין ב קל־

 א־־נגע. אנדוו־־נשענדען ב׳ דיא אי; ו־־־ד טאנע טעם
 £׳,־ נעלד קוי£טאנן ייד־שע דע־ ווענן :■:־נד ד־וננען.

 ע־שטע. צו איהן דא ד־אהען לאננט. £ער צעבע ד־א
 איזט עם בעט־ונקעז. אלם ד־ שטעללען •נד א שען.
 מ־טגליעדערן אשטבא־שטע; דען יש א א־־נע ודע־
 בעשטע- געטיינדע איז־אעדיט־שען ווא־ע־ קאש ־ע־

 קא. ש־־ש אום ננעט־אפשע; א־ ו־עש־טאצ־אן הענדע
שי. £׳ ערטונד וי־צענעששא אינד ־אטה ;*ישען *

נעש£א; ; ע־ פי־־נעך ־ - היא א ז־שע צי אבהילשע ט

צל ה י•
אי; ־.) מ ;* א ד

 וד *
 ־ ד :ו א

 יינגשטען־ייב דע־ אין טריטטעם
איין איה־ ע נאשט־טטאג זאננטאנ

ן י : צ נ ^ י ה א  ד
א־י£. דעש שא־נע

 האט נ;
£־שטא־ענ.־ועלל

 שטאאטש-שע־־עטע־ דעש אינה ־אהאנצי שען צ־
 איינע־ £אן ויא־דדע עש שטאטטנעשונדען. ה־־אנשד

 אהנעדאש ש־יטטע;עשאששען 20 א־יף ענטשע־נ־;:
 •יאו־. שע־לעטצט דועללאנטען ב־־דען הע־ איינע־

 ציד סעדניאנשק• נא־אן האט ש־שטץלעל דיא דע.
 דיעזעלבע דיעש •א־ע עש געשטעללט. שע־ש־נ־נג
 בעה־ישטעט. הע־־טאנן אטטא דענען פא; ש־שטאלע;

 שא א־־נע דענלעלבק טיט לייא אינטאנליך עש דאש
 ש־שטא- דיעזע •יך האבען ד־עשטאד ע־ע־ש־נען. דען
בעי־עה־ט. אייך לען

ז ** ״ ........... ■ ״ ״

 ■וע־שע צ• £ייע־ ר־אנק־־הטם• ש קאפ־.־־א- דעלעני־טען יא ד קוי״טע
 £ע־- ז־ינע־ א; וועשהאלב עטששאננען, ניבט הארבע־
 איין האנניבאלל £• י^זעף אבע־נאטע־ ט־עטיננ

 שער דע־דעפיטאצי^ן איגד פ־אטאךאללא־־שנאדם
 א־לעש ראט־טאטששע־-איט־נ; ד־א דאש שש־א־

 דא- דעש ריך. דען ד־עלען. א־ש י־ע־דע. אי־שביעטען
 עקשצעששען שעד־נענדע; טיעששטע א״ש־ש ט־טאטש
 שא־ ודנשטע ד־אנעט־־נ־ע בעגעננען. צו ו־ירקזאם

 דאש ודיל ט־ל־ט;־ שא; ״נ; אבלע; ־־א נ־שט ל־־שי;
 דא דע.—ו ערדענט טעה־ :ז*ך נו־ דאד־־ך £אי־
 א־נד אב־וא־טען, טאנע שינך ביל שיע־ יעטצט ווילל
ט־נ־ש. ב״ם וו־ע־ע־האלען. דך איני־יהען דיא •וענן

 י; א• שט־עננען צום רעגיערונג ד־א בעריבט זע־
פע־אנלאששען. ש־־יטען

ו ע ד ל ער ט עם פ יי נ • ל א ו ו א ר  ק
 נע. נאיועטבע־ ?!•טען אם ט.) ש י ־ ע נ ־ א פ

 נאשטוי־דטה וו^הנהאשטע נ־ישעשט, אין דעי ויאה־טע
 ד־נעם א־6 טע ליי א־ינינע דך דאש בויע־ אדאל־

 דע. ווי־טשהויזע בעש־נדלישען הויפטנאששע דעי־ אי;
 הא־. אבענדש אוהד ״ אונד 5 צווישען רומט־טשעלז.

 ד־א פענשטע־ן, ז־־נען £א־ שטיממען ורעדע־ ע־ טע
 אויש עד אלט א־נד אייננעשלאגען וואורדען שייבען

 וואש נאשצולעהען ה־נו־םא־־לטע,אום שאנקשט־בע דע־
 גענענא־בע־ ל־יטען ד־־יא דך ער לאה נעבע׳ עש
 אויף בעוואששנעט מעששע־ן אונד ■אקען ט־ט דיא

 דעןוו־רטה, ע־דשטען נעשטע א־־נדראננען.ד־א א־הן
 שט־אסשע דיא אויף נ־נג ע־ ;ש־אששען צו ר־הע

 קראוואללטא. ד־א דענן שליבטען, אבע־ ז־ך מושטע
 גל־־ש. של־שטע; אונד לעבען זיין בעדראהטען שע־

 £ע־. א־נד צ-יק ליעף ע־ יודען. ד־א או־ף צ־־ט־נ
 ק־א־יאללטאשע־ן דען דאך טהירע דיא ריעגעלטע

 טהירע דיא ב־אשען דא הינדערניש, ק־ין דיעש ו־א־
 דיא עש אהנעדאש בענאננען, א־נד איין געו־אלטזאש

 צער• צ־ אללעס איננע־ן איש שע־הינדערטעז, געשטע
 בעטט- דאש ־ו־־ט לא לאגאר ג־ננען זיא יא שטא־ען׳
 אינם טיבע־ שא־נעשינדענע אייניגע אונד נע־ואנד

דאשפיי. שע־ב־אננטען. או־ך ד־א יוע־שעל• צו
 ד־א קאטען אן..עש ד־שענזיאנען נ־אשע־ע נאהש ע־

 ה־ניין ווירטשהויז ש א־נ שט־אששע דע־ פאן ל־־טע
 דאש ארך בערוה־גטען אונד ארדנינג. טאשטע; אונד

אנזאמטעלטע שטראששע דע־ אי־ף דך דאש שאל־
 ערשיען, שי־שלאטץ אש שאל־צ־־א אלשד־א

 שווא־נ-ש<־ד־אא־דהעבע א־נד ענדע ק־א־־אללצו
שו־ל :־

 ענטזע;. ד־א אינה פא־שש־עבע; א־ננע־ן דעש
שערלאננען. קאטמישערש קאנ־נל־שע; איינעש

פא־ נעששאןא־ שלאדאטע דיא
 ;עשטא— א־נדדיא ־•א־נט א״שש־־יט־ננען

בעד־אהט. שט־אשען שט־עננשטען דע;
ש־ביי־צי־ט. טאשנע 1נישטנעני: אין
אננעהעשטעט עדען שט־אששענ דען אן דיא

הע־אבנער־ששע;שאבעל שאש דנד דק. .ט. א ט * ט א
ענטשע־נ דע־ טיט ד;

ם־ל־טע־ש. געייעלענען
נאשש אישע־ נ־כט עם ייאנען •ידען דיא א־דע־ • היטאד אין דעם

בל־יבען.האששענטריך צ־ שע־ן הי־לע שאם רעלבעם

 דבע־הייטשקאטמים: נייםעשטעי־ דע־ דען.
 פ״אטא. איי; פא־שאלל דע; איבע־ נאהם זלינצד־

 פאבריקשא־בי־טע־ן דען אי; ע־שא־שטע א"־ קאלל
 הויפטטהעטעדי יעדליטשקאדיא שעטער א־נד יאהאן
 בודאשעש- דעם אקטען ד־א א־נטערברייטעטע אונד
 הע־־ים• נאשט־עני־ך דך ירא נע־־נטשלאשע. טע־

 בירנע־ איינען בע־צ־־־ינטע; ד־א לאללע; שטעללטע,
 געלענענה״ט דיעזער ב־־א ראקאשששאלאטא שאן

 ד־א א־־ך א־נד שע־זעטצט ה־עב געשעה־ל־בען א־־נע;
 האבען. שע-ואונדעט נאשט־־־־טהען דעם נאטטי;

 שעםטער ביים דך בעשינדעט אננעלענענהייט ד־א
ק־־מ־נאלגעדיבט.

. א י ד ד נ ו א ך י י ד ק נ א ד 6( * : א
 א־־ף י־עלבע אנטישעט־טען. דיא ן.) ע ט י ם ע ס ־ ט

י־אדען שעדזאטשעלט דדעזדען אין קאננ-עששע דעם

א־־ד־ א־ן
שא־יייע אש ל־א דענען ע־,—נעפא

-א . נ. ד ז ט6; .א. א. .ע.א.. צ ?.וע. ! ; . . א . .א .ד .א . . . . . .

ע:.־- ר־עזל* :י־א נך*לל :־טשע־ע* •א אש ץ א יערצען

א -ע־ע ״א נ  -אש- ד.״לשע־יאנ:=6ודעלנעדאשנע:זנ ש, -
 אוני ־.עט־אלען וד־שע* מונד ער נזונד שא; •וא-דע טע,
ע ע• ״א ר-א ע-שע-זשט. ד-א טע—;ע  :עשא־ דענטען■ א-

 וי־-ערע ־•א־ען נענאננען, ענדע צו שעט* יאט ;אך אטע-
 א־בעי דנע־, טע־זע־ -אט -אטט א־־ננעלרשען, :אט־־טטעל

 טאנן 100,000
 שטא־ק שט־־־טע־

 א שלוט יען נען
 זעטעטען,

 ק־־נען נע-טע
א א-ט לאטטען,

שע-שאנעוננע מיט אשע־ -אט ע־ י־עט ־־•ע־

 שע־ט-י-לשע א■;- א״ט-טטד, א-ט
 טע־צ־ צו־ וו״וע אננעטעטטענע־

 שעט- נעלענענען טד־־לע נארד-טען א־ט דע- ;אך ־.-;ו-ף
 נעא־יננעש :עלאנעיונג ד־א ט- ד־עזע א־ט אט-רא, ;נ ט
לואכען■ *ו

 בעדרעננשען דע־ לאטטען ד־א ה־עדורך נון וואיען
 האט־ דא נעווא־דען, נע-־ננע- עט־־אט טעט- שא; :ע״אהנע-

 געוא־נם, דאש־־ אורו־צינוט — שעלדדוע •אט־שע דע- דאך טע
 האט בעשאהל, ע- בלי־בע נעשענקט נ־נטט א־דנען -אט

 שלוטטע אט ט־וטשען ו־־נע ש- הו־שטעושודדען ד־א טעט-
 דעה ל־עט אונה האטע ל־עשע-ן צו טא־טוועד-ענד א״ט־אט
 ■עדעט ם־ט נאך. )נט־יבוצ־אנען1ק א-ד-ע; טאן נ־טטט שטאדט

 ע־שאטש• אשמע- ם־טטעל א־ה־ע דאהער וואו־דען טאנע
נעי־עטדען א״נוואהנע- א־ה־ער מעדדע־ע א־ממע- טע-,

 ע־- ד־א אונד מאלנעל,
 טא: ע• טא־. פאן א־דט נעט־טדע־ן

בעואט־ שטא-קע א״נע ע־ דאטטע או־טע־דע נעוואטטען
 . !י. י.״. .)״<■.*.,.<! ״. קאטטעלל אש צ־וננ

נעט־אטטען. שאא־ען ו־נען או־ט א־־ט־ואהל א״נע אבד־טט
אננע-א-ע; נאע-אנע; ש־עטדען אליע ע־ •ועהרענד

 או:ד נ־תכען נו־ ע־ ל־עט נענאממען, ו־ך ט מ־ נע־—לא -עץ
 נעקאנג• ־על־נ־א; :־־טטל־טען צו־ דך ד־א קל״נ-אויאטען,

 בעזא:- אי־נען ד־עוע האט •וא־טטע, ע־ וו־־ל צי־־ק. טען,
 ק־ינע־ל־יא אץ ו־א ־ א־ האבען •ודע; ד-א נענע; דאט דעץ

 צו־־קנעלאט- בעשעדל דע; דאטטע ע- •טאנען,•:•דדען
א -אט טען.  ד־אטדא- ו-א •א קאטטע-־* טאלדאטעןדאט -

 נ־ע• :־ א בעו־אטען ׳טט־עננטטע ט א״ט • שטאד דע- -ע
 ואלי■ יאטטען —ד־נ א•:- -;-.־•ט ט-שו;נ נענו־ע א־:ע מאנד

 נענאממענע; בעזשץ אץ ־־א ע־ דאטטע נדנדע־ נ־טט טע.
 ט־נאנאנעןזא נעלענענע; צע-טט־־־ט שטאדה דע- אץ אונד
 ־..־־.- •־אכט^אעטען •טטא-ך א•:־ בעפעטט־נט נ־;נ עט ניט

 נא:ט אונד מאי. ט-נעטען:•■:טען -עוע: א־־יע; טאן נעלענט.
 אש דו-טצ-עדען. דע־שטא־ט שט־אטען א ד טאט־א-^לע;

 י־עט ע״טט־קען. צ־ קי־מע איט א״ט-י־־ף עט־יא־גק •עד״ן
 נ־אטעט צו :־יאט נ־:ט נעוואדנע־ן דעו נערי־כטע אללעט

 רענן טע־טווערדע. ט־עלשאנע- ע• ארך זאנדע־■ ע-נע־נ־ט,
 •ודע; -•א טע־דאדגטע; :אלדאטען נעדננטען ט־־נדל־ך ד-א

 קונדנעבונג •עדע נעואנרע-ט נאדטען א־נד א־ממע־טא-ט
 טע-אנלאט- אלט נעזעטצעט או:ד נאטטעטד־ענטטעם א־דדעט

 א•־- ד־ע־נ״א דך ועסצטע נעקע־־־ען. אינד שטאטט צו ט־:נ
 ודלל־ א־־נע נו- א־דנען עט דאה־ זא •ועד־, צו־ א-נער ;ענד

 אדסצואינען. ם־סדאנדלוננע; א־ט געלענענד־־ט, קאממענע
 איט־ יאט ש־־ע-׳ אונטע־א־־ד־שעט א״ן דך ענטצ-נדעסע וא

 ענשאללע;—נ נאדע; א־־נען א-נד בדאננטע וו־־טע־ מעד
 ואנד- שטאדט דע־ ד״טטער ד-א ר-עס. בעש-נטע; או־שג-וך

עמט• צו מאן אנוועזענדד־־ש דעטטען דונא, נאך דאדעד טען

 אבע־ בענאנן ט־נדק
 טע־וע.קמ.
׳•> עט

א־נודללעוג: שאטע־ל־כע ״־נע

וא־נען ש־־ע־ע

 א•;- דונא ״עלנע־ אץ שט־נדע, ועל־נע נע
 א־נד נעשטאנדען ל־עטע א-דרע טאט־ע־

ש- ע־באטען. : ע־,  דאט- ד
 ו״נעט ל־עבל־ננט-וואונש א־ץ ד־ערט־ם דאט דעדל, ק״ן טע

ען טאן בעדוד־נטע־ ע- יאט או:־ ע-ט-ללט, דע־צענט  -ננ
 ואנדע־ן א־ל״;, מעד־ נ־:ט ק־נד ו״; ע- דא ווע־דע, ש״דען
 ל־ע- א״נעש ש־־מע• דעט אונטע־ נאממעט -וט דעי או־טע־
 ש־אטע* א־־ן שט־אך נ־עמאלט צו־־קלאטטע. מאננעט :ענדען

 נדאטע- מ־ט ק־נ־עי ד־נע א־בעי וענענם ■עט ״א*טע ד־א
 ד-א נון אלט הערצען. בעועל־נטע-עט מ-ט ט, א־ננ־נק־ רע־

 ךאט. טעט- טאן או־ו־צ־ניט דעט אבצונע דעט טא; נאב־־כט
 צו מ*ש ותער ב־־א לא:נ צ־־ט א״נע נאך דזנא נעשלאט

 טד־־לטא־ן ע־ ד־א טאנע, נל־קל־בע וואדען עט טע־בל־־נען.
 ,1דל־ מש־ נעשטרענע •:עש—לעי אונד בעז־״צוננשטאדלעש

 מ־ט פע־שטענדנ־טטעט ו־שעשטען דעט נענוטטע א־ט •לט טד
 דעט דא ודא ואננענטאנע, ט״־ב־אכטע, מי־ם ל־עבל־טען ־עי

 ד־א או;־ או־טנעדען, לעבען ו־־נעם ן א ווענ־נע ני־ מענשע;
ואללטען. וועריען א־נטע־ב־אכען :א־ד צו נוי

 דעמ- צו בע־״טש עש אלט מ־־ט, וואר צאנעס א־־נעט
 דונא וועד,וענד נענאננען, נא־טען רען א־ן :ענאנן, מע־ן
 נא:צוטאלנען באלה אונה וו־־לטע שאטע־ עט—א ב״א נא־

 וו־־נלו־בענ־ע- דעד א־ן ודעדער דך דאטטע ז־א טערשפדאך.
 ם־״מע ל־עבלשע א־ן וואד נ־־טש א־ד־ או;־ דע־נעלאטטען,

 קנ־טטעץ א־־ן ו־א דא־טע מאלע א״נעם מ־ט דא טערוענקט.
 ל־־וע, שט־ממע א־־נע א־נ־ ״ך ד־נטע־ זאנדע דעם אדף

 דא וואנדטע ע־ש־א־ען נעננען. נאמען ד־ען א שא-ף אבער
 באדען דעט או־ש וו־א נע־שטאלט א־־נע ואד אונד אוט דך

 ל־־דענשאטט• א־ן ד־א שטעהען. דך טאד ד,עדו־סנעווא:סען
נר־שף. א־מע א־הרעם נאך בעדוענוג; ל•:;־*

טאלנט.) (טא־טועטצוננ
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 שטיהי־ עט שעדזובטע ־'רר,־;ג.דאנן קיינע האטטע;
 ערפאל־ דעמזעלבק טיט א־דד, ־אבאשמיט ר־בטער

 צל. איה־ דעדעטע געט״נדעריכטעי■ דער או־ך גע.
 העראז דא אן דך דרענגטען בייעריננק אוגד בויערן

 הע:- שע־געבענט אללעם צ איה־ רעדעטען אונה
 א־־:- קאננעג־בט דא ז־א ע־קלערטע דערינגענד

 קרעטש■ זאשא־ט דא האט ז־בעי ודסטע דא טרעטען,
 ענד■ אנבליקע. לייכע ד־א דא לוענן כעקאטטע, ע6

 דאט קאננע מאן מעדיע־־■ ריבטע־ ערקלערטע ליך
מאן צוד;:ען• ל־־בע דע־ בעדבטיג•;: צי־ ניבט וריב

 ש־א־ליע־טטש■ א־ב״ט דער אי; דאהער טא;ע
:־ מאבט הל־־ שאללמיטדע־ עדנ״ע־טע דער

-טע;.
אשע=

בעשש־אבען. ש־עלשאך ווי־ד אינה
 ־אט •ליגשטע ט־האלקאיו־טש ש־^שעסטא־

 א־בע־געבען ל״כע דער קנאבען טעהדע־ע איהם
 א״ננעהע:. א־ינע־ דיעזעלבען ער דאם־ט ווערדק,

 אבע־שטאאטט. א״טע־צ־עהע. אלנטערזלבלנג דען
 ד־א בעאנטראנט ב״שפע־ט אנלואלטטשע־ט־עטע־

 ע־קלערטע ה־עד״ף ליאינשעט. דיעזעם בעלדלליגלנג
 צל• אנ״בען דאט ע־ דאט טעדיעי־, געריבטם־אטה

 לא. יא אויטנעשלאטטען, ניבט עט נאבדעם דיקווייזע.
 ה־יטיגעל דע־ א״נע, נאך האם א־זט, מיןגליך נאה

 דא־אע־ א־נבעקאנגטע• דער ז־כונג א־נטע־ עהנליכע
 ״אי־דע זאדאנן ם־־טע. לועדדען אנגעארדנעט לייבע
 שאט מיטטע־נאבט איה־ 3 אש שי־אטאראלל דאם

 דעם ;אטע־ אי;ד גער־בטסדאטה אטטטלייטענדען
 ש־א. דען שע־ט־עטע־. לאלטט אבע־שטאאטטאנ

 שא־נאדמען, אלנטערזהל;: ד־א ■לעלבע שעטטא־ען,
 אינטע־זיב־;; ע־טטע דיא •לעלכע ארצטען, דען !*;6

 יען;ע־יבטט• שאן שטיהל־־בטע־ £אם בעזארגטען,
 אינטע־שע־טינט שע־טה״דיגע־; דען א־נד צ״;ען

 נע־־בטט דעט דער;עם״;־ע. דעסדעגעל א־נדמיט
 שע־. בעלק׳ ש־אשעטטא־ט אונד טעדיע־י האטה
זעהען.

 ש־אשעס- ״א־ ל־יבע דע־ איים;־אב־נ; דע־ י״א
 א־נטע-דעט ש־־; ע־ צינעגען. ניבט ש״טה״עד טאד
 דע״ מיטטער דיא שאליטאש׳. ■אהאן ודטייע ד״א

 א־ש. לעטצטעי־ע א־בע־ עטטהע־! יערשוואונדענען
 האא־ ה־ א עסטהע־ ׳׳*א ע־צעהלען׳ דך ליעט עד

 ששלע: ב־נדען צי ד^ששט־ דאט דא ״יא אי;ד שלאבט
 •1שטעלי או;ד ט־ו; שיהע דא אב טע.

 עטטהע־ט איבע־ ש־אגען ט־;ע
ה־יטען.

 ענטשע־;׳;; ד־א ע—•לא עט שא־. טעטטלננען בא־־
א־, צ־ט ה־־־ב־ז דעטאנה-עאט ״א־;־;; שאןדע־

 שעד. קו־שטע. שא־בע ד־א עטטהעד דעם ב־יא .טע
 געטעטטען. ט־נאנאגע צור ב־ז ענטשע־נ־נג ד־א ;עד
 שאטא ד־א א־־ך ;אהט א־נשעניע־ האנ־נל־בע דע־

 ער־־עהג. א־נטעיז־ב־;; דע־ א־ן דע־ לאגע ;־אש־שע
א־־ף. געב״דע טען

א; א־נטע־ שראגטען גען זאבשערשטענד ד־א
 א: ד־א א־;ד ט־א־טלע־ ד־ א־צט דע; א־־ך דע־ם
 לי־בע דע־ א־נטעדזלב־;: ד־א ו־עלבע א־צטע. דע־ן

 ־א■ ד־א דאט שאלגע־טען, ל־א ־־א־־־ט שא־נאהטען.
 א־;ד שג־א־ב בל־טארטלטה שאל.ע אץ ל־־בע דאע־
 ־טגע א ע־טד־נקענט שאלנע אץ טא־ דע־ ־אט

 ד־עב- ע־קלע־טען. ־־אגעש־־אגטען ד־א. שלאטטע;
 אנט־יאר- טא;ע; א־־נ־נע; א־ן ש־־שטל־ך בעצ־גד־ך

 פ־אשעט־א־ ־אט א־זט, ־־־בט־; ־־אללען. צ־ טען
ע־ דאט יטע.

 דד דאט •לע־דע, גע;
 ־•עז־-־ א־; שטענד־גען

דע: ז־־טענט - טען.

\* *-
לאבפע־ שא־טאל־גע; ד־א

א־־־. פאלדשטענד־־. זאבע
 ע־קלע־טע פעי־טה־־ד־ג־;;

זא־שע־שטע; ד־א א; ע־ א־ל דאט אט־־אש דא־ל

 לא־• קאטטונייאצ־א;ם.ט־נ־םטעריא־מט דעם אטטען
 בע אנדע־ע־ ק״; קא;ן א־ב־־טען ד־א נעש־מפשט.

 א־נשעניע־ די; א־ד נא־ א:;ד דייטש אלט קזןמטען
 •ע־ שעקעטע. א־נשעניער דע־ לעלבטט שאאר.

 ־־א ־־עלבע ו־א־ קאמטיסט־אן דע־ מיטגליעד אי־ן
 שא־ א־בע־ ל־־ האט אעטע־ז־בטע ־ואטטעיב־־טען

 ־א דע־־ ט־דב־־יבעא־יסנעשש־אללען. געשונדענען
 א־ך : ־־־־זע שאל;ע;דע־ דעדע ז־ינע שלאש הא;צ־
 א־־ש א־ב־יגענט אבנעא־דנעטענד־־ז דא־ טאבע

 עט דאט א־טזאנטט, עט א־זט פד־יל־ך טע־קזאט
 ;־בט ט־נ־טטע־־א־ט א־ם באנדע ־ק־שע ש א־־נע

 שטאאט־ט-טעך־עטע־ העדד ־ער ה־־פט דעטטע־
 דע־ לא־ט ג־אטע־ א־־ן ענטשטאנד ־ף—ה־ע א־לט.

 ־עט א־־טדרוק דער דאט ע־רלע־ט. ש־עז־דענט
 ה־עהע־ נ־בט אללנעט״נען א־ם אבנעא־דנעטען

 ענטש־ל. ־אהא:צ־ ־־א־ בעלייד־גענד א־נד פאטט
 אב;עארד;עטע;־־־ז דאט ב־טטעט א־נ־ דך ד־;ט
שטאאטט.םעך. ש־א; ־עדאך: ־אגט שערצי־ה־נ:, א־ט

פע־ ־;ע1' רע■ ־א;־ט־

אלל־־ן ע,־-טען ש־אגען ד־גען
 זאבשעדשטענד־גען ש־־ה־רע; ד־א ענן
 ־•ע־־ען. האבען בעאנט־־א־טעט נע;
דא אן ־ע־ל־טעטט-פ־אפעטטא־ע- א־נ־

נייאיגר,ייטען. פערשיעדעגע
 ן ע ש ־ ־ א ג נ ו א ם ע ד ט ־ ־ א < *
 דעט ז־טצ־;: זאטטטא; דע־ א־ן ע.) ; א ט ם ב

א־־ צ־ •ו־עדע־ עט דאט טטאגעט 1'
, .. שקאנדאל א־נען ,

טטאאטט.טעץ־
 1 < • <ט -

א רי<רא;צ־
 ט־־טע; ־עש נט

 קאט א־ש ■עטע־
־ע־ הי־אניט־.

 זאנט. ;*־ 'טע
בענטגע־־אה;.

 הע־־ן ט־;־ךאצ־א;ט-ט־;־טטע־־א־ט.
 א״. טאנאטען שא־ שא; האט ראהאנצ־ ־עש־ט־־טע

 טע. ־־א געגען דא;ע בעט־־;ט.א: שא־טל־בע נע
 שא־. ם־נ־טטע־־א־מט ־אטט־נ־דאצ־אנט דעט אמטע;

דא. עט ל שא ט־ ם־נ־טטע־ש־על־דענט געב־אבט.
שט־ע;; א־ינע טאלש

/״̂״ ״
ד שעזאונטע־זלבונג

־ ־עטע־
 ה־דא״־ט־: הע־־ אנט־־א־טעטע ה־ע־־יף ב־טטען.

 א־ן צ־ע־שט מ־ך ;־־£־ אבנעא־דנעטע הער־ ־ער
 אן. רעדע שע־דעבטיגענדען אלל;עט״;ען א־־נע־

 א־נד טי;־טטע־ש־על־דע;ט ־ע־ דאנענע דך אלט
 בע שע־ל־אה־טען, ־אטט־נ־קאציאנט-ט־נ־טטע־ ־ע־
 שע־לענדע־ צ־ ב־־עש־ע לא;־ נאנצע א־נש ־ ע גאנן
 ד־ע• פ־נדען. צ־ שט־טצפע־טע ־:״ע ל־־נע ־ פ אום

 מ־־ נענע; אנקלאגע אלט ע־ ־ועלבע זעב־־עש־ע
 לא;;טען א־בע־נאב ט־נישטע־ש־עז־דענטע; דעש
 געעה־טע ־אט פ־אגע ־ א אן. רעדע ד־;ע־ נאך
 אלט שארנע־ען. אנשטענדינעט א־־ן ־אט א־לט ה־־ז׳
 ט־נ־טטע־פ־על־־ענטען הע־רן העט ב־־עשע ־־א ע־

 א־־נלי־טעל א־נטע־ל־בל;; א־־;ע ד־עזע־ א־בע־גאב.
 אי־טה־־ל ־־בטע־ל־בעש דורך דך עש א־נד ל־עט

 ־עט בעאטטען ־־א געגען ־אט הע־־־ששטעללטע
 :־־ נענע; א־נ־ ךאטט־;־קאצ־^נט-ט־;־טטע־־א־טט

 א־־ש־אט• שע־דאבטעט א״נעט שאטטע; דע־ ;־טט
 אב א־ט ה־ע־ ם־ך ע־ בעש־טששט ־א ךא;;ע: טען

ן א ט ל י א אש . ״ - י ש

האשט
רגע; שי־ דך האבען ש ־אהא;צ־ אנגאבע;

דעטסען שאלנע

האלאניר ״ש א א־נשעניע־ קאגיגל־בע דער
 אבע־שטאאטא:־־אלטש.שע־- דעש ב״ד־ן איש נאהם

א״טע־ז־כ־נש־יבטעדש דעש א־;ד ם־־ששע־ט טדעטע־

̂*ן -י•׳•״* ן א ! י•׳ ׳*׳*
 א־לט. געבל־עבען אטטע ד־נעש אי; יו־־טע־ ט־ ה־־אנ

 ־־יבש אעגא־־שען דעש לאטשטאג-דטצוגג דע־ אי;
א שע־האנדלו;: ־ צ ראש טאגעש  ש טה״ שאטט -

 ראהא;צ׳ האט דא אל;ד א־ב־־טעז־ רעג־ל־־־ננם
בע. א ד געגען א־נד בעגא״ע; ליעד דין -עדער

 ה־ע־ ן! ע ה ע ; ־ א ש ש ע,ישע

ע: :לאגט
עז

 א־נשא־־א. א־־ט ־אש ־ענן טהין. שאללע
 טיט־.ל• שע־עטע דגם־נד - טענטא־־ש.

טד

ענטשטא;־ •ז
שעט־נד

 ש ־אהא;צ* ־־א־טע דיא
א־ן עש איך ן יא; עבענזא־־ע;׳;

 לע;ט אינטע־ז־ב־ננט־אטם־שטי^ן. •ש־עג־לי־־נגש
א־נטע־ד. ־ע־ ;עש־בטע ־־א ־־א־טען ך-צען אין

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

שא־סלעטצי;:.) -טע9(
 רענן ואנען, שיילקע דעם וד־ ר^ילען ויאט ״א־:ד

ד;־ אדלע- ע;־ע דאט ״אש ש-אנש, עש  אי;ד ל~דז; ־־
ורשע*. דונא ש־א־-שע ולע-דעז־ ו־ן קעשששע

 אל- -אש דלי) (אנש־וא-שעשע שאלקע, דעש נע -לא
 :עש־עדש, נאששעש דדללען דעש נאך נעש־עדש. ולאש לעש
 אונד ש־שצעשטע־ש ערדנען ד״נעש א־;שע־ ירא דאש אלנד
 ע-• .-נ— ל״דען ד־א אינ־ נע־ודינען, ז־ך שוש שאלק דאש

 ע- •■•;ע־ ד־ששע-* איש אללשאטע- דע- דך ביו ש-אנען,
אבען.״ שאן ש־קש :: -עשש או;- בא־שט

-.....נע שש נ־״ועש דעש ״א-שע דיא דאששע דונא
 ..נש- דע: קש:ע דך, שע־בי־נשע ע- ארשנענאששען, גונג
: ש־ש -ודע, צור דך נענאב אונד דאנד דיא ע  שע-ששדע• -
צורקצוקעד־ען• שא-נענש שען,

 א״ן ו־ך בעשא;- ״;שי־ דעש דוידע יעש דינשער
 שאן ד־נונטער, לעע רען אן בד נא־שען ש־אנששאילע־

 שש-א- נעלענענע שיעשע- א־־נע דו*ך •עדאך ע- וועלנעש
 אי;ד דונא •עשצא לץ בענאב דיערדע- ואר.1 נעש־עננש שע

* ־<־־ נעוואד־סע א״נגעש־עשען, קדש "  רעד אי; 7ל *־א ל
 ע- ״אנדשע ש-ששע שנעללעש ש־ש בעשאנד. וו־נלו־נע

 ל־ע- נעשונדען, שאשע־ רען דוא דאשש .ודא א־ד,-. צו וץ
- דונא בעי  נא; ד־א דע- שאנע, ל־־ועש ש־ש ו־א ש־א;טע ז

עש-—שע דע-צענש א־ד־עש נ־נק״ש
 דאבע איך דו;א) (אנש־־א־טעשע 1 שד־ש ,שד־־ע־ע

 נעשונדען, נעאלטע-שע- צ־־ש דע- שא- אונד שוועכעי אידן
 שע־שע שאלל א־וש ד־שט דין אבע- ;עיווארטעש איך אלם
קלארד־יט.' אונד

,אך, ו־א: שש-אך דאנן או־ף. ש־עף ויישצשע שריש

שש-אך
..;זש -ר ז..א דע־- :א :•ך -אש עד ; .=. 

 שע־לאששען. ניעשאלש אידן דאט ד־ך אן
אויש. יי־ענע שיש א־ששע- ד״נען;אשען

?׳׳ נעאיישע-ש דיך נענען 1
נעשש־אבען, דא־שע ע-ל״נשעשע נ־אשע -אט .ע־

ל א־;י דננעש ש־עשען ד־נא) (לאנשע י ^  א: לישע־—דע פ
- עש נעששעדע א־ך שליאינג |  -אבען אדששש-:ע דינע :ד
 ש־א דא ב-שש;עיועקש, ש־־נע־ אץ קאשש־־ א״נען:-אשען 1

 ש- אי־שדנשען א־*לען -אששדננען, ״ע-שששען שי־נען שען
 דין ענשנענען. נאצדןן אינלע-ע- צהינ׳ש ד־א
 ני- נאקען נעב-נשען ש־ע־• רען ואללעו וד-
א אעד ב״נען שע־  -ודע א־שע נעבעדענען -
 דעי שאל באנדע־ ששעדקע-ען נא־ ש־ש
א שש-:ש ע־ -ע:ם; -אש ע- דעדדען. צ־ רען  —יוא -

מי, —־י ד־־ט. א א  ששע לע:ע:ש יער קאדששע א־ש —־י -
 :•־־א;- א־עענ״ל דעש שאן נ־:ש אנ-ע־ש. יאך ש־שש/־ן יען,
א .,־:- אב. וד־ יעננען ודללען א־־נענען דעש שאן קען,  ״
 :•אש —־ ״א; דע: צו צ־רננען אעש קאננעל ־נ־ששע ע־א־

 -עש ש־ששען —־ ש-־ש. בעאבדנסעש. נ־:ש אן בענענע
:ע א־ש דען אעד ב־עטען שש-ן ד־א שעננל־ך קאששענדק

- דען ז, ש ש ש א ק עוש דאלשען ט ו  שעדאו-- נ־:ש ו
לאנשען.־

 ,עש א; ;־־עש שאן דאב י־נא אבע־ ש־דענ, שי־ש
 אעש ד־א ש-ש, וד־דע, דע- שש־נ־ע ועלטענע א״נע א־וש
 עדע שא-:ע-:עדען, שוששען ־אד-ע איוש. שע־נאננש ד־ע־

׳ענדע״1•.שא״בע־א־ שנעלל ד־א אעד דו-ששע, קאששען ו־א
 דא- שא־טש־ד-ען. דך ש־ש ויערער באלי ו-א קאננשע צ־־ש
 דע־• נעשש-אנען דאך דאש נעשש־אנען, •עשצש ו״א -וש
 א־ך אלש ־ א־ש ששדעבען צו דש זא דאש אעד ש־ש, רען
 בעש־ןע-שען ודעדע-זאה, שאלע ע־שטען צ־ש ד״שע דיך

 ששיא-ל א־ץ ד־א עש ש־על דא דעיצענש, בעק־שסערטען אעד
ם־ץ ד־א ש-ש, עש, ב־וט דוא :ועעלע מ־־נע א־ן נאטשעש

: "׳".׳ ד־א נל-<- ־ —ל ל ין־ ׳•  איגד ועעלע ש־עע- :
 א:־ע-ש ־־א אננע-א-ש. שש ב־ ש־עע- שע-לאננען אי־עש

... ״. ע;ע;1£, ;ע.; ד נעשע־-שץ ד־א ־•א־ל -
 ״נענ״אד-ע שאנששען ש־־נע־ נענאששץ דעי אץ א־־: :־."

 בע- א־עאנדע- ש־־ ל־עבע "־:ע־ א־ל :־:ט א־נש :*שש ־•<=
 ד־ו ל־ל־ען, צ־־־־א ־־־א שש־ששש,

 דאב נ־שש ש, ש־ •א ז שש־אששען
 •ש א ״אך ששיששע :ל־־:ע א־עע יענן א־ד א:׳ י־־ צ־ :ע
ס אין מ ״ אלל ־ע־ע־ עי־ לאס ־ע-צען. י שע-נע־- ״־ע-ע-
יוע-דע אל ל־ייללז׳ ־א '*אס זא:'------מז

ל ש־־ קעעששע־  ע- א־ל א־:ש א־־שנא:: דעלנע- א־ני :י
א ״א-שעש.  —בע ש־־עדע אע־ דע: ש־ר ־ש א י ־ י נ־

.״ . . . שעש
 ש- צ א־ץ :עלענקש, ש־עף ״־שש א־ד־ ־אשפע ש—:

 שען -ע: ל־זשען א־י-ע קא־ש־״ א־י־ען א-ע־ש־א: ״־ע־ז
 אב;-אלש-:א ״עיעלבען. א־:ע- קאש ־וש ק־ץ י*־ דך,
 ״א יאבק ־ע:שע, ־־א א־שעא־ש ד־נע א־נד צא: — אן ל־א

ז אן וי־לל־נ נ ־  א־ד א״ש ש־עלען שי־ע-ען א־:־ :־־שש. ל
. -א:- ל־עע א־־ף אינע -עש . .

ען נ־:י יע־ ״י עי:  •יא יא־:עשלאששען. יע־צען י
 ־ואש נ־:ש. ששונדע ד־עלע- אין ש-אנשען יא נל־קלל• יא-ען

״ע־דע. ב־ענק א־״ען ע־
11>

 בע- אללע דע־אננעקאששען. ׳־א־ שעשש־ ששד -אש
א־ש צא־ן. אעד אעש־שד שאלל ליא-ע; שעש־־ שאן ־־א־:ע־

 או-דצעוש שעלדדע-ן -אם־שען דעש בעשעילע ־־א ״א
 דע- ו־עדרענד ״אדנענען א־ד־ע •ועלנעש :אך שע-נאששען.

 :ל״. בעש״־ש וו־ע־ם־־נ שאן :•:ט ששד-שעשט־עש דעש טא:ע
 דעש ענטש״דוננ דע- נאך אדך נץ :•א ויענן קאננשען, בען

 אש דעא דען.נש־*, דורך בעששעש־נונג דעשסען שניי-ן,
 נאך א־־ל-באטען איעעש שע־ט־שטעלשש שאנע שאלנענדען

ד־עוע א־נד ש־נשען דך ודלל־ג דאששע, נעשעלדעש שעש״


