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לוטצא. אונד טיםא.עסלאר
 א־זט נעשטערן ־ל־ינע א־ננעראננטע; צ־־־־א

א : צי עה־ע -  זיין, צו א־ט ־ע־ ג״ו־א־דע־, ־־־ ;׳
 יודען דאש אבש־פ־עלט, ראמא־־ע אלטע ד־א דך ו־א

 א־:. אץ האבען. ד־ט־עללע־טא־־פעראישט א־־נע;
 היער לוטצא. נאל־צ־ען אץ א•;־ ט־שאעשי־א־ ;א-ן
ד אנא־־ א־־ן  דע- צו״יא טע־־נאד־נדן. א־ץ ־א־ט אי

 פע־ש־־־נ. דאש א ־ ־ודע;פ־עששע־ א•;־ פ־מ־־טע
 יודען דען בענ־טצען. דאצ־ טעדבעגם אי־נעש דע;

 דאש א־נד א־־פצודענע;, טולד־ג־ננען בע פאלשע
העטצען. צ־ דא נענען פארק

צוד. ■עדאך א־זט א־גטע־ש־עד גראשע־ אי־ן
 דעש או;־ נ־רעד־האזאע־ ־ע־ פא־געהען דעש שען

 ש־יגט ע־שטע־ע דע־ :גע־יבטשהאפעש דזעשא־־ע־
 האבען, צ־ געזעטצט ־א־״ן שט־עבען גאנצעש ־־־;
 אוג- צ־ געגענשטענדע גינשט־נען יודען דען ד־א

 דיטיעל- א־־נען ם־־־ז יעדען א־ש א־נ־ טע־ד־־קען.
 גאל־צ־שע דע־ יועה־ענד ;בעודייזעל צ־ טא־ד לען

 א•:. וואה־ה־־ט ד־א א־זט בעשט־עשט נעדיכטשהא־
הע־־ישצוש־־נגען• סא־ם־יא־ש

 ב־־ש פא; י־עדע ד־א ״אד אדטען ביידען אן
 אבער ב־־־כט• ם־צ־ת דען צ־ רא; דאש טענבל־ט,

 ;־שט -אפאן רא״טע ליטצא א־ן פאלל דעש ב־־א
 מצות קייכע ־א־ ;א־־עטבע־ א־ש דא זיין, ־ע־ע ד־א

ווערדען• געבאקען
 ב־יעדן מאנשע דאש א־־ך, א־זט ג—טע־ד־ו

 צ־יבע־עד א־־נען פ־־ ר־טטע־ א;געקלא;טען דען
 ל־־שט א־־ך ״י־ קאננטען זא א־;ד דאבען, געהאלטען

זעדעז. געטאשט דא־־־ש העקשענש־אצעש א־־נע;
 שאגע א־;ד ;־טע אללעש ! ;ט־א א־טע ד־א

 פ־־נדען א־נזע־ן פא; ־־י־ד פא־קאטשט דא־־ן ־־אש
 אי' ל־־ב דע; שא; ־אש :געד־־טעט שלעשטען צ־ש

 ש א אפפנעט. פ־־־א ־אנגע־ען ש ;ע־געשטא־בענען
ע־. צ־ א־;־ לעבט ;־:ט ךי;ד -אש אב

גע או;ד טענשל־ך גא;•; ־אך א־זט ע־ע
ד־א  -<ו ׳'<5; שע! •ד א־־נעש ;עבד־־ך, דע־ דעבט.

 דךפע־גאנגקהאט ז־א ו־ענן אבצ־שג־־דען. האארע
א ר־ה־ט בעפ־נדעט, דך ש־־אנגע־שאפט א־ן א־;ד

 זעהר א־ז־אעל א־ן שאנדע דיעזע ־־דע־ פ ־־־־ל ,דע
 פ־דענציטשער זאלבעש א־־ן טא; א־;ד ־־א־ זעלטען

 א־;ד בעהאנדעלטע ו־־ב פע־ה־י־אטעטעש אלש
 פא־ טעדבען יעדעם דא־ זאלל טע־בען. איש ;־:ט
אבנע־טניטטע האא־ דאש פד ה -ע-

״ל הבט־שא־נזע־ אכע
 איזט העי־דשענדען ־ע־ טאבט ד־א
 ד־א בעדעקט■ פלעקען אללע ד־א

 ! ז טא; ז־עהט הא=ע א־נטע־דד־רטען
 זא פלעק א־־ן א־;־ אן, גראםערונגשגלאז

א ;־אש זא ווירד זענפקאדן איין זא;;׳ ד־א -
א־זט האפפג־ג; א־נזע־ע

ודא
גאטטל ט־ט

ד־א גאל־ציען
־אש

 אץ ודא אונגא־ן א־ן דדלפע שעד
וירד• לאמצע; פא־ש־־ן צ־ש ־־אה־דדיט
 רע■ פאלנענדעש האט פי־הא־ ■ריטעיע דאש

 פערהא־ט צייגען וואורדע .עש :ע־נענען ז־לטאט
 ש שקא פ־אנצ ל־ישע דע־ נד־;: א־־פפ דע־ א ב־ דא

 זעהען׳ צו שפירען ווארק רינגשא־ש וואדען. עוגעגען
 א־־נ- קאננטע;. הערר־דדע; טהיעי־ען ו־ילדען פא; -יא

 טה־ע־ע; דען פאן ש־ענע; ךא־פע־טה־־לע צעלנע
 טעדשענש דעש אנצגע דעש פא; זיין צ־ פע־־־ששע;

 אדם׳ זאגען צ־יגען טעה־ע־ע שטיקע. פעהלטען
 ריטטער טאזעם דעש לעללע־ צןש צוגא;; דע־ -אש
 א־״ל־־ב דאדע־ עשא־זט ־־א־ אבגעשפע־רט ניע

 ■ צ ■עדען פ־־ דע־ קעללע־. ד־עזעם אץ דאש ל־ך.
ווא־־דע." פערא־בט טא־ד א־ין וואד, ;ע;;ל־ך

 ד־א טאבטע י־טטער מאזעם דעש פ־־־א ד־א
בעהדפ־ א־ינטאל האט שטאבל־נסקי בעטערקונג

 כ־יה־לפעב־יא פ־רזי־נע איהש האבע טא:ן מ־ין טעט׳
 ׳־.0 פאן בעט־א; דען פ־א:צ־שלא׳ש עימא־ד־נ; דעי

 בע• גור יא טעדבען דאש דאט־ט געגעבען, גולדען
 העיוישקאם- נ־בט שא;־ע ד־א או;ד ווע־דע ז־־ט־נט

 •ואד פי־אנציסקא לע־ערליך. זעדר א־זט דאש טע-
 ט־ט טא;ן ט־ין העטטע מעדבען. א־טעש זעה־ א־־ן

 ודר. דא געהאבט, נ־העלטג־ש פ א־ין וו־רקליך א־ד־
 געגע. גולדען 50 ד־א זעלבשט א־ה־ א־־נפאך ע־ דע

 !העטטע געשו־־עגען עורג געודש ז־א ־ ־־אפ בען,
-  א־ין ג־לדע; 50 •א ב־לדען טעיבען זאלבעש א־־ן פ

פערטאגען.״ גאנצעש
יאבב־ וו־ענע־ דעש ג־טאבטען א־־ן קאש .גץ

 ודא ה־־פטשעללען דעסשען פע־לעזוגג, צו־ גאטש
 פ־־העד יודען דע; ב־־א דא־ ״עש :לדטעטען פאלגט

 שווא;. א־ינעי ל־־בנאש דעם א־־ש ב־־־ך, אללע־דיגנש
 חרפ. דאך ענטפע־נען, צו ק־;ד ־אש פ־־־א גערען

 עט. •דא גע־ואלט.אנווענדונג, דורך נ־שט ד־עש טע
 ו־ערדען. נעדעיקשטעלל־גט שניטט, א־־נען ד־־ך ו־א

 ;?*ך ;־שט קי;ד ראש אב זעהען, עבען ו־אללטע מאן
 בי־א נו־ דיעש אלל דאךגעשאה ז־־א. לעבענשפעהיג

 צ־יבגעט.״ ! אדך אבע־ ;־שט פע־זאן, .פ־דענש ייחשען א־־נע־
 זעלכשט קינד. דעדע; דא שי־שטל־שען, א־־נע־ ש־־א
 אלש ;־שט הע־ר־ה־טע. ־־דק א־ינעש פאן עש ו־ענן
 ׳טטאאטש- דע־ ־ו־רד.־- שעט־אשטעט יידישעש א־־ן

 פעשטשטעל• היעדרף,דאשםאן שעאנט־אזט א;־־אלט
 ״: קין ־־טטע־ טאזעש אש לע,

אנר־־אג חעזען ■יעז ריטטע*

 פערשדיג- דעם נאך י־טטע־ דאש געזאגט, האט מאן
 דאם וואר, ניעדערגעשלאגען פ־אנצישקא דע־ דען

גאגץ א־ינע וואר או־זאשע ד־א אללי; ־־שטי;. א־זט
טע6געשע םיא עבעז עד האטטע דאטאדש אנדע״ע,

* .- , . י י . . , ״ ״ ״ ! . ״ ל! ני-ם ער דאם ריטשען ע ס&ע ר ם< יתש׳נ ̂ז
חא טאשטע־ אלטעיען ז״נע־ ו־א־, שטאנדע א־ם

פ־אג- ־ואם געשען. צו מ־ט;־פט(;דן) פע־שז־אשענע
רןינען.ליעב- גא־ ז־א האטטע זא שעטדיפפט. צ־טקא

גע. ק־ענקלישעש ניעדריגעם א־־ן זיא דא האבע־,
ווא־.׳׳ שאפף

ציי. ־ידישע מעהיערע ה־עדויף ו־או־דען ״עש
 ייח- ״;אך :זאגטען פאלגענדעס ד־א בעאיידעט, נע;

 לייבע דעם איש ק־נד דאש דא־ף געזעטצע שעש
 אדע־ א־צט א־־נען דודך מוטטע־ טאדטען א־ינעד

 נ־שט ווערדען, עגטפערנט העבאטמע אי־גע דו־ך
 ט־ט צ־יגען. אנדע־ע פע־זאגען. פ־יו־אט חרך אבער
 וואר, פע־האפטעט געם־־נזאש שטאשל־נטל־ דעגען

 דינע געגענא־בעד א־הנען עד דאש אויש. זאגטע;
 דאך א־־נגעשטאנדען, פערב־עשען אש טהיילנאהטע

■ בע ר ע ב ע ה ד ו א דען אלש ר־טטע־ ער האטטע

 טאזעם א־זט•
עם ;אשדעם ~

 א־־נעם צ־רשעןם א :־שט.1*׳
ן ן ע כ י ל נ ה א י ע ד ו  א־ינעם א־נד י

לאננען•- צו ן ע ד י י ש ־ ע ט ;ו א ד-

 זישערעש קיין
 י ע ג

ם ״ח
 צוערשטאוים. שא;דא־ם.דע־דעןשטאשליגשקי א־־ן

 א;גע. דע; לייגגעט, ע־ שעאיידעט. ־רדד ;עהא־ט.
 ם־שהאנדלוגגען דו־ך אדסזאגע א־־נער צ־ קלאגטען

 א־־ף ;ל־ישצ־יטיג ודעז ער האבען. צ־ געצויא־נגען
 דע־ - דדן. פעטצע ;עט־ענקטע ־ט של ־א ע״ ד־א

 זעת* קאטשען זיא :ע־־־ידע־טע יעדאך פא־ז־טצענדע
 האבק ־־א־־ש ;פעטצען צ־־״א דעזען ש־ט שפעט

 ש־־;ט זאשע חא י געצי־גט זאנל־־ך נישט חעזע זיא
פערדעשטיג•־ עט־־אש א־ה־ע־ז־יטש ט־־

 אונטעד- פאש ט־ט, טה־־לטע שאנדא־טע א־ץ
 •וא־דען או־פגעפארדעט ראד־ואנשרן ז־ש־נגם־־כטער

 צונעה■ האנה א;;עלעגע;דד־טא*ןד־א חעזע דין, צ־
 ו־אדטל־ך א־דש או;טערז־ש־;גשרישטער דע־ דא טען,

 א ד ר־־ד זא העלפען, נ־שט ה־עד ז־א ״ו־ענן זאגטע:
. אנגעלעגענה־־ט גאנצע  ואלזא זייןד ט־יפעל בי

 גאבאלט■ א־ט א־יגע עש ג־בט גאל־ציען א־ן איך
 אנגע־ אנט־סעם־ט־ש שטא־ק ד־א פאל־צ־־א, שעד

 שא;. דע־ זאגטע פערנע־ ש־־נט.) דין צ־ ה־־שט
 דאש פעדביייטעט, נאש־ישט ד־א וואד ..עש :דא־ש

 ש פד־ ריטטע־ טאזעש דעש קעללע־ איש ע־דע ד־א
 בלוטשפורען ד־א טא; דאט־ט ־־ע־ע, או־פגע־־א־פען

 שוו־נדען צ־ם טא־דעש פע־איבטען דארט דעש
 דאם דאשש א־בערצ־יגט, אבער א־ך ב־ן נץ ב־־נגע.
 קעל• אים ע־דע דיא דא א־זט, ו־א־ד ;־בט גאנצע

א־־פכע־־א־פען פ־־ש נ־שט ;א־ ר־טטע־ דעש לעד

 ״אלש זאגטעאוים: ־אהאנןשאפא צ־־גע ״דע־
 א־־פע־- דא בעגאנן, ־־טטע־ ־־־א אונטערז־ב־נג ד־א
 ז^לל- ט־עפפען א־נגליק א־־ן מ־ך .ווענן :דיעזע־ טע
 איש ד־א ש־לד, ו־־־ב ;־רט־־ן ה־עב־־א איזט דא טע,

 פ־א; אויך יארונטער בעטטלער, אללע ע־בא־טע;
 דעם פ־א;ע ד־א או־ף — ה־־ז;אהם,״ א־;ש צישקא,

 ג־טם־הט־גער אין ריטטע־ אש שטאאטשאג־־אלטעש
 עד א־זט ״געווים :שאשא ערו־־דעיטע - ׳׳ ז־־א טענש

 ה־לפע איים א־ה; דער נאךניעטאנדען, האט ע־ עש•
■וע;.גע־־־עזען. לעער טה־־ע דינער פא; אנז־שטע,

זא. לוטצא פזף; ^דטשבעוו^הנע־ טעה־עדע
פא נישטש ריטטע־׳ם דעללע־ אין דאש א־־ש, גע;

קיי. וואר עדדע דיא וואודדע, געפונדען פעלליגעש
 אדפגעש־טטעט טעה־ •טע זי׳ אי־נעד איף נעשפאללש ;

 גדז^. אין א־זט איב־יגעגס אגדעדן, דע־ אויף אלש
 דא אוגד געב־עטטע־ט קעללער דעם טה־־ל שעד

במט ־־ענן פינדען. בלוטשפודען ש^ן טא; טאבטע
 געפלאששען

בל־טפל; נע
האטטקקיי- שיועללען א־יךחא ווערע. ען

 בעטעיקען העטטע דאך טא; ד־א בל־טפלעקען, נע
 יעדען פ־ד קעללעד דער •וא־ א־ב־יגענש טיששען.

 דא. ו־עלבע ד־טטער־ש נאבבאדן חא א־גד >ןפפק י
 האטטעןגיגגעןד*רט עדדעפפעלאדפבעוואה־ט רי;

 אן6 פא־־עהטע ד־א א־־ש• אוגד א־י; אונגעודגדערט
 אין ־־ים זאלבע־ א־־נען דא־־ן נאהטען עדדעפפעל ,
 צודיא האבשטעגש דעגזעלבען אץ דך דאש אגש־פ־־ך ׳
 איזט עש ק^גנטען. בעוועגע; פע־ז^גען דרייא ביז |
בעה־יפטען צו זאבע געוואגטע א־ינע זעה־ דאהער '

 אפפען יעדעם דעי קעללעו־ דיעזען א־ן דאש
 עם איזט פע־נע־ ווא־רדע. פע־איבט טאדד ־ע־
 גפראנצישקא, פע־ז^נען 6 דא־ט דאש ראנל־ך ;־:ט

 חיה א־נד ב־לה. ג־טל. י־טטע־, טזןזעש קאבליגשקי,
 2האבםטענם דא ק^גנטען, זיין ב־־זאטמען 1־־טטע־

האטטען. י־־ם פע־זאנע; 3 ב־ז
שאגדאר. שעד,־ע־ע נייע־חנגס, ע־דען ו עש

 ששאב. ז־א דאש א־ים, זא;ע־ אללע פע־הא־ט. טע;
 ניבט ארך געצוואונגען נ־בט א־־שזאגע צו־ לינשק־

 פ־א־ דיא אויף העטטען, געטאדטעיט גע־יג־״שטען אין
 שורדבעקעננט- דאם מאן י־א -עש'פ־עדדענטען גע
 אגט- האבע הע־ישבעקאמשען שטאבל־נשק• פא; ניש

 ניבט.״ ודר וויששען .דאש :שאנדא־טען חא וואדטען
 צי־גען אלם ד־א שט־עפל־גגק שט־יצאדעד רען פאן

 ייט- דאש א־־ש טעה־עיע זאנען ו־א־־דען׳ פע־הא־ט
 וואר ניעדערגעשלאגען זעה־ געפעגגנים א־ם טע־
 פא־געגאט. דיא א־בע־ א־הגען פא; טעה־ע־ע אוגד

 טאזעם האבע. א־־שגעפ-אנט פע־האפטונגען טזזנען
 אום דיא ע־ ;ם או געגעגאיבעד דעם זאגט ר־טטע־

 גע. בעזארגט ק־גדע־ אדטען ז־־נעד ש־קזאל דאש
 בע■ ד־א א־בע־ אבער האבע שטאבליגשקי, וועזען.

הא ער עטפפ־נדען רייע קייגע מאדדטהאט גאנגעגע
 דער או־ש ז־ך עד וויא שפעקול־־ט דאדו־ף גור בי;

 קאם שטאבלינסקי פא; קאנגטע. הע־ו־שציעהען זאבע
 ריטטער פאטיל־ע ד־א דאש העדרם גע־עדע דאש או־ך

 בענאג־ ברערנטעדשע־ דען א; געוואלטטהאט א־־גע
 משאר- א־ן טא־ד גאסטוררטה צייגע דע־ האבע. גען

־טע27 אם שטאשל־גש־י דאם אדם! זא;ט נע-־שעק־
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 זעבעל-דועלל איין דורך בעליידיגוגג עדליטטענע
 טיי■ הינטער דא, זעהען פע־שאפפטע. געג־נטה־אונג

 נא־- ג־אסע איינע נאך דך בעפינדעט אה־ע נעם
 זעבעל.דועלל אייגעם פא• עבעגפאללם דיא בע

 ניבט מעד.־ איך כין ה״טע פ־ייר־ך - !הע־־יהיט
 איג־ו־ע־דטעטש-פ־אפעששא־. זאנדעדן שטודעגט,

 עש פאללט שטעללונג געגעגויעיטיגען ט״נעי אין
 בעלייד־גיננהרך יעדע -6 ט;־ שווערער, ש*ן מיד
 ער־ איך פען.£6ע־שא צ• גענוגטהואוגג דועלל איין

 אדער קאללעגע א־ר,ד •יענן ראש א־נדעם. קלערע
 בעל-ידי- א־־נמאל נאך טיך •עי אגדע איין א־דגענד

 דיעזעס זעבעל טיינעם טיט א־הן אי, ז*ללטע ;ע;
 מייגע זיא. ביטטע איך !•וירדע הייטצאהלען רייבל־ך

 צי זאגען קארלעגען איודיעם דיעזעש העררען,
 סיר פ־ייגדליכקייט• ד־א זיא האבען איגד וואללען,

 טאגש — ף מיטצוטהיילען אגטיוארט עטיזא־גע דיגע
 וויעדעד שטודעגטען ב־ידען דיא ערש־ענען דארויף

 ש־י־בען איין זיא רעם פ־אפעששאר. יידישען בייש
 דער איבעירייבטען. קאלדענען איד,יער זייטעגש

 א־נבעזאג דיא פיר פע־צי־ה־נג באטאיש שט־דענט
 אי; ער בעטדדיערטע גלייבצייטיג אי־שע־יגג. געגע

 אום• אנטישעטיטישען אללען פץ; שר־יבען, דיגעש
 דא האלטען, צו פע־גע דך צוקוגפט אין ט־יעבען

 געטאבט• ע־פאהרוגג גע—ט דיא ג־נמעדר ע־
 פיעבעי אגטישעט־טישע איגגליקל־בע ראש דאסש
 א־־בערונג בעליידיגענדען אייגע־ צ־ זאגא־ איד,ן

 פער. א־גר האבגעאבטעטען ;אלך אייגען געגען
 פע־. אוגיווע־;יטעטש.פ־אפעששא־ דיעגטטפץללען

 עגט פ־אפעששא־ יידישע ־ע־ - האט.- לייטעט
 פ״־גדליששטע׳ אייפש שטידעגטען ב־ידע; דיא ליעם

 בעל" עיפא־־עגע דיא ״פי־ :זאגטע ער א־גדעם
 ד־ע. דא עגטשעדיגט. בדי־ מ איך פ־הלע ג־נג ד

 שט־עבזא- איי; דאש ■אי, פע־אגלאששיגג א ד־ זע
 פער דקאגגרטעםיט־שטיש ג־גמעה־ שטודעגט מעי

 פע־ איגד שעדליבק־־ט דעששען ער דא ור־פט
!געלע־גט איינזעהען ווע־פליבקייט

 ר ע ג ־ ו ב ש ע ר פ א • (ד •
ר ע ל ל א ו ו א  דיא ט.) : י ־ ע ג פ

 יודע״! דעז אן טהיילנעהםעי דיא געגען לוגג
 ייע. שטאטט. ם־עשבו־ג אין דיעזעש 12. אש פאגד

 אגגעקלאגטע 1 ערזדעלטען שט־אשעגק־אוואלל גען
יוא-דען אגגדקלאגטע !7 א־יעשט. טאגען 8 ליל 1 17

 פע־ טישא ם־גישטע־פ־עזידעגט געשפיאבען.—פ
 שטאדט• איגד ב־רגע־טיישטע־ דען שטענדיגטע

 עשטעי- ג־א־ דאש ציש־־פט, ט־טטעלש דדיפטטאנן
 זייא. ענטהאבען יעגיעדוגגשל^טטיששע־ אלש האז•

 ים־עשטהאל ייייטע-עא דיא פי־ יע־אך טאשט ער
 שטאדטהי־פטטא:; דעי יוהע איגד א־דגוגג דע־ טיגג

פע־אגצי־א־טליך. בי־גע־טייסטע־ אוגד

 ט■ נ ע 6 י ו א ם ע ד ף פ ע ר ט ע (ב *
ם ע ט ל א ן ער ד ה ע ד ו ן י י ר ע פ א ע  ם■ ט

( ג ר ו  מיניסטעדיעלע א־יף פאל־צ־־א דע־ דנד ב
 ע־טה־ילט יו־ידגנען שט־ענגשטען ד־א פארש־־פט

 אייגע־ ערהיעלט טאגען לעטצטען דע; אין ווץ־דק.
 אייש. איין האנדעלשבאגק, דע־ דירעקטא־ע; דע־

 ביננען •״ פעטע־שבו־ ■י־־זוגג, דיא יידע לעגרישע־
 מיהע אסע־ גר טיט פע־לאסשען. צי שטונדען 24

 א״פ. טעהרוואבענטל־בען אייגע; איהש. עש געלאגג
 דיא געגען בעש־ענקנננען דיא ערלאגגען. צו שוב

 א־נטער- א־הגען דאש ווייט, געהעןזא יודען רום־שען
 אייזעג. דען איי,? טאש־ניכטען אלש ייאו־דע זאגט

זיין. צי טהעט־ג באהגען
ש א ק נ ה א ב ג ע ז י ־ א ע ט ב י ו ־ ע (ג *

 איין געסטערן י־אורדע איפאל• בע־עט־א אי; ע.) ם
 נאכטש רעש פע־א־בט ען פע־ב־עב פי־שטערליבעש
 אייזענבאהנעיגעש. רעש אבגאגג נאך איגם־טטעלבא־

 בעיואפפנעטעריי. ־עייאל־־ע־ טיט זעשש ע־שיעגען
 יועשטע־ דע; צ־ואגגען שטאציאגשגעביידע, איש בער

 ראש. איג*ש דא ד־אהינגען פ־־שטע־לישען א־גטע־
 ער. דעש הא־ט ע; שא איגד פ־ה־ען צ־ שענציטטע־

גא. דיא או־ף איגד געדשט. ש ג א קאסש־עד אכטען •

ע. נ י י צ נ א
פישליךום געי־ה־טען ען-----מ בעעהי־ע אי־

איך י־אש אגצי־צ־יגע־
ע ז ע ק .ר ש נ

פעדזעהען: השש־ טיט צ־וא־ איגד שא־טע; ארלע־
עמענטהאלער ליפטויעה שווייטצער.

 ייע־דען בעשטאללינגע; האלטע. לאגע־ אש עטצ
 גיטע פיר אוישגעפיה־ט. ־עעל א־גר לא־גפעלטי;

ע־געבעגשט גא־אגטי־ט. י־י־ד ייא־ע פ־ישע א־גר
ראזענבעדג׳ יאזעף
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מצבות.
ראהדם ארנאלד

י*
נ

ז
;

1

זע.
■יאגען איינעל

וע
איגג פיה־ען איג־

לעבענסגעפאה־. א־ן ׳־ד שעפיג־עט קאששיער דער
היזפפגיגג ע נ י י ק וו־ריד  א־־פךאטנוען דין אויף

נעעטצט.

דע־צ• 13 פא; ינג
24 73 58 68 23 ך.עררמא:;ששאדט
82 46 84 37 30 פ״א;
65 10 40 41 33 לעדנע־נ

:־ע־אקטע־ •:ע* 1פע־אנט״א־ב־
*  *  ' *  • ל א׳ י ת ו ק ־ ה

עגונה. תקנות
: לדש שיל׳־ש, :•פ־ .נן8אנע־ד דאי־ נעווששע־ איין

 :12 ;א־־-קאללא, איש פא:ש דאנענ־ע; ט•; נעו אש זיי:ענ
ש אשעשע—ד, אלש, יא־י־ע עני• אישגה ני. ש־־ ר״ פ נ

 י אוגד תילדויי, פ■ ג• :יש שאן נדן נענענעגען א•״־ פאן ד-א
 ! יעיז־ א״; דא־,ע־ ד—• עש ק.—צ, דע־־ :■:ש שע—קע

 :ע- ע־־עגנוננשפאללע ש א ־עג־ע־־בען ע־וונש, דאפייששש
 ששאשו*. דיששלע־ פא• איוש ע־ אנצ-אלשען. ־•:ש־ייך

1 קל״- א־יגען אי:ר ־אא־ ב־דנעש שפא־נע, דו כלאש-־־ישע

בודאפעסט׳ גראבשט״־נ־ראגער ג׳
\ 5. ״ *'\ז117,11*>1־י1}0111:\**11>־1 •|
 געשפע־רט.) ט—א־ג; שבת ואן 4
 זי דיא וועלשע ־־־נדן, אללען ד־ עמפפיעהלט ל־
. ג־אבשטיינ-זעטצענש דעש פפל־שט גע—ט ■3
 2 האשען• ע־פי-ילען צו 3
£ א־לר טא־מא־ א״ש ג־אששט״נע שאגע זעה־ י•
 • פץ־־א. אהל א״ש ג־אשטע־ אי; דג־ ג־אג־ט 4
זי שאגע זעה־ ג־אוריונגען. דא־־עדטע טהיג• ״
זי ויערדען פע־גאלדיגג עשטע־ טיט ש־יפטען *
£ אי־שגעפיה־ט■ בעשטעגש *

4 4 4 . 4 . 4 . 4 4 4 4*4. *ג 1 >ללז *• .• ^<•0

אלע, אעטהערישע
א

אץ פא־ששאנד —אא; -:שען צ• ראן נע
א£08.7.־\̂ת >מ!£״\1*ו1• 001011211.

. ׳״, , , ״ י געט־עגקע; ״©גען י

טרעבער שלדיאורץ׳ רוט, ל־נערע,
אפפא־אטע, ע אה: וועגע דאלטעם איי?

ד ל א רנ ד א רי ע ט ט א וו
1 בודאפעסט. ז

טעטפעד איז־ דעש א-־ייש יש ־ טאשאדגאששע
 וו״:. צו* אללע איגד דא־־ע וו־ננעששעי, פע־גע*

״•׳;פא- ■אשד״ א־שיקעל. גאש־־נע• פע־נעששע־וג:

 צ״ עשצי. ר־יע-נלשפולויע*. ורילשפ״שש, צעיץ,
נדאנ־שו־אצ״א*.—ו

ודינפערםעהרוננסקאמפאזיציאן 'נ״א
';־אש• גר״״קי־א״שע או:ד לאצ־א:שבו*-דא;יפ

דעצ. 1פאט באתענקוחע בודאפעסטער

ע. ז א ל
 ששאאששלאוע יפע־צעגש•;; ע־1א54
־!3*50  לארע נא:צע . ע
פ־;פשעל . ע-1א60

 111* צ• ששאאששלאוע ע־16;י4
5*1 צ• . עש 1864

.............................קדעד״שלאוע
 !^;ו־-ואדפפשגפא־־שש-לא־,•

 נולדע 1>4ו צ• פ־*)ד״;;-לאוע או::א־
 נ 50 צו נע האל .

 • ■ , טה״ששראל-יאוע
 קאדמשאללאוע וויענע*

 100 צו לאוע ש־יעששע־
 . -ענשאנש־־עע קאדא

• • • ש־־קענלאוע
 . . לאוע איגשניוקע*

 ל>ןזע הלא-
לאוע קענלענו־שש

לא־ע ק־אקויע־
 י^זע אפ;ע־

 ל^זע פאלפפ•
 שלאוע6-ודא.ל

ל ש  לי^זע ש א
אלצנו־נע־  לאוע ו

 לאוע )־ש4געג שש.
 לאוע רע־ י שטא;־ש

 ל>!וע וואלדשש״ן
 . ור;ד־ש:־עשין

ד אני׳ א- לין־ע ל

 4 0 צו
. 10 . 20 
. 40 
. 40 . 10 
. 40 
. 20 
. 0< , , 20 
. 20 
. 20 
. 0*

חסס 31*01)11* >*(ו1ז>! 18110יזסס1, 14

1 1 1 1
א*:*.א־ 119 —
א־ננא־ 131 —
א\;נא־ 136 —
טע-:*־ 171

171 -
צי ;אל* 174 ־־

אי' ל גי 109 ־
.א א*: 118־

גז ־ • 118

ע־ע י־ע־טה-פאפ
 . 6.״ ;אל־־עעשע ישע
4.״ ע־-יע:שע פאפ שע

ע־-גא;אדע־1

10!• 20 
1 ̂ 5 75 
127 —

!■:6 ־
- 27 

22 ־
- )11: 

19
- 20
— 40
— 35 

—]20

25־!:
— 16 

— 24 
50 27

״ {;ד <.פי* ־־
־1 ־ 119 3״

׳ 86 85

2:; -

 נאיע:ק־ ״א-שע; א ־ע־ • : פר<:־ש
׳ צ■ ד-ש-א;ששאלש  . סע־צע־ש 5,

 5׳ ״, ״ צ• פאשה.-:א;קיה א־ג;. דע־ דעששא
 6• ״, . צו נאעעגק־ע״ש אלל;ער. שין ־עש

 5 צ• ־עטשא
 או;;; דע־
 ;א־דאששנאהן דע־

 . . . . ען אקצ ק־ע-ש אששע־״ש-שע
. . ש-אקצ-ען ק־עד א-;;א-שע

..........................אגלעדען 3,״ שע־נ־שע
געלד־-רדדזע

..........................................ו־לנע־-אש־א
..................................•י דיקאטען

.;־י*דע;-;אלד-8 ־:־ש-א־ללא־־שעש—אששע
..............................פ־אנקש) 20( שש-ק

................................... נצפאלעאנדא־
.........................־••:ש:א;ק;אשע; ששע—
.......................................דא־ק-ששיקע20

........................סאפיע־־ונעל ־וש־שע

9 • 25 
95 -  
1*9 — 

102 -  

1<10 50 
1:15 — 
97 50

101 —  

102 75
 98 <־■0

50 101
50 166 
 162 ־
 290 ־־
~ 280 

15:

— 100 
66 5

48 9 
48 9 
45 58 
69 11 
18 1

דעצ. 13. פאט קארנהאללע דעו־ פרוכטפרי־יזע

10(1

^א:־אד:

3

§
ו

1

1

75
76
77
7מ
*71

סי׳
81

75
76
77
78
79
80 
81
75
76
77
78
79
80 
81

76
77
78
79
80 
81

8.80— 8.90 
8.85— 9. 
8.05— 8.10 9.15— 9 20

9.35 9.50
9.55— 9 65 9.70— 9.75 
0 80 — 9,85

9 35- 9.50 
9.55 9 65
>1.7(1— 9 75 
9.80 - 9.85

 6 35- ••!3'י
9.65 - 9.55 

75 9 -70 9 9.85 -9.80

 :1 <ע ט : ־ ־ פ
ד

פע־
100

•יאג־א;•:

 דאלץ ;ע־ששע
 פוששע* נע־ששע
 . . . ־אפע־

נאגאשע־ ־״; קוק
־ ע ־ ע ד  . . א:

•אדע־ ד-;ע

70
62
62
40
75
73

7.—7.30•

6.65 -6. 4)1 
6 10—6 50 
5.25—5.15 
5.10—5.05 
6.15—6.50

; 9 42 יז ־■יא־־ פע*!׳־
• ז 1 י

—. ־ ;1
־ • ־ 1״ ! 3  , ■

0.44 8
י .־־— ׳״• ן !י ״ן!ז ה

ניו פא: הילזענפ-בטע
.׳.'5" 9 .- 3 . . . . . פדאייען

. 12.5" 12 — ^ . . .  . צווע־ננאדנען
15.— - '4........................
12•— 1 0 .—  • • • • • • ■ • ע־נוען

110 .50 1 — 5 • . זאק ■אד ן *,•רוע:-י
ן 41.— 40.— , נל- פיי., 33 נ־רע• םזןדן,

11.50 • . . . יק . -10 . האנפואטען
נול. 32״,5 ש־ש—-אד-שפ

נול. 3,*75 פ־עשדעפענוו. שפיר•שוש,

לוז̂(811*0ז1ג41 תא6 96ז6וז1ס(0ז11. ס*ט1<0ס1)1זו : )*א}



ש ע י י ג״\ י ד י . ע י ג נ ו ט י י צ
 ע־קלע• אנדעיע רךיכע האבק. וואהדגענ^נזטק כע

 א־צ העריען ד־א וועלבע דיעיעניגע, אדם צו, רונג
 פישע דע־ בי־א דע־ דאם צ־־א-, א־נד נאבק. טע

 ־ד6דא ענטפעי־נטעסשק ב א ניבט הענדע אונד
 ■א ט־ט דרע־נד ^ע־ז^ז ־יא זיך אלם שם־יבס,

 דיא א״ב )4 ז העטטע בעשעפטינט ארבייט העד
- א־נד צ־א־טלע־ דר׳ העדין דעם בעה״פט־ננ  ד

 ביז א—ו אלם רעננע־ ניבט ל־יבע דיא דאם דיש.
 נע. דאדו־־ך קאננטע, דין י־אסםער א־ם טאנע פיער

 א־־פגעדונזק ניבט ל־יבע דיא ״־אם -עבטפערט־נט,
 טדדערע לעבענדען ויאססע־ א־ם דיא דאם אינד

 בע ד־א איזט )5 ? בעשעדינטק ניבט ד־עזעלבע
 נאך ע6־ ־ נעשלעבטליבען דע־ בעציגליך הרפטונג

 דעד ב־־א אינד נ; אינטערזוב דע־ פאדגעהע; דעם
 ער.6 זאלבע אויף בעש־־־ב־נ; דע־ פינקטדבקייט

 ;•־קלע• דיעלע ניר דיא נעשטיצט, דאטען לעשליבע
צולאםשעף דוננ

־ ע ד )  ר ע ט ע ר ק ע ם ם ט א א ט •ט *
־ ה ם י נ ד ר  ניבט אבע־ ט) ק נ א ד ע נ ב א י

 שטאטט טאנען א־־נינען פ!$־ דעש פאלנע א־ן עט־יא
 העט־ דעשווענק ■ ראד,אנצי ט־ט דיעללם נעהאבטען

 בלי־- אמטע א־ם וו־יטע־ נאד דד־אנ־טי הער־ טע
 פע־אפפענטל־בט אמטסבלאטט דאב קאננען. בעז
 •יא. עב־נ:׳ ב־ ענט יאנינל־בע דיעבבעצינליבע דיא
 שאן :־ראנישי—הע דאב א־זט ע־זעהען צי דדם
 אננע־־בט ענטלאבב־ננ זיינע איש ־ניבט א .י אם

 ־עש ערל־בען בעזזןנדע־עם איי־ ניר א־נד האט.
 אט. איש יעטצט ביז ט־בא ט־נ־שטע־פ־עזידענטע;

 קיין א־ב־ינענש א־־ט ־,•־אניצי הע־ר בד־עב. טע
 אין אטטע ־עם אייב נע־,ט ע־ דענן ״־השנית״.

 דער שאיעבטעט ל־ ויייזע. עה־ענהאשטע־ זעה־
 לייבטינ־ פא־צ־גל־בען ז־ינע פיר אירש ־אט קאני;

 דען דיענשטצייט לאננ״עה־ינען זיינע־ ויעה־ענד געז
 ־ער דיעש לט א עש עהען. פע־ל לעאפא־ד-א־דען

 איזט ננעדיג איהש ראנינ דע־ ־אש בעי־־־ז, בעשטע
 קיי. פע־ל־יטד־ננען אינ־ אנשילדינלננק אללען א־נד
 לאמש. האט רדדאדט־ ד,ע־־ שענקט. נל־־בען נען

 בעאטטען דען פא; פא־ט־טטאנם איה־ ח איש טאג
 אבשיעד ציניבטע־יאישב .קאששיניקאציאנש דעש

 טהעטיג• יעה־ינע נ5 אייגע יאמיט אינד נענאשטען
 אבנע- צ־נ־שטע־־אישש דיעזעש לי־טע־ אלב קייט

שלץששען.
ר • ע ד  ע ט ר י ט ו ש ע ד ע ק נ י ל ו

 איש. סאלא* ן.) ע ד ■ י א • ד ן ע נ ע נ י א ל א ש
 אין ש־מאני נד א אנא־ אישטאצי. ט־ט דער דל.

דע־ אין האט יועטטאייפע־ט, ז־־א י־דענ£־עששע־

 נעלענענהי־ט דיא ״!.טק פאם לאנדטאנשז־טציננ
 וואי עש נעבען• •ודקאיינקהיעבצי דען בעניטצט,
 באפ אינד נאזא־ענערן דען ן פו* רעדע דיא נעהטל־ך
 דיא דעל־ג**נםםעקטק, צידיא דנד דאש ט־שטען

 אעד האט, אנע־קאננט ניבט נאך רעניערונג דיא
 זאנט אבער שאלאי האלט. געפעה־ליך £־־ מאן ־יא

 דאש א־נד זינד. געפעה־ליבע־ ודיט יודען דיא ראש
 א־יפ־ענענדעלאבע;הארט,דאש תלמיד דען פא; מאן
 ער דא נעהא־ט, ״פיגעטלענשענ״ פיאש ע־ האט

 שא ־אננען. צי ניבט תלמיד דע; נעשטעהט זעלבשט
 דען מאנע קולטישצ־נ־שטע־ דע־ פע־לאננט לאי

 זאלבע ר־בט־נ ו*ב לאששעי, תע; בע־ש־ א תלטיד
ז־נד• ענטהאלטען רארין לעה־ען נעפערליבע

ד ש א ♦וד ל י י. ל ו* ש ר ע ה ט ם ע ב
 דאש דעי אב־אני, אנשט־ייבער דעי יש.) י ש ז* מ

 נעדעבט. דעש א־יש שאל־מאשי עשטהער דע־ בילד
 דין האט א־זט!) •ואה־ עש (ווענן האט, נ/־טאלט ניס

 דאש- איזט אונד נעב־אבט, היע־העד מי־שטערווע־ק
- דריים־נ גענען פאנאניא א־ןהאטעל לעלבע י רי  ק

 •אנאד־ איזט ע־שט זעהען. צו א־־נט־יטשנעלד צעד
 בעטטעלט יעצצט אונד ;יי? גענא הויזידק דאטיט

 דע־ פאן אהנע דאט־ט. קינשטלער״ ״פאלשע דע־
,האבען. צי בעיו־לל־נוננ ד־א ה־עצי פאליצ״א

ר (ש * בלאט. דעש שלוש £א־ יל.) ד נ ב
 ע־נדע ע־ש־טט זעה־ ד־א ודר ע־האלטען נש ט

 הנאי; ה־ב של היגש־־דען דעש פג*ן נאב־יבט
 ט־־יבי ״ה צי דדוחשין שלשלת העצים המפי־ש־ש

 פ׳ ה׳ ביוש ם־א״א, דק״ק ביד הא זציבלהה ב־אדי
 הניבה זאת ד■ יבייש הנ״ל הנא־ן ע־ק־אגקטע מקין

 בייש הי־ •הלו• יבטה־ה. בקרישה נשמת־ יצאה
 בביד לטנ־הת־ יבא הע״ל שבוע ה׳ ״ש הטה־ת

 א־נ־ השט־ביש• הנאיניש ה־בנים ו אתי שהשמיד־ אה־י
 הח־יף הרב וויה בנע; בעצי משפיד־ש דע; טע־

 טטיאיוא ני׳ שיפר עקיב׳ טו״ה בנש״ק •בו׳ הויתיך
 ב־עזאויא ייע־בא. טשעניטץ, ישו׳ ה־בניש ואה־יי

 זצוקלהיה המניה הנאין ווע־באיוצי. אינד וסאבאטישט
 ענוו איין וויששענם נראשען זי־נעש ט־אט׳ן וואר

 העיר יאת האבלים ינהש הטקים זאנדע־נל־־בען
יתנצב״ה. ־־ושלים ציון אבלי שא־ בתיך האבלה

ם. ע ט ם ע י י נ
ננארישקר״כסטאגע. א ד־עם א**ס
 אוננאר־שק דעש זיטצינג נעשט־ינען דע־ אי;

 דעפיטירטע לינקע דע־ ־״עדע־ האט רי־בבטאנעש
רעדע יירענפי־נדליבק אי־נע־ ט־ט שאלאי עטערי־

 ו־־רדי. איין ש־ינט ער בענליקט. רי־בשטאנ דען
 א־הן האט ער דענן זיין, צי ש א־שטאצי ש־לעי־ גע־
 אי• טעם "י ב־יא נעמי־נה״ט ינד א בארני־טה״ט אין

 דעש בודגעט דאם נעטל־ן־ קאם עש בערט־אפפעי•
 ו־עלבעם אין פע־האנדלונג צור קילטישט־נ־שטע־ש

 ענט. ״קולטוש-שובווענצי^נעך פי־ גולדען *000 אייך
 יעה־לי־ נ־בט שטאאט דעד נעמל־ך א־זט. האלטען

 ייד־שע־ א־מער אונטערשטיט־צ־נג ציד נולדע; *00״
 ברען טקיה ארע־ שינאנאנע א־ינע ד־א נעמי־נדען,

 ק$נ- עיהאלטען ניבט אלליין ראבב־נע־ איינען ע־ אל
 יואט־־ע איך :רונדווענם שאלאי ערקלערטע נו; נען•
 ד־ד. טאבטע איך יא ק־ייצע־ קי־נען יודען דיא פי־

 טאלעראג־צ. פערפפליבטעו,ד־א נא,ך עהער זעלבען
 לעבען א־ם צוואר האט ט־ך בעצאהלען. צי שטי־ער

 דעם- ד־עם ע־קלע־ע איך בעש־#גק. יודע -־־־; נא־
 אויש עטווא איך דאש נלרבע, ניבט שא; דאט־ט האלב

 ע־. ן*ן6 ניר שפרעבע איך שפ־עבע. א־נטע־עששע
 אלשמיין מאבטע. אנדעו־ן איךב־־א ד־א פאה־יננען,

 האדבען־אהיעדקמא־ד א״נעם פא־ אנא\י פ־י־נ־
 גע. איך וואר דא £ז*־ב־אבטע, טישא.עשלא־ פאן

 אויפצי- זאבע לעבערל־בע איינע אלש ד־עש נ־־נט,
 בע. ש^טש־טש פאן הערר עש ודא זא פאסשק.

 דע. דע; יעטצט אבע־ פ־אנע איך האט. ש*־#בען
 דע־ נאך יעטצט ע־ אב שאטשיטש. פיט־,־טען

ט דאש ווער פ־־הע־. ודא איזט• אנז־בט זעלבען
 איין א־־גענ״וא ורענן בעאבאבטעט, •ידען דע־ בע!

 קאנפעש. נאנצע א־־נע ־־־א -דד׳ פערא־בט טא־ד
 פע־מאגען, טיט נט. בעטעבט זאבע דער דך שיאן

 זאני\־ יא א־־נשרייטעט, פ־עשש־א; ־ ש;ךאל־שע
 איישנענ-א. לייבע אי־נע דאש צ־״קנעש־עקט, בט נ

 •יער. פע־״ענדעט צ־ועקען אונהי׳ל־נען צי אינד בע;
 דע־ דענען ז־עהט׳ אננ-פפע ד־א מאן ■וענן דע.

ל איזט אוישנעזעטצט •ושט־צט־נישטע־ -  דאס ער ו
 דאש מאן ■וענן ;ש־טצטע בעשטעבונג פא־ נעזעט־ן
 גליי- אנדע־ש ניבט טאן קאנן דאנן דעהט, אללעש

 גע. ר־ט־עללער איין מארד דיעזע־ דאש איש בען,
 ד־ע- אין ניבט יודען דיא ווערען זאנשט ־ענן וועזען,

פא־נענאננען. והיזע זע־
 ז לאנדע דיעזעם ;א יודען דיא טאבעז וואש

 רענן בעשפ-עבען. צ־ ;אצה־; ניבט א־זט פ־אנע דיעזע
 פוש ויינק יודע איין יואהין דאש בעי,־*זע האבע איך

 ויאהל. איה־ען נעמיינדע דיעזע האט. נעזעטצט
 נעמייג- ד־א האט. פ־*עדקפע־מ*־ען אינד שטאנד

 פאלקעם דעש פע־טאנען דאש ג־ונדע צ־ נעהט דע
 דעם צו אנדע־ט נ־ו א נענאממע־ דעטזעלבען ד—ו

ניבט דאשנעהאדט אנשטעללען דאדאש יייא ־ידען.

 :י::י.ינ׳־.ש:זיזן א אללששע:די;6 פא־צינע נלענצזנדעי דיעוע
ע־ ;דאננשיו :•־ ע- א •י א־נד ייא •רז:; נזנינשטינשע ע־

:־ א - - שע6ע .א ע . ״ א ש״א . . ע . ־עש ................................ד

-  ־פ א בזי• ־א.־:*״.• ציקינפט, :עכפשע דיא ־
 •ו־:•■:פ ־.•■;•1•א■ דעס יייעדע־העיששעללוננ י״יו־ •;פ1?• :!

 •; ד אץ שיעז א־־ן יפ'אפ אי;ד פינע־יא פאן ע י •פי -עד
 איבע־־ פע־לץ־ דיא ע־ דאג ראינדעי, ראפ א־ץ. דע־ץ
 ק־י;נ- איי; ליפט• •טילי;־ •זא־נדע־ואפע־ רץ דענען א; •א־..

 אידן נזאנשען הע־יישגיער פז־נם,—-.זפ :■•ץ,—ע קעלז־ע־
 ניעדא:־ דא־ע־ דען נענאפפען, אונליידלהע; צום

 יתנע רעש אוש מאנל־ך לרא פיעל לא ראן דעפ ־.אפצע,
 ק־אפט, :ע־״שדג־ע דיא אונך פע־נא:;ענד.ייצ ז״נע נינג.
 א־ דאננע •יננען דייפ לןןסםק8 ־אטם;•, בעוועד״־ט ע־ ייא
 ;,־ענקטע :ע־י־־ונ: לייועפצע דיא דע; איין, ־א:רוצ־ נע;

רא־ :׳ישש דיז ענשפלאררשע. דאפש אל:ד ע^־• ■;־א
 אבע־ י״פפ;:פ, י־דישען שי־םשעיז דע; גייא ש־בע״א אי;
 צע־ישד^־פע -עש אין נעגליעבק ד־דפען ״א־ נעדיש־ רץ

 אינד ל־י־ערניאפש דיא -אשפע ארנד •ייפצע א־אבייטען •ע־
נייגע־אלטען. נעדואי:־;; ענדען—־.ע־ורא דעש לישש ־•א

 אוגד אינורסשזנדייש דע־ ארם ע־שש נון רך ע־ •ז־א
 נעזעללטע דאי-ישע. הע־רשנעאדנ״םעם שטעלי^ו:: אלנצע־ן

 דיא קאננשע עד ד,־:צו. נעפידל אנ־ע־עש איין :א- די
 דעהען, ענשפאלשען רך נינט ש־יש דישענדען דע־ נלישדע

 ייינעי א־ז אם=ען■6 צו —א צו ;••נ•;: שיעפע א״נע אדנע
 שאנען דע־ נעזישצע איש שא; ז־ך ע־ ואד, אייננילדונג

 א;- דע; טיט האנד דעדען דורך איגד ״;שי״ דעש שאנטע־
 דער פערועדען, פאשע־ש איר,רעש ירדדע ד־א א:-ף שם־יכע;

 יאדיע־׳ בעגאנן ע־ דאטטע. נאנפאלנע־ צלש לאדן קיינען
 ד,ינ- אד,נע נעהע־ן. צו ט־יש ווייזע שאנלינע •עדע אדף דך

 אן, ליענעשדיענששע קליינע זי־נע ויא נארש טערנעדאנקען
 עשפפאנד. איד,; נענע; אבניינונג א־ינעאיננע־ע זיא אבנלייך

אלש שעד־, ני:ש: ליא פי־נשעטע אשי;־,6 איר,ר ורא אנע־

 ארנשע א־:־ נע;
 ליא דיא נינשש .*!
ע נעששא:־ נעשאעש,

 דיא איר־ פאן פא־דע־טע אל:ד ני;:
 -ערפא; ש־יש ליא־ אנצלראלשען. ■יא איש פאטע־ -עש

אב איר־ער פא; •המן עש •יא־ יא אינע־־אשט, ראעלינשט
זעלבשטא־נעי■ זיינע־ אץ ער ו,׳•■ל דע־.־, •א שא

באש, ע־ נעראלשען. דאנליך פי־ נינש נא־
מיש אנע־ — ד־ארעטע אל;ד פלע־עטע ע־

 צונע- ני:ש שעדנען צאישען רעש
 פע־ פי־ בעש־רלננען דינע אללע ד־יש ע־קלע־שע ליד, ש

 אנציששיי־ען דאפא; ע־נשטליך, א־־ן נאש אינר נענליך
 :• אלש נ־•:. א אנדע־עש נינטש א•־.־ נליע: צולעש״ש

נערשעי, צל עצופלינש—א• נעשישצע־ ־־:ע; .ש״ . איר-
נעששערען. צו אללעש פאטע־ אי־-עש

נע- נ־ל־ך •אר־צערנשען לעשצשען דע; אין ווא־ עש
 נא־ סנרדרין דעש ארש מעננע־ צייש צל יש - פאן ליא־רען,

 דא- אל:־ לעד,־ע ־•א יא־ש איש ועניעז. צ• פ־^ורנ׳ן דע־
 נע- צו נלדנענשטרייע אין פאלק דאש ם־עדיגען, צו ■איי

 פא־ששע- נעם־ינדען, ציי־שען שט־יישינריישען שעשש־נען,
 פ־אנען ע־־נע—ש אינד שלינטען צי בעאדשען אינד רערן

 אל- דיעש:•יא וויא ליך, פע־ששע־ש עש בעאנטרא־שען. צו
 דיעש ראש לוא־, פאלל דע,־ שנהדר־ן דעש פע־־יבטוננעץ לען

 דיא -6 נו־ נעטיינדען דיא אל;ד נעשאר, אונענטיעלשליך
 ווייטער- דעששען —פ ■אורא לענדליננש, דעש אינטע־קונפט
 ר,אט- לא־נען צו נעטיינדע צל נעש־ינדע פאן נעפא־דע־וננ

 דעש ליעשען, נערשען נינש פיעלע אייך רך עש אבשאן טען.
 איבע־- צו נעשענקע ורללינע—פ ״נשי״ דעש פע־ט־עשע־

 דער- ער א: אן, ועלנשש דיעוען אדף דאני קאש עם נען.—
וואללשע. אננעהשען נלי־נען

 קאששען, רך פא־ •וחנן דארע־ ליעש .;שי־־ דעד
פאי׳ פעהלע־ דיא שא:ע.ד אונד לאנפט אירש שטנללטע

 נעורששען, צל :אדענשדיך אירש פיר־שע נענא״נען, ע־ ריא
 מעד- איינעש לי־ א■ ר אונור־רי: שאננעש איינעש עש דא־
 נינש אירש :•־:וגג אי־־ע איינדאל *יא ארפצוד־עננען. נעז

 נאששאפש איינע אירש אינע־ש־ל: א־נ־ קא::שע. שענקען
 אליפשע־-ן- אירן דאנשע ע־ נעשיינ-עי. צ־ליצישיין ־•א אן

 פערש־רען אללע6ער־ע: ראש ריעשיש אירש ע־ דאש לאש,
 בעפ-ע־י:־:: רארע א־נע אירש עש ־אש א־נ־ ע־יליילע.
 -עש פע־קינדער איין אלש שאי צ יי •עש שישפע, שאפפען

 נאך ע־ עלנעם י נא־ ש־עשען. אי־פצי א־שייש ל גאטשלינען
 אנע־ ־אשש;. ששעש—נע וער־ לא •אר־ען הענינען פא־
 רעפ נלרבשע, ע־ אלפ ווע:ינ, שא:ז וי־נען קא::שע חלל

 בעפד־עדי- איני ע־־ע ריעיו־ך צעי׳שדא־פינש דעש ואר׳ע
 פ־י־דע א־;־ דא:ק שיש רן א או:ד פע־שאפפש נע:•; נע:

 אונד אירש פא־ לי־ פערני־נשע ־ורנן ראנען. צ• ע־פי־׳לש
 א־ננזרן ויינעש אין אבער זע.—אב צור רך נע־ייטעטע

 נע- אונד פערששארש ליעבע דינע עש. ול־רלצע אי;־ קאנשע
 ער- לערען, צל צלייקנעורעוען אנשפ-נע זייני; דעשישר־נש,

 שצי־ש־שען שיש שענשען לי־דענשאפשלינען דען פ־ללשע
 גע־ איין ורא אושרע־, ע־ ליעף ציששער דינעש אץ ראשש.

 ניש• דיא שילא־ פ״שם׳;, דיא באליטע שינע־, רייצטע־
 ע־ ניז רוחק, צ■ נינט רך, נעלאנשע איני ראנע שע־ששע

 שאן •;:שנענע׳ששאנרען. אירש דיא ניעדע־נעשרעשען, אללע
 אונר פלאנע פי־נדלעלינען דיא א־בעד ע־ בד־שעטע יעשצש
 לעשוי- דיא עד דענען שיט אללע, אלש ענשויירפע, שאכטע

 טיעפב- אליפ׳ש ראטשע, פערקעחרם ענג לא •אריע פיער טען
 לעש;י- דער אין פע־נינטען. צו עניליך אונד ק־ענקען צו ע8

 איינען רעננאך ער שאנשע אב־יילע רע־ פא־ ששונדע שען
 דערועלנען אן מ־יש׳ש רער׳ן ראש אייף פע־זלך לעשצשען
 וויי:- דע־ אין איבע־דאשש, ד,ייטע רא ע־ .׳וא ששעללע,

 דע־ ווא־צע איד,ד צו ער -עדעשע נא־שענש, דעס לרבע
אושלאנכש. אבע־ — ד־איענדע דאנן צעדשליבקייש,

פאלנט.) צלנ:8זע8(§א־



.־יא 2•5 :ו ט י י צ ע ש י ד יי ר
 פערי דעם טאנע אם איזט דאם ,1881 נאוועטבעד

 נאבם־ני- שאן א ק ש י צ נ א ר £ דער שווינדען
 פיה- ריטאנזן־וע־י דעם נאך וועגע דעם א־־ף מאגם

 א־נד האט, געם־ונקען ם ם שנא איהם בייא טארקטע
 ט. ו ל אי; אייך נלי־בצייטיג אינמאנליך דאהער זיך

 שטאב. זייא -טען28 אם קאננטע, בעפינדען א צ
 דאשזעל- נעוועזען. ר־מאנאוו אין בעשטיכמט ל־נשקי

י ברער דע־ אייך בעדדיפטעט בע ש י ר ח  ו
 זיינע שטזןבדינסקי וועהרענד ד. י י א אונטער

 אם עי דאם בעהייפטק, ערווא:דטען6 אי;ד פייייא
טען2ז  געוועזען, היזע צ־ נאבמיטטאנם נאייעטבער .

 כיעל נאשענש נאכבא־ א־־נעם בי־א נאכמיטטאנם
 צוריק־ וו^הנונג ז־ינע־ אין נאכטם איכר געבליענען

 ש־פ־וך, •ויערער מעדקויירדיגע ד־עזעד זייא. געקעה־ט
 ם שטאכלינכק־ שולדבעקעננטניששע דעם טיט דע־

;עקלערט.6אינאד בלייבט העננט, צוזאטמען
 אין דיא שטאבלינסקי עייקלערט, צ־יגע א״ן

 אלם געררעזען. צושטאנדע אונצו־עבנונגשפעהיגעם
 מא־דטהאט בענאנגענע דיא א־בער איהם זיך ער
 געפעננ דע־ צייגע אנדערע־ איין ע־ט־רטע.6אנ

 ־אטאים זי־א שטאכלינכקי ארם. זאגט ניס-ארפזעהער
 ר־טטע־ ד;־פ קעללע־ א־ם טא־דצהאט דיא ע־ אלם

בע־וא־סטז־ין;ע״עזען, פאללעש ב־יא ש־לדע־טע
 הייטעפלךטנעזעטצט ווידד פערהאנדל־נג ד־א

 פא־ צי־גענ-פע־הא־ע יריטערע נא־ ווערדען אינד
________ נענאמטען•

 א־ם ־וירד. אנלאננען היער נידעד־האזא איים יערי
 העט. איינענטליך בייצו_וו>ןהנען. אונטע־ז־כיננ דע־
 זא־גע דעם אי; דע־ זאטמט לייבע נאנצע ד־א טע

 ויע־דען ה־עהעינעבראדט ע־דע בעפינדליבען
 פרא־ פעסטע־ דער י־אינש דער וואר ד־עם ;אדלע;

 פעהלטען לי־כע דע־ א; נענעל ד־א עםםארען.דא6
 באדען דעם א־יף שלאטטע איס דיעזעלבע זיא אונד
 נירעדיהא. דער האפפטען. פ־נדען צו זא־נעם דעם

 ״נעודכסען איים אבע־ האט גערינטשהאף זאער
 שייט־ פ־אפעכסא־ען דע־ אנזיכען דאם גרינדעך

 צודיקגעוויעזען בעלקי אינד טיהאלקאוויטש הרעד,
 דא־ט־גען דעם אנט־אגע דעם בעשלאשפע; א־נד

 נאדי.קאללא אויש יאשא דד פ־ל־דיש קאמיטאטם
 טהי־לעדער נעיייכש: ניר א־נד לי־סטען, צי פאלנע
 זאכפער. צי־ ש־נדעט ניט £י־ ער ויעלכע לייבע,

 דע־ זענדעז. צי פעםט נאך בעניטאבט־ננ •טטענד־געז
בע ד־עזען נענע; צייא־ האט ה־ימאנן אדוואקאט

 נעליך דין אפפעללי־ט, ,:ע־יבטשהאפעם ד־עש שרי
 צידיקנעוייע■ נע־יבטע פאם נלייך אבער ו־אי־דע

 דע־לייא נענען עש ראם בעגרינדוננ, דע־ מ*ט זען-
 אפפעל־ ק־ינע נער־בטשהאפעש דעש פע־פ־ניננק

 שייהרער, פ־אפעששא־ען דיא - נענע, לאציאן
 לאמם. איכערנאהטען םיהאלקאיי־_<ש א־נד בעלקי,

 נ־־עדי. דעש ז־־טענם דיא איה־ 12 טיטטאנם גיא:
 נעלאנדטען ה־עהע־ נע־יכטשהאפעש חאלע־

ננש־' נטע־ז־ב א ;דעם ל־יכעם דאדאע־ דע־

ייטעץ.)נייאיגר פערשיעדענע
ם ע ל י • ה ט י י  א

 א־לט אבענדם ;־שטאנ
צ־םא. איים ידען—

אננע־יאננט.

 קאנצל״ד דעש אינד טעשאר־
אונפעה־ דיא ־•אי״דע אדלעש

 לאיי, ־עקטאר
דעו ׳לעה־טהייט

 בעט־אבט אין לערד שעצי־ונג דע־ ־••א ־יא ביין.
 ויאוי־ איבע־נאהמשפ־ז*טאקז*לל דעש אין ־אטטען.

 העדפ^־געהאבען, אומשטאנד דעי לאיייא דיעם. דע
 בעשטיסטטעם קיין לא ל־א א־נלאפע־נע ז־א. דאם

 אייך ציזענדינג דיא קאננטען, אבנעבען אי־טה״ל
 פאר־ ז־ך פארדערן צי לייבענטהיילע איב־ינען דער

 פעלטי־ עייפ^לנטען לאדאנן דע־ נאך בעהאלטען.
 טיט קישטע דיא ל־א נא־טען פ־אטאר^ללש דעש גינג
 טעד־ע־י ריבטע־ אייך וואכאך נאב־יכט, ד־א ל־ך.
 איזט ווערע, געוועזען צ־נענען נ־רעד־האלא אויש

 פע־טהיידי■ דען ייאורדע פא־נעשטערן - פאלש.
 דע־ אננלענענה־־ט ט־שא-עשלא־ע־ דני־ אין נע־ן

 נע. קאני דען בעשייד ע־ב־אבטע דיעלעם 13. אש
 דע־ צ־נעשטעלדט. טעדיע־י נעזא ריבטש־אטהעש

 יענע־ א־־פצעהלוננ גענרע דיא ענטהאלט בעשייה
 דען וועלכע ל־יבע, דאדאע־ דע־ בעשט־אנדטה־ילע

 יע- אונד ייע־דען, איבע־געבען זאכפע־שטענדינען
א בעשטאנדטהיילע, נער  טה־־יש נידעדיהאלא אי; -
 נלעלערנען אי־נעם אי; טהי־לש ק־כטע, אי־נע־ אי;

 ראי־ צ־־יקבעהאלטען טוש—שש אין בעהעלטע־
 אי־פנעפא־ ווע־דען לאבפע־שטענדינען ״־יא דע;•

 ניט. פאבמענישעש איה־ טאנען צעהן ב־ננע• דע־ט.
 נעשטעללטען ליא א; בע־־יטש ־ע; ארשע־ אבטעז

 פ־אנען פאלנענדען ־יא —א נא־ נע־בטל־בעז
בע. היא נו; פאלנען עש יבען.—א״נצ ש־־שטדיך

פ־א. נע־יבטל־בע; ען ׳
ש^־

אן י

 פו יטש
׳1פ־אנען יע־עפאדנענדע אינה נע;

י א י (ד * י  ל
) א.ע ש * ט . ־ א ל  ש

 לייבענטו דען טיט קישטע היא
בידאפעשט א־ן היעד עשלא־

 נ ע ב
־אנני

 ענטהארטענ. ליידע היא דע־ א; אונד טהי־ע רע־
קאנשטא- אטטשליענעל אננעב־אבטען קישטע רען

ייאי־דע דאנן טי־ט.
,1•

רישטע ייא

יען
ריבטער _

 אין ד־עלעלבע ויעלבע איבע־נאהטע. צור טעסעלי
 (לא ,.פארטינא-נעבי־דעש־ רעש קאטמע־ איינע־
 א־נטע־ב־אב. ד־יטינאל-נע־יבט) -אש ה־ע־ הייסט
 טה-ען, איילע־נע 2 בעליטצט ־אטטעד דיעלע טען.
 קאנצל־א-די. דע־ נאהש איננעל פאן של־שסעל דען

 ריב־ דע־ טהי־ע א־יטערען העד שלל; דען רעקטא־.
 קאם. היא •דרו־ א־־שע־העם דך. צו טעשעלי טע־
 איי. אי־נעש טיט א־־ט ק־טטע דיא בע״אבט. טער

 דעגעל העט טיט אינה אוטשלאנק דייפע; לערנען
 קיש- היא פע־לעהען. געריבטעש ני־עדיהאלאער רעם
טע־ ־יכטע־ הער ביל נעאפפנעט, ע־טט וההד טע

העשט. אי־נען
 גע- אטטשצימטע־ האש איין בעדעק־ננ אינטע־

 • פ־א דאש לאבפע־שטענד־נען דען דיעלע־ ווא ב־אכט
 איבע־־ נע־׳שטכהאפעש ני־עהיהאלע־ דעש טא־אלל

 לייבע:: איבערזאנדטען היא וועלבעם אין גאב,
 דע־ פע־לאנגען דעש דנד. אננעש־ה־ט איינצעלן לע

 איה. ק־שטע דע־ א־נהאלט רען לאבפע־שטענדינעי,
 ניבט קאננטע בע־נעשען א צי אינווענטא־יש גען

 צו נע-שטשהא־- דע־ ודיל ויע־דעי. ענטשש־אבע;
 קישטע דער א־בע־נאבע דיא בלאש נירעד־האלא

 דאש היע־יי־, בעטלןנטע; דא האשע. פע־דאננט
 יענע אללע ניבט גע־־בטשה^ף ני־עד־האזאע־ דע־

 דע־קאינטע־■ א־־ף האבע. איבע־לענדעט ינאבען
 בעלאנ. אב־־ךציאז צידיטען דע־ ב־יא ליא ל־בונג
 דע־ פעהלטע לא האטטען. געלענט גע־־־בט דע־ש
שליטסעל. ־אש אינד שעגקעלדנאבען לינקע דע־

 אונטע־ב־ נאכט־ענליך שטאאטשאניןאלטשאפט
 1י׳״2 יוני !.טען0 אש דיא דו־ך אילט )1 • טעטהאט

 דיאע־ א־;־ א־נטע־ליבונג ע־שטע די־בנעשיה־טע
 אי; פאבטעננישען נאבט־עגל־בען ־ע־ נעבניששע
 יענע ־אש בע״יעלע־. צ״״שע־ >דרע אהנע טע־ז־ש־ננ

 נעשצאי־ א־טיטה ט בר א; לייבע ט־שא.דאדאער
־ הע־־ען דע־ בעהו־שטיננ ־יא א־ י 2 ד־א* בען  ו

 אינטע־ליבטע ד־א דאש ריש. ד־ אונד
 בעי זאלבע; פא; ערט־ונקעןידץקאנן. ניבט לי־בע
 ־עש כ־י־ט טאנ־ דיא יועלבע אונטע־שט־שצט וייילען

 אויששדיעשען, בעשטיטטטעשטע א־־פיש ע־ט־־נקטנש
 *נעש־־ט. פ;ן טאשע ללןלבעש אי; פ־ילנים דיא אבשא;

 ט^ק־^לא ט א״נעש צ־ ־;,נעה דאששדאש ״א־. טען
 לאסשען >3 פע־״אנדעלט־וא־י ב־ייא דע-ב־־ינעם

 םאנ_ אינד דיננע רערען פישהייט דע־ שי־נה״ט א די
 קליינע, ־ע־ אן היהנע־איינע דאש ר־הי־ט אן נעל

 שא: אינד קליינהייט דיא פישעש דנקען -עש צעהע
 דיא וועלבע נענעל. לאננען ד־א הענדע, דע־ ה־יט

ליי־ נעצאנענען יש טה דעי איים ־ע־ אן הער־ען

 אירן• איש ק־־נע־ ויך קיטמע־טע ע־ דעני אייו, עב טעא ט על לא פ
ולא :(יש אייעראלל קנאכען, יען אונפעי א״ז •ואשב

ע6ריל אן אי־ש ע: ״א•ע• פיל צו לא:־ע יינעלאיש

ר ע ד ד ל ע . פאן ה ר ו פ ע ס
פא־נלועשצו::.) -ש<11(

 ענד- ראננע *וננעץ אושוערענדען ודלו־ ש דע נא: מאן
 אננלי־ך ווע־יען, צו ט—נעלי .נשי' דען פא* נאך, ליך
 בעשעפט־נט לע־נען מיט ע־ ווענן ליענטע, ניבט עש דלל

 ע*- שע־נ־עשענד. ט־־ענען לאששען. צו שטארעז דך וואר,
 אונד לעבענס דינע -אבני דעש פ־עמדר־ננ דע* צערלטע

 וו ווייט. צערטדא־שע איינעס אין ליירענשנעשינטע•
 דאש עי ראשטע א־אביענש קישטע אשטליבען דע- אן טען

 ודם־ א״נעש טיט־.׳•; דער אין ערנליקם, וועלט דע־ לישט
:ני דע־ צוויינ איין דער טענשטאממעש,  יועל- ווא־, ״״ - ,

 ־א:־:ע -עש נטע־ א נעהויסטעטע. ואנע דיא ודא שע,
 יאלש- א־אבישעו דע־ נאך שמעו; שטאשמע אש6 ״שאול־
 ! דיעוער בעש;ששינו:: ייא ווא־ען. ואנדערט א־־שגע א־נועל
 איש טען,— א־יש טדעטינקייש דע־ אין בעשטאנד רייטע

 צי־ דך ויא ויא דא, טעלדע־ איינינע־ אנבויא שלעכטען
 מאננ-אטטע; דעי אין אונד בעפאנד, נעראדע־ •אאטצ״ש

 שטאש- ה״דנישען נענאששא־טען דיא נעגען ע־טל,יידינוננ6
.ע>£ 6״• -ואי עודנע־ איין ק־־ענ דער דענע; טיט טע,  ן ל.

 ! פעי- -עי צושטאנדע א־ינעש אין דארער יאזל־הונדעיטען
 •אללעש ש •עקב אבקאטמליננע דיעדע דאשטען ודלדערונג,

 ! דיא נעועטצע, •אי:ד לער־ען אי־ניגע איי־ ביו פערנעששען,
 : וזאטטען, ערדאלטען אי־עען נ״א ערוננ6איבעיליע דורך זיך

 אונד צעהינקייט נ־אשערער וא איש מיט ו־א ורעלכע אונל
 | עלטינרן וועלע־ לאטטע קנאבע דע* או־סא־בטען. שטרעגנע

 אונ- איינעש א־־נענד אי; ענטוועדעי דיא פעיוואנדטע, נאך
 ני:ט דא וו־א דינע, א־ינע דו־ך א־ע־ עכםע6נע גל־קליבעין

 פע־לאדען לעבען איל־ דו־נציעהט, לענדעל •ענע דעלטען
זאנ- ניעמאנד אונד ניבט עש וואוסטע ועלנשט ע־ ראטטען;

ע־לא־שע:־נא־ נע יאנלענע:־
 לאלע־טע אונל צ־נ־עשע שוני,ע ־ע־ י־ע־לע• שע־־ען :־:ש

־־ ::״ך• ש־יאממע ־ערלע־ צ־ בא^ל •וחנן׳ש ש!,•,•::•ש־ :
.״ט•;:•־ יש א אין דך לענטע דזננאך אינד ■וא*. ענק

ע־ נ יפט ש::־ ■א־־ען אי־נ־נען פא־ ניישב אנ״ע־ע־ איי;
 א־ישנע- פילנע־ אי־נע; ע־ אלש •יישטע, דיא דו־ך א״נשט

 פע־שמאבטען לעש •ע־ שאנל, בא־ען לעש אויף שש־עקט
ן ־•שטעטע ע- ענטנענענוא־. ענלע דינעש ע־נעבען נא־ע.  א-

יאטטעל; דינען אינל ו::שש;•־ דינען פאן איר,ט נא: א״י
.... צעלטדארף לאש אץ :־ד אידן םי־.־טע אונ־ ט־וג אי:־

ט־ון, ויא־ אונל ״נחש־ דך נאננשע טאנן דע־ שטאנימעם. נעש . אע- וייט

;טע־

זלייטאטח־^ז דע־ נעלעחלטע־, איין
שט• דיא איבע־אלל

 לאנר צי לאנד פאן
ששרי נלדבע:

או־פ- :ע—*שגעש נ שש ע־ ־עדו• :••;:

 אי; ;־ פע־ליעש נאשט ינע־ א אין אינל פעטט, א: •צ
 עשאנלעש פא א־.ע אבע־ ־עד־עדש. ד־נעש דנשען יענענש

 ווא־ מא:אטע פ־עלע צערט־א־ז• לאש נע־,מען. צי על ט אש
 נ־ענצען לע־ אענערחאל: קאש אונל א־נטעלי־ענש ע־

 ע א־ איבע־אלל ע־ פא:־ ״ע־ אדך אשע־ אן. דלעאיש !
 טאנן א״נען אויף ע־ ויענן א־נ־ ממע־. ט- א־נד שטעטטען

 אילן פי־ נינטש ל־עיער ק^ננטע וא ט־א־., נלדבענש
 יעטצט פעיודידען. ־ ״נש צ־ש טינעי־א נאך איד.; אלש

 איינעג• נענשטען לעש פאן איגד ל-עזעש, פא־ ע־ שטאנד
אב• נעשיק נאנצעש דין ־•:: :ליקע

איישע־א־ ואלנעש דעל מאנן, דע־ :•:צ ווא־ דלל
־אננטע. פע־שליעשען לע־ץ דין :ענעגניש דענטלינע; דן א לאטטע :•:••-•יון ־אש דא־• נעידש פינדע;

 •יאנ• וייט נעני־־ט נענעג־ען ענטייענענע• דיעוע אין ■יך
דך -ע- , ־א:: ע־שצע ד;־ ע־ ו-א- צי־טען לאננען נען,

פט, :־אא־::עלדאנן׳ יי״עז

 ־אלב ־.־ איי• ל•;. :•;־אי־-ט, לא־־ע •נען לי* דע־ צו
 ךיצמער ציעפעש מ־ט א-צנאהש. פע־עח־ו:: נ־אשע־ מיט

 -8היי דיעועש אונוויססענח־יט פאללינע דיא ״נחש־ נעוואה־טע
 איי- לא־ע־, :עש־יאש איני •ודא צע־שפ-עננטען לעש ל-נש

 א• ע־ אנעל נעוזטען. צו ליעל אדפענטדאלט לעננע־ן נעז
 וויד- איל,לעש אין מענשען דיעוען לאש באלד, זיך בע־ציינטע

 אונטעד- צו דך •עהלטע, פעחינק״ט אלדע צישטאנדע דען
 אי; נילדונג ני־שט־נער מאאש נלאשעלעש איין אינד ־•:טען

 פע־שפי־- לעטטער, ויינעש •וחנן, אין נול אדפצונעלטען. דך
 דיך אין ענטוויקלוננ נעדייטענדע לעל נייסט, איינען ער טע

 לעש קונשט ליא נינג, עש ניט י? איהש, ביאנטע על טל,•נ•
 פיע• איבע־ איהן בע־עהרטע ב־יא, שריינענש אינד לעוענש

 הילפשמיםטעלן אללען אן שאננעל אויש ע־ אלש אונד לעש,
 איהן ע־ פ^־דע־טע קץננטע, נעהען אירש טיט ווייטע־ נ־:ט
:־־לעל. לע; צי או:־ פעללאששען צו חיימאטד. ויינע או־ף,

בעווא־:לע־צע
 אירש עש ייאל מ-.־ע־ נ־דט א־יפע-. י:י:שעצעל.מ:א־ען דינע;
 רעש נאך יא ל;־ מזנשעי, א־־נעש נע-ששענשואבע, איינע

̂לטע  5 פערלעלפע; צו דיעועש צו ־שטעצע, ל :אצטעש יוז
 א•;- אילן נאלש ע־ צי. נייששאנד ו־נען איחש ואנשע ע-

 נע־־טע אינד בעקליידעטע או״ז. שיונענאששען דינע טע־
 : א לעהדע־ן שא; צינענשט אילן ליעש ־ך. ל־נל יאח־ע 4 אילן

 נענשטען ויינק לאנן אילן נעועללטע אעד :שען טע
 ה א אויך פיעלען וואללטלאטען רעוע א:ע־ צי. תלמידיש

 נעוואונלע- עבענוא א־ינעי שיט נאלען. פ־ונשבא־ע; איינען
 אונע־מי־לעען איינעש ודא נ״שטעש־־אפט, ־וננש־ד־ל־נע;

 •יחנן ע־יא:: אבליעש, נישט נא:ט אוני טא: דע־ פליישע,
 אי; נעלאננטע אונד ע־פאלנע או־שע־א־רענשל־נששען ד־א

 :•־ ואנשט וועיבעל צו שטופע, אי־נער צו יאל־ען וועניגען
 צו אויף י יונענד פאן אונטעלוו־יוונג אינד ע־ציעלונג ליא

 סיטנל־ע- רען צו דעלנשש •יאו־דע יוחנן פפלענש. פ־ח־ען
פי־ לאלעי י־אר ״:שי־ לעי נעועללם• שנלד־ין לעש לע־


