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ארבייטעץ. אנטיסעמיטישע
 האט ־שע־ש, יעז א ב״ א־־ט פ־־עדען ן ר־*

 בעוה׳׳ר עש אייט זא אעד נעזאנט, ע״ה השל־ ד-
 נעבען זיא פאלל. דע־ אנט־שעמיטע; דע; ם־ש אוץ

 ;ע. איש מיטטע״ אליע פערז־בען אינה יוהע קיינע
־,א העטצע; צ• א־גש נען  גע. ריילינען א־נזעי־ע :

 ב־־שען :•נש דא י־עגן איגד בעשטוטצען, צו באטע
 וועניגש. •יא בעילען היג־ע. ביששינען דיא יאננען

 י צ־6א־־ ה־נדע אנדע-ען ה־א א-ש טענש
רייצק. צו א־גש גענען

 א־ך אילט ש־־לדא־ב אהנע העד זאלבעד ;,א־
ד :א־ דך דע- א־ש־ע, כאלא־  א״געש צ* גא;־ א:
 א־שטא :אך י־דענפרעששער -יבטינע; איני עשטען

האט. א־שנעב־לדעט רעצעפט צי־ש
 דינע לעטצטען:־משע־ דע־ אץ דאבען ■ד־

 •יטהע:- דץ :זאגען עהע־ דאגגטע שא; - רעדע
 עש א £־־ ט־אשטע ־,צ ;געב־אשט - געבעלל דעש

 א״ן דע־ אי־אני, א־־; איך לאנדטאנע איש ז־טצט
 צד־הי דען פא• א־עע־ אלט. עדעלסאנן גע-עשטע-

 קליינען א־ש א־לט •וע־טה מעה־ דעה הע־לש. אישית
 עהראבשנ־ידע־.באנד גאנצע דיא אלש פיננע־.

לעבען. א־:ד לייב איש
ע. פ ע־ א־הש פאן דעש שיט א־לט אנאד* ארך

 ב-לדע נעפעלשטע; דעעש אעד שטיע־ע־ דענען
 -אש האט ע־ דידבגעפאללען. ם ־ ע ה ט ש ע

 אי־בשטעללען גאשטה־־ז ודעדגען איינעש אין בילד
 שא■ צי ש־אגדא- איינען היעה 7'א א־ם דאללען.

ע־ ;כען  שענש עה־ל־בע־ רך- איהש האט עש א:
 דאש־ט ע־ אעש לא אעד וואללען. זיין בעדדלפליך

אבגעק-אטצט.
 לא;־טאגע א־ש דעפיט־דטע־ איין אבער רענן

 קיץ עש לט א לא ■א־־ לאגען בעטיא-ע-־יען אללע
 דע־ ״א לאנדעשטהי־לען. יענען אין ויענן ויאעדע-.

א אילט. שטארק זעה־ ניבט ש אט־שש פאט־  אע -
 קאש־טאטש אדענב־רעע־ דעש ש־־אבען דען טע־
 •יערדעןטיש, פערלאגגט סיל־טע־ געם־עדען 14 אץ

 אי; אייך ע־האלטען. צי אי־פ־עבט רוהע ־•א ש א
 זיךב־א־ע־ האט ברא״אד־יא דע־ אין שאבאט־ע־ט

 דאש טטעללט הע־״שגע אינטע־זיבינג גע־יבטל־בען
 .—בעט יידענקרא״אלל דךא;דעש דיא דיעיעגיגען.

 ד:.ש נע־א־ען, וד־באנ-פא־טהייא צי־ האבען. דגט
שאד־א־ען דען דיא פאנשלאו־שטען, דע; צו אייט

 ווערען עש פ־־בטעטע. אייש־אגע דע־ פאלנען דיא
 מיטפטיש א־ן עש "יא :העדישגעקאששעז זאבען שאגע
'לו דשש עליו הששש ז־חה ״יאש !ה-שט  דיא ורענן !
בלוט־ איינע וועדע העטטע, געשיענען דארויף לאגגע
■אששען•נ; פא־ש־יל צ־ש שולד

גייאיגלןייטעץ. פערשיעדענע
ן י י א ) ט נ ע י ר ק ־ י א ש ל ש ו נד.) ־

 בע־יב. פע-אפפעגטליבען צ־־טענע דייטשען ד־א
 אין אי־פרעניגג עבע-האפטע פ א־ינע יועלבע טע

 מעלדונג לויט פעיאו־זאבען. א פ א ר י י א נאנץ
 והרד צייטענ׳־ .קאלג־שען בטעטען—אעטע ג־ט דע־
 נע־־שטעט קאפף א־נד האלז א־בער יישלאנד אץ

 אבטע־־ייב גענען קייעג דע־ אייך דענן זאלל א־נד
 - דין. זאבע בעשלאששעגע פעשט א־ינע אוננא־ן

 א־ נאנצע א־ינע ודרו־ אשט־ייביש נ־ענצע דע־ א;
 קא. רושישע אעפעפצע—צ אי־פנעשטעללט. טעע

גאל־צ־שען דע־ א; שטעהען מענטע־ ־ענ "אלע־יע
 א־נענבלי ננעטע; נעא־ איש זאללען דיעזע נ־ענצע.

 נאליציען אעד שא־שי־ע; נ־ענצע דיא א־בע־ קע
 א־נד פערו־סטען. יינגשא־ש לאנד דאש בעזעטצען,

א ־אש פע־הינדערן  א־ה. ־עניע־ונג אשט־״בישע ד
 נ־א א ד־ קאנן. א־עבע־ופען ניבט רעזע־ורשטען דע

 ג־א דיא אעד צע־שטא־ען■ א־יזענבאהנלע־ען שען
 קראקויא, נ, ־ ע ב ם ע ל יי־א שטע־טע שען

דע אן נאך דיא ביל
אעפאנטע־י. ד־ש־שע י* :!
 נאב־־שטען ד־עזע ־אש י.

 ערנשט לאבע דיא אעדדאש לע־ א־בערטדיעבען ניבט
 דו• ד־א דאש בעויייז בעשטע ־ע־ א־זט ש־ינט דין צו

 אי־זעגבאהנ * שאנאטען מ ייעה־ענד ־ענע־־גג ש־שע
 נע- יעדע אהנע אללע רעלבד האט, געב־ט

 נאל־צישע ד־א אן דידעדט יטיגג
 האט ק ־ א מ ש ־ ב פי־שט ~ פיהרען. נ־ענצע

 אינדעש אבנעקיהלט. ד־טצראפפע דיארישישע א־ צ■
 אלל. .פאזישען ־ע־ אץ ל־־בא־נא; ד־נעש אי; ע־

 דאש ליעש, פע־אפפענטליבען צייטינג־ נעש־־נע;
אשט

̂ך ל א־ש זע־. פיע־ענ ני
א־בעראלל שא;

'1*י׳־ו• 1׳
ע א־־נע ד צ

 אשא־טיג
 ■האלטעל.

:•־־:פט
ד ע א

 אי; אלש קאננטע. פא־ב־־גגען
 דע ודיל ;נענענד

 דיא דאש איזט
 דא־ט זעד. אעשילדי: :אני?

 אלשדיא ש!)רד. ׳*ן
בוננש-בטעד

1 1'

אן ■ע;
זע־ם

 ־־: דע; אן ניעמא;ד נלייבט
 א דעם שיט אנאדי־ש. הבריתה

נ־רע־־האזאע־ אעדדעם בא־
רערען א—פ ליא ווענן

 ם־אשעש. דע; דא העטטען לץ ליענט. איהנען —א
 איבער- אינטע־ז־ב־נג צי־ לי־כע נאנצע ד־א שא־ע;
 דען פיי פוש ן ע ק נ י ל דע; ניבט אעד שיק■.

 לייבעג. דיא דך איבע־ה־־פט טאבטען דא ;־עשטען
 אי־ש לאששען• אבהאנדלען שט־־יר־זע ניבט טהיילע
 הע־־־ש, פא־ט־יל־בקי־ט דיא נידט ש־יטט יעדעש

 פערטו־שען. צו ולאהדה״■ דיא אבז־בט! ד־א אינד
 דך פעדעט א־לט, ל!) לאבע דיא דאש בעווייז, א־־ן
א- דאש דא־־ן, אייך  גענען פ־עשפיאצעש דען ב
 האט, צי־יקנעצאנען .עדיענלאשע:״ בלאטט דאש
 דען דא:ן נעריכטשהאף נירעדיהאלאעד דע־ ודיל

 העט• שאיף שא־־•; דע; אוגד שם־לאיויטש יאנקעל
אונד ם־ששען, ש־קען ציינען אלש בודאפעשט נאך טע

! וש*''1אישא-מען.
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א־;אע־  עדייו יאה־ע אין דייטשלאנד אע:
אב. יאה־ע 5 א־ה נדגיש

פע־ שטאאטע; ב־ידע עש

) ״ ,.
 ט־־טצי: אעד ישיט•; איין

 רעל נעש־אששעןהאבען,
גענענ. דך א:נ־־פפען עט־־אעען א ש־ פז־יבטעט

יעטצט ב־ז ל־ך האט בע־נ־ש דיעלעש פען.

 דע; אן פ-אנע ד־א נור שטעללע איך זאנדעדן
 נאבריב. דיעזע זינד ־ מינישטע־פ־עזידענטע• העדרן

א האט ולאש יא, ולענן ? ניבט אדע־ ויאה-■ טען  ד
 אינטע. אינזעדער פערטהי־דינונג צוד רעניערוננ

 אבעד נאב־־בטען דיעזע ווענן ;נעטהאן רעששען
 אשט- נאבריבטען )לבע1ל זאם־ששען דבטילאה-דנד,

 דיא אי־ף זאנשט ז־א דא ווערדען, ווידערתפען ליך
 א־בען. א־ינפל־ש של־מששטען דען נעשעפטשי־עלט

 וואדטלו־טע דעש לדטעט א־נטע־פעללאציאן דיא
 צווישען דאש וואהר, ע־ איזט )1 פאדנט: וייא נאך

 ב־נדניש איין ד־טשלאנד א־נד ייב-א־ננארן— אסטע
 יאה. וו־עפיעל א־יף יא ולענן ? וואורדע נעשלאששען

 אללע פיר אב א־נד נעשלאששען, עט וואורדע רע
 רעניעיונג דיא האט )2 פאללע? נעוויששע נור אדע־

 הושלאנדש? קריענשרישטוננען דען פאן קעננטניש
 דאש נעטראפפען, מאש־ענעלן רעניערונג ד־א ט ה■

 ם־נישטע־ם־ע- - ? ווערדען איבע־דאשט ניבט ודר
 ־ פאלנענדעש זאפא־ט אנט־וא־טעטע ט־שא דדענט

 א ד דאש זאנטע, אע־אן אבנעא־דנעטע דע־ ־א
 בעאינרו. נאב־יבטען ד־עזע דורך נעשעפטשילעלט

 איך אנטויא־טען. זאפא־ט איך ודלל לא א־זט. העט
 אייסצושפ-עבק, איבע־צייניננ שיינע אלש עש •ואגע
 פער- צ־־טענען דען אין ד־א נאב-בטען. אללע דאש

 ל. ל א פ ש ל י ־ ה ט •ואו־דען, אפפענטליבט
ם ק ש , נ י ר נ ע ב נ ו א ן ע א ש דעט ל י ־ ה  ט

ר ה ע ן ז ע ב ע י ר ט ד ע ב ־ ג א י  זא ד, ז
 פ־־עדען אייראפעאישען דע; ה־יטע שא• דאש זעה־,
 גאבריעל - קאנז• אנזעהען בעדראהט אלש ניבט

נע אייגע נע־נע טאבטע ע־ ערודעדע־ט. אונראן
 דיא האבען. אגטייא־ט פעשטעגדליבע איגד ענו

 ניבט ע־ קאנן שיגישטע־פ־עדדענטען דעש אגט־יא־ט
 דען שיט שיניסטע־ דע־ דא נעהשען. קעגנטניש צי־

 -איבע־ט־יעבעך אוגד ..אינבענ-־גדעט־ יואדטען
 שעישטער- - האט. נעזאנט ניבטש איינענטליךנאר

 ווארט ־אש דאשש נץ, ערקלע־ט טישא פ־עז־דעגט
 ״א־בע־ט־־עבעך י־אדט דאש וייא ״אעבענ־־נדעש״,

 נא־ ־ריענע־־שען ד־א אליף אלליין אעד א־ינציג
 ער, בעשע-דטע פע־נע- בעציעהט• דך ד־בטען

 אוני ייאש עקשישט־־ט. נינטש ודששענש זיינעש דאש
 ע־שיטטע־ן פ־יעדענשהאפפגענען הע־ינען

אנטווא־טדעששינישטע־פ־ דיא קאגנטע•
זניד הידד

■עליז

פ דע; האט עש ־עגן יט.
פי דאהע־ אייך די־פטע ן.

נון - יועדדען• ע־ג־יע־ט ב־גייג־ש יעזעש

 ׳יעדען
א ־ -

שא.  פ־אג ־ד ״י ״אש פ־אגע ד־א אבער א־לט
-  הערפאללען דיטשלאנד איבע־ ניבט עש — ז -

 צו■ לאט־־ננע; אעד עדשאש פע־לא־ענע דאש א־נד
 ב־ג. א־נזע־ העטטע -אגן - וואללען ריקע־אבע־ן

 צו נענע פ־אגק־ייך שיט ד״טשלאג־ דעשנעלאששע
 דו• דע; אדליין ש־שטע אשטיל־יינ-איגנא־; א־ג־ טהץ

 בארען שישען
דירפטע דין לישע־ קיץ

 אשגע. דע־ האט רייבשטאגש-ז־טציננ נעשט־־גען
 דען אן ן א ר ג ו א ל ע י ר ב א נ א־דנעטע

 א־נטע־פעל. גאבפאלנענדע עדדענטען שינישטע־פ•
 "יב• נעהען טאנען איעיגען ז־־ט :נע-שטעט לאציאן

 ויעלבע צ־־טיגנען, אללע דורך נאב־ישטען טינע
 העדפא־• שענזאציא; אעד בעאע־וה־נענען נדאשע
 ־ושלאנד דאש בעה־־פטעט, נעשליך והרד עש ר־פען.
 דאש אונד בעטרי־בט, קריענשרישטוננען גראשע

 ן שוט• איין דייטשלאנד שיט אשטע־רייב-אוננא־ן
 איך העטטען. געשלאשסען טרוטצבינדניש אעד
בעשפרעבען, נעהע־ ניבט יעטצט זאבע דיעזע י״לל

נעגאששען. קעננטניש
ד ) א • ע י ב א נ ־ ע ב י ר א ע . ד י ט

 טישא־ דיא דיא ע.) ב י י ל ר ע א ד א א.ד ש
 אט ווא־־דע ק־שטע ענטהאלטענדע לייבע דאדאע־

 דער א־נד נעאפפנעט נע־יבטליך דיעלעש .שען1>!
 דיע- א־בע-נעבען. לאבפע־שטענדינען דעל אינהאלט

 בעאבאב. אוגטע־ דעד אקטע, נעריבטל־בען לעש
 פא־נע. נעגייאינקייט לא־נפעלט־נשטען דע־ ט־גג

 פ־אפעש. דען אוישע־ וואהנטען ו־אל־דע, גאששען
 שיהאלקאיייטש, דר• אינד שייטהויע־ דר• שא־ען

 אבע־שטאאטשאנ׳ נל־ק׳ דד׳ נע־יבטשא־צט דע־
 פערטהיי- שייפע־ט. עדיא־ד וואלטש.פערט־עטע־

 סו־ יאזעף דד־ אששישטענט אטיואש, קא־ל ד־נע־
 דיא בעפא־ בי־א• א־צטע א־עינע נאך אעד קאטש
 גע־־בטשראטה פערלאז י־א־־דע נעאפפנעט קישטע

 גע. קאנ• בידאפעשטעד רעש בעשל־ש רען סעשאלי
 אבער. ק׳ דעד אנט־אג אויף י־אנאך ־־בטשהאפעש,

 אי־נצעלנען דיא בע־ א שטאאטשאנייאלטשאפט
 אונד אי־פנענאשטען פ־אטא־אלל איין ל־יבעגטהי־לע

 פאן קישטע דעד אפשנען דאש ציועקע ד־עזעש צו
 אפפנעטע שאן ייאירדע. אגנעא־דנעט אמטשווענען

 אבענ. ד־א צועדשט ענטפעדנטע אינד קישטע דיא
 אונד האבעלשפאנען פא; שיבטע בעפינדדיבע אייף

 פאפיער ודישעש אין אבנעזאנדע־ם דיא דאנן נאדם
צ־זאפטען - ל־יבענבעשטאנדטה־ילע נעיויקעלטען



ע ע י י נ4 ש י ד י . י ג נ ו ט י י .•א *4.•;צ
ס א ד ט ר* א ד, ד ע ט • • ק מ א ו ד א ם (ש • . דא זאנדע־ן ניבטם, ערצי־נען דא רעדע. ט־ינע אין

 ה־־ום־דא, ב־אווען יעדער וואהלשפ-וך דער א־וט ו) י ו ה | וויר זעהען ערצייגניששע אונזערע בלאש בעג־טצען
 דע־ יואיילע צום א;נע־,ט, נו- עם ווא איממעי, דא דען י בעשטעללט וויינ-האנדל דעם טיט עם וויא איינטאל

 קאם־ :־םסע6בעדי־ יעלע8 זוכט. בעטעדם־נען צו פאש־ל־ע ; מד ורינהענדלע־ דע־ טה״ל גראשטע דע־ א־זט.

שםא-ען דך דא־אן בעטראבט, אץ הדוהאלט יען פ•- מען איזט געשעפטסצווייו. דיעסאיץ ודיל ו־איום? יודען.
 געוויננען פיעל נעלד וועניג טיט מאן וועלבען אן

 ״פיכסיך טיט ודיין דען אונד בעטריעגען דענן קאנן•
 דען ראטהורין דען ליישטעשטען. אם א־זט פעלשען

 אינד געפעיבט דא האבען א־טיקעל געזוכטעסטען
 רואי■ וויינהאנדעל אונגא־ישען דען באלד העטטען

 דיעזען געגען ט־סא טיניסטער דער ניבט ורענן ני,־ט
ווערע. איינגעשריטטק ענערניש טיסברויך

 יודען א ד האבען וואש הו־ז! געעת־טעם זעה־
מ צוריק זיא דענקען ז נעטהאן. פ־ייהייט ד־א פ־ר
 דאם געטהאן יודען דיא האבען יואט ־ העררען נע

 רעל- פיר דיא, שטאאט אונגא־ןאייןאונאבהענגינער
 קעטפפען פא־שהייא אונזע־ע אונאבהעננינקייט כע

בעט־א א־נש נענק יודען דיא דך האבען ודא יוילל.

 דרשם בעקליי־וננ דער •א נ ש •ע ד גילט נאטענטליך אונד לאסם
 פארדאניען פאטיליע נע—צאהל א״נע ווענן דאנן, זענטליך

 טא:־ ניכה בעשאפפען צו דיעועלכע האנד דעי טיט איוט.
 קאשט■ צו נעהטען צו אנשפ-וך אין הילפע פרעטדע ליך,

 נעדמאשינע דע־ ע פ דיל דיא דאנן איזט דא אונד שפיעל־נ,
 דעי מיט בעדייטוני.. עסינענטעסטער פא; הו־ופרדא דיא פיר

- ניכש דא קאנן נעהסאשינע  נא־טינען דיא שפיעלענד נ
 יעי• ט ט אלם דע־ששעללען שאגע־ פיעל קליידוננסשטיקע

 פע־ש־עדענא־ט־נסטען דער אנפעיטינונג צור אויך האנד,
 ועטצט נעדטאש־נע דיא •א דיעועלבע, ייענט לוקםושא־נייטען

 נאטל׳- דא אפט דיא פיר מושע שטאנד רען אין ואנא־ דא
 קאנן אנשפ-כע נעהענדע ווייש וא פינדען. צו ערראייוננ נע

 שטעללען, נעדטאש־נע אן־עדע נינם אללע־ד־ננס נץ טאן
פאר־ דיעוע נעוועררט :טאש־נ דננע־ א־ינינאל ד־א •עדאך צ־־גטע (היער ז־א פי־ ניבט יודען דיא ווערען ז גע;

א ך ^ א י ,לא'סא ״ 2אויפנערערנטעש׳־"' אין טריילע א.ך י ־ :ד־א ״ ־ איר 8״
.6 ל א^£1א ל פע־נ־א- שטעטם דך דעי בעליענטר״ט או.ד ניטע אידרע פי־ לש £ '

ידטעבעי וועגגעבדאזען. איוט קאטש אונד זיננער דיא דערועלבען. אביאטין שע־נ־ע ךאש ;ד^.דא נש״

̂ך אונם קאננטע  א״ש יעג־ע־ונג א״נע פעהלען. בז
 ? וואי־ום ר•) ד. אישטאצי׳ש אונד ם אנ^ד־ ש סאלא•

 יודען ד־א ג־אשטענטוד־לם מיטטעל א־ה־ע ווי־ל
ק־פ. וו־רטדע, ד־א לאנד גאנצע דאם ז־נד.

 האל. אינה יודען דנד טה״ל ג־אשטע דער ל״טע,
דא גיטצען מאנט. בעשטעהענדען דעי טיט עם טען
 דיא האלטען. דענען טיט זיא ורענן פרי־הי־ט. דע־

 דאהער עש האלטע איך דנד. פ־״ה־יט ד־א נענען
 ק־ינען ק^נפעששיאן זאלשען א״נע־ ריבטינ׳ פי־

 5000 שאשט ד־א לעהנע אונד געבען צו קרי־צעי
אב. גולדע;

י נ א ר י  דיא באלה ווערדען ודר :זאגט א
 בעקאט פע־האנדל־נג איינגאבעציר טאפאלצאע־

 דעבאטע איינע־ וויעזא זא ודר ווע־דען דאנן מען
" ווא־טען ב־זדאה־ן קאננען. אי־שי־יבק ניבט א  רי

 ביטטעדאשהרו אונדאיך אב. צ״ט דיא פ־יעדען
 פע־אנשטאלטען. צו דעבאטטע •ידען קיינע הייטע

 ״דישע דיא פי־ גילדען 5000 דיא בעודללינע איך
קאנפעשש־אן.

 איך אייך ט־־א ־אראשא; ם־ניסטע־פ־עדדענט
 געלעגענחייט אנדערע־ א ב״ פא־, מיד בעהאלטע

 איך א״שע־ן. פ־אגעצו דיעזע־ אין אנדבטען מ״נע
 לא־־נע. אב: געעה־טען דעש רעדע רע־ שפליבטע

 אהנע נעטליך ודר דאש ב״א. איראני דאניעל טען
 י־אט־־ע•. פאשט א ד פא־טצוזעטצען, דעבאטטע ד־א

ב־־פאלל.) (לעבהאפטע־
• אבשטיםטינג ע־פאלגטע; ה־ע־-ף דעו־ ב״א

 ד*א פי־ ן; ע ם ם א נ ע ג נ א פאשט ד־א ו־־־ד
 ד־א א. פא־ט׳ ליבע־אלע ד־א שטיטטטען אננא־טע

 ל־נקען. דע־ טוד־ל איין א־נד אפפאדציא; געטעם־גטע
 לוד- אבנעא־דנעטען דדדיא דאשע; באלא־ א״סע־

 ע־האבען: ניבט שאלוני א־נדגעזא הענטאללער *ויג
 אש דע־ ו־עה־ענד ו־א־ען !*:אד* או:־ אישטאצי
אבייעזענד. שטיטם־נג

 רעם פע־ט־ויען ריעיעם ך ז כעט׳,־,ט, ששעט־נ ארך אבער
 ו־אא־ע בעשטע נו ויא א־נרעש ע־דאלטען, צו פובל־קוטש

 פערבעששערוג• פא-טוועהרענ-ע דורך דיעוע אונד ליעפערט
 דיא אויף ע־פינדוננען פראקטישע ודרקליך נייע א־;ד נען

 ארינינאל ריא וובט. ב־יננען צו ששופע פאללקאטטענשטע
פלאטצע היעדנען אש דנד נערנאשינען ויננער

 נעציערען צו וואיט־צנערנאסשע נ״רר־ננע־ נ' רע־־ן דורך ליך
 א״■ אנקדף צים נעשעפטעש דיעועש בעדך דער איוש אונר
 : נעלענענר״שש-נעשענקע נ־שצל־בששק דער נעש

"ננע־הע־רן פאן טאשינען ריא צוטאל עטפפערלען, צו
 דאש וא ווע-רען, אבנענעבען אבצא־לוננע; נע־יננע נענע; •ך א

 קאנן, דין רערע דיא קדש ר־ע־שי־ אדשנאבע נער א״ פאן
 לייבש נערטאשינע דע־ רילפע טיט אבצאהלוננען דיא דא

 אינבע• רע־ אדך טיטרץ איזט עש ;ווערדען ע־שפארט
 פין־צ־נלינען ריעוע־ א״נע־ דך לאנע, דע־ אין טיטשעלטע

אנצישאפפעי. הילפשווערקציינע

. ט כ י ר ע ב פ ט פ ע ש ע :
פ־־־זע. שעשטע־

. ט פ ע ש ע נ - ע ד ־ י ־ ט ע צע; שאן נ ־ ־ ו ויא־ ו
 פע־קדף רע־ נעב־אנט, טא־קשע צו טעשינ ויאבע פאר־נע

פע־קדפש. יוא-דען טעש־צ׳ 100000 טעש־נ. ווא־
נולרען. 7 25-715 קא־ן(נייעש)

 טאלצ- נול. 0 50-6.10 פוטשע־וואא-ע טע ש ע־ :
גול. 7,50—7.20 וואא־ע

ר6ד.א נולד. 640 - 6.10 ע
נולד. 5.00-5.50 (נייא) •; ■י ־ ו ק ־ ק
נול־. !3.25 ק>ןר.ר ש פ ע ר
 קילאנ-אטש 100 צו באללען שע־ ל־ש־־־וע י, ע ם

:נוט׳ ב־־אשעשט, אב
8 7 6 5 4 3 2 1 0 •/,8

19,80 19.20 18.70 18.20 17.60 16.60 50 16 14.50 50 12 - .10 
נולדק.

 30 75 קר־ינען איש טעטראדע נ״ע ם ו ט י ר ־ פ ש
 פע־ נול־. 32.—31.50 טעטרארע אלטע נולד 31.—

שע־צענט. •ייטע־ 100410

יי־ען

דעצ• י3 פאב לאטטא.ציעהו:נ
1 84 37 26 20

82 19 50 76 29
54 28 41 42 6

*

*6.־11ט1י7. **1*. >0■סז.* > ז

נעדטאשינע הויזהאלט דע? פיר
 נע■ ניטצל־בשטע אוני פליישינשטע דיא יעךענפאללש

 דיי־ האנרלאבען, צו אינפאך ריעועלבע ווענן דילפין,
 פערויענדבאד נערארבייט •עדע פי־ אינ־ ע־־אפט

 טאנו ו־ננעד רע־ נערטאשיענען א־ינינאל ־יא איוש ד
- ואד־א ־. ר־עפ דני נעוו-י$־ק, קאטש. פאקטו־ינג @  פ
 £ ד״שנע־ער״א, אלש •א־בייט פאן א־ט אנרע־ע יע־ע 3׳

 ״ שי־ט- אי:־ קא־ועטט- טאנשעל-, קאנפע־צ־אן. דאטענ ט
א פאבייקאציאן. £  £ ם־י־ו• אונד פאללקאטטענסטען -
 צ ט־אטואכע דיא בעשטען אש •יאפי־ ור־דינשטען, 1י,
 ? אלליין •אד,־ע פא־ינען ש א ־אפאן ראש שפ-בט, ^
 דאו־- שעדקוישט טילליאן ראדבע איינע אלש טע־.־ ר
 ? אונטע־ ווע־דען טאשינען דננע־ א־ינינאל דיא רען. §
 £ אנצארלוננ נעדיננער בי־א אי:־ נא־אנט־ע פאללער <־.
 !5 צא־לוננע; ויאכענטליבע נענען וע־־א־.י;נ—פ ארנע ״'
 נ־ינרל אינד אבנענעבען גולדען 1 שאן £
טיט ::שלוננען,שעריו• איש ע־טר־ילט נ־אטיש •יבש י•
 איישנע■ ״״נ:ע־״ נאטען -עש אינטע־ נאכנעטאנטען, ד.
 בעאב■ טאן •יא־ילע טיירען, צו נע־טאשינען באטענען |
א ראש טען, •׳  פאללען רע־ טיט איינינאל-טאשינען -
 אייף '..1'1■>ו א1תי>אמ ג1ח*1י>*זו1וו1י1ז)מ •־.״'י : פ־־טא 6
 איישע־רעש אינר דנד, שע־וע־ען טאשינענארש רעש .ן
 נע- איש ואוייא אבע־ט־ייל אש פאב־־קדא־־י: דיא ;*
 ואטט■ שי־טאכע־, שניירער, ־ פ - ט־אנעי. שטעלל ד
״ ביכבינרע־, ריטטאכע־, לע־, 5  ■אקפאב־יקאציאן פ
 שפעציאל-ני, ד־א עטפפע־לע או׳ו׳וו־ ^
לאטפ. ז־ננער 5

1, ר ע : :
א־־זען.) איש שטאק י 26 נו׳
:פיליאלע;

 ־•אבשע־ אפען. ז*. נו׳ עפעשע־שם־אשע
אנד־אש־-פאלעע. שטאדבז.
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ערפינדוגג נייעסטע דיא
 פ־אפעשא־ נאך ראש איוש

 :״־ אטע־יקא א״ש בא:אנ־
 עלאטפרשע פע־בעסשע־טע

 פאלל־ט- שאן ב־ובבאנד
 רע־־ע; ־ פ ואיוארל צער,
 שי־ אי־ך ארש

א״ש
 א־נע איום ועלבעש *"־;׳־; !׳נ*

אינר ־אנשט־יאי־ט ק־נששלץ -׳טי - .<-< - י׳ !
א ועלבשט עש -אש צ״יעק. רען האט  שע־אלשעשששען -

 ב־־ננט. לא:ע ;ל״כע "א אין צ״ם ק־־צעששע־ אי; כ״כע
 ראששערשע ניל־ען, 6—7 פאן א״נפאכע :ע ו ־ י ־ ם

א איש קי:־ע־ שי־ ניל־עי■ י5־10  ביל- ראלשטע -
לינעי.

ל־שט-שאייששע־, טיטשע־״טש-שצען. אץ לאנע־ נ־אשעש
 נוטי- אללע־ אינ־ ניטטי־יצש־יטששען בעשש־א״נלאנעו,

 אנצונע ביטשע ־׳:בענ-ע- ש״א - ליאא־ענ-א־טיקעל
א איץ וא דאששעלט. א־ע־ לינקש ־עכטש, א: בען - 

ליינודיסע.
<101! 117. 1*01,1'17;*. 11, 1.ז 1̂. 0811118*181,
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ר $ ע כ י ל צ נ ע . ג ף י ו ק ר ע פ ס י ו ־^■ א
ש ען אונזערעם א־פלאז־נ; וולגען @ ש א־נד נ־א שעפטע שטעהענד וואא־ענלאנער. געזאטטטע דאש ווירד דעטאיל-נע איים בע

. ־ לבער י אז נ ׳ כי צע- נ רא ־ ב ד לעדע״ נ ו , א ן ואארע ו - ע י גאלאנטער ס־ קםו לו
שא־טיטענט יי״כהאלטינען א״נעש א־יש ויא ו*)״

_ • ן -נ ע ר א א ו ו ל ע י פ ש ר ע ד נ י ק
ר י---------- ע ט נ ו ם א ע ע ד ז י י ר פ נ ע ט ס א ך ק י ל צ נ ע . ג ט פ י ו ק ר ע פ ס י ו א

ט דך ביעטעט פ־בליקום דעם שאפוע;. ניע נאך יויא בילליג. !1ז ויאא־ע נעלענענהי־ ,ג.ט״בצליינ _ אנצו ,
^. . . -1. ■ י • — — .<—  ■ .
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בע. גד^ס-לאנע־ ען א־ם א
נאט.  אללע זאודא רא״־ע אונד פפייפיען קנאפיפע. סאי־ען אללע נאילע־־־אאיען. אזני תחני בייס״ק■ לאפפעל. עסבעשטעדע. נדליבק

האבאבטענד - אבגעגעבען ראבאטט בעדייטענדעם טיט וועשע אוני ק־איא־זען טינגען
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.4 0 * ש ע י י ג״ י ד י . ע י ג ג ו ט י י .8צ

 זןדע־פ־ע־- איסדתטטען דך בעפאגד טניך צ־שרא
 לייבעסם־ובט תא שוואנגערשאפט■ דע־ מאנאטע טען

 ענטפעדנט. טא־־עי דעם £או וואהרש־ינליך וואורדע
 ק־נדעם דעם ענטפערגונג ־גענאםטענע$6 תא דא
 צו פעראיבט מענשען אונודססענדען א־יגעם פאן
 אייגען טניך תא דאם אנגאהטע, תא ש־־נט. דין

 אונבעתנגט א־זט העטטע, בעגאנגען זעלבשטשא־ד
 ל־יבעספ-ובט דע־ בעדיטיגונג צר א-םגעשלאםםען.

 נאהעצו א־זט עם ;מינוטק "יי• ב־ז 20 עש בעדורפטע
 לעב- א־ם ע־שט בויערנטעדבען דאש דאשש געורש,
 תא :היישט ;דאש שקאלפי־ט צ־שטאנדע לאזע;

 •ואד אבגעצאגען דאא־ע; דען ם־ט קאפפהרט
 :געסעלדעט •••־ד תעזעש -טק20 אש6 - איזט דען
 זעממט- דאורדען דערה״טיגעןדטצי;; שלוששע צוש

 1 פאמי. תא פיר וועלבע פערלעזען. צ־יגניססע לישע
 געטיידעאטט דאש דנד. גינםט־ג זעה־ ד־טטעד ל־ע

 טאזעס דאש צ״גניפסע, דעש א־ן ש־״בט ליטצא צו
 מ־ט גור יעהעד דיט דך געו־אובע־ט. נ־ע ריטטע־

 פא- ט־פטע־האפטעם א״ן א־:ד אשט6בע אקערב־־א
 ק•:• אי;ר פ־ו־א תא האבע. געפיה־ט טיל־עגלעבען

 זיטט• אונד פל״ם דורך דך האבען ־•טטע־ש דע־
 דאש לדטעט אגדע־ם גאנץ ארסגעצ״בנעט זאמד־יט
 אלש ודדד דעתעלבע שטאבליגפכך• פי־ צ״גג־ש

 געשיל. תעב או;ד ט־־גקעגבאלד פע־שווענדער,
 טאדט. א״געם •ועגען א״גטאל שא; דך דע־ דע־ט.

 ;אש דד־טע האטטע. פע־אגטייא־טען צ• שלאגעש
- ;עפאללט. אי־טה״ל דאש ודדד מ־טטאגש  האפ- וו

 פאטיל־ע אונש־לתגע תא פ־־ אי״ה עש דאש פען,
וו-ד. דין פ־״שש־עבענד ד־טטע־

ד ר ר ע ־( ע ר ע ד י י ל ש ג ע ב ט א  ב
 תעזעש 20.אש ט.) ק נ ע ה ע ג ק נ א ד ד ע ב א

 ביזם• א״ן בעקאגנטליך דע־ אבע־־א;־ וואו־־ע
 אוש פע־דבטע■ טאנא־בען דען ארף אטטעגטאט בע;

 קאשע־נהאפע ט־־עשטע־ דעש א־ן טא־געגש א•־.־ י•
 דרג־-־ דינער פא־ דך בעכאהש ע־ דדנגעדיבטעט.

 צו-־ק- ע־ האש דעןג״שטל־שע; פרעד, זעה־ טונג
 רע. קיימן קעגנע איך ־ ״א־טע; דע; טיט גע״יעזע;

 א־ה; שא• אלש !פפאפפע; רך־נע; בדדבע איד ליג־אן׳
 דא מאבטע. זעהען פאש־ל־ע דינע ער אב פ־אגטע

 - טעה־!״ פאשיתע ק״נע האבע .איך ע־: זא;טע
 האטטע ודללענבאבע־ שא־פ־־בשע־ ־־ענע־ דע־
 בע־וע־ק- דדנתשט־נ; גאנצע תא ם־גוטען 6 א־ן

שטעלליגט.
*. ד ל ו ש ע ב ט ו ל ב א • ד ן ע ג ע (ג •

 פע־ ללא־ד־ ..פעשטע־ ודיטיגע דע־ ן.) ע ג נ ו ג
דע־ צייגדששען פא; ר־־הע אייגע אפפענטל־שט

 בלוט־ תא געגען געלעה־טען ב־ישטלישען גראכטען
 בישאף בעתהמטע דעד יודעו. דע־ בעשילתגונגען

 איזט אונד וואד .,עש :שרייבט באג; אין ר־ינעקענש
 גרונד. אייגע עם דאם אונצור־פעלהאפט. א־טטע־ מ;־

 א־זט. פעדל־־טדוג; באזהאפטע דורבא״ש א־;ד לאזע
 ער־ עש ג־ונחעטצע ־•תשע דאשתא בעהדפטען, צו

 כריסטעג. זארלטען, פא־דע־ן ;א־ אדע־ לויבען
 י רעליגיא• צו מענשענבלוט א־בע־ה־־פט אדע־ בלוט

 ט־עפשטעש א־ךוו־ללם־ין געב־ו־שען. צו צוועקע זען
 אין ;אך עש דאש אוישדריקען, דאד־בעי בעדדערן
 א־;. דיא וועלבעד;עשיבטל־ך א־ן צ־יט׳ אונזע־ער

 ;אב;עורעזען פעדאורטהי־לע תעזע־ האלטבא־ד־ט
 ל־געך;־יא אלטע זאלכע א־זט טאנליך ;אך וואורדע,

 אויפ־״צונג צוד אוים־עדע, צור או;ד ארפציט־שען
 זדעריבער א־ךדדיקע צדבעניטצק. יודען תא געגען
 א־זט עש •• זאגע א־;ד א־־ש אבש״א ט־עפשטע; מ*י;ען

 בתשטעןנע;. דד וועלבע תעניגען׳ פ־ר שסאך א״ן
 ;ייע דורך שט־פטערש דעש דען;אטען דא דאש ;ען.

 רע- אונזע־עד שט־פטע־ דער שע;דען. יודע;העטצען
 פאן קאטטט ה־־ל דאש :זעלבע־ •א זא;ט ל־גיאן

 ם־ללער, פ־־עד־יך זטטע—בע דע־ - !*יודען דע;
 :שר־יבם א־ניויעדדטעט, תענעי־ דע־ אן פ־אפעססא־

 ד־נעעה או־ף בעשטעט־גט א־;טערצ״ב;עטע ״דע־
 בל־ט-בעשולדי. תא ראש דיןגעי־יםשען, או;ד -ע

 לעשע־ליבם- דעד א־־ף אייגע •ודען ג־;;ען;ע;עןתא
 בע־ו. באזהו־ט ט־־פל־שע־ א־;ד אוני־אהרדד־ט טען

 ם־א טה־נאלדעקע, א־זטד-דד׳ ע־תבט־;; הע;דע
 ש־־־בט שט־אשבו־; א־גיווע־דטעט ־ע־ א; פעששאר 1

 נאך א־טטע־ דאש ט־רתג, א־זט עש פאלגענדעם:
 א-;ד באזדדיט דע־ פאן תא אדט. פע־א;לאםשי;כ
 א—א; ערהאבענע יודען תא נע;ען אינ״םםע:ה״ט

 רעלידאזען א״;ע־ איר;ע;ד צו תעזעלבען דאש ;ע,
 ע־;:טהאפט געבד״בען, ש־־שטע;בל־ט ם־יע־ליבק״ט

 ג־ו;ד- דע; אבער לט א א;דלא;ע תא ת״־זען.—צ
 יודען צ־-ו־דער. ת־בא־־ם יידעגטדדטם דעש זעטצע;

 א־נבע שטען מ העטטען. בע;א;;ען עט־־אש זא תא
 •ודע; דעש געש״נשאפט רעל־ג־אזע; דעי א־־ש ת;;ש

 י! בעה״פטעט ־־ע־ רערדען. אדסגעשטאשען טה־טש
ד עו פערווע;דעטען ״דע; תא ע;  1 פ־־ע־ א״;ע־ א-;

 | דעש אדף שטעהט דע־ םע;שע;בלוט, ל־בק״ט :
 1 ־ע. א־יענטאלישען ראהעשטע; דעש שטא;־פ*;קט

 עד• ד־׳ אבע־;לו*בע;ש. א-;ד ליגיאגסהאסשעם
 טהעאלאגע שע; א״על ע דע־ פ־אפעששא־ ר־עהש.

 תן;*טאב• האללע-של־עשט אוגיויערדטעט דע־ א;
 אנקלא;ע -עזעלבע ־.;א;*ן פאלגענדע־טאפען טע;

1 דעש ב־יפטעגפע־פאלגינגען דע; אין א־ב־יגענש איזט

 א••; ע־ *־:טעטע צ״זל״ך זאללטע. דעסצק -א נעת; נ־:ט
 ד.א;ס=א;=־אש, קא־ועי דע; אן ש־״בען אוישפיירליכעש

ש־ק- תנע פא־בען נ-עללפסק רען שש ע־ ויעלכעם אץ
ןא• , ל ן - ־ ־ ן ף ל .) .א - . . א.ד . .> .א א.ף אדן . . . . . . . . . . . . .

א ו־ך ל־עס א•:־ ודדערפאררען, נענענא־נע־ פאתע־ן
 דעי — גען. בעששעש תשאפען רען פאן דיעועם לעס
 עשפשאדר :ששע,—דורד אדפ׳ש א-דס אנשווארטעפע ע־ קא־

 אדע; אץ אידן דע* נאלדיס, וויצעקא־זער דעש דדימענד א-.ש
 אדס- ננאדע א״;ע דך •ודנן, דעס נעוועדרפע א-נד פע־ש־אש,
 — אלש אניע־עס, :•:טס פע־לאננטע ד־עזע־ צוג־פטען.

 עי־ ק־ר:ק נלנליש שטעיפען דען אץ פאללשאנט, א״נע
 ק״נע נאי נאך תעתן אין עס א:שא; ד־־פען, צו ברען

 נונשש תא צונל״ך נע-ואנן דא, ע־דרנלש ער :אב. :*•שטען
 א״- אידם אץ דע- שאסע, פאללעס אין ו״צעק^נינש דעס
 נלדבענסא•־- תנען איס ע־נל־קטע, -אטדנענע• קלונען נען

 פע־ליעם וא קיןננען• צו נעט־עט־נען יודען תא נענק פע-
 טדא- תנע־ שדפלאטץ ביודעתנען דען טשטד* דע- .•ומן

 ט-בע-־א נאך נאללוס ודצעקאיוער דעש א״רטע אונד טע;
פון־אן.

 ע־- אונד ודעדע-נעועדען, ש-ס א־דן דאטשע •עטצם
 אך, וואוסטע. א־דם פ^ן דא וואס אללעם, דונא צעדלטע
 ר איד אלט נעל־טטען שעד- דא-ונטע- דאטטע נ־עשאנד

 ע6ןןרוויר6 גלוט-נע •עטצט דך טוסטע ע- פאטע-. ועד—נז
 לעדר־ דעט אונד עדעלדננעט דעס טאטד א־־נע א־נע- מאנען

 ווארנוג־ דען ע- דאס נע׳טטעדען, דך פוסטע ע- ;א-פערס
 אונד ארנל־סם־נען דען א־נער אידם תא פר״נדע, ד־־ער נען

 נעשאנט, פץ־שטע־׳לוננען נעג־נ >ן£פ נעדננוננ, וואד-ע ד־נע
 תנעם א•; בלאש נ־:ט דך ואד ע- ;נעל־עהען נעדאי ק״ן

 אדפ׳ט:•ט- נוננען66הןן נר^סען א־ן אדך ו^נדעין אורטדרל,
 בעגאבטעסטען דינען ערבל־קטע אונד געט-שט, טע-שטע

 געפעדר• דע- ■טם־טצע דער אן •א רייהע, דעד אץ ׳#•לער
תנעם אלם טערו^ן, תנער וןןוחןד,ל נ־נט פ״נדע, לינסטען

־.א נעבטען פ־עלען אץ נלדבענט. תנעס אונד פאלקעס
 אוני תפצע; לאנעי תנעם ארף ש־אס-או א•־; ראן טע

יי-ט ך ו אונד שטא־עעץ
אני

 אונ- דעש אלל׳ א;
 וא אום ד־אדטע. דע־אנצובדעסען נו; דאש

 דעשש־עק- אנקונפש תא •עטצש שאןא-דם •א-לשע שער־
 ווא-• שאנלך עט ודא שע־נע־נען, לאננע וא דאננעט ל־נעז

*1
 פאן :עדאדנע־ תא דך •ען פא: שא־נען אנרע־ן אש

 דע־ וועדדענד א־בע־־אשט. וו־וע טידתנע- אי; ט-:ע־-א
 ראם• שאא־ בעד״טענדע א-נע אונערווא-טעט ווא־ נאבט
 -אטטע אונר ננע-־קט, א- שטאדט דא אין סאלראטען שע־
 נע- פ>>י־ל׳*טע:-נ ס־נאנאנע רע־ נעי-דע ותטל־־פ־נע דאס

 נע- דען צו תא א•; פאל:ן דאס שא־נען אס אלט דעטצט.
 וואללטען. א־־ננעדע; ואלע נעשטיששטעץ בעטפע־ואששלוננען

 כען—צאדל פאן א־נר שע־שלאםסע; טת־ען תא עם פא;ר
 דען קתענס־־שטוננ פאל-ער אץ תא אומשטעללט, וואסע;

 סנדד־ץ רעש ט־טנל־עדע־ תא אלס פע־וועד-טען. א״ננאנג
 א״נ- א־ד־ען:ע־אטדוננען צו דטצוננסואאל דעןג־אשען אץ

 פע־שר^ססען טתרען תא דא פאנרען וויןללטען, ם־עטען
 דען א-דנען תא אוששטעללט, וואגען נען—צאדל פאן או:-

 ע־קלע־טע אפם־צ־ער דע־ אונד פע־וועד־טעז, א״נטרטט
 נעבסטען רען אץ דאס פא־דטצענדען, רעם יום־, ראבג•
 אונד קזןסטען ט-:ע--א נאך גאללוס ד־צעקא־וער דע־ טאנען
 רעד א־ן דא אונד ווערדע, רעדת־זן דן)־ט צ־־טלאננ א״נע

 רען ראפ ו״א, פןן־דאנדען נעבי-דע קיץ •טטאדט נאנצען
נעהכןען זויידיג סישקאיזע•  דיא היערצו דיא יא קאננע׳ או̂י
 איזמפער- דיאשטא־ש אוגד וו^רדק. בעששישמש סיגאגאגע

̂ך שפליכשעש,  דיא הויוגע־עמהע, שיעכםיגסשק דיא היינוע נז
 ר**םל*נ- דיא דאשינו איש העיבייצושאששען, אוישצושיגדען*

 ראב־ היער אויך שערוויעז ע*נעבענס6 אויסצוששיקען• ק״טען
 וועלכעם נאך טריודלעניען, קא־וערל־נען דיא ארף יוסי ב•

וואד- תא אונד יודען רעד נענ״דע נוןטשעסתענסטל־נען אללע

 היידנישעם פאן •אה־הונדערטש .טען3 איגד .טען2
 וואד. ;ע־האבען כריסטען תא געגען פאנאט־סם־ש

 אויר זיא וואד זא פאללע. תעזעם אי; וויא ;ד א דען׳
 ״אם. איעע יודען תא ארף אנווענדונג איהרער אי:
 ם־טטעלאלטע־ל־בען דעי ארם דיא ליגע, דעד פע

 הע־פאר- וויעדער יודענהאשסעש דעט רוסקאסמער
 שטאדע זאללטע.'-דרי שעטען יעדע־דך צוהאלען

 תא דאם . בעהי־פטעט .וועד :ש־״בט גיעסען אין
 טענשענבלו. דעם צוועקען ר־טיעללען צו דך יודען
 דאט־טתנעפאללשטעעדי. בעווייזט בעתענען, טעם

 שא־אה" דעם או;ד ;עשישטע דער א״קע;;ט;־ש גע
 דעד או־סגאנג דע־ רעליגיאן. ייתשען ־ער טע־ם

 אנגעלעגעג- פדשא.עםלאדער דעי אין אונטערזובונג
 שטעהט פיעל זא :ודלל ע־ ויעלבע־ זיין, מאג הייט
 וועדעדנע. דערזעלבע דאם פעסט, פא־גהע־־ין פא;
 י־דישעז דען געגען נאך רעליגיאן ייתשע תא גען

 תר ווערדען פעי״ענדעט וררד פאדקשבא־אקטעד
 ״שוחטים* דארטיגען דעד בעשולדיגונג דיא ;פען

 איישערם זיננע גלייבעם אין גאנץ ג״דדלאז.׳׳- איזט
 וורססעג־ הערפא־דאגענדסטען דע־ ד״הע אייגע דך

 זעטשט■ איבדיגענם תא קאפאציטעטען שאפטליבען
 עסלאד פא• בלוטאנקלאגע תא דאס בעטאנען, ליך
תא. באזהאפט אלם לעבערליך טעה־ ודים נאך

. ר ע ט ש ' ט א ב א ם א י (ד • ; ע ד ו י
 בע- נ״ט־א ארם טעדעג־אטש א"; ע•) ל א ו תי ק

 תא גע;ען ש־אפאגגעלענענהי־ט דער אין ריבטעט־
 יידעגקראוואל- סאבאטישטער רען א; טהיילנעהטער

 רע- דעד געפעללט. אורטהי־ל ראם ה־־טע יואי־דע לען
 אפפענט. י־עגע; ווא־רדע האווליטשעק׳דעלםפ־ה־ע־

ע־  רערדעד מאגאטע; ׳י גע־יאלטטהעטיגק״טצו ל-
 אונטע־זו. צוו־טאנאטל־בען דע־ אייגרעבג־גג טיט

 דר״א צו שאצעק קאטעראד דין איגד ביגגשהאפש.
 איבר־גען תא פעראורטדדילם. ;עפענגגים טאגאשע;

 זאראהל ;פ־י־געשפדאבען יואורדע! א;;עקלא;טען
 אפ ׳שטאאטשאד־אלט רע־ אלט פע־טה״תגער, תא

פעללי־טען.
 ט א ה ד נ י ר, ע ג ע ג י י א ם א ד ( •
; ה י ) א . ן ע ה ט א ר ר ע  לעזערי איגזע־ן תא פ

 אוני וויו־ טעלדעטען ת־פטע. ז״; עראיגגע־ליך נאך
 טי. גאטעגט געפל־געלהענדלער איין ראם לענ;םט,

 ערטאר- פע־קאטא פאן נעהע דע־ אי; לויפע־ טאן
 אונגליקליבע, דעי ;״א. ■וזן־דע; ארפגעפונדען ־עט
 דךפאם האטטע געוועזען, אגזעסם־ג אראני אין דע־

 אוגד איינצוקיפען געפליגעל אום ענטפעדנט ה־־זע
 בעזארגטעפ-רא ז״גע ציריק• טעה־ נ־בט קעהרטע

,־ע. דאם איגד אגשטעללען נאכפא־שיננע; ליעם __־־- —*—
 ל-א אן6 אונד אונאנטאסטנא־ פא־שטע־ע־ א-ר־ע- נוננק

 נע- אפפ-צ-ער דע־ :דאללטען תן בעפ״־ט שטייע־ן לען
 ער:•נטט דענען אן בעפערלע, נענעבען אירט ־יא או־ף דך -עף

 קא־זער דע־ וואם :תנצו נו־ שינטע אוגד די־פע, עניע־ן
 תא אוי־ נערטען• ורעדער קא־וער -ע- קאננטע נעגעבען,
 יאט אינד נעהען נעבעט צום פאלק ראש נון וו^רץ קלאנען.
 לעסעלטע ואליע, פערלענען פע-ואשטלוננען תנע סנהד־ץ

א ורעלנע רא, טיסטען תעס טיינטע, אונד שפאטטיש ער - 
 ע-, אלט וויסטען בעסטע־ קעננטען, נענויא שטאדט נאנצע

 -6 ־ע־נ ענטועטגען פאן ווא־ אדק6 ראש פ־עטרל־ננ• רע־
 פע־אינטען א־רם אן ר<; נו־ נישט דא־ין ואר עש רענן שען.
 הי־לינטוליםעד, תנער ענטותד.וננ א״נע אויך ואנ־ע־ן רויב,
 נ^ך שלאג ו^רנען אדף דאש שא־אדש, איש פיהלטע אונד

 טיטנל-עדע- תא ש־שטען. פ?לנען שווע־ע־ע נאך אנדע־ע,
 דעש פאן דשת־ אנשא; ״;שי'• צום אי־לטען שנר"ץ דעש

 ער- צ-פ לעננעדע שאו דאש קאיועדט, רעם א-נטיעפפען
 עד ווא־ ראטטע, ע־ראפפש ניטעש נינטס וואורדע, ווא־טעט

 איש אבע־ בעט־אפפען. פע־פינונ: דיעזעי פאן נעראדע דןך
 אונד נעו?:נע:ד.־־ם אן אללען פפלינט, ויינע־ בעוואופטדין

 תנע נעשודנטינטע דך, ער פאששע פא־אנצונעהען, רזהע
 דע־ וו^־ט ראש אן ז־א ער אינדעס נענאספען. טרויע־נדע

 ואנ-עדן שאנן, דען איש דע־ נישט דאש ע־א־ננע־שע, וו״תן
 תנעם אץ ואפא־ש ליעש ע־ אדסטאנע. א־ט דען סאנן דע־

רע דע־ דאט־ט א״ניינטען, ואאל נע־י־ט־נען איינע; הויוע  ר̂ו
 נאך ואנדשע אונד קאננע, אבראלטען דא דטצוננען תנע -אטד,

 אץ איש שטאדט, דעד א״נוואהנע־ן אננעועהענסטען רען
 לאקאליטעטען קליינעיע דע־ועלנען טה־ילען פע־ש־עדענע;

הערצושטעללען. נענעטפע־ואםסלוננען צו
א). דער אלם נעשעפטינט, היעדם־ט כאן ווא־ נןך

 ע־לאש א־ינען א־הם אינד ערשיען ,נשי* דעם נ״א ע־ צ פ
א״נהענדינטע וו־צעקאנינש דעס

פאלנט■) ()ן־טועטצוג:



ע.2 י י ש ג י ד י . ע י ג נ ו ט י י .))2 .•911צ

 אץ ראם מאן :אדם עדשט דע־£א־. - שטיק 14
 די- דרייא דאנן שעדעלבי־ן, געזאגטע טודילע צווייא

 דאם צולעטצם ־ישטענב״גע, ניין אוגד קענווירבעל
 דע־£א־. £־םע רעבטען שאם וואדענביין אונד שיען
 שיעגען ליידענטהיילע אונד קגאבק דיעזע אללע

 קלעבריגעםאםםע:ע־ דונקעלבררנע איינע אין וויא
 שערברייטע- געדוך ווידערל־כען איינק דיא טויבט.

 אייגע קישטע רעד אין זיך בעשאגד אדשערדעם טע.
 א־יגיגע עיידע, טאיר־גע וועלבע בלעבשאבטעל,

 שטיק יגף6 איגד ווייבטדיילע שערוועזטע שטיקע
 בע- דיעזע אללע ענטהיעלט. דאלין פערשוילטעם

 לי־בענב־עטט דאש אויף וואודדק שטאנדטהיילע
 דערזעלבען בעש־ייב־גג געגויע דיא אוגד געלעגט

 ערוועהגענשווערטד דיקט־רט. פראטאקאלל איגים
 קאנסטא- זאכשעישטעגדיגען דען שאן דער איזט

 שער- דעם אין וועהרענד דאש׳ א־טשטאגד, טירטע
 שא; גע־יבטשדאשעם נירעדיהאזאער דעם צייכניססע

 איגד א־מששיגדעל רעבטען דער א־בערזעגדונג דער
 טדאט- א־זט. ־עדע דיא עללבאגענש רעכטען דעם

 אימששינדעל לינקע ד־א ק־שטע דעד אין זעבליך
 ווא־ען. שא-האגדען עללבאגען לינקע דעד אוגד
 אוישגע. איבעדגאבע דעד אקט דען א־בער דאם

 שיאלגענדע; מיט שליעשט ש־אטאקאלל נאממעגע
 אבער. דעש זאכשערשטעגד־גען, דער אי־שערונגען

 אוגד ש״שע־ם שטאאםםאנוואלטם-שעדםדעטעדם
 גדאסער איין דא :אטוואש קא־ל שערטדיידיגערם

 זאלבעד איי; ליישע אי־גגעזענדעטע; דעד טדי־ל
 זאבשע־שטעגדי- א־נטע־שע־ט־גטען דיא דען א־זט,

 דיא איגד איגטע־זיכטען טישא-עשלא־ אין שא; גען
 שעשט. ציד לאשלאזטען. טושקעלבעשטאנדטדדילע

 א־ג- דיא אבע־ רגאבעג־וא־ששעש דעם שטעלל־גג
 ווע. גאטה־ג גליעדמאשע; דע־ ב־־גע שערזעד־טען

 גער־בטסהאף גירעדידאזאער שאש אבע־ דיעזע רען,
 ! אוגטע־. ד־א קאמשען •וא־־דען. צודיקבעדאלטען

 איים דא דאש ם־יגיגג, צוד יעטצט שאן שעדט־גטען
 אייש. שעד־ קגאבעגטדדילע; א־ינגעזענדעטען דען

 ;ווערדען ע־דאלטען גיבט ב־זהעד אלם קלע־יגג
 ציר״קגע. דע־ אייגזענדיגג איש דאדע־ ב־טטען דא

־ זא־יא לי-ע• דע־ כעשטאגדטדיילע האלטעגען ;  ־
 ב־־א ־יא דאש בעדישע, דעם צי צ־ואר אוגד ווירבעל,

 גע. שעמטשטעללבא־ :•שט שעקציאן צייייטען דעד
 | צוזאמטענשטעללונג די־ך קא־שע־לעגגע וועזענע

 דא. א־זט עש וועדדע. ע־מאגל־בט גע־יששעש דעם
 ; דאם־ט גאטדי־עגדיג, געריששע גאגצע דאש העד

 י ליי- ־ע־ לעגגע קאנןד־א יוערדען שעשטגעשטעללט
 וועד• בעאגטו־א־טעט געגויא שונקטע יעגע אוגד כע
————-----------------------------—
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םאדטדעשצו::.) טע 12(
 רען ״א־טען ואנטטען טיט ש־־ט ווכטע שע־נענענש

 :־•:- דיט אדן א•;־ נעשיוינטינע; ־1 יווזנן ציד־״לינען
ק אוי' נעודשטענט ־עש אינ־ טע־נינטט דע־ דען  -ע: ד
 איין •יא־ וואיט לעטצשעש ויין ־ד,־ען.6צוריקצ־ זיע: טען

שט־ש ע* ;-א:ע ־ע־ נעלאנניש איין של־נעט- דעט •*־••א  
 וענק- נאנננקייש ש־יע־ע איינע דאטאן צא: או:־ טא־ט טע
 צו ויא ־.אטטע ע־ ,שעדנענש דעש ועעלע ד־א אין דך טע

 :ליקק נ״שטעש ויינעש ט־עיען נירדנען דיא א•; ועד.־
.א ־-א;; • אן 6:-; דא- ד-א אששען,1■ . . ----- .... 

טישטע. ווערדעו טיללט
שע ל־שט נ־אשע־ שיט ציליציען. נאך נ־נ: •וזמן

 ו־ינעש אין י־טק ענשי נאוען אן ■ואש אללעש, ע־ ד■יילטע
 1 קליינע־ק א״נינען נאך צועדשט צא: ע־ לענטע. א־ננע־ן

 ד.••- ש־אשש־נקי־ט, •טט־עננשטע דיא דא צינטע :עטיינדען,
 ט־עד־נטע א•:־ .־שיד״ אינערשטאננטען א״נען :עלטע

 א־•- צונל־ך ע- ״אנ״א א־ש, דיעזער אין דאנדעלטע אונד
 דא •*אן וועלנע ט*ונ, שייא צו־ אונאי־נענניטצינקייט :ע

 וד- א־־נען או:ד צו״קודעו דא־ט נאנע איינע־ אנשוטד־נ:
 טא- ע־־ע דע־ :•טע־ או;ד נעניששע דיא נענען דערוויללען

 או:ד שהון. צו איהש עש ווא־ רוף ואלנען אוש שטיענעלטע.
 א־ט צו ןן־ט טאן נליטצעששנעללע שים דיעוער דך אלם

 צ• הו־טטשטאדש דע־ נאך עד צ*נ דאטטע, שע־בי־־טעט
 איד,ן נעשי־נדע אנועהנלינע דיא ייא טא־זום, נאך ליציענם,

ק שיט עמטשינג. עד־ענגעצייניננען הא:שטען ד
יצטיעל, אבש״ל־נע דאם עד נענאנן אן יעשצט אן6

 צונעכשט ענטווא־טען. ועעלע פ־קישען ו״נער אץ ער דאם
ק נאך א־םםע־ ער, ואששעלטע או:- עדעלסטען דעי ׳*•ץ ד

 יעגעל־עשטע אייגע דורך גור מאן ד־א קאנגען דען
 זאב£עדשטענדי. דיא קאגן. ערלאנגען אוגטע־זובוגג

 זיא דאש ערוועהגק, עי גאגזה־ג יר6 עם האלטען גען
 דעם שע־לאנגען אויף קגאשענבעשטאגדטדי־לע דיא

 צודיק־ זיינעיצייט גע,ייבטשדא£עש גירעדידאזאעד
 יענע אום ע־זוכם ווידד £ע־נער ווערדען. שטעללען

 איג־ צוו״טען אוגד ערשטען דע־ £אן ט־אטאקאללע
 בע£־:־ען. דך נ־רעד־דאזא אי; וועלכע טע־ז־שיגג

 אונטער זיא דאש ע־קלעדען, זאשמערשטעגדיגען ד־א
 דעם פ־אגען דיא שע־דעלטגיששען געגעגוועי־טי-ען

 ;ביז קאגנען. בעאגט־יא־טען נ־כט עם6געריכטםדא
 ן אי- אידגק ליישע דעד טדי־לע א־ב־־גען ד־א ג־בט

 אבעדשגואאשם• אנוועזענדע דעד יוע־דען. בע־געבען
 יגדעט6 ש־יששע־ט עדוא־ד א:ראלט.טערט־עטע־

 מאפר. אלם ערשטענדיגען6זאב דעד אגז־שען דאש
 דיע- אגט־אג, דען ז־־גע־זי־טש שפועללשז אוגד ודרט
 ! עגטששרע. צי הי; ריבטוגג •עדע־ גאד אנזושען זעם
 | איבע־זעגדונג י־עגען ב־טטע ד־א בעזאגדע־ש שען.
 ל־־שעג-בעשטאגדטדיילע צו־־קגעדאלטענען דע־
 אט. קא־ל שע־טדי־דיגע־ דע־ שע־עשט־גט, איזט
 א־גגע. דיא גל־־ששארלש ע־ דאש ע־קלע־ט. ייאש•

 ערשטענ־6זאש דעי אנזישעגש דעש ע־פיללוג: זיימטע
 היעדדף דאלטע. נאטדיג אוגע־לעשליך פי־ דיגען

 ן גענעדמיכט ע־לעזען.6 ם־אטאקאלל דא־ ווא-דע ן
 ;גישטאיו ,ד־ :געציישנעט איגשע־&ע־ט־גט. איגד

 סעסעלי| לודודג מ־דאלקאי־־טש ג׳ דר• שייטדייע־,
 ן גער־שטשא־צט, גליק ;,אינגאט ,דר גע־־שטש־אטד,

 * יאזעףשי• ־־׳ פ־אקאלם£־ד־ע־. יוני מאקל איישע•
 דעד ציזעג־יינג דיא דעדגאך מיש עש צ־יגע. קאטש

 אשגעייא־טעטי־עד- ליישעגטדיילע צ־ריקגעבל־בעגע•
 או־ איד־ £־א£עששא־ען דיא ייע־דען זא־אגז דע;

אבגעבען. ע־שט טזדיל
ע *(דאש ש י צ י ל א ) ג . ד א ל ם ע . א ם י ט

 דיא :געטעלדעט -טען18 טאש ווי־ד דזעשאיו ארם
 איגטע־ש־ע- טעג־גע־ ׳- גא־ ויאודדע £ע־דא:דלי:ג

 א־טש דע־ ויאודדע עש £א־ט;עזעטצט. ודעדע־ שוגג
 ־ע־ שע־דא־ט צ־־גע איש לוטצא £אן ניישטלישע

 ז־־גע־ שייא דאשע שטאשל־גשדי ע־צעהלט, זעלבע
 שילדבע- א־יגעש א־־גד־וק דען גאגץ פע־דאפטיגג

 יוא. צ־גען ד־נע; א־ן י געמאשט מעגשע; וואושטען
 עגטדעריגג דעד £א־ עגטזעטצען איגד ־שט ש יען

 גע• געבראשען גאגץ זי־א ע־ איגד איישגעד־יקט.
 ;דעשסען £ץל:ע אין דאשע גיישטל־שע דע־ רעזען

 גע־־שט שא־ איי£גע£א־דעדט׳ אגגעקלאגטען דען
 ;אשצילעגען. שילדשעקעגגים £אללשטענ־י:עש איין
שט^של־נשקי שעאגט־אגט עדגער6 וואירדע עש

 יטטענדק טרייודללינע ט־א:ע:ד. דך שא־ א־נעננישצינקייש
 ויאדל- שא־נע׳ט־טצטע; שאניינע; אללע ש- נ״ט־ענע או:־

 ־אש יע־יטטא:־. ווקד.ל עש ע־ ־א ט־עטינקי-טשצדעקע
 נעלעד־- אינד נעניישטע־ן צו •צ־אנווא־טע־ ־ך ד שאלק
 א־:ד •טא־שדנן איישעי:ערא־:ל־:ע; דו־ך שע::ע־ טע־ע

 איננעד-טע: ניבט ע־ -אטטע לא ע־נאטצק. צי קלינדי־ט
 ו דאנן או־ף. נעלדסוששען ניאשע דיישטע או:־ ע־פאלנע דע

 ט״וואנדטש־־יטינקיי- אללק אץ ־יכטע־ צוש דך על וואדי
 צונענ. בעיטטע:■:: ־ע־ נא־*־ דך י ציינש או:ד א״ף טע;
 נע- ־אש בדטטענענדק דיא -אש וו־ששענד. ווא־־ ל־ך.

 אי:ד בעטשאנענען, ־־א ודא נעוואדדען, ענענוא דיישניש
 | שא; רושע נושק ע־לאננטק א״נשאל אי־נעש נ־יא ־אש

 קיינע עש יא י קאנ:ע. דניינק קאשט־ן דעששע; איף לא;:ע
 ע־ ששעללטע ־ע־־־צט, ט-עדען ודא :א:, שינקייטק שט־־

א א־בע־ אי:שע־וי:ו::ען  אונד אן ,חבל־.־ ־ע־ צושטענדע -
 אויש דע־שא*. •טשאלטו:: א•:־ שט־י־ט א־בע־אל־ ־יעף

 :אשען איש ע־ ש־אש ענדליך צא: שא־טר־יל ע־ דענק
 דיא אדף, ;ע־־שא־־ע־•;:;•; שיט נע־אדעצו .:־טי* דעש

 שאן ע־ צא: ו*) •ואי־דען. טע־וויינע־ט זעלטע; אדך אי־יש
 ן ב־אנד- ציליציען, רדד,ק א-ט ודא עבענק איש א־ט צו א־ש

 אוני א־ש שרעכערעד איששעי אין נעשיינדע; א - •טאטצטע
 אינע־- צע־״ששוננע; אוגד צוו־סטינק־יטען אונ-ודע, ליעם
 נע- דיא דאש נאטי־ד־ך, ווא־ עש צוליק. דך דינטע־ אדל

 וואד עש אנע־ שישטען, קץששען דאדינשע־ ענדל־ך שיינדען
 ועד.־ אונד ערש־טטע־ט טיעף ווא־ הלל נעשעדען. בע־י־שש

 נאהש על ;דאיטע קלאנק ד-עזע ער אל: קוסטערש^לל,
 דיעוק אן יינטעטע אונד צוריק יוחנן שיר אוישט־א: רען
 דיע- ענטרישט־נ:. דע־ םו$נע •טש־עננשטען איש ש־י־בען איין
 לעהרערם ז״נעם שריינק דאס !)ששענטל־ך שע-לארנטע וער

 וריט 1̂ו ט־־־בען ז״נעט אין שוהר אונד וו^הלטדעטע־ש אונד
 דעד ענדרץ דך סושטע וז\ קאננטע עם ע־ ודא שארם,

שיעלען אן ;סאגען לושט ועלנשט איהן נענען אונודללז

 אי- טא; דאמיט לאששען צי איגטערז־כען א־צטליך
 ענה־יט£6געם־טדשבעשא קארשע־ל־בע זיינע בעד
 בייאמא- •יאורדע בעקאגנטל־ך דאבע, אי־טד־יל איין
 דער אן נע£וגדען דאקע בל־ט־נע אייגע :־יטבע־ זעש
 זאגטע קאד־ן דיא ווארען, אגגעקלעבט האא־ע אויך
 געגזע דיא בילה דעד דאבצייט צור דא דאש איים.
 לע-6 דיא איגד האבע געטדיילט דאקע דיעזעד טיט
 ד־א דאהער דאט מאן קאגנען. ־*דרע; דאדע־ קען

̂ן דיא לאכשען. אוגטע־זיבען בעט־ש האקע  דען £ו
 אי־גגעליי- כעם־קערן ק־אקרער דען איגד א־עטען

 דעד אויף דיא £לעקען, דע־ א־גטע־זוב־גג טעטע
̂ 1£ ק־־ן עדגאב •וא־ען, זעדען צי ייכטערים דאקע

 זיך דאש ע־קלע־ען. שאבלי־טע ־עזולטאט. זיטיייעש
 יענע אב אגגעבקלאששע, גיבט בעשטימטטדי־ט מיט

 העדריהרען; טעגשעגבלוט £אן גע־אדע £לעקען
 בע־ א־יך אישניטאבטע; ווע־דעל צ־וי־£על דיעזעלבען

 ׳•׳!.טען £אש איישגעד־יקט. דאא־עסטע דעד צ־גל־ך
 גיישטליבע דעד :טעלעג־א£י־ט ־ד יי־ דעצעמבער
 א־השגע- דאבע שטאבל־גבקי :ע־צעהלט דדזעי־יצק•

 £־אג. א; סא־־טדאט דיא ודא געשילדערט נדא
 (צו ם־עדדעגט ייאי־דע. בענאגגען מג־ך צישסא

 ערוד. צו דא־דף איד־ האבט ייאש :שטאבליגשקי)
 ניבט. מיך ע־א־גנעדע איך :שטאבל־גשק־ — ? דע־ן
 £ע־. דיא - £ז*־געגא:גען. דאמאלש מיד טיט ״אש

 קאנשטאטטירוגג ם א צי־גען דען ב־טטעט טד״ד־גיגג
 ־־טטע. דעש גאדע דע־ אין דאש טדאטואבע, דע־

 איגד א־בי־£ליעםט,6 £ליםבען איין דויזעס רישען
̂ן •יעגן ־יטטע־, ־אש  טא־־טדאט ד־א דעמלעיבע; £!

 געדאבט נעדע־ £יעל עש ייע־ע, ״א־־ע; בעגאגגען
 צו באך דע; אי; טגיך דע־ לייבגאש דע; דעטטע,
 עגט£ע־גטע. שיעדטאל ראם אי; ;•א אלם ווע־שען.

 זאב£עישטעגדי. דע־ ט־אגען. צי געשט־־ששע רע
 רעש ע־געבג־ששע ד־א שטעללט ביליגשק־ ־־ גע
 £א־נעגאטטע:ע; ט:יךש פ־אגצישקא לי־בע דע־ א;

 גדען שג־טטייא ־יא דא־- אויגעגשי־ג׳ש א־צטל־בען
 דעד דע־- טעששע־ אי־געש £א; דיה־ען דאלזע אב

 £ע־ דאקע אייגע־ ט ס רע־ י־-דע;ק^שף א שלא;
 איגבע־ינגט גיבט ״א־ טישטע. דין רען ״א־ זעטצט

 געווישדייט טיט ג־בט צ״א־ דך לעשט עש טאדטליך.
 דעש £א־ )־ע־1 גא־ דאלז דע־ אב ק^גשטאטי־ען,

ד  אגגע. יע־אך ־א־־ עש ״אי־דע. דורבשגיטטע; ט̂ז
 ב״ע־גטעד- ־עש טאד ־ע־ ־אש ווערדען. גאטשען

 העד• דא־לשגיטטעש רעש £אלגע גע־א־עאי; בעגש
 £י:ף איגגע־דאלב צ״א־ איגד •יאי־דע, ב־*גע£יד־ט

 בד. דעש פע־שט־טמעלוג; ד־א טיגיטע; זעבש ב־ז
£־אג־ דין. ער£^לגט טאדע רעש גאך טישטע בעש

 שא- איינעש ע־ ש1*• א־;ד שא־ט, אידן שאן •אנשע א־טען
 שטאציע- טא־שוש ב״א ק־דנוש נאנעש רעם טע־ א אש נזש
 -ו- :ענצ-ך איהש טא; א״:ע־ לא־נע ציי־יא אי:־ ני:: ־ע;

 אי:ד אידן ו״עזע ע־נ־־טטק נע:ע::עטע, ־?1טאדיי איני־טע;
ן אץ אירן "א־טע; ת; אנע־ קלי־נק. ת דל  וי( שש־אש. ו

 דו־כנעש- שיט א־:ד ייאללען, :־•::•״•; עש ע־ דאטטע לדיש
 ב־יטאטש דעש טאלאנט דע; אץ ע־ א״י־טע קי״־ע־ן שען
ת ;אך לא::ע שאן ע־ לאש ט^־נעבע;־, טא־טיש, טאן

 א-דן •ודק ד-א א■:־ ־אנע טע־לאננט —״;וצ ־עש ־ע ־ל
 וראןללנזע ע־ םישדאנדעלשק. אונד טע־ט^לנטע; תם־אלב

 לז־ נעלטק. .נענעך־ איין אלש שא־טי־עי, איין אלש
 ו־־נעם אי; איהש נא: אויף, ם־״דען ם־ט אידן ;אדש שאף

־ לעד־ען יען אץ איין אלט ידידנו::. הרוע א״נענק  ת
 דיא ערל־עש או;ד נשען,—אונטע צל ־עליניאן ־:;•;1:־■שטי

 זיא •לענן יודען, ־יא אן שט־אטאנדראדוננק שש־עננשטען
 איין וירדע;. נעלעשטינק וו־א אי־נענד שיטצל•:: ז״נען
 דא- ניע נע־דא־שע, א ■אש אינעל ענשועטצענש ־עש ש־ייא

 אבע־ לאניעש. דעש נעדיע־ען אללע לו־ך נעוועיענע
 שא־קטע דעש אדף קאששק. שליששע־ נאך וו^ללטע עט

 דינע .:וצ־י־ דעט וענדל־נ: אלש עי דיעלש קא־יק־ש ןון6
 ש־יידע־- ט^לק, ציואששעננעלדטענע דאש אן -עדע ע־שטע

 טע־טאלנוננק, דיא ודיזע אינע־ט־־עבענששעד אין א-דש טע
 דאש וא נוצל־, דעש נלו־בע; דען טי־ ע־ליטטע; ע־ דיא

 נעשע*. טאלקעש דעש דך נעניישטע־וננ טאנאט־שע איינע
 יודען דעד ה־־ועד דיא אויף אלשבאלד ו־ך דאש שינשע,

 א:- ה״לינען נ־־ען א-דיעש דיא איהנען אן איש שש־רצשע,
 ט־יהע- ו־ינען עד ירעליבע יאגען. צי ששאד־ננען נעטהאנע

 שטיט- איד,יק אונד ק־דנע ד־א נענען נלוינענשניידע־ן רען
 רעד היעלם וו״וע ואלגעי אין לעגשע פונה רען אין טע־

 אנער- אי־נען נאננטען, ■עטצט א־הן יודען היא ודא ששטה,
 אן6 אינעראלל ער א־נדעש לאנד, לאש דורך צו: פאלינען

שאנעל רען ער ויענן ערט־עשטע, נעדר טיעל נעסיינדען דען


