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 האט ״עקסט־אשאשט׳׳ בלאטט וויענער *־אש
 א־־שצו- נעש־בטע עשלא־ער דיא שא־געגאטטק. דך

 ד*א זאץ־־א '•יען, דעי א־נשולד דיא א־נד קלע־־ק■
 או־שצודע. אגט־שעטיטק דע־ ניעדע־ט־עבט־ג־־יט

צ דיעזע ב־־גגט נוטטע־ לעטצטען דע־ א-ן קען.
 א-זמאנן א־יגמאל •יא־ עש :משל שאלגעגדעש *"־2

 סש-גע! א־־־דנג־ג ■עדבע־ האטטע. זא־; אייגע; דע־
 טא; יוא אגשטאלט, אייגע א־ז ד; א קטע ש ע־ ו־א־
 ש־־עב צ־יט א־־נ־גע־ נאך ה־־לט. ו־אהנדגג־גע דיא
 טאן ז-א. געה-לט זאדז ז־ין דאש שאטע־ ־עש טאן

א דענקען, ז־ך קאג;  ״א־ שאטע־ ־ע־ ע־שרי־ט -
 אי-לטעצו ע־ ע־ה־עלט. בשו־ה ג-טע ד־א ע־ אלש

 זאהן ד־נעם טיט געשש־עך א־ש איגד ז^דגע זיינעם
 ג דיעזע־ דאש געזעהען. ע־ האט

 איה; ש־ה־טע זאהן דע־ רעדעטע.
.. ״ .״ £ זיינע צ״גטעאידש אוגד הע־־ש

 זאגטעדעד א־־גטאל אד־ גא־־ען. איטען דיא דע;.
 ק־אהען, אייך קאג; איך אטער.6 ל־עבע־ ־ זאד;

 טערק. דא - קיקע־-קי! דא־ע!י עש ־וא •רללשט
 ט־: ט־ט שאטע־ ־ער טע

 אלטע; דער אן *ך1נ ז*הן
!לנטשל ד־טה הטשל

 ק־אנר״עש 1"״* יאד־ע צ-ש ב*ז -אד א-נגא־ן
 ש. אשא—א £אלקע־ אגדע־; ד־א ד־א זז* גישט ולא־
 דעה א-ן עש א־ ו י1-07 יאד־ע צ־ש ביז אז דא שא;

 דאש דך, טען—ש שאלקע־ דיא אגד ה־לאגשטאלט.
א-זט. גע״א־דען געז־גד עש

ט-שא-עשלא־ א-ש דא הא־ע; א-גמאל א״ף
 געש־-א דיעזעש א-גד קיקע־קי! שיייא־ דע;

 •ושטיצטינישטע־ם דעש ט־נדע ־עם א־יש קאטטט
שאל־ע־ ד־א א־גד ש־־לע־.

___ , א•; א-זט איגגא־ן דעה
 געז ג-שט ג(?־ א-זט עש שע־שאללע;

שגער געש

דין דאש הע־צען,

גו. אי־ן ק־טשער דעם צאהלטע אנאד־ אבער
 א-ן ל־-שע, דיא אלם ש־יהעי א־ש ט״גקגעלד, טעם

 טיט ער אונטע־רעדעטע לא־ט א-נד זי״ן, צ" עשלא־
 ד־א א-גד - ל־־טען אגדערן טיט אוגד מ־טטע־ דער

 דאגן זאגטען שערוואגדטע א־יג־נע אוגד ם־טטע־
- א־זט. עשטהער נישט עש דאש או־ם,

 א־גי. שעסטער דע־ £א; ש־ז*£עששא־;־ן ד־א
 דעד יגד1בע דע; אויך ערקלע־טען ווערזיטעט
 ד־א אום איגד ש. ל א £ אלש אי־צטע דז*־פרגען

 ליי- דיא דא £ע־לאגגטען ש־י£ען. צו גענ-יעי זאשע
ד בו־אשעשט, גאך שע  גור א-הגען טאן שיקט דא אי

 טה־ערקנז*. זאגא־ דך דעם א־נטער טה-ל. אי-גען
!״*ללק בעש-נדען שע;

 דאש ענדע, צ־ם זאגט ״עקםט־אשז*שט־ ד־א
 אוגד ש־״בט, ז־א -אש דאש. ש- האט בע־ו״זע ז־א
 דאש אנג-מטט, זאשע אדשגעטאשטע אייגע אלם עש
 דעם אינטער אנט־סעט־טען ג־־עדיהאזאע־ ד־א

 ששיעל באזעם איה־ יושטיצט־ג־שטע־ש דעש ש־טצע
ט־י־בען.

וואהו־ טה־יל צ־ם ־,ג ז*דע־ אללעש דאש •יענן
 גערעש- אוגגארישען דע־ ט־ט עש דעהט זא א־זט,

ודר אוגד איים. טררד־ג ט־גל־־ט
 דענן הש**ת, א״ף ני־ הז*ששגונג
!רישטער ־עבטער

 א-נזערע האבעז
גע איין א־זט ער

גייאיגקייטען. פערשיעדענע
־ ג ע - ר <ק * ע ד  דיא ן.) ע ד ע - ר ש א

א זז* דנד צייט־גגען  שע־ענדערליך. וועטטע־ דאש -
 זעבעלגע־אם• ש־־שטע־ל־שעש איין ז־א טאשען באלד
 ד־א שי־גד דע־ קאגגטע. גלו־בען שאן דאש זז* שעל.
א ז־א לאששע; באלד אג־־קעל אין שא; א גאך -

 יאדדע 600 עם דנד דעצעמבער -טען27 אם ע.) - ט
 דיא זאהגע; זיינען חדז*לף קא־זע־ דאש געווז*־דען.

 האט שערל־עהען אשטע־רייך א־בער הע־רשאשט
 בעגייגדע־ דינאשטיע״האבשבורג* דיא היעמיט אוגד
 האבשבורגער דער ט6העדרשא דער א־נטעד טע.

 ב!*ה- לענדע־ דיא שע־א־־ג־גט ששעטער זיך האבען
 אוגד ק־א־ן. שטייע־שא־ק, ט־רז*ל. טעהי־ען. טען,

 אם. טאנא־ביע דיא שטעהט ה־־טע איגד קא־גטען
ד טערדייש.א-גגארגם ע ט נ ו ם א ע  שצעש. ד

 גלאגצע שאללעם א־ן האבשבורגשהויזעש דעם טער
 האט העררשער, יעטציגע דע־ קאניג, א־נגא־נש דא.

 קאגי. דיגעם אוגד שאלקע דעם צודשען באגד דאש
 באללוועדקע א־גע־ש־טטע־ליבען א-נעם צ־ גע

 יובעל- דיעזעם א; דך ש־גדען זז* איגד געשטאלטעט.
 מאג. האבשבורגישען דע־ שאלקעד אללע שעשטע
 אויש. מיש נעהטען אוגד ב־יזאטטען גליק א־ם ארביע

 דעם אט־ל־עג£עשטע6 דעם אן פ־יידע ריבט־גע־
 שאם ווירד ודע; אויש — אגטהייל. האבשב־־ג ה־זעם

 ש־י. ורע; שטאדט ד־א :געטעלדעט ד־עזעש .טען27
ק דדיטע ערטע  דעד בעשטאנד .־עה־יגען600 ד

 שי-ערליבער זעה־ א־ן דינאשט*ע האבשבו־גישען
 דער דך, שערזאטמעלטע געטייגדעראטה דעי־ ודיזע.

ו־א־טען ש־־א־נגשאללען אין היעלט בירגערם־־סטער  יגע!
שעשט אייגע

 הד
־עדע׳

שאן גא־ ־בטז־א
-רען ד־א ט.

 ג א״גשאל שאן זיא דאש האט. טע־ט
 טעדבען א־-ן ז־א ל— א־זט. "אר־ען געשט־אשט

 שאלטאש• עשטהער אדך האט געשלאגען ק־אגך
 שע־שיוא־ג• ז־א א־ש ד-עגבט א־ב ה־יא ב־־א י־א־
 א£ט זעהר שא; טע־בע; ־אש זיך ־א א-:ד א-זט. דע;
 א־ה־ע־ שאן ז־א דאש האט, בע־לאגט ־א־שע א־ש

 ו־אה־. עש א-זט זא האט לי־דען צ־ ש־על פר״א
 ש א־ג שע־צ־-שלונג א״ש דך ז־א דאש ש־־נל־ך,
 האט געשם־־צט וואששע־

 טאדטנעשלאגען ה־רי דע־
 דאש אגגעז־בט, גע־־בטשהא־ דעש ב״א אייך האבען

 צ־עהען נטערדבונג א אין בי־ערין באזע דיעזע מאז
 א״::א דיא האט נער־בטש־אף דע־ אבע־ זאלל■

 א־־ג. יודען דיא האט גד א געלעגט, ז־־טע ־א ב בע
א ־אש בעה־ישטעטען. ו־עלבע לאבשען. ששע־־ע; - 
ז־־א. עשטהערש ד־א ל־־בע דאדאער

 ד־א טאן ״יא
שאג א־־ן זאגטע האט

ן ט נ נ א י א ל ש  ג
ן א  ט ש ע א ־ מ

, ט א  ו ט ם ג א ז ה
 ג נ א ג ע ג ט ם ע ל ש

עשט־ע ד־א :זאגטען ערן

 שראטצ.־ געש
 : ־אש דאט־ט

 עש שטעללט
־. ב־סטארקישע - - 

 אשטע א־ן שט־מט־גג דיא
 י ד־א דאהע־א־ן

 אששע שא; ו־א־רדע שא־ט
 או־ףדאש ־־א־טעטא־ג־

 ט־טד־־טשלאגדה׳!
־אש ו־עג־גשטעגש,

ו, 1*  א־־גוו־רקען ל־שט ש־־שע ד־א גען
 יעטצט שע־ד־שטע. עגש-גע־רטטע־

 לא־ם גאגצע דע־ דאש הע־־־ש. ־
א־-. שאל־טיך  אללטע ־ ד־־טשלאנד ״

 ליעם א־גד ־שאה־ען,
 זא בלאזען, עגם.ט־אטשעטע
געאגט. ז־־טע 'יב־שער

ב־גדניש
 •ו־־־עטצט ,,.־נון־•־בבק .

א־־ג רהיעגשגעשאה־ ש שאלי.
טע־ן ; שע־ב־גדע-

 או־ף !׳׳.האך אי־נעם ט־ט ע־ ד־א
!שלאם האבשבורג-לאטהדיגגען ש־רשטענה״ז דאש

ם ו צ )  ם ע צ א ־ ש ר ע ו ו א ש ע ז ר *
 או־ם- געגויע־ אי־ן א־נש ליענט עש ד.) ע ט ט י ר

 שאר, שטאאטשאג־ואלטעש דעש רעדע יעגער צוג
 בע. האט, געריבטעט געשווא־גען ד־א אן ע־ ד־א
 צוריק. אורטה־־לשאללונג צור ד־עזעלבען דך שא־

 וואגא. שטאאטשאג־־אלט דע־ :האבען געצאגען
נאבשאלגעג־ געשווא־ענען ד־א אן ר־בטעט צעלשק־

 אגגעלעגעג• ד־עזע־ רוף ״דע־ : אגקלאג־עדע דע ,
 שער. א־ה־ע אוגדא־־שלאגדע,מאבט א־ג. א־ב ה־־ט :

 דיא אלש ש־-ע־־גער, זא א־ש אנט־וא־טל־ברן־ט
 ד־א א־־ן בליקט. דא אי־ף געזעללשאשט גאגצע

 והרד או־טהי־ל שע־דאטטעגדעש אגגעקלאגטען
 שאל־ם• דאש אוגד ש־נדען. ב־־שאלל אללגעט־־גען

 דיעזער רוף דער ע־גטען. -והם דאגן וד־ד גע־־בט
 א־ם ז־א אלש ג־אשער. זא א־ש א־זט אגגעדעגעגה־־ט

טאגעשבלעט• דען א־ן א־נ־ בע־־ה־ט לאגדטאגע
עש, אהגטע שא-לן דאש ע.ז יאבק:ש . . אייגע; זאללטע טרעטען . .

 עגטזעטצליכעם או־שערגעו־אהגליכעם, עט־ואש דאש י דיר- געגש א־ב־ - האבק. ד־טע א־נזע־ע־ א; טע;
 צו ג־בט א־גש ־־־־ שען

שא :ש־גך דאשדע־ ־אש- זא־גט

גא בע
* > |> 

ג א ז ק

 געב־אבט עשלא־
ק ר ־ ־ ו י  א
 ש א ד ן. ע

ר ע  ן ע ד נ ו ש ע ג !
 ך י ־ א עש ע ־ ע
בד. דיא אויך א־גד ן. ע

אבגעשלאב- נ־בט א־זט , ״ ,
 זעלבבט יא אונשולד־ג. דנד יודען דיא י־א־דען, טעט
 געזעהען. ל־־בע דיא ז־א אלש האט׳ ט־טטער ד־א

ם < געש־יע; • ד. נ י ק ן י ־ ט ט ז ־ א ע י י  ט
ע ע נ ט ע ד ־ א מ ר ר ע ע ט ב א !ט

1' י 1׳
5 זאלל ׳טגל־טטע•

 גאטה־ג עש ווענן אוגד שע־לאשעו, ג־בט דא־ף ע־
 ב־אגד דע־ צ־־ט ק־רצעשטע־ א־ן א־זט ודרד ד־ן

 א־ים• ר־ש־שען דעש א־־בע־־גג דע־ או־ש אגגעשאבט.
 א־־געסאי. צ־ גיע־ש הע־־ן ט־ג־שטעיש, ווערט־גען

 ע שלגלג ד־א ,־־־־לןאגגען ד־שלאטאטען, טאל־עג־שע;
 געטל־ך: זאגטע ע־ עד־אטהען. ל־־בט ר־שלאגדיש

 בעש־־ע- נ־עטאנדק האט ש־יעדען בע־ל־גע־ דע־
 צו• דיא ז־גד קאגג־עששע בערל־נער דעש ארף דיגט,

̂-דע• גע־עגעלט בט א־־עגטעג ם א שטעגדע  ד־א •ו-
 בעזעטצט אשטערדייך שאן וועלבע הע־צעגאוויגא

 שע־בוגדען, עג: זא טאגטעגעזרא ט־ט א־זט וואו־דע
 - קאנן• געבען ש־־עדען א־גטאגל־ך דא־ט עש דאש

 ר־שלאנדם שאםק־נד איין •עדאך א־זט טאגטעגעגרא
 א־גטע־ רושלאנד שא; שיא־ט־ועה־עג־ ו־־־ד אוגד

 אי־- רושלאגדאיטטער האט אללענשאללם שט־טצט.
 שע־שש־רען ל־בט עש !־עגן שא־ו־אנד קל־־נען נען

 ע־שט ־,־־רד איגד אגצושאגגען, קר־עג א־־גען ,־ו־־ד
 דאגן העטצען א־נש געגען ״טאששע־׳ל״ קל־־נען ד־א

ל־יהע. ד־א א; •אנדה־נ־ע ג־אשע־ען ד־א קאטטען
ל. ע ב ו י ע ג י ר ה ע י 6 0 0 א ־ (ד *

ר ־י ש ד ע ע ר א ה ד ו ב ש ־ ג ב ם ע א נ ־ ד

 העגקער שאללע דיעזעם אין דאש איזט, געשעהען
 האבען, בע־ויבט לעבעגש דעם ט־.־ך ש־אגצישקא

 צו ודיזע שטעהליבער באי־בארישע־ א־ן ז־א דאש
אויששיה. צו־ א־רזאבע דיא זיגד. געגאגגען ־וע־לע

 ניבט ו־א־ שע־ב־עבעגש ש־עקליכען ד־עזעש ־־גג ,
 זאנדערן האבזובט, ניבט ש־־ג־שאשט- גע־ואלט־גע

 אוג- א־נד אונאגנעהטל־בק־־טען קל־־גען וואוגש. דע־
 עגט. צו גאבטה־־לען טאטעריעללען בעדייטענדען

 בע־־אגען, א־נטענשען ד־עזע האט דאש א־גד געהען.
 צו. טה־ע־ען עש אוגד ע־טא־דק צ־ אששע־ איהר
 היט. צ־ם שרייט מ־ששעטהאט ד־עזע ן. דע־ צושרי

 ערבארמען, קיין עש ג־בט היער יאבע, א־ם מעל
 ק־עבששאדען דיעזעש שאן ש־ש געזעללשאשט ד־א

 שיל. שטאאטשאנוואלט דער ווערדען•־ בעש־־־ט
 אגקלאנע. דער נאך זאבשע־האלט דען ן ג דע־ט

 נ^וועם• .טע27 דע־ דאש בעטערקט, איגד ש־־שט
 טאג יענען אלש אנקלאגע ד־א ו־עלבען ,1881 בער

 א־גד שע־שווא־נדען דעשש־אגצישקא א; בעצי־בגעט,
 אגגע- א־דדטהיטל־ך נ־ר א־זט, ־־א־דען ערטא־דעט

 ז^גג. ע־שטען אש ג־בט דיעש דאש •ואורדע, געבק
 געווים ויא־ ״עש ;געשאה אדווענטש דעש טאגע.

 אנדערער.* איין אויך אדע־ ז^גגטאג צ־וייטע דע־
שאג- ד־א דאש בעהי־שטעט, שטאאטשאג־־אלט לער
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 ל". דער א,־י££־:חנג תא ״א־ דערזעלבען זולטאט
 בעריב. בעתיטם ודר קאננען ד,"טע לר£ע־׳ם. כע

 £ער איגד א־ם;ע£>ן־שט מא־דע־ דע־ דאם טען,
 אייגע- ז״ן עם א־זט צוואר א־נד וואודדע. טעט6הא

 וואורדע. פערראטהער צום אידם אן דאם קינד, נעם
 בעקאננטליך :£אל:ע;דע־ א־זט זאבועייהאלט דע־

 אייגע ע־טארדעטען דעם £אן א־ניי״ט וואודדע
 גי־אבלייגעגעם א-ין איגד האקע לע־ט;6בד:טבע
דבערדד־טסקאם- וואאיער דע־ גע£ונדען. זאקטיך
דיא נאדם איגד זובע תא אדף דך מאבטע ם־םע־

 איט. דען אי; בעזוכטע עי־ טיט• זאבען גע£ינדענען
 ענטע.6דו:א. מערקאטא, דערצע;£איווא שא£טען

 ענ.£6בעט־ע תא דתך ליעם איגד ש־לען תא לע
£א־ות- שולהיגדעדן דע; ד,אד,ע דיא לע־־ע־ דע;

דעצ• 20. א;6 לאטטא.ציעדוננ
73 9 89 24 37 66 בדינן

י דעדאקטע־ פעראנטווון־טליכער
י א׳ י ת ו ק ו ל ע ה ר ע ד ע ד ל

פראקטיקאנט אדער לעהרבורשע ןאי
 קא־_ טיט ד,־יזע דעליג־זןזעם שטרענג :וטעם או־ם

 א־יסשש־אבע תיטשעי איגד איגגא־־שע־ רערטע־
אלז^גל פ־נדעט

•טשעי
 שפע- אייזע;, דע־ אי; שטעלליג; !

ב־־א האנדליג: ויאא־ע: געמישטע אוגד צע־־־א
1־8,1113.81. 0 1 1 1 3 ע 1ם 1. י מ ^ מ ז מ : ( ג נ מ ס ן ן 8ע 1

ע. ג י י צ נ א

ערפינדונג נייעסטע דיא
 פ־אפעטא־ נאך א-:ט:־אש

 :־־- אמעדיקא אויש נאנאנד
 םע־נעססע־טעעלאםטישע

 פאלליט- פאן ברוכבאנד
- ואווארל צע־,  הע־רען פ
 אד,נע איוש ועלנעט קינדע-; אינד דאטען פי־ או־ך אלט

 א־נד קאניטש־-א-־ט קינטטליך ניטש־ ריינעט אויש פעדע־ן
א ועלנשט עט ־אט צ״יעק, רען ראש־  פע־אלטעטשטען -

בריננט. לאנע נל־ינע דיא אין צייט ק-צעשטע- אין ב־־טע
 דאפפעדטע נולרען, 6—7 פאן איינפאנע ; ע ו • י ־ פ
- נילדעל. 15-10 פאן טיל- האלפשע דיא איש קינדע־ פ

 ליפט־פא־ישטע-, ע־-יטפ-ישצען,
 ניט־- אללע־ אונד !־•טפפען

 אנצוגע- ב־טטע ,־וטטענדע־ 1
ד־א אייך זא דאפפעלט, |־־ע־

!101111/ ׳!01,1׳1/־1:8.
11ווו1ו1*י>ון1, ה•!־! 111

אלע. $״שע
-—ראלע איגד זע־ם

ןנ-צ־ינוננ
געט־עגקען, פךגען1

ט־־עבעד זל־־־א־ייץ
אפפא־אטע, אד:ע ;ע
רעש פאב״ק יא1

ך ערי ט ט א ו
|פעםט־

טעטפער איז־ דעם ו־-ם
י ע | נ יו־נ• צי־ אללע אי

איע.— (:ייצעטש, ענב־  נלי• ו

ניפו־אד-אי.

דחנגםקאמפאזיציאץ
ע ־1 ט נ א ־ ״ י ־ אט פ ;־

 אבא־ עעהרטען
ז ע ב , •

אבא:. א־גזע־ן דדעם־ט ם
ניע!

ננטאנצי*;•;־
 :־•:•-א־ננא־י.—>ןםטע *־ע

 £ע־לאץבא. אללע לאזע, ן
א״זע; זאטאבל־:אצ־א:ע;

ו ז׳ אי־ פפאנדב־־עפע י,
פע־דעבליך אינן■ גע:־ ו::

פ ט א ז*;:טא:ציי;ער
 •דיל י־בט־נק־ט, ;־א:ע־ ן

שע־ ט־עפפע־ לל־ינםטע;

 ע־שיינט *::טא:צ״:עד1
 דאם. א־:ד ן:אטם1ט *ע־ען

 ן ע ש י ד ־ י ן ע י י ׳: ו־
ריג

גולדעץ י
 א•:- ב־ילאגעאי; |טליךא־ם
 ציגעזענדעט (באנעגטע;

־ :־: ן־לאז ע ג י י צ נ א  ס
; ז ז י ־  ג*, :־ ט י ־ צ '

ג £יד ו־ע־טעליער.־־: מען

- ן־ רעדאקצייון תא אן נ

צייטונג וידישק
זענדק. 6 •£טא::ם-;אםםע

 ציזענתנג דיא "עלבע טען•
דין־עששזןגדענצ- צטעלשט
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 באד ::דע־
 אונד ־א־ן.

אש א־ב־ע
 שצעש. ם :

 גלאנצע עם
 האט *שעי,
 קאגי- ׳ינעם

 אללוועדקע
 •ובעל־ :זעש

סאו ,ישען
 אויש. טיט ן

 דעם •סטע
 שאם ווירד ן
 ש־־- ודען ש

 דער טאנד
 וייעדליבער

 דער זיך, ע1
 ו־א־טען ען

 אויף !*האך
!שלאם :ן
 ש ע צ א ■

 אדם- ;ויער
 פאת פעש

בע. האט.
צודק. *ונג
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 שער. ה־ע
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א א-ן ד
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שאל־ם• ש
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 א־ם דא ש
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 עש, הנטע

 :טצל־בעש
די<-ק<׳ .

דאבען, ט
 צו ודזע •

א־־שש־ה.
 ניבט א־

 זאנדערן
 או:- •:ד א

 ענט. צו
:ע־־אגען׳

צי- ג־ען
מה יש צ

 מען, באר
 סשאדען

 שיל. ט
 נקדאנע.
 נאויעם

 טאג ן נע
 א־נד ■יען

אנגע- ך

ד.. א 1, ע ־ ־ ־ פ ע : ד ש ב א ם א נ ־ ד י־ה

גן:א:נ.
 נעוויש •

יערער.*
שאני ד־א דאש בעהו־שטעיט, שטאאטשאנ-אלט



. ע ש י ד י י ע י י ג.4 ג ג ו ט י י ■סי! .}>(צ
. דער אויפפינדונג דיא ו־א־ דערזעלבען זולטאט  די

 בעדיב. בעדייטם ריר ראגגען דייטע לדועי״ם. כע
 פער- אגד איישגעפ^־שט טא־דע־ דע־ דאם טען,

 אייגע. זיין עם אדם צוואר איגד וואודדע. האפטעט
 וואי־דע. פעדראטדעל צום אידם אן דאם קיגד, נעם
 בעקאננטליך :פאלגענדע־ איזט זאבפע־דאלט דער

ק א־גי־ייט וואורדע  אייגע ע־ט^רדעטען דעס פ
 גי־אבליינעגעם איין אוגד דאקע בלוטבעפלע־ט;

 דשע־דייטשקאם- ולאא־ע־ דע־ נעפונדק. זאקטוך
 דיא גאהם איגד זובע דיא אויף דך טאכטע טיסער

 א־ט- דען אין בעזונטע ער טיט. זאבען געפינדענק
 דונא.פענטע. פערקאטא, דערצענפאלווא שאשטען

 בעט־עפפענ. דיא דו־ך ליעם אוגד ש־לען דיא לע
 פא־יו־י. ש־לקינדעדן דען האקע דיא לעהרער דע;
ג. א־,גע יעדאך זען, ^ ש  שטיעג קאטש־ששע־ דע־ ע

 געלעגעגען דונא.פענטעלע נעבען דע־ אין היע־ויף
 שיילע דא־טיגע; דע־ אין א:, גאדי-וועטיען פיסטא

 עיי־ האקע דיא ק־גדערן דען עבענפאדלם ער ליעם
 ר־עף פא־וויעז, האקע ד־א לעד־ע־ דע־ אלם גע;.
 לאגד־ דעם ט־*שטע־ ד־א טעדנען, קל־ינעם איין

 גע- האקע .ד־א :איים ט ם י י ג יאדאנן מאגגעם
 קירצליך ע־םט האט ע־ פאטער. טי־נעם דא־ט
 לעד־־ע־ דע־ צייגטע נון געהאקט.* דאטיט ריידג
 קינד דאם ש־יע !׳־טיך מיין איזט .דאש טיך. דאש

 גאך זאפ^־ט ג־גג קאטט־ששע־ דער אדף. פ־־־ד־ג
 פע־דאפטעטע, אוגד גיישט בדע־ש דעם הדזע דעם

 פע־ב־עשע• דאם געשטאגד גי־שט דעגזעלבען.
 שטוהליייישענכי־. איש ג־ן דא־־ט איגד איין פ^־ט

 פערדיענטען דע־ ק^ט־טאטש-געפעגנניםשע גע־
 פליישי. אלש ב־זהע־ גיישט דאטטע טא; שט־אפע.

געדאגגט. מענשען עהרליכען גען,
א ע ט ל ל א ־ ו י צ א ט ש י ;א •

גר־  )1 ן ע ד ר ע ו ו .
 < • א ; א טדיילט פרעשםע*

 טע־ק פ^לגעגדע ■צייטגיישט• צייטש־יפט דע־ גאך
 אי; טע שט״ אישט*צ־ :טיט געשישטע ודרדיגע

 דאטאלש צ־־גטע ע־ פ־עשב־רג. אי; יוגעגד דינע־
 דאפי־ יודען. ד־א געגען געדגנוגג פייג־ליבע קייגע
 דיבשע פי־ געדנגינג פ־ייגדליבע צו נוד אבע־

 דיא אין דך פע־ל־עבטע ע־ יא יודענ.םע־כען.
 שטע־. ם צ ק־יפטאגגעש יידישען אי־געם ט^בטער

 דיים■ פ־ויא אלם אייך דיעזעלבע ייאללטע איגד בען,
 דעשדדבשען פאטע־ פ־א,םםע דעד אללי־ן פיד״־ען.

 זיזלבען א־יגעם פז*ן נאט־־ל־ך י־^ללטע טע־שעגש
 שט־־ם־שען דעז ■עד))־ אש וייששען. גיבטש .גליקע*

̂ך דעם אגט־עגען  ענט• צ־ אישט^צי יוגעג־דשען ג*
.גיט. קייפטאגן: •יד־שע דע־ אידם זאגטע געדען.

איך ־אש ייאדל,  יא ידששען ;•א אבע־ !קיגד
ניבט-יידען אייגעם טיט טאבטע־ ם־־גע

מיי;
פע־. ניבט

 איג בעשניידען דך דא לאששען דא־־• הי־ראטדען
 דאגן - יודע אויפ־יבטיגע־ ז־א ווערדען

 טאגליבע־ ע־ פא־ט , דיא איבער שא;
 7ל בערי־ט. ייא־ אישטאצי !י־ע־דען דעלאייגש

 ויע־דען. צי ״ג־־ איי; איג־ לא־שען צו שגי־דען
 קייפטאגנע י־ד־שען דעש פא; איגדדם ויאר גאגצע

 טיטטלע־יוי־לע דעגן שפאש־. איין..אינשילדיגע־ ניר
 ד־א דא ווא ורק. גאך טאבטע־ זיינע ע־ שיקטע
 א־יניגע ייאי־דע בא־דאנע־ש דייבען איינעש בררט
 אי־ ודען ם א־ אישטאצי ערדיעלט שפעטע־ טאגע

 ז־ינען אין עי ״א״רך פעיל^ב־נגס-קא־טע. נע
 יענער זייט זאד. ענטטיישט ביטטע־ דך דדאפפגוגגען

 יידען מא געגען דאש אייגע; א־שטאצי טאג צ״ט
 א־־נען אידם טעדבען יידישע ו־עגן האבען. געפאבט

 גיבטש יודע; דען פא; אויך ער ודלל געבען, קא־ב
ז וייששען סעהר

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

נעשעסם. ידע- י יצען פ*ן נעםי י ו  ווא- ו
 פע-קדף דעי נעג־אגט, טא־קטע צו סעס־נ נעסטעין

*.8ערקד6 וואודדען סעט־צ׳ 3000 שוואך. וואר
נילדען. 7.25-7.15 ן(נ״עס) א־ ק
 יזאלצ- נול. 6 50-6.10 פוטטערוואאלע טע ס עי נ
נול. 7.50 - 7.20 וזאאדע

נולד. 6 52-6.50 ר ע ט ד,א
נולד. 5.60—5.50 (נ״א) ץ ו ר ו ק ו ק

נולד. 13.25 קאהל סט רע

דעצ• 20. שאש ל^טטא.צ־עדו:ג
73 9 89 24 37 66 :דנן

רעדאקטע־ז פעראנטווא־טלינער
׳ א י ת ו ק י י ו ל ד ה ע ע ע ל ר ר

פראקטיקאנט אדער לעהרבורשע איין
א־. טיט ד,־־זע רעליג־אזעם שט־ענג גוטעם אויש  ק

שע־ רעדטע־  א־־םשפיאבע דייטשע־ איגד אונגא־י
ע־ אין שטעלל־נג אלזז^גלייך פ־גדעט  שפע- אי־זען, ד

בי־א האגדל־גג ויאא־עג געמישטע אוגד צע־י־א
.1 1 111 ׳3י0111;18,111481 £?1 4£ י ! ,'11*0 ?<?8 1 0

ע. ג י י צ נ א
ע איך עעה־  פיבליקים ה־טע; גע• דען מיך ב

איך דאש אנציצי־נען,

ע ז ע ק ר. ש ב
עי ש־ טיט צ־־א־ אוגד שא־שען אלל :פערזעדען דב

־ עמענטהאלע ליפטויער׳ שווייטצער,
 ייע־דען בעשטאלר־גגען דאלטע. לאגע־ אש עטצ

 גיטע פיר אי־שגעפיד־ט. רעעל איג־ ;א־גשעלט־ג
ד ייא־ע פ־ישע איג־ ד ט. - שט גא־אגטי־ ע־געבענ

ראזענבערג׳ יאועף
.13 נוי ראניגשגאששע 6-1

אררנעטיינע •:••טע—איטע ע־טטע
ל ל א פ נ ו . א

געזעללשאפט ■ פערדכערונגם
ייען• יןא

 גילדען. טילליאן א״נע :קאפיטאל טאללא־ננעצאדרטעט
!אב של־עבט נעועלליטאפט ד־א
ען1אייגצעל-אונפ.י )1 ע־ונג דב ע־ פ לל.

 פעל":ע*טען דען וועלנע אונפאללע. קא־פע־לי:;• נענען
 ״•וען א ודא דאלרט בע־ופע, לי־נעט איטע־ אינד ן א

קאגנען- ט־עפפען
 ני־עאיי-נע אד״אקאט, א־צט. באגקיע*. ץ א :ב״שש־על

<־• ף או אנשליט לעי ויענן קאנן. עטצי אטטע־
1 סס״ס פא• פע־ד:ע*ו;נ איינע ע־פאלנט, יא־־ע

בעצא־ נענען אינ״אלידיטעט א־נל טא־ ־ אי 6
גיל. 11 פאן ש־עטיע •ע־־לינק איינע־ לו;נ

 כע־ופע לינע־ע—נעפע פ״ אבשליעטען.
 -א־ע- ענטשפ*ע:ענד פ־עטיע דיא ט איי

 פע־דבערונגען .ךאללעךטיי■ >2
 דעדטטר־נע י־עלנען :•א• אינפא-־יע, קא־פע־ליטע יענען

 בעט־יענט-איג- יאנטש־נען א־נעט א־ע־ ־—פא אי־נעי אין
—א אויטא־בי:: נ״א פע־יאגע; נעשעפטיגטען טע־נעלטען

דא״עי.
אי:;א־ץ: פיר גענעו־אל-אגענטיטאפט דיא

.10 נ־ ;אבשע דא־אטדעא בי־אפעשט,

וויכטיג
נ פלייטע ־י גצ פ־א־י

 איננא-ן פי־ לו־פטניעדער־׳אנע דיינע עדפפע־לע אי-
פע-טינען אין

פאלטענ-שטיעפעלן באהמישק

 רוסיש-יוכטענ-שאפטע געוואלקטע
 געטלען, שאג־ין. פא; פאב־יקסניעדעדלאגע

 ־אשש. קוד.ודיטע. ודבשלעדער, קאלבלעדער.
 ב־אגדזאד. שפאלטלעדע־ פיטטלינגע. ד־־טע.

פלעקלעדעד אוגד לען

זאהל-לעדער-פאבריק בריננער דער
 שודטאבער־ פיד צוגיעדא־ע אללע פערנעד

עטצ. קלעבער. גא־ן. ן פיל• צוג.
בודאפעסט. פלעסס׳ לעאפאלד

*4 ניט׳ קאניגשגאששע
נלאטיט. א-ך זענדע פ־ייוקו-אנטע אייטפיהרליטע "9*

ערפינדרנג נייעסטע דיא
 פ־אפעטא־ נא־ לאט א־זט

 :••- אטעייקא אדט נאנאנד
 עלאשטישע פע־נעטסע־טע

 פאיל־ט- פאן ברובבאנד
 הע־רען פ•־ ואייא־ל צער,
 אל,נע איוט ועלבעם ק־נלעי; אינד דאטען פי־ אדך ארט

 אינל קאניטט-א-ט ק־נטטל־ך נושט• רי־נעט אדם פעדעלן
 פעראלטעטשטען ל־א ועלבטט עט -אט .״־ק, צ: לען לאט

 :־יננט• לאנע נל־־טע א ל• אץ צי־ט קילצעטטע־ אץ :־־נע
ו " ־  דאפפעלטע נולדען, 6—7 פאן א־ינפאטע ע: פ

- :•ללעז. 15-10 פאן  :•ל־ דאלפטע ד־א א־ם ץ־נלע־ פ
לינער.

 לופט-פאלטטע־, ש־טטע־-יטפ־יטצען, לאגע־א־ן נ־אטעט
 נים־- אללע־ א•:־ נוטט־-שט־־טפפק בעטט-א־ינלאנען,

 אנצונע- ביטטע .רונטענדעל :••א — •־אא־ענ-א־טיקעל.
 ־•א אייך וא לאפפעלט, א־ע־ לינקם ■ענטט, א: נען

ליינודיטע.
)<. ;.1 /10811*

ו}|1י1ג1ר־יין1.

\
אלע׳ אעטהע־ישע

ראלע־־ש אי;־ אעטדע־ש עששעגצע•
:■נ:

געט־עגקען, ג־ישטעען אללען פא;

ט־־עט<ו שלייואוויץ. רוט, ליגערע, |
אפפא־־אטע״ ע אה: ויעגע דא־יצעש אי;־

א ־ ־ ה ד ־ י ^ דע־ פאב־יק ל

רואטטעריך ארנא^ד
בודאפעטם. ז

טעטפעל איז־ ־עש א-־־יש ורש טאשארגאששע

:לי וענניאיע. - זדיגנישעטט. ש־ללע־פא־בע, גע,
י ודינשפ-טט, צעלין, . ..........־...........־*............־
| : נ - ו

*־•־:פיגדמעהררנגטקאטפאזיציאץ ;־יא
נ־אט־ט אגטע-------:• א•;־ ■:״•־

 אבא־ געעהרטען אונזערע אן
נענטק!

באג. א אינוע־ן ד־עט־ט איגש ־;—......."י־
דען ■לאגע

׳ שערלאזוננטאנצ״געד ׳
א נענטען

י••-— ׳ / ׳ יי׳ 1 י• ׳ ״/ן ׳ י• ׳ ־
א־־־עג- פ־יייאטאבליגאציאגען, אי:־ שטאאכש ע;

׳!•״ע.א~ציאי: איג־ ראטפפש־פ־ באדן,

ז£וח<? זזסס עי10))1ו4 י8116)1,מז(ז #0)ז*מזז1(0ז8ז116!) 14.

...א פפאגדב־-ע*•• אבלינאציאגען. א־־טעטש . . , . 
 פע־לעשליך גר א נעג־ צ־עדיגג ע־פץלגטע־ נאך

עטפפעדלען. צי בעשטע ש פ איי ״:־, פע־צייבנעט
פי־ אילט ״שעדלאזי;:טא:צי־;ער״ רעלע־

 יריל -בט־גדייט, ג־אשע־ פא; ל^זבעליטצע־ יערעז
 פע־ ט־עפפע־ אללע־קלייגשטען לא זאגא־ דאדין

ליגד. צי־בגעט
 ע־יטי־גט שעדלאזי:ג־א:צ־־:עד רעלע־

נאטש •עדען א־יגעש 15. איגר .! אש  ־אש. איגר ט̂־
 ן ע ש * ד ־ י ן ע י י -ג ־ע־ ן אבאגעגט פי־ טעט

יעד־־ג גאג: ג׳ נ ־ ט י י צ
גולדעץ א״גען ^

 איג- אי; ב־־לאגע א־ש טאגאטיי־ך צ־־־־טאל ודוד איגד
 צ־געלענדעט אבאגעגטען ־עש בלאטטע :ע־עש

ע דע; קאג; סאן ז פ א ל ; ר ג ־ י ע ג י י צ נ א ש
 ג״, נ ־ ט י י צ ע יט ־ ד י י ע י י .נ דיא איגד

 2 פיד פיע־טעליעד־־ג צילאטטע; בלעטטע־ ביידע
אב^ג־־ען. גילדען

־ע־א־צ־ץ; דיא א; ני־ יעדאך בעט־אג דען
דעד

צייט־נ: יידישק ,.נ״ען
זענדען. ״ גאסשע ש־פפשאננם בדאפע־ט

-  צ־זעגדינג ד־א י־עלבע אב^נענטען׳ דיא ם•
 קא־עשפ^נדענצ- טיטטעלשט אינש קאננען רינשען׳
פע־שטענדיגען. קא־טע

1*6# ! *11(1(60(91 .111)1)11111111(0 11110



.8* * ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י נס
 אסטעררייב. גענען קוניגעבונגען פ־יגדל־בע טיסטען
 אלם־ •עדאך שריטט פאליצייא א ד־ שטאטט. אוגגארן

 פאלקםטאםטעןא־־םאייגאג■ דיא ט־־עב איין באלד
 פא־.׳•- פערהאפט־נגען טעהיערע נאהם איגד דער

 בעו־עטדען. ניבט וואהל קאנן ט־אטזאכע דיעזע
 ווידקליך אבעדדאנק דאש פ־עלמעהי, בעווייזט זיא
 א־ר־ע. איטאליענישען דעי אייפט־אגע איש נור

פ־י. האט. פעדב־עבעןפערא־בט דין דעגט־סטען  ע־
 פאל־צ־־אא־נ איטאל־עגישע ד־א ראם עט, איזט ליך

 קונד■ פי־גדליבע ע •עד א־ש איינגעשרטטען, געדירט
 אונטעי־דרי. צי מאגאיביע א־נזע־ע געגען געב־גג

 דעגיע- ד־א דאש רעגיגשטעגט. ד־עש צ־יגט עש קען.
 איטט־־עבע א־דרעדעגט־סט־שען ד־א א־טאל־ענש דונג

 עכטש־ע- דאש א־יף אטט־ע־די־כ-א־גגא־ן געגען
 פערדיענטעיטאשק אייך א־נד פע־דאטטט דענשטע

 זאלאגגע הויפטזאבע. דיא א־זט דאש בעשטראפט.
 איגד יב-איגגא־גש—אשטע רעגיערונגען דען צ־רשען

 פר־ינדשאפטליבעם אויפ־יבטיגעם איין א־טאל־ענש
 א*:. ד־א אונש ויערדען בעשטעהט פע־הערטג־ש

 אגהא. ־־ע;י; א־ררעדעגט־שטען פע־בעששע־ליבען
 מעל- טעלעגראטש הייטיגעש א״ן - קאננען. בען

 ע־6 דען פאן שטידעגטען 2 ־אם אין דאש דעט,
 פע־א- געפענגנים טאגאטע ־־־־א צו האפטעטען

 ע־ה־עלטען 10 איב־יגק דיא ■ואו־דען. טדד־לט
 וואודדען :.";•:ע איגד א־דעשטשטיאפק טה־ילש

ענטלאששען.
 איש ם ד א ל ־ ע י ־ פ י ע ד נ י ל <ב •

 געשטעדן פאן והרד א־אד אויש ־.) ע ט א ע ה ט
 ע־א״גנע טהעאטע־ ה־עז־גען איש טעלעג־אפ-ט:

 פייע־וועה־• א"; ־אש אבענדש געשטערן דך עש טע
 ע־שאללענדען ב־הגע ע־ ד איין* א־־נעם אין טאנן

 פערנעה־ צ פ־יערסיגנאל איין ט־אשפעטענשטאש
 רא־־־ף בעגאנן, ש־י־ען צ יער נדפ א גליבטע טען
 צודרענג- א־שנעגגען דע; ענטזעטצט פ־בל־ק־ש דאש
 ד-א פע־ליעש■ טהעאטע־ דאש א־־ל־גשט איגד טע

 די. דען דורך וואורדען צוד־קבליעבען, דיא ויעניגען,
 וואירדע פא־שטעללוג; דיא א־נד בע־־דדגט ־ערטא־

 א־ג אונטעדב־עבינג א־נערקורקליבען דיעזער נאך
 איזט אינגליקשפאלל א•־; פא־טנעיעטצט בעהעלדגט

פע־צ־יבגע. צו ניבט גליקדכערידיזע
ן י י ל־• ט ש ר • ו ו • ד י ז ח . ר ש .ט א

 דע־ ״שוהט־ איין האט בערלין אין ש.) ע צ א ר פ
 .בש־-ו־ירשט׳ל* פץ; פאב־יקאציאן דער ם־ט זיך

 דערעבעכ־ אנדע־ן.שיה:!־־, איינען געגע; בעפאשט.
 פע־דאטט דען בערייטעט, .בשר_ווירשט־ל פאללש

דיעזע־ דאש פעדאפפענטליבט עייטונג איינער אין

 שוויי אונד ש־ויינע.פעטט •כש־.ווירשט־ל* זיינע אין
 אין וואהנטעז ב־ייע״שוחטים׳־ נע-פל־ישהיניינגעבע.

 אל. קאגנטע טאן גאששע. דערזעלבען אינד איינעי
 אים .ב־אד-גייד״ היעבייא דאש פערטוטהען, אייך זא

 גע. אייגע בלאם גאנצע דאש זאטיט איג- שפיעלע
 דען דעד ״שיהט״, דער זי־א. פערלייטדונג מייגע

 או־סגעשפראבקדדיסטלאים פע־דאטט ערוועהנטען
 פער. דע־ וועלכען געגען היגגעגען, יענער יאקאב,
 אב■ ליישנעד, הע־מאנן ה־ישט געדיטטעט.־ואד. דאטט
 זאל־ דעד ש־הט, דעש נאטען דע; יאקאב לאיש גל״ך

 דעי אין פערקויפטע, יודע; אן .חזיר-וויישטל* טע
 ־ דא קאנגטע זא גאגנטע. אפפענטל־ך ג־טט צייטינג
 היעט־ט דאש ערראטהען, לייטט אלשבאלד יערער
 געט־־נט ליישנעד הערמאנן אלש אנדערער קיין עבען
 וו־רק־גג דיא ליישגע־ דע־טאטהעטפפאנד אין ז־יא.

 אלם־ פערדאטטעש עדהאבענען איהן געגע; דיעזעש
יי אללע דא וד־זע, עטפפיגדליטע־ גאג־ן אין באלד

 פער־ איגד;ייגע אבפיעלען איהש קוגדען ייד־שען גע
 וואללטען. קויפען טעה־ גישט .וו־רשט׳ל׳׳ דעבטיגע;

 ־אב. בע־לינע־ דעש ט־טגליעדעד מעה־ע־ע ארך
 שינאגאגע-פאייט־עגען איה־ען אי; וואדנטען ב־גאגוש

 פאט־יקא- דערען לן, ודדשט פאן אייגקייפע דעש פא־
 דעש .א־יפזיבם א־גטע־ אוגטיטטעלבא־ גיבט צ־א;

 העי־ האטטע טהאט דע־ אי; שטעהט. ראבט־גאטש*
 טא• אייגע בלאש געשעפטע ז־־נעש אן ל־־שגע־ טאג;
 גיטט או־פז־בט׳־. ־.אוגטע־ דע־אי־פש־יפט טיט פעל

 ■א::־־ עש ד א־יפז־טט .א־גטע־ אדשדדיקליך אטע־
 עי דיא דאש אלזא, ו־אושטע וועלט אללע גאטש.״

 גע. דאש געגע; א״גענטליך .ווא־גיגג־ ויעהגטע
 ג־ן ״א־. גער־בטעט לייטגע־ הע־טאגן דעש שעפט
 פער. איגד אדו־א־אטע; אייגע; ליישגעד דך נאהש

 אייגע־ ויעגען יאקאב לאיש שעטטע־ דע; קלאגטע
 ג־־נדע צי געשעפט גאגצעש ז־י; ע־ ־א פערלייטדונג,

 דך נאהש אנגעקלאגטע דע־ אייך האט גע־יטטעט
 אוגד - פע־טה־־ד־גע־ אלש אדייאקאטע; אייגע;

 אש געלאגגטע ל.פ־אצעש־ ״בשר.הז־־_ווידשט דע־
 גע־יטטשהאף בע־ליגער דעש פא־ ד־עזעש ■טע; 17

 ייטטעיש דעש פ־אגע ד־א אויף פע־האגדלונג• צי־
 י־ט־גגען; רען אין דיגע; ער ודא לאישיאקאב, אן

 פע־. פעדאפפענטליבטען ל־ישגע־ הע־טא;; געגע;
 אג. דער נאב גלויבעי ראנגע; בעניינדעןצו דאטט

 ,דיא פ־אטאקאלל: צי פאלגענדעש געקלאגטע
 אללגעטי־גע, אייגע לאגגע שא; ייאר פע־טיטהיג;

 זאגעגאגגטען דינע אין ליישנע־ הע־־טאגן דאש
 שוי־ינע. איגד שוי־־נעפלייש אייך .בש־-י־־־שטל״

איש צ־וע־ע׳ דעש צי אגגעבל־ך היג־יגגעבע, פעטט

 איינעש טאטען. צו ״שמאקהאפטעד• היעדורך זעלבע
 ליישנער דעש געשעפטע דעש א; איך גיג: טאגעש

 זאה, הענגען ״שאלאם־-ווירשטע׳־ איך יוא פא־יבע־,
 האט־ פארבע העלל־אטהע או־פפאללעגד אייגע דיא

 דער אי; מיך בעשטערקטע טהאטזאטע דיעזע טען.
 אויך ודרקליך ווירשטע דיעזע דאש פע־ם־טהוגג,
 דא ענטהאלטען, ש־־יינעפעטט איגד שוויינעפלייש

 דער טיט בעשעפט־גונג צ־ואנציגיעהר־געד אויש איך
 איבער־ דיא כש־-וו־רשטען ודדקליך פאן בעדייטונג

 אייגע אונטאגליך ע ט ל א ז דאש האטטע, צייגונג
 קאגנען. האבען פא־בע העלל־אטהע דערא־טיג

 געיו־שהי־ט פאללכטע דיא מיד וואללטע א־ד דאך
 אדך פערדאטט מיין אב פע־שאפפעי. דאריבער

 דא־ עדזוטטע איך זייא. בעג־יגדעט פ־אללקאששען
 העדרן קויפטאנן, יידישען ה־עז־גען אייגען העי

 זא־ צו א־הם אוגד געהען צו ליישנער צו קל־ינטאנן,
 פער• איגד איין וואורשט אייגע מיד זיא ״פאקען :גע;

 דא דענעל, איהרעש טיט פאקעט דאש ז־א זעהען
 פ־א־י־נץ דעד אין פריינד א־־נען אן זעלבעש איך

 הערר וואדויף ד־עט, טהאט ל־־שגער ודלל.״ זעגדען
 פע־זעהענע זיעגעל לי־שנערש טיט דאש קלי־גטאנן

 פע־דעגעל. דאש ט־־ג איך איבע־גאב. פאקעטם־ר
 דער הין, ר־עגער דר׳ טעמיקער צוש פא־עט טע
 דער עדגעבניש דאש אונטע־זוטטע. ויא־רשט דיא

ש וואר, איגטעיזוטונג א א ד י  ט ש ר ו א ו ו ד
ך ך י ל ק ד י ו ו י ז י ל פ ע נ י י ו ו ש א  ש י

ד ג ו  ט. ל ע י ד. ט נ ע ט ט ע פ ע נ י י ו ו ש א
איי אייך -בעפיגד״ ד־גען איבע־ האט ־יעגער דר־
 ייעלטע אבגעגעבען, ערקלערונג ש־יפטליטע גע

 ו־א־־דע. ב־יגעלעגט גע־יטט־אקטען דען איך דענן
 אבדדו- ע־קלע־ינג דיעזע האטע ם־־נערזייטש איך
 קרגדען ד־א אן דא פע־זאגדטע איך !לאששע; קען

 פע־לי־טען טעה־ נ־טט ד־עזע דך דאטיט ל־־שגע־ס,
 י־שט׳ל בש־־ו אגשטאטט טרפה.וי־שט׳ל לאששען.

 -טטשיל איין ני־ היעדודך וואללטע איך ק־יפען. צי
 וואור- שפעטע־ צייט אייגיגע !פע־זדנדע־ן ה־טיש״

 האטטע, פאטריצי־ט ל־ישנע־ דיא וד־שטע, דען
 ;פאיגעלעגט א־נטערזובוגג צור בישאף דר׳ דעם

 בעשט־טטטהייט טיט ג־בט ע־קלע־טע, יעדאך דיעזע־
 ייגע. ש אייך ךעגזעלבען אין אב קאננען, צו זאגע;
 זא - דנד.' ענטהאלטען שו־־יגעפלי־ש אוגד פעטט

 יאקאב. לאיש אנגעקלאגטע; דעש א־ישזאגע א די ודיט
 דיא בישאף דר׳ אן דיטטע־ דע־ ייבטעטע נין -

 טיט ניבט עי דאש דאטטע- דענן עש ודא פ־אגע.
 פא־- איהש דיא אב קאגגטע. זאגען בעשטיטטטהייט

שורינע. אוגד שור־נעפעטט איך ו־ידשטע געלעגטען

 א: פיעלע איבע־ש־עשינג איי;•; דיא א•:־ ע־דענק, הדשט
 די• יו" דאב ־א־ע־. נעששאשטז ציערק. יץ נאך יע־ע

ו •יא-ן י:זן,1־•נצו א;־ע־ע; א״ן :אך וענדשריינק נעש
 דיי־ דעב שאז אדפפאידעץ, א:ד ע־דא־גע; נע:ו״:דען אד

ט דאט אייה אגצולאטשען. :■נט ־גע נעבר ליגען  איי־ יד־:•:
 אינטע־ זאגטט דאט רייטען, :עב״דע דעט אייט ׳#טיין נען
ט אייגען אינ־ שייאגקעל צייט דע־ שט־־טען רען  ע־דאל- -
קאגגשע.* טען

 הוישטע דעט טיט ־,לל ניקטע גאכדענקען א־נינעט נאך
נדטע־ע־.־ זא טא: .עט :שש־אך אוגד

טגדל-ן, נ־אטען דעט זיטצונג לעטצטע ד־א ענדעטע זא
- זאללטע. ען עדטשער וויעדע־ ניעטאלט דא־

אל־ .;״.••־ ־לט -ודע ט א דא־ דא־נע; אנדע־ן אט
 דאטטע שא־-עד טאנע אש שא־בע-טעט אש־־־וע צו־ לעט

 טע• נארטט דעט אוט שע־לאטסען. •טטא־ט דיא אט־ט
 עוייסטוננען ד־א הוגא׳ש הודע אש אוגד ע־־־־גען צו שו־
 שא; נו־ דאששען קאננטע ע־ ם־עששען. צו עדששאגנע צום

 אין ־עניטעגט, דאש דא איגד ווע־דען, צו ע-קאגגט ו-ענינע*
 ג״שטאגדען, טאלדאט נעטאדטעטע איהש שאן רעד וועלנעש
 נעוואהנע־ן דע; אונטע־ אוגד ויא־. אוישנער־קש לעננטט

 נרו־ב• שאגד. דך שע־־אט־ע־ איין שווע־ליך שטא־ט דע־
 מישנליעדעד אללע ט־טטען. צו בעש-גטע; :•כטט ער טע

 םע־ואם- .נש•׳־ דעט הודע איט ו־ך האטטען שנדד־ין ועט
 לעטצטענע־ דאט ה,־שטע פערעד־טען א־ד־עם אום סעלט,

ד לי־ט  ע־סט דאגן נעבען. צו ט־בע־־א פאן טדארע דעט צו נ
 איין דענקען. אנד־־וע איינענע וייגע אן •עדע־ איין וואללטע

 שיט דריקטע נריד, דע; פא־ ט־אט נענאפסען דעי יעדער
 פעינעדם־ קרם איינען שטאטטעדטע האגד, וייגע טהרענען

 נעפל־סטערטען לידע דען עטששיגג אוני אנשיעדםג־ום בארען
 בע- איינע אויף נ־יד דעי וואורדע דאנן .נשי׳׳. דעס וענען
 צוו־שען דיא נעביאנט, סיאנבאה־ע א־־ננער־נשעטע קוועם
מויל• יעדעס וואי. בעםעסט־נט םו־לטד־עיען ואנפשען צודיא

 עם ש־יםם ש- ש־־טט דע־ שיד־ע־, איינען דאטטע סדיע־
 דיג־ אין ט־ש, אוגד צוג, •ע; ע־אששנעטע ־וגא נעלי־טעטע.

 שאטע־ט. אידדעס וייטע דע־ אן ייטט נעדיללט, של״ע־ טע
 טנדר-ן, העט טיטגליע־ע־ אללע שאא־ווידע קאטען דאגן
 בעאטטען אוגד שא־שטע־ע־ דיא דיך שלאסען ־־א אן איגד
 שאק־ דען טיט נש• דעט דויוליישע ד־א איגד שטאדש דעד

 ציר נענעגשש־אטטען דיא דו־ך צ־נ דע־ ניג: וא טדיע־ען.
 בעוואדנער אללע צי• טדא־ע דעט נאך דוישטשם־אטשע

 האטטען ש־־־ע; אוגד טענגע־ אלט, אונד דנג שטא־ט, דעד
 טיסטע, נע־יד־ען צוג דע־ דיא שינקשען, אילען נאך דך

 ניר צונ דער דאט שט־׳א.שען, דיא שידלטען אוגד נעד־עננט
 איינ- נאך וואללשע 'עדע־ בעווענטע. ה־נדו־ך דך טיהואט

 שערעדר־ אונד דייל־נען דעס אגטליטץ יאט אין טאל
 שאן ע־נעכען אבער שטערנענד, דע־ :ריק;ן, טאננעט טען
 בע״ע־ ואט ע־ טישטע. שליעדען שאשע־ וייגע־ הודע דעש

 איגד נעדנטע, איינניגשאללענעט נליינעט טיט דא, נוננשלאו
 ש־יינדלינק־־ט ד־א נאך ל־ינטעטען אוינען ויינען אויש נוי

 ה־נ- פאן ער דעד טיט ט־ו־ער, ד-א אוגד נעטיטדעם ויינעם
 אנטונג דיא אונד ע־וואיטונג דעי ששאננונג דיא שיעד. נען

 וא אנע־ שטוסש, פע־ואטטעלטען דיא ח־עלט אידט פא־
 בראך וואיען, שא־יבע־ טרונען, אידן דיא טדיע־ע, דיא וויא
 איה־ אויש, וועהקלאנען אוגד שרייען ,יו־־נען, אין טעננע דיא
 רעש- אוגד דילטע א־ט היטטעל, צוט ז־ך ע־דאנען דענדע דע

 אונד העדאבצושלעדען. דא:ע אוגד שט־אשע אדע־ טונג,
 הינטע־ ווי־טער איטטע־ דך ששלאנצטע •אטטעדן דיעועם

 דאהטע. דו־בש־־טשען טהאי דאם עד נ־וי דע־, צונע דעט
 אונדדע־ שאשטען, דעד דך לאגע־טע אבער טינעריא אינער

 טאנען אינזערען צו ביז נעווינען, וויעדעי נ־עשאלס א־וט
 איהטראללטע אונטע־ ערדע ד־א דערדאננע־אין בד ני:ט,
. שטידטצטע טריטטע־ אין וואהנוננען וי־נע אונד . . .

 שטאנדען סינאנאנע דע,־ א־6 פלאטצע רעם אדף
אויפטאישידט, קאטשפנע־ישטעש טאלדאשען ־אם־שען ^־א

 יעט אדה ע־ש־ע; ניעסאנד איה־ע־, אבשעשע ניעטאג־ אנע־
 דידע־צו• שטיללאיןדיא דך האטטע שאלק ־אט שלאטצע.

 נאלליט וויצע-קאידע־ דע־ ריקשע אב״נד גענען ־יקנעצאנען.
 שטעטטע־- ט־אטשעטען דיא איין. שטאדטטדא־ דאש אץ

 דראדנ■ ששע־דע דע־ הישען דיא קלאגנען, יא־נע־ ■יא טען,
 איע, אוגד טאדט נליענען שט־אטטען דיא אבע־ — טען

 אידן ד־עט אוגד טיטקאדער דען בעג־יטטע ניעטאנד אוגד
 אוגד ט־נאגאנע. ריא ער בעט־אש אונטודט־נ נן.xוו•לדקאט

 י־יט- אוני ואלע טעדלאטסענען דיא ני־נ־ע־־נ דורנש״טש
 דעד אי; ששא־ל־ך אוגד איינינע ניר וועלנען שאן ל־נק־יטען,

 ש־י־טשע ווארען. דעדנע־ינטעט עטששאננע ד־נעש צו אי־לע
 דא אוגד וי־נער, ווא־טיגטע דע־ אייש־אם שאש כאטשאשט

 נע• ער ויאט אנד,6 נעטהאן אללעט שאן טינע־יא אץ ער
 שטאדט ד־א ־אטט קורצע־ נאך ער שע־ליעט וא וואללט,
 קל״- אייגע אויף ביו טרוששענשאא־ ד־א ואנדטע ודעדע־,

 אונד צו אורויצינוט שעלדהע־ין ראט־שען דעם בעואטציננ נע
צו־־ק. דינעטווענעס קעהרטע

\
.נשי* דעט עטששאננ דע־ ווא־ סי־ערליך טינדעד ניבט

 וו־יט נעוועוען. טיבע-יא שאן אנש־עד דין עט אלט סעשו־, אין
 אלם נעשש־אטש. ענטנענען איהט טאלק דאט ווא־ הינייש

 יואללטע וואודדע, ויכטבא־ .נשי׳־ דעט טראגזעססעל דע־
 ׳׳1 דעד,נשי' לעבע .עש :דבעלרוף לויטען אץ טאלק דאט

 צוואטטענ־ ד־א אדף בל־ק ע־סשע דע־ אבע־ אדטב־עבען.
 אננעזינט טאדעםבלאשסע דאט אונד נעשטאלט נעבראנענע

 עד־6 עט ליעם גרייועס ערשאשטטען ר־יזע דעד פאן דעס
 אנשליע- צונע דעם דך שוויינען דוטטשעט אין אונד ששוטטען

 שא- רעם נאך אנקאסטל־נגע ד־א שודענדע נעל־־טעטען םען.וא
 לעננסט שאלדאטען דען פאן יעטצט, דאט הונא׳ם, הו־וע נען

 וויעדעדרעינינ־ נלאנצע פ־־דע־ען ד־נעם צו פע־לאסשק,
וואי. שטעללט

*אלני•) (*איפמטצוגנ
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 האבק׳ נעשלאנען ניבט שטאכל־נםקי דען דארמען
 דאם דאטיט, בעהויפטונג דיעזע בעג־ינדעט אוגד
 שטז^ב- האבק.״ בעאיידינט דיעם שאנדארטק דיא

 זיין ציפאלגע שטאאטבא״־איטע דעם האט לינסקי
 דעה )1 ווייל ווידעררופק, דעסהאלב געשטענדנים
 אבער- ד־א םםעיגעוויםםענםב דיא איבע־ פערשטאגד

 בעגרינדעטע דער צווייטענם אונד - געוואנן האנד
 עהעלייטע דיא דאם אי:ט׳ פארהאגדק פערדאבט

 געשטעגד- ראם האבען, איבעדרעדעט איהן ריטטעד
 בעקענגטגיסםק דען צודשען ווידעררופק. צו נים

 יאבב־נאטש דעם ערקלערונג דעד שטאבלינסקייס,
 דעם זאבפעדשטענדינק. דער אנגאבק דען אונד

 דעש אונד קוינער שםעצערייאוואארענ.הענדלערם
 שטאאטשא;. דער טיינט העררשט, שימין באדערם

 ני־ דאם איבערא'*נשטיםטיננ, זאלבע אי־נע וואלט.
 פעי- דעם פעראיבונג בייא וועלכער טענש׳ איין

 ק^נ;■ ע־צעהלק ראשיהן וואר, צוגעגק ביעבענש
 העט־ ע־ תלט־ד, דען קעננטניכט שטאשלינסק• טע.
 דאפאן ;•שטם גרינדען, דען פאן נ־בטם אלזא טע

 הע. לייבעשפ-ובט ד־א יודען דיא דאש געוואושט,
 פאן זאמטלינג אייגע א־זט תלטיד דער רדשנעהטען.

 האט. עילאסשע; ראבבינען וועלבע פ#רשריפטען,
 דעש געב־הט דער :אך ענטשטאנד דערזעלבע ;טען

 ׳ איגד גם־א אוגד משגה ד־א אין זיך טהיילט ״ניצרי״
 ! בעששאנד• וויכטינער ״א־־ן קאטטענטאר. אי־ן איזט

 ׳ טעשטא. אלטען דעם ש־יפט, היילינען דער טהייל
 | א:. קאיזערשניטט דער וו־רד תלמוד אים מענטש״.

 ! יודען דען ב־יא צוערשט אויך וועלבער בעפאתלק,
 דעד שוואנגעישא£ט דיא דאש ויאה. בעקאננט

 ט^זעש מ־ט א־טגאגגע דעם פאן ם:*ך פראנציסקא
 שטאאטשא;. דע־ פאלגע־ט הערר־ד־טע, ריטטער

 1 צו זאנשט ז־א ווי־ל איטשטאנדע, דעם אויש וואלט
 שטאנד. בעציעהונג אין ד^־פבעווזךעע־ קי־נעם

 א־י; דאש געויפהייט״, ״א״נע ע-, זאגט איזט, עם
 פרא:. וריבעש א־־נעש טה״לנאהטע אונטע־ יודע

 פ־ויענצים. איין נוד דענן האט. ערטזךדעט ציסדא
 ! הע. ל״בעשפ-בט דיא שטאנדע• א־ם א־;ט טע־

 איגד אבצושניידען. האאר דאש איגד חיסצונעהטען
ב־ואהל דיעש. געשאה ווארום  אייגע פראגצישקא ̂ז

 שטאאטש דעד אנטוו^רטעט דארדף ? ־•אד כריםטין
 1 )1 :געשאה גר־נ־ען צודיא אדם עם דאש אגוואלט,

 פעי־ווישען; צו דיבעשפיובט דער שפו־ען דיא אום
 .ביי. טגיך פדאנצישקא טושטע ריטטע־ ט^זעש )2

הגטע זיא דענן געטדאבטען, י־ד־ן־ אלם נאהע  וו̂ז
 דע־ ם־ט לעבטע ד^יט. הי־פיג ייאד איהם, בייא

איגד געליעבטע. ז־ינע דאר צחאטטען, פאמיליע

ק דידרטע ל־־בעספ״בט איהרע  ז־א הע־, איהש פ
 ד־א תלמיד דער נון דא יידישע. א־ינע זאטיט וואר

 נלויב. בעפיעהלט, העררםצונעהטען לייבעשפ-ובט
 אייגע אונטערלאססיגג אייגע דורך ריטטעד טע

 אייגע העדדשטע ריטטער בייא ;בעגעהען צו זיגדע
 ו־־א וואי־דען. דא־־ם איגד בענריפפשפערוויררונג,

 אב. האא־ע ד־א או־ך ם־אנצישקא דעד שיינט, עם
 ריטטערז־ךזיינעפרראאונדטאב. דאם געשגיטטען.

 ע־טא־. צו ■אנצישקא פ איש נאהם, הילפע צו טעד
 שטאאטשאנוואל- האלטעןדעם דאפיר גאך איזט דען,
 בעזא־נטע. ריטטע־ )1:ע־קלע־ען צי דאדודך טעם
 ניבט פ־אנציסקא דיא שטאבל־נבק־ אוגד עי דאש

 ליי■ ד־א וואללטע ריטטער )2 ;וועדדען בעוועלטיגען
 ע־פאי. ווייבעד ויאצי דע־ו־סגעהטען, בעבפרובט

 אוגד פ־ויא דאש וואוסטע, י־טטע־ )3;וואדען דערליך
 ע־פאהרען מאדדע דעש פאן *הנעדיעם קינדער
 טיטצו. זיא ם!ך. עש עי צאג דאהעד איגד ווערדע.

־ תלטודים דעם ז־נגע א־ם האט ריטטע־ געהמען.  פ̂ז
 איגד ק*נפעםשי*נם-געגאשםען אבע־כל־־בישען ז־ינען

 געפירבטעט. דך אי־געש.ח־ם* פא־ גא־ פיעלל־־בט
 דעד פערטעחלונג דיא א־־־ס ע־ש־ען וו־בט־נשטען אש

 בריי* דעיען דאש בעזא־גטע, ע־ ;בילה ט^בטע־
 שליעשליך ויערדע. פע־לאששען זיא ניימאג; טיגאש

 - ליידע: ד־א ייע־דע ע־ בעזא־גג־ם. דיא עד העגטע
 ע־האל■ ק־גד איין אללעגפאללש איגד פ־אגצישלא דע

 ד־א געש״א־נע; דיא דאהער מאגען טיששען. טע;
 בע. ד־עזע־ בעיאהען.- א־־גשטיטטיג שולדפראגען

 ״גאזעטא צייטיגג נאל־צישען עגטשטאטטטדע־ ריבם
 אין געי־אהגליך דאש זן־גאגע, א־־געם גא־אד^יוא״,

ע. דען א־בע־ אייך אוגד טאבט אגטישעט־ט־שט־ש  יז
 פערהאנדלונגם־ ע־שטען דען אין ם־אצעם שאדע־
 רע- אויש .טא־ד :א־בע־ש־יפט דע־ אונטעד טאגק

 טיטטהייל. בעדיבטע יא ו בעוועגגר־נדעך ל־ג־אזק
ך אפפעגבאד אבעי־, שפעטע־ טע׳  ע־געב- ד־א ד-

 זאה. פע־אגלאשט דך צ־יגעגפע־הא־ש. דעש גיששע
 שלאגויא־טע דעש א־גטע־ בלאם בער־בטע דיגע

 איטטעד. א־זט עם פע־אפפעגטל־בען.- צ־ ״ם>ךד״
או שטאאטשאג״אלט איין דאש געניג, ט־ו־ריג הין
 אטט דין -יזע איןזאלךי־דעגפי־נדליבעד דארף, גע;
1 טיסבררכען צי
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 י־זזהר־נג עודד בעקאגנטע דעד ) ג נ י ל ה א ד

 אייגע וייעדע־י בלאטט ש־ט^ניים אין האט פ־אג אין
 ל*זגעלאשםען. שם־ע־ע־־יען פ״גדליבען ז־יגעד

 אייף געהא־ט טיסט דער ש־טאגי. איגד ־אהליגג
ג־ז*. אלם דעד יידע, היעדגער איין !שייפעל אייגע

 פיעלען. שק אוגד איזט, בעקאגנט צדקה בעל פער
 או־ך ער ווענן האט, געהאלפק טעגשען זעה־פיעלען

 א־ינעם אין נון אנטווארטעט איזט, טילל־אגע־ קיין
 ראיה. גיעדערט־עבטיגען דעם שר־יבען אפפענען

 אוים נור ניבט ער דאש איהם, בעווייזט איגד לינג,
 עק. ניבט גא־ דיא ברינגט, שטעללען גמרא דעי

 אונד פעלשט פיעלעש ער דאם זאגדערן שישטירען.
 אוג־ איין ער דאש אבער, אללעם שזן־ פעדד־עהט,
 נינטש יודעגטהום פאן דעד א־זט, מעגיט וויסשעגדער

 פארגענ. דין וויא ע־ דאם א־הם, יוינשט עד דיים.
 גאלגען אם גאבגעמאבט׳ אללעם ע־ דעם המן, געי

טאגע! ענד־נען
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 וואבען א״ניגען פזך האט די־פטע, דין בעקאנגט
 דען געגען נעריבטשפע־האגדלונג אייגע וויען אין

 שטאטטגע. ״הזןליבעק״ אנטישעטיטען בעקאננטען
 אייגע קאם פע־האגדלונג דיעזע־ בייא פונדק.

 .תלמוד.יודע״ דער בוך, ־אהלינגם א־־ש שטעללע
 דערתלטוד דאש : ה־־שט עש ר!ן־־ן פערלעזונג, צור
 דעם גענגט. עזעל איגד שוו־ינע הונדע. ב־־שטען דיא

 איגד יעללינע־ פ־עדינע־ דיא ליעשען געגעגא־בער
 ער■ צייט־נגען דען אין ערקלערונג אייגע גידעמאנן

 אי: אייגע ־!ןהל־נגם א־ישע־־גג ד־עזע דאש שיינק,
 בע- זאלבע ת־יטיד איש א־גדעש איזט. ליגע פאטע

 פא־קאטטט• ניבט ב־יסטענטהום דאש פיר גענניגג
 פלזן. אייש בלז^ך ראבבינע־ העי־ אייך ע־ל־עש נון

ק ראדליגג, אן ש־ייבען אפפנענעש איי; דישדא־ף  ד
 א־ג איהב ע־ וועל־עם אי; פ־>ןפעששא־ פ־אגער

 פ־גקט איהש י־־דע־לעגט ע־ ;דיקט לייב דען אן
 אוגד פע־ל־־טדיגגע; בקידללינק ז־־גע פ־גקט פי־

 טעגש א־גוויששעגדער איין ע־ דאש איהן. א־בע־צי־גט
 ביבע־ן ■ודעגפייגדליבען אגדע־ן איים גי־ ־ע־ דיא.

 אבע־ לאשש. קען—נאב: איגד זאטטעלט ציטאטע
 צו תלם־;־ דען האט, פעהיגקי־ט ד־א ניבט זעלבע־

 צו ק־יטיק גא־ אדע־ פ־יפע; צי געש־יי־גע לעזע;
 אויף הם; ד־עזע־ ייאש נייגיער־ג. דגד ו־יר א־בען.
 ראבביגע־ פלא־יש־^־פע־ דעם אגג־יפך דיעיע;

וייי־ד. אנטווארטען
א י ד ו אי; ן ע ט ש י ט : ע ד ע ר ר * א •

 ה־נריבט־נ: דיא ד־רך ייאי־דען ל) ע י ל א ט ־ א
 ט־יעשט אין **בע־דאגק באטבע-שליידערע־ש דעם

 געטליך ד— ־אש איים בע־־ה־ט. איגזאגפט זעתר
 אגלעשליךדער טעלעג־אפי־ט ד־עזעם -טען24 פאש

 אין טא־לאגד. אין פאגדען ^בע־דאגקם ה־נ־יבטיגג
איררעדעג. דעד ז־־טעגם רז*ם אין היער אוגד ט־־־ן

. ץ א ט ע י ל ל א פ
ר ע ד ד ל ע ן ה א . פ ר ו פ ע ס
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(ואג בעיטטי־טטע, שטאדט הייליגע דיא טיטוש ,אלש
 וייגע; שאן וץ ונא• בן ־'יוחנן ליעס ווייטע״) .נשי״ דער ם*

 חינוישט-אנען, ט־זן־ע דעש צו וא־נע איינעש אין שילע־ן
 דיא אוגד לעחרהרו נ־אשע דאש .ים:■״ אין נ־ינדעטע אוגד

 ציון אי; ויא וואש דאש, נינט, נעוואה־טען -אשער נלאדע;
 אוגד ששע־קע־ בע״־שש ד^־ש נלו־בשען, שערביעננען צו

 דאש ויא דא •עטצט, ווא־. ענששטאנדען אונשטערבלינע-
 דיא אין .גשי־ לעטצטען דען אוגד שע־נינטען סנחדרין

 דו^ללען ב־ידער, שייגע דא, 1 ש־קען.ווןןללען שע־באננונג
 שענדלי. דען וועלנע םןללב־יננען, טחאש אייגע וויר או־ך
שעראייטעלט.״ נעננער א־נוערע־ שלאן נען

 ששאג- א־גגעי־א־נלינע אייגע ע־וועקטע יעדע דיעוע
 ה־נג אוינע יע־עש ;אנוועועגדען יעדעש ני־שטע רעש אין גונג
 וואש שע־נעחטען, צו איש נ־ייועש, דעש ליששען רען אן

 אויש- אנקינדינונג דיעוער נאך נעדייטענדעש אוגד נייןשעש
 נע־ עטוואש דך עי נאבדעש ווירדע• ווע־דען נעשש־אנען

 צו צייט אייגע איום .עש :אן ני־עם שאן ער ד,?ב ואטטעלט,
 ער-6 צו ציים אייגע רעדען, צו צ״ם אייגע אוגד שוויינען
 דעי שש״כם אששענבאיען, צו צייט אייגע אוגד בערנען

 אללעי ם־טטעלשונקט דעי וואר סנהדרין דאש קאניג. ווייוע
 דער אוגד הע־, ע־וע דעי ו־־פען פיעי רען שאן נעסי־נדען

 אייגע וואי דאש סנהדרין. דעם הוישט דאס וואר .נשי־
 אונטעי ד־א צעישטרייטען, ד־א שיר וואהלטהאם נראסע

 נ-אס עידע דעד לענדערן אללען אין שירואינע אונועיער
 הרוע אונועיעש אין שערערנטע דאדום וואוידען. געצאנען

 אללע דאס דאהן, דען או־ף שאטעי שאם נעה״טנים א״ן
א־סםערשארס רועדקע ה־ילינסטען איהיעם אין נעסיינדען

 בעשטיש- דיא איגש שאן נל־עבען, היננעוויעוען א־גש אויף
 ע*־ צו •אהד צ יא־- שא; גאטטעש שעשטטאנע דעי טונג

 באטשאש- דיא ניגגען •אה* צו •א־ד שאן האטטען. וואדטען
 אוגד נבל אי; געשייג־ען דען נאך אויש, .גשי■ שאש טען

 איש אבענדלאג*, נאנצען דעש איגד ־אש גאך ענישטען,
 ד,י־לי- דך ויא וועלנעש אן טאנע, דיא אנצוקיגדינע; איהגק

 איך עש, ורסשעש איר־ צבעיה. עווינען דעש ואללטע; גע;
 צייטבע־עב- דע* געי,•■מגיש דאש העובר', .שיד דאש מייגע

 נעטייג• דיא וינד •עטצם נאטשעש. שעשטטאגע ד־א ש- גונג
 הוישט דאש אוגר ם־טטעלשוגקט דע־ ;געוואררע; טיג־יג רען

 ן אללי ויך שיר ויא טיששע; וא ;נענאטטע; איהגען ווערדע;
 •ע- אונאבהענניג, ועלנשטשטענייג, ש־י־א, לע־נען, ששעהען

 שיר ■ש*אל נאגצעש איין קריין, >ךע* נ־אש נעטיינדע, דע
 עגטציע• איך ;הין הויועש טייגעש ע־בע דאש נעבע איך דך.
 איני שון־צ־נ דען הרועש טיינעש אבקאטטל־ננען דע; דע
 נעה־יטגיששעש דיעועש בעויטין דע* אי־גען דען רויש, דען

 נעטיינדען אללע ואש באגד, יאט צע־־יישע אץ ;צוו־נעדט
 שעששעלטע, אוגלאוליך הרועש טייגעש שע־וזןנען ד־א אן

 הייליג- דאש אוגד נעשאה־דעש ניבט נעטייגדען דיא דאטיט
. וייא ענטצאנען שענשען דע* הענדען דען שהים . .  אין .
 אהנונג, דיא לאננע שאן וואבטע בדושט שי־נער ט־עשע דע-
 אוגד ויןרנען רען אוגטע* אוגד ווע־דע, קאטטען וין עש דאש

 ענטשלוש. דיעוער ריישטע אלטע־ש טיינעש קיסטערניששע;
 איין איוט עס :ניעדע-נעש-עבען יאהרען ריש עש האבע איך

 נע- דאש איהנען דאס נעסיינדען, אללע אן זענדש־־־בען
. !אששעגבא״ט ה״מנים . *.

 ציטטע־נ- טיט אוץ ווענן ארנען, שלאטטענדען טיט
 שערנאטענט- קל־ינע אייגע גדייו דער האלטע הענדען דען

 הער- אבע־נעיואנרעס וי־נעש נרישטטאשע דעה ארם יעללע
 דאגן נ־עדער. שאפעל דיא אויף ויא לענטע אוגד ש>).־י

 טיט שש־אך אוגד אויס דא־יבער הענדע דיא ער בר״טעטע
̂נע ל־ועם בו>ט- לעטצטע מייגע דוא דיך, יעננע .נעטט :טו

נה דיך לאששע איגד שאי־יק, נעליעבטעש טיי; אן שאשט
 איבע־ עבענען. אי:ד בע־נע איבע* ועגען ציש געלאננע; ן

 דע- וואגרעל אללען איבע* איג־ טעערע, איגד שש־אטע
 צע־- דאש ■א ו קישטעי, שע־נשטען דען צו ביו צי־שען,

 היילי- אייגע איגד נענרינדעט העערד אייגען •ודא שטרעננטע
.ארשנעשלאנען לארע נע  לעבעגש טייגעש ווע־ק האש . .

 לעהג• רינען אי; ע־שאטשש ואגק ע־ שאללענדעם.' גון איוש
 נעשאלטעטען דיא איבע־ דך ביינשע גא ה, צו־יק. ועששעל
 היישען ד־א היעלם איגד ויא קיששע ועש,—נ דעש הענדע

 צאג דא ה:־אבשל^שען. רא אייף דיא צו-ק, ג־נם ט־־ענען
 הונא׳ס או־ף ויא לענטע אוגד הערפן*, האגד וייגע הלל

̂הן, שיין נעועננעט, .י־־א :שש־אך אוגד היישט  ניבשט דוא וו
 ערבע דע־ דאך ווע־עשם אוגד נ, נ ו ם ם ־ ש ש ו צ דיא

נעוועוען.'
שעדואטטלונג. ד־א בעהע־־ששע שורינען לאגגעש

 שטיט- נע־אבענע־ טיט שש־אך אוגד יום■ ־' וץ ערהאב דא
הל דאשט דוא טי־ששע-, אוגד .שאשע- טע:  נעטהאן. וו̂ו
 בונשטא־ ל־־בשענדען טיט שהאש דיעוע שי* וררד גאטע דיין
 רץ. א־־ננעט־אנען נעש־בטע אונוע־ע־ בוך דאש אין בען
 ד־א ש-אנע, לעטצטען ד־עזער אין דיר ניבט שנהד־ין דאש
 ו*, נעשעהע עש צושטיטשונג. וייגע שא־נעלענש, איהש דוא
טט אוגד געואגש, דוא ודא ̂לנען ד־א ועננע נ̂ז  דעששען. שו

 גע- ד־א ווענן בעדענקען. צו נאך איך נעבע איינעש אבער
 דאש שא-טאן לאנדעס ה־יל־נען רעש ארשערהאלב טי־נדען

 נר^שען ד־ינע דאש קעננען, צייטבע-עננינג דעד נעהי־טניס
 ציי- אללע ם־ד רנד שעה־נ ויא ווענן נעשונדען, ש^רשאהדק

 אונצורי- אוגד ועלבסט שעשטע ה״לינען דער שאגע דיא טען,
 אבלאששען ז־א ווע־דען דאגן — בעשש־סטע; צו שעלהאשט

 צוו־־ען אן שעסטע ד־א - נעבדו־בע, אוראלטען רעם שאן
 נע• נ־^שע אייגע עם שיינם אבע־ סיר שייערן. צו טאנע;
 טאנען דיעוען אין שאטער דעד ואטצונג אוגד נ־רך שאהד,

א־הר אונגלו־נען אוגד צורישעל ם>ן:םען עם אדשצוהעבען.


