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יאהרנאבג׳:ו: ע־סטער

פאלקעט. דעם טא־ע־טאט ־•א
אביעה־ צ־־ ויא־ט איין

 אנמא- אהניע אונד שטרעבען רעדליבע□ טיט
 וואהרען דעש אינטערעששען דיא ודר דעודען כו;נ

א פערטרעמען. יו־ענטדוג־ם אנ״  דע- ניעמאנדען ־
 פערזאן. איינע געגען ניעמאלם רדפפארדערנד■

 ד־ע- ראמפפענד.״ זאבע נוטע דיא פיר גור שטעטם
 אונזע- פראנראטטע א־ם ודר וועלכע וואיטען■ זען

די וואללען העהפאהנעהאבען• בלאטטעם ־עם  ו
 נאט־רלץ־ דאמיט א־זט דאך בלייבען. ט־ייא •םטעטש

 פראוואקאצ-אן פרעבע יעדע וויר דאש נעזאנט■ ניבט
 אללע רופען ודר ווערדען. לאששען אוננעשבראפט

 ציינענשאפט צור פראבע-נוממער אונזערער לעזער
 קיינעם- דערזעלבען אין אונם וויר דאם אדף. ראפיר
 פער- ודר ־אם בענאממען. הערדבפארדערנד ״ענב

 האבען. בעדיענט נ־כט אונם םעליידיגונגע; ׳אנלינער
 ער- אונזערער צו ביילאנע דער אי; טען פרא: ודר

טען  אונטער נעדינט העבראישעם איין נוטמער :
 האפיר■ וואט ר י ו ו ראננען ״הטפש.״ טיטעל ־עם
 פאטאנ־אפירט געדינט דיעזעם אין יעטאנד ז־־ -אם

י ארנע־ט דאריבער דך אונד פינדעט
א ק דער י א  שלעם- זעהר איין בעקאננטליך צ

 דערק ער פערלייטעט איזט. ראטהנעבער טער
 לענדענלאהטען איינען דאצו• ל י י ה ט נ ע ר ד ע

 ראם ריכטען. צו בלאטט אונזער נענע; אריטיקעל
 נענע; ארטיקעל דיעזען ע ט ל ל א ו ו ער :דייסט

 ע־-0 אבער ווא־־ה״ט אין ־יכטען• בלאטט אונזער
 אדפזאטצע דיעזעט אי; זעלבסט דך ע־ זעטצטע
 פאלנענ- טיט איה; ודר ייא אהרפ״נען■ טיבטינע

לאששען. קודטטירע; ■עם
ארטקעל■ ליעזער די־טט קאנרו־רעניך ״קיינע

 נע- שטעמם טיט עהרענטד״ל הערר וועלכעם אין
 ־אם ערצאהלט■ זעלבסט-א־בערהעבוננ וואדנטער

 אים גוט ״עבענזא א־ט־קעל פאל־טישען דינע
 פ־ייען ■נ״ען דער אי; אונד ללאיד״ ״פעסטער
 רא ריבטיג: :אנין קאננטען. ערשיינע; פרעטסע״

■ ן ע ט נ נ א  וועלט- דיעזען אין אידנען מאן' ווענן ק
. געוואהרען -וים בלאטיטע־ן ע ט ל ל א ו  עם ־א ו

א־ יעטצט ביל העדר אלטע דער אבער  לא ניםטי נ
 היבש פיק פארל״ם׳; ע־ טוס האט■ נענראבט ויייט
 פערהאשםטע זעעלע טיעפשטעי אי; אידם דיא פי־

 ראם נק. וואונדער וואס שר־יבען. ארטהא־אקסיע
 אם פאםם־־ט אוננליק איין הייפיג לא דאבייא איהם
 סאן אונד טענש• נור דאך דענן מאן איזט ענדע
 דיעלער א.פט לא פערלי־גנען. ניבט נאטור זיינע קאנן

 א־טהא- ־אם פיר ניבט אנשיין רע; לץ אללא הערר
 שליפפט איינצוטרעטען• אוננא־נס •ולענטהום דאקשע

 או:־ פעדער דיא אי; שפאטט נאללינע דעה אידם
ע איהם שפיעלט אז שט־י־נע, י

 הערר ודלל הינדורך ■אה־ע זיעבען ■פאללע
 ! טאנעם-פרעםסע״ ״וויענע־ ־ע־ אי; ל עד־ענטהי

א ש ר טי אל• פ - נ ר א ג נ ו  אונה פערטרעטען א
 לייט- ק״ י ט י ל א פ ־ ע ;א ר פ ־ע־ י; ־< שפאטע־
 ויערער האבען ווי־ האבען. נעש־־ענע; א־נוקעל

 דיעזע אב פאי־שען■ צו דארנאי לוסט■ נא־ צ־־ט
 נלוי- ודר אבער :בערוד,ען וואדרה״ט אדף אננאבען

 רעם ליעהט עפ רענן יוארט■ אדפם אירש ליא בע;
 דיא פיר :יך הייטע ער -אם ארנליך. ;אני; טאננע

אוני עדלען נעליננטען פרייהייטליך *ע־ א־־עאלע

ן ,־־טטערליכען ע ל נ ״ ד א נ נ ו  בענ״שטערן נאנדאן א
 ז״נע א־לט שטאנדע איש שאן מארגען אונד קאנן

 פא; אנצוביעטען■ פאליט״י; פראנער דעך דיענסטיע
 ראם ל־א ־אם אילט בעקאננט אללנעמיק עם דעד

 נעוואלט- אונ־ קנעבטונג דער ■שישטעם ע ש ־ ם ו ד
 ווענינסטענם ליא האם א־נ־ פעדטריטט■ טהאטינקייט

 נאציא; אוניארישע ~א יאהרעס רעם טאל איינינע
 פרא- דיא ראם בעויידפט. שניוטין אונד שיטפף טיט
א רעם לייט •פאל־ט״ק־ נער שטאנ-—אנפאננ  עפבע
י ט נ א דעם טיט ::א: רייטיגען דען אויף ביל דעם

 אינד נעהט הא:־ אי; האנד ם ו ט ם ־ ט י ט ע ם
 דע־בען אפטי לער־ שפאלטען איד,רען אי; דיעזעם

 ווא- בעקאננט. עבענלא אילט פערלייהט■ אויסדרוק
 דאפפעל- דיעלע עררענטהייל הערר זאללטע רום

 ער ירענן קאננעל. ב־יננען שטאנדע צו ניבט קונסט
 עה־ע ליינע־ טיט אונה נעוויםסען ז־־נעם טיט עם

 ליי; א־טראדאקשען דע; פאן פינדעט■ פעראיינבאר
 נעא״אניע היא אונה בעציערען צו בראה טאנליבעס

 בדויבט ער פאר־ערן. צו טהאט אונד ווארט דורך
 ליילעסטעןוואונשצוא״שערן■ דע; נור דעשבעצינליך

 ן ע ז י • ו ו ע ב טיט בערייט■ גערנע רנד ודר אוגד
 ־־א יעדע. פיר ודא בעהויפטוני• אונלערע דיעזע פיר
 צו אפפענטליבקייט דיא פא־ אדפסטעללען• ודר

 נעננט פע־ע־ זאלבע איינע נו; גיא; וויא טרעטע;
 ־אם בעצארלט• ל־א דע־ ערניבט׳ יעדעם זיך ד־א

 ־יא אום זאנען■ אדבדריקל־־ ניבט היער וויר וואללען
 בעזוי״עלן• צו ניבט בלאטטעם אוניערעם שפאלטען
טע־ ודר נערען ־אד  ער־ ;ער־—• אלם : ויי
 ׳־׳׳ט לא האהע פאדאגאנישע; ל־ינע־ פא; יענטדדל

ש ־אם איש רעראבליעש■  טיט צ־יטוננס-וועלעז ע ״ד
ער ירא ער. טופטע בעיליררען• צי ננאדע ז״נער

א דא ;. ע ב א ט יוננען  ־א- פרעסשע ישע— -
 ־עטצט א־זא שטאנד״. שטופע טיעפער אד־ באלם
 א־־- ביל עם -ער פאר וועלט ד־א ערפאהדט ערפט

 בל־עב נער־יטנים ט־עפעס איין טאי. ה״ט־נען רען
ד ע ו א אד־- פרעפפע יישען ־ יער א״יענטליך ו  ד

 ;נ א ט ר ע ל ־־. עטווא ניבט האט. נעראלפען ב־ינע
 י ם ע י ל • ה דאבב־נער ניבט ארך זצ״ל.

 ציע־דען אלם אנדערע. אדע־
 בעקאננטע וועזענס

 ובעצמי• בבבו־י ל י ־ ר ט נ ע ר ר ע טאריטיז הערר
 •ואיד■ נעווישם עם -יום -א לעלבסט■ •א עם זאנט ער
צ ט א ־ ט ווארום נו־ ע־ בלייבט אונערדארליך 'דין

 שט ער ענטהים״— ט־א־יצ״אנעילעם די; ם• ע ד
 אננעיעג־ לאםע־ליבע; ארים ״שבת זיין אייננערען.

 פעם- ישע— נייע ז״גע צוזאטטענ-ו־אבען■ קענם
 טענשען איינעם דקטאטור דע־ 7י צ״טונג טער

 נע- נעבענבייא ער יען טופטע. אונטערווערפען
 ביל האטי בעשיטפפט אפסענטליד פריהער ־ לאנטי

 רופען לעבען אינם צ־טוננ יידשע א״נע ענדליך ער
 קאגיי- טיט זעלבפט ורעדער ער ודא דא. קאננטע.

 אבטוננשנע- ,אדף בעטה״ערט• פ״ע־ליבק״ט שיער
ע ביעטענדער ע נ אבטוני. ל־א ראם שטע־ט. הא־

 פ־אנט עש :ע־נע יערער 'נלדבט טי. ע ט ע ־ ב
 ן ע ב ־ א ה ע נ נעבאטע דיעזעם וועד נור. דך

 זיינעם אין איזט פערקערר״ אונו .דאנדעל טאבטע.
 ־עם אין אלש פערטרעטען• אינזאפערנע בלאטטע

 ״ראנדלעהם׳״ ד־א דעשזעלבען. פערסלייכ-לאקאל
א קאננען. זיק טאננער אבטבארע רעבט נעווישש ד

פער־ פליים־נ זעה־ לינה
 איינצעל-עק- דעם ע־טאש־נונג י־א אוש
 צו קר״צער י אויר- 1 פאן צ־יטלנ; ־׳ע־ !

 פדאנעך ראנפעם־אנעללען
 זעלבשטשטאג- א־־נע

ערשטרנלץ־נעראדעצו
'עש:״־יםען
אבזיבטליכער

 אי פאן לי־ עטאנציפי־ט ע־ ־ענן א־זט
 טיט א־ינעשטר״לש 7ז זעטצט אונד

 טיט אנדערנטהי־לש באזה״ט■
 פא; ־ער אינטערעששע •ע־עם איבעד קאפפינק־ט״

 אבער וואהרהייט אי; פערטרעטענען. אננעבלד אידם
 פאר אים רינוועס א־טרא־אקם־ע טרעטענע; ־ ע צ

 ליעבען א־נענע; ליינעם אינטעדעםשע דעם אללעם
 א״נע; היערי; ציינטע ער דק. צו פארדערליך ״איך

 זעלבםטמא־דע־ישען געראדעצו אוניעוואהנליבען■
ט דע; פיר נור ער -א ביוטה  אונד לא־גטע טאטענ
 אנ- קיינעם פא; צייטוני ל״נע ־אם בעדאכטע. ניבט

 יאנ- נעפא־דע־ט טא־אל״ם־ מענשען שטאנדינע;
 טאטע־יעלל אונוויללקירלק־ דעניענינעז פאן הערק

 א־נ:א־ן אי; איינע ־יא וואורדע• אונטערשטיצט
 אבער וואללטען■ לעלע; צ־ט״נ: יידישע ע־שי־נענדע

פאנדען. עה־ענטהיילישע ־־א אלם אנדערע• ק״נע
 א־נזער ודרטהשאפט ־־עזע־ בייא אי־ם ־אם

אונכעלעכען :אני; ט ט א ל ב ש ק ל א פ ס ע ש י ד ״״
 אבער ער
־ הער- "

 נאט״רליי. זעהר אילט ראטטט•
א ראם איבער אנלאשפע ל־עלעם ארם  פ

 ~א ע־ קעננט אינע־פ־נ־ל־־. אונם אילט פאללט׳
 פער- א־ע־ ניבט אדשדרוקעם דיעזעם בעדיטונג

 שאן עם ודא אבז־בטל- יענזעלבען ער דרעהט
 אילט־ נעוואהנה־ט ליעבנעווא־רענע אירש ל״נע
 פאן בעי״טוננ דיא ,,פאלדן ווארטע רעם ער ורענן

 עבענלא ־־עם אילט לא אונטע־ש־עבט■ באבעי
 ע- < א־ני ך ־ י ט ע נ ל ל א יעטאנד ווענן ודא ־וטס
ן ״  ער- ר—או-ם יענלעלבע; אונ־ א־ינע; פי־ ט

 דער ט־,׳•ל יערער ־־שט פאלר, ווא״לטע. קלארען
 א״; אבשטאטטונג זיינע ־ו,־ך ־ע־ טענשה״־ט

 ווענינער נים:: אללא ב־לדעט• זי־ פיר נאנצעש
. א נ ודא מעד,ר ניםט אונה ן א '  נע- אונלער •יענן צ

 פרייר•- בעזאנרערש א״נעש נאד .:׳אנא־־ ליעבטער
 'אוננעוואהנל איער נע;

 דע; אונטע־טהאנען ליינען ע־א״ננישטע
 אדשדרקען טהילנאהטע איה־ע פי־ ־א:־ האבםטען

 האנד- דיעשבעצ״נדבעם ל~; ער פע־ליעהט ודלל■
ן איבע־שריפט: דער טיט איטמער שרייבען א

 אינזע־עם ־אם א־זט פרייליך י ־ ע ק ל א פ ע נ י י ט
 האנרשר־בע; דאם רענן טאםגעבענד. ניבט נענגער

 מי- •עוו״לינע; ל־ינעש פא; יא וררד מאנארבען רעם
 אילט וואם א־נ־ פע־פאשסט. ניםטע־-פראזידענטען

 עהרענ- אי־נע; נענע; י ר א פ א ם א־ער א ש י ט
א י י ־ טה״ל ך פאלקעם דעש גונשט "  ערווער- צו ז

 עיעלשטע איני שאנשטע ־אש איזט או:ד וואר בע;
 אללער פערלאנליבק״טען האכםטען דער בעמיהען

י ראם נור רענן צייטען. ל א  דעלבעש עם■ איזט פ
 רעד- דורך קרפמאנן ־ע־ שטרעבען■ עהרליבעס דו־ך

 נעודשפעג- דורך ראנתוערקער דער דאנדעל. ליבען
 נע- א־:ער אננעשטעללטע דער א־ב״ט■ האפטע
 דורך קארפע־שאפט אנדעק איינעד איער מיינדע
 נעזעלל- מענשליכע דיא פפליבט-ערפיללונט טרייע

 היילינען אונזערע האבען אונה ערדאלט. שאפט
דינעם צו לעלבשט נאטט ני־ט האט פראפעטען,



י ד י י1

 סיט זשענדארסען דיא
זאססען

-עם
עוד,לו

 צי- ענפיהרער■
 י א ו ו ־ ע י,

זיא
*' .ן_נוא • ״ ־' ל ד - ־ ״ ״ ־ ע ג א

ע ט ע ט  לייטע׳ ד־א א; ווארטע בעניטינענדע :
 בע• ~א דאס־ט איינרייטען, פעטינדא; א־הרע סאנע;
 לאשסע פאקולאר אד־ ■ קאננע פ־יפע; דיעזע דא־דע

 אדטא״נאנדערנעהען• ־והי: זיא טאנען נוי פרייא, ע־
 נאהע־ היא וואהל בעשוויטטינטען ווארטע דיעזע

 מעננע דע־ אין ריקקווארטס דא־ שטעדיענדען,
- דען פאן נאמענטליך נואננער דיא וואורדען י י ו  ו

ן י ע  פא- כאן ענטליעט אינצורשען נעדעטצט. ש
 אוי!* נעוואלט טיט דדאנג פאלק דאם ראך דילא־.

 טיט ד־אהטע אונד שטאדטדויזעם ידעם דאי! דען
 דיא נעיאטהען. אדינלינען אונד זענזען קניטטעלן׳

 דעם טהאיע! פאם ויטען זשענדארטען זעטם
 ארנאנע בעהארדליכען ד־א

 פארדער- נון יטען.
ף׳ פאלי; דאם לשענדארסען דיא טען ■יי ניטט אי
 טערייטשאפט■ אין נעוועד״־ע ד־א פאיצונעהען. טע

 נענענאיטער האפע -עם אוי־ ;■ך זיא פאטטירטען
 אט- שוסם איין ד־ויפען וואורדע דא טדאדע. דעם

 אננריפף. צום זיננאל -אם וואר ־אם אונד נעפי־ע־ט
 זשענ- דע־ איינער וואורדע או־נענטליק דיעזעם אין

 נעטראפ- נעזיטט אינם לייטטען א־ינעם פא; דארטען
ני פען עטע צונלייך או עננ  שטיי- פא; י,אנעל איי; י
 נאטענם טאנן׳ איין זשענדארטען. דיא נענע; נע;

 זאלדאט טין ״איך פאר. טראט ה■ ט ע מ ע נ יאזעף
 אונד ער ריעף ניטט.״ טי־ פירכטע איי נעיועזען׳

 טרוסט■ דער א; זשענדארטען דער איינע; פאדטע
 פייער זשענדאיס אנדערער איי; לאפארט ווארויף

 צוזאטטענט־אי. ט ד א ט נעמעטד, יאזען* אונד נאט
ם האטמע ־ונעל ד־א  דורטטאה־ט. הערץ דאם איי
 ניטט עם לאי, דאך שישפע, ־■א הארטע פאלק דאם

 אלזא, עסנלדבטע אונד צולאטטענטדעטען נעטעטר
א  ,איד,־ע נעפייעיט. טלינ־ ראטטען זשענדאיטען "

 ניטט דירפע; זיא נעלאדען, ניטט :•נ־ נעוועהרע
 1 טאדטשלאנען ; ע ר ר ע ד, דיא טום טאן ש־עטען:

 ־אט דראנג רופען זאלטען אונטער היניין טיט טאן
* פאלק  פארדער- דיעזע איין. זשענדארמען ל־א אי

א־ טע;  א־־־- או־םא־ינאנדע־נעהען צום א־־נטאל נ
 וי,ידען. שיעטען נאהערנרען זי־ יעדען אוי■־ זיא -א

 -אם ערנריפה י. ד • ה טיטאעל נאטענם טאנן איי;
 אוטשטע- ־־א א־ג־ זשענדארטען א־־נעם נעוועד,־

 פארטיוא־־ענ- אונטער וואללטען הערשטעדיענדע;
 יייטער ־יא ט־ם ׳■סאן פארדראנגען. נעשרייא ־־עם

ג-—ע: דאריף טעננע. דיא שר־ע :טאדטשלאנע;  אי
 דיא אין' ־ונעל איינער פאן ד,ידי■ שיטפע. פ־ע־ טע;

 אנ-ע־ע; איינעם טאדע;. צ־ פיעל נעט־אפפע; טע יי
 דראנידיאקונעלד ק■ א נ ר ע ט ו ש ט נאמענם

 ער שטא־ט ־א־ טאדען• צו פיעל ע־ ט־־טט. ד־א
ע־ שפאטער. ערטט  די ־־אנ: איינעם ירעי

 נארדע; ט־ם דאנן אינד א־ינע -אם אי;
 טאנן ־יעזע־ ־אם עם אילט וואונדערטאד ריערוים.

 אין־ דר־טען. ערפט אונ־ "ע;;ינ: לעלטטט נא־
א אינטער פלאטצעם■ ־עם זייטע אנדערען דעד
 אם ע־טט שטא־ט ע־ צ־זאטטענטדא־ טיים נעם

 שווע־ע ליעטען קאסען אינם:עזאטטט נאטטיטטא:.
 ענט- שיטטע דיע־ פא־נע אי; פא־. פערוואונדוננע;

ע פע־נטע עננ ט א ־  : דער פא; ל-ז
טליע- א־נ־־־אפע־ייאינ־עטע; טאדטען טייל־ע; ־יא

־ צוריק: ראטטען י  א־*: אללע —א האננע; י
 ־אם אטער איי; פעגטטע־ נא־ טא; שלי: ד־ויםען

 ט־ט- נענע; א־נ־ ע־ש־עדרט טערי־טם ־יא־ פאלק
 אטיענד לעע־. פאללשטאני־נ פלאטי! ־ע־ לא־ טא:
 טאנן < םענע־ין פא; עניליך ראטע; —א ל אים

 שטא־ט- ־אם ט־יפטע וועלנע אי אפפיציערע א־נ־
 ־עם נרט טעלעטצטע. פאטטאטט ־אם א־נ־ ־״ל

 פא; א ד ש ע ט ־־ ייצענעשפא; א־־ ראם טי־יטא־
א ד א ־ שטאאטט-אני־איט א־נ־ . י ט  טע. פא; ט ש
א לאפא־ט א-ם נע־י; טע-;•:-״ -  א״נצי־יי״ע. אונ

 פע־־אפטיננע; טע־־ע־ע לאפא־ט ע;—ייא עם
 נאטטטע:א:;לי־־אםפא־ר ־ע־ אי; פארנענאטטע;.

ט־־לע; אייםע־עז ־ע; איז

א פע־־אפטעט ויאט״א -עלע על.—״

ג ט א ל ב ס ק ל א פ ש ע ש
 ם־־ דאנק בעספעץ האטטק. עהיע דיא טיטצוטה״לען ליך

 נ׳•״ הידוע לד־נ נם תודות אלף !דא־כע ערטונסערנדען איד־ע
 ם*־- נינט נוי :ר א*ן ד ג־ העיק - היקרים. דבייו בעד

 אויפקלא־ דאייבער תזאן דא ווירד פא־טזעטצונג דיא !איילי:
ט דאס היער: ׳אבאננענט' - נ״ס־ הערצליבק יען. ך י  ו

 ערקלא־ט אנדערם נינט פאללע דיעזעם אין האבץ ־.<:״168111 י
 איהנעץ ווייד דאס :דייטעלן נ*:צ דך לאסט ־א־א* ווע־דען.

 ץ ע •ט ־ א ר ב ע ה ץ ע ד •ואם וריסס. אוננא־יש דע־ זאנען, יעדער
 הייסען: דא־ץ נאטירליך עם דום מ,66בעטיי אייפלאטין

׳ ,הניאון ר־יקק• איין •יא־ דאם אותם.״ ניבט אונד אתם

־ אנצייגען. קליינע
 ,,קר 2 "א־ט א״נ£אכע ■עדעם קאסטעט רובריק דיעלעד אין

ט יעדעם  ווארט נעדיוקקטע ן ע נ א ט •ט כ ו נ ן ע ט ט ע ט טי
 אדרעסטע דייפליכען איינער טיט אויך אנציינע דיא אילט קרי. 3

 שטעטשעל- אן קן' 30 סעפאראט דאשיר טיבבע; לא אננענענען,
 אג- ד,'א אינער אוישקלנשט — ווערדען. ענט־י־טעט נעביר.־
 בלאטטעט אונלערעט אד־יניסטראציאן ר־א ע־טד־־לט ציינען
 ■ע- ווערדען אייטקינפטע ש־ישטליבע ;אונענטנעלטליך •עדעם

אן ערטד־ילט. פאסטטארקע נאטהינע; דע־ איינזענחננ נענע; נוד -
קאטזפאניאן איינען אוואלע־

 נולדען 1יז000 ביל ־10 טיט נוסהאלצערנער אנטפיסיגע־׳
 אי איי; ללבט קאבייטאל א־ינלאנט- 5 טיט ששיילע-טיש

קרש- עשטעהענדער6וו נוטעט " 21 :־ענלטע־;
זיים בערייטס א־ינעט צו טאנן בעלאנדע־* שערלאנען,

 נו עקטיטטירענדען •אהיען ־ע־א נאסטהי־ז י
אין לעשאשטע טען י לאנרארשענטהאלם דען שיר 1 וואארענ-בעריכט.

ט אפ ש ע ע-נ ד ריי ט ע ם נ א י יוני. •■לי- פ מ ד שיאורנצשטאדם. נ־אסע-ען א־ילע־נעם א"! אייך *
ע־שא־ ניבט שאבקעננטניב ""־ ל ־ה*: קינדער-בעטט י א.ך ,;.־אס -א- -ןא אייבלעבא- ־אב

י ; דעטע־צענטנע־ 21.00״ •יאו־דען עט נינטטינ. קויטלוטט י ; י י י קאטיטאלסא״נלאנע דע־ליך. ^
ע, י ■י ׳ 1 :טע־קייטט דעד—פ נאבשטערענדען צו .עשטע.לט. -

- .*ט * - - א . דע־ אין אויטקונשט נאהע־ע -

ליאל־אדב 00 ת;- פ־ייז 7

,־
9.85 9.70 9.85 9 05 9 א,8 9.70 9.85

9 75 9.9<י 9.75 9.90 9.70 9.85 9.75 9.90 ז
9 80 9.95 9.80 9.95 9.75 9.90 9.80 9.95 י
8.90 10.05 9.90 10.05 9.85 10 9.90 10.05 79

8.9<־- 10.1•: 9.95 10.10 9.90 10.05 9.95 10.10 8 1
10.05 10.15 10.20 10.15 10.- 10.10 0.05 10.15 8!

ידי• ־ י נולה ד 7 נ דך י ״ נולד 7 שא; קא־;

אויפשייפטען
פי־מצטות,ר.עב־איש.ד

בלאטטעט. ד־על׳ עקטטעדיציאן

לוכט טיעטהיילינוננ
טלאננ*אה־ינער

 נוטע איבער וועלבער פ־אקםים, טיט אויך וועחעץ׳ אין אדע־
איינענעס אונד ־עפע־ענצען ; צו ווערדעץ ״אב-־אםט־קאץ״,

אי:דוםטייע־אונ־ קליינען נעם

 אנט־א- נע£אלל*:ע1טע6געשא
 ט ל.י ע^א ! -<-י- -•א-ל נ<

 ריא או ״נעטהיילינונני אונטעד
בל. ד. עקטט. 1

 מומדוד. ובודק ידם ים איין
!א■;

א ב־שהאנדדי:; -
דאז
נ ־ ע ט נ ־ ע ט . עט ש פ ו נ קא

־ ע״פפיעד־צ צו ודיי איינען איך ללטע אילט׳ ראלטע , לאנער אםםארם־־טעם דייך איי

א אן לינד :ע;  ״
 בלאטטעם דיעזעם רעדאקציאן

ייבטען. צו

- ע א טם א נו
ציי- העטראישע ̂ איינע

 יעדעץ׳ דאהע־ ביטטע אונד
 אננעלעיענען איינע־ אץ דע־ ן טע=לא ■••א א־־נענד דע־

 צייט- נעטךנדעאננעשטעללט, | בלאטט העב־׳ נייעט ארעד
 אילט השלה בעל נעטאטע־ ראק. בי־ האט, אבצונעבען

 דודנו,;■י טנאלני קבלות אלנ- •;.א א-נטע- ניטינטט זעלבע
ע - ־ ע ט ה־ ע נ י י ל ט יט נ ־ ־ ,_־ט צ ט י ־ ע ב ״._ עקב;-—א טענשטעהענדע

 נעשאללינע שע״אנדע־ן. צי .צא-א.ב וואללען. צ• זענדען
 אנט־אנעאונטע־-שוחטססן• אל-ז י א■־ שע־נ־טע •טשעלען

 דיעזעם עקטשעהיציא; ריא אן -דא;וואונשבער-יטוויללינטט.
בלאטטעט. שא־אליט. איט

צייבלם־בלא־יזלרטז—יא קצ6£^1110ת .,111)11501168  •1ע -יר!-<ל׳ טם צ אה! 1 ̂־011081.1^11־ )11ז .א 8. 100
עלענאנט אלנד קאל־נ־אש־ש 11״)1ק־651. ״!״״)11101(.

 1. 90 שלי שא; טנעשיה־ט אי
בייא שלי 3 ביל ן בחורי איין

 516ח!1<6!ןז .* .!!!״סס ! נענענ- דען אי; ארך דע־
 10. אונטעי-ניטנא- דעם שטאנדען

בע- אונטע־״בטע; צל ליא־טט
. ! 1■ שע־ ליבט אילט שאהינט . - . . . . *,*נגער נודאסעםטע־ ין א _מ ו׳ ׳* ..
 נאטהיגענ־ דע־ קייפטאנן׳ ! זא, ונג אנשטע אייניסט
 אדע־ קייציאן יארך שאללס : ••הישען אבטבא־ען איינעט
ציד נלטיטטעהוננ שא־צינליבע אנט־אלע נעשאללינע הוילע.

1 '"׳'"׳ל עקללעד־־יז'*! איד זא
. ב־אטטעב. . . ־ : . . . .4 .1. - ^4״ . . נעסאללינע בין. ט < א-׳ -<

ע,,לידל,נ -ה נ ה״ צ  היא א; • <׳ < אונטע־ אלט־אנע .א
£. ״א״...6 ^ . נלאטטעם. ד־על׳ עקבשע־יציאן א.י ע.

ף. צ־עטליך אלט. יאת־ע 20 טם־קוי נו
1000 ביל 500 שאן בעליטץ איי; דאש״א נעבילדעט׳ היבש,

נאהע דע־ אין אקעישעלד. ■אך אלנד ע־צאנען עבט-יידיש
א־־זענבאהנ-שטאציאן, איינעד הו־ל- איש ט־בטינ ........

נעלובטהדאט־ט ־־.......־...............
קהי. סיל ביל 1״ פ!ך,ן סדורים ספרים׳ ׳נטע!

 עלפענביק אדער טאנינלם אי; טרויט-נעשענקע פי־
 ציצית• דונושיפ׳תפלין׳ נלהלורים׳ !1* פל ביל ! ״י פא;

 אלטע תורד׳ מפרי קודש, טלי שופדור!, מנלות׳ סלולות׳
 טליתים ליידענע אוגד יוא־לענע פיינע נייע עט
 טלית־ם. ט־־רישע עכט אויר פל. ־■ טיל 2 פא;

ה פרוטת׳ אוי* רונםטנאי־שט־ררע״יע; פ  לשלחן, סנ
פי ־, לס סאנטעל  ביללינ- דע; צו נ. ד. או. ספד -ו

ע לאעטען - פרי־לע;. סטע; ט א  נ־אםםע א־־נע י
 םפ־־ם לעלטענע וועלטער אי; נעקויפט טיטליאט־ער
ח לינת ענט־אלטע; ט י ש . ־ ם • ט א ר  נענע! - נ
־. פא; א־־־יענ־־נ:  ה ו יל אונלע־ן וזיר זענדען י

ט י נ ־ .  נ־י- דע; אונד •ידיש-דייטש סנ־:־ם סיט ־
_________פ־אנרא. סא־־טפעת־יטניטפעל ם־נ;עט

בילליגע פא־צינליבע
־ נאג־־־-י־י־נעש ־עש ::—פע־דע

 אונד לאטטע־ פי־ איינע טוםב־אווען
וואהנונג נעאייננעטע ורנטע־ ט־׳ אם

 נעפאללינע זיין. פע־בונדען עי־נסטנעמיינפע - וואהרונג.
״61ז0<ז0חז אונטע־ אנט־אנע עקספע- ר־א ניטטט אנט־אנע

 עקבשעדיציאן דיא א; 1־(״׳ בלאטטעט דיעלעס דיציא;
בלאטטעב. דיעלעס ענטנענען.

. ע נ י י צ נ א
 הודיען דיעראננאדיענדען דער אנלאססליך

 נעעדר- דאם דייעמיט מיו־ איך ערלויבע פייערטאנע׳
סאנען׳ צו אדפטערקזאם דיערויף פוטליקום טע

ן אי. ;ע ט ם נ א ש דיא איך ראם ע ט ס ע ט נ א נ ע ל ל  ע
ן ע י י ר ע ק ק י ט ש ד ל ן ן נ - ט ם נ ו  פרנת אויף ק

 צו ור. ןי. אוי. חופה שלחן־דעקקע׳ תורה-טאנטעל׳
 נענענ- דיעזע ליעפערע. פריייען טיללינסטען יען

 דיעש- סאר־אטד־נ. שטעטם סיר טייא ל־נד שטאנדע
 אללע וויא ווע,ח־ען בעשטעללוננע• טעצינל־נע

 מום- אויסנעפיהרט. רעעלל אונד פראספט אנדערן
פא־טאפדייא וואונש אויף וועדדען טער-צייכנוננען

* ״ ״ י י ״ אבטיננבשאלל •8״
51. 1.:• 1.0יץע\3 808א

________011118((891, 1}6ת188;)11886 1._______________

\ )11־11111 ■י ל 1 0*8*886 6. י \ 0 1 0*0 0 .8 א8 * * |[ .8 8 1 8י* 0*8011 צ0מ 8 9! **,1 806(1111



דע ארשה׳ איישיאנאכע אילר׳ הענדע דנ עי  האטטע נ
 לאקאל■ נעשאשכעכען איינעם ■#•ן בעטו-,דל איד,ר

 ־עכצושאלנע וואודדע. געקיניינט איהד וועלכעס
 נענעראל-סערזאמ״לונהא״נכערופען. אי־נע וואורדע
 שראזעש■ דעש שארליטצע רעש אונטער וועלנע
• •אזעף הערק טה א  איינע האט׳ שעשלאסשען ק

 פייעי- האהען דען צו ביז ־•א בויען׳ צו שינאנאגע
! כוש. זיין פערטיג טאנען  כאנאטש דיעזעש .״:׳ א

 דנמונד דע־רן איער-ראבב־נע־ שאש נון וואורדע
 נע- שנאנאנע דעזער צו גרונד־טטי־ן דער ט רם פי

 ווא- אש׳ שזאלש איינען זא;נ ש ־ ־ ו ו קאנטא׳־ לענט.
ייא אבע־-ראשש־נע־עדרווירדיגע דער דאנן

 שע קאנצער
די. ש.דיעלט.
 ע •ט י — - ט ש ־ נ ר נ ו א ע ט י ד י ד

 אשנעא־ד- אוננאר־יטע; רעש ע ט ר י ט ו ש ע ד
 רעש א•; קו־צעש פאר דך אי־נ־נטע; נעטענ-הרזעש

 לאנרעש- ־ע־ שעראטהונגש-זאאלע איש וואוניטע׳
 איש א־ינהערצוגעהען. ־איש״ ״שקללת נ־שט פאטער

 א", $שט נאכלי־ הערדישט אשנעארדנעטענרויזע
 'שע-אור- אישעל א"; ל־ישט איינעש דער לושטצוי׳

י ק יטטעפאן נ־א־ קאנן. זאשע; ל א ר  וואר■ א
- דע־ ערשטע. דעי  אינדעש יטיטצטע דאנענען ז
 יטוואר- איינעש טיט שעראטהוננש-זאאלע איש ער

 ערט־ען. הוישטע דעש אוי- דידענ-קאפששען צען
 אשנעארדנע- ר־א שאיי־ שאלנטען שיייששיעל ז־־נעש

 ־- ד, א ו ו טאריין א ש ־ ט לורוד: נראף :טען
 י׳ א ק א י גיא־־■: ־׳ א ש ו ה שארא; ן׳ נ א מ

 אשנע- אנטי-שעכיטיישע רעד זאנא־ יא׳ ווי. ד אוי
 ישליעש- נא־׳ש ־ צ א ט ־ש י א ודקטא- א־דנעטע

 :־•- לושטצי: רע; נענע; מיטטעל ד־עזעש צו לין־
ע  ־טיינט לעטצטע־עז רעש ש־־ישש־על ראש צושלושט. נ

 זיי״ונר אשנעארדנעטע; ודענפ־ינדלישען רען ארך
 איו הענן ד,אשען■ י צו ע־כונטערט ־ א ט א יש ט

 איר; ארך מאן קאננטע דטצונג נעשטר־נען רעד
 הויפטע רעש אד? קאשששען ׳שווא׳־צע; איינעש שייט

 אלעקשאנ- אשגעא־דנעטע יידנשע דע־ אדך זעהען.
 קאשש- דע־ יעטצט ניינט ן נ א כ ל ל ו א דער

צו. רייכשטאגע איש בעדעקונג
ש ואי־ן ע ט אנ ש ע ער ט  •ידי־שעש אינ

שטו  די. אין נלאנע ־יעלע־ וראו־דע פע
 נעפ״עי א ■ • ע • א ־ ע ט שטאד:

 -א:־-'ע־ ־יא אטהענלע—ה • ו ו ע ל
: האננעאכטעטען נעטיי; ע- ״נ  ;עטיטדע־אטדט-טיט- אל;־ נ

? יי טאלאטאן יינ-־ן נל־עדעס י א  יא:■ יען אלנטע־ :• ;
א טאן לאי צ״נלב-נאבטק יאהע א־:־ נעאפנזק -אכטטען -

לענ״א :'•:טע:אנין ייעזעט :■■א דאל־דע; •לרע; ■טטאטאל״טע;

ע ט ט א ל ב ש ק י א 6 0 ש
 ר-א ל־ך :ע:אנ לאדאנן א־;ע;אמטען.6 ־';:ע־ ־ע־

 ב-ינדנאםש׳ דע: וואהנוננ ד־א אין דא:צ״::־:ע;עללשאפ:
אני ■— ה־ע־א וואו־דע. פא־נענאנשען צ־ליאל:־. ־יא "א  דע- :

א •טטאטט. פישבאנץ אי:ר-:ע  ט־עטען פע-לואנדשק -
 איעען לענט ■ע־ע־ ;־,א יי; :־לי: ־'א :יא־ נאנא״נאנדע״

 אל;ד :־יידע; ט־ט ־א::■ע א: א— :•*טע.
ק רע; צל לי;־ לעיטד־־ט ״״:;איי״ ש דע: פ

ד-נלוענד־פ- :■•ט •ע־ע; אי:ע־ נין =יס יעלע

ע: אייננעולאלנזק. יטט־ענ; ר—י ;־,א יא־  איי;ע:טל-:ע; -
•ט• ,׳טבעי 1 פעשטטאלע דעטען ;אך :א־לע; דא:צ״ט:טא:ע

־ יש ר א ש א ט ן ע נ י ז ע ־ ד ש ע ד א
־ ש־יה געשטערן ווא־ען ל׳ ע ש כ ע ש עי  -יענ- כ

 דיע- אורזאשע ־יא זעהען. צו נעו־א־ני־־ אלש שען
ט לאו. כענשענ-אנזאטמלוננ זע־  דארין׳ עטווא נינ
 שעשטעד רע־ אננעדא־־נען ריא זי־ ראש

 א.נ- צו־ זאנשט אלש שיער־ נעשטע׳־ן געשי־־נ־ע
אניע־ן לאהען׳ שע־אנלאששט ־אשטש-אישיננ  אי; ז

 די דאטטע עש אנדע. .א־שדש אנ״ע־ן נאני; א־ינעש
 ־ע; אין ־אש שערש־י־טעט■ נאנ־ישט ־־א נאכייך

ע א־ינע ־יא א־נ־ אי־ננעש־אשע; טעשישעל  א—אי
 לייא. ייא־־ע; ע־ש־אשע; שע ששענדענ-ש־ל. אנדע־ע

 א־כ־ינענש נישט. לי־ שעישטאט־נט נאש־ישש דיעזע
א טעכשעל-דענע־ איין ר־יא־טע  שע־יאככעלטע -

ע  רך- שאלי יע־ען -שי־ ־אשש אוי: רא־־שער כעננ
א :יאננטע זיי; שארהאנדע; נע;-אד~ נראשע נע  י
 היי- לעי־ י-טעכשעי טאשא איש נעלד-ש־ששע; ־יא
 נע- שא־ישטע־יע־ שערושענע; :׳אצו דעש שאן ש־נ

 א־ינשיאי א־־־- שיעל נ־שט אלזא ־יע־־עז לעע־ט
 ר ע צ ט א ז י י נ דיא זיני -א י דאננען. ענטהאלטען

 קציניש״ ישי־נע; ייעלע לייטע. אנ-ע־ע נאנין יודען
א ליין׳ צו  איש לאננע־ ששעניעג-שיששען י־א ליא י

 א־ע־ יאששען. אוננעאששנעט ה־נדו־ד ■אד,־ע פיער
 ליי; אישע־צ־ינט ־אשא; שא־ויש איש זיא זאללטען

- אי־נו־־־שט ייאש ניעכאנ־ ראיט ראש
; ן ע ל ד א ו ו - ש נ נ ו צ נ א נ ־ ע י א

ן ע ־ ר ע נ ע י י  ה.) ט א ־ ע ר נ י ט ע נ ו
 נעש- שאניע; ידע; שאן שעצי־קע; שיע־״־ע׳־ען אין

 נעמי־נרעדאטד, יען שי־ ערגאנצוננש-וואהלען טע־ן
 א—ז אי; שטאטט. שעצי־קשאדשש־ששע־ ייא אוני

 דע; אטע;—קאנ לישע־אלען ־יא האשען שעלד־רען
ד- ה שעציר-־ע ־עש אין וואדידענד עררוננען׳ זיעג  ע

ש ל א איי; אוג־ לישע־אלען ־ע־ ט-דל איין נ

: לא־ י נ י ־ אי;־ ש ד א י י נ ע ולער- אץ אננענאננק, ש
 אליש־עדננ א־טייטע־; א•;־ :■•ע-; רע; אלנטע- א־טע; :ע;
ט טא; טט.—יע ע ט ע:-: ־ :  דער דאפפעל-פ״ע־פא: יעי :׳

 :אן אדשב־לך דע; טא;טא:ו א■;־ ולא;;טא; ללא:ע נאכבנלק
■א ט ט א ב אין - ;. ע י ל ־ נ ל א ;ע ט ש :־ ע  דע־דען א ;

; דיא ע נ ל ־ ט פ א י ־ ע פא-טנעלז פ

ול־ענער דעש
 אננע- איין אש. שצענע שליטינע אי־נע נעשטעק
ע־ וואדרענד האטטע קלאנטער  רעש שעדקינדיניננ י

 שא־- א־י; ליך או־טהיילעש נעשאילטע; איי! נענע;
 שרושט ד־א אי; ר־אשט שאליוע־ שייט שיעששע־ שעש

- א־נ־ נעשטאשע;  שע־יעטצט. טאדטליך -אשייא ז
 דע־ אילט זעיששטשיא־־ע־ שעיאורטהיילטע דע־

ר ד־ע־שיאנן שיעדיצינע־ ״'-יאי־־נע ע ש י  איש ש
 שע־- ווא׳־ווענעןא״נעש ע־ וואלאשיט־שיעזע־־טש.

א נענע;  אננעקלאנט זיטטלישקייט -
 ש-— נעהי־ם נא־ א־נ־ שעשונרען

 שווע- שיאנאטע; צעדן צו שערדאנדלונג יטע־
 ש־אלי־ענט ־ע־ פעראו־טד־ילט. קע־קעיש ־ע;

 שע־לע- ענ־ע צי נישט נא־ או־טדייי ־אש דאטטע
- :ע—יש א־נ־ שא־ט־אט שישער איש זען  ע־- א

ען נענען דעשע  -עש אנקלאגע דיא נע־ישטשהא־• י
 זיךשישע־אייןשנעלל שטיעש נל־־שצ־־ט־נ עשי—שיא.

שע ־ע־ אייש  ייא אין שיעששע־ נעצאנענעש טא
 שלידע דאטטע י־אשע דע־ש־־נעאי־יטע ד־א שרושט.

 ש־־־כטענ- שי־טע ל־ינעש אי; א־נ־ טאשענדע; רעש
נ שעשטנעדאיטענעכעשש ;;־אכששהאשט ־אש רען
 צ־לאשל- אלששאי־ שטירצטע טע־ שי ענט־ישען. צי

 נע- א־נקודל־טענ-שש־טאי אינש ל־אור־ע א■:־ שיען
ש. ־ א ט ש שטונדען א ציד נא־ ע־ ־־א ש־אשש

: ״יא ׳זעיששטגא־־•׳ נע־ינטעט ־ א ־ א אי

צ ע־ ־א:ט;־ —פ דיעגשטא:
 :**ט *:ען א -א-ט דך א•:- געהע ״פעטטוג:•׳ א ־ א"

 •טטאטט ע.—•־; א־־פקגיפפע• דך ע- דעט אץ ״א^ע: זונען
נע־ —א טע ט ־א ע־ טא־אט. צו־ ע־ אבע־ דעשטען
 פאגד ־א־ ו־ע־־ע פע־נ־עגגען געל־ ן ד ע־ -אט ־־א־ט

:עט • אץ דאן

 ׳ ׳ :דמעדיען פע־וואנדטען טייגען ״•ט ט אד וואט עץ. ליפני
 טייפל״טען אייגע־ וועגען אוגד :עבוגדעץ דא האט ,טאן

 דע־טע—ע־ טלעפפט :ע עץ וי געפאגגעץ:אך ל*:ע:־א:קלא;ע
:עם־אגטע. דע־

 ,אנע־ א־ך. •ט-ע י דואה־ ווידקליך דענן עט איזמ ׳•א
־עטטע׳ל׳״ וועלנעם טיט וועסווענען,

 טיט :־:טע אייגע טעסטנעיין אייגע־ פאן ז*א ,.ודיל
 ליא איט זאל־יען, האבען ;עקויפט נעלה פיעלעט פי־ ״האטטיעך

 :ליי:עט צו יודען :*יטען—אטטע אללעץ אוגד בעדדעלץ צו
•טיקקען.״ צו מהון י:ען1שאג-י

 :י ? געקאטטען עגטזעטצלי:ע דאט אילט ודא ״אבעי
 ־ :ט ע ל ל א טי־ ע־צאהלעט גחיט, ־׳ .ע־צאהלעט ;איך פ־אגטע

 איזט היע־ דעגץ איך׳ טוטם דאט אוגד איך ווילל ״דיאט
 אין איד־ דאם ע־פאה־ט■ טאץ וועגן גי:ט; בלייבעגט איייעס

 זא־־יל- ויא איגד !נעשעהען אייך אוט עט איזט דאגן זייד, עגגס
 איד־ דערען ע־האי^טען׳ טיטטהיילוגג דיא זאגטט איהד טעט

 :;*־ צי ע־פאלג טיט ־עטטוגגטווע־ק אייע־ אוט בעדייפעיט,
 איט בעקאגגטען אייגעץ איך דאט וויטטעט׳ איה- — ? גיגגען

 די־ פאן סאננעם דע־ דאבע. דאמ';'קא;ע־-קלא:טע־
 ־. ע ט ע פ איל: ע: :קליפע דא;:ע: אליך איך דע: פאן אוני
.ו א • צ א ;נ • א סאלכע: רע: דיענער דעד  איל: דע־לעלבע :
 לייא אונד, פע־פפלינטעט נעפאלל־נקייט מאננע־ ולענען סיד
 איך פע־דאנקע איד: צלנעטהאן. ארפ־־:טינ נלוינע. איך

 דא;ך דע־ ללא טאנע, דע: א; :סיטסוליילוננען פאלנענדע
 •צא־;-ע;סנ־א;;ט ע־ קא: ולאד אייך :•■א צללעטצט איננאציאו:

ק. דך צל )ללענען1ק זיינע־ א־נ־נע ל־ע: אונד הויזע נאך פ  ד
 •״•; :ע:טען פון: פלאיטע; אי־נ־נע פעטע־ דודך עד נאבדעם

■יא::?; אייפט־אלען ראטטע קלאפטע־-קעל־יע־ דע: אוי:

ע: פא;  איי: רלל־ק, צל ץ— אייגע־ פא; א•;־ •לדק א-;
 נע־ "א:ע ני״נעי :־גי ך אי אידנק דא:ע איך אונע־דא־ט.

-א ד־אהט ־ א-ך ״ י אבק. נעד־אדט א-דרא;:ט -  י
י איי; שענק פעטעד

א: טען,—-ל ;לאזע- ר-א ע - ט : :■;נאני. נעלאנע) -
י ללי־קו״ זיינע אן. פינג ול-ן שליע-ע דע- א•;- טי" ׳

א: ערע־ ל־ איגנאצ-אי: נאד: א; ״■א;ט "א־: -
- ,,;עב: א: א -  שאב רע: א; א•;: אן, ע: ■■״ :א;;ע; -

ע זיי;עט א•;- --אעלא ״.. נ -  אנע־ ראנן -אנעל. צל •
א: א;;ך ק. רא: - ד־יפטזאנע ריא אדט - נ ״נ  :,־אנע־ ד-א ט

- דא וואללען ווי- צלנעקאטטק? דאניע אינלע-ע אץ ד צ
ק אץ :־•ננען, א־-ריא ל.;״. ע- עלני קלאבטע־ ד ט ע  אנוז
איני רל= פ־עיינק דאננטאג •עדע: א; א•;: :,ן; -עא..;

ולטק• —.......... ׳

. דע־ פאלקע דע: א״: ן ע ־ • ד■: —ל ־
.............ג* :*:ט ויאפאן זעטצען׳ ויע־ק ט איג עטויאס טען

א פאייל. געטייגע -אט אייך ז^גדע־ן  זעל:טט איג־ אט־־גקייט -
ל ג־:ט ציע־ט גוטצען הע־צא: דע־ : 

 אין •ידען אללע לאג־ע־ן
זא:ע דיא אי־ האבע גון פע־גיטטען. •וי־

״״. -א •••״״ ע:-ע;£^ל אויה עש -אם דייגע ״- אייטצי ;
 *, א ט א א ק טא:יגע טעסשגע־יץ׳ אוגזע־ע איזט. פיה־עין
 י־א צי־יטט. אין טאגל א־ה־עט טיט ששעט,— איה־ א— לע;ש,
̂־ ן, א ט ט י ־ ק א ט דע־ ע־ איג־ •־••ץ. דען ליעבט  איה־ י■־

 איג־ צאגד אפט עגטיטטעהט ־־ ־א־ געבען. געלד קיץ דאצי
 ט אד טעששגע־יץ דיא אוג־ עהעלייטען, דען אוגטע־ האדע־

ט פי־ ->אהן קליגגעגדען געגען ; ^  אילט ;ון האבעץ. צו א
 ־אט אוגטע־גיטטט. עש איגש פאן אייגע־ דאט א:ז־:ט, טייגע
״ה^שטיעי׳׳ דען טיט :•:טע ־*א ע: ־אט בעשמיטטען׳ צו וו*ינ
יודען דען צ• ־אטיט •טטעהלע, ע־ 1׳־ אייט

 טיטטע ;־אטע אייגע פי־ איהש ליא א־:ד נעהע
 אונל דך פי־ ״האשטיעך דיא ע־ ••••־י :*עטע,

ז אין



ט ט א

א פ יירטען
פאי'

 אללעז פאז ע־ ■א־ געטפראנעל
דיא היע־ ויי־ וואללשען •אהלט ארשע׳

 אני טעויייזע אלט ־.ני־ איש שטעללען ׳גלייען
 בעד״טענדען זעה־ א״נע; העט טיטטע לא פיה־ען.

טפ אין טלאטטעש אינזיע־עט רויט  נעהניעז. —אנ
־ י  יע־ זעי־ינליכע־ ניטטט דעטנא־ אונט קאננען ו

 זאלנען פאן :־־ בלאטט אונזע־ -אט אלט שען.
 פ־י־רויי׳לינ ז־־ ד-א ייע־־ע. אונטע־טטיטצט מאננעין

 ירע־־ ־"־"־2 צאהלען• פאלקע טעז—י וראהדען צום
אטען דע! אין נ־עדאלט ״י־ דע;  פעי־ פעהלע־ ;'

א אוץ• פאללען•  צ* 1 פאנעל -עט אינודססענודיט -
ע־ טטער־לי־ען  פ־יע- טיעפטטען דעט צייט ־ע־ אי; א

 ־עט ט־עדקענט-נעפא־־ען טאגלינע; אללע דענש
פערקעהרע! ־־•־ מאלען. צ־ ו־א;ד דיא א; קריענעם

ט ל ע ה ל ־ ו  פא־טא־ע; טאבט־נען אנדע־ע■ אדע־ ו
ה״ל—הע ו״א אום אידאפאיט■ ט ענ א•; עה־

־ איינציד־יננעך. טיעפע־ נעטייעבע טיטע י  ג־־ם- י
 אונה־יטי־בען• פא; -ארנוויללק-ל׳־ נ־טט אל־א סען

א עז—ויע ע־נ-אשט געפיהלען אננטטלינען  ־־ע- "
 פע־ט־״טי;; דודך ע־ ־א:■־ט פלאנען■ הער־ן זען

 אטאננענטען פיעלע העבט ק־יענט-נאט־יכטען פאן
ט טיט איי־ א־־נטאל ענ־ל~ אום נעורננע׳ ב ע  ־

 די- א־נטע־ זי־ כלאטט זיין יאט קאננען• צל זאנען
 געהאבעך ״־־עזענט־י־ לי־טו־נ; אי־טטי־עטי־טען נע־

דאבע.

 טעיי״ללינונג עדט־יילטע טעהארדע ־ע־ פאן אעט
ע צל־ אנ איי אינם בלאטטעש אונזעדעס דעדרטנ

 פא- א־־ע א־נע־ נע־טטאטטעט ־־1י'־ד
 "ייטע ־עפע־־־עי. צו פא־נא״ע ללט״טעז

א איזט  א—פ טא־לא; טא־טע זאכענאננטע -
 אוננא־י- דעט פעדהאנדליניען דע; פא; ייאט פאל־ט־ד.

■ אשטעירייכישען דעב ארנד רייכשטאנעש שען  ־״::
 רדשסענס- לעזעי געעד־טען ארנזערע פי־ ראטהעם

 ־.אגע! איזט ווערטה
איי- רד־ ורע־דעז אוני

- טאןד  עי- ך ' ל נ א ט איין •אה־ל־ך ילדען ■י: פ
 בלאטט אוננארישעט אדע־ דיטטעט ש־נענ-עט
 ולא- ל א ט י י ר ד טעם— א־־ן ■א-: בעקאטטט

־ י ל ט : ע  זערן או נאך בלאטט ע־טיינעניעט פ
 י. גולדען:גאנציאדלי י אלט טעד־ :■־.ט טענ־־פפע;

ראטטען.
 טיט בלאטטעש אלנזע־עט פאפיע־ ־א: אט

 ט־טטהיי- ־•■טטעגטווע־טדע; טיט א־טי־עלן נוטען
 נ־עטאלט נעהאלטענען׳ טארטפאל־ טיט לי־ננען

 כעאב־ יט -אהדה הא טטעטפ איטע־ט־יינענ-ע:
 אדעה איזט■ ׳קט״—■נע אי־פזאטצען אטטענ־ע;

 ודר א־טערלארשען טעאו־טדדלען. צ־ ־אט :־:ט
ט "א ־א לעזע־ן -ע; גאנין ע  ענהייט—נ

 פעי- א־עענלאט יאט טענטע; אנטטאניעע! •ע־עם
טיעטעט.

־ ״ ד ר  דע־ עהרענטיייל• דע־־ן ודר דואללען ע
ע אל;ש  זיין יייטציי. טטיטצינען. טיט אי־זאטע א־;

 אידים פא; הא אי; פט—אנ; טאטטיזען זאללעג־ען
 ט־טפ־■ אין פא־נען. ניטט קאטהיאנע טעט־עטענע

 טיט עט ווי.־ י־אללען א־נ־ קאננען —טעי א־נד
־ טיט — -א־יפען ארפנעהטען; ;־פט איים ה ע  ט

 י •ן נ ע ד ר ו ק נ א ך׳ ע : • • ״ד :־ ע אלט אי־זאנע
 נינט־ א־ע־ דואה־ עט א־זט : :־־ איד; פ־איע; ודד
 אטע־־ פ־עשיורנע־ דעט צי־קילא- -אם דא ־אט

־ ז אט נע־ט י ל ט נ ליענע־דיע־ איש אע־ •
 איה־עם אין ראנ-עט-נאנצי״יא ־•א נענע;

 ע־זאנע״ני־ך. האבעך״ טאדטנעטורענען טלאטטע
- הע־דען זא  טעור־זען. ולא־ נענענטה־ל ־אט יי

צי־ — ־ טאי-ע ע ט א ז טפדעכען ־ אי א ע  -י
 ורענן ירדעילעגען ט אי; אי;־ טל־טען זאטע דע־
א; ע; ע־ ד

ש--------- ע ש ד, ל א פ ש

דיאט -עטט
 נ נ ו ט ט א ע י* ל א :;••;ע• טטעטט אינט
־ ע ט ־ א ט ט ע י א ט ט ע ם ־ ע ק ל א י פ

עזע־
מיטנעטהיילט

 טיט טיטטהי־לען. "־טע־ איי־ ווי־ עידען
 פאליטיד אפא־טע—א ־־א לעבט הע־טטט

נעוויטם ־אנן עט ווערדען

 אדפטע־
 :איטער לעזע־ן

ערטטאטטען. צו
בלאט־ אונזע־עט ז י י ־ פ דען טליעטלד וואט

 פעשטנע־ זא א־נט פאן עי איזט בעטריפפט טעם
א ע;—ווא טטעללט ע—־ע אוני עהיליבקיט -י  נ

•יענן ד־דטי־טען. אלנט עט נעטאפטט-ניעטאה־ו;:

טא:עם-;״אי;רףטען.
ע ־ ; ־ ׳ י נ א ־.! א ו ו ט ע ט ע ט ן י א ו

 ע ט י ל ט ט א ־יא איזט ־ א • י ט ע ט ע ט אד
־;: ה:  טא-עט־ זי־נע -אט איינכעלאננט פע־טטאנ

טאד־ טעפטעטטע־ ׳ אט ־א־ט דא;י: ־ע־ טאט

 איינטד-עספען טעפע־אט־האפצוגע דעט טיט נענש
 נענעניאלאטט ־עט פא־אשט-נעבי־רע א־ם אד;ד

וועידע. נעהטען אבטטיינ-קוואטיער
ע שאג ק ע ואל אן ר ד ו פ נ ד ע ב נ ע ט ט א  ט

עי איזט נולנאריען• פא! פיי־שט נעוועזענע דע־  שוו
 עד ־אט נעטעלדעט׳ בערייטם האבען ודר קדאנק.

עי פיט דך נא נאכפטענט טרע• אטזיכט ד
 היילוני. דא,־ט אום בענעבען. צו זיך ד א י ס ל ד א ק

 איבעל דאט דאך זונען. צו טאנענ-איבעל די; פיר
 איינע א; דאט פעריטליטטערט. זא דיטיעם ד־ דיאט
ט. פאציענטען האהען דעט רייזע א־ז קען טצודענ נינ

ע״רעפ טאלנענדע נאטל־ך קא־יטט ־,־אגקען. דעט  .ס
 דך האט באטטענבערג פ־ינצען דעט טעפינדען ״דאט

ט ל ש י־ ע פ וויעדעד ט ט י ר טטע עררענט אונו ע  ע־:
צטע יא : ם. י נ נ ר א ז ע ב  קאניטטאט־־ט האטען אי

 י־ י ר ו ט ע ג ־ נ ע נ א ט אי־נעם א; פיי־םט דעי־ ־אט
 העלדענ־ העזען פיר טדדלנאהטע והא - ליידע.׳

ע איזט פ־ינצען טיטה־נען אללנעטיינע.! א״נ
ט ד ע ״קודי (דעה ע ר ד א ־ ע! צ ר ע  פ

( . ן ע ר נ ו א ו ו ד צאי־ ט ע ד נ א ס ק ע ל  האט 1." א
 לעט־צ־ אין טדינאנפאלנעדי דעט זאדינע ז־נעט טיט

 יואו־־ע בעקאננטלי־ פעך. ענטפיעדען צי־ט טערער
סיטע דעה  ז־ינע־ אויף קו׳־צעם פאר ־אנפ־־נ•! ק יו

 פעי־וואו;- זאבעלה־עב איינען די־דך ■אפא; אין זע—
 ד־א.נ־ ׳־וטיטען דען אדי־ אטטענטאט העזעפ דעט.

 נ־אטעט איגעדאלל ראטאלט ערי־ענטע פ־ינצען
 ־־־ -אט ערווא־טעטע ציטטעי־נר אוני אדפזעהען׳

 בעפינ־ען נאט גאטייבטען ־יא קאיזער-טאאה ט־טע
 נע־ד־א־נ־ ורילענדען. פע־נע וו״טער זא אין דעס

 קאי־ דאט זיך זעדינט ז־־טדעם צארעורטט. דעטע!
 געדעט־ דען דארנאך בענרייפליכערווייזע זע־-פאא־

 ׳קוי־־עי" ־ איינענע איין רדעדע־צוזעהען. זאהן טעטע;
 ־אט דעי־ וועכע דעט אד־ פאי־טוואד״־ענ־ איזט

 אום טרעננט טהי־אנפאלנעד נ-אם צא־ענ-פאא־
 אוני עלטעי־ן דע; צודטען קא־־עטטאנדע;•; ד־א

 יעטעלדעט וררד נין פערנדטטעלן. צי לאד,נע דעם
 רוט־טען דעט בריעפע; טיט קוהער ריעזער דאט

 איזט. פע־טו־א־נ־ען וועגע דעט איי־ ק־אנפ־ינצען
ע ויאט  או;־ א־זט האבען. ענטהארטען בי־־עפע העז

געקאננט.
־ י פ ן א ־ ד ! ע ט ג ל א פ ר ע ר ־ פ

! ן ע ט י ש ן ע ד ו  ערד- דינער בייא נון ביז זינה י
 פרעשבויי. פאן אטע־־־אטטינעד העדין -עט ודרדע;

י־ ו ט ט : א נאהעצו פא; טעטדאנע איט טפענדען

א י ו ב - נ ע נ א נ א נ י פ ר ! נ ד - א נ י י ט ט ד נ ו ־ י  נ
 פאלגענ- וויה עח־אלטען ■ ו נ ה * ט אדם נ.) נ ו נ ע ל

בעטטע־ יאהרען יי' ז״ט היער ״־■א בע־יכט: דעי

ץ. א ט ע ־־ ל ל א פ
דאונדע־-־ב־ דע־

י . -עם

:אם־-יעט־נ;■ א— אין צ ־א ע א־ך
 כ־ דעד־ע־ע א ״ וויפעי. ;!■:אל עיצאהלצע רודעס״.
ק ק ״נ ע א־; זאצצען. •צם־עלעץ אי:־ צ ע; סינ  :ע־אנדען צ-נ

 אינצע־דאל■ לע:הא£צע א-ד־ע אין נעאנצעצע ע־ציע£צ■6
ע- ;•:צ: טונג ~- לענקצע :אלד לעד- אנ ...... ;ע־ער־א־ א

 :זדטעדען עננט אי; "א: נעדאי־צ. ■צא; .דאצצ :אנדע־ן צ־צ
 :ע:— צ־צ אדיאעל ■ידע; ־•■:ע; דען זיא האבען דא י א־יצ
 עדע-זאא־ •■היצע דאצ נעיטידי־ט. ו״ען נאן :עצאננען וריב
 ;עלד :•על -6 האצצ־ען דדל־נק הא צעצש;ע~ן א־־נע־ זאלל

 בע״צדיצצם. אי:־ נעוודעלצ :אצצעצ-:־אד דאצ צ.6אננעקוי
ק אי:ד הע־י::ע״צ־קצ —אצצע ■ידען אללע אן דאנן רי  אי

 נל״ך •א ז^לל ,דא — האבק.״ נעטהענען דאט־צ ■צפאצצ
ז ;•צלאנען—1 דאננע־־-ועצצע־ א-ן ע  דע■ -

אוי צהי; צו •ידען הא דך ד.א:ע; צ א ״ד

א: •צא; אדן ■א ראבען ע: הדז - אד־אעל:•עדע־נע- :ע;— -

 :■ז• הא ודר זענדען אבאננענטק א״נטדעטענדק :••א 1*
 העזעי :?־טזעטציננען הע^עדשיענענען

צ*. :יאט*: ע־צאהלונג

ד -א: ■ע-
א•; צטא־־צע—; גלזס "א־ :עדא־צ• ;;•:•: !;•

ע •צטע־ץ ״צ:£ע־ א־עי; ט ל ד  :•• ט״נע: אין -
- ■•א־ א־י;ע;נל-ק ע־צצען  :ע־:י::ט־נען א־נע; אה■:,6או: א

 :א:ט- דע: א••: א-ך •צט-דטע ״—ע: :א::ען. צ■ :עדאנקען
ע: :א־ צ־צצע־  אללעס א־ד: טה-לטע •אקאב. צ■ •טטאי- -

״; ־ ך ע־ א-ד:, נע#ארל :־,א ה  איך :•• ••א־טעז׳ צ■ ה
שלא::, א־ן צי-קקאצצע.  :עבעג-דע: א״:ע: א••־ *•ך :ע

 נעצ״־נדעטע; א■•;;־: :••א דא־ט א•: •:־■•:ע;, צ■ ע;;: ;א־
א: א־:ע־ א־נצעלר״טען :־'■■נענ::ע:א::ע;  •צ־עקלינע -

 •צטאיט דע־ ;אך ציך בע:א: איך ע־טאד־ען. צ• אונ;ל-ק
א  ט־ע: א••;;• ״א־ ע: ״צ-טצע. :••:ע בע:ל-:עלטע א;::ט -

ה :א:ט. הנקלע  אין :־■:ט ב־אננטע זע״— דעדנע; א•; נ
ע-  ;אך אוטדענען נ־אטען א••־• קא: אי:ד דאטזעלבע :;-:•

 ע::ע;—א־נטע ;ע:א־;ען. א•־ "א־ ההד •י-ע;:א::ע. יע־
א-  אזנד דע־טא־נעט־עטען ייאלקען דען א■•: צא;ד דע- -

 א■: נענענשטאנדע הא לי:טע :אהלען נעט ז־ טיט א':;-:א:
ע- אנקעלס. ד־העט היזע דע: :א־ א־לטע א" רע־. דיך  אנ
 !צער־ :•:צ ״א־ רייז העזעס - ריטדעל אללצאנצינע־ —
אצ :אייקע; צעינ־א:ענע א-;ד :<:■״,'־ א־ע: ט־ידדע*. :י־

 ש־עקל־כע־ א••; :•ך איצ:א::ע אלט :ענטזעצצצע־:ליק ר״!
 אונד •צצ-ן. *■ענע־נל־רענדען דע־ :אך איך ד׳•־• ־:׳,צ־

 ע: דא: ע־קאננטע, א־ך אל:
ע ! ז א- א-ך ש-

טה־אנע:- איי;עצ אץ

א .א־  : לא איך רענען אץ ״ידע. ״
 ה״צע־ק־צ א-;ד :־איל■;; ודא :ע־לעכט■

 אונצע־- א-;ד צ־:זיי:צ שצעצ: ;עד״קצע; אי;ד א־טע; ד־א
 ד־עזע - האצצעץ ;ע£י;דען

 ד••:;;•- הא אר;ד ודטצ. אי;ד :ע־אדעצ •עצצצ לאנעץ דע—
 פא־צנעשלעטטצ ויא־ע; נעייעזען■ ז־א ד״: רע־ען ליענדען,

 דע־ ״זללטע :אנץ ;־ץ. אנע־ ענצנענען. צאדע דבע־ען ־;־צ
ע א:פ  עט ולא־ פפיי-:צ ע נ • ־ ד :איצ:-ע;—צ ;•:צ ::

 :ע• העזעם ען.— 6נע צ־ •צדאבצענדען קע־קעי א•: הא
ז -•ך ־׳:צעצע וואוטצדץ  איך ■•א־ז ;־•ק א••;;•; ;אך :אד

 דאנק- דא;ן נעדא־דעצען:ל-קצ, אונזע־ע: ציידדע־ הא אי-ז
 ה־יזנעז אונבעד־יטענדען קל־נען א־נעט א־ דא:א;• איך טע
 צ•■; אד־ :ראלט א-ך צא:צע •יא־, ל־:ט :■:צ נאך דעט אץ

 נעקלי- אידזעלי: איץ :עאפפנעצ, •יאי־דע קאאפפע! ל-ועט
 א־ניט צ•־ לי־נטעצע ע־ ענטנענען. ד•־ צ־אצ דא;; דעטע־

 ע־■ ע־ אלט ע־קאננצ. דיך עי ראטטע קיש איגד א;ש-'צין
ש: ״לדען :אי־:־•;■־ •ט־אקקען  רע־■ איי־ קאדדט ״א י ר

 דע;; ווא־צ. פא־צ א-ה־ דא: •ק.1איין: דינאלו' ;יצע־ צ״ן
ך :אך ! האצ שוועסטע־ אירע־ אי;ד אי

 א; א־דען ע:—א •צ־קזאל דא: ־׳:ע־ האטטעט א א•;־
 צ־ע- נין אכע־ נעטר״לם. צא;צע נושק א־־־ע־ או:ד קעי:
 אינ;לי: דין צידדע־ א•;•: שעט
.׳ . , אינד איך,

זעטצט נץ זא׳ נד.—6 ■*■קל־טע־

אללע:
רען איך ;

ד פע־הערלט אינד
עיענדען׳

דינען פא; ייא־טע עץ—:;■־צי-פיענצפא

 ־■ :׳:צ:,
 ־א:נע;
ענענדען
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״מאראנגאס״ דיא

י  י־ פאן קעננע־ס ד
 ז*א איינק. יודע! *עדעם

ד׳ סייסטעי־

 ״רען. נעצוואלנגענען טליפע צו־
(פארטזעטצלגנ.)

פאשט יא וואי •טנדאנען פיע־ ביל
קבעי־י; מ  ווארעץ אוגד האנדעל יעץ ז

בא־-' יאט אץ אזיק אל״ יא
 אב;- היער שטאנד עט פע־םפלאנצטען. איי־אפא בא־ישע

א־ לא אגזעהען איהר ארך - פאללע גד ניבט יא יאט י ״  נ
 בעדייםענדע זעה־ גאך לאגדע־ן נעגאששען, סדייהייט נערלינע

 -א:ג ע־סטען יען האפע נ״א אוגד האטטק פא־־ענטע
אייננאהטען.

 ע־ליטט יאהרהונדערטס פיערצעהנטעץ דעט ענדע ;ענק
 אייגע יודען דע־ •טטעללונג נעזעללשאפטליכע דיעזע א/דעשפק

א — געשטאגדעץ אפפען - וועלבע עדשיטטע־וגג, העפטינע - 
האבעץ. סע־שולדעט אייגיגערמאטעץ זעלבסט יודען

אן ף ד ע ז א ן • א ש י • ע ט אויט פ  וועלכער לא, ל וו
 נונסט האהער אץ קאסטיליק פאן 11. ך נד* ה•• קאג•: :"א

 אי• פאן וואו־דע וואד, אבע־שאטצמ״טטע־ יין אוגד שטאנד
 אגנע־ פע־אוגט־״אוגג דע־ האפליגנען יידשעץ גיידישעץ גיגען

 נעלד־ אייגער צו אוגד פע־האפטעט ע־ דעטהאלב קלאגט׳
אוץ־ ע־ בעהיעלט ט־אטצדעט וואדדע. פע־או־טהיילט

 :־*שט- דע־ ב״א איבע־הדפט **א־ אוגד אגזעהעץ יץ ־
 יאלעף דאן בעליעבט. זעה־ טעודללא פאן בעפאלקע־וגג יייכען
 אוגד פע־געלטעץ צו באזהייט איהדע פייגדען זי־גען גון זונטע

 פעי־- ד-א אגקלאנע. שוועדע אייגע אין :*א פעדוויקקעלטע
 ־אנביגע־- אייגעט פא־ יאזעף ראן היערויף קלאנטען סאלגטען

 סע־נ־ענען וועלבעס אויף אן, דענוגציאגטען אלט קאללעגיאוס
 יודען דען בייא
 ־*דייג דע־ אוגד
צום

 אן, יאגטען
 געזעטצט טאדעששט־אפע דיא

פע־או־טהיילטע  יאלעף יאן אויך פע־או־טהיילטע גע״נטטהאף
 פיגקט- אויך צוטייטט וואו־דעץ או־טהיילע לאלטע שאדע.

או־ דעש פאללשט־עקע־ דע־ דאט לא, אבער פאללצאגען,
 איגדעט- טאן שלוג דיעשמאל וואד. עדכדטטעלן צו

 דע־ זדים צו־ עבען ווא־ עש איין. וועג אגדע־ן אייגעץ טען
 פעטטלינקייטען דע־ וואהדעגד אוגד 1,. שואג־ט דאץ ק־אנלגג

 דעס פאן האפליגגע •ידישע אייגינע ליך ע־בארען ק־אגלגג דער
 נע־יטטע יידישען דעם פאן אייגען ע־לדבגיש, דיא קאגי; יוגגען

דע־ היגצודיכטק. פע־ב־עטע־ געפאה־ליטען
 דיא אוי־ פע־ט־ייען איש ע־לויבגיט דיא 'טע

דק טיט ;אנין ־אבביגען. דע־ גערעבטינקייטשליעבע נעקאגנטע

 פע־או־טהיילטען
ע־טד קאגיג

פאי

 בעשאם האפעס דעם סעטטליכקייטען
 אוגד זאכע דיא אין

 ש־יפטליכען דע־ טיט איין.
•אזע- דאן זיא ליע־־ק

 ש איין היג־ינטק.
 פאן נעפאלקע־וגג גאגצען דע־

 גע האפל*; יידיש;ץ דע־ טאגאווע־ דאט
גענען ע־ביטטע־ט זעה־ ווא־ זעלבפט

ט ט א רב ם ק י א פס ע ש י ד

־ ע־ ליע: י
 היגצודינטעגדע דיא

 קאגינש דעש 'מא־.ט
 דעש אששישטעגין

 עגטזעטצעגש דעש •יא
 -אן אלש שעוויללא,

 שיאן קאגיג ע־פוד,־.
 דא דיאט יודען, דיא

 נע־ דיעגשטע ט־ע&פליבע יא פאטע־ ש לייגע יע־ =אנן׳ א״נק
 אהד ע־פארדעט טע0ע4ק־א;ל;;נ דע־ וואד.־ע;ד ;;•־אדע ־■־נטעט.

 ~א ליעי: ע־ האטטיק. ע־שליבען פאליטאנט רתע ;אן דאי<־
 דע: ההייפטיק, ־*;:ע־ א";ען אהד ־א:־';;ע :עטה״לינטען

ד ד־א וואו־דע פ^ליציי-הרפטמאק ע  קאפטיל׳- דיא אבנעהדיק. ה
 ־אכגעשאטצטאונד יאזעף ראן וועלנע־ פאן נעפאלקע־יגג, אגישע

 ודיל ע־ביטטע־ט, *ידען דיא גענען ווא־ד וואורדע, געליעבט
 הויפט&ע־ט־עטע־ דיא זאנדע־ן םע־זאגק, אייגצעלגע גי:ט היע־
ווא־יען. בעטהייליגט •ויען דעי

 לייגע ין ע נ י ט ־ א ט עגמוויקקעלטע אן צייט דיעזער פאן
 ווארק ליא יודען, דיא געגען נע־עדטזאטקייט טא־דב־עגנע־ישע

 -א;;';־טע ע־ ;פ־עדהטען '";ע־ ג';;ע;';יטא;~ טא;רי;ע8' דער
 אהנלרנק,״ ״פע־שפאקקטען איה־ען ;ענק איהעמפא־ט אץ

 איהיע ־•ינטדדמע־, אננעהייפמיק איד־יע האבמוטר, איד־ע ;ענק
 איינע טעוויללא אץ :א;ד ע־ וואונעי. איהדען ד

דע: טאדע דע: נאך אל: אמד ;א־ע־שאפט:
 אץ א*י;ע־ האנדעץ דען אץ ־ע;"ע־';; דע־ צינעל ד*א קא;׳;:

 דע: ע: נעלא;נ שוואנקטיק, ט6-ע;ע;טשא עע־פאת־ענק דך
 דיא נענעץ :ע6א;;־י צו: פאלי דא: םק׳6פפא ודדלער״פען

 ;ע- נ־אנד אץ וואדדע לדענשצאד: ד־א העטצען. צו יודען
 ע־- •ואו־דע נעפאלקע־־;; ••ד״צען ד;־ :דייל איץ שטעקקט,

 איץ :ויפע, דיא דודך דיך ־עצטעטע אנדע־ע־ איץ שלא;ע'
 פע־- הרדליצענץ אונד ־*•ב- דיא םלו:צ. דא דו־ך ד־יצצעד

 •דישע דעכצי; איטעשאד־ :וישע איינע וויא דך ב־״צעצע
 •ידשע: פלא: א-בע-אלל אמד נעפל־נדע־צ. וואו־דע; <עמ״;דק

:־פ-ווא::עי. :־•:צלי:ע: או;ד נלוש
דיעוע: ושדל עד צ־אצ ויאו־דע :•;ד; קא;י; דע־ •ייא

 ; איך ענפ;ענען, ענע־ניש סייינע;
 איצצע־ א־־• קאנצעל דע־ פאן או;ד נעשצ־אפצ

 •ויידע־ קיגינ: דיעועס צאדע פיירע; דע: ;אך אנעי אל:
ע אי;צע־ ־ענע־.צשאפצ א••;;•

 :•צ דך פע־אנדע־צע דא ויאוידע, א״ננעועצצט א נ ■ ל א צ א ץ
 צ־ט איינע פאלנצע ע: :•טואציאן; נא;צע דיא מאלע איינעט
 דיא ווא נ־דנעדק־יענע, או;ד םא^ץ:או־פשצא;דע אמ-והיק, פאלי*

 ד־א נעניק פאלקצל״דענשאפצע; דע־ ־•נצר,; דיא דעניעדונ;
 צייט יענע איט אמצעדד־יקקטע. אל: בענ*;:ט;צע עד,ע־ יודען

י דאציניקאנע־ דע־ ע־שיצטע־:;• צ נ ע צ נ י ו ־ ו ע ־ ־ ע  דיא פ
 דך ע: ועצצטע דיעלעי או;ד ,נו:ע-פ־עדי;טעץ :'־;יק ם־צ יועלט

 צאנך, איי; ווא־ דא: נעקעידיק. צו יודען דיא ץאפף, דע; אץ
 דיא ד,א::טע ע־ :צאנצע ,:צ—; כע־ופע דמע: דיצ ע: דע־

 דיא דיעלט דדש־־יננען. ד;צוצד וואדדע־ שוק ווא־ יננע;לו:צ,ל
 צאנען. דאצו דא וואללטע אמד •אצצע־טהאל איי; פי־ עדדע

 א־;ע־ טיט לאנד דוש: צא; ;•׳:על-אינמג, דיא ע־נייע־טע ע־
 ע;צבל!מטע; דע; ניסעלטע .וד־לינען, •אזענדען פא; שאא־

 ז״א ענצשלאצצטע אמד ק;אצעניצ:־י־ץען צי: צא;ליך ליי:
 נעציצהע־ דיא נעהע־־שצע ע־ אינוננעץ. דקזעלניק צו צעננע

 שציסצע׳ פיצפאטהישען דמע־ אונד צוננע נע־עדצען דמע־ ט־צ
 ויא ץא;;צע אמד טה־אנען צו צודא־ע־ דמע -ד,־טע ע־
 וידען ע־ ו־או־דע לא ל״צען. אמטדאט אמד צד,אט יערער צו

נעב־דנט, -עניעדמנ דע־ פא; פאלץ דא: אינעי נעוזאלט דמע־
 דיעלטע: אנעד ״6דא ען:

 :׳;א- דיא אין
אין -ה־־-אללע

ד פ־־ע ע־  שצי־מצע ע־ יוד•;;. ד־א :ענעץ הג
 .י דע־ אמד דא;ד דע־ אץ ץ־ייצע דע: ס־צ נא;ע;
 לין אן, ;•דע; ד־א דאמע־צע אמד א־: דע:

 ידע־ בע־עדצלאצקיש דמע אנע־ דא לאצצעלן. צל ץ־•••;
 דע- :■'א ע־ לעצצצע לא האצטע, ע־פאל; נעללאדשעץ יען

 דל־ך: ידע; דיא נענע; בעשלי::;■ פימדלעל־נטצען ־יא ־עמיע־מ:
 שע־ ״א אל־ נע־אדעצל ללעלכע: עד־קט, איי; ע־ללי־קצע ע־

 ע;— אימע־״ען אץ צי::ען ליא :המציעלציע ׳,דען דע־ ;*:טל;;
מא אימע ;ד דא לואוגק, ,נדעצצאט זאנעמאנטע; פיע־צעלן,

 :-:טע; פי־ ד־פיק :■א :דאנען אד:;א;;:צד.י־ אימ-אמד צי;;•
 אינע־- איניק, פ־אץ:•: ארצצלשע קימע הגדלוע־ץ. קיינע־ל״א

 דע;- דך אמד ביק.—ם :-:טען טיט ;עשאפט קיץ נא־ שט הר
 שילדע־מ; אימע־ אי; — !ענטפע־נעץ יא;דע דע: אף: ;אך;•:ט

 ;אכשטערע; אדט עדיקטע: דיקע: פאלנען ש־עקקליכען דע־
א לעמק; צו דע:  אי; •לאל־־ע; •לאדנטען, פאלאטטע; אץ -

 :נעלדעלען השטיק שמטטע־ע אמד ;־עד־ינע אץ לדנקעל, עלענדע
 ץליידיע־ עלעמדע דא טהטע; ;עללאנדע־ -ל״עענדע; דע- שטאטט
 פעדאכטמי. אץ נעדיעסדלען אמד ט־אנע;

אין

נע!

 ;ע־יעטדען ■נע;
 קימע ש>גדע; הגחוע־קע- דיא אייך אי;ד :•;קייט
 ששא־ קמיע־ איץ, אללען בייא דך שטעללטע ,אטד,
 • • .טיטטע־* דע־ יצאםע רעם

ו פאלגט (פא־טזעטצוג;

ספרותית. הודעה
: שטואל ־׳ הננבד החנם י י ל

 הרז החנו־ פרים׳. טנהר בשם יקבנו פיו אש־ הדש׳ שפ־
 ש ה ג ט ־׳ הגאון ה־ב טעזבון ד־שות ■״: ברובו נולל

ה- ־עטדע. דקהל יי א: הדיד ז״ל, ן א ש  ;אמי אש־ א
 אניד :•:־ נל;: שפד,ד ד׳ ה;אי;יט: ;: ׳:־.לנט ;■־, למננל
 אש־ •ש־לן עד־. נקדל אניד ־׳׳ך, קאפל ,ל־ פ־עפנל־נ :;•■־

ד: איש איש הנידו ננידאפעטט, ר,ד,לי. העידי.•—:
: לשנתו לפות־ ;ד,שלב הלל, ה:פ־  דעל לצלע; אך א;י. נ

 פפ־טי: הננו הנלנ-לר, הד־שלת הנן אה ד;:נדים קי־אמל
:לן: את נלה

 הנד״ינל נכאל־ פהחלת השנה, ל־איט ה־אשמה. ד־־יטה
ש-  אה לפטעפה •הלנל;־■ פניך נאו־ ד׳ הרועד ■ודעי העט א

ע •ידעי: אמט ופולוה נוננים עונד• ■ני :הפד־ש דנ־י ה-  •י ל
 הפעלות: ■־8׳ נונה אה פנארת ה־יט, יה ל־ השניה הד־שה

 היטליש-. הד־שד, נשפיבי. הרשני עיני אה ;שאת־ ,אליך
 אד: הלנה :הפד־ש ד:־׳ בפודרהה ־-.פנא שיבה, לשנה

ד אט ;א;;•• 8־,׳8׳ שנה, אוהו פ־שאי; היא ::נ  אפ־ו ־:נ; נ
ץ ההוש שלא אהה פנקש  הטה פאנדיך :אהד ■לא נאמ

: היי: ;ודל ■אהד להו־ה אמך ש פ  ושפעו ולנו אמינט הטי נ
 פנדט, ה8לפ״ הרביעית. הד־שה - נפיטנט׳ ותהי אל•

 •ש־אל נ;י אה :פאד עד ד,;פלאי: הפד־ש דני■ פנא־יי,
 צדיק :הנהוב אפ־8י לה נפלעיל. ל׳ להק־■: פדו8הי ל;לפ־
 החמישית. הד־שה הה:־. עי:8־׳ לבטן ■8נפי לנע8ל* אונל

 ;־:) (ישעיהו הילקוט דנ־י אה דעה לנו פהוד ;הפי, לשבה
 אה ;ואל שהקנייה נשעה פנש־. ־:ל• דהרי: על נאוו פה

 על ו־עפוד אליה• ינוא הפיש־ד, ינוא8י פקיד: יפי: ;׳ ־אל8•י
 נא ״ פ י יא י :ופו ועד תיעול: - י :פ נשפע וקולו ־אל8•י ה־

 ־שעי: ששמעו ניון שלו:. משמיע :;אמ־8י י• לעיל: שלו:
 ;י8הי ביו: לנו!״ לו:8י ,,בא ללה: לה לאומר•: מהי:8• ה:

 ::נ. מנש־ :ש;אפ־ ל״ לעול: טינה ״־אד ;יצלה אליי• עומד
 מיע8מי :;אמ־8י !״לעול: •שלעד ״באד :אוט־ היטל־יע׳ ב־וט

 אלט״ נך׳ אלט־ים ה־שעים אר שלטע שהיד. יכירן •שיער.
 מנא־ה אד־, ללי דששיה, הדרשה — אלהיך׳ פלך •יצ••;:

־ ה;י;א ־׳ •■או דף פנלה (במפנה, חדל: דברי אה  פפא נ
 נאש נא;ל מל8ל־אי אנוש ה־ננה :פרנא פ־שהא לראי פהה

פ־ ניפי •יפי: ד־שע ;נלנדנאצי ביפי נאש •נר•:.

 לה 8■י ד,;דלל, לשבה השביעית, ה8ד.ד*י — הפץ. ביפי ל־ל־ד.
 פאד נאלפן הקדש לשון טה־ת על הנרובה גפלאה .פתיחה*

 היא לזה להזין השכל. למלם• הבטה תו־ה דב־י טלאה נעלה,
 על הפסח אר שודיטיץ :הסלגיא בבאו־ חריפלת דבי• :לללר
 השנה, ל־אש השטיגיר. הדרשה — רעשה. בלא עלב־ ההטין

 דדם בשלם־ רהשוך לאל בנרלן ק־א :הנביא דב־י אה טנא־ר
 הד־שה לנוטר. חטאתם. ישראל ללביר פשעם לעטי להיגד קללך

 אם ז המדרש דבר• את טבא־ית השנה, ר*רשלבת הרשיעיר
 סזטור לדדד אט־ ב״א שטעון ־׳ בשם ב־ביה ־׳ שאר, רטיב
 גבלה שהוא לאדם אש־י המאה, בםל* פשע גשלא אשי*

 ־ובין. הטארי לפרה :שנאט־ טטנל נבהל פשעיו ללא טפשעיל
 תש הוא ברהלה רובין הטאת אלא באן בתיב אין ־ובצר הטאר

 טבאדר. אד־, לז׳ העשירית״ הד־שה — נזיד. מרנבר לאה״ב :גקבה
 העם ישטח ואסתר טרדני זה צדיקים ב־בות :חדל דב־י אר

 אויה היתה ליהודים ונו* הטלך לפני יצא וט־דבי דבתיב
 ישבי והטץ והמלך :שנאט־ עם, יאגה ־*טע ובטשול ושטחה.
 טביגה לר״ה, י״א. הדרשה נבובה. שליטן והעי־ ריטרלר

 באדיר היטביעי בהלדיט :אטור בפ־יטד. הילקוט רבד* את אותנו
 מעשיכם. •טפיו טעיטינם, הדשו שום־. בדידש תקעו להדש

 בשום־ לבם ;עיטר, הריני לפני מעשיכם •טם־רם הקב״ה: אט־
 טבסא עומד אני אף בזו ומוציא בזו טבגיט היטופד טה הזה.
 השבועות. לחג י״ב. הדרשה .,לבו ־הטיט. כסא על ואיטב דין

 דרש :ל״א דף קתשין נטפב׳ הדל דבר* על אותנו טע•,־ה
 אריץ טליי בל ד׳ יורוך ט״ד נשיאה. דבי אפיתחא ־:א עזלא

 פיך. אמדי אלא נאטי לא פיך טאטי־ פיך, אט־י שמעו :־
 :העולם אומות אטרל לך. יהי׳ ולא אנכי :הקב״ה יטאט־ ביטעה
 ואת אביך את יכבד :שאט־ ביוץ חדש. הוא עצמו לבבוד
הראשונים. לדב־ים והודו הז־ל אטך'

 נספילר *ןרנם לא חזון הלא הזה השפ־ רב־׳ סלף
פאי. עד עליי

*) ה. ד י ה
פלאי,. ופאת

א.
 השכןם ז,חר, במוני אין,ער*

 שעמים. רמוני מאדיני לאת ובבל
שע מלא אנכי פרטי עצם בשם  י

 מפשע• אגבי חף תאר וכשם
 ־,קראוני ל:מין משמאל אם
 השמיעיני. ממני רע איש שם

ו אמרו קעשירות״ ׳הזנשתרות נ מי  מ
 לשנינו. הסבי ?דיל נזק אבן

 :באו רבים החידה שב לדעת
או. בשמי אני ישם שטי אמרתי: ב ני

י יג׳נ ב־יס.•׳ •יסיע אש' ביעלי, •;י• ־פית-ב שדיר >

רעטהזעל•
נאה, דיר איך בין מאג •עדעם טיט
הא. היימע ;׳עפאלם ;*עפאלס ־׳ז־
 סע-פיענט, אדנייט דיא פיך אליף ילע־

אינט. פילה,•■מ היא קלאפפע, צל־ ;עהא־מ

 1. ניטמער אין ראטד,זעל דעב אויפלאזונג
הלשק. 5 הידד. דע־ י

דעס
:געלאזט האבען ־־יכטיג

 ניעסקאגן *׳ איפ^לישאנ, פיק א׳ :העררען דיא ע, ד • • ב
;בייאפעסם עננעל ,ל פיעסבו־נ, ־^טי ד׳ גיט־א־יאנאצא,

 האידו־סא שעם ש־ העררען: דיא ע, ש ט י י ד דאש
ט*שק*ןל*ן. שטאמנערגע־ לודוויג טיי״נוי, קזןטד הי מאפלי•.

קלאזעט-דטצע
 נוסא־ילע־גע־ עמאיללי־פע*. אל;י פערשלוס ע:8א״:^פאט״ פיט

 אויסדינסמונג שאדליבע אל;ד צוגלופט פעיהיגיע־ן אלע,8י
 ק־אנק׳ דאדורך צוטייסט דא אנארטען. אפפענען בייא

;א:• פיט פע־לאנדט ׳ל. פל. ז—פ ענטשטעהען. הייטען
?ו1 אגלוענדוגג אין שץ; )ל;1£ע־ פ-פ טוילענדע פיעלע ;אהפע,

 אייזענ-מאנעל־סאבריקס-ניעדער׳ נו־אפעםמע־ דע־
יעש יאנע
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יורע*• ־•א ;ענק א־נד א־;;א־י נע;ק

 אסטעי- ־על ז־טצוני פארנעשטרינען ־ע־ אי;
ע־ ~א וואי־־ע אינע>^־דנעםענ-ד,ויזעם ריינישען  י
 אלס פארטנעזענטט. נאדסעט ־אל איבער באטטע

ע־ בעראטהיננ צי־ נ־אז י אדלנאבען דיא איי  ק
 -יעל־ געלאננטע■ אננעלענענה״טעך נענדינזאטע

ע־ זי־ דעטע אבנע- אנטי-סענדטישע בעקאננטע י
•וא־שע. צום ־ ע נ ע ו י■ אי־נעסע
 רפט-נעשוואל- פאלל דעדע איינע היעלט ע־

 דיא נענע; אונד או;:א־; נענע; ד,אםםעם לענע;
 :פאלנענדעס אנדערעם אונטער זאנטע ער יודען.
א -  אסשער- איסער אוננאינם אבע־-־ע־־־סאלים ׳
 דען דיעס דאם אונעדטראנליך. לא ללא; אילם דיי־

נע אינם שאנלראטהע דיא טטעבען אונ־ דייטשען
ו פ־אז־דענט רופט והיער טוס.״ יאנע; ליכם ל כ

א״-דנינג.) צור רעדנער דע; • ק צ ע ט
 אין רעדע זי־נע

רעם

 צי רעמער
זעטצטע

 פאן או־ך שפראך ער פא־ט. וויילע העפטינער
ע כ עד  אבנעארד- רייטש-ל־געראלע דער וועלנען ב

 וואדי י'•*׳׳' יאהדע א־ם כ פ י ל כי־אליעללא־ נעטע
 לאנדעפ-או איננא־ישע; דע־ רענד
 בודאפעסט שטאדט דער

 .אנכעאדדנעטע־ :זאיטע אוגד
 גע־ שטארק זעהר הרפטשטאדט אונגאיישען דעי

 לאנאר זינד ל־כם״ ״עליען רופע ־־א אונד פייערטי
 אונורר- אילם על ווארדען. טעלענראפירט וויען נא־
 שטאכפארלען לא איינער אי; אונם ודר -אל דיל.

בעפינדען.״ אוננארן פא; אנהאננינקייט
 יודענ- אוגד אוננארנ-פיינד ודטדענדע דער
 ■איין רעניערונג א־ננאר״טע דיא נאננטע פ־עססער

 אונד פר־יטררע־טהום פאן נעצרש זאנדעלבא־עם
 דאט־ט ״טדום.״ אריענטאלייטע; אנדע־ן איינעם

 ם ו ד ט נ ע ד ו י דאל ארה נאטירליך ער שפיעלטע
 אידם לאנטען אנטי-לעט־טע; העררען ־יא אונד א;

 ט־־אוטפירענדען ורטצעם פיילען דעזעם ו־ענען
צו. בייפאלל

 רע- ם ם ־ ז פ־אפעללאר
ער אינדעם לוענערש• רעדע

אכנעא־דנעטע־

 א־זט ליםם פ־אפעשלא־ אכנעארדנעטע ־ע־
 נעלעד־- איין ראננעם ערלטען סאפאציטאט איינע
 וועללעש לאש דאש רופע. אי־ראפאישעם פאן טע־

 אלטע,־דייני- דעש טיטנל־עד אננעזעהענע דיעזעס
 לא אין נאציאן אוננאר״שען דער רייכסראטדעס •סע;

 ענט־סאדינט צאללט■ טאאשע אונאייננעיס־אנקטעל
 אי־נעם לסימפף דען פיר פאללקאממען אוננארן ייא

 לוענעי־ דר. דעס יסלאנע שאם אוייי-שעטינלטען
 אויש- לא־א־טערלאזינק־־ט פאליטייסע דורך ליך דער

 ליבעראל צייט לאננער נ־לט פא־ עד דא צייכנעט■
איינע־ דייטע אונד וואר  אנגעדארט׳ פארטדייא '
 פ־ייד״ט- יעדעש פערניכטונג דיא אויף נעראדע דיא

דינארבייטעט. נעדאנקענם ל־כען
 טיט דאששע■ דעם אי; לישטעם״ י איש־ינענש איזט עש

 ד־א אנטי-שעמיטטען אשטערר־יבי־סען ד־א וועלבעם
אק  איד,רען קאננען זיא בעעהרען. יודען ד־א אוגד אוננ

 אונ- אין דאל פערנייםשען. ני־ט דאריבער נריטם
 פער- נאנצליך לאננשט אנטי-שעטיטישמוש דער נא־ן

 ל־א. פיר עש ווארע פ־יידע וועלכע א־לט. ישוואונדען
 וויעדער יודענדאסל -ער היערצולאנדע אויך ורענן

 דיא פריידע פאר 7ל ליא ווירדען ראנן י אויפלאדערטע
א זיא אינדעם רייבען׳ האנדע  דע־ צו יערעכיטינונג ד

 אנטי-שעמיטישמוש דער דאל ראטטען. נעדדפטוננ
 ע י כ ־ א נ א נ אשטעדרייכייט-אונגארי־סען דע־ אי;

ל־־א. א־ינפלוםשע טאבטינעם פא;
 עש אוגד י לא נ־כט אילט דעם נאטטלאשי

 אשטעררייך אי; אייך -אש דאפפען■ צו שטעהט
 פאלליסטאג- דעשיאררדונדערטל״ ישמאך דיא שאלד

פעו ד־נ

 או פלעקטירטע
 האט לוענער אכנעארדנעטע הערר ״יער :לאנטע
- דאש עראיננערט. -אראן  | פאן ריידע א־ינעד פא־ א

 | דעש פערטדעטעדן דען פאן כידאפעשט אין יא-,יען
 ! ארשערארדענטלייער אין פאלקעש טאדיארייסע!

 נע־אדע וואר לועגער העדר וואורדע. נעפייע־ט ורילע
 דאמאלש ער וואר פ־י־ליך בודאפעשט■ אי; טיר טיט

ר ע ל א ר ע י י אבנעארדנעטער. ל
 7ג־ עראיננערע איך

 איינער פאלנע אי; וואר עש
 ״איך :זאנטע 7א שלוש דע־ע; א; רעדע. קורצען
 ודא לע־נען• ניעטאלם זיא -אל אוננאק. דען וועשע

 אומשטאנ- דיא אונד פריידדטפערל־ערט״. דיא טאן
 ארט• דער פאן דאמאלל ווארען אבטעררייך אי; דע

 טאן קאננטע. אנווענדען ווארטע דיעלע טאן -אש
 אונד איפנענאמטען. האך ויא־טע דיעלע טיר האט
 דיא ארפנאהטע ד־א איך ראש לאנען. קאנן אי־
- ע נעפוג־ען גודאפעטט אי; דאטאלם א אג  צו ה
 כעש־דענען ט־־נעם עראיננערוננען פריידינסטען דע;

 שטאלי; 7א לאש רעבנע• ורררענס אפפעגטלינע;
 דע; ל־א צושטימטוננו. אונד בייפאלל. ני; דא־ויף

 געכילדע- האך לא פאלינדש איינעל פערטרעטער;
 ציעלע; ליינע; אי; אונד עדלען לא ובייפאללו טע;

 טאד־א- דיא וויא פאלקעש לעלבשטבעוואושטע; לא
 ושייפאיל). האבען. צו נעפונדען ליטפאטהיע יען•

 לא ווערדען■ פאלק דיעלעש פיר זיטפאטהוען טיינע
 אנצי- ודרקען אפפענטלינע; ־עם נא־ איך לאננע

ע נעהא־ען ב א  איך אונד ׳־אלטען .ניעמאלש ד
! פערהאלטניששע ליכען

 י נרונד-כע- דער א־־נע אונגאר; א־נ־ אונש צי״שע;
 (לעלהאפ- לינד. פריע־ענש איננער; יעש דננוגנע;

 לעלבסטפערשטאנד- אילם עש לינקים! שייפאלל טע־
-  פראנע; טאטעריעללע פיעלע לא ווא ־אש ל

א לינה אפפען  איינטרע- ר־יגונג איינע דארט אונד י
 ויעני אללערשלענטעסטע דער אבער ■ טול טע;

 אין רעדען■ זינד אויסצינלאטטען■ רי־בונגען ריעזע
 אונד העדפא־הענט טרעננענדע ־אם טא; וועלכען

כיי- פע־אי־נינענדעפע־שודיינט.״(לענהאפטער -אש

דע־ - נד־רק=•
 יזעיק - נומיע־. '•ענענדעי

: ן ל א : פ׳-ל אץ ר; א ק י י נ א ד - דאנק בעטטעץ א  איה- פ
 א: :אך בעט־עפפענדע דע־ וועבן ל ה־: דלל הע־צליבעט

א.. .. -לן״. וליילען. זיא אן איד; •ר־ ווערדען פ־אנט,
 :ד א ־ א אי; ן ד, א ־ ־ ' ־ ־ א ד דע־ד; ~ •א. :ד א די-ע

 ־. ל׳ הע־ק - נענאטעע;. קעננטניט :־1• דאנקענד
"1 ; י  ל ל ■ א 6 דאה : ק א נ ט ו פ אי; י

 :אננעלענדע: ־ ע ע פ י א והרד
- -א:- אליפ־יבטינטטעז אידי״, פ

אנצייגען. קליינע
 לדי. 2 ווארלל איינפאטע •עדעט קאסטעט ילבדיק דיעלעד אין

 יואדט נעדיוקקטע ; * ב א צ ש נ ל נ ;ע צ צ ע פ צ • צ יעדעס
 אד־עסצע ד״צלינען טיפאיינעד א״ך אנציינע דיא ר־י.איזט יי:

£- עיטטע; לא אננענעבען, א  ק־׳א;שטעעפעל- •■:: פעפא־אצ ד
 אני דיא איבע־ אליפרינפט - ללע־דען. .צעצ—ע:צ נעביד-
 בלאטפעס אונזערעם אדע־ניסטךאציאן ד־א ע־טד־־לט ציילע;
 רע־דען;ע* א״בל־נפצע •צ־יפטליבע ;אלנענטנעלטליך יעדעם

ע־טד״לט. פאטטעא־קע נאטד־נע; דע־ א״נזענדמג נעיע; וא־:ל־

קאטפאניא; איינע; אוואלע־
 נללדען 150)10 ביל ;1״ עיט ; :׳פדאלצע־נע־ אבטפיטינע-.
 אין א״; ליבט קאביטאל , איינלאנפ־ י׳ עיט שפ״זע-ט״ט

- ב־עטטעד;  נלטעט־לפעשטעהענדע־קו־ם- : :1״ ביל 21 פ
 ׳׳׳ט בע־־יטם איינעט צו עאנן : :ע- בעלאנדע־פ פע-לאנען,

;ל עקם־טט-ענדען יאד־ע; : אדע־ נאטטדויל פי־ א״ננעט
א־:ע־ אין :;״טאפצע טע; :ענטדאלצ8לאנדאר דע; פי-

פ־אי״נציצטאדט. נ־אפע־ע; א״זע־נעב א״ן אליך עד;ע־6
ניבט פאבקעננטניב פ־־יליל׳־ לעדר קינדע־-בעטט

לואי פע־י״פען. צי דינ
 דבע־נעיטטעללט. ללי־ד דיע- עקפפעד״ציא; דיא לאנט
דע־ אץ ארפקלנפט נאדע־ע בלאטטע־פ. לעט

שדיפטען בלאטצעב. דיעל׳ עקפפע־יציא; אויפ
זוכט לעטהי־ל־נוננ -עב־א״עי־-צ״.׳ ביי־גיצכיר״

 איין?ל־פטאנ;טיטלאנ:יאה״:ע־ ן א-אל־ ץא אי״א־״ע, אעע-
 נלטע איבע־ ללעלבע־ פ־אפב־ב, | ניצ ״ךא ללע-לען, אין ךע-א

 איינענעם אלנד ־עפע־ענצען , צל ללערדען ׳'אפ־אטטיקאן״,
 איי- ב״א פע־פינט. ךאפיצאל

א־נדלטט־יעלאלנ- קליינען נע:
 בלאטטעם דיעזעס ־עדאקציא;

־יבצע;. צל

א א; ״בעטהיילינונ; אלנטעד נ־אלטע 7א -
בל. ד. עקטפ. ציי- העבראישע איינע

טוטהה. ונודד, שוהט איין 1 1 יעדען, דאדע־ ביצצע אלנד
ע- ^ ז״א ;ע;ד.-א -ךע אננץזעיענע; איינע־ אי; -

 צ"=־ י:־עא::ע״עציעלךב׳ינעע; ; אצצ-צ -!הע: ע־״. -אדע
א־לט ־,פלה נעל :עדאנע־  ד־אש- די־ האט׳ אבצוגעבעץ

 או: אונטע־ ניט־נסט זעלנע
 צ' אד־עשנע טענשטעהענדע

 | ב-א־טא- ״אל-עז• צ• זעגדעז
שפעזען

 ט:או קבלית אונה
שטי ע ליי: בעדטצט׳ווינשט

 דא:ק נע־ייטיויללתטט. וואונש
פא־אויט. איט
11631̂1̂(1. ין\:■}6)11110וו .
 \ז01^1.1.111יי ז111־ .* 8. 100

ו־\\11ח׳י110(.ז

 געפ: פע־אנדע־ן. צו
 ׳׳שרחטססן׳ אונטע־ אנט־אנע

 דיעלעס עקטפער־צ׳אז אץ.ד*א
בלאטטעס.

יאד-י־צייטס-טאבעללע!.

1■ ־2'״פל׳ ̂אן

 ־ ע : ־ ע ב העיק -
ד אין נעי־יטס דך בעפיגדעט צוש־יפט
• א*! הנע! א ט ט ה< <!•

: ני-יט אץ ל׳ ש׳ דע־־ן - י נ א ־ ־  
״ צע־־צעב -עפ אי־נלענדלני, צינע  פ
לאדאנן אידנע; לדיל־ פ־ייז

ף ל א ד ־ א ׳ ׳ : אי; ־ • ו ש א  - פא־נעעע־קט. ר
 :בע־־בצען צל נל־ ביטטען׳ יל- :צ ב י ה אץ עי פי דע־־;

 :פ׳ א׳ אץ ע עי דע־־; — א״פנאהעע. פינדעב׳ נעא״ננעט, ליאט
אייננעצ־אפפען. פערשפאצעצ אילצ

וואארעג-בעריכט.
יוני. 25. ל-אם ע-נעשאפט נעטל

 ולייצען אץ אליפנעבאט ־אב
 ללאל־דען עט גינטט•;. לךפללטט

פע־קל־פט פ־״לע; נאבשטעהענדען צל

ז
 דיא טאסיי, הייטע א־

טעטע־־צענטנע־ *20.0!

נאטשקאע־
-----^ ר־וי

נ׳ פענטע־
 עז צ

טהייט
קילאנ-אעט 100 פע־

.:;י.*.' 9א,.0 9.ז.0 9.80 9.00 9.75[ 9.65 9.80
0.70 9.8:. 9.70 9.*:> 9 (15 9.80 9.7" 9.85

9 7יז 9.90 9.7 י־ 9.90 9.70 9.85 9.75 9.90
9.91. 10.- 9.95 10.— 9.80 9 95 9.85 10.-

9.9<י 10.0.1 9.95 10.05 9.95 1(1. - 9.90 10.05
0.— 10.10 10״. 1010 9.95 10.05 10.10

אק־׳. נולד׳ 7 ביל ק״ 11.־• נולד׳ > 'א! ־?יו
־ ע •־ ביז רן׳ ־- נולד׳ פאן פוטטע־ טע ט ג

נולד׳ ביל רן׳ נולד׳ פאן ב־עננע־ ק־׳. 10
ק־׳. — נולד׳ — ביז רן׳ נולד׳ — פאן נרויער

ייד. פאם לאטטא-ציעד״ינג
■־.4 4 2>: 70 20 :־*;ן

נולד׳

בעיוא
• יאונטע־ אנט־אנע ג  אןד*א .

נלאטטעט. דיעז׳ עקטפע־יציאן

נוטס־קויף.
'"9ביל",זפא;""׳ איץבעזיטין

־ע־;אדע אץ אקע־פעל־, ■אך אלנד ע־צאנעץ עבט-״דיש
א־ילענבאדנ-יטטאציאן, א״נע־ דל״ איב טיבטי: דל־באייב

- ללבע א־לט׳ דאלטע דאע־ט געדלבבב. קליפע; צל והדד איינען א
אלנד לאעעע־ פי־ אי־נע עלב ־עבענטנעפאה־טע;. ב־אלוען

״אדני:: נעאייננעטע ולינטע־ אטט־׳ נולד׳ 1200 עיטניפט
נעפאללינע ליין. פע־בונדען ע־נטטנעט״נטע - •לאד־יננ.
חזסחחצס. אלנטע־ אנט־אנע עקטפע- דיא ניעעט אנט־אנע

עקטפעדיציאן דיא א; 1־׳״! בלאטטעט -עלעט דיציא;
בלאטטעט. דיעלעט ענטנענען.

ע. ;י י צ :א
 דער פא; בעשטעדענדעט, דיע־ ■אה־ען 1!׳ :״ט ע״;

 נאזטהליל. אנע־ראננטעט נעע־נדע א־טדאדאקטע; דיעלינע;
 פא־- אוגד שפי־זען נעשטאקפאללע שטעטט ולעלבעט אץ

 אליך ודא וועדדען, פע־אב־י־בט נעטראנקע ט־עפפליבע
 אייננע- בעקללעט אלנד ־״; דאבטט נע־״ע־נע, לעד־ עעד־ע־ע

י:״ נ ־  עעפפעדלע בעפינדען, זיך יולא־טיע־ צלט ־:״,׳צ
 פלבליקוט. ט׳ פ׳ ־•׳זענדען בלדאפעטט נאך דעט בעטטענט איך
ב־טטעט צלשפרלך צאדלר־יבען אלט

 3. 1(1811, .ז811)10ת88886 1, 1111)1811081.

״ * אבטען. צי נענו• אד־עטטע ט־־נע אליף ביטפע, נ

1801 1:),׳:(4. 0ז*ץ.


