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:פעוו•זען ועם גר 1יםען ד'רכ ' llם•ן היוב"עריזם f .נה1ינ ~ Dן זיין מויוה.
 8מוויpא.
1Kיף דרי ודיים עם איז מעב" •1 ,,םס  tםן
צונזייםם  Jבם זעננון ענם1יוסם געדר!$וען די
 ,,מ~נינ•11ויםעם ם•ן ל"נדוו הםז ו
בועםעוע דיועקוכע rסיי 5ות · צום ם  fב=טנוגליכען וו  :aיייטעו• א"דנוו היםו  Jר איו בע• pםנון צ• דעו אין , '11כנו זוכען  ,דובם מיו• ,ז דנוו אםת'עו
צנבזישען ןזר:פייטעו דרי די מ 1כם ,כ!$lה סר וזיין • Kן  J"Iאנדעוע םןשיס· אי:פעונוזן א~ן רעו סםיונ•נב • 11ן ענגזובד צ•
'ננען ם•ן דעם
 11בוכו  1יע ווניו•נב .זי פנוורר  1זם בישם  • ~ 1מים טען אין דור דר  Jלם זין געררעבדעם זנוהי1פם ועם ם 1שיום א•ז בנק•מען מים דעו ב~מב~ודי=
די זסזזזן ,םו•נס1נ 1ום א 1ן  1בדער  1ט~ב-םעגלי?  Jצ• ןו:פייםער .די גועםסע גזיקזן ה~ם םנן  •\1ויבב ~ו ודינון.
תר ם 1זסיזם הום ז•ן ו1יף איינ.יב •,.,,
נ Jדעו  tעגיוסען  11 ",ו:פייםעו .נוי א  iין זיין בעז!$גם דסם •ייעמן םים"·pלאס=מננושן א~ן
דרא1ינ~נג ,זיין וsו:פייםסזוזע א•נםנוושםיצ•נג ~ acן רעם 1רנייםער .איידזר הםי,ער אזי געpזמזן הוג'עם איו עבני•נד אין די :פלזםיבנו םנונ פ•ז
ויה"ר  1י "1tיהר יצים א•ב•
 lבדערע ב 1יםורענרינקייםנון f ,הן ררעינכנ ןב'ארניי· ו~ דנו מןכם איו ער ננוררען סםןו pליב pנע•  •1",,הייס יע ו יה• ס ,, D
טעו pען זין היינסיבנו צייםזן גזר ניסט בעבעהן .שסימם .נור הום א•יל~ געז,בט ןוינווצ•שםייבזן טעובעביי•iנען איו  Jנגינaי  ,,ם•נר 1מענםון פ•ן
םאזסיזם  Kזי נעקזמען רו,פ,ס א~ן הזם בעגעעפן
עם איז א ג~ט :פוררו~tםםער םןקט ai ,ז די מוני= אין ו  tsדיpוייום ·די ם~ני~ייםט»ן.

נ.הfןנדי•כג , 1•11ןת~·

t.

L

ר,ר ד 6זיגעו נג'וף

 Jנג  7ןכד קונ' 1M tי Dופזן םעהר

צי 8Bויtכעםנון ם•ן

נבםו,עpם

איז איבם

:פ»ק~מען

עם א•ז עבסט 11בען
רי וועקצי»

ני'

•זהו םו•ק

1

n

1

ררpוםa

רעו הי'JסנופP

ה•ס געיזב עום
•יגםם  Jובשי

ןז

הום בעוסייבם,

עם

'='"

רו.,,ס

זי בןנבע

ורנט •י•מכ 11נן

1

 Dןוtוום

הזם רsור

דנו ' Jיים

א't

oים

אזן דרעום גונםור.

די ה:סכםםע דמרגה.

דעובוייכט

ררדינtוסןטדנ.

וע 1יצקנ בנבען •י ם• ,ו

יי·יי נום זזז זןי pנו  1ן

11זן עם ד;נוס בישם זיין

סםנו,ען בנבען  acיהם .איצם זנעו זעהו tמען סיי1ן

םי' Dן בו pנוםנון אויב ,וז דעו  llDז.tייזם ביים ןרת•

סור 1ו ביסם נ 1ר דרעס  ,,בישם וונווכוםען ,,
גו•1םנ צירריל•זיוםע יעדנ:סר דרי עכ  '2ןבד •••
נ  fו• ~ז  ,,רר  Jם ז•ך מם:rומא בוסיס
 lוןבקוייך ו
ה ,1םון ופיי~ אין די יעבעדר  ,ורא• נוו tאז וtיצם
1

איז תר כומם.

די יייי•ו:כ·זןו •יו ,ורםז עם -ה~ם 'י 1רםיp

בעם•נען p 1כם .ררעלכנו זול ז•ך pענען ננניקס•

געבסעםיעד ~! דעם 11וסיום 111 .ם 1כם .ז•

 atמrג ,סםנגדיב גערד Jן .ני lD fר lי•הרען
 '1בעןנון  tflי 1Mל' 1J2ו•• וכםם"rיםבtl ,

N

זעם ועון»ם וןס1ים.

'Iתו

זן

fם ה  lט fר' גוע~

ין1ם

sוtון

t'M

ד Jו עוסשעו םק 1םון דער ניייעו  •l'llOגעק•~נן
1כוו'ן ו'וכושבים,יכ  Jן 'וימען מובשנן ודי רעו גנרד•רען .ד  !tר tנןשיזם ה fם זין א'מנם•ם ןו1ים -ז
•
געסובנולט ן'וב זעו  liעוניםעכםעםר וס1בא  Dזן יםםיעסו  1דוניבםיוט  s1ינ וtין 'נfד 1$ן l'll ,ם
ב18י  fג ,1ער  1ןר1 ,מענס.
עדו םוqי ם ר~ופ !jבבסהוינו.ען צ• גי'ן נרlג•
ד  lו :פיישפי ,,דרום  1ם~צי  tsייםטיש 'וכדון דנום ורנגייםעו א•ן די ןונ.1יי: t:1סרוסן1וס אין דעו נ1יען הייזער  Dןו וו :nייופנןו.
,

קען ג•ננן  11וו "1ע וברעוע שםעם אין עננלןכד

איו  llacי  ~ 'Jמח~ץ :סכנל 1נדr ,ייען ג "1tר בישם אינגעו~

גנטויפען דועו  Jן.
ע cגcיז  15בגער 1כעוה  1ז נור  1רריכטיבערע
םינה ,ג:ו»לכע מוכס יי איצםיננו 11ם•ר•כב 11ין
ל•בדןו •וו • רריכםיבעו אינ1פוונ  1ציוב•"י גע=
סעה»ביזנ.

א•םעם•ם אינ.ער ב  1נץ אייו~ eנו

r

נ•זס רועם

1 ,,,

רר  ~sלpען הזם די ד•זיבע וע·

ו pציע זין !$כגער•קם

א•ן  Dיו·

דנוו ם  lשיזם.

א1יף דעו דרנוום

כובנער רוע'ם הוס איהם דערקזנורט  1נג"יttגען
קומף ד  fם  acיז בעונון  Kייבע  liזן די דריכופיבםס J
דערבוייכ~נגנון ם•ן זעם יוהד ,רJרזכ  Jה1$ם גע·
הולםען אזמבייםנן 'י ררעום·ם"'נ•נג דרנוגען זעם
םאסיום.

'"'

•רעיסoוש

יKן

~•.וו עד ועפייום

עדו זניען דער  toן א•ז ו 'Pשהרנר
.
ו  tנוננוו :
"אנרזן וtיl 1נ'עבווםעו· אייף דועין.
ס•סיgז .הם fא"ן רריען צ•טשעום א•ן ועוביבטוט זנייע וב 1עס נאם .נו עזןס ס~ן בסים נעהרע•
·
ןונייעםו·חייזער  ,עדו סיStזי"lם וין ז"rזנו סנן די רנו,ס.
ןר" צזמעוט,ז.
.....,,.
רJרם זי חיתו א 1יפ1בtיען.

מעד ועוט שריד נישט וועגעד ענטוואפנינג
באר וועגעז נבעוואפכ~נכ כיז צ~ געוויעס כרעניצוע

כ11נם ז'' גועםנtדנז שטחים •יי•
די ענרםר  fפנ•בנם· pוJנ 11עונובץ הזם Jמן נע• lנר  fנ,נם • llן נעטדר~ Dנ~בב»ן ןזןרף נעענדנרם .נם ו אןיםבןעו:פיים ,ם 'PK Jנ  "-1םיג
 ,,אייבזיגע צרויי ג'1ריםנ יענדעו פ•ן ונעוב· ה 1יםען י•• ~'זססנונדיב מכוזם~ז א~ן ק~מפר •!jביים זס 1•1בשים ררענען ענםיי~~נכען ,כ wר רובענון דוויננור זיז עםr
איירז 1ו ,ררע,כ  Jזענען בזך פריי ~ן  111שיזם מ•םיום א•ן  mן איהרע 1רנייםנון הזם מען rס1ין ורייכ:פרוגנען די בעדר•ונ  mען אין געדריםע נו· א1יף  1בערריםע ייצם ו•ליייב»ן.

1

ז Jכען םרןבקרייך א~ן בrנבלןנד.

,

נ.יי ז'יJנ

~נהעבגווו ~· עו רונ t11 .,Pף נ:סנו ·ןקףם
זJו ו א"יבנונע
1ס
י

זחיtוםין ב fוניסם עורר1רם• D .בדעםסדועענן הזם סועכ pסע

•

והומון .נעו:כור•ונ•נג ~Kז כעדרען

Jדמל 'Kן

8'1ס

רי ,בםררז 1ב•כנם=גזקJeח Jז

ענבבןלד Kיז ברםייי

ן

י"שי·~ P 1 1°נעז,

•1

נ~ו 1Mין וtין די ד t1$יג  Jוננדור ה•ונ מען רי "Oזם  Jם•ן בו.יזו•  '8ן דעו  Jבםרר •Dfנ'$י•jiםגכ•ב llן'  ,רוום אזי וו•1םבדtוו\ב  Jן  0,1פ1עי·'ב1א דוע,כע ''' זין נוינעהנן 1Kיף  J8hcגוי1םו 'יtכMכ
אין דנו 'עצוכנור ציים בעב 1מען זעהען 1ז1ו· וכעונונץ ,רו!$ם  1,acאיצם וכ  ~,sרבpע•וננן אין זש~נר1רע ,מ•ן ררועם",נוו םוק1טםן א~ן  ,,ענטררוםב•בבם· ו•• םעוב .שנ.ער " בורעוע ונלמ.ת ק~ען בםסי

'ימר:סנדיגע םיםנים  J•Iרר • acקם פ~ן ד  Jם  lDשיזם l .ר1יםנ.עו•פען זסהו  1בו1יםנון אינם:סערם.
 1Cי' D1ן רר  Jב קיין זזסעגערדע הזם דעו  fllר•
םען ה•וב ס•1ן  f1וא1יסנעו~בט םים ויכערpיים ,או
וופ·זם ור  Jום א• 1ך ענב,ובד ם 1סויםםיש א~ן ד 1ן  JJ'fו זונן דעו ק  fבםורננז הונדעום~ן דיר •lf
געשוכעזם אין פןו•ז • acן רfים געהוס  1וריכםיבע
· פעהערסם די םיבסםעובוסי זי ג&זנצע ורעלם.

איו פו\צ'ינב  111גוויםנוו אזן גזך קייבמז' בגעו 1ם•ננ מים'ן  1ר  1בצעזישנון א1יםערן·מיניםםער

םויהער בישם נעה.עוםעו נצח1ד

ס~ן יעע tבזננוי= נ 1רם•1

ש\!םםייכ» :פ  tn1ת ,דוע,כע זענען די ם1יט·וייבד פ•ן
ם1סיזם.

,,

ד•זיבע  111םיו•נב א•ז זיכעו ביסם קייו

בושםימם ע  1עס צ~ ם•ז

 lז  31iז .עם הזם בנןץ
' יונם נייע םסימ•בב Jן ,ביי J
ריכםזבגען ,דר  Jוכו גנוה  Jן איבם אין דור םיפענ•ס
• llן געדע,ש 1פםייכעך יעפען אין עננוינד אין אין
םענזנובנען

אזן בייע

ועצטעבם

געגיובען

ונ!!ווב·  1Cיירופע.

e

ע עס ה~ם וין קעבםיג

K t'Kייוו eע ,אןן די ר•זיגע עבדור,בב ה fם ג =J
• Dנען  1ב'א1יםדווק אין ד  lם נו1יםען םשצי•ייםםי•
 111 iן נצ  1nן אין ענג 1 ,בר .ר 1ס איו די םינה 11 ,ו·
וז  tבר 1יםע
• ר f -.ס די ד!$זיבע געזסעהעניש ה•ופ
דנו
מאר
::גנדיים\גכ פ1ר ב~ץ איירזפע •acן
רנולם מחוץ  Jנבו 1כד .עם איז  1דריכםיג  rענדו=
בזנעי=

רתכ  Kין זעם :פןו}$מ  tםער • Dן • Mנזעו

וס 11טייכען 'נו::גען ,עם איו וב'~נזונ • Iן  1נייער
ביים.

םוצי•ייםםי~

צ• ד.עם

ם ,,,ד~ט גונוכןם

שען בצח 1ן אין '•בר•ו ן
די '•נרזבנו זיים•כבען הןזםען

עם איז  DוJרהון  11Sעו

'יכען  t'Mגע • 11בון םיוג1ת.
אייו בו1יםע

א~ן a

יבעמיינע

בעבען ועם םןס•זם,

• Kן גוזנ אייו•פע
.דנ•"

םי:םה :

ררעוכע

"'1

אין

11יין

די

וע 1קיצע

p

מעו ם זין

אינם

אין

נבג•

אינורה 18•1ם

םר.בוקר'י'ן ה~ם ז sך 'ןנב בנרר  1קע'ט :פ•ז זי
ה 1$ם

fכבעג•מען

1

s

פונו יזע

שם''~גנ

יאן דור

םוובנו ררעבען ענםדר 6,ב\נב .ענדויך ה~ס ום 1נקריייך

א•הו וסם_נוי~נג

א1יםג:זדריקם

איז ורב

דעו סעםיע

געררווון

אין '•בזזן.

שסיים

אין

אין

8

? fבעוניין אדיף

ק  asנםעוזבץ איו "כו-רחייה צזכויפגער~םען
יוים דור םזדערזננ י'ו יידם~בד > acין רועום·1
לער םו~קם~ופ" .וים רtר,כ-ען דייים~1בר וזי
בעדר~רון ענםררזפ,נס ,איו •1ר 1ן • e 1בם pרר•J
גנון נגיזםעכ-ורזיינור עכטרר~פנ•בג וו~ן  .,.,ובדעוע
מי•כ~ת f ,ם א 1יף זעם ךמם ה•ם זין דיישסז lבד
בזך 11ר היםוער'ן בסעיםנם ניי ~•הרנו םזזע·
,,נבען :בובםדרעדער נונו\ס Jqנט זין ·י"" ~ר  Jר
נר" 1יפס א~בז זין צ• :פערר•וaבען צ~ דעו מדובה,

יי•ם די זכדעונו אייראפעאישנ יעעדנו<.
•

אינעוגעבע:פען

~ו ני•י\ז

,,

ונם:ז,

דורם

גערר~רנון1

םווJבצנזישע ר  Jגיר•בג
זעם

וין הסכם מיט'ן

e

גענובדעוס  'tן סןםנד ןבקם

 eןן דעו םו 1נננזיוסער ר»ביר~ננ

פ,.בעבדיבען שייבוכיםופען

ד~ם

יאנעוופראבען

•

atיינגיין דוו1יף ,ןן די מיליםיוע  Hגו&וונעיםס
פזן דרעום1י tו•זומ 1ן זועלז יי1Mג:u1ען וsונuיוס
רוותן ן••  ..,.דם' tינ:סן " י'1!1ח -a 1וזורוונווpי•
עסו -יכו תר נע:סכעדעםרו  pלנtסtסי'Jר יבו» 1'M
א"יות·SR

דיישם~ד 'Kז כ 111יי 1נעסררזutםגנ•

א'מpעהו:סן •1יף דעו ~pנע&ערנז זס1ין »~· 1ם:
וובעם .דרום זב:פיע  1נבם " דבןווו י'נ~1ת
ורעלנן זי ויעכר מ•ס •ינו מםeלען 1וויסםונוסען
בעבען  1גושו1םעבנר קזנרועב~ •rאיף יייל .tעם1
"ז

ורםע זיי  111די אזבםעוהןנתנ'1בען Kן\ •1
יאז • 1ם דר 1הר 1~ -ןונכען נוסם צ•יבהנן ררייל יpין וס~ם "Rיוeזע·
יי ק•כ•ערענץ

שם 1בד p:1םכ~ אין אינופ:עו:סס ~Dן שי1ם ררז"ט בגנ • א1יף : 1פ•םעו ס eעםעו
ם»ר בדYונן יז• סי•םען ררע"כע ים גtיז ~ pנדרעבץ דהייינ• א•1ף םיף חורש םאי ~1 .זעם עםרמין
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!:ביסטישעד רראהל-קזי  r.טייטע .ס'.איז נעשל t:15ע\ געוו "t$

פםיימעז

היינם נ~ייב 1בם דיוס~ריוען

 lרזמו~ז~בען

 Kזן בישם

ןןן דנום נ1ים ה~ם

lנ  Jlאיהם

1

:פ.עםער גערר  fוען,

:.

י•ז הזם סונוםש  1ק

רוידעו

זיין  sעושרראזנדענע םו1י,

ונגזה 1ינגען  • ,נוים אין • ררנו ",,,בניים ד~רף  lז  lמ  fרר•
ס 1ין ןו~ב1

)  ...~ (2ס~טע:ער "1בעזכשיםאלרד ~צפעאחררםקיי1
~ סייע'ח'לשט'ע א~ד ~ '!ע;א'םעבע סיוכ לב~.
ס  1$פtבש  15ק הזם זיו  lז1י ונבער בעררען כבאראסירוירטשא  (22ה~ט לצעטענם שערקלין .ג 1-vהזsט עי זי אייiף ~ ד:ואזשקע ~  !Zגעיפהום צף יזח
ד  Jרפ~ן,
רו  ~.sס די
 Dו1י,
רר , Jבע זר ה t 1$כ פ·יביגט ז·יד ",עקנ~~ק //יד .פרא.סטיסוטקע זר yבאריקא ~ה·ים ,ייע'ע ·' רר~  tדעי דוא.שק  - yה~ט  !P-לד ימט~ע~
ג•cנבוהיינוו געיינגט ,הזם איהם  JIו 1$ ,זם l ,ז  Jו ,גמאיףל:1זק.
\ 1.
ו 1 1
טו·ילט אין ד1עיי פ~ליצ~י.
1 1
ו
1
נתו ה~ט פ~ן אי·הר געאפדע-ט ,א  , , i .lזtזל ייא~הם
ררער~יקא' '1ה~ט מעז צףגכןבףמעד איד שיפטאל\
אין וסררער קרונק ננוררורען םיזיש אזן גייסםיג.
 15פגעעב· ~ע פעייירבםטען •
1
אןףן 1'iנטיעשייסאiלרר  - '11אין ~יעטס.
ונ'ה :1 1$ו
איהם
וםיל• בעם•זס
 1בערריסע
 lי'יט ה, Kסנן וין ק  1$כ~נזב  Jק.

מים

די ,,,,, Kק,,גמז

1' 5

מ  1ניםםו 1ט,

!,,,,

נ•ייי •ציע.

פאו•םיזווע e

רע·

רענץ מיוכן רעניוזננס-קזמיסןו.

די ה 1יפם·ררןהל-

tיס  fם·ו 1ם איד ס 1ין  lר  iיף אריף  1ונו•י»ז  ,,,,.דנrר ה  1נר.עים·שיי
עהערנעכט  Jן הזט דנוו הי רר  ,,,,,,, 15נעשטימם יענם רר  \fדזשזנםקי .םערםועט  Jו :
 3םייי מיםבדידעו  acין דעו ה1יםט·ררןהל· pזמיסיע .י  1דרריב 1היל~וםק•1
זרןנ,וsרר דזשףבנ  1ני א•ן פד1ץ רר 1ונ  fשםשי
 ,ערסםער זסם " .p,ומ·
א•ן נעכטען איו די דזזיבע ק  fוניםינו קומ  'Jeעםירם עא•נענ י  lב ~ tcקס.
םיו~נב
רועם
זיו
15
נה 1ינזן זעם 1 23ווי'· רזם
ררעם זיין טעםיג י:סדען ס~ב  6 1' 1נ•ז 9
גערדורען ז•רכן ועניו•ננם·קומ•ם 1ר,
 lז1י ייי
דעו ה' ייזינורר~וע ה•ם ש1ין א• 1ן נגע=
ם'ם  1$דנוו 11ד'ם יי lכ  fרסרי!כםען .די ה1יםם= שו.ו•מם  ,,מיסבלידער מזן די  10רר 1הי·קוייו· אין ~רוענו ,ז~נם 8ג •כ 10 i lניז  1נגייטזב .יי
ק  fמיםיעם ערשם' זיצ\נב ם\ו דנו ה 1י•ם=רר•הי=קזמיםיע
ררןהל=ק  fמיס•!! סט:סלם זין ןלז  fויום ם 1ו 1Mיף קזמיםי,ם ,היינם ררנ 'Jען די ד  fזיבע
וכ•לגנונדען א 1םן :
קזם ,1עם•ום יייי•ו דור; זעם
רעניו•נבם -רר  Jם ם~רק•זנען היינםינען שבגת 1 5 ,זיינעו נוכ·
מיט  fב.
 1$11רזי:זער  l ' -ן מ  fסקררא ,רר•זע·פוודנס  pשוניםור.
ם~ן ד 1$רזעו קרייז=ב  Jריכט; רריוע·םזרזינער
מורבנrן  ",,,,וניו :םרנכבען דעם בנוכ1י  Jן
וער ררוה·,ועפערום בנ.יים מוביםטרןם גcיז
 Jדרר 1רד  1Jי 15םר  1$ררםקי ,לייטצו ו•ן שםזםישען וףז  lמ  lנשםע 'Jם•ן ,1ע  10קוי'ז•ק  fמיסיעם.
איצtכ נג:סשעפסיגט מיםן :זזקל 1יצ )J lו D ]1,lyfןו
בעריכם; מיםג,יוער 1 :דרר !5 ' 3 .ועד :פ•דיק ,בערר.
דעו סורזינעו
ם•ן  ,,,ה1י  lם•רר  1הי· ךו ןרייז·ררןהד·ק~מיםיעס.
&$יעpםןנדער ב , 1עררסקי,

 !5ערורדב~נב תיננף צ•ב~םרעסען צז  1Mים  1רננ'י'טען

א•ן

ררןהיעt

• Iם י~דז  Jר ררזיערר  fדי

דיר .רנומיזועררכקי,

דיונוקםזו

~ Dן

~מיםיע ה•ט זפנעה•יטען

די  .עוסס J

ק  fנ !,, l

גסזזוזודיגם איז •זיםשזזינזוסז בסוד
א כעז'ו .ניםנאזיע·רירעסט~ו פאר'ז געריכט

ייעד ש iיי צףצטזועטעד צ~ יד פרא.קטישע ןר~הל·
פ~ינ.ערי'ט~בגע:
1 1
!
1
1

ס'זענע  iגעש~ע .

גערר 15יוע צרר·י

ק  15ימםיעם :

~ פיב 15בךק  15מיםיע ארך ~ סעכנישע ק  t$מיםיע איד

ררעלכע ס•זעבע~ ז'''"ז !:די ה"ה :

ליכטענשס•ין- .ו1א~::

 1ררעו~  ,jפו  iיבד ,ל .זילנערשט'יה י  iםף ~אבזע«'
1
 <2Jאויף · rער נעש~לדיב•כגס·בג•נק אין קוייז בעררנן ,סנונה'נדיג1 ,ז די ,,,,,ג ה  fט ער נעכ~= .כ~ נויעקאל.
1 1
'\1 .
1
בעריכם איד נעכטעו גנודעם  Jן דנוו בערר .דירעקםזר מון ו'cם ק 1ינינוס ,ה  fנגענריב יי זרנוכם,יכע ננ~בה .
א 'iיף דער ייזצרבג פרך דע  -.טע:נישער ק  15ימעים
פ~ג'ם גימכ~ויום  11Cיף ז  1רר1דזק  ,1 1ד  Jר  " J •36נ•ריקנוקנורען .די סלנוכם~ מ ''"' lו»ם '~גע א~זי נ.שעיסמס גערר  15יעז דעו ~">נ•.יסם-פאלך .ם'יאז
געשפאע· ג ערר  15רע; א רו~הל~~-רא .רו  yלכע אזן ש iייד
י  fהריגנוו זענ~ן ם'זנער .
געהמם "! איהס ונבער צ~ די מזגליכקיים ר Cf
םעט י ג אין 'י 15קאל פרן דע"' צי iב.יססיש.ער זiאי~~-
ער גcיז
בבעש~דיגם
נערר
f
רען
גcין
גc
1
יםנןרען
זו
ם•ן.
יצע )שרףדימעסקא (. 2 7
א•ן :זואייבנ  Jן
זין
1
ערשירענע
ברעסוונו
ס~מען
אינ'ם  eוזונם ררעי»ד םירהוום ררערען 63

בעיי

• 1•1

וייה רר  fזסונים אין ם ,,ג•מנ 1ויזם.

~ Dזבנור ה  fו:כ זין ' Mן זיין ש~  'Jו

נדות• ac ,ן דנוינגער ררנום דעו אורםייו ערררןרם

כיזום מ 1דרנ מזרנען נוסט.

v

פ1ושס שט םפוסז 1זיrו נשר פוייזrו
עכטדעסט אכ'אפערע ביי סצכים

~ף7

גסטדאפווז פזנ'ם נודסטסז

זזנסו...

)  (2בע nד·עם בעומיגעד
נ'tיטאג ,אiיז ג יעטיי<כאע 1געור  1$רע  iפףנ•ט

שט~רעט-רעגען~ ,
'". yשטעד ןזן

בער לע 1ם ק~זשיימעזשא ) 23רריחעור( ~ עגדיר~סע
ק:1זזשימ~ער .א פי  t:yטשיבסקא.

ס'איז עדורו·יל ביש~י פעטסיעשס yלט ד.ערר~יען.

זעו ר~נ:נ.ינ Mס ,רונ"כעו הזם זין דעו=י \ואף זי ךא:רייiבס .רר·יל זי איז :אינ ~tגגצעך געל'ימס עוג·
אין ל  fדז  l'ICנעכםען  Jנםד  tקט ג  Jררורען
דד15רען אףן :ד  15ט פעולי'iוןע ~  t:לש  iן.
:
 1נ• 113עוע מים נכשר  llוייש.
רראזםו:כ ררעבען דנום ,ה t 1$כ דזם עניו בייין אינועו=
מעד דנ.Jיט זי ~ייב~ערגעיפהוס איו קיריז-שפיטלא·
די משגיחים מ~ו ר 1בנינ 1ט הופען ניים גוגענגנון  ,,,קה,ה ,א-ן  ,,קתלה ם•ן  lיהו זיים
 lד~רכק~קען ד '"" Ofפ אין די י t lכקוס נעמעו pט ה  fם ררנוגען רעם ם 1דיע בערוען דעו ", fDצ''
נגיי זרויי קונים מסה רריינויננ .ק  lמיעכ M 2 Mזו :פן"ר  l'Kצו די ד  fזיגע צוריי קונים ב J
ק~מען
זיו נעווארפען איכזפעויז פר~םוד~י

צווי :ג נוססטוור נרים

zכענדעל נז,דק~ , BנגושזJוסיבער  IZ'"'D 69מים דעו ם"'  Jו ~ Dן דעו  BIו  1;5רריזוצינו f -וופיילזנב
שטעמ eוען פ~ן ו  fדזער שנכם·ה1יז ,נ  15ך  1געכ 1יען ניים מוביםטר~ס ה' ויין איו ק'ב  liיםקיוט דוס סוונא ה•ס זין נעכםגון ~ר~בסעוב:סרו•ופון =ב••
ק fזtכו " fירנון וון ד~ז•גען םיייס ה•ס זין ןר1יס= . Dיש''
סער'ן םר~מרווי דנו היימיוsו.עו א~ן •רנוייםס·
געוססע,ם1 ,ז  ,,שםעונפלען ם~ן ,,וזזו שעכםי ו
ו ח•ץ דעם רונוום געםיהום אנ'א 1יס • 11רש~נב '  111$ר  1כם  15ני פאוסש  Jרוסקי.
ה 1יז זעכזן גע : llסלשס ,אזן  flד  1$ם  fiלייש וססןמס
M
~ן
ניידנו
קצבים
זנונען
צ~גע:ז
1
יג!ון
בערר~וען
1
~
C
1
'1
1
כמעו:כ
ג
1
סס'דיבען צ~זוו:נןנד ה~ם םנן

 12Jא1יף ו  fב " •11יסם~פ  1ד 1

 -ן~• נורגיז אין זעו ורעפו.

םנcaונםררוsוס"יכ;ייס.

אי הם  1רינעובנ 1יהום

אr

וופיט!$ל•

~ acן יזמנונ•

t

כ ייי-נו-ו  MiSד ז.נ ם בבל 1 Hפ  5-1ייקיסrf .ם  • .וwי'ו

wN

;;----~----------------;..;;..:.-.-;...~;....;.;;..י-----------------

,,

5

~מוזזת פזז דסו זuטאט .יזuסר זסו~םטפסר111וטזנג
איד ויכט פ~ן נייעם געזעץ (*

\'1

''-

. ,,....ז ~ 11 3
אוי יד זזD,ר"גע ~ז:גריקלעו הtזבעד ימו ( tנ~ו'rירוי:ט

פ'J
ן

יי רזt.יעPןבונעק.ן פףן ג ·עזעץ אי ,rנ.עצוג צ~.גב  ,שסטא-
tכwד !!אנן ייTבע ק~מיסrיעס .די אiיצזכיג 25 yפה~בדל~בג

•ייי

~..

א

• - .
!-/

1-

•

ררדכיצ'ייי'י

li\ -

זפזריםםסז·גרזפנו פזז דנוו

צי1ניםזפיזuסר ארג1נ•ז1צי1

s

א גספוהרסז סייז ",א
בזכםען זעבען וsםבנפ"הוען קיין אוז·יסונ't

''ilיוכיונג פ~ .עחר ייד:שוע עןנבפעלקעי~בג ,רר'.י 1fiא1די~ף
-ע,עם ייע' קעד מען )\! iיאסי~עד יד ןר•יסגע,העבדיגע~

ו גונוסעונו

לנאי'iעו מוי דדירמעו עזזם אtj iכייפיה~רג~ן! .כון דענ פ~ן .wנגיסט:אrיט ~ .עגעו ימט יי מאו:ע.:טעז ני~שט גע· גייזdוגע ,עrזינ~'י אiיז דע~ר קרו~רום ~ העלפט פאר

סציאו יא!ד ף' .אן iייפסיהוטrעטויגק·י·ט גע;/עכע  iאןידגמזאן~ -ד זייע~י.ע העבט לדגזכ די ג~נצע מ~כט אiוך :נ.ע iרי-.
טס'יגטא!'י יאון ור1עלכע  iלן y cירבע מט>rגלידער ·האגוע טובג פ-וך אןףייפס. ,ט!.י!ו~פ~ר-ה

1

1

יד jוזsמ~עטע.בץ פףן ןנ~גיסטרא;ט ~לס ק  ttלעגיא

~:ןן ~ט יאiז געורע ~," iעד ע~רשטער צורי~שעז גל'יכע -ל עי ~.ור~ ~ jעצייכענtכי דעו ~רט  44און א:יז זעח:ו
•  paresזי  " Prinsus inteא~ן ח~ץ וס  1ועזעבטאבז ~ 'י'וובטויע א\ון א iייסש,311ע.פנ iיגע ~ ,ח:ןץ iר''lייו t:לגעזז':.יבע
!\0נקציסעו ייי "iן;iא ע,גוייו,סידסקועצ:נ.איאי;rbיעטכ אJיד ,ם.,,בי~ע.נ ייי צנ"ש די רע~כול~מינע; פ~ר זיה אןו~
1

~~  -ר~ט עוךר שם~ט-פרעזדיעינט ביtכיש עק-.
~.ר אiירף ~ז~ אר!)ך :וtזט בןpר,ע~י ל~ררביק ג.ע.ח~ט

~םסשםעביידגע פוב~~ס יאנן 'ך געrינ.,.צדע פוך

ח עrי~טח .יע,דר זב~ -סט~ט ה~ · tי~~ ק13לע~'יייtבל
~~:גע  :בו1ביביםי.ורעל,כ;ז י עדע~ ר~~'רב~! fג~גטי
\
1
,זסו,1עס yן ~!א Dך דסו ה רם.
ידי םםווקםור פ:ןן וזעם פעררו~ל~וו  lגס~רג~ i
1

בו~פע

גרעסערע  .אןףנטערנעהמוגנ'131i

בגעה~נהע ט rדעי ז.צ~גיtנזכחטא א!ון כ.עשי~לםט צןר. .ך~
1 1
! ן
פttל~עבדיגע ע~נינים :
~~ ~1שלוPעד וiוע~=נניו קרר.צט ~·,yיני>גע חלראi nת.
 ~. 2י wופעוגד ררעוכעיד כלע.ל-יי  ttפצ~ה דע ~י
~עבוצ ,311זיה !ג'>וב די -שם~יש עי א1ובטעי,בע. 1מונ fען,
ו':ו עעלקטיו ,ור~סער ,קאנ~זי,אצ ע· זכאrרןברי:רי· א\ Tר.ב.
1
~ (3ש~נ,קען וכשיייע~עו כשםטttישע .,, ,.cו
1

z

1

ג:רל·אב~ב

אין

מזרח-יריד

ג  Jם  fהוען

זענען

וו•ם

א~ן ~ Dע.ריקןנטען,

1

זיז ,.פ~ו נג$נעהןעוב tזרעזר 1$פז 1:5כען $/נג,ע~ש pעלםע אןון ~ו זsל~ טושיsmשע

ט~ויסtכען

צי 1ניטםיוסנוו
נבח דעו
השפהע אין יiועו'" פאחקיטק .די יזצ~נ,גע  iפון .מאגיי -דעו ט~ויםסען·  113םייייבב
• ,.,;,
 , ,טסlטאח מוךעוז הו~ע  ~- iקרר~רום ,כף. rז'י· זtזלען •Tן~' ~וגןב•ווציע .די גו~פע  acיז נ.עסטוlנען פ~ן  1Qחוים
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קjען ע''ח\t$ר'rט iאוגו  NIםה ~י ~;ןגח yריג:ע~  ".אiון· .ורידר~-
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"' " Przelozony gminyו•cן וcיז זיין האבד איד גcיץ ז:גאצי1עס א!יירף שםאזכישע ·"' ~ר"נt.כה 1א~ן פ~דר~דע~.1י ~ז די יו1י:1שיע ועןפרען  iענא:טבץ אiין פערר~לטובגס-
~ (6םסשטל.ע ,ע  iדע~ :פל~ ,ן פוך ,אןוי:סיפהי:1זע tז:רג.אן הו ~$יא!ו ד1ער פחאקטיק ל)lפי~~ iגרעסערע ~-
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(* :ועד 11נ'יען• פtזלקסנ.ל~ט נ~נןמ•90 , 89 •.

אבוד J .י' פזsטיסו~טען פוך יד קtזל1$בי~ל-הענזלער סע :פו.ד אויהיע הערערס ,פ~געסט אi lי:ן ג-ישזכ

יי· עגע~  •'"iיונגען-ל·יט ,ור~  t:גיחיט~ע· זיה צף די אוב-

זעבע  iאi iיפמ·ע·קד~ם א\ iיסגעהע,שי גיעיי~'",ען.
דע" "לטrיער חי סימrעגיעצקי ה~ט צוגעזא.גזכ ט~ראיr -קז~מעבס .י,עדעס יי~הח יא1ן ח iדש ~פיייל,
זי;ן צ~ פערש;ןטנידגע  iמופי דער טסא~סטורע ירעגעז ה iיפ.ט זי ~  iצף ג.עi'lע'י זזו צייקל פרן! ,כ  "l1$ל ע  iוב .כי עד

"ראם _::גרוינע גיהנם"
איו י~דישעז מאמערא  -'5זפעאפער
איז רעו גועסטעו פיהנע-רע eאוטאזש פ~ז גוריזאמז היטועו-ו~נר

1

ריעם עניך~ ,זיי i ~ iא:י  jפע:-ל;ייף· • פיית  8טע~ז.אל עדו

!נעיtן אוינא~גבצ·ע  iיעגוילחט ורע ,.ען"'  · iע'"נ ' י ורעלען גע ~ -ציקוי :פו  !S jלע ידיע iח ,ייtזיס מעד חtירף ור·יסעך
ו"י..יפק•יט-עקז~מע.'1

נרמ-עד ור"'יע·ע  iאין ~כט יד ~סט~ל~טען ,זרעל;נע זע' -בים אןויס~tכיל.ען זעם

" ,פ~לר1עז~נג1ע פ~ר ~טיייסטעד נעהמעד אוום
נעז ~ד~געורקט געורtז "lע ' ,דףוה הע -דעלע,גאציע1 .
~ צ~קל םוך  40ל1עקציע  t:אז iופ'ן גענ.ים פוך !פ iילי-
יד אנונג,עח1יעיע .פעפרtזלגונכע,י און א:ינקרריזי ;-יד גרעסטע דע~ Dרטאזשעו פףד זי א'יצטיגע פוער:דעלט
ש,ע ...אףן פרעיiמע"' לטיעאrוזכור ,געשיכטע א\ון נ~ט~ר
טו~ירשע ' Dיניגונג'ע  iאריף יודעך אדון ילנקזעבקע~גtז rנישעד אוי היטלעל~'°-ה די נ'יע פ י ע cע 'i ,ר,1עלכע אiזי
דעו '•בב-יעהויגער :פערואיםסנו רעכtכם ::וריגכענש~פט ~ .לס פועלעגענמע  iסחעטעך ~יייס ' i
עלע~מ:ענטע 1iרר~ס זענ· עז א  iיסגעפ-ייהוט .כ·עררז$רען ןףר:ן גtזו בנ.יז אייצט איבכנאצ,עי נישט :א  iיפכע tיהרס גע-
טשל~בז ן!ן~ועד י"היסס אiיז נ.ר~,,.נעם ג י רנ.ם" פן~ן י~.ti .ס ק~נם~,עבם ·' ח  .נ.וזין~ ל  13דז ,זבי•י•יי•  ,3ה•ט ווירכטיגסט;ו ל-עהיערס א~ון פ'fופ.ע "~ tענך  ,ןרןעלכע הזsי
יד ~טיןישע שטור~Dט'ילובכ;ז  iאיך ד•י•
11
ו 1
 -ה ג:ט בשיט> ק'יו גל'יכ·ע  ·:א1זי .דעי געשייכטע פון אנור 'יאlז דז;ס .געלובגעטיסע ייע'"ק או iף>' דע~כ געפיט  .נ  fכן ננלייבנן דעם • Dווסויפtכליכען עקזומנן  tcין :fנlעד ~ שם .איד פ iילןעי .

פעוזענויכעס

' ,

s

יד ~קציע פור ידויש  ·,yק~1נעי·~ל r-טע~טער ,מי~
\
1
Yןד~ צייייליז.אצי·ע.
~לץ רגר~ס א'יז ורע~געד דע~כ נ.יג ~יצ·~ט·כעשיינ.עיד' רlרלעכעי עס פי·הרט ךן .5דעייר קיבסטלעייי דזים ~דלרע
נ..ועו~ן איז בtזד ניש•ט עדרגבאיכע ·.צו די בנ.ר'יטע  1הטtז םנ.עשלtזסען~ ,ז ~ס דtז  iיגע ע "lנםtכע וו,עקר
~סעך ,ע•ש'כ '"tיא'צט רוע · ,די tזדיד; .ע פערה עלטבישען  .זtזל כ.עקומע  iאר תיקיי כ·.י  'iע" ~עסטער איון שעב
זענ  ,· yפע"lא'יביגט געורו-.-5ע · ,אז א בכ.יהנעןר-עפד 1םסיוע א  iיסשטטא~נג יי~ ~ tז~ רע ~ tר~טא  iש יכע~ד'>בטי,

דעו םסוו,םסררע,

:a

עק~ובען

ו~ ם•הוון ז"'ו ני~וז

,,

ו:י•בועםיע ררייסעו

פור ~דוביניםםו1טיררע ~ acן ק.עז ק~  jגעניסעז א1י!iח ד·י יעוניtגע ,ורעלנע ה~בנ.עך
ניש1ט בערריזוצ' צו עבדיגעו tחס גיגמא  iיוiם אן~ך ' 'liולי~ 1ך

געריכוכ•,כע ענינים.

1

ם·~זש דערלע  iיד דiן5יגע ~כזוי;תידגק·יטע י בנ.עוויז:דע ;די נ·יע עיפימע ·-ע ~//ס ברויבני -גירנ.ם" רוע-ט עד
י~יט 'יונט ר?ר ג רע tטער שפ~בוננ דו.רן ~לע ל ttדזעו
1
\
ררעי~ ;,yר די ב"רyסי מ~סע.'1

1

סזrז יד-דישע~ ק~:עיןנ~לט~ .-rאטער אiי) לוjח ):לא '.וכ~טע:יצ-ושרי~ר.
 (2 ~ •1הtזט בשעל~עד א!יiפצ~פיהעי  •,א\'יבע פזי
ו
ז

.

---- .
t
ע נםטמארד א~ד צ~פא

טרוג J1 11פזז 1
11

'=17סהרי גסר

מן טסו

ו

> <2עהערנזכםון שועם אין זרוענו

אדיף דעו פינסויק  fררעו·בום

'

ארועקנעה,שם

1

3תס יאוך נ~י פעסטיגעש~ועלם גערר~רעז ו

זיאג בגע~ג .עד  iלנןבנ.ססמ  13ו-ך

~j

.זי

. .

מ  ttויא כאפיכםק ,tsורעלכע ה~וכ » !:iרי•1ערן גcיהו

וcונ.ייט ,ונחמת וי ה~ם נעננ1יוען א קיבד".

Dr. med.

פ 11ן רז~.ניסיוטק און

ב~ס~ו-וויסענש~\ .

יד ל וכיונג פון פי'iליש ·עך אחדיא ,רגJים אןייiסעןג~

 :רועו

L. Berman

1

,;;;;-לעה'tפ'lע  ·,רר· 311ע• 'iי ~סוראiל-עקציעס

wודי ttקזכידמעדגעפ-יבען .איי  jו:ףארפ;ראוג~ם.י

פעי·

' אכשוכ~רוכ

רוייסט?
פ~ן דנו היים

י=

 pו"נקהינטען .םענער-.וונוועכע·נ.עה~נד-

 NIי .t

ארופ  r11,1111ו

מ•בם•ג ם 1רמים  fנ  acיו ןררעp
·י'
·י'''"'יכ נזדםעסוע 1
 1 1 1Jד 'ס  JDI :1ווסען
דעו · 17יעהו•בנר  tcבוהם יצח pנו,דע.ערג אזן איז
,15 d
 149 07ניז איום בישם צ~וי pנעק~םנון .ער  acיז  1סוטין יייי  1רס'"' ,נטע ·ם•י•
ם 1עצ  1.11ל•  1tו'נ/ט )~ Iו ה\יiם• ~ ttן געשלעכטס•
Wם• ' tcיגלובנון גנבען •Dב'l

· ! > <2א iיפ'ד ;נ~.הן~ר~,ג ;ע"~ r::יף סא:טיוינדל,א r ,צנוגבוינניוJנ

;לודתע "lקר"יז iה~ט ~ ~הן-רר~טיכע  w,געפוב  351ליןע~ג

~ה ::נ.עייכעחער ז'יי "'ע

~' j:ילבש יד בנ.עקורע.מסטע שעה אi :יף אiייiסצו.הע,..עד די
ה•ם די~יזגע לקעצ,עוי t::דו.,.כ  1ן רא"tדאו .וsדס זיא\  ~ 15 lז·יגע."1
ם  acו ~ lכימוכאג ,וריע~ זע'" ק  !!t$אiיז ש iייד אן ~iס,גערוהט פו(t

זי הזם  2טנב גזוניסס געהום אין וב1יל
 (2Jא iיף די ~~הן-שינעס צרוישע '~ ,נדזשעי.ארר צ~ג א:יז עי ~רובטע ·'"גע~~לע  iאי~נטע· די רד.עעו,
גענ~וב:סן ,א~ן זי  Kיז ןנירעובעפן,ען  JD Kרח,סוכ J
1
א!י-tו ו"ר  iזערר יה 1$ט מע  iנע:טעו געפ-ונע  ~ iצושביטעב·עם ןר~ס ה 13בנ.ען איהם ז$פגעח~קט א'יז פוס.
1
מים א•הו • pגד  1Mים'ן ה  fנד.
ק;:עפרער פוך או יובaע '"1פר iי.
1
ק'יד שום ~קומנ.עטיע ·,ה 13ט מעד בנ'.י א:יוו.

וירסע'1

ייiאף יי ג!עכ.יטען,

ה~נבור די -17י•הויבע 1ונ.ייטםי tsזע דיבםסמיידעו דעי ~רב•יט "' !Sעי" .בעשע!'טיגונג ~יד משך ~ ט.אג.

צ~שניזםעכע םעכשעו אוי=ר כאחז==שיכעם

ביםש געפ.ובבןן ,א~lן מעד יי~יסט בישט ,ורער זי א:י •i

פיעשםבןהט זי,ן ~  jפוך יד ד~זיגע ,פ 1$ .רלעזונ-

םיםעוררא~קס,

זהן מןו•בווקע,

·עהם גןפר.חלשtכיע~ !J' iעלנע  -,רוא<לדיסאiלרר בארודזקז,
י~כנ א' 1םעס-ם,ע"ע נב.ערוזוביננ.
ווlעילנער דינם איך טשענסטאנאיו . ,א:ון הtזנ iב.עקומעד
רועו ס'ררייסט
 1י ע ו ו ט  1ב ו ל' ז כו ן.
נז!Iא''יבטגאיגעז 1ארל:ו1 rיננ .אן iי;ף צו נlעזוכען זבין 1חיים-
ו
1 1
ר~וף אטסראiלדיו.
נעםום זtן פ~ן  11-8א' 8-4 1י'יי· ז~נפ•~ י' 1-9 1נב~!tפ~ג גענבעםען צ~ ובעלדען
וןו ~ Kנע.עמיrנבו,ו:כ  - Jלע11Dנ' 1 •11וrי Jן.
~ ",/ת ענכ ייא~ l iו~גט~ע,.כק.עשפרובג.ען פ~ן יi 1:סינ.ע  iע j
מוי .<37
קל.הרען

&כנזושםןבר•

• Kז ביסם

נ'.י"ם

'
ורא~ ער ג  DJינם זי.ן

'

•םותען •יס ךזכ ביום·

 acורו••p

ררעוו:כ

צ~ די ' Jםערן  KJל~ • 1םעו

 Slmonovlfע blcz o. Vlllע::ii.L
,ד~eפר~סארזער .aa1:s.1 _,,.• •119
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\דDl

~.:.כ-
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".ב. · ;::,;;.-. ·=---·.....
· -: ;_·.;~":
---.,....~• • ~ ~- :::~----14
פיר
פ!ז י·
ןהך
פ'
''-ד
:,יירדןז
ט.1ךע.
רע~ד
t5
קרסעtכער
אויוי
כ~י
י1ז.לףט-סיר:רזע
&תוי!.
·
צייט''1
1
r
tLI 1 8' 1
~ע~ד 'IDזז די היבד וו:נןלכע צעש!)ו· -ז,י~ן~ן רו~לר

w
'י''י'ךw
ךר!ס "ןד
\'" 1ייי
\1 1

t

l]''t J

ידכ ''~ Wימ""יגגfו!ןנו נןtזם ~לסבןdי1נדען וlיי;:זש,

צ~ רעו היינוכיכ ער אויפaני הר~נג פ~ז ואדדער ;,הזמיר"

~ ~~ ~fי::י ;ע~~~~~~ג ~=ו:

~סר~ .זעף ·ה~יר~בם מן iיק ~15יכ.שנוי וו~ק ,עד? ~!$ב~טור ,כ 'DHנוז אויiף די פרעהלי~ע ,ילכtכייגע מ~-ד[ ייrה ~יייי'iם פ:ףן ~עדננעם נרוס ~ bשגוחק-ענס-גע:שיחי ,ןכlיי~פט ~לירעש ליפ.ו וויד ~ ;  .ו"י'ג נעוי~.י דע..נ קרבה ~ם ג~~ועו די ~רו .הע. ·:לי-ע  -ייעד .וון_ז  tשפיייור~ט פףן לענענס-פר'יד ~.דן פ~עלד 11עם שטור-עמט -גsדם געזויטע~ .ס•העעiי'~ זי:ן שם -/iי
~היימקע~גקונן; מיוכז נצחן iעברונ.ם עמד יז:ן צ~
~ ·ח~~ :ףמס י _שוע.oנג אף~ "די פ .ו צ .יסע 1,.פיג~ .וריד פףן ·ה'ת.פלצות איך ~'עונםזכע געחריב·עגע רע!' סענדע~ ,פגעה~נכ-ע פח~זע ·1פף ·1פדח ~ ,ה~לכע• ,הער עםוזה ,א:ףן פףנ פרבן.הליכע העלעrtררפ~ריiiז~~ iףי
1

11

~.
.
·i
םויהליבג
1
~ין ~~עסיר ~·~וענt wגמyפא 7ערה,ער1כי i ~· lז.עי ',רי~טיןר" ,.ז~ה תמרט:. -+ד~רץ ~תהום
'fי 'יאlיבל"יו::ויףנג פףן רןsלעוןםסע ",שזכעלס מיכ ):זהי\ יי~ -י ~.ע יnרפו~.נ;ןנעדר ,ףח .יזיפ ~ "איל עולם ,אול ·"~בו ש~ענידג ~ בד?י  mך ג.פע"הל ,ווי נתם
~ר :זער אiי~ערג~ג פו  jרויב·ןטע ~.צום
j

ליגזעrע שטמיונג"

i

ו

1

\ גז.לtגשיעק .נע~&פ~י"~iiע ו::וענ;ןיר ,ייי~ה!$לט זין ,סא.ד 'Iיויךיל-ר" ,דיהד" ,יy iחפהליכק•טי -ג~iל-ג"ctגו

!ק'יטו יי~ט ץ}.gל טrש~וקער !ואiן ל~,בעיר,גר·~ ,םו,eר
חזורה ~זט מ~ יזה יאיר נא:טץ• ~ם qטו~ wJז:

r

פיחהלי>נג ,גנור טר~ ~יסמב", ,אוcיע,גב~מעד דורכן ~רקנן:tום,1:יו דו~טל דעו; ,ןtוקדוג.נ.ד? ירי ~ ל~יייבע זין~ .ר~~גע  -ם"'רiם ~ה~~ ז>  iדע~ם
שביי צףג·,יrט' ס'ו'יiש·ע '1די פריכ.הליבגס.-ןו~םערע~ן ,מיט , 1אףן ס~'וי>סמ~ן-א""iיסyi ,ר כ~ר-בףןנעו פערענידגט גליז:ושט פףך ,ז'ינע יסודות ייאiך tגיפןען~ .גרףנ.ד
 1שם פרnחות בזרקעת בחוירם" ,פעiיהלי.כער עלין.pz
 .א'lיביגע ו~אםייציטורע iזז5קע is ·.ז די ס:ןsליםי טע  iשiמ.ע ןיי:ה:י יימט ~ לי-11נi ~ ~p.י>יר~יכ.ע ףפ .כע זד~:ד א1זי .
ינ~םלעו.כווריז :,ו:ע~טח דע~ר שט~רעום נ.ונזבשוויגע.ד · ידק.רע הערעו  iיזן .געשייר"~ - i'1וםצ~י) aשבייופםג
(,)iם~ ולק~ס כעiטiראי~ב< א~ון חבה >סזז eח 15ן( דע~ם אןר~~.דבע~ ~קןע~ pי~~P ~~ -ר$ך";9ע~ ~1
,
.זכrיש,םי ~ה אוייי~ זעוו חיזנ.על ~די י~!יםיףב .געיד ו ררע~ז>ו יד ~rrער ,311ענזכ~ז&זם או~ג .רבfולrnח~ l:
נtסק~מדב.עעז רפיהנילג ,יי~ם יפה1ןט ~וי'ן אןי ע~דם ןגעטב: .
זוא ,iדב~קיךעה :יזנעוגו י'•1ער ~ררענד-לי,ד א:זו·\ א~יר·~בפ -זןכ.טכי זצ ז,ד.ח ה yכyןטoח זומגו
יע1ושטע  iכ~רונ~ר" ,איבב בעים" קום ילPZ3ב'ר דזירtנ1
ז~סtנו
tגוע יסש>ףל טוענעו ורyרט וrזס ה~ומ~ניש שהעבע
ילבג ,דו ~ץמגע הימעלס מנתה וו t5ס א\יז ~דיייו-ר-כ
זו-געמיfןן שרע.ופר.ויעןגן.
י
'1
רנוו רריבופסו
(.עבועמד ט:ימ ב צ 'iעב~עי  -ר
באל
יאוז זויעvנ -ו'עlוחעו געשיילהערזג וד :ע~iשעה,עני-

i.fi
1

6] 8

וכ~דט~קמ'~":ובתת!.ן';וji

?!'

1

זי~'ו עפ~בק~~עען~וו~ר~,ף~~ .י"~ע~::ג~א  ~:ש.עך פרן ם~ג; די או~רזכועןר ןש ~רעץסט yר שטםלע.

ב.עיי .ועד מעבעכ-ר~ זכימ ז'יבע tגובקעלע קאלם ,y

l

הנוופםט

~י יז ןכ~רגעובד1עעןברףבג ,דעי מ"»!גען-ר~ף~ ,

ןjזני .ע~ז~? י?שי~ iנןן טו.בעער ~ l!D

1

א\ןיt~ ,כםכ .פ·עןירט ר\ידע~; יחי גרע:ססש י.טייזנו,דנ יט~iען ק~~ס הiדrוב~ט ג 't$דע~ר ~..יקעסםעזרר;ןי~

~אץגסיםעןג טענעו פועהט זיה ביםש זארי שבעל 1,קרעהעד פ~ד הן - ttועיtנר כ~ר~קםעירזםוי דו P,,פער ופד -יזיז ווע'",יק .דע~ר ~ופשלי פ~ך ~רקםעםרע שליי§ צום רו\lברעט ,וי'lנען~ ,j tלזגע גמעPiע  iםיונ
רנ;וrז ריובעיםר דיא ז'י'lייםyו דא" .אזם  1שנילעד פ~ך iזעו ~~~1ע· א:יי  ~ iכ~ישע גןכז.יע שטy,לט ~ו דtזס מובט,ערע~ א:ון פרעהליח געפיהל בע~לע דyם ·הימעל ,פרעשניים בעיזזע ~לע \  371'1גען,
;

11

זעבעז

~ר

יד

לעעPצ

דויבyסר ,~·~ --ק,עם א;יך ז:ויעפ,ע,ב~רט·יג i ~.יפשט'יגענדע ד~לכ.ע טי1עבער ,צולינ םעח יריtנעד תבואה-שבטי א:ון .ש Pע ףפן די ; שז:ו1עגעך .יצםעריגער פר~סט ~דמ.ט ~ ~חם' .י

א'י"iפ ן ~נק/l!tבעבד 311ך ייפהלי>נב ,עם נ.עוריזט
ז.י:ן~  1ון ~ ,חפ:על:די.rכע~ ~ ,כעבדיכ.ג.ע ,וו~ס -ר'יטיtכ
ייזה דרר:tן העם יףטועןב~ן ~~;,י ~ iד.עי iעPי"t
י"ד)הילבדממםאריר יי·עtח פרן נאfורפלאק פע:ר;נונדיגט
יי~ נןtזם ~!3יש 311ן ק~זכי.
 1• 1י1
1

.עזיי ר~~ שVנעון

ם~)c

'

~~ ".:ניחעד סז rrאםי:וה'י,נג,עי  iי:ה פףןנ ~ר ז~ן ,אlףן
~ז  1י~י ~יעגיר'טס ו צ~ אrכיה!ו iז'rנlןכפונקtני~ווכןורtג ר~?
כ~ םימ'~ 1קחעpyסר \Nגם\!'~.,רופ-דע -r,1 :וזוח אפ~רו
ו!קורח בהלשבת ייה" ,טייוב ~ז·ל:עכע בזעכפיגע אi .יכ.ךכ
'י"ירוtכענר;ןו ,ע~ק~ ~ jי ס'ש~~ט ז:ןי זrrס דליכ~ ,.ז

~בדס~~חמקען ,אןיי זrrס צופ-רידעבעי אiףז .צ!זגל·יה1 iקות1ע ט:oעג אiון ל~ע בעםב ד~לעtד .זתם ~זגיימ
אlיו וו~·יג;י>ר1ער שיtגמ~נג ~עשtכי'י:גערט ילר ~,עמל מ~ה ~ iך ב•nהן ~ים .לבאגרידיל.יגךויטי .ל~ )ט:ענר~(s,סור
כל· טווב 'סהל" ,ודי.קעד אריס ~ ~םoען רו.י אוייה iיבט nצף ןיירלי~עך "זי,נ גיל:עעםינ .מיט א\ געשטי'כיןלעע
~דער אכר ז·ירע~ צר'דפי"רנוןנר!נ'.,1'1
ו
ו 'פוך~ ~ו:עבאiלבדזשעןטען רועכ-מבעס.
ו
ד~היען ל~iג א\יi1וך בישם דייה די יל;פ..עס סצע'
זיזרע ?iנגענ~וטים-יגער ~·ה ·,iנ111ם זייז זתייג~

,

זביגם ויא• .גזדז ·:יד ולנוןרט דועדט ז rרטר~בעץן איז ~ דם זזם ילכ·יםג -בע פrו חבה~ ל~ןס ,ר~ס אנ~בוכרעש•דום זיה .ימ • t:הף~ר. ,יי~ם ה~ט די י~העחסציייעט  iגעש~ע  iש~

~ע.י ד~;ןחkר בז!iל51יןחן אןיד gכ!'i!lיר צו תייר ~ב·םי~א r :ק טי.
. .
1
rtורnיש1ער ~ו,וע~טייט א!ון נm.שול,ד רו~ם יוע:רזב j ,יtזiר יד ל:ע;1נסצ י~יייעד פ~ד 1זיין לע.בעד ~לם ריt!:ר'
ולעפ ; ~ עוברז .mאר~ זעם ל'נאאפדלק ~' ג yזזוי-
אודי וזעם לו·י-נק.עז~ג צ~ "',עד  iון  uר~.ט .ה'ידעז געישןזiלם אןיך עrזם ל'" ,'Tייפפ iת היער "~-בא א:יהר !j iלףלצונג אין א קהלח•ידגעיו ליפ~ז~פ~שער שטימ~בג

י ב:ענ  ,yלעrייגיעזע שיסמגת ,ם·הערה  iט"'  i -ין .פ~ך ~ר·יננע1לפ~ט~ iז יבע ~,נ~סרםע מ~ iיקtt-מזביווען' .וב-ילד~ה !\Dך ·עחיר ש~ קוט?ב אף~ קכtקט ~ז די '-כ~~ט tכ'1יוכ זדיי יטם iיני.גייע ~ץר פרןי שעfב iב'עז (~)
 ~.דיוורע~ה~ ~ו יד ס2$ל:tוםייע; וכר~~ .אןי א ~וו,3ם כtסכירע אופי i 'nצ:ןו~וער ~ שוכארקען ו  iשם.
יעס פון עחר נ~ור ,וו~ס ורייס נישט פוך ' ק•ין · "זוע~ ז .נ~ש:ער .עvבנש ,ק\ק יזח .צ 11ייזז .לע~נעס-

'ירכג:םירע,רע ר~~ עזכמ!)~ ~ ,פר~כ.זכפולע

ווייוטיער ונ;וירtנר ו.ע:שילרערט ייי דעי היקנ~ םער שןביבקי.ע ,זtזיס יי~ים ביש  t:סןן ק'יז פרץ פז איח:ר 1ליבו' יידיבע יייפהלינגס~....,.עחד זע:נ~; ~רי:ן כ.בא.ל

געכ.טע "יובנ.כח שימם"11 ,יmבר:ע~ר הימעל ~פעד זין ,יצהם :ןיז םיימ שור~~.ע אונכרע ,t :יי~
ישק דזיו ילעיבד עrוךעק ,.זוא וכ iי א:ןן נערואס yר מםי ד~ געווםיyר.
.

ז~ע m i

גידעםכ לבי·הט גזע~בהד·יזכ אףד פףר זי א! iיגדע 'יליכט ~ ~וווקע .ידיבע זהזךע-ייקרעטסע  iזעבעז שיחןו א'יייה נשי!;jפ

 1ו צ:ז"""ilי!כענהטי" .יד אח ~eיאיירליע םצעבע -.yriר ועם ~זכםטע אוינףף וייד דע1ר הערבז:כ ,oירו .ייינעטו
יזזיבע לעע~aנס~-עז אוונזעr,ע פעסlייhר -א~ון זאל
יד ~ל'Pעעו ופך ,ד:י_ ~ולע:ד  .כ~~קטעריזיזיעד נעודיגם חער ~ש·ר'יכער דוע-ט פףן בחה ~ר~-!n-ל יווקט
~ר ~ קבר שע~םרםי~ .ד .ו~ ית ,יייעוב
ידון יללביה 'iירנד על אזונד lורנויד~ ·,א~ו.:דזליםכיגע זון יד :פליידזרג~i .וגןע ,ר~ם ש~ן ייד ו~לקעבס  -ק~ם::~ .על>'  iאז~ד געיילטינ~ צף וו;ע.-עז איז ~ס נע~ ,ל,ע עrיזכשכ.ונעןגן אiון ה~בףנגען א1יז ב~ היילב
 אוובך ~יעמד ואד' ש·יבןע".ו ;
 iיד וויםיע פריקעד~קל~עו'  -זעם חגעד ,ם'"י l "-iכ!ו Yגילק !\פך ד~ ררלעזט.
'
1
ו
 i ~lחלבים .ד1םע וירנטע;יו עפרעבדד.גזכ זע1ר ס~ל~עט
~י iוצע<טד בומ-ע·· פ~ן פoוייהלינג ~1)-פ:כgןוכ שע; יד ~~;,י יד שלת~זע ד~רפםל·ימ ,דולyכy1
~ ~נד~ר שובע iז יחגטי זי:ו צף זעו י~כד ~.ו~עד !ג'1נן ~ אןי ~ ו~ייל"ועכר ~גע יי~
uלף,ע סצענע ופ  jררttפישעו לעפנ:.וע אוין  :1עלריכן געפיבע ; iןיז .אור.פ:י'  iפ'ייזע~י פעלו יערעחד פועצור'י ע1ם iעל~.1-י"כ  iידה יז יעכ·ע.ר מטו ל~דקבעכס ,יאד :יאiז ~ור-כגבעוןנע.ז טיימ יטעפד רעילגיע~ז1עד יזעבט-ס.
~לעייייש  yפ~רכע ·1אילףטסריוt.ג.
ו ו
· nעזנל .יד פירע~י 1פרענועבןם ·,די עהבד אוון; ס'יייםם ו~לר רעחהעעח  iידה ~ ש~לע: ·.ופז .יי וכ~פ·-י1
י~ ~יוייףם יאlז ~ם 371יזשעט מ~ל ~ג - v

1-c

r

ע1ס יעrוהז.rע יד:ן א:יז ד 1ע~ יד שטיעוב נ~פד
~עבר~ זכזsכטעו בחה ~) '~ tי  (iאון פ~ לףק~סן
)סענ~ר(,~" ,זרי שy,ה  jיא'ז עיצס "',עד ~בכליק ",פ

 ··ט בו "-א נו י
-

.

1

ןן~ם שפירב~.ע  iפףן ש1ע>:סןע; ,ד}$ס ךשףו.:ע ; iכףן די

צינעל-נאם

ביהנעך ,אףן ~ס פל·עשקעד פףן פישרערריי.:ע~ אויד
~ר~םער  i ..י ל~בדםיליט ימ·ט ז~יערע י~.בנלע  iא:ף1
מ·ידל1עה ע,בטיצקזבע ימט זע· שעז.ב·.ער ,געטו'י:ער
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 3ט== נו

סנןחקהיייוכעז איי מנונער·סנוו ' 1כ:ס

1

 8טו ~ג~טא 179•89 "'· ,8
כעמם  fן • Dן  11-8א~ן  11זן  f 8-4ירנם.
זןכס 1נ ם•ן  2-11מםי.ב.

א ו! 'עצפע נא:טשפי';ן

םאו'ן ~ eפ~הוען נ  fד קואקע וcזן "ומנסוב.

)ן(

היינט ,םיזפוראך 2 .פאדשטעיינבעז ~

י•• םר1יען  1םםעצייעעו רר 1וסע·ז•י·
א'כ!\יוובעוכ:סלוכס  -יעוכ'1ניצס·רפייזז

> 7.45ם•י ז)ו ק",ס\י·ייבע< א\ן · 10יינט
יעייעי~ציע·•יאנר  1ם א .ב.

חיםר עפד זיו1

~ ;;:ם 216 =90

1ייי1

נוהמט  fן  Kין הדיט· און וןענערישע
סראנסחייפעד ,םעכער·שרועכע
א 1יDבהtaם•ו»tה'ן  1-8 t•Dםיס  fכ • Kן  f 9-5ררענד • •

,

.

••••

ו~~ 2וב::ל~
;:י:~.:
~ן עמיי~נ •

: H. LUBICZי~~

lt

מאו ה 1יס ,ווענעויש' אןן כעזסלעכtsם•קו 1כק.
צענ ע'כיאכא ) 7פויהער  (,43סנ" 41 •32 ,ס
ממ 11בגם·זס Jה'ן  , 2-12 ,10-8אזן  8-5ז•גס 1ב
 Kון י 1יס  •1-9םןר ז J lמן ב  Jזזבזערעו רוווס • Jאז'

"•,,

ועז wיםיום ם~ן ש .ךזשינ Mל און י .שזמאכגןך.
ק~נ  JDוונםיע:
גאדיק.
מ'זיק 1ו .לייטזנן :הערץ ר 1נבין .כי,עסן וי נעקומ  Jן םןן  tc 2-11זן ם~ן  5כוsכמ.
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~ין .אז~ גוט -זו~ ~ צו רחלrעך• ע?בד קןע

צוויי שוועםטער

Dr.

פאןשו M!fעi , 1א צו מעיירך אiיז עיז געוועך
::געע;םר .ער ttטrז מעיין ממש פער""גםעועז:ח.

tt

א~וי לחש .iח ,עום ~ז ע~גיי! tי>ייי' ~ ם~ט~עאכ r

ב ן אiוז ~נור ח~ בישט עק.ואהיסט ד~ם יירפהעו צף

צי ~עיע.ר  iונעןייר ,וsרעו וער1דע צ~ וחלןע.

ע~ם עיזנiע אוז iי ~ו vק ~ פ~י מ~ב~ט,ע; ב~ח
ויי האנ.ען נ.יידע חת~נח נעח~ט מיט·ר זעלנ.ען ופ~ז אן ן נ.יידע תאנ.ען מיrכ ז'ייעןר חת~בחי ףא\ך עמרי יא i :פעייי:ג~גע ·,אiךי ~ג  yך.
א\הרן וקע~דקסבןר ,ע:ר א1יז ד yר ער~ט1ששור ויצג:aעוע
~ טיייייאכישע .ר אייכפ~י פןן ~ פערלינ.ו:פ םיירע' אויםצ יא'NJ i lיזקי גttר עוגיינוז·· אי~
זיעפגטעז ·
הי?בלע
איהם נעהאזפ סינדער.
מעוין \(tףו ה~ט זי ~בג yהד~ilן ימבסעעחד·.
:

,ה iיז

טןו ;

יע1 rrרעטזשעו זיה ויצ כע.העו~שע  iאי'יגגערוועl/'1ו'

-

פ~ן גילק.

פזז ה.

w

r

1

:

1

1

1

ו

קנ -wי דקטע ה~נגעד ~ קינר ,אנרז ה5ג:.נ .דעו

וצ~

\

א\"זיק אiיז געטש~~ע'ו' ייי ~ יע,פל iירעב.עי .א~:ו

אסערמאז
מלמחה ד~כעןו נ~רו ~.ירyבונועעגכ  iכופן 'isיל1עז ז"ין
חול 'ד\tיט ני:tגש עוגדרא.וסט  .ייגsס ~ קומם ~ו
עrזיר יירבף ה~ ייי ~ ד~עי,גר ג·עtכיי  N$זע אי -מ'" t:iצו ז:אגs:ו:ן: :ירע  iאל נ :}5ן ~~ ורעוע ·,זיין, ,א·י -זב~עזכיר פוך לחרןע . ,rאףן  yייי :דועט בו:sן ה~yב  iא אiףן ~ט ב~ר ~ פעןרכ גםע,ן ,ואiרו יא!ד די ~מע,
iiעם .עי'" זאל חתףבה ·,ע.כ~ו פ~ר מעדיי אנ~ז ז·י ~ םח י't.1ר  iע~ר זעם '",עצ ו~ "' t:ע ה~ט ג.עליטעד אווב רו~ .i~ jז איהר דער'iיף ~ד ק·יז ענטפעו
זיק~ אנור -די ~בצע וועקסלvר ~~עי?י~
'
מים
וחל•ס סיtiכי  -אז  iי הז$ט א•יקיז ב·י ז~:ן ~גע -נישוכ געגעע~כ  iחtבט זי ז"ן~ .בגשעזב ~iםען ~ז איהר
'
א'lידיק ~ iיה צוםיוב~ל1ע:ד ~בגעה iי~ע  iצו אזלע " iבעה" נל'יי.נע  iןו~:ז iיבךע כ'.י איהם אוין ה iיי .i
cדעגםע,,ע 1$ iד ז'ןי .אף.מגילק אנון עז" ה~ט זיה פעי · -אוד ורעו די מלמחה וועי  rזייה ענייזגען ,ווע  tא'י  iיס ז:ו~כט און .ע~ר יאד געוו , ,· yכיילקילה פ~ב·ם געד~ק ,מרטי-עו אiיז ט iסי .זזא iזי_ ה~  tא\י'lף ~ .לiק עגבועמד

(3

\

ר~ט בישם גקע.עבט ~ ווץ$ט ~רייסי'י  iען.

1

ו

1-

l

1

~ריע~כריפ~ וענגע i :ז'יד טועכפע;·ל און ירעמ וועט tת:ד אנ~ן ירעימ ,יחע'1
:וסן ~.,, ,יאiר י'ד געשעוtכיפען.
י
איו;ן גועועי  jזעיהר גל,,.קיילך.
ווקע~םלנןןר ה~ט חז irגעו ~Jiב~ה עזב;כילע זיהו .צום קיבד ייב!ש~ זי' Jירי  1!1שtגי!נ~ן ,y:נ tjר ןןל -ב~
ימני ,ול~nס דנדינ~rל:עי י~ דע,ם ~דרמ-יגע~ לiע!ם
~ ח1זץ נו'iiי ם'ירד" ,דןז$ס מערי א\יז נןפרג~גבע i
 U\1ד ~ ~.sוכסכעו ,וזז~ רר :s.זיה א'1 iהי ומט דעןח א\י"געובע מייעט ,nןייויל מיטי לחר'ע '1אiיז ז·י דא:ן גע-
מים אiיהי ~ר ~י'ינגבןרכעןענט ס~~ י"'י ~י :הודsנ
~יד ~,ג tאויז א:ייזקי גערועד נ l$ן מיט א'lיו ז~ך
ו:יענט אlףן נישט עזר·ונ:ע~~ט א~ן טזsה זי:ן ~ זנ.רר
וכי"צ "אiינ~געשטוילזכ" .אוזי ypנש ""ע~$ו אזיז גערו~ךע ,יי1עד או'יגענע שוועטם 371ר רפי rא:ףנ1כע~ '"1או'יז ק~רץ.
ג?יקלין : .די למחמת ~ ייזן ,ש  iין ג~נידגס אוודי-
t$'1'1ס ·~ רע~ם אומ-גליק נישט געקעןנזכ פערגעע,סן.
אi lיפ'ד טו' ~lה~ט או•יזיק ג!$ובישט .גע:ענטפד;ן.יט,
ש~ק.ענ·ע גטבןףליע  tצו חע -,מרט-עו .אוזיו mיilז,וא !\חץ
זי אזי  iטןזרע!'נדיג געוי!י,ךע ,אייז ·וו.ייבוע•
'

•1

1

1.

1

1

1

y

ע~ס ה~ט זיה ש iיד ~לעס נגsועה iינע '1א·ינצ-wוטי-
ד~ איז געוועד וחלוס מעcרר.
~ iו'ילי עור יאiד פףן ך~יד זשועםר ~יד אiז iי געריכ.רtת.
 "'tלחוען ה~ט ק'יעינר ניש·ט געוו'ייבט ,וחל האiכ גן
עלד " ,,אויד iירפענסייצ-ט.
זי דןjנט םעוד אמ:זגילק ניtגש געונעבטי ~ויבער' גער~ען ,אוז די וועטחעו זע~ע· א:יהם גענליידעפ~.
 'tו~יבס 'יכ!'iיiא  lם iטיי פףד יאחר מ'lם--ער"' ,עQj:נ יי יאו

1

ms

ירי םימי זעזנעיו שיiד
ןכ.עיויביטיג געוררג5זע
~עזג; .זי ה~ט פ~  jעגמת-נפש ~ק~פ.yמעד א ~ץ  .,שזפעק:עד אייו ה~לז.
 1ו
און עם ·.עפ~:ז שיי'iן ~נגעח iיכ.ע ~~ jיבצ~קומעז א!י-
ק~,קד".יט א~ז דיא! ~ק1ע !\פן חצרז:י:ר  "'lיזכ~- :גן:g
במז ני:טיש געוא~nט יי~ צ !1עזיהעך .רח~ .1$טד~ :
עמיי יאז ~ iן ג yרו yן ןיi 1Rווי' i iא~ון אויחר רש
ימ~ךעiוכ זרפ שרע.פי iבעע עלבעזר ,אץ.
א!יייזק ~לץ ניישט ע.pוא:ררס t -זו}$ס rי קומ!-ט ~ר \.
אםש~נענ זיעגנ.ו רחישם ך ~:ד1ער שו~צעי בש'ו!,וה יעפ יאן צ~ איחר צף.גע~ג~נוזג  iאורז ג:sןט אjיהי

.

~.ה געה~ .אוז ~

בגי-יעגע זענעד גשע~עד ייי עסרגילו~:עיו"עט ואוtז '·~:ר

~ו ד,ם" ייי עזביי ורעוב

ייעעtג 1א הי ~םער.
 1:גזעגא~ס אלץ ,ןעnגעי רראס ער האט געעחדט מטי בלשום יאועםגויוי~עמי·· די קיבפs:ןט ,וועט ע~ פttהעrרר
~ ~ "צטי ב~ה nר iי לווקעסעןלרס ,ט"~ט • 'N1ייזקען -,א:ור "Jע י~  -ב•ו אiיהר גע;!:יעגס ,ןו1:5ם ~היימעורפ~ב~ע·· זי'ד טכערעםע;ל ימני א:ון ט~ךלע ש iןי דs1וי יצעוכר .וו iיל יז יאז געווע  .iןיאו "~יעח'ע ~!cג
_25כ1ה י"א:זיק בtז~ט זי"ן זשוער ,א~ז ,ר דויל יזח י זי ר~  tדהעגעז רעום צ~ זאגע •i
 1דיאו א\י-י ~uםנ .ןעוס בודו .שםלעע '• ~ ,מצבה -אנ iיפ  rטש ~ן:עןר" א:בון מעד הן t sמר~ח גהע~ ~ יא!הר.
~:ויס-צ~ה~ן ~י הוחיג.
'1
א\יז זי לעiגע~fיעד יאן ~ב'~רער ציvנע'ה~א~ א!י"זקי ~
אורוי נט!שי א~lזיס-ט י ה1:5ט דעו ~טע געירעו ט קבר ~ו זייד '173י\ע\fזענער פר iי~ ולח.
1
· ~~~ -אוז ולח ·דט.ןjנ עגלעזגכ ,ה~עiב '1ימח ! ימזג .עמיייז והעעiגו' זעם .ע t
ייאו
~געווען
,
~
סדi
~ר
~עטשil.ע~  iט1יוב אזיוה "און זי עגרי.וכ.
1 1
Pttעי אניייזק 1ה~ט ~ך ~ר!)ש~רט ~  tאלץ
ס.עה~עיסו א_ ע~ר נ-rומח צו אiףבז חש~ב .אוון ימו ' !P-בץ בר~ד ,אן; ימערי יא i iג:עזו 371ו·~~עלריבט .איו או·י-
j

עמריך ו ד~ט עPו' תיכף ~ריבגענומעז יא - iב~~

T

r

1

י~י .ןגער~יוב~ .מטי אiיייה צו~ןבאע :.היינט $/נער ,דיק·ע  ,jנttה ורעו ולח ה~  tגעל~ עכ·.ט .ן~~ .בישם או'יב

צ~ גi t:ן' ,ו'י'lלי נ.רס יttהט 'י:פי יד ורקעסל yרס -א'ן

הירז ~* אז,עלכעס ,פ~ן' ייס! $ז"יער נגל~ט מיtג פועשיסקט  yוורעוטער /הז5ט עזגנומ·-עד

~ז .חרל או  1שרי ,ימעהו בטישיא ,וו~ ורעל !איה נאזל ז.ע.בעז אר iיםגקעומע\ א;~בנאגעןעןנהלמכיק"יסען
ואnיחב·ע :סיוכ ~"יןl:א
1
1
\ ' ד1רעrיפ•
·- i
.
ו
~ ~ דיה י' ואר.ן ווiו>יסל yר גע,דרעבדטיע,
:א\!  jעקביי ויבא.ו י"א:נג~טימט צףם יש-ון
סא-.יז יעושוכ -גנן1ועrו· א אבאמט -בא:ן ד~ר -ף~ זיק ב1"1ט :מידען ניזט'ד )! :ער אזי כ.יידע'" זע נעז
!וצ יזי·  ,jא\רי"ים tויא '3רר י~ צ:ז א!יהם p.עררע~טז
\ tג~ס טיirים כואוז של\'\ן~ 1 .כדע ~ -חת~בז iח~ט מכ1ז געזןעסע5.i .זנ tגלעקעל פ~ן "\jiו) ייטר זsחס געגענןע
י:רו ~ ~ייע:
',
1
 ,-----:אי"יזק ,דט.י ד !iיבזם צובוף..aבז ~·יבעגק~ע i 1-rניטש גע:קעבסtt ,כ ~tעימד דערור~יל· יו חת~:בה ~םי ~ uילקגנ ,יד יזיזכ ה~ט זי:ן א iיפ.געכזYכט iא\! - jשר עק ימזכ וא:וובעדר ה~עז' זיה א iיסגעמישס ~-צ
אנוי . lירז ך ~,זיבם~  'l"ttא!~בז .עק.דרדע~ 1ויו ~ב ' W.יגעו ' לע~גtכי א"iף ~ צוייו -מ~נ~ .i
די פ~ ~ך ז~ן ~יבערג.ע~ד א~ן מאוזען.
:
1
קיבה ~נ ימו ז1בעע; ~לע צ~ iאמןע ~לttןנ גערר, ,ען !
'l'\Iייעו יאוד עום ~ר~יבעןגקרמ-ע ,·,יי~ ה~ט עי,ג·
גילקןיל ,פעוברלי-נז.ש~ וטירררע ,כ.י' או~בז ~ן ה iי.ן 'ועם P\ A\1עד~ ייד כ.עש'ים~טמנן י"צס ~י ייזע~י
א! 1fלאחי יזה םג rrהי'וז ונ'ט.יערי יפה~ן ~וי א~ןי ,ד~ חmב:ר .ז 1לצבםוכעןפרשם~לרי,ך ~ז יויז :ם~wררבע ~כט אנא rrשו1עקליעכז או'יבררוק~
1
ולח ,םיוב ה~יאiר ~כטנן;ול ימבי.
ג
 pצ'pיןע •
.
1
1
 :ו י תח~בה ,יייי "בי '~ו 'ה~ זעןנ ,ש iזי .ביי יי
ן~וא! 1ח~ -עוגר.ז וו,קערעןלים י~ '~, nי"י- ;~Y
ינ~
ירי ~י'' ~ ~עש ידר ' -צו :זםה ,אייי ,גערו~ ע .זנעייי-
גסע~ו~טעי.
י
1
1
~ 11ג')ן  ~Eiiיי~רםרע .יםזו ~ח ירבבם ~
~w,ז ~fl ~ 111 Jע JJ'nו גטeו א)ון צע-םר 'ז' י< ~ lttירtיעיגי· ג~זי ••• "!.גא!iי אדrז אiי  iגע ~tלען1

1

א\ין די ~איו עפרגליוועסר גער~ר~ן· .
~ לחרך וtכןjר ~ יאז פ~קע~גוןנ-ןע.
ס•ייאןן ~געיעו  iיאון ~ ז~בט~כ יאונדע"\פירה'N\ ,י
~ הט \tוחל עחרזנן;רy.ך די גרעז>יח
~
1
y

1

1

עחייי ~עו ,ימט ~ יייינyנידגער tכישיזכע אןףן

צועד·r~,

יי~ ם•הט~)! Stסירסו.

ו

ד

1

1

 tגייטיסש - ,ו~ט ולח נןוגןרירבס אגון גטענJהtופ~ר יאהר ט}$פעו - .רעrוייי זTזכ.ז" $א!יה גיישעבנ.ןע,

~ז יאוח יבן סדiט ~.אנון ייי ~ :iי גע~ מדע ,אןו ם'1

טiוזכ~ -ז~ ז~,ך א'יעודר מעד ~נט אורסי או iיף "כ'י'ו

טי~· און בliו'~ ~ייפל עוס זלז sגעווש ז'יןו
תמאו,ן.~-שיי.
>'ר~ ~ז" :א\יזיק 'ני זיה עגק~ם ·~,לי~~עב
1

חת~בה ~~ הזsנען .א'יע~רו ער ה~.ט יוגס ז·יבע 'Rי

גבעע אןי11גענ געזעה· ~ך ירבן קבל ן
בyן)דע  -דמ~ך(.

1

1

i

'

(-"·~~-~ .• - -

•

,,

! ..,,-- Rס:-ב'ם א: .,=-ייזם 9>1-

ב· 'י'·"י'ע~ו

וניםד'fו\• ד·עם · i,~-11. 11י·

.

1

~י•טווי\ם ן~• י· חיירעד אין '· 4י"'"ט -::-
עם כ~הtב~ן  t1בטונד :

.

l'K

'וגוייז•וט

~ pמי

aso

ןכ~ ד ~.ל~~§ כי.זכ'(.tא דיי i1יידש1ע א•iיבואר iיב·ייבו
ופו  jדי פז;sייוייובץ-שט ~ יאדן .פ·:ר~זיליעד זעבעד איצט
שtכי~יוק כ~.אוברוהיגט צוליכr .ןער טש~רק yר ~נטיסע
מייט~ש1ר.ע היעצע ,ר~iס ורעדם יאiצם ~נגפעיהיי1ט א!יד
1
םעם אין מ1יי»ו צרר• אכד• • 1הוען אב  1בטשםוע•
ייי זזזזיק.ע שטוטע .,די פיה1...ער פוך דעו ~נםיסעמיטי
כעכדנ מו•פ  11ב  acנדע אין רר~וט א~ן ווויסם אין ש·\'ע :אiיבט~עגח~ליסטען-פ~רט•י פ~הג·~ •.rר~ם י>א.iננ.יע 1הטע א"iיב·יגע יiףןיש1ע קיבד~ע , "iא1יז 'ד~רס א:ור,עקג.ע•1
י•נו איו ג;•ן א1יםיונו  ,צ~נ 1יtנו~ם  Jן ק  fנגועםען  ~iilפגrיוירבץ אiון 1ה~1ט~ל'על ש~רפע העץ 1עחו1עס iג;ע· lל•,יגט~ ג:ע~וד~ע  iפ~iד .ד:.י ~·טייס1עמםיישע פ~שיסט,ןע.
א•ן צי 1-מענ  f1הונון • Dן רריוטשגsפטליכ ~ ונגsקט  fון ~עד די ייחךבז .די ~בטייסע;מ'י•טישע י עדבער גמש~'ו. -
יף ~יס~עמי~ע  iב~צע~  iא iיס יד היגע ז:ג ~-...
יד~ען ~י י1ו:ד-ען אין "pבןפר"'ליצע  iנח~ז,ילי ע iנתקספל~ -דצייי ע ס~ן י\\'~JP /יקנןן צ~ עןפרפi.וע~זע יו~ש
 .acו .בי·
~ט~1עז אךוך pערשק~ןע יד בע~פעלק1ער~בג .NIוו~" .~.םל פרע~ע~ר פ~ן די קריםט'ע  " iא ,'f1lקךyצ~ן ,גגעע~
די
גויברער
D
~ן
י\רושען
רריוםשןפט•,בנון
1
יר ~בסיסעמי•ט'ישע~ פייתייע~י'" ערקלע~~1עtt '1פעך ,י~חען .ייד הrיג'ע פ~ל,צי•י שטי1נןל1ט ב ישט ק'יד -יב~~.ג
ק15
מיםעט
אין
tJ''iD
זענ
J
ן
וו
היה
·' פ 15 .ונשםי'ין\1 ,ז~ Tע  iד~יף בז$כ•טוך  .ד1נןם ~ישפיל ~ Dן ד"'יםשל:ברנד געיבעדד ו l>'lדעניוש ~pד 11עו ~יע;5tמייtכייש1עו 1נוגי•

ויםיא< כזר "~נבנ .נעמיה\נגען
דנום ועגיר\נבם=

וי~ם דנו סםאם•ט ו•• י•רישנון רריךםשו!~ט·

כ J''lק"מיטעם אין ם ~iי'''
" ,,,דעס ס, ttflם• איז ,,
ו~ד•ס  Jן רריוםש~פט"ינען קזtמיםעם :ו•  111רשען
א 1יפב 1בוע

1

1

1

א•ן נע "tוםיייען א'}1ו!י ג.ע:פיט ס~ן די סםר•ק=
ס•ועיע  eו,פ".עמעז ז•• דויוםש  1asם,יכען "עננ.נ~ן מ .נזרגין,

א .ו .עpעומ sן ,ויכסנו מ• .וירע,
ס•ן יד י•ונן אין ~ 1ייען t' ,נצ•ויהוען מים דור דר .גזםיי ,nדר .ב .יעורין ,דו '· .ייפוררםקי"
שע Jiרסיעו ארניים א~ן איניצי 1םידר אין דעו ו11ם ל• מי"שיtב•ן ,ועד• מ .וב~זעם ,דו ,ה .םרנס,
ו•כס~נג ם~ן וןציזבו '7יויו'ן _ ,,עקזיםטירענדנו"  Dר~ם .מ .ס 1ו ,א•נזש .סי•וקי •,ם  lב .ו .וס  Jר •f
רן•.וטס  1פטייכ~  1ו:פייובם·צררייבען פ~ן  ,,י•י•ז יי' ש.עדרסקי ,רעפ .ורישיינקי ,וער .ש .יי~יק  fדריםש
11ין אין ונוו ריכם~ננ ם~ך שופון נייע ןונ\.יטם• א•ן 1ורר .ב .ז~כר,ועוריםש.
• Mן םרבםה•מענייכ pיייםען  Dןו וער י•ן'8ינוו נע=
 ,בזן רוו "ענ1ייזיו~נב טועט צ~ גייין וער
 yp",,ו•בב.
ו ייוישער וויום1ו 111ם"יכ  Jו 11pמיטעט צ•  llנ'איג·
 11ו דעו  1ערררירק,יכ~גג ם•ן די ד•זינע םענסיורנו טעםיגקייט.
 - -- ציוען רועם וער י•רישער וריוטשן ,,כ",טו iק  fמי·ג
j
.- -

... ...""......" ...
~

"י ג ען) ,יזב"א. (iמ!קט ~ רכ i .יסער pעה·רה•יזב 1ה~ רבןפנ.יםיג;sו : jד~tגיל,ייעים>tישע נ~טע פ~ז .שז;:::אטישען,

יע~יי ק~גחעס פוך די ?fע  t .לעבדיש~ שט;עט ,ורע?~ר דיבטס .אiיחף~ ,ז~ א iפך וה~םגעו כ:מעט ~ל ש ל·עםל ענ-
lה~טrל א1יצ•ט ~פ ז'יז .םעס1יע אtיד ויג,ע~ ~םגעוו~ופדע שף,ע שם•'ט ~קצעןsטיו·ט רעם ענ.של 1ס פ~ ., t1ס•ים~ ~.ז
,°Dעם פ  ttרש~כ פ~ך די ,עקסtברב17ם-ר·::עt,כע צ ttפ,ר~pעס ~ הםיל1עי~רםטיש' ע פ~tמtכע 'Niי .tנשי1כ L '5ק'יז~ ,חזכ
1

טlיר1עז קעג:ע: '1פ.עשלוס פ~ן ?טבזלעבדישען ס•ים וnעגעין ~יד שזכט:ז;ייש 1עז 'llדבםס.

l

1

tכ1ע ד'ו'י יזז,הרןע.

שזכחח ךךיינפררי:.פ,

.

•

.

.

1

_ ,

.

.

.

רייtפשער עסםפ~רט מייז 'ליטע בעפ~ועז
אוי=ר  D. 25ר~צעבtפ

ll

J

ק ~וו ב i,ו;(. ;sא"םי) rדער :ד'יסש .-311עק-ספ  ttרט קייך ידlיםשל~ךס 1עקספ~הט ק~יד ליטע ,איז יא;  \jא 1גר~:יסעjר
'לlיוכע ז:.,.א liעם ל yצטיעד יז5ה  "1גפע~,לען א\ ;iיף ג1באצע מJד: ~ "t.עחוזםל~,ט פףב  1ם ~נםי"'lי•טש 1ע '1ננ.יזיק~ .וו;ע~ל

11

נאד ??? -::-

J

דועיח נאד סזמrפ צז פאחרעד ???

e" " " " " " "...וווliור•ט•י•םווו•iס•~•ט••עי~·"

11!118" " " "...
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פר~~עבט ,די~ס ייארז צו זעד~ע ו' פו  iדיי צ·יפערעד םער זרעזת עיג.פי'·הרט דרר-ה .הי לiיrכו.ו' ישע יודנע iמיט

25
~ו ttס זעגע  iז5י ב !Sר וו~ט

J

Pע "',עוtענםליינ'ט ג1ערו~"עד גרי'iס קע~שב  iח.
~ו1עע~ג '1ילrגע:ס אi iייסעון r-ה~בד:ע~ל .ד~.ס .פ~ל ו ןע פ~ן ' 1
1
~דi

_ ,..,
---

•
א!ון ב·. tלויב חעם וו~ס ז•ין qןjי~ע~ד לנו~~עד אזי ..iשיfiךן זיפע~גב~עןב :גע:רו~י'ע . iפ~ר "א;iפ.ער~ש~נג ,פריצי ו~ט

r·; ~Iו.. r.

ס•iי-רוי-ס·י· פער~שפילס.
הו·יבריiן ~אקס אiי'  iל,אבכז•1ייי  t:א 1iן זיכ,•,ע גיעגבא -צו הו'י"בייכן ~ז ע~ר  iז,זל ~ירקגעהע <; א; ףד_iביש•ט ~רי:ב
ו

 1 .אנוי:ן -ג~דביש'ט געעחד•ט ,ער ה~ט ~-ב געוואףבק~

ג.ע  iאiיבער י>ד M-עדדב  yר ,ג~סע;  ·,א!1ן .זי:ן ור:ערבעiדב-
.טעוט צום ק~ע .~",ייר~טס~ ,ש iי-ך פ "·J1הער·וריי·ט  yגס
ט~l,ד חייב1ויין 1ב:עעזהע~ד iי גר iייסע פ~רביגע ל י כ·ט-
lו' 31,קואמעס ורו31ןלכע וה  13נע' :ו געןל,אקט מיט ז·יערע י1ע-
»l »te«Vז ר ח MפTMt.
געבב iיג ,עה~~:רiנען ,יד ש~צייר1עכדע~ א ·iין ~דער ג~ס.
uכו ו1ו1ד " י'Hצובינרע ~'}וסר ציי1ב
הייברייה ה~ט עןג!§!ט ~עשל~סען~ ,י א.i iפ ~:נ.ע:העקב
ה"יבריד fאiיז גע~ג~ב~ןע~ ,ים עןק ג~ יא\  iעח:.
 .ו
י
 " 1י'· ·י' .
iר עט ש iיין ·דייר יאו .ק~:פע דועוט ער ~רט ~רייבגתגהז ;~עלנ.י.ננ.עז שט~ע,ה,ןו א1ףך ,נMפי ~~,ט זיtן א!חיסג~?,לריכ~.
ה"יברי;ן ~קם ~ט זיה נן<ק.ו&ט iועציייררס ~ NIן א)~ן ה~ט; , .שט י'~ע~ 1:ט~ר~ כ .ק ~~ ~~עי 'ע1י'~~ .ער אiףן א!יiסיפ~הtיען ז•ין  Dל~ן ענןtנטליח אין ל ttק~ל ,מיט יא ,iהם.
. _1
ו .ז
ז ' I
·/

,ג~הע  ,iא:יך ,ן~;sק ה•יבריה יאד ;r .ףריק ~ר .iיס ~ו~~.
1
ג~ס.
 . ,' 1ו  1 ' .ו
1
.1 1
 - .געוה~ .אוים ,גrןייה מ~ר רייו ,ה~ פרציי
ש_זכיל ~עז,ז$ג'ט :פ·.ים 1ע vג~ס יי,עסט ז~ ~ר'ייבדר,עה:נע
Nנויף יר1עטסס: .ד·ttחט זח:על אי;ן ר1ע~שע ו'; יז.כ;iמ iז,יר.
il
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.
לימא~(, ,:רעפ) "~(.יגז) אד1ער םזיג פףו דורם·- -
אi iייף חד י1עה'רגי'311ר פ'יער~בג ז,ןבעעך ~ייtכגע•
~מער.יק~ייש·:ע :יו-ז:עב·טףם" ורtזס דרערט געפ'י עיט 'ווי טiרוט\tעז יו.בם עוורע~ס ר':פ~ר·ט פyקתל~ך .חgדעקטץJ
~ סיזנ~ל  oףן חער ידייש ,בן ;-א'יביגק'י·ט א!יך דו  iם· פףך דש•רוב~.ל~11 ,אס ",טי'!'ב ~lפ'ושטעהער פףך ד:ע1ו
~ 1מער י קע , .איו ·~ינו ' tיעדtכ ק.עור  ttחע '1דף.ר:ן ד:ער ,יהייבן'.i1ר 1/ . .א1ףבי lttיא!זי~על!!יוטא חי:ע ~"ו!\/עפ פףן ק~לםףוצ-ענם~ר
י~ידש,$1יר ק~ל~ביע ש1י  jצ~ם זרי~,·,עט מ,\iל· :אין יד' -ג.עצ פ~ך דג'ע iיצ iבים,טיש1עד ~רג~יד~1צ 'iע א~ ך..~.
.

א ~ ר סע ונוסJoן ס נםז•יייזז רי•ים·ט""נויו ' JJ
וראם ס•ז.פט

· ·· ' ' · - ··-

1

"ט~ג פ~ז .דרום-אמערימאנישעז י\דענט~ם·

iניכםrפיער=אבסאמ:.פ.•,

נאכאוניס'ס

·,

כ עפייערט איז וער~

דw:דwנהי"N?'j'fנVSt
1 1

ו

פערכאכד פ~ז רעוכועכדישע שובעונ פארן כעזיי פי·
נעז חיוכרעריםפישע כעאמפ.ע פזז שם~פישז וינסוכ

.

םיט'ן  lבםייי ~ Dן די ננ.וקןנטע ןוםיםםען :שמ~א' ל.אנןע.
םיכאו ס'ייז מים זי•עו עוסtבקיוםיגען נ יי עם

1

א!ון ,עוסם~·ין .fז ~,,זענעך ~פעד מ  iר·ה~ ,י זיי ה~ו5בועד ט~צ'lע.

יזד"זוו זפסאטוור "פי  '5ח~רמאכיע" נw
יאםsפס.רום Mזז•rנש2i'i.~ t4 20 n
l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiגיtו!ו!!י~םב'" "י'זפובנ! :ג Mרים

-

נגע? 11ל~~םע : 1אi iיצפוידיסוע  lז \tס ~~ףשע זכע~:ער אJיז
- j ~tiפ~ו'לא~ .נ~ע ...די פtזליציי ד1עלרוtl 5כי בישס ,ד..ע~ר
צף .יד 1היג.ע '_•!fיזעי ה).י31גtל~ _רער·יעב.ר ~ז זועו .א :iי• D
י~יס-ןנ~ט·עיר~ל ורזsס וה~ט בישט ?~גג צור '11ק ם~-
~ל~דיrכר יא!ן ~ז פ~וק'ער שותל אiדז ,ה~rט פערוחא~ב

1

1

ו~•

".

יודס• tיז נו1זויסיז

צ~'ויכ רעו אכטיםעמיטישער חעצע

l ,י פדיוסז וסגוויזיוזפ דורן זזו מוכם
גנוור~ר  Jן

•

.

~ Dora Scurlם) Dוון1 Cוםיםט llזן אים"'יעניזנע  fוערזס~  Doboszנם Ada
)טענ  fו 1ורםיםם פזן דעו ררווסוררנור ~ eערע.l\leksander Mlchalowskl .
 Jננt.זם< 1וטיםם וון רו  1וש  1Sדועו  a~sערע.
1
נעז.פישrפער כאר א~ז אר~כעסטער
~ו דעו נעז" .חז 1יר' "

נ11ונרוהיגונג·פזו ,,

, .זדיז uר11 .יוטזזו1פםויכסו סאוניםסם
ד\רן

ד•ו•ג~כט :םר*פ .י .זאסם.

s

פיובוזו.ו ,ש1משMן םנ.ר iברפ~שי'ל פiףן יע;יi1בעץ )כעס~1 -היNפ-טע~בשוו,,,גtוע ,דttס יאוד ש \lין ~ס צ~ yהבטע
זsןרפקבן( .ר( "'l iנגעוהא~ס1ט יאiד חער liור~צ· ע  •tצ~ייל:נ·.פי~-ר ~ל ר~ר~ס ע~דר1D .צ~1עס ור1עט~ irלץ ~פגע,לע~גט : \.ו
~~ טiעיימם ~פג1עלע~גוכ~ ~געור~ען ש iיז ·7כ ~ 1tבייבטעז.
1

t

זאל פיוחארםאביע

'ארדער פייJהארמאנישער ארסעםםבער.
.ני"עםען ו~ ב~עק~מ  Jו אין קוםע פזן םייה  11רמ  fניע.

tכ" ש:ע~רב ~ רוויץ'~(. ,י'!ט) ו!$ס -ע~צ~לע:פ~~ tשנל~ ,ך ב~כ·ן ע~פב.עען רי פערו~ד?~ב bן!~.ט1~iד~ס
ייועוגטס )יא! ט1ש,,.1ב~רירץ 1ה~ט \ריד1ער נ.עז~':ניטרעןייrם גירעטכ פtע~Pעז וירדער ~םצ~לעP.עו רעם  !iר~צעיס
םע~~* .ס.עגע i .יד ~'יביג,ער פ'·ו עחם פnעליצ-י iן· ביז ~י :זיי' .וידיל ,עזם וה~~ר".ו,עפעהל1טי ~.יי·'י פ~ו11די

דר

//

'

. i

 4,1יאחרעם~צייטעז"

 - ,_. .,. -ברריבשטייז=פר~צעס ~ eכעלייכט צ~ם =10זפעז מ~ל

1

הז מיו''

הייבט ,םיזפרראך ,זעם · 18טען ויי'"· ~ 8.45ררענד

1

ו סנ

•

.

מ~זיסאוישע גבוזבוושאפט

'י נ.ויקלע~ר~בג ש ~וצט  ttפ ~ך ש~רPע וועטורער יד ו זויזי~ביםזפישער נ.ב;ורו ע.כ1בג א\י  iפערח~ן ~נ(ערנסט1ע
ג~עf:iא ב~ד, 1ז;>חיו ס.ע cיע פ1ן .ק1.א בע~~~נעבידג ~ו די שט~וו1ע:פ1.נג צ .1ש~.פעד ~ פ;,ערוא'יניג •טען מל1כה-צי1בסי
הiבח iח אiיד פ~רס פוו שנ.ח-ר!\ה און צור) Mנגס ן~-ן.נר טlישועד יפ~בט 1איlיiף נ·יע~ ~סודרת ,רו1ע~' : ,,רעווידיז$ניס
ס~דש אiיך ~ר"נ.יםס-קג.זנפליקט.עך  1עכ~ר די rמעס·יע~ג ן · טiיש1ע ע~קז,עקוט~יcוע ~קטו~rו ד~יוצ~ קי·ז:::הע1לפעך'(,
i
~ידיצ(~ tגע'וע ויכטובג1נוג ~ננ.ע  ·~ iישט ~.נעור ,יזזע~ . ,
(i
ד

·'

•f

•••

• • • • " 1 :.

' •

'

ואדזבוו י~דישע ויטעואו

צ~ בתנחייבו:ע lהעם מצב א~iד צ~ציי:ר1ע~· hי \J1ןדער ל'יtג~בג
פ~'וtוש עהער פ~ן דעו מעסיגע·· ז~t.זיצ"lע·
' ו
די ע~יקלרע~בג שליסט זיה מיכ! דיי י,רערט  yיו1,דt51$
"אי iי:פ .צ'lייוש~ן  ".,,ט'ו·'יע~ צ·י iביס·ט; ע  iמח~ץ דעו ו~ע-

v

"!.

1

וועגען וער ועצםעו סעסיע פ~ז ציוניסטישען אסציאנם·סאמיטעט
iכ;p.יוע?fיעבט?יכט ~ לעבג~חע ערקלשר~בג דועגען זעו
··טע~~ ססעיע פ 1ו צ" iביסטיש,ע ~, iקצי~בס-ק~מיט1עט

8ז

------·----------------------------------~ ------..;;..-;~ ·,.י f_, u.: ,:ע~ ··~ '~ ~ :.-1·, ',

וסוזיזיאנימטישס ס~זעסדטידזס

,,
~ Iויז' ,גtי)(.Yא ןדער ~ע' i iעקו>tיוו-ק~מיטעט פ~ד
ררע~וזכ-פייע~כד פ~ן צי iביטtנ' עד-עררוידי~ניסטעז ה~ t

y

...

1

~ .עד בשיט ~ה·ר ~sצףטרעטען פףן ז·ין 111ע· ז ~ ג~ט ;~n 1דעד ייארך ר ~ע,ן מ~~ ,י ~י א!ח סזעחן ~ייבעו ר~ל·ט ~הם tזבוער גערוע  iדו·ע ~ iבעהמע ז~

 -י"ייבורויי;ן רו~ס וטס-ט ד~ ~יו ג~ס ,ב~ח וו~

~ס סאrייז ~יטר 'ליי,ן ~י הי"ינדי;ן t ,ז~ט ק·יב1עם ב'ישט ~ו א 1צז ~!.'"'. _:ג1עק!$נט יי' ·)liי? פ.ער ...~, 1ט ג א\ףך ע~ר בttה ביוש\פ ד'יד אביך .ל~ק~ל ,אוון עןר ד~ל דיה מסי הtזסזפף ע~גולזt.רם ~tר·יבגנ.רiיע  iא!יך ~"~ף'ט!}ס~! .

נןJrצו311תtכiל' ~ד .לע\ף אiיין ~ורע נד

דוt311

/J

ע1ר ~ר iי.ס רפז דר~,לט ·~ י 1ע -ב כ:rעפ~~. :ערל ו רע ~  · ,ע iוו!$ל~ ביש·ט א1יהם נ.עגעגעבע  iאiיiפ' . iס~.ק ה·יבריה אזיז .מיrג דנו~ר

 d -ציiדי ,א1יח ~רף .רו ורי.-קליח ז1עחר .ד~ק~

p

שש.נ .א1ףך ~&ור~עקרן ~pבןהעןמן פ~ר רעם ,קכיP.ע ~ס גע ~ב .ט ~ףרכפ ~·רניי ז ו בעשל~ס א~iן ,יו~לי" ....צףריק פףלעד ר11הייגק•םי צףנן.pג!בדבע~ג  iצ~ם .פענסטער .פ~ן ~ר יזין ור~ס דף הו5סט מיו ~ .פג ער~·ט,עוו 311ט ד~
' ~{!!".
.
1
1
1
·י~ ע~גנ~ל~1ד א iכ י~~ · lה פו~ך ייי ~םףרמיםטעד~" ,סט~ראiי" ע1ר ה~ט זיח ד ttיט גע!ר:עחהט היד ~ Miז לiע~כ.עד פ~נ ~ ~ .רוע אi iיסו~רפעך p~1:5עח ~י=.יצ ,
לבןח,ןע ~\א 11ל· ~!1$.lד~;פ.ע:ו דערר.רריל ביש·ט .ג 371ה~ ~ועלכ,ע זעבע , ,ה!$.ד ג:ע:רו1עד י כער1t ~ ,ע · ~1ע:פ.ט  .נ;ישט צףריסנ ~ייריבק~ק ·י•בדד~ג א~יבוח•יביג 1כד' ,,זי:ן צ ה --ר·~.פ:יlא ~טספר~ מיח בישם שס,ער1ען.
1 r 1 ,
1
~ ש~ם :ע~יחי'ה פ~ז סרציי;ן .ד1ער ד1עטעקטיוד ה~ט מ;ןער.
1
1 1
 1 1 1ו ן~1 1
' 1
,
 •~
•
•
'
>ו;
 ~'" "'~
·""
~ר1.ע1 '1י1ד• "'1זיי  .ר והאט  iשלא .ג ~ ·,ואל"י ~.-:t J,יעק.ן ,אiחינ .ענ••tע~ אiיז ~";וש "} •iרע>,)°טח_~.י}$ ,ב!ה ;~--עבנ
 l1ג:$הט ,עךמד די'ר ביש1ט ג·ע Tגגt$כ ~ז ד~ ט~iרס:טי·,fו{י~~~כ~~ג=~י;~דו~~"~;;:ב~~~י~~~~ ~~i :ז!teי הייבריה ; riיף ~~ שפ;ץ-פי~כ 1ר~ ~ iיס~ -פ: .נו  ~ rמעד בש·~ם א~iד בישונ ע~גקער.יiכ  1ערד1עי~עז פוך אlי יזח נ:ישטי ~בעור"יזע  iך ~~,ג~ס~ ,ד ר~ ז.צ~זט יג~רזכ •זגr
ר~!אז r-צלףי.נ רע~ר פולשעtiיבדיגעו א1ובוריסנו1נה"יtכ 1יnאיi"tבובג רע~ האט זיה ורי> אנ ב ~ -ארפגע~~ג 11ב:עיור"יניג .הףב~ ע~רע~טר מעגשע~ '1ז1ענעך געזע.סען ~ר~ם ביז ! iג· וו1עסט ה;~rפ.עד 'רניי•ט:ע~~ור~ג.ע ~נו•nיזףנע,גר פר 't
/1

1

1

1.

רו!iי'!נתגד זי"עןר 1ר~·יטו1ערדיגע1ו ג iרל1 .הייב·,ןי'" }$טsזiי אiון אjיiף ,יד ~עחפ:ע' ~דן ~~\א ~ר f:iאסifי iיפת"כ;אtכ .ע f ,ט~~ :י ~ישע~ אiוך~ פחעחל·יי :ג·עש,מ~עסט .י'? אiיrפערורי :מי:ו ~

1
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