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1 о געלר. ליעב האט וועלט גאנצע ךיא
זינגער בעױםטער קעש;ניעװערז ךער געשטעלם זאססען צו
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.נ בױמעלע דאם
 אבותינו אבית אעיעךע האנען בויטעלע אײן
 געפלאנצט םדבר וױלדער דער אין

 שײנהײט טיט אונד פראבט מיט
אײנע ךאם האט
 געגלאנצט אי־ױס בױטעיעןז אללע פאן
 צוױיגען ךיא אונד װארןיעלק ךיא אה
 פײגען יױא אונד טײטלען וויא איז זיא
 װעלט ךער אין פרות אללע י1אז
 בלעטער ךיא אונר .קנאםםען ךיא א

 פעטער איין פאן פירושה
 הענט ךיא אין ךאם ס־ר האלטען

 געוועזען הײדען מיר יטעלעןד-זינד13 ךיא
 גוט םיר פעו־שטײען משל ךאס
 אליין משה איז פעטעייל ךאם
ױד. דעם פאר פאסט טשל דאס

с$ч׳г $$гозчг т׳г

V,. 2 •/־.;״ -
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 שײגע ארנד ױנגעטשקע םױיע, פײגעלקז
פראכט אונ פעךערליןד זײערע כיט



 .קלײנע ךיא צװײגעלעןז דיא צװישען זיןז האבען
 נעסאכט נײסטערע אײן יעדערם

 סליהען פלײלעך זייא פלעגען ךארט
 ?אלאדיען שײנע ײננען

 װעלט דיא פערהיליכט אזש האבען זײא
 טומעל אוגד נעשרײען דיא פאן

 היטעל אין דארט גערטנער ךער האט
 גיקװעלט אן פיײד גיױם פאר
 גיווען לוים דיא זענען פײגעלעןז ךיא

 גוט סיר פערשטײען משל י־אם
 אלײן ואט איז ערזגערטנ ךער
ױד. רעם פאר פאםט משל דאס

׳ - - ־ т ד י

.3
 צײטען גאלךענע ךיא געדױערט ך-אכען לאנג ניט
געבליעט בױמעלע דאם האט לאנג ניט

г  • г  г г  т  т

 זײטען אללע פון וױנטען שלעבטע

 נעריקט אראפ וועג פון דאס האבען
 וועטער שלעכט; ךיא אע בארעם דיא א

 בלעטער אללע אראפגעךיםען האבען
 פלאם ךעם םיט פערביענט זײא האט בליטץ ךער

 פערטךיבען פײגעלעןך אללע
פערבליכען זײא איז אײנע ךאס נאר



 שטאן נאקעטער אײגציגער ךער
 גיווען שבטים דיא זענען פײגעלעןד ךיא

 גיט םיר סערשטײען סשל ךאם
 איײן הםקךש ית3 דאס האט נעבךענט

ױד. דעם פאר פאםט סשל ךאם

.4
 נעליטען האפען פיר צרות פיעל וױא
טיײט ,יעךען אויף

מחותן א אונז מיט גיווען איז צךה אײן וױא
ס געצאפט ארנז האט מען א בלוט ך
זײטלן אללע פון נעמוטשעט אינז האט סען
פערפײטען צו אמוגה דיא

 גליד יעדען געצד־גען אעז מען האט
 געבךאטען פײער דעם אױף

 טאטען אונזער אין פערגעםק צו
 ױד נאמען דעם פערבײטען צו

 םבלנות אױף גרױס איז ישראל׳יק
 ט;עד ניט מאהל .קײן װערט »גר
 םפנות גרעםטע ךיא אױם שטײט ער

ימ־. א ערז בלײבט אוםעצום



יתומה פלינרע דיא
 געשטארכען אפ איז מוטטער אונזער

 װײב אנדערע ךאם נענוסען האט טאטע םײן
 טריבען צו ער האט .קינךערליןד אונ
איבערניבליבען. איןד בין יתומה בלינךע אײן

.2

 אײן וואלד אוים וואלד געגאנןען גין איןד
 ארײן שטאט א אין געקוםען בין אינד
 נאנט דער אין שפעט געקומםען בין איןז

געלאכס. אונד גישפעט םיר םאן םען האט

.3
 .לאכען איהר דארפט וואם שפעטין, איהר ךארפט וואס
 םאכען ןדבה א געקוםען בין איןך

 געלט שײנקט^עפעס נךבה א שײנקט
וועלט. ךיא ניט ;עהט װאס יתוםה בלינדע אײן

.4
אין.ימ פאךין זי]ז פארען געוואלט מיןד וואלט איןז
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 מאן האב.ניט.קיין איןז ניט.קײן.קינדער, האפ איןו
 רויין אונ איף .זיץ הײם םיין אוב מיןד טאן ךער איןד
גע־־. אךײן שוהל אין מעםין מיט ניט וזאב איןז

.5
 לוגין אין באדין פארין גיװאלט םיןד װאלט איןז
 אויגען ניט.ק״ן האב איןז נעלט, _קײן ניט האב איןד
 וויין אונד איןז זיץ הײם סײן אין מיןד טאן רער איןז
.געהן צו הײזער ךיא אין וועטען טיט ניט האב איןד

.6

 דנעםטער אין באדען פאךען געוואלט םיןד װאלט איןד
 שוועסטער ניט.קײן האב איןז־ גרװ־ער, גיט.קײן האפ איןז
 וויין אונ איןז זיץ הײם טיין אין מיןז טאן דער איןז
אכ איך געהן. צו היים א וועטין טיט ניט ־

.7

 אהרט יענעט אויף דארט אונ ךארט
 דארט רוהען מתים אללע וויא

 שיינם אײן אונד פײנס א םיר פאר איז ךארט
.איינם אלץ גאר אמ בלינד אונד טױדט



מצרים♦ יציאת
1

 אוננענןערט װדעלעןז או;זערע זיןד האבען אםאהל
עךען א םיט חאידײער י

 ?ןלעהרט דער האט היםטעל אין נאטט א ךא איז ;נט אז
 עברײער אײן אײנער

 געטוהן זאג א איהם צו גאטט האט
 ^רויס מאנען איןז װעל ךיןד
 ארױם ויעט ליר פון

 געטטליך זיין װאס״װעט פאלק אײן
 בוןד םײן איז נאטור ךיא

איןז װעל פיךען
בלעטליך. ךיא םישען װעסט דוא אונד

* **
 דור ;עדען אין אזױ
 נאר אייןז אץד יועל

 וױנדער גרוים בעװײזען
 זיין װעט איהר אױןז אונד

 פײז אונד גיט מיר צו
נןנדער. געטרײע איהם ?נו
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2.
 געבךאכט.קײ'.ירישלןם איײן האט״זײא >גר אײךער
 טצרים לאנד דעם אין פערבראכט ;אהרען םיהל זײא האבען
 געדרוקט פיהל זײא האט פרעה

 כןלאגען זײער הערט דער האט גאט נביז
 געשיקט אן לאנד ך>ם אויף ?גר האט

 פלאגען װיסטע פינסטערע
 פרעםט װאס חיה אײן

 טרעסט װאם נאגעל אײן אונד

 ךטות מלאך פינםטעךען איין אונד
געהן גיהײסען זײא האט אלײן פרעה ביז

צאות1ה אויף גיגעןען זײא האט אונד
* **

 ר1ד ;עךק אין אזוי
. .נור. אײןז איןז וועל .

.3

 קאםז דארט פון ארױס זענען זײא ווען
 געלאפען נאןד פיעה _זײא איז

 .ים דעם ביז מחגה נרױםער א מיט
געטראפען דארמ זײא ער האט

Т г  (  «  Т  Т * י

עק אײן געטאכט זײא ןןפ מאלט ער



 פערלוךען געוואךען וואלטק זײא
 שךעק פער איז געטוהן געשרײא אײן גאטט האט
 פערפרודען געוואר־ען ים ךער

 מיליטער פךעה׳ם
 סעהר דעם אץ האןען

 קכורה; זײער געפונען
 לײט אומערע האבען

 זײט יענערז פון
שיךה ךיא פרײליןז געזינגען

* #
 תר יעךער אין אזױ
.נױ־ אײןז איך וועל . .

.4
 יאהר פערציג פערבראכט זײא האבען אזוי
וױסטע ווילדער דער אין

 שפאר .קײן געהאט ניט _זײא האבען װאסםער _קײן ןןפ
 פוםטע שטײנער אונד זאטד נה־

ק האט  געצאפט וואססער שטײן אײן פון זײא ט
מ״װזם דער טשה

г « ג *

 געשאפט זײא האבען היםטעל ךעם פון
 בצהפוטת ברױטעלקז

םןז א פײגעלעןז



גלײןז זייא צו זענען
געקוטען פליהען צי אױןז
.קעפעלעןד ךיא אינז שנײדט נאט
טעפעלעןז דיא ארנ אײןד קאכטזאונד
בעקומען• ױאיזל אייןד לאז־ אונד

*# *
 חר ;עךען אין אזוי
.נור אייןד איןז ױעל . .

.1

נשתנה♦ מה דער פון חכם אײן
 גולם גאר.קײן חלײבען בין איןז
 זיןו בײא זײן איןד מעג גהל אײן
 עו גאנצער ךער ליגט הענט ךיא א־ן טיר בײא
 םיר צו אנקוטען מוז יעדער אײן
 גאנג אנךער אײן םיןז שיקט יעךער אײן
 טעגה ש>ם אן גאר געת אץד
 לאגנ אזױ פין איןד הײל
 גשחנה. מה ךער פון חבם א־ין

נשתנה. םה דער פון חכם א חבם. א חכם, א г т ׳ ч I т т  * т т ־־ ; • ־־ г
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2
 מאהן איהר בײא זיןז פעסטיט וױיביל אײן
ליעב זײער זיא האט ער װײל

V« • •־ Г

 ארײן הענט ך־א אין איבער איהר ןיןד גיט ?נר
 שטוב אין זיא ווערט קפאדיק ךער

 איהר פון פעטש ער־ חאפט באלד
 ברײנה ווײגיל טײער זײן פון

 םיר אין געראטין איז זיא ווײל
נשחנה. מה ךער פון חכםה אײן איז זיא

נשתנה. מה דער פון דכם א חכם, א חכם, א т ז I Т Т  7 т  Т ־ : • ־ V
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.3
 אױף._קאטאװעס חתונה האט אײנער

נאר דער ער האט געװאלט
“  г  т  Т г

 נאז אײן אן זיין מעג זיא װײב אײן
 פןף־ א געלר האט זיא אבי
 מזיק דער געקײגען ;נר האט ווײב אײן
 הושענא אפגעשלאגענע אײן
 םןד .קײן ניט יןד1א זיא האט געלר .קײן אונד
 י נשתנה. םה דער פון ח:קח אײן איז זיא

נשתנה. סה דער פון חכם א חכם, א חכם, א



4.
 ליעב פײךיל ךינסט זײן האט הבית בעל אײן

 איהר דאס ער װיל זאנען
 שטיב אין פינסטער איז ״עס װען איהר זאגט ער
 ךיר שאי־ װײב סײן פפךה א

 זײין דיא אין נןנאק אײן ערי חאפט ^ליצים
 זײנע צרות ביטערע

 אלײן װײפעל איז.זײן ךאס
 נשתגה. סה ךער פון חכסה אײן איז זיא
נשתנה. םה דער פון חכם א חכם. א חכם, א и ׳ V I Т *  Т Т * - ־ г

г■* л 

.1

הםצר♦ מן
 אילע ,קענען איהם יוךעלע ךאס

 ;אהר ?נר אױ וואס שוואןד אוג קלײן(
 ךאליע גיעםטע ךיא ער״ ?זפ;עלט ךאןז
 ;אהר טוזענד פון צײט א שױן
 שערשאפט איהם וואם
 קלאפט אזא האט
ליד איין שטעגךיג ווײל

-  14  —



! ױר ךער ינגט  
יה קראתי׳ הםצר סן  

יה במרחב ענני .
Т Т  Т ־   • Т ?
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** *
 סענשעלע ,קענסטו ױאס
טױ־ין גאי־ םיף

אן. אײבינ פון װרעניאן םיט איז נאטט ווײל

.2

 יאהר הונדערט פיר האט גךעה
 כלוט יזךעש אין געבאדין זיןד

 גאר זיןד ער האט גערעדט אונד
 ניט זײא ערז וױל לאזען פךײא אז

געהאט ער האט װאס־זשע г : т זר г ־ זי

במדות םפת
 שפאט אונד שאנד צו געבליעבק איזט אונד

 הײנט דאם צײלט דער ישראל
דותת לחר
עסיבעטטז ךעם אויף פםח
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 פערשאפט איהם יואס
 .קי־אפט אזא דזאט
 ליד אײן שטענךיג ווייל

 ױד. ךער זיננט
. המןיר םן . ,

ו** *
 טוהן טיר גאר מענשעיע דוא ^קענקט וואס
אן אײביג פון ױדענויאן מיט איז אשטזל װען

 מאהל א נעװאלט האט הטן
ױד דעם פערטיליגק

 צאהל אײן ,אן איהם ערי האט געםוטשעט
 ראסבלוט געצאפט איהם האט אוגד

 געוועהן םוןש זײן איז װאם־ושע
תל;ה דער אױף
 לײד אונד צרות געליטען האט אינד
 הײנט דאס זגײלט דער יװ־ ךער

סעוךה ךער בײא פירים



V

 פךײד גרוים טיט ;עדען א פאר
 פערשאפט איהם װאס
קראפט אזא האט
 ױד. דער זינגט לור אײן שטענדיג ווײל

. . . המצר ?ון
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** *
 טוהן םיר גאר מענשעלע דוא .קענםט װאם
 ױךענ׳ױאן םיט איז גאטט װען
אן. אײביג פון

> *■* >י-------,;י 1 ו

אטעדיקא♦ פיץ קריטיקע
.1

 פערשטעלט א'ז וועלט ךיא
 גלײןך ןיא איז געלד פאלש צו

 שקר ךער צײט
 ע.קםעסטירטז ױעלט ךער יף1א

 פערהאנען איז אפסאנעױען צו
ס;ד א פלאנען פוהל
געפראקטיקיו־ט שטארק ךעם אין איז מע וואס



 צרות מיט פוהל וועלט א איז עם
 ?פױת אױף יג1ט זיא
 התוהו עיילס צי ?לייןד איז ןיא
 ק־עריטען ךיא פאללען עם

 פ״ןיטען סאלשע ךיא חרןד
זײא. יף1א טבין א איז יעדער א ױײל
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.2

 געװאךען איז נאטאךין ךיא צו
 שװעהךער אײן חםרין אײן

 יועלט דער אין עקסעסטירט וואם
 ?ייגאטאװען צו בױען אן הײבט טען
 מעהךער ױאם געמךאװען )אהל סען
 נעלד ;עניס׳ם נאר טײנט םע
 בעלער מיט גארינס סאכט טען
 פעלער אײן ליגט הארצען אין

 נױט םיט טאנגעל סיט אךבײפז םען
 חקירה דיא מען פערשטײט ךא

 ךירה נײער איין אין ארײן דארף טען
ברוידט. אױף.קײן ד־א ניכט איזט ךא
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.3

 פערהאנען בײא ךער איז עם
 בנאטנזת פײגע אײן גאר מענה אײן

 געךישיט איז זיא װאס
 טרײט יעדען יף1א

 וױיטק פון שטײט זיא
טאטען לענען

 םפנות אױף שאטען ניכט זאל עש
 קינדער איהךע .פאר
 ?לוט פערגאםען האט זיא װאם
 מסתסא איך מײן ךאס
 מאטע אונזער איז תורה ךיא
 אפגעהיט אוגז בײא נעװעזין אױ זיא
 געדנךגט איהר אקײגען האןען ס־ר
ךאם,עךקינױגט. זיןד האט זיא

אהער. ביז דאנען פון
.1

 יעךער וױיסט ווערטיל ךאם
אהער ביז ראנען פון



 חדר א־ן אױס לעהרינט טען
 שװעהר ראס איז פערגעסין

 זרווי־פײטעל טלםד ךער
 בער אײן ײיא גרויס איז
ם מיט טײט/גלט אינ ע  טײטעל ד
אהער. ביז דאנען פון

- 20 -

.2

 װײגעל דאס ליעב האט рр ךער
 איהר םאר אוים זיןד שטךעקט ער
̂קעציל זיא רופט זגר  טײבעל .
דיר פאר זאהל.זײן םיר
 איו,קעןד טײריי דעם מיט ערז עםטישטו װײל ךער
 הער ווײבעל נאר ג״יא

 גל־יבען מאן ךײן ךיא וועםט
אהער. ביז דאנען פון

.3
 ןןהרייןד ראןד איז \עקיל ךבי
 ױעלט גאנצע ךיא וױיסט ךאש
צײטלין גײא луг האט װאס פאר



-  21

 געלר פיהל אזוי פערנוטען
 שווע־רריןד דאןד איז ^הרליןד

 ווער גיט דען ךאס ווײסט װער
 ןןהרליןז דאף איז ךבי;עקיל

אהער. га דאנען פרן

.4

 יאטטען איןד וואלט ס־ירלעןד אייןד
 מיןז איהר זאלש פאלגען

 ווײטען ךער פון האלטען זאלט איהר
 זיןז־ פין טאן ירננען ךעם

 ליעגען אוגר גלעטין אײןד מענ ער
 מעהר ניט אבער קושען

ראנען איהר זאלט שנל
I Г Т • Т י־  V

_אך,עי. בין דאנען פון

מאנאפאל♦ דער
.1

אײנער דארט שטײט קלײט( דער.קאזאנער לעבען
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 ?לאם שךעקליןז איהם אױ פנים »ײן
 נעםײנער אײן פארשוין אײן ים1א ווײזט ער

 פוס דעם פײט־ ניט האט אעד
 ןעקוטען קאפ;קעסזפאר א שױן האט ער

 פאר א פלעשליןד שוין האט אונד
 גענימען טרונקק צום זיןד ערי האט

 יאדדז גוט א לעןען צו אפ רעכענט ;נר
 גאךאךאמאי ךער אן קומט זײט דער פון

 קול אײן אױף נעשכײא א גיט אונד
 סאסטאןץאי דער אױף פלעשליןז דיא ברעכט צי אינד

סאנאפאל. ניט״קײן .קדחת ערז טריננןט

.2
 גײאטען אויןז הײנט איז ךאמשען ךיא פאר אונד
 נחפה גרעסטע ךיא צוגעקימען איז זײא

 ךיאדיטען אין איהם א.קוץינק טרעקען, ערז ךארף ןראנפען
 גנןטוז גךעםטי ךיא לעבט דער זיןד האגען זײא
 געשפארט ארײן ךעםטאראןױע דער אין זיןז דאט ערז ווען
 פערגעםק גאר ״ער האט היים דער אין
 געךארט װאם וױיניג איהם האט נןאפף זײן
 עססען צו וואם געוועהן ניט איז הײם דער אין אז

גרױסע איין פלעשיל אײן נאןו טיןד ער׳ שי.קט הײנט



 שאל דעש אונטער Щ טיאג איך אינד
 ביםיע אײן אלײן איןד םאןד וועג ךעם אױף

םאניפאל. .קײן ניט _קדחת ?גר טרינקט

— О — —

נאז• אײן נאר זעה פנ־ם אײן נאר זעה
.1

 או־ויס ווערטיל ־אײן איז אךעםס אין
 וױטצען פראסטע צוױיא םיט גראדע
 גמים אונד קלײן רײןז, אונד ארעם
 ןענוצען דעם מיט זיןד טוהען

 .קלענסטען דעם פון
 גרעםטק ךעם אין ביז
 געסײנסטען דעם םון
 הױז רײכסטען אין ביז

 ,קע־רין זיןו וועט איהר וויהין
 העךין נאר איהר וועט
נאז. א נאר זעה פנים א נאר זעה

» Т•  * • т  Т  V
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.2
הײראטען איןד װעל אײנע דייןז נאןך



 נליק ױאהרעס מײן ביםט דוא ווײל
 פיעגען ניט אפילו וועל איןד

 טאטען דעם ײא3 מאטען, ךער גײא
 צװ־יק סל״שבע פון קומםען װעל איןד אז
 מגקומםען סלוזשבע פון איז ער

 גענומען טענה׳ען איהם םיט זיא האט
 האז אײן וויא אן זיא ער קיקט

 העךין ניכט זיא וויל ער טיעךין, םיט ױײנט זיא
נאז. א נאר זעה פנים א נאד זעה

Т Т Т  Т Т

.3
 זעהן זיא ער פלעג חתונה דער פאר
 פעטט אונד דיק געװען איז זיא

 צײן װײסע האר שװארצע פיט
 בראנעט אײן כןיאסאטקע, אײן
 באלד חתונה רער נאןך
 געװאלד אײן נעװאךין איז

 ביאז איין מיט בלא;ען אוועק זיא קאן? מען
 ;עבײן אין געפארבט נאר פעטט ניט ךיק ניט
נאז. א טיט פנים א צו דער

Т • • Т '  V

.4
ןעוױיזען צו ^טענךיג ^מרה



 געהאט אויןךליעב אײנער חאט
 • אייזען וויא שםארק אעד געזינד

 ךןוואט גרױסער איין אונדרערצו
 נעשלעג אײן איז.געוועהן טעג ךיא גאר
 .גלאי א וויא פגים זײן געםאכט טען האט

 געקימען אהײם איז ;גר
 אויפגענוםען װײב .זײן איוזם חאט
נאז. א נאר זעה פנים א נאר זעה

г ׳ Т X X • Т Т

געלד, ליעב האט װעלט גאנצע דיא
.1

 זינגען צו פובמקזנ אײן פאר
 געפעלין זאהל אז

 געלונגק איז שטעניײג ניט
 שטעלען פדיךען צו פובליק אײן
 םאכען נךאךע ןיןז קאןי עם

 אויםלאכען גאר טיןז זאל מען
 וועלט גאנצע ךיא
 פערשטעלט איז
טוהט ;עדער אײן

. — 25 —
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 געפעלט איהט װאם
געלד. נאר זיכט ;עךער

.2

 בעךיםטער אײן הץ א
 טאלאנט א םיט איגד שטומע א מיט
 ןןר קוטט בךית א אױף

 העגד ךיא אויס ער שטעלט שגרןו םי
 חןן אײן צו ראם קוםט וױא
 בלאזען אזא גאר זײן זאל ?נר

 ױעלט נאנצע ךיא
פערשטעלט איזט

 געפעלט איהם וואס טוהט יעךער א
 ש^כףים םי ריא פון

געלד. םען םאכט

.3
 אײנער ד־ארט מאהן ױנגער א

 םןד א פון;אהיען איהם קעןז איןד
 בײנער םיט אונד שסאטעם םיט האנךעלט ערי

יײןד פ־יצים נאר ױערט אונד



ען פון אנ ס וו א ט ^עשירות ך א הם זיןי ה ען אי ם עני  ג

ען פון אנ ם וו א הם איז ך ען אי ט קו ע  ג

א ע ךי אנזו ט ;  װעל

ט איז ל ע ט ש ר ע  פ

ר א עךע ט ; װז  ט

ס א הם יי ט אי ל ע פ ע  נ

ם פון ע ט א ס ט ש ער מי ײנ  ב

ט כ א ק ס עלד. ט ג

.4
 מעכטער װאקסענע ךער ךךייא הון פ^טעי א

 לערען צו װאנען פון ניט האט
гשי־עבטער גאןז איהס נײט יאהר א װאם г : ' »  • •• т т

ט ראטע _קײן זיןז סען ער  גערען ני
 הױי איין אױט _זיןז ייף םטרױעט פסציינג

 פון;ואס אן םיןד שטויס איןד
 װעלט ו״אנצע ךיא
 פערשטעליט איז
טוהט יעדער א

Т V

- . у «נעפעלט איהם װאס

 שכל האט עס ווער
געלד• ערז מאכט



 פיאנע אויף קופלעטין צעהן ךיא פון נאטען ךיא

 געזאנג אונד טעקסט מען בעקיימט בעגלײטונג

קישיניעב. ל♦,ערליך ספךים סקלאר דעם אין

*
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טיפאגראפיע

קישיגייעב♦ שליאםאוױטש י♦
 טעהאטער געגען נאס מיחאילאװסקע אונ .ױקאלאיעװםלןע

? ׳ גרויםטאן ע ל № 160 1אט

 אויןל־ זשארגאן קוךש לשון אין ארבײט אמיערלײא ךרוקט

 ןױנאדני אונ פךײזען ביללעע צו שפראכען אנדערע אין

 .גרויםע סיט גידרוקט וועךין זאכען קהלישעז לןאנדיציעם

 נןוױטא־ ניכער שטעי־יג זיןד געפונט אײןז ,אוסטופקים

 פרא־ קאנטיאקטען,ז :נעשעפטען אללערלײא פאר ךיאוםען

 אונ.קלײטניגןעס домовладельцы פתים ?עלי פאר שעניעס

 ךירות• ךינגען פאר צו כןוױטלעןד שוהלען, פאר ביכער

 צוא ביכער ארט יעךערז ;עצט זיןד געפונט אויןד

װ» ז. א. םלאכות ב.על קעס,זפאבךי האנךילשאפטען, אללע



לוח אברייס וואנט תססישער ױךישער, נײער ךער
Л899 אףיף

 אױף זוגן ךאטום אױסלענךישער רוססישער, ױךישער, ךער

א טאג, יעךען פון גרױס ךיא גאנג, אונטער יגאנג  סךרות ף

 וועלט יוךישער־רוםסישער .טנתים פערשירענע װאןד, דער פון

טענשען. ךויקע אללע פון יאהרצײטען ךיא ךודאניק,

טצע־ ,^רצײלונגען ,ביא}ראפ;עס פיעל זיך נעפונט ךארט

 _עצות - רעטענישען ,ו^שובות שאמית ,אנעקךאטען / נים

 ־ גע בלעט'ל ;עדען אױף ,קטאטיםט;קע ,הױזטיטלין ,טובות

 ױאך .אללע .פערשךײבען צו אױף .יאטעטקיס פ־אטץ זיןד פינט

 וואכען״קאלענ־־ א ךעם.קאלענדאר פון קױפער יערער בעקיטט

.װאןד גאנצער ןער אױף ךאר



ה ע ד ו מ
פון ספױם פקלאר ױרעשער דער

ערליך ל.
 פון גאהענט בךוגור״.קאלךעראן געצױגען איפער ןיןז האט וואם
 פיעל טיט גיװאךען פעתךעסערט פ;על איז גאס, לאנגער ךער
זשארגא־ אונ עברײעשע אײנע ארט;קעל געקוטענע צו ני;ע

זײדענע אונ וןאלענע טלתים ב-־ער שע!ע
 טיט אללעס אוטשעבנ/קעס ױךעש־רוסשעשע אונ יװ־ישע פיעל

 .פרײזען בילליגע זײער

 к השנה ראש ערבז הײנטיגק צו גרײט פאר איז םקלאד אין
3 ין? ■םטעי_קא טובה שנה פון וויבאר גראטאדגע 0 0  סארטין 0

קטיק. א פאר רויכ .\ ביז קא׳פז ן פון

 װערען ןייא וױא אהרט דעם פון איןד בעקום ומלבים אוךוניט
בלײכען. צופױךען העכםט װעלין קונים ךיא אונ געקױפט

ערליך. ל. אכטוננספאל מיט
קאלרעראן. הויז קעשיניעג
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