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מיליטער. דאם אונד יואהלק ד־א
— םסען•5גלויבענם_גענ* אונזעוע אן ווון־ט איין -

 אוט־ ו־ע־דען איננערן ם דע מינישטעריאום איש
 איש פא־שע־־־טעט, שוטצ-טאשרעגעלן פאששענדע

 בלוט־ יעדעש וואהלק שעפארשטעהענדען דען בייא
 טרוידיגען ד־א פא־צושייגען. רעשטעייט־נ פערגיעשען
 יייא וואהל-בעווענונגק, דעד וועהרענד פאדפאללע

 דיערדיוי- אונד קלויזענבדרג יאשכע-ע:־. אין זיא
 שטאטטגע. לאנדעש שטאךדעש צור םענט.מיקל*ש

 דער ויעד,־ענד עש דאש שעפירכטק, לאשסען פ־נדען,
 קאננטע• צוגעדען טרויריגער נאך זעלבשט וואהלען

 דא. פעראנלאשט, דאהער ז־ך ז־עהט רעגיערונג ד־א
 דער וועד,־ענד ׳ איבע־אלל דאש זא־נען, צו פיר

 ם־אבט ם־ליטע־־שע ענטשש־עשענדע א־־נע וואדלען
 איננע. יעדעש ב־־א דעלשע שטעהע, ינוננ6עד6 צוד

 אדע־ פא־ט־־א איינע־ זייטענש פע־ז־שע זעטצלישען
 זאלל, איינגרייפען זאנל־־ך פע־זאנען אי־נצעלנער

וואד,ל איד־ע־ אין בירגעד דוד,ינק דיא דאטיט
 אדע־ בעל־ידינוננען ד־אהונגען, דידך נישט יד,י־טפ

ווע־דען. בעש־ענקט א־שערפאללע -אדע
 פארזישטש-מאשדענעלןנאט- דיעזע זעה־ ודא

 דעי אי־נזעהען, יעדער וואהל דירפטע דאש ד,'נ,
 ערא־־נניששע בלוטיגען דעד א״נצעלהי־טען דיא אויך

 קענ- דיערדיוי.שענט.מ־קלאש אונד קלויזענבורג איז
לאששען. פאלנען היעד אויך דענן ודד דיא לערנט, נען

 איש וואהל-בעווענונג שלוט־נע ד־א אישע־
 בעצי־קעחיעשענשירגען), ט־מיקלאשער ד־עדדיד.שענ

 פא־־נען אנזע־ע־ צו ״נאשט־אנע׳׳ איש ודר דערען
 נאשטרענליך ווירד ד,אשען, עדוועהנט קור־ן ניטמע־

 פע־- ״בעקאננטל־ך בער־שטעטי. פאלנענדעש נאך
־ פעטעד ר־יבשטאנע פא־ינען איש י טיאט ב א ד  

 פעשטער . שודא אש פ־אפעששא־ י, ק ם נ א ר
 א־נ־אן נאב־־על בעצירק. ד־עזען שאליטעשניק־ם,

 פע־- צ• דאדו־ך דאש־אנשק־ דע־רן יעדאך זישטע
 אייש אי־פט־אט, ב־־עפק מ־ט עד אינדעש נ־שטען,

 פא־ זיך דאש־אנשקי דאש וואורדע, עיודעזען דענען
 בע־ רושלאנד אין אנשטעללונג אייגע איש ■אד־ען

 פא. אינגא־־שע־ ניטע־ קיין דאהער אינד ש א־ •
 -אש גלויבטע, נון מאן דא — ז קאננע זיין ט־יאט

 נעמאשט טאדט■ ״פאליט־ש ה־עדורך דאש־אנשקי
, ש בא־אן ט־אט דא וואורדע, י נ ע ל  אלש ש

 אץדיע- פא־ט־־א. איישערשט-ל־נקען דע־ קאנד־דאט
 א־בע־צי־נ־ננ, שאללע; דע־ אי; או־ף, בעצירקע זעש

 ווע־דען. צו עטפפאנגען א־טען אששענען טיט היער
 דיעשבעציג- יעדאך ז־ך שעשאנד שא־א; העדר דעד
 נ־א- איי; א־־דטהוטע. נעוואלטיגען איינעש אי; לי־
 אוש ניבט זיך ק־טטערטע שעקלע־ דעד טהייל שע־
 £א־- אינד דאבראנשקי נענע; פערל־־טדוננען דיא

 צי פ־^ג־אטש-דעדע א־־נע אייף, איה; דע־טע
 אנצי־ נייעש פאן קאנדידאטור דיא אינד האלטען
 אייפפא־- דיעזער ל־־שטעטע דאש־אנשק■ נעהמען.

 אין דיעזעש !.טען אש היעלט אונד פאלנע דערוגנ
 ויעלבע־ א־ן פ־אנ־אםש.רעדע׳ ז־־נע ו יל א ש ל א

 נאב־־על דעש אננ״שפע אללע נענען אדך דך ע־
 פע־טהי־ד־נשע. שייעד פ־עלעש טיט ן א ־ נ ו א

 בעני־שטע. שיישפיעללאזעד טיט וואורדע ־עדע דיא
 .־,1אלפאי א־טשאשט דיא - אייפנענאטמען. דונג
ן נאב־יעל ווא א ר נ ו  טעה־ע- פא־ בעדייטש א
 עטם. אי־ע־ך ״פיילען א־נד שט־־נען טיט וו•,;שען רען

 אינש. וועלשע וועהלער, 6ו:<! צאהלט וואורדע, פאננען
 דנד. דאש־אנשקי דעש אנהעננער טרייע נעזאטמט

 יי̂ז ע׳ ט ע ט ע ר נאך נון דך שענאש דיעזער
שט־דטי. טיט עשענפאללש פראנראמט.רעדע ד־נע

 שיים וואורדע. אדפנענאמטען שעניישטע־ונג שער ן
 אויש וואודדע א־ט דען דורך אומצונע פ־יע־לישע;

פאן' -טאננעש6קד א־מענישען איינעש האפע דעש
נע. שטיין איין יועהלעד א־־שע־שט-לינקען אי־נעש :

 דיא נעשליידערט. דאש־אנשקי-םא־טי־א ד־א נען
 אין נון ז־ך קעהרטע טענגע ערש־טטעדטע היעדו־ך :

 שפלעני-פארטייא צוד ד־א נענען וואוטה א־הרער
 ווע־ א־ן אונד קדפל־יטע, א־מענישען נעהא־ענדען :

 ד־א ערשט־רמט, הייזע־ דערען וואדען מ־נוטען נינען
 אונד צערשמעטטעדט טהירען אינד פענשטער

 הדפטנאששע צע־שטא־ט.דיא דאשער דיא זעלששט
 פאן זיא ווערע אנשליק,אלש דע; שאט א־טעש דעש

 פער- אינד אננענד־פפען א־טעע פיינדלישען אי־נע־
 מום־ קדפל־־טע ארטענישע; ד־א ווא־דען. ודשטעט

 א־טשאפטען שענאששארטען דען ■אך דך טען
 ארטש.שע- דיא האטטען דא אייך אשע־ פל־שטען,
 דעם פא־ דיעזעלשען אוש מ־הע, פיעל האדדען

 אוננא־ישען דען - שיטצען. צו פאשעל ודטהענדען
 דא נישטש, נעשאה קויפל־־טען ן ע ש ־ ד ־ * אינד

 שא־ט־־א .דאש־אנשקי צי־ א־נשנעזאממט ד־עזע
- נעהא־ען."

יא אי; עם (ה־־שט שרעקל־כער נאך .אשע־
 נעשטאל- ודיטעד) ״נעמזעט״ דעש שער־שטע ;״!

 דאדייף׳ טאנש פאדט־יענ-קאטפף דיעזע־ ז־ך טעטע
 לו. א פ אל פאן נעה,ע דע־ אי; דיעזעם, -טען2 אט
 ווענינע זעה־ נור וו^הנען אדטשאפט דיעזע־ אין

 שענאשען ד־עזע שפלעני-פאדט־יא. דעד אנהעננער
 דיא דאדט איש דיעדדיוי-שענט-מיקלאש, נאך ז־ך

 אנצוהא־ען. קאנד־דאטע; איה־עש ם־אנדאמם.רעדע
 פאן זיא וואודדע; היימקעה־טען, ורעדער ז־א אלש
 שט״נ־ איינעש טיט דאש־אנשקי׳ם אנהענגעדן דען

 טאנן מ שאנדא־טע־־ע, ד־א - עטשפאננען. רעגען
 פפענע; אננענ- דע־ שוטצע ציש ש־יטט שטא־ר,

 דע־ וואוטה דיא ז־ך קעהדטע יעטצט דאך איין.
 שאנדא־- ד־א נענע; עשע; דאש־אנשד־-אנהעננעד

 זיא דאש וואו־דען, שעד־עננט א־נ זא ד־א מען,
 טא- נעשרדך שיעש.־יאפפע; איהרען פאן של־עשל־ך

 שאנדא־מע־יע-פאט־איללענ- דע־ מושטען. שען
 דען אישע־ זאנדטע ר, א ק א ש שעלא ש־הדע־,

 שאנדאי- דאש א; דעשעשע פאלנענדע פא־פאלל
 •יא־־. ״נעשטע־ן קלדזענשורג: אין מע־יע-קאטמאנדא

פאלו א■; ־״  אננענ״פפען, שאנדא־טע־־ע א;ד א̂ר
 שייער שאנדארטען א ־ י ו ו צ דעשסען פאלגע אי;

 ע־שאששען טענשען ט ש א א־נד פע־וואונדעט
וואורדען.*
 ד־עזעם -טען4 אש פאנד קלדזענשו־נ אין ארך
 שטאטט. דוד,ע.שטא־וננ קליינע א־ינע נ־־ע־ד־ננש

 נ־אשע; אין נעמליך דך פע־זאטמעלטע שאלק דאש
ק בעווארף אונד -אטד,ויזע דעש פא־ טאששען  ד

 הע־ש־י. אי־זענשאהן דעד פא; עשען דעד שאשט.וואנען,
 טילי. דאש טושטע עש שטיינען. טיט קאש, געיפאהרען

 איישא־־נ- פאלקש-טאששען ד־א איש אדשד־קען, טעד
יאנק. צו אנדער

 שלוט־נע; ;דעש שעד־־טונג דיא ̂ א־נדעש איש
 האל- קעננען. צו נענו־ קלדזענש־־נ פא; קאטפפעם

 היעי־יפשעצינל־ך אננעמעששען, פי־ ' עש וויי טען
 ״אלש :נאשצוט־אנע; א־־נצעלה־יטען פאלנענדע נאך
 ן שאנען׳ עקע ד־א איש ראטה-הויזע שיים וואנען ד־א

 דע־ ענטנענען. וואגען דען שט־־נע שווערע שיאנען
 דד׳ אונידעדדטעטש-ש־אפעששא־ דען ט־א־. א־יניע

 ד־א א־הם פעדלעטצטע נעז־שט, אינש האללער
 א״ך א־י־. ל־פפען דיא א־הש שליטצטע אינד נאזע

 1 העדרן שט־ינע; טעה־ע־ע ט־אפען שינמאנד העדרן
! דאך א״ננעשלאנען, יאש־ דע- וואורדע שאק־אש

 נייסטעש-נענענווא־ט, דיא נישט ליעטצטערער פערלא־
 זא אוגד״רעטטעטע אדף וואנענ-דאך ראש שלוג ער

 דיא דא זיטצענדען, וואנען איש דע־ לעשען דאש
 נע- פארנעהמליך זיך ווענלאנערער ארנאניז־־טע;

 קאנדי- דעד אויך וועלכעם אי; וואנען, דיעזען גען
 ווענדע. זאם, ש, י ד ע נ ע ה אלעקסאנדער דאט,
 פא־מ. שט־ינ-וררפען איהרען טיט דיעזען אונד שען
 זעטצטען וואנען איבריגען דיא שאמשארדירטען. ליך
 שט־י. טיט נאשסע נאנצען דער לעננם פאהדט, ד־א
הע, פא-ט. בעווא־פען, נען  בערעשע, קרעפטינע ר̂ז

 שווע. קילאנדאמם דדי־א צווייא, מ־ט נאשםענ.־וננען
 נראניט-ודדפעלן שא־פע; אונד ק־עזעל-שש־־נען רען

 פאהרענ. דיא נעהע נעששטער אויש שעשטירטטען
 מעש. דעד אין דאש האטטע, פאלנע צור וואש דען,

 א־נפע־. איינציגער איין קוים וואגענ-ר־־הע טינע;
 וואונ. איין אלש פאדמליך א־זט עש שליעש. וואונדעט

 נדאניט- שארפען דען פאן דאם אנצוזעהען, דעד
 אוני. דעד וואורדע. נעטאדשעט ניעמאנד שט״נען

 ע־. פינאל־ היינריך דר׳ ווערז־טעטש-פדאפעששאד
 נעזא דד׳ וואונדע, ט־עפע איינע נעז־־ט איש ה־עלט

 פער. נעפעהרליך או־נע אם וואורדע פארקאש
 איינעד טיט ליענט שיאשיני דאמיניק לעטצט,

 אוניווערדטעטש-הא- דעם שעטטע, צו פוש.ו־א־נדע
 נעשפאלטען; ארד דאש ויאורדע פ־אניןאלטא■ רע־
 טאמאשי פעטער האדער - אוניוועדז־טעטש דעד

 זיינע געגע; א־־נעם פאלגע אין אהנטעשטיג וואו־דע
 וריק. דר׳ דעם שטי־נ-וואודפעש; גע־־שטעטע; שרושט

 נאקען, דען אי; נלאז שטיק איין ד־אנג יענעי טאי
 איש וואונדע איינער פאן שלוטעטע שטאגער שעלא

 שע־עני יאזעף נעשעפטש-לייטער דעם געזישט,
 קרפטאנן דעם אייננעשלאגען, נאזע דיא וואו־דע
 צעד. ע ד א ל נ נ י ק דיא וואורדע שטיין מאדטי;

 וואורדע שארד־ שטעפאן מאלע־ דעם שטעטטע־ט,
 א־יננעשלא. שעדעל דעד שלעפע דע־ אשע־האלש

 אין פערלאד האטוואני שוי-שפיעלער דעד נע;.•
 שעוואושטזיין' דאש שטי־נ-וואורפעם איינעש פאלנע

 פאפפ אלעקשאנדער אוניוועדדטעטש-הארער דעש
 ם־אפעם. < יט צע־שטעטטער עללשאנען דעי■ וואורדע

 געזישטע״ ,שלוטענדעם טיט קעהדטע א־נדאלי שא־
 שווער שלעפע דע־ א; וואורדע נאיזאנא שעלא היים,

 עלל. אם וואורדע פילקער אלעקשיאוס פע־לעטצט;
 אוניווערז־טעטס-הארעי דעד פערו־אונדעט, שאנען

 שלוט-אישער. אהנטאשט. אי; פיעל דעאק אלשעדט
 אקאנין אדוואקאט דער או־ך קעה־טע; שטדאטט

 ער. אגדערע פיע־צעהן ה־־ם. שלויך אלשע־ט אינד
 וואורדע יוני*ר שאש קא־ל קוועטש־ננען, ליטטען

פף, אם קעלטע א־ז־אעל דיקען, אינד פושע אש  ק̂ז
 ״ק^. דעם דעדאקטער דע־ פושע, אש פ־עם לידוו־ג

 טיט. איין פושע, אונד ארטע אם קאזלאני״ לאשווא־י
 פער. ארמע אם שלאטטעם דעשזעלשען א־ש־יטע־
 פ־עלע נאך וואורדען דיעזען אוישער - ■יאונדעט.

 איה־עם אין וואורדע דאמע איינע אויך פעדוואונדעט,
 פענשטע־ דיא שעי־ארפען. שטיינען טיט וואנען

 צער. וואורדען וואנען נעשלאששענען זעממטלישער
שען, וואורדען וואגע; פ־עלע ט־־ממע־ט,  צערשר̂ו

 שייא פערוואונדעט. וואורדען פפערדע טעה־ע־ע
 שטיינ-האנעלם דעם אנשליק פ־דשטשא־ען דעם

 פיעלע אהנמעשט־נ, דאמע; טעה־ערע וואי־דען
נא־טע; דורךדיא אדע־ הייזער, דיא אי; פל־שטעטען

 זעהר שיענע; ווענ-לאנע־עד ד־א ווי־נ-געשי־גע. אינש |
 דא. נעזא־נט, או־ךדאפי־ ווא־ עם אדנאניז־רט, גוט
 אנ_ ליניע גאנצען דעד או־ף אנשטודם דע־ טיט

 :גערופען וואודדע שונקטען איינינען א; האלטע.
אייש- דעש וואנען דער ז־ך אלש ערד, קאטטט ״דא



עסטעררייכ-אונגאדן. אין יודען דיא
)ושא־טזעטצוננ

 פעדהעלשג־ששע ד־א נאהטען א־גגא־ן אץ א־־ך
 ־אהדהונדע־־טם -טעז15 דעש ענדע צו יודען דע־

 ••אורדען זא אן. נעשטא־־נז ט־ו־־עע־ע א־ככער א־־נע
 נעטאדטעגו יודען פ־עיע טידנוי אץ 11•* יא־־ע איש

וויעדער איטשע־ א־ג־ איטטער דע־ פאלגע ז א
1׳אי:

־ פאן:־*שטע:-בלוט ב־ו־כש ״פשוז-פעשט״. דאש פ
דעש בעט־עפפש

 דרייא אינד באנאש-וואנק איין לאקאמאט־״ע. דיא
 אי. שט־רצטק קלאססע צווייטער םערזאנענ.וואגען

 אי־נער דירעקטאר דער הינאב. דאטם דען בער
 בל־עב ל, ע ט ו ד נאמענש פאבר־ק, מ^סקויער

 איינע אונד הערר איין !טאדט שטעללע דער או־ף
 צוגם. פאש פערוואונדעט. שוועד וואורדען דאמע

. שוועו• שע־זאנען פ־:ף וואורדען פערזאנאלע עי  ו
- לעטצט.

 פע־. אויש ע.) ט ם א ד פ ע ב ' ל ד ע <ש •
 טעלע. ט־אפען לאנדעש דעש געגענדען שיעדענען
 כאבטש פארגעשטערן דאש איין, בעריבטע גראפישע
 ע־ד. ד־א נאטענטל־ך ד־א א־ינגעט־עטען. פ־אשטע

בעשעדיגטען. עטפפינדל־ך זעהר אפפעל
אן ו ש • ע נ י ־ ע א ש ש י ב ע ג נ ה א  צ

 א־דד, 8 אבענדש דיעזעש, 26. אט ט.) ר י ט ש ר ע
 זאנע. דער אין הויפטשטאדט, דער אין פראמענירטע

 גע- עלעגאנט אייגע קראנפרינצ-גאששע, נאנגטען
 א • א ש קאפפע דעם פא־ — דאטע. קל־ידעטע

 ו־א־ זיא , פלאטצליך דאשע ד־א שטרויבעלטע
 צווי־א געט־עטען. פאםעראנצענ.שאיק אייף נעטליך

 דעו־ אי־לטען ג־גגען, ווענעש■ דעש וועלכע העררען,
 פער. ג־כט עש זיא קאננטק דאך ה־לפע, צו דאמע

 או־נענבליק נעבשטען איש דאטע ד־א דאש ה־ניערן,
 אונבעקאננטע ד־א האב כאן שטירצטע. כאדען צ־

 בעגאנן. ״ענצפע־בעך צו ז־ך געז־בט דערען או־ף,
 וועלבע־ ־, ר א ל דר׳ א־צט פרארט־שע דער

 דאכע ד־א או־ף אי־לטע ראש, וועגעש דעש צ־פעלליג
 אנפינג. ן ל ע ב א ר צו כאל א־־געש ם־ט ד־א צו,

 !טען א־ דען אין שפעטער שעקונדען וועניגע א־גד
 | — א־־פנאב. ג־־שט א־ה־ען אוטשטעהענדען דער
 א־נד טאדטע; דע־ כונד דען אפפגעטע לא־־ דרי

 ן ״ק־נסטל־בען איינעש שט־קע א־ינצעלנע בעכע־רטע
 הע־פאר־אגק. של־נדע דעש א־־ש צאהנ-געב־ששעש״

 דעש טה־־לע א״ג־גע ״אהל ענטפערנטע א־צט דער
 ז־ך האטטע טה־־ל גראשטע דע־ צאהנ-געב־ששעש,

 א־נד לאזגעלאזט פאללעש דעש פזןלנע אי; אבע־
 הינאבגערוטשט, ע ר ה א ד ט פ ־ ל דע־ אץ ו־א־
 בעדו־ערנשווער- דער .ע־שט־ר־נגשטאד־ דק ״אש

 פע־זאגען א־־ג־גע האטטע. פאלגע צ־ר פ־״א טהע;
 ב־־א פא־פאללע ערש־טטע־גדען דעש פא; כאבטק

 ל־־בנאש דע־ ״א־־־ף אגצ״גע, ד־א פאל־צי־א דע־
 ד־א אץ טראנבאהרע א־־נע־ כ־טטעלשט פ־־־א דער

 ט־אנשפא־. ראכוששפיטאלש ־עש לי־כענקאכטער
 על. שפ שפעטע־ ט־נ־טען ו־עג־גע ווא־־דע. ט־־ט

 ע־. א־ץ שט־אשע קערעפעשע־ דער א־־ף דך טע
 דער אטטשד־עגער דער אב. או־פטריטט גרייפעגדער

 געטל־ך האטטע ־אדא ־אהאגן עשקאטטע-באגץ
 ז־־נעד דאש ע־פאה־ען, בעקאגנטען א־יגעם פאן

 איץ א־־גענד ר־א:פ־־נצ.:א:שע דע־ אץ גאטט־ן
 צ־ר זאפא־ט א־ילטע ער ז־־א. בעגעננעט א־גפאלל
 זא- גאטטץ זי־נע כאן דאש ערפ-הר, א־נד שטעללע

 האבע. א־בערטראגען ל־־בענ.קאככעד עבקאץד־א
 דע; ש־־־עגד א־נד יאטטערנד ל־־ט ל־ע־ כאגן דע־

 שט־עהען צ־ש ד־עזעלבען ב־אבטע נאך, ט־עגערן
 צ־־גען. ט־אגרא־בע א־ש טאדטע ד־א דך ל־עש איגד
 א ד א ר שט־־צטע א־־פש־״א לו־טע; א־־געש כ־ט

 האטטע א־גגליקל־בע באדען.דער צ־ בעז־ננונגשל^ז
 ע־ראגנט! •ו־־ב געל־עבטעש דין טאדטען דער א־ן
 בע. דע; א־ש פערזאנען טעהרערע דך וועהרענד -

 דער ל־־בגאש דע־ ו־א־־דע בעט־הטען, ו־אושטל^זען
 ו־אהץ בעפא־דעדט, ראבוששפ־טאל דאש אץ פ־״א
 בעו־א־שטז־ץ צ־ש ו־־עדע־ דע־ א־־ך דא־דף שאלד

א געלאנגטע ד א  ם־הע ם־ט גור - פ־אלגטע. ד
 ל״. ד־א בעוועגען, אונגל־קל־בען דען כאן ראננטע

 דערזעלבע, ו־א־ו־ף פערלאששען, צ־ נענ.ראכטע־
 נאבהויזע געל־־טעט, פע־־אנע; טעה־ע־ען פאן

- ו־אנקטע.

 עקעלהאפ. דיעזער וועגען עבענפאללש צ־־א־ א־גד
 א־ן פאלל ד־עזען א־בער בלוט-בעשולדיגונג. טען

 דיא נאך געגענווערט־ג אויך ז־ך בעפ־נדען באז־נג
 דעש א־ב־ו־ע א־ש אקטעגשט־קע דיעשפעלל־נען

 וועל. אץ וו־ען, א־ן רייבש.פינאנצ.מינישטעריאוםש
 פאלגענדעד אץ פארפאלל בעדו־ערליבע דער בען

:ווירד געש־לדערט וו־־זע
דעט וואר ג נ י ז א ב צו ף ל א ו ו גראף

 דעש זאככט וריב דאש ורק א־־ש ן
 ט ע ד ־ א מ ר ע אגגעבל־ך דער ן' ע ב א נ ק

 דע־ זעלבשטפערשטענדלץ א־־ך •ואט־ט וואורדע,
 דען ־אש געש־ק, דאש - האטטע! עגדע א~; פ־אצעש
 געגע; •פע־ב־עבק, ג־אשע דאש פיר ״אלף ג־אפען

 אגגעשט־פ. בעשולד־גונג פאלשע א״גע ־ודע; ד־א
 צ־ א־בע־ל־עפע־ט פ־־ע־-טאדע דעש ז־א גד א טעט

 אץ א־זט דאפא; געט־אפפען, עגדל־ך - האבק
 עגט. ג־בטש אקטענשט־קען בעטרעפפעגדען דען

 ג־אפל־בען ד־עזעש א־זט ״אה־ש־־נל־ך האלטק.
 דאך ע־ דא געשעהען, נ־בטש כאששענ-כא־דער

ן גור ע ד ו ק א־־ף י  שלעש. ש־־טערהרפען ד
ק !ל־עש פ

 בעגאננען ■עדאך גדאשען א־נד גאגצען א־ש
 פע־העלטג־ש. ד־א •אה־הונדע־טע ״!.טען א־ש ז־ך
 געשטאל. צ־ מעגשל־בע־ דאך דענן •ודע; דע־ שע

 כענשענ-אבשלאב. ד־א ווא־־דע; ם־גדעשטעגש טען.
 או־שוו־־זונגש.בעפעה. אן פ־־־ל־ך זעלטענער. ט־גגען

ק  טה־־ל. ד־א ג־בט, יעטצט א־־ך עש כאנגעלטע ל
 צ־ש געלאגגטען, א־־שפיה־ונג צ־־ וו־דקל־ך ו־־־זע

 דע; פא; האטטען, צוועק רען נ־ר •עדאך טה־־לע
 ק־ץ גאט־רל־ך ד־עזע דא ערפרעששק, צו געלד יודען

 א־־ש־־־־דגגש. זאלבען א־־נען אש ש־־עטען, אפפע־
כאבק. צ־ ר־קגענגיג בעפעהל

 דך געשטאלטעטען באהכען א־ן נאכענטל־ך
 ־אה־. ״!.טען דעש אגפאגגע א־ש צושטעגרע ד־א

 א־ש ג־גשט־ג. צ־עכל־ך ״רע; ד־א פ־־ הונדע־טש
ק שטאגדע ד־א געטל־ך פאשטק !510 ־אה־ע  בע. ד
 ז־־ע; דולדען צ־ בא־כען א־ן ״דק ד־א דאש שלוש,
ט א־נד ב  ד־־פען! ווע־דען א־־שגעוו־עזען טעה־ נ

 בע.;׳״־־״•־־ ־־יאד־שלא־־ ראג־ג
י-לי־—בע־ פאללער כ־ט

בעשלוש ד־עזען בעשטעט־גטע אדישיא־ו
1(־.־ ׳א א־ש ־־ט.

 ו־א־־דע ע־ ־־־גר. אונג־נשט־גע־ א־־ן ו־יעדע־ ז
א־ב״. צ־.ש־־ע־ע; ״רען ד־א בעפאהלק, ־ך1

ש עשטל־ץ יודען י ו  געלד דאזעלבשט א
ר. א ט צו יודען טעהרערען נאך א־יסערדעש א־נד

 דך וואללטע ער נ־עדער-עסטעררייך. אץ ג ע ב
 גל־י- זי־גע ער א־נדעש ענטלעדיגען. שולד ד־עזער
ק פארוואנד, דער רייכטע. וועגע דעש או־ש ב־גע־  ד
 געפ־נדען. באלד וואר צוצופ־גען, ל־יד א־ץ יודען

 אלטעס, א־־ן נעטליך פעראנלאשטע ־ ל א ו ו גראף
 גע. איהר ניבט א־ינעם מ־ט ז־ך וריב, האלב־בלאדעש

 נאב־עש ענטפע־גק. צו באדנג א״ש ק־נדע האר־גען
 על. דען פא; ק־נד דאש א־נד ווא־ געשעהען ד־עש
 ף ל א ו ו ג־אף ערהאב וואורדע, געזובט טערן

! ד־א געגען קלאגע ד־א ן ע ד ו  נון דראנג כאן י
 צו א־נר רו־בען צ־ בעגאנן א־נד ה־־זער א־הרע א־ז

ש עכטל־־ן - פל־נדערן. י ו  גע. אץ וואורדע א
 א־הש א־ש געפאלטערט, איגד געבראבט ו־אהרזאם

 א־־ש, זאגטע ע־ אגצ־פ־עששען. געשטענדג־ש דאש
 ] אגדע־ש א־גטע־ ו־אללטע, א־נד וו־נשטע כאן ״אש
 ם־טשולדי. ז״נע כא־בעג אץ ־ודע; ד־א דאש אייך,

 וועלבע ״רע;, אללע ע־ל־טטען ה־ערו־ף ז־־ק. גע;
 האט. גערעטטעט לעבק א־הר פלובט דורך ניבט
ד. א ט ר. ע ־ ־ פ דען טען,

כא־. אץ ווערק זיין וואלף ג־אף וואילטע נון
 אבער ז־ך וועגדעטען דא פארטזעטצק. כעג

 <522 ־עננער .טע;!2 אש וו־ק א־ן ־ודק
 א־ג. זאבע ד־א ב־טטע, דער כ־ט פערד־נאגד זע־

 בעפאהל טדאט דע־ אץ לאששען. צו טערזובען
 דא. ז־ך ע־ ווא א״ש, •ן נ י ל פא; קא־זע־ דע־

 אגגע. ד־א ,1529 ־וני ׳--טק1 אם בעפאגד,' כאלם
 אבע־שטען דעם כארבעג א״ם יודען קלאגטען

 א־־ש. ש ל א ש גראפען נ־קיאש פעלדה־־פטכאגן
 פ־אצעש דען ד־עזע־ דאם־ט צול־עפערן,

פאללע. א־רטהי־ל דאש א־גד
 געפ-הרש ם־אצעש דע־ וועה־ענד

הע־־כצ״ע. נעשעפטש-אנגעלעגענה״טען א־ן פאגדען

 ד־א א־ש פע־ו־עג־ען, צ־
פע־ם־גדערן• צ־ ־ך

 וואללטע ..פ־עה״ אויך !עג־פטענם טהר^נע דעם
 שווערע דורך יודען דער צאהל ד־א בעקאננטליך

 דא אללי־; פערט־נדערן; קוואלע־־יען אוגד א־ב־־טען
 ד־א כאן טעהר ■ע :,תורה' דע־ א־ן •א עש ה־ישט
 שנעללע־ דעשטא קוועלטע, אונד פ־יג־גטע יודען

 ־ענ־ יובאש־ אנצאהל! א־ה־ע דך פערמעהרטע
!)•ם־וין ובן ירבה בן א־תו,

^לנט)16 }רטזעטצוננ16(

״ נעגט. ד־א ע־ש־־נט ווענען השבועות״ ״חג ד־וס *
!מאנטאג עיסט נוממעי טע

־ערא־צ־^ן. דע־ בר־עפע
 -6 הערצל־גבט דאגקען ודר :צ׳ א־ן ר׳ א׳ העדין

 דעל־קאטע־ ן1ז א־זט אנט־אנע א־הרע ;נל־קוו־נשע א־הרע
 טי־ווא*.ש־־־נק א־־נעט א־ן ד־עזעלנע ודי דאם נאטוד,

 -אט : > רבוק^וו־גא ז׳ אץ ע׳ ו׳ וועלדען. נעאנווא־טען
 ד —דע ־־א־דען. נעד־וקט נ־בט א־זם נוך פ־אנל־נע

 הענ-עא־. מ־ט טאט־ל־עננוך' ״־־ד־שע דאש :ק׳.ב׳ אץ ט׳
 ווע־ע ד־וקען, צו ט־שע; שען
או־נענבל־ן וו־ר ז־נד

 -א- ש־אקט־ש• ׳־נ:שאדל
—ו יאש אלש נעשעפט־גט, זעה־ צ־ ׳־קד־ך

 א־נטע־צ־עהען ט־הע ד־עזע־ א־נש
 11.י ו ש׳ לאז .ער1מא0 א־ה■ :ע׳(יוקא־־־נא) א־ן ש׳ ט׳
א־ז: 11 נו׳

יע״ - קאננטען•
̂ז .ער18)50 א־ד,ד  1 ש׳ לז

 לז ד־ט 11 נו׳ ״2ש׳ .ע־13״1 נולד', 59״
 א;. אללע ;נעצאנען נולד׳ 18״ ״־ט 17 נו׳ ל2 י ם• נולד',
 : ־•׳ א׳ אץ וו׳ א־ג׳ הע־־ן נעצאנען. נ־:ט נאך דע־ע;
 קא:. נולד׳ :16 ד־ט א־זט 1965 נו׳ וו־נד־ש:־אצ.לאז א־ד־

 א־ה־ע :ש׳ אץ נ׳ א־• יע־־ן - נעציןנען. ווענצ־אנש.מ־נצע
 ש׳ אץ ז׳ ז׳ הע־ין - נעצאנען. נ־גט ז־נד יאזע ב־־דען

 - נעצאנען ק־־נעש לאזען ש־ע־ א־ה־ען שאן :(נוקאד־נא)
 געצאנק נ־:ט ט־־קע״לאז א־ה־ :קל׳ אץ ש׳ ע׳ העיק

 :־:ט ווע־דען אננעשאננען ׳2 נ־טטע- שאן ק־שאנש ד־א
 א־:שע־. זט א קושאנט ד־עזע אהנע לאז א־ץ א־־ננעלאזט.

 טעד־ען, א־ן אבאנענטע; הע־־ע; סעה־עיע אן - ק־־פל־ך•
 עשטע־. דע־ אץ :ו־׳ ז־ א־ נ־קא־ו־נא נאל־צ־ען, באהטען,
 זאלענאננטע דע־ :אך נעשטעהט ־־־:שהעלשטע ־־־:־שען
 ־־־:שהעלשטע אוננא־־שען דע־ אץ שטעטשעל״, ,צ־־טוננש

 ע־ש׳־. אוננא־ן אין •עדעש שא; ד—וו דאדע־ נ־:ט. אנע־
־־־:שיעלשטע נ:טע־־":־שען דע־ אץ בלאטטע נענדק

 .צ־־טוננש. אלט ק- 1 שטאאםם.שאטץ דא־ט־נען דע; ש-
 צ־־ט־נ: א־נזע־ע אלזא ו־־־ ווענן א־־ננעראבען. שטעטשעל״

 שאשט.טאיקע צ־ו־־-ז־־־צער א־־נע־ ד־ט ך—עסטע נאך
 ■א העלשען, נ־:ט נא־ דאש וו־ידע יא וו־ידען, שע־זעהען

 נ־טצען א־־נע; שםאאטש.קאששא אוננאי־שע ד־א נוי ה־עשאן
 שטאאטש.קאששא עטטע־־־־ג־שע ד־א וועה־ענד העטטע,
י ־.בען ה־עב־־א י  קי׳ 1 בלאטטע •עדזש שאן ך ־ ז ש
 —ו :ד׳ א־ן וו׳ ד׳ הע־־ן — ודלל• א־ינהענל; נוטצען
 :אטע דע־ וו־א נעד־־קט, זא אי־ע:.של־־שע ד־א האבען

...... -א•• אננלנעבען אנ־ו־'זו:נ דע־ א־־ז
 שע־א־־. עקששעד־צ־אן דע־ אץ שטא־־;נ א־־נע א;דע־וננ

י ״א־טען זא:ען י  עיש. דע־ ע־נ״ע־־נ: צו־ ב־ז אלזא ו
!שלד־צ־אן

 אנאונענטען א־־נט־עטעורע נ־־א ש*״
אנשאנגע יעש ט־ט נוטטע־ן ע־ש־ענענען נ־זדע־ ד־א

נאשנעל־עשע־ט. אונעטנעלטליך 'יעטאנס•.שאל

 שע־. וועזע:טל־:ען ק־־נע טא:טא: ז־־ט קויזע ד־א יא
 ד־א.קו־ז.טא:עללע הי־טע וו־־ ל־עשען ע־ל־טטען, ענדע־וננען

 לעזעשטאש־• טעה־ אבאננענטע״ נעשעטצטע; דען איש וועג,
קאנען. צו נ־עטען

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
י ע נ ר ו ב ס ע י  י ש.ט נ א ל ש ש

 שיעשבוינע־ צוש או־שס־־עב דע־ ט• יק א ט
שט-ק 22ו>5 בעט-ר. ט. ד. 2.״ אש ש־עד.טאיקםע

ד. ע

״עג־ג.איש באהכקעבעגזא אץ אגדק ש־ דע; ד*ך אץ 1.2. •אה־ע •א-,־ע איש פאגד ־־־־זע

 נאל־צ־שע 596 ד־־טשע, :1ז<־ אוננאי־שע, 1312 ו־א־ען
.•,׳,ז: 1 !6 שי־טא-־־־אא־ע א־ננא־־שע :1

 שאלוישע־וו נולד׳ 8121״—62.50 :
!״ שע- אללעם נולד■ 62.50 59 .־לא ,

־ ע נ ע י ו ־ ו א ט ה ע י ש . ט : א ל ש
 שלא:ט.ש־עהטא־קט־. וו־ענע־ דעש א־־ז או־שט־יעב דע־

 : ווא־ע• דאשאן •טט־ק. ״יו8 בעט־וג ט■ ד. ״׳-׳.טען
 ש ד־א ד־־טשע. ל65 א־:ד שאל:־שע ״29 אוננאיישע,
 או״א־־שע : ק־לאנ-אטש 1״0 שע־ דך שטעללטען

ו69ן  נ . א האנש״:־ נולד., ב• 6ק
.54 ד־־טשע או:ד נולד. ״1.5■ 57- נולד. 11-
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 עקעל. שטוטצינעם, א־־־ א־! קייאנם־ינצען עדלען
 א״ש ווירד זא ה־ני־נצוצע־רק. טרייבען האפטעש

 קאטישאט)פאלנענדעש זפעשטע־ שאטאד-שאללאש
 אנשי. דע־ קאם שפ־ננשט.מאנטאנ ״אט :בער־בטעט

 בייש שאן דע־ היערהער, •ן א ר געזא שעמיט
 ג־אנד.־עדע א־ינע באד,ן דע־ איים אי־ששט־־גק

 טענשען, 400 בין 3 עט״א ה־עלט. ״דק ז״א גענען
 אירש שריק מיטנערעבנעט, ווייבער אינד ק־נדע־

 קאנדידאט זרבערע דיעזער צו. ע6על־ענ.־ו לויטע
 ה, ט ו ש א ק געפייערטען דען או־ך בעשיטפפטע

ק פ•־ דיעזער ודיל  רעבטט.נל״ב. דער געדאנקען ד
 דק מ־ט יעדע זיינע שלאש רא־ן !קעטפפט הי־ט

 דען פאן פאטערלאנד דאט ווערדע ״א־ך :ווא־טען
 ליעם זעלבסט שטאדט דע־ אין - ד רעטטען יודען
 אדם. דעד ווייל שפרעבען, :יבט ין א ר דען מאן

 ז־ינער פאלגע אץ יודענ-קראיואללם א״נעט ב־יך
 פערשמיטצ. איין וואר. בעפירבטען צו העטצעדייען

 פעטער נאטענם •ן. א ר דיעזעט קא־טעש טע־
 ק־אנפ־־נין דע־ דאט אייט, ש־פ־ענגטע טאטה,

 א;ט־.שעטיטי- דיא א־ם דעטטע, דע־געגעבען נעלד
 ד־־טצוזעט׳צען. וואדלק דע; טייא קאנדידאטק שען

 בוך איי; געז־נדעל דא־ איגטע־ י־א־־דע איבע־דיעט
 א־נטע־ש־־פט דע־ טיט וועלכעם אין פע־טדד־לט.

 צו ויאדטע פאלנענדע רודאלף רן־אנפ־ינצק דעש
ע ״דע־ :ז־נד לעזק ד ו  פאלקעד דיא ט־־־בט י

 דאטיט פע־דע־בענש, דעט ־אנד דען אן ע־דע דע־
 בעהאנדעלן ן ע ו ו א ל ק ש אלט דא:ן ז־א ע־

 טע. דיא דענן אט נון. זיך פ־אנט ועט !״יאנן
 אוננעשטדאפט פ־עטה־יט זאלטע א־־נע דא־דע
 נ־טט ■א היעטייא דך האנדעלט עם דארף. דילדען
 זאנדע־ן אלליין. יודען טעד־אהטען דיא אים שלאש

 קראנם־־נ. עדלען א־נזע־עש טען נא נוטען דען איש
 פ־ע. זאלך אין אנטי-טעמיטק דען פאן דע־ צק׳
!)וו־־ר בעזודעלט ־־־יזע טע־

;> ע ט ט ־ ז ש י ו א - ל ד א ו ו א • <ד *
 נ־נשטיג. דאטטט רעג־עדוננם.פארט־־א דיא פי־ ז־נ־
 דיא דאש צוד־פעל, קיינעט מעד־ אינטעדליעגט עט

 ־■יטטטטאגש. רעניע־וננש.פ־יינדל־טע ט־זדער־נע
 טעפא־שטעדענדען דעד אנלעטליך טאיאדיטעט

 ע־. צי.וואטש טעד־יטענדען איינען נאך ייאדלק
ק פי־ דא ודרד. דאלטען  (נעטש. דיעזעש י־-י.טען ד

 אנטע. וואדלען צאדלרייטע זעדי פ־ייטא;) טע;
 וואדל- ע־שטע דע־ שאן דידפטע זא ז־נד. רייטט

 וואהרהאפ. איין ־עג־ע־ונגש-פא־ט־־א דיא פי־ טא;
 טישא. דע־ ודנשען ודר - זיין. ט־יאיטפ-טא; טע־

 ניר דע־צק; פאללעש איים זיעג דיעזען רעניערונג
 (עלי. הויפטשטאדט דע־ בעצידקע זיעטענטיק איש

 דעם זיע; דע; פיר ודר מאטטען זאטעטד-שטאדטו
 דעם אדם צוואר א־נד זיין, נעגענ-קאנדידאטק

אנדערער קיץ נענענ-קאנדידאט דיעזע־ ג־־נדע,ווי־ל

 ש. א קארל פע־ד־ענשטפאללע דער אלש איזט,
 צ־עטליך וואדל דעששק שי־נט א־ב־ינענש !ייאש

 אבגלייך דו־פטשטאדט, דע־ יודע; דיא נעזיטע־ט.
 דאבען רעגיערונגס.פרי־נדליך, אללגעט־־נען איש

 אטי־אש דעררן איש נעטדאן, מאגל־טסטעש איד־
 פ־י־טאג. אונזערע !פע־דעלפע; צו ז־עגע צום

 הו־פט. דע־ ע־געטניש דאש איבעד וו־רד ניטמע־
 א־יניגעש שאן דאפפענטל־ך ״אדליק שטעדטישק

!קאננען ט־יננק
ן ם ע ט י ל ד נ י ־ ־ פ .נ ע ד ו וי * י  א

 דע־ שטאט־ט אללנעם־ינע דאש )י. ו ק א ר ק
 אונטער ענטדאלט נאליציען אץ ערא־־נע6אךער.בוי.

. נור דאש בעשט־טטוננ. ד־א אויך אנדעים ם י ר ב  
 קאננק. זיין פע־א־־נע ד־עזע־ מיטגליעדער ן ע ט

 ערשיי. בעשט־מטונג נעדעססיגע ד־עזע דו־ך
ק  איי. מ־טנליעדשאפט דע־ פא; יודע; ד־א נון נ
 אויש. נאל־צ־ען ;אנין אץ אקע־-בוי-פע־איינעש נעש

 פא־ ד־א נון, קאטמישש־אן א־־נע - נעשלאששען.
 צור בעצירקס-פעראיינע ק־אקויער פאש קודצעם
 שטאטוטש אללנעט־־נען ע־וועדנטען דעש ־עיייז־אן

 צושט־ט. אונטע־ דאורדע.בעאנט־אנטע א־ינגעזעטצט
 דער ווענלאששיני, דיא פע־א־־נעש נאנצען דעש מ־נג

 ד־א וועלטע טעשטיטטונג, געדעששינען ע־וועדנטע;
ק אן מ־טנליעדשאפט דע־ פאן •ודק  אקער-בוי- ד

 דר׳ נ־אף רעפערענט, דע־ אויששל־עשט! פע־א־־נען
 דיע. אין ר־כטעטע י, ק י צ ס ו ד ע י צ ד א־זידא־

 אן שרייבעך ״אפפענעם איין אנגעלעגענדייט זע־
 וועל. אץ לעטטע־נ, אץ צענטראל.פערוואלטוננ ד־א

 טע. דיא ״דורך :ד־יסט אנדערם א־נטער עש טעם
ר מעננער נוד דאש שטיטטונג, ע ט י ל ט ש י ר ר  

 אקער-בוי-פעדאיינע דע־ ם־טגליעדע־ רעליניאן
 ט־יסטענ. דעם לעד־ע ד־א ודדד קאננק, ווע־דען
 מענשענ-ליעבע״ ״אללגעט־־נעד איי־ וועלכע טדוטם,

 דיעזער נרינדעד ד־א פע־לעטצט. א־ג בע־ודט,
 דער צא־ן דען פיעללייטט פירטטעטען פע־א״נע

 יודען דיא ז־א וועשדאלב ג־־שטליטק־־ט, קאטדאל־שען
 יענע־ דאש געווים, א־זט עש אללי־ן !אייששלאשען

 דערא־- א־־נע וועלטע־ נייסטליטער, אדע־ שישאף
ק אדם יודען טאדעללאזער אדסשליעסונג ט־גע  ד

 היעדורך עטק אנשט־עטט, אקער-בוי-פע־א־־נק
 דער פערט־עטע־ איין דאט, ט ד א ד ע ג פ י ו א

זיין! צ־ גלדטענם ט־ישטל־טק דעש לעד־ע י־אד־ען
 ודע- פעדלע־ דיעזען דאטען ק־אקו־ אין היער ודר

 געהעששינע יענע דאטען ודר !נעמאטט ניט דע־
 יודען דעד אדםשלום דען וועלטע טעשטיטטונג,

 גע. שטאטיט אינזע־עם איים א־ינפאך פא־דערט,
 שלאש נ־טט דאנדעלט אידר אטע־ - שט־־טען!

 דורך אינפאל־טיש. אייך זאנדע־ן אינט־־םטליך,
 אונ. יא אידד צודנגט אדששל־עשינג זאלטע א־־נע
אשזאנדערונג א־־נער אי; מ־טבירגער, ■ידישען זערע

 נא- פיר דיא לעבען, צו אטנעשלאששענה־יט אונד
 וויר הא־ען !קאנן ווערדען אונה־ילפאלל נו־ ל־צ־ען

 פערשיע. ווענען אינם אויף, אי־נטאל ענדליך דאך
 אטשטאטט־נג דער אדע־ דעליניאן דער דענהייט

 א״נע דורך יא ודר דא אוישצושליעשק, געגענז־יט־נ
 א. פ נעליעבטע דאם נור צערשפליטטערונג זאלטע

 יאד־. -טען1;• איש שאן !שוואטען ד נ א ל ר ע ט
 דעליגיאנש-פרייה־־ט דיא פאלק אץ וואורדע דונדערט

 אנערקאננט נעזעללשאפט דער נרונדלאגע אלם
 י.טען9 איש מאן ודלל נון אונד !פערקינדעט אונד

 ב־רגער רעשטשאפפענע אינם טייא יאדרהונדערט
 דען אץ מ־טודרקונג רער פאן דעשדאלט שלאם

 צ־פעל. ז־א ודיל אדששליעשק, אר,ע־.בד.פערא־ינען
ן ל־נ ע ד ו  א־בערשטי־נט דאש !וואהרליך !ז־נד י
 איבער. ח$ך ז־ך טאן טוש דא !פע־שטענדנים מיין

. ר זיין צו ע ל א פ שעמען, הויפט .  ווייט זא .
 גרא. פרייז־ננינען עדלען, דעם שר־יבען אפפענע דאם
 לעמבערג. אץ צענטראל-פערוואלטונג ד־א א; פען

 אנטי. אויש טהיילע ג־אשען צום יעדאך, דיעזע
 פרייהייטלי. דען פערווארף י בעשטעהענד, שעמיטען

 ערא־ינעש6אקער.בד. קראקדער דעם טעשלוש טען
 האש. אלש גל־יטזאש נ־אפען דק טעצייטנעטע אינד

 דיא ליעבע, צו יודען דען ער, ווי־ל פעררעטהער,
 עש ! טאדלע פאלען העררק דער עננהערצינק־יט

 זיך ווענן צוועקמעשינשטק, אם אללערדינגם ווערע
 אנט־-שעט־טישען דער פאן פעראיין קראקויער דער

 לאז־יישט. לעטטע־נ אץ צענטראל-פערוואלטונג
 יא א־זט נעזינדעל זאלטעם טיט פע־אי־נ־נונג •עדע

!שטאטפאלל אונד שעדל־ך צוגלייך
ן ר ע ב י (א * ע • ד ד נ א ט ש - נ ע ט א א י ז
 טאגען לעטצטען דען אין נאט־־טטען דיא לדטען

 גע. נעגענדען פיעלע; אין עש דא נינשט־נ, צ־עטל־ך
 גענינענדעם ניטט אין גלייך ווענן האט׳ רעננעט

ק אץ פ־אשטע דיא טאשע.  דעם טאנען לעטצטען ד
 אונד ערד.אפפעל דיא דא אונד היע נור האטען טאי

טעשעדיגט. באהנען

עסטעררייכ-אוגגארן. אין יודען דיא
(פון־טזעטצונג.)

 פע־. דאש זיך געשטאלטעטע א־־נענטהיטליך
 1. פערדינאנד קאיזער אונטער יודען דער העלטניש

 עשטערר־יך. צו איננארן שא; געהארטע דאטאלש -
 ק־אנ. א־ינצעלנען דען אין נעזעטצנעבונג דיא דא דאך

 וואר, פע־ש־עדענע איינע ש־אידנצען אונד לענדערן
ן דיא אדף טעצוג אין אדך ענטשטאנדק זא ע ד ו י  

 עם, קאם זא טעשטיטטוננען. פע־שיעדענע גאנין
 קראנלענ- א־־ניגען אויש •ודע; דיא וועה־ענד דאש
 ז־א וואורדען, פערטריעטק פ־אווינצען אוגד דערן

 פ־אירנצען •נד א ק־אנלענדע־ן אנדערען דען אץ
נענאט. נאנצען איש פאנדק. אויפנאהטע ווילליגע

 דיע. מיטנל־עדע־ ט־יטטק ד־א דא ע־סאלנלאז, ני:ט ״א־
 צום ענדליך מידע, קאטפפעם עווינען דעס שעקטע, זע־

 זאנאי צ־יט דע־ טיט אונד אינעתיננען קאטהאל־ציסטום
 סאב. ם־־הערען א־הרע דיא וואו־דען, נלייבינע א״ם־ינע

 ויאוטד, פאנאטישעל טיט נלדנענס.נענאםסען נאטליאנישען
אנצי־נטען.״ בעהא־דע דעד נ־-א או;ד פע־פאלנטען

 אויך שפעטער יאהדע 15 עטווא דאט עס, קאם ״זא
 דען פאן איינענטליך עד ראס וואורדע, אננעציינט שטיאל ־׳

 צווייא נעד־יסם דאטטע ע־ אבשטאטסע טאבבאטד־אנעדן
 צו א״ננעקערקעדט נ־:ט אום טאנטע־. איינע אוגד זאהנע

 פ־ויא, זאטטט איילע אללעד אץ ־ע פל־נטעמע דע־דען,
 טאלדוי, דע־ נאך טאנטע־ דע־ אונד זארגע ייננעדק דעם
 דאך טי־ק״א דעד נאך נל־קל־ך דאדם פאן ענטקאש איגד
 עי דא טיטנעהסען, נינט ע־ קאננטע זאהן אלטעדק דען

 אין נעטליך דך ב״פאנד ע־ וואד. אנוועזענד דויזע פאם
 נדענצ״שטעדטנק. נאליצישען אי־נעם אין ״■שיבה' אייגע־
 ענט. פאליצי־א שפיאני־ענדען דע־ פאן וואו־דע דיעלע־
 נע. קלאסטעד איין אין וו־ען אין איגד ע־נ־־פפען דעקם,

•״ • .שטעקט.
ך! - נץ שמואל ר׳ דעס לאדן אלטעדע ״דיעזער אי

 קאטהא. שטיענג אין קלאסטע־ א־ם נאטי־ליך •יאו־דע איך
 שטו. טהעאלאניע טיך ליעם טאן ;ע־צאנען זיננע לישעם

 פעה־נ. מייגע קלאםטעד.נייםטליכעד. וואודרע איך אוגד דידען
 ט•:. איין אי־נםט איך, דא נעשעטצט, זעה־ •ואוידען קייטען
 קאם לא האטטע. קאפף״ ״אפפענען א־ינען תלטודיסט, מיגע־

 וואורדע, פעדזעטצט זיענענבידנען נאך ענדליך איך דאש עם,
 קלאסטעד-פדיאי יאהרען פאן רייהע לאננע אייגע איך ויא

איך העטטע פעהינקי־טען נייסטינען מייגע־ פעיטאנע •יא־.

 ■אנג האהען זעהר איינען קי־נע קאטהאלישען דעד אין
 דעכטנליי. מייגע־ צו מאן האטטע ראך קאננען. ערקליסמען

 געט. וואודדע איך פעדטדו־ען. געהאדיגע דאם ניבט נינקייט
 אויפט־אנע, דעם טיט ענטזענדעם ז־עבענבידגען נאך ליך

 פיד אוניטא־יע־ דיא הייט ג־־סטעס-א־בע־לענעג מייגע דורך
 איך טהאט דאך בעקעהרען. צו נלויבען קאטהאל־שען דען
 מיין פיעלטעהר לאג סיר נינטש. ריין דינטוגג דיעזעד נאך

 ווארד, טהייע־ע־ לא אום מיד דאם העדצען, אם יודענטהום
 דען שטעללונג מייגע־ פערטאנע טאנטענליך איך אלם

טושטע.״ היינעלן .קאטהאל־צ־סטום״
וואד, נעשטא־בען ט־טטליעדוויילע פאטע־ ם־ין ״דא

 שדעסטעי מייגע אוגד ב־ודער י־ננעיען מי־נען איך ליעם
 דיא אינצווישק דא נאמענטליך קאמטען, ז־עבענבידנען נאך

 נע. קדאפט אן סאבנאטהיאנעד דיא נעגען פע־פאלנוגנען
 ווא. דיעלע מיד, דאנטע איך האטטען. פעדלאדען דייטענד

 ט־דקי־א, דעד נאך פלוכט איד,רער בייא קינדעי גור יא רען
 איב. ווערדען. ערקאננט וו־עדער נ־נט טיטהין ד־־פטען אוגד

 טעכט־נ שטעללונג טיינער אין טיך איך פיהלטע רינענס
 פערדאטהעש איינעם פאללע איש אויך איהנען אום גענוג,
̂דער  שוט־ן או־סר־יכענדען ענטדעקונג צופעלל־נען אייגע־ ו

 עקשים. אייגע איך פע־שאפפטע בדודעד ט־ינעם ב־עטען. צו
 אי־נען אן איך פערהייראטיוטע שוועשטעד מייגע טענין.

 אוג. ניידע נליעבען זיא — קויפמאנן. יידישען וואקערן
— ענטדעקש.

ודינבער. בראננטוויינ.םע:טער דער ווא• ברודעד בויין
 קעטפע. נענעדאלם.ודטווע דיא וואר שוועסטער מייגע נער;
 מאננעש ע־סטען איה־עם טוןדע דעש נאך ז־א דאש לען.
קלןננטע דאש איינג־גג, ״מיש.עהע* אייגע קעמפעלען מיט

 ניממע־ איה־ 'ל>ןשטע־-פ־■!)־, אוננליקלינע דעד איך,
טצדעש אילם זיא ך דון פערצייהען.  ן י ד י י אלם ט־̂ל

 יודע אלם ווערדע איך אויך !נעשיעדען וועלט דעד אויש
 מיינעס טרוןטין נייסטע״ •איש יא איך ודא שטערבען,

ע אלם איממער נעוואנדעם .ניישטל־נעג ד ו  געלענט י
.״ . . !האבע

פיך א־בער וועלט דעי איך וואם עם, א־זט ״דאם
דירפען דוןך וווןללען. ואנען האבע אבשפאממונג מייגע אוגד

אבלעבען מיינעם נאך ■אהרע 30 ערסם סיטטהיילוננען דיעזע
אלל. דעד מיד מוזנע זין אוגד וועדדען. פעראפפענטלינט

עמפפעהלע שוטצע זי־נעם פעדצייהען! ז־נדען מייגע מעכט־נע
באלד ווערדע איך רוחי, אפקיד נידו זעעלע, מייגע איך

— !גלוינע פעסטע־ מיין איזט דאס - אלליין ענטשלאפען,
ק עווינען צום זלןדאנן אישן, בעת ערוואנען, וויעדעד לענ
קארפע־ מיין או־ך ווירד זעעלע סיינעי סיט אוגד —!ואעירה

לון סיר, מיט נוןטט דא גוית־! רוחי ועם אויפע־שטעהק,
.אירא לא לי ה׳ !נינטס איך פירנטע ! .

* * 4ל
 קלוןש. יידישען אונוערעם אויפצייננוננען דיא ווי־ט לון

 דיא דאש הינצוצופינען, נאך גור האבען וויר טער.םריזן־ם.
 נאזאדען דער אבקאממלינגע ענטוועדער סאנבאטהיאנע־

 דיעזעם אין מאדיארען דען מ־ט נליינצייטיג ד־א ווא־ען,
 שפאניש. דעד אבער אדעד — איינוואנדע־טען, לאגד

 זיע. נאך אויך 1492 יאה־ע איש דיא פל־כטל־ננע, •ידישען
 שייג. פו־נם אויש אוגד וואורדען פערשפרעננט בענב־רנען

בליעבען. כריסטען
פוןלנט.) גשלוש



 וואורדע א־ברינענם נעהע־טע. ערם6אפ ע־זעהענק
 א;;־"- דעי צאהל ד־א געטאבט, אוננזע־שיעד ק־ין

 צוגע א־ש ן ע ד ע י א־ם אויטרייבענה יואר פער
 א־־נ־נע אנדבט, ד־א בעשטאנד נור בעווערפק, צו

 פונק. דעם אן שנז־־נ־נען. צי טאז־ע״ ״צ־ פע־זאנק
 שטאדט. דעש נעהע דע־ אץ דך וועלכעם אן טע,

 אי־נע וואר אבציו־ינט, ״נאד־-אוטצא" דיא הויזעם
 דיא וועלבע א־־פנעשטעללט, ג־ופפע בעזאנדערע

 פ־עלע עטפפ־ננ. ען6שטיינ.ודר ש־ט אנקאטמענדק
 פע־- נעז־בטע איש ד,־ע־ וואורדען פע־זאנען
- !״ווא־נדעט

 געשטערן פאן דעפעשע קלויזענבורגער אי־נע
 דדייא ויאו־דען נאבטיטטאגש ״ד,־־טע :מעלדעט

אנק פ אנ  ־- ה פאדשטאדט דער א־ן סיליטעד ר
 דעי פ־ה־ע־ דע־ - א־־נקווא־ט־דט. ע ו ו ל ע ד

 דע; ו־אהל ע־ז־בטע פא־ט־־א א־־שערשט-ל־נקען
 וואל. צ־ צור־קע־עהען ש־ל־טע־ דאש אבערגעשפאן,

ק,  צ־ד־קוו־עז. יעדאך ד־עזער אנזוכען וועלשעש ל
 טע. ם־נישטע־-פ־עדדענטען דע; אן :־; ־־א־־דע עש

 שט־־נווע־פענדען העררק ד־א ־־א ־רט,6לענדא
 נ־נש־ קי־נען עבענפאללש געוויש א־־שערשט-ל־נקק

י. ווע־דען ערהאלטען בעש־־ד ט־נע־ען
וד־ טאבטק גלויבענש-גענאסשען א־נזע־ען

 ־־אדל- ליידענשאפטליכק ד־עזע־ אנגעז־שטש •עדאך
 א־־נד־־ננל־בשט וואהל-שלאשטען אדע־ קאטשפע
. ע נ נ א ז ע ב נ־אשטע־ מ־ט נו־ ־אטדען,  נ

 א־־פ־־אל. ל־־דענשאפטל־בע •עדע אהנע ט, ־ ־ ד
 ־־אל. זיךבעטה־־ל־נקצו ו־אד,ל.אקטע דעש א; ל־ננ,
ק  ־ נ ו ד נ ־ע א־ש שעד־ ד־־טע דאשע; ורד !ל
 ל־־. צ־ א־־ן דורך שא־ט־־א ק־־נע־ £־־נדשא£ט ד־א

 צוצוצ־עהען! א־נש או־£ט־עטען דענשא£טל־כעש
 ז־א ;££ל־:ט א־ד,דע ־־אהל טדאט רעג־עדונג ד־א

 יודענ.£־עשםע. ד־א נענע; ש־טץ א־ה־ען א־נש ל־עש
 שאן ־־־־דע עש אלל־ץ אנגעד־־דען. שט־אטוננ ר־שע

 געצוואונ. נ־שט וו־ר ורענן זיין, צ־־ט דע־ א־ן דאבשט
 א־ממער א־נד א־משע־ •ן ט ־ ש ד־עזע; ווערק, נע;

ו ן ע £ ו ר נ א ך צ ע ש ש ־ ם

נייאיגקייטק. פערשיעדעגע
ה ע נ י ־ <א ♦ ל א ש ב ״ ו ש ת  אנ. ה־.) ו
 א־ן קאגיגם דעש א־־פענטהאלצעש דעש לעשליך

 ב־־ש יודען דאדט־נע טעהרערע מאבטען אדענבורג
 ד־־טש.ק־־־*ן(צעהל־ם) £אן אבע־-־אבב־נע־ נ־־־זק

 פע־ש־ע. דע־ דעם־טאצ־אנק ד־א ״דא ״שאלה״: ה־א
 אש שא־עשטעט ז־־נע־ פאן קאנפעשב־אנען דענען

 דע. דע־ אב זאללק, ווערדען עטפפאנגען •שבת׳־
 א־־££אהדט ד־א נעש־־נדע ־־ד־שען דע־ פ־טאציאן

 אנטי ד־א —ז־־אד נעש־טאטטעט ויאנענש שיטטעלשט
נ־לט, עש ״ווענן :ב־נד־נ א־נד קור•; לו־טעטע ־־ארט

 דאש זעלבשט והרד עה־ען, צו טאנא־בען ל־עבע; דע;
 ה־־לינען אש פאה־ענש דעש פע־באט שט־עננע

 זא - !•געזעטצט ק־א£ט או־שע־ שאבבאט.טאנע
 בע- ארענבורג או־ש ללא־ד״ ״שעשטער דעש וו־רד

 ב״ץ מנחש טרה ה־ש־ש הנאון נון, - ר־בטעט,
 ־אפ-עדדענט נ״־א־זט טם־ושט־יןאב־דדק״קצעהל־ש

 ווענן א־ננא־נש. דאבב־נע־ א־טהאדאקשע; דעה
 בע־והט זא ענטש־־דעט, זיננע ד־עזעש אץ ר ע

 א־טהאדאק. שט־ענג א־־כ געוויש ענטשיירונג ד־עזע
נרונדלאנע! שער

ע ב ש א ל ר ל.ע א ■ ר ע ט ש ־ נ י <מ •
 מ־נ־ש. דע־ ן.) ע ל ה א ו ו ר ע ד ש פ £ ע ר ט

 פאל־ט־שען אללע אן ר־בטעטע א־ננע־ן דעש טע־
 ־־עלבע; ך— ע־לאש, א־־נען לאנדעש דעש בעהא־דען

 ב־־א ה־ל£ע ט־ל־טע־־שען דע־ £ע־־־ענד־ננ ד־א
 ט ל ע נ ע ר ע נ וואהלען בעפא־שטעהענהק דען

 ד־עש. ז־ך ב־ו־בען ־•אהל.£־עז־דענטען ד־א ־•־.־ד.
- בעצינליך  ו־ענ. צו ם־ל־טע־-בעהא־דע; ד־א א; נ

 ע־£א־. ד־א ז־נד, אננע־־־עזען בע־־־טש ו־עלבע דען,
ב־־צ־שטעללען. זאנלי־ך מ־ל־טע־.טאבט דע־ל־בע

 נאטה־־ענד־נק־־ט ד־א -—א א־ב־ינענש האבק ־־־־
 שאן רענ-ע-ונג דע־ פע־פ־נ־נג דע־א־ט־נען נע־ א־

 נעשאבט, א־־פמע־קזאש ל־־ט-א־ט־קעל א־נזע־ש א־ן
 שט־־נען ״שטאקק, ם־ט נ־בט ו־אהלען ד־א דאט־ט

 ״שט־טט.צעט- ם־טטעלש זאנדעהן ה־־גאבעלך, א־נ־
נעלאננען. ד־־בפ־ה־ונג צ־־ טעל״

א ר ע ב ־ (א • ־ . ע ש ט י ־ ד ד ב א ־
: ד ע נ ־ ב דעש ד—־ 1;נ ו ל ס ט א ז ר ע .

ק פאש ללא־ד״ ״פעסטער ט -  בע־ל־ן א־־ש ד־עזעש י
 ד־־טשע דע־ ה־ע־ •־א־־דע ״ה־־טע טעלענ־א£־־ט:

 טה־־לנאהטע ד־א ע־אפפנעט; ״־אבב־נע־.טאנ״
טהאט ע־שטע ד־א לעבהא£טע. רעבט א־־נע א־זט

 א־זט £ע־זאםמל־ננ
 אנט־.: ד־א נענע; קלע־ונג

ק א־ן יודענטהוש דאש דאשש  אנהעננע־ןאנדע־ע־ ד
נע- דענע; אנע־קעננע, ב־־דע־ ק־־נע רעל־ניאנען

 צ־ נעבשטענ-ליעבע דע־ נעבאט דאש נענא־בע־
 נ־־נד. ד־א ויעז £ערזאםמלוננ ד־א - !ז־־א א־בק

 א־־ש פע־ל־־טד־ננ ד־עזע־ לאדנק־־ט
 נ ש־־£טטהוטש ־־ד־שען דעש שטעללען

 דאש נעוו־ש, והנשק
די־טשען דע־

1 י. ״״, — ע , _טק ש
 נאבהאלט־נשטע ד־א ־־־בעש, די־טשען

!פא־ב־־ננע

, פ־־ע־ל־בע
 אללע; אץ <בב־נע־.£ע־זאטמלוננ

דעש א־־שע־האלב א־־ך בע£אלקע־־ננ,

א • ־ ד ו ( ן ע ש ש א נ.נ ע ד ־ ־ א  
 שעשטער נעשט־־נען דעש )ט. ר ו 6 ק נ א ר 6

 נאבשטעהענדעש £־אנק£־־ט א־־ש ו־־רד ל־יא־ד״
 אץ ה־ע־ דנד 1*7־2 •אה־ע א־ש שא; :בעד־בטעט

טעה. פלאטצל־ך ״־־דענ״אששע־ זאנענאנגטען דער

 נון ־־אדע פא־ינע א־־ננעשט־־צט. ה־־זער רע־ע
 שטאטט, אונטעחוכונג בו־.םאל־צ־־ל־בע פאנדא־־נע

 דעה א־ן ד־א דאש או־ששפ-אך, דאהץ ז־ך וועלבע
 נ־עדערנע- הי־זע־ פא־האנדענק נאך יודענ.גאששע

 בערייטש ד־עזעלבען דא מ־שטען, ו־ע־דען ־־ששק
 וואה. נ־בטאלש גע£אה־ א־נדאהנע ז־נד ב־־£א־ל־נ

 וועניגען אץ קאננען. ווערדען בעניטצט נ־ננען
 אלט-עהרוו־רדינען דע־ £אן אלז^ והרד טאנאטען

 א־ב־־ג טעה־ נ־בטש •ודענ״אששע £־אנק£ו־טע־
 £ע־. א־־נע אן ״עדאיננערונג' בלאשע ד־א אלש ז־־ן,

 בענעננוננ ד־א ־־א־ א־ב־־נענש צ־־ט. ש־־א־נדענע
 א־ץ נאך נור לאננע ז־־ט אהנעה־ן ״־ודענ-נאששע״

 שאן דאש עש, א־זט טהאטזעבל־ך שאלל. לעע־ע־
 טהא־ע, ד־־־א ד־א ־אה־הונדע־טש ד־עזעש אנפאננש

 אב. שטא־ט דע־ £א; ■ורענ-נאששע ד־א וועלבע
 נונטעה־ עש דא ו־א־־דען, בעז־־ט־נט ששע־דטען,

 זעלבשט שטאדט ז־ךא־ןדע־ £־־־שטאנד, ־ודעז דק
 טאבטק יודען ד־א נ־עדע־צ־לאששען. בעל־עבק נאך
 £ע־. ז־א ;נעב־ו־ך פ־־־ה־־ט ד־עזער £א; א־־ך רענן

 א־בע־ז־עדעלטען א־נד ־־דענ.נאששע ד־א ל־עשק
 וועהרענד שטארט, דע־ אץ ־־אהנונגען אץבעששע־ע

 נע. לעע־ פא־ל־־פ־ג ד־א שטא־ט-בעהא־דע ד־א
 ד־עזעל. א־ש אנק־־פטע, ה־־זע־ ־•ד־שען בל־עבענען

ק  נ־אש. נ־ע־, א־־פ£־ה־־ננ בעה־פש שפעטע־, ב
 מ־טטלערור־לע ־שען.—נ־עדע־צ ב־־שען, א־ט־־נע־

 ה־־ז. ב־־£אלל־גען אלטען, ד־עזע ־ע־אך בע־־אהנטען
ק  פאט־ל־ען, ב־־שטל־בע ק־נדע־ר״בע א־טע, :ב

 דע־ א־ן ־־אהנ־ננ א־־נע פ־־ ם־טטעל ד־א וועלבע
 א־זט נאששע ד־א ראננטק. ע־ש־־־ננען בט נ שטא־ט

 א־־נע טעה־ נ־בט טהאטזאבל־ך ה־יטצוטאג אלזא
 ב־־שטענ- ,א־־נע פ־עלטעה־ זאנדע־ן ״־והענ.נאששע,־

 ה־ע. וועשט-ז־־טע היא א־זט א־בד־נענש נאששע."
 ה־־זער- ערוועהנטען העש אנלעשל־ך נאששע זע־

 בע־־־טש 1*7׳- •אה־ע איש צ־זאטטענשט־־צעש
 פ־־הע־ע; דע; פאן •־א־דען. אבנעט־אנע; נענצל־ך

 הייזע־ 35 נאך נור ה־־טע ז־ך בעפינדע; ה־־זע־ן **
 שטאטט. דאש א־־ך ־־א־־נטע־ אשט.ד־טע, א״ףדע־

 בע. ־עראך ־אטהש־לד.פאט־ל־ע,ו־ע־יבעש דעי ה־־ז
 דאש א־־ך ־־־א א־זט, א־נבע־־אהנט לעננשט ־־־טש

 שר־פטשטעל. א־נשטע־בליבען דעש נעב־־טשה־־ז
 ה־־זע־ ב־ידען ד־עזע ע: נ ־ א ב בא־וך לע־ש

 ווע־טה, נעש־בטל־בען א־־נע; אללע־ד־ננש האבען
 פע־. ־וערדקאלשבאלדשפ־־ל^ז א־־ךד־עזע אבע־

!זיין שוואונדען
ן ע ג נ ו ד ע ד נ א ו ו ש י ו א ) • . ־ ש ו ד

ד ש ) ע . ן ע ד ו  ורדד נאפלו־״ ״פעשט־ דעש י
ק4 £אש ט  טעלענראפ־רט: לעטבע־נ א־־ש ד־עזעש .
 טעלדען, ״א־שו־ אץ בלעטטע־ שא^־ט־שען ,.ד־א
 א־־ש־־אנדעדוננעז ד־א צ־־ט לעטצטע־ע־ אץ דאש
זאנענאננטע; דעש אונד ל־טה־־ען א־־ש •ודען דע־

. פאלליעטאן
י א ע י מי ס ו . ם נ ע כ ו ב ־ ע ג א ט

י. נ ש א • ט ש שאטועל דר. £אן
שלוש.) אונד £>$יטזעטצו:נ .טע16(

 אנשפאפמוננ א־־גענטל־נע ד־א א־בע־ געזאגט, ודא
 ש^ר. נ־־עסטק ד־א אויך וו־סשען ״שאבבאטה־אנע־־ דע־

 וואדען נעבען. צו או־ששלום נעפדיעדיגענדען קיינען ׳צוננען
 אויך נעוו־ם ז־א טהאטק ן1ז כאואיען, אודפאטעד איהרע

 שדי־ודלל־נ, !}־םאהרען6 איה־ען ןן16 דעם צו דא ווענן נוט,
 •ידישען אננענ^מסען אינערציינונג א־ננערעד ריינער, אדם

 קעספשענס דעם יאהדהונדע־טען טעהרעדען נאך נלו־בק,
 ־ע. ז־א ווא־ען שטדענטען. צוריקצוקעה־ען ד־ננענס, אונד
 ״מאד־אנען■ ששאנ־ש.־־ד־שען רעד אבקאסל־ננע דוןך

ששעליו •א עט וואד דא (אנוט־ם),  א״נע פשל־כט, א־ה־ע ̂ד
ן  איד,דע וועלכע שי־ לאסטען, צו שאללען נינט ־עליני̂ז

דעדנדען ד־א שדיידיג לזן •אהדען 40:1 עטווא שוןד אהנען  ל̂ו
 ״סאנבאטה־אנער" דיא אונד - נעשטיענען: ש־יטערהדשען

 אונד אנפענטוננע; א־יסעדען אללע; או־ך דענן ז־ך היעלטען
 עקס־טט־יט ה־־טע וואקער. רעיט נענענאיבע־ *>לנו:נען6שעי

 זעטטט. דע־ען דא סעד,־, ;־:ם טהאטועכל־ך סעקטע דיעזע
 דער וויעדע־הערשטעללונג נאך נל־יך ם־טטנל־עדע־ ליכע

 אץ אונד ו*ששען 1867 •אהדע א־ם שע־שאטטוננ אוננא־ישען
 איבע־ט־אטען. יודענטהו־ע צום דענטענס ש^־ם אללעד

 לאנדע דעם שע־שאטטונג אונגאד־שע ד־א האט שרי־ל־ך
 נעב־אנט. ״־על־:י>):ט.ש־־יה־־טי ד־א או־ך נל־־:צ־־טינ ני:ט
 שטאא. דיעועם ט־ט דען אונד א־ננא־ן אץ א־זט ד,••טע או־ך

אין נאטענטליך וו־א לאנדעץ, שע־איינ-נטען שאלל־נ טע

 צום כריפטענטהוטע שץם א־נעדטדיטט דע־ ז־עבענבירנען,
 ■ע. אונזע־ע שטאטטהאשט. נ־נט נעזעטצליך יודענטהוטע

 שאששונג דעי טיט נ־כט ז־ך נעא־־לען גיעדו:גם.מענ:עד
 האט א י ז שי־ )נם.ש־־־הייטס.נעזעטצעש.1רעליני איינעם

 ן! ע ט ־ א ו ו קאננען ז־א :א״לע קיינע אננעלעגענה־יט דיא
̂ך ̂ללטעץ ״אבבאסה־אנע־ ד־א דז  אונד ווא־טען נ־נט דוז

 שילדערונג דע־ פ־ט ענען אונד !נ־:ט אויך ווארטעטען
 ■ודענטדוטע צום סאננאטה־אנעד דעי א־בע־ט־־טטעש דעם

 ע. י ל ש ב א ווידדינפטען אש ערצעדלוננ דיעזע ודד נלויבען
קאננען. צו ; ע ם

סאבבאטה־אנע־ דיא שטעללטען 1*17 יאה־ע א־ם
 איינען ז^נדע־ן טיטטע, א־ד,רעד אוים איינען מעה־ ני:ט

 מיט שץ־ל־יש־נ ז־א דעד אן, ״דאבנ•״ צום יודען :עבץ־ענען
 שע־ט־דט העברעאיש-בעטען אונד העביעא־ש.לעזען דעם

 נע. בער־יטם צווי־א ז־ך מעלדעטען דארויף נאלד נעמאכם.
ט. ש י א ק^וואטש נאמענם סאבנאטהיאנעד, •אהדטע

 ווע. ״־אבני" ני־ם ם, ע : ץ מ קץ־־אטש אונד ן א ו ו
 רענן וועלנע }שע־אצ־וזן,1נעש:יידונ;ס. דע־ ש^־נאהמע נען

 שישלל. נל־קליך !' •ש־אל ״שמע : רושע דעש אונטעד ארך
 שאג. ולטע־ע4 אונד •וננע ע־ש־ענען נון וואורדע. צץ:ען

 מא■ ש!)ם דעי ־אנני, א־הדעם נ־־א טעגל־ך נאטה־אנע־
 אינם שאננאטהיאנע־ 150 אינער 1*#* דעצעמנע־ ניז

אוישנאהם. יודענטהום
שץ־נע;. דיעזען שץן עדה־עלט נעהארדע דיא אך ד

 וואו־דען, נעהאלטק נעהי־ש נאך שא־ל־יש־נ ד־א נען,
 אונשע־ נון שע־נאט נונעד:־אל.ע־לאס א־ץ ודנד. אלשנאלד

 נאזאד. אץ שאננאטהיאנע־ן דען שטיאשע שטיעננעד
דענ.1י צום א־נערטדיטט ווי־טערען דען נוד נינט א־שאלו

 י־ד־ש. א־־נע־ א־־נענד או־שא־נ־ננ ד־א או־ך זאנדע־ן טהומע,
צע־עמאניע, ־על־נ־אזען
:•־. דיעזעד פאאדע 7 העטטען דאמאלש ענען דאך

 •יד־שעש נאך נאט־־ל־ך א־נד וועדדען:אללע; נעטדדם ■ודק
 נונע־נ־אל. דעש מ־ט דא אנע־ מאן זאלל וואש ־•טוש.

 ־•ד־ש.־על־ניאוען •עדע־ אדשאינוננ ד־א •א דע־ טהץ, ע־לאש
? שע־נאט שטרעננסטע א־־פש צע־עמאניע
 נעלעינט ״נמ־א* א־־נשט דע־ דע־.־אנג•״, דאך

 ווא־, מוטהע נ־אשעש שאן מאנן א־ין א־נערהדשט אונד
 נונע־נ־אל-ע־לאש דע־ העלשזן! שאן מיד ווע־דע ״א־ך זאנטע:

 נאואד. שיר נו־ •א לויטעט שערנאטע שטרעננען ז־־נעש ם־ט
 דא־פע נענאננאדטק דעש :אך געהען ווי־ !נוט !א־שאלו

 ■ידי. :אך נ־דט.פאא־ע; 7 אללען א־ך ווא ד, ע ד נ ע ם
!״ ווע־רע גענען ״קדושיך ר־טום שעש

 קא״טע נונע־נע־ דעד אדך. רענן נעשאד, דאש
 נאזאד. נעגען נוד ודרקל־ך ע־לאם דין יא דא שהון, נ־נטם

 איינצינע־ קיץ ווא סענדע־, פאן וואד. גע־־נטעט א־שאלו
 נאטי־ל־ך ע־לאששע א־ש וואד עקם־סט־רטע, סאננאטה־אנעד

ע־וועהנוע. קיינע
אונטע־. אי־נע דארדף לאננע נ־נט וואוידע א־נדעש

 םאסםענ.אינערטריטטעס ד־עזעם ווענען אייננעלייטעט זונונג
 ה־נ. ווינטעד נאנצען דען דדערטען ד־עזע יודענטהומע. צום

 א. ם קאוואטש נאמענש מאננע, נ־ייזען א־ינעש צו דו־ך
, ל ע ו : אונטערזונוננס״ריכטער דעי זאנטע מ

ש אין א־יננעשאללען, אייך עש א־זם ״ודא ע ־ ע ״  72. א
?' אנצונעהמען גלו־נען נ־־ען א־־נען לענענש־אהיע

:ששאטטיש שאשט עדווידעדטע שאמועל קאוואטש
נע. איך העמטע אלטעי ני־־וען מיינעם אץ !־•:טעד .העדר



 עקעל. שטוטצינעם, איה־ א־ן ק־אנש־־נצען עדלק
 אדם ווירד זא ה־ני־נצוצעררען. טיייבק האפטעש

 פאלנענדעם ק!*ט־טאט) (פעשטעי םאבאד.םאללאש
 אנט־. דע־ קאם ם£יננםט.טז$נטאנ ״אש :בער־שטעט

 ביים שאן דע־ היערהער, •ן א ר נעזא שעט־ט
 ב־אנד-יעדע א־־נע באהן דע־ איים אדסשטייגק

 מענשען, 4מ> ב־ז 3 י עטווא היעלט, •ידען ד־א נענק
 איהם ש־יען ט־טנערעבנעט, ווייבעי איני קינדעד

 קאנד־דאט זו־בערע ד־עזע־ צו. עליענ.־ו£ע לויטע
 ד, ט 1 ש ק!ן געפייעיטק דען או־ך בעשימפפטע

 רעכטש-גל״ב. דער געדאנקק דען £־ד דיעזער ודיל
 דען מ־ט רעדע זי־נע שלאם דאין !קעמפפט הי־ט

ק £אן £אטערלאנד דאש ווערדע ״א־ך :ווארטק  ד
 ליעם זעלבשט שטאדט דע־ אץ - ר רעטטען 'ודק
ק מאן  אדם. דער ודיל שפרעכק, נ־כט ץ א ר ד

 דינער פאלנע א־ן יודענ-קרא־ואללם א־ינעש ב־וך
 £ערשםיטצ. איין ווא־. בע£ירכטען צו העטצערייען

 פעטער נאמענם ■ן. א ר ד־עזעם קא־טעש טע־
 ק־אנפ־־נין דע־ דאש א־ש, שפ־ענגטע טאטה,

 א;טי.םעט־טי- דיא א־ם העטטע, ד.ער;ע:עבען נעלד
ק ב״א קאנד־דאטען שען  דורשצוזעטצק. וואהלק ד

 בוך איין נעדנדעל דאש אינטע־ וואורדע איבעדד־עש
 אונטערשר־£ט דעי טיט וועלשעם א־ן פעיטהיילט,

לף ק־אנפ־ינצק דעם רטע פאלנענדע רוד̂ז  צו וו̂ז
ע ,דעי :זינד לעזק ד ו  פאלקער ד־א ט־י־בט י

 דאט־ט פע־דע־בענם, דעם יא;ד דען א; ע־דע דע־
 בעהאנדעלן ן ע ו ו א ל ק ש אלם דאנן דא ע־

בע. ד־א דענן אב נון, דך פ־אגט (עם - ר קאנן
אוננעשטדאפט פ־עבהי־ט זאלבע א־־נע דע הא־

ניבט יא :•יא היעב זיך האנדעלט עם דא־ף. יק דילד
זאנדעין ץ, אללי׳ יודען בעדראהטען דיא איש בלאם

קראנפ-־נ- דלק ע אינזע־עש מען נא ניטען דען איש
פ־ע־ זאלך אן אנטי-סעטיטק רען פאן דע־ ^<|׳יויי•

)וו־יד ודעלט ! ביעז ודיזע 11כער ז ש י י ו א . ל ד. א ו ו א י <ד *
נינשטיג. שט האב עניעיונגם.פארט־־א ־ דיא פי־ ז־נד

 דיא דאם צווייפעל, קיינעם מעהר א־נטע־ל־ענט עש
 יייכשטטאנש. רעניעיונגש.£י"נדליכע ב־זהעריגע

 בעפיא־שטעהענדק דעי אנלעםליד טא־א־־טעט
 ע־. צי-וואבש בעדייטענדען א־ינק נאך וואהלק
ק £•־ דא ודיר. יא־טען  ונענש- ד־עזעש *!.טען ד

 אנבע. וואהלען צאהליייכע זעהר פ־י־טאנ) טען
 וואהל- עישטע דעי שאן ד־יפטע זא זינד, ר־־טט

 וואהרהאפ. א־י; יעניעיונגש-פארט״א ד-א פיר טא;
שק ודר - דין. ט־יא־ט£.טאנ טע־  טישא- דעי וינ

 נוי העדצק; פאללעם אדם זיעג דיעזק רעניערוננ
 (עלי- הו-פטשטאדט דעי בעצייקע זיעבענטען ש א

ק פיר ודר מאבטען זאבעטד-שטאדטו  דעם ז־ענ ד
 דעם אויש צויאי אונד ז"ן, נענענ.קאנד'דאטק

אנדעיעי קיץ נעגענ-קאנדידאט דיעזע־ ודיל נ־־נדע,

 ט. א קאיל פעידיענסטפאללע דעי אלש א־זט,
 ציעטליך וואהל דעששען ש־־נט א־בי־נענם !וואש

 אבגלייך הויפטשטאדט, דעי יודען א ־ געזיכעיט.
 'האבק רעניעיוננס.£י"נדליך, אללנעט״גען איש

 אטויאש העדרן א־ש נעטהאן, מאנליבשטעש איהר
 פיייטאג. אונזערע י פערהעלפען צו זיענע צום

 הויפט. דעי עינעבנים דאש איבער ודיר נומטע־
 א־ינינעם שאן הא££ענטל־ך ־ואהלען שטעיט־שק

!קאננען בייננען
ן ם ע : י ל ד נ י י י £ . נ ע ד ו (י * י  א

 דע־ שטאטוט אללנעט־־נע דאש )י. ו ק א ד ק
 אונטעי ענטהאלט נאליציען א־ן אקער.בוי.£עראיינע

. נוי דאש בעשטיטטוננ, ד־א או־ך אנדע־ם ם י ר כ  
 קאננען. זיין פעראיינע דיעזע־ טיטנליעדער ן ע ט

 ערשיי- בעשט־טטונג נעהעססיגע דיעזע דורך
 איי- ט־טנליעדשאפט דעי פאן יודען דיא נון נען
 אויש. גאליציק נאנין אין אקעי-בוי-פע־א־־נעש נעש

 פאי דיא נון, קאטט־םש־אן א־־נע - געשלאששק.
 צוד בעצירקם-פעראיינע קיאקויעי £אם קויצעם

 שטאטוטם אללנעם־ינען עיוועהנטען דעש יעווידאן
 צושט־מ. אונטעי וואיידע׳בעאנט־אגטע אייננעזעטצט

 דעי ווענלאששוננ ד־א פע־א־־נעם נאנצק דעש טוננ
 ד־א וועלבע בעשטיטמונג, נעהעששינק ערוועהנטען

 אקעי-בוי- דע; אן מ־טנליעדשאפט דעי פאן ■ודק
 דד׳ גראף יעפערענט, דע־ או־ששליעסט! פע־א־ינען

 דיע. אין ר־בטעטע י, ק י צ ם ו ד ע י צ ד א־ז־דא־
 אן שיייבעך איין״אפפענעם אננעלענענה־־ט זע־
 וועל. אין לעטבעיג, אין צענטראל.פערוואלטוגג ד־א

 בע. דיא ״דורך :ה־ישט אנדעים אונטער עם בעם
ר מעננער נוי דאם שטיממונג, ע כ י ל ט ס י ר י  

 אקעי-בוי-פעדאיינע דע־ טיטנל־עדעי רעל־ניאן
 בייסטענ- דעם לעהדע ד־א וירד קאננען׳ וועידען
 מענשענ-ל־עבע״ ״אללנעטי־נעי אד־ וועלכע טהומם,

 דיעזעי גיינדעי דיא פערלעטצט. א־נ בע־והט,
 דעי צא־ן דען פ־עלל־יבט פ־יבטעטען פע־א־ינע

 יודען ד־א ז־א וועשהאלב ני־שטל־בקייט, קאטהאל־שק
 יענעי דאש נעודם, איזט עם אללי־ן !א״שש־לאשען

 דערא־- איינע וועלבעי נייסטליבעי, אדע־ ב־שא־
ק איים יודען טאדעללאזער אויסשליעסונג טיגע  ד

 היעדודך עבען אנשטרעבט, אקעי-בוי-פעיאיינען
 דע־ פערטיעטעי איין האט, ט ר א ה ע נ £ י ו א

זיין! צו גלדבענם ב־ישטליבען דעם לעהיע ויאהרען
 ודע- פעהלע־ דיעזען האבק קיאקד אין היער ודר

 נעהעששינע יענע האבען וי־ר !נעמאבט גוט דעי
 יודען דעי או־סשלום דען וועלבע בעשטיממינג,

 נע- שטאטיט אונזעיעס אויש איינפאך פא־דערט,
 בלאם ניבט האנדעלט איהר אבע־ - !שטייכען

 דורך אינפאליטיש. אדך זאנדעין א־נבי־םטליך,
 אונ- יא איהר צודנגט אויששליעשינג זאלבע א־ינע
אבזאנדע־־נג א־ינער אין מ־טבייגער, י־דישען זעדע

 דיע. מיטנליעדעל מייסטען דיא דא עיפאלגלאז, :־:ט ו־א־
 צום ענרליך מידע, קאמפפעם עווינען דעס =עקטע, זע-

 זאנאי צייט דעד מיט אונד אינעתיננען קאטהאל־ציסמום
 סאב. פריהערען א־הרע דיא וואוידען, נליינינע אייפרינע

 וואוטה פאנאטישער מיט נלדנענס.:ענאססען באטהיאנישען
אנציינטען.״ בעהא-דע דער ב-א אונד פע־פז$לגטען

 אדך שפעטער יאהדע 15 עט-וא לאם עם, קאם ״זא
 דען פאן אי־גענטל־ך על ראם וואורדע, אננעציינט שמואל ־׳

 צוו״א בעל־יטם האטטע על אבשטאממע באבבאטהיאגע־ן
 צו אייננעקעיקעלט נינם אום טזןבטע־. איינע אונד זאהנע

 פ־דא׳ זאממט איילע אללעל אץ על פל־בטעטע ווערדען,
 מז^לדי, דע־ נאך טזןנטעל דע־ אונד זז$ה;ע ייננעלען דעם
לט פז>ן עגטקאס אונד  ד^ד טילקייא דעל נאך גליקליך ד̂ו
ננטע ז^תן אלטערען דען  על דא מיטנעהמען, נינט ע־ ק̂ז

 אץ נעמליך זיך בעפאנד על וואר. אבוועזענד דויזע £אם
 ג,־ענצ.שטעדםבען. נאליצישען א״נעם אץ ״•שיבה• איינעל
 ענט. פזןליצייא שפיזןנילענדען דע־ זןן6 וואו־דע ד־עזע־
 גע. קל>)םםעל איין אץ וו־ען אין אוגד עלגל־פפען דעקט,

•״ • . שטעקם.
ך! - בין שמואל ,ד דעם זוןד.ן אלטעלע ״דיעזעל אי

 קאטהיז- שטיענג אין קל^סטע־ א־ם נאטי־ליך וואו־דע א-ך
 שטו. טהע^ל^ניע מיך ליעם מאן ;ע־צזןנען דננע ל־שעם

 עד.ינ.6 מייגע קל!ןםטעו.נייםטדיכע־. וואולרע איך אוגד ד-ען
 ט־:- איין איינסט איך, דא נעשעטצט, זעה• וואורדען ק־יטען
 קאם ז>) האטטע. קוןםף״ ענען6£)1״ איינען תלמודיסט, טינע־

 וואורדע, פערזעטצט זיעבענבירנען נאך עגדליך איך דאס עם,
 )ל1קלזןםםער.םלי יאהרק ןן16 לייהע לאננע אייגע א־ך ווון

איך דעטטע פעהינקי־טען נייסטינען מ־ינער פערמאנע וואל.

 •אנג הזןהען זעהר איינען קילבע קאטהוןלישען דעל אין
 לעבטנליי. מיינעל צו מאן האטטע ך רזן קאננען. עלקליממען

 געמ. וואו-דע א־ך פעלטרו־ען. נעהאליגע דאס ניבט נינקייט
 אויפט־אגע, דעם מיט ענטזעגדעט זיעבענב־רנען נאך ליך

 יר6 אוניטא־יעל דיא הייט נ־יסטעס-איבע־לענעג מייגע דורך
 איך טהאט דזןך בעקעהרען. צו נלויבען קאטהזןל־שען דען
 מיץ פיעלמעהר לאג סיר גיבטם. ריין רינטונג דיעזער נאך

 ווארד, טהי־ע־ער זון אום מיל דאם העלצען, אם יודענטהום
 דען שטעללונג מי־גער פערמזןנע טאגטענליך איך אלם

מוסטע•״ ה״בעלן .קאטד,זןליצ־םמום״
וואר, געשטזןלנען מ־טטלערודילע פאטעל מיין .דא

 שוועסטעל מייגע אוגד נלודער ״נגעיק מיינען איך ליעם
 דיא אינצווישק דא נאמענטליך קזןממען, ז־עבענבירנען נאך

 נע. ט6ק־א אן סאנבאטהיאנער דיא נעגען זןלגו:נען6על6
 ווא. דיעזע סיר, דאבטע איך האטטען. עללזןלק6 דייטענד

 טילקייא, דער נאך לונט6 איהרע־ נ״א קינדע־ נול יא רען
 איב. ווערדען. ערקאננט וויעדער ניבט ם־טהין דילפטק אוגד

 מענטיג שטעללוגג מיינעד אץ ם>ך איך פיהלטע דינענס
 פערראטהעס איינעם פאללע אים אויך איהנען אום גענוג,
 שוטץ או־סר־־כענדען ענטדעקונג צופעללינען אייגע־ זןדער

 עקסיס. אייגע איך פע-שאפפטע ברודעל מיינעם נ־עטען. צו
 אי־נען אן איך פערד״ראטלטז שוועסטער מייגע טענץ.

 אוג. ניידע בליעבק ויא — קו־פמאנן. יידישען וואקעלן
— ענטדעקט.

וויינבער. ב־אננטוויינ״םעכטעל דער וואל נדודער מיין
 קעמפע. נענעראלס״וויטווע דיא וואל שוועסטעל מייגע ;נער

 מאגנעס ע־סטען א־ה־עס טזןדע דעם נאך ויא דאם לען.
קזןננטע דאם אי־נגיגג, •סיש״ערע* אייגע קעמפעלען מ־ט

 נא- פיר דיא לעבק, צו אבנעשלאששענה־יט אונד
 וויר האיען !קאנן וועידען אונה־ילפאלל נוי ליציען

 פעיש־ע- וועגען אונם אויף, איינטאל ענדליך דאך
 אבשטאטט־נג דעי אדע־ רעליג־אן דעי דענהייט

 איינע דורך יא וויי דא אדםצושליעסען, נענענזייטינ
 א. פ נעליעבטע דאם נוי צערשפליטטערונג זאלבע

 יאהי. !י!-טען איש שאן !שוואבק ד נ א ל ר ע ט
 יעל־ג־!ןנם.פרייהייט ד־א פזןלען אין וואוידע הונדערט

 אנערקאננט נעזעללשאפט דעי גרונדלאנע אלם
ק9 איש מאן ודלל נון אונד !פעיק־נדעט אונד ט -! 

 בירנער יעבטשאפפענע אינם בייא יאהרהונדערט
 דען אין מיטודרקוננ דעי פאן דעסהאלב ןם1בל

 צופעל. זיא ודיל או־ששל־עשען, אקע־-בו־-פעיאי־נען
ן ליג ע ד ו  איבעישטיינט דאש !וואהיליך !ז־נד י
 א־בעי. דוןך זיך מאן מום דא !פעישטענדנים מיין

. ר זיין צו ע ל א ם שעטען, הדפט .  ווייט זא .
 שרייבעןדעםעדלק,פיייז'ננ־נעןגרא- אפפענע דאש
 לעמבעיג. אין צענטיאל-פעיוואלטונג דיא אן פען

 אנטי. אויש טהיילע נ־זןשע; צום יעדאך, ד־עזע
 פיייהייטלי- דען פעיווארף בעשטעהענד, סעמיטען

 אקעי.בד.£ערא־ינעם קראקויעי דעם בעשלוש בען
 ד,זןב. אלם נל־יבזאם ג־אפען דען בעצי־בנעטע אונד

 ד־א ליעבע, צו יודען דען ער, ווי־ל פעררעטהער,
 עם !טאדלע פזןלען העייען דעי עננהערציגקי־ט

 דך ווענן צוועקטעסינםטען, אם אללערדינגם ווערע
 אנטי.םעמיט־שען דעי פאן פערא־ין קראקויער דעי

 לאזרייסט. לעמבעיג אין צענטיאל-פערוואלטוגג
 יא איזט נעז־נדעל זאלכעם טיט פעיא־־נ־נונג יעדע

!שטאבפאלל אונד שעדליך צונלי־ך
ן ר ע ב י (א * ע ) ד ד נ א ט ש - נ ע ט א א י ז
 טאגען לעטצטען דען אין נאבי־בטען דיא לו־טען

 נע. גענענרען פ־עלען אין עש דא ג־נסטיג, ציעטליך
 גענינענדעם ניבט אין גלייך ווענן האט, רעננעט

 דעם טאנען לעטצטען דען אץ פיאשטע דיא טאשע.
 אונד ערד-אפפעל ד־א דא אונד היע נוי האבען מאי

שעשעדינט. באהנען

עסטעררייכ-אונגאק. אין יודען דיא
(פזן־טזעטצונג.)

 פע־. דאש ז־ך געשטאלטעטע א־־גענטהימליך
 1. פערד־נאנד קאיזעי אונטעי יודען דעי העלטנים

 עסטעררייך. צו אונגארן שאן געהארטע דאטאלם -
 קיאנ- א״נצעלנען דען אץ נעזעטצנעבונג דיא דא דאך

 וואר, פע־שיעדענע א־־נע פ־א־ו־נצען אונד לענדערן
ן דיא אדף בעצוג אין איך ענטשטאנדק זא ע ד ו י  

 עם, קאם זזן בעשט־טטונגען. פעיש־עדענע גאנין
 ק־אנלענ- איינינען אדם יודען ד־א וועהיענד דאש
 ז־א וואוידען, פערטייעבען פ־זןוו־נצען אונד דערן

 פ־זן־רנצען אינד קיזןנלענדעין אנדערען דען אין
נענאם- נאנצען א־ם פאנדען. אויפנאהטע וויללינע

 ניממעל איהד קלזןסטעל.פ־־זןר, אוננליקלינע דער איך,
 ן י ד י י אלם ט־זןטצדעם איזט זיא דוןך פעלצייהען.

 יודע אלם וועדדע איך אויך !נעשיעדען וועלט דעד אדם
 סיינעס טלזןטין נייסטע* •אים יא איך וויא שטע־בען,

ע אלם איממער נעוואנדעס .ניישטלינעג ד ו  נעלענט י
.״ . . !האבע

מיך א־בער וועלט דעי איך וואם עם, א־זט .דאס
דילפען ןך1ד ווזןללען. זאגען האבע אבשטאממונג מייגע אוגד

אבלעבען מיינעם נאך יאהרע 3!) עלסט סיטטהיילוננען דיעזע
אלל. דעד מיד סזןנע זזן אוגד ווערדען. פעלאפפעגטליכט

עמפפעהלע שוטצע זיינעם פעלצייהען! דנדען מייגע מענטיגע
ו זעעלע, מייגע איך באלד ווערדע איך רוחי, אפקיד בז

— !נלוינע פעסטעל מיץ איוט דאס - אלליץ ענטשלאפען,
אישן, בעת עלוואכען, וויעדער לעבען עווינען צום זזןדאנן
קזןלפע־ מיץ אויך ווירד זעעלע מיינעי מים אוגד —!ואעירה

זזן מיל, מיט נזןטט דא נדתי! רוחי ועם אויפע־שטעהק,
.אירא לא לי ה׳ !ניבטם איך פירנטע ! . *.

* * *
 קלוןס. יידישען אונוערעם אויפצייכנוננען ד־א וו״ם זון

 דיא יאם הינצוצופינען, ך גז) גור האבק ודר טער.םריזן־ס.
 נאזארק דער אבקאססליננע ענטוועדעל סאבבאטהיאנע־

 דיעזעם אין מאדיאלען רען מיט נל־יכצייטיג דיא וואלען,
 שפאניש. דער אנעל זןדעי — אייגוואנדעלטען, לאגד

 דע. נאך אדך 1492 •אהלע א־ם דיא פלינטליננע, יידישען
 ש״ג. פולכט אדם אוגד וואולדען פעלשפלענגט נענב־רנען

בליעבען. כריסטען
לנט.) גשלוש פ̂ו



 וואורדע איברינענט נעהעדטע. אפפערש ע־זעהענק
 אנכי". דער צאהל ד־א נעטאבט, אונטעדשיעד קיץ

 עוגע איש ן ע ד ע י אום אדסרייכענד, וואר פער
 א־ינינע אנדכט, דיא בעשטאנד נור בעווערפק, צו

 פונק. דעם אן שט״נינק. צו טאדע״ ,.צ• פע־זאנק
 שטאדט- דעס נעהע דעי א־ן דך וועלבעם אן טע,

 איינע וואר אבצוו־יגט, ״נאדי.אוטצא" דיא ד,ויזעם
 דיא וועלכע אדפגעשטעללט, נ־ופפע בעזאנדע־ע

 פ־עלע עמפפיננ. שטיינ-ווירפען ם־ט אנקאטטענדק
 פע־. געזיכטע א־ם היעד וואורדק פערזאנק
- !״וואונדעט

 געסטערן פאן דעפעשע קלויזענבורגער א״נע
 ד־־יא וואו־דען נאבט־טטאגם ״הי־טע מעלדעט:
 •- ה פארשטאדט דער אץ טיליטער קאנפאניק

 דער פ־ה־ע־ דע־ - א־ינקווארטירט. ע ו ו ל ע ד
הל ערזוכטע פא־ט־־א א־יסערשט-לינקק  דע; וו̂ו

 וייזל- צ׳ צור־קציעהק טיליטער דאש אבערגעשפאן,
ק,  צוריקורעז. יעדאך דיעזער אגזוכען וועלשעש ל
 טע. ט־ניםטע־-פרעדדענטק דע; אן נץ וואורדע עם

 שט״נווערפענדען העררען דיא ■וא לענראפ־רט,
 נינם- קי־נק עבענפאללש נעוויש אי־שערשט-לינקק

!ווערדען ערהאלטען בעשי־ד טינערען
 ורר מאבטען גלויבענש-נענאששען אונזערען

 וואדל. ל־ידענשאפטליכען דיעזע־ אננעדבטש •עדאך
 איינדי־ננליבשט וואהל-שלאכטען אדע־ קאמפפע
נ נ נ א ז ע ב נ־אשטע־ מ־ט נו־ ־אטהען, ע

 אדפוואל- ליידענשאפטליכע •עדע אהנע ט, • ־ ה
 וייזל- צ־ בעטד״לינען זיך ויאהל-אקטע דעיש אן לונג,
ק  י׳ נ ו ר ג •ע א־ש מעה־ ה״טע האבק ודר !ל
 ליי- צי א־ץ דורך פא־ט״א ק־־נע־ פיינדשאפט ד־א

 צוצוציעהק! אינש א־־פט־עטען דענשאפטל־בעש
 ז־א ;פפל־בט א־הרע יאה,ל טהאט רעגיעריננ ד־א

 ־ודענ.פ־עששע. ד־א נענק שלטין א־ה־ען אינש ליעם
 שאן וו־רדע עש אלל־ץ אננעד־הק. שט־אמוננ רישע

 נעצוואונ. ניבט וויד ווענן ד־ן, צ־יט דע־ א•; האבשט
 איטטער איני איטמע־ ץ ט ו ש דיעזען ווערען, נע;

ן ע פ ו ר נ ו א ! צ ן ע ש ש ־ ם

נייאיגקייטען. פערשתדענע
י (א * ה ע נ י ל א ש ב ״ ו ש ת  אנ. ה*,) ו
 אץ קאנינש דעש א־־פענטהאלטעש דעש לעסליך

 ב־ש יודען דא־ט־נע טעהרערע טאבטען אדענבורנ
 דייטש.קריי*ן(צעהלים) פא; אבער-־אבב־נער נר״זק

 פערשיע. דער דעפוטאציאנק ד־א ״דא .שאלה״: דיא
 אש מא־עשטעט ד־נער פאן קאנפעשש־אנען דענק

 דע. דע־ אב זאללק, ווערדען עטפפאננען .שבת־
 א־פפאה־ט דיא נעטיינדע יידישק דער פוטאציאן

אד- געשטאטטעט וואנענש טיטטעלישט  אנט־ דיא די
גילט, עש ״ווענן :בינדינ אונד קורץ לרטעטע ווארט

 דאש זעלבשט ווירד עה־ען, צו טאנארבק ל־עבק דע;
 היילינק אש פאהרענש דעם פערבאט שטדעננע

 זא - !־געזעטצט ק־אפט ארשע־ םאבבאט.טאנע
 בע. אדענבורג או־ם ללאיד״ ״פעשטער דעם וו־רד

 ב״ץ מנחש טרה הישיש הנאון נון, - ריבטעט.
 פ־עזידענט •א איזט נ״־ צעהלים דק״ק אב־ד מפרושט־ץ

 ויענן א־נגא־נם. ראבביגע־ א־טהאדאקשען דער
 בערוהט זא ענטשיידעט, זיננע דיעזעש אץ ר ע

 א־טהאדאק. שט־עננ ארף נעוויש ענטשיידוננ דיעזע
!נרונדלאנע שע־

ע. ב ש א ל ר ל.ע א י ר ע ט ם י נ ־ (מ •
 מיניש. דע־ ן.) ע ל ה א ו ו ר ע ד ש פ פ ע ר ט

 פאליטישען אללע אן ר־בטעטע א־ננע־ן דעש טער
 וועלבען דו־ך ע־לאם, איינק לאנדעש דעש בעהארדק

 ב״א ה־לפע טיליטערישען דער פערווענדונג דיא
 ט ל ע ג ע ר ע ג וואהלק בעפא־שטעהענדען דק

 דיעש. דך ברויכען וואהל-פרעדדענטען ד־א ווירד.
 וועג. צו טיליטער-בעהא־דען דיא אן ני־ בעצינליך

 ע־פא־. דיא זינד, אננעוויעזען בע־ייטש וועלבע דק,
 בי־צושטעללען. זאנל״ך מיליטע־-טאבט דערליבע

 נאטהווענדיגקייט דיא ארף איברינענש האבען וויר
 שאן רעניערוננ דע־ פע־פ־ניננ דע־א־טינע; א״נע־

 נעמאבט, או־פטע־קזאש לייט.ארטיקעל אינזע־ש אין
 שטי־נען ״שטאקק, טיט ניבט וואהלק דיא דאמיט

 ״שטימט.צעט- מיטטעלש זאנדע־ן ה־־נאבעלן״, א־נד
נעלאננק. דירבפיה־ונג ציר טעל״

. ע ש ט י י ד א • ד ר ע ב י יא • ב א ־
 דעט ווידד נו נ ו ל ם ט א ז ר ע פ . ר ע נ ־ ב

 בערלי; א״ש דיעזעש !.טען פאט ללאיד־ .פעהטער
 דייטשע דער היער וואורדע ״הי־טע טעלעגדאפירט:

 טה״לנאהטע ד־א ע־אפפנעט; ״ראבבינער.טאנ־
 טהאט ע־שטע ד־א לעבהאפטע. רעבט א״נע א־זט

 ע־. פייע־ליבע איינע א־זט פערזאטטלוננ דיעזער
 פע־לייט־יננ, אנטי-שעמיטישע ד־א נענע; קלערונג

ק אי; יודענטהוש דאש דאשש  אנדע־ע־ אנהעננע־ן ד
 נע- דענען אנערקעננע, ב־ידער ק״נע רעל־ניאנען

 צו נעכשטענ-ליעבע דע־ נעבאט דאש נענאיבער
 נ־ונד. ד־א וויעז פע־זאטטלוננ דיא - !ז״א איבק

 צאהלרייבען אויש פע־ל״טדוננ דיעזע־ לאדנרךט
 ״י־ - נאך.״ שריפטטהוטש ־•דישען דעש שטעללען

שק  ע־קלע־וננ פ״ערליבע דיעזע דאש נעוו־ס, וינ
 אללען אץ ראבבינער.פערזאטטלונג די־טשען דע־

 דעש אוישערהאלב אייך בעפאלקע־ונג, דע־ שיבטק
 הער. ווירקונג נאבהאלטיגשטע דיא ־״בעש. דייטשק

!פארבריננע
א • י ו ע ן ש ש א נ - נ ע ד ו ן י י א  

 •פעשטעי נעשטרינען דעם )ט. ר ו 6 ק נ א ד פ
 נאבשטעהענדעש פ־אנקפו־ט אויש וירד ללא־ד־

 אי; היער ז־נד 1*72 ׳אה־־ע איש שאן בעד־בטעט:
1 טעה. פלאטצליך ״־ודענ.נאםשע־ זאנענאננטיען דער

 נון וואשע פא־ינע א־־ננעשטירצט. ה״זער רע־ע
 שטאטט, אונטערזוכונג בוי.פאליצ־יליכע פאנדאיינע

 דער אין ד־א דאש אויששפיאך, דאהין' דך וועלבע
 ניעדערנע- התער פא־האנדענען נאך ״דענ.גאששע

 בע־־־טש דיעזעלבק רא טיסטען, ווערדען ריששק
 וואה. ניבטאלש נעפאה־ א־נדאהנע ב״פאילינדנד

 ווענינק אי; קאננק. ווערדען בעניטצט נ־ננען
 אלט.עה־ווי,־דינען דע־ פאן אלזא וירד טאנאטע;

 א־ב־־נ מעה־ ניבטש יודענ.נאשםע פ־אנקפו־טע־
 פע־. א״נע אן ״ע־איננע־ונג״ בלאשע ד־א אלש דין,

 בענעננוננ דיא ווא־ איבר־נענש צ״ט. שוואונדענע
 איין נאך נור לאננע דיט אהנעהין ״•ודענ-גאששע״

 שא; דאש עש, א־זט טהאטזעבליך שאלל. לעערער
 טהא־ע. ד־־־א דיא •אה־הונדע־טש ד־עזעש אנפאננש

 אב. שטאדט דע־ פא; יודענ-נאששע דיא וועלבע
 נונטעה־ עש דא וואורדק, בעז״ט־נט שפע־רטען,

 זעלבשט שטאדט דע־ אי; דך פ־״שטאנד, יודע; דק
 טאבטק יודען ד־א ניעדערצולאששען. בעליעבק נאך
 פע־. דא ;נעב־יך פרייהייט דיעזעי פאן אייך רענן

 א־בע־דעדעלטק אינד ״דענ-נאששע דיא ליעשען
 ■ועה־ענד שטאדט, דע־ אץ וואהנוננק אץבעששע־ע

 נע. לעע־ פא־ל־־פ־נ דיא שטאדט-בעהארדע דיא
 דיעזעי- איש אנקויפטע, ה״זער ״דישע; בי״עבענען

ק  נ־אש. נייער, א״פפיה־וננ בעהיפש שפעטער, ב
 מ־טטלערוו״לע ניעדערצוריישען. ב״טען, א־טיגער

 ה״ז. ב״פאלל־נען אלטק, דיעזע יעדאך בעוואהנטק
ק  פאטיליק, ב־ישטל־בע קינדע־ר״כע א־טע, :ב

 דע־ אץ וואהנוננ א״נע פיר מיטטעל דיא וועלבע
 איזט נאששע ד־א ראננטק. ערשויננען ניבט שטאדט

 איינע מעה־ ניבט טהאטזאבליך ה״טצוטאנ איזא
 ״ביישטענ. א״נע פיעלטעה־ זאנדע־ן .״דענ-נאששע,־

 דיע. וועשט.ז״טע דיא א־זט איברינענש נאששע,'
 ה״זער. ערוועהנטען דעש אנלעשליך גאששע זער

 בע־״טש 1*72 •אה־ע איש ציזאטטענשטירצעש
 פ־יהע־ע; דען פא; ״א־דען. אבנעט־אנען גענצל־ך

 הייזער י* נאך נור ה־יטע דך בעפינדען הי־זערן 20*
 שטאטט. דאש א״ך ״א־ינטע־ אשט.דיטע, דע־ אייף
 בע. •עדאך וועלבעש ־אטהשילד-פאם־ל־ע, דעי ה״ז

 דאש או־ך ויא איזט! אונבעוואהנט לעננשט רייטש
 שריפטשטעל. אינשטע־בליבען דעש נעבורטשהיז

 הייזער ביידען דיעזע ע: נ ר א ב בא־וך לערש
 ווע־טה, נעשיבטליבען איינק אללע־דיננש האבק
 פע־. ווע־דקאלשבאלדשפורלאז א״ךד־עזע אבע־

!זיין שוואונדען
ן ע נ נ ו ר ע ד נ א ו ו ס י ו א ) • . י ש ו  ר

ר ע ) ש . ן ע ד ו  וירד נאפלי־ ״פעשטי ־עב י
 טעלענראפירט: לעטבע־נ איש דיעזעש *.טען פאש
 טעלדען, ווארשר אין בלעטטע־ פאלינרשען ״דיא
 אישוואנדערוננעז דיא צ״ט לעטצטערער אין דאש
זאנענאננטק דעש אונד ליטהיען אייש יודען דע־

 ״דיש. אי־נע־ א־ינעגד או־סאיבזנג ד־א איך זאנדעדן טהוסע,
צע־עשאניע. ־עליניאזק
נ״. דיעזע־ שאא־ע 7 העטטען דאשאלש עבע; דאך

 ״דישעש נאך נאט־יליך אונד זאללען ווערדען נעטריט יודען
 נובע־ניאל. דעש שיט דא אנעי שאן זאלל וואט ־׳טוש.

 ״דיש.־על־נ־אזען •עדע־ א״סאיבוננ ד־א יא דעד שהון, ע־לאש
? פעדבאט שטרעננסטע איפס צערעשאניע
 געלעמט ״נשדא• א״נסט דעד .־אבני״, דע־ דאך

 ווא-, שוטהע נ-אסעש פא; שאנן א״ן אינערהיטט אונד
 נובע־ניאל-עולאם דע־ העלפזן: שאן שיד וועדדע ״איך זאנטע:

 נאזאד. פיד נו־ יא ליטעט פע־נאטע שטדעננען זיינעש שיט
 דא־פע בענאננא־טק דעש נאך נעהק ודר !נוט 1 א־פאלו

 ״די. נאך ב־רט.שאא־ע; 7 אללען איך ווא ד, ע ד נ ע ס
:״ווע־דע נענע; ״קדושין■ ריסוס שעם

 קאננטע נונע־נע־ דעד איך. דענן נעשאד, דאס
 נאואד. נענען נור וירקליך ע־לאם ז״ן •א דא טהון, נינטם

 א״נצינע־ ק״ן ווא סענדע־, פאן וואר. נע־־נטעם איפאלו
 נאטידליך ע־לאססע איש וואד עקם־סטידטע, סאננאטהיאנעד

ערווערנונג. ק״נע
אונטע־. א״נע דארויף לאננע נינט וואורדע אינדעס

 םאשםענ.איבעיטדיםטעש דיעזעס ווענען א״ננעל״טעט זונונג
 הינ. וינטעד נאנצען דען דויעדטען דיעזע ׳ודענטהוסע. צום

 א. ם קאוואטש נאסענש שאננע, נ־ייזען א״נעם צו דודך
, ל ע ו : אונטערווכוננס.רינטער דעד זאגטע ש

 72. א״ע־עש אין א״ננעפאללען, א״ך עם איום ״ודא
?' אנצונעהשען נלו־נק נ״ען איינען לענענס־אהרע

:ששאטטיש פאסט עדוידע־טע סאשועל קאוואטש
נע. איך העטטע אלטעד נר־יזען שיינעם אין !־׳נטע־ .הערר

פאלליעטאץ.
י ו י ם א י ע מ . ם נ ע ב ו ב ־ ע ג א ט

י. נ ס א ־ ט ם טאמועל דר. פאן
שלוש.) אונד פאדטלעטצוננ .טע16(

 אנשפאששונג א״נענטלינע דיא איבע־ נעזאנט, וויא
 פאר. נ״עסטען דיא איך ויססען ״סאנבאטהיאנער' דעד

 ווארען נעבק. צו אויפשלוס בעפריעדיגענדען ק״נען שוננק
 איך געויס זיא טהאטען זא נאזאדען, או־פאשע־ איד,רע

 פרייודללינ, פא־פאהרען איד,רען פאן דעם צו דא ווענן נוס,
 ״דישען אנגענאשסען אינעדציינונג איננערעד ד״נער, איס

 קעשספענם דעס ׳אה־הונדע־טען שעה־ע־ען נאך נלויבען,
א ווא־ען שטדענטען. צודיקצוקעה־ען דינגענס, אונד  '<[. י
 ״סארראנען■ ששאניש.״דישען דעד אנקאשליננע דאך

 א״נע שפלינט, איהדע דאששעל■ •א עש וואד דא (אנוסים),
 איד,רע וועלכע פיר לאססען, צו פאללען ניכס רעליניאן

 לאדעדנדען דיא פריידינ זא יאהדען 400 עשווא פאר אהנען
 ״סאבנאטייאנער־ דיא אונד — נעשטיענען: שי־טערהדפק

 אוגד אנפענטוננען אייסערק אללע; איך דענן דך היעלטען
 עקסיסטייט ה״טע וואקער. רענט נענענאיבע־ פערפאלנוננען

 זעששט. דע־ען דא מעה־, נינט טהאטזעכליך סעקטע דיעזע
 דעד ויעדערהערשטעללוננ נאך נל״ך שיטטנל־עדער לינע

 אין אונד אפפען 1867 ׳אהרע איש פע־פאססונג אונגאדישען
 איבע־ט־אטען. ׳ודענטהושע צום דענטענם פאים אללער

 לאנדע רעם פע־פאססוננ אוננארישע ד־א האט פר״ליך
 געב־אנט. ״־עליניא:ש.ש־"ד,״ט' דיא איך גליינצייטיג ניכש
 שטאא. דיעזעש שיט דען אונד אוננא־ן אין איוש ה״טע או־ך

אין נאסענטליך ודא לאנדע־ן, פע־א״נינטען פאללינ טע

 צ־ש :ריסטענטרושע פאש איבעדט־יטט דע־ ז־עבענבי־נען,
 ־ע. אונזע־ע שטאטטהאפט. ניכש נעזעטצליך •ודענטהושע

 שאפפונג דע־ שיט ניכט דך נעא״לען ניעדוננס.שעננעד
 האט א י ז פי־ רעלינ־אנש.פ־־יהי־טס.נעזעטצעש. א־ינעש

 ן! ע ש ־ א ו ו קאננען ז־א ;איילע ק״נע אנגעלענענה״ט דיא
 אונד ווא־טען נינש וואללטע; סאננאטה־אנער דיא דאך

 שילרעדונג דעד שיט עבען אונד !נינט איך ווארטעטען
 יודענטהושע צוש סאננאטהיאנעד דעד איבערט־יטטעס דעם

 ע. י ל ש נ א ווירדיגשטען אם ערצעהלונג דיעזע ויד נלויבען
קאננען. צו ן ע ס

 פאנבאטהיאנעי דיא ששעללטען 1*17 יאהדע איש
 א״נען זאנדעדן שיטטע, א־ד,רעד איס איינען שעהר נינט

 שיט פא־ל״פינ זיא דעד אן, ״־אבני■ צום יודען נעבאדענען
 פע־ש־״ש העברעאיש-נעטען אונד הענרעאיש.לעזק רעם

 נע. בער״שש צו,״־א דך שעלדעטען דאריף באלד נעשאנט•
. קאוואטש נאשענס סאננאטהיאנעד, ׳אהרטע ש ש י א

 ווע. ״־אבני־ נ״ם ס, ע ו א ם קאוואשש אונד ן א ו ו
 רענן וועלנע נעשנ״דונגם.אשע־אצ־אן, דעד פארנאהשז נען

 פאלל. גליקליך '1 •שיאל ״ששע :חפע דעש אונטער איך
 סאב. אלסע־ע אונד ־וננע ע־שיענען נון וואורדע. צאנען

 שא• פאם דעד דאנב׳, איד,רעם נ״א טענליך נאטהיאנע־
 אינם סאנבאטהיאנער 150 איבער 1*68 דעצעשבע־ ביו

איפנאהם. ׳ודענטהום
פאינענ. ד־עזזן פאן עדהיעלט בעהאדדע ד־א דאך

 וואודדען, נעהאלטק נעה,״ם נאך פאול״פיג דיא נען,
 אונטע־ נון פע־באט נונעדניאל.ערלאם א״ן ורנד. אלסבאלד
 נאואד. אין שאבנאטהיאנעץ דען שטיאפע שטרענגער

יודענ. צוש איבערשדיטט ויישעדען דען נוד ניבט איפאלו



 אן מעד,ר איטטער נאךאטעריקא ״קאננרעש-שאלען״
ק אץ געוויננען. א־־שדעהנוג;  (דעגיע- גובערניק ד

 ווא-. שעטראקאוו, קאווג^, גדאדגא, רונגס.קרייזען)
 יידישען דער א־גטע־ העררשט לאטצץ אוגד ש־•

 א־־שוואנדערוננש. שאיטל־בע אייגע בעשאלקערונג
 אונבע. בלאט עטווא ניבט זינד עט אונד וואוטה.

 ר־יכע או־ך זאגדערן האנדווערקער, מ־טטעלטע
 געדבערטער שאללקאטטען ט־ט לייטע6קד י־דישע

 ארסוואגדערונגם. ד־עזעי אן דך ד־א עקש־שטענין,
 דעש אללע וואללען דא בעטהייל־גען. בעוועגוגג

 ייקען דען דייכע רושישען שר־יהייטס-ש־ינדליכען
 געביעטע שרייהייטליבעם דעם או־ף דך אוש ו־עגדע;,

 או־מ גר־נדען. צו ה־ימאטה ;־־ע א־־נע אטעריקא׳ם
 וואנדערטען אלליץ י ק ל א ו ו.ו ש א־טע דעש
 שא. יידישע 4>׳0 איבער ־•אשען לעטצטען דע; א־ן

 נוי ענטשלוט ד־עזען קאננען ודר - ארם.״ ם־ל־ען
 בעד־נ. ר ע ג י י א א־נטע־ גור דאך ב־לליגען,

 אוישוואנ- בעטרעששענדען ד־א נעטלק דוענן :נ־:;
 - דנד! ערווערבש.£עהיג" א־גד ״א־בייטש. דע־ע־
 לי־בט זעדר אטעריקא אץ ש־נדע; לייטע זאלשע

 א־;ד קראנקע אלטע, שע-־ענדונ;. לאהנעגדע א־־נע
 שע־זאגען שעד,יגע . נ־שט.ערווערבש א־בערהרשט

 דוש־. אלטען א־ה־ע־ אץ עדעד •עדאך דך קאננען
 ״א אטער־קא, אץ אלש שא־טב־־ננען. ה־־טאטה שען
 געשאטצט ט י ־ ב ־ א ז־־נע־ נאך נור טע:ש דע־
!וריד געוררדיגט איגד

 ש ע ג י ־ א ע ט ־ א ו ו ע נ א ש ( *
 ש.) ר ע צ ט י ז ע ב ד נ ו ר ש.; א ר ג ן ע ש־ ־ ד • ־

 נעטעל. דיעזעש .טען3 שאש ד־־ד ראשאשדאר א־־ש
 דע־ דעש־ט־־טע־, א־נזע־ דיער ט־א־ ד־־טע -עט:

 א־ץ. י, נ ע ש ט ע ם ;־א־ דאנדעלש-ט־נ־סטער
 ש־אשט. א־גגעו־אהגל־ך א־ץ ווא־ עטשפא;; דע־

 עקודשאשען ׳,־> 0 אויש בעשטאנד צו; דע־ שאללער.
 דע־ אץ רייטע־ן. עקודש־דטען גלענצענד 3<*׳ א־;ד

 דאש אץ ;־אף דעד ש-דר אנגעלאנגט, שטאדט
;ראש-נרונדבעז־טצערש. •ידישען דעש ראשטעלל

דעד ר, ע ל ט ד ע ט צ------1 ש ודלדעלש העדרן
 שע־אנ. ״באגקעט״ א״; עדרען צו טינישטער דעש

 בעהא־דען זעטטטלישע וועלשעש א; שטאלטעטע,
 דעש אוגד שטאדט דע־ בעאטטען דאדע־ען אוגד

 שריי. דערד טהיילנאהטען. ראט־טאטש שאמאדיע־
 נט־ינק- ״טאאשט״ א־־נע; ש־אשטע שטעדטלע־

 דיעזער דראדאנן מ־נ־שטער, דען או־ף אויש שש־וך)
 דויז- יידישען דעש געזונדהייט די־א אדף ;לאז ד־ן

 נאדש שריישטעדטלער דערר - לעע־טע. דע־־ן
 גע. אונטע־ שש־אך איגד ־־א־ט דאש וויעדער נץ

 האבגע. גאנצען דער א־־שטערקזאטק־יט ששאננטער
 עקשצעללענץ ..א־־ע־ע :געזעללשאשט •שטעללטען

 ש־־א ם־ש איך געזעללשאשט! דאדע טינישטע־! דע־ר
שע־אגלאששינג ש־י־דיגע; א־נד ש־יערלישען ד־עזער

 אננענאפ. נלוינק ן ע • י נ קיינען וועלט אללע אום ו־ס
ק.  •ודענטהום דאם עבען ודיל געוואדדק, •ודע בין א־ך -
 האא־ע נדדיען :׳'־נע ש־־ ! א־זם נלדבע ע ם ל א דע־

 ע ט ל א דאם נור עבען פאפט קאפף אלטען סי־נען אינד
 טעם. ע • י נ דאס אנע־ נ־נט •ודק, דער טעסטאמענט

קירנע!• נר־פטל־נען דעי טאפענם
 גר־־זען א־־נער צו ״נטע־ דעי דך ווענדעטע •עטצט

 ז־א אן עד א־נדעם ה, א ־ א ש ווא־אש נאפענם פיו־א,
:ד־נטעטע ם־אנע ד־א

, ש־ויא אייך, רענן האט ,וועד ה א ר א  צום ש
?* שע־אנראשט א־בעדטדיטטע

 זעלבפטבע. זינטל־כעם מיט עלווידערטע ה א ־ א ש
 נאטט. אללמענשינע דעל אלם אנדערע־, ,קיץ :־־אופטזיין

 איי;. דיא יודענטהום דאס דאפם ווייס, בעסטען אם •א דע־
״ . !א־וט רעליניאן וואהלע צ־נ ..

שאלאה, ם־י־א דאך, אייך בעל־ננט .אבעל :־■:טע־
 אלע־ נענאטהיגט, ש־־טטע דיעזעס צו נ־עפאנד אייך האם

ד שעללאקט ערשםדענוננען8נעלד. דולך עם־וא
אזיפע־ !ניעפאנד ! :יעסאנד !.ניעפאנד :שאראה

 אי־ד־. ק־ינעם שאן נעוו־ס דער נאטטע, אללטענט־נען דעם
 וועד. נעצאנען שעראנטווארטוננ צוד דאס "6 ־־:טע־ שען
 אי־נענד ווייזה־יש ה־פסלישען זיינעד אין ער וואם קאנן, דען

•* . . 1 איינשלאסט םענשענ.קינדע א־־נעם
 יידישען דעד אין אי־ך האט וועד ״אונד :לינטעל

ך אונטעלר־נטעט רעל־ניאן
 יאהד. זייט נעדייטם וויר דנד היערין ״א, :שאראה

 נאטטעס. וואהרע ד־עזע האנען ודד אי־ננעווייהם. הונדעלטען
אים זיא אונד אינערקאפמען אהנען אוגזעדען וןן6 לעה־ע

 זיי. אויש, וועלשעם נעדענקען, שץלקעם א־ינעש ארך
 גע. ד־־טאטלאז שערטדיעבען, שאטערלאנדע נעש

 א־ן ברושטדייל א־י; וועלשעש ש!ןן אוגד וו^רדען,
 געשונדען שאטע־לאנד נייעש איין לאנדע דיעזעש

 גינג עש אב, ש^לק דיעזעש זיך מידטע דיער !דאט
 עש וועלכע י:אך, בעשעשט־גונג עדרל־שען איינער
. ש־י־א ז־ך צי־ט קודצעד דיט ערשט אינדעש ד ע ו ו  

 ער. אנשטרענגונגען ש־עלען נאך !קאנן ן ע ל
 נאציאן, דע־ שאשע א־ט שלאטץ א־־נען עש לאנגטע

 דאשדערצינשט ם־טטע א־דרע אץ דאשזעלבע ד־א
 וויעדער ליידער אבער א־זט גו; - 1 או־שגענאטמען

 ט־ט. ד־א וועלכע עגטשטאגדען, שט־אטונג א־־גע
 ״דייטאטדם. צו גי־ערד־ננש שאלקעם דיעזעש גל־עדער

 דעד מאבטע. נ־עדערדר־קען נעשאששען״ לאזען
 אנגעצוויי. ווירד שאלקעש ד־עזעש שאט־יאט־שמיש

 ווירד לעבעך צו ״רעשט דאש זעלבשט יא, ;שעלט
 א־־ך !בעשטר־טטען ז־יטע ;עוו־ששע־ שאן א־דש

 קאג. ד־עזער צו שאלקע, דיעזעש צו געדא־ע ך י א
 ט־ע־ טיך שטע־צען אגש־־גדונגען ד־עזע !שעשש־אן

 אלליץ !דערץ טיץ שערוואונדען ז־א ;טיעף זעדר
 איגד אנשיינדונגען אונגערענטען ד־עזער ט־אטין

 אג. אונערש־טטערלישע מייגע ווירד שערשאלגונגען
 ניבט גאצ־אן אונגארישע ד־א אן דעגגליכקייט

 דענקט ך, ־ א וו־א זא ;אנין אוגד - וואנקען!
ע ר ע ד ע ־ או־ך ד ו  דיישנעליעב. ד־עזעש אץ י
.שאטעדלאגדע טען  ״א. אנוועזעגדען אללע .״ . !
 ערנריש. ט־עששטע או־שש ווא־טען ד־עזע; שאן רען
 דעדר א־זט געמעלדעט, בערי־טש ודר <וו־א שען.

 קאגד־דאט אלש נאדי-־ואשא;־ אץ ש־־־שטעדטלער
 ארך דעגן וואדל ז־־גע א־זט אוגד א־־שנעט־עטע;

שאללקאמטען;עז־בע־טע.) א־־;ע
ד ר ד ו ר ש י ו א ר ע נ י י ל ק ( * א  ש

 בערלין א־־ש נ.) נ ו נ ד א ו ו ש ק ר א ם ש * ב
 ״בע. :טעלע;־יאש־־ט ד־עזעש !.טען שאש ד—ו

 וויעדע־דע־. צו־ ב־שטא־ק ש־רשט ווי־לט קאננטל־ך
 א־ן ;עזוגדדי־ט צערריטטעטען ז־־גער שטעללוגג

 שטילל זעדר שטארט ד־א ודיל ש־יעדר־בש־ודע,
 געמליך בעגאטד־גט ש־רשט דעד א־זט. ־ודי; איגד
 רודע אללעם שא־ גערווענ-קראגקדייט ז־־נער ב־־א
 צ^נען ששינ;שט.מאנטא; אש דאך שט־ללע. א־גד

ק שאר ארב־יטער צאדלר־יבע  דע־ שענשטערן ד
 שירש. איין ע־דאבע; איגד וואדנוג; ב־שטא־קישען

 זאננען שש־ששען, ־אדלטען,' ז־א ;עש־־יא. טערל־שעש
 שטאדט ;אנצע ד־א דאש לא־ש, א־־נע; שלונען איגד
 עגד- וואו־דע. שע־זעטצט א;;שט אוגד שודכט אץ
 שע־זובטע אוגד שאגדא־טעריע, ד־א ערשיען ליך
 שע־גע. דאך יאגען. צו או־שא־־גאנדע־ טאששען ד־א

 ורדע־. שאגדא־טען דען א־ב־־טע־ ד־א דא בענש,
 בע. ש־עלע אייך א־־לטען נון ליישטעטען. שטאנד
א א־ש דע־ב״א, ו־אששען שלאגקען ט־ט אטטע; -

 ע ע: ל־ אונד א־־שע־ ם־ט ציים •עדע־ צו אויך נעהי־מען
 פוש. נעלונען ע : ל י ק דיא ודל וןננל־־ך או־סנעא־בם,

 :אזווילל־. אונד דודפען דע־ ץלנוננק6על6 דען אום טען,
ענטנעהען צו סענשען גען

 איינע וואורדע ״נעעדדינונג״ דעד ס68ב־.־טרע אויך
 גע. דאש נעפל־ך וואולדע עם אייננעל־־טעט. אונטעלזונונג

 שט־־נט, פאנבאטהיאנעל א־־ן ווענן דאם שע־ב־״טעט, לינט
 :ריסטלי. דען אויף וארג״ נעם־ללטע־ עידע ,,פיט איין נול
 זעלבשט •ל":ע״ ד־א וועד,־;׳נד נעט־אגען, ם־־עדהוןף נען

 אונ. וו^לנען אונטע־ — ווידדע. נעשטאטטעט אנדעלסווץ
ודנטעד. דער פעלשטדיך טערזונוננען
 זעהל סאבבאטה־אנעל דיא דען קאם, .טולים' דעל

 דע־נל־ינק. אונד פאש־ענ-שם־על פ־ט ט־יע־טען טראהליך
 נל־ם. דעס טעל6שט־ ״אלם דך האבע מאן עם, היעם נון

 צו לענערל־ך רענזעלבען אום שערשטעללט, טענטהוסס״
 א־־נ. דיעסנעצינליך דיא אונטערזו:וננ, דיא דוןך - פאנען.

ננטע וואולדע, נעלייטעט ארדעלן.6 טאנע צו נינטש עבען ק̂ז
 ״סאב. ד־א נענען נעהא־דען )ל־טישען1פ דיא דא

 ענדל־ך דך אנד6 קזןננטען, אוים־ינטען נינטש באטה־אנעל'
 דיא אץ אננעלענענה־יט ד־א שעלאנלאסט, רעניערונג דיא

 שטוהל. איין עלשיען אונע־ווא־טעט נאנץ נעהפען. צו האנד
 מי. א־־נען שעלקינדעטע אונד אלו6נאזאד.וןי אין רינטער

 ״סאבבאט. •ענען אלל דעששען קראשם ניפטעל־אל.עללאס,
 איש אונד איבעלטלאטען יודענטהוסע צום וועלנע היאנעלף,

 עלמ>)גען6 דאם שערהארלען, ווי־טער או־ך גלו־נען י־דישען
 נעוווןרשען קערקע־ דען אין ועלבפם דא אונד ־סצ־רט6קוןנ

. ווירדען! .  ששלענו־, איינע ווץהל וואל דלץהונג דיא .
עסטען6נלויבענס. דיא אום אויש, נינט דא ליינטע ד ד•)

 גאב. עישט שע־ד.אשטען,דאך צו רעדעלש.ש־דרער
ט דעש ו ל  שירסט דא עש, געלאגג ;עשלאששען, ב

 ד־לשע-ל־ישטונג צור דיענער ז־יגע ארך ביסמארק
 ארשרודרם דעש שטישטער דעבען ענטזעגדעטע,

 ל־עבא״געלטע בעקאננטליך - ר שעשטצונעדטען
 א־ב־־טע־-שא־טי־א דער טיט בישמארק שירשט

 טיט •טטעטש א־נטע״עששען דערען שע־טראט אוגד
 געדא־טע עש שא־לאטענטע. א־ט איישע־ שיעלעש

 דילשע ט־ט מבען איש ״שאליטיק״, זיינער צו דיעס
 ווידעד. דען ״ארב־יטער״ ;עוואנגענען א־דש שאן דע־

 גון דאלטען. צ• שראנקען א־ן ״אדעל' ששענשטיגען
 א־בע־צ־־גט, שערזאגל־ך ב־שמא־ק ש־רשט ז־ך דיאט
 ערוואר. צו שריינדעך זי־נען ״דיעזען שיא.; ער וואם
!ד,אט טען

קלויזענבור; אויש ן.) ע ד א ל-ש ע ג א (ד *
 א־טע א־ט :טעלעג־אשירט ד־עזעש ייי-טען שאש ווירד

 ריב. געמיינדען בענאכבארטען דען אוגד ע ק ע ט
 דא;על.שלא; או־שערארדעגטל־בער א־ץ טעטע

 בעל־ישט אלל־ין טעקע א־ן אן. שערווישטוגגען ;־אשע
גולדען. ״מיי״!׳ ו־זא שאדק דע־ ז־ך

עסטעררייכ-אוגגארן. אין יודען דיא
(£!ן־טלעטצוננ.)

ח ם־דב־ ר׳ יודע, אי־גשלוש־־יבע דע־ מ  צ
 ער- איגד ראש גאך נעמליך ז־ך בענאב ש־א;, אויש

 זאגשט דע־ ,1.׳\ ל ־ ־ פ פאפשט דאש עש, וררקטע
 צו קא־זע־ ב־־ש •יא־, •ודענ.ש־־־נדליך ג־בט עבען

 א־בריגעגש שערווענדעטע. ז־ך יודען דע־ גונשטען
 שין; שטאטטהאלטער דאמאליגע דעד א־־ך האט

 עבענשאללש שערדיגאנד, ע־צהערצא; באהמען,
 ש־־טטע קאיזער ב־־ש יודען דעד א־גטע־עששע א־ש

 שא־שטעללונג ד־א אירש ע־ אינדעש ;עטאבט,
 י,־דענ.ארטטרייבונגט.בעשעהל ד־עזע־ דאש טאבטע,

 וועלבע בעשאלקערונג, ב־ישטליבען דער ב־־א ארך
 שטעהט׳ געשעשטש-שערביגדוגגען •אץ יידע; -ע; ט־ט

געמאבט. א־־גדרור, איגל־עבזאטען האבשט אי־גען
ווערדען׳ צו הע־שא־נעראבען שערדיעגט עש

 ר י ש דיעשטאל וועלבער עדצהערצא;, דיעזער דאש
א  נעט. ש־יהע־, יאהרע וועגיגע אי־נט־אט, •ידען -
 אי־ש. דיא קאיזער דעש ,1657 טא־ץ --י.טע;6 אש ל־ך

 אום- ד־א אוגד באהטען א־־ש י־דען דע־ ט־־־בוג;
 ן ע ב ר י ק אץ ש־נאנאגען א־ה־ע־ י־אגדלוג;

 ד־עזע־ ווארום אנריעטה. רליבשטע—נאב ■ש א־־ש
 וואורדע, יודענ.שר־יגדליך זא פלאטצל־ך ע־צהע־צא;

 ־־אהל קאגן דאש - שערוועגדען ע• ז־א שיר זק איש
 יודען דער בעציגליך וואש ענט־אטהזעלן! נ־עטאנד
 א־ינע גור יא וואר וואורדע, געדאבט אדע־ ;עשאה
 בע. אבע־ א־זט לוינע א־־נע ;ע נ י ו ל לעע־ע

אשט זק שע־אגדערט א־גד וואנדעלבא־ קאננטלק

 צו וואנקענד א־־נענבליק א־־נען ־ר6 נול או־ך .ניי.יודעך
:לויטעטע דראהוננ דיעלע אויף אנטווא־ט ד־א פאנען.

 קול. העררן דעם ליא לאנען !שטוהלרינטעל ״ד,ע־־
 אויס. ע-לאם דראהענדע דיעלעל דעם אן6 טום.פינ־שטעל,

 איבערציינונג איננ־נשטע־ או־ם אונלעלעם, אין וויל דאם נ־ננ,
 לעטצטען אונלעלעש צו ביל נלויבען ייד־שען אננענאפפענען

 אונלע־ אונס קאנן פאן !ווערדען שע־הא־־ען אטהעם.צוגע
 נינט נעהפען, לעבען אונלעל אונס קאנן פאן ע־פאנען,6

ר אייך אבע־ ע ו נ ו ״ א ! ם ו ה ט נ ע ד ו י
אוננא. ש א ו ו פ א באראן וואר צ־יט •ענע־ צו

 האהע דער אויף מאנן, דיעלער קולטום.םיניםטעל. לישע־
 נענען שעה־ג, נינט וואל שטעהענד, גילדונג אפעאישעל—א

 נע. א־־נען סאבבאטד.־אנער.'ודען א־בע־צ'ינונגם.טלייען ד־א
 ״ד״קטע ש א ו ו ט א בא־אן או־פצואינען. וואלט.אקט

 לאגאל דערועלבע דריקטע שפעטע־ צר, אוינע איין דאהער
 ודני. יענדיטס בעפםערעס איין א־ן ער דא צו, אדנען ניידע

 ה־יטע נאך סאננאטה־אנער ד־א וועהלענד בע־שלופפעלטע,
 ״נדם וואהדע אלם יודען, נעדננוננם.םינטינע אלם לעבען
 עי. רעי שאן וועלכי נאנצע דיא אלסנאלד פאנע צדק״.

1 דין שאלל גאטטעס קעננטנים
 אלם דיענט םאבבאטה־אנעל.סעקטע קליינע ד־עלע

 ־על־גיאנס.שר״היים ריא דעד שטאאט, איין דאס בעווייל,
 איבערציינוננ רעל־ניאלע ד־א אין דך אונד אונטעלדליקט

 סאנט ך י ל ר ע כ ע ל נול דך היניינפעננט, נירנעל דעי
 ים א אלם נעהעלצינען, אופלאפעה־ דיעס לאללטע אוננא־ן

 רעל־ניאנס-שלייהייט שאללע עסטע־לי־ך גא:נאל.שטאאטע
- !הע־רשט

ס.) ו ל נש



 טענ. אלם ניבט יודען דיא מאן בעטייאבטעטע טען׳
 אלם איינשאך זאנדערן דעבטען׳ נעורססק טיט שען

 ווא. געבוג גוט דיא ״בעשטייערונגם.נעגענשטענדע״.
 זאנסט ם־ללען. צו שטאאטם.קאםםען ד־א אים רען,

 ווילק־ר אונד לוינע דער אונגליקליכען דיא וואדען
 געשיק איהי דאם איבע־לאםםען, העררשער דער

 דעם ע ג י ו ל אויגעבבליקליכען דער פאן בלאם
 ואלגענדעם ארם דייטליך געהט אבהינג, מאנארכק

הערפא־
 קא־זער נעטליך עיליעם 1528 •אהרע א־פ

 •יודענ-ארדנוננ* זאנענאננטע איינע 1. פערדינאנד
 דריקענדע זעהר מאנניגפאבע, וועלכע וויען, פיר

 שפעטע־י יאהר איין קוים ענטהיעלט. בעשרענקונגען
ק23 דען יעדאך, ט  איינע וויעדער ערש־ען 152 ׳ מאי .

 טיטעל דעם אינטער פערפיגונג אללערהאבסטע
 פערדינאנד קאיזער וועלבער אין ״יודענ-שיטצונג״,

 הערריהרענדק, העררשערן פר־הערק פאן דיא
 פאלל- יידע; דער .פריוו־לעניעך גינסטיגע; יעדר

 11. לודוויג גלייך - !בעשטעטיגטע אינהאלטליך
 א־־נעם אין טאהאטש ב־־א דע־ א־נגא־ן, פאן קאניג
 !1 פע־הינאנד קא־זע־ אייך ליעם גי::, גרונדע צו זומפף

 שטאאטס-אטטעדן האהק צו זאנא־ •ודק טאנכק
 צו יודען איינען נעטליך האטטע 11. לודוויג צי.

 ״מינצ- זיינעם צו , ק א ז י א מענם נא קאשר,
 א־נטעד דיא ז־ינערצייט דער ערנאננט, מייסטער״

 נאלד. בעקאננטען ״א־זאצידעך בענעננונג דעד
 קא־זער ארך האטטע עבענזא ליעם. פראנק מ־נצען

 ״מ־נצ.ט־־םטער ד־נעם צו איינעןיודען 1. פערדינאנד
 א־־נ. בעג־נםטיגונג דער טראטץ אלל־ין ערכאננט.

 15;׳!■ יאה־ע א־ם פע־דינאנד עדליעם יודען צעלנער
 דער אויסטרייבונג צור פערפיגונג אי־נע רעננאך

 ד־עזע מעהרען. אונד נ־עדער.עםטעריייך ארס יודען
 דא א־ישפיהתנג, צי־ נידט נעלאנגטע פע־פ־נונג

 איינע טאנא־בען דעם .ט־;צ-ט־־םטע־״ י־דישע דע־
 דע; איבע־ א־נטע־ב־־־טעטע בע־עבנ־נ; גענייע

 די־ך שטאאטם.קאםםא דיא דען שאדע;, ענא־טען
 עדליי- יודען שטייערצאהלענדען דע־ אי־סטדי־בוג;

ק טאנא־ך דע־ וואוסטע דאנעגק - מ־פטע. דק  ד
 אי;. יא ד וואדורך צוצופינק, קרענקונג אייגע יודען

 איגכע־יהרט שטאאטפ-שאטצעם דעם טעדעפפק
 ך!-נעט־ ע־ש־ק 1551 אי־גיפט !.טען אם בל־עבק.

 פלעקעך, .נעלבען דע־ בעצינליך ע־לאם א״ן
 ד־א יודען, דיא זא־ילען. טראגען ־ידען ד־א וועלכע

 ״א■־. שטאאטעם, דעם שט״ע־-צאהלע־ בעפטען
ק  געל. איים ״ק־י־ד א־־נק געצו־אונגק, נעטליך ד

 בע. נענו• ם־־יטע איגד לעננע דעספק טיבע, בעם
 ט־א. צו אבערקלי־דע איהרעם אן וואר, שטיטמט

ן אלם זיא טאן דאם־ט גען, ע ד ו דיא עדקעננע. י

 !זיין צו שטאלין יודענטהום זיין או־ף האט, גרונד
 אג- קיץ יא וואר העהלער דער אבזיבט דיא אלליין

 צו אבצי־בק דועזע דורך יודען דיא אלם דערעם,
 וואר אבז־כט באזוויללינע דיעזע אונד - שעגדען

 ערוועהנטען דער אין קראנקענדע דאם ארך דענן
פערפינונג.
 פערדינאנד קאיזער ערליעם 1559 יאהרע אים

 א־נד פ־א; אוים יודען דיא בעפעהל, איינען ארך
 וועגען צוואר אונד פערטי־יבען צו באהטען נאנ׳ן

 גאטטעם.לעםטערלי. געדרוקטען, פ־אג אין אמעט
 ארסטרייבונגם. דיעזער 'ארך ווערקעס. יידישען כען

 ארספיהרונג. צור ניבט נעלאננטע בעפעהל
פאלנט) (פ!ן־טזעטצוננ

ג. א ר ט כ א :
וואהל.נעווענוננ. בלוטיגע —

(ז־עבענבירגען) דיערדר-סענט-ט־קלרש ארס
 טעלענראפירט: דיעזעם(נעסטערן) !.טע; פאב •••רד

 דע־ אונד פא־ט־יא .דאבראנסקי דער צווישען
 איין היער הייטע דך ענטשפאנן שפלענ־.םארטייא

 מענשענ-לעבק טעהרערע דעם קאמפף, בלוטינער
 דאבדאנסק־׳ם אנהענגער ד־א פ־עלען. אפפער צום

 באלד שט־־נען. טיט נענענ-פא־ט־יא ד־א בע־־אי־פען
 | טי- פאן דאם האנד.געטעננע, א־ינעם צו עם ראם
 בא־אקטע־ געפעהדליבערען איינען מינוטע צו ניטע

 פער. וואורדען פעדזאנק 20 אלם טעה־ געוואנן.
 שיוע־ע ט־ונק שאנדא־טען צ־־ייא אייך ראינדעט.

 דאב. אנהעננע־ן דק פא; -אפאן. פע־לעטציננען
 פלאטצע, אם בע־־איפטלאז 10 בל־עבען ־אנפקי׳ם

 ע־האלטע. דער א־ןפאלגע אלפבאלד 5 דענען פאן
או־פגאבען. נייסט א־ה־ען פערלעטצוננען נע;

 לעזער. געשעטצטען אוגזערע אן
טאנע-ביבע־ מיינעם ״איים :נאייעללע אינזע־ע

 ווע־. אבנעשלאששק נוטמער נעבפטע־ אי; ד—ו
 דיעזע דעם טיט ב־־פאלל, לעבהאפטע דעה דק,

 געג־־פפענע ן ע ב ע ל ם ע ד איים איינפאבע,
 דעם פא; צייגט וואי־דע, אי־פנענאטטען ע־צעהלונג

 לעזע. אונזערעם געשמאקע פיינק אונד ר־בט־נען
 בעניננען מאנטאג-נוטטע־ דע־ אץ פ־בליקוטם.

:טיטעל דעם אינטע־ נאיועללע נ־־ע איינע ווי־
 מאסקע.״ ריא אוגד וראם־עלטערן ״מייגע

 בע-הטטען אייראפעאיש רעם פאן ■ד־ט דיעזעלבע
 ן נ א ט ט ר א ה טא־־ין דר׳ ש־־פטשטעללער

 נאך עסטע־רי־ך איים 1848 יאה־ע אים דע־ ד,ע־,
אי; ך אי ז־־נע־צ־־ט אינד ■יא־ נעפליבטעט פא־־ז

 טיטטע, דע־ אין ״אבצייכעך דיעזע טיפטק טעננעד
 דעד זייטע ־עבטע; דע־ אן דאנעגען פ־ו־ען דיא

 נלו־בען! דיים עם טאןזאללטע טרא;ען.א־נד ב־ופט
 טא:. אללע איי־ •ידען דיא דע־ טאנא־־, דיעזע־

 ז־בטע, ק־ענרען צ• אינ־ שענדען צ־ וריזע ל־בע
 וואהנ. אינסברוק אי; קינדע־׳דיא זי־נע פיר האטטע

 א. ל דרי נאמענם לייבא־צט, יירישק אי־נען טען,
 פע־. ד־א דאם עם, איזט מערקוררדיג !ם ו ר א צ

 ציר ב־ז שאנר-אבצייבק ד־עזע־ בעט־עפפם פ־נינג
 וועלבער בליעב, ק־אפט אי; .!! יאזעף קאיזער צייט

 רעג־ע־ונגם-אנט־יטט ז־־נעם נאך נל־יך דיעזעלבע
בעזייטינטע.

 הי־פט עניפטק אי; פא־פאה־ען אינזע־ען פאן
ווארק איזראעלם ק־נדער דיא ״אונה : עם

ם ישראל (שהיו ״בעצי־בנעט״ דאיט י נ י ו צ מ  
ק טיט דך אוב ,11 שם  פע־טי. צ• ניבט עניפטערן ד

 אלטען א־ה־ע איזראעלם קינדע־ דיא האבען שען,
 1 ב־יבעהאלטען קליידוננ״ אונד 'שפראכע ״נאמען,

ישראל״ ,בני אלם אייסערליך עבען וואללטען זיא

 אינאי. ז־ינע דו,־ך הו־פטשטאדט פ־אנצאדשען דע־
 נע־עבטעם אינד ג־אפעם דיבטוננק בערטרעפפל־בען

 איי; ודדד נא־יעללע דיעזע ע־רעגטע. אייפזעהען
 אנפאננע דעם איים לעבען •ידישען דעם איים בילד

 ב־־;. דא־שטעללונג צי־ ■אה־הונדע־טם דיעזעם
 איניו־דע־שטעה. אנמיטה־גער, אץ צווא־ אינד נען׳

 אינם האלטק ודר - פארם. ה־נרי־סענדער ליבע־,
ק דורך נאיועללע ד־עזע דאם א־בע־צ־־נט,  ציייבע־ ד

 אינזע־ע־ ק־־־ז דען אנציעהוננפ-ק־אפט איהרער
 פע־. וועזענטליך רעבט נאך לעזע־ נעשעטצטען

 רעד־נירטען זא־נפעלט־ג אינזע־ע־ אינד מעה־ען
 ג־א. א־טטער איין צ־יטונג״ פעפטע־ •ירישען .נייק

וי־־ד. •צופיה־ען פ־בל־ק־ם סע־עם
 ע־האלטק אבאננענטק איינט־עטענדע נ־־א

 זא. טאגע-בובע*. ט־־נעם ״איים נא־ועללע דיא אייך
־ דויערט, פא־־אטה קליינע דער לאננע ט ג  ■ים א

 ב־־עפע אינד פ־ענומע־אציאנק נאבנעליעפערט.
:א־־עפפע ד־א אן ר־בטע; צי זינד
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 נאטצענ-דיענע־ישק דען טיט ניבט א־ם ערש־ינען.
 מיטטעל. אים ווערדען. צו פע־וועבסעלט עגיפטערן

 אנדע־ם. אייראפא נאנין פאסט אץ עם ייא־ אלטער
 א־נד העררשער פיאנאטישק ד־א עם ווארען דא

 ט־א. צי־ יודען דיא נעטיינזאם וועלבע ני־םטליבען,
 איבע־אלל א־ם צוואננק, ״אבצייבענם־ א־־נעם גונג
 אלזא עם היעס דא וועדדען. צו ע־קאננט יודען אלם

 ישראל ובני :זיננע נע;—ט א־ם אבער וויעדער,
ם י נ י ו צ  א־ז־אעלם קינדער דיא !שם היו מ

 פערזעהק, אבצייבען טיט געוואלטזאם וואורדען
 וואהר. יעדער עי־קעננע. יודען אלם זיא מאן דאטיט

 גער. נענאטטק נרונדע א־ם זיך ניבט יודע האפטע
פאללען ע־ דא ערקעננק, צ• זאלבע; אלם נע

 ניבט א־זט אררעססע נעהע־ען אי־נע־ אננאבע דיא
 הו־פטשטאדט דע־ אץ פ־־טא ד־עזע דא נאטהיג,

 איזט! בעקאננט נענינע צו־
:אדמיניסט־אציאן דיא פ- :יעדאקציאן ד־א £■־
אן.—ב טא־יין עהרענטהייל. מ׳

 טעדא־די. ״פזסטער דען אינעי בע־ינט דע־ ימי־
סעד.5־"טאג.נו6 דע־ אין ערש־ינט טא־קט״

 פע־. וועזענמלינען קיינע טאנטא: ו־־ט קודזע דיא דא
 ד־א.קודז.טאנעללע• ד,־•טע ור־ ל־עסען ע־ל־טטען, ענדעמננען

 לעזעשטאפיז טעה־ אנאננענטע; נעשעטצטק דען אום וועג,
קאנען. צו ניעטען

. !\ 1:11111:א1'11 :-)11. צ1מ1׳*0ז111י)11 : . * 51011117. 1(1(111,\ ■אז

ג. נ ו ז א ל ר ע £
ע. ז י* ל . ר _ע1 8 6 4 ר ע ד

 ציעהונג ע־פאלנטען דיעזעם !:.טען אם דעד בייא
̂זע דיעזער  128 :נעצאנק סעייען פאלגענדע וואורדק יל

449 746 783 846 900 964 1001 1075 1141 1245 1488 
1863 2250 2563 2632 2694 27:19 2987 3048 3236 3723 
נו׳ 746 ם׳ :נעוו־נסטע נעצאנענע 3941 3935 3858 3856

 נולד׳ 20,000 2/ נו׳ 3048 ס׳ נולד׳, 150,000 געורננט 100 ן
נולד׳, 50 0 96 נו׳ 846 ם׳ נולד׳ 10,000 31 נו■ 2987 ס׳

ם׳ נולד׳ 2,01 51 גד 1001 ס׳ נולד׳ 5000 14 נו׳ 2987 ס׳ י
ס׳,5 נו׳ 846 ם׳ אונד נולד 2000 7 נו׳ 2250 ן  ,57 נו׳ 1141 ,

 פאל. וואורדען פעדנע־ נולדען. 1יי00 יעדעס 58 נוי 3236 ם׳
,65 נו׳ 123 ס׳ :נעצאנק נולד׳ 400 צו טרעפפער גענדע

 אונד 4 נו׳ 783 ס׳ ,25 נו׳ 746 ם׳ 64 אונד 28 נו׳ 449 ם׳
 57 נו׳ 964 ם׳ ,95 7י 74 נוי 900 ס׳ ,99 נוי 846 פ׳ ,40
 סי ,45 אונד 33,9 נו׳ 1411 ם׳ ,10 אונד 8 ד׳ 1075 ם׳

ס׳ ׳88 45 נו׳ 1863 ס׳ ,93 81 נו׳ 1488 ם׳ ,18 נו׳ 1215 !
 69 31 14 נו׳ 2632 ם׳ ,93 49 44 נו׳ 2563 ם׳ ,77 נוי 2250 ;

 3856 ם׳ ,100 38 37 נו׳ 2739 ם׳ ,45 נו׳ 2694 ס׳ ,94 אונד
 13 נו׳ 3858 ס׳ !׳,9 נו׳ 3856 ם׳ ,53 נו׳ 3236 ם׳ ,78 46 נו׳
 סע. אבינק דען אץ אנדערען אללע ;91 נו׳ 39 41 פ׳ ,28

 נענאננטען בעזאנדערס נינט היער אבער נעצאגענען, ויק
.נילר 20׳ פאן ט־עפפע־ נע־יננפטען רען נעוויננק נוטטע־ן

1 . ט כ י ר ע ב ס ט & ע ש ע ג
־ ע נ ר ו נ ס ע ר . פ ה ע י פ . ט ב א ל ש

 שלאבט. פרעפבוינע- צום אויפטריעב רע־ ט. רק א מ
 דאפאן שטיק. 2193 בעט־ד, ט. ד. 3. אם פ־עה.טארקטע

 דיא נאל־צישע. 735 דייטשע, 214 אוננא־־שע, 1214 ווא־ען
 נולדען, 64- 62 פייטא.ויאא־ע אונגארישע :וואדק פ־״זע

 59 וואא־ע פאלנישע נולד׳ 65 -60 פריטא.וואארע דייטשע
קילון. 11:0 ע־9 אללעם נולד. 62 ביו

ר ע נ ע י ו . ו ט ק ־ א ם ה ע י פ . ט ב א ל ש
 אם שלא:ט.פ־ערטא־קטע ורענע־ רעם אויף אויפט־־עב דע־

 128 : וואיען דאזאן שטיק. ׳399 בעט־ונ ט. ד. .טען3
 טיייוע ד־א דייטשע. 3א9 אינד פץלנייצע 123 איננא־ישע,
 טאפט. איננא־־שע : ן:־אטט1קיל 160 פע־ דך שטעללטק

 נולד. 62-58 פץלנישע נולד. 66-60 בפ־־טאירא ץ:פק
נולד. 66, -60 דייטשע אינד

עה־ענטהי־ל. ט׳ :פע־אנטווון־סליך ■עדאקציק דיא פי־

ז. ר ו ק נ א ק
 קילטיס-נעטיינדע איז־. א־טהא־אקם דע־ אץ

א א־זט -ש־־א; נא־ צי  פיא־בע. א־־נעם שטעללע -
 איננא־י- דע־ א־נד •רי־א בידר ש־הט דע־ טע־ם,

 זיין ש־־פטטעבט־נ אינד ■יא־ט אץ שפראבע שען
 איי; איזט שטעללע דיעזע־ טיט בעזעטצען. צי טים,

 שדי:־׳ האלבע־ נ־לדען, 350 פאן ־אה־עס-געהאלט
 פע־- נעבענ-עטאליטענטק א־נד •יאהנינג פ־ייער
 אנע־ראננטק פא; טיםסק בע־־ע־בע־ ב־נ־ען.

 בעפעה.־נוננם.צ*־נניםםע, א־יבנעשטעללטע ראבבינק
 דעל־נ־אז-זיטט. איה־ען א־בע־ בעלענע —א זאיייא
 פא־שטאנ-ע דעם פא; לעבענם.ראנדעל ל־בק

 ויעלבע־ אץ נעטי־נדע. א־ט־איאקםק דע־־ענינען
 פ־א. צים איינזענדק. פינני־ען, נענענייא־טיג זעלבע

ק ד,יעצו ד־א נו־ ווע־דען בע.פא־ט־אנ  בע״פענ
 ויערדען שפעזען .איבעיז־עדעלוננם צינעלאםבק.

 פא־. אייפ;ענאמטענק.לו־טשט*פ־לאצ־אןדעם דעם
פע־גיטעט. שיטאנדעם

נעט״נדע-פ־עזעם, י י ־ ב ־•דאי־־•

ע. ל ל ע ־ ג מ י - ־ ע ה ע צי ־ ע
דאנ־עלב. דיא דע־ טאנן, ■■נגען א־־נק פי־

 איי; ד—וו אבזאליר־טע, ;,ע־פא־ ניטעב טיט שילע
 ■עליניא. שט־ענג א־־נעם אין ע־ציעהע־ א־־ם פ־אטין

ק  דע־ ע־טה־־־ט דעפע־ענצען נעז־בט. ה־יזע ז
 שטוהלודיסענבי־ג. צ־ ראבבינע־ עה־וו־־ד־נע

אדרעםסע: נעהעדע
0ו1;ע־ו*11.• י1!ס8)1 '8 ^נו >1£,יי 11ס11ע^140*ח8140)1,ס 2 81ז*

זעלכ-פלייש, בשיי ב״ה
ב ־בים, בת בשער להידיע בזה אתבבד

 ״זעלבעדייא״ מעשה בביתי פינעט ט׳ שה נות'הב
 :ש־, נלאטט :׳:־. וזעליך־ ״פאייאטי אצלי עשוים

 ונע־בת טיב ועשויה דקהלתינו שו״ב משחיטת
 הק־ניב בל לשרת טיבן והנני השוה •בטקח לה־ך

ם אין עצהיו״ט א ר  ל. י א ט ע ר אינה נ
:של־ אד־עססע בהנא׳ יעקב •הירא
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