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עסטעררייכ-אוננארן. אין פארגעננע
— אכםענ.שטרייט. אונד אנט־.סעמיטע;.פרינעל"ען —

 זייט אנטי-שעמיטק ד־א עש טרי־בען ורען אין
 ניבט וואהל שלאגען ז־א א־:. גא־ טאגען א־־ניגען

 אבער דא האבק האפיר איין, פענסטער היא ירז־ען רען
 דיא וואדל-פערזאטטלוננען רען אין שטרעבען, ראש

 שלאגער־־ען אינה שקאנדאלע אונערהארטעשטק
 ד־עזעם .טען4 אינה )׳.טען אש דערפארצורופק.

 .,לאנה־ •יאהל-בעצירקע רעם אץ ורק אין פאנדק
 עם - שטאטט. וועהלער-פעדזאמטלונגען שטראסע׳׳

 קאנד־דאטען ד־ייא בעצירק דיעזען פי- וואורדען
 ל, ב י ר ג דר־ ליבע-א־ע דע־ :אויפגעשטעללט

 אנטי• דער אוגד ל ל ע ג טא־־־ן דעטאק־אט דער
 ד. ע ט ט ע פ קא־נעליאיש ב־בדאגדלער שעטיטישע

 וועהלער. דיעזע ראש א־זט, ר־עב־־א מערקיררדיג
 פער־ ורק גאגין אין געש אי־ פאן פערזאטטלוגגען

 י, א ט א ל ל א ה נאמענש אגטי-שעמיטק, רופעגען
וואי־דען. א־יגבערופען

קאננ־ ל ב י ר ג קאנד־ראט ליבעראלע דע־
 וועם- עיישי־נען, ניבט ק־אגקרייטש-ראלבע־ טע

 דעששען פ־אטא־יא־ש געמ־־נדע.ראטר דעה האלב
 אגטי- ד־א ראך - וואללטע. פערלעזען ם־אגראטס

 פורשט- אייגען דורך דיעם פערה־נדערטען שעמיטען
 קער־ דיעזער טער־ע־ע ראבייא שקאנדאל, בא־ען

 ד־נדשגערא־- פערזאםטלונגש.זאאלע רעם אויש לע
ק  דערא- רעש אייך עש ע־גינג זא גאנין וואורדען. פ

 י אפט זא רעם, ל, ל ע ר ג קאגדידאטק קראטישק
 דע־ ז״טעגש אפפגעטע, שפרעבק צום טיגה רען ע־

 אשש ז ״אבש :ש־םפפ.ווארט ראש אגט־.שעמ־טען
ו־אורדע. צוגעשליידערט

 אנטי-םעםיטענ.קאנדי- דער אבער גארם נו;
 -3ז בעגאגן אוגד ווארט ראש ר ע ט ט ע ט דאט
 וויענער רען געגען פערלייטדוגג אייגע־ טיט גלייך

 יעטצט דער ר, ע ג ע ו ל דר׳ האטד .געם־־נדע
 ל ל ע ר ג קאנדידאטע; דעטאקראט־שען ביים

 ר ע ג ע ו ל .דר׳ :זאגטע ר ע ט ט ע ש ריעלט.
 הילפע טיט גור וואורדע ער ;באראקטערלאז א־זט
 געמיינדע-ראטה ורענער רען אין אגט־.שעם־טען דע־

 איין אונם טיט דאטאלש ער דא ר־גיינגעווערלט,
 יודען" ד־א געגק ט־וטצ-ב־גדניש אוגד <שוטצ.
 דאש !אב אוגם פאן דך ער ו־ענדעט יעטצט שלאם.

'•־ בא־אקטע־לאז־נרך־ט אייגע א־זט
לע־ם. פורבבא־ע־ איי; עגטשטאגד יעטצט

 ענטהיל- אינטערעסשאנטע ״גאנ׳ן :ש־־ען אייגע; דיא
 ווא־רדע זי־טע אנדע־ען דער פאן - ר דאש לונגען

 א־זט עטוואש זא !וואהר ג־בט איזט ״דאש :גע־ופען
 - פערליימדונגי אנטי-שעמיטישע פ־עבע אייגע

 או־פ. גראשער אין ז־ך ערהאב ר ע ג ע ו ל דרי
 ״האבען צו: ר ע ט ט ע פ דעם ר־עף אוגד דעגונג

 דער״־ודענ- פוגקטע דאשאיךאים גע־וא־שט, ג־בט ז־א
<׳״ ניבט אדער •א, זיא? אלש דענקע אגדע־ם פ־אגע״

 :העפטיג דיערדף אנטווארטעטע ר ע ט ט ע פ -
 יודענ-טראגע דער פונקטע א־ם ווארען זיא •א, ״•א,
 ושאל. א־יגפע־שטאנדעך פאללקאמטק סיר טיט

 :א;ט־.םעט־טען דער זייטעגם געלעבטע־ לעגדעם
 דער זי־טק פאן ;ענדע אהגע בי־פאלל-קלאטשען

 ,,ניבט :רופע .דאגגער ע־טאגטען דעטאר־אטען
 פערלאגענהייט א־זט אללעש !■ואדר ניבט !ויאהר
 ריעף ר ע ג ע ו ל דר׳ !*)פערלי־מדוגג באזע איגד

 געגענווא־ט אי; זי־נערצי־ט דאבע ״איך :נ־יערדינגם
 איך דאש ערקלערט, אגט־.שעםיטען צאדלרי־כער

| געהע!״׳ ניבט ״־ודעג.פ־אגע״ דער אין א־דנען טיט
1 ווזךט דאם ר ע ט ט ע פ וו־עדעד גאדם דא

 געהק ודר אדך דאי וואללק ״וואט זאגטע: אוגד
 הא. ז־א !אדם יודען דעי טאדטשלאג אדף ניבט יא

 ן ע פ פ א ניבט נוי ז־א דאש ערקלערט, מיד בען
 זאגטע איך קאננק. אויפטרעטען יודען דיא געגע;

 איהנק פאן דעם טדעטע איך דאטאלש, איהנען
 יודע קין ווענן בייא, נור פעראי־נע געגרינדעטען

 ערודדערטען זיא - 1 דארף זיין דעמזעלבען אין
ע נור דאש דא .לאששע; :ה־ערו־ף ג י י  ז^רגע מ

 וועד. יודען דיא וו^רט, ט־־ן איהנען געבע איך !זיין
 שקאג- טוטולט, וג־אשע־ געהען!״ זעלבשט £א; דען

 עררעגט: רופט לועגער דר׳ או־פט־־טטע; דאלאזע
 פער- פ־עבע אללעש ׳. פערל־יטדונג !״פערליימדונג

— 0 ליימדונג
דרז^ד. רויפערייק בלוט־גער אדשברוך דער דא

 פע־זאטט. דיא פארז־טצעגדע דער ערקלערטע טע,
געשלאשסען. פיר לונג

 ־פגעדא- א ניבט א־זט א״פגעשאבע; א־נדעש,
 ד־א ניננען ד־עזעם, ).טען אש דארדף, טאגש בען.

 הדפטשקאנדאל- דער לאז. ודרקליך של־אגער־יען
 נעמל־ך זעלבשט, פא־ז־טצענד;• דער וואר שאבער

 דעטאק־אטקוואלל. האל'לאטאי.דיא אנטי.שעמ־ט דע־
הא פארזיטצענדען צום ניבט נעמל־ך דיעזע; טען
ק  . האבק אנטי-שעמיטק דען -בייא :ריעפען אוגד ב
 דיא ע־טאנטע דא - :־טיטגעשטיטטט בובען או־ך

 •דיא :י׳ס א ט א ל ל א ד. שטימטע דאנגערגדע
 עם ׳■׳׳... ן ע ב ו ב לדטער זינד דעטאק־אטע;

 ש־ל. מעדר ניבט זיך נוןאויפטריטטע,דיא פ^לגטע;
 פיערטעל-שטונדע פזןללע איינע — לאששען. דערן

 דאש יאאלע, א־ם לע־טען אינד טאבע; דאש דרערטע
 ענדליך - קאגנטע. שפרעכען לדט אייגע; ניעטאנד

 .ניעדער :קעדלען טייזענד או־ס עש ערשאללטע
 ע. ו ל האך !הינונטע־ טוש ע־ !האללאטא־ טיט

 שטאשען גענענזי־טיגעס איין בעגאנן עם - ד ר ע ג
 דעם איים פל־כטעטען מעה־ע־ע ;אה־פ־יגק אוגד

 געלאנג ענדליך ר־פפען. א־־נגעדריקטען טיט זאאלע
רין בריננען, צו פע־לעזען צום •צר״בען איי; עש,  ו̂ו
 פיר דאש טאבטע, אנצייגע דיא אוגגעגאנגטער איי;
 אניוע. דער טאששעג.פ־יגעלייא איינע אבענד דען

. ז־־א בעשל^שסק אגט־.שעמ־טע; זענדען .  גלייך .
 אנטי.םעטיטענ.הייפטל־נגע ד־א וואורדען דארו־ף

אט. דר׳ אוגד ר ע ט ט ע פ י, א ם א ל ל א ה פ  
 ע־גר־פפק, דעטאקיאטען הונדערטק פאן י א ט

 פידב. אוגטע־ אוגד דער-געשטאשען אוגד דיג.
 — געזעטצט. שטראסע ד־א ארף געשרייא טערליבעם

 ענטוויקעלטע זעלבשט רעדנער-ביהנע דעד אדף
 האללאטאי ; באלגע־י־א פורבטבא־ע אייגע דך'

 דער דערבי־א, פאליצי־-דאטם־ששע־ אי־נען דאלטע
 איין פא־פאיי* ערקיו־קל־כען גאנצען דען איבער

אייפגאדם. פ־אטאר^לל
 אגט־.םעמ־טעג.שקאגדאל דער ענדעטע זא

 ״אנטי-שעטיטע:- דעם ידען.- אין דיעזעש .טען4 אש
 | אבסענ-שטר־יט״ דעך היעד ודר לאששען קראוואללע״

:פאלנען
פארלעטצ. דער אין פא־או־ם איש ר י ו ו וו־א

 געק^ט- ארך עש איזט זא אננעקינדיגט, נוממער טען
ק פיר רעג־ערונג עשטעדרייבישע ד־א רענן מען.  ד

 ב־־א ודק נאך גאליציק פאן פ־עד-ט־אגשפא־ט
 טא־־פ. שטאאטש-באדנק עשטע־ר־יבישען דען

 גאליצישע דאש דאמיט ערודרקטע, בעג־נשטינונגען
 ווערדע נעטדיעבען ויען נאך או־ששליעשליך פיעה

 רע- אונגארישע ד־א דורפטע א־נד קאננטע זא -
 דאש לעגקו שאש דען אין האנדע דיא ניבט ניערונג

 טיט: פאלגענדעם ארך דענן טה־ילט אמטש-בלאטט
ד־רעקצי^ן ד־א האט רעג־ע־וננ א־ננא־ישע ״ד־א

 איינינען פאר שטאאטש-באהנען אוננארישען דער
ק טיט אננעורעזען, טאגען  איב- דער דירעקציאנען ד
 פעסטשטעל. דיא איבער אוננארן אין באהנען רינען
 פיעה. פיר טאריפם ן ר ע נ י ל ל י ב איינעם לוננ

 פער. פרעסבורנ נאך נאליציען פאן טדאנשפארטע
 דאם ערפרי־ליך, איזט עם איינצולייטען. האנדלוננען

 אנשטרעננוג. פ־עלע אדנע פע־דאנדלוננען' דיעזע
 הא. עם פיהרטען. ציעלע אנגעיטטרעבטק צום גען

 אייזענ-באהנ-די־עקציא- זעטטטליבע בןנךנעטליך
 וואכע נאכשטען דער פאן שאן :בעשלאששק נע;
 פעשט. פ־עד..טראנםםארטע פיר טאר־ף א־־נען אב

 ,־ קילאטעטער אונד וואננאן פער דער צושטעללען,
 שטעהען צו קרי־צער דאלב איין *! אונטער נאך

 פיעה-טראנספארט, הער דך ווירדע קאטםט!היעדורך
 נאליצי. דען אויף טאריפע דאדערען דער טראט׳ן

 סערענטש. לענענ־ע.מיהאלי, א־בער באדנען, שען
 הא. ניבט פרעסבורנ, נאך בידא-פעשט ט־שקאל׳ן,

 ניעדערער ר א נ א ז אבער פיעללייבט הער,
 עשטעררייבישען דער פאן דעם טיט אלש שטעלרען,
 טא. ן ע ט ג ־ ם ע ם ר ע בעווירקטע; דעניערונג

 דורך דער — !וויען נאך אדערבערג א־בער ריפע
 געוועהרטע רעניערוננ אוננארישק דער א־־נשר־יטע;
 פאן וררד, פיעד.טראנשפאדט-טאר־ף בילליגע־ע

 דעיר ליניק אללען אדף אב, גדענצע גאל־צ־שען דע־
 דער נאדד-אשט-באדן, דער אונגאריש-גאליצישק,

 עשטער. דער אונד שטאאטש-באדנען אונגא־ישען
 געוואהרט שטאאטש-באהן אונגארישען - רייב־ש

 ודרד ״פאהרצייט־ דער דו־ער היא ארך - ווערדען.
 ודא זיין, דיעזעלבע נאנ׳ן שט־עקע דיעזע אייף

 אונד פיעה-טאסטער ד־א אדערבערנ-ז־לליין. איבע־
 דע אלזא ווערדק גאל־ציען אויש פ־עד-דאנדלער

 יע. אהנע קאננען, בעזובען מארקט פ־עשב־־נע־
י צייט.״ אדער נעלד אן טעהר.אפפער דעש

 דער ארגאן דאס ״פ־עששע״, ודענער ד־א
 דאריבער זץ ארנערט רעניערוננ־. עשטע־י־בישען

 אוננארישע דיא דאם הערצל־ך, העבט נאט־רליך
 נעבליע- דען״ודדער-שלאנ־ניכטשולדינ רעניערוננ

 טאנ. אללעם ריעדער איהרערזייטם א־נד איזט, בען
 פרעשבורגער דעם דעבונג צור א־יפביעטעט לישע

 סאן דאש דראהט, ״פרעששע■ דיא פיעד-טא־קטעם.
 ן ודע נאך גאליציק פאן ט־אנשפא־ט-טא־יפע דיא
 וואם נוט!. נון - ודרדעו העראבזעטצען מעדר נאך
 ודרד קאנן, מהון רעניערוננ עשטע־ר־יב־שע ד־א

 אוני קי־נע רעגיערוננ אוננארישען דער או־ך וואהל
 וואהל עם מאן ודרד דאפפעגטליך זיין. טאגליבקייט

 דיא דאם ט,־ייבען, ווייט זא זייטע קיינער אדף דאך
 סאן דאמיט זאללטען, ״צוצאהלעך נאך דירעקציאנען

 באהנק ן ע ר ה י א אויף פיעה־ ״ליעבע דאש נור
 אונ_ קאנקוררענין זאלבע אייגע !טראנשפא־ט־רע

 פערהענגנישפאלל קאננטע רעניערוננען ב״דק טע־
 נאטיר. מום זא שטאאטש-באהנק, עם זינד ווערדען.

 נרא. אללצו איינע דורך שטאאטס-קאשסע ד־א ליך
 שאדען בעדייטענדק טאריפ-דעראבזעטצונג שע

 נון, - פריוואט-באהנען, אבער עש זינד ערל־־דען.
 טאריפ. אוננאט־רליכע זאלך איינע קאננע; דיעזע

 ער- דויער דיא אדף ניבט נעוויס דעדאבזעטצונג
!טדאגען

נייאיגקייטעץ. פערשיעדענע
ע <א־־נע * ל ד ע ע ד נ ע פ - ש ה ט א ר  

 טעלעגראפירט: ודרד ן א ל ו ט אדם ד׳ס.) ל י שי
 5000 איבערזאנדע ראטדשילד.הויז פא־יזער ״דאש

ק א; פ־אנקש  (בירגערמייסטער) מאירע דיעז־גען ד
דיג- אוננליקליכען דיא א־נטער פערטד־ילונג צור



 ער. בערייטם בראנו■ דער אב זעהען, צו זא אום
מך- ם*6 אללע יעדיזך ו־אי־דק דא ד־א. שפורט  י

 רעגוגגסלאז שטידצטק אוגד בעטייבט לענ-גאז
 אנשטרענגוגגק. שיעלע קאסטעטע עם צ־זאממק.

 גע- טאגע-ליבט אגם קא־שעי לעבלאזען י! ד־א ב־ז
 בע. צור ודעדעד ראמק ז־עבען ודאורדען. צאגען
 שש־א. ד־א ראטטע דערזעלבען דאךא־־נער זיננונג,

!געבליעבען טאדט דגר צוריא שעילזןרק. בע
אן ) א ע ק י ר ט א מ א • ד • ר.) ע ט מ נ.

 אץ אוגס שאן דאם האט קולטוס-מיגיסטעריאום ראם
 ווערקדינער בעשם־אכענע גוממע־ פא־לעטצטע־

 אב- בעצירקס-ראבביגערם העדרן רעם עדרווירדק,
 מ־טטעלם ווא־-פאלאטא, אדם גי׳ ר ע ג ג י ז דאהאם

 ־עיןאנ ייד־שק ביידק ד־א אן ם ע ס ם א ל ־ ע
ק קאמיטאטש-בעהאדדק, ד־א א־נד לייק לי ־ א  "י
- מאטר-דעג-אטטערן שעל  ארשם בעשאפשוגג צ

 דיעזעם דא ן, ע ל ה א ם ש ם ע אכדריקליכסטע נ
 אללגע- ב־זהע- א־־נעם ווירקלק וועי־ק ט־עפשל־שע

ענט- בעד־רשגיסםע געש־הלטען סיעף א־נד מיץ
ן

ר *(א ע ב א איד י ר ע ל א ן ב י א  
 שארגעסטערן ה־עלט ך) י י ר ק ג א ר ש . ד י ז

לב ,ד־ ש־אשעששזן־ וועלטבעדידמטע דעה
 געזוגדדד־טסשלעגע״ הער ״שעראייגע א־ם ה ט א .

 אוגטע־ עה וועלבער א־ן שא־לעזוגג, א-גע ודע; אץ
 האט ן א ל ו ט אץ שאלע־א .היא זאגטע אגהערם

 ו-אי דאך א-גד י דאבגע״שען בעזא־גג־שסע ש-עלע
 שע־האיטג־ם- ד-א !שא-האנדען גרונה קין ה־עצו
 שא־געקאטטען, היא טאדעש-שאלרע, וועג־גען מאם•;

 האם איבערצייגט, ב־ן איך בערייטוגג. שאן ניבט דג־
 וד־ד! שע־ששלאנצען וויימער ניבט דך באלע־א ד-א
א  ■־אה- דע־ איגד שטאדטע הער ר״גהאלטונג -

 ציר מ־טטעל ודרקזאטםטע האש ב־לדעט ג־גגען
 עסטעי־ גאטעגטל־ך כאלע־א! דע־ ה־נאגהאלטוגג

אוגגא־;  דיעשטאל דך גרונה. קי־גען גא־ האט -ב.
 י* '־=טען6 צ' .א־נה״טל-בען;אסטע ״ד-עזעס שא־

 א־גידעדזיטעטש.ש-אשעש- ודעגער אנדע־ע־ א••• _
 א״שע־. םאג־טאטש.־אטהם העש טיטיליעד א-נד שא־
 צי- ג־בט דורבא־ש א־זט עם :שאלנט ודא ד־ ט־

א האם בעשירבטען, א כא־ע-א -  ש־אנצאזישען ד
 בעש־יבט־גג אייגע •ועידע. א־בערשרייטען ג־ענצע

 א־גענבליקע דיעזעש א•; א־זט שאט— א-גזע-ע ש-
 שא- א ה דגה א־בע־ד־עש גט נבע־עבט א ש ־כאו ד

 שט<ו ם דען אץ גיטא־ען(געזוגדהייטשצושטעגדען)
 היא האש ניט, זא עשטער־כש-אוגגא־גש שטא־טען

 קאגז״ שאששע; ש-ש שעשטען ק־ם ה־ע־ י־אגרה־־ט
 שאיל- ע־קלא־וגגען ד-עזע האש האששען, ורד -

 שי־בט. טאגבע־ בערוד,יגוגג צי־ געג־גען -אמטען
!געטיטהע־ זאטע־

 11 שערדינאנד קאיזערם רעם רעגיערונג דער אונטער
 צום האטטע זזן אויסגעדעהנטע. אייסערסם א״נע

 אייגענען איינען געטיינדע ״הישע היא ב״שש־על
 שט־אשע א־־נע יודען יענע וועלכעם אץ קערקער.
 רעליגיא. היא גענען דך וועלבע מוסטען, אביעשען

 שטרי־ט־גק-יטען ב־־א ארך ןשעיגינגען. זאטצ-גגע זען
 ■•הישע האש •וא־ יידען צודשען שלעגער־־ען אדער

 א־־נע שולדיגען ד־א א־בע־ בע־עבט־גט, געריבט
שע־הענגען. צו קערקער-שטראשע

 דאטאלם דיענטען העעיע קאיזערליכען א־ם
 א־י. זאגאר האט 11 שע־דינאנד •ודק. שיעלע

 ע. ם ם א ב יאקאב נאטענם ש־אג. אץ ■ודען נען
 העם מ־ט ע־האבען אדעל-שטאנד דען אין י, ו ו

 דיע. אדש שאן - טרייענבורג*. ,שאן עהרענ-ט־טעל
. יאקאב האט הערשאר. געהט טיטעל זעם ם א ב  

 ע י י ר ט אינע־ש־טע־ל־בען ז־־נע־ וועגען י ו ו ע ם
 איים. דיעזע טאנא־בען דען איגד שטאאט דען ש•־

!האט ערהאלטען צ־יכנונג
 ע־ש־עש. געלד •ידען הען מאן זאבאלר איגדעש
 שי־בט. טיט זאנלי־ך דאך מאן ווא־ דא סקוואללטע,

ארק  שע־לאגגטע זא האגד■ דע- ב־־א ד־אהונגען ב
ק וויען אץ יודען דע; שאן מאן  ■׳.0,000 שא; בעט־א; ד

 ד־ע. זאנשט זיא לאש דראהינג׳ דע־ אונטעי גילדען
 ט־אגען היטע־ געלבע א־נ־ שלעקע ,נעלבע העד

!וד־דען טיששק
 יודעג. ש־אגע־ היא וואורדע י־״! •אד,־ע א־ש

•יא. יודען היא נ־עדע־געב־אגגט. נאנצליך ׳טטאדט
ק צ• דייזע־ ש־ישטל־שע אץ גענאטדיגט, דאדע־ ר

ש■ יא־אגן ש־אג, שזן; ע־צבישאי: דע־ צ־עדק.
אלל. וו מאגן, ־ שאנאטישע־ •יאלדשטיץ,איץ "א 7־
׳שטען יודען.א דאש דולדען. יכם ני עם טע

11 ונד שע־ד־גא קאיזע־ זאללק. י־אדנען צוזאטמען
צ־־ט, *זיזאלב א״גע־ אין מאן האש •עדאך, עגטיטיעד

אשענ.דוישק איי; ני־ יודענ-הי־זע־ אללע דא
ק דע־ ציזאטטטענייאדגען טיט ״י דאש דען,

דירשע! פע־ביעטק :יבט 1 ב־־שטען
פזןלנט.) (פא־טיעטצ׳::

ג. נ ו ז א ל י ע ם
ק א ד •גג־ א . ע ד א ט ל - צ י י ע ז ר י■ י• ד י < •

,שון־זעטצינ:.)

נו׳ 57 4 ס״ ,2 י נו׳ 383 ם• :נעוויננען 1׳ 0 :ולד. ־ < י
1650 ם, ׳77 נו׳ 137 7 ס, ,7 ני״ 121(1 ס׳ ;11 נד 691 ש׳ ,23

ס35 , נו׳ 23 6 ס, ,28 נד 2197 סי ',13 נד 2 09 ש, ,96 נו,
68 נו״ 4222 ס׳ ,8 נד 4150 ס׳ ,71 נ׳ 3527 ש׳ , 48 נד 3137

5336 ס׳ ,47 נו׳ 4999 ם, ,4- נו׳ 4994 ם׳ ,99 י גד׳ 4979 ש״
,1)10 נו׳ 6231 פ׳ ל׳3 נוי 6104 ם׳ ,67 נו׳ 6028 ם׳ ,78 נו׳

7728 ם' ,62 נד 7,ז88 ס, ,12 נד 6418 ש״ ,45 י״ ג! 6448 ש״
 נד 179 פ׳ :נעוייננען 50 נולד. יע ס*/ נד 7889 ס׳ ,19 נד
 נד 354 ס׳ ,51 נד 342 ס׳ ,20 נד 291 ס׳ ,69 נו• 226 ס׳ ,97
 ,812 ס׳ ,31 נד 583 ס׳ :,44 ד׳ 564 ס• ,10 נד 538 ס׳ ,73
 ם׳ ,14 נד 1309 ם׳ ,46 נד 11י8 ס׳ ,8 נד 997 פ׳ <>*, נד

 נד 2189 ס׳ ,25 נו׳ 2039 סי ,75 נד 1485 ס, ,81 נוי 1568
 ם׳ ,67 נד 3370 ם׳ '44 נו׳ 2590 ס־ ,63 נו׳ 2510 ס׳ ,39

 נד 3842 ם׳ ,58 נו׳ 3612 ס׳ ,61 נד 3549 ס׳ ,91 נו׳ 8400
 4717 פ׳ ,1 נו׳ 4431 פ, ,17 נו׳ 4 ׳.88 ם׳ ,92 ;י׳ 4058 ם׳ ,35
 ,38 נו׳ 5490 ם׳ ,67 נו׳ 5446 פ׳ ,77 נו׳ 4995 פ׳ 63 גו׳
 6170 ם׳ ,30 נו׳ 6047 ם׳ ׳83 נו׳ 5860 ם׳ ,23 נד 5513 פ,
 ם׳ .38 נו׳ 6443 ם׳ 95 נו׳ 6366 ם׳ ,70 נד 6201 פ• ,96 נו׳

 נו׳ ׳־195 ם׳ ,77 נו׳ 7030 ם׳ ,13 גו׳ 6916 ם׳ ־׳,6 נד 6483
 73,7 ם׳ ׳9 נו׳ 7830 ם, ,2 נו׳ 7297 ם, ,48 נד 7167 פ׳ ,96
פ׳ ,38 נו׳ 7603 ם׳ ,5 נו׳ 7752 ם׳ ׳22 נו׳ 7486 ם׳ ,76 נו׳

פעה :נעודננען 25 נולד. יע .89 נו׳ 7853 ם׳ ,4? נו׳ 7823
 פ, ,17 נו׳ 687 ם׳ ,33 נו׳ 367 ם׳ ,93 נד 105 ם׳ ׳6 נו׳ 91

 ,25 נוי 1214 ם, ,26 נף 1073 ם׳ ,56 נוי 790 פ׳ ,59 נו׳ 707
 1672 ם׳ ,23 נו׳ 1613 ם׳ ,79 נו׳ 1459 ם׳ ,39 נד 1278 ם׳

ם׳ ״״, נד 1926 ם׳ ,8 נד 1914 ם, ,34 נו׳ 1710 ם׳ ,22 נו׳
נו• 2118 פ׳ (!,0 נו׳ 2050 ם׳ ,52 נו׳ 2 50 ם׳ ,37 נו׳ 1974

 2527 ס׳ ,42 נד 2414 ם׳ ,43 נו׳ 2160 ם׳ ,96 נד 2147 פ, ,50
 3221 ם׳ ,1 נד 8089 ם׳ ,41 נד 2733 ם׳ ,92 נו׳ 2720 ,10 נד
 ם׳ ,1 :ו׳ •3932 ם׳ ,58 נו׳ 3851 ם, ,82 נד 3481 ם׳ ,53 נד

 נו׳ 4653 ם׳ ,78 נד 4086 ם׳ ,41 נו׳ 4032 ם, ,62 נו׳ 3956
פ׳ 100 נו׳ 5124 ם, ,35 נד 51113 ם׳ ,33 נד 4765 ם, ,87

נו׳ 7028 ם׳ ,76 נו' 6959 ם׳ ,17 נו, 6485 ם׳ ,16 גד 6407
פ׳ ,65 נו׳ 7140 ם, ,82 נד 7086 ם׳ 77 נד 7070 ם׳ ,27

ני׳ 7510 ם׳ ,28 נו׳ 7485 ם׳ ,11 נד 7449 ם׳ ,96 נו, 7140
 פ׳ ,5 נו׳ 7׳ 99 ם׳ ,19 נו׳ 7673 פ, ,46 נד 7596 ם׳ ,24 נד

.35 נו׳ 7858

עסטע־־ייב-אוננא־ן. אין יודען -•א
)א-טזעט*וננ6(

 ב־ל- דיא וויעגם •ידע; הען 11 שע־דיגאגד יא
 זא געשטאטטעטע, קולטוש-געמייגדע אייגע־ דיגג

 איינע־ בייא רען אהך דעגזעלבען ער ערלרבטע
 ״שא־יזע־.;אששע־. זאגענאנגטען דע־ אץ <:א;אגע־

 יאה־ע א־ם עם, געשאה רעגיערוגג דינע־ איגטער
 איז איגנערען.שטאדט דער אדם יודען ד־א דאם ,1625
 רען דאמא־ש וועלבע צאגען, לעאשאלד.שטאדט היא

 געשאה עש שיהרטע. ווערד־ א־גטע־ע .דעי נאשק
 דע־ אבזיבט באזעי איים עט־וא גיבט איגדעש דיעם

 אין יודען דיא העררשע־ם, רעם אדע־ בעהארדק
 צו .שיע־טעל״ אבגעשלאססעגעם אייגענעם איין

 אייש יודען היא שערליעסק עם זאגדע־ן דרענגק,
 ודיל שטאדט, א־ננע־ע דיא עגטשלוססע ש־י־עם
 הע־רשטע. ויאהגונגס-טאננעל גיאסער זעהר דאיט

 דאמאלם דיא יודען, דיא זיך שיהלטען דאגן איגד
 ש״נד. גור מ־טבי־גערן ם־יסטליכען א־ד,רק שא; דאך

 .איגטער זא האטטען, ערוואיטען צו זעל־גקייטק
 ד־א - ז־כע־ע-. איגד בעהאגליכער ויאהלער, •־״ז

 לעאשאלד. דעה אין דאטאלש זיא היא סיגאגאגע,
אסק טיט שטאדט  בע. א־זט איישגעב־ט, אששע־ן גי

 שעיטרייבוגג דע־ אגלעסליך ששעטעי יאגגטרי־
 רעזידעגצ- עסטע־רי־ב־שען דער איים ■ודק דעי

 א־טגעוואג. קירבע קאטד,אלישע אייגע אץ שטאדט
 בעשטעהט נאך ד,־■טע אייך היא ויארדק, טערד

 ש־ה־ט. דקינאטען.סאגקט-לעאשאלד-קירבק איגד
ו־א־ געם־יגדע י־ד־שען ירעגער דעי א־יטאגאטיע ד־א

£ ו'•(1■ז )110 >*יא1ג00חס ;יו!*׳\4זיזס׳״זח1ו01ו * \1. 0

ם כ י ר ע ב ס ע פ ע ש ע ג
ט ש א ש ע ג ע ד י י ר ט ע  אויס. וו־יצען ג

 15 ביז קוישלוסט אן מאגגעל בייא שוואך, געבאט
 טעטע־* טויזענד אי־גיגע אוטזאט׳ן ב־לליגער. קר.

ש־י־זע. אונשע־אנדערטע קא־געי אגדערע צענטגעה
 ווייצק שעסט. מאיש גור ע נ י מ ר ע ט

 פער 9.92 גולדק ביז 10 גולדען צו שר־היאה־ פע־
 שער מאים ,9.50 גולדען ב־ז 9.60 גולדען צו הערבשט

 6,61 גולדק ביז 6.58, 56 גו־ידק צי אוינוסט יולי,
 גול. ביז 6.69 גולדק צי הערבסט שע־ האשער

ק .6. 0 ד
: אושאנצע נאט־־ען עם

גול. ג׳ 9,90 גולדען ש־יה־אה־ פע־ ווייצק
וו׳ 9.92 דען

 גילדען געלד, 9.50 גולדק הערבסט ווי־צען
ויאא־ע. 9.51

 גולדק יול־-א־יגישט פער באנאטער מאים,
וואא־ע. 6.52 גולדק געלד, 6,60

.1884 יולי 2. שאב לאטטא-ציעהונג
ר 87 71 50 ל2 54 ז נ י ב

3 דע־ אדטיניפטדאציאן אונד דעדאקציאן דיא ־6
 דער אין דך נעשינדעט צייטונג״ פעפטעד •ידישק •נייען

 בידא. אין ן א י ר ו ב טא־יי; העדרן דעם נוכדרוקעדייא
 אד־עם. צ• זענדוננען אונד צושיישטען אללע וואהץ פעפט,
אדדעפסע: דיא זינה סייען

1*ו11./ 11111*11111 111 11וו4141|*<><ן  ו0
 בעצ״בנלננ נענדע־־ע איינע איזט או:ד £^ללקן$טמען, געניגט
אוננאטהיג דליכאדש אי־־־עששע דיעלע•

עד.*עגטד-ל. מ׳ :שע-אנשדאיטליך יעדאקצי^ן ד*א פ*־־

ז. ר ו ק נ א ק
•■י••• ובודק, ׳:וירט א״נען בענאטה־גען ודד
טיט איגד מיש זיין תש־ד בעל גיטעד ין א• צ־גל־יך

<ז ׳- - ־אב; א־טדא־אקשק צווייא שאן צייגגיששק
אעד גילדעץ 250 .הרעס-געהאלט •א איזט. שע־זעהק
א:- זאפא,*:! קאנן שטעללע יא >• 8*4*■( 1 י־א ש־־יע

10 ווערדען אקצעשטי־טק דעש •1* י .וו•(••*•*!•!
שע־ג־טעט. ־־־זעששעזק ש איי גילדען

דאמיטאט), (א־א־ע־ זעיענד גאדי
י, *יי-14— •14|\י<י| י8י>*י • ,■'״"דע < ,מ, , ן )39, 13 )1. 1*43*׳ ,< 1

אויפפארדערונג.
 גאליציק אץ באבניא בי־א ב־־גל אין דע־

 גע. א ד נ * ה איגד ב י י ל עלטע־ן דען שאן
 יאה־ע 57 עטייא ל, ק ע י גאטענש זאהן. שא־ענע

 איישהאלט. זיר ע־ ■יא אנצוצי־גען. ע־זיבט, ■הדד אלט,
 גילדקאיישגע. 50)8,שא; דץע־בטד־־ל דאטיטא־הס

 גא.ך אוישערדעם י־אצייע־ קאננע, ייע־דק שאלגט
 ב־־דע־ ז־־געש שאן ודרה, ע־זישט דרינגעגדשט

. ר ו ד ג י ב א
ט׳ן. אץ קליין פאדועל דע־־ץ ב״א דע־צייט וווןהנם

קו־יא.ד׳)ף. איש ק״א

אוננא־ישעם דייטש־

ך ו ב ד נ א ה
מאטריקעל-שיה־ונג. (יידישק) דעי

 לאנדעם־ נעלטענדען דיעזעלבע -6 דיא ענטרעלט
 אינשטדוק. אונד ע־־אל.ע*לאפםע8םינים נעזעפצע,

 ניי. נאטיצעי, ערלייטע־גדען נענפט ןנען,1צ'
 א־נ. איינער אונר שא־טילא־ען אונד שפיעלען

 היעיסיט אללער דאישטעלליננ שט־וקפיווען
אנענדען שעינינדענען

ש׳זז
זיננער, אבר.

אלאטא.6וואי. אין נעצידקם.יאכנ־נעי
נוגהאנדלער ז־נגע־ עד• דויך נעצירען צו

שטיד״״ייםםענב־־ג אי;
 2.70 ל.6 ־אנקא.צוידנדוננ6 ם־ט ,2.50 של. :פ־ייז

3.— של. אר אוינוסט ז שוןם
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 ארך ער דאם אנצוגעבק, דענזעלבק עם, גאס
 דער ל, ל ע ס איגנא־ן העדרן דעם נאטען דען ארף

 געגענוואדטיג אונד וואר ורצע.נעשפאן פר־הער
 א־נ- דעם טיניסטעריאום א־ם םעקציאנם.ראטה אלם
 הא. נעפאלשט וועבסעל א־ינען איזט, טהעט־ג נערן
ל ס א־גנא־ן העררן נון וואורדע דיעזער בע.  ל ע
 דענזעל- דער פראזענטירט, פערפאללס-טאנע אם

ק  נון ערקלארטע. ״נעפאלשט״ אלם נאט־רליך ב
 גע■ דער איינשלאנען. בל־טין דעי ענדל־ך מוסטע

 גע. בערייטם ודא נעטל־ך, וואורדע ריבטער וועזענע
 ער־6 צובטהויז-שטראפע פינפ.יעהרינער צו זאגט,

1 אורטה־ילט
ן י י א ) ט • ס נ א  ע- פ ר $1 ו ו ר ע פ ה

( ! ר ע  אי; בעריכטעט ״אלליאנץ״ פאריזער דיא נ
 ט־ע- דער פאן מאגאטם.העפט נייעםטען א־הרעם

 יעדען ד־א מענשען, א־־נעם פערווארפענהייט פען
 שטאדט דער נאך טוס. ־ללען6ער שרע־ טיט יודע;

 אר6 נעטליך קאם ט־רקייא) (אז־אטישע נאצילי
 י ו ל הי־ם געורסםעד איין יאהרעם דיעזעם םה״6״

 (אבגע• .משילה״ אלם ז־ך וועלכער ירושלים, ארם
מק דיא ״6 א־ם אי־םגאב, זאנדטע־)  ״תלמידי א־נד א־

 זאמטעלן• צו שםענדען לאנדע הייליגען א־ם חבטים״
 נעמיינדע יידישען דער אין ■עדאך אנד8 דיעזער

 נאהטע6אוי רי־נדלי=ע6 ערווארטעטע דיא ניבט
 ד־א ריעדען,6אונצו גאבע דע־ טיט וואר אינד

 דער גונסטען צו אישטעהער8געם"נדע. דער א־הם
 ה־עיי־ איבעררי־כטע. שטאדט הייליגען דער יודען
 יודענטהום נאנצע ראם ע־ ווא־ף ערגרימטט, בע־
 א־נוואה- נריעבישען דער צו איילטע עד זיך. פאן

 אי; דאם ע־צעהלטע, אינד שטארט דע־ נע־שאפט
 ד־א נאציל־ צו יודענ-נעט־ינדע דיא ■אהרע דיעזעם

 ערורר. צי קינד בריסטליבעם איין האבע, ליכט8פ
 דער בע־ייטינג דע־ צו בלוט דעספען א־ם נען,

 פערלייט. טע־רובטע דיעזע ! בעניטצען צו .מצות־
 א־־נעם טונדע דעם ״ארס יודען ד־א נענען דונג

 שטא־ט גאנצען דע־ אין גאטירליך מאבטע יודען״
 הא- גל;קע צ־ם א־־פזעהען. פ־־נל־בעם האבסט איין
 טיט פאטיליק ג־־עב־שע; אנגעזעהענען דיא עם בען

 גענאטטען. ע־נסט ניבט שורנדלער פ־עבען דיעזעס
 ערלייט.6 פע־ווא־פענען דען ליעם גובע־נע־ דע־
 אב- א נ ר י ט ס נאך א־נד טען6ע־הא6 דער

 אץ לו־ ה־־ם דך ינדעט8בע געגעגווארטיג שיקען.
 טירק־־א דער (אין יאנסטאנטינאפעל:״ אץ אי־זען

 וואהל ד־̂א פערליימדער רובלאזע ד־עזער טע6דיד
 ע־. בעמאננטליך ע־האלטען. ציבטיגונג ע־דיעגטע6

ד סולטאן דער ליעם י ש ד ע ט - ל ו א - ד ב א  
 דעם א־ינש־״טען ארף 1x40 נאיועטבע־ ;׳.טען אם
 געגען עהל8בע איינען טאנטעפיא־ע מאזעם סיר
 א־נטער עם וועלבעם אי; בלוט-בעשולדינונג, דיא

ע ב ע י ל דע־ ״פאן :הייסט פאלגט וויא אנדע־ם

 י מ'מ פדיידננעי יצהק ר׳ דך אנד6בע דא־ו־ף ״טאנם
 מ־ט זיא דעי נ־אשען, דעש שלאשע איש טאכטע־ ד־;ע-
 בעניי. קו־צען אי־נעי נאך עששש־נג סיענע עינשטעי זעהר
:ענששיעדען אונד קורץ נאנץ בלאש עי זאגטע סדנג

שע־ששרע. שיין ורעדע־האלע איך :שא־נעטעד .הערר
ק,  אד זאלאננע זאינק, צו טאכטע־ קליינע איד,דע -6 י

!״וריד צ״נען וויידינ דיעזער;)}־נשאלם דך
 ? שטעהען יעליניאן דע- שים עש ווירד ודא .אונד

̂ך וועידען זיא ש־אנק) צו שיבטע־ן דעי.הזן״ (וואנטע  די
 איך נ־אף; הערר נעשטרעננער שערצייהק, ננאדינשט

 יעלי. דע־ שיט עש ודא וו־פשק, דאך שאטעד אלש שאבטע
■ י.'■■ ודרד בעשטעהק קינדעש ש״נעש ן ני!}

 (זאנטע העדר! אלטע־ ניבט, ראש שעישטעהק ״דא
א קורץ) גראף דע־  1 ע. ר איינע איזט זעלבשט ט ש נ ו ק ר

•ן א י נ י ל • • ־ • '
אנט. דיעזע וואד ש־ייז־ננעד יצהק ־׳ אישק רעש

 ויעזען נאנצעס דין רע־ הע־צק, איש שטיך איין ווא־ט
 געשאנ. בע־י־טם דך נאב ע־ אלליין שעדוואונדעטע. ט־עף
 העידן נעשט־עננען רעש ניבט, שוטה דק האטטע ע־ נען.

 עס ער עשששאנד ט־עף מאבק, צו שא־שטעללוננען ווייטעי
 אי־נצינק דינעש אונד איהש צווישק דאש יעטצט, שאן

 ש־ששע. ענטשטעהק קלושט •עליניאזע טיעשע איינע קינדע
 דעש שוואך, צו וואד ער ;העלשק ניבט דך קאננטע עי

 נע. שלאסע איש איזט רבקה צוצו־ושק.- •נייך איין נ־אשען
 די. אין אום היים, טרויריג קעהרטע ״הזן״ דעי !בליעבק

 ער וואם נאכצודענקק, דאייבער ציששעיכק דיפטעין נעם
 נעגעבען. האנד דעי אויש קינד זיין ער ראם נעטהאן, דא

פשח.שעשט ראש שע־שטייבק. וואי יאהר איין

 קאננען נעלייטעט, אונטערטהאגק אונזערען אלל צו
ט ורד ב י  טיטגל־ע. דאם ן, ע ט ט א ט ש ע ג נ
 אונבעגרינדעטער וועגען נאצי*}! ייד־שען דער דער

 וואללען וויר !ווי־דען בעאונרוהיגט בעשולדיגונגען
 אונד רעבטע' דיעזעלבען יודען דען דאם פ־עלמעהר,
 זזןללק׳וועלכעדקא־ב. ווערדען געוועה־ט פרייה־־טען

 זינד!•) א־ינגער־ימט רי־בעס אונזערעס נאע־אנען ריגען
 - נ ע ר ה ע מי היעריבער פערגלייכע (מאן

.)806 זייטע פאמיליענבוך״, ״״דישעם ל׳ם י י ה ט
ם ר ה ע ם ך א פ ש י ״א ר ע (ד • ל  א

) ר ע ד ! ר ר ע  שא. דעם אבע־געשפאן דער ה
 דעם געגענד דער אין בעזיטצט קאט־טאטם מאדיע־

 פאן וועלבעם גוט, ג־אשערעם איין פלאטטענ-זעעם
 אבער- דער ווירד. פערוואלטעט ״א־שפאן״ ז־־נעם

 לי־ט. פ־־־נדל־כער, זעה־ איין א־זט זעלבסט געשפאן
 זיינעם ארף ער ט8א זא וועלבער מאגן, זעליגער

ק טיט ערש־יגט, נוטע  וויינגארטענ- אונד בויערן ד
 פערקעהרט. ווייזע הע־צליבסטע־ אץ א־ב״טעק

 ״אישפאן״, דער יעדאך א־זט א־ט אגדע־ער גאנין פאן
 גע. אללעס ;לאשט וואלטען שטרענגע ג־אסע דע־

 א־־ף ד־עזער רענן אגגסט, איגד ורבט6 אץ ראטה
ק אין אדער פעלדערן דק  עדשיינט, וריגגא־טען ד
 קניפפטע יינגםט א־בע־וואבען. צו א־ב־־ט דיא אים
 ודיג. אים יודען אי־נעם טיט אבערגעשפאן דער

 האטטע יודע דער - אן. געשפרעך איי; גא־טק
ק דאב־־א  רויכטע אינד קאפפע דעם או־ף הוט ד

 צז$ג יעדאך פלאטצליך ע.8־־8פ ז״נע געט־טהל־ך
ק דערזעלבע  ־י.8פ דיא אינד קאפפע פאם הוט ד

 עה־פו־בטם. איינע נאהם מינדע,אונד דעם איים ע8
 ווא־ אבערגעשפאן דע־ איין. שטעללונג פאללע

 ״זעטצק :יודען דעם צו זאגטע איגד אייבע־־אשט
ק גור זיא  אונשע. נור ז־א ררכק אונד ארך• הוט ד

 דעם טיט צ־־גטע יודע דעד דאך - !׳־ווייטער נירט
 הין מאגן העראנקאטטענדק אי־נען אייף פיגגע־

ק טיט  איך דא־ך• דאם !נ־ץ !״ניץ :•יא־טען ד
ר דער יא קאטטט דא־ט טהרן! ניבט יעטצט ע - ה ' !  ר
 אבע־גע- דער ״אישפאן״. דער וואר ״הערר״ דיעזער

 דער יודען, דע; א־בע־ העדצליך לאבעלטע שפא;
 רעשפעקט איגד פורבט מעהר •אישפאן״ דעם פא־

 דער אבגל־־ך זעלבסט, איהם א־6 אלם העגטע,
 - 1 ווא־ בעדיעגסטעטער זיין נור ד>ןך ״א־שפאן״

 ז־י. צו לאבעלנד דאגן זאגטע אבערגעשפאן דע־
 פאלגענדק אן ט־ך ע־א־גנע־ט ״דאם :א־שפאן נעם

 יי.6 זיינען יאהרק א־6 היעלט קאניג דער אלל:6
 יעדאך צ־ג־יגער איי; פעגעדין אין א־ינצוג ערל־בען

ק ג־נג  איי. טאבטע אוגד שט־אסע ד־א איבער עב
 דען טאבטע פאליצי־א-מאנן איין שפעקטאקעל. נען

 פע־האלטק, צו דוהיג זיך או־פטערקזאם, ציג־־נער
 פייערליבען ז־ינען עבען טאיעסטעט ז־ינע יא דא

ציג־ינער דער דאך האלט. שטאדט ד־א אין א־־נצוג

 יידי. אללע אץ איינצונ שייעדליבק ז״נען וויעדעי היעלט
 אנדענקען צום ערדענרונדע נאנצק רעש ארף ק־ייוע שק

 דעי עגיפפענס. •ון:ע ש!ןב בעש־ייאינ; וואונדעיבארע דיא אן
 ך4ד* ;״שדר• ביים וויעדעי ואשען דעי.באם״ אונד ״הזן״
 אנוועזעג. איהדע דורך שעשט ראש וועלבע שעהלטע, א־ינע
 זי־ט •א וואר דבקה קליינע דיא זץללטע. בעלעבען ה״ט

 טיעשק איינעש נאך וועלט. נ־ץשעי דע־ אין יאה־ע איינעם
:״חזן• דעד ענדליך זאנפע זיישצע־

 צ־ששעי דאם שיר, שעהלט זיא !ברוך שיר, ״נלדבע
 ניישט איה־ ניבט זייטדעש ארע, אונד לעעד נאנץ יא א־זט

 ראך איך מאכטע דאנן אונר וואלטעט! דעשזעלבען אץ
 בייש אירנענדווא הייטע ווענינסטענס ז־א דטצט וו־שסען,
 אנייהיען; ניבט שש־יזען ד־א נאטט!איךקאנן שיין •שד,־״?

שוועד״. נא־ שיר א־זט הערץ שיין
 איבעי. נאי דיר שאבשט דוא !שוואנע־ ״וואה־ליך,

 אלם קינד דיין עטווא רענן דוא האשט זא־נען. שליסינע
 זאלל. קיששעדן דאדום דיך דוא ראם שע־קי־שט, שקלאווין

 הוג. שטיאסע דעי אויף אירנענד ניבט זיא אב טעסט,
 בעש־נ. ■בקד, ראך, נלויבע איך !שיששע הע־ושאיי־ען נע־נד

 :־כטס איהד ווא האנדק, נוטען זעהד אץ ז־ך דעט
■ . . !״אבנעהט

שוטהע, צו זא לי־דעד שיר א־זט עם ! ברוך !״ברוך
 שאן וואר עש שע־קו־שט. וו־רקליך ק־נד שיין איך העטטע אלש
 שרעשדק זיא איך ראש שעהלעד, אונפעיצייהליכער איין שי־

 לע. אש נאך וריב גוטעש שיין ווערע אנשעישיויט. האנדען
 שוט. אי־נע נעדולדעט! נ־ששעד געווים דיעם העטטע זיא בען,
 שיט אונד נעבאדען זיא וועלבעס קינד, ראם א־בע־לאשט טעי

ויעיק אוגד האנדק, פ־עשדען ניבט נענאדרט, לי־בע איהיעש

 טיט ז־ך £אן א־געיל־ך פאליצי־א-טאגן דען שט־עם
ק  דעד ווענן טיך קיטמערטם ״וואם :ווא־טען ד

 נאך ארך איזט טאיעסטעט ז־נע !קאטטט קאניג
ק ר, ע ט ב י ר ל ה ו ט ש קיץ  רעשפעק. איך ד

. !״ם־סטע טירק  טאנן, ד־עזער עם מאבט זא גאנץ .
 גוטסבעזיטצער, אונזער : ט ק נ ע ד ז־ך דער
 ״אישפאך, קיין נאך ארך א־זט אבעינעשפאן, דעד
. !״דיעזען נרד רעשמעקטירטע איך .  פאן א־ש דער .

 בעמערקונג ביםס'גען דיעזער אנגעזיכטם דך שדיך
 טיט אבערגעשפאן דער וועהרעגד אן,6דא שנעלל

 פא־ט. געשפרעך בעגאננענע דאם יודען דעם
זעטצטע•

ד א •( ן י ע ט ס י ל י ה י . נ א ר ר ע פ
ן ע  פעטערס. ארס ג.) ־ ט י י ז נ ע ג ע ג ך י ז ט
 ניהי. ״געטאשיגטק״ ד־א געטעלדעט: ווירד בורג

אבק ליסטק ק טיט ז־ך ה  ״ראדי־ זאגענאננטק ד
 וואל. אוטשטירצען א־׳לעם דיא ניהיליסטק״, ראלק

 ניהיליסטען געטאם־גטען ד־א איבע־־יא־פען. לען,
 א־ט. אללע רעג־ערונג דער דאהער פערריעטהק

 ז־א קאללעגען. ראד־קאלק א־ה־ע־ שטודצ-פלאנע
 פערגאנגענע, דאם פיר בעגנאד־גונג דיא ערה־עלטען

 אונטע־. ר ע ל ל א 6 בעד־נגונג דעד אוגטער
- ווערפונג.

עםטעירייכ-אונגארן. אין יודען דיא
(שא־טזעטצונג.)

 פיר קאטק 11. פע־דנאנדם טאדע דעם נאך
 גא־ ניעדער-עסטערר״ך אונד ורק אין יודען ד־א

 אין עדבליקטק ורענם בירגער ד־א טאגע. טרויריגע
ק א. א־נד קאנקוררענטען געפעה־ליבע יודען ד  ט־
 ד־ע- געגק קלאגענד ורעדערהאלט' דאהע־ טען

 דיעזע ע־ר־יבטען 16;0 יא־־ע א־ם ארף. זעלבק
 ציעל. איה־ 1. לעאפאלדם רעגיעדונג דער אונטע־

 פע־פפל־ב. דיא נעטל־ך א־בערנאהטק בירגער ד־א
ק טונג,  ד־א דורך וועלכער שטייערן, אן אי־ספאלל ד

 נ־עדע־. אונד ורק איים יודען דער ארסטרייבונג
 איי- א־ה־ען איים טיסטע, ענטשטעהען עסטע־ד־יך

 פ־נאגצט־נ־סטע. עיזעטצען.דאם מ־טטעלןצו געגע;
 ניבט וואהל פא־שלאג ד״עזק אייף וואללטע ריאים

ע. דער ■עדאך נאבדעס איינגעהק. זאגלי־ך פ־ אפ.  ה
ע. א״״מער £*עלעש טיט קאללאניטש ג־א־ ד־גע־  ג

ק אינד פ־עד־גטע יודען ד־א ן ע ג  אויסוריזינג דע־
 פע־. דיעזען אץ קאיזע־ דע־ ורלליגטע פא־דע־טע,
 ויא־ 1670 יוני .טען2י אם פא־שלאג. דערבליבק

 טעה־ ניעדע־-עסטע־ר־־ך גאני; אין אונד ורק אץ
 וואוררען יודען דע־ ה־זער דיא פ־נדען. צו •ודע ק״ן
פערקרפט. שפאטט-פדייזק צו

 קאללאניטש ג־אף האפ.פ־עד־גע־ דיעזע־
 געגענווערט־גען דעם פא־ל־יפע־ דער אלזא וואד

דע־ בע־לין. אץ שטאקער דר׳ האפ.פ־עד־גע־ם

עי............האנדע נ־אשליכע או־ך דיעוע ב לע איך, א
 דיעזען ל־־בטזיננינ, זא ליידע־ ווא־ איך י, ע ט א ש

!״לאששען צו לאקען הריע שיינעם אויש עננעל
 ראש איבע־ דך ערנאש טה־ענען שאן שט־אש איין

 ווא־טען. דיעזען ב־־א ״חץ״ טיעשנעביינטק רעש נעזיכט
 דעד נעקלאששט. ציששעד.טהיר דיא אן וואו־דע שלאטצליך

 אללען אן שוידע־טע שריידננעי •צהק י׳ נעדדיקטע אהנעהץ
 אוש ערהאב, דך דע־ באש, ב־וך ראך צוזאששען. נליעדע־ן

ו זאנטע אששנען, צו טהירע אבנעשפעירטע ד־א
 דעי הייטע א־זט עם 1 שוואנעי דאך, דיך ״בעדוהינע

 ענט. נערים, קאששען? דא זאלל וועד ״םדד.אבענד״! ערפטע
 שיט אנדע־ע־ יעשאנד איינענד אדע־ הנביא, אליהו וועדעד
נאב־יבט).■ טובה*(עישיייליכען ״בשורה איינע־

 איינעם שיט העריץ פאשט.באטע דעי ט־אט ״ייכטיג
 איבער. ״חזן״ דעם ער דען האנד, דעד אין ״עקםשיעס.בריעף״

 פאן שייידינשט עי שפראננ אנבליקע עישטען בייש רייכטע.
 בייעז דעי !״נאטטלאב :רושע דעש שיט ארך זיטצע זיינעש
 שאטעי איהיק האט זיא !יבסה טהיייען ש־ינעי שאן איזט
!״שע־נעשפען ניבט דאך

 צו זיעגעל דאש ערזובט, וואורדע פאסט.באטע .דעי
 ה־יל־-ען אם יודען אי־נעש זייטענם דיעש דא עראששנק,

 דיעזע שי־ עדהיעלט ער דא־ך. נעשעהען ניבט טוב• ״יום
 אינד א־ט אן ע־ ־יא .שצד,״, נאנצע אי־נע דיענסטל־ישטוננ

 יא עש איזט פע־צעה־טע. בעהאנען זיבטל־כעש שיט שטעללע
 ״שצות* •ידישען דיא שי־ בריסטען דיא דאש שערקווידדיג,

 הענק.״ שא־ל־עבע בעזאנדע־ע איינע איבע־אלל פאשט

פאלנט.) (שא־טזעטצונג



ר י ו צ . נ נ ו ל ד נ א ה ר ע ש ( י א
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 טע. פעפוערשבורנ א״ש וויא וואורדע, קונאוו־נ̂* אץ
 ענפזזענדעפז. קריענש-נעייבט איין ודרה לעג־אשידט

 דער אונד בויערן דער פיינחעליגקייט דער ב־־א
 רען נעטל־ך מאן ודלל יורק ד־א געגען ארבייטע־

 ״נעש־וא־ענענ-נע-בטע־■ אי־נעם ניבט ש־אצעש
 ן ע ג ע ג ״פא־טייאיש* דיעש דא איבערודיזק,

 ו־־ערע־- האבק (ודיר !ווירדע עטשיידען יודען דיא
 אנטי.םעט־טי־ ד־א געגען שט־טמע א־נזערע האלט

ערהאבען!) ״נעשוו>ךענענ.נער־בטע״ שען
ע * נ י י א . נ ו ז ע : - ש ע ד נ א ,ל ו ד
ט ' ■  שא- פא־ז־בט ן.״) א ־ ש ש י ט ם א ק ש ה

 עשטעררייב-אונגארן. ם־ר אבנלייך !דע געוויש דעט
 העיפא־נעהאבען, בער־יטש'ורעדע־האלט ודר ודא

 גא־ נאטטלאב ב>$לע־א.:ע£אה־ א״נע פא־ל־־פ־ג
רעניע- אינגא־ישע דיא האט זא שא־האנדען, נ־בט

 "האט, אי־שנאבע ד־א וועלכע א״נגעזעטצט, שיאך
 ט־ניש- פאש דיא דאש ן, ע נ א ־ ו צו דאריבער
 פא־ז־בטש- אננעא־דנעטען א־ננע־ן דעש טע־יאים

ק פאן באלע־א דיא געגען מאשרעגעלן  א־נטעיען ד
 ■ועדדען געב־אכט או־ששיהרונג צו־ בעהא־דע;

 א־נש נ״א איזט קאטט־שש־אן זאלבע א״נע 1 זאללק
 ה״ש־נ זעה־ א־נגא־ן אץ אלש נאטהינער, זא איש

 זאנדע־ן ם־נישטע־־אל-פע־א־דניננען, שלאש נ־בט
 פא. דעש ״א־יף זאציזאגען לאנדעש-געזעטצע ארך

 בעהא־דק ד־א דעה־ענד בלייבען, שטעהק פ־ע־ע־
ק טק ד אל  פא־טבעשטעהען שלענדריאך ״

- !לאששען
 ש ע ד ש ו מ ש ־ ב ע ט א ״ק ן ־ * (א *

א !־)ש ־ מ ש ־ ט ־ ם ע ש . • ט : א  אנט־-שעם׳. -
אבק טע; ע א־ה־ע פ־ר ה  טע:־ דע־ ״־עליגיא; ד

ק שענ.ש־עםםע־״א״ נ י  ״קאטעביש. שא־מליבען א
 דעש ״״זע ד־עזע־ אץ א־ש א־־בגעא־בי־טעט, טוש״

 פע־פאששע־ א״נציש־אגק. •ודענהאש דע; פאלקע
 ז־נד שט־טצ-קאטעבישם־ש פערווערפליבק ד־עזעש

 פ־אנין דעפוט־רטען. אנטי-שעם־טק ב״דק ד־א
ה ט א  שפא־. שלאוו־שע בעקאננטע דע־ אינה ־

 הדפטשטעדט־- א״ן - י. ד נ א ם ־ ז איננא׳ן ־ע־
 .קאטעכיש- דיעזעש א״ש טה״לט בלאטט שעש
 שאידש-ק־״זען אנט־-שעטיט־שק אי; דע־ טוש',
 געה״טפאלד שריפט־ .ה״לינע א־ט א״נע אלש

 שטעללק זדבערע שאיגענדע •״־ד, א״פבע״אה־ט
 - אנט־-שעם־ט־שטיש? הי״שט דאש :ש־אנע טיט:

 זאש־על בעד״טעט אנטי-שעט־ט־שס־ש : אנט״א־ט
 ־ענק, אללק א״ך דענן דעשהאלב יודע:.האש, אלש

 עהרענ-טיטעל דע־ אנש־־נדען, ״דק דיא וועלכע
 טוש ״אש :פ־א;ע - ! נעביהרט .אנט־-שעטיטק״

אנט. נלו־בק? אונד ״־ששק אינ;א־ •עדער אלזא

 י גלדבען אוני ודמשק טיט א־נגאי יערער :ווזןדט
;דבט ,יודענ-שראנע* א״נע אונגארן אץ עש דאש 0
 נאטה. אונאוטנאננל־ך לאזונג, איהרע דאש )2 -

 •גע. דורך נור לאזונג ד־א דאש >3 - : איזט ווענד־ג
 דאש )4 - ;איזט עררייכעז צו טיטטעל״ זעטצליבע

 דבט יודען ד־א געגע; אדפטריטטע נעוואלטהעטיגע
 רע- דע־ פאן מאן דאש *> - ;פ־ה־ען ציעלע צוש

 איזט, ע ש ־ ד י י א״נע עבענפאללש דיא גיערונג,
 יודען דיא עש דאש >3 - דא־ף. ע־ווא־טע; נינטש

טק רעג־ערונג דער וועלבע דנד, פ ש- א־  ע־. פ
 א־זט, פאט־יאט א״ן ניעמאנד דאש 17 - טהי־לען;

 יודען דיא דאש )8 - ;האלט יודען דען טיט דער
 ב״א יערער דאש )9 — מד* ״אונפערבעששערליף

ק  אנט־-שעמי- א־ינען פיר נור רייבשטאנש-וואהלק ד
ק מאן דאש )1!) — דאדף; שטימטען טען  אבנע. ד

עה־ע״ זיינעש ב־־א געא־דנעטענ-קאנד־דאטען . 
 פע־בד״טונג אונד פע־טה״ד־גונג צור וואיטע״

 01 - !מוט שערפשל־בטען ״אנטי.שעמ־טישמוש״ דעש
 עהדעג. ד־עזעש דער אבגעארדנעטען, דען מאן דאש

טוש, האלטען ם $ ל ר ה ע שיר בר־כט, ווארט
 ניבט, ה״ל אנדערעם קיץ א־נש ב־־א עש דאש )12 -

 גלדבט, )ווער13- ;אנטי-שעט־ט־שטוש אץדעש אלש
פע־ראטטט. ווירד גלדבט, ניבט ו־ע־ זעל־ג, ווירד

 קאטי- האבשט וואהל אללענפאללש דיעזע זינד עש -
 עקרישז, עש־ה גלויבענש-א־ט־קעל״(שלש 13, שע

 גלדבענם- איהר אנט־-שעט־טען דיא וועלבע דודך
 דאך אינד בייגגק, דא־יטטעללונג צור בעקענטדש

 אץ זיטאנד׳, איגנא־ן ד־עזער ו״א טענש, א"; קאנן
 בעקל". גיישטליבק א״נעש אטט דאש נאך אונגא־ן

טרדריגי האבשט אימטערהץ איזט דאש דען!
; ־ • א ) ר * ע ט ב ־ ש ר ל ו א . ו ב ע

 !)ט ל י ־ ה ט ד ו א ־ ע פ ר ע ש ל א ל.£ ע ם
 א״נעש טיטגל־עי ב־זהער •ן, ט ־ נ א ר ק ־אזעף

 דיעזערטאגע ווא־רדע גע־־בטש-האשעש, קאנינליבק
 שט״גאטאנגע־ צ־ נע־־בטש-האשע קאניגליבק פאש

 ד־ע. - פע־אי־טה״לט. צ־בטהדז •אה־ען שינף צ־
 יאהרע א״נעש שא־ נעטלץ־ש^ן ״א־ ק־אדט־ן זע־

 אץ אטטש״עלדע־ן שאן פערא־נט־־יא־ננק וועגען
 דאטאלט שאן ווא־דק. נעצאנק א־נטע־ז־בוננ

 ז־נע דאך ;ענטהאבען אטטעש ז״נעש ע־ וואדד
 אללק שנעלל ע־זעטצטע; שערוואנדטען ר״בען

 ריבטע־ל־- טיטטעלש ק־אדטין וועשהאלב שאדע;,
קאננטע. ווערדק פ־י־געשש־אשק אורטה״לש בע;

 פע־אינט־״. דע־ ב״א דאד קראניטיז דאך -
 געבליעבק. שטעהען ניבט אטטש-געלדערן שאן אינג

 דאש הערויש, אלשבאלד נעמליך דך שטעללטע עש
 שע־איבטע. וועבשעל.פעלשוגגען טעה־ע־ע אייך ע־

דער ב״א שע־וואנדטען רייבען ד־א ו־א־ען וויעדע־
ק אינד ע־זעטצען צו שאדע; אללק איש האגד, 1  ד
שער. קראניטין אינדעש אונטערדריקען. צי שקאנדאל |

- דער פאן ערנאהרער דערען טערבליעבענען,  כ̂ז
 פאטיליע דיא - ד וואורדק ה־נגעראפפט לערא

 עש ו̂ו דא׳ איבע־אלל ווירקליך איזט ר^טהשילד
 אב מילרערן. צו אונגל־ק איין האנדעלט, דארוט זיך

 זאנשטיגעט א״; אדער כאלע־א איבערשוועטטונג,
 אימטע־ אינד איטטער - אונגליק אללגעט״נעט

 טיט דע־ פאן ראטהש־לד, שאטיל־ע ד־א עש איזט
 ער- א־נטערשט־טצונג אדשגיעב־גע א־ינע זיכערה־יט

1 קאנן ווערדען ווארטעט
- ־ ע ט נ ו א ל־ ל ע ו ״ד ן י י (א * ו  י

 דעט טאג-בלאטט״, .בודא-פעשטער דאש 0 ן ע ד
 :לדבק, צו פיעל בעזאנדערש ניבט איבריגענש

 נאב־יבט דיא טאנק א״ניגען זייט פערב־״טעט
 טא־טץ צווישק וועלבעש ״דועלל־, א״נעש פאן

 קא:ג־עש.קאנצ. דער פ־עזידענטען דעש שווייגער,
 טישקאלץ א״ש פאפפע־ ׳אזעף דר׳ אונד לייא,

 א־. פאפפער •אזעף דר׳ זאלל. בעפאדשטעהען
 אץ הא: קדאפטק, אללק אויש :עטל־ך בייטעטע

 ווערדע. געוועהלט מעזעא׳ נשט ער ניבט מישקאל׳ן
 עשלא־ע־ טישא וועהרענדדעש ודרקליך דאמעזעאי

 פיע. טיט רייבשטאגע איש שקאנדאל-ש־אצעסטעש
 פערטה״ריגונג צו־ נאהש ווא־ט ■א־ ווא־טע לע־

 נלדבענש-גענאששק, שע־שאלגטעז אונשולדיג זיינע־
ק אן קאנגרעט-קאנצל״א דיא זאלל זא  •אזעף דיי ד

 געריב. ש־״בק שארוואו-פש.פאללעש איין שאשפער
 מעזעא־׳ש ״אהל ד־א גענען ער דאש האבק, טעט

 ש־״בע; דיעזעש נץ זאלל פאשפע־ דר׳ 1 א־בי־טע
 הא. א־ינגעזענדעט ט־עפא־ט קולטוטמינישטער דעש
 קאננ-עש-קאנצל״א דיא דאש צ״גען, צו איש בק,
 דיעזע־ אבנלייך א״נט־־טט, י א ע ז ע מ פי־
ק צו  ט־ע. הער־ !נעהא־ט איישערשט-לינקק ד

 העדרן ניבט, דאנן פערז״מטע זיינערזי־טש פא־ט
 עש דאש מאבק, צ־ דא־יבע־ שא־ו״רשע שוו־ינער

 ״אד. קא־ל ן ע ל א ר ע ב י ל ן ע יד ן ע נ ע ג
ר אינד נא־ י ן פ ע  נ. י ל . ט ש ר ע פ ״ א ד

 ע־בליק. שווייגער - !איינטרעטע טעזעאי ן ע ק
 שרי־בען דאש פאפשע־ש, פארגעהע; דעש אן טע

 א־בע־טיט. מינישטעד דעם קאננ־עם.קאנצל״א דער
 ,דענונציאציאן' שטעהליבע איינע האבען, צו טעלט

ק ד־עזע־ וועשהאלב שערל״מדוננ), 1  פאפפע־ ד־׳ ד
 ד־א איזט דיעש הערויששא־דע־טע. דועלל צום

 פא־לי־פ׳: אינדעש ודר דע־ נעשיכטע, . דועלל
 אץ •עדיאך א־זט טאנייך שענקען. גלדבען קיינק

 אינ״אה־. דאש אייך ליידע־ ה־יטציטאנע אוננא־ן
 ד־׳ ״ענן דאש געו־ים, א־זט זאשיעל שיינליבשטע.

 דעש ד־רקל־ך ש־״בע; ערוועהנטע דאש פאפשע-
 ש־יטט דיעזע־ איבערטיטטעלטע, קולטוש-מינישטער

 הע־־שט עש קאנן. ווע־דען נערעבטפערטינט ניבט
 יודען דיא ווענן ״רשעות״, גענונ אהנעהין ליידער

! פערל־־מדק נענענזייט־נ א־ד'ניבט דך

פאלליעטאץ.
מאסקע. ד־א אונד גראם־עלטערן מ־ינע

̂ן ן. נ א מ ט ר א ה מ׳ דר. ם!
)רטזעטצונג.)16 .טע12(

 א״נסאל דבקה ווענן שטאנדע, אים •א וואדעסט דוא
ק אן פאסטען, צו ו׳,כפויים•,אניי-יטאטט ״יום אס נ  וו^הל. אי

 שא. איץ נוד דאנייא אונד הינזעטצטע דך ט־ש נעדעקטען
 שטאטט. א״:ע אלס נאנצע דאס — ודרדע זיננק ליעד נעס

נעצ״ננען!• צו .ארסנאהטע* האפטע
 דיא נייעדדיננס אלסבאלד שטיענען טהאט דער ״אץ

 —אדף. ״חון״ פראמסען דעם ברוסט דער אץ נעז^תניססע
 דא־וש נעזאס, שם־ספע העדולינע שאנע, א״נע רבקה ודיל

 אלם דייפען, וואנדעלן ווענע אנדערע עטווא דא ז^ללטע
 ■אדם. אלם זיא זאללטע ק־נדער? ״ד־שע עהרליכע זאנסט־נע

 ? דירפען איבעיטדעטען נעבאטע רעליג־אוען ד־א נאהמע■
 ״תורה* הי־ל־נע ד־א ער אלם נאטט, ל־עבע דער רענן האט

 נעסאבט אונטע־ש־עד א״נען נעגעבען, י נ ־ ס בערנע אם
 איום ? ק־נדערן אללען6טאלע:ם אונד טאלענטלאוק צוו־שען

 מענ. נעוואהנלינע נורפיר נאטטעם.לעהרע ד־א עטווא דענן
 שע־סאנע ו־ך ד־א זאלכע, ־י6 אויך נ־כט אונד דא שען

 ״או־סנאה. אלם עה־נק־־טען6ם;ס.0נ־־ פא־צ־נליכען א־ד,רע־
 טען6רעל־נ־א;פ.סא־שד־ אללע א־בעד אונד בעטראכטען מען■

!...״הינוועגועטצען לייכטהץ זיך
 ש־־ידננעד ־צחק ד׳ פראססען דעם וואללטע דאם

 צו דאד־בע־ א־ממע־ ז־ך דער א־־ננעהען, ניבט דורכאו־ס
 דאבנעב־לדעטען זאנענאננטען ד־א ווענן פפלעגטע, ארנערן

מאנטען!״ פ־על נ־בט עבען ז־ך נאטטעפ.־על־נ־אן דעי אדם

 ועלבפט ז־ך נל־־בזאם פ־־־ז־ננע־ •צחק ־׳ ״וועה־ענד
 קאננע, דא־אןדענקק נו־ א־יך ע־ וו־א קוואלטע, דא־־בע־

 פאס עם ו־עלכע א־בערלאספען, צו האנדען שרעאדען ק־נד ז־ץ
 קאננטען אבל־־טע; נלו־בענם א־בע־קא־מענען דעם ווענע

 א־נדעם נעשט־ממט, מ־לדע וו־עדעד אלסבאלד ע־ וואו־דע
 ד־אך וד־קל־ך א־זט ■בקד, קל־־נע ם־־נע דא:טע: ז־ך ע־

 ק־נ. ״ד־שען א־ברינען ־־א אלם געאדטעט, אנדע־ס נאנץ
 ל־עבע דע־ ו־־לל פ־עלל־־נט !פ־אנקם־־ט נאנ־ן אץ דע־

 ו״נעד מ־־פטע־-שט־ק ד־עזעם דאם האבען, וו־־קל־ך עם נאטט
 א־נטע־ עם דאם או;ד ב־לדק, .או־סנאהסע־ א־־נע שאפפונג

 נלאנץ אונד ■והם דורך מענשענ-ק־נדעץ נעוואהנל־בען אללען
זאלל־ הע־פא־־אנען

 פע־נ־ננען נעדאנקען שזואנקענדען זאלנק .אונטע־
 דעס טא; לעטצטען אם ווא־ עם ־יעדטאגע.6אסטע־. ד־א

 .הבדלה״ בע־־־טם האטטע הזן דע־ אבענדם; שפעט ״ספה״,
 ז־טצע א־הדעם פאן פלאטצל־ך דבקה פ־ה־ דא :עמאכט,

:זאנטע אונד או־ף
 זא נ־כט עסט*6״פסה. ה־־לינע דאם וואללען יוו־ר

 א־ך לאפפען. ה־נצ־עהען נעם־טהם.ערהעבונ; אללע אהנע
 פא־ דוא דען פארדננען, קדיש" ״נ־־ען דען ■עטצט מאבטע

 ״בעטטלעד. דו־ב־־־זענדען א״נעם א;6 צ־־ט לאננע־ נ־:ט
יאטטעסם!״ ע־לע־נט הזן■

 ה־נ. זא ז־ס, זא מעלאד־ע נ״ע ד־א זא;נ רבקה ״אונד
 מונדע א־ם אלם קלאנג, אנדע־ם נאנ׳ן זעלבע דאם ד־־שענד,

 אונד פאטע־ם א־ה־עס סונדע א־ם אונד ״בעטטלעתחזן״ דעם
 נ־עמאלם ס. א ב ברוך וו־טצ״נען דעס אנקעלם, א־הדעם
 ז״נעש שט־ממע דעי אץ פ־־־ז־ננע־ •צהק ־׳ האטטע ב־זהע־
אונפע־נל־יכלינען זאלך אונד ז־פ־נק־יט ־על6 זא ק־נדעם

 עם, ע־ מע־קטע ע־סט •עטצט נעאהנט! ו־אהל.לו־ט
 .:־יען ד־עזען ע־ דעם א;6 ״בעטטלע־״הזן״, •ענעד ראם

 נ־:ט זעלבסט א־־ך דענועלבען האטטע, ע־לע־נט קד־ש־
 מונדע דעם או־ם טאנע ד־עזע ווענן עדסט פעדשטאנדען,

 צו־בערפאלל. וו־רקל־ך ד־עזעלבען וואדען דא קאטען, ־בק׳ש
 ״וואונדע־באדע בע־נע ק־נד דאם נלו־בען, פאסט מוסטע מאן

 טאנע זאלבע טענש קיץ הא ביוסט, דע־ א־ן ז־ננשאנעל״
!...־קאנן העדפא־צו־בע־ן א־ננע־ן ו־־נעם או־ם

 נעש־הלע א־־נעם פאן וואודדע פ־״ז־נגעד יצהק ד׳
 ער קאננטע. נ־:ט ב־זהעד עי וועלכעם א־בעדוואלט־נט,

 ■אללטען טהיענען ש־וע־ע ;נעזענקט קאם■־ ז־־נען האטטע
 צו נ־בט זעלבסט ז־ך עם ווא־פטע עי וואננען. ז־־נע א־בעד

 ד־א א־בער ווא־ען פד״דע רעד טה־ענען עם אב ע־קלע־ען,
 אדע־ ק־נדעם, א־־נצ־נען ז־־נעם בענאבוגג וואונדערבאדע

 צוקונפט דעל־נ־אזע ד־א א־בעד קוממע־ס דעס טחרענען אבער
 נעב־אבען, וועוען נאנצען ז־־נעס א־ן .. ־בקד, קלי־נע; דע־

:דאנן עד ואגטע
 ה־שע ד־ך וו־לל א־ך ק־נד! מ״ן ־בקד, הער, ״קאממע

 . . נ־אפען צום ■א ודד נעהען מא־נען . . ״בענשעך נאך
 סעהר נ־בט ־א דוא נעהארסט . . דאנן נון, . . . דאנן אונד
 דאט־ט שפרענק, לו־ט זענען דען ה־־טע וו־לל א־ך !מ־ד

 ס־ץ !הא־סט א־הן דוא אדך זאנדעדן נאטם, בלאם נ־:ט
 אדם האט ערלאזט מ־ך דער עננעל, ״דעד :לו־טעט זענען

 אן זאלל עם אונד קינד, ד־עזעם זעננע עי א־בעל, אללעם
 מוטטעד מי־נעד נאמע דעד וועדדען נעננאנט דעמזעלבען

 טאב־ מ״נע דאס . . . '1 אמן לאה, אונה דהל יבקה, שדה,
 א־ד.מ־טטע־ אונזעדע ודא ד־א, נאטטעספי־בט־נ נוטא־נד טע־,
. !וואונש א־־נצ־נעד מיץ א־זט ראם נעוועזען, עם ־בקד, .


