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גוטסבעדטצער• יידישען דיא
— נייסטלינקייט. קאטהאל־שק צוד פערהאלטניס איד,ר —

 דער נוממער לעטצטען דער גאבטראגע אים
 אץ ורר ראבען צייטונג״ פעשטע־ ייד־שען ״נייען

ה אץ דאם מיטגעטה־ילט, טאגליבשטערקירצע ג א ש  
 ג־יסט־ קאטהאלישע דער קאטיטאט) (אדענבורגער

 גרונד- נ־בט-קאטהאלישען דא־טיגע; א;6 ל־כע
 איגד עוואנגעלישען צווייא פאן נעטליך בעדטצערן,

 פארדע־טע, ״אבגאבעך בעשט־מטטע ׳ידישען, א־יגעם
 דעם דיטענם פארדערונג דיעזער טיט אבער דער

 ,ארדענטליבע ראש אן אינגערן דעש ם־נ־שטעד־אומש
1 וואורדע געוויעזען געריבט'
זאג־ פעראיינצעלטער, ק״ן פאלל ד־עזער דא

 צאדיל■ געגעגשטאנד רען יאהרצעהנטען ז״ט דערן
 געגענ־ פערשיעדענען רען אץ פ־אצעששע רייכער

 דענזעלבק ורד וואללען זא בילדעט, אונגא־ינם רען
 דא. ע־ילע־ען, געהער וועניג א־ץ לעזערן אונזערען

 א״גענטליך היער דך עש וראש איש ורששען, דא טיט
 פאן נעמליך ם־ששען קאטהאליקען ד־א האגדעלט.

 קאטהאלי- דע־ גונשטען צו גרונדשט־קען איה־ען
 רעש גונשטען צו א״גענטל־ך אדע־ קירכע, שען

 בעשט־מטטע אייגע קאגטארם, דעש איגד ג״שטל־בען
 קאטהיי־ איין פע־קרפטיעדאך ל״שטען; .אבגאבע־

 דא ניבט-קאטהאליקען׳ א־גען אן גוט דין ליק
 :שטרייט.פראגע פאלגענדע היעדו־ך עגטשטעהט

 געט. זאגט גוטש.בעדטצער אדע־ גרונד. נ״ע דער
 דאהער צאהלע איגד יאטדאליר, קיץ בין ״איך :ליך
 ק־ינע ג״שטל־כען קאטהאלישען דעש גונשטען צו

 קא־ דע־ - אבגאבעו* געארטעטע איטטער וויא
 פי־ א ו ,ד :זאגט יעדאך ג־ישטליכע טהאלישע

 ד־א גיבט,דא גע־״ש ב-רבשט ן )1 ז ד ע פ ע ג יי י ד
 ״אב־ וועלב־ א־־גענד טיך ראטדאליר,ביזט,א; ריין

 ה־ע־ דך האנדעלט עש אלל״ן ענטריכטען. צו גאבע״
 האג. עש ן, א ז ר ע פ ע נ • י ד איש ניבט עבען
 פע־זאנאל. , זאגעגאנגטע אייגע איש גיבש דך דעלט

 פ״־- גיבט אללערדיגגש דיא וועלכע־ צ־ שט״ער,־
 דך האגדעלט עש !יאנגשט ווערדען פפל־בטעט
 .רעאל-שט״ער־, זאגענאננטע אייגע איש פ־עלטעהר

 וועלבעש לאשטעט, גרונדשטיק דעש א״ף דוא
 - האשט: אבגעקרפט קאטהאל־קען פאןיאייגעש דיא
 גרונדשטיק דיעזעש דאש נץ, או־גענבריקע דעש אין
 דיא האשט איבע־גיגג, בעדטין ן ע נ י י ד אי;

 פערפפליבטונג ד־א ארך אנקויפע ד־עזעש טיט
 לאשטעגדע דעטזעלבען או־ף דיא איבערנאטטק,

 צו קירכע קאטהאלישע ד־א אן ״דעאל-שט״ער■
- ׳.' ענשריבטען

 א״שא־יג- פאלגענדע קלינגט יאטיש צ־עטליך
 ■א"; :ג״שטל־בך־־ט קאטהאל־שען דע־ דערזעטצונג
 איזש וואהגט׳ ה־יטאשה ד־גע־ אץ דע־ פראגצאזע,

 איגגא־ישען דען א; פע־פפד־בטעט, ניבט זיכער
 עגטריבטען. צו שט״ער אייגע אירגענד שטאאט

 טוש זא אן, גיט א״; אינגא־ן אי; •עדאך ער ק״פט
 עגטפאל- גיש דיעזעש ף או ד־א פ־אגצאזע ד־עזער
 פע־זאנאל.׳ קייגע עבען ז־א ודיל שטייער, לענדע

 א; אינבעד־נגט איזט, רעאל.שט״ע־ א״נע זאנדערן
 אבפיהרען. שטאאטש-קאששא אונגארישע ד־א

 קאטהאל־קען פא; וועלבע יודען, טיששען עבעגזא
 ! ג״שטליבק קאטהאלישען דעם ק״פען, גוט א״ן
 קי־בעג-שט־יער ענטפאללעגדע דאשזעלבע א־־ף דיא
ד צאהלע; צ״טען אללע פיר

 קאטהאל־שען דע־ מיינונג ד־א א־זט דאש
 דער או־ף ליעגט אי־־טהיש דער דאך כק־יט. ג־ישטל׳
אוגגא־ן אץ או־שלאנדע־ איין נעטל־ך קו־פט האגד.

 א־נ. וו״טער ארך •א דיעזעש בלייבט זא גוט, איין
 שטאאטס-געביעטעס. אונגארישען דעש נעדהאלב

 א״ן קאטהאליקען א״נעש הא; יודע א״ן יעדאך ורענן
 מעד,ר ניבט עבען גוט ד־עזעם ל־עגט זא קויפט, גוט

 קאטהאלי- דער מאבט.רך״זעש דעש א־ננע־האלב
 א־־גפאך דעטזעלבען וואורדע זאנדע־ן ק־דבע, שען

-ענטצאגען !
 שטר״ט- דיעזע דאש א״נזעהען, ווירד יערער

 א:- - לאשט. הער.דדעהען אוגד היג. דך פי־אגע
 היערי. בעהא־דען פאליטישען ד־א האבען פאנגש

 שטר״. ד־א וואודדע; שפעטער ענטשיעדען. בער
 געריכט" ״אדדענטל־בע דאש פא־ א־טטע־ טינק־יטען

 הא- מע־קוררדיגע־וריזע געוויעזען. ענטש־־דונג צור
 דעראד- איבע־ געריכטע פערשיעדענען דיא בע;

 ווי- אוגד פערש־עדענא־טיג עבענזא פעללע טיגע
 שא. דיא פ־יהער וויא געאורטהיילט, דערשפרענענד

 דער או־טה״לע דיא זעלבשט בעהא־דען. ליטישען
 שט־״ט. דערא־ט־גע איבער טאפעל קאג־גל־בען

 ודייל ווידערשפרעבענד, א״נאגדער לויטען פעללע
 נאך איגד רעבטש גאך ל״בט זאבע ד־א עבע; טאן

 געגעגוועד. דאש עש, קאטטט זא קאנן! דרעהען לינקש
 דעי פעללע דעדארטיגע <׳•! אלש וועניגער גיבט טיג

 געד־בטש. אבערשטען דעש אדע־ קו־־ע קאניגליכען
 גע־יבטש. אבע־שטע דע־ וואש פארליעגען. האף
 טאשגעבענד א־ך טוש דאש ווירד, ענטש״דען האף
 שט־״ט. דיא בין בל״בען, לאגד גאגצע ־אש פיר

 פ־עללייבט שפעטער אדע־ פ־יהער אנגעלעגענה״ט
ו גע־עגעלט געזעט׳ן א״גענעש א״ן דורך

א. עבען ווי־ דע־ אין ט, צ״ אייגע ווא־ עש ־
 שט־־־טע דעש ־״בשטאג דע־ דאש קעטפפטען, פיר

 קלא־- ד־עשפעלליגען, אייגעש שאפפינג דו־ך עגדל־ך
 טע ה״ טאבע. ענדע א״ן געזעטצעש שפ-עבענדען

 אגגע. ד־עזע־ איישט־אגינג ד־א •עדאך ■ויד ציעהען
 אבע־שטען דעש עגטש״דיגג דו־ך'אייגע לעגענה״ט

 פע־געש. ניבט די־פען •וי־ פא־. גע־־בטשדאפעש
 קאטהאלישע צאהל־״בע ר־יבשטאגע איש דאש שען,

 אבער, דאגן דטצען. דעפיט־־טע אלש ג״שטליבע
 אבערהויז דאש פא־ אויך געזעטץ גי־ע •עדעש דאש

 קאטהא־ישע האהע ד־א עבען ווא מיש, געלאגגען
רט ג־אשע דאש ג״שטליבקייט  דען איגד פיה־ט וו̂ו

 צו שווער עש איזט דא איבט. א״נפייוש גראשטען
 צו בר־נגען אנגאהמע צור געזעטץ א״; האפפען,
 גוטש.בעז־ט. יידישען דיא דעששען ק־אפט קאננען,

א אן .אבגאבען• פא; צער  ג״שטל־ב. ראטהאי־שע -
 קאנג. איבערדיעם זאללטען. ווערדען בעש־״ט ר,״ט

 פעראנלאשסונג דיא ל״בט געגענשטאגד דיעזע־ טע
 דעבאטטע אנטי-שעמיטישען האשליבען אייגע־ צו

 ר־־שען יודען ״דיא :ווירדע זאגען טא; דא ביעטען,
דורך דך, אן ג־ונדבעדטין אללען ̂ש ניבט דא וו̂ז  בלז

 אדעל אונגא־־שען דע; איגד פאלק אונגארישע דאש
 קאטהאלישע דיא ארך זאגדערן י ר־כטען, גרוגדע צו

 איינער - ר בדיגגען א״גדאמטען איה־ אוש קירכע
 יעדע; אום •עד*ןך ורר טאבטען דעבאטטע זא.ל;ען

י געהק וועגע דעש אויש געדנע ש־־יז טאגל־בען נו־

■ דראשע פ־אפעססאר וויעדער
— נעשיטהע־. אננסטליכער בערוד,׳גו;נ צור ווון־ט איץ --

ויאבעגש־־פט״ .מעד־צינישען וויענער דער אץ
 ורעדער דראשע פ־אפעששא־ בעד־הטטע דע־ האט

 ער וועלבעש אין פע־אפפענטליבט, א־ט־קעל א״נע;
 ;.אינגא־ן,—עשטעו פי־ פא־ל״פיג דאש נאב־ו״זט,

 בא. א״נע א״־אפא א־ב־־גע דאש פי־ אייך אבער
געלעה־טע דע־ פא־האנדען. ניבט לערא-געפאהר

 ארמי. ערוועהגטען דעם אין שר״בט פ־אפעשפא־ ן
 צו באלערא דיא א־זט ״נאך :אנדערם אונטער קעל

 ע. ט ה א ג ו צ בעדענקליכער זעהר אין טארדילל
 נ^ך האהע-פונקט איהרען יעדענפאללש האט דא

 עםי. לעטצטען י" צוד פערגלייך איש עררייבט. ניבט
 עבעג. ק־אנקהייט דיא זיך וזא דאזעלבסט, דעמיע
י איש פאללש ל ו  .16 אם דאגן ענטוו־קעלטע, י

 עררייכטע, טאדעש-פאללע 323 שעפטעטבער טע;
 איזט ערלאש, וויעדער דעצעמבע־ איש ערסט אוגד
 אם אויגענבליקע ׳עטציגען איש מארז־ילל פיר

י מ  איין ליעגט א־נדעם - !פירבטען צו ן ע ט ם י
 ט־זןטץ דאש דא־ץ, פונקט בערוהיגענדער געו־־ששעד

 ק־אנק. דיא שיםפש.פערקעהרם לעבהאפטען דעש
 ט־טטעל. רעם פ־גקט אנדערען ק־ינעם א; נאך היןט

̂רדען בעטערקט מעערעם לאנד־שען  א־זט. ווז
 ארם. באלעדא ד־א שיפפע; א״ניגען ארף גל״ך וועגן

ט אוגד געבראבע; פ פ ע ל ש ר ע  - וואורדע. פ
ר א מ אין ארך וואר זא ז, א ל ו ט אץ ודא

 אייגע בעפאלקערונג דעד פלובט דיא ל ל ־ י ז
 דיא דאש אללגעטייגע, אוגד איבעדשטירצטע זא

 אנגעשלאגען ״.סי׳! 0 ארף פליבטל־גגע דער צאהל
לך קאגן. ווערדען  ביישפיע. בעקלאגעגשוועדטהע ז̂ז

 איינער פ>ן־ עגטזעטצעגם דעם אוגד פורבט דעד לע
 ארפטרע. ע־שטטאל־גען דעם דיט דנד ק־אנקהי־ט

פאר טעה־ ניבט א״־אפא אין באלע־א דע־ טען
 באלע־א נר־־פטדיא ן א ל ו ט אץ - ז געקאמסק 1

 איש איטטע־ שוואנקען:אך בעשטענדיגעם אוגטע־
 לעטצטען דעי אץ גאטעגטל־ך פע־אגלאשטע דך,

 דעד א־ז דא שטע־בעי-פאללע. 40 ב־ז טאגל־ך ו־אבע
 דאזעלבשט באלע־א דיא י!65 •אה־ע פאש עפידעטיע

 טא. י׳ י בעשטאנדע *■-וואבענטליבעם קיים נאך ׳:ואן
 יעטצט שטאדט ד־א אוגד א־בערש־יטט, דעשפאללע

ט פאשט ארך ר ע ק ל א פ ט ג  זא איזט, ע
 אלם עפידעם־ע דער גאבלאש ־ע־ ״אהל ד־־פטע

א  דער ט־אטץ - ז־ן! בעט־אבטען צו ע ה נ
 טאר. אוגד טילאן אויש א״ש״אנדערונג פא־טליבען

 פאן נ־בטש פע־לרטעיט ר־כטונגען אללע; נאך דילל
 איר. נאך ק־אנקה״ט דער אוטדבגריפען וררקל־בעם

 נאב. דער אדע־ פ־אנק־־־בש פיגר,טע א;ינעש געגד
 בלאס דעם אין איטאליעגש. גאמעגטל־ך בא־.לא:דער,

 ענטפעדנטען טאיז״לל פאן וועגעש שטונדען אבט
 באלע־א-פאללע א״ניגע וואהל דנד יאי) ם ק י א

 א״גהייט־שעןאונד בייא ניבט אבע־ פא־געקאטטען,
בעשטאנד•■ אנשטעקענדען אהנע

 אמטליבע ג־נשטיגען זעהר ינגשטען, דען .נאך
 דא■ בעשטעהען פאריז ארם געזונדה־יטש-בעריבטען

 געוואהג. זאלבע ורא אנצייבען, ק־ינע גא־ זעלבשט
 געהען צו פא־אוים באלערא דער ארשברוך דעם ל־ך

 דראהט געפאהר אונמיטטעלבארע א״נע פפלעגען.
 ענט. אדער נאהער פדאנקרי־ך פאן דען •עטצט

 אלם וועניגער, ווייט לאגדערן געלעגענען פע־נטע־
 פלאטצליבעער. פערט״נטליך וואדאש וואבען, פא־

 וואור. געטעלדעט טולאן ארם באלע־א דע־ שי־נען
 דעם ארף זעלבשט שר״טעט באלערא דיא - דע.
 דער פאן געב־עטע, ערגריפפענען בערייטס איה־ פא;

 בעגינשטיגט, זעהר זא זאמטעד-שורלע דריקענדען
 א״שע־שט גור דאך אדע־ ניבט, גא־ א־־גענטליך

 דא פאר, ם א ז ג נ א ל אוגד ט ק נ א ר ש ע ב
ק אץ א־בע־הרפט וו־א דיעשמאל, בעק־גדעט  לעטצ- ד

 אץ נייגונג, ענטשיעדענע א־ה־ע •אה־.צעהנטען, טען
 א־טאל־ענ׳- דען אץ בל־־בען. צו א־טען א״נצעלנען

 א־נד בא־דאננעטשע ביאששא, שטאציאגען שען
 טו- א״ש פל־בטל־נגען פאן טייזענדע ויא ווענטיטיגל־א,

בא- ווירקליבער טיט זעלבשט מא־זיילל, איגד לאן



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

 מאר־א קאיזעדין פראקט־שע ד־א זושטע פרייליך
 א־נ. שלאגען, צו קאפיטאל היעדרם ארך טהערעז־א

 טהאט׳ בעדינגונג דער אונטער נור דיעס זיא דעם
 שלעדענם אונד טעהרענם באהטענש׳ יודען דיא דאש

 נאך ארך לאגדעש-שטייערן אנדערען אללען אויסער
■*זז האהע דער אין ״יודענ-שטי־ער״ עקשטרא אייגע

 דיעזע - זאללען. עאהלען יעהרליך גולדען 300,000
 :רעפאדטירט ור־זע פאלגענדער א־ן וואד שטייער

 דיא גולדען. 216,000 צאהלטען יודענ.באהמענש דיא
 שלע- יודען ד־א אוגד גולדען 82,2011 טעדדענש יודען

קר׳. 88 גולדק 1721 דענס
גל". אייגע וואורדע געלעגענה־־ט דיעזעד בייא

 אויפערלעגט. אונגאדן אין י־דען דען ארך שט־יעד שע
 יאהדע איש בעטדוג ״•ידע״שטייע־■ אונגארישע ד־עזע

 שאן 1760 •אד,רע איש ,20,000 פאן שוטטע דיא 1747
 דיעזע שטיעג !772 יאהדע איש גולדען, 30/100

 1778 ■אהדע איש אוגד גולדען 50/100 אדף שטייע־
 נאגג. קדייזען א־ן־ידישען גולדען. 80,000 ארף איא־ז

 טישטען אוגד .מלבה-געלדי, שטייער דיעזע מאן טע
 אויפבד־נגוגג דערען פיר געטייגדען י־דישען דיא

 צוש ב־ז דו־עדטע יודענ-שטייע־ דיעזע האפטען.
 בעצאהלונג געגען ז־א ו־אדאגן פא־ט, 1א48 יאהרע
 אשגע. אללעמאל פי־ איין שיטמע ג־אשע־ען אייגעד
וואודדע. לאזט

 שעששערען אייגע־ א־גש ודר ווענדען דאך
- ז צו צ־־ט

 טהערעדא טא־יא וועלשע פיינדזעליגקי־ט, ד־א
 יודען דיא געגע; רעגיעדיגג איהרער אגפאנגע איש

 אג. שע־י־טש וו־א אייגעגטל־ך, ענטשפדאנג העגטע,
 אגהעגגל־שקי־ט א־שע־שפאננטען איה־ע־ געדייטעט,

 קאי- האשזינניגע דיא קירשע. קאטדאל־שע דיא א;
 לעטצטען איהדעם צו ש־ז ווזןהל של־עב זער־ן

 דאך זיננעש. שט־ענג-קאטהאל־שען אטדעט-צוגע
 ; יאש ערפאהרוגג, דיא זיא טאבטע רעגענטין אלש
 גישט שטאאטעש ג־אשען איינעש לייטיגג דער בייא
 זיא - דירפע. זיין מאשגעבעגד אלליין קירכע ד־א

 שטאאטע רעש יודען דיא דאש א״-, שפעטע־ זאד,
 איגד אדש״טש-קדאפט איה־ע פלייש, א־ד,רען דודך

 ליים. פיעל זעה־ איגטע־געהטונגש-ג־־שט איהרע;
שט-דיא דאג; איגד קאנגען. טען  ששיי. יידישען עד
 קאי. ג־אשע דיא קאגגטע לעטצטע־ען דיעזע ׳ ע־ן

 1764 יאה־ע איש י ענטבעהדען גישט דו־שא־־ש זעד־ן
 ו־ען אין יודען דיא פי־ ארך דעגן דא ערטהיילטע

 •יאהי יועלשע ,••רעג-ארדגינג״, זאגעגאגגטע אייגע
 פ׳;־- דיא עגטהיעלט; בעשדעגקוגגען צאהלר־שע
 ע־. גאגין אי; ט־אטצדעש •ידען דע־ דאלג־ששע

דעגעלטע. ודיזע ט־אגלישע־
 ד־א גאליציעגש-פע־שעה־טע ע־ווערש דע־

 ק־אג- אללע טאגא־שיע. דעד אי; •ידען דע־ צאהל
 געשל־ך האטטען ציזאטטען עשטע־־־־שש לאגדע־

. גאליציען ייעה־עגד זעעיען, יידישע 58.057 רנו  אי
 מאג- אינזע־ע א; אגשל־שעש זייגעש צ־־ט ציד ליין
 האט מאן צעהלטע! זעעלען •יד־שע 148,508 ־-עאר
 איגד גאך ־עגיע־יגגש-ק־י־זען אין ארך דאהעד ז־ך

 דאש מיששען, שעפ״ינדען געדאנקען דעש טיט גאך
 גאשגע- •ידע; דיא שטאאטעש דעש ערהאלטוגג צוד

זיגדו איגעגטבעה־ליך ראדע
 גע. שעציעה־נג געזעללשאפטל־שע־ אי; ארך

 ש־־שט. דע; איגד •ידע; דע; צווישען ז־ך שטאלטעטע
 פע־. פ־ייגדשאפטלישעש רעשט איי; ב־רגערן לישען

 אדע. ד־א ירא דך קל־־דעטען יודע; דיא העלטג־ש.
 טהעאטע־ איגד קאפפעע-ה״זער שעזישטע; ליגען,

 קא־ד־גאל וויען. פאן ערצב־שאי* דע־ וד. ז׳ אי׳
 1777 ה,־ע ■א איש דאהע־ ז־ך זאה י, צ צ א ג י ט

 דאש אגציזישען, רעגיערונג דע־ שייא פעראנלאשט,
 טיט פעדקעהר פדי־נדשאפטלישע יערער יודען דען
 א־גטעד. שט־עגגשטעגש שי־גע־ן ש־ישט־ישע; דען

!טאגע ווע־דען זאגט
פ!ןל:ט.) ן־סזעטצוננ1(ם

ג. א ר ט כ א נ

 וועלשע ענטדעקט, פע־שווארער.באנדע אייגע עשען
 לופט דיא אין ווארשר אין קא־זער רוסישען רען

ללטע. שש־ענגען  גערישטם.םרע. איין וואורדע עש ■̂י
 פערהאפ. י׳ ק ם ו ו א ד ר א ב נאמענש זידענט,

 רע. טיט ר^פפער איין ו־^הנונג דעששען אין טעט,
 זעשש שפרענג.פולווער, טיט קאפפע־ איין וו^לווערן,
 דרוקע־ייא געה־ימע אייגע איגד דאלשע שאטשען,

 ד־נאטיט פא־געפינדעגע דאש וואודדען. ענטדעקט
 צו לופט ד־א אין הייזער 30 אום או־שד־־שענד, ווערע

 קאי- אללע דאהין, עבען ג־גג שלאן דע־ שש־ענגען.
 צו לופט דיא אין יוא־שוי אי; פאלאשטע זע־ל־שע;

 וועלט דעד אייש טאגא־שען דע; זא אוש שפדענגק,
 וואוד. שא־דא,יוםקיש ■יאהגינג דעד אין שאפפען. צו
 ד־א פע־האפטעט, דאטע דושישע יוגגע אייגע ארך דע

 פע־שווא־ע־-שאגדע דעד טיטגליעד עשעגפאללש
-1 א־זט

— נ!ןלעיא.פד־'א. נאנין בודאפעטט 11, —
 ןבער.1הויפטשטאדטישען דעש ארסוריז לויט

 דעד טדאט׳ן שודא.שעשט, אין ד,ייטע איזטש־ז פיזיק־ש
 שא. איינציגער קץ גאך ה־טצע, אוגגעוואהנלישען

 שא־גע. שאלע־־גא-פאלל גור ארך אדע־ לעדא.
י קאטטען.

ק נוטם.בעז־טצעי י־דישע נייספק 111.  קאטהאלישען ד
ענטדינטק? אגנאנען נייטטלינק

 ש־ט־יי. ש־עלע; יטשצי שע־ גאש פ־אגע ד־עזע
 איןדעש פע־אגלאששוגג. פ־אצעששען איגד טיגק־יטען

ה א־טיע ג א  וואוד. קאטיטאטו (אדעגבורגער ש
 א־־נ. יידייטע־ איי; איגד עייאגגעל־שע צווייא דען

 שטעפאן א, ג ־ א ־ י יאזעף גאטעגש ווזןהנער,
 ט, ד ־ ם ש ד ל א ג יאזע־ איגד' ן א ט ש א ג א

 ווע. קאנטא־ איגד גיישטלישען קאטהאלישען פאט
 שט־הל. דע־ א־־נגעקלאגט. .אשגאשען דיעזעד גען

 דעד געשפ־אשען.—ש דיעזעלשען האט רישטעד
 צוד זיא פע־אי־טהיילטע יע־אך וו״צע-געששא;

 גע. אגגעלעגעגה־ט ד־א אשגאשען. דע־ ליישטונג
 וועל. איננע־ן, דעש טינישטעדיאוש דאש א; לאגגטע

 ע ש י ל ט נ ע ד ר א דאש אן קלאגע־ דיא שעש
עז. גע־־שט  צום שיז שמדיי* דע־ ג־ן וירד - פע־-

 דיא ורדו־ ־אגן קאטטען, גע־ישטשהאף״ .אשע־שטען
 עגט. ג י ט ל י ג ד ג ע אללעטאל פי־ איי; פ־אגע

זיין. שיעדען
יומעניען. איש יודענ.אייטייא:דע־ונג 1י7. —

 פאלגע אין :געטעלדעט ורדו־ שיקא־עשט אויש
 •יאנדע־טען הרדר.האגדעלש דעש פע־שאטעש דעש
 אייש, פאטיליע; ייד־שע 760 צ־־ט לעטצטע־ע־ אי;

 שע־שיען, איגד שילגא־יען גאך טהיילש צייא־ איגד
אטע־ידא. גאך טה־ילש

גע. ייא־טע דיא דע־ געטר־ך, דייטשע יעגע־
 א־זט :־ך—פ־אגק טיט .ג־עדעד :זאלל האשען דיפע;

 עד דאש אן, •עדא־ גישט ער ערורשט. בערייטש
 טעה. געגענטהיילע איש -אש זאנדע־ן, געטדאן, נ־שטש
 א••;■• א•■- א״ך גאססעסיונגק פ־אגצאדשע רע־ע
 'פ־יש. דך ע־ דאש העטטען, אנגעשפיקט א־ד; דאטע

 י. ו ש ד א ו ו ד־׳ ה־־שט דע־זעלשע טישטע. טע;
 ניג. שדאג־א־י גאגצע ־ע־ דאש האפפט, טאן ־. ע

?-ע״ טאדטגעיט״״ענען טעה־ , ןד . . . . .

ג. נ ו ז א ל ר ע פ
־ ג נ ו ה ע • צ 1. ע ע. ז א ש." ל א ז ד
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 .ט ־ נולד 11 י •ע :95582 א־נד 68032 63854 41477 נו׳
 אונד 77502 74930 65638 0111:17 27020' 23 155 171 נו׳

 26721 •.■2.75 169.׳8 10:1׳ 4 ;•׳ ק..ט. נולד׳ 1011 ■ע ;84673
81928 33965 41970 17017 :(1813! 62800 1788-( 11:1(87

ל ־ * ט ■ש ד ל א י ו ד ע ד ג ג ו ה ע ־ צ 1.! ן ־־ קאיזע'• ■שען דום דק אויה אטטענטאם 1. - ע. ז א ג.
ק15 אם דע־ :־•א ד־עזע־ ייאללטע ־■:"אגרש דע־־שע־ דע־ ם ציע. פא־נענאטטענק דיעועם .

פיעל צייא־ נעצאנען,אינד נע־״נםטע דאדע־ע •ואי־דען דיננ י״א טאשען. וואדשו• גא־ א־־שפ־ייג א־־גען טאגע
נו׳ אויה .ק..ט נולדק 2׳,״ ו״) טיט דייפט.ם־עםפע־ דע־ זא. ו־א־־דע ם־טטה״לט, ־עפא־טא" ״ק־אק־־ע־ דיא

 נו׳ אויף נולד׳ק-ם. 2000 טרעפפעד צווייטע דעד ,58556
 נו׳ אויף ק..ט נולד׳ 1000 טדעפפער דריטטע דעד ׳13441
 22424 נו׳ :ק..ם. נולד׳ 500 •ע נעוואננק פערנער ; 48504

 44017 32705 18696 נו׳ ק.מ. נולד׳ 100 יע :91׳ 63 אונד
 47655 28658 נ!׳ !ק..ם. נולד 50 •ע :72)131 אונד 41376
 אונד 89616 86047 84766 69590 60275 57048 51255
 19.26 7721 7016 607 נו׳ :ק..ט. נולד 40 יע :96451
21405 27393 35185 40078 43351 51723 13, 59 60940
69116 81619 81730 82793 89163 96286 101805
.102487 אונד

,1864 יאהרע פאש פרעמיענ.אנלייהע רושיישע
נע. צ־עהונג שטאטטנעהאבטק ייננפט דעד בייא

 75,000 : 17 נו׳ 7874 סעדיע !תבעל 200/ 03 :וואננק
 18143 סעדיע : דונעל 40,000 :46 נו׳ 8963 פע־יע : לונעל

 10,000 •ע ; 17 נו׳ 16433 סעריע דובעל: 25,000 ; 19 נו׳
 4261 ם׳ ,11 נד 19855 סעדיע ,49 נו׳ 1 ׳ <339 סעדיע רונעל

 ׳33 נו׳ 13572 ם׳ ,33 נו׳ 777 ם׳ :דובעל 8000 יע ;7 נו׳
 •ע ;23 נו׳ 15026 ם׳ ,44 נר 1091 ס׳ ,14 נו׳ 18975 ס׳

 19115 ס׳ ,50 נד 6554 ס׳ ,40 נו׳ 15097 ס׳ רונעל: סס׳׳א
 ,20 נו׳ 8248 ׳5 ,41 נו׳ 12360 ס׳ ,14 נו׳ 17654 ס׳ ,8 נו׳
 14׳ :18 ם׳ ־ונעל: 1010 יע ;7 נו׳ 1880 ס׳ ,44 נו׳ 11844 ם׳
 נו׳ 16151 ט׳ ,40 נו׳ 12819 ט׳ ,35 נו׳ 13837 ס׳ ,28 נר
 פ׳ ,31 נו׳ 7019 ם׳ ,38 נו׳ 14650 ם׳ ,49 נו׳ 13555 ט׳ ,45

4179 ס׳ ,2 נו׳ 4134 ט׳ ,87 נו׳ 14387 ם׳ ,29 נו׳ 12374  
 נו׳ 13225 ם׳ ,22 נו׳ 11580 ט׳ ,13 נו׳ 12858 ס׳ ,48 נו׳
 ט׳ ,20 נז׳ 7137 ט׳ ,47 נו׳ 12512 ם׳ ,11 נר 4071 ס׳ ,29

,39 נו׳ 1225 ס׳ ,11 נו׳ 5662

רעדאקציאן. דער ב־־עפע
לאזטע־יע ביקא־עטטע־ איה־ ב׳: אין ש׳ א' הע־־ן

 פ־אנקם 2! טיט 1833 _טקארנוטט1 אט איזט 99 נו׳ 7:113
̂דע איב־יגען ד־א וו>)־דען. געצ^נען  נעציזנק. נ־כט זינד לז

 אונגא־ישעט איה־ (ביקזןורנא) צ׳ אין ק׳ ב־׳ הע־־ן —
ש הע־־ן — נעצו^נק. ניטט ןך1נ וואו־דע פ־עטיענ.ל^ז

 ק־י־צ. אוננאדשק א־ה־ע נ׳: אין ט׳ ס׳ אינה טעלא - פ׳ אין
 ה. ע ט אן — ווון־דען. נעצוןגק ניטט ביזהע־ וינה ל׳ןלע

: ע - ע  נא־ האנען פי־קענ.לוןזק ןן1ם קופזןנט דיא -
אינפע־קי־פל־ך. ארך הענן דנה אינה וועייטה ק־ינען

 ע־. אבאננעגטק איינט־עטעגדע יא ג *־8
צ־געזעגדעט. ג־אטיש פאלליעטא; ראש האלטען

.188,יילי !6, שאם יאטטא-ציעהיגג

שפזעי^לענ-נעזוך.
 שיי׳ן ובירק, ׳שיהט איינען בעגאטהיגע; •יי־

 צי־ג. טיט איגר הפלה נעל גיטע־ איי; דע־ יש־ין,
 פעדזעהען ־אבבינען א־טהאראקשען פא; נ־ששען

 •יאהגיגג פ־״ע גילרען, 24״ •אה־עש.;עהאלט איזט.
 פא־בע. ראש פי־ ■י־־ד א־שע־ד־עש •שהיטה. איגר
בעצאהלט. ג־לדע; ־2״ שעפא־אט :•־איש ישיש א; טע;

א  השי; אדע־ היש- ה־ש ־אש דאגן ישטעללע -
 10 ווע־דע; אקצעפט־־טען רעש י־ע־רען. בעזעטצט

פע־גיטעט. ־י־זעשפעזען גולדען
יזאהלער׳ לאזאי פאליטצער, לעאפאייד
קעזדהוואשא־העלי(דעבענב־־נק). אין

1 ת-צ-׳ ^ 8 1 !
1 ד 1 ל א נ ־ ס א ן , ־ או : 4|1 ק

*3 נראבשטיץ־לאגער ^<1 :
; י4 ••••טצגע־־שט־אששע בידאפעסש. ; ; ־אד־אלשט־אטטע, דע־ נענענאינע־ ;
! הרוע. ון־צישען איט לאנדשט־אטטע אוני ;

: דיא וועלכע יענעז■ אללען לי־ עשפפיעהלט
: ג־אבשט־־ג-זעט- דעם פפל־שט גע—ט :
ה־ האבעל. ע־פיללע; צי צעגם : ע : שאגע ז
 < ג־אניש איגד טא־מא־ ש אי נ־אששט־ינע !

: ג־א- קא־־עקטע א״שייא־ל. ג־אשטע־ אי;
׳ עב- מ־ג! •ש״פטע; שאגע זעה־ נגען,—ו־ ;
׳ בעם־ וועדדען ג• נ • ד ל א ג ־ ע פ טע־ :
! ארסגעפיהרט. טעגש :
 נעשפע־ט.) אילט יו״ם אינד •טנר, (אט י ,

* * * * * * * * * * * * * * * *
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 יאהרק א י י ו ו צ פאן דויער דיא פיר אטטע נע
לגע אין אנגעשטעללט.  טיט שטרייטעם איינעס פ̂ז

 מאנא. זעשש נאך אטטע ד־א פערליעם פרויא דער
 אייל. פאטער דער שטעללע. איהרע פלאטצליך טען
לל טע  ראש געריכטע, צום שרעקען אונד אנגשט ט̂ז

 טאגע, צוריקפיהרק געוואלטזאם אמטע דיא מאן
 קיינער פאן נאהרונג דיא וועלכעש ק־נד, דאם דא

 אונבע- זאנשט וואללע, אננעהטק ־ויא6 אנדע־ען
 פאן פעילו־ף נאך טישטע. געהען גרונדע צו דינגט

 ריכטער. דעי ווירקליך ערפאלגטע יאהרען זיעבען
 פיר ד־א אשמע, דיא דעששען ק־אפט בעש־־ד, לישע

 מאנא- זעכש נור אוגד אגגעשטעללט יאהרע צווייא
 צוריק- וואר, געבליעבען פאשטען א־הרעם או־ף טע

 אגדע־טהאלב ווייטערע נאך קינד דאש אונד קעה־ק
 בעשי־ד דער - !מיששע לאששען טדינקען יאהרע

 נוג. ראך גערעכטער, פאללקאמטען א־ץ גער־ש ווא־
 ק־נד געשטא־בענע דאש דא א־־ןיגוטצלאזער, מעד,ר
 זעלבשט אונד קאננטע. ברו־בען אטטע ק־־נע טעהר
 דאך קאננטע ווערע. געבליעבען לעבע; עש ווענן
ונ.י געווארדענע אלט יאה־ע א מ־טטלערוו־ילע דער

זאגא:;ן - בענאטה־גען. אמטע קי־גע מעד,ר גע
 שטר־־ט־: דען טיט ארך עש געהט

 א ב־ז שאלע־א. ד־א א־בע־ טע
ווירד זיעגען אגז־שטק ש־עדענען

־צ- א דער ר,"טע;
פע־. דער ע
ז־א דירפטע דא

 גע. מ־טטלערוויילע ר־א ע־שי־נק. ווערטהיאן אי־ך
 מעהי, ניבט אנזיבט דיעזע ברו־בע; שטארבענען

 דיא דא ווערדען, נעבל־עבענען לעבענד ר־א אייך איד
 ווירד, זיין געשוואינדען אינצוו־שען ראך באלע־א

- בעלאבעלן. נור ראטהשלאנע״ .נעלעדדטען ד־א
,א שטעוא־צטע ד־א נע!״! 1

זאללע!. פעשטשטעללען באלע־א ריא א־בע־ ז־בטען
אי: אלש צ־יט.א־ אץ אבע־ ניבט

1 ש י ט ק א י

אי; צי־טען
ק

-1• 
-עאג.

עבע; אללעש רא קאננק, ע־ציעלען
* 1 

צו

 שט־־י.
 ע־־פאלג

ט ע פ ש
י. קאטטט
) ד א ד נ וא * . י א נ ד א ו  העטט באלר ו

<■!אנטי.שעטיטענ.דעפוטירטען ד־א
;לאנען.צו<ו

״א: ראש נעטל־ך, מעלדעטע ־עפעשע
לאיור  יזאראע׳ בעצי־קעש טאפאיצאע־ רעש פ־ט־־טע־

 ד־עזע־ קאט־טאטו
רעם א־־ף פאלצא)

1*
טא. יב־־א צא־גאן א־ז טאגע

 פאטע דינעש .וטע
 וואדנא־ ז־יא. נעשטא־בען ר־־דק צעש

א. ר״בשטאגעדעפוטירטערדעש ר־גען

ד נא־ ־ר ץ׳ 1
 שא. איש ״א־

-י••*•- ר <ן 1<
טא. אין ע  ראר ך־יער קעטשקעטעט. פאן קעס

 קעטש. אץ א־־ך •עדאך וואללטע נעוועהלט, פאלצא
 א•־. איש דו-בזעטצען, ורעדערוואהל זי־נע קעטעט

, יאזעף זו־בע־ען רעם בעצירקע ד־עזער נען בארי  
ט־שא-עשלא־ער אש אונטע-ץובוננש.ריבטער דעם

ראש־*ד־לאששען.א•: צ• שקאנדאל-ש־אצעששע,

 בע. קעטשקעטעט אין ער דא ניבט, אירש געלאנג !
 טיט ליבעראלען דער פעראייניגונג דורך קאננטל־ך |
 דורש. שאגדליך וועהלערן לינקק איישערשט רען :

י ■אזעף - פיעל. ר א  דארויף, שאן רעשנעטע ב
 פערשטאר- זיינעם וואהלבעצירק טאפאלצאער רען

 זיך האט א־ברינענש - !ע-בען צו פ־־־נדעש בענק
 פערשאפפט, נאטען טרו־ר־נע; א־ינק בע־י־טש וואדנא־

 שרעש.פ־א־ א־ינעם אין אישטויצי נוטען רען ער אלש
וואדנא־ דיא דעדע, דער אין פערטהיידינטע. צעששע

 געהאלטען, א־שטויצייש פערטהיידיגונג זיינע־ אין :
 העטצער־יען אונד שיטפפערייען זאלבע ער שטיעש י

 דיעש דך וו־א ארם, יודענטרום אוגר יודען געגען
 ד־א האטטע. ע-לרבט ניע נאך א־שטי־צ־ זעלבשט

 רען ארך רענן שפראשען העררען.נעשווארענעך
 א. י י ר פ י צ י ו ט ש י א אנגעקראגטען

 ט־אף וואדנאי׳ש טאד רען א־בער דעפעשע דיא
 נאשם־טטאגש פ־ייטאג נאך הויפטשטאדט דער אץ

 דער קלוב אם אונד רייששטאנ-נעביידע אש א־ץ.
 ד־א - פאהנען. שיוא-צע ■ועהטען אנטי-שעמיטען

 אוישפיהרלישע ב־אשטען שלאטטער .זאטשטאג
 טיט. ד־א וואדנאי. איבער והשפדיש) ״נעקראלאגע•

 רישטעטק אנטי.םעמ־טענ.פארט־יא דע־ גל־עדע-
 ליישענ-בעכאנגניששע רעם אום פאהרט, צור עבען דך

 אין בייצי-־וארנען. געז־נגונגש-גענאששק איד,־עש
 יעדאך טראף זאננטאג א־־ף זאטשטאג פא; נאשט דע־

 וואדנאי וואנאך איין, דעפעשע אייגע פלאטצל־ך
 בעהאנד. דער א־גטער ראך ק־אנק, שוועד וואהל

 באלאטאג־פירעד אץ ט־שט־גקא־צטעש א־־נעש לונג
 - !בעפיגדע ז־ך בעששערונג דער וועגע דעש אדף
 הערונטער. זאגל־־ך וואורדען ט־רער.פאר,גע; דיא

 ״נעק- ערשיענענען בע־־יטש ד־א אלליין געגאטטען,
 ווידעררופען טעהר נ־שט ראך קאנגטע; יאלאגע״
ק .נעק־אלאג', דע־ אייך שאגע זא איגד ווע־דען.  ד

 שאן ער דא געווידמעט, טענשען דיעזעם ר י ו ו
 ן ע ז ע י ד - ע־שי־נען. א־זט, ט צ ט ע ז ע נ

 - פערדיעגט! עהרליך וואדנאי דאט ״נעק־אלאג״
 בלאם טעלדעט, ,עדיאטע-טעש־ ורא איזט, וואדגא•

 גערא־דק. יודעג.פ־עםםער צום ״אייטעלקייט״ איים
 דך האטטק קאט־טאט זאלאע־ איש יודען מעהרערע

 אי־ט- דער וואש מאדיאריזירט, ארף,וואדנאי־ נעטליך
 א; - !יאננטע ע־ט־אגען נישט מענש יונגע לע

!טאד - דער זעלבשט פאלש, אללעש איזט וואדגאי

עסטערר״כ-אוננארן. אין יודען דיא
(פא־טזעטצונג.)

 דיא דעגיערונג, ניעדעד-עשטערריישישע ד־א
 דאשטע, ענגרע־ציג אוגד געטיין זא עבעגפאללש

 דיעזעם שטימטטע קא־ד־נאל, ערוועהנטע דער וו־א
איה. ארך עש אונטערשטיטצטע אונד ב־יא אגזושק

 האפ_ דיא דאך - קרעפטיגשטע. אויפם רע־זייטם
 ערלאם איין עדלער. היע־יבער דאשטע קאנצלייא

 1778 אקטאבער !.טען0 פאם האפ.קאנצלייא דער
 בעצינליך. נענענשטאנד דיעזק אויף נעטליך זאנטע

 טענ. דער פרייהייט נאט־רלישע דיא ניע זאלל ,מאן
 ארך אדער בעשרענקען נאציאנען גאנצער אונד שען
 קי־ן היעצו ווענן פערקירצק. ט־נדעשטען איש נור

 פארהאנ. ע ש א ז ר ו א דריננענדע בעזאנדערם
ק . .איזט״. ד

 אונ. אונטעד שטאנד האפ.קאנצל־־א ד־א
 דיא וואם קאיזערין. דער לייטונג טיטטעלבארער
 אים בלאש אלז^ געשאה ענטשיער, האפ.קאנצלייא

 דיעזע דאם טאנא־ש־ן. דער או־פט־אגע דירעקטען
 דער אויששליעשונג א־ינע אין ורינערטע, טיטהין זיך

 וויל. צו געזעללשאפט שרישטל־שק דער אויש יודען
 מיטטלערוויילע ז־א דאש גענוג, בעוו־יז א־זט ליגען,

 ־. ט ם נ י נ איינע יודענטהום אונד יודען איבער
!האט ערווארבק זיך מי־נונג ע ר ע ג

 פר־־נד. אי־נע פיר בעווייז אנדערען איינען אויך
 ליעפערטע געגענא־בע־ יודען דען געדננינג ליבערע

 ד,אפ.קאגצל"א דיא טהערעדא. מאריא קא־זערין דיא
ק 1780 נאוועטבער .!! אם נעמל־ך מאשטע  פאר. ד
 פריי. אין דאטאלש דיעש וו־א יודען, ד־א דאש שלאג,

ק ק ארף בלאש וואר, פאלל דע־ ס  בע. האגדעל ד
 יעדאך וו־עז קאיזערץ ד־א זאללען. ווערדק שרענקט

 ,איך צוריק: ווא־טען דע; ט־ט פא־שלאג דיעלען
 דער בראש נישט טאגא־שיע מיינער אין דאש וו־נשע,

 ער. פאבריקש-וועזק ראש או־ך זאגדע־ן האנדעל,
 דיא יודען דען אלזא איך זאללטע ווארום בליהע.

 ארף - ?" אונטערזאגען פאב־יקען פאן ערדישטונג
 האפ-קאנצלייא, דער פא־שי־אג אנדערען אייגען

לל בעקל־־דען שטאאטש-אמט איין יודע קיץ דאש  ז̂ז
 אנ_ דער פאן ז־נד יודען -־יא :זיא ערורדערטע -

 ארשצושליע. ג־שט שטאאטש-אטטער פיר שטעללונג
 מאגל־ך אלם וועניג זא זאלשע זאללק ראך ;שען

 ישטאטוטען דען אץ או־ך - ווערדקד אגגעשטעללט
 בעשט־מ- דיא ז־א ליעם ארדענם טיליטערישק דעם
ק וו־רד ז^רדק ,דיעזער :אויפנעהטק מונג  טאם. ד

 או־ף ריקזישט אהנע ערטהי־לט, שאלדאטק פערק
ו רעליגיאן דיא

קאי. ד־א דאש דעם, אלל ארש ערז־עהט מאן
 פיעל ■ודק דיא פיר לעבענם א־הרעש ענדע אם זער־ן

 איהרער אין אלש העגטע, געדננונגען פריינדלישערע
 רייבליכע עבען רענענט־ן אלש האטטע ז־א יוגענד.

 יודען דער ניטצל־שק״ט דער פאן דך נעלעגענהי־ט,
א־בערצי־נען. צו שטאאט דען פיר

 זעלבשט יא נעהטען בעציעהונג געוו־ששער אין
 דיא עטאגצ־שאצי^;, ערפאלגטען דער נאך ה־־טע,

 אלשאונטער איין, שטעללונג נינשטיגערע קיינע יודען
•א, זאגטע ז־א טהערעז־א׳ם. טא־־א רעגיערונג דער

 נע־ייש >ןד,נע דך ע־ זענמטע שטארען, צו ;־:ט איר; איש
 פ־ד־ טאלע א״געם ט־ט הץ. שוואנערם ז־־נעט ע שטורי• צוט

 דיעף אונד ארף ע6שלא דינעם או־ם ,חזן״ דע* ענדליך
צו: באש דעש

על .ורא ב־וך?״ ■עטצט, א־זט אוד,ר פ
 לו־טעטע — ״1 נאנם־טטאג שפעט נע־־־טש א־זט ,עש

אנטוו^־ם. ד־א
עז !נ!$טט ■לעבענד־נע־  אונד ,הזן״) דע* ־עטצט (-

 בעד. נאך דענן א־ך בין !נעשלאפען לאננע ן1ז האבע א־ך
 ציצוב־־נ. שלאפען ט־ט צ־־ט ד־א ה־ע* אוש נעקוןטטען, לין
̂ך ט־שסען וויו ? נען !״או־פזונען ק־נד דאש ד!

 ברוך (ערוו־דעדטע !עססען וואט דוא טוסט .ע־סט
 ערקוויקען. טראנק אוני שפ־־ז טיט דיך טושט דוא נאש)
 טהעא. א־נם צ־־ט, א־טמעד נ!ןך וויר האנען שוואנע*, דאגן,

!נעהען צו טע*
 (שויע !האנען טדעאטעד !ןש6 דוא וויללפט ״וואס

 או־ף עטווא א־ך ז^ללטע אדנעדל־ך) פד־־דננעד יצחק ר׳
לל וואט ? נעהען טהעאטער א־נס טאנע אלס־ע; מ״נע  ז̂ו

.טהץ?״. טהעאטער א־ם דענן א־ך
 ז^ללסט?(ע־ורדעיטע מהון טהעאטע־ א־ם דוא .ראש

 נון, פ־זןהלינק־יט) א־נערס־טה־געד פאסט א־ן באס ברוך
 הא־ען!״ ז־ננען ד־א ז^ללשט טון:טע* וועלטנעד־הטטע דיינע

אל,, דעד (זאנטע טאבט ו״נעד אץ -ך־ האסט ״דוא
 דוא וואם ם־ר, ט־ט טהוע או־פל־־פצענד) ם־עף ״הזן• טע

!'־...וו־ללסט
״חזן״ אלטען דען באס דעד פ־הרטע אנענד .נענען

 דיע. געלאנגען• צו טדעאטעד א־נם אום שטאדט, דיא אין
דעש טאש־נענטעס־נ. נוד נליינזאש וו־ללענליפז, פוןלגטע זע*

 ן אונד״טליכעס א־־ן ;נאננע ענדל־ך עס ווא-ד זעלנשט באש י
 ! דען ע- אלם שו־ע*, קאלטעס ט־ט א־ד,ן א־בעדקאש נעט־הל
 1 דוטפף, ו? זאח, א־־נהעדשרי־טק דך נענען טאנן אלטען

̂הנע ז>)  טייעא- א־ס דא ע־ וואש דאס, ם־ד עררענונג •עדע ז
 העטטע אלם ש־ען, עש ז^ללטע. זעחען אונד הא־ע; טע־

 1 פעדל^רען לענענספדיידינק״ט אללע פד״דננע־ יצחק די
̂ך ע* ווא*  ד־א א־־נטאל נ־נט א־הש דאש נענר*)נען, זץ דז

 לע. אונד טה״לנאהטע סעד,ד עטוואס קינדעש ד־נעס נאהע
ננטע א״נפלאשען נע.םטוטה !״...ק̂ו

ווא. ז־א טהעאטעד, דעש שון* ז־א שטאנדען .ענדל־ך
ן ד־א או־ף נל־קל־ך, ז>) רען ע ט ס ד ע ד ר ^  סלאטצע פ
 א־נעד. אללעש טאן יוון פ^ן נעלאננען, צו נאלער־ע דעי

ננטע. שו־ען  שטארדטע ז־טצעם ד־נעס האהע דעד ןיפא ק̂ז
 : אונטען דיא א־ן או־נען נלאנצלזןזען ט־ט פד־־ז־גנעד ־צחק ד׳

 ; הערדשטע אנפאגנש טענשענ״טענגע. אננעזאטטעלטע
 1 פלאקע*. דא אונד ד,־ע נוד האלנ״דונקעל. א־־ן זאאלע א־ש
 פלאקערטע פלאטצל־ך או־ף. ל־בט פע־א־־נצעלטעש א־־ן טע

̂שע דעד  ל־נטע־ן פ^ן טו־זענדען ט־ט הע;נע.ל־־נטעי גדו
 גלוינטע, סאן דאס הע־אב, זאאלעס דעם דעקע דעד פ!ןן
 ל־נט״טעע־ע■ א־־נעם אין שטעחע טחעאטע* נאנצע דאס
 זי) דוטפפה־־ט, ז־־נעי או־ם מאנן אלטען דען וועקטע ד־עם
־ ר ש א־־ן ל־ששען קנדי דאם  א־נעדראשונג דע- א י

ענטפוחד״״.
 פדאנטע - או־פש־־־סט?״ דוא דאם ד־ד, א־זט .רואם

)קען■1ע*ש־ נאם ברוך
א ״ורדד ־  ליססעלטע - )טמען?״1ק ■עטצט ז

צ־טטעדנד. ,חץ" דעי
דיא טיססען עדסט ב־וך) (ע־וו־דע־טע !:־בט ,כ*)ך

 א־ן ן ש!) וואד א־ך ■א, וו־־סט דוא או־פשפיעלען. מוז־קעד
))־ד:־ננ ד־א דאהער קעננע אונד טדעאסעד א־־נעש

 שטוטטע אץ וו־עדעד פע־פ־על פד״ז־ננעד •צחק ר׳
 דעד נ־־נענ-שטדינע ע־שטע; ט־טזדעש אבער נל־־ננילט־נק־־ט,

 אלטען דעם ט־ט אנדע־ונג זעלטזאטע א־־נע ט־אט סודק
 נע. נעלאנדע* דאש אויף פעשט חאנדע ד־א א־ץ. טאננע

 )רנ_1ח אונד )בען1עדד. האלפטע צו* דך ער האטטע סדעשט,
 אויף אנטל־טצעם דינעש או־סדרוקע לעבהאפטעש ט־ט טע
 האבשטע ד־א דעד קלאננע, א־־נהערנרו־זענדען טאבט־נ ד־א

 אץ וואד )רהאננ1ם םע*ד־עטה.-דער זעעלע ו־־נעד שפאננונג
,נענאנגען. האהע ד־א

 פ^יא־נעד אקט ע ט ש ר ע דעד אלם !״זעלטזאש
 אונה־יט. א־ננערען א״נעד ן)16 ב־ידע וואוררען דא וואר,

 )דעד1 •וואלענט־נע״, ד־א וואד ווו) — בעשל־נען. ל־נק־־ט
. ? נעבליעבען רבקה ד־א א־־גענטל־ך .  האטטען )הל1ר .

 דאטע פע־של־־עדטע א־־נע ב־הנע דעד ה־נטע־נמנד א־ם ז־א
 אוטנעבען ?אוזאל־ע־ע שאא* א״נע* )ן1פ ד־א נעזעהען

 אונ_ קאוואל־עדע דיעזער א־־נע* אננליק דעיען ב־־א וואר,
 אלל־־ן נע־־עטה. ענטציקען האבסטע דאס א־ן פע־קעננבא־

 ווארום פערשוואונדען. וו־עדע* ז־א וואד נעק*)טטען, קו־ם
 וו־עדער דא וו־דד דאננען? )ן1פ ל ל נע ש )1ז ז־א נ־נג

?״... ק*)טםען
.חץ* אלטע דעד זאס פ־על, פץ־האננ דעד ״אלם

 דאש אי־נטאל נ־בט דא. נלי־ננ־לט־נ אונד שטוטם וויעדער
 ז־י. או־ם סעהר א־הן קץננטע טוו־ק דעד שש־על העדדל־נע

 זעעלע ד־נער אן דו־שטע סודק ד־א וועקען. ה־נב־־טען נעש
 אונעטט. ם ע ל ל א פ־ר יעדץך בל־עב ער ;םץ־א־נע־

. פ־נדל־ך )לנט.)1ם (פץ־טזעטצוננ . ,



, לע־א ע ט ע ט פ א ה ע  גא־ ניכט אונטע־ ב
 וועי־דען׳ געהאלטען פערהאלטניששק גינשט־נק

 דער בייא זץ. אום ניבט ראך קיאנקהייט דיא גדייפט
 דך האט שאלוצצא פאן בעפאלקעיונג איינהייט־שען

 כאלערא.פאללע א־־ננעשלעפפטער דרי־ער ט־אט־ן
 ע־- פערדאבט־נע א־־נציגע קיינע ;אך •עטצט ביז

 דר-טיראל. אוגד שוריין ד־א - נעציינט. קראנקונג
 אויס צוצוג צאהלרייכען עבענפאללם דאך וועלכע

 געגענווא־ט־ג זיך ערפרייק ערהיעלטק, פראנקרייך
 געזונדהייטס-צושטאנדעם. בעסטען דעם נאך

 יאהרעם־ הייסער אץ א־טטער זאגסט ד־א זעלבשט
 ע־. אינטע־ א־יפט־עטענדק, אללענטהאלבען צ־יט

 עיק־אנקוג. פעדלרפענדען באלע־א פאן שי־נוננען
 זאגא־ הייער זינד נאסטראם' אן.באלערא גען

! ט ש ר ע ם י י א ן ע ט ל ע  ד־א רענן איזט זא ז
 ״פעישאגט. ד־עםטאליגען אונזערעם פא־ארסזיכט

 ר. ה א ו ו זעה־ ק־אנקהי־ט דער פאן בלייבענש״
ד אינד ך י ל ;י ■ ש ט ע ד נ י ר ג ע ב ל ה א ו ו  

ע. ק ש א ר ד פ־אפעסםא־ הערה ור־ט זא
 פא־אייש- ד־א האם אללטאבטיגק, צי־ האפפען וויה

 ע־־ אץ א״ך מאננעש געלעהרטען דיעזעם זאנוננק
 ך, א ק דה־ דעם מינוננ ד־א וועהדען. גער,ק פיללוג;

 קאטטע; דייטשלאנד נאך ארך כאלערא ד־א דאם
 קראנקען;עם־טהש-צו- אי־נעש פאן צ־־נט ע, ש ם ־ מ

 א״י נעלעהרטען א״נעם בייא עבען ראש שטאנדע,
 בעקלאנענסווערטד, דאפפעלט א־צטע בעה־המטען

 גאגצע ־•א א;;שט איינענע דיא דורך ע־ דא א־זט.
!בעאונרוהיגט גרונד אהנע וועלט

:ייאינקייטעז. פערשיעדענע
יט ו ל ) ז * י י ו ו ט י י ט. פ י ו ה דעש א

פ ע נ א ן ע ש י ט ד ע ט ש  א־זט םו ו ק ־ ז ■ ־.
 ק־־ן נאך הויפטשטאדט ;!ערער א, אץ יעטצט ב־ז

 שאלע-נע.פאלל ני־ ארך אדע־ שאלע־א., א־נציגער
 וואורדען פ־אורנץ דע־ ארם - פארגעקאטטען.

 פעראיינצעלטע איינינע טאגען איינינק פא־ וואהל
 אץ נו־ •עדאך דיא געטעלדעט, כאלעריגע.פעללע

 דנד. ענטשטאנדען ה־טצע א־בע־ג־אשען דעד פאלנע
 ניעדע־נענאנ. טאגע דיעזעד דעה פאלגע אץ

 בעד־יטענד לופט דיא א־זט רעגענ.גיששע געבען
 א־-ך דיעש ודרד האפפענטל־ך ו-א־דען. אבגעק־הלט

 פא־. געזוכדדדיטש-שטאנד אללגעטי־נען דע; או־ף
!ווירקען טה־־להאפט

א. ה ־ ע ו ו ד נ ו א ך ־ ו ו ם ד נ ע (נ *
 א;טי- ב־ידק ד־עזע ווא־ען בעקאננטלץ־ ־.) א • ו

 טאללע דע־ דא נדעי.—פ .דיקע ביזהער סעט־טען
 שטוטצי. זיינע אללע נענדטורך פ־אפעששא־ ג־י־זע

 ווע־האוואי. א־ם ארפרקעל יודענ.פדעששעד־שען גען
פע־אפפענט. ״עטלענשעג• שאג־-בלאטטע.פ שען

 דען צוו־שען פ־י־נדשאפט דיעזע האט נון ל־בטע.
 איהר טויל.העלדק אנט־.שעםיטישען זרבע־ען ביידען
 הרפטשטאדט דעי בעצירקע 1.א־ם עררייכט. ענדע

 דעד בירנעי־.קלוב, איין נעטליך עקפיסטירט (אפען)
 פ־עדרענט א־זט. אנטי.םעט־טיש דורך אונד דורך

 דער עבען אלם אנדערער, ק־י; ט איל קלובש דיעזעש
 א־ןדעןלעטצטעןטאגען נענדטוויד. יודענ.פרעםםער

 העפטיגער א״; ״פיגנעטלענשעג* א־ש ע־ש־ע; נון
ק געגען אננר־פף  אנט־אג ארף קלוב. ערוועהנטען ד

 ״פ־גגעט. נון וואורדע נענדטוו־ך פרעז־דענטען דעש
 עש - הינרסנעווארפען. קלוב דעם ארם לענשעג״

 זוי. ד־א ווענן צ־־בען, גיטעש א־ץ אללענפארלם א־זט
 רען אץ א־ינאנדע־ נונטעהר אנט־-שעטיטען בע־ען

 איזט טענשען שלעכטער בונד דער !ל־ענען האא־ען
!דרער פאן זעלטען

ר ♦זד ר ע י פ ן י ט א ל א פ ־ . ד י ט נ א
 בע. בערי־טם א־זט רייבסטאנע איש ן) ע ט י מ ע ס

 דען צווישען זיטצע איה־ע ווערדען זיא שטיטטט.
ק א־נד אשפאדציאן נעטעסינטען דע־ באנקען  ד
 •ענע אייננעהטק. ל־נקען א־־שע־שט דע־ באנקען

 א־־נענטליך וועלכע דעפוט־רטען׳ אנטי-שעטיטישק
 אק. אפפאדציאן נעטעשינטען דע־ פ־אנ־אטש דאש

 פא־טייא דיעזער ב״א קנאפפ ווערדען צעפטירטען,
 אי־שע־שט. ציר ד־א א־ב־ינק, ד־א רעה־ענד ז־טצען;
 דיעזער נאבבא־שאפט דע־ אץ נעהא־ען, לינקען

 א״ננעהטק פלאטצע איה־ע פא־טי־א לעטצטען
 אנטי-שע. דיא דאש טאן, ע־ז־עהט היעדרם ווערדק.-

 פא־ט־יא פאליט-שע בעזאנדע־ע ק־ינע דאך מ־טק
 נעמעש־נ. ציר טהייל א־ץ נעהא־ט זאנדערן בילדען.

 צור דאגענען טהייל אנדע־ע דע־ אפפאדציאן, טען
אבק •מ־אב עטץ - !א־־שערשט-לינקען  ־א דך ה

 ב־עטעט עבע; דאש א־נד פע־איינינט. ■ש־אל גענק
 דנה וט־אב עטץ בע־וודנינג. א-נד ט־אשט א־נש

 נעשראינדק, נעש־בטע דע־ אייש לאננשט ביידע
ל וועה־ענד א ר ש  נאך הילפע נאטטליבע־ ט־ט י

!פארטבעשטעהט אונגעשוואבט א־טטער
 ן ע ג ־ ל ־ י ה א-ם ן ע ק א י נ ם א (ב •

 ..איז. דע־ .פאטיליענ-בלאטט* דעס אץ דע.) נ א ל
 צ״ט, .צור :ודר לעזען ראבענש־־פט־ ראעליטישען

 א ד טאנא־ביע עשטעררייב-אוננא־ישע ד־א אלש
 •ואנדע־טען אינטע־נאהם,' באשניענש בעזעטצינג
 נלר. טאהאטטעדאנישען באשניאקען צאהלר״כע

 ב״שטלי. פע־־אלטיננ דע־ אינטע־ וועלבע בענש׳
ק ניבט געהא־דק בער ב ד  דעם אייש וואללטק׳ ל

ק ע־ז־בטע; זיא א״ש. לאנדע  א־הנען שולטאן. ד
 שיל. דע־ וואללק. צו אניריזע; הייטאטה נייע איינע
 פאלעשטינא, נאך באסניאקען דיעזע ש־קטע טאן

 טהאט דע־ אץ - אנזיעדעלן. זץדא־ט זיא דאט־ט
ו פא; ו־ענע דעם איי־ ז־ך ערהעבט פ  נאך י

זיא אנזיעדעלונג. באשנישע נייע א״נע ל ט ר ב

פאלליעטאץ.
צאשקע. ז״א אוגד גראם־עלטערן מייגע

ן. נ א ם ט ר א ד. מ׳ דר. פאן
אלםזעםצוננ.)6 .טע18(

שווא. דאך, דיך ״נעיוה־נע בלאס: זאנפע נאש ״ניוך
 וועלש. נעפייערפע א״נע היער! ארט טאנטע■ דיינע נער!

 אונזע־ע אלט דץ, אנדע־ע ניעשאנר נאר קאנן זאננערץ
!*...ינקה פרייעדע

 נעשיידענק איינעם אין ראננער ביידען דיא אלם
 שוש. וואלען, אבנעשטיענק ■ודענ.נאששע דעל אץ נאשטהויזע

 הי. פאסט ציסמער אינש שאנן שוואכען דען נאש דע־ טע
 א־ש-שטיד- איינעש אין דיעזעי דך ליעש היע־ ניינטלאנען

 טיע. איינען אין אוינעננליקליך £אשם פיעל אוני ניעדער לע
 אויפלוף דעם שיט ציים צו צייט פאן ע- דעם ארס שלאף, ען5

 *1 ווערע קינד מיץ ניכט דאך דיעש ולענן .אתרי :עחואנטע
אינעלציינונג, ויינע* אץ •עדאך זיך ליעש באש ניוך

 ל״א, ה ק נ ד טדייעלע דיא זאונע־־ן נעייהשטע ד־א ראש
 פיל וואי עש עלש־טטעלן. ניכט ארנעננליק איינען פיל אויך
 אץ לנקה דאש ענטציקענד, נעדאנקע דעל פ־עלשעהל א־הן

 וועלט.נע-רשטען דעש פא; דיא אויפטלישט, אפע־ איינע־
 !איום נעוינטעט ר ע ע נ ל ע י א ש טא:.ק־נסטלעל ן ע ש ■ ד יי
 דעי,התענאטטען־ נעשישטע ד־א נעלאלט איינשט האט על

 וויטצע. פ־אנטינען לעכט איינעם נאךדאצוסיט צוואי אונד
 פלי. פיאטעשטאנטען ד־א נעשליך וואולדען פלאנקרייך אץ

 איינסט יעדאך וואוידען דיעזע נענאננט. ,הונענאטטעף העי
 דענען צו קאפהאל־קען, פאנאטישען דען פאן פא״ז אין

היננע■ ע־נאלשוננשלאו נעהארטע, האף קאנינלינע רע־ ארך

 שאיע־נעע־ ני; זעטצטע פאלל ט־ו־־ינען היעוען שא־דעם.
 ליי. שאששע שאנן ני־שט־יינע־ איין .שיזיק אץ אפע־ זיינע־ אין

 קאטהאליקען ״היא :נעשעלקונג וו־טצינע היא היעצו נע־צייט
 העל אונה אב, קאפפע היא פ־אטעששאנטען הען שלונען
ע ד ו  היע. . . . !■האצו מוזיק היא שאשטע שאיע־נעע־ י

 דע־ א־ץ. באש ב־וך העש •עטצש פיעל ורטץ נעלוננענע זע־
 היא שאיע־בעע־ יודע העל ווענן :זאנטע זעלבשט דך צו

 ■אה־. אונם היא כליסטען, היא דאש נעשאנם, דאצו מורק
 נעשלעפפט, ש״טעלהויפען דען א״ז הינדורך הונדע־טע

 הא זאללטע ווא־ום — שלאנק טאדט אי־נאנדעי ענדליך
 אלטען איינעש טאשטעל היא ינקה, שעדנען יידישע דאש

 הער אויף נ־שט ק י ז ו ש ד־עזע םי:אנאנענ.פא־נעטע־ש,
.. !■דילפען ן ע נ נ י י ביהנע

א־ינפאללע. דיעזעם בייא אייפלאנען לרם שושסע ע־
 אל. העל ווא ציסשעי, העם ארס ויך עי שלין־ ־עיאך באלי

חזך טע  פערזונקען שלאפע טיעפען איש איששע־ נאך .
 נע. היא וועלשעש אץ ארפצחוגק, האטעל אום_לאש ולא־,

וואהנטע. נערלין אץ לאננעיץ ריהשטע
זאנענאנב. א־־נעש פאן אלסנאלד וואו־דע באש ברוך

 נ־אסע, איינע אץ קר״צע־ איינינע פיר ״עקענ.שטעהער* טען
 דיעזע־ שיטטע דע־ אץ נעפיה־ט. שט־אשע ם־אבטפאללע

 פא־נעהש דרי־א.שםאקינעם, א־ץ שטא:ל שס־אשע נ־אשען
 האטעל ערסטע האש דיעס וואד עם געניידע. ארסזעהענדעס

 אנשט״גע.קוואר. פ־־סטען או:ד נ־אפען נוי ווא בעילינס,
 נץ! דעיעקע״שטעהעלזאנטע פפלענטען. נעהשען צו טיע־

 קינשט. נעפייע־טע היא וויילט האטעל דיעועש אץ ״העיד.
'1 לע־ין

איץ פפייל-שנעלל פוד־ אוזענבל־קע דעשזעלבען אץ

 וואלל. טא; אלליץ נראם. ניבט נאך פא־ל־יפ־נ א־זט
 איבערשטירצק. ניבט בעג־ננע ביים זאבע דיא טע

 גענרינדעט בערייטש אנזיעדעלונג דיא דא יעטצט
 טא. פאן צוצינע צאהלרי־כע באלד דירפטק א־זט,

 --'יאלזא ע־פאלנען!' באסניאקען האטמעדאג־שען
 לאנדע, הי־ליגען איט רדם פינדען באשניאקק ארך
 איה־ע־ ערבע דעם פאן מאן זובט יודען דיא נור

 בעש. באלד עש טאנע !האלטען צו פע־נע פאטע־
!)וועידען שער

ע ע נ י ־ א י * ט ו ע.) ג י י פ ר ד. א נ
 טהעא. פע־שטא־בענען קורצעם פאי רעם פא;

 בר־נ. ד ע ל ל ־ ט הונא טעד.ש־יפטשטעללער
 :־־־טין ט־עפפליבען פאלגענדען בלעטטער ד־א גק
 האטטע שיי-שפיעלער יידישער פע־דא־בענע־ איין

 צו ראללע א״נע נדר־-אבענד־ .בל אם נעטליך
 צ־ עי זאנטע אייפט־אט, ער בעפאר שפיעיק.

אבעי :ר ע ל ל י ם הונא ן ד־א . ע ד ו  וועד. י
ק  היילינען אם הי־טע איך דאש א־נע־ן, וואהל זיך ד

 - ד שפיעלע ב־הנע דע־ אויף פערזאהנוננש.טאגע
 הונא זאנטע גענענאיבעד א־ישע־־ננ פ־עבען דיעזער

 בעפינדקזיך יודען דיא איררק! .זיא ר: ע ל ל י מ
 גרונד׳ ק־ינען ראבען אינד שינאנאנע דע־ אי; הייטע

. ארטק דיא דאך א־גערן. צו זיא א־בע־ דך בריש  
, ן ע  אינ~ בעזיבען טהעאטער דאש הייטע ד־א ט
 דיעזע טיששעז, אנהא־ע; שפיעל שלעבטעש איה־

 ד א־נע־ן ־עבט טיט זיא איבע־ וואהל דך ווע־דען
 וואהל. א־־נע דאך ויא־ אה־פ־־גע נע וויטצ דיעזע -

!פע־ד־ענטע
א זד * א י ־ ע ל א ד ב נ ו א א י ד  

 ורטהעטל־י. טולאןאינדטא־ז־ילל אץ ע.) ט צ ר א
 דע־ אץ אויך פא־ט. איטטעי נאך באלעיא ד־א דע־

 האפענ. פ־אנצאז־שען ביידק דיעזער איטנעבונג
 באלע־א־פאל. נצעלטע פע־אי דך צ־ינען שטאדטע
 באלע־א. ד־י־א בלאש ווע־דק פאריז לע.,א־־ש

 טאדט. אייגע; צ־יי־א דענק פא; נעטעלדעט, פאללע
 עש א־זט קאטיש ט־־־־־נ - נאהטען. איישנאננ ל־בק

 איבע־ ע ט צ ־ א ד־א טיטטלערורילע ־אש נור.
 בא. דע־ פע־שלעפפוננ איגד נאטור ענטשטעהינג,

 סעדי. דיא נאטענטליך הע־ומשטרייטען. ז־ך לע־א
 בעקעטפפט טא־ז־ילל פא; געזעללשאפט דיצינישע

 רא־ דר׳ דען בלאטטערן אללק אץ נעגעניוע־ט־ג
ריקז־כטשלאזעשטע. דאש איי־ אנזיבטק זיינע א־נד

 ציש א־ינשט א־צטע דע־ אנזיבט ע ב ל ע ו ו ־
 דא־ וואהל שיינט דאש - ווירד נעלאננען זיענע

ק דע; ם  דע־ פאן זיד-פ־אנקייץ אץ ד־א ל־יטען, א־
 נלי־בניל. ציעמליך ווערדען, היננע־אפפט קראנקהייט

 ״העברי־ צייטשדיפט העב־עא־שען דע־ אץ :טינ
 לאנגורע. איינען איי־ בעצי: אי; עבען ווי־ לעזע;
 .איי; :ודטץ בי־שענדען פאלנענדק שט־־־ט ר־נק

איי. קינה ני־געבא־ענעש זיין פיר האט טאנן ־־־:ע־

 פא־נעדשע אי־נע רעלשעש אץ הינוש. הרוע ציש ויאנען
 שיט פא־האללע דע־ אץ שטאנד שאנן איין ;זאש דאשע

 ב־ושש איבע־ נאנדע נעשט־קטען שרע־ ב־י־שען, א־ינעש
 נעששיק. קנאפפע נאלדענעש שיט איין דע־ שילטע־ן, איני
 דיע. נון אלם היעלט. דאנד דע־ אץ ־אד־ שפאנישעש מעש
 ■אש שאנן דע־ שפ־אננ פא־בייפוה־, אידם פא־ ראנען זע־
הוטע. אבנעצאנענעם שיט דעשיטדיג נ־ישטע אונד זייטע צו־

 שאננע ד־עלעט ש־נטע־ן נץ דך נאהע־טע נאש ב־וך
:זאגטע אונד

 דאשע דיא וועל :פ־אנען איך דא־ף !גנאדע; ״אייע־
•1 וואל ראנען דעם אין

 שענשען זאנדע־נאיען דען אנפאננש ואה שאנן רע־
 ע—,א פע־ א־נדעם איד; ע־ יא אן■ אונורלל־נ עטוואש

 לאורים ״פא־טיעי■ דע־ זאפידלטעזיך אנשפ-אך, גנאדעך
 איינע־ שינדעשטענש יודען פ־עשדען דען איש נעשש־־נעלט,

וררדינען. צו אנטווא־ט קו־צען

 שיט טא־טיע־ דער (עיורדע־טע וואל דאשע ״דיא
 רעבעקקא זאננערץ, בעליהשטע דיא סיענע) פא־נעהשע־

 היע־ האטעל אונועלעם אץ וועלבע ל, ל א נ י ט : א נ
'1 וואהנט

אללעש, איבע־ נאש ב־וך אבעל האטטע נון יעטצט
 נעשטישש. נאנין וואללטע, וו־סשען פא־לי־פ־ג ני־ ע־ וואס

ע ט־אט לאנעדן ציפ־־עדענען א־ינעש שיט או־שקונפט. טע
ק וו־עדע־ יי!  אן, קווא־טיע־ נעשיירענען זיינעש צו ליקוועג ד

 וואהנ. רבקה וואיץ הרז, דאש אונד שט־אשע דיא ע־ נאנדעס
 היע־ האטטע. אייננעט־אנט טיעף נעדענטניסשע זיינעש טע.

שלאפענד. איששער נאך שוואנע־ אלםען זיינען ע־ פאנד


