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״פומ3פעספעו
 קאנןכאן צייטוגג דיעזע אויף

 כנאג יעדק
. ן ע ר י ר ע ס ו נ ע ר פ

- ייזגואזייאיקאס-אזיסין רזי ז  ג
ו ■יא ניננא ן  ■ ד; זפא§אנגק ו

גלא■■?■. זרסאזן

 דך בעפינמם יעדאקציאן דיא
 רעם נוכחאנדלוע דעי אין

שוריאן, מאריץ
 (■איזקקאנזררויז) בודא-סעסט

םזיי••״ דיא אויר ם״| ויא״ין  •יענו
גז יזגדזן *י *נס-נזליזי ז לי גז

א .ז 50, יאהרגאנג ערסטערד״תרמ׳ד אלול א׳ פרייטאג, פעסט511)1(1ן08>,;)10ם 22. 1884.

דר״-קאיזער־צוזאממענקונפט•
 שער־יטש ודר דאשק נ־מטעד פא־יגער אין

 געשראבט, ללא־ד" ״פעסטער דעם מיטטדיילוגג דיא
 אין פריד,ער לאנגע שאן רושלאגד פאלגע עו דער
 או־פ־ בינדניש דייטש.עשטערריי;.אונגארישע ראש

 ד• א י 1 אין פ־אגע דיעזע וועשדאלב וואד. גענאטמק
 טאננע־ן - שטאאטש ביידען רען אונטער ן י צ

 א־נטאגל־ך עשטערר־־ש-אונגארגש אוגד דייטשלאנדש
ר געגענשטאנד רען ע נ  בילדען בעראטהוגג א

 דערפארגעדאשען״סאבטע בערייטש ודר ודא קאנגטע.
ק אין טיטטדדילונג דיעזע  א־נ- רך־יזע; פאליט־שען ד

 :יעטאנר דא או־פזעהק, ם־־נליכעש זעה־ איין אינשג
 איבע־- איינעש אי־גענד פארדאנדענז״ן דעש פאן

 אונד מאגא־שיע אינזערע־ צודשק איינקאטמענם
 האטטע. אהנונג געריגגשטע דיא נור אדך רושלאנד

 טיטטדיילוגג ערוועדנטע ד־א דך שיינט דאך אונד
 נונ- דא שעשטאטיגען, צו ללאיד־ ״פעשטער דעש

 דריי.קאיזער.שינד־ איינעש פאן שלאש ניבט טעהר
 ,דר״-קאיזע־-צו- אייגער פאן ארך זאנדע־ן ניששע,

 גע. בעשטימטטדדיט ציעטליכער טיט זאםטענקונפם״
!ווירד שפראכען
 .גערטאגיא' ערש־ינענדע בערלין אין דיא
 פאלגענדעש: גוטמער יינגסטק איד,רעד אין טעלדעט

 געגעג. ודילט א ק ר ו ג גענע־אל רושישע .רעד
 ד־ער- זיינעש צויעק דער בערלין. אין היער ייא־ט־ג

 גענו־א איינצעלד,ייטען אללע א־זט, הערקאטטענם
 צו- שעפא־שטעדענדע דיא וועלכע בעשטיטטען, צו

 דייטשלאגדש. טאגארבק דרייא דע־ זאטטענקונפט
 שעטרעפפען. רושלאגדש איגד עשטע־רייכ-אוגגא־נש

 רו־ דער דאש דאהין, פלאן דער לדטעט פא־ל־יפיג
 אוגד י ו ש ר א ו ו נאך רייזע אייגע קאיזער ש־שע

 צוזאמטעג־ דיא ויא ווערדע, א־נטע־נעהטען דאנציג
 שטאטט- מאנארכען צודיא אגדע־ען דען טיט קונפט
 צו טעלדונג אגדע־ען אי־נער - !׳־זאלל פיגדען
 או־ף ניבט רושלאגדש קאיזער דער ודרד פאלגע,

ק טיט איינטאל  ד־־טשלאגדש העררשערן ביידען ד
 - צוזאטטעגטרעפפען. עשטע־רייש-א־נגא־גש איגד
 פעסט־ ודיזע דער אין פיעלטעה־ זאלל פלא; דער

 צוזאט־ אייגע ערשט דאש זיין, ו־אדדק געשטעללם
 דייטשק דעש טיט ווו אלעקשאגדערם טעגקונפט

 ווקירף שטאטטפינדעט׳ ג י צ ג א ד אין קאיזער
 א־נ־ מיט קאיזערש רושישען דעש בעגעגנוגג אייגע

 דער פיגר,טע א־יגעם גד גע אי־ אן טאנארכק זערעם
 זאגאר אשער אדער גרענצע. עשטעררייכ-רושישען

 אדשפיהרונג צור געביעטע עסטעררייבישעש איי־
זיזלל. געלאגגק
 בעאב. ד־א איבער גאשריכטען דיא ווייט זא
 יייר אוגד ! דריי.קאיזער־צוזאטםעגקוגפט ז־בטיגטע

 נא- וועלט, אייראפעא־שע דיא דאש זאגען, טיסשען
 מ^- אוגזערער שעפאלקערונג דיא אבע־ טענטליך
 ערא־יגגיש שעפארשטעדענדע דיעזעש אויף נארשיע,

 ט־עפער טיט ז^נדערן שפאננינג, טיט שלאש נ־כט
ם י נ ג ר א ז ע  מעדר נעטליך איזט עם — שליקט, ש

ע ב אלש ודרקליך רושלאגד דאש געה־יטגיש. קיין
 דאש אן אנשלוששעש נאד,ערק זיינעש ג ג ו ג נ י ד

 גא־ אייגע ביגדגיש דייטש־עשטעררייש-אוגגא־ישע
 ודלל רוסלאנד שטעללטע. פארדערוגג געפאדרליכע

ק דאש נעטליך,  יע מאגא־ש אינזע־ער אין אלק6 ד
 פאליטישע אוגד פ־״די־ט געוואדרטע אידנע; דיא

 | ורריען׳ ענטצאגען וויעדער זעלששטשטאנדיגקייט
 אייגע רושלאנד אין פ^לען יאד אדך זאנשט ו־־ל

 שליט־ נאך וואש אוגד וויגשען! כעגינשטיגונג גלייכע
1 אייגע וויגשט בישטארק פ־־שט אדן■ - א־זט טער

 אונזע־ פאליט־ק פריידייטליבען דער אוטאנדערונג
 ואנשט ודיל געגענאיבער, גאליציען מאנא־כיע רעד
 דיא פרייםיש.פאלען פאן שעפאלקערונג ד־א אייך

 פאליט־שע גלייכע אייגע אוגד פרייד־יטען גליישע;
!פא־דע־ט זעלבסטשטאגדיגקייט

 געפאדר גראשע אייגע ליעגט דיערין אוגד
 זאג. גאליציענש, שעפאלקערוגג דיא פיר בלאש גיבט
 ט^גאדביע א־גזערער אין פי״דייט דיא פיר דערן

 ״עדיעטער־ בלאטט אונגארישע דאש א־בערדדפט.
:פאלגעגדעש דיעריבער שרייבט טעש•

 בעשטאגד פ^ן דאגן גור קאנן פרייד־יט ״ד־א
 ע ל ל א אוגד איזט אללגעמיינע אייגע זיא ווענן ז״ן׳

 אום- ע מאנא־ש אוגזערער שטאטמע אוגד פאלקע־
 •שטאטטע איינעם אדער פאלקע אי־געש ודרד פאשט!

 בעפירש. צו שטעדט דאגן עגטצאגען, פריידייט דיא
 פריי- גאגצע דיא שפעטער אדע־ פ־ידער דאש טען,
 רויך אוגד דונשט אין אוגד ווירד פערניכטעט די־ט

 מענשען, א־ינען דאך זיך דענקע מאן !אויפגעדט
 פעלצ- "אשטבא־ען אוגד פ־אכט־גען ז־־נעש א; דע־

 פלאטצליך שיטצטע, קאלטע פא־ אידן דער ראקע,
 דער אנבריגגט. ך א ל דאשלישעש גראשעש, איין

 פעד־ ווערטד זיינק דאפפעלט דיעדורך דאט דאק
 שוט׳ן געגיגעגדען מעדר גישט ביעטעט עד לארען.

 דאש דודך ודגד דער יא דא קאלטע. דיא געגק
 אבער צוו־טענש קאנן; א־־גדרינגק לאך ילאפפענדע

 אויש לאשע דיעזעט פאן עשען ראק דער ■א ודרד
 נאך דאש זא ר״שען, ודיטער אוגד ווייטעי אימטע־

 איב־יג טעדר נישטש דעטזעלבען פאן גאך איגד
 ווערטד־ פע־אשטל־שע, אייניגע אלט ודרד, של־שען

ק פיר פעטצען לאזע  זא נא:ץ - מיסטדדפקז ד
 וועלשער איגטער פר־־ד־יט, דע־ סאן וועג; עש, געדט

 אך ל איין פינרק, בערודדגונג שוטיןאוגד אללע ודר
 אדע־ פאלקע א־נעם טא; דאש דאדורך, ב־יברינגט

 דורך ענטציעדט. פ־־יד־ט ד־עזע שטאטטע אייגעם
 קנעשטונג דער ודגד דער ווירד לאך אייגע דיעזעש

 דאל. אי־נצוג פע־דערבל־שען זיינען אללע אונש פיר
 אלש. יא ודרד לאשעש דיעזעט פאלגע אין אוגד טען.

 מעדר נ־שטש פ־יידי־ט גאגצען דער' פא; שאלד
 פעט- .פר־־ד־־טל־שען א־־ניגע אלש בלייבען, איבר־ג

 קאג. קיינקש־טןןגעוועד־ק מעדר אוגט דיא צעך,
 קנעש■ דער קאלטע ערשטאררענדע דיא געגען נען

 צום ביז מאגא־ש־ע אונזערער אין •א זיא ודא טוגג,
 יאדרע וועלשעם אין דאט, געדעררשט ;יא!7 יאדרע

 אי־ז- דיא פר״ד־יט דער זאגגע דיא בעקאגנטליך
 שטעלצען צום קגעשטונג עורגען דער טאששען

— בראשטעד
 (שרייבט רושלאנד עבען קאנן דאש ״אשער

 גלי־שג־לט־גק־יט טיט גישט ווייטער) .עדיעטע־טעש״
 גאך פאלק דאש שטאשטעט רושלאנד אין דולדען.
 שקלאווע־ שטאדלישער קעטטען דען אין אימטער

 גל־־שט זעלבשט פאלק רושישע דאש פרייליך, רייא.
 דערשקלא. אין דער, טענשען, אונגל־קל־שק אי־געש
 קיינק גאו־ פרייד״ט א־יגער פאן געבארק, ווערייא

 שטיללשוויי- דאדער ז־ך לאשט עש דאט. בעגר־פף
 אויך אדנע טרעטען, פישען טיט איגד קגעשטען גענד

 רושלאנד פאן דיא יעדאך אנדע־ם טוררען. צו גור
 פערגעם. גישט עש וועלשע פאלק, אונטערדרירטען

 שטאאט פר־־ען אי־נען א־ינשט זיא דאש קאננען, שען
 טיט נאטירליך ז־ך קאננען דיעזע דאבען. געבילדעט

 טד־יל צו רושלאגד אין אידגען דיא רנעשטונג, דער
 קאמטט דיעצו בעפרי־גדען. ניטטער אוגד ניע ודרה
 גאליציק אי; שטאטטעש-ב־ידער איד,רע דאש נאך,

 איינעט רעגיערונג עשטערריישישען דער זייטעגט
אוגד פר־ידי־ט נאציאגאלער או־סטאשעש ג־אטען

 דאש ערפר־יק. דך זעלבשטשטאגדיגק״ט פאליטישער
 אויך דאצו, רושלאנד אין פאלען דיא ערטונטערט

 אוגד פר־־דייט פא; אוישטאש גלייכעם איין זיך פיר
 אין ;פארדעדן צו זעלבשטשטאנדינק״ט פאליטישער

 גאנין.גע־טא. פאשט שאן פאלען דיא זינד פדיישען
 אין גענאטדיגט, זיא דאט מאן :דיישט דאם ניזירט',

א פאלגישען, דער אנשטאטט אמט אוגד שולע  די
 אדך אלליין בעגיטצען. צו שפראשע ע ש ט י י ד

 טיעפ-גע- אייגע צייט לעטצטערע־ אין צייגען דיעזע
 דאט. א־בערצייגט זיך ז־א נאשדעם אונרודע, דעגדע

 עם. אין שטאםםעם־געגאםםען אידרע דאם טען,
 נאציאנא. פאלגישע אידרע פאר וו־א נאך טערר־יך

 אוגד שולע אין אוגד וואדרען א־נפערקירצט ל־טעט
 דיר. בעגיטצען שפיאשע ע ש י נ ל א פ דיא אמט
 ביסטארק פ־רשט דאש עש, קאט דעסדאלב - פען.
 וואנאך אונטערשטיטצטע, פארדערונג רוסישע דיא

 בערייטם אידנען דיא פאלען דען עטטעררייך אין אויך
 זעלבשטשטאג־ פאל־טישע אוגד פר־יד־ט געוועדרטע

 ביסטארק יא, !מאגען ווערדק ענטצאגען דיגק״ט
 דיא שטעללטע אוגד ווייטער נאך בע־אננטליך גינג

ק אדך דאש פארדערונג,  אידנען דיא טשעשען ד
 פא. צונעשטאנדענע ע פ פ א א ט גדאפען פאם

 ,שעשניט. וועזעגטליך זעלששטשטאגדיגקייט ליט־שע
 אללייןאו־ם אוגד אייגציג צוואד ווערדקטאגע׳אוגד טען•
 די־טשען דער פ־יגדע טשעשען דיא ודיל גדונדע, דעם
 טיט ודיזע אונפערקעננשארער נאנץ אי; איגד דנד
 ליעש. דייטשלאנדש, פיינדען דען פ־אנצאזק, דען

א־געלן!'
,עדיעטער. שליעטט •זא אשע־ פ־אגען ,ודר

 ארטיקעל), דאש־אינטערעטשאגטען ז״נק טעש־
 רום. דאש ווערדען, געדולדעט אישע־דדפט עש דארף
 ע. נ נ י א אוגזערע אין דייטשלאנד אייך אדע־ לאגד

 ווירדע טרדריג ודא דיניינטענגק! זץ פאליטיק ע ר
 א־ד. טאגא־שיע אוגזערע וואללטע ווערדען, נון עש
 דעם אוגד טושטער דעם נאך פאליט־ק איננערע רע

 ודנשט דייטע איינר־שטען! רושלאנדט צושניטטע
 ודרד טארנע; !פאלענש קנעשטונג א־גע רושלאגד

 אוג- דען טאן דאש שטעללק, פארדערונג דיא עש
 שע- יא א־זט עם ענטציעדע. פר־־ד״ט ד־א גארן

 געדאש- אוגאדשלאשלישער וועלשער פאן קאננט.
 אים !איזט ערפיללט אוגם געגק רושלאנד שיגקייט
 וואפפעג־שטרע. אונגארישען דער גאך ,18*9 יאדרע

 רושישע דער טעלעגראפירטע ווילאגאש, שייא קונג
 פעטערששורג: אין דעררשער זיינק אן גענעראל

 פי. איד,־ע; צו בעזיעגט ליענט א־נגא־ן !״מאיעשטעט
 אוגגא־ן יעדאך ז־ך דאט ם־טטלערודילע !׳־שען

 די. שטעדט עם ;עמפארגערוגגען ק־אפט נייער צו
 אי־נען שילדעט עש ;דא יע דענן קראפט־גער טע

 איינענען איינער טיט שטאאט זעלששטשטאגדיגען
 איי. אוגד פא־לאטענטע אייגענען איינעם רעג־ערוגג,

 מאן קאגן דאם !דאנוועהא־מעע שעד־־טענדען נער
 טיט נישט רעגיערונגש-קר״זק פעטערששורגע־ אין

 רוסלאנד ווינשט פארל־־פיג ערטראגק. גל־ישטוטד
 ווענןעם נאשטראגלץ, אום פאלענם, קנעשטונג דיא

 אונזערער פ־־ד־יט דער זאללטע, געלינגען אידם
 ך א ל ד נ ע פ פ א ל ק איין דיעדורך מאנארשיע

 ש נ ר א ג נ ו א קגעשטונג דיא אייך שייצושרינגען,
 :שעטאנק ודד טיששען דארום אוגד פארדערן. צו

 עשטער. אי; שטאממע ק־־נעם אוגד פאלקע .ק־יגעם
 וועד. ענטצאגק פריידייט ד־א דארף רייש.אונגא־ן

ק  ם־ששען פר״ד־יט אללגעטי־נען ד־עזער אונטער 1 ד
ע פאלקש-שטאטטע, אדלע  קאנפעשש־אנען, אלל

 דיר. ודר פינדק! ימוט׳ן אונגעשטאלע־טען פאללען,
פערדערשלי־ דע; דורך דאש דולדען, נישט עם פען



 ער נאהע, זייא שטערבע.טאג ד־ן העטטע, נעזאנט
 ג ר א ז איינק צייטען בייא דאהער זץ זאללע

 פרש. דען ה־עררף ליעם ץ ע ר ע ג בעשטעללק.
 טאבען, ג ד א ז א-נען דך ליעם קאטטק, לער
 שטעה- ער לעגטע בראכפוע. דיעזען םא; אלם אונד

 דאנן זא־ג. רען אין לעגטעזץ אונד אן בע-קל־ידער
 ר ה ו ל.א ע י 8 ש דיא גאטטץ, זיינע ער באם

 .ראקרצי- רען אונד ארפצוציעהען וואנד דער אן
 איינינע ער נאבדעם לאשסען. צו שם־עלען מארש•
 נאך או־ך ער ו־אללטע צוגעהארט, רוהיג טינוטק

 קלאג. רען בייא אוגד הא־ק, •קאשוטה-טארש־ רען
 דינע וררקליך ער ע ט כ י ו ה דעסזעלבען גען

ארם. זעעלע

עסטעררייכ-אונגארן. אין יודען
(פא־שזעשצוננ.)

פ־ אייגע יעסטעי אין מיטטרעייייילע
 האטטע. פלאטצגענריפפען שט־אמונג פ״נדליבע

 לאואים בעקאננטליך פיד־.־טע1881 רעצעסבעד 2 אם
 .שטאאטש-שטד־ץ רען פ־אנקרייך א־ן נאפאלעאן

 שטורצע צום רעפובליק ד*א ב־אשטע ער ;ארס־
 טיטעל דעס טיט טה־א; רען איי־ דך שווא;; אוגד

 רעפיבליקאנישען דע־ ן—שט דע־ .111.נאפאלעאן
 דיא א-ף א״ך וררקפוע פ־אגק־־יך א־ן ריידייט ם

 ערמונטע־נד. עסטערר־ץ אי; פרי־הייט דער פיינדע
 וועלבע ,1849 מא־ין !.טע; פאם פע־פאששו;; ־יא
א  £עםט. קאנפעסס־אנען אללע־ גלייבבע־עשטי;־;; -

 -טעןדעצעטבער >1 אם געשטעללטדאטטע,יואי־דע
 יודען דע־ ־עכטע ד־א בעדיט־גט. ריבט־ג 18!.׳

 אק. -טע;2 אש גע£אד.ר. אין ורעדער גון שוועבטע;
 וועד. :אך פע־א־דנו;;, אייגע ערשיע; 1853 טאבער

 עסטעררייכישען פערשיעדענען דען אין ד־א כער
 בעשטאג. !84* יאהרע דעם - א £ ק־אנלאגדע־ן

 דער ג־וגדבעדטצעש בעציגל־ךדעש דעגקגעזעטצע
 אי; זאללק׳ ט־עטען קרא£ט אין וויעדער -דען

 גע. נ״ערדינגס אלזא עם ויאר ניעדער.עםטע־רייך
 גרוגד. דך יודע איי; דאש פע־באטען, זעטצליך

 גור קאננטע היעצו בעורלליגונג דיא י. קייפע שטיקע
 ענט. אללערהאבשטע אייגע דורך ארסנאהטסווייזע

 דעס אייגען.גגאדענ-אקט־ דורך גור אלזא שליעסוג:,
ע־פאלגק. ראיזערם

 פע־האייטניסשע ע־פ־־־ל־כק וועניג דיעזע
 שאלפערינא. בייא שלאבט דער נאך ביז -דערטען

 דעם ארף דא עשטערר־יך וועלשע ניעדע־לאגע, דיא
 פרייהי־ט. צו עם צוואנגען ערליטטען, שלאכטפעלדע

 אוישזאר. אייגע דורך זיך א־ם אי־נר־בטונגען, ליבען
ק מיט גונג  צו א־ננען נאך פאלקערן אייגעגען ד

דענן וואורדע 188״ פעבע־ י-טען יי אש שטארקען.

 אויך דער איררטהום. איין ראש איזט עם
 £אן דיא העררשט. קרייזען מאנשען אין נאך הייטע

 שטאאטש.ש־י£ט פערפאשטע היע־יבע־ שסערלינג
:אגדערם אונטער זאגטע

 דאש וועלכע אין אבגעשלאששעגהייט, .דיא
 ראב. דער לעד־ען דיא דורך זאוואהל יודענטהום

 א־בע־. דער לעדרען דיא דורך ארך אלם בינער,
 וואוד- געד־אנגט :י־סטליכען קאטדאלישע; אייפריגק

 דעם ם־ט יודען דיא דאס דאראן, שולד א־זט י־ע.
 פע־_ ניע לעבען. זיא טיטטע דעסשען אין £אלקע׳

 דך;אנין אונטע־ זאגדערן קאננען. ווערדען שטאלצע;
 ד־א דאגן קאטמען דאדע־ !זינד פעלבוגדע; ענג

 בעציעדונגען; קאנפעסשיאנעללע; אין אגםיינדונגק
 דענען אונטער בעשדאנקונגען, דיא ארך ־אדע־

 שטאם. הינזיכט רעדטליבער אין ביז־ער יודען דיא
 געשט־עבט דאדין דאהער מום עם !טוסטען טען

 גע. אין יודען דער אבזאנדערונג דיא דאש ווערדען,
 פ־עטד. עם—א אי; איגד בעציעהונג ם־ינדליבער

 אלל !נעדטע ענדע איין £אטיליענ-לעבען א־טיגע;
 מיש. דע־ א־נפידרונג דורך גור יעדאך קאנן דאס

 ווערדען.* ניבט.־ודעןערדי־:ט איגד צורשקיודען עהען
 יוסט־צ-טיג־סטערם דעם ש־־יבע; דיעזעס

 •ע. דיעש וי־א אדנעהין, ויעלשעם ג, ג י ל ד ע ם ש
 איררטה־טל־בק ארף וררד. איינזעהען וואהל דער

 ג־וג. דעם איים שא; טושטע בע־ודטע, אנשו־אוגגען
 ניע. גאך יא ־א יבען. בל ע־פאל; יעדען ארנע דע

 א;. גאגין איין פדייה־־טם.דןאמפפעש דעש דערדריקינג
 פיגשטע־ג־ם דע־ גיישט דעד אייגצאג, גייסט דערער

!קנעכטונג דעס אוגד
 •וםטיצ.טינ־םטע־ם דעם בעשט־עבונגען דיעזע

ע־£אלג, אלגע אינדעם בליעבען ג ג ־ ל ר ע ם יש

 באהטען ג־עדער.עםטעלרייך, אין יודען דען ארך
 קראא. דעבענבירגען, איננא־ן, שלעזיען. םעדרע;,

סלאוואניעךעריגרונדבעדטיןגעשטאטטעט. אוגד ציען
 אייגע נאך היעפיר וואורדע יעדאך גאל־ציען אין -

 געט. פארדעלטע מאן פעסטגעשטעללט. בעדיננונג
 מאס געוו־סםעם א״ן יודען דאלטיגען דען פאן ליך
 דיר. צו ווערדען נרונדבעז־טצער אום בילדונג, £אן
 קארנטדדען, ר,דאין, אבער-עסטערריץ, אץ - פען.

 דיא ״רען דע; בליעב שט־יערמארק איגד טיראל
 - £ע־באטען. באדען אוגר גרוגד פאן ערווערבונג

 גרונדבעזיט. דעש בעציגל־ך דאם אלזא, זיעהט מאן
 דיא פיר קראנלאנדע־ן פעלשיעדעגען דען אין צעם
 אג. אין בעשטיטסונגען פערשיעדענע עבעגזא יודען

!קאטען ווענדונג
 יודען דען א־נדעש ווא־־דע טיטטלערווי־לע

 דער.צוגפט. טהייל. צו בענינסטיגונג אגדעלע אייגע
 דעס. פאלנע אץ בעזי־טיגט, געמליך וואורדע צוואגד

 פערש־עדענען דען אונגעהינדעדט ז־ך יודען ד־א שען
 איין האט דאגעגען קאננטען. צו-ווענדען געווערבען
 דעם טיט צייט יענער צו עשטעררי־ך דען פע־טראג,

 אונטער אוגד געשלאששען שטוהלע פאפשטליבען
 פאל. אללע אויף קאנקא־דאט■ .דאש נאטען דעם
 דרוק עטפפינדל־בען איייגען מאנא־ביע' דעל קער

 לעד. אלש ענטצאגען, רעכט דאש יודען דען איבטע,
 (גיטנאדען םיטטעל.שולען אוגד פאלקם- אן רעל
 עש, א־זט זאנדע־בא־ וררקען. צו רעאל-ש־לען) אוגד
 אוני. אן נאטענטליךאבער האכשולען, דע; א; דאש

 ש־אפעששא־ען ייד־שע ווייטער אוץ וועיזיטעטען,
 פינדען !84״ יאל־ע דעם ד־ט דו־פטען. זיין טהעטיג

 ם־א. יידישע אוניווערדטעטען דען אן נעטליך ורר
 ענטשליע. אללעיהאששטע־ ט־טטעלש פעששאלען.

 דער געטליך •יאידדע 1849 יוני .טען31 £אש סונג
 ל. א ג יאראש דר׳ געלעד־טע י־דישע בעקאגנטע

 ם־א. או־שע־א־דעגטליכען צ־ם ל א ה ט נ ע ד
 שש־אשען(העברעאיש, א־־ענטאל־שען דע־ פעששא־
 איג־ווע־זיטעט וויענע־ דעל אן וו׳) ז׳ או• א־אביש

ל ׳־.טען0 אט ע־נאננט••  וויעדער ווא־־דע 1*51 אם-
 דר׳ רעל־גיאנש-לעהרער, ש־א;ע־ בעקאנגטע דע־

 אייעשע־א־דעגט. צום י, ל ע ם ם ע ו ו וואלפגאנג
ם דעש ם־אפעששא־ לישען ע ט כ ע ר פ א ר ט ש  

 דאש - ע־גאגנט. ם־א; צו אוג־ווע־דטעט דע־ אן
 יושטיצ-טינישטע־ דאטאלינק דעם וויעדער וואד

 איינער אין דע־ פע־דאנקען, צו ג נ י ל ר ע ם •ש
.רעשט זא;טע: דענקש־י£ט £ע־£אשטע; אידם פאן

ל ע נ ד ו נ ס ע ר . פ ט נ א ל .8ש ר ע י
ק ם ר  שלאשט. פרעסבומעי צום אויפש־יע: דעל .8 א
 דאפאן שטיק. 1605 נעם־ונ או־נוסש 18. אש יעד,.טארקטע6

 דיא נאליצישע. 315 דייששע, 367 אוננאיישע, 1132 ווארען
 נולדק, 63—61 םיישא.וואארע אוננאלישע :ווארען שרייזע

 61 וואאלע פאלנישע נולד׳, 64-6)1 שריםא.וואארע ד־יטשע
קילא. 1״0 שעל אללעס נולד• 63 ניז

ל ע נ ע י ו ט ו ק ל א ס ה ע ׳ * . ס נ א ל  ש
 אם שלאכט.פיעהםאלקטע וויענער דעם אויף ארפטייעב דער

 663 ! ווארען דאשאן שטיק. 2132 נעטדונ אוינוסט 18.
 שרייזע דיא דייטשע. 371 אונד שאלנישע 1198 אוננארישע,
 סאסט. אוננארישע 1 קילאנראשם 100 שעי זיך שטעללטען

 נולד, 62-52 שאלנישע נולד■ 63 -56 האנשדיסא אכסען
נולד. 62. -56 דייטשע אונד

 ע־. א י ב סאן דאש עש, פא־דע־ן ביללי;רףט איגד
 פא; אינ״וע־ז־טעטש.פ־א£עששא־ען פאן נע;גינ;
א־;טע־ש־עד קאגפעששיאנעללען ■עדעם

פאלנש.) (£א״ש:עשציננ
אבזעדע.

ט כ י ר ע ב ס ט & ע ש ע ג
. ע ז ־ י ר ם . ר ע ט ש ע פ

;אויסנעבאשק פיעל צו ני:ט וואורדע ודיטצען פאן
 קו־פלושש. לענהאפטעין א־ינע־ אן ארך פעהלטע עש אנע*

 אודנעזעטצט, םעטעיצענטנער 10,0110 נ״א וואו־י־ען עש
 אבנע. פדייזען בילל־גע־ען קרייצעל א־ינינע אוש צו וועלנע
 האפעל יוהיג; נע־ששע -אננען(קארן)אונד וואולדען. גענען
 פע־. — נישלינעי. קל• 1״ ביז 9 (קוקולדן) שאיש ; פלויא
י ה פ :פלייזען נאנשטעהענדען צי וואורדען קויפט  פ י

 8 ניז קל׳ 50 נולדען 8 צו קילאניאנוש 81 ב•: 80 פיזז
 80ניז 79 פאן ן ע ד א ב ל ע ש פ ע פ קי; 55 נולד׳
א. נ א נ !קי׳ סי■ נולד׳ 8 ביו קל׳ 35 נולד 8 צו קילא

ל. ו נ נ ע פ י י ו ו ;קר׳ — נולד• 8 צו קילא 74 ר ע ט
 א. נ נ ו ד.א • א נ ;קל׳ 15 נולד׳ 8 צו קילא 77 ל ע נ
 נולדען ל ביז נולד׳ 8 צו קילא ״ל ביו 79 פאן ל ע ש י ל

ק■׳. 20 נולד׳ 8 קילא 78 ר ע ד א ־ א קרי;
ק־׳. 50 נולד׳ מ ביו קל׳ 46 נולד׳ 6 צו י ע פ א ה
וו ה א י ה י * פ ם. גודד׳ 8.78 8.76 ן ע צ י י י
נולד. 8.19-8.15 ן ע צ • י ו ט.ו ם ב ־ ע ד.
! נול. 5.79-5.78 נ.8פעראו־נוםט.פעם ץ ו ל ו ק ו ק
נולד. 6.10—6.06 ל ע פ א ט.ד ש נ ד ע ו
 נולד׳ 6 42 6.40 ד ע פ א ס.ד, ל ה א י ה י ל פ

ש פ ע נולר׳ 12 ארנ־פט.פעשטענובע־ שעי ל
ם־־־זע. ורענער

קלי. 50 נולד׳ 9 ניו נולד׳ 8 ן. ע צ ■ י ו ו
קלי. 51,נולד׳ 8 ניז נולד׳ 7 ן. ־ א ק
קל׳. 20 נולד׳ 8 ביז 50 נולד׳ 7 ר. ע פ א ה
קלי. 20 נולד׳ 7 ביו קר׳ !0 נולד׳ 7 ץ. ו ר ו ק ו ר

קר׳. 15 נולד 33 כיו קל׳ 10 נולד׳ 33 ל. א נ
נולדען 27 נין קר׳ 25 נולד׳ 27
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שוס.

דאנרא. דער וואםםער.שטאנד
סא. ,2.60 נודאשעסט ,3.00 קאמאדן ,3.05 פלעשנודנ

.2.58 ארשאווא ,1.74 פאנששאווא ,3.39 נייזאטץ ,2.88
טה״ם. דער וואששער-שטאנד

סאל. .י,47 שאקא• ,1.36 וו..נאמעני ,0.79 מ..םינעש
.3.53 סענעדץ ,2.43 נאק

 *ונד יעדאקציאן ד־א ■■ד
 נדעשיב<£ צייטונג״ סעסטע* "דישעץ ״נייען

י העדרן רעם בובדדוקעיייא ר ו ב
 אין ך

ן אץ א
 אדרעס. צו וענדוננען אונד צושריפשען אללע וואהץ פעסש,
:אד־עפשע דנד. סייען

ו0*1. )11<ן ו ו ■■)(ויוון)■ 111 1ו

 :ע. נענויעלע איינע איוש אונד פאללקאשמען, נענינש דיעש
אוננאפה־נ. דודכאו׳ש אד־עסשע דיעזע־ צ״:נו;נ

 ע־- אבאננענטען אי־;ט־עטע;דע ;־יא ■■
 פארטזעטצוגגען ע״שיעגענען ביזהער דיא דאלטען

 אינזערער א י ד ארך ורא ״פאלליעטאנש״, דעם
צונעזענדעט. ניאטיש ״פר־יטא;.םעפא־אט.ביילא;ע״

 פעי. וועזענטלינען קיינע דאנשאנ דיש קולזע דיא דא
 דיא.קוח.שאבעללע* ה־׳שע ווי־ ליעסען ע־ליששען, ענדע־וננען

 לעועששאפף מעהר אנאגגענטען נעשעשצשען דען איש ווענ,
קאננק. צו ניעשע;

ע־־עגטהייל. ם׳ : שע־אנשוואישל־ך יעדאדצ׳אן דיא פ-

שטעיילעניגעזוך.
קורא, שו־ב■ אלש פאשטען א־־;ע; זוכע איך

 אינטער. שטאנדע איש ארך בין פשקנד״, תפלה. בעל
 אינד ד־יטשען אץ וייא זא ו־שי, ה־טש אץ רישט

 ער. צו עלעםענטאד.;ע;ע;שטע;דען א־נ;א־ישע;
 הע־פא־־א;ע:_ פא; צי־;;־שםע בעזיטצע טהיילען,

ק  לעה. ;עפריפטע־ אלש דיפייאם א׳גד ־אבבינען ד
 אינטע־ ערביטטע ציש־יפטע; ;ע;יי;טע - ־ער.

אד־עששע
1.4*0 .ויו■••וייו••״}!

111 ',)'•!186 5110)1810111 )1'.!1ז1111<.)(1' )100111111.(
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 אץ־ דאש שאטער׳ ליעבער איינזעהק, ווז*הל ווירסט
 בע. ווערדע ששל־כטען אנדערע קיינע דיך נענק

 בעאבאב. שאשעי דיינק געגען דוא אלם אבאכטען,
ס פרינץ זיך ודרד זא גאנ׳ן - *1 האסם טעט א ב א  

 ו. ו ע ט שאטער זיינען געגען ברויכט ער דענקען.
 אלם נעהטען, צו ריקזיכט מעהד נינם שאשא ק י ש

 ל ע א ט ז י א שזיתטער ן ע נ י י ז געגען דיעזער
1 ל־עם וואלטק שאשא

א י ו ! א • י י ו ו ן י ז א צ נ א ר פ צ ע ש  
 ל־יט- א־ם וויר וויא וועלכע, ע>, ר ע י צ י ש ש א

 בעריכטעטען׳ נוטטער שאר־נען אינזערער ארטיקעל
 יואור- שערהאשטעט ״ששיאנאש״ וועגען קאבלענץ אץ

 שוסע. שיייעם ארף בע־״טם דך בעשינדק דק,
 זיינע נייערד־ננם היעדורך האט ב־סטארק שירסט

 דא וואללק, בעקונדק שראנקריץ שיר שר־ינדשאשט
 ווי־טערע •עדע אד,נע אשש־צ־ערע ביידק ד־א ער

 דע־ש־אג. אים זעטצטע, ש־י־הי־ט אץ אונטע־זובינג
 אין דעם אבער נאטענטל־ך רעג־ע־ונג, צאז־שק

 ש־אנצא- מיטשערוויקעלטען אנגעלעגענה־־ט ד־עזע
 צו שערלענענה־יט יעדע קריענם-םיניםטער, ז־שען

!ערששארען
 אויש ע.) ק י ל ג נ ו א ם י א ק י ל ג ( *

 געשריעבען: קאט־טאטזגוררד (טאלנאער טאטאש־
 ש־עקליבער איין היער ודטהעטע דיעזעש !9, ,אם

 גאנצע דאם שטונדק וועניגען אין וועלכער ב־אנד,
 דאוו־ר קדשמאננעם יידישען רעם ו־אא־ענ.לאנע־

 אוטוואנדעלטע. אשע אינד שוטט אץ ן נ א מ י • ה
 צ־וי־א נעלענענה־יט דיעזעד ב־־א רוערען ביינאהע

 ער- רעש געקאטטק. לעבען אוטש ה״טאנן׳ם זאהנע
 רעבט- נאך דא וואורדען נאהע, שטיקונגם.טאדע

ק ארם צייטיג  גע־עטטעט.״ אי;ד נעצאנק בעטטען ד
 בענ- .;וטל בלאש ניבט טאן דא־ף דא נץ, -

 זה ״נם אויסרושק: שריידיג ארך זאנדערן שעך
ר לטובה
 םרייםאנ.סעשאראט.ניילאנע, נאבסטע דיא —־ _•
ק נ-־ננט ישראל״, גדול־ ״הולדות ם ד ו ל  בייז- דער ש
 אוגד זצ״ל א נ ל י ו ו אליהו מרד, הגאון דעס ניאשיע

ק  יהקאל מו״ה הגאון דעם ניאנ-אשיע דעד נ נ א 6 נ א ד
 ״צלח' נימדד,', דעם.:ודע שערשאשסערם זצ׳ל, י ו ד נ א ל

ט. א ר ט א פ וואהלגעטראששענעם שיש וו׳ ו׳ או>
ע :עדצעהלונג אונזערע — 1 ג י י  ם־ א ד נ ״ש

ד נ ו א ן ר ע ט ל א ע י  נעלאננט ע״ ק ם א ם ד
 האנשט איין ווא-דף אבשלוששע, צים נושפע- נאבסטע- א־ן

 ווע-טהע היסטארישק בל־־נענדעש שק ראטאן שפאגנעגדע־
 א״נעש שריינדע אללע דאהעד שאבק וויו וו־־ד. שאלנק

ק בלאטטעם יידישק נוטען וואהדהאשם  דאדו־ף •עשצט ש
 יידיש•! ,נייע ד־א אויף פרענושעראציק איהרע אויששערקזאם,

 וו־זללען, צו אי־גל־יטק כאלד שאגל־־שט צ־־טונגי פעשטער
 ג״יזשק בעדייטענד גענענווארט־נק דע- נייא ווי- דא

אץ 'ייי נ>ז ווישסען׳ נ־נט אב^ננענטען אונלע-ע- אנצאהל

ק דעסהאלב דנ  רעשארש. נייע טאג -6 טאג אשעייקא אץ ט
 ניזדק דעם או־ם רעשא-ם.ראבנינער ג־יע אוגד טעשפעל
 נעלערנט, נ־נטם וועלנער לאנדשטרי־נעד, יעדער העישא־

 צ־עהט קאנגק, צו גר־גדק עקש־שטענץ אייגע היעד דך אום
ק איינק ליך אננ ל ק אץ לאשט אן, ראק״ .  נע. צייטוננק ד

 •אבנינער נעלעהרטער ועדי אלם ע־ דאש שאבק, קאננט
 אייגע אוץ דעשנעשאם אוגד איינטיהרק, .־עשארם־ נייע אייגע

 קאנן פאן אוגד וואללע. נד־נדק ״דעפאדפ״נעם־ינדע״ נ־יע
ק דאם דץ, שעודנערם  אוגד פאלנישק מסישק, •ענע ענ
 יזן6 עדוועהנט, בעיי־טש וויא דך, וועלנע •ודק, רופענישק

ק נעב-יינען אוגד שא־שרישטק דעליניאזען אללק אנ  לקו
ו שווינדלע־ס זאלנען א־־נעם שאהנע ד־א אום וואללק,  י
 רעשון־ם. נ־יע אייגע ווייזוננק דעסשק נאך אוגד שאארק
ק אינם נעסיינדע ענ  טהיי. ניידען היעשיט א־וט עם חשק. ל

ק ק דיעזע ;געהאלשק ל אנ  יע־ עהנ>) נעט־־נדע אייגע ה
 יזי׳נע י ון ר נ האש שוו־נדלעד דער אוגד - ליניק

*1 רעל־ניאן
 דיעוע וואם אללעם, ניכט ך נון איוט דאם ״אנעי

 אוגד שרי־נענם דעם ד־א ״דאקטארעג״ראנב־נע־״, העורק
 נוןך אויך דאנייא אוגד אונקונדיג, דורכאוים לעזענש

 ווער. דא !טריינק אשעריקא אין היעד דנד, .-עשארפעד'
ק וואהל עלטערן, טהייערע דק,  וועלכע לייטען, שק ש

 לאנדע דיעזעם אץ דאם האבק, נעחארם לעזען, צייטוננק
 דאנענען ניישטלינע ן, ע י ר י ק אץ אשטערס יאננינעד

 יא, האלטק טרעדינטק איד,רע ן ע נ )1 נ א נ י ם אץ
 נ״שטליכער איץ ווענן דאם שאלל, דעד היישיג איזט עם

 קור. איינעם נאך וואבק שעהרעדע שיר ניישטיעל צום
ק קאללענק, דינק ער רייוט, ארטע ראננינעי הערק ד

 אנאגגעג. א־ינטרעטענדען שפאטער ווערדען, דץ לאנע דער
ג דק טען נ א ש נ ם א ע ן ד ע י י  ש נ א ש ר נ

 ע־צאהלונג נענענווארטינע אונוערע ארך נאכצוליעשע-ן.
 םעםאראט.אנדרוקעם, בעדייטענדען דעם טראטץ •א, איוש
 צאהלרייכק דק פאן ליעשען, שעראנשטאלטען ודד דען
. דעיאיטיג אבאננענטק אייננעטרעטענק נייא ר ע ש  

ק, ן ע ש ש י ד נ ד ק ז  ן י י ק נונהאנדעל איש דאם ו
ם ע נ י צ נ י י ר א א ל ש ש ע ש ק  נעקאש. צו ע

!איזם שען
ר ע ד נ י ק ) יש * ר או ע ץ.) נ י ו ו זן ד ם ד

 ערשט וועלנעם עחע״שאאר, יוננעס אנשטאנדינעם וער,ר איין
ן י י  דער אויש קינדעד 3 ניו 2 ווינשט בעזיטצט, קינד א

 האנדעלש״שולע דיא הו־שטשטאדט דע־ אין וועלכע שיקוינץ,
 קוןסט אץ בעוונק, לעהר״אנשטאלט זזןנשטינע אייגע וןדער
 ל. ע אייגע א־הנק וו>ן נעהשק, צו קוואדט־ע־ אוגד

 — ווירד. וועדדען טה־יל צו בעהאנדלונג ע כ י ל ר ע ט
 אוישקונשט נאהערע אום — אננעהשבאר. ועד,ר בעדיננוננק

ק אן ויך פאן ווענדע  נלאטטעם, דיעועם העררסנעבער ד
נודא״שעשט. אין ן א י ד ו נ שאריץ הערק

עסטעררייכ-אונגארן. אין יודען דיא
(ש!ן-טזעטצוננ.)

 דער.שט־אש. שאך ראם יא בילדעט ״איבערד־עם
 נענענשטאנד, זאלבען איינק רעכטם.וויםםענשאשט*

 רעם ״יעליניאנש-בעקעננטנים ראם וועלבעם אין
 ווא- אונד א־זט, נלייכנילטיג נאנץ ש־אשעםסארס•

 דיעזעם אין דעשזעלבק ״ט־כטינקייט־ היא נור ב־יא
- !״טום בלייבעז אדסשלאג-נעבענד שיאבע

 איין יודען דיא או־ף בעצוג אץ ט־אט יעטצט
 וואהל האטטע רעניעדוננ דיא איין. שטיללשטאנד

 נינסטי- אץ ״יודענ.ש־אנע־ זאגענאננטע דיא נערנע
 דען טיט זיך ז־א מוסטע ראך נעלאזט. זיננע נעם

 ק־אנלאנ- שערשיעדענק דער שטאטטהאלטערייק
 אונטערהאנד- ווייטליישינע אין דיעסבעצינלץ דער

 אבען בער־יטם ודר וויא יא, דא איינלאשסען, לוננען
אנ. איינצעלנק יעדעם אץ הערשארנעהאבק,  ק־

 יודען דער שערהאלטניססע דע־ בעצינליך לאנדע
 טיטטלעד- אבוואלטעטק. בעשטיסמוננק א־יגענע

 אינערווארטעטע דיא .186י> ■אהד דאם קאם וו־ילע
 קאניג- בייא טאנא־ביע אונזערע וועלבע ניעדערלאגע,

 שע־אנ. נרינדל־כע א־־נע שיהרטע ע־ליטטען, נ־אטץ
 שטאאט דער הערב־־א. שאליטיק א־ננע־ן דע־ דערונג

 א־־נעעס. אץ נעטהיילט, העלשטק צווייא אץ ווא־רדע
 בענאנן עם רייבם.העלשטע. אוננא־ישע אונד מער׳
 עסטער. דע- אין דיננע. דער ארדנונג נ־יע גאג־ן איינע

 וואורדע (״ציסלי־טהאניעך) רייכסהעלשטע ר־יב־שען
 דעצעטבעי .טען21 ש־טאאט״ג־ונדנעזעט׳ןשאם דאם
 שאללע דיא דעסבען קראשט שעדקינדעט, !867

אהנע שיטאאטם״בירנער אללע־ גלייכבערעכטינונג

אויסנעששראבען קאנשעסס־אן, דער אונטערשיעד
 אונשערקירצ. ארךדיא וואורדע נלייכצייטיג וואורדע.

 נאך גליץ - שערקינדעט. רעליניאנם.שרייד.ייט טע
 שערשאם. אוננארישען דער וויעדערהערשטעללוננ

 מיניםטע. איינענען איינעם ערנעננוננ דורך סונג
 וואורדע שארלאטענטם דעם עראששנונג אונד ריאומם

 צום יודען דער נלייכשטעללונג אץאוננאדןד־א ארך
ערד,אבק. געזעטצע

 עסטעררי־כ-אוננארן אץ יודען דיא זינד הי־טע
 עמאנציש־רט. ווארטעם דעם זיננע וריטעסטען א־ם

 אנדערק אין אונד שעסט אין ורק, אץ ז־נד יודען
 דער ט־טנל־עדער , ראטהע . געטיינדע שטאדטען

 דעס אונד ורק אין רייכם.ראטהעם דעם לאנדטאגע,
 טינדער ניבט ורא בודא-שעסט, אין רייכסטאגעם
 בעקליידען יודען דעלענאציאנק, דער מ־טנליעדער

 זיא ;שטאאטש-אטטער אונד שטאדט־שע שערנער
ק אין שטעללוננען הערשארראנענדע נער,מען  ד

 שאלקס., אן טהאטיג זינד יודען איין. מיניסטעריען
ק א; האב-שולק. אונד מיטטעל. בירנער.,  אוני. ד

 ש־אשעסםארק צאהלרייכע לעהרען ווערז־טעטען
 צו בער־יטם ארך זינד יודען יא, נלויבענס. יידישען

 ש־לאזאשישען דער לי־טערז דעקאנען(אבערסטע
 ערנאננט שאקולטעט נרעבטסלעהרע) ■ורירישען אונד

 יודע איין אב :שראנע דיא עבען אונד ווארדק.
 דארף, בעקליידען ״דעקאך אלם שטעללע איינע
 נעשאה עם וויבטינק־יט. נראסער זעהר שאן איזט

 דאמאלינע ווא.דער ,1817 יאה־ע א־ם נעמל־ך״נאך
 אדסששראך, גרונדזאטצליך עם ץ נ א ר ש קאיזער

 בעקליידען ״דעקאנ׳-שטעללע ק־־נע יודע איין דאס
 שיי. קירכליבען בייא או־ך .דעקאך דער ווייל ד־רשע,

 העדשאד. מום דאך טום. זיין טהעטיג ערליכקי־טען
 זאנדערן יודען, בלאש ניבט דאם ווערדען, נעהאבען

 האהעד בעקל־ידוננ דער שא; ש־אטעשטאנטען אוץ
 אור. נל־־בער ארם אוניווערז־טעטען דען אן ווירדען

 אוני. דיא •א דא בליעבען, ארפנעשלאספק זאכע
 פרא- איין אונד ווארען קאטהאליש וועדזיטעטען

 דאך דענן ביישש־על צום ״דעקאן• טעסטאנטישעד
 שונ_ שייערליכקייט קאטהאלישק אי־נער בייא ניבט

קאננטע! נירק
 וואהל דער בי־א שיעלען 1832 דעצעטבער א־ם

 שאקולטעט טעדיצינישען דער וויצע.דערןאנם א־־נעם
 פראטעסטאנטישען איינעם שט־טטען טייפטע; ד־א

 רעגיע. דער ב־א נון וואורדע עש צו. ם־אשעסםאר
 ש־אטעסטאנט איין אב :נעשטעללט ש־אגע דיא רונג

 בע. ווירדע דע־ארטינע אי־נע אוניווערדטעט דער א;
ן יא נאבדעם דירשע, קליידען ע ד ו  איינער שאן י
 טע־ץ .טען1 אש ? זינד ארסנעשלאםשען זאלבק

 אוץ דאש דאהין, רעניערונג דיא ענטשיעד 1833
 בעקליידונג צור ש־אשעסשארען ניכט״קאטהאלישע

נוד קאננק׳ ווערדען נעוועהלם ווירדען דערא־טיגער

 אץ אנוועזענהייט, דינער וועה-ענד איהן, ע־זונט, נעשל־ך,
 ניישט. דעד קאששט וואללק. צו שערטדעטען קירכע דעד

 ראנכינעד הערר דער ורעדער שאכט דאגן הויזע, נאך לישע
 אוץ דענן ווארום לושט״דייזע. אייגע וואנק איינינע שיר

 שעדטריטט נייסטליכע, עהדווירדינע דעד ראללענע, זיץ ניבט?
 אב- זיינער צייט דעד וועהרענד ם־נאנאנע דע- אין •א איהן

 ״רע. :אשעריקא אץ היער שאן נעננש דאם - י. וועזעגהייט
 ״רעליניאזע דולדזאשקייט', רעליניאזע טאלעדאנץ', ל־נ־אזע

 דאם איבערציינט, אבער פץ האבע איך שעינ-ידע-וגג',
 אנדעיעם ניבטש רעליניאן דער אין ״שיש.שאש' דיעזער

 שעיששאט. אוגד שעדהאהנונג ש־עבע אייגע אלם א־זט,
- ר רעליניאנק אללעד טונג

 דאם ניבט, יא עלטערן, טה״ערע זיא, גלויבק ״אוגד
 אין איזט, נעבאדען כרישם אלם וועלבעד נ־ישטליכער, איין

 כאראקטערלא. ד־א גור 1 ווירד שרעדיגען סינאנאנע איינעי
 בעשטעהען, יודען■ ״נעטרשטען אויש דיא שישש־אנעיע, זק

 : אין אויך שרעדינטען איה-ק שיט נעשי־ן, זא גאר ז־נד
 איינינע האששנוגג, דעד אץ אוישצוטרעטק, שינאגאגע דע-

 האשש. דיעזע אוגד קאננק. צו שע-לאקק זעעלק יידישע
 דאך דארף מאן עישיללונג. אין הייש־נ צו גור געהט גונג

 צולאססק, עם וועלכע יודען, יענע דאם שערנעששען, ניבט
 איש שרעדינע, ניישטליכער איין שינאנאנע איה-ער אין דאם

 טויש״בעקען שאם שריטטע ווענינע נאך גור נענאשפק נרונדע
דנד•' ענטשערנט
רע. דיא אום ליידער עם א־זט עלטע-ן, ליענע ״לא,

 נע. אששק עם שוס איך בעששעללט. אפעריקא אץ ל־ניאן
 ציים קורצע שיר ריללענס, אנשאננס וואר איך שטעהען,

אום נעהטק, צו אנש־עד אייך שאן אוגד הייסצוקאשמק,

 זיין רייבליך האגדווע-קע- טיבט־נע- איין ווא אשע־יקא, אץ
 שאננעל דער דאך ניעדערצולאסשען. פץ שע־דיענט, בראד

 שאג איך וועג. היעד שאן שיך טרייבט דעליניאן יעדע- אן
 דער אויש ל־־טען שאן וועלכע וועלט', .נייק דיעזער אץ

 ניבט געווא-דען, שעראונריינינט נלי־כזאש רעלט' ״אלטק
׳.' בלייבען

 שיינק אץ וואפיט דעם, שיט שליעשען שום .איך
 דאס איבער איך אלם זאללען■ אנשאננען העטטע ב-יעף
 ע-שטען אם אץ האבע אנלאננטע, נליקליך היער שעער
 א-טהאדאקסענ״סינאנאנע, קליינק היעזינען דער אין שבת
 נ וואהל לענעט !נענענשט ״נושל געפאם, שא-שרישט דער
 אשע- נאך שעע־עם דעם וואנק דיא אינער פיך דער

 ננאדע היפפלישען דינעד אין שיך ווירד נעבראבם, ריקא
ק אץ ארך אלסנאלד  אננעהאדי. טה״עדען שיינער קדייז ד

ק  1 נליקלץ אוגד וואהל לעבעט דאה,ץ ב־ז הייפשיהרק. נ
, זאהן טרייער אייעד ׳ פשר ך נ א פ ל ע ש ש א ק

 ראבנינער. קליינק דעד אץ ע-דענטע בריעף דיעזעד
 בעשאר. ד־נע ששה יא האט שריידע. אונגעהייערע שאפיליע

 אננעקיג- שאיפליך שיטטע איהרע אץ אנקונשט שטעהענדע
 דער דאבבינערין, שדויא דער וואללטע איינעם גור דינט.

 געש. ששה דאס צוזאנען, דעבט ניבט פוטטער, צאדטליבק
אננאב. נענרא ניבט ט ק נ ו ט.ש י י צ דען לץ

 חיים ר מאנטע רי־ב, טהייעד שיין ניבט, שאבט ״דאס
 אונוער דאס יא, דעד,סט דוא נעשריכטינענד) קאששעלשאנן

 האט עד ליענט. ,איבערראשוננעך דיא לענק, זאלל פשה,
 אפיס אץ זץ ער ראם איבע-ראשט, נאנרינט דעד פיט אונם
 אנקונשט דינער פיט אוץ אונם ווילל ער ;נעשינרעם ריקא

שאלנם.) (שלום איבעדראשען.׳׳



ק  שריי- העררליכק אונזערער רוסלאנדם איינשלום כ
 — וועררעו• ביינעב־אכט ך א ל איץ ה־יט

 אדסאיינאג. דעססען ,עדיעטערטעש״. זאווי־ט
 יא. בייפשליכטק. שאללקאמטק ורד דערזעטצונגען

 אונזערער בינדנים דאש ניבט נעוויס ווינשען ודר
 גלוי. אונזערע וו* שטאאטע, מיטא־ינעם מאנארכיע

 גע- אונד פעי־שאלגט אונאדשהארליך בענס-ברידער
 אוץ עם א־זט דעשהאלב אונד וועדדען. מארטערט

 עסטעררייב. דער שאלקער אללע ווענן ערקלערלץ,
 צוזאטטענקונשט דיא אויף מאגארב־ע אונגארישען

 קא־זער רוסישען דעם ט־ט העררשערם אונזערעם
!בליקען בעקלעטטונג* א־ט,איננערער איינער טיט

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
ן י י ־ א ר ( ע ש י ד י  - ע ט ש ־ א פ י
ר ע ם ין נ ע י ד י ו א ן ־ א ה י י - ק ב י א  

 (אבער.עםטעררייך)ודרד ר ע י י ט ש אדם .)עד ז
 ,הי־טעט־אףה־ער טעלענראשירט: ד־עזעם !9. פאב
 •* ־*)זעו' ם־אנ־ן קאיןעד.קאגינ מא־עסטעט זי־נע
 פע־אנשטאלטע. ד,•ער דער בעזיבט-גונג צור איין,
 אינדוםטריע.אדםשטעללונג. אוגד געווערבע. טען

 קירכליכען אוגד וועלטל־בען איבדיגק דען אוגטער
 שארשטעהער דער אוץ ערש־ען טראגערן - ווירדעג

 קולטוס-געטייגדע, א־זדאעל־ט־שען ה־עדגען דער
 אום אץאוידיענ*ן, ין, ט י ג ר ע ט נ י ו ו ה׳ הערר

 עטם- קאיזער דער בעגריסען. צו טאיעסטעט ד־גע
 וואהל- בעזאנדע־עם ט־ט ורנטערגיטין הערק שגג

 ד־א אב דך, ערקיגדיגטע טאיעסטעט ז־יגע ודאללען.
 זיינעם ד־ט נעםיינדע-ם־טנליעדער דער צאהל

 בעזובע שטאטטנעשונדענען •אד,רען א־־נ־גען פא־
 בע- וויגטערניטין הערר צוגענאטטען. בעדי־טענד

 דער ראש היגצו, שינטע אוגד ם־אנע ד-עזע יאהטע
 שאן איינוואהנער י־דישען דער טה־יל גראטטע

 זץ א־גדושטריע אוגד געווערבע ט־ט ר ע י י ט ש
 ודעדערהאלט טאיעשטעט זיינע וואריבער בעפאששע,

 ב. גא ר,ונד צופריעדעגהייט אללערהאבשטע זיינע
 וועלכעס ארך, זץ ערקוגדיגטע טאיעשטעט דיגע

 כדיסטל•- אוגד יידישען דען צודשק פערהעלטניש
 הערר אלש העררשע? ארטעש דעם ב־רגערן בען

 שטאדט דעו־ אץ דאש ערווידעדטע, ווינטערניטין
ער י ט ש  אוגטער. אהגע אונטעראללעןבירנערן, י

 הערצליב- מאנל־כשט דאש קאנפעשם־אן, דער שיעד
 זי־נע ערודדערטע אבוואלטעט, שערהעלטנים סטע

 ן גאטט, ״וואללטע עדש־־־ט: דכטלץ מאיעשטעט,
 : גיישט גל־יבער איין רייכע גאגצען ם־יגעם אץ דאש
 קאג- שערשיעדענען דען א-גטע- שר־עדענם דעם

 טא-עשטעט ז״גע - י ווירדע העררשען שעששיאנק
 אין זאגא־ ורגטערניט׳ן העררן א־גדעם צייכגעטע

דעששען א־בער זעלבשט ער דאט א־־ם, ווי־זע דער

פאלליעטאץ.
מאסקע. דיא אוגד גראס־עלטעק מייגע

ן. נ א מ ט ר א ה ט־ דר. שאן
פא־טזעטצוננ.) י-טע2<
כסליו. הדש -אש אם א, • 6 ל ע ד א ל י 6,
!נעשודסטעי טהייערע עלטערן, ״נעליעבטע

 דיא נעפריעזק אוגד נעלאבט אללטאנטעע, .יעד
 יאה*. שאד פארפאהדק אונוערק דעד נאסע, היילינע* דין

 סיך אוץ שיד,־טע האם, נעשפאלטק מעע־ דאם טדזענדען
 נ־אסק דען א־בעי וואהלבעהאלטען אוגד אונשעדלעטצט

 ד־עש א־ך ווענן וועלט״. ,ניש זאנענאננטע ד־א א־ן אצעאן
 לאבעלן א-ין טיינעד דך בעטאבטינט נשדעדשרייבע, ויא-ט
 אטע- נעננק זיא סענשען. דער בעשדאנקטה־יט ד־א א־בע־

 אלט לא נינם אטצריקא ווענן אלם וועלט', ,נייע ד-א דיקא
 אלל. דעם ודללען דען דויך !אייראפא אונזער אלם ווערע,

 נע. אי־נטאל אדף ערדע נאנצע ד־א •א א־זט טאבטיגען
 או׳ז־וו׳. אשד־קא אטעריקא, אזיק, אייראפא, ווא-דק, שאפשען

̂ר6 ע־סט מענשען אייראפעאישק ד־א יעדאך ודיל  וועד. ז
 אסע. נעטליך וועלט.טד־יל, דיעזק יאד,ר.ד,ונדעיסען נען

 אללערדיננס א י ז ־ל6 דיעזעם אוגד ענטדעקטען, ריקא,
 אוץ אמעריקא זיא נעננק לא וואד, ם ע י י נ עטוואם

 אלטעס קיץ עם ניבט נאטט נייא אבער !ושלט* ,נייע דיא
 איבער נוט לא •ע זייט וואכט אוינע זיץ נ״עם. קיץ אונד

 בעקאננטען לאננפט איב־עען, דיא איבער ודא אםעדיקא,
 ברויכען טהייערען, טיינע דאהער, עבען אונד וועלטסהיילע.

 נע. סץ אץ דאס סאבען, צו וא־נע קיינע דאריבעד דך דא
פיה. אץ נעש־נדע. נאדען אפעייקאנישעם אויף נענוועדטיג

 ודארויף ערקוגדיגטע. זץ שריוואט־שערהאלטניםסע ,
 אללע־האבסטק שערדכערונג דער ט־ט איהן ער

 טעלע- דיא ודיט זא - ענטליעש.* וואהלוואללענם
 שערגעם־ ניבט מאן דא־ף נץ טעלדונג. גראשישע

 יאהרען שריהעיק אין עסטעררי־ך אין דאש סען,
 אין דיעזען עם דאם אונד וואהנטק, יודען קיינע גאר

 דורך געלוננען, צ־יט קורצער שערהעלטניםטעם־ג
 שאראורטהיי- אלטען אללע רעדל־כקייט אינד פליים

 אין שריד,ער דיא יודענטהום, אונד יודען גענען לע
 גאגצליבק צום געהע־רשט, קרייזען כ־יסטליבען

 אנ. דיא זאללטק א־בר־גענס ברינגען. צו שווינדען
 טאג- מיענע הי־כלער־שער טיט ד־א טי.םעט־טען,

 א־נזערען פיר אנהאננליכקייט טרייע א־הרע טאגליך
 א־־נ- נונטעהר בעטה־יערן, טאגא־בק ערהאבענען

 1. •אזעף פ־אנין קא־זער.קאנינ זעהר וויא זעזהען,
 יודען דיא געגען רעטצערייען שט־אפליבק איר,-ע
!שע־־אטטט ענטש־עדענשטע אושש

ר ־ ע ב י א  דרי*- דער 1ט ר א ן ע ד ו
 ש־־־ען •נייען דע־ ווירד קא־זער-צוזאטטענקונשט,

 טעלעג־א. שאלנעגדעם פעטערשבו־נ א־־ש פ־עששע•
 דאש בעשטיטטטהייט, ט־ט פערלו־טעט עם פי־ט:

 ווארשדער זי־נעם וועד,*ענד קא־זער רום־שע דער
 דעם גאך ■אגד.או־שפלוג איינק א־־פענטהאלטעש

 ווארשוי- דער אן ין ט י ו ו ע ־ נ ע י ק ם א־טע
 טאגא־בק דיא וו־רד. אונטע־נעהטען באהן וויענעי

 ווערדען עםטעיר־יב-אונגא־נש אונר דייטשלאנדם
 עבענפאללש יאנד-אויספלוגעם דיעזעש אנלעשליך

 אלזא א־ט וועלבער קאטטען, םק־עניעודטין נאך ;
 ט6דריי.קאיזער.צוזאםםענקונ דיא פיר פלאטין ן דע

וריד. בילדען :
ן ל ע ם ב ע ו נ.ו א ר ה <ט * י  ם- י נ ע א

 מאן שפיעלט עגיפטען ארמען דעם טיט ן.) ע ט
 שש־על.באל- א־־נעם טיט עטווא ודא וויללקיר, נאך
 אב־וא־טש, באלד בעליעבען נאך מאן דע; לען,

 האט •אה־ען שאר שליירערט. א־־ש־־א־טש באלד
ז. ־ א ודצע-קאג־נ עג־פט־שען דען בעקאנגטלץ סאן

 איגד געשטאסק טהראנע שאם שאשא ל ע א מ
 פא. ק י פ ו ו ע ט זאהן זי־נען שטעללע ז־־נע אן

 עבען. גלויבטע סאן ערהאבק. ודצע-קאניג צ־ם שא
 איי. דער פא־דע־־נגען דען מאגן יונגע דיעזער דאם

, ראפעא־שען ע ט ב א מ ש ^ ר  נאטענטלץ נ
 נאבגיעביגע־ ש־אגק־־־בש, איגד ענגלאנדם דענען

 זיך שאשא ק ־ פ ו ו ע ט דאש ווערדע. צ־־גען זיך
ק רערגאב, דאצו  טרראנע שאם פאטער א־־געגע; ד

 דעטזעלבען אדף זעלבשט אים פערדראנגען, צו
 טיעפען דע־ פ^ן צ־־גט דאש נער,טען, צו פלאטין

 דער פאמיליע דער אין וועלכע פע־ראמטענהייט,
 נעשיר,ל, בעססערע יעדעם העררשער עגיפטישען

 א־יגענען דען פיר ז^הנעש דעש נעשיר,ל דאש אוץ
̂ך — שערניפטעט. שאטער, שערב־עבען יעדעש דז

 שוטצע:>ןם. דעם אונטע־ בעדוהינט לון עבען היעד ם־ך לע
קוןלין.* וןדע* פ*אנ אץ פריד,עד וויא טעם,

 איך בעדדע־ליך. זעה* אילם ם ע נ י ־ א .אבע*
 אללע נינם דאם בעמעדקונג, טדדי־נע ד־א נעטל־ך טאבע

 ודא דענקען, ללן דיעסבעצינליך לעבען, היעד דיא פענשען,
 אטע. נאך איישןפא או־ם דע־ טהייל נדוןטע* איין ך. י א

 ודיל דאם וויייקלץ. נלויבט טענשען א־־ננעוואנדע־טען דיקא
 פע־העלטניספען איייזןפעא־שען דק נעלוננען, אידם עם

 ענט. נוןטט ל־עבען דעם אוץ טאן ווענדען, צו ריקק דק
 אונד בידנעדל־בע !ןללםטע6 דיא ה־ע־ דא קאנן. פליעהק

 דיא דאס מאנכע, נלדבק העדרשם, פ־ייה־יט דעליניאזע
 עבען דך סאן ווענן בעשטעהע, דאדין דייהיים6רעליג־אנס.

 לאו. נאד אוגד נאנץ יעליניאן יעדעי אונד אללער פאן
ק דא ודדקלץ, טיינען דוטסקאפפע דיעזע !זאנט ענ  אץ ל

 נאטם־ .אלטען דען אום דך דא ווא וועלט', .נייק איינער
 קיטמערן צו סעהר ניבט נאד נעבאסען, עודנק ויינק סיט

 אונטער ארך ליידער הע-רשט אנשויאונג דיעזע העטטען.
 זיא טאנם. טרוידינ לעדר זעהר, פיך וואט יודען, פיעלק

 אזיק, אי; לעד,דע היילינע זיינע נאטם דאם פעדנעססק,
 דאך אונד האט. נעאפפענבארט ,סיני״ נערנע דעם אדף
 וואדום !נעלטוננ איידאפא פיד אויך לעד,דע דיעלע האט

ז' נילדען אוישאהטע א־נע אטעריקא אלזא זאללטע
 נלד. אונזעיע ליידער אנע* עם דנד סייסטק .אם

 מסע. אונד נאליציען רוסלאנד, אדם דיא בענס.נענאססען,
 אטע. אויף דך דיא איינוואנדעוץ, היעד שאארענווי־זע ניק

 וועלנע שיד נאםטעס.דעליניאן, דער פאן נאדען דיקאנישעם
ק טויזענדטאל הייסאטה אלטען איהרער אץ דאך זיא ;  ד

אונעד. טיט דעלכע העטטק, נעשפיענען שייטעדהדפק

 וועלכעם עננלאנד, זעלבסט. ענדע אם דך ראבט
 שטאהליכע איינע קאנשערענין לאנדאנער דער אדף

 דעם אונטער נונמעהר האט ערליטט, ניעדערלאגע
ק קאטטיססעו־ם קאנינליכען א־ינעם טיטעיל  ד

ק לארד שטאאטסטאנן א א ר ב ה ט ר א  נאך נ
 האט, אוישנאבע דיא וועלכער געזענדעט, עגיפטען

 שאם א ש א ם ק י ש ו ו ע ט וויצע-קאניג רען
 שטעללע דעססק אן אונד שטאסען צו טהראנע

 פרינצען טינדער-יעהרינען נאך דען זיינקיזאהן,
 עננלאנד ערהעבק. צו טהראן דען או־ף ש א ב ב א

 טינדער. דער וועהרענד דאש הין, דא־ויף ציעלט
 ענישטישע דער וויצע-קאניגם נייק דעם יעהרינקייט

 ט־ט וועלכער פאשא, ר א ב ו נ ישטאאטשטאנן
 פע־טרו־טעם זעהר אויף רעגיערונג עננלישען דע־

 ליי- פע־ויאלטונג איינענטליבע ד־א שטעדט, שיסע
 עננלאנד דאש ווייזע, דער אי; צוואר אינד ודרד טען

 דער אב - זאלל. ציעהען נוטצען זיינען היעבייא
 זיי־ ודרי׳ הערנעבק דאצו זיך ם א ב ב א יוננע

 דאטיט שערדראננען, צו טהראנע פאם פאטע־ נען
 ■י ניבט דענן ווארום - ? ריישע דך אן דענזעלבק ע־

 נענענאי. שאטער זיינעם דענן עד זאללטע ווא־ום
 די- דיעם שאטע־ דין אלם דענקק, דטטליכעי בער
 אץא;י. - נעטהאן? נענענאיבער נ־אששאטע־ נעם
 פאלל פאלנענדער קאטטט טהעאטער-שטיק נעם
 דא טראט, ב־רנער רייכער איין :דארשטעללונג צור
 אלל שיהלטע, נעשוואנט אלטע־ דאש דורך ז־ך ער
 שערה״ראטעטען איינצינק ז־ינעם שערמאנק זיין

 נאך פערוואלטע. עש דיעזער דאם־ט אב, זאהנע
 ליישטק טעהר ניבט נא־ גרייז דע־ אלם יאהרק,

 א־ינצי־ ד־נעש שערשינונג אויף ער מישטע קאגנטע,
 נ־אשע שאן אייך ט־טטלערוויילע דע־ ז^הנעש, געז

 שיעה דעם אונטער שטאללע א־ם האטטע, קינדער
 האיט- דע־ ר־עף קאם, וו־נטע־ דער אלם שלאפען.
̂הן אלטעסטען דינען מאגן הע־צינע  הע־ב־־א, זז

 ט־ט ן ע צ ט ז* ק אלטע איינע אידם א־בערנאב
 דא. נ־>*ש.פאטע־, דיינעם דיעזע ״ניב וו^־טק: דק
 יוג. דער — ש־יערעד ניבט שטאללע א־ם ער טיט
 איבער יואר עמשא־ט לאננשט שאן דע־ מאנן, נע

 נראש- זיינעם דיא בעהאנדלונג, הארטהערצינע דיא
 ענט- קאטצען דיא נאהם ווארד, טהייל צו פאטע־
 ז־א שניטט אונד טעששער איינעם נאך נרישף גענען,

 דוא האשט .וואש - האלפטען. נלייבע צ־וי־א אץ
 אונודל- פאטע־ דער אידם ריעף - נעטאבט?■ דא
 האבע ״איך ערווידערטע: מאגן •ונגע דע־ - צו. ל־נ
 דיא צערשניטטק. טהיילע צו־־יא אין קאטצען דיא

 גראם- גרי־זען ם־ינעם איך נעבע האלפטע אייגע
 ד־א שי־ אץ ווערדע האלשטע אגדערע ד־א שאטע־,

 איש נ־י־ז אלם א ו ד ווז$ א־־שבעוואהרען, צייט
 דיך דוא דאטיט מיששען, שלאשען ווירסט שטאללע
דוא ערש־־ערשט! ניבט אונד קאננעשט צודעקען

 ש^־ש־־פ. דעליניאזק אללק £!ןן דך אייפע* קלע־ל־נעס
 דענט איינען נ׳אכם עם !ללןזואנען נענדייכען אונד טען

 אוינק א־ינענען טיט דאם אלל איינדדוק, קזןם־ש-פיינלינען
 לאננען טיט קאפטאנם, אץ דיא ל־יטע, טיססק. צו זעהק

ק .פאות• אינד בא־טק  בעטיאטען, אטע־־קא׳ם בלןדען ד
 אב־אוי־טען טיט שאן שפאטע־ וואנען ווענינע שיטאלצי-ק

 ווי־דען גע־נע איינהע*. עלי־דוננ טאדע־נע־ אוגד נעדכטע־ן
 דא דאם קדם דאך, ;פע־ל־־ננען אנשטאטטונג איד,רע ז־א
ק  זאפאדט יעדעם פאן יא זיא ווע-דק דא אפפנען, מונד ד

 אונגליק־ ״נ־אםטע דאס איס איהדע־זייט דא וואם ע־קאננט,
בעטראבשק.*
ע,8ם־*וואט.לי־ ענדליך וינד סענשען דיעזע ,אונד

 אי־נע* אידנענד טיט ארעד הויז-ק טיט ענטוועדעד דך דיא
 פאסט דאהעד דא קאנן טאן נעשאפטינק. פ־אפעססיאן

 איי. ש־עבע־האשטע* ואלך טיט דך דא ווענן ענטשולדינען,
 ארו־וו׳ קליידע* טאדעדנעד אנלעבונב דו־ך נעשטרעבען, לע

 אין הע־קונפט רוטאנישע אדעד פאלנישע, רוסישע, איהדע
 דיא.חזנים', דא טוס סאן אלל־־ן נר־ננען. צו שערנעססענה־יט

 ווא. איינינע וועלנע זעהען, וו׳ ז׳ או׳ ,מוהלים• ״שוחטים״,
ק  .פ־עדינע*־ אלם אטע־יקא אץ אנקונפט א־ד,דע־ נאך נ

 וו. שטיעלען צו ראללע א־ינע .יעשארט.דאננ־נער״ אונד
ק. ק אללע ויא נעהטק אללעס פא־ נ  אן, דאקטא־-טיטעל ד
 דעד. א־ינק אום אטעריקא פ־ייק דעם אץ יא זץ סאן דא

 סאן לאסט השר קיטסעדט. ניבט ט*םעל.םיסברויך ארטינען
 אונד 1דץ .נאדר* א־ץ לוסט איינענער נאך יעדק עבק
 אונד דנד, ,נאררק* נדאסערע נאך דעלכע לייטע, עם ניבט

 בעשווינ. פאלשען.דאקטאר• דערארטינען איינעם פאן דך
1 ניעטאנו דארוס אוץ זץ קיטםערט דא - לאססק דעלן


