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פאליפדק. אייסערי: אונד איננערע
— ע־נע.6 אוגד נאהע אין פא-נאננע פאליטישע —

אויגענ־ א־ם ליענט אננעדייטעט, שאן ודר ודא
 עסטעדרייכ-אונגארי- דער שוועדפינקט דער בליקע

 דעלענאצי- דער אויששיששק דען אין שאל־טיק שען
 דעלעגא- אונגארישען דער אויסש־סםע ד־א אגק.
אבק ציאן  בעהאנדלוגג דעד טיט טאגטא; שא; ה
 איישערן דעש טיגישטע-איש דעש באדשעטס דעי־
 בע־ קריעגש-טינישטעריאוטש געטייגזאטען דעש אינד

 א•־:- דעד בעט־עפפש פערהאנדלוננען דיא גאננק.
אבק באדשעט-פאסטק צעלנען  ג־^שע ראש -6 ה

 איבעד- א־נטעדעששע. בעזאנדעדעש קי־ן שובליקום
 שערדאנדלוננען דיעזען שאן דך טא; ברויבט דיעש

 פערשפרעכען. צו דעדלטאט נינסט־געש קיץ דודבאדם
 בעורללינק, אללעש ענדליך העררען דיא •א דא

 פא־- צו טינישטע־ געט־־נזאטע; ד־א איממע־ •ואש
 אויש- דיא דירשק אינדעש בענינדען. גוט £־־ דעדן

 דא געוויננען, א־גטע־עששע א; באלה שוש.דטצונ;ען
 פראנק דיא ד^ננעדשטאג-ז־טצוג; דעד אין ז־א

 ט־נ־ם. דע; אן ז־א וועלבע וועדדען, שעשטשטעללען
 איי. דע־ לא;ע דיא איבע- אדסווא־טינען דעש טע־

אללקו ריבטען שאל־ט־ק שעדען  ש^־לי־שי; - ז
 דעד דאש פינקט. אינטערעששאנטעשטע דע־ א־זט

 דעד בעז^לדונג ציד איישי־א־טיגען דעש מ־נישטע־
 איישלאנדע איש יאנדלן עשטערר־־כ-אוננאד־שען

 אלם שא־דע־ט, שיטטע דאדע־ע בעד־יטענד אי־נע
 אינד וואי. בעשטיטמט ביזדע־ צוועקע דיעזעם צו
 פ־־בטבר־נ. נע אי געודם איזט ם־מטע ע ז ע ־ ד

 יא א־זט קאנדלן דע־ דרפט-צוועק דעד נענדע.
 אונטעד- עשטע־־־־כ-אינגאדישען דע; בלאש, ניבט

 אננעדייהק שוט־ן איד־ע; איישלאנדע איש טדאנע;
 אוג- ל ע ד נ א ד דען אייך זאנדע־ן לאששען, צו

 שטאא. אי־־אפעאישק אללק טיט טאגא־ביע זע־ע־
 א־בעד טיששע; דיעזע שא־דע־ן. צי ק־אפטיגשט טען
 בע-בטע טאנאטל־בע נעשאשטע דע־ שטאנד דע;
 א־ינזענ- איישויא־טיגע; דעש ט־נישטע־יאיש דאש א;

 דעם נאך פא־צינליך דאנדעל אינזער דא רען.
 דיעם- דיא זינד זא א־זט. געריבטעט ע ט נ ע • ד א

 ט־רקי־ איש קאנזולן אונזע־ע־ בעדיבטע שאלל־גען
 שעדביען ג־יעבעניאנד, דוטעניען, אי; רייבע, שען
 וו־בטיג- איישע־א־דענטל־בער שא; בולנא־יען א־נד
 דיא דאש דאנד, דעד א״־ז אבע־ עש ליענט נון ק״ט.

אי- בע־־בטע שע־ראשל־בע־ ציזאטטענשטעללונג
 נדא. טיט דאנדעלש-אנגעלעגענהי־טען אללע בעד
 דא- עש שינדע; ודר איזט. שע־ב־נדען קאסטען שען
 שא־דע- דיעזע •וענן אננעטעששען, זעדר שי־ דע־
 יעדע אהנע מ־נ־שטעדיאיטם אי־שייאדטינען דעש דונג

 או־שנאבע ע ז ע י ד ווירד. בעודלל־נט דעבאטטע
 שוט- דונדערטשאבע א-נע לאנדע דעש וואהל קאנן

 ;שאדדערונג דיא אים ז־ך עש •יא איינבד־נגק. טע
 קיי- שא־ אוננאדן דא־ף דדעדט, האנדעלש ז־ינעש

ז צוריקשדעקען אששע־ נעם

 גאבריבט א״נע זאעבען טריששט לאנדאן אויש
 איזט■ געאייננעט וועלבעם עדאייגנים, איין איבע־ איין

 טיט מינישטע־יאים עננלישע גענענייא־ט־נע דאם
 ד־א דאש שטירצען. צי באדע; צי שלאנע א־־נעש

 ענישטען אי; טא; אונד ■אד־ שא־ ־עניע־ינג ענגל־שע
 שערהעע. ג־אשלישסטק ד־א דא־ט אינד איינגעדרוננען

 נעוואלטשטד״ך, איין ־■אד דאש אננעד־בטעט- רוננען
 מ־סבילליגט. מאבטען אייראשעאישען אללען שאן דעד

 שא- דיא אלליין וואודדע, שעראודטה־ילט שארף יא
א־זט עה־ליבד־יט• פאן בעגרישף ק־ינען האט ליט־ק

 די. ד־א דאטטט דאנן גל־קל־בע־, איי; ערשאלג דע־
 דימטעל. ד־א —א עדקלארט אונד פאליטיק בע־ע

 א־ינע פיר קאררעקט, פיר נעוואלטטהאט ש־־־ענדשטע
 דעד ■עדאך א־זט !האנדלונגשווייזע האב-פאליטישע

 וו־עדעד ש־ייטעט דאנן אונגינשטינער, איין עדפאלג
ד שאל־טיק׳ טאנטעל-דרעדערישע דיא אג ^י ק ע־  ד

 שטי־- טיט דייבליך זא אונטערלעגענען דע; בעודדשט
 לעבען, צום וויעדעד ניבט יא זיך עי דאט נען,

!ע־העבע
 שאן (וויצע-קאניג־) קדעדיווע דע־ דאט נו;
 לוי. ו־עלבע ע־האלטק, דעפעשע איינע ענישטע;

 נע. דיא אי; איזט (אש־יקא) ם ו ט ד א .ב :טעט
 נעשאללען, א־אבע־ אויפשטאנדיגק דע־ ■ואלט

 א־דדעם אנפידדונג אונטעד א־ט ד־עזע; וועלבע
 בעלא- מאנאטע; ז־יט שא; יפראפעטק) ־ ד ד א ט

 איזט ;א ד ד א נ גענע^אל עננלישע דע־ נע־טען.
 ד גע־אטהען • ד ה א מ דעש געשאגגענשאפט אי;

 ווי. ענישטישע דע־ טעלעג־אש־־טע טעלדיננ דיעזע
 דאך עננלאנד. פא; ־אניני; דיא אן זאנלייך צע-קאניג

 ניעדעדשטעט- זא לאנדאן אין נא־־־בט דיא ווירקטע
 שיד ניבט גא־ ־־בטינקי־ט דע־ען מאן דאש טע־נד,

 ליעם קאנינין דיא קאננטע. ע־אבטען נלו־בדאפט
 וי־צע-קאניג דע־ דענן אב :צו־יק-טעיעג־אשי־ע;

 ניעדעד. ד־עזעש ריבטינקייט דעד שאן פע־זאנליך
 — /■ דיא א־בע־צייגט שטעטטע־נדען.ע־אי־נניששעש

•וא זיך או־ף לאננע ניבט ליעם ריק-אנטוואדט דיא
 עננלאנד שיד דע־ דאש דאדץ, לו־טעטע אינד טע;

 פאלל שטאבשאללע א־בע־אי־ש ־עניע־ונג זיינע אינד
!א־זט איינגעטדאפפען טדאטזאבל־ך

 דאנן מעלדוננ. ד־עזע זיך בעוואדדד־יטעט
 א־ינע־ פא־ ם־נישטע־־א־ם עננל־שע דאש ש־טעדט

 דידש- א־בעילעבען קוים עם וועלבע ניעדע־לאנע,
 ם־נישטער-פ־אז־דענט. עננלישע •עטציגע דעד טע.

 מאנבע בע־ייטם וואהל דאט נלאדשטאנע, דע־־
 אלי••; א־בע־לעבט. ניעדעדלאנע עטפפינדל־בע

 דיעזען ארך דאך דענן דידפטע ע־א־־גניש דיעזעם
 שטא- טער-פאשטען מינים ז־ינעם פאן טאנן קיהנען

 ענגלאנ. ד־א איטטע־ בעט־־בטע נלאדסטאנע שען.
 ענג- דאש ש־אזען, פ־אדלערישען זיינען טיט דעד

 ז״א׳ וועלט דע־ שטאאט טאבטינשטע דעד לאנד
 אנ_ דיא איש אינטע־נעהטיננען זיינען בי־א דך דע־

 קיטטע־ן צו ווענינ טאבטע א־בד־נען דע־ דבטען
 ע־. נלאנצענדע; פא; איבע־אלל יא עש דא האבע.

 ענב. ע־לעבט נון אינד !ודרד בענלייטעט שאלנען
 טאפשערסטען זיינע־ איינע־ דאש שטאך, ד־א לאנד
 דע־ד נעמליך נענע־אלע, דעלדענטיטד־גשטען אינד

 א־א- איינעם געפאננענשאפט דיא אי; ן, א ד ד א נ
 עננלישע דיא ווייל ;עראטה, • ד ה א ט בישען

 דיא אין מאנאטען ז־יט דעם שעדזייטט, עם רעניערוננ
 הילשע ט־ליטא־ישע נענעראל נעדדאננטען עננע

 פאל- דיא אלזא דאט ־עגיע־וננ דיא !נאבציזענדען
 דעד שאן שטאך, דיא פי־ שעראנטוואדטל־כק־־ט לע

ויא־ד! בעט־אפשען זאעבע; עננלאנד

 א־־נע בע־לי; אין ווידד ־־עזעש י.טען5 אם
 אי־־אשע- אדע־ יןאנפע־ענין אייראפעא־שער א־ט

 זא. דיא איש צוזאמטענטדעטען, קאנגרעששעש אישען
 א־נ- דאטיט לאזען. צו ״קאננא-ש־אגע״ נענאננטע

 שע־שטע. בעששע־ נענעגשטאנד דען לעזע־ זע־ע
 ער- נאדעד וועניג איין זאשע דיא ורד יואללען דען,

 פא־טוגאל שפאניען, ענגלאנד, ם־אנק־ייך, קלעדען.
 בעריה. אין שטא-ק מעערע דעם טיט אנדע־ע איני
 איינע יע דיט טדייבען שטאאטען שטעהענדע דונג

:דייסט דאש זאנענאננטע.קאלאנ־זאציאנש-שאל־ט־י'.

 גראשערע טעעדעש רעם _ _יענז׳יטם עראבעדן ז־א
 אנזיע. לאנדש-לייטע לאששעןי^א־ט אונד' שטריבע

 דאנדעלס-שעדב־נ- אין דאנן זיא• דענען טיט דעלן,
 אוד. יא וואד א־־ךיינא־ד-אטע־ילא טדעטען. דוננען

 דך וועלכע קאלאניע״׳ .ענגליש* א־ינע ששריננל־ך
 דיגע וואורדע. שטארק עם אלם ששאטע־, ־,עדאך

 טוטטע־-לאנדע עננלישע• יפאם ■אי^בדאננינרףט•
 הי־טע ב־ז דאט מאנא־ביע אונזעדע ■יעדקאמפשטע.

 דאט ד־יטשלאנד קאלאניע. א״נצינע קיינע נא־
 •קאלאניזא. נע א" יאהרע; לעטצטען דע; אין עבען

 א־נדעש בענאננען, בעטדייבען צו ציאנס-פאליטיק*
 איינען קיםטע וועסט-אש־־קאנישען דעד אן עם

 נאטע; דעם אינטער דע־ עדאבעדטע, לאנד-שטדיך
 דא מום דייטשלאנד אלליין א־זט. בעקאננט .קאננא־

 אין עננלאנד טיט מעדר נאך אונד פ־אנר־י־ך טיט
 טאב. ביידען דיעזע דא גע־אטדעי, שט־־יטינק־־טען

 בעדייטענדע אש־יקא אין לאננע זייט שאן יא טע
 לאסט עם יא, בעדטצען. שטרעקען אונד פ־אוו־נצען

 אננע. בעשטיטמטהייט נענויעד טיט ניבט גא־ דך
 יענע־ אדע־ דיעזע־ בעזיטין דעד ור־ט ודא בען,

 דעד נון ורדד אננעלעגענד־־ט דיעזע רי־בט. טאבט
 צ־זאטטענ-ט־עטענדען בערלי; אין ד־עזעם 16. אש

 אונטעד. רעגעלוננ צוד קאנשערענץ א־־־אפעאישען
 זעלבשטשער. עש וועדדען וויר וועדדען• בדךטעט

 ודבט־נע אללעש א־נטע־לאששען, ניבט שטאנדל־ך
 בלאטטע אינזעדעש אין שעדדאנדלוננען דיעזען אייש

!טיטצוטהיילען ־אשעשטע אייפש

נייאיגקייטעץ. פערשיעדענע
ר י (ש ס • ע ז א ) ט ע ד א ־ ש ע ט נ א ט

 ל־ידער רידד, טעלעג־אש־־ט לאנדאן אויש ודא א־זט,
 שעשט-טאנעש דעש ארשרעגוננען ד־א ערקדאנקט.

 נע. נאבטד־ילינ גדייז שיואבע; דען ארף האבק
 אלשבאלד אללטאבטינע דעד אידם טאגע ווידקט.

!לאששען אנגעד־ידען נענעזיננ שאללםטע ד־א
א י ־ ו ג ( נ ו כ ו ז ר ע ט נ ו . א ע  נ

ס פ פ ע ר ד ט ע ל ד ד א ו ם ו ע . ד י ד י • 
ן ע  זייט וררד ז) י ו ד ק ן ע ט ר י ט ו ם ע ד ש

 שאדט. קאטיטאטש-דדזע איש היעד טאגען א״נינען
 קיץ נאך זץ דאט או־נענבל־קע צום ב־ז נעזעטצט.
 אין וואדל ד־א דאש דעדרסנעשטעללט, ם־שב־וק

 וועד. עדקלאדט נ י ט ב ־ נ אלם דעששע; פאלגע
 קדרן דעש וואהל ד־א ורגשקדאש ורד ט־שטע! דען

 ד־עב״א ז־ך עש דא וועדדע, עדקלאדט נילט־נ אלם
 דיא אום זאנדע־ן דאנדעלט, פעדזאן ז־ינע איש ניבט

 ניבט עם דאטיט השם־. •חלול א־־נעם שערנע.דאלטוננ
ע איין דאם היישע, ד ו  צום בעשטעכונג דורך י

1 וואורדע נעוואדלט דעפוטידגיען
ר ד ע ה ו ץ • א נ נ י ) א י ש ל ע  דאט ה

 פ־אג. דינע םעקעלי.קערעםטוד אין דיעזעש .! אש
 ביישאלל לעבדאשטעם זעד־ אונטער דאטט.דעדע

 א־־סזיבט נענדינדעטע אלזא א־זט עש אבגעדאלטען.
 שטדעב.־ אונד טיבטינע דיעזע־ דאש שא־דאנדק,

 טיט. וויעדער טאגען ווענינען נאך שא; שאנן זאטע
!וררד זיין פא־לאמענטם איננא־־שען דעש נליעד

ר ר ע ה ו ל • ע י ר ב א ) נ , ־ ש ט ע ש
 שארלא. אונגא־־שען דעם פ־אז־דענטען דעש זאדן

 עבעג- היעלט פעטשי, שא; טדאטאם דע־דן מענטש,
 אין ש־אג־אםמ.דעדע זיינע דיעזעש 1. אם שאללש

 קלאם. אינטעללינענטע געזאממטע דיא ני־עד־דאזא.
 היעלטע; דיעזעם 2.אם זייטע. צוד אידם שטעהט סע

 ש ט א ק ו ל קאנדידאט לינקע אי־שע־שט דע־
ק א ד ו ה קאנדידאט - אנט־-שעמיטענ דע־ אונד



 ענדע אש א־ינעם צו עש ש־הדטע א־־גען, ד־א טאדכען
ע- בירנברם, שטעהעגדען נאדטענש לאננען דעס  נ

 א־־גען.צודרנ.קנ״על' צוו״גע א״נעם אן שעסט־גטע
 ביז לאנגזאם מושט .דוא :טאדנען דעם זאנטע אונד
 צוו־רן דען ריקווערטס-שרייטענד, גארטענ.טהיר עור

 דוא זאללשט אונטערדעסשען ן. ל ע ק י ו ו ב א
 איטטער וואש געשעהען, א־מטער וואש אונד בעטען,

 הע- טוךניבט דאש ד־א דא־ששט מאגסט, הץ־ען דוא
 ט! ע ד נ י ו ו ש צו־בעד דער זאנשט דא דונטערנעהטען,

 שווא'- קארגער צוו״א טיטטלערוו־ילע ווערדע א־ך -
 טהאט מאדשען דאם - ׳.״ שעדביעגגען ריהרויך צען

 בעטעטע, דרדסען דא וועהרענד אלל־־ן אלזא;
 לארע דער ארט צ־טטער א־ם צ־ג־־גערין ד־א שטאהל

 לייבכענ- דלבערנע 21 א־נד באארגעלד גולדען 50!
 ד״טקעהרטע. הרז.הע־ד דעי איש - קגאששע.

 א־ילטע אהנענד, באזעש אששען. אללעש ער שאגד
 ז״נע ארף דא־ט שטיעם אוגד האף דע; אין ע-

 שערבוגז־ען אויגען ד־א א־טמער ':אך ד־א טאבטע־,
 ארמע ד־א ער שלוג צארן זיינעם ;,א - האטטע.

 ששור קי־נע וואר ציגיינערין דער א;6 ;האלבטאדט
______ ענטרעקען. צו טעהר

ג. א ר ט כ א נ
— האלב.אנט־.סעמ־טען. איינעס פץ־נעהען עדלעם -

 שו־ל גר״זע שערד־עגשטשאללע זאגשט דער
 טאגג־גשאבען ז־־נער וועגען דער ץ. ט ־ ש מ א ש

 אלש אללגעמ״ן ראגע״6דע-.־ודענ. א־ן א״סערונגען
 וואורדע, בעט־אשטעט אגט־.שעם־ט האלבער א■־;

 צו איבעל זא נ־כט דאך ••רען רען טיט עם שיינט
 (שא- אש גא־-בא צו געם־ינדע ־יד־שע ד־א ט־־גען.

 אג. א״ן נעטל־ך בעגאטה־גטע קאט־טאט) טאד־ע־
 שאם. פאן הערר שולד. א־ינעד טילגונג צור ל־יהען
 אוגר אנל״הען נאטהיגע דאש פערשאפפטע ש־טין

-,גול 100 דערזעלבען שפעגדעטע  מאגן ד־עזען או־ף .
צאהלען! ג־בט אלזא אנט־-שעט־טען ד־רפקד־א

ג. נ ו ז א ל ר ע £
קר״צ-לאזע. ראטהען אונגאר־שען דע- ע־עה־גג
ע־.6 שטאטטנעהאבטק אקטאבע־ 31.אם דע־ נ״א

 גא:. וואו־דע; יאטהע.קי"צ.לאזע א־ננא־־שען דע־ לאווגג
 אוגד נעצאנען, אםץדט־זאצ־ץנם.נופפע־ן 11 שטעהעגדע

 ,5178 ,408* ,1027 , 3578 ,3138 ,2588 ,1419 ניד׳ א־ צ
 פעד. דע־יען ד־עזען מ־ט •עדעש .7512 ,7299 ,8892 ,5733

 הו־פט. דעי א״ננעלאזט. נולדען 8 ד־ט ור־ד לאז ועהענע
 ,42 גד 3719 ,ם אויף ענטפיעל ,נולד 50,000 פאן טרעפפעד

 פ׳ אויף ענטפיעל ,נולד 5000 טיט ט־עפפע־ צווייטע דע־
 ,21 ,נום 1010 ם׳ :געדו־גנען ,נולד 1030 ■ע ;6 נום׳ 3320

 :נעורננק ,נולד 5 מ •ע ;73 נום׳ 4882 ם׳ ,85 נום׳ 1685 ם׳
 ם׳ ,35 נום׳ 2606 ם׳ ,15 נום׳ 2390 ם׳ ,93 נום׳ 1048 ם׳

 8150 ס׳ ,53 נום׳ 6027 ם׳ ,14 נום׳ 3893 ם׳ ,97 נום׳ 3314
 נום׳ >917 ם׳ ,82 נום׳ 1783 ם׳ ,90 נום׳ 6439 ם׳ ,42 נום׳
 ם׳ ,99 נום׳ 512 ם׳ ,37 נום׳ 197 ם׳ :נעור־גנען 100 •ע ;53

 2583 ם׳ ,78 נום׳ 242* ם׳ ,73 נום׳ 1889 ם׳ ,98 נום׳ 780
נום׳ 3149 ם׳ ,3 נום׳ 2930 ם׳ ,47 נום׳ 2633 ס׳ ,36 נו״

 ,22 ,נום 4383 ס׳ ,10 נום׳ 4187 ס׳ ׳,0 נום׳ 3860 ס' ,30
 ס׳ ,35 נום׳ 5118 ס׳ ,17 נום׳ 5054 ס׳ ,88 נום׳ 4846 ס׳

 6532 ס׳ ,46 נום׳ 5877 ס׳ ,4 נום׳ 5174 ם׳ ״,9 נום׳ 5136
 £ נוםםער 6828 סער׳ ,41 נוםםער 6657 סער׳ ,93 נוססעו

,ם ,62 נום׳ 7191 ס׳ ,76 נום׳ 7082 ם׳ ,57 נום׳ 7059 ס'
,7 נום׳ 104 ם׳ אויף ענטפ־עלען נולד׳ 50 יע ; 72 נ׳ 7673

 697 ם׳ ,60 נום׳ 693 ם׳ ,17 נוס׳ 196 ס׳ ,65 נום׳ 149 ם׳
,4 נום׳ 1416 ם׳ ,6 נום׳ 998 ם׳ ,81 נום׳ 947 ם׳ ,70 נום־

 ס׳ ,89 נום׳ 1806 ם׳ ,89 נום׳ 1624 ס׳ .54 נום׳ 1592 ס׳ |
 2722 ם׳ ,100 נום׳ 2218 ם׳ ׳57 נום׳ 2204 ם׳ ,60 נום׳ 2186
,96 נום׳ 30*9 ם׳ ,87 נום׳ 2874 ס׳ ,32 נום׳ 2744 ם׳ ,2 נום׳

 ?148 ם׳ ,93 נום׳ 3115 ס׳ .34 נום׳ 3114 ס׳ ,8 נום׳ 3049 ם׳
 ,90 נום׳ 3551 ס׳ ,31 נום׳ 3167 ס׳ ׳7 נום׳ 3312 ם׳ ,68 נד׳
 ,ם ׳86 נום׳ 3־91 ם׳ ,69 נום׳ 36!8 ס׳ ׳56 נום׳ 3661 ם׳

 4189 ס׳ ׳42 נר׳ 4014 ם׳ ,71 נום׳ 3952 ס׳ ,65 נום׳ 3921
 5209 ם׳ ,80 נום׳ 5192 ס׳ ,11 נום׳ 4419 ם׳ ,100 נום׳
 6160 ם■ ,55 נום׳ 5968 ס׳ ,74 נום, 5722 ס׳ ,98 נום׳
 סזי נום 6628 ם׳ ,9 נום׳ 6*79 ם׳ ,8 נום׳ 6273 ס׳ ,84 נום׳

,10 נום׳ 7005 ס׳ ,33 נום׳ 6984 ס׳ ,28 נום׳ 6758 ס׳
7737 ם׳ ,85 נום׳ 7686 ס׳ ,36 נ,־׳ 7502 ס׳ ,94 נום׳ 7353 ם׳

או־סערדעם — .28 נום׳ 7859 ם׳ ,4; נום׳ 7619 ס׳ ,39 נום׳
 צול נוםםע־ן אונד סעריען 80 ווייטערע נאך נעלאננטען
געוויננט. נולד׳ 25 לאו נעצאנענע •עדעס ווא פע־ראזוננ,

ט כ י ר ע ב ס ט & ע ש ע ג
- געטריידעגעשעפט. שעשטע־ -

לענדאפט, שט־םםוננ דיא ווא־ אללנעדי־נען א־ם
 פאדוואנענטלינען ד־א וואו־דען יעדאך נוט, קדפלוסט דיא

 ענדליך ועלבע ביו נערויטטעט, טיהזאם נו־ ווי־צע״ם־ייזע
 פע־. זינד. נעוונקען ק־׳ 5 ם־ט ־־אגע דע־ ענדע נענע; ן
 ד־א — סעטערצענטנער. 100,000 א־בער וואו־דען קו־פט !

 םעד,ל.םדייז.טאבעללע״ א־;ד ״פ־־כם. דע־ א־־ם ו־נד פ־־־וע
ערז־גטליך.

 דען פ־־ ווא־־דען קו־פלושם נוטע־ ב־־א ן• ־ א ק
 נ־לד׳ 6 סאן פ־־־לע צום מעטעדצענטנע־ 5901( ע־םסא־ט

אננענענען. ,ק־ 10 נולד׳ 7 ב־ז ק־׳ 80
נע־נע ע ט ם ר ע נ
׳טטל־ך דו־:שנ־ -1 מעטיצש 15/8(0 רען ואו ו עש נעק־־פט.

וויי פעיקוישט. פ?־ווי):ע דע־ אץ : איי י טד־־ערע־ קר׳ 5
פיזז ■ע וואאו :עטע אונטע־נע^־ד; :זרייזע :דע: פץלינע: נ^ם־רען

,לי־טעם ק־וא סעדע נע: ק־׳, 4!׳ נוליד׳ 6 ביל ,ק־ 25 נוליד׳ 6
7 פוןן ם־טטעל קי׳; 711 נוליד 6 נ־ז קי׳ 50 נולד 6 פץ;

ק•׳. •י י נוליד׳ 8 ב־ו נולד׳ 8 פוןן פ־־נע ד׳ ! 5•׳ נוליד׳ 7 נ־ז
וועני. נו ואארע .־1ם־טטעל [ן1פ דאם יזט, א נעסעדקען צו

דע. רואו־ נעקוישט וועגע ר זעה פ־־נעד פץ; נעש,
פייוסט קו־ ד־א עםט,6 ז־:ד פ־־־זע ד־א ר. ע ש א ה

 שו־אגע־ע סעטעדצענטגע־ 30)0 וואו־דען פע־קו־פט גום.
 פ־־נע־ע ק־׳; 35 ג־לד׳ 6 נ־ז ק־׳ 25 נולד• 6 פאן סאדטען

 קי׳. 65 נולד׳ 6 ב־ו קד׳ 45 נולד 6 פאן נאה״וואא־ע
נול־. 8.30 פ־־ה־אה־ פע־ ן ע צ ־ ־ ו ו
ק*. 85 נול׳ 8 צ־ 1885 הע־בשט פע־ ן. ע צ ־ י ו ו
נולד. 5.82 1885 םא־.־ונ־ פע־ ש ־ א ־-פ ־ נ
נולד. 6.20 אקטאנע־ פע־ ־ ע פ א ד
נולד. 6.61 פ־־ך־אך־ פע־ ־ ע פ א ד.

 א־נד ׳דאז, :״יצא־ט ־ פערד״ וואבע ד־א ס. ם ע ר
 קאהל. 1אננע:אםםען ם־־־וע נא־פינעללען ד־א נווי ווערדען

 נולד׳, 12 סעדקאנט־ל ק־׳, 50 נז־יד׳ 12 צו פ־־נסטע יעפם
קי׳. 60 נולד 11 מעדקאנט־ל נולד, 12 פי־טא נאנאטער
 קורז.נע־־:ט דעם או־ם ז־נד ע ז י י ד ל.ס ד, ע ם

. קל״ע פ־־נע עדז־כטל־ך. נולד. 4.— קלי־ע נראבע נולד', 4-
מעטע־. הונדעדט פ־עלע וואודדען עס ל. א ב י ר

שעדקויפט. קר׳ .ז0 נולד׳ 35 ביז נולד׳ 35 צו צענטנער |
מעטע־צענטנע־ 600 וואורדען ן ע : ו ס.ק ם ע ־

פערקו־פט. ק־׳ 85 נולד׳ 5 צו |
 וואי נעשעפט דאם ע ט כ ־ ד פ . נ ע ז ל י ה

וואורדען: פערקו־פט שוואך. וואנע ד־עזעד א־ן או־ך
 25 נולד׳ 10 ב־ו קר׳ 75 נולד 9 צו נראסע ווייסע פיזאלען 1

 ק־׳. 25 לד׳ ג 11 צו צווע־נ.באה:ק נולד׳, 9 צו נדו־נע ק־׳,
 11 נ־ו נולד׳ 9 צו עדנזען נולד׳; 9 נ־ז נולד׳ 7 צו לינוען
ע נולד׳; פאל־־. נולד 11 ד.־דזע.בי־־ן קד; 25 נולד׳ 6 ך־־ז

 נולד׳, 25 נ־ז נולד׳ 24 צו נרו־עי מאדן ;נולד׳ 12 טער 1
 8 פאן מאהאר.זאםען נולד׳, 28 ב־ז נולד׳ 27 צו בלויעי

׳נ־ו נולד 24 צו ק־דסעל ,,ק־ 50 נולד׳ 8 ב־ו נולד׳  נולד׳ 3:
קילאנראמם. 1׳ 0 פער אללעם

נוסםער.) נאפסטע־ אץ (של־ם

1884 אקטאבע־ 31. פאם יגג אטטא-צ־ער׳
17 21 90 28 40 ן ע י ״
26 05 8 67 64 ״ז א - נ
10 70 39 22 30 - א י■ ־ / —

:ד׳־־ל.-ענט:עו מ׳ :פעואנטווא־טל־ך רעדאקציאן ד־א פ־ר

- ט כ ו ר ד • ג ו . א ע ל ל ע ב א ט - ז י י ר פ - ל ה ע מ
ן ע צ י י ו ו
( ר ע י י נ )

נארד.אוננא־־שע־

•עססעי.נאדען

■הי־ם

תייטעננוונעו

 קוויוייזל•
ילק*אל. •י. ע ט כ י ר ש

 •לי 1
ק־לאניאסם 1(י0 |

אליול•
■זקייל•

70 72 . • • • קדז 7 55— 7 60 ׳ 76
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 פארלא. א־ם עיבלייבען. צו נאך אונו־ נאך שטערן
 בע. צו אנג־יפפע הי־פ־גע זעהר עי האטטע מענטע

 וועהר. ער ;ניבט מוטה דען פע־לא־ ער שטעהען,
 אלליץ לאווען. אננעגריפפענק א־־נעם גלייך דך טע

 א. נ ר ע ש ט לודוויג א־הם ריעף טאגעם א-ינעס
 פער. דיא רייכסטאגס-דטצונג אפפענער אין י נ א ט

 ט־ניםטער.פראדדענט ״דער :צו ווארטע ניכטענדען
 פהוואט- אונד םריוואט.שלאםםער דך פ־הרט לאג־א־

 דער טיט לאנד דאם וועהרענד ארף, פאלאשטע
 צו פארמליך קאטפפענד, א־מ־טה דריקענדסטען

 גע. פארוואורף געט־ינק ד־עזעם - ד געהט גרונדע
 לאג־אי טוטהיגע זאנשט דער קאננטע גענא־בער

 זא- ראך ד,••שט דאש האלטק. שטאנד ווייטער ניבט
 בעשטיעהלט טיניםטער.פ־אזידענט ״דע־ פ-על:

 פאלאשטע לי־בט דך ער וועשהאלב לאנד, דאש
 ראנדע אם לאנד דאש וועה־ענד קאנן, או־פפ-הרען

 לאג־א' - בעפ־נדעט!״ דך אונטערגאגגעש דעם
 ש־מפפווא־טע א־־נ־נע געגנער וינעם של״דערטע

ק ארף ערשאפפט דך ל-עם נעדבט, א־נם ינ  שט-הל ז
 פאם ע־ ט־אט טאנק ווענ־גען נאך א-נד - נ־עדער

 - צור־ק. מ־נ־סטעי-ש־אדרענטען א־־נעם פאשטק
ק אץ  פא- דע־ ער שטאנד •אה־ען 10 לעטצטען ד

 א־נד ד,־ע בלאש נאד,ם ע־ פערנע; צ־עטלץ לינרק
 דאפןר אנטהייל. אבער.הדז.דטצוננען דען אן דא

 טדא- רייכע אינע נאך ע־ ענטפאלטעטע אבער
 אונד איזענבאדנ-אונטע־נעהטוננק ב״א ט־נק״ט

 אקאדעט־ע. אונגאר־שק דע־ פ־אדדענט אלם
ק א-נגא-ן האט אללענפאללם  פע־לא- מאכן אינ

ק,  דאטטע פע־גאננענה״ט גלאנצענדע אינע דע־ ־
 פאלינרק דע־ געביעטע פאש ניד דורך נו־ אונד

 יא־ד פע־שטא־בענע דע־ וואירדע. פערדראננט
 אלזאאין ערריכטע ע־ ;געבא־ק צ״י2 •אד,־ע א־ם

 ה־נטע־ל־עם ע־ •אד־ק. ׳-;! בלאש פאן אלטער
 רודד- א״נעס א־ן זאדנע. ד־״א אונד ודטווע א״נע

 זא ניבט שא־טי-קאטשפע ד-א ווא לאנדע, גערק
 פי־ טעה־ £-על נעורים לאניא• האטטע דעפט־ג,

ק׳ ל״שטען פאטע־.לא;ד דאש  א־נזע־ קאננ
 דעש ורטווע דע־ דאט קא;־נש.פאא־ ערדאבענעם

 ד,אנ- אין געשטע־ן בעריטש לאניא• פערשטא־בענען
 לאששדן. צוגעהק טעלעג־אטש <ט־אשט.) דאלענצ.

ק א־בער טררער.רעדע ד־א -  פע־שטא־בענק ד
 ר. ע ל י ו פ ■ושט־צ-ט־נ־שטע־ וואדרש־־גליך וררד

 דע־ וויצע.פ־אדדענט אלם א״גענשאפט זינעד א•;
דאלטען. אקאדעטיע, אוננארישען

 ף י ו א ל ד א ט ש ב ע י נ.ד ע ש א ט י •
ר ע ) ד . ט ש א פ ט פ י ו  נאה-קא־א- א״נעם ה

 נאשט־טטאנש פא־געשטערן וואורדע קרפטאננע לער
 נ־לדען ״•*;> ז״נע הרפטפאשט היעדנק דע־ ארף

 נעלר דאש נעצאנק. בריעפטאשע ענטהאלטענדע
הונדע־טע־., 1! טדזענדער., 6 ארש בעשטאנד

 וואס !אן זא:ע נאנצע הא מץ ענדלץ נערם וואס אבע־
 איבר•. קאנן איך . . ?״ אין אינענטלץ ראש ם- טיאנט

 דיעזע האטטע, רע:ט פלעקעלעס מארץ דאט זאנען, נע:ס
 ניאם, ד,״טע נ־נטס על לאססען. צו צ־הקנעהען פאלטיע

 נעה־לפען. טעה־ע־ע אוני דאנדלונג נ־אשע אינע האם
 פא. פא־ט־ע נלאצענדע זעה־ א״נע נאך ורוד סאנן דעי
 !אניע־עס עטוואס א־זט דאס — לאהן איה־ אבעל בען.

 קאננטע על דץ; צו וואהלעריש לא נמנה, קינען האם ער
 איס גולדען 10,000 מינדעשטענש -אזענטהאל פאן דאך

 אינע דע־ נעלעהלטעי, א־מע־ אין בעקאממען. ם־טגיפט
 ורע. עפ מום אץ איזט, דע־ פע־שמעהט, פומ״ע זאלנע

.נא־ל ר־־קליבע־ אין דעדדאלען, .  דיע. מ־ל מיססען דא !
!׳׳פערצייהען שאן אויסדלוק זען

ט איהנען קאנן ״אץ  דא פע־צ״הען, אללעס לינ
 יצחק ר׳ אין !שפיעבען לא אונורפפענהיט ארס נול יא ל־א

 אלטעם. ד־א ארסלאבען. דא ורוד מאן !נא־ר אין סעדרא
 ארם נעלעהלטען אונד ראבב־נעד אננעלעהענסטען אונד טען
 אץ ל־א ווענן אידן, אן בהעפלץ דך לוענדען פעלנע או;ד נאה

 מאננעי דיעזע וויססען. בעשייד קיינען *אגען6 שודעיינען
ק אלם לאהן סינען אלזא שאטצען נ  אונד האננעלעהרטען אי

 . . . !נאר־ען אינען פ־ל איהן האלטען יעדאך דא וו״לען.
. . ?* לאכערלץ ניבט היעדו־ך דך דא מאנען

 (עי. ? אין האם אלל לאהנע א־ה־עם טלאנט .לואם
 דעס נעדנטספונקטע פאם אללעם הער סאנדעלם, ורדעלטע
 בליעפע ד־א א־הם ט־אגען ולאם נעאו־טה״לטע) נעלדעס

 ? אין נעלעהדטען אונד ראנב־נער דער אנפ-אנען אונה
 נול. 10,000 א־הנען, לאנע איך ? לעבען ה־עפאן מאן קאנן
הי. וועל פעלמאנען. אין טאנען אונועלען אץ נ־לדען דען

 נאטען. איינזער. שטיק ;׳•50 אונד פ־נפצינער., 3
 טהאטערם דעס שפור דיא או־ף דער דעם־ענ־גען,

 צו. גולדען 500 פאן בעלאהנונג אינע א־זט פ-הדט,
געזיכערט.

ר (דער * ע . ע נ ע ד נ ו א ו ו ש פ נ ע ר ה ע  
( ! ט ב ע ל - נ י י ו ו  פאר דער טאנן, דיעזער צ

 א־נגא־־שען דער נאך ורק פאן וואכען אינ־גען
 פער. פלאטצליך היער אונד קאס הויפטשטארט

 או־פגעוויר. שטויב פ־על בערייטם האט - שוואנד
 דאם בעריבטעט, דינערצ״ט האבק ודד בעלט.

 ג־אש- נאך טאנן פ־עטדער אין שפאטער עטוואש
 האטעל דא־טיגען אינעם אין אונד קאם קאנישא

 האט מאן יאגטע. געהירן חרבים קונעל א״נע זיך
 זעלבשט.מא־. דעש פאטאג־אפ־ע אינע זאגליך

 ל־יטע ד־א אונד געש־קט, בודא.פעםט נאך דע־ש
 עהרענצוריג ווא פא־יד, שטאדט צור ״האטעל א־ם

 פאטא. דיעזער אץ גלויבטען האטטע, געוואהנט
ק ג־אפיע  ערקעננען. צו וויעדער פערשוואונדעגען ד

 טאן דאש ארפטערקזאם, דארו־ף גליך טאבטען ודר
 דער פא־ ורק איש עה־ענצוויגש פע־וואנדטען ד־א

 ג־אש-קא. נאך זעלבם.מא־דע־ס דעש בעערד־גוג;
 דיעזע דא זאללען, לאששען קאטטען האטטע נ־שא
 בעשט-מטט. פאלליער ט־ט עהעשטען אם דאך דענן
 זעלבשט. דע־ אב קאננק, ארשזאגען האטטען היט

 ! עהרענ. פערשוואונדענע דער ווירקלץ מא־דע־
 והרד, בעריכטעט ורק ארם נו; וויא - !א־זט צווייג

 דעט. פאן עהרענצורינס פערוואנדטען דיא אבע; ה
 לעבט דערזעלבע ע־האלטען. שר״בען אין זעלבק

 צוריק. ורק נאך א־פבא־ד ד—ו ער נאך! אלזא
 ריקקעהה וינער מ-ט בלאש צאגע־ט ע־ קעהרק;

 ד-ע. זאבאלד האט. בא־זענ-שולדען פ־עלע ע־ דא
 וררר דנה נע־ענעלט פערטרעטער זינען דו־ך זע
ק פא; ער  וויעדער א־נד ארפערשטעהען טאדטען ד
ע־שינען. בא־זע ורענער דע־ א;

ק * י ל נ נ ו א ך ( ר ו ן ד ע נ י ־  א
 וררד ב־אד• אים ר.) ע פ פ ע ד ט . ט ש י ו ה

 לעטצטהץ דע־ הוישט-טרעפפער דע; :געמעלדעט
 ה־ע. אין געוואנן באדענ.קרעדיט.לאזע נעצאגענק

ט ד־א וועלבעש טאדכק, יד־שעש דנעש  אינעש ב־י
 ברייטיגאם דער ווא־. בא־זענ-אנענטען ורענער
 נע. צום ״ם־אטעששע״ א״נע נעטל־ך א-ה־ מאבטע
 ד־ע. ארף נל־קל־ך׳ זא וואר ב־רט הא אי;ד שענקע,

ק פיאטעםסע זע  עם טאבען. צו הרפט-טרעפפעד ד
 הע־־ן דעש •עדעד זעלבםטפע־שטאנדליך,דאש א־זט

 אנשטאטט נונטעה־ דע־ ג־אט־ל־רטע, ברייטיגאם
טק אינעש  הי. מאדבען ריכעש אי; מאדכענם א־

 ג־א. אונד נל-ק-רנשע הא דאך זאללטע. ראטהען
 דא אינגעשטעללט, אלשבאלד וואודדק טולאציאנען

 | הע־פא־ט־אט. ע־קלא־ונג דע־ ט־ט טאדבען דאש
1 הירא. מעה־ ניבט בא־זענ-אנענטען א־טק דען

ק טע נ  וועד נא־־; אין א־זט ווילס, דך פאן נולדען אי
 ז״. אלל ביא א־לט דעי פערורלפס, נולדען 10,001 •עדאך

ק נעלעה־לאמק־יט אונד וו״והיט נעל  צעהנטויזענד. אין ענ
!נא־־ פאבעל

(עדור. לאנען עטוואש א־הנען איך וועירע ״•עטצט
ה דע־טע א  מ־טטע־ל־בק איה־עם אין או:ד א־נע־לץ ל

 איהנען איך וועלדע •עטצט ;פע־לעטצט) טיעף נעפיהלע
 נולדען, 10,000 נ־נט לאהנע פינעם ראלענטהאל דאם ואנען,

 מענ. הא וריס על ורלל. נענען דאפפעלטע דאס לאנדע־ן
 ע. ל פ דעס דא. אלם בעאולטהילען צו בעססעל דאך שען

 מיטניפט אלם נולדען 1,<׳0<'<׳ בלאש וואהל על האט פ ע ל ע ק
 !נעבען 20,000 ע־ ורלל •עדאך לאהנע מ״נעם ;בעשטימסט

 א•■:. פאלטיע דיעלע אץ ניבט לאהן מין ורלל דאך אונד
 !נאלרהיט ארם נלרבען, ליא ורא ניבט, אנע־ !ורלל־נען

 דעש ענקעל אין !אינמאל זיא ורפסען נענענטדילע. איש
 הי. פעדלא יוסף ר׳ דעס לאהן אין אונד פעדלא משה ר׳

 א״נע בעקאמסען. צו ד ל ע נ אום נרד, ניבט יאטעט
 £ן*ן ווע־ ששאס! קיץ א-זט (טיוהס) אבקונפט רוהטיייכע

 ארך דאניא אונד א־לט לאהן מין ורא אבקונפט לאלכער
 ניבט דארף צאהלט, האבסט״נעלעהרטען דען צו לעלנסט

 וריל הינינה״ראטהען, פאמיליע יעדע אץ וריטערעם אהנע
 א־הלע אונד פעלנאננענה״ט דונקלע איה־ע פאמיליע דיעלע

 באנקנוןטען נלזןשען ם־ט ן ע ם א ל נ נענענוואלטינען
קאנן!" צודעקק שטאאטס-פאפיעלען אונה

 עהל. אלטען דע־ שפראנע לעלנסטנעוואוסטע העלע
 ענדלץ דע־ נלאנדעס, מלדכי דען האש פלרא ורלהנען

 פאכען נעלהלאק געפיללטען ל״נען ארף נול עבענפאללם
ט־אט שטיללע אינע א״ננעשינטע־ט. וועניג אין קאננטע,

ק ק פיר וואללען. צו ט  ביל. ברייטיגאם איטען ד
 אוננליק, איין הויפט-טיעפפער דעזער אלזא דעט

 ארך זאגדערן געוואנן, געלד קין נור נ־כט ער דא
 ודא פערליערם. נונטעהר ברויט ה־־סגעליעבטע זינע

 נענען בא־זענ-אגענט ארטע דער ודלל היישט, עם
 פאן אינע ארף נור דאך דיא בררט, גערעזענע ז״נע
 דען ״פ־אטעסשע* ערהאלטענע נעשענקט א־הם

ק געמאכט, הויפט-טדעפפער  אנ. שראצעם אינ
 אפפענטליכע דיא !פערנעבליך ליידע־ !שטרעננען

 פער. טאדכען ט־י־לאזע דאס וואהל ודרד טינונג
 ניכט דיעם וו־רד יעדאך געריכט דאש ;אורטהיילען

ק׳ מהון אננ ק
ן י י א ) ר * ע ט נ א ס ס ע ר ע ט נ י  א

 צופאלל א־־גענטה־טלי־ער אין ס.) ע צ א ר ם
 אין ם־עשבורג. אץ טאגע דיעזער דך ערא״ננעטע

 לאטטא. אינער אין פא־טיטטאגש ערשיען הערר
ק נומטערן דרייא ארף זעטצטע אונד קאללעקטור  ד

 ניבט •עדאך ער דא גולדען. א״נעם פא; בעטרא;
 דען ער ליעם זא האטטע, דך ב״א נעדר פיעל זא

 דענזעלבע; פערשפ-אך, אוגד צור-ק ״השקאנטא־
 גע; נאבט-טטא; דער אבצוהאלק, נאכט־טטאנש

 ״רים־ דען הע־ר דעד דאש אהנע פא־ב־יא, יעדאך
 הא ווא־ אבענדש האטטע. אבנעהאלט קאנטא״
 אונד ררבפאננ-קעהרע־ אין קאש דא ציעהונג.
 קאללעק. דעד זעטצק. נומטערן דרייא וואללטע

 דא טעהר, נ־בט געהט ״עם א־הם: ערקלא־טע טאנט
 •ע. דא ווענן א־זט; צ־עהונג דע־ ציט הא בער״טש

 נול. 1 וועלבער הע־רן, •ענעש ״השקאנטא״ דען דאך
ק  אינלא- אבהאלטע, ניבט א־הן א-נד זעטצטע ד
 פע־. צור איהנק דיעזער שטעהט זא וואללען, זען

 דרבפאננ-קעהרע־ דער געטהאן. געזאנט, ד פ־נוננ
 קאטע; טאג אנדערען אש א־נד גולדק, דע; צאהלטע

 נולדען. 4800 נעוואנן ע־ אונד נוטטע־ן, דריא אללע
 נון ודלל זעטצטע נוטמערן הא דער הערר, דער -

 דאש אים נעהטען, אנשפרוך א־ן בעהא־דען הא
 אבע־ ררבפאנג-קעהיער דע־ !ערהאלטען צו נעלד

!בעהאלטק ־עבט דאש וואהרש״נדץ ה־פטע

ג. א ר ט כ א נ
— דעלענאציאן. עסטעל־״ב־שען דעל ארפשלש -

אבק ודר  אנ. ליטא־ט־קעל א־נזע־עם אץ ה
 דע. אוננא־ישען דע־ א־־שש־ש דע־ דאש נעדיטעט,
 א; פ־אנע אינע (טא־גען) דאננע־שטא; לעגאציא;

 איבע־ וואללע הכטען אישע־ן דעש ם־נישטע־ דען
 געש. פאל־ט-ק. ארשרא־טינען דע־ ם־נקטע געורששע

 אין קאלנאק• גראף א־נדעש האט נאבט־טטאג טע־ן
 רעלענאציאן עסטערריבישק דעה א״שש-שסע דעם

 אין וויר וועלבע אבנענעבען. ערקלא־וננען בעריטש
 ע־ וואללען. צוזאטטענפאששק קורץ פאלנענדעם

:אנדערם א־נטע־ זאנטע

 איה־ ש״נם, ״ם•־ :לאנטע אונד דך על פאשטע ענדליך אין.
. . !׳׳הילאטהען נ־נט א־נעלהרפט ורלל ל))הן

לאה, (ע־ורדעלטע !בעהויפטען אץ:•:ט ורלל ״דאש
 צו לוןלנעהען צ־על אינענטלינעש איה־ ארף •עטצט ד־א

ן פיעללינט ניבט עם נלדבטע) קאננען י י  מאדכען, א
־ קאננטע. ווע־דען גל־קלץ לאהן מינען דודך וועלבעש . . 

סאג. פלאנטע —?־ מאדבען ו״עלעס וואלע וועל ״אוני
נ״ניעלדע. עלק־נפטעלטעל שלעבט מיט דעלס

 וואוסטע דא לאננע. •עטצט שורעג פ־ויא אלטע הא
 פע־. העועם.נעלד-מענשען* נעדאנקען א־ה־ע דא אב נינם,

 אלם האטטע, פע־הענסט אנדע־עש קיץ דעל לאלל, דאטהען
 דאך בעליסצען. צו טאכטעד ליעבענסווידדינע וו־דקליך איינע

 ליעבליננס. איהלען דאך ענדלץ יא ליא מושטע א״נמאל
 העל. טיט דאהע־ לאנטע דא בליננען. אויסדלוקע צום פלאן
:אוינען פונקעלנדען מיט אונה שטימסע לער

 דא פעדשטעללען וואלום מ־דב׳, ה דאך, דא .לאנען
ל טאיטע־ א־ה־ע רענן, דא נלרבען ? לץ ח  בעלונט ר

 וואש ? העהבע־קאממט סיר צו אפט לא דא רענן ך, י מ
 אי. נור מיד אין שאטצט דא אנע־ !ניבטם ז איהד איך בין
 ר ע ט ט ו ם הא נעמליך פיר אץ שאטצט ליא ;נעם
.סעד־א יצחק ראבב• רעם .  עבענלא ראם ורססען א י ל !
 נע. שאן דך וררר ראם •עדאך, נלרנען דא !איך ורא נוט,
 שוויע. צום נעלעה־טען אלמען קינען עבען דא דייל נען,

 דער העלץ ראש קעננע איך אבע־ מאנטען. האנען נע־לאהנע
 איה־ע זיא אננלי־ך ליא, אלם בעשסעל רחל ליבענפורלהנען

 ראם אויפשעלקלאם, דאהעל דא מאבע אץ !אילט טאבטעל
 ורוד ניםמעלמעהר לץ לאהנע סינעם צו רחלים ניינונג הא

.לאססעןו׳ וועגבעפעהלען פאלנט.) (פאלטל׳ .



 ניבט ששראך ערסטערער ש־*נ־אטם-דעז-ק. איהרע
הנע  דען זעלבשנז ק א ד ו ה וואהרענד ביישאלל, ̂ז

 מישראל. אנמי-סעם־טק אי־נגעשל־־שנזק ד^־ט־גען
 או־סדבט מי־שטע ד־א האט פעטשי הערר האט. לען

ע־שאלנ, גינסט־גק איינען ארף
ע ע נ י י (א * ט נ א ס ס ע ר ע ט נ י א  

 נבא־שער לעווא אץ ע.) ג א ר £ .ט י י ר ט ש
 נא. פרויא, איינע טאגע דיעזער שטארב ק^ם־טאט)

, מענש ש ט י  •אה. 1(■ שז$־ דך האטטע דיעזע ר
 קאטה^לי- איינען הייראטהעטע אינר געטו־שט רען
 וואר׳ אינגליקליבע א־ינע יעדאך עהע דיעזע דא קען.

 ליעש אינד •רען נאך ג־נג שאנן, דיעזען דא פע־ליעש
 נעה-6אר ■ודענטהום א־נש וויעדעד דאזעלבשט זיך

 א־י. טיט עהע אי־נע ורעדער דא נ־ננ היעררף טען.
 איהר דא שלאש נון טאגע דיעזעי אי-ן. יורק נעם
 א־ץ ענטשטאנד יעטצט - לעבען. בעווענטעש רייך

 וו״בעם ד־עזעש בעערדינונג דע־ ווענען שטר־־ט
 א־נ־ א־טש״עמי־נדע קאטהאלישק רע־ צורשען

 זאנטק: קאטהאליקק ד-א יודענ-נעטיינדע. דער
 גע- •אה־צעהנט איינעם שא־ דך האט דייטש ״היא

 נעווא־דק קאטהאלק־ן שא־מליך א־זט דא ט;6טר
 מאג- צ־ם קאטהאל־קע; א־־נען זא;א־ האטטע א־נר

 ורע- ורק אי; 188!׳ יאהרע איש אייך ד־עזע ווענן נע.
 ע־זע. צו וואהל צייגניססק א־הרען ארש וייא דע־,
ק  בע. •ודענטהוטע צוש ריקט־יטט איה־ען א־זט, ה

 שריטט לעטצטע א־זטד־עזע־ זא ווערקשטעללינטע.
 איננאדן אץ יא נאשדעם ג־לטיגק״ט, אללע אהנע

 קאטהאל־צ־ש- שאש איבערט־־טט דע; נעזעטץ דאש
 דיא - !״נעשטאטטעט ניבט יודענטהומע צום מום

 נאבדעש דאש בעהרשטעטע, יעדאך געט״נדע ייד־שע
 ווארד, נעבא־ע; ן ־ ד • י אלם ש ט י ־ ד דיא

 ט־־שע א־־ננענאננענע ־־א •אה־ען איינינען שא־
 נעזעטצליך ד-עש •יא וייען, אץ א־נד בעדייעטע,

 א״שנעהטען זיך יודענטהום א־נש שטאטטהאשט,
 יידישען דעם אי־ף עבען דיעזעלבע ז־־א זא ליעם.

 - בעשטאטטען. צו רוהע עורנען צור ש־־עדהאשע
 דע־ נינשטע; צ־ ענטשיעד בירנערם־ישטער דע־

 דאש ־•בט־נ. א־זט ״עש זאנטע: ע־ אינדעש ״דק,
 קאטהא. שאש בע־ט־־טט א דע־ איננא־ן אץ היער

 ך י ל צ ט ע ז ע ג ניבט יודענטהים א־נש ל־צישטיש
 דא נאבדעם אלליץ :איזט ט ע ט ט א ט ש ע ג

 בערערקשטעללינטע, •ויען אי; איבע־ט־יטט דיעזען
 זא לאנדעש-געזעטצע. דא־טינק דער זיננע איש

 עשטע־ריישישע דיא שי־ בעליידינונג איינע עש י־א־ע
 נע- דא־ט־גען דיא ודר ״אללטק רי־ששהאלשטע.

ק נ־בט־נ אינד נילל א־ש זעטצע א־ ך־  דיע. - ד ע־
 א ו ו ע ל שא; בי־נע־ט״שטע־ש דעש בעשי־ד זע־

 נעזינ. ל־בע־אלע־ נ־אדע האהק א״נעש שאן צ־ינט
 ט־עשא־ט הע־ר קילטיש.טינ־שטע־ אינזע־ נינג.
דיעשבע. בעלאננט, אללנעט־ץ וויא ליידער. איזט

 ורע- ע־קלא־טע ער טיינונג. אנדערער נאנץ צינליך
 א־ וויעןבעווערקשטעלליגניען אין יעדען דע־האלט

 •ודענטהוטע צום ביישטענטהומע שאם בערט־־טט
 דיא זאנא־ טיששען אינד נולל, אונד ניבטיג אלש

 הע־שא־- ״נרים״ שא; עהע דער אויש דיא קינדער,
 אי־ננע- מאט־יקק קאטהאלישק דיא אי; עהק,ג

 דער ניבט ז$ב ש־אגל־ך, איזט עש !ווערדק ט־אנען
 קא- דע־ צושאלליג ווענן קולטוש.ט־נ־םטער, הערר

 בידנע־- דען נענען לעייא צ־ נייסטליבע טהאלישע
 זאללטע׳ אששעללירען איהן אן בעש־יד מ־־שטע־ליבען

 דיא וררדע, ע־טה״לען בעשעהל דען זאנלייך ניבט
 שריעי- י־ד־שק דעם אויש דייטש שעישטא־בענע

 איבערש־הרקו צו קאטהאל־שען דען אין האשע
 א'־־ עקשצעללענץ זי־נע אייך דאש אינדעש. טאנליך

 ראך דענן גענענא־בער יידין שע־שטא־בענק נער
 ורר- בעקונדען זינן ש־י־ה־יטליבען :מעה עטייאש

 ט־עשא־ט העררן שיר עש בילדעט א־טטע־הץ דע!
 אן ז־ד ע־ •יענן קאטשל־מענט. בעזאנדע־עש קיץ

 בי־גע־. אי־נשאבק איינעש שא; זיננע ש־־־הי־טליבעש
 זאלכע־ אץ ם־א-נצ-שטא־טבענש א־ינעס ט־־שטע־

!לאשש איבע־שלינעלן וריזע
א1 * י ן ד ע ד ו ן י י !) ד נ א ל ם ו ד א

 היעזיגק ״ד־א :נעמעלדעט וררד שעטע־שבורג אייש
 טאטעש־א־ע-ש־־ע־ דער אנלאש איים וואללטען יודען

 ע־ט־אננים דעסשען שע־אנשטאלטען. באלל איינען
 דיא "א־. בעשטימטט צ־יעקען ראהלטהאטינק צ•

 ד-עזעש אבהאלטינג ד־א שע־באט יעדא־ בעהא־דע
 אבהא^טינג ד־א שינדק זעלבשט ודר - ר באללש
לש איינעש  א־־נע־ נעדאנקק ע־האבענען דעם בא̂־

 איין דאש אלל־ין ווירד־נ. ניבט מאנטעש־א־ע.ש־יעי
 שע־. ע ד ־ א ה ע ב דע־ זי־טענש באלל זאלבער
טק א ק ציינט דאש וואידדע ב  א־נ- דעש שא; עב

 יעדע־ בייא וועלבעש .רשעית־, דושישק ענדליבק
:זיבט ק־אנקק צ■ נו־ •ידען דיא געלענענהייט

ע. ג - • א ־ נ א ל ד א • ב ל ע ם ( •
 שטאאטם. בעדייטענדע־ זעה־ איי; !)ן ע ב ־ א ט ש

 הי־נ. שאב ד־עזעב, !:.טע; אם א־זט איננא־נש מאנן
אז נעשטא־בען. שלאטצל־ך נע־יה־ט, •ט־אנע  נ־

 דע־ ב־יא —נל בעקאננטליך ״א־־ לאניאי טעלביא־
א ־ ד נ א טינישטע-אוטש דעש צוזאטטענזעטציננ

 זא. ״א־ ע־ ע־נאננט. שינאנצ-טינישטע־ צום י ש
 דער איננא־נש. ש־נאנצ-ם־נ־שטער ע־שטע דע־ טיט

 ניייאנ- זעה־ שאן •יא־ טראט־נקייט זיינע־ בענינן
 גל־ק ד־עזעש אינד בענל־־טעט. ע־שאלנק צענדען
 שערדאנקען. צי אוטשטאנדק צייייא ע־ האטטע

 נאב. יאה־ע ציו־יא דאמאלש אינגא־ן דאב ע־שטענש,
 אי־נק אינד ערנטק נעזעננעטע זעה־ א־ינאנדע־
 וועשהאלב האטטע, נעט־יידע-עיששא־ט שטא־קק

 ניבט שטי־ע־ן נ־אשען דע־ לאשט דיא בירנע־ דיא
עש נאב אבע־ צוו־־טענם !עמששאנדק שטארק זא

 א־ינ- קיינען שאשט אוננא־ן גאנ׳ן אץ צייט יענער צו
 נור אויך שינאנצ-וועזען דאם דעי טאנן, צ־גען

 באדשעטם זיינע האטטע. שערשטאנדק האלבווענש
 דיעזע ניעסאנד דא קריטיק, אהנע דאהער בליעבען

 שרישונג אייננעהענדען איינער מילל־אנענ-רעכנונגען
 באלד קאם עש אבער - !קאננטע א־נטערציעהק

 לאטק יאד,דק שעטטען וועניגען רען נאך אנדערם.
 בירגער דיא לאנד. אינש ■אד,־ע טאגערע שיעלע

 אונד שט־־עד.לאשט, גראשען דער וועגען מוררטען
 אוישער- שטייע־ן דיא דע־ שינאנצ-טינישטער, דער

 נעהאשטעש- לי־דענשאשטל־בשט דער ווארד לעגטע,
 קאש איבערדיעש לאנדע. נאנצק א־ם מאנן טע

 דעם ארף דער ה־־ם, שא־יז ארם ן ר א ה עדוארד
 איינע אונשטר־יט־נ ש־נאנצ-יועזענם דעם נעביעטע

 אינטע־צאג דיעזע־ ווא־. ראננעם ע־בטען נ־אבע
 זאבנעמאשען איינע־ ■א ם לאניא־ בא־שעטם דיא

 שוואבק אללע וו־עז א־נד ק־יטיק העשט־גען א־נד
 בע- זי־נען ב־־א שינאנצ-טיניפטע־ דע־ ד־א נאך,

 דעי - ליעם. קאטטק שולדען צי ז־ך ־עבניננען
 זי־נק מובטע מאנן געש־יע־טע האך זא ש־יהער
 א־בע־זיעדעלן, ורק נאך אינד שע־לאששק פאשטען

 פינאנצ-מי- נעט־ינזאמע־ אלם ציים קורצע ע־ ווא
 פאם- דיעזער ארל־ץ זאללטע. ז־ץ טהאטיג נישטער

 נע־־ננע נור פע־הא־טנישמאש־נ איינע ב־עטעט טע;
 ר,־■נע ע־ ב־עטעט אבע־ נאמענטליך טהעטינקי־ט,

 פאן מאנן איינען שי־ טהאטיניייט אייש־ייבענדע
 עש ־ א י נ א ל וויא ניישטע, אויפשטרעבענדעם

 פינאנצ-מיגיש- געם־ינזאטע דער וואר. אונשטרייטיג
 ״קאששיער־ איי; נור גענאטטק נ־ונדע איש א־זט טע־
 דיא ניממט ע־ ווא־טעש. דעש ז־ננע האהערען איש

 בע. ־יא פי־ דעלענאציאנען דיא וועלבע נעלדער.
 בע. מינישטע-אימש נעטי־נזאטק דעש די־שניששע

 ז־א פיה־ט אינד ענטגענק, דיבערליך שיין ורלליגט,
 נעטי־נזאמק קאללענקאים ז־ינע א; אב ראטענוריזע

 יועלבע טהאטינק־יט. זאלבע איינע טינישטע-אים.
 שאללשיה־ק באנק-בעאטטע נע־יאנדטע •עדע־
 י־ש א ־ נ א ל טאלענטע נ־אשען דעם ויא- קאנן,
 אייך אנע־קאננטע אינדעששק ענטשש־עבענד. ניבט
 אינגא. דעש בענאבינ; נראם;־ דיא טאיעשטאט ד־נע

 דענזעל- בעט־י־טע אינד ש־נאנצ.רןנםטלע־ש רישען
ק  ש־־ויאט-ש־נאנצ- איינער ־ענעלינג דע־ טיט ב

 קונשטשאלל זא לאניאי יועלבע אננעלענענהייט,
ק א־הש טאיעשטאט זיינע דאש לאזטע.  נ־אשעג. ד
 נ־א־ •ואי־דע ם־טטלע־־ר־לע - שע־ל־עה. ט־טעל

ק איש בע־ישק ורק נאך אנ-־אשי א שאשטק ד
 איבע־נעהטק. צי א־ישע־ן רעש ם־נ־שטע־ש נעם

 ע־ ייא צוריק. איננא־ן נאך זאנל־־ך קאם לאניאי
 מינישטע־-ש־אזידענטק צ־ם מאיעשטאט זיינע־ פא;

ארק דיעזע־ אי־ף קיים אלליץ •ואו־דע. ע־נאננט  ה
נלירש- ז־ץ איד בענאנן אננעלאננט, שטעללונג

אן. ט ע אללי פ
פילאזאף. בעקעהרטע דער

 — ע.8'אד,־הונדע־ 17. דעם איים ע־צאהלוננ א־ינע —
א־פזעםצרנ:.)6 .פע6(

ווייב. עהיוו־רדינק ד־עזע־ איינםאל אונם ורד דענקק
 ני:םס.זאגענדע ד־קע. דאם נענענאיבע־, נזשפאלש לינען

 עדלע־ קיץ דעם אין ם, ד ־נ ד נ א ס ם־ד:י דעם נעז־נם
וואר. זיכפנא־ צוג

ה ל י או־נעננלי. ד־,:״ם אץ זיא דאם דע־קפע, ב
 בייא פעד־א לאד, ־ו־א6 דא ווידד, נעזעהען נעדנע ני:פ קע

 שלאמו. סאנדע־ס ־ם8 נעשפדאך דאס אי־נפ־יפפע איד־עס
 זו־ע. ם־ם דארעד שעיל־עס דא ראפטע. אננעב־אנען ליך
 קי. ד־א אין אי־לפע אונד ציפמע־ נראסע ואם פיענע דעד
 דעי ■פטאלי; דק איבע־ יפש״ינצעלע דע״ פ*פ אום בע,

יפיסששק. צו הע־צענםלוםפ נאך סעד״א לאה
 אים אלליין וויעדע־ םאנדע־ם פיט ש־ו־א דיא אלם

:זיא ואנטע דא בעשאנד, דך צימפער
 האם ראנעלע דיא סאנדע־ס, הע־־ דא, ״וויפסק

 רעננט וריב דיעזעם נעשט־אנק. סיר פיט וויעדער ד,־■טע
. !■איין טה־דע דיא שא־פליך טאנק א־־נינק זייט סיר . .

 אונד אנסעלן דק פיט צוקטע סאנדע־ס םרד:י ר'
 וואס ט־ש, דעם אויף שיננערן שינף אללען מים ט־אפפעלטע

 נעשש־א. אי־נעם או־ס ווענן ששלענטע, טהון צו איפפע- ע־
 ענדליך הע־ויםשרעטע. געווינן די-עקטע־ קיץ אידן שיר :ע

:נאנלאססינ עד זאנטע
 דק זאהן, איהדען פיר ע ל ע כ א ־ האט .נעוויס

וואהר, ניבט !אנגעט־אנען טא־ט־ע א־ינע ודערע• דאנני,

 > ה־עם פיך ק־פפע־פ וואם דא־ ע־דאטהען. האבע איך
. . איץ?" דאם פי־ ט־אנט ראם

ויא־פ), ראם ריעדע״ לאהשעד״א (נאהם זעהע .איך
 דאם ודיל ציקען, אנסעלן דק פיט שע-ד־יעסליך זיא האם

 אינע״. נין איך אנע־ אי־נט־אנט. נינטם איהנק נעיטטדאך
 הא. זא:ע היא שי־ אינטע־עםשע דאך דענן דא דאם ציינט,

 ״אנעלע דיא ־ ע ו ו ע־שאה״ען, דא רענן ווע־דען, בז;
 אלם נעדיננע־ע־ קיץ דיעם איוש עם אננעשיקט פיך א;

!!״ ל א ה ט נ ע ז א ד דוד נאנקיעד דיינע דע-
 אינדעם פלאטצליך, ס ד ע ד נ א ס (״יעף !״וויא

 דע■ א״םיפם־אננו, ויטצע זי־נעם שאן ע־שפוינק פא־ עד
 איה־ק ווילל ״אזענפהאל דוד פ־לל־אנא־ אונד נאנקיעד

 זאל. א־־נע !שוו־ענער.זאהנע צום ״אנבי, אדפק דק זאהן,
 הוישט. איין זעלנפט אלם פעהד דאך איום פאדטיע נע

.ו• ם־עשטער .
לאה) אלטע היא (זאנטע פאנן דיינע דיעזעד ״־א,

 הא. שוו־ענעדזאהנע צום יצהק ר׳ נעלעה־טען מיינק ווילל
 פיטניפט אלם איהן שיר עד וועלכעם קאפיטאל, האם בקי

 ״נעלה. דיא בעדייטענד. דע:ט א־זס האט, בעשט־פפט (נדן)
 ודלל איך אלליין נעלאזט; נליקליך זאפיט וואדע ש־אנע״

ר איין דע־ האבק, ,פחותך קיינק ד א  זאגט !א־זט נ
 אה״. איינע פאננע קלונען איינעם פאן ״ליענע־ :דאך מאן

- נא־רקד איינעם פאן קום איינק אלם שייגע,
 אונד מיינונג איד,־ע״ אויך א־זט זאהן איר,ד ״אונד

 צו סיטניפט רייכען דעד פיט נררט דיא נאך, זיך וויינע־ט
 זיא שעיוואונדעדט) פאנדע־ס מרדכי ־׳ (ש־אנטע !נעהפען
 זיין, וואהל מאג דאס נאדר; איין איזט דעד.מחותן• זאנען,

בעט. איינעם ניבט נעלד זיץ פאנן רייבער איין זאנסט דא

 אבע־ !שליידע־ט ק^זז עןד א; נעלעה־טק טעל-א״פק
 רענן נא", ג-אםע-ע- נאך איין נערים איוט דאה; איה-

 פיטנישט דייבק דעד נאך האנדען ב־־דען פיט ניבט ע־
!■נ־יישט

עט. ש־ויא עהיודידינע דיא (עררידע־טע !נון ״נץ,
 ודיל אונקלוג, שיד זאהן פיינען האלטען דא ם־ק־־ם) וואס

 דאזענטהאל באנק־ע-ם דייכק דעם טאכטע- דיא ניבט ע־
 דען ניבט, פערשטעהען ליא נערים, נערים, ווילל. הייראטהען

 זאנםט דא דא בעאורטדיילק, צ• לאהנעס פיינעס ווע־סה
 נא- שוויענעדזאהן ואלכען איינען ראזענטהאל דוד דעם
 איינע זיא ארך יא דא נאפענטליך האטטק, נענאגנט ניבט

 איך האבק. טאכטע־ הי־־אטהםפאה־נע ליעבענסווירדינע,
 הע־וים. דונדווענס ע ל ע כ א ד דע- ארך דענן האבע

 יודע אין אנט־אנק זאלכען פיט פיך ז־א דאס נעזאנט,
 נאך אננעלעגענה־יט דיא האט איבעדדיעס פאנע. לאססען

 ווילל ראזענטהאל דוד האקעף. ״נעדענקלינען -עבט איינען
 יעדאך איך 1 נעהפק נעשאפט אינם ןהן1ז טי־נען נעפליך
מק ע! נ - ע ל עד דאם ווינשע, ע  צו. האנדעלן אונד ל

 שע-ליע-ט לעדנענם דעס וועהדענד ניבט. אבער נעהט גל״ך
 שע־ניםט האנדעלנס דעס וועהדענד אונד נעלר, דאם פאן
 פאן האם איזט, ענדע דאם עדלערנטע. סיהעש^לל דאם פאן

'1 סחורה וןהנע אונד תורה .$הנע איינפאל אויף בלייבט
 שא. דנטבאדער מיט סאנדעדס (זאנטע שיינט מיד

 דעי הינטעד אנדערעם וואם ך נון או־ך דאם דענש-יידע),
 רוןזענטהאל דעס םון:םע- דיא וואר ע־סטענם שטעקע. זאכע
 פאר. ד־א דאנן האט בד־יט־נאם דעד ברוים. איינפאל שוןן
 ניבט נערים נעשאה דאם אונד לאשםען. צודיקנעהען טיע

וואר. ש!$ן צו !ןדע־ יונג צו בדרט דיא וו־־ל דעסהאלב,


