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ר״יכסטאגע. אונגארישען דעש אדם
— ג.ינאדשעט.דעבאטט דעו טא: ערסטע־ —

 באדשעט-דע- איד האט זאמבטאג דיעזען
 עגטנע- שפאננונג נראשע־ זא טיט דעי באטטע

 נענאטטק. אנפאננ איהרק וואודדע, נענגעזעהען
 שקאנדאלע ק־ינע נאך א״ך טא: ע־סטע דעי האט

 באד- א״נע וועלכע אהנע נעפא־דע־ט, טא;ע צו
 זא דענקבאר, ניבט נאד אונגאהן אין שעט-דעבאטטע

 אי:. ע־עמל־ך בעדייטם זיטצונג דיעזע אדן• -אך וואר
 נאט״- ט־אט רעדנער ערסטער אלם טעיעססאנט.

 אלעק- הערר באדשעטש, העם רעפערענט דע־ ליך
 א:- טע־ אי; דע־ אייף, ש. י ד ע ; ע ה םא:דע־

:זאנטע דערם
באד. פא־ליענענדען דעם או־ם !הרז ״האהעם

 א-דענטל■- אונזערע דאם ע־זעהען, צו איזט שעט
 שט־יגערן. •אהר צו •אה־ פאן זין■ אויבנאבען בען
 א•:פלא. באננינק־־ט א־־נע :־עםא;דעם זאלל ראש
 אונזערע דאש בעווייז, א"; נדר דיעם א־זט עש שען.

 פא־טוואהרענדע; איינער פערוואלטוננ . שטאאטש
 •אה־ נאבשטע דאש ־ד6 ענטנענענזעהע. בעששערונג

 <0,/' איש א־־שנאבע; א־רענטל־בע וו־ראלש ויערדק
 יאהרע איש אלש בענאטהינק, טעהר ט־לל־אנע;

 ניבט דורכאויס א־זט בעטרא; דיעזעד 'אלליין .1*די׳
 ער ווירד זאנדערן הינוישנעויא־פען. פענשטער צום

 רעבטש. דער פערבעששערוננ דודך פיעלטעהר אינש
 ב־לדוננש-אנשטאיטק דע־ פערטעהרוננ פפלענע.

 נע. ר דע ארך ב־יננען. נוטצען בעד־יטענדען אדז׳וו׳
 דאדו־ך רידד שטאאטעש דעש שאפטם־בעטריעב

 א״נען אן נור היער יואללען ודד ווערדק. ע-האהט
 רעם טרו: !8ל6 יאה־ע איש ע־א־ננע־ן. פ־:ךט

 א". א;:ד. זאלצ. טאבאק., פאשט. דע־ שטאאטע
 טילל־אנק; האלב איין א-נד *5 זע:.באה:.בעטריעב

 דעש נעשעפטש-בעטריעב דיעזער וררפט ע ט י י ד.
 אי. פאן נעטטא.ע־ט־אנניש איי; שאן שטאאטע

 אייננאהםע; דע; ב־יא אב. ט־לל־אנק 5!׳ בע־
 14,/׳ איש באדשעט פארליענענדען דעש אין ו־אורדע

 פאר. איש אלש אויפנעשטעללט, טעה־ טילליאנען
 טעה־. דיעזע דאש ניבט, יעדאך נלרבע סאן יאהרע.

 ער. שנריער-ערהאהוננען דורך עטווא א־יננאהטען
 נאנצע דאש דאשש אדע־ זאללען. ווערדען ציעלט
 ז ניין ז־יא. בערעבנוננ שווינדעלהאפטע אייגע בלאם

 ווער. עם שאלידע. נאנין א־ינע איזט בערעבנונג ריא'
ק  דורך א־ינקאטטען מעהר מילליאנק 6 נעטליך ד

 גע. שטאאטליבע; דעש ענטוויקעלוג: ור־טערע א־ינע
 .1פאי ם־לל־אנען האלב איי; ד ;שעפטש־בעט-עבעש

 פע־צעה־וננש-שטייערן, ע־האהטען דיא ארף יען
 רעשט דע־ שפי־־טוש-שט-ער. ד־א א••־ נאטענטליך
 אייננאהטש. א־ב־ינע; דיא א•■־ דך פערטה־־לט

 גער־נ. זאלך אי•; א־זט דעפיציט אונזער ק־ועללען.
 בעטראנט. ט־לייאנק פאללעף! ר,״נע עם דאש נעם.
 דיא הרזע האהען דעם דאהער, מי־ ערלויבע איך

 נאבדרקליבסמע ש6אי* בארשעטש דיעזעס אננאזדמע
 ז־יטענש בייפאלל (לעבהאפטע־ ׳. עטפפעהלען צו

ו פא־טייא. ליבעראלען דע־
 נאב־יעל איישע־שט-ל־נקע דע־ נאהם ה־ערדף

ן א ר נ ־  אינטע־ זאנטע ע־ ;רא־ט דאש א
:אנדערם

בע. רעפע־ענט הערר דע־ !הרז ״האהעש
 ארדענטליכען אינזע־ע־ אנ״אבשע; דאש ־בנעטע צ

 אייך דאש צייבען. ע־פר־־ל־בעש איי; א־יש ארשנאבק
־ א־ינער שטאאטש.פע־ראלט־ננ אינזע־ע  טוואה. פ̂־
 יילע. ענטנענענא ענטורקעלונג פ־י־דינען רעגדען

דער ען אני־אבש עוו־נען ד־עזעם אי; ע־בל־קע איך

 בעזארננים- זאנדערן פר־ידיועש, נ־בטש אייבנאבע; 1
 זינד יאהרען 10 לעטצטען דען אין עררענענדעם. 1

 נעשטיע- פא־טוואה־ענד שטאאטש-ארשנאבען דיא
 טילליאנק •40 א־ש שאן ■עטצט בעטראנען דא נע;.

 אינם קאטטט האך זא .1870 יאה־ע איש אלם טעהר
 א־זט דאש !'שטעהע; צו איש ם י ט ־עניערונג ד־א

 יעטצינע דאש נענע; בעור־ז פערניבטעגדער איין דאך
 !רעניערוננש-טאננער יעטצינען ד־א אונד ז־שטעם

 ראש איישערסט-לינקען.) דער ז־־טענש ובייפאלל
 ז־־נעד גרענצע איישע־סטען דער א; איזט לאנד

 וררדע אינדעש אננעלאננט. ל־ישט־ננש-פא־־גרייט
 ארך זעלבסט יא אפפער, שווערען דיעזע אונגאר;

 היעדורך עם ווענן בריננען, נע־נע שווע־ע־ע :אך
 אונאב. אונד פרייה״ט זעלבשטשטאנדינקי־ט, זיינע

 רעניע. דיא אללי־ן קאננטע. ערלאננען האננינרן־ט
״ א־נע אשפע־ ד־עזע פא־דערט דונג  זעלבשט. דיא פ

 קא. א־־נצוטרעטען.פאןדען אוגנארנס שטאנד־נקי־ט
 בלאקשבערגע דעם ארף ציטאדעללא דער נאנען
 אוג. אונד בעדראהט, הרפטשטאדט' אינזע־ע ורדו־
 פרעם. טיט נאך הי־טע ארך זינד פעשטוננע; זעדע

 בייפאלל (שודרמישע־ בעזעטצטו טרופפען דק
 :רופט טשאנאד• — א־ישערשט-לינקק. דע־ זייטענש

 הייטער. אללנעט־ינע - !"פערראטה ״פערראטה!
 רע. ד־א :)ווייטער היעדרן! זאנט אונראן — קי־ט.

 שטאא. דעם זאנדע־ן ד. ה י א ניבט זאנט. ניערו::
 גאנין !ווע־דק בעורללינט בארשעט ראם טים טע

 ד־א ליידע־ דך האלט אונם ב־־א אלליין !ר־בט־נ
ק פיר רעגיערונג  צור אלזא טא; ווענן ;שטאאט ד
 ארך מא; קאנן זא האש, פערטדדען קי־ן רעניערונג

 רעגיערונג דיא !בעורללינען ניבט באדשעט דאש
 פא־. צום אייננאהטען שטאאטש. דיא פערווענדעט

 ביי. (לעבהאשטער !פא־ט־־א א־ינענען ־ע־ טהיילע
 מאבט ז־א אי־שע־שט.לינקען.) דער ז־־טענש פאלל

 הבעל), (בהני באאל דעש פפאפפען ד־א •רא עם
 אפפע־ נאטצע; דיעזען פי־ פאלקע פאש וועלבע

אפפע־ נעבראבטע דאש •עדאך זיא פערלאננטק,
 הי־טער. (אללנעטי־נע !פעדצעה־טק ט ם ב ל ע ז

 פער. דאש דא דאש פע־נישט. רעניערונג דיא קייט.)
 נאצי. דע־ אייפט־אנע •איש שטאאטעש דעש טאנען

 פערוואלטען .נוטצ-ניעסער" איש אבער ניבט אך,
 נענענווא־- דער ־וואלטינג פע דיא !פי־ו־אה־ !טוש

 ! דירעקטארען אלם !עטשא־ענד א־זט רעניערונג ט־נען
 פע־דיענשט- ניבט ווערדק שטאאטש-ניטע־ דער

 העראבנעקאט- זאנדערן ערנאננט, טאננע־ פאללע
 ״קאר. אלם רעגיערונג דער וועלבע טענשען, טענע

 איינענעם א־הר דיא טענשען, דיעזק דיענען! טעשע״
 ז־א דאש פע־וואלטעטק ל־יבטז־גנ־נ זא פערמאנען

 דעם פערוואלטו:: דיא ווירד נ־ננען. נרונדע צו
 טררר־נער א•־; ז אנפערטדרט שטאאטם.פע־םאנענש

 שטאאטש.פע־טאנע; דעש טיט ודא דאפיר, בעוריז
 ב-פאלי (שט־־מישע־ ורדד! געוררטהשאפטעט

 רעניערוננם. צום לינקען.) אי־סערשט דע־ זייטענם
 ע־נאננט טאנן זאלבע־ איין ני־ וירד קאמט־ששא־

 אבנעלענט לי־כטזינן פאן ש־אבע; פר־הער שאן דע־
 וועד. ;י ד ע נ ע ש :־־.ערברטק דעם אי; האט•

 אי־פנע. נעבי־דע אפפענטליבע פ־אבטפאיילע דק
 ראש א־זט געב־־דע דיעזע־ קי־נעם •—א פ־ה־ט.
 דאש אבע־ •ואהל זעהק, צו איננא־נש וואפפען
 ב־ודע־ש איש, ש י ט לודוו־נ נ־אפע; דעש ייאשפען

 ביי. ישטי־ם־שע־ !״מינ־םטע־.פ־אזידענטען דעש
 אונרוהע ;א"שערסט.לינקק דע־ ד־טענש פאלי
 ליבע־אלען דע־ באנקען דען אייף בעוועגונג אינד

פארט־־א.)
בע. •וייטע־) א־נ־אן זזאנטע רעניערונג .ד־א

 דיא אלם ניבט שטאאטם.בעאטטק ד־א טראבטעט
 איי. איהרע אלם זאנדע־ן שטאאטעם, דעש ד־ענער

 א־הר וועלבע דיענער׳ אונטערטהאנינען נענען
 ע־פאר. יעדק פא־טייא איה,־ער אונה זעלבשט

 פיר איזט דיעש זאללען. ליישטען ד־ענשט דערליבען
 ענטזיטטל־בענד. אינד ענטעהרענד בעאטטען דיא

 א־ש אונד טי־נעם אין דאהער, פיר ערלויבע איך ־־
 פאלנענ- פא־ט־־א איישע־שט-ל־נקק טיינער נאמען

:א־־נצובר־ננען בעשלוס-אנטרא: דע;
 דענעלונג אי־נע דאש אנבעטראבט, .,אי;

 ענטודקעלונג דיא א־נד אוננארנם פ־נאנצע; דע־
 ״א•:. דע־ נ־ונדלאנע ארף נוד וואהלזיינם ז־־נעם

 אנ_ אי; ;דענקבאד לאנדעם־ דעש אבהאננינק־ים
 דע- דעש דעקונג צור דאש פערנער, בעטראבט

 מיבטק, ווערדען נעטאבט שולרען נ־־ע פ־צ־טם
 אי־נע ן, ע ז נ י צ דער א״פבר־ננוננ צור ייאש,
ודר. האבק פאלנע צור שט״ער.ערהאהוננ נייע
 רעג־ע. ד־א דאש ענדליך. אנבעטדאבט אי; ;דע

 צו בלאש נ**ט שטאאטס-א״יננאהטען ד*א רוכג
 צו- אויך זאגדע־ן טערווענדעט׳ שטאאטס-צוועקען

 :פא-טייא א״דזרעד שטא*קונג
 דער פ!)] דאם עש דאם ע־קלא־ען, הו־ז דאש טאנע

 אלל. איש ןן4ש באדשעט א״ננעב־אבטע ־עניע־ונ:
 ניבט דאשזעלבע אונד ט פ ד • ו ו ר ע פ נעטיינק
 שפעציאל-בעדאטהונג דער נרונדלאנע צור א״נטאי

 דער ז־יטענם עליענ-־ופע ישט־־ס־שע !׳אננ-טטט
אי־שע־שט.ל-נקען.)

עטע. דעפוטירטע, •וננע ציריא נאהטען יעטצט
. ע לוקאש ז^דאנן אונד י, צ ־ ו ק ט א ל דיך  נ

, י ד ע  7ז עיקלארטע ע־שטע דער יוארט. דאש י
 דעם טאבט ציוי״טע דע־ ;בארשעט דאש ד ■ פ

ט מ־נ־םטעד.פראזידענטען ב ע ע ר ר ע ט ט ־  ב
 שלוששע, צום ערקלא־טע אונד ראטפלישענשע.

 אנצישל־עשען ן׳ש א ר נ ו א אנטראגע רעם זיך
 י. ו ק ט א ל פערווערפק.- צו באדשעט דאם אינד

 האבק אדרעס-דעבאטטע ערד ..אי; :זאנטע ־ צ
 ואדעלינע ־ ר ט נ ע נ דיא דאש בעטאנט. טאנבע

 איזט דאש געהע.'-נון. נרונדע מיטטעל-קלאשסע)צו
 איש ד*$ך •א בל״בט פע־טאנען דאש :נעפאה־ קיינע

 !געוועבסעלט בעדטצער זיינען נור האט אונד יאנדע
ק ארף (אוישרופע  .עם :באנקען אנטי.שעם־ט־שע; ד

, אבער זינד ן ע ד ו ק אן בעזיט׳ן דיעזען וועלבע י  ז
 עש ווענן אונד •.) וו־טער זאנטע לאטקויצי —,רייסע;׳.

; ארך ע ד ו  ז!ן ק־־נע דיעזעדענן דנד דנדז •
 ד־א ודא שטאאטם.בירנער, טר־יע; אונד נ־טצל־בען
 קאננען אנט־.שעםיטע; דיא גור !העררק אדעלינען

 האבע פ־ייל־ך נעהטען. אנשט^ש עטייאש זא א;
 ער- וואהיק דען ב־־א ד־עשטאל אנטי.שעטיטען דיא

ק נור ד־עזע דא האבק דאך ערציעלט, פאלגע  ד
ק וועלבע פערדאנקען, צו בדערנ-וו״בערן  ר,ל־נק ד

 ערצאהלק, ״יודענ-נעשיבטעך שרעקליכע ק־נדע־ן
 אין שאן קינדערן קל־־נק דע; יודענ.האש דע; אום
 באד- דאש נעהטע איך א־ינצוא־מפפען. וויענע דע־

!״אן שעט
 איין עבענפאללש ש, ט ־ ש ק ע ב נושטאוו

 בעריהטטע־ זעהד איין אבע־ דעפוט־רטע־, נייע־
 ־עדע לאננערע־ א•; פע־טהי־דינט ש־־פטשטעללער,

 או־שנאבען דיא דאש א-ן, ז־עהט ער באדשעט. ראש
 זינד, נעשט־ענען זעה־ •אהרען לעטצטערען דען אי;

 בעל- עננלאנד. אין ארך •א איזט דאשזעלבע אילי־ן
 דער רושלאנד אונד עשטעררייך פ־אנקר־יך, ניען,

 ליים. צו טעהר האט שטאאט ה״טינע דער פאלל.
 ז־ינע וועסהאלב צייטען, פ־־הערען אי; אלם טען,

דנד. ;ראשע־ע עבענפאללש בעד־רפניששע



 וויטרענדער •ע זיינו היבנער דאם חעררסשטעללטע,
 עם דעססען פאלגע אין •יא־. ט ־ ט ע ־.ס ט : א

 בוכ-בינדער י־דישען דעם אונד א־הם צווישען
 אויפטריטטען;עקאט- העפטיגען צו דד־פ־ג • ד א ר ב

 דאם ניונד, דער אוי־ דענן איזט ד־עם ווא־. טען
 געהאססיגקייט פערזאנליבער איים ר ע נ ב י ה

 גרונד- אנטי-סעטיטישען אוים איבעדהויפט אונד
ד אללע כונטעהר זאטצען ל ו ם ש ע . ר א ר  ב

מאבטע. צו-וואלצען י ד

— צווייטער.פע־האנדלוננס.טאנ. —
ט א ר א ה ווארדען גגעסטערן) דיעזעם 27 אם

 £־א. דיא אדף פע־נאטמען. ־ ד א ר ב אונד ק י ל
 אנט- >׳ בעקעננע שולד־נ אלם ז־ך ער אב :גע

!*ם א ו ו ט ״ע :ק י ל ט א ד א ד, ווארטעטע
 צור־ק׳ בעשולדיגונגען אללע ער נימטיט איבערדיעם

 טיטאג. ד־נעם פאראונטעיזוכונג דער אין ער דיא
 - ראטטע. געשאבען צ י ד א ר ב נעקלאנטען

 פרא. דיא או־ף ערווידערטע דינערד־טם י ד א ר ב
 איינעם טיט - > פיהלע שולדיג זיך ער אב :גע

 אץ ד ניבט דורכאוים גיע! ״ניין! עגטשיעדענען
 קיין ארך אונד געלד ניע זעטצער רעם האבע

 גאנצען רעם שטעהע אץ געגעבען. טאנושקריפט
 אללע מיר וואללען לייטע ד־א פערנע; פערברעכען

 רע־ זעלבסט אום שיעבען, שוהע דיא אץ שולד
• • !״ענטציעהען צו זץ שט־אפע

פאלנט.) (פארטזעטצוגג

.1820 ■אדרן אים געגרינדעט ־►

0ץ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0^ >
שאגסטען ריא

^ ץ ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א נ
ת אויף כ רל. אוגד פרו ע ט אנ מ

נוואלד ק. גרי
בודאפעסט,

 הויז). (הוסארשעם לאנדשט־אנםע
 אר•6 אללע־ אנפע־טינוננ זיךצור עטפפיעהלט

קאטטענדען
׳ ן ע י י ר ע ק י ט ש ט ס ג ו ק ־ ד ל א ג

 נאך אלם אלטען, נאך טעטפעל פיר זאוואחל
 ■אה־ע; 38 וייט דעססען בירנט אונר ר־טום. נייע;

 אוץ וויא ריף. וואהלפע־דיענטער ׳,־ווא־נענע־
 טישקאלץ וויען׳ פענט׳ אין טעטפעל רען פי־

 צוד געסיינדען נראסע סעהרעיע נאך פי־ אוגד
 אר- אויסנעפיה־טען ציפריעדענהייט אללנעטיינע;

 פי- — פא־ליענען ציינניפסע וואיינעד — בייטען
עפפעקטואירוננ. בעסטע אוגד סאלידע

 צו- ליענען או־שוווהל נ־אסטעי אי; צייננמנען
ארף. איינזיכט

טעראיללע נאלרעגעטעואיללע זילבערנע

ט־יעסט. שטוהלווייסענבירג•

זאהן באהסים וואלף
של ר אוגד שאלאטי- זעלכוואארען. נ אברי ענ-פ ערוו אנז ש־ק פל״

נ־ם' ראנינסנאסשע בודאפעסט,
 פיר נוי ניכט זיא ואהע־ אויש. האלטבארקייט יהיע א אונו

 צו־ הויזוויוטהין יעוער זאנ-ערן רייוען, פיעל דועלנע פערזאנען
 צו בעסטע אויפם טאהלצייט איינע־ הערריכטוננ שנעללען

זינד. עטפפג־לען
 לאנער פערמאנענטעס זיין, נעניינט ייא •אללטען

 פערנני. טיט איך בין זא האלטען, צו ערציינניססע ט״נע־
 נראטים שיירא טיינער טיט נלענטאפעל איהנען נעןנעוייט,

איינצחענדען.
פעיזובע, איינטאליגעם נאך ■יא ראם אינערציינט,

ע. מיר פאן ני־ שטעטס דאנן נערארף נאנצען איד,יען  נ
 אויפי שעטצנארסטען איררען איך זעהע וועדדען, ציעהען
אנטיננספאלל ענטנענען. ט־נען

זאהן באתשיס •ואלף
 פלי־ש-קאנזער- אוני זעלביואארען-,םאלאםי- בשיי

.18 נו' קאנינשגאססע נודאפעסט, ויענ-פאבי־יק,

ט ;א ר ו ה ז י־ י ר ם

ט פ
מיי־ פרייונלאטט איין א־הנען טיך, נעעהרע ה־עטיט

 אינעד- צו קאנזעוווען פלייש אונו זעלנוואא־ען :שר נער
 נע־ איהרען טיט טיך ערזוכען, האפלינען ועם טיט ריינען,

 או־ףואס איך וועלבע נעעה־ען, צו אויפט־ענען שעסצטען
 א־ה־עד צו שנעללסטע אונו בעסטע זא־נפעלטינסטע,

 נע. מיך ארסצופיהוען צופריעדענהייט פאללקאטטענםטען
ווערדע■ שט־ענען

נעג־ינדע• 1880 יאהייע אים טיינער ערציינניססע ויא
 שטוהלווייסענ. דעעשעי, וער אין וואורוען פאנריק טע;

 ע־סטען דע; טיט אויסשטעללונג טריעסטע־ אונו נורנער
 ק־ואליטעט׳ פארצינליכע דיא זאוואהל ;פ־עס־אירט פרי־זען

 ועי בעאנאכטונג שטרעננע דיא אויך אנער אינסנעזאנדערס
 פארש־יפטען נעבאטענען ועליניאן היילינען אינזעיער פאן

 אללעי, ב־יא ערציינניססע טיינע דיעוע האנע; (נשית)
 גלוי• איזיאעליטישען שטרעננ-נליינינסטען דען ועלבסט

 האפ. טיך וואס נעטאכט, נעליעבט האנסט נענם.נענאםםען
 צעהלען קונדען יוערטהען טיינען צי זיע או־ך לאסט, פען

וי־פען. צו
 פער נו־ געשיעהט וואארע ועד פעיזענדוננ דיא
ע. ועם איינזענדוננ פא־הערינע נענען אדע־ נאכנאהטע.  נ

ט־אנעם.
 נעטראפפען,סיינען א״נרינטוננ ויא אוץ האנע איך

 וועלנעש אין צוצוועניעז, ״פ־אנקא' זואא־ע ויא קונדען
 וער אין ם־ייזקודאנטע אוטשטעהענדען אים דיא פאללע

 פ־־יזע נאט־־טען צווענוונג״ פ־אנקא זאטטט וונריק,פרייזע
 אויף וועלנע נעשטעללוננ, ועד טיט איזט אונו 1 נעלטען

 נל״נצייטינ אייך האט, געשעהען צז קילא ז ווענינסטענם
 טיך אן פ־אנקא פא־היניין ש א נעט־אג ענטפאללענדע דע־

וענדען. צו
נעפאה־ אויף שטעטם געש־עהט פע־וענוונג ויא

 אניואנע דיא טיד נייא נאכדעס אונו עטפפעננע־ס. ועם
 שטעטש ויא יואללען נעשיעהט. נעוויסשיננהאפטעסטע אויפש

 נ״א אניואנע אטפלינע דיא וואא־ע דע־ איבערנאהטע נייא
 ,אונו פא־דעדן ט־אנספא־ט-אנשטאלט בעטיעפפענדע; דע־

 אינער- ניכט פ־אכטנייעפע דינם טיט נעווייט ואם ווענן
 ט־אנספא־י}- דע־ נעאטטען ועש פאן דיעם זיך א־ינשטיטטט,

 לאשסעי, נעשטעטינע; פ־אכפנייעפע ועם או־ף אנשטאלט
 ואס נעשטעט־ניננ, דיעזע־ אייניעניוננ נאך דאנן איך ווא

ע־זעטצע. זאפא־ט קוואנטים פעהלענדע
 אייף איך ואש אויפטע־קזאם. א ז■ איך טאנע פעינע־

 איינצינע אינו ערסטע דעי קאנט־נענטע אייראפעאישען ועם
 נולאש.פל־יש וועלנעי בין, זעלנוואא־ענ.פאנייקאנם נש־
 פאב- ניידע עוציינט. צוננענ-קאנזעיווע נעדעטפפטע אוג־

וואהלנעשסאה פיינען איהדען דו־ך דיך צייכנען דיקאטע

ציגאבע. * •׳00 •ע אייף אץ געבע קרענווירסטע ב״א
 נעיעלנט בלאט אוער אויסנעקאכט. צוננע ויא אדער זעלנפלייש ואש אב אנצינעבען, איטטעו נ־טטע בעשטעללוננ ני־א

 - אדרעססע. ועד אונו נאסענם ועם אננאנע נענייע אום אץ ניטטע נעשטעללונג נייא — זאלל• זיין אוננעקאנט
נעט־אנעם. ועם איינלענדונג פא־הע־־נע אדער נאננאהטע טיט ניר פע־זענדונג

שיייזע
לאססש
שיאנ̂ק

צוזענדונג
1.זפ

 אב םרייזע
בוראפעסט

8 .״נ

ד) צאללפפינ 2( קילא פע־

1 1:. 1 05 סאלאט־
1 — 90 (ש־נקען זעלבפל־־ש
1 ־ 90 פלאטטשט־קע; אי; דעטטא
1 30 1 2) - געקאבטעם דעטטא
1 30 20 פאפ-קא.שפער
1 70 1 00 - נעזעלבטע צוננע
1 90 1 80  געקאבטע רעטטא

(שינרעג- פל־ייש נע־אללטעם
1 10 1 — - וואורסט)
1 40 1 30  - - נעדאבט דעטטא

אי! קאנזערווירט רינדסצוננע
1 80 1 60 בלעבביבםען

— 45 - 40 פא־צ־א; 1 צי ביבסען אין גולאש
ווירסטע.

4 - 3 50 פאאד מ׳< - קרעניוירשטע
8 — 7 - , סס• פ־אנדפו־פער

18 — 11 - . 100 - דעב־עצינע-
4 - 3 50 ששויך 100 סע־פאלאד•
8 — 7 — ״ 1<׳0 ווירסמע ־אאבער

־־ 110 — 80 ק־לא 1 ווא־רסט פאר־זער
1 !0 1 ־־ . • ציננען־ו־אורסט

בוכדרוקערייא דיא
**יו

בודאפעסטי אץ בודיאן טאריטץ
צור זץ עטפפיעהלט אונד אי־ננער־בטעט שר־פטע־ טא־־ע־נשטען אונד שאנסטען רען טיט איזט

פא אנפערטינונג
ן ע ט י י ב י א - ר ו ר ד כ ו ר ב ע ר ע א־ט■ •

 פ־אבט- שולדשיינע׳ פאללטאבטען, קוו־טט־נגע;. צ־רךולארע,ירעבנונגען■ צי־טוננען. ביכער, ים:1א־
 געשטאקפאללשטע־ אץ ד. ז• א, וואארענצעטטעל אררעששלא־טען, אי־נלאדינגשקארטען■ ב־יעפע.

 חברות, א־זראעליטענ-געסיעדען, נעעח־טען רען ם<ך איך עמפפעהלע עבענזא אי־םפיח־וננ.
פא; אנפע־ט־נונג צו־ פובליד־ש■ איזדאעלינרשען רעם א־נד פע־איינען

ט גובדרוק-איב״טען שן ני עי כי ע שו״עפטען׳ ה
 ווערדען• אנגעפערמינט לאנדעס, דעס דרוקערייא אנדערע; קי־כער אץ וויא שאן. ־,ט בייא יועייבע

או־סנעפיהיט. בעסטענם אינו שנעללשטענס וועידע; אייפט־אנע ני־עפל־יע
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 צווי־א אלם ליעפערטע, רעזולטאט גלאנצענדעס איץ
א ה ר ע ו ו יוליאום דעפוטירטע, אנטי-סעטיטישע

 נעריכטען דען י, א ל א ם עטעריך אוגד י א ו ו
 בע. ווערהאוואי וואס וואורדען. אויסגעליעפערט

 רייכשטאג פא־־גע דעי שאן ■א האט זא טריפפט׳
עי. וועגק בעשלאסשק ארסליעפערונג דעססק  פ

 א־ינער נאך געלדער. אפפענטליכער אונטרייאונג
 בודא.םעם. דאם האט אונטערזובונג א־־נגעהענדען

 ״אינ.אנקלאגע-שטאנד דעששע; שטראפ.יער־כט טעה
 ווערהאווא■ דאך או־שגעשפ-אכק. פע־זעטצונג'
 ״אינ-אניןלאגע.שטאנד ד־עזע געגען אפפעללירטע
 קאננטע א־נשטאגין צוו־יטע ד־א אונה פערזעטצונג״,

 אץ טיטטלע־וויילע ווערהאווא* דא ענטשיידען, ניבט
 נעוואהלט דעפוט־רטען צום נייערדינגם צעגלער
 א־ם נ־יערדינגם יעטצט טושטע דעשהאלב ־■א־־דע.
 וואש - ווערדען! אנגעזובט אוישליעפערונג דעששען

ק  א;. י א ל א ם עטער־ך ״דע:.£־עששע־־שען ד
 וועגק געריכטע פאם עד וואורדע זא בעלאננט.

 צ־י־־א-ו־אבענטל־כק א״נער צ־ דועלל-פערגעהענם
 גער־־ט דאש פעראורטה״לט, געפאנגניש-שט־אפע

 דעשהאלב נדר אדשל־עפע־ונג דעששען א־ם מושטע
 אנטרע. זאגלי־ך שטיאפע ז־־נע ער דאטיט אנזובק,

 נקאלוים דעש אדשליעפערונג ריא איש ארך - טע.
 בעצ־רקם. דעם ז״טענם וואורדע א ה ט ר א ב

 אגגעדבט, םעששי.םעגט-ד־ארד־ פאן נעריכטעם
 האט דאך דועלל-פערגעהענם, ווענען עבענפאללם

 דעש־ט•־. ד־עזעש או־של־עפע־וגג ד־א ר־יכשטאג דעי
פע־ור־גע־ט. טען

ר. א ;א דע־ ג נ ו ל יי ה ט ד ו א ד ע <פ *
 הא. פ־־־טאג-ב־־לאגע אונזערער אץ ן.) ע ט ם י ב

ק ק ודר ב  פעראפפענטליכט, ריעזענ-ם־אצעם ד
 א־נד האכ.פערדאטהערישע 2״ געגע; ורען אץ דע־

 פע־האנדעלט אנארכישטען שטאאטס-געפאהרליכע
 נאבטיטטאגש, אוהד 3 זאטשטאג, ד־עזען וואודדע.

 אייך רעדען. א־ה־ע פע־טה״ד־גע־ ד־א בעגאגנק
 נ־־ע־- גאהש י ד א ־ ב ב־ב-ביג־ע־ ״ד־שע דע־

 זאג. ער פערטהיידינונג. דינעד צ־ ו־א־ט דאש דינגש
 א־נשולריג. בץ א־ך גע־־בטש.האףו ״האהע־ טע!
 פ־אצעש דיעזק אץ געוואלטזאם נור מ־ך האט טא;

 . א עש א־זט א־גיואה־ דאפפעלט ה־נ־גנעצע־־ט.
 א־טשטי־צ- דיעזער פ־ה־ע־ א־ץ איך דאש בערדיעם,
. ד געוועזען פא־ט־יא  א״נצעל. אללע ער נאברעם .

 פוגקט אגקלאגע ע־האבענען א־הן געגע; דעד זד־טק
 ער עטפפאהל ז־שטע׳ ודדע־לעגק צ• ם־גקט פיר
 - נע־יבטש.האפעש. דעש גגאדע דע־ של־עשליך דך

 בעראטהוגג צו־ נץ דך צאג גע־יכטש.האף דע־
וואורדע. פערקינדעט אורטהייל דאש ווא־ו־ף צוריק,

 12 ־ע ע־דדעלטק ר ע נ ב י ה א־גד י ד א ר ב
 הו*. יאהרע; ביבטאן״! קע־קערם; שווערק יאה־ע

דיא יאה־ע. * יע געגאששק דרייא אוגד ראטל־ק

, ־אה־ע 8 טהיילם י. טה״לם ערהיעלטק א־בריגען
 ן וואור. קערקער-שט־אפע דיעזע קערקע־ם. שווערען |

̂ך דע פער. מאגאטע איש פאשטטאג אייגע; דורך נז
 אונד טראשטע־ אנגעקלאגטק, דער ציו־יא שא־פט. !
פ־־יגעשפ־אבק. וואורדק פ־אנטנער, ;

ט - ר ע ל י ו (פ * ה ע ) ג ! ט כ י  פאר נ
 בלאטטער זאטטטליבע ב־אבטק וואבק אי־גיגען

 1 -,יושטיצ-ט דאם מעלדונג, דיא הויפטשטאדט דעד ;
 דעם שטעללע דיא אום דך פרלער דר׳ נישטער !

 בע. געריכטם.האפע אבערסטק אש פ־אדדענטק
 אייגע מאנגע דעם האטטע ג־עטאגד האבע. וואיבק
 אלם פאשטען זייגען ע־ ווענן נאכנעורינט, טה־אנע

̂ך האטטע, פערלאסשק יוםט־צ.ט־ניםטער |  | ה־עצו ז־ז
 1 אטטם. ראש פארהאנדק. אוישדכט קיינע מעהר איזט

נעט. פעראפפענטל־כט נאוועטבעי 2.״ פאם בלאטט
 קיאפט ענטשל־עשינג, אללע־האבשטע אייגע ל־ך !
 דעם פ־אז־דענט . וויצע ביזהעריגע דער דעדק |

| ר. ע פ פאן בעלא נעריכטס-האפעס, אבע־שטק
 | וואור. ערנאננט ם־אז־דענטק ערשטק צום ל, ע צ

 אייניגק פא־ בעקאננטל־ך ויא־ פערצעל הערר דע.
 ! רייכם- דאגן יושטיצ-מיג־שטער, עבענפאללם יאהרען

 } צום ביז ערים האש נון אונד טאגש-ם־אדדענט,
 | געריכטש-האפעם אבע־שטען דעש פראדדענטען

 | ז־ינען יעטצט פוילער דר׳ וואללטע - !געבראכט
 | נור ער קאננטע זא פערלאששק, טיניסטער-פאשטען

אל. ווערדק. אוגיווע־דטאטש-ם־אפעששאר ורעדער
!טויש אונאנגענעהטער איין לעדד־נגם !

ע- ף ר ו א ו ו ט נ ע . צ ט ע ז ע ג ( י  ג
; ע ג  בע. ג.) נ ו ר ע ד נ א ו ו נ י י א א י ד ■

 פארינק א־ם אנטי-שעטיטק דיא האבק קאננטליך
 | שאפ. מענק פעטיציאנירט ר־י־שטאגע ביים יאהדע

 ! א־ינוואגדערונג דיא אום געזעטצעש. א־יגעש פינג
 איננא־ן נאך •ורק רוש־שען אונד גאל־צישען דער

 איישערסט. דיא האטטע דאטאלש פע־ודגדע־ן. צו
 טיטגליעדע־ אגט־-ישעט־ט־שע מעהרערע נאך לינקע

 | הינו־שגע. שפאטער ע־שט ד־א מיטטע, איהרער אץ
 דאטאלם שאן האט אללענפאללש יואורדען. שאפפט

 איין דאש אגע־קאגגט. א־סערשט-לינקע ד־א אייך
 ז־יא,דאך נאטה־נ א־ינויאגדע־וננ דיא געגק געזעטין

 ן נענען או־ששליעשליך ניבט געזעטין ד-עזעש דא־ף
ן א״נוואנדערנרע ע ד ו דיע. - זיין. נע־יכטעט י

י דאניעל נון אונטערב־ייטעטע טאגע זע־ ; נ א ר י  | א
 י איי- א־־שע־שט-ל־נדע; דע־ ר^גפע־יענץ איינער אי;

 | ״ניעדערלאששונג ד־א איבער געזעטצ-ענטוואורף נען ;
| ווענדעט ענטוואורף דע־ אונגא־ן״. אין פ־עט־ען פאן

 איינע נעגען אדע־ קלאשסע אייגע געגען ניבט דך !
 : פ־עמדען, יענע אללע גענק זאגדע־ן קאנפעששיאן.

דער אוישבייטק, געיי־ששענלאז פאלק דאש וועלכע  ̂ז
אל. איטשט-ץ דע; טיטטעל פערברעכערישע דורך

פער. געזעללשאפטליכען אינד שטאאטליכען לער !

 ר־גש״דען דעססען גאך אייך ע־ וועלכעם לעד,*עיש, רינעש ז דד
 דיא אין אוגד פעיל־עש, נאנצל־ך בעוווןהנטע, צ״ש א״נינע

א-בעיזיעדעלשע. סוטפער דמע־ וו^ינונג בעש״דענע
 אויך ;נעקאננטען אלסען דיא וו־עדע־ עי זאה ד־ע־

 וויע. על ט־אף שאנדע־ש דעש סאגשע־שען יוננען דעש שיש
ל צוזאששען. דעל ח  שוועללע, דע־ אן עבען ששאנד י
 רייהע א ד־ א־ן אוגד סיעטען צו ק־נדה״ט דעל אויש אום

 ש־ט א־ינצוגעדשען. סלאש•; איי־ען בא־שען ע־6דאלב.י״
 נעקאנגטען דיעוע אלל שע־־ז) זאל, נעפיהלע יועדטיטהינעם

 נע- ן ע נ ל ע ז ע י ד אללע ן דון דא זינד זויעדעי.
 איין וואל על נול אלל־ן, ע־ נוד ־, ע נול נל־ענען,
 זיא וואלען אללע !נעווון־דען אוננליקלינעי איין אנדע־עי,

 וועדע־ דעה־ קזןננטע ע־ אלליין ;סוטהעס נישען חיישעי,
 אנ. סענשען ד-עזע- ל״דע; דע; אן ך נון ש־״דען, רען אן

 איחל ־״דיג6 דעד־ נינש ששידדשע אידן נעדדען. שדייל
 שיש. זי־נע עד ווענן שעדי, נ־נט עם דיד־טע אידן ;גליק

 אוגד פ־יידען דיא טע־אגשעשע ע־ ואד. ליידען שענשען
 אינטע. קיץ שעדר אידן טיל דיא סענשען, דעל ליידע; דיא

 נור איוש ששע־ץ דע־ זיך: דאכטע ע־ דאטטען. יעסשע
 אך! — נליק דאם אונד ששעיץ, א־יננענידדעטעל איין
 אוג. א־בעדדייםט עלדען אדף ■א איוש נליק וואד־עם איין

 —!ם י ו ש נול ם, י י ־ ט נול איוש אללעש דענקנאל.
 דעל דא נאשענטל־ך נאדע, לוננ6עדצוויי6 דע־ ווא־ סעדרזן
 זיינעל אויש מענשע׳, דעם שטיטצע א־ינצינע דיא נלוינע,
 נלוי. נאך ניבט !נלוינע וואם וואי. פעלשוואונדען ב־ושט

. נאך דזןגדעלן נייפט, זיין נונשעד־ ששאנטעטע נען ם י ו ו  
 אונד איננל־קליך ווא־ פעד־ון :ווון־טע א־ינעש שיש ן. ע ם

אב. פ־אששינקייט דע־ פון; ע־ זיישדעם נעיווןלדען, עלעגד

 דיא דין, שטודיען דען נונשעד־ ז־ך נאב על :אדם. •שיעד
 אין מאן דא דולפטע, נעטיי־בק נעדיישען איש נול עד

 נלוי. איש ד־א ליישע, איבער נעשיינדע אשששע־דאשעל דע־
 אנ־ע־שיוון וואדלדייש דיא אונד נעווון־דען שוואגקענד נע;

 ועדר איין פע־שיינטען פ־נדען צו -עליניון; דע־ אין אלם
 זיינע זעלבשש פי־כטעטע ע* דאטטע. אוינע וואנזאשעם

 בייא זיך עי דאס עם, נעשאד דעסדאלב אונד שוטטעל,
 מיטדעטע, צ־משע־נען בעש־־דענעם איין סאנלע־ס גי ■ד ש

 ו־ך ע־ דאש קוןננטע, פוןדאויםזעטצען דיעזעם פוןן ע־ דא
 יא דיעזע דא וועדדע, קיסשעדן גי:ש ששודיען זיינע אוש

א־ינטדאנעך. נעלד ״קיץ

 דעם בעקאננט, לעוע־ן אונזעלען וויא פאנדעלם, דא
 דיא דאש שא:טע, וןלל6 קוןפף דען דאשיט פעד־ון יוננען

 ד ל ון ג ם־אנ נענו־טס.שטאדט ז״נעל אין נעלעד־שק
 דון־טינען דען דאנדען פוןללען שיט זיא וועלכעם שאכען,

 צו. דאשאליגען דיא אויך וו־ר וווןללען לון נעבען, יודען
פאסשען. אוינע אינם שא־פע־ עטוואם פ־אנ אין שטאנדע

 קא־זערל־כען דעו אין צי־ט יענעל צו דעללשטע עם
 זוןנענאננטען אם באדשענס, דויפטשטאדט דעד אץ נו־נ

 קאיזע־ לעבען. נעווענטעם זעלטען גאל איין ״ד־אלשיך
 קיץ דיא פ־־שטען, יענער איינע־ נעטליך ווא־ 11. דודוןלף

 עש דאט פ־־שטען זוןל:ע נעזאסען. לעניעיען צום טאלענט
 טא. ווענינעל יע אלליין נענענען, סיעלע זעדל שוןן וווןדל
 וווןללטען מעדי דעשטון בעזאשען, לעניעלען צום זיא לענט

 איבעד אונדייל פיעל דיעדו־ך בדאכטען אונד לעגיעיק, זיא
 אבע־ זיך עם פעידיעלט אנדעלם נאנין שטאאטען. א־ד,־ע

אנעל טאלענט, קיץ האטטע ע־ ;11 רודוןלף קאיזעל שיט

 דורך ודלל איראני - אנשטרעבק. האלטניששע
 בע. אנט־-שעט־טק דק געזעטצ-ענטוואורף דיעזען
 איבער. דער איבעלשטאנד דען טאן דאש ווייזק,

 עלעטענטק שאדליבק פאן לאנדעם דעם פלוטהונג
 דער נ־ונר-זאטצע 'דיא געגען זןהנע קאנן, ה־ילען

 פע־שטא. ברירערל־כק־יט א־נד גלייבהי־ט פ־״ה־יט,
 דירפ. דאפירהאלטענם אונזערעם - !ם־ששק צו סען
 צור איינטאל ער ווענן ענטוואורף, דיעזער טע

 זייטענם אויך געלאנגט, פערהאנדלונג דייכסטאגליכען
 אונ. ק־אפט־גשטע דיא רעגיערונגש-פא־ט־יא דער

פ־נדען. טערשטיטצונג
ן י י א ) ר * ע ש י ד י ט י צ ר — א

 :בערינטעט ווירד וויק אויש ג.) י נ ג ־ ז ל ל זן ט
 סע־א. אץ דע־ היער, לאנגטע נון־זעטבעי 27. אם

 דר׳ א־צט, יידישע פראקט־צירענדע 1יעווזן(ב>ןשנ־ען
 איינעש בעגלייטונג אין ם, א ־ ק א לעין; אבראהאם
 אוגר אן, נרונד-בעז־טצערם ט־רק־שען דא־טיגען

 פא־שטא־ט דער הזןטעל א־־נעם אי; נאהטען ב־־דע
 זיא נינגען ט־טטאגש אבשטייגע-קווא־טיעי. וויעדען

 וואור. שפייזענש דעם וואהרענד גאשט-הויז. איין אין
 ז־ך ריש ער ;טזןב-ז־נניג פלאטצליך ארצט דער דע

 קוןננטע אונד ל־יבע פ!ןם קליידעי■ דיא וויטהענד
 צור וואירדע ע־ ווערדק. נעבאגדיגט טיהע טיט נור

 אין נייעידינגם דע־זעלבע ווא געב־אבט, פאליצייא
 אונגליקלי. דעם טושטע אונד פערפיעל, טאב-דבט

ק  ווערדק, אנגעלעגט ״צוואגגם.'ארןע״ דיא היער כ
 אבטהיילונג ד־א אין קליניק צור איהן מאן ווארויף

איבע־פיה־טע. אי־־-זינניגע פיר
. ם ע נ י י א ד ר ון ט ט ס נ ל ע 0 י ע ד

 פאיטיטטאג זאטשטאג ריעזען ן.) ע ט ר י ט ו פ
ם הערר האט י ו ל ס י ד א א ל ג נ ע י  דנעם ד

 געוואלט- איין ם־שטאלענ-שום איינען דורך לעבען
 דעפו. ווא־ ד־ענגא הערר געמאבט. ענדע זאמעש

 וואהל-בעצירקעם ר ע י ם ל א ה דעם טי־טע־
 פע־טא. צע־ר־טטעטע קאטיטאט. איגאטשאע־ איש

ק זאללק נענם.פערר.אלטניםשע  טאנן .־אהריגק43ד
 וויא ודים, ווער האבען. נעטריעבען טאד דען אין

 ער !נעקאשטעט וואהל ד־א א־הם טויזענדע פיעל
 נעלד-פעריעגענד,ייטען. זאלבע אין נון נעדיעטה

 בע. עקשעקוציאגק פאן פאדטוואה־ענד ע־ דאש
 אינעיט־אג- איהם צושטאנר וועלבער וואר, דראהט

 דעד מיטגליעד וואר דיענגא הערר ויאו־דע. ל־ך
 אוישנעצייב. אלש נאהס, אונד פא־טי־א ליבע־אלען

 שטעל. געאבטעטע זעהר אייגע אינשעניער, נעטער
איין. לונג

א.) נ י ו ו א נ ע צ ר ע ד, ר ע ד ך א (נ *
 הע־צענא- דער אונד אין.באשג־ע; אינטען דארט
 צי. רוהיג גאגין ניבט א־טטער נאך עם ש־־נט ווינא־

 וויעדער נעטליך איזט נאוועמבער 27. אם צוגעהען.
נארניזאני- בודא.םעשט אין דעש קאטפאגיע אייגע

ט קיינע אייך צונלייך ס ו  שעדי וא אום רעניעלען. צום ל
 דעגיעלוננם. דיא דאנאך, שאטד־אש בדודעל זיין ששלעבטע

 אין וואולדע עד נעקאששען. צו דאנדע ז־־נע אץ נעוואלט
 זיינעש פאן אונטעלשט־טצט קלאפטינסט שטלעבען דיעזעם
 אונד וואו־דע קא־ד־נאל שפאטע־ דעד פ־יינדע, קלונען

 אויף אייך שטעללוננ קידלינען דאדען זיינעד דיעזעד אין
 איינע; פעלדאלטניכסע שטאאטלינען דעד נעשטאלטונג ד־א

 ע. ל ק נאשענס שענש, ד־עזעל אינטע. א־ינפלוש נ־אפען
 קאטדאל־שע דיא פא־נענאששען, ו־ך עם דאטטע ל, ע ז

 ששאאטע נאנצען איש בע־ענט־נטע אלליין ד־א אלש ק־דנע
 מאיט־ן וועלנע ״יעפאישאציאן", ד־א אלליין עלקלא־ען. צו
 איש בלאש נינם דאט נעיופען, לענען אינם ר ע ד. ט ו ל

 עששע־לי־כישען דען אין אויך זאנדע־ן לייגע, דייטשען
 דאט זיא נעשאגט. פאדטש־יששע נעוואלטינע ק־אנלאנדעלן

 או־ך זאגדערן נעשאגט־נש, פאלקעם דעם בלאם ניכש ז־ך
 פאן שאננע־ זאגסשיגע אונד ן ע ט ם ל י פ דעניע־ענדע

 דעפא־שאציאן י־א אונטע־שטיצשען ששעללוגג דאדעל
 ״אויש שעה־ דיעס נעשאד פ־ייליך קיאפטען. אללען או־ם

 דאש אללי־ן אינעלצי־נוננ. איננערער אויש אלש פאלישיקי,
 ס, א י ד ט ט א ש נעשלינע. דאם יא נליעב לעזולטאט

 דעם אין עדנל־קטע וואולדע, פאנאטיזידט קלעזעל פאן דעד
 נעפאהל ניאסע א־ינע רעפאלשאציאן דעל פאיטשליטטען

 קיששעלטע 11 דודאלף קאיזע־ קילנע. קאטדאלישע ד־א פיר
 שטליי. קי־נל־נען אונל קאנפעפשיאנעללען דיעזע אום ז־ך

 אללנעש־ין ע־ או־ך וועסהאלב נלוטוועניג, שינק״טען
 פעיש־יע ד״ ע צ ט ע ק ד ע ט ד י ש ד א פ ע ״ד אלם

וואו־דע.
פאלנט.) (פא־טזעטצונג



 צור וו*דט דאש נאהם א ש • ט לודוויג ג־אף
 .הער־ :זאגטע ע־ איגדעם זעלבםט.פערטה־ידינוננ,

 אללען ארף א־נטעררישטעט. שאלש א־זט או;-אן
 סעגעדין אץ געביידק שטאדטישק אונד שטאאטש.

 א״געעל- אן נור וואפפק. או;;א-״שע דאש ש־א״ט
 צושטאנדע א־ינפלום טיינק דורך דיא נעןנעביידען,

 נאטק מ־־נען דורבארם שאן וואללטע געקאטטען,
 נעשטאטטעטע. :•שט •עדאך איך ראש אנב־־ננען,

 א:. דיא דעננא־ געב״דע דיעזע ערהיעלטק ענדל־ך
 נאמענש. ט״נעש <מא;א;־אטם) םא:;ש.בובשטאבק

!״א־זט שערברעכק קיץ דז$ך ראש
 טא;א. ״זאלשע ערווידערטע: ן א ־ ג • א

ק אן ״אהל דנד ;־אטטע  ד־ענער־ דע־ קנאפשען ד
 כרא:ד• איש איגד א ש ־ ט ;־אפק דעש שא*ט
 אבע־ ניבט פלאטצע, אש ששערדע דינע- צ״כען

 אי; נעביידק שטאדטךשק איגד שטאאטש. דען אן
 א״. דע- ז״טעגש ב״שאלל (לעבהאפטער שענעדץ!״

 דער באנקען דען ארף בערעגונג ;סערסט-ל־נקען
רענ*ערונגם.שארט״א.)

 טעה־ע־ע ראורדען זיטצונג דעי ש־־ששע צום
 דעד טאט־יקענ-פיהדונג דע- •וענק פעטיציאנק

 ; צונעוויע- קולטוש-טינישטער דעם געט״נדען ״דישען
אבק ורד זק.  ״נ־יען דע- ״6 נוממער א•; •שאן ה

 געזאגט, פא־הינ״ן א־ם צייטונד שעשטעד יידישען
 דע; וועלבע שעט־ציאנען, דיעזע ד״בשטא; דע- דאש

ק ב א  ! :!־א- שט־דנע דע־ א; אנטי-שעטיטישטוש ;-
ק,  י זאנדע־ן צ־עהען. פערהאנדלוננ אץ ניבט ;א־ ג
 ט־ע. שאן הערר ורוד. איבערגעבק טינישטעד דעם

 הא. ,איך :געלעגענהי־ט דיעזע־ ב״א זאגטע שא-ט
 דער ב״א ם־שב־״בע; שא; בעז״ט־;•:: צור בע

 בע. געפדנדען י־ד־שען דען אין טאטר־קענ-ש־הדונג
 שאן ו־עלבע ע-ראששען, שע־ארד;•:; א״:ע ר״צש

 ע־שאלגע ;•טעם שאן אדטק טעה־ע־ע; אץ •עטצט
 ־,דע־־ צ־ו־טען א״;עש בעצינליך א־זט. בעגלי־טעט
 ציי- •עטצט עבע; ווערדק ע-לאששעש בעציגל־בען

 שע-. איננע-ן דעש ט־נ־שטער דעם א•;- ט״ שק
ב״שאלל.) (לעבהאשטע־ געששלאגק!' האנדלונגען

 לא;ע, דע־ אץ ;•בט ל״דעה זי;ד ד י • ו
 א״ך קולטוש-ט־ג־שטע־ש דעש א״סע-ונג ד־עזע־

 האבען ורד צאללען. צי' ב״שאלל א־נזע-ע-ז״טש
 .זאנדע־- ק״נע יודען ד־א ש- ורד דאש ;עזא;ט. ישא;

 רא;:ען רעניג עבע;זא אלל״ן !ווינשען נעזעטצע״
 .זא:. אדע- ״זא;דע-.ע-לאששע־ ״דק ד־א ש- ודר

 שאן ״אללק ריר ב־לליגק. דע-.שע-א-דנוננען־
, אלש ניבט רעגיערונג דע־ ן ע ד ו  אלש זאנדע־ן י

 ווע-דק בעהאנדעלט ר ע ג ר י ם.ב ט א א ט ש
ק גור אונד  לא;דעש.;ע. ן ע נ י ־ ט ע ; ל ל א ד

 ד־עש קאננק ודד - :א־גטע-שטעהען זעטצק
ט-ע. פא; —הע אלם בילליגען, רענ־נע- זא איש

פאלליעטאץ.
עי פילאזאף. בעקעהרטע ד

— •אדדרונדע־טע 17. דעם ארס ע־צאדלו;: א״נע —
פארטזעטצוננ.) ז.טע 7(

 דעמוטדשפאלל ענדליך דך מושטע פעד־א •צדק
ר נ•־ נ״שט סענשליכע דעד דאס אייננעשטעהען, זעלנשט  נ

 ד־יננע; ע ם ק נ ו פ ן ע ס ס י ו ו ע נ א״נעש צ'
 ע־. דא אננעלאננט, סונקטע דיעזעש אן ע־ ארט ;קאננע

 ע־דע:.זאהנעס. שוואנלינען דעס נ־־סטעש.פלו; דע־ לאדטט
 דאש. אלל פע־שטאנד מענשלישע דע־ ולילל פע־נעבענש

 ע־. אוגשאשנאד אלש וועלטברא נדאשען א־ש ש א־־ וואש
 א״נע ו״רט פע־רנפט ד־א ע־קלאדען. אונדאנליך •־6 ש״נש,
 צו־־ק, ענטש־עדענה״ט דיט בעהרפטונג שטאלצע זאלנע

 א־נ. אלש אונבענד״פלינע דאס ארך אנע־קעננם דא יענן
 דען אב, דך שירשע פעדרא - אן. נאטהווענדיג נעדיננט
 שיק. פע־שיעדענא־טיגען דיא דאזיינש, אוננניעש אל־נדלנד

 אירש נעלאנג דאש דאך ע־פא־שען. צו דענשען דע־ זאלע
 נאטט. אלם נעוואהנליך סענשען דיא דאהעד וואש ניכש.
 דאש בעצ״כנען, נעשסידסוננ היסמלישע אלש שינוע, לישע

 נע. היעדורך עד רענן אלס ״צושאלל". פעדדא נון נאננטע
 ניבט ע־ ראש דאש, פי־ עד דאש ווא־ע, נעולא־דען ש״דטע־

 נע. צי צוזאשסענהאנגע ז״נעש אונד או־זאשל־נק״ט דינע־ אין
 נענענ. קל־ננענדע פילאואפיש נ״ע דיעזע פעדסאנטע, נ־״שע;

. . ויאדלטע! נונג
 דעש צו לאננשט ״.•))ן ראד ון ד ו ע פ קירץ:

 ״שאש. דע־ דאש נעקאדדען, נ־ו:ד.נעדאנקען אי־־טד־שלישען
נאטשוננען א״נצעלנע־ שיקזאל דאש נישש אללש־ רעש שע־

 דאש אבנעגעבק, ערקלא־ונג דיא זעלבשט ש*רט
 י־די. דער טאט־יקען דיא ל ע ג ע ר ר ע ד אין

 וועד. געש־ה־ט א-דענטליך עבענזא נעט״נדען שען
 קא;פעשש־א; וועלכער מאט-יקען דיא אלם ק,ד

 נאיר- געט״נדק קליינע-ען דען אץ נור !איטטער
 שא־- גר״טע;—א-ד;ו;;ש.־־י! א״ניגע ז־נד אונגא־נם

 קאננטק א״נצעל.שאללע דיעזע נעקאטטק!
 בעז״טינט ל״בט א״שזעהען שיעל אהנע דאך וואהל

________ ווע־דען.

נייאיגק״טעץ. פערשיעדענע
ט.! י ־ ק ג י ט א ה ט ל ה א ו ו ע ש י ד י (י *

 שערשטא־- טאנאטע; ווענינק שא- דעם ורטווע ד־א
 אדאלף ג-אס.;רונד.בעזיטצערם יידישען בענק

 שאשבע־- געבא־ענע <טאשלע־>, י ע • ד ר א י ד
 א־ז-א- שעשטע־ דע- שא-שטאנדע דעם האט גע-,

 פאן בעט־אג דען רעליגיאנס-געט״נדע על־ט־־שע;
 א״נע־ ע־ריבטוכג צור איבערם־טטעלט גולדק 1000

 אנדענקען אלם ששישאלע, ייר־שען אים שטישט׳;;
א - גאטטען. פע־שטא-בענען איה־ען א;  וואהל. -

ק :עורם בילדעט טהאט־גק־־ט  אקט שאנשטען ד
 אן אנדענקק וררד־גשטע דאש איגד שיאטעט דע-

י. ה״מנענאגגענען ש״הצ״טיג א״נען
ש ט י ־ ק כ י ל ר ה ע1 * ע נ י י . א ־ א

; ע ) ט . ן ע ד ו  וררי־ י ל ע ה ט ס ע ק א״ש י
 ראהנט .היע- בע־יבטעט: ללא־ד־ ״פעשטע- דעם
 ט- י נ ב ע ר בענעדעק נאטענש ״דע. א־טע- א״;

 אוט. דען אץ לוטשענ-זאטטלער אלם דע־ ר, ע צ
א־. דעם אי; געהט. הרזי-ק דא-שע-ן ליעגענדען  ד

 ;א. בויער, א״; איהם גאב באלאטא:.בא־ש שע
 דער טיט ק־׳ 20 •ן, ט ע ר ע ב ש־אנין טענש

 דרי־א בעישט־טטטע אי־ף בעט־א; עזען ד ביטטע,
עב. דאך זעטצק. צ׳ לאטטע-ע ד־א אץ ;•טטע-ן - 
 ע־שיללק. צו א״שט־א; ד־עזען שע־נאש ניטצע־

 דיעזע- אין דא בעסשע-, דעשטא א;־עש ״א- ראם
 הע־ו־םגע- ;׳טטע-ן;־בט ע-רעהנטק דיא צ־עהינ;
 ראש ניבט, ״א־םטע ב״ע- דע־ - ד;-. יאטטען

 עי האט; געזעטצט גיבט קר־ צ0 דיא רעבניטצע-
״ נאטידליך געלד דין דאהער ה־עלט  פע־לא־ען. פ

- 20 ל־א ־עבניטצער זעטצטע אבער נץ - ק  דיא פ
 דע־נ- טיט לאטטע-ע דיא אץ צ־עהונג ע ט ם ב ע נ

 דר־־א אללע דא זיעהע איגד ניטטע-ן. זעלבען
 בעט-וג נעירנן דע- נעצאנק. ״א־-דק נ־טטע-ן

 שאן ראהל נעהא־טע נעלו־ ד־עזעש נ־לדק. ; 0 <
 עה־- ד־עזען דאך יודען. א־טק דעם רעבטםווענען

 ;אך א״לטע ע־ ריהק. ניבט עש ליעם שאנן ליבק
 ב״ע־ן דעם א־בע־גאב אינד בא-ש .באלאטא;

 שא; פע־ניט־נ; א״נע געגען בלאש ר־שקאנטא דאש
86׳ אלזא ערה־עלט ברעד דעד !גולדען 10!׳ נור

 דיעלע־ £אלקע־ א״נצעלנע־ אדע־ וועזען. לענענדען פאן
 נע־יקדשטינען נעשאפפע איינצעלנע־ נא־ אדע־ נאטטוננ,

 א־ינצעלנע(דשנחה דאש פי־ נאשטעש פא־דוד־ננ ד־א קאננע.
 רע־ !דעננא־ אינד . . . אינפאשנא־ אירש שיען פ־ט־י.)

 זאלל. פע־דאשטע, ע־שאפפען צ׳ וואינדע־נא־ע דאש אלל
 וע־ זאללטע ? ז״; .אלנדאנליך■ עם־ואש דענן ש ע ד טע

 שיקזאלע דעש ארך נ־:ט רעלטענ.שאפשעד אללדאשט־נע
ווא • ■ > קאננען ם־אנען •עשניננ וועזען א״נצעלנען דע־

 רישטל׳, איבע־אי־ד־שען דע־ פע־בינדיננ דיא איזט אבע־
 דעד ? נעשאשפע אי־ד־שען לעד דע- מיט ק־אפט שען

 הפשיתו. (בחי־ד ורללען פ־ייען א״נען דאך יא ראט שענש
 אונד ענטשליששע ז״נע דו־ך אלזא עד איוש פע־נע ורא אי;

 ריא אין ? שיקזאלש א״נענען ד־נעש שאפפער דאנדלוננען
 אונטע־. דאשט דאדע־ען א״נע־ ע־ א־לט ׳עדאך פע־נע

 ליין אלל א־נע* ש־יטטע, דינע אלל איבעד דיא לוא־פען,
 מענש דעד א־וט 1 פעיפינט ענטש״דענד לאסשען, אונד טהלן
 ארט פדאנע: דיא ענטשטעהט דא - שלענט אדע־ נוט
 אנער אדע־ ענטשלוסשעש, פד״ען ו״נעש פאלנע אין עש עד

 ? געיואלט דאדע־ען איינע־ דאטד..שלוססעם דעש פע־דאנע
 פו;. איינע; פיד זעעלע ז״נע רענט, דאש רענש דע־ דאט
 דענן ראן זאללטע וואס >׳ דאלטען צל וועלטטעעלע דע־ קען

 דאש פע־שטעהען, א״סדדוקע ב־בלישען דעש אונטע־ זאנשט
 נעשאפפען גאטמעש ענענ.בילדע דעש נאך שענש דע־

 דיע. פע־דאנע שא; ניבט נלענש דע־ פע־דיענט ? ראלדדע
 ראנדלונ. ו־ינע־ פ־ייה״ט פאללע א״נענשאפט, דאדע; זע־
 אנע־ עש ריישט נו; 1 שט־ענענס אלנד לענעום ז״נעש נען,
 פא־רינ״ן איש ד־ננע אללע רעלטענ.שאפפע־ דע־ דאש יא,

ע ״ ־ פ א״:ע אנע־ איוש וליא !נעשטיססע אונד ל״ששע

 !'געשענקט שא־טל־ך יודען א-טען דעם שא; גולדק
 ביט. א:ט־.שעמיטען זי־בע-ן ד־א טאבטען ורד -

 שא; מאנן איינען באנדע א־הרער אלנטער אינם טען,
 ד־עזער ודא ציינען, צו בא־אקטע־ עדלעם זאלך

1 איזט עש לוטפענ-זאטטלער יירישע א״נשאכע
 ך י ו א ד נ י ז ע ד נ י י נ.ש ע ד ו י ( •

 שאם ווירד ורק ארם !)ע ד נ י ־ ס.פ ט א א ט יש
 פער. זאעבען איין :טעלענ-אשירט נארעמבער 28.

 א:םי.שעטיטישען דעש פ־אששעקט אפשענטל־בטער
 .,שאל דער שאן א־זט ״ק־קע־ירף ורטצ.בלאטטעם

 דעטזעלבע; אץ וו״ל ווא-דק, קאנשישצירט צ״א
 לאבפ-־זונג שטאאט,א״נע דען ;ענק צי־נגען—ארש
 ענטהאלטע; ש־א;ק־־יך, אץ ורא רעש־בליק, דע-

 יודען דיא •אהרען ז״ט האט ״ק־קערירף - ווארען!
 וויעדער דך עם שטעללטע נון א;נעגר־פשען. ט־נ8הע

 דעס פ״נד א״ן אייך יודענ.ש־ינד יעדע־ דאש הע-רס,
1 לט א שטאאטעם

ן ל־ ה א ו כ.ו ־ ט ״׳ש א • ד נ • י . א י נ
 אץ האט נאוועטבער 28. אש א.) ז א ה י ד ע ר

 ליבע. רעם צורשען שט־כ.וואהל דיא נירעדיהאזא
 דעם י, ש ט ע ש גאב־יעל קא;ד־דאטען ראלען
 אונד ־״בםטא;ם.ש־אדדע;טען, א־;זע-עם זאהנע

 ק, א ד ו ה אנט־-שעמיטען, דע- אטע;—קא; דעם
 שערק־נ. שא־הינ״ן איש ווי־ ורא שטאטטגעשינדען.

 פאן הערר ;עקאטטען. ארך עש א־זט זא דעט.
 זיענער אלש ראהל דע- א״ש א־זט י ש ט ע ם

 שטים. 4!י5 ערהיעלט ־ ש ט ע ש הע-שא־;ע;א;;ען.
 פעטש־ שטיממען. 4:11 נו- •עדאך ק א ד ו ה טען,

 שטיטטק. •84 פאן טאיאריטאט א־ינע אלזא האטטע
 ע-ם. ב״ש ק א ד ו ה דאם א־זט, בעטע־קען צו

 א״שע־שט-ל־נקער א״; א״ך ווא וואהלנא;;, טען
 •שטיטטק 3<׳0 ניר ״א־, א״ש;עט־עטען קא;דידאט

 ע־ ד־א שטיטטק, 111 דיא האטטע. ע-הא־טע;
 שאן ניבט א־זא ריהיען ע־ה־עלט, טעה- דיעפטאל

 ל־נקע; א״סע־שט שא; זא;־ע־ן א;טי.שעםיטישען,
א הע-. ראהלע-ן  א־ם שטיטטק;אבק, איה־ע אידם -

 שאל. צי קאנדידאטען רע;יערונ:ם.ש־יי;דליכען דע;
 ע־- האבשט עש איזט איטטע-ה־ן ברינגען. צי לע

 שעררופענען ד־עזעם נירעדהאזא, אץ דאם ש־״ליך,
 א;טי.שעט־טענ. דעד אנט־.סעםיטען, דעד נעסטע

 א־נטע־לעגען דאך ראהל דע- יא ב קא;דידאט
 בעורי. בעששעדן איינעם ק״ם בעדא-ף עם ו איזט
 אלקש.קלאםשען8 ;ענטע־ען—אי;טע ד־א דאש זעם,
 פע־ווערשל־כק״ט אי;ד שא־ל־כק־יט ד־א דא־ט איץ־
 א־נד האט דו־בבליקט א;ט־.םעם־טע;.בא;דע דע-
 זאבע ;עט״נזאטע טעהר ניבט דע־זעלבק טיט

!ווילל טאבע;
ר נ נ ו ר ע פ ע י ל ם י ו <א • ע י י ו ו צ  

 דער ה־עלט ש־״טא; י.) ע ט י ם ע ש .־ ט נ א
א־נזאפע־נע ד־א זיטצונג, רי־צע א״;ע ר״בשטא;

 האנדלוננען ז״נעד בעצינליך כענשק דעש ל ד א ו ו
 דע־ ב״א שאן דאנדלוננען דיעזע נאשש ולענן דענקנא־,

 (דידיעד !דאט נעששידדט פא־דינ״ן איש .שאפפיננ8רעל
 אללעש דאש אינם, דאן ש לעד־ דיע־ דנחידר!) א־. דשדשה

 דא־ש ! ראו־דע בעששידדש נאשש פאן פא־הינ״ן איש
 דאנד. זיינעד בעצינליך דענש דע־ דאש אלנש, דאן זאנש

 םאדארס.נעשפיםסוננ !דאנע ראהל ם־״ע דיא לוננען
 איוש רעלשעש 1 ורדע־שפיוך רעלנעד !וואדל פד״ע אונד
. . ? לינע דיא רעלנעש אינד וואהדה״ם דיא דיע־

 אינטע פ־אנען אינד צר״פעלן פא; בע־נ דיעלע־
 דעש נעהידן ואש א״ף דדוק נעולאלפינען א״נע; ויאדל
 ורעדעד עד ף6נ־' צ״ט צו צ״ט פאן נעלעד־טען. יוננען

 פינדעט שיעלל״נט ;ש־יפטען ראבבינישען אלטען דען נאך
 ארס־־נפטע ם־יעד־נענדע ב דא־ רענן דיעזען אין ע־

 ריק. זא זעעלע ו״נע דענען פאן צוו״פעל, דע־ נעט־עפפש
 באנד דיקען א־ינען שלו; ע־ רידד. נעשטי־דש זישטשלאו

 דיא ער שרעטע נליקע שטא־־עם דיט אויף; ״תלמוד■ דעס
 אונד אן, ״אדו־איש* א־נד ״תנאים״ נעפ״ע־טען דעד נאמען

 וועלט. .א־ד,ד :צ• איהנען ע־ ־־עף ראהנויננע דאלנעש אין
 דאך ם־ך לאששעש !צ״ט ענטשראונדלנען א״נע־ ודיזען

 איך !ראדדד״ט דע־ דאללע: ן פעישלאששענ ד־א אין א״ן
 איך !קעננען שאפפיננ■ דע־ ״אששע דיא ענרליך ודלל
 ״וואצו : פ־אנע נ־אשע ד־א א״ף דאבען אנטווא־ש ר־לל
 נאטטל־נע דע־ ארט וועלשעם שאפשוננז נאנצע ד־א דענן

 זאלל ווע־דען ע־ד־ינט שאפפינג צ־לעק,דע־דל־ךדיעזע
 ־אב. אלפען דען אינעד דאלנפע־ציויישעלטע, דע־ ־־עף זא

 דינדורך, נאכטע אונד טאנע נענ״נט. ש־יפטען נינישען
דאש דע־צען, איש קידדע־ איני וועד פא־ל ענדליך, ע־ ב־ז


