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רייכסטאגע. אונגארישען דעם ארם
— ע.8באדשעט.דענאט דעו טאג ש־ערטער —

 באד. ד־א וואורדע ימיטטוואך} דיעזעם .י• אם
 ערפד״. א־זט עש פארטנעזעטצט. שעט.דעבאטטע

 פערהאנד- דיא ב־זהעד דאם קאנשטאט־רק, צו ליך,
 א־נטע־ברעבוננ א־ינע שקאנדאל קיינען דורך לונגען

 האל. א־־; ארך וואהל האט דיעסטאל ע־ל־טטען.
 זעלבסט דך ער וויא אדע־ אנטי-סעט־ט, בער

 יא. נעמליך אנטי-שעטיט״, .ניכטערנער איין נעננט,
 ראך ערנריפפק, ווא־ט דאש ר, ע ב ו ר ג הא;ן
 דא נעשטיפטעט, אונהי־ל וועניג דערזעלבע האט
 אדפא־ינאנדערזעטצינ. לאננ.אטהם־נען ד־נק ב״א
ק ק דעפוטירטק מי־שטען ד־א ;  דטצוננש-זאאל ד

 י ד א ;א געזא ארך דך האט פרייליך פערליעשען.
 ־על6 וואהל דע־ לאששען, פא־טערקק ווא־טע צ־ם

 ;עלעגענה־יט ד־עזע־ ב־א רן שוט ש אנט־-סעם־ט־שק
 -6דיר פערשפריטצק יודענטהום אונד יודען איבע־

 היער דעבאטטע דער גאנג דען וואללען ודר דאך טע.
ברינגען. דארשטעללונג צור קלאר טאנליכסט
 דעפיטידטע דע־ טראט רעדנער ע־שטער אלם

ה יוליאום ט ש ו  אג- אינטע־ זאגטע ער ;א־־ף •
 מיניםטער.פ־אדדענט דער הויז! ״האהעם דערם:
 אפפא- דיא דאש -עדע. נעשטריגען דינער אץ יאנטע
 דא אינרעם איררעפיהרט, פובל־קום דאש זיציאן
 בעזאנדערעם א־־ן ארף טאבט אויסדכטען איהם

 יא האט םיניםטער.פ־אדדענט דער — צאלל-נעביעט!
 געטאבט, פערשפ־עכוננק זאלכע זעלבשט אי־נסט

 נע. פא־טייא לינקען צור נאך נאטל-ך עי איש
 יטע .א־ננא־ אי־נשט דער יא, עש ראי ער הארטע.

 ע-—א דיעזע - !פערשפראבען צאלל.שראנקעך
 דער איים איזא שטאטטט פיבליקוטש דעש פ־הרונג

 ליג. דער נאך טינישטע־-ם־אדדענט דער אלם צי־ט,
 פ־נאנצ. אונזערע ייאש אנגעהארטע. א פא־ט־ קען

 ווירד זא אנבעלאנגט, איבערהרפט ו־ירטהשאפט
 ניע איש ש י ט רעגיערונג דער אונטע־ ייעזע

אי. נענו: בעיוי־זע זינד דאפיר ווערדען, בעססער  פ
 פיעלע זא יאהרל-ך ווא לאגדע, א־־נעש אץ האנדק.
 קיץ געווים דאך העררשט אדשוואנדערן, טענשען

 אונגא־•. ארף ד־א שולדען, ד־א ארך ־•אהלשטאנד.
 ווערדען, אויפגענאטטען א־טטער גרונד-שטיקע שע
 פינאנצ.פערוואלטונג.״ שלעכטע דיא פיר בעווייז זינד

 בעאטטענ. דען בי־א וועלכע טישברייבע, ״דיא
 פע־נער), •ושטה יזאנטע שטאטטפינדק. וואהלען

 צו. שאדען נ־אשען פ־נא:צ.פערוואלטוננ דע־ פינק
 צו ד-א נע־ואהלט, פע־זאנען אפט זעה־ ווערדע; עש

 פאה־גקייטען געריגנשטען ד־א ניבט אמטע א־ה־עם
 דער בעשטאט־נט וואהלק זאלבע אונד בעזיטצען,

 ד־א שליעשליך מום איך !ם־נישטער-ש־אדדענט
 רעניערוננ א־־נע נאך דאש אויסשפרעכען, האפפנונג

 ל־נקען דער וו־נשע א י וועלבע ••ע־דע, דאטטען
 דעם דיעזע נור דא ווערדע. ע־פיללע; פא־ט״א

 אר. איך קאננען. בריננק וואהלשטאנד דען ייאנדע
ק צעפטירע בעשלוש.אנט־אנ.״ אונ-אנישען ד

 דער שפ־אך רעדנער ד ע ט י י ו ו צ אלש
 :זאנטע ער ש, ט א ק ו ל לאדישלרם דעפוטירטע

 אנ- ד-א נעניק וועלכע דעם־ט־רטען, העררק ,ר־א
 רעב. שלעבטע דנד דני׳ באדשעטש דעם נאהטע

אבק דא נער.  דער ווידר-ווארר דעם אץ דך ה
 אי־ננאהמען ד־א אינד פע־א-ררט שלום.רעכנוננ

 ב״א פערנליבק. ר־בט־נ ניבט ארשנאבק א־נד
 שי־נט פערנלייבונג אונדיבטינק זאלבק א־־נער
 נעשטעללטע או־פ רעניערונג דער פאן דאש איהנק

זיין. צו פאלשעש א־נד אינעהיליבעם איין באדשעט

 נור פארטייא לינקען דער פאן העררען דיא טאנען
 דאם זעהען, ווערדען זיא אונד נאברעבנען, נענויא

 הא- פעררעבנעט מילליאנק מעהרערע איש ז־ך זיא
 אונ. דיא דאס גלויבען, וועלכע וויעדער, יענע בען.

 יאהר. באדשעט דאש וועלבע נאבק, אויש נעהייערן
 ארםנלייכס.יאהרע דעם אדם נאך ערפאדדערט, ל־ך
 דיא א־יגענטליך דיעזע דאם אונד שטאטטען, !867

 פעראור. אוננא־נם פ־נאנצ-וו־רטהשאפט שלעבטע
 דענן איררטהומע. איש עבענפאללס דנד זאבטען,

 דיע. אין ווענן ערשיינונג, ט־דרינע איינע •יארע עש
 א־ינ. אונד ארשנאבק אונזערע זיך צ־יט לאננען זער

 נור ודרדע דיעם ;האטטען נעהאבען ניבט נאהמען
 פ־נאנצ-וררטהשאפט אונזערער אץ דאש בעידיזען,

 דער ניבט אבער וואם_ העררשט, לעבען ר,יין גאר
 אדננאהטען צודשען מאן ווענן דענן איזט, פאלל
 שטעללט, פערנלייך ריבטינק איינען או־שנאבען אונד
 פאדטשר־טט ערם־־יל־בען דע; זאפארט מאן ודרו־

 שטאאטש. אינגא־־יטען איש דער וואהרנעהמען,
 אבנעארדנע. הערר דע־ - הע־־שט. הדזהאלטע

 פיעל זעהר נערנע עבען טאבטע ה ט ם ו י טע
 נלד. איך ודא ער, האט דא־ום עבע; אינד בעוד־זען.

 ראש רעבטש.) איזטשר ז,זא בעוויעזעף ניבטש בע,
 ריב. פאללקאממען א־זט רעניערוננ דער באדשעט

 נרונד-לאגע אלש דאשזעלבע איך וועשהאלב ט־נ,
 (לעבהאפטער !•אננעהטע שפעציאל-יעבאטטע צי־

רעבטש.) ב־יפאלל
 דער טיאט רעדנער ־ ע ט ט י ר ד אלש

 דע־זעלבע א־־ף. ־ ע ב ו ר נ יאהאנן דעפיטירטע
. א ז ע ״ב אי־נע• אלם הדזע דעם דך שטעללטע  נ
; ע נ ע  עשיזץ, פ־אנט נץ פאי. אנטי-שעמיטעך נ

 א־זט איזט. אנטי־שעמיטישםים דע־ איינענטליך ייאש
 דיע. ז־ך נעננט זא פערריקטהייט. א־־נע דערזעלבע

. א ז ע ״ב איינק שאנן; בעדויערנסווערטהע זער  נ
ן ע נ ע ע נ ט ק י ר ר ע  עש ניבט אינדעש ן.־- פ

 זעלבסט ״פערריקטה״ט״ ז־ינע דער טענשען. קי־נען יא
 ״איך :אנדערם אונטער זאנטע ער ווירדע! אי־נזעהען

 ער־ יודען ד־א גענען ע ל ל א ניבט ו־אהל טהיילע
 שאדל־ב- דערען אלליין בעשולדינוננען, האבענען

 איך או־ך טוש בעציעהוננ טאננינפאבער אי; ק־־ט
 דעי פאליטיק ד־א פע־דאטטע איך !א־ינגעשטעהען

 אנטראנע דעם דאהער ם־ך שליעשע איך רעניע־ונג.
 פארליע. דאש פע־ווערפע א־נד אן ם נ א ר נ ו א

 אבער איך נעהטע נלייכצייטינ באדשעט. נענדע
 ם. נ א ע ר ד נ א בא־אן דעש אנטראנ דע; אדך

 ווערטה- אוננארישען דער קופאנש דיא דאש אן, • ק
 •יועד. ט נ ע ל ע ב שטייער איינער טיט פאפיערע

 זיך בעפינדען ווערטה-פאפיערע דיעזע !מאנען דען
 מא. האנדען; יידישען אין טהיילע נראשען צדם יא

 איינע ווענינשטענם דענזעלבען פא; יודען דיא נען
 טענש ודיעזער ד ליישטען שט־יער ענטשפרעבענדע

 איישעדסט. דע־ רייהק דען אץ איטטע־ נאך זיטצט
 טיט. איהרער אין זאלכען ד־עזעיאי־נק ודענן לינקען.

 פר־יהייטל־כע איהרע אום עם איזט זא דולדען. טע
 )1 בעשטעללט נ—ט־ האבסט געודם נעז־ננוננ

 אקאש נאהם רעדנער ר ע ט ר ע י פ אלם
 ״איך :זאנטע דא דער ויא־ט, דאם ־ ה ט א ב

 דעם איינצעלהייטען דיא אץ ניבט נא־ מ־ך לאששע
 .ודרד :נור אללעם פא־ פ־אנע איך איין. בא־שעטש

ו לאנד דאש  איך מום לי־דער - !׳־רעניערט ט נ
 דע- דיא !בעאנטווארטען ״נ־יך טיט פ־אנע דיעזע

 דיא פיר אונד בילחנגס-צוועקע פי־ האט ג־ערוננ
 : צאהלק ודר ז נעלייסטעט נ־בטס עבען פע־וואלט־ננ

 ריין היעפיר אבער ערהאלטען שט־יערן, האהע
1 ניבט, זעלבשט שאן ודים בעפאלקערונג דיא !ניבטש

 עש, קאטטט דעסהאלב זייא. א־ינענטליך זיא וואראן
 בייא דעפוטירטק דער טהייל דריטטער איין דאס
 רעניע. דיא ווענן !דורבפיעל וואהלען ייננסטק דען
 ערה־עלט, טא־אריטאט דיא וואהלען דען ב־יא רינג

 בע. זיענ מאראלישק אלש ניבט ד־עס ז־א דארף זא
 דע־ צו האבע איך :ווארטע איינעם טיט טראבטען.

 דאש פערטרויען, קיץ דעניערוננ גענענווא־טינען
 שטאאט דער ודיל אן, דעננאך איך נעהמע באדשעט

 !״קאנן ווערדען פארטנעפיהרט ניבט נעלד אהנע
 אלע־. שש־אך רעדנע־ ר ע ט פ נ י פ אלם

 ווע. בין .איך :זאנטע ער י; נ א ט ס א ג סאנדער
 דער טיט נאך ק, י ט י ל א פ דער מיט דער

 א־־נפער. רעניערוננ דער ט פ א ש ה ט ר י ו ו
 קדיענט-טי. נעטיינזאטען דען לאשט ז־א שטאנדען.

 הער. נאך פעשטונגען אוננארישען דען אין ניסטער
 מים היענענען !וואלטען אונד שאלטען צענסלוסט

 דיא פיר פראטעסט־רען! פ־יע־ליבשטע אויפם איך
 פא־לאטענטש. פ־אבטפאללען אי־נעם אויפפיהרונג

 פערשווענדע;, מ־לליאנע; !8 זיא ודלל נעב־־דעס
 שטאאטש-נע. דיא היננערט. פאלק דאס וואהרענד

־ק^ וואלט  רעניעזלנג יעטצינען דער האנדען א־ן̂י
 וועלבעם־ד־א טיט־ טעששע־״, .שאדפעש א־ץ א־זט

 !ודרד דורלשניטטק נאציאן דער לעבענש-ק־אפט
 באדשעט: פא־ליענענדע דאם פערווערפע איך

 איישערשט. דער זייטענם בייפאלל (לעבהאפטער
לינקען.)

שטע. גראף ט־אט רעדנער לעטצטעד אלם
 נרא. אונטער דער אייף, ש ט י ו ו ע ל נ ע ק פא;
 שפ-אך. פא־טייא ל־בע־אלען דע־ ב־־פאללע שעם

:זאנטע ע־
פי־ ם־ך ע־קלארע איך !הויז ,נעעה־טעש

 גרונד-לאנע אלם באדשעטש דעס אננאהטע דיא
 דעטזעלבען אין זץ ודיל שפעציאל-דעבאטטע, דעד
 נינסטינע אונשטרייטבאר דיא אללנעט־ינען אים

 אבשפיע. שטאאטש-פינאנצ-יועזענס אונזערעס לאנע
 נאנץ ניבט א־־נצעלנע מאנבעם אויך .־וענן נעלט.

 הערפא־, נאנצען דעם אדם דאך נעהט זא ריבטיג,
 דאש פיר געזונדע, איינע רעגיערונג אונזערע דאם

 טי־נער. איך בעפאלנט. פאליטיק ה־־לזאטע לאנד
 דע־ דאם דארויף, הדפט-נעוויכט דאס לענע זי־טם

 טיט. טאנליבק אללען טיט אוננארן אין לאנדבויא
 קיינע־ אונם דירפק ודר ווערדע. נעפארדערט טעלן

 אונ. ודר ה־ננעבען. בעציעהונג ד־עזער אץ טיישוננ
 פארצינליך •אהרהונדערטע פיר נאך ווערדען גארן
 דא טיםסען, בלייבק פאלק אקער-בו־עגדעם איין

 קינד. איהרער אץ נאך דיא אינדושטריע, אונזערע
 האנד-אדם. אי־נער טיט ניבט בעפינדעט, ז־ך ד,״ט

 ורד דאם לאשט, בריננען האהע יענע או־ף דרעהוננ
 קאג. שטאאטען פארנעשדיטשענען וו־־ט דען טיט

 צ־עלעש דיעזעם עררייכוננ צור קאננטען. קורירען
 נעזארנט ״באדענ.פערבעםםעדוננ' איינע פיר מדם

 לאנד. דעס העבוננ דיא פיר אדך וויא ווערדק,
 נע- אונזערע !״קרעדיט-וועזענש־ ודרטהשאפטל־בען

 בעפריעד־נען קרעדיט-אינשטיטוטע נענווארטינק
 קליינ-נדונד- דער בעדירפניסשע ד־א ניבט דורבאו־ם

 דיעספאללינק הדפטשטאדטישען ד־א בעזיטצער.
 קל־־נ. רען בעקאננטל־ך נעוואהרען א־נשט־טוטע

 דיא וואהרענד קרעד־ט, קיינען נרונד-בעדטצערן
 זעה־ אדף נוד פראוו־נין דער אין נעלד-אינשטיטוטע

 דאך קאננען! נעוואהרען ק־עדיט צ־נזען האהע
 ד,ע. דיא נאך .באדענ.פערבעםםערוננ״, דיא וועדער

 אויסשל־עסל־ך קאנן ,קדעדיט-וועזענם' דעס בונג
 מום דא 1 ווערדען פערלאננט ע ט א א ט ש פאם
ט דיא פ א ש ל ל ע ז ע טיט אום א־־נשרי־טק, נ

===== בייא• ב״לאגע פאליט־שע איינע ליענט ב^אטטע דיעזעם ^—



 ט־פי לאנדע א־ם אלקם.שטאטטע6 שערש־עדענען
 ״א״נ. א־ינע דא דאם־ט שערשטעלצען, צו א״נאנדער
 -,ם זז$ללען. בילדען נאציאך אוננא-שע ה״טליבע

 ה־עצו דך בעד־ענט א ם י ט ניסטער״פיאדדענט
 דעם צו אונטאגליך ד־א ם־טטעל, קליינל־כער נו־

 אי־ שאששונג דער צ־עלע, _ עיהאבענען ערורנשטען
 נאציאן. אונגאר־שען א״נה״טל־בק נ־אשק, נער

 יען ם־ט של־עשט דע־נער דעי - !קאננען )־הרען
 א״נע וועידען ורד .ענטוועדער :ט.וו^־טען6קרא

נא ארעה ב־לדען, נאצ־ק אוננאר־שע איינה־יטל־כע
 צעי- דע־א־ט־נען איינע־ ב״א דויד דא ע. נ " ק

 אל 7א' ■' ט־שסק געהען ג־ונדע צו ששל־טטע-ונג
 צו ניבט אבער ראך א;, באדשעט ד־עזעש נערטע

רעג־ערונג!" נעגענווא־ט־נען דער גונשטען
 ש ט א ק ו ל ״ל־איש ;אך שש־א־ היערו־ף

 ל א א ג א־יגען אינד לינקען, א־־שערבט דער שאן
ן. געמאשיגטען דער שאן  ש ט א ק ו ל אששאדצ̂י

 דא ראם שא־, רעג־עדונג אונגארישען רעד ווירשט
 א־נ- ריא -6 ז־א ראש או;ד ן־יא, .רוסענ.שד־ינדליך

 ט־אנע׳ ז^־גע ק־י;ע קו־ש.ש־שש-שאהרט נארישע
 !ע6עדווער6 באדשעט ראש ע־ וועשהאלב

 באדשעט׳ ראם קר־ט־דרטע דינערז״טש ל א א נ
 א״ם. ״א״נארטעך ;אך ם׳־;•;; זי־;ער וועלכעש

 ;אב- ■וע־דען׳ א״נשל־עשען דמטעד ד־א שטעללט,
 דע־ אינד האטטען ע־נטע נוטע קי־נע וו־ר רעם

 שטאצר נ־עדר־גען אי־נען נעטד״דעש רעם שד״ז
 אן■ בארשעט ראש ע־ נ־מטט טראטצדעש !א״;;עהטע
 נענענדא־ט־נען דע־ יעדאך, דאשזעלבע בע״־לל־נט
אט;י שערטריק ק״ן ער רעד צו נ־בט, ־ע;־ערונג
 ט־נ־סטע־-ש־אז־רענט דער דך ע־רו^ב ;ון

 ■ע־ שא-שדגג־גק א־נר לאגנען א״;ער צו א ש • ט
:א;דערם א־נטע־ זאנטע דע־זעלבע ;דע

■א: געגע; ־•ט־קען
״ע= ־א ■ערלענען.
 ־:א;צ-1 דע־־ן

-טש

 ר-א !רי־ז ״;עער־טעש
־ ודלל בא־שעט א ; -  •' נ־בט א

 קו^ללעגק. ט־נעש ז־טענש •א
ז־טציגג נעשט־־נען רע־ אץ שטע־ב. נ ט

נולדען. י׳■ ״ *א'־ א־־גק טי־ טאבט באן א־יל־ץ א־זט׳ נעשערע;
__________. . . . . . . . . י <<•- . י י • • • - ״ • י0 י , *י'1*י

 ק^־רעקט אל;ט.;א:ץ1בע א־־נען.ט־טטעל-יועג* דיא
רעכטש.) בי־שאלל (לעבהאשטער .׳"שערשאהרע

שליעשל־ך) ט־שא זא;טע1 א־־נעש ;אך ״אבע־
 האט אוג־אן הערר הערשזךהעבען. א־ך טאבטע

 שטאאטש. ד־א שערווענדע רערערו;; דיא בעהו־פטעט.
 שא־- א״נענען א־ה־ער שטארקונג צור א־יננאהטען

 וו־א אלל־ץ (ה״טערק״ט.) ;!,ר־בט ;אנין !א ט״
 א־-6 א״גענע ד-א רע;־ערונ; א״נע רענן שטא־קט

̂הל ־אש שיר דא א־נדעם - ? ייאט  לאנדעס רעש ווז
 (לאנגע !״ר ־ ו ו א־ך טהץ עבען ראש !ט ; ר א ז

רעבטש.) בי־שאלל שט־רט־שע־ אגהאלטענדער

ג. נ ו ז א ל ר ע 8
לאזע• ער.1-61 דער ציעהונג

 ציעהונג שטאטטנעפונדענק דיעועס 1. אם דער נ״א
̂זע .ער1864 ועד נעצ<$- סע־יען 26 פאלנענדע וואורדען לו
 1298 1171 1091 1077 101,׳. 891 )01 538 208 179 68 : נעז

 2799 22־0 22.11 2094 1822 1795 1668 1661 1695 1596
 פו?ל. אלשדאנן וואודדק עם .396•■ 3>48 3771 3,39 2142

 דק נעוו־ננט 67 נונז׳ 68 סער־ע : נעצוןנען נעוו־ננסטע נענדע
 נע. 88 ;וטי :1039 ,ם נולד; *50,000 מיט ט.טיעפפע•0הוי

 גול', 10,01,0 נעורננט 41 נום׳ 3771 ,ם נולד; 21,000 וויננט
 50*0 <ע געוו״ננק 3 נוט' 1797 ט׳ אונד 61 נוט׳ 1015 טע-

 5771 ם׳ אינה 1 נוס׳ 536 ט׳ נעוו־ננק נולד 2000 יע נולד;
1661 כ׳ ,79 נוט׳ 1635 ט• נעוויננק נולד 10>10 •ע ;6 ,נום
ש׳ נעורננען נולד 40, יע ; 69 נוט• 2942 ט׳ אונד 73 נוט־

 63 )91 87 נוט׳ 536 ט׳ ,62 אונד 1 נוס' 208 ט׳ ,19 נוס׳ 68
 ,89 א־נ־ 53 נו׳ 831 ס׳ ,26 אונד 10 נוס׳ 6**1 ס׳ ,87 אונד

 פ׳ ,69 אינה 68 נום׳ 1077 ט׳ ;48 אונד 29 נוס׳ 1 15 ט׳
 ,8 נוס׳ 1596 ט׳ .18 נוס׳ 1298 ס׳ ,98 אונד 29 נוס• 1171

 1822 ס׳ ,6 נוט׳ 1795 ט׳ ,03 אינה 53 44 27 ניב׳ 1668 ט׳
 ס' .89 א־נ־ 17 1 ;•ט׳ 2281 ט׳ ,22 נוט׳ 2׳ 95 ט׳ ,91 נוט׳

ניט׳ 2912 ט• ,59 נוט׳ 2799 ט׳ ,65 אינד 56 נוט׳ 2280
884> ט• ,15 ניט׳ 3771 טי ,73 אונד 55 35 ניט׳ 3 ׳99 טעד

 >)בענ.נענאננטען אי; א־נ־ינען אללע — .85 אונד 84 ניט׳
 אננע. נעזאנדע-ט נינט ד,יעי אבע־ ענטראלטענען. טע־יען

פא; ט-עפפע־ קל״נשטען דע; נעי״ננק נוטטע־ן טען—פ

 א־ננא־־- א״;ע:עש קיץ !א ־אש רא־־בע־ •ואורז
- !דאבע בטעט  ט־אט א

ב־ן. א־בעדצ״גט יו
 ע־ צאלל-נעב־עט י שעש
צ׳ רעשדאלב ר־עש  נ-
 ־ע ב• שי־ צא־־-נעביעט געם־נזאמעש ץ א ראש

 בעב- א״א־נש אינטע־עששע; ר־א ־ייבשהאלשטען,
 איננא-שעש בעזאנ-ע-עש א״; שא־־ע־ט,א'ש שע־

: אינ־ !בעווענו;: !צאלל-נעביעט א־  רעי ז״טענש י
ט איזט .-אב -ישע: - אייםערשט_ל־;קק. ב ב  נ

העי־ שייגע אבע-, :>״״טע- זאנט טישא - !״ ״•;
ט;• דאך דא ש־״ען ־ען, ר דא .: ל ג־בט ;א- א-ך -

 ע־.6 ;׳בטש זאבע -ע- שאן דא -א איבע־צייגען.
 זא- -עבטש.) ר״טע־ד״ט אללגעש״;ע1 !שטערען

 ע- אינרישט־ בישען—עשטע -ייא שיר —ו באלד
 א״ך •א שאן ״״ר א״נש־ה-ק, .צאללע׳ ארט־קעל

 א־גזע־ ־ 6 געט־״דע׳ אינזע־ שי- ״־—עשטע אץ
 עבעגשא־ילש ״אלרע או;זערע שי- אינר שערל

 •יענן ״א-טע: א״נעם שיט !א״נש־הרען .צאללע•
 אב- שא־רטע אונזע-ע עשטערר״כערן רען •דר

 א־ר- א-גגא־ן רען ויערער ריעזע וועררק שפע-ען,
 א־־- רען שאן (רו#ע ען:— אבשפע שא-קטע -ע

- ראבען וו״דד־ט .ר־עזע :שערםט.לי;קען  שאן וו
 ־ו ;עהא־ט -עדע א־ןא־הרעד;ד׳.יוא־ר״;ע- א״גשאל

 12 9 א״ש א״ך ו־אללטע דעפוט־רטער אי־ן אבע- -
ע־ 1867 -עש  א״געגע א״נע א״שגל״ב-כעזעטצעש .

כעשטע. ש ש ־ א :רע-״בשינרע; א־שעע אונגא־ישע
(בי ואיזט:״

 א־שעע שע
גאג• ;עראנקע דיעזע- ראש הען,

ך -עבטש; שאי׳ל פ- ש ע- ר  א"- ־ע־ ז״טעגש -
 ׳ך4נענו־ רעפוט־־טע, א״נע רע- שע-שט-לינקען.)

, זאבשע רעד ! ; ל א  ר־א ש••:•;;, רע־ א־זט ״
 שאד־א־־ז־־־נג ־ ע א־־: נע־־אלט א־בע ־ענ־ע-־נ;

פא-דש. שע־ש־ע-ענען אהגענ-ען ״ ננא-ן א ; 1 ״ ״ •י
רעפ.

ז־א ינר

- שטאששע  נלו־בט ראנענען ד
 -אש ר, ל א ו ו נ • ר ; בעלא טירטע

 ־־ א־ם א־נטע־נערשע. נ־בטש עבע; דונג
 א־נד שא-־א-ן־-ען צ־ שאלרש-שטאשטע רענען
 נאצ-אן א־ננא־־שען א־־נר־־ט^־בען א־־נע- צ־ אללע

ר־א אלזא גלרבט נע א־ רע־ :שע-שרעלצע; צו
 גע־־אלט׳ ער־נ: בעצ ר־עזע־ אץ א־בע -ענ־ע-־נ;
ק -עג־ע-ונג ר־א געגע; אנרע־ע דע- מאה-ענר  ד

 - :טהוע :־בטש ז־א ראש ע־רעבט שארוואו-ף
 ב־־רע -אש נע־ו־־ז, בעשטע רע־ ראך ט א־ז ראש

ראש אי;ר ז־נר, שאלש שע—שא-
״ : .1. 6,131'\.;111נ,|11., • ״ ו1״ . *1״ *ז. ו. ו

•רנר־שנ-אטצ-לאזע. רע־
 צ־עדונג שטאטטגעהאנטק דיעזעם 1. אט דע• נ״א

 ניטו נילדע; 21/9 0 נעויאנן ״■ני״צ;־אטצ.לאלע פי־טט דע־
 •ע נעוואננען פערנעד .165 ניט׳ נולד׳ 2 י 0 אינד 2 2.18
 נילד: 5׳0 •ע ,779*0 ניט׳ אונ־ 10381 ניט׳ נולד׳: 1!׳״)

 נולדע; 1)1״ •ע ,84 96 ניט׳ אינד :4495 ניד׳ נעוואננק:
 4•׳ 277 4797״ 11817 372״׳. 12197 6621 ניט־ :נעוואננען

- אינד 88719 50599 .91402 נ

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ;
 לעטצטען אונזע־עט ו״ט איוט נעט־״דע.נעשעפט איט

 א״ננעט־עטע; שע־אנדע-ננ נע ״עזענטל ק״נע נע־ינט
 פ־״זע אננענענענק נלאטטע פא־ינען אונזע־עט אי; •יא

 ואנא־ ״״צק אינד נעוויללינט נע־נע ד״טע ארך •ועדדען
 טד״ע־ע־ ק- •5 טיט קויפליפט נוטע• אויסנעשפ-אנק נ״א

״ אינע* ויאי־דק טאנע ה״טינק אט נעצאדלט.  טע. 20,0׳
אננעלעטצט. טעדצענטנעד

 ניז נולד׳ 48 טיט ורדד הלנ)1 ט ט י ל ש נ ו א
נעצארלט. קד׳ 50 נולד׳ 48

״אה. ווא• נעשעפט ס8ד ם. • א ע ל א • ט ע פ
 24 טיט ורדד נ־אטק אים איננעד־־טענט. וואכע דע• •ענד
 אץ נעצאהלט. •־׳ 50 נילד׳ 24 יליינק איש ק•׳. 25 נילד׳

 נע. איינלאנדע־ פאלנע אץ •ואי־דע טאנק יעטעטק דק
נעפא־דע־ט. טעה• קד 25 טיט ••:טע

צוקע־. רע- ;. ע - א א ו י . ל א • ; א ל א ק
 סעה• שטעטש ודיל ז־נקק, איש אידדע־ נאך איזט פ־״ל

 ־אפפי. :נעצאהלט טא; •״•ד. שענעה־ט אלש אוישנענאטק
 נולד' 33 סעלישע קד, 5,נולד׳ •36 ניו נולד 85 פא; ;אדע

 3:: פא; פילעע נולד׳, 37 צ• ״־־פעל-צוקע- נולד׳, 81 ש־ז
 דע־ אלנטע• אייך ליידעט קאפפע — נולד. 34 נין נולד

 צ״לאג. :נאט־־ען ״י• נעשעפטש-לאזינקי־פ. אללנעט״נען
 167 פאן נ־אשנאהנ־נ נולד', 178 -ל נולד* 170 פא; פע-ל
 162 נילדניז 152 פאן טיטטעל.נאהניג נולד׳, 178 נין נולד׳
 נ־ץ •יא ;נולד׳ 14!׳ ניז נולד׳ 136 פאן קל״ננאדניג נולד׳,

 108 נולד׳-ל סיו פא; נעל: נולד, 122 ניז נולד' 105 פאן
 צו שיננאפא־ע פפעפפע־ — נולד׳. 90 צ• קאש־א - נולד.

 נולד. 61 צו פיטעט — נילד. 117 צו נאטאוויא נולד, 121
נולד 52 צו ואפ־א; —

נולד׳ 4 פאן לענענד נאנזע ;. ע • ל א ו ט ק • ו ו
 ק•׳ 3׳ ניל׳ 1 פא; נעשלאנעטע ק•׳, יי* נול׳ 5 ביו קד 91!

נולד׳ •5 נ־ז קד 80 נולד, 4 פאן פ־־טא ק•׳, 50 נולד׳ 4 ביל

 — נולד־, 2 נין קד 80 נולד׳ 1 פאן ענטען — קר'. 50
 — קד. 20 נולד׳ ז ניז קד׳ 70 פאן קאפוינעד אונד היהנער

 פע־ אללעש נולד׳. 4 ניז קר׳ 50 נולד׳ 8 פאן אינדיאנע
 שטיק 39 ניד 38 קאלקא״ער ,30 טדאקענע א״ע־ פאא-.

 102 נין נולד׳ 100 פאן פריטא ניטטער — נולדען. 1 פיר
 פא; צורענעל —נול׳. 85 ניו נולד׳ 80 פאן סעקונדא נולד׳,

 ניו נולד' 14 פאן קנאנלו־ך - קר׳. 50 נולד׳ 5 נין נולד׳ 5
מעטע־צענטנעד. סע• קי׳ 50 נולד׳ 14

 וואנע אננעלו־פענק דער וועהדענד ע. ל ל ע פ
 נע. מאן פע־ק״פט. שאפ.פעללע 20״,10 נ״ל״פיג וואורדען

 נילד׳ 2 נ־ז ק-׳ !)0 נולד׳ 2 פאן צאהלטע:ד״טשוואלל־נע
 3 נ־ו קד 70 נולד׳ 2 צו נאנאטעד אונד נאטשקעד קר׳, 85

 פאן נולנא-ישע אונר סעדנישע שאאר. פער קר׳ 21 נולד׳
 אונד טירק״טע שטיק• 100 פע• נולד' 138 ניז נולד 132

 אינד נאשנישע נולד. 46 ביו לד׳ נ 44 פאן סאצעדאנישע
 קילאני׳. 66 פער נולד׳ 47 ניז נולד׳ 45 פאן קדאאטישע

 פע־קויפט, שטיק 1*2000 נ״ל״פינ וואודדען לאסס.פעללע
 נאנא. אונד נאטשע- נולד/ 88 צו נולנא״שע צוואר אונד
 4<י פאן ד״סשוואללינע נולד, 95 נין נולד׳ 85 פאן טע־

 עללע6צ.8קי— שטיק. 102 פער אללעש נולד׳ 50 נ־ו נילד׳
 נולד׳, 170 ניז נולד׳ 165 פאן נאנאטער שווע־ע וואוידען

 נאיש.פעללק אץ - פע־קו־פט. נולד׳ 1811 צו הענע־ל־ננע
נעסאנט. נעשעפט קיץ וואנעד דיעיע אין ארך וואורדע

 נעשיאנקטע נעשעפט דאש ע. ט ״ ה ע ד א ר
 נע. סאן או־פט־אנע. נ-־עפלינע אויף וואנע ד־עזע ארך דך

 פאן אנםענ.ה״טע איננא־ישע הע־:שט.ט־אקענע : צאדלטע
 ״:• אן6 קוה.ה־יטע רד׳, 50 נולד׳ 23 נין קר׳ 50 נילד׳ 29

׳נולד• 16 פא; שיטטליננע ק־׳, 50 נילד׳ 23 ניז 50נילד ,5 
 ק־׳ •50 נולד׳ 10 פאן ל״נטע •אשה״טע נולד׳, 18 נין ק•
 נולד. 13 ניו ק•׳ 51 נולד׳ 12 פאן שווע־ע נולד,11 ניז

פאא־. עי6 אללעש
נ־ל־׳. נ־אשישטען ניעטק אנער.לעדעי ־• ע ד ע ל

ע. סאן פ־״וע. פעשטע נעהו־פטעט זאדלע״לעדע- אן, נע-  נ
 2י ניו 24 פאן פפינד.לעדע- נעפאקטעש פ־יסא צאדלט:
 פאן נעקלאפפטעש נולד׳, 176 ניז נולד 172 צו קילאנ־׳

 פ־יטא גילד׳, 162 ניו נולד' 178 צו
ביו נולד 118 צ• קילא;•׳ 14 ניז 1״ פא; טע־צק ;

 נוי 172
נוי 16;

קילאני' 15 ניו 12

18 ני! 14 טעיצעץ צוו-ואטץ
•22 ניל 19 פאן טע־צען ;,־•׳•:אט נולד׳, 170 ניז

 קילא:- 21 ניז2פאן* נול/דעטטא 174 1:• 170 צו אנ־•1/׳־
 ניו 25 פא; ניפפעל.טע־צען נולד׳; 178 נין נילד־ 176 צ־
 נע. קוה.ה״טע :נולד׳ 165 ניז נולד׳ 16!) צו קילאג״ 27

 נעצא. נולד׳, 240 :•ו 2׳.0 צו קילאנד׳ 6 ניז 5 פא; נע־נטע
 :ד,״נע ;נולי 215 ניז נולד׳ 225 צו קילא 6 ניז 5 פא; נענע
 •אשדייטע נולד; 2:10 נין נולי 228 צו קילאנד׳ 8 ניז 6 פא;

 נע. נולד׳, 19״ ניז 185 צו קילאני׳ 6 ניז 5 פא; נעצאנענע
 פיטט. נולד׳; 210 ניז 195 קילאנ-׳צו 7 :•ז 6 פאן נע־כטע

 נילי, 275 ניו 24״ צו ק־לאג•׳ 1 נ־ז 2 פאן נענע־נטע ליננע
 קאל:. נולד; 315 ביז 245 צ• קילאני׳ 8 ניז 2פא; ש־דנע
 נול׳, 470 ניז 440 צו קילאני׳ 12 נין 9 פאן נרוינע פעללע

 ;נולרע; 365 ניז 31 צו קילאנ- 9 ניז 6 פאן נענע־נטע
 נילר׳; 190 ניז 1*5 צו קילאני׳ יינ ניז 9 פאן נלאנקה״טע

ניל׳. 195 ני: 1)״ צ• קילא 9 נ־ז 8 פאן נ־ישט.:לאםטע•

 א־ש- א־ן ־ש־אל־. גחלי רז-״1״ר,־• דע-ק -אש ־30
 ע־- צ• ק־׳ 50 שיי אינש ב״א א־זט ב־אש-ש. שלאג

 לא;־- ר־א ח־ה, ״טאנטע ערצעהלונג דיא האלטק;
 ט—ב-אש איטשלא; אץ עבענשאללם רעבעצץ״.

 שאנ. טאזעש ס־ר רעם שא־ט-אט ראם קר׳; 3״ ש-
ק־׳. 20 איש טעש־א־ע

 ע־. אבאננענטען א־ינט־עטענ-ע נ״א =
 ר־א זא״־א נענענשטאנרע, ר־״א א-לע האלטען
 אזנזע־עש שא־טזעטצזנגק 18 ערש־ענענק ב־זהע־

 נ־אט־ש שילאזא־״ בעקעהרטע ״דע- פאל־יעטאנש
- קאננען נאבזענדונגען אב־גע ־ צ־נעזענ-עט.  •א נ

 שא־- קל־־נע דע־ א״ש ווע-דען, נעיואה-ט ־אננע
ע־לי־בט. עש -אטה

ש-פטק, אללע 1=^-~ נעשטעי. אונה זענדוננען צו
 .נ״ע היא *־• ):ש.נעלדע•0פ־עניטע־אצ א •או״ לוננק,
:אן אד־עששי־ען צו וינה צייטונג* פעשטע• ״הישע

11114111 111 11111*11111 /.11*101?
 אדט אונה פ>ןללקאטטק, נענינט אדדעססע א־ינפאיע דיעזע
אוננאטהינ נעצ״ננונג נענויעלע איינע

 נוממעי נאכסטע דיא =
 ע״ ג א ל י י כ ע ש י ט י ל א ״ש איינע

ענטהאלטען.
̂ן דיא עהרענטדדיל מ׳ :!עיאנטוי^יטליך יעדאקצי
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 ער.6יודענ. בלוטינע יאהרעם פא־יגען בעמאננטליך
 דעפיטאציאן א־־נע אבשפיעלטק. דך ט^לנונגען

י פ א ש דאבבינער דעם טיט געםי־גדע, "דישען דער
 האהק דעם איבעררייכטע שפיטצע, דעי אן א ד

ק0יר6קירכענ.  אן6 ווערטהע א־ם ביבעל, איינע ט
 דעי־ עהרענ-גאבע. אלם רובעלן, הונדערט סעהרערן

 בעזאנדע- מ־ט דעפוטאציאן ד־א נאהם ערצב־שאף
 דעם שטאטטעטע אוגד אדף, הערצליכק״ט יער

 בע. א״נען טא:ע דעמזעזעלבען אן נאך -אבבינער
 ער. שולען בעדבטען איהם פאן דען א־ן אב. זוך

 צוזאט- פ־יעדליכק צום ערצבישאף דעי טאהנטע
 קאנפעסשיאנק פערש־עדענען דען דער טענלעבען

שילער. אנגעהאריגען
 ענט- •העברי״ דעם ץ.) נ ע ר ע ל א <ט •

 (רוםלאנד) זוזערקאף אין :פאלנענדעס וויר נעהטען
 אונד ב־יסט ד־־בע־ זעה־ א־ין אינלאגגםט שטא־ב

ק שטאדט דיעזע־ ראבבינער דעם הינטערליעס  ד
 אוגטער פערטה־־לונג צור רובעל 500 פאן בעט־אג

 היעלט לי־כענ-בעגאנגנים ביים א־מען. יידישען דיא
 הער א־הם וו̂ז הבנסת״, .בית העם פא־ צוג דע־

 דער היעלט, גאבריף שאנען איינען ־אבב־נער
טאבטע. א־ינדרוק גוטק זעהר אי־נען

 וויענער ד־א !)ן ע ר ה א י 3 ׳ ך א (נ •
 אינטערעשםאגטע פאלגענדעס ברינגען בלאטטעד

 פא; ג־טשהע־ד כריסטליכעד .איין געשיכטבען:
 שניידער. ־ד־שען איינעם פאן דך ל־עם פאדהארקו

־<!54 נאוועטבער א־ם ש ו ל א ק אץ טייסטער
דעש. ובי־ען אנם־א דעם בייא מאבק. ראק א־־גען

פעה,לער גען אי־ גוטם.הערד דע־ וואללטע זעלבען
״דע־ רנזע: ר׳< ח < < * ש- דע־ דאך אייסזעטצען.

ז־א ם־אגק אנגעגאששען, ■ו־א איהגען ל־עגט ־אק
צו- זא ווע־דק זיא איגד נעזוגדהי־ט. : מיט א־הן

איט. נאך ק יאהד׳ 30 נאך זיא דאשש זיין, פ־יעדען
אייגען דך ד איני בלי־בען קונדשאפש

- ו' ועדדק ו בעשטעללען מי־ א ב־ ראק זא־בען
זאיואהל, גינז־.הע־ר דע־ פע־זאנען, ב־־דע דא

לייטע אייטע שאן דאשאלם שנ״דע־, דער אלם
זע. דיעזע־ גוטש.בעזיטצע־ דעם שיען זא ייא־ען,
דא- זאגטע עד ;צוד־פעלהאפט עטייאש ו געגסוואונש

 ווערדען ודר פ־ייכד, .ליעבע־ :שנ-דער צם הער
 א. ד־עם ווענן לעבען; וו־־טער •אהרע 3״ נא- קוים
 דעם טאגע אם איהנען איך געבע זא געש־עהט, בעד

 דוקאטען!■ 1״׳׳ וואונשעם דיעזעס אי־נטרעפפענם
 טע־. דע־ א־זט יאהרעם דיעזעס נאוועמבער !2 אם
 נאך דך ע־פ־־יען גר״זע ביידע אבגעלו־פען; טין

 דע־ געזיגדהייט. פאללםטער בייא לעבענם איהרעם
 גוטסבעז־טצעד יודענ.פ'־יינדליבע איגד טענשענ.

 י־דישע דער ר־בטהוטם, זיינעם פאללגענוששע אים
 שא; א־ם־טה. דריקענדער אי; שניידערסייפטע־

פער. דעם אן שניידער יידישע לאנגשטהאטטערער

 ר!אטםט דא פערגעססען. יאהדק 30 פאר שם־עכען ן
 פאר גוטם.הערר דער מאגאטם פאריגען 12. אם !

 דיא אין טראט פא־געפאה־ען, וואהנונג זיינער
 פריידיג דעס א־בערגאב אונד שטובע א־טליכע

 גאלד. בלאנקע 100 יודען אלטען איבערראשטען
 דריים־ג פאר א־הם זיינעם איינלאזונג אלם דור,אטען

געגעבענק״עה־ענווא־טעש.׳׳ יאה־ען
 י. ם ע י-ם ט נ כ-א י ל פ א ר ג ן י י (א *

ר ע ש י # ( . ל א ד נ א ק  לעזער אינזערע ש
 פויל גראף דאס עראיננערן, נאך וואהל ז־ך וועידען

ש ט י ט ע ט ש ע  פעסטער דער אין זיינע־צ־־ט פ
 וואהלער ט־יסטען דיא דאך ווא טהערעזיענ-שטאדט,

 או־פגע. דעפוטירטענ-קאנד־דאט אלם דגד, יודען
 געאבטע. אללגעטי־ן דעם צוואר אוגד וואר טרעטען

ק דאטאלם געגענאיבער. ך א ב ש ו ב דר׳ טען  ש
 פעשטעט־טש ג־אף דאם לויט, שטיטטען וואוי־דק

 אנטי.םעטי. דען געה־־טען א־ם דער זייא, מאגן איין
 ; גראף הערר דעד דאך !א־נטערשט־טצע טיבטים

 פ־אג־אמם ל־בע־אלעש איין פעראפפענטליכטע
 ודע- וואהלער-פעדזאטטלונגען דע; אי; גאב איגד

 אנטי. דיא ער דאם אב, ע־קלאי־וגג ד־א דערהאלט
 ענטשיעדענסטע דאם ארף אוטטר־עבע סעטיטישען

! ע ט מ א ד ר ע  האטטע רעג־ערונג דיא אלליין - פ
 דעם פ־אגראטטע ליבעראלען צום פערטרויען ק״ן

 איהרער- וואהלער יידישען דיא איג־ ג־אפען, העדרן
 יודעג. דעסםען צו פערטרדק קיץ האטטען ז־־טם

 דאם עם, געשאה א ז פערז־בעדונגען. פ־־ינדליכען
 דעםוטירטענ.וואהל דער בייא פעשטעט־טש גראף

 דורבפיעל, קלאגליך טהע־עז־ענ-שטאדט דער אין
 הערפארגינג. זיענער אלם בושבאך דד׳ וואהיעגד

 בעקאגנט- טאגען אי־גיגען פא־ אבער וואורדע נון -
 אבגעהאלטען שטיב.וואהל דיא נירעדיהאזא אין ליך

 גאב־יעל קאגדידאטען ל־בע־אלען דעם צייישען
 קאנדידא. אנטי-סעטיטישען דעם איגד י ש ט ע ם

 איש. דאין. געזא אנאדי, נעבםט ק. א ד ו ה טען
 או־ך זיך פאגד געליבטע־, דע־גל־יבען איגד טו־צי
 אין ש ט י ט ע ט ש ע פ גראף זו־בע־ע דע־

 קאגדי. אגטי-סעטיט־שעז דען א־ם איין, נירעדהאזא
 א־נ. צו יודען דיא געגען העטצ.רעדען דודך דאטען

 אנטי- צו זאגא־ גאב פעשטעטיטש טע־שט־טצען.
ק וואהל-ציועקען סעם־ט־שען  3000 פאן בעטדאג ד

 דיא גוז שלוגען ערשטאנדליך6זעלבםט !הער גולדען
 לא־ם פורכטבא־ען בלאטטער הדפטשטאדטישען

 ג־א. זדבערן דעם בא־אקטע־לאז־גק־־ט דיא איבער
 טהערעדעג- דער אין קאנדידאט אלם דער פק,

 פער. פ-יערלייך אנטי.םעמיטיםםים דען שטאדט
 ני־עדיהאזא אין יעטצט ט־אטצדעם איגד דאטטטע,

 ק א ד ו ה קאגד־ראטען אנטי.םעםיטישע; דען פי־
 3000 זאגא־ גונםטען דעסםען צו אוגד א־בייטעטע

פעש. ג־אף ;הינדסווא־ף פעגסטער צום - גולדען

 ערקלארונג אייגע נון פעראפפענטליכטע טעטיטש
 רע. ליבעראלען דער פאליט־ק דיא ער וועלכער אץ

 בעקריטטעלטע ליעם, פאללק א־הן ד־א גיערונג,
 שטעללע,' אברעדע אין ניכט דורבאו־ם אבער דאך

ק גולרען 3000 ם ק א ד ו ה גוגסטען צו  נירעדי- ד
 פאר. האבק. צו גענעבק אנטי-סעם־טק האזאער

 פ־ייג. טאליטישען ב־זהעריגען דיא זיך האבען לייפיג
 איהם פאן הדפטשטא־ט דער אץ גראפק דעם דע
 א*. לאזגעזאגט. ערקלא־ונג פ־יערליכען אייגער אין

 דעם אוים גי־אף זויבערע דער וואורדע בערדיעם
 אץ געשטאסק! קאשינא טהערעדענ-שטאדטער

 ה־נדסגעווארפק, געלד דאם ער האט נירעדיהאזא
 קאשינא דעם אוים זעלבשט ער איזט בודא-פעסט אין

 עגדע דאם א־זט דאם !ווארדען ה־נויסגעווארפען
פעשטעטיטש! אנט־-טעט־ט־שעןג־אפקפויל דעם

ר ו צ ) ג * נ ו ב ע ם ה ע . ד נ א - ז י י  ר
ס ע י ו ן ב י  ווירד אונם ב־יא ן.) ר א ג נ ו א א

 אוים אין ניבט דאך ט, י ו ב ע ג נ א ז י י ר וואהל
 גראםע או־ך דענן וועסהאלב ע, ם א ט רייבענדעם

ס דיעזעס קוואנט־טאטען ל ע ט ט י ט - ם ג נ ו ר ה א נ  
 ווע־דק א־יגגעפיה־ט או־םלאגדע פאם א־טטער גאך

 הויפטשטאדט דעד אץ פאגד נון טאגע מ־םםק.דיעזער
 דעשוטירטק בעריה,טטק דעם פא־ז־טץ אינטע־

 קאנפערענץ איינע ש ט י ט צ י ר א ק לאד־םלו־ם
 ודיזע אוגר א־ט ד־א א־בער וועלבע־ א־ן שטאטט.

ק וואורדע, בעראטהק  אץ א־נגא־ן אץ רייז-ברא ד
 ודר דאטיט בעט־־יבען, צו טאששטאבע ג־אשע־עם

 אוים. דעם אדם טעה־ ניבט פ־ובט-גאטטונג דיעזע
 פא־לייפיגצו וואו־דען עם טיששען. איינפיה־ק לאנדע
 לאדים. הערר גולד׳געצי־בנעט. 40,0! :0 צוועקע דיעזעם

 10,000 צ־־כנעטע זעלבםט ש ט י מ צ י ר א ק לוים
 האבשט אלם פא־האבק ד־עזעם פ־גדען ודר — גולדען.

 גאטט־נגען אללע ווא אוגגארן, אץ צוועקטאש־ג.
 וואר געדייהק, ט־עפפליך צ• באדענ-ערצייגניססע

 טאן דאם פעהלע־, ג־אםער איין יעטצט ביז אויך עם
 או־שיוא־טם פא; געלד טה־־עדעם אים ז י י ר דק

 גענוג, בעדדערליך יא א־זט עם מוםטע. בעציעהען
 איגדום. איגד פאב־יקם. טייםטען דיא פיר ודר דאם

! ז־נד אגגעידעזען אייםלאגד דאם אדף ט־־ע-א־ט־קעל
ה ל.ע ל א צ ן ע ד ט י (ם *  ען ג נ ו ה א ד
ר י  פ־אנצ. ד־א עש ניטטט ע) ד י י ר ט ע ג פ

 גע. פא־־ז או־ם נ־יערדינגש ודא רעגיערונג, אזישע
 צאלל.ערהאהוננ דיא ערנשט. זעה־ ודרד, טעלדעט

 צענטיטעם 6(! פ־אגקש ׳- טיט זאלל געטריידע פיר
 ווער. בעטעששק פ־אנקי איי; זינד צענט־טעם 100(

 רעגיערונג פ־אנצאז־שע ד־א ודלל מעהל פיר דק.
 א־ינהעבען!- צאלל-געב־הר אלם פ־אגקש 5 זאגא־

ק ודאי ב  האט ווירד, בער־כטעט בוקא־עשט אויש ע
 פאר. ד־עזעם געגען רעגיערונג רוטאגישע דיא אדך

רו. דאם היעדורך דא עדהאבען, ם־אטעשט האבען

! ן א ב א ס ס י ל יוסף ר׳ צאנ ווא־טען ד־עזען בייא
 אונטער פאן בוך נענונדענעס סע־נאמקנט אץ נ־אסעס, איין

 נע. דך ע־ וועלבעם אדף העלפאי, .קיססק6קאפ ליינעס
 פער־א שילעי דינעם עם איבעררינטע ע־ דאטטע. שטיסצש

:ווא-טען דען ס-ם
 1 או־ף ניבט בוך דאס שלאנע דיך, ביטטע ,איך

 נעדארט נאנץ נינט מיך דוא ב־ז אויף, ניכט עם שלאנע
 י. לעזען נ־כט דעמזעלבען אדם יעטצט דארפסט דוא ; ד.אפט

 דעד •פודי דאבע נעלע־נט יעטצט ניז דיר טיט איך ■ואס
 הא־בא. קדם טיט אונד או־פאטהטענד, שוועו שטע־בענדע

 נע. יעטצט ב־ז דיר טיט א-ך וואם פא־ט), שטיטטע יער
 דעס פאן נ נ א פ נ א דעד גור וואר האנע, לע־נט

 ל ע נ י נ דיא נאטטעם. עדקעננטנים דעי דסטעטע ניאסען
 זיא אינדעם שאפפער, דען אדף או־פטערקזאם דיך טאגסע

 סראפע. דיא עיצאהלטע. וועלם דער ערשאפפונג דיא דיר
 וועלטענ.שאפ. דעם אללטאכט דיא בעזיננען וויעדער טען

 היילינען א־ם ווייוען אלטען דיא אונד ״תלמוד" דער פעדס.
 איין, ענדל־ך דיר שא־פען ״באבעל״(בבל) אץ אונד לאנדע

 ערלויבט נעזעטצע נאטטליכען דעד זיננע אים יודען דעם דאס
 ווענן יעדאך, סענש דער - איזט. פערנאטען אדער

 ווים. דעד שטודיאוס טיעפעיעם איין דורך זעעלע ד־נע ער
 סיץ דוא, נ־ישפיעל, צום ודא האם, נעלי־טעיט סענשאפט

 ווירסט טהון איססער האפפענטליך אוגד נעטר,אן, עם וארן,
 פארשען דורך זעעלע זיינע דעי טענש, זאלנער איין —

 אכט6 דעד האט, ערהאבען שטופע האהעיע איינע אויף
 מאיעסטעם ערהאנענען זי־נער ץן1 נאשם דען פונקען, דען

 פלאטטע ווערדענדען נראסעי איטטעי צוו פערל־עהען, איהם
נאהער איססער וועלטע;.שאםפער נראסען דעם ער ניו אן,

 אונערמיד. ריננט אונד שטדעבט ע־ ;קאטמט נאהער אונד י
 נלייך איהם נעוויננט, האפפנונג דיא ענדליך ע־ ביו ליך,

 ציעלע דעם ווירקליך קאטטט נליקליכע כעי מאג וועדדען. צו
 פלאטצ. א־הם ווירד נעזעהען, ניכט פ־יהער ע־ וואט ;נאהע

 אוגד אהנוננען פאן נור פ-הער דער זינן, דע• קלאי; ל־ך
 איממער ודרד וואד, ערפיללט פערטוטהוננען אוננעיויססען

 סיעפע טיעפסטען איהרע־ אין וואהרהייט דיא אום העללער,
 עד וואם פיעלעס, זעהר פיעלעם, קאננען. צו ע־פאדשען

 מאנליך פיר נינם נא־ יא פעישטאנדען, נינט פ־יהע־
 פעי. ערקלארל־ך, פלאטצל־ך איהם עישיינט נעהאלטען,
. . . טאנליך!' שטאנדליך,

 דער איום ווייטער) שטערנענדע דעי (ואנטע ציעל •ד־עזעם
 שט־עבוננען נ״סטינען פערש־עדענען דער אויסנאננם־פונקט

 דעד אונד ענדע דאם א־זט דאם מענשען. דענקענדען דע־
 ראטה. אונלאול־נען ניוהעד דיא אויף אנטווא־טען דע־ נענינן

 א־בער. היעד דיר איך דאם נץ, נונע דיעזעם אין — זעל.
 דער ווא צ־עלע, דיעזעם צו וועג דען דוא פ־נדעפט נענע,
 צו ש־קואלם ויינעם נאלל נל־נדער איין או־פהא־ט, מענש

 שמיעד דעד איינענטל־ך מענש דער ווא ציעל, דאם זיין.
 דעס אויך זאנדע־ן ווירד, שיקזאלם א־־נענען זיינעם נור נינם

.טיטמענשען. זיינער ש־קזאלם  פעדרא, אללעם, פאר אבע־ .
ע. דרייא דיא דוא דאס נענען, האנד ד־א סיר דוא טוסט  נ

 דיעזעס דיר איך וועלכען אונטע־ וו־רסט, האלטען דיננניססע
!״איבערנעבע כוך

 דעם האנד דיא אין האגד רענטע ויינע לענטע פעדיא
 בעד־ננניססע דרייא דיעזע ער דאם ציינען, צים שטערנענדען

 דעד נענאנן נץ - ווירד. בעאבאנטען נעוויססענהאפט
קו&לענדען פאן פערנעהטבאיער, קוים טיט שטערנענדע

 עיוורה;. דיא שטיטמע אונטע־ב־אנענען הי־פ־נ שמערצען
 ער ;זעטצען צו אויסא־ינאנדע־ נענויא נעדיננניססע טען

:זאנטע
 דאם א־זט זאהן, ם־ין נעדיננונג, ע ט ם ר ע ,דיא

ר א יאהדע 10 פאללע נאך בוך דיעזעס דוא ע ב נ  ט הר י ו
 גרונד. דיא וואס לע־נען, צו פיעל נאך האסט דוא !לאשט
 זעלבסט איינסט דוא וואדויף סוס, ווע־דען דעססען לאנע
 אומפאססענדעס אונד פ־עלפאכעס דע־ נור זאללסט. בויען

 ודיטער נד1א ווייטער איטטער נאך דאני־א אונד געלעינט
 נעהייסניספאללען יענעם צו קאנן דעי נור — שטרעבט

 דכערם. דע־ אלם נוך, דיעזעס וועלנעם אין נעלאננען, ריינע
 סענשען פא־שענדען וואהלהייט נאך דען ווענד״זעי, טע

 פא־ אלזא האפט דוא אי־נעם. איזט דאס קאנן איינפיהרען
ע. אבצו.וואלטען, יאהרצעהנט פאללעס איין נאך אללעם  נ

 ע ם י י ו ו צ דיא . . בעריהרסט. בוך דיעזעם דוא פא־
 ענדלץ בוך דאס דוא ווענן :פאלגענדע דיא איזט נעדיננונג

 נעהיים. •ענעס טהא־ע דיא דיר דך ווענן ;וויללסט לעוען
 דיא אין דוא ווענן ;ווערדען אויפטהון טעטפעלם ניספאללען

 אייננעווייהט נ־יםםעי.וועלט טאנטינען דע־ נעהייטניססע
 איבעיאידדי. יענער בעז־טץ דען אין דוא ווענן אונד ווי־סם,

 שטערבלינע ווענינע נו־ זיא וויא געלאננסט, ק־אפט שען
ר טענשען א  איינסם ווענינע נור אונד נעזאסען דיר פ

 פאן ניע לאססע דאנן - ווערדק בעזיטצען דיר ך א נ
 דען אן נלויבען פעסטען דעם פאן אונד פראממינקייט דעד

 תא דא אב, נאסע, זיין זייא נעהייל־נט נאטם, אללסאנטינען
. ניזט ן ע ר א ל ר ע פ זאנסם . .

פאלנט.) (פאדטזעטצוננ



 1 איבעלן ש^דהאנדענק דען ק־אשט שעראיינטער
 1 בעציעהונג דיעזער א־ן ט־שבען ורר אבצוהעלשק.

 יעטצם אלם צוזאטטענודרקק, נרנער6קרא זו* אום
 (ריקש־יטטליכע־) רעאקציזןנא־ער איין אשא—א אץ

 דורך שריי-האנדעל דען ודלל מאן העי־רשט. ג־ישט
 דורך אבער ודר דנד שערניכטען. צאלל.ערהאהונגק

 קרעדיט- דעם העבונג אוגד ערבעםבערוננ6באדענ.
 נעט־־־רע ב־לל־גע־עם שטאנדע, א־ם ניבט דעזענם

 אינזערק טיט אינם ודר דערדען זא שראדוצירק, צו
 א". אללען שאן שלאטצלץ בארענ״ערצי׳גניששק

 (לעב. ד זעהען שערדראנגט טא־קטען ראשעא־שען
רעבטם.) ב״שאלל האשטע־

רעד. דער חאגטע דא־ט איץ ;אך סוב ״אץ
 שש־עבען. ליבע־אל־שטוש דען איבער וו״טע־) נער

 דער מיטגל־עדער דיא נאטענטלץ העררען, טאנבע
 רעאקצי- איהרע וואללען אששאזיציאן, געטאשינטק

 ״טאנטעל דען אץ שאליטיק (ריקש־יטטליכע) אנא־ע
 נ־בט. געהט דאם !ד,•ללק ל־בע־אל־םטום״ דעם

 א־זט שא־טשר־טט וואשסער; קיץ א־זט ש־יעד
 ע- י גל״כט ליבעראליסמום דער !ריקש־יטט קיץ

ם ע  דך דאש טאש-נע, ג־אש־ק אי-נער ע ד א ר נ
 נ־ע אבע־ דך בעווענט, ם ט ר א ו ו ר א 6 נור

 דרעהק ם ט ר א ו ו ק י ר נאך נ־טטע־ אונד
בעשטדע. ד־א אי־נטאל ניבט

! ודיל ביללינען, ר ע כ ו א ו ו
ליבעראדישטוש, בטק

 , שערשטאשק. א־נ הי־ט,—ש שע־זאנליבע ד-א נענען
 צונע- ־עבט דאש •עדעם דאך ט־ש שטאאט דער

 שע־שינק! צ־ ש־״א שע־טאנען דין שטעד,ע;,א־בע־
 יעטאנדעם ט־אטצדעם דאנן אבער ער קאנן וויא

 טעה־ ניבט נעלד דיין שיר דא־ששט ״דוא :זאנען
 ראש א־זט - !*נער,טען ש־אצענט א אדע־ 6 אלש
 אונבערעבטינטע־ ק־ץ דאש איזט ? ודדערששרוך קיין

 דעשראיב ה־־ט?-—ש שע־זאנליבע א י אץ אייננרישף
 הי־טע שטאאט דע־ ווענן שאיש, זעה- עש איזט

 נעשטאט. דעכטען שא; ע־דע־ביננ ד־א יעטאגדעם
 צו -ערער טע ־עב ד־עזע •עדאך מארנען טעט,

 ב״שש־על צום אץ - !דבט ן ע ק נ א ר ש ע ב
 ״קא־שע־לי- דע־ אבשאששיננ דא ש־ר ניבט ״א־
- דא שע־ב־עבע־ן, בייא בעשטיאנונני בען  דיעש מ

 שאלרעב א-נזע־עש ב-רדונגב.:־א־ נערינגען ביים
 אץ וואר וועניג עבענזא ע־ש־ען. ״שערש־יהט• אלש
 שיר איגד רייהייט6ש־עם. שאללשטאנדינע ד־א שיר
 ענענ.נ א נעיט. דע ה־ונג ינש א דיא

 דיעזע דא ־אך שרעש-ש־אצעששק.
 זא דנד. דא בע־ייטש נגע; בעשטימט

 צושטיטטען, ניבט אכשאששינג דע־ק
 ליבע־ דער ודיל דעשהאלב, נור -

י ר נאך ש־יטט א״נע; ניע ש־י־הי־ט,

 א־ קאנן זא -1 קאנן
רען נעניק בוננען

 נעגען טאן ווענן עראבטען, עש אץ מום ״ריקש־יטט־
 דיא דאדורך אינד לאזשימששט .קאשיטאל־ דאש

 שערהעטצט! ארבי־טש-נעבער נענקדיא א־ב־יטער
 רעדק לאננק אץ רעניערונג דער האבען טאנכע

ק  אינטער. ניבטש זיא דאש נעטאבט, שא־וואורף ד
 איי. צו לאנדעם דעש שטאטטע אללע אים נ־טטט,

י אוננארישען איינה־יטליכען נער צ א ן1נ  צו )
 ווענינער זאללטק העררען ד־א דאך 1 שערשטעלצען

 ג י ט א ה ט מעד,ר ליעבער אונד ן ע ד ע ר
 נעוואלט טיט ניבט דא־ף שטאאט דע־ !איינגריישען

 דער שאן אללעש ניבט דא־ף מאן !מאדיא־־דרען
 קאנגטען איינצעלנען דיא שעילאננען! רעגיערונג

 מעהר בעציעהונג ד־עזער אין איינשלום איה־ען דורך
 ביי. (לעבהאשטער ר •שטאאט דער אלש ל־ישטען.

רעבטש.) שאלל

נייאיגק״טען. פערשיע־־ענע
ט.) י י ק נ • ט א ד ט ל ה א ו ו ע ש י ד י ר *

 ש־ויא דיא ־אב נעמעלדעט, אונלאננשט האבען ודר
 נ־אב.;־ונ־בעדט- יירישען שע־שטא־בענען דעש

 אייגע סאשלע־) י ע י ד ר א י ד אדאלף צערם
נילד׳ !0 ״ שאן בעבראנע א־ם זאלם.שטישטוננ

איה־ע; א; אנדענקען
•י* •יי■ ייס . ״ ! א ׳י״, | - ,

שע־
הא:

שש
 צום האט ערריכטעט
 נץ ודר ודא גאטטק. שטא־בען

־ וויטווע ש־־יא ע־דאהנטע דיא ד ר א • ־  
 , דעב נינשטען צ־ שאשבע־גער, בא־ענע

 עבענשאללם יתיטיש), לבית קנאבענ.י־איזענ.הדזעש
 גאטטען, שע־שטא־בענען איה־ען א; אנדענקען צום
נעששענדעט. נולדען 8000 שאן בעט־א; דע;

א ו ו ע י ד יא י(
אק

א..א.
י ט

 שא־געשטע־ן
 נ־אשע

 ־א - טאניבט־אטש דעש
זא; שא; ע־ר־בטינג ווענע;

אבגע־אל :אנשע־ענין

זץ צ־־נע; ודנטע־ש ריגען
נאטהי בעזאנדע־ש אלש

•שא־קש. ־א־טינע
| > -

ייזליד
יא ■א ז1ו ־

ז ע־האבעז 1 י 1
אינאב.

א־ו ■עש
ד־א אייה דיא שטיטטען, ־ע טעה־ע קאנשע־ענ׳ן דע־ ב־־א 111

נ־אבען דיא אי־ף נר •בען 1פ״״דו״טי
- דיא - ־ ר ע רעל=ען טיט הינודעזק, ־ נעלד-אששע צו ־ אי ודרדע

״ • • ♦ • • • ־ 1',״< — היי י פאלקש. .טען דשטשטא־ט־ ד שא; ט־ננ דם? ויאו אונד
שא־זישצענדע רע־ ״שף ״■י יא י• - < יא <• > 36 "̂1

 
1 * 0 ד־א אלישם־ש,

ראש ה ט א ו ו ר א ה ־אט־ . טאנישט־אטב ם ט ר א ו ו ק
איז. איין היער עקשישט־רט •עש ל זאנטע אוגד ווא־ט ק - !ע־דע־בל

 יי*•*•*•■*
1־*

א :
ס ד ל י ב - ר ע ט ס ו ט  

 אייוע הוישטשטאדט דע־
 שא־דטין אינטע־ ען,

 ה, ט א ו ו ־ א ה ב
״שאלקש-קיבעך, .אננט־ק

 טיטטאי״ב-טא־ א־ץ שע־זאנען טיטטעללאזע ו־א
 בעשטע. ב־אד• אינד נעמיזע שלייש, ״זיששע, אייש

 ע־האל- צעק—ק ״! נור שאן ש־־יז דען איש הענד,
 היי. דעש שטרעננע דע־ אננעדבטש זזשללען. טען

צי־גען

 יאהרצעהג. זייט דער שרויענ.שע־איין, ראעל־טישער
 .שאלקש-קיבע■ זאלבע איינע אינאינטע־בראבען טען
 אונטערהאלט, ן ע ט ש א ק ע נ ע נ י • א ארף

 לייטע, א־מע אבעד-טדזענדע אינד טויזענדע ווא
ע נ ה ד א ע י ש ר ע ט נ ו ר א ע  _ נ א ק ד

 געטיזע שלייש, ״זוששע, ,ק־ ״! אים ן, א י ם ם ע ש
 ערהאלטען. מאהל .טיטטאנש אלם ב־אד* אונד
 ״ש־יי.קאר. זא;אר ויע־דען שע־זאניק א־טען נאנ׳ן
 מיטטאנש. איהר דא דאם־ט אדבגעשאלגט, טען־

ך מאהל י ל ט ל ע ג ט נ ע נ ו  ערהאלטען! א
 טעד״־ערעטאל בערייטב האט הי־שטשטאדט דיא

 אלם. דיא ערריכטעט, .שאלקש-ק־כעך זאגענאננטע
 ערהאלט ווארום אינד !איינג־נגען ורעדע־ באלד

 א־ז־אעל־ט־שען דעם שאלקש.קיבע דיא נעראדע זיך
 ג־אשערע אי־נע טאנלץ אבנלייך ש־ויענ.שע־א־־נעם.

 1 ניטטט צושלוכט דע־זעלבען צו א־טען שא; אנצאהל
 א־ינע איינ־־בט־ננ דיא דא־ט דייל דעשהאלב, נור

וואהלטהא- צור שע־ אי דע־ א•;־ ציוערטאביגע־ע ען־׳זז
אי טיגקייט

 אב
שא טע,

ו
<ק

נ־אב
דיא

דאהער. ש־אנע אץ 1 א־זט -ער
ט־ש. שאטען ניבט יפטשטאדט

 וואהלטהאטיגען איינעש ע־־־בטוננ ■ער
 דיא דו־ך וועלבעש צ־ריקצוש־עקען, אינשטיטוטש
 שרדענ. איז־אעליטישען איינעש ם־טטעל בעשיידענען
 !איזט געלאננט בל־טהע שאנע־ זא צו שעראיינעם

 וואהל. יידישע דיא טיששען ורד !העררען מ־ינע -
 האנדעלן נעהטען. טושטע־-בילד אלש טהאט־נק־־ט

א־ז־א. דיא ודא איישע־, עדלעס זא ם־ט ודר אייך
אי. באלד ♦יד• ׳דיויו 1 ן זעי דע זיא אינר ש־רען, ׳*><| ׳<'

הוטאניטאט ווערק ר־עזעש דאב . געז —
אנשפ-אבע דיעזע - !״ודרד נעלינגען א־יך אינש
׳בע־דאלטי. א׳ איינק ציהא־ע־ אללע ייף א צאבטע

ק>ןט. איינע ויאי־דע זאשא־ט איגד ׳נ־־יק,
 מאג. ״שאלרש-קיבע־ היא איש ערדאהלט, טיבשיאן

 נערייבט אינם - ־ישען. צו לעבע; איניש ־אש
״קדוש ערוואכשענדע

הדשטשטאדט דיא •נטהיאיננ.־1׳י—ש־ צי־
 ויאהל. ״•ידישע דיא אששענטלץ האט יאנ-עש ־עש

 אונד אנערקאננט, ט־בטע־-בילד אלש ט־אטינקייט•
 דער וויא ווייזע, נלייבער אין בעשט־עבט, דא ט איז

 הוטאנען א־ה־ער בעצינלץ ש־ויענ.שע־אי־ז. יידישע
 שריידיג ורר רושען דא שא־צ־נעהען. לייבטוננע;

 וואהר. !*בא־ץ אחד נד יש־אל בעטך ״ימי :איים
השדים־ .נטלותווי יא;א! <.!טראנש קיינער ב־־א !לץ
ק יודען, אינש בי־א אלש נעאיבט. טאבע דעם אץ  ד

!־הטנים בני רחטניס
; י י א ו ר • ע ב י ל ד נ י י ר ש . נ ע ד ו  י

 וואר. קורצעם שא־ ף.) א ש ־ ב ר ע ש י ם ו ר
 טעלדעט, וואכענשרישט* .א־ז־אעליטישע דיא וויא

 איי. אטטליבע־ אי; א־עשבא שא; ע־צבישאף דע־
ווא נ־אד, ־על־זאוועטה שטאדט דע־ אין נענשאשט

פאלליעטאץ.
פילאזאש. בעקעדדטע דער

 — יאהרהונדע־טע 17. דעם אמס ע־צאהלוננ אייגע —
שאיטיעטצינג.) ל.טע9(

 (לאנטע אדסשש־ענק ני:ט איך דאנטע דאס ״אדך
 •ענען לאסט נאטם ליעבע דער רענן גדייל), ש־אטפע דעי

 עס ווייס איך דין. מאנליך אללעס ל־עבט, ער דיא הענשען,
 ם־אג אין הז־יען ןהען1ד רען ראם נעלויס, ט־אטצדעס אנעל
 דיעזעלבע; דא ודרד, נעל־ננען נידפעי נאלד.פא:ען דאם
 עי. ע6נאטטעם.ד.יל דער ווענע רעם אויף ניבט קונסט דיעזע
 אנערנלוי. דעס ווענע רעם אויף זאנדעין וואללען, •יינק
 נור הילשט ׳עדאך נאטם ;אידרטה־מער זינדינק דעי בענס,
 וואוג. שאן העדשארבייננונג צור ן ע ם ם א ר ש ז״נק

דער.דיננען.״
 ניבט ששאטער ששראך ן א ב א ס ם י ל יוסף ר׳

 סעדרא שילעד דין אויך דאס לאה, עד דא דאשאן, נערנע
 ש־אנען לאסט־נען סיס איהן סונקטעס דיעלעס נעט-עששם

 וייגער העראננארען •אשע דאס אנעי עי אלס קיואלט.
 שי. טה״יעדען זיינען עי ויעף שיהלטע, שטערנע.שסונדע

 לעדי וויינטע אוגד עישיען דיעלער בעטם. דין שא־ לעי
ב־טטערליך.

 ס־העשאלל (שטארנטע !ניגט ראך מייגע ״אנע־
 דוא האסם לאד,ן, סיץ גיוגד, וועלנען שטע־נענדע) דער
 •אסטעד. איידישע דאס אץ מייל עטווא ? מיינק צו רענן

 רייך נעהייסניסשאללעם איין אין אוגד שע־לאססע םד,אל
 שוו־נ. סיס ע־דענ.לענען סיץ איך דאטטע נון, ז אי־״ניעיע

רוא דאטטעסם דאגן צונעניאנט, נעסיינה״טען אוגד רעל

 אין ווי־דע איך אוץ וויינען. ציס ניונד איינען אללעידיננס
 ש-דען. לענען רעש אויש צאנענד ודינעגד, שאללע דיעלעש
 שא־ ציטטעץ, •א איך שישטע רא דנדענ.שאליי, אץ ויאיע
 דיינע דא אלליין :היגצוט־עטען יינטע־ אללייניגען מייגע;
 יא דא קעה־ט לא אילם, דנדע״נעלאשסעס נינם לעעלע

.• . או־שש־וננע נאטטלינען איר־עש צו צו־יק ש־־־ד־נ
 איך ודינע •אבני, עדרמידדינער דעשראלב, ״נינם
 ■ענלייטש איש נעשיק איד,ר איך ודיל סעד־או, (ע־ווידע־טע

 דיממל־שען רעד לעעלע אידיע דאס ווייס, איך שיינטע.
 איך אלליין ווירד. ווערדען טדיילדאשטיג וואנגע נאטםלינען

ר אונס ליא ודיל מייגע, י  שעילאססק.״ ר ע ם ם י א ש
ר י ש ע . ט נ ה א ט ש ) ? ר ע מ מ י שטערנעג. דע־ א

 פאי. נאטטל־נע דיא לאדן, מיין רענן, דוא נלו־נסט דע)
 מענשלי. רען נעמלץ היללע, אי־ד־שע דיעלע האבע לעד,וגג

 ערדעג. רעש צייט ששאננע אייגע שיר נוי קא־שעי, כען
 ? לעעלע נאטטלינע דיא עיסט אוגד ? נעשאששען לענענס

 שע־ב־נדוננם. ד־א וועלנע וועלען, טדלענדע נינט עם ניבט
 ניו שטיין ודללענלאוק שאם אינע־נאנג צום נליעדער

 רענן, דוא נלו־נסט אוגר ב־לדען? מענשען דענקענדען צום
 לא נליעד, האנסטע דאס לענען אירדישעם אונלער ראם

 שאששוננש.קעטטע דעי אין ע, ש צ ט ע ל ראם לאנען צו
*1 ניסמעי !ניםסע־ — ? אילט

ודיטעי), שטעיבענדע דער לאהן(לאנטע מיין ״נעמיס,
 מעיק, פאן רייהע לאננע שיעלשאנע, אייגע עס ניבט נעמיס

 רעם צו נענר־ישל־נען אונם רעם שאן איבע־נאנג רען ד־א
 דנעי דאהע־ קאננען מיי נילרען. אונבענייישלינען אונס
 דיא וויר מענן ן, ע ד ע ם י ■ ל אונם מיד ראם דץ,

מאיום אנוועישען. אונס שאן קא־שעי, רען שטוינ.ה־ללע,

 שא־טדויע־ן ני־סט אוניע־ ראש נלוינען, נינט מיי לאללטען
 האהען לינטען •ענק אין אלוא וויי לאללטק מאיוש !מייד

 מיץ נינם, דאהע־ מיינע נ ומעדעדלעהק נינט אונס א־־נשט
 אונד בעטטע מי־נעם צו נאדע־ ועשסעל דיינק ריקע וארן,
.׳ . צי. דא־ע

 דייל נ ליענענדע שטע־נען איש דע־ בענאנן ■עטצם
 דוא שעדרא, ״דוא, :שס־ענק צו ווייוע שייעילינע־ אין

 טהי־ע־ע־ נאך מיך שי־ וואם אונד נעלעה־טעסטע־, מיין בייט
 הער. מי־נעם אנעי וואש !שילע־ ש־אממסטע־ מיץ אילט,

 קינדליכע דיינע דאי ראש טהוש, מאהל מייסטען אם צען
ש ליענע ע־נעבוננששאללע ט־־־ע, דיינע אנהאננלינקיים,

 טאדעש, רעם טהא־ע אש יעטצט, איך ודלל דא־וש מץ•
 אץ איממער עם איך מיא שש־ענען, דיר צ־ איינמאל נאך
ק ק אץ אונד טאנען ד  איי. אים נעטר,אן, נאנטק ד

 נאך עיליינטונג, נאטטלינק דע־ נאך יונק שעישאללען
 הא־ע יא - האנע. געטהאן •עליניאן, דעי וואה־הייטק דק

 אונ_ סאננעש נעלאיט, ש־אנע מאג.ע דיר האנע אץ !דאך
 שאן ומר דיא ש־ישטען, הייל־נען דק אין עיקלא־ט קלאיע

 נ־אסטען דעס ם, ע י א מ לעהרער נ־אסען אוניערעם
 אוגד האבק, נעקאמםען אינע־ליעשע־ט ם־אשעטק, אללעי
 דיא ם־נדער נינט וויא שאששוננ, דעד נעשינטע ד־א וועלנע

 נאטט, מעלנעם ענטהאלטען, שאלקעס אוניעיעס נעשינטע
 אי־נענ. ויינעם צו נעשריעי-ן, אונד נעהי־לינט יייא נאמע דין

 יעטצט. דיך שעילאססע איך האטטע. אויסע־מאהלט טהומע
 איינעם דיך איך ומלל נעהע, דיר שאן אנעי איך נעשאי

 דיי. נייא דעד אינערנענען, לעהרער אונד שייינדע אנדע־ען
 נאטטעס.לעהרע אונעיניינדלינק דעד אין הע־אנבילדוננ נער

י ד,אגע. נענאננק איך מאס זאלל, שאיטלעטצען ס א ד
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- נאדשעש.דענאפמע. דעו טאג טער6';6 -

 באד. דיא וואורדע (געסטערן) ד־עזעס .* אם
 אינזאפערנע דיא פארטגעזעטצט, שעט-דעבאטטע

 דיא רעדנער אללע אלם וואר, אינטערעסשע פאן
 באד. דאש אונד פערדאטטטען דעניערוננש-פאליטיק

 פאר. ליבעראלק דער זייטענם פערווארפק. שעט
 אנט־-שע- דען פאן ניעטאכד. וויעדער שפראך ט״א

 גי־סטלי. האלב-טאללע דער בלאם שפראך ם־טען
 דיעסטאל יעדאך דער י, ד נ א ם י ז א־גנאין כע
 ע. ר ט קולטוס-טיניסטער דעם טיט טעהר ווייט דך

ק טיט אלם בעשאפטיגטע, ט ד א •  עם יודען. ד
 ט ר א פ ע ר ט הערר ווענן ניבט. א־בריגענם שאדעט
 לייטע, ■ענע דאש געלאנגט, א־־נדבט צור א־ינטאל
 בע. צו ן ה י א ארך אנפיינדען, יודען דיא וועלבע
 ריב. דעבאטטע דער בעג־נן פא־ !זוכען גייפערן
 האנדעלם.טי. דען אן י פ ל ע ה א־גנאץ טעטע

:אינטערשעללאציאן פאלגענדע נישטער
 #סטלינע האנדעלס.טינ־סטער הע-ר דער האט )1
 טיט דעניערונג פדאנצאזישע דיא ראם אן,6דא קעננטניס

 ד־א טעהל אונד געטר״דע 'ר6 אוטנעהט, טלאנע דעם
? עיהאהען צו א״נפוהר-צאללע

נעטאנט, •טד־טטע ד.אנדעלס.מידסטער דעי האט )2
 איהרעם דיעזעם פאן רעדעיונג פראנצאדשע היא אום

 ד־א ענדליך דנה וועלנע אנצונריננען? פארהאנען
 אננע. ד־עזעי א• האנדעלס-טיניסטע־ דער היא שריטטע,

האט? אונטע־נאטטען לענענה״ט
 א־נ. זיינע בעגריגדעטע י פ ל ע ה הערר

ח ״האהעש :פאלגט ודא טערפעללאציאן  זעלבשט 1 ה
 ווארע פערהאלטניששק ג־נסט־גערען דען אונטער

 אונד געטריידע פיר צאלל.ערהאהונג זאלבע אייגע
 ג־א. פאן לאנד.ווירטהשאפט אונזעיע פיר טעהל

 אבער אינש ווירדע עטפפינדל־בער :אך א־בעל. סעם
 ודר ווא טרעפפען. גענענווארטיג שלא: זארבער א־־ן

 אוגד האבק :עטר־ידעי-עקשפא־ט קייגען אהגעהץ
 אוגטער. דעש ראגדע אם דעסשען פאלגע אץ וויר

 דיא ליגקם.) •צושטיטטונג !בעש־נדען או:ם גאגגעם
 אויפביע. טאגל־צע אללעש דאהער מוס רעגיערו::

 אבצו. שריטטע ד־עזעם פאן פראנקרייך אום טען׳
 אדף טוש רעג־ע־ונג פ־אנצאדשע דיא האלטען.

 ווערדען. געטאבש אדפטערקזאם דינגע א ־ י ו ו צ
 גאע־אן א־ינער;ראשע; פלאן דיעזער דאש ערסטענש,

 צודיטענם !ד־א ג י ד ר י ו ו נ ו א איבערהויפט
 אבזאטצ-געב־עט ג־אשעם א״ן אוגגא־ן דאש אבער,

 א־נדוםטדיע.א־ט־קעל. פ־אנצאדשע ־,פ בילדעט
שאט. ־,פ צאלל.:עב־הר דיא ארך שק.  פ־אנצאזי

אבק פאג־ער•  דער אץ העראבגעזעטצט ודר ה
 או;. בעציגליך או;ש ארך פראגק־יץ־ דאש האפפגוגג,

 דאה־ן טעהל.עקםפא־טעש אוגד געטריידע. זערעס
 סאן וועגן ווערדע. בערייטק שוויעריגקייטק קיינע
 איגד געטריידע אונזע־עם פראגקרייך א־ן אבער

 אב- טא־קטע ד־א צאלל-עיהאהונגען דו־ך טעהלע
 אוים אללע פ־־ וויר אוץ־ ווערדען זא שפעררט,

 האהע זאלך ארטיקעל קאטטעגדען •ראנקרייך
 א•;. אץ דיעזע דאש פעשטזעטצען, צאלל-געב־הרען

 ווערדק׳ פ־גדען אבזאטין קי־גען גא־ טעה,ר גארן
 געגע;. דיעזע דורך ווער זעהען, דאגן ווערדען וו־ר

 שא- נראשע־ען א־ינען צאלל.ערהאהונגען זי־טינק
 אדער אונגארן נעטל־ך אב ווירדע, ערלי־דען דען

 טא; טישטע דאש אלל איבער !פראנקרייך
 רעכטצי•- גאך רעניערונג פראגצאדשען דער
 ביי. (אללגעטיינעד !״איינשענקען ודין קלארק מיג

פאלל.)

דעבאטטע, . באדשעט ד־א בעגאנן נון אוגד
 רעג־ערונג דער אן רעדנער זאטטטליבע וועלבער אין
 דאם נאהם צוערסט ליעסק. האאר נוטעם קיץ

, יאזעף אייסערסט-לינקע דער ווארט ש ט י  דער ל
 אללע לאשט רעגיערונגש-פארטייא .דיא :זאגטע דא

 שי־נט דא ;אונבעאנטווארטעט אנגריפפע אונזערע
 רעגיערונג ד־א טרייבק. צו שפאטט גור אונם טיט

 דך וואהלק דען בייא בעשטעבונגען דורך גור האט
 טיניסטער. דער פע־שאפפט. טאיאריטאט אייגע

 ווארק פא־טי־א ליבע־אלע דיא אוגד פ־אדרענט
 וואהלען דען פא־ קורץ געזיננט. אנטי.סעט־טיש

 אגטי. דיא או־ף ם־ניסטער-פראדדענט דער בעגאנן
דיא פיר יודען ד־א דאטיט לאשצודאננערן, סעטיטען

 זאל. שטיטטען קאנדידאטען רעגיערונגס-פריינדליבק
 אפפער גראשע אויך רענן האבען יודען דיא !לען

 רעגיערונג דער עם קאננטע זא גור אוגד געבראבט,
 צוזאטמעגצוראפפק. טאיאריטאט אייגע געלינגען,

 אונד שוו־נדעל גור איזט באדשעט גאנצע דאם
 דיא זאללטע רעגיערונג דיא שפיעגעל-פעבטערייא.

 דאם אום פערקדפק, אי־נטאל אוף שטאאטש-גיטער
 באדשעט דאם נעהטע איך !דעקען צו דעפיציט

 דער זייטענם צושטימטונג (לעבהאפטע ׳.״ אן ניבט
אייסערשט-לינקק.)

 דער נאהם רעדנער ר ע ט י י ו ו צ אלם
 דער טיטגליעד אוגד שריפט-שטעללער בעריהטטע

 י, נ א ר ב א קארנעל אפפאדציאן, נעטאסיגטק
 ״טאן :זאגטע אנדערם אונטער דער ווארט, דאש

 אוננארישע דיא דאש דאריבער, אימטער קלאנט
ט פ א ש ל ל ע ז ע  ביל. דיא אום טהוע, נ־בטם ג

 צו לאנדעש דעס וואהל אללגעטיינע דאש אוגד דונג
 ״גענטרי״ ד־א יא לאשט טאן !היטטעל ביים פאדדערן.
 גרוב. צו אוג־עטטבאר טיטטעל-קלאשסע) (אדעליגע

 עטוואש געזעללשאפט דיא זאלל וויא !געהען דע
 דער פאליטיק שלע־טע דיא דודך זיא וועגן ליישטען,

 איה. אלל אץ טהאטינקייט, א־ה־ער אץ רעגיערונג
ל בעשט־עבוננען רען ע ט ה א נ  דיא א־זט! מ

 איהר וואם אלם נינטש, יא טהוט טישא-רעג־ערונג
 ■אהרע 10 שאן !ווירד אגבעפאהלען ן ע י ו ו פא;

 גאך אוגר א־נגארגש, רעג־ערונג ד־א טישא לייטעט
 פאן שאפפוגג אייגציגע קיינע ער האט א־טטער

 זאגטע א־ינשט !אי־פצי-יוי־זק ווערטהע בל־יבענדעם
 ד־א ר ע ר ע ד ג א איין פיעלל־־נט דאש א, ש ־ ט

 פיה. לאגד״ .;עלאבטע דאש אי; נאציאן אינגאר־שע
 אוג. אונם וויר דאש גור, בע־־־־זט דאם ווע־דע. רען

 דער אין איטטער גאך רעגיערונג ר ע נ י ־ ז טער
 ט־סא׳ם, אגהאנגער דיא !בעפיגדען ע ט ם ־ ו ו

 דאש אוגד פע־לי־גנען גאטט וואה־ען דען וועלנע
 דאש אין ג־טטער ווערדק אגבעטען, קאלב גאלדענע

 בייפאלל (רוישענדער אי־נציעהק. לאגד געלאבטע
 דא- עדקלאדע איך אגטי-שעמיטק.) דעד זייטענם

 (ביי. ד אנצוגעהטען ט ב ־ ג באדשעט דאש הער,
לינקם.) פאלל

ר אטטא שפראך דריטטעררעדנער אלש ע ה
 ליי. אבער געלעהרטער, בעדייטענדער איין ן, נ א ס

 ז״גערצ״ט בעקאנטליך דער קווער-קאפף, איין דער
 ד־א דאש געשטעללט, פארדערונג לאנערל־נע ד־א

 פער. רעליגיאן א־הרע־ איינען.קאטענישמוט״ י־דען
 איך .ארך זאגטע: דיעזער טאגען. אפפענטליבק

 פאר. מיץ דען שטאנדפוגקטע, דעם אדף שטעהע
 דיא אייגגימסט. י, ג א ר ב א קא־נעל רעדנע־,

 געזעללשאפט ד־א שולד; אללע ט־אגט רעג־ערונג
 רעג־ערונג דעד אוגטער זיא ודיל אונטהאט־נ, א־זט

 זיינע עם, פעדטאג ניעטאגד ודוד. ערדרירט טישאיש
 אץ געלאהטט• איזט אללעם ענט־ייקעלן. צו קיאפט

 איינצינער קיץ ז־ך פ־נדעט ט־שא׳ש רעדען פיעלען דען
 דא־ו־ף גור א־זט שט־עבע; גאגצעש זיין געדאנקע.

 לעהגע איך בעהדפטען. צו טאנט ד־א גע־יבטעט.
 איי. דער ז־יטענש (בייפאלל !־אב באדשעט דאש

לינקעף. סערסט
ר. א בלאז־א־ש נאהש רעדגער פ־ערטע־ אלש

ן א  האלבע אייגע יעדאך דעד ווא־ט, דאש ב
 רע. ד־א א־יף שיטפפערי־ק בלאשען טיט שטינדע
 צו ערקלאדוגג דער טיט איש אי־שפיללטע, ג־ע־־נג

 !*אן ט ב י ג באדשעט דאם נעהמע •איך :שליעשען
 אנטי. טאלל-הייזלערישע דער ז־ך ערהאב נון

 דער י, ד נ א מ י ז איגנאץ שעטיטעג-ג־ישטליבע
 נא. א־ם ניבט רעדע ״איך :זאגטע אגדערם אוגטער

 אים זאנדערן גי־שטל־בר״ט, אונגארישק דער מען
 וויה. דער טראטץ טיר דיא וואהלער, מיינער גאטען

 גאבק! שטיממען א־הרע רעג־ערונג דער לעדייק
 פרעסבור. זיינער אין זאגטע קולטום.טיניסטער דער
 גיישטליבקייט קאטהאל־שע גיעדערע ד־א רעדע, נער
ם זיא ודיל אנט־-שעטיטיש, ז־־א ר  דאם 1 א־זט א

 דער א־זט ארמיטה ד־א ניבט !וואהר ניבט א־זט
 דארפ-גיישט- דעד 1 אנטי-שעט־טישטום דעש נרונד
 עדנעבענהייט. טיט ארטוטה זיינע ערטראגט ליכע

 ודא האבען, א־ינקאטטען זאלבעם קיץ דאך קאנן ער
 ,דיאורניסט*(טאנע. דער או־ך בישאף. דער עטווא

 אלש א־ינקאטטק, פיעל זא ניבט יא האט ש־ייבערז
דער יא איזט איבר־גענש !קולטוס-מיניסטער דער

 זיא נאננען; צו רייכטהום דער נ״סטליכקייט האהען
 יודען, פרייטוירער, דיא אלם נוטעם, טעהר יא איבט

 באנקראטטארם פאלשע אונד שווינדלער גרינדעד,
 האט א ס י ט נהייטערקייט.) !צוזאםטעננענאםטען

 בעקאטפפט, עסטעררייך טיט דקאויםנלייך פריהער
 נרונד. זיינע ווערדען, צו טיניסטער אום ער, ביז

ק אן זאטצע  רופט: (טשאנאדי האנגטע! נאגעל ד
 הייטערקייט.) גראסע — ו״ איזט׳ם זא !איזטים .זא
 אננעווענדעט טיטטעל אללע דאהער מישסען עם

 מ! ע צ ר י ט ש צו רעניערונג דיעזע אום וועידען,
־1 איך פערווערפע באדשעט דאש

 ם ע ב א ב ודנצענין נאך היעלט שלוססע צום
 זיא ודיל שטראפ.פ־עדינט, איינע רעגיערונג דער
 קינ_ רוטאנישען אוגד סלאוואנישען שערבישען, דיא
 ערלערנען דעם טיט וואנענטליך שטונדען 10 דער
 של־עסט ער אבקו־אלט. שפראנע אינגארישען דער
 בע. רעניערונג זאלנען .א־ינער ווארטען: דען טיט

!״העללער קיינען איך וויללינע
פרע. דיא אונטער בלאטט אונזער ייאהרענד

 פערביס. דער איינער עבען שפריבט געהט, ששע
 נעטליך אגטי-שעטיטען, פרעבשטען אוגד שענשטען

 דער אץ ערסט ודר רעדע דעששען ־, ד א נ א געזא
 ברינ- אי־שפיהרליך גאנץ נוטטער ן ע ט ם כ א נ

________ ויערדען• גען

נייאיגר,ייטען. פערשיעדענע
ן ע נ י י א ( י י נ א ע ג ט ק ע ר ר א  ק

 בראנטע ״טא:.בלאטט״ דאם נ.) נ ו ר א ל ק ר ע
 פרא. דער דאם טעלדונג, אירריגע דיא קודצעם פא־
 ארטהאדאקשענ-געטיינדע בידא.פעשטער דער זעש
 י־דישען דער ״פע־טרעטונג דער אגגעלעגענהייט אין

 דיע. - געטאבט. שר־טטע גע־דששע קאנפעששיאך
 פראזעם, דער ערקלא־ט געגענאיבער טעלדונג זער

 ("נע־ז״טם דאש ,ר ע ג נ י ד י י ר פ מ׳ הערר
 ם ט נ י נ אנגעלענענהייט האכודכטינק דע־ אין

 .לאנדעס-פער. אי־נע נור היעצו גאבדעם נעשעהען,
 קאטפע. א־טהאדאקשעג-יודענה־יט־ דע־ זאטטלוגג

 דיעזער טישםען אונזערע־ז־יטם וו־ר - !ווארע טענט
 ר י ו ו ארך - ב־־פפל־בטק פאללקאטטען אגן־כט

 איינבעריפונג ד־א ראם איבערצייגט, אונש האלטען
 ארטהאדאקסק דער י*אנדעם.פע־זאטטלוננ א־־נע־

 ערשיינט. דר־ננענד האבשט אלש נונטעהד ■ירענהייט
 בלאם ניבט דיעסמאל •א האנדעלט עש פי־וואהר!

 י־דישען דער פערטרעטונג דער פ־אגע דיא א־ם
 בע. דיא אום זאנדערן אבערהי־זע, אים קאנפעששיאן

 טראנוו־יטע. גראשער פאן איבעל טאנניע־ זי־ט־נונג
 בעשראנקוננען דיא אנדערעש אונטער ם־שטען זא

 ווער. בעד־ט־נט ״־שיבה-וועזענם״ דעש בעטדעפפש
 פראטעשטירען, דאגעגק טאן ם־סטע פערנער דען.
 בעזאנדערען טיט געטיינדען י־ד־שען דיא עבע; דאש

 דער הינזיבטליך ערלאששען אונד פעדא־דנונגען
 ט־נ. ניבט יוערדען• בעלאשט־גט מאט־יקענ.פיהרוננ

 פאר. איינע עם, ווארע דריננענד אוגד ודכטיג דער
 טא- צו דאר־בער ארטעש טאשגעבענדען שטעללונג

 סיטול. דען אץ צאנליננע י־דישען דיא דאש כען,
 .שבת אם צייכנען אונד שרייבען צום טאנ-שולען

 ווער. נענאטהינט טובים״ רען.,יט־ם אן אונד קדש״
 קאנ. ודכטינקייט האהער זאלך פאן פ־אגען - דען.
 לאנ. א־ינע דורך זאגדערן א־־נצעלנע, דודך ניבט נען

ווערדען. געלאזט דעש.פע־זאםטלונג
ן י י א ) • - א ר פ . נ ע ט ם י כ ר א נ  א

 בודא. ביים אוינענבליקע דיעזעם אין ווירד ם> ע צ
 ליידער פערהאנדעלט. שטראפ.נעריבטע פעסטע

 יודע, איין וויעדער דענזעלבק אונטער זיך בעפינדעט
 בע. נוטטער נאנםטער אץ ד. ע י ר פ נאמענש
אויספיהרליך. היעריבער וויר ריכטען
ע * נ י י א ן ( א י צ א ט ו פ ע ם ד ע  ד

ן ע ש י צ י ל א ) ג ם ע ג א ט ד נ א  וואורדע ל
 בורג, אפנער דער אין אוהר, ! טיטטאגם נעשטערן

 עט. פ־יוואט-אי־ר־עגץ אין מאיעשטאט זיינער פאן
 דעם אדם בעשטאנד דעפוטאציאן ד־א פפאגגען.

 ץ, ט י ו ו ע י ק י ל ב י צ דר׳ לאנדעס-טארשאלל
 או׳ז׳וו׳. א, ה ע י פ א ם לאדיסלוים פ־רסטען דעם
 טאיעסטאט זיינער פאן וועלכע דעפוטאציאן, ד־א

 דאנקטע וואורדע, עטפואנגען הערצליכשטע או־פם
אוג. האבהערציגע דיא פיר העררשער עדלען דעם



 טארקטע פ־אנצ^זישען פאש געטריירע סאנישע
 הרז$הט רעגיערונג רושאנישע ד־א ודרד. פעדדראנגט

 א־זט רוש״שערזייטש ארך געגענ.טאסרעגעלן. ם'*
 רוענן אנצוגע. א־ם געגענ-בעווענרנג גלי־כע אייגע

 גע. או־סלאנדישען רעם טא־רטע ד־נע פדאנק־ייך
 ז>* ודלל, אבשפעררק צאללע האהע דורך ט־־י־דע

 פ־אנצאזישען ד־א שטאאטק זאשטטלישע ווערדען
הע דודך עבענפאללש א'נהוכטהיע.ארט־קעל  ה̂ז

 א־־ששליע. טא־קטען א־ד־ען פא; צאלל-געביהדען
 איגנאץ האט פא־לאשענטע אונגארישען איש ען.6
 אייגע טיטטוואכ-ז־טצונג דער אץ שא; י £ ל ע ד,

 ד־עזע־ אץ רעגיערונג ד־א אן אינטעיפעללאציז*;
 ה^כוויכט־גען זא געט־יידע-עקספארט אינזערק £־ר

לאססען. אנמעלהען אנגעלעגענהי־ט
ע נ א ט ס ד א ל ג ) ן * י ) א . ר , ד א £ ע ג  

 זיינען געפאהר, אץ טאגע ד־עזער וואר ענגלאנד
 ג־נג דיעזער פערליע־ען. צו ם־נ־םטער.ם־אז־דענטען

 גיאשעש איץ ווא שט־אשע, איינער אץ נעטליך
 ווא־. פיס-גאנגערן א־נד וואגען £אן געהראנגע

 אנגע. גרייזע א־ינעש פאן ער וואורדע פלאטצליך
 ד*ע. וואר. לאהש £״שען בייהען אן דער שפראבק,

 £יר ער דען נלאדסטאנע, העררן ערזוכטע זער
 איבעה איהן היעלט, ב־רגע־ געוואהנל־כען א־־נען

 ענגלישע ה־נאיבערציפיהרק-דער פאהרשט־אשע ד־א
ט- £אן מינישטע־.פ־אדדע;ט. א  צ•- איגד האפל־ך נ

 א־נד א־טע אם נרייז דען נאדם פארקאשמענד,
 דער ארף ש־טטען ;געדראנגע ראש דורך א־הן פיהרטע

 הע־ב״געראללט, וואגען א־ץ א:ע־ קאם שט־אשע
 1 דינעם זאטסט טינישטער-ש־אז־דענטען דען דעי

 הראהטע. ניעהעיצי-יוערפען שיטצל־נג לאהטען
 | קוט. דע־ א•:־ אויםצו-ווייבען, פלאטץ, ר״; וואר עש

ט-; גא־ טע־קטע שעי  וועלבער אץ געפאחד, ד־א :
 | ענט. איש אלליץ שוועבטען. טענשענ-לעבען צווייא

 פע־. פאן דך ע־האב ארגענבל-קע ש״דעגדע;
 דע־ וואדודך אנגשטגעש־״א, א"; ד־טע; ש־ערענען

 דיא ־•א־־ז־ע. געשאשט אר£םערקזאם קוטשעד
 דען זץ גלאדשטאגע, ווא־ו־ף אנצוהאלטען, פ£ערדע

 בעטט־ ג־־יזק דען ורשענד, שט־־גע דער פא; שו־״ש
 דע־ פא־ ע־ ״א פיה־טע. פ־אט־ן א־נען א־־ף לער

 געד־אנגע גר!ןםען איש ״א־. געשיטצט געפאה־
 פאלקשטעגגע היא ווע־דען! צו נ־עדערגעט־עטען

- טיגישטער-ם־אדהענטק עדלען רען ל־עש  ז״נע פ
ען בעג־שטע־טען אץ טראט ערלע  !האש-לעבע; -פ

 ..£־געטלענ. ־אג־אן■ איש טעלדונג ד־א ור־ט זא -
 דער פ־יינדע דגד ,ורד דדעצו: בעטערקט שעג־

 ג־א־בטאגע רע־ד; דע; ד־עזע ראטטען ענגלאנדער.
 גע־נע איהגע; — וררדען זא פערל^־ען, וד־קליך

 פע־. ט-נישטע־-ש־אדדענטען אגדערן א־ינעם צו
 בער־־ט- געמליך א־הנען וררדען —ו האבק. ה^לפען

 ד־ע. אץ !״א־בע־לאששק ט־שא א־נזערן ורלל־גסט
ק ־,נאט שטעקט בעטערקונג זע־  פיעל עבעגזא ל

!דוסהייט אלש באזה־־ט,
א • י ד  ש ל א ם״ • י ד, נ ע ק נ ו ר .ט ג

 טאגע ד־עזער ט.) כ י ר ע ג ־ א £ ר ע ט ט ע ר
 פעהעה.ד־א־םאטה. ארש בויער איין זץ האטטע
 1 ״טא־עשטעטש-בע- וועגען י, ל ע ש ט א ג נאטענש

 £ע־- צ־ גער־בטש-האף ה־עדגע; דעם £א־ ל״דיגונג־
 איין פע־טה״ריגע־ דעששען נאבדעש אגט״זן־טען.

 קרייז-אר־צטעש £עהער.ד־א־מאטהעד דעש צייגג־ש
 לאנגערער ד־ט ג^טשאלי וועלכעש לויט פא־צייגטע

 צו. וועלבעש אין ליידע׳ ד־£ער.ראהנדנן אן צייט
 ע־ דעששען בעגינג, פע־ב־ענע; איי; ע־ שטאגדע

 גע. אונפאהיג דויכאוים צושטאנדע ניבטערנעם אין
ק געגע; וואורדע ווארע, וועזען  דאש אנגעקלאגטען ד

איינגעשטעללט. שט.־א£-£ע־£אה־ען וו־יטע־ע
( . ן ע ט א י ד - נ ע ט ע נ ד ר ^ ע ג ב א י י  

 אב. דיא איבע־ דעבאטטע ייננשטק דער אנלאשליך
 £א; רייבשטאגע. ד־יטשק איש געא־דנעטע״ד־אטע;

א די־פטע בעריבטעטק, קי־צעש פ!$־ ווי־ דער - 
 אבגעו^־דנע. דיא איבע־ איבע־זיבט נאבפ^לגעגדע

ק אץ טענ-דיאטען  ניבט שטאאטען פע־ש־עדענק ד
ע־ • ד :א " י א ה א••; :זיין אינטערעששע ארגע  ש

 ואי. שש. ££־• ״ס! ■אה־ליך ע־האלט דעפוט־־טע־
- א־ץ רי־זעק^שטען; אונד >גולדען 1 660 בער ל ע ב  

ר ע ש י  ט^נאט. 1גולדען 160(א־בער שט. שפד. 16 :
̂ן דער ו־אהרענד ליך  ע ש ־ ז א צ נ א ר £ ;שעששי

 שפד. 4<>.ז בעציעהען ט־־טע דעפ אינד שעגאטא־ק
 מ־טגל־עדעד יאה־. פער גולדען) 4500 (איבע־ שט.
ען די א נ א ק דע־  שיר ערהאלטען יאמטע־ן ש

| וואהרט, טאגע 30 א־יש לאגגע־ ל־א שעששיאן. •עדע
א11 11*11. . | א | ׳ . . א י ׳ 1011 : . ז | ו1( ז .1. , ז א ג . . ] , . - ״ ״ !

 צענטיטעש 10רייזע.ר^שטען אן אונד ר^ללא־ש 1000
א טיילע. פער ר ען ל זי ב  שענא. דינען ניבט י

̂רען  דיא פיר גולדען) *501 (איבער שט. פפד. 360 טו
̂ן,  רייזע. דען ארטער דעפוטידטען, זיינען אוגד שעשטי
ק. ע ט גולד׳;) 8400 (איבער שט. שפד. 310 קאשטען,

 3000 הייזער ביידער טיטגליעדערן דען צאהלט ^ ק י ס
לארש ע ע ש י נ י ט נ ע נ ר א דיא יאהר. פער ד̂ז ר

 געראהרט אוגד ש־״געב־גע־ נאך איזט ק י ל ב ו פ ן
. דען אץ גולדעף; 700!׳(איבער שט. שפד. 700 ! ר ע פ

ן ע ט ג י נ י י ן א ע ט א א ט  דיא בעדייטעט ש
 דעש דעש־טירטע־ אדער שענאט^י אלש וואהל :

̂ן א־־גקאטמען איין רעשראזענטאנטענ-היזעש  פז
 ■אה־ליך. גולדען) 10,000 (איבער יטט. שפד. 1000
גולד׳ 6 אבנע^רדנעטע יערער ערהאלט אונש ב־יא

 גולד׳ 800 איגד זיטציגגשטאג, •עדען פיר קר. 25
ר־־א־טיע־-געלד. אלש יאהרליך

ט נ א ש ש ע ר ע ט נ ־ א ) ר * ע ד א. א ק
 מעל- בלאטטע־ הוישטשטאדט־שען דיא ש.) • ט

 וררד אוה־, 6 אום אבענד זאננטאג, ,נאבשטען :דען
 אויף קירבע רעשארם־רטען בודא-פעשטער דער אץ

 הערר וועלכע ד^קוטענטע, א־גטע־עסשאגטע־ גרונד |
 פער. לייפציג אץ ש ט י ל ע ד ,דר פראפעששא־
 ותןר- געהאלטען פא־ט־אג איין -אט, אפפענטליבט

 .בר־םטל־ב.גל'י- ״נאציאנאל-־־דישע דיא איבע־ דען
 אונטער וואש - בעשא־אביען. אין בעוועגונג ביגע״

 בע. ״ברישטליב-גלייביגעך נאציאגאל-י־דישען איינער
 טענש איין ד־רפטע דאש - פערשטעהען צו וועגונג

 ראש !ערראטהען קוים זינגען פ־נף געזונדען טיט
 אייגע א־רגענר עטווא וואללטע אלש קליננט, גאנצע

, נאך גאציאנאליטאט דע־ שעקטע ש י ד י  דעם י
 נון, - !זיין ך י ל ט ם ־ ר ב יעדאך נאך גלרבען

 פא־. דיעזע־ ויאש ע־פאה־ען, באלר יא ווע־דען ורר
 ראללע; פא־ל־־פיג עגטהאלט. אייגענטליך ט־אג

 דאש ערשטענש, בעטע־קק. פינקטע צ־וייא נור ורר
 ביז וועלבעם א־זט, שטריכ-לאנד איי; בעשא־אביק

 רו. צו ק־יעגע רושיש.ט־רקישען לעטצען דעם נאך
 רום- בעזיטין אץ •עדאך יעטצט געהארטע■ טאגיען
ד ש־אפעששא־ דאש צוו־יטעגש, - :א־זט לאנדש

 ב־ישטליבע ג־אשטע דע־ לייפציג אץ ש ט ־ ל ע ד
 גע. דע־ א־זט, געביעטע ■ירישעם או־ף געלעהרטע
 •ודע:.פ־־־נד איין איזט ע־ עקשישטי־ט. געניוא־טיג

 ש־^פעששא־ הערר וואהרה־־ם. דע־ פ־י־נד אינד
 נ נ י ל ד, )1 ר דע; דער עש, ו־א־ ש ט י ל ע ד

ק איגד  בלוט.בעש,־ל. איה־ען טיט ש י ט ם • • ד
 א־ג־>ז־אגטען ג־אבע איגד ליגגע־ אלש ־יג־גגען

 פע־געששען, גיבש רא־ף טא; איליי; בעצי־בגעטע.
 .,טיש. אייך גלי־בצייט־ג דעל־טש פ־אפעששא־ -אש

 בילדונג דע־ בייא ע־ ייעשהאלב א־זט, שיאגא־״
 שעקטע ב־ישטל־בג-לייביגעך דע־,גאציאגא־-־יד־שען

 האבק שפיעלע איש האגד ר־א בעשא־אביק אץ
-רי־שטע ̂ן יינגשט איב־־גענש האבק •וי־ :  דע־ פז
 געטעל. זיד.־וםלאנד אין שעקטע אייגע־ בילדינג

ק וועלבע העט,  ב־ורע־שאפט׳ .ביבלישע טיטעל ר
 ע־. זןבק ד־א ראש טאגליך, ל־יבט איזט עש ש־ה־ט.

 ברודער. ״ביבלישק דע־ טיט שעקטע •יאהנטע
 איזט, טהאטזאבע י. שטעהט פע־בינד־נג אץ שא£ט־

 שעק. £אש צ־־ט אלטע־ אין •ורעגטהום ־אש דאשש
 זו$לבע אייגע •יא־שטע! בלוט-־יעניג טענ-ייעזען

 דא הי־שען. •יאהל.ב־ישטליב-גלי־ביגע״ קאנן שעקטע
!בע־יהט ב־בעל דער א״ה ב־ישטענטהים ראש אייך

ג נ י ט פ א ה ־ ע פ ) ש * ע ג ־ י . א י ט נ א
ם ע  ודרד (באהטען) ש ק י ר ב א־־ש ז.) יי ש

בע. איי; היע־ •יא-דע טאגע ־ בע־יבטעט:
 אגטאן נאמעגש ורהלער, ט־שע־ אגט־-שע. קאגנטע־

 פע־האפטעט פאליצייא דע־ פאן ־, ע ט פ י ט ש
 אגטי-שעטיט־שע דעטזעלבען ב־־א •יא־־דען עש

 איג־ אץ היער (אייך פא־געפינדק. העטצ-ש־יפטע;
 אגשי-שעטיט־שע -אש געגע; טא; זאללטע גא־ן

1!פע־פאה־ק שט־עגגע גלי־בע־ טיט געליבטע־

רעדאקציאן. דעך בריעפע
 דיא נענע; ז־א וואללע; :שט־ו׳ :.א אי; וו' ו.״ רע־־
 שטוהל- דא־ט־נען בייש העטצש־־פטק ד־עזע־ פערב־ייטע־

 :אץ:׳-ש נ■ ד•■ הע־־ן - :ע־שטאטטען אנציינע ריא ":טע־
 נע- ״וואלשע-נעש־גטע' נדרזינע יענע ראבען בלאטטע־ אללע

 איין איינענד :נעטטעי דעשטא •יאר־, ניגט :■א איזט ב־אגט.
-וואלפק״ דיעלען שיט צייטוננק דע; די־שטע מענש לוסטינע־

 אום יייעצד אסםעיאט דער נולד, 20 יר6 לאםםענ־האנדלוננ
 —סיאקטיש. ניכט ד־עזעלבען ז־נד דאך ;ע־האלטליך נולד, 10

 בעניג• ספליכט דיא קעננען ורר :,נ׳-ם אין ק׳ מ׳ העדר;
 יש־אל גאוני פטירת אום ז־ך עם ווענן נאסענטל־ך הרספד,

 כעטרעפפענדען דער נעצינליך וויר האבק דאך ;האנרעלט
 ורד וועסהאלב ערהאלטען, בער־נט איינען רעכטצייט־נ ניבט
איי :ק׳ אץ ק' ש׳ העיר; - קאנגטק. מהון נ־בטם אוץ דענן

 נ־אסע־ן יערער אין איום ,פעיפיעלפאלטינוננס-מאש־נע* נע ן
 נאמען רעש אונטער דיא ;בעקאממען צו םאפ־ע־-האנדלוננ !

 ט־אטצרעש יעדאך טוינען נעסטען, ד־א רנד ״העקטאנראף״
פיעל. ניבט

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
 קו־פ- דיא אפפערירט, שוואך הייטע וואר ן ע צ יי ו ו

 ווע־דען פ־־־זע וואבענטליבק דיעס ד־א נוט, צימליך לוסט
מעטע־צענטנע־. 10׳, 00 וואוידק פע־קייפט בעצאהלט. פאלל

*־(■' נולד׳ 6 צו מעטעדצענטנער 600 וואורדען ן ד א ק
פעיקויפט. קר׳ 15 נולד׳ 7 אונד קר׳

 60 נולד׳ 5 צו מעטערצענטנע־ סייג זינד ץ ו ר ו ק ו ק
וואדדק. פעדקויפט קר׳ 70 נולד׳ 5 אונד קי'

קי׳ 40 נולד׳ מ צו סעטעדצענטנער 200 ר ע פ א ה
 ־ייטע וואו־דען קד. 00 נולד׳ 6 צו שעטע־צענטנער 100 אונד

פעדקויפט.
 ביד קד׳ 17 נולד׳ 8 פא; פריהיאהד פער ן ע צ י י ו ו

 8 בר קי׳ 83 נולד׳ 8 פאן הערבשט פער — קר׳. 19 נולד׳ 8
קר׳ 84 נולד׳

קד׳ 80 נילד׳ 5 צו 1846 טייא-יוני פע־ ץ ו ד ו ק ו ק
.,קד 88 5 ביז

ר א ה ע  1! ביז ק־׳ 70 נולד׳ 6 פאן פריהיאהר פע־ פ
קד׳. 72 נולד׳

ר ע ט ס ע . פ ט ק ד א ט ־ ה ע י פ ט כ א ל דע: :••א ש
 וואבעג. אבנעהאלטענען פעשט אין היער ס. ד. .טען4 אס

 קליינ.פיעה 3*2 אונד נראם. שטיק 1794 וואודדק סארקטע
 : פע־קדפט וואורדען היעפאן נעב־אבט. נוא־קטע צו
 צ נין 180 שאן שסיד, פע־ , ע ר ע י ט ש שטיק 28

 נולד. 390- 289 פאן פאאר דאם אבסען, 1146 — נודדען
 םעלק.קיד,ע 400 נול. 250 -16״ פאן פאא־ דאש קיהע, 123

 פאא־ דאש ניפפעל, שטיק117 ; נול 180—140 פאן שטיק דאס
 17׳ פאן שטיב דאס קעלבעי, שטיק 300 נולד״• 150 70 שאן
 נולד' 1׳׳ביי 8 פאן פאא־ דאש לעמסעד, שטי? 32 נול. 26 ביז

 נולד. 48 ביו 46 קוה.םל"ש —נודד. 58 ביז 26 אכםענ.פל־יש
 64—60 ניפפעל.פלייש אונד - נולד. 47—42 קאלב.פלייש

קילא. 1״׳' פער פ־ייזע נולד.

 דיענש״ אש פי־ע־טאנעש, פאללענדען שאנטא: נעבשטען א: דעש
ווערדען. אבנעהאלטק שא:

 איש. אין יש־אל־, גדולי .ת־לדות ויערק דאש -ס•
 ע־. צי קר׳ 60 פיר גש א בייא איזש ב־אש־רט. •טלאג

 לאגד. דיא חיה, ע־צעהלינג.שאגבזע ד־א האלטק;
 ב־אשי־ט, איששלאג אץ עבעגפאללש רעבעציך,

 שאג. מאזעש שיר דעש פא־ש־אט דאש ק־׳; 30 פי־
ק־׳. 20 א־ם טעפיא־ע

 ע־. אבאננעגטע; אי־נט־עטענדע נייא =
 ריא זא־־יא געגעגשטאנדע, ד־־יא אללע האלטען
 א־נזע־עש פא־טזעטצינגען !9 ערשיענענען ביזהע־

 ג־אטיש פ־לאזאף״ בעקעהרטע ,דע־ פאלליעטאנש
 זא נו־ קאגנען נאבזענדונגען אביגע - צוגעזענדעט.

 1פא־ קליינע דע־ אלש ווערדק, געוואהרט לאנגע
ערלויבט. עש ראטה

עהרנטהי־ ם׳ :פע־אנטייא־טל־ך ■עדאקציאן דיא פי־

ע. נ י י צ נ א
 אנצי־גע ערגעבענשטע דיא שיך, בעעה־ע איך

 הר העש השגחה איגטע־ סיר איך דאש שאשען, צי
 דקיק אב״ר נ״י ר־־ניט־ן שלטה יוש? שוה־ הטה,־ג
אייגע שפ־ד,

ר ש א כ י י ר ע כ ל ע ז
 האבע. איינגע־יבטעט קאשפא־ט ג־אשטעש שיט

 גע. שיך א; דיא זיין, בעשט־עבט איך וועידע איגד
 אי־שצי. בעשטע דאש אייף אי־פט־אגע ריבטעטען

אבטוגגשפאלל - פ־ה־ען.
ן1האנדי ה״ק ת נ״וואלדע־ ;

.14 נ־ש׳ הויפט-גאששע טישקאלץ, אי;
 טאגליך ו־ערדען ווירסטע גאטטונגען אללע

2-3 ערצייגט.
א -<ן <* :ד-אבען זי.וים;ענוגדען <ן ״-
נ־אשערן •עדע־ אי; זינד צ־טשע־-לאטפק עלעקטרישע :ט׳
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