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- רייכסטאגע. אונגאהמזען דעש אויס
, — נענעואל.דענאטטע. דעד שליום 1. —
 גענע־אל- דיא פאגד פרייטאנ-זיטצונג דער א־ן

 איה. 1̂יי5 ■אהד דאש -6 באדשעטש דעם דעבאטטע
ק  פא־גע. רעדנער פינף נאך ווארען עם אבשלום. ר

 יולי- ה׳ ע ר מ • א אוירעל : צוואר אוגד מערקט
 נ־קאלרם ץ. א ר אט־אגאש ־, פ ־ א י ד אום

 טיססק ודר י. ד א נ א געזא איגד א ד ט ר א ב
 טהאט. ד־א דטצונג דיעזער אין ראם קאגשטאטירען,

 א־נטערעם. וועגיגער רעדען ״געהאלטענעך זאכליך
 רעדק• ,ניכט-געהאלטעגעך דיא איס באטק, םע
 נאמל־ך ודר האבק גוטמער יינגבטק אונזערער א־ן

אץ י׳ם ד א נ א געזא רעדע ד־א פע־שש־אבק,
ל־ י ■•נגען. בו צו ־ליבקייט א־ישפיה שטער טאגל־ב:
א־נש בליעיב *•*•••* — .ן.• >• — *•*••י —ך• ••••*<> 7ק קיי י2״3 ״ דיעזעש
ק אב עי ד־ייא דיא ■ך נאטל אלש ■ט. \ן11,ערששא ■־< ין- *י י י• י בע־־יטש טען דעפוטיר :טען ע־וואר״
צום א ד. ט 9( 11 ךו תדי נ־ וואורדע ן, האטטע

אבער גאך ע־, וועדער דאך אדפגערופען. ייא-טע
ונגש. ז־טצ ! איש זץ עפאגד ב י ד א ג א א ז ע ג

 אייני־ נאך זאדאנן זאגטע ם־אז־דענט דעד זאאלע.
 ־עד- פא־נעמערקטק היא ״:אבדעם : ם־נוטק גען
 געגע־אל- ד־א אץ ע־קלארע זינד, היער גיבט ;ער

 קאם־ש - ך.* ע ס ס א ל ש ע ג פיר דעבאטטע
 .דא באלד א ה ט ר א ב נ׳קאלדס אלם עש, דא־
 טעהרערע אגד ערשיען, דטצוגגש-זאאלע א־ם רדף

 בארטהא דא! א־זט ,בארטהא שטיטטקערטאנטק:
 פ־אדדענט דע־ — !־שש־עבען זאלל ע־ !־א איזט

 טעהר ק־־גער קאגן ״יעטצט : איינפאך ערקלא־טע
 שארגעטערקטק ד־א נאבדעם אץ, דא שפרעבק,

 ;ע. אלש דעבאטטע ־•א ווארק, היער ניבט דעדנער
 אלעיו■ זעלבשט — האבעד ערקלארט שלאשסק

 א"• וויטהענדסטע דעד י, ה א נ א •ט ט סאנדער
ק טע־  פ־אדדענט .דע־ :ריעף איישערשט-לינקק, ד
 מים ודלל, ע־גרייפק ייא־ט דאש וועד !־עבט האט
 דעם אדף דסק דר ניבט אינד בלייבק זאאלע אים

 דאם עם, קאם זא - ו־ הערוטשלאגדערן גאננע
 שש־עכק ניבט י ד א נ א אוגד א ה ט ר א ב

 ־אם צודישעל, קיינעס א־נטע־ליענט עם ראננטק.
 ־עדען וואהלאיינשטודירטק איה־ע הע־רק ביידע

 געבק דך פאן שפעציאל-דעבאטטע דע־ אגלאסלץ
 אנאדי גע;א העדרן א־זט יעדאך פארל־־פי; ווערדען.

 האלזע״ ״איש רעדע אנטי-שעם־טישע גראבע זיינע
 בעדדערנשווערטהע־ א־טע־, !געבליעבק שטעקען

!טענש
דעבאט- ■ע־ ק ודר וואללען ז גאנג ד 1דיל איגד

ערם. אלם ע;< ב־ינג דא־שטעללונג צור קלאר טע
ה ע דאם ר מ י א א־־־על נאהם .אר רעד; טער

א; בלאש בט ליידען ״ודר :זאגטע דא דער י־^־ט,
א־ינעם א; יך אי זאנדע־ן ציעללעך׳, ינאג ״שי אי־געם

 דעפיציט. ״טא־אלישעך אוכד ״ידרטהשאפטליבק•
ט טיסשען ויי־ ט א ר ע ק נ א  דיא !ווערדק ב

 דאש או־ף, שט־־ע־ן האהע זאלך לעגט רעגיערוג;
 אינ. שפליבטק א־ה־ע־ ע־פיללו;; צור בירגע־ ד־א

 אדםגלייכם-גע- דאש אייך ווערדעך נעטאבט פאהיג
ק צודשק זעטין  דיא האש רי־בש-האלפטען ביידק ד

 א־נ- דען עש יויא דורבגעפיה־ט, זא ניבט רעגיערונג
 דיא ! האטטע ענטשפ־אבק אוגנא־נש טע־עסשק

 אדעלי- דער אינטערגאנג דע־ א־זט דאפאן פאלגע
ק  מא- דעד שווינדען דאש א־נד קלאששע1ט־טטעל ג

 אנגעזיבטש געזעללשאפט. אונגארישק דער אץ יאל
 בא'- דאם אץ לעהנע צושטאגדע ט־דר־גען דיעזע־

לינקען.) דע־ ז־־טענש יבייפאלל

ר א י ד יול־אום רעדנער, צוו־יטע דער אויך
 :זאנטע ער ;איישעדשט״לינקק צור נעהא־ט ־, ש

 פא־ט־י. שאם ניבט באדשעט דאש ודלל ״אץ
י י ט ר א ש נ ו א גאנץ זאנדערן שטאנדפונקטע,

ע נ ע ה רעפערענט דעי י. בעאורטהיילק ש ־ א
 נאבשטען אים דאש דאמיט, אונש ט־אשטעט •ט י ד

 בעטרא- טילליאנען 2! בלאם דעפיציט דאם יאהרע
 א־־נען היערץ פינדעט ווע־ :פ־אנע איך ודרד. נען

 ■א א־זט דעפיציט יעדעס בערוהיגונג? אייגע טראסט,
 שט־יער. א־טען דער טאשען ד־א אדף אנגר־פף איין

 ודא פינאנצ-פאליט־ק, זאלבע אייגע דורך צאהלער!
 אללגע- ד־א וואורדע בעפאלגט, זיא דעג־ערוגג ד־א

 דיעזע אוגד הערפא־גערופק, פערא־מונג מייגע
 :פוגקטק צודיא צו פיהרטע פע־א־טיגג אללגעטיינע

 ״או־סוואנדערונג״! צור אנטי.שעם־ט־סמ־ס־איג־ צום
 אוגד ל, א ר ע ב י ל דך נעננט רעגיערונג דיא

ש־אנקק פרעס-פרייהייט דיא זיא ודלל דאך  בע
 איי- !אביטאפפק געשווא־ענענ-געריכטע דיא אוגד
 באד- קיץ איך בעווילל־גע רעגיערונג זאלבען נער

 איי. דער ד־טעגש בייפאלל (לעבהאפטע־ ד שעט
שערםט-לינקק.)

 ליבע- דער ט־טגליעד איין אדך נאהש ענדליך
אלק  הערר דיעם וואר עם ;ווארט דאש שא־ט־יא ־

 יעדאך זץ בעפאשטע דיעזער ין. א ר אטהאנאם
 טיט אלם זעלבשט, באדשעט דעם טיט וועג־גער

 ערהא- רעגיערונג דיא געגען דער צוריקודיזונג דער
 דעפוטירטער ״איין : זאגטע ע־ אגקלאגק. בענען

 רעגיערונג דיא דאם טאגע, דיעזער בעהדפטעטע
 אגדע־ אוגד רוטאגען סלאווענען, דע־ קינדער ד־א

 דעס ערלערגען דעס טיט נאציאגאליטאטען רער
 איי- איהרע ז־א וואהרענד אבקוואלע. א־נגאר״טק

 נון, מיסשען. פערגעשםען טוטטער-שש־אבע געגע
 אוגד ע, ב ר ע ם געבא־עגע־ איין בין זעלבשט אץ
 גן ווע גל־יבען. פאללען געווים דאהער ענע—פע אץ
 אץ רעגיערונג א־נגא־־שע ד־א דאם פערז־בערע, איך
 גע- איממער וויא קיינע טא־יא־יז־־ינגש-ש־אגע דער

 איי; - אגווענדעט. צ־ואנגם-טאש־עגעלן א־טעטע;
 ודר דאס בעהי־פשעט, האט דעפיטי־טע־ אגדערע־

 אלם טיםשען, צאהלען שטי־ע־ן האהערע יעטצט
 גע- ךיס א ב רעגיערונג אבסאלוטען דע־ אינטע־

 זיין, פ־אה טיששק ודר !פאלל דער דיעס א־זט ווים
 רע. איגגאדישע ד־א נעטלץ דא !א־זט זא דעם דאש

 פיר פערקעהרס-טיטטעל, פיר בילדינג, פי־ גיערוגג
 גראשק טיט ד־א פערבעססערונגק. טויזענדערלייא

 נא- דא מים זא זארגט, זינד, שערבונדען קאסטען
 נעהטע אץ פע־לאנגק. שטייערן האהע־ע ט־־לץ

 ר אן איבע־צ־־גיגג בעשטער אויש באדשעט דאש
רעבטש.) בייפאלל (לעבהאפטע־

ק בער־־טש ודר וויא דא, ב  בא־- ערוואהנט, א
 צוגע. ווא־טע צים טעהר ניבט אנאדי איגד טהא

 דעש רעפערענט דעד היעלט וואורדק, לאשסען
 זיינע ש, י ד ע ג ע ה אלערשאג־ע־ באדשעטם,

 פערלו־פע איש אללע ער וועלבער אץ יטליש.־עדע,
 געריבטעטע; רעגיערונג דיא געגק דעבאטטע דער

 צוריק- געוואנדטה־־ט געוואהנטע־ טיט אנג־־פפע
 א־־שע־םט- דער ם־טגל־עדער יעגע נאמענטלץ ודעז.

 אייפשטעללטק, בעהי־שטינג דיא וועלבע לינקען,
 דיש. דיא פיר איגד א־טעע דיא פי־ א־גגא־ן דאש

 שלוג צאהלע, שיעל צו יגעזאנדטיטאפטק) לאטאציע
 דעם אויש גליקליך א־־שעדםט יט ־ ד ע ג ע ה

 פערווענדעט ״א־נגא־ן :זאגטע ע־ אינדעש שעלדע,
 דע־ פערצינזונג פיר ד־שלאמאציע, ד־א פיר

 האג. היא איגד א־טעע דיא שיר •טטאאטס-יטולדק,
אלל־־ן !גיט באדשעטש. זיינעש פערצענט 43 •יע־ש

 צווע. ערוואהנטען דיא פיר פערוועגדעט די־טיטלאנד
 פערצענט; 17,/' ענגלאנד פערצענט; 57,/׳ קע

 59,/׳פרייסק אוגד פערצעגט 71,/•איבער פראנקרייך
 אוגטער דאם דאך, ודר זעהען דא — !פערצענט

ק צו אוגגארן שטאאטען דיעזען אלל ק ד ב  בע- א
 שערווענדעט! וועניגשטען אם צוועקען ציי־געטען

! אייגע אלזא א־זט קריטיק דיעזע ע ט ב ע ר ע ג ג ו א  
 ״אגט־-םעמיט־ם- דען אויך דך, בעטיהט טאן אלליין

 אלם שיעבק, צו שוהע דיא אץ רעגיערונג דער טום״
 איה- דורך ׳טטראט־גג שאדליבע דיעזע זיא האטטע

 אבער 1 הערדפבעשווא־ען פאליטיק* .שלעבטע רע
 צ־יגט אייראפא גאגין אין !לאבערליבקייט וועלבע —

 אגטי-סעטיט־שע פאראיבערגעהעגדע דיעזע יא זיך
 רעגיערונג אונגארישע דיא אלזא א־זט קראנקהייט.

 אוישלאנדע אים אנטי-סעמיטישטוס דען שיר אויך
 אין פא־טש־יטטע האבק ודר ?- פעראנטווארטלץ

 וועג- ודר 1 נעטאבט שול-וועזענם דעם ל־יטונג דעד
 דאו־פטערר ׳טא־פערע אייגע פערוואלטונג דער דען

 אין זץ האט ש־גאגצ-וועזען אונזער !צו זאטקייט
 אץ •יעשהאלב געבעששע־ט, ווייזע ערפר־יליכער

 פארליעגעג- דעש אגנאהטע דיא הו־זע האהע; דעם
 (לעבהאש. עטשפעהלע!י בעשטענש באדשעטם דען

רעבטם.) עליענ.רופע אוגד בייפאלל טער
 אגטדאג. צוד־א דיא גאך גוי האטטק יעטצט

 אגטי- דער אוגד ן א ד ג ו א גאב־יעל שטעללער,
, באראן שעם־ט י ק ם נ א ע ר ד נ  רעכט דאש א

 דיעשטאל וואר ן א ר ג ו א גאב־יעל שפרעבען. צו
 ״ד־א :אגדע־ם אונטע־ זאגטע ער ב. א ר ג רעבט

 רעגיע־ונגש- דיא דורך איזט טא־אל אפפענטל־בע
 זץ קאנן פאלק -אש ווא־דען. פערגיפיטעט שאליטיק

 געדאנקען פרייהייטליבק א־־נען פי־ טעה־ ניבט
 דער ז־יטענם בייפאלל (שטירמישער !בעגיישטע־ן

 קאטפפט קעגלעודטש גראף איישערפט-לינקק.)
ק פי־  ״שטאק- דיעם נענגע אץ ׳ ליבעראליסטום ד

 דער אץ ״•שטאק דעם טיט ער דא ליבע-אלישטושיי,
ק אן (הייטערקייט.) טאבטע. רעגיערען האגד־  ד

ק אץ בעשטעש־גגע;  דער נאט־רלץ האט וואהלק ד
 טינישטער-ש־א- דע־ שולד. א־ננע־ן דעש טינישטע־

 איג. דעם םינישטער זאלבען איינען ם.סטע ז־דענט
 גלייבציי- א ם ־ ט •עדאך דא יאגען. דאפאן נערן
 דעם טיניסטער איגד טינישטע־-פ־אז־דענט טיג

 זעלבשט זץ ניבט יא ער יאנן זא א־זט, אינגערן
 זייטענם עליענ-רושע (בעג״שטע־טע !יאגען דאפאן

 א־הרע אוגד רעגיערונג דיא אייסערסט-לינקען.) דע־
 דען נור ז־גד ז־א ״ל־בע־אל.״- זץ נעננען פא־טי־א

 דיא זיא דענק ליבע־אל, געגענאיבע־ ״קארטעשעך
 דא געהט עם !פיללק באגק-נאטען טיט טאשען

 ה־רשען איינען הונדע רודעל איין ווענן ודא צו. זא
 בלוטי- איין ריישט הוגד א־־נצעלגע יעדער ;ע־יאגט

 וו־עדע־ ששאטער ויענן איגד זץ, אן פל־־ש.שט־ק געש
 פעטטען איינען זיך פיר אדך איש ערשיינם, הוגד איין

 ״דאש :צוגערופען אידים ווירד דא האלען, צו ביששען
 ב־יטע דעד א; האשט דיא !ש־אג־אטם מיין א־זט

 רעגיערוגגם- ד־א ארך טאבטש זא —!■אנטהייל קייגען
 אג- ם־יגען דאהער עטפפעהלע אץ - !פא־טייא

 פע־- באדשעט דאש הרז האהע דאש דאשש טראג,
 ביי- אנהאלטענדער (שטירטישער, !'טאגע ווע־פען

א־־םערםט.לינקען.) דער ז־־טעגם פאלל
 אץ בלאם עטפפאהל י ק ש נ א ע ר ד ג א
 קופאנם ד־א דאש אנטראג, ז־־נען ווא־טען אייגיגען

 איינער טיט ווערטה-פאפיעדע אונגא־ישען דע־
 דעד נאבדעם — !טאגק ווערדען בעלעגט שטייער

 דאש א־־גטאל נאך שאפא־י ג־אף פינאנצ-טינישטער
וואודדע רעבטפע־טיגטע, באדשעט פא־געלעגטע :׳אב



 איבערשוועמט- דען דערזעלבע דיא טערשטיטצוגג,
 צור נון דא ליעם. אנגעדייהען נאליציען אץ טען

 איבערשוועמטונגען דעראיטיגען פא; פאדבייגונג
 ער- זינד׳ נאטהיג פלוש-רעגולירונגק גר^סארטינע

 אללער- טא־עשטאט, זי־נע דעפוטאציאן דיא זוכטע
 צור גאליציען ראם ווירקען, צו דאהין גנאדיגשט

 פאיהאבענם קאשטשפיעליגק דיעזעם דורכפיהרונג
 איים אונטערשט־טצונג ענטשפרעבענדע אייגע

 זיינע - !מאגע ערהאלטען שטאאטש-מיטטעלן
 אנער- אללערהא־סטע זיינע דריקטע מאיעשטאט

 דיא פיר איים לאנדטאגע גאליצישען רעם קעננונג
 -אש זא א־בערשוועטמטק דער אינטערעשסע אים

 ״ראם זאנטע: איגד מאסנאהטען געטראפפענען
 וישמרך פלום.רעגוליערונגען, דער ווערק ג־אשע

 פא־גע. איבערשוועממונגען רען צוקונפט דער אין
 זעלבשטפערשטאנדליך קאנן זאלל, ווערדען בייגט

 א. א ט ש רעם מ־טווירקונג געם־־נזאמע ד־א דורך גור
ם ע  געפיהרט ענדע צו ם ע ד נ א ל רעם אוגד ט

 ד־עזער אין דאהער ווירד רעגיערונג מייגע ;ווערדען
 געזעטצעם- ענטשפרעכענדען דיא אנגעלעגענהייט

 ט ם ג י ד ל א ב רייכם.ראטהע רעם פא־לאגען
 קא־זער-קאניגליכען ד־עזער טיט אונטערב־י־טקד-

 גאל־צ־שען דעש דעפוטאציאן דיא קאנן פערזיכעדונג
 קאנן זיא דין. צופריעדען פאלקאטטק לאנדטאגעם

 איה־ען איגד אנט־עטען הייט-רייזע דיא געטראשט
 פאן בר־נגען באטשאפט פרייד־גע ד־א לאנדל״טק

 בעפאלקערונג ד־א פיר מאנא־בק רעש הולד דער
גאליציעגם.

ג • ג ו נ פ פ א ר ע ם ג ע  ר. ע ט ש ע ד
ן ע ש י כ ־ י ) ר . ם ע ה ט א ־ - ש ב י י  געש- ר

 דעש שעששיאן לעטצטע ד־א וי־ען א־ן ויאורדע טע־ן
ע. ר־א ע־אפפגעט. רייכס-־אטהעס עשטעררייש־שען • 

 ראש פיר בא־שעט דעם געבשט לעגטע גיערונג
 געזעטצע אנדערע מע־־ע־ע :אך ארך 1885 •אה־
 דאהין וועלכעש געזעטין, איין נאטענטליך פא־

 אייך ,געשייא־עגעג-גע־יבטע דיא דאש לרטעט,
 ט ג י י ז ע ב '־אה־עש נאששטען דעש וואהרענד

ללען. בל־יבען  נאטירליך קאנן בא־שעט דאש ז̂ז
 גע. אגגאהטע צי־ נ־שט ר א ו נ א • ביז טעה־

 ע־טאב. ריא איש רעג־ע־וגג דיא וועשהאלב לאגגען.
 שעב. יאגיא־ : מאגאטע ד־א פיר אגזיבטע, טיגוגג
 ג־ונד. שאר־אהדיגע־ אייף שטייערן דיא מארץ, רואד,
 טיגישטע־- דער - דורפען. צו א־ינהעבען לאגע

 איינען זאראנן רעגטע ע פ ש א א ט ש־אדדענט
י אי; דען דיא. איבער פא־ בעייכט נ ו  איגד י

י ל ו  א־בערשוועטטוגגען דורך יאה־עש דיעזעש י
 געוואהרטע גאלי־צ־עגש אי־ניואהנערן פעראונגליקטען

 גול״, 800׳, 00 שאן האהע דער אין אוגטערשט־טצונג
 לאגדעש-־ע. גאליצישק דע־ בעט־אג וועלבער
ע ג איש טה־־לש שטאאטש-ט־טטעלן איים גיערונג

 פעדאב־־בט ;ע ה ע ל ר א ד אלש טה־ילם ק׳ נ ע ש
 אוש דיעשמא- אבע־ דך עם האנדעלט נון וואורדע.

 צו. דיא פיר איש גאליציען, אץ פלום.דעגול־רונגען
 פע־. צו איבערשיועטטוגגש-פע־העע־וגגען קונפט
 דיעזע־ אץ נאטהיגע דאש איבע־ האבע איך ה־טען.

 איגד א־ינגעלי־טעט ערהעבונגע; אנגעלעגענהייט
 האהען דעם אלשבאלד רעזולטאט דאש איך ווערדע

 דא מ־ששען' ודר (בי־פאליו. אינטערברייטע; הרזע
 ■א־. איש וויר וועלבען צו ע־ג־־־פען. טאשרעגעלן

 בע־עבטיגט ניבט געזעטצע ביזהעריגען דער טען
 גע. געזעטין א־יגענעש איין היעפי־ וועשהאלב ז־גד,

 שטאא. דעש יא עש ז־נד ודר טוש. ווערדען שאפפען
 ; ,שילדי: נאליציען לאנדע דעם אלם זאוואהל, טע

 קאניגרייך ד־עזעש איש ליישטען, צו מאגליבע אללעם
 ; (לעבהאפטע־ !שיטצען צו אונטערגאנגע דעם פא־

 דאדום, גור נונטעהר דך האנדעלט עם בייפאלל.)
 איגד גאך גור אדע־ א־ינטאי, אויף א־ב־־טען דיא אב

 איבער. בי; איך !זאללען ווערדען דורכגעפיהרט נאך
ד האבק ר־קדבט הרז האהע דאש צייגט,דאשש ר  יז א -

 ראש ק־א;.לא;רע־. אונזערער א־־נעש אונגליק דאש
 וויא בעו־אהרען׳ האבהערציגקי־ט זייגע דא מום רייך

ט. אנלאשסען אהנל־בען ב־־א דיעש דאשזעלבע  א
 ד האט בעוואהרט גלאנצענדשטע דאש ארף טער

בייפאלל.) (לעבהאפטער
לע. א־נזערע פעראנלאשט. אונם זעהען (ודר

 דעד. אץ ראש מאבק, צו אויפטערקזאם דאררף זער
 דער טא־עשטאט ז־־נע וועלבער אץ שטונדע׳ זעלבק

 פע־. ד־א לאנדטאגעש גאליצישק דעש דעשיטאציא;
 ציש שטאאטש-הילשע אוישג־עב־גק אי־נער זיכערוגג
דער האט, געגעבען §לוס.רעגולירונגען דער צוועקע

 ע פ פ א א ט טינישטעי-פראזידעגט עשטעררייכישע
 צור רייכשראטהע איש בער־־טש אנגעלעגעגה־יט דיא

 אל־ האטטע טאנא־ך דער !ב־אבטע בעששרעבונג
 ווייזע עדעלדנניגשטער אץ שאן אללערגנאד־גשט זא

 דעפוטאציאן דער פאן נאך ער בעפאר פערפיגט, \
___________________!)וואר אגגעגאגגק דארום

= י נעשטעל. אונד זענדוננען צוש־־שטען, אללע =
 ״נייע ד־א שיד שיעמטעראציאנס.נעלדעי זאורא לוננען, 1

:אן אדרעססירען צו זינו צייטונג״ פעפטער יידישע
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איזה אונד שאללקאהטען, נענינט אדרעססע א־ינשאנע דיעזע
אונגאטודג נעצייננוננ נענויעדע איינע

188! דעצעמבער 3, פאם לאטטא-ציעהוגג
ן נ י ד 38 33 28 79 41ב
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ת * בו צ * #יץן מ

י 0 ל א נ ־ ם א ן י ־ אי  01 ק
* גראבשטייץ־לאנער ■1 ״

 14 וריטצגעדשט־אששע בודאפעסט׳
דאדיאלשט־אסהע, רע־ נענענאיבע־

 הויזע. א־צישק איה לאנדשט־אההע אוגד
 דיא וועלכע יעגען, אללען ליך עטשפיעהלט

 גראבשט־־נ-זעט- דעם פפליבט גע—ט
ה- האבען. ע־פירלען צי צענם ע  שאגע ז

 נ־אניט איגד טא־מא־ אויש ג־אבשטיינע
 ג־א- קא־רעקטע א״שויאהל. ג־אשטע־ אין

 עב- טיט ש־־פצען שאגע זעהר ווירונגען,
 בעם־ ווערדק ג, נ ו ד ל א נ ר ע פ טע־

ארפנעפיהדט. טענם
נעששע־ט.) איזט ידט אוגד שנת (אה

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ד א ם מ דייטש קו
ב־דאפעשט אץ

 הדם)• (סענעדינעל 1 גוה־ ט־אדעלנאההע

נאטטיננק שאנ־־קה-לאנע־אללע־ ליין עדששידלט
צינדהאלצכעז■ שוועפעל

ואירא
־אטהקאשפינע אוגד האלאן נע־יששטע, ־־:דע,

צינדהאלצכעז, קאקאש
ענטע שע־נע-

 ש־־יו־לעג־־טע איגד בעגגא־ ש־ועד־שע
ע צ ש־ט־־וש ד ג ר. י
שא; לאנע־ נ־אהעה
 ש־אנצאזישק איגד איטאל־ענישען

וואבשקערצען
 א־ט־קעל שלאנענדעי שאך יידעה אין אללע איגד

שאב־־קהש־ייזען. צ■ ■"8
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שאנסטען דיא

ץ ע י י ר ע ק י ט ש ד ל א
מאנטערל. אונד פרוכת אויף

ד ק. ל א ו ו נ י ר ג
בודאפעסט,

שטראסטע  הרז). (הוטאר׳שעם לאנד
 פאר- אללע־ אנשעיטינונג ו־ךצור עסששיעהלט

קאמטענדען
, ן ע י י ר ע ק י ט ש ט ס נ ו ק ־ ד ל א ג

 נאך אלם אלטען, נאך טעמפעל שיר זאוואחל
 יאהרען 38 זייט דעהסען ב־־גם אוגד ויטוס, ני־ען

 ארך וויא ריף, וואהלשע־דיענטער ערוואינענער
 מישקאלץ וויען, שעסט, אין טעמשעל רען שי־

 צור נעמיינדען נראסע מעהרעיע נאך שי־ אוגר
 אר• אויסנעש־היטען ציש־־עדענהייט אללנעסיינען

 "6 — שא־ליענען צ־ינניססע ווא־יכעד — נייטען
עששעקטואירונג. נעסטע אוגד סאל־דע

צו־ יענעןל ארסוואהל נ־אהטעדאין ;נען
ארף. א־ינזיכט

8
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ורינ־קאנזומענטעז. פיר וויכטיג

 ט. ט רען אונס, בעעהרען נעשעדטינטע ודר
 גאסט- רענאליענשענטע־ן, ודינר,ענרלע־ן, הע־־ען

 שא־ואטהע אונזע־ע ש־־וואטען אוגד וויוטהען
 נשל זאוואהל נעביונסוויינען, נעזונדען נוטען אי;

 קי- דען צו ווייסע, אונד ראטהע נסך, אויך אלס
 קאננען אונד עטשזעהלען, צו ש־ייזען לאנסעהטען

 אונזעיע* שא; וועלנע הע־רען, דיעיענינען
 איינע דורך וואללעי, סאנען נענ-וץ ם־טטהיילונג

 סאלידע שיר א־נערציינען. דך ש־אנעזענדוננ
שי־סא ■אהר־נע ׳40 אונזערע נאראנטידט נעדיענונג
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 קליידער ■ קנאכעג אונד העררעג־
לאגער

ט׳ ס ע פ א ד ו ב

לאנער

£ ראטו־יף אדאלף ^

̂ן
קא־לסקאשסערנע. לאנדשט־אסשע, 

 לא וואהלאססא־ם־רטעם זיין עטפש-עהלט .©י
שאי ס

הערכסט-אגציגע או;ד זאטטע־■ ^
וו־נ. אינע־ציעהע־, ללעטם, ג האזען, אויך זא

 סעקסיקאנעד, האוועלאקס, טע־.םאללעטאטס, ^
זאוויא רייזע-שעלצע אונד שטאדט. ס

ר ע יד י ל ק ז ע ב א נ ק $
שעטגז) חשש (בל־ $

ק צו שאואן ני־עהטע־ נאך 1/ ש־ייזען. נ־ללינסטען ד

רען יוער סאאם נאך נעשטעללוננען =— ^
 שבת פאן אויסנאהסע טיט שטונדען, 24 ניננען ,!ץ

ד1ו אננעשערט־נט■ יו״ט *אונ



 י ו נ ע ר ר ץ ב אן6 ריטטער דאם דאד־ן, שאשפז
 דך פיר ארך אנדעהענס ד־עזעם אבשלוססע ב״א
 .6ד־ר האבק נעטאבם ״פ־יוואט-געשאפטבעך איין
 דער אץ בעשטירצונג ד־א דך קאנן מאן טע.

 איה. דיא הענקען, לייכט געטי־נדע ״הישען וויענער
 פערהאכנויגט ווייזע נעט־־נעי זאלך אין פ־אזעם יען
 שיר ביטסקי אי־ן.שעטטער וואהל ווא־ע האש !זאה
 דיעזען דער אין - !געוועזען אנט־-סעמיטק היא

 דער אויסשושזיטצונג אבגעהאלטענען פ־ייטאג
 ר. זן ב זןן6 העדרן יע־א־ עש געלאנג ודיען שטארט

 ה־עזעם או־ף אללער שא־־יייזיכג דורך י ו נ ע ק
 אי־פם אקקטענשטיקע בעציגליכען אנלעהען גראסע

 ק־־נק ער דאש נאבצו״וריזען, אינורדע־לענל־בשטע
 אהנע געטהאן אנגעלענענהייט דיעזער אץ שריטט

 טאגיס. רעם אונה פ־נאנצ.סעקצ־זןן הער בעשלוש
 דר' ב־רגערמיישטעי דאטאליגק דעם טיט ט־אטש,

 רעכטשער. ד־א שפיטצע. דער א; ר ע ד ל ע ש
 גלאג. זאלך א־־נע וואר י: י ו נ ע ק ר א נ טינינג

 אונד ב־רגערט־יסטער ציי־־טע דער ראש צענדע,
 לאנגערק אץ א־נ־ווערדטאטש-ש־אשעששזן־ען צ־״־א

 בא־שעט-רעשע־ענטען רעש פא־געהק ראש רעדען
̂ם ט, אינר טארעל-יאז אי א־־עי  ארפט־עטק ראש י
פערדאטטענם. האבסט אלש דאנעגען מאנדל׳ם די׳

<ן•)
 פאללקאממק איזט י ו נ ע ק ר א ב ריטטע־ דעש

 ד־עזען ט־אט־ן ערקלא־ונג, ז־ינע הערגעשטעללט.
 ע.6רע איינעש אטט דאש אננריפפען שמאהליבק

 רעזידענצ.שטאדט דער א־נטעדעסשע איש רענטען
 שאן ע—•יא •יאללק, צו פא־טפיה־ען ווייטעי אייך

טיט או־סשוששעש דעש מ־טגליעדערן זאמטטליבק
 ענדע דאש אי־פגענאטמען. ב־יפאללע רוישענדעם

 וואהרענד השם״, ״קדוש וואה־ען איינעם טיט •שלאש
שטא ה־שע הטל א־־גשט וויא ל, ד נ א ם ,דר

ק ראש, והשי• אבל בעלאדען,  שערלאששען זאאל ד
ראש עטעלדעט,־אכל־ךכאב: - טישטע.

 י ו נ ע ק ר א ב שאן העררן געגען ל ד נ א ם
 אכגעשט־ענכט -ש־זןצעם0עה־ענ.בעליידיגוננ א״נען
 א״נען שערזאטטלוכג דע־ אין איהן ע־ ודיל האט,

 גע. אנגעלעגענהייט ד־א !גענאנגט ־ ע נ ג י ל
שע־האכדלונג. צי־ דיעזעש 20. אש ־אגגט
־ ע ר ד, ע1 *  ש ע ד ך א : :נ ו ט ט ע נ.

 בע־יבטעטען׳ קורצעש שא־ ודד ורא ע.) ד זן ט
. ,דר וויען, אי; א־צט יידישע דע־ האטטע ט י ש ש  

 דעש טא־בען, איינעש דאש אינגליק, דאש ר, ע צ
 •אד.קזןלא־'איש טיט שיכגע־ ק־אכקען איינען ע־

 (וועג. אטשיטי־ט ש־ככע־ דיעזע־ ווזןללטע, קי־י־ען
 אינשטאנין ע־שטער אין מישטע. ויע־דען געשגיטטען)

 געלר. עטשש־נדל־בען א־ינע־ צי שש־טצער דר׳ וואורדע
 זיינעש ״שע־לושטע ציש איבע־ד־עש א־כד שטראשע

דיא דורך שעראורטהיילט. דזןקטאר.דימשל!ןמש"

 ט־אקצים א־צטליבע ז״נע ווייטער אונמאגליכקייט,
 •אטיליעג. דער ששיטצער, דר׳ דך זאה א־בען׳ צו

 ער געריכטעט. גרונדע צו טזןטאל וואד, שאטעי־
 דיעזעש דורך ער וואורדע דזןך ווזןהל, אששעללי־טע

 זזןלכעארשרעגונגשערזעטצט, אץ אורטהייל הארטע
 א־נשטאנץ צווייטען דע־ ענטש־ידונג דיא ער, דאש
 : דזןנוי דער וועללען דען אץ אבווא־טענד, ניבט גא־

 ן וויר ורא וואר, ם־טטלערוו־ילע — שאגד. טאד זייגען
 גוטאבטען איין געטעלדעט, בערי־טם עבענשאללם

 וויענער דער פאקולטאט טעדיצינישען דער ז־יטענש
 עם וועלבעם אץ הע־אבגעלאננט, אוניווע־דטאט

 גאנץ איין יזןד.קזןלזןדיאום דאש היישט, אויסדריקליך
 ששיט. דר׳ וועשהאלב איזט, טיטטעל אונשאדליכעס

 איהם פזןן דער אויסגאנג אונגינשטיגען דען שיר צער
ב. ר ו ק שזן־גענזןטטענען טאדבען דעם אן ר  ח

ט איים ב י  ווער. געמאבט שעראנטווזןרטל־ך נ
ק  ששיט. דר׳ וואורדע נון שרייטאג קאגנע.-דיעזען ד

 ער. דעם ניונד או־ף אינשטאנין, צווייטער אי; צער
 ז־ינע אוגד ש־״געשש־זןבען, גוטאבטענש, וואהנטען

-ע־קלא־ט ״וו־עדערהערגעשטעללט״ אלם עה־ע ! 
 מאג שאטיל־ע אונקליקליכע ה־נטערבליעבענע דיא

 ערבליקען, גענוגטהואונג אייניגע ה־ע־־ן אייך יוזןהל
 שע־ששאטעטע דיא קאנן זעלבשט טאדטען דעם ראך

 אבשזן. ליידער עהרע■ ז־־נער ״וויעדע־הערשטעללונג
 לר. ג־ונדזאטץ דער - העלשען. טעהר נ־בטש לוט

 ן ע ג י ר ר י א זיינען שיר ריבטער דע־ דאש טעט,
 געצאגען שע־אגט־וזן־טונג צור ניבט אויששש־וך

 אששעללא. דאש יא א־זט דעשהאלב דא־ף. ווערדק
 טיינונג דער יעמאנד ווענן דאש דא, צ־זןגש.יעבט

 אין ריבטע־ש איינעש או־ששש־וך דען דורך א־זט׳
 זיין ער זיין, צו בעשאדיגט ווייזע אונבע־עבטיגטער

 דריטטק א־־גער אונד צווייטע; א־־נער בי־א רעבט
 שזןללקזןט. איזט דאש אלל קאנן. זובען א־גשטאנין

 עם ערש־ינט איגבעג־־־שליך אלליי; ריכטיג. מען
 צום א־צט אייגען ריבטער איין וויא א־טטע־הץ,
 שעראור. דזןקטא־.ד־שלאמש׳ זיינעש ״שע־לושטע

 מעדי. דער זייטענם שזן־הע־ אהנע קאנן, טהי־לען
 צו האנדק אץ ג־טאבטק איין פאקולטאט צינישען
 אונוויססענהייט איים אגגעקלאגטע דע־ דאש האבק,

 ק־אנקק דעם וועלכע אנוועגדעטע, ר ו ק אייגע
 ר־כטער דעד האט ויזןהל !וואר געשאה־-ב־יננענר

 ע־. דא דיא געש־אגט, א־צטע נעייאהגליבע צ־ו־־א
 געשאה־ל־בעם איין יזןד.קזןלאדיאיש דאש קלא־טען,

 ריבטער דער שענקטע •עדאך ווא־ום ז־־א. מ־טטעל
 שע־ט־ו־ען, מעה־ א־צטע דיעזע־ וו־יזהי־ט דע־
 א־זט ר־בטער איין ארך ? שש־טצער דרי דעם אלט

 דא־ף ע־ אינשעהלבא־; אינד אללוו־טשעגד ניבט •א
 געלעגעג. אנ טעדיצינישען אין שי־שט אייגענע אויף

 וו־ר דעגקען ט־עששען. ענטשיידונג קיינע הייטען
אלש שט־ק.שיעה איין ווירדע ראבבינער איי; איגש,

 ודיר. ראבבינער צידיא אנדערע ערקלאדען. ״מרשה״
 ורענן בעצייכנק. ״כשר׳׳ אלם יעדזןך דאסזעלבע דען
 דער הא קאננט{ קאטע, שרזןצעססע צום זאבע דיא

 דאש ווללבע־ ראבבינער, יענער :זאגען ריכטער
 ״הת־ה*, זיינע היעדורך האבע אויסשש־אך, ״כשר״
 ראבבינער. ז״נעם אויסאיבונג צור רעכט דאש אדע־

 גלויבען נץ - !ניבט געוו־ם ? שערלזןרק אטטעם
 אננע. טעדיצינישע א־בעד ר־כטער איין דאם ודר,

 זאללטע, ענטשיידען וועניג עבענזא לעגענה־יטען
 ליידע- - !ש־אגען ריטועללע איבער עטווא ודא

 אץ אויך אלזזן קי־ייזק, אללען אין נאך העררשק
 בענריששש. בעדו־ערליכע קרייזק, ריכטעיליכען

 טענש טאנך׳אינשולדינער זא ווזןדו־ך שערוויררונגק,
 קזןטטק לעבען זיין אום עקס־סטענץ, זיינע א־ם

 בעצינליך געזעטץ צוועקטאשיגעש איין דורך !קאנן
 ווזןהל קאננטע ריבטערם איינעס מאבט-קרייזעם דעס

 ווירקזאם שא־שאללען בעדויערל־כען האבסט זאלך
!ווערדק שאדגעבייגט

ר י (ש ן • ר ע ט ל . ו ם ש - ב י ו ט ע ט
ר ע ) מ ! ר ע ד נ י  איז־אעליטישעז דעם אין ק

 בודאשעשט אץ לאנדעש״טרבשטוטטענ-אינשטיטוטע
 איינע־ ע־לאג גענק שלאטצע אי־ניגע נאך זיגד

 צאה. יאהרליכען גערינגען זעהד שערהאלטניסמאשיג
 ק*נ_ טו־ב-שט־טטער עלטערן שערגעבען.- צו לונג
 בריעשל־ך או־שקונשט נאהערע איש ז־ך טאגק דער

 ־, ע נ ר ע ב נ י ר ג לעאשאלר העדרן אן ווענדק
 טו־ב.שטומטענ- א־ז־אעליט־שען דעם דירעקטאר

 טאבאק. א־יסערע בודא-שעשט, אין אינשטיטוטש
גאשסע.

ן י א ן ע ג נ ו ג י ט ס ע ש ע ב ) י • ע ז
ק אין ן.) ע ג ר י ב נ ע ב  מא. דעעש, שטאדטען ד

 בעשעש- ווערדען שאשבורג אונד רזןש-וואשא־העלי
 אויש. צור יעדע דענען שא; אוישגעפיהרט, טינונגען
מ/י! שאן נאהטע  (זאלל. א־זט. בעשטיטשט מאנן ס

 גע. רוטאגיען געגען עטווא מאשנאהטע דיעזע טע
_________ ריכטעטדין?)

בודא-שעסט. אין אגאדכיסטענ-פדאצעס דעד
 ש־י־טאג.נוטםע־ א־גזערע־ אין שאן ודר וויא

 דיא טאגע ע־וואהנטעם אן בעגאכן אנגעצייגט,
 אגא־ב־שטענ-ש־א- איינעט אץ שלום.שערהאנדלונג

 שע־זאכען, צווייא בלאם עש זינד דאך אונד צעששע.
 :נעטלק שטעהען, געריבטש-ש־אנקק דען שאר דיא

ן י מ ר ר א ע ג א ר  יאנאס יוליאום אונד ש
 דו־ערטע אונטערזוב־נגש-האשט דיא ד. ע י ר ש

 יאה־עס. דיעזעש טא־׳ן מאנאטע דעם זייט בערייטש
 ש־וא. א״ן נור אי־גענטליך ב־לדעט ש־אצעש דיעזער

 ־ו־בטא־דע, נ־רעגהאשטען דעט צו נאבששיעל בעש
באנק־ע־ ורענער דעם א; בעקאננטל־ך וועלכער

 אדנע אנצוזעהען, יע ורשע־ עם אהנע נעלענט. שראנק :ע;
 פעדרא •א דך דאטשע דענקען. צו נו* אדך דאסועלבע אן

 נאך לעהיע־ם ניאסען דינעס ה־נש״דען דעם נאך נל״ך
 :אל. א־:ד העב־עא־שען דע; אץ שש־ד־א־ם שאם נאך אינד

 זעלטק דאנטע ע־ ענטשע־נט. נאנצליך בינע־ן דאישען
 •־6 •א האטטען דיעזע ״תלמוד״• אדע־ ״נינעל• אן ני*

 דען סעד-א נון וואה־ענד שע־לארען. ד״ץ אללע; אידן
 שם־אכען ש־עמדען שען,6נאטו*.־דססענשא שאן שאישוננען

 שע*. ודדטעטע, אויסשליעסליך דך טאטהעטאטיק דע״ א־:ד
 ש־־ששכק, או;ד ש־ישטען יע:ע ה־סתוננער ם־ט ע* שלאננ

 אין נאלד.טא:עד"א.שודנדעלם דעם צ״ט יענע־ צ• ד־א
 אונד יונג שאן וועלט, אללעד שאן אונד נעקאמטען ווא־ע
 ס־ישטען ד־א ■א ווא־ען דאך אונד וואו־דען. נעזובם אלט,

 נעשוואטין אונשערשטאנדלינעם שאן שאלל ש־־שטען דיעזער
 ד,יע נו* שטערנ״דייטער״א אונד אלנידיע דאניע, א־בע*

 ד,אנ. ד־א אין ווערקיען א״ן או־ך שעדרא נעקאם דא אונד
 היי. :אך אונד צ״נטע שטודיאום ט־עשעם שאן וועלכעם דע,
 ווייד. בעניטצט וויססענשאשט וואהרעל קוועללע אלם טע
 וד.וויססע:שאשטלי.6נא ד־א ענטדאלטען נ״ששיעל צום זא

 ע ה א ל ב דע טיכא וועלט.בעל־הםטען דעס של־ששען נען
 נעזיננוננם-נענאססען אונשטעלבליכען יוננען, דינעס אונד

 מעניש. דעם עד־וננענשאשטען נ־אפטען ד־א • ע ל ם ע ק
נ־־םטעם מענשליכען דע: אינד דענקענם לינען

 עמלינדוננ דעל אין אונע־סידל־ך וואל שעד־א יצדק
 פליהע*, וויא אניצטאטט, וואהלהייטען. ודססענשאשטליכעד

 שואלטען קאשיטעל איינינע* אנדננונג ד־א דו־ך נ״פט ד־נען
 מ־ט יעטצט דך ע* בע׳עאשטיגטע עלדענען, צו (הדלים)

פלאנעטען. דעל נאגנעס נעזעטצמאשינען דעס ע־קעננען רעם

 וועלפעג. צום נענעטעם דאנקע־ש־ללטען איינעם אנשטאטט
 צו הי־לטיטטעל דיא שטלעבען, דאפטלאזעס דין ווא־ העללן,

 םיטמעג. דינעל ני־פט דען אונד קא־שעל דען שיל עלשינדען
 נאטול. דיא דודך על וואללטע הי־למיטטעל דיעזע שען.

 דא". על דאכטע נאמענטל-ך עלנל־נדען. וו־סשענשאשטען
 שאי. שאן דען וויססענם דעס שעלביייטונג דולך נאך, בעל

 נ״פט מענשל־נען ק־אנקען אבעלנלוינען אינד אודטל־יל
 ווע־ת, ■ענעם או־ך דאס עם, קאם זא קורילען. צו נ־ינדליך
 שיל ע־היעלט, לעהדע* ש־אממע; דינעם שאן על וועלנעס

 פעד* ■א האטטע ע* האטטע. ווע־טד. ק־־נען נועדו אידן
 דעקםע״יען. אונד וואונדע־ן שא; אינוננ צוד לוסט קי־נע

 וואלק אידן שיר וואונדער; אן מעד- ניבט נלו־נטע פעדלא
מאפנעבענד. ר ו ט א נ דעד נעועטצע דיא נאך נול

 לעזעדן אונזעלן יענעם, צו וויו קעדלען נון אונד
 א". מוטטער דינע ווא צו־יק, אוישטליטטע נעקאנגטען

 אונ. זיך וויא וואד, עם נעמא:ט. סאנדעלס בייא נעזוך נען
 דעס שא־אנענדע אם וועידען, ע־איננעדן וואדל לעזעל זערע

 פוט. דינע נאכדעם השבועות). חג (ע־ב ששיננסש.שעסטעם
 סאנ. אויך אונד שעללאססען, פאנדע־ס וואדנונג דיא טעל

 דעל איילטע דא דאטטע, בעשלאססען נעשוואשי; די; דעלס
 אין דיע־ ציממעיבען. ויין אויף וויעדע־ נעלעד־טע יוגנע

 אנדע־ען דעש נאך ביך איין וואורדע איינזאמקייט טיעשעד
 שע־שיעדענם. דק אין ש־ישטען צאהללייבע אדשנעשלאנען.

 דולב. וואורדען יטש־אנען מאדעלנען אונד אלטע־ען טען
 ניבט, בעמעלקטע אונד לאו אונר לאו שעל־א בלאטטע־ט.

 אבענד דע־ וויא אונד זאנק ט־עשעל איממעל זאננע דיא וו־א
דע־אנב־אך. אללמאל־נ

 זיינעש אין אידן אונטע־ב־אך שאבק לייזעס איין
שטודיאום.

איבע* א־נע־ליך שעל־א ליעף — ?״ איזט׳ם ״וועל
שטא־ונג. דיעזע

-עם בין •איך ״ ליעב. ש״ינדליבע, איינע ע־טאנטע !
ד־ויסען. שאן שטיממע קליננענדע ליך

שעדלא) (ליעף ! ל ח ד ליעבע עם, ו־נד זיא ״אד!
 !״שע־שינוננ צול איממער איך שטעדע ויא שיר !דעריין נול

מאדבען, ליעבליבע דאם ש־אנטע מאן .דאדף
אששנעטע. טד־־ע דיא בעדוטואש עם אינדעם

לא. שעד־א עלוו־דע־טע — !״ אללעש דיישען ״דא
 שע־לא. עלנשט שא־שענדען זי־נען שלאטצל־ך דעל כעלנד,

 מאלבענם אנסוטדינען דעם אנבליקע דעש בייא דאטטע. דק
 ש־ייא אטדמעטע על אונד ד־יטערע*, אנבליק דין ראולדע

 מיינע נאדע*, דאך ויא ״טלעטען :עד זאנטע דאנן אויף.
 דעם אויז דא טאדטענ.שאדעל דעס שאל דא ווענן ליעבע,
 קאלבען■ אונד ,־עטא־טען •ענק שא* אבעל אדע־ טישע,

 ע*. ניבט מיספען זיא !שילנטען ניבט דך דעלדע דעם אויף
 דיעוע־ אומנעבראכט. מענשק קיינען דאבע איך שדעקען.

 סענש. דעס שטודיאום סיינעם צו נול דיענט טא־טע;.שאדעל
 קאלבעך אונד ״־עטא־טען דען טיט אונד קא־שעם, ליכק
 דיא אין אמסטערדאם האלב ניבט עבענשאללם איך וו־לל
 שי־ איינשאך דיעזעלבען בענאטדיגע איך ששלעננען. לושט
ך אדבייטען בעמישק מיינע

 דאם אלל איך ווענן לייזע) נא:י; רהל (ואנטע !.יא
 אונד שינשטעד שאן עם איזט ליידע* קאננטע. זעדען נול

 פער,*!״ נ־בטם ציממעלבק איש ז־עדט מאן
*אלנט.) א־טזעטצוננ5(



טמוננ צוד שפי  אזג. אננזראגע ז״א נעש־ישטען, אב
 - ע ג ב א וואורדען אנדרעאנסק״ם אונד ראג׳ש

שעט דאש ט. נ ה ע ל  אננאד- צוד געלאננטע באד
ץ דא א־־טאט. צ־ו״.־ר־טטעל.םא א־ינער טיט טע  או
 טיט אפפאז־צ־אן געמאשיגטק דער טיטנל־עדע־ דיא
שטיטטטען. ״־א'

 נעגעדאל-דעבאטטע דיא ע־רייכטע ה־עמיט
 אנגע- עש פ־נדען וויר - אבשלוש. נליקליכען איינען

 לעזער א-נזערער אויפמערקזאמקייט ד־א טעסשען,
 דיא דאש עדשטענש, לענקען. צ• פוגקטע צ־ו־־א אויף

ר דיעשטאל אפפאדציזן; ;עמאשיגטע י  דאש פ
 שלוש נאך ע־שט וו־רד דא שטיטטטע. באדשעט

 אבגע. ערקלאיונג ד־א שפעציאל-דעבאטטע דער
 דאך בעודלליגטע, בא־שעט דאש ווזןהל דא דאש בען,
 געגע:- ד־א פיר אבע־ :•:ט שטאאט, דען פ־ד נוד

 ־. ו ־־ ט ר ע פ קיץ דא ער ד צו רעגיע־ונג׳ •וא־טיגע
שא־זט ן ע  צור־טע דע־ ;פונקט איין האט!-דא

 דע־ ו־אה־ענד אנטי-שעט־טען מא דאש א־זט, פונקט
 זעה־ שימפפע־י־ע; א־ה־ע; טיט נענעראל-דעבאמטע

 ו״א זעהען, נון ווערדען וויר ווארען. צוריקהאלטענד
 בע. שפעציאל-דעבאטטע דע־ וואהרענד זץ ז־א

!וועדדען ט־אגען
— שפעציאל-דענאטטע. דער טא; עדסטער .11 -

 שפע. ד־א בעגאנן זאטשטאג-זיטצינג דער אין
 דע־ ב״א דא בא־שעטש. דעש ציאל-דעבאטטע

 אייש מעד,ד ניבט פ־אטאקאללש דעם פע־לעזינג
 צור וואהרענד ווא־ען׳ אנוועזענד דעפיטירטע 40

 100 טינדעשטענש ההזעש דעש בעשלוספאד־גקייט
 פ־א- דער היעלט זיני, ע־פא־רע־רץ דעפוטירטע

 ־•א איבער .שט־אפ.רעדע־ ע־נשטע א־־נע זידענט
 דעבט- נ־נט ד־א אבגעא־דנעטען. דע־ ז״מזעל־נק״ט

ע־שיינען. דטצונג דעד א־ן צי־ט־ג
 שפעציאל- דע־ אץ ־ע־נע־ ע־שטע־ אלש
ד א : א ש ט אלעקשאג־ער ט־אט דעבאטטע

 האפ. ״קאגינליכע פאשטע; בייש צוואר איגד ה,א
אץ ט־ש אללעם ״פא- :זאגטע טשאגא־י ־אלטונגי.

 דאש אדסדד־קעז,
 וואהרעגד אירש מאן ייאש אללעם, גאך א ש ־ ט

 אים. גא־ נעשל־ידערט, נעזיבט איגש דעבאטטע דע־
 היי. יג־אשע !איינגימטט טינישטע־-ז־טץ ז־נע; טעד

 אידן געגען ד־א עגטי־עדע־ מישטע ע־ טע־קי־ט.)
 אבע־ אדע־ ודדערלענען. קלאגען ע־האבעגען

:הע־ו־שפא־־ע־ן דיעלל צ־ס אגקיאגע־ זי־נע
 ודלל טישאיש רעניערוגג דע־ איגטע־ (הייטערק־־ט.)

 דיא.קאגינליבע פי־ בעט־אג דען א־־נטאל ניבט אץ
 א־גגא־ן טיט האט עד בעווילליגען. האפהאלטיגג־

־ ע ג ־ א ג אלש נעודרטהשאפטעט, בעששע־ ניבט
 בעאגט־אגע איב־ינעגש :ש א נ א ל ־ ו ו בייא
האפהאל. •קאגינליכע דיא פי־ שיטטע ד־א דאש אץ,

 הע. טילליאגען 3 אויף גולרען 4,650,000 פאן טונד
זאללטע!" ווערדען ראבגעזעטצט

 איישעישט-לינקק דעד פאן נאך שפ-אכען נון
. אוגד י ד א ש ט א ט י, פ ל ע ה א־גגאץ ־ א ־ ד  

 דעלעגא. דע־ א־ינריכטוגנ גאנצע דיא וועלבע י, פ
 בעורללי. אללעש דיעזע דא בעקאטפפטען, צ־אנען

 גוט- זאדאגן נאבט־אגלץ רייכשטאג דעד וואש נען,
! היישען ס ו  פינאנע. אוגד טישא סילאדי, - ט

 פיע. טיט פע־טה־יר־גטען שאשא־־ נ־אף טינישטעי
 דעלענא. דע־ פארנעהען דאש געוואנדטהייט לעד

 נעשטאט. עש רוים דעד ווענן ווערדען, (ודר ציאנען.
ב־־נגען.) רעדען דיעזע נוטטע־ נאבשטע־ אין טעט,

 אינטערפעללאציאן אייגע פאלנטע היערויף
 דע; אן י א ל זן לודוו־נ אבנעא־דנעטען דעש

 לעטצטע. אץ דעד ו־ענען םינ־שטע־.פראז־דע:טען
 ע־ פאליציי-שקאגדאלע. אויפגעטו־כטען צי־ט רע־

 ר־יבער', איגד ״דיעבע פאל־ציי-לי־טע דיא נאננטע
 דיא אי; רעגיערונג דעה שולד אללע זובטע אוגד

 מינישטע־-פ-אזידענט, דע־ - שיעבען. צו שיהע
 פעדנעהען ד־א פי־ טא; דאש טאדעלטע, עש דע־

 פאל־צ־־א נעזאטטטע דיא ד ע נ ל ע צ נ ־ י א
 אייפגעגאט. בייפאלליג דע־ טיט שלאש פע־דאטטע,

 פאליצייא. דע־ שעף דע־ דאש ערקלא־ונג, מענען
 געגע:. דע־ ט, ־ א ה ט אבער.שטאדטהו־םטטאנן

 בעפיגדעט, זץ קי־.א־טע אי־נעש אץ ווא־ט־ג
ע י ר נ ה ע ף ט י ו ן א ע ט ש א פ ן ע נ י י  ז

עי ד ־ ע ו ו ן ע ר ה ע ק ק * ר ו צ

יטען. נייאיגק ענע פערשיע׳
ב  ש ע ד ג א ל י- ע י נ נ ע ש ן א ־ א ו.

 ו־עדד״ן לעזעד איגזע־ע !>ר ע ט ב י ר.ר ע ב א
 קורצעס פא־ דאש ערא־ננערן, ־א־א; ••אהל זץ

 ויאי־דע, געשייפפעז געזעטץ פא־לאטעגטעאיץ פאש
 *■•י•־̂■ וי>1•>וווז איינעש •יירדע דיא דעששען ק־אפט

 שטעללע דע־ פאן רי־טע־שז .אבער (לאג־עש
 גע־יבטש־אפעש אבע־בטען דעש ש־אזידעגטען דעש

 -א. שאן פע־טיטהעטע יעדע־ א־ד. • נעט־ענגט
 ד־א זיא דאש רעניערוגג, דע־ אנדבט ־יא טאלש

 פע־דיעגש״־יי-״ן ־עש *•׳וי״ז. *״)*״ס א־י;עש דע—
 דעד דילל, איבערט־אגען י ע י נ נ ע ש בא־אן
 גל־ב. ע־ ״ע:ז האטטע. אבגעלעהגט דיעזע אבעי־
א אייך צייטיג  אש פ־אזידעגטען א״געש שטעללע -

 טיבטע. איבע־נעהטע; נער־בטשהאפע אבע־שטע;
 -א טאגען. א־יגינען פא־ ־אש עש, ראש זא

 א־־נשטגע דע־ געטעיידעט, איגלאגגשט דיעש ויי־
 פ־א. צ־ש ל ע צ ־ ע פ א בעיי יישטיצ-טינישטע־

 ע־נאגגט גע־־בטש-האפע אבע־שטען אש זידעגטען
 אטטש. איש גי; ע־שיע; זאטשטאג דיעזען •יאי־־ע.
ק.—האנדש אללע־האבשטע פזןלגעגדעש בלאטטע ! ב

 דעד פאלגע אין !י ע י נ נ ע ש בא־אן ,ליעבער
 ערנעננע טיניםטער.פ־אזידענטען טייגעש פא־לאגע

 —041-14* דעש ווירדע צור היעם־ט זיא איך
 יאזעף.״- פ־אנץ י.884 דעצעטבער 4 ב־דא.פעשט,

 נאטירלץ א־זט ערנעננוגג טע ־ אללערהאב דיעזע
 געגעננע. טישא ם־נ־בטע־-ש־אזידעגטעז פאט אוץ

 צוד־פעל, קיינעש אוגטע־ליעגט עש - צייבגעט.
 העדרן ב־יא 0411*1 041-1** איינעש וו־־דע דיא דאש
 נאך אייגע־ צ• פא־שט־פע אייגע נור שענניעי פאן

. •ן נ א נ אין שאן ב־לדעט. ווי,־דע האהערען ר ו ק  
ר ע  ם־אזי. צוש ערנעננונג דיעששען דירפטע צ״ט צ

 גערוינ. ד־א ע־פאלנען. אבערהו־זעש דעש דענטען
 ביל. שענניעי פאן העדרן א־ינפילוש־ייבען דעש גונג
 טיט עררוגנענשאפט. ג־אשע אייגע ט־שא פיר דעט

 טישא פא; העדרן דירפטע מאגנעש דיעזעש ה־לפע
 נעפלאנטען אירש פא; דע־ דו־שפיה־ונג ד־א

 נאד ע נ ה א אבעי.הויזעש״ דעש ״רעפא־ש
 ערש־טטערונגען ט־עפע אוגד קאטפפע היישע צו

!געליננען לייבט
ן י י ר א ט ) ר • ע ט ט י ר ק א ל ל א  פ

ן א  ודע- דע־ פ־אזעש 'איזט י) ו ג ע ק ־ א ב פ
 דיעזער רעליניאגש-געטיינדע. איז־אעל־ט־שען נע־

 •יאהלט־אט־נקי־טש. ז־־געש פע־טאגע נעניעסט מאגן
 זיי. איגד בא־אקטע־ש טאדעללאזען זי־נעש זיגגעש,

 האבש. דעז אץ בעגאביגג נ־־בטיגען זעלטעגען נע־
 איגגעי־אהגליבע גאגין אייגע ־ייענש ק־י־זען טען

 פ־גאגצ. דעש קענגע־ ט־עפע־ אלש האבאבטונג.
 אנדערטהאלב זייט בע־י־טש ע־ בע־ליידעט וועזענם.

 .באד. א־־נעש שטעללע וי־בט־גע ד־א יאהרצעהנטען
 ניע ־עז־דענצ-שטאדט דע־ שעט.־עפע־עגטעך

 טהאט־ג. דיעשפאלליגע זיינע נענען גא־ זץ ע־האב
 טאגען אייג־נע; זייט שט־טטע. טאדעלנדע אייגע קייט

 גאו*־־- איגד ב־־בטל־בען, הע־רשטעאץדען יעדאך
 ן ע ש י ד ־ ־ דע; טאשעאץ האהע־עש :אך אץ לץ

 שא; אי־פ־ענוגג. ג־עגצעגלאזע אייגע יי־עגש, ק־ייזען
 וויען שטא־ט דיא נעטלץ נאהש 1זא3 יאהדע איש

 וועלכעש צי א־־ף, מ־דליאגען 40 פאן אנל־־הע אייגע
 פ־אט־עגלאזע* ,־•יעגע־ זאגעגאגגטע; דיא צ־יעקע

 ג־יפף נו; טאגע; אי־ניגע; ז״ם •יא-דען. געג־־נדעט
 ל, ד נ א ם דרי שטאגקע־עי, בעקאננטע־ איין
. פא; ריטטע־ געאבטעטען אללגעטיץ רען ר א ב  

י ו נ ע  וו־ע. פע־זאטטלוגג אפפענטלבע־ אין ק
ע. ע־ אן• שאגוגגשלאזעשטע ־אש אייף דערהאלט  ב
 .םילי.40 ראש האבע בא־קעג־י פי הע־ר הויפטעטע,

 האהע אייף באגקע; א־יגיגע; טיט אנענ.אנלעהע;
 פיגאגצ-שעק. דיא בעפא־ אבנעשלאששק, צינזען

 בע. רען צירשען ד־א טאגישט־אט דע־ איגד א; צ
 דיעשבע. שטאדט דע־ איגד באגיען ט־עפפעגדען

 גוטגעהי־שען פ־אטאקאללע פע־א־ינבא־טען צ־גלץ
לי־טעטע 'טאגדליש דרי אגקלאגע דיא - האבע!

. פאלליעטאז
שילאזאף. בעקעהרטע דער

1. דעם אדם ערצאהלוג; אייגע - — יאהיהונדע־טע. 7
םא־טזעטצונג.) ן,,נ.טע

גליי. אט פעטטראלטען איגע־ש־טטע־ליטע דאט .נו־
 אדסא־נאנדעדזעסצוננק ז־־נע שטערבעגדע דע־ נען(זעטצע

 דוא דעט נעוואהדק, שטודצע דעט סאי דיך קאנן טא־ט),
 אינע־. נעטטע־ן דיינע־ אי; דוא ווענן ענטנעהסט, נידדע־
 דענשליטען דיינעט דוא אוגד וו-דטם שוואנקענד צי־נוגג

 !נלו־בען נאטטל־כען דעט אלם טרויעסט, מערד טע־שטאנדע
 ־•־:ט ק־אטט דענשלי:.ני־טט־גע יעגע לאדן, מיץ יויטטע, —

 דוא ווענן נעהען, נ־ונדע צו דץ לאטט זיא ;אויט ני:ט
 אן6 דאה,עד דוא ווייטסט : נלי־נטס נ י ב ־ י ל נ נ־גט
 אגשטאטט ווא, ווי־סם זא אב, גלויבענס דעם נאה; דעד

 צו נלו־נעגס דעט דאבט דיא דודך ויעזענ.קואםטע ד־־נע
 דיינעם שקלאיוע איין נו־ נעהע־־שען, צו אוגד ־ענעלן

 איר־ענדען לינקס נאך נאלד רעבטט, נאך נאלד איינענען
 טעדדא, ליענע־ מיץ :יעדסט, דוא . . . ווע־דע; :•יטטעם

 קלאננפאללען אהנע ווידדק, אהנע א־ט, שטע־בע איך
 אוגד !ניטע־ אי־דישע ארנע דייטסדיטע־, אדנע נאטען,

 אץ דא־ף שטע־בע.שטונדע דיינע־ אין — אץ ווא־ דאך
 ס. נ ־ ם כ א ם דעד אייגע־ — פע־ט־ייען יא דיעט דיר

 די־פען, שט־עבען גו־ דאטטע איך ערדע. ד־עועד ן ע ט
 נעשטאג. פעדפינונג צו־ גיד ווידדען נייסטע־ טויזעגד אוגד
 איך אנע־ אושצופיה־ען, נעפעהלע מייגע איט דין, דען

 דיא נענען איך ודיל נוי, — וואדום? אוגד נ. ע י ו ו ש
וואלל. איך ויאללען פע־שטאטען האבע נ־גט פ־אממינק־־ט

 גלויבען דיעועם איגד בלייבען. ט־־־א נלויבען מ־ינעם טע
 שקלא. קיץ איך דאט טע־דאגקען, צי עט איך האבע אלליץ

 איין איוט דאם נין. נעווא־דען ליידענשאפט מיינעד ווע
 בעש־אנקטען נעווארנל־בע; דע; י־6 אייך נל־ק נ־אטעם

 י־6 עט איוט יעדאך נליק נ־אטע־עט נאך איין מענשען;
 אויפנעוועקטעם איגד קעננטג־טטען ־ייגען סאן מאגן איינען

 דען אי; מענשען דען •א צ־עהם ליידענשאפט ד־א נ־־סטע.
 דע־ צו שען,—ע האהע יענע ני:ט אידן לאטם אוגד שט־יב

 עמטא־שיוינגען פאר־נק״טען דינע־ פע־גאנע דך ע־
.קאנגטע ' ! .

 שוועד דע־ איין. שט־ללע טיעפע אייגע טדאט יעטצט
 דע־ אנשט־ענניננען דען פאן דך מוטטע גדייו ע־ק־אנקטע

 או־ם־והען. אטהעג.ד.אלען טיעפעם דורך ־עדע לאננען
 אים קאגפפטע, ע־ אוגהער; שמא־־ בליקסע; אדגמן דינע
 נעליעבטען דינעם וואללטע עד נעוויננען. צו ק־אפט נייע

 צוקונפט דיא פי־ אידט ויאט ואנען! אללעט עבען ש־לע־
זאלל. זיין די־לנר־ננענד

 .טדייע־ע־, :פעד־א ואנטע מ־נוטען איינינען נאך
 ע ט ט ־ ־ ד דיא איוט וואט אוגד !דאנני עה־ווידד־נע־

. . . נעדיגנוננד
 דע־ (שטאהנטע נעד־ננונג ע ט ט ־ ד ד דיא

. ל־יכטעסטע דיא איזט דיעזע שטע־בענדע), .  עגט. דא .
 היננעניננטפאללק וואה־ען, דע־ ם־אב־־שטי־ן דען דאלט

. געטליך־ מושט דוא . . . פ־אממינקי־ט . .

 דץ דא פעד־א, (־־עה א-ך? מוט וואט — •יואט?
 מימטען פדיאטצליך אויטאיינאנדעיועטצוננען דינע לעה־ע־

טמן? אץ מוס וואט -אטטעו אבנענ־אבען ואמצע איש

 טמן, אללעס אללעס, •א וו־לל אץ !דאך ג>ד ז־א זאנען
. . ז• נעפעהלע; גיד ז-א וואט

ענט. וואד פעד־א אנט־וא־ם. קיינע ע־פאלנטע עט
 איי. נאך שגא־־ אויגען דיא שטע־בענדע דע־ דא ועמצט,

 לעה־ע־ ז־־נעט דר־קטע ע־ דאטטע. נעדיטטעט פיגקטע געש
אונעדוויעדע־ט. נל־עב ד־וק דע־ דאך האגד, ד־א

!־אבב־ ער־וד־דינע־ טה״דע־, !־אבני י. .־אבב■
 פעדציוי־פלינגשפאלל■ פעד־א ייעף ?״ טמן איך מיש ויאט

 אנט־וזן־טעטע לעה־ע־ ממידע דע־ אומואנטט.
 ל־טטען •ענען אין בע־ייטט דך נעפאנד זעעלע ז־ינע ;נינטש

 נאך נזןטטעספידכט־נען, וואה־האפט ד־א נו־ ווון האהען,
 וויילען ענטואניננען, איגד טונענד פוןלל לעבען א־־געש
. מרפק . . .

 צו ד־א צושטאגדע, ד־א זוןווזןד.ל וויד קעננען נון
 נ־לדונגט. דען או־ך אלם העררשטען, פראג א־ן צ־־ט יענעד
 פ־וןמ. ז־־נעש צי פערהאלטג־ש דעסטען אוגד פעד־זןיש נאגג
לעה־ער. מען

 וואר עט - ל־ססאנזןן יוסף ר׳ דעט טוןדע דעט ז־־ם
 לעב. - פעדשטד־נען יאהרען פון; דייר,ע א־־נע א־נצוו־שען

 וו־סטען, נע־־־טש לעזע־ אונזע־ע וויא פע־־י), יצוז־ טע
 סאנדע־ס, טרדני ני־א צ־ממעדנען בעש־ידענעם א־־נעם אין

 נעט־יענע דעט איש ראטטע, נעג־עטהעט ו־ך ע־ וועלנעש
 ענטצ־עהען ז־ך נא־־מ־טען איהרען אוגד וועלט ניזןסען דע־

 אוג־ויע־ז־טאט, דיא ער נעיונטע איבע־ טאגש קאננען. צ•
 וואנטע. צ־גמע־נען זיינעש א־ן נאנטש דעט ע־ וואוזיענד

 קויץ לעה־ע־ ויי; א־הט וועלנעט נוך, נעמ־דנ־םפ!ןללע דאט
א־־. אין פעי־ון האטטע א־־נדאנד־נטע, ט!ןדע ז־ינעט פ>ן־


