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 א־אנשע־א- אויךדיא וואהין
דנד צוזענדע; ציאנס-נעלדעד

 ע ט א ד ע ז נ * א
בעדעכנעט. בילל*יגסט •ועדדען

ן.5ל?" תרמ״ב •טנת

מילליאנען. סי! פרישע
א עי איזט .נעטעלדעט נעדייטש •ד־ -  ד

ע- •ויעדערצוזאטטענם־יטש  דעלעצאציאצקד:־ ד
 בעד״טשאלש איזט דאש אייך שעשטיששט. שעה־

ע ע־  א'ד ךאש ה־נצינעהשק. טדאטזאכע דנ
 ־גם"'־< צעט״נזאטק דעש אנשצדישע טע-ע;

"א •-טעש ש״א ביזהע־יצק דיא טידשטע־ם - '7'
יק• ט־ע״עז ?2?עם '״ ־ע־ ־ אדן  אש צעשעל, •••-ן א״ש שעששיששט ;

 שא־אן דע־ צעצע־אלשטאשעש, דעש שעף דע־
 אינד שאשניע; אינד דד-דאלשאציק אי; :עש

 ענד•;—נאט -1 שעצעשטידנצק דעדצעצאו״נא
 ש-ל- ״> צא; ש-ששע א״נע :■א דעדען דאלטע.
ק ל-אנק ד ל א־דעק ״ דע.—• ע־צ

״ ־ ־עלעגאציאנעז ••;;ששק קך -.. ■ *־ י '
 - שט־אשענ-ב■ צאטד״עצדיצק אינבע־•;;ט שא;
1״'. *יין דע־שטעלל■:: שק,

: ";ז'א ]•;עטי- כעזעטצשק דע־ צע-שינד■;;
£- דע־ צע־צצלעדנצ ל״ששע-ען דע- צ־עמע  ט-
- ק ע אייך -עדע. א ש עז  בעאנש*־'- ב־שען -

ע שאן שק  * 1*י •**־*ד ט״ו שילליאצק. א־דנ
 על" צ ד־עזעש צ־ ״עלשע ם־לל־אנען. !: יין

ק ;אש־.״ע:ד־ג ק.—ד ז  שאן איזט א־נצ״־שען ד
ע־ •עדאך ק אנז-שש א;־ע־ ד א־ ע״ ד עש איצד נ  דנ

שק;־•נדען א״ש :•;שעד־ שא-  שע־ זאלשע שילי
ק צאט~; צעשצרצינצק ־ א־ ע״  עאשטע; דערק ;

•וע־דק• שעציששע־ט שילל-אנע; ״.׳. •־• א
 ״ע:־ע־ נ=; א ־א* דצטעד־ שטעדע; •״־

ע־ א•; ציצלט  א:־ שאטדש-דע־צעצא־״דשע; ־
ש- נעם־נזאשע -אש אל ------—...ד.. ע; ד-

 צא־ ;עזאששט-שלאן א׳:עש שיש טידשטע־יאיט
ד ־ ט־עטק ־עלעצאציאצע; ד־א י  ד ־א א
 צי־ ם־לל־אנק א־נ־נע ;•־

שעצעשנרדננק שטען

 צלא; ;א:צע -ע-
א  א״נען דעלעצאצאצק ד

 איש. שיששע דעלשע דאצצטק.
- ל ־ ; שאי שאן -אש איזט. - ק ש-ט א״נ  בע־ ־

-ע:; דא. טיששק זא שע;א:;ק, צעשטציצצק

 ע ד צ־א;ע א - —א איצשעדינצט
ק; אש ■ ש-שטען -ע; ט ד  צ-דעצט ן א —א-;ע;
 דע־צעצא־״צא א•:־ שאק-ע; שיט

 ריע;־: עש יד־• אש ;אשליך, זאלל;
ש; דנדן:עד

ע־ אש אדע-  צא־ט־ •״־טע- צ״טטאנד יעטצ״.ע ־
 ז״צע־צ״ט •יעלשק צע־ט־א; ■ע־ זאלל. ד״עדן
א- ע־ שיט אשי—א; נ־ א -  שעציצליך טי־־״

ט ;עשלאששען שאש;יע;ש א  ציזישע־ א ד א■;- -
טע-ע •עדע־ דאש ־•;;. ״׳ א־ ע־שט •ט־יטט ׳ ; 

שא-;; ;עשעהענע־ א״נ  שילט״ן דעש טיט צע־
אט־ קש זאל־. ׳•ע־דען נעשאשט ק־״-ע־"״־ ; י

 דע־ שיט א״;שאל ענדליך שיש^אלזא עש טען.
 ״ע-דען• ;עשאשט ענדע א״; אינקלא־ה-ט

 בע- דע־צעצאוו־נא אינד שאשצ״ק שא; "עצן
א״ם- אצצע; דיעש שא; ־־ ״ זא ״ילל, דאלטען

 אלך עש ודרד זאדא:; אינד שיששע; שצדעשק
ק צא; ;עהען ל״שטעד צ־על  דעלעצאציאצען ד
 ע־דאלטק. צ׳ שעי״לליצט ;עלד נאט־יי-ע דאש
 ״׳שטיצען אישע־אייש דיעזע־ ענטש״ד•;; דיא

 דיא אינד ;אטד.׳; דדיננענד זעדד איזט £־א;ע
ק דעלעגאציאנק עדד  נאך. אנש־נע אללעט ״

 בעוו־לליצען, ;עלד נאטדיצע דאש זיא שעצא־
ע ע־שט עז זזאל- נ־יננע; ר־ינע אידם צ־אנע "

 ציזאששענט־ע- אצ־יל שאנאטע איש דיא
 טיט- ד-צטען דעלע;אציא;ש-דטצינ;ע; שע;־ע

 שא; אינד ••ע־דען אינטע־עששאנט :עד־ ה״
 דיעזק שיצא:;׳;; ;־אשע־ שיט אללצעש״; זיעדט

א־- צעידש צי־ שא; דא ענט;ע;ק. דטצונצען  ע־״
ך דיעששאל דאש טעט לי  צוגע- דיא אישעד קד

ש אינד שאשדעצש דא־יצק״ט  עצר- דע־צקאידנא
 צעשאשט א־דנוג; אי;־ שעשלאששען ;׳לטי;

״דד! ״ע־דען _________ ׳

לאנדערז. אויסאללען נייעסטעם
ד ז ־ צ א י • ׳ ע ־ ״ ; צ צ ; • ־ ל ע - ד ע  ד

 א״ש דיע־־שע־ ד—• עש ו ע. ־ א נ א ־ צ ו ל א ו ז
: שע-שטעט צאלצקדעש ק־״יאשציע דע-

ק איזט ״;אטט ע;  דאש איזט דיעש !״אי;ש :
 ־עייאליציא- דיא דעלשעש שיט לאדצצש-״א־ט,

 א ־׳ דך, צי־ •ע־ע־ ד־י״אשציע. דע־ אין ;א־ע
ע- ע־ל־טטעצע דיא אישע- שאש א׳:־ ״א־טד  ד

 ;ל״שצ״- אי;ד ט־אשטק. לינדע־ן צ• ־ע־לא;ע
־ ־אשיט דא דשע; טי;  לאשע־א- איד־ע; צא־ ד
 דאצצ־ איד־ע־ אין ״עלשע ענטשילדיצק, צי דע;

ק ע־דעש■:; א־שיצע צעצעד ד־א דאש  ד
ע ׳ דאשע; א״שצאנצ צל״שק ■אד־ע איש ״יא ע־־

 דיא ט־יצצק צארצער-קטען צע־־״יצע צא; דיא
 גאצצע א־ה־ע אוצד צליעדק דעוואאציאנארע

 צישט ״עלשע ט־־צצען. ז-א צע־לאששען. לידע
 א״נען אי; אינד שעדייטע דידט ״אש ■יאוסטק

 ,בעצי־שטעטע; צע־אטדע; צי דינטע־דאלט
 צלאטצליך איין. צא־דיק־נ; איהרע שטעללטע;

ק דע; אדף דא זאדע; אשע־ ר א  זאצ״אש- דעש ה
 שאל- אינזע־ע -ע״אלציאנארע שטאטט דאק

שעצי׳: צאלל ״עלשע ע־ש״צק, דאטען

ק צעט״שט פי־שטשא־ זא ,1869 ד א־  איש דנד. ״
 ■ק אינטע־ ענטשיטדדניננ דיא איזט צ־אשע־ זא

 דע־ א״ננאדשע דיא אלש ־ע״אליציאנא־ק,
נעדאלטענע; נדל׳־—אינא־שע צי־ אי־צע; צא;

:אש- שלא; —א •;לא; זא :עלליצצק

 צו •עשאלש א״־ דאטטע אשע־ :•עשא;־
 צעצע־אל דאט ;״אצט,

ק דעש שיט ע־ אלש ע:;־״  די- צא; .׳! לעש שא-:
 שע- 1.״ דעש נאשש־טטא: אט א״צש־אך זאצא

 צעסטוצג ע־אשע-טע דיא ף א״ ציים ז״צען טט—
ע. א;אל•— ע-ד טצק״ ע  •א״אנא״־טש צעצע־אל ז

אינד עצטצאלטע; צי עצע־שיע זאלשע א״נע דאט

!"•אוואנאודטש האך , ,
 איצד נעהשע; ענדע קי־ן ויאללטע דוצען דיעזעש

 א־ט.6 קאלאננע מאלאננעצו £אן דך פפלאגצטע
 .׳ווא־אש- א*:ד ״וועבעד״ ד־א דאס זאד, אללעש
ק דודך ייגע.־״ ר־ ען אין ־6אנ;־י אי ק י ר  יי

עד־ אינם זאג-אשדאק רעש אדף פ״נדעס דעש  ז
ע- אי; צע־ליסטע צ־אשע  ע־- קדיו-אשזרע י ד

דאשטען. יטשא־ט
£א~ פאלנענדע־שאשק ••אד א:;־יפ■ דיעזע■

 ״ווא־איטדי- אונד ״•יעבע־׳* דיא :גענאננען דך
ק בע־גע רעם פאן שנרעגק נע■״  הע-אב *־י
 טא-ניש- אהנע צוואר אינד פאזוא. דיא נעגעץ
ק אבע־ ראפי- טע־ נ -  אינד קאנאנען זיא ט

 א־ינער אדף שילטע־ן. איר־ען או־ף שיניצי^ן
 אינד שענקעלהאך שנעע דער •יא■ שטעללע

 - אן. צ״ט ■עבטע־ צו זיא לאשען ט־אטצדעם
 ליי- איין איינשאל איי־ ש־־ע זאגיואשראק בייא

 ט־יפפע דע־ שפיטצע דע־ אן וועלכעד טענאנט
ע־ :צ* ריקארינא טאיא־ ־עש ־טע, מא־ש  ״־

ט סאיא־ דע־ !״עשטעןצור איזט פיינד ט  נץ -
 שא- דעשזעלבק אין נאשציזערעץ. איש פא־אי־ב.

 רוקא- אינד געייעד־-ש־ששע, פיעלען שענטע
ט ב־ דיא ן א ־־־נא,  שטי־צטע נעט־אפפעץ, :

 א״ש ע־טאנטע ■יא־טר־ש־־־א איין ציזאששען.
 איין ״״ע־ שאלדאטען: אינזע־ע־ רען— דען

ק זיינען ־אבט איזט. ך־אאטע י: נעפאללענ
״דע :

א  א־נדעששען ל־עפען ־עי־אליציאנא־ע -
 פאן שאל־־ע אייגע אבע־ צי. קא־יינא— איי־

 ניע־ע־ א*ד.גק פאן פיעלע שט־עלטע שיששען
פא־געדק. ש־יטט איינעץ ניבט

רא־טנארי;ען פע־זיבטען,

 רען פלא זאהק. ט־־פפע דע־
 צלאטצע דעש א״ף טא־טע צויאלף ליעשע; דא,

אצצאדל צ־אשע־ע א״צע צאדשק איצד צי־יר 1

 אש-—ק דע־ ■ע־אבע־ע־ טיטעל דע־ -עשטע
א־זט. צע״א־דק טדז״ל צ׳ צ־ע״

 ״א־אש־יצע- דעש טדדילצאדשע דיא אישע־
 ־אלטאטינ״טען דעש א•:־ 16 ;ישי -עדשעצשש
ק א; 2;דשי ״•■עשע־״ ■עצישענטש  עאשצצק -

שא; שעלדעט ד. 1.״ אש ך־י״אשציע ■ע־ אי;

 אץ ט־וצצק דיא ערהיעלטק ד. 10. ״אש
 צא; זדאדען דיא א״ף דך שעצעדל. צעדע״יצע

 שצי־ ז ־ראצאל׳ צאך אינד שענעשק צו ד.אן
 צאם וואורדק איצטע־שטיטצוד. צוד ב־עשען.
ע־ ויעשטק  דאם איצד ״וועבער״ א״צע־ל״טש ד

 דאש אצדע־ע-ז״טש ־עדטעצט. ״א-אשדיצע-
ק דיא שעא־דע־ט. ״דעששעך -עדשעצט ל א  ד

 א־ אליצ״ ־ע״ פאן צאלל ווא־ען זאצ״אשדאך דעש
ק א־  לא;צ- שיט ש״דע־ז״טש ״א־־דע עש א•;־ ;

 שיעשע; דיעזעש בעצאצצק. ע־ צע״עד־צ׳ •אשעש
ואדע; אוד־ י! איש ששוצדק. צ״״א דויע־טע

א ק א־ט ו־עזע א״ף - ש־עקט ד- ע־ א ״ ע  ־
 זא״־א . זאצ״אש־אק דע; צע־ליעשע; צ־אצא־ע

צ- איצזע־ע איצד שטעלליצצע; איד־ע אללע  ם-
ק ק דיא צע־ד״־צע צא; שעט־אטע; צ ד א  צא; ד
א- שטע;—ע אינד •״דע־שטאצד אדצע דא;  ד־

 1 ש״א שלאש שידע. אדנע צאל•
 ־ דעם ד״זע דעט א״ש

 ! א״דצע שאשא־־יטישש
 דיצטע־- דיעזע־ טאדטעטען. שאל־אשק צ״״א

־ לישצרצע ! ־׳  -אש ט־יצצק, ־יא צאטד־צטע א::
שטא־ק. צי טש שאשא־דש דעש דדז  ע- - צע־

־ ן ״  אץ ־־אצאל׳ צעשט־צ; דיא דא שצדעצצטק ־
״א־, ״א־דע; שעשלאששק נאבדעם לוצט. דיא ן

ען<

בדק• צי צעשט־נ: 1

ק16 צאם טעלדעט ט  :שא־•; -
 שעצדא־שע-ע-; דע־ •ואודדע

 שאנן 10״ אישע- איינע־ צא; דצא
צא; שאנדע



4* • .תא 89.עי

 ענגחדעהען. צי פיבליקיטם דעם רעננטנים דער
 אונטע־שליי*עם דעם ענטדעקוננ נאך אידם דיא
 *לובט צור טיטטעל געשטעלדטק *ע.־*ינוננ צור

 געריבטס- רעם *אן אים צור־קגעוו־עזען, ער ראבע
 וועלכע ,אורזאבק דער דארלענונ: נאך דיןף
א אייך א־הן  ידרט6נע *ערברעכענס דעם באדן -

ע דאבק, אננק.6עם* צ■ שט,־א*ע טילדע א״נ

9  דערען ,אבלננענטען געעהרטק ריא -0
 *)יער איזט, אבנעלויוען בעדיטס אבאננעטענט

ק נעדט, ענדע צו ■עטצט כ חו  פ■!)■ דיא ודר, ע
 וויןללען. צו איינזענדען נוםעראצ־וןנם-נעביהר

 אנוו־־זונג א־־נע בעדי*ע דיעזעס צו לעגען ודד
ב״א.

ענטק א־־נטרעטענדע :■•א ■•״ ער אב^ננ
 *אדטזעטצינ- ערשיענענען ד״טע ביז דיא ד,אלטק

 :־אטאנט ן ע ש ■ ר ץ ט 0 י ה נ״ען אונזערעס געו
א ד ם וון ם או ראם״ ־1נ1א ״׳ו צוגעזענדעט. ט נ

:מערץ 15. טאט לייטטזי־ציעהונגען
24 30 54 3 90 : "־:[ב

רעדאקטע■ עדאנטווו$רטל־כער6
׳ א׳ ת־ • ר י ו ל . ד ר ע ד ע ד ע ל

 אנאנצען דער אינדאלט איגד *ארס יר6 י•־■
 רעדארציאן ר־א איבערניטסט קאנקורזע אונד

■ *ע־אנטויארט־נג. קיינע ־*

 דך דעדט קאטטיססיא; נע*ע־טי;טע דיא
 טעד־ע- *אן דער אץ *ע־אנלאסט, ד״ער א״ך
 קא*אציטא- ראבבינישען הער*אריאגענדען -ען
 געאייג- ענטש-עדען צוועקע דיעזעם צו אלס טע;

וואדצסיהלע״ ״*עסטער נעטעסטען

ז. ר ו ר, ג א
 איור. דער אץ

 קונ-*עלעדידאזא
דער שוחט, עי*ת

 צו געם־ינדע ארטהאדאקסען
 א״נעם שטעללע דיא א-זט

 *א־בעטער צוו״טער צוגל״ך
 200 *אן ׳אד־עם־געדאלטע דעם טיט זאלל, דין

 איב- אונד טקוד וואדנונג. *רי־ער זאטטט נ־לדען
 דבע״ל א־׳.־ ד״ח בין נעבענעטאלוטענטען ליבען

 טיט וזעלכע לעקנררענדע,6דע בעזעטצען. צו
 רבנים ארטדאדאקסען אנערקאננטען אן6 קבלות

 אייסשדיעסליך דייטע ביו אינד דנד, *ערזעהען
אבק, *׳נגירט געט״נדען ארטדאדאקסען אין  ה

 זיטטענצ״נניססע זאטטט קבלות אידרע וואללק
 א־-6 נע]ערטינטען רעם אן דבע־ל *סד ערב בי:

 אקצעפטירטען דעם נור איינש־רק. שטאנדע
ק6ר״זע-ש דיא ו־ערדען *ערניטעט. עו

*־אנר, איגנאטין
*־אזעם. 2-3

ישראל מכרם כשר יין
ך ל אוי ח. ש ס פ

 ם־טטעל- ש־ללער, אינד ־>*טד £עבםי:ג. הייריגע
 געב־נדען א*ן סז^־טען

ליטער, 200 ב־ן 100 £^ן
ליטע־, 300 ב־ז 200 £^ן
ליטעד, 400 ביז 300 £ץן

 באדנשטאציאן אב ליטע־ שע־ ק־־׳ 12 ביז !0 א
בייא נאכנאהטע. געגעץ שערזענדינג ב^נידאד.

עם££*דלען. בעסטענם ה־־זשרדען ששא־זאטען

״האזאי־קאווע״
 בילל־ג- דאהער טע, עם ב £ערלאםל־בםטע, דאם

קא££עע-ם־־ר^:אט. סטע

פסח. של ציר,אריע
 •אד־ שע־טאנענטע־ אינטע־ דיי ע־צייגען אויך

בודאשעסטער דע־ רעש-א״שזיבט

קולטום־געמיינדע ארטר• איזר•
רא££עעשו־רא;אטע.

 שמעצע-י- גדאסערען אללען אץ ניעדערלאגע
 2 ט^נארכיע. דער וואארענ-האנדלונגק

 סידדז*;אט־ ש^ק^לאדע-, אונגאר־שע ערסטע
בידאשעשט. אץ וי*גע:קא££עע־£אב־*ק א־נד

דעי!
ראטהים אדארח

ניעדערלאנע - קנאבענ-קלי־דע־ אונד
 •ויז- קא־לטקאטע־נע לאנדשט־אסע, ב-אטעסט.

שק רעם א-״ים  קא**עעדרזע. אדצ״
 *-׳ד- *אן לאנער ד״בםארנרדטעס ז״ן עט**יעדלט

קנאבעג- אייך יא זוןטטער-אנצינען. אינר •אד-ם-
בי •דיי׳ .ו ל . . . *אזא; גייעםטע־ נאך 1 שעטנז שש.

קטאאט נאך בעישטעלליננע;
ל♦־* * 1 <ן -

) אינד ט א:;ע£ע־ט*גט. ״

דפסחא קמחא

 א זענדינגען ג־אסע־ק
 1* ! <*! געביגדע עדזיבט. גאבע

וזעדדק אינד גע־עבנעט ל*טע־
צודיקגענ^טשען באגיהאד £־א:קא ש־־יז

 א:־ ענטשש־עבענדע ,ע
 שע־ ק־׳ 2,/• שיט •ע־דק

דענזעלבעץ
2

ערפיכדוג נייעסטע דיא
ם־^פעסא־ נאך דאס איזט

 ניי- אמע־־קא בזןגא;דאוים
עלאטט׳- *ע-בעטטע-טע

 שט־ענג
דיעצו 1

 : אינטע־ צייא־ אינר בע־״טק.
 טשנידים. *אן דבט1א׳ ־•טיעללע;

 דעז־נ- ■אבבינק א־טד. טעדרערע* ז״טע; *אן
 ר*םדא קטדא ויענע; אנטעלריננק ראוררק. ני־ט
 ״אדצ- דע־..*עםטע־ ״*ע־״אלטינג דיא אן דנד

 נע*ע-- דע־ קאנצל״א ריא א; )ןדע־ טידלע־.
ריבטען• צ• טינטען

)טטיםםיא;1די־ב*יד־יננם-ק ׳•ד.->)־טד. ריא

שמורים. קמח
 קטד שאנעם איזט גע*ע־ט־:טע; ביים

ד אינד  דנ
נע*ע־- -ען

861£ודז3תח1ח 0עתס1ר3>1 £ק01)1 ת 6 0

אנצי־גע.
 לאיי״ס ד ס׳ *ע־לאנס־ביבדאנדליננ דע־ אין

ע-נזיענע; נייא זאעבק איזט בידא*עםט אי; זאד;
פסח של ח;דח

־זעטצנג

שאל־ אנדשאן ב־ובב
העד• ש- ׳ואהל זאו גע־.

( אונד ־ דאדען שי• ייך א־ אלש
גישש ריינעט אויש ין שעדע׳ ע

דאש . אינד ן

ע־ם*ט א־ב? א־נגא־־שע־ ״ע;ע:
ק-/ 20 ש־״ז בילדע־ץ. אונד

 ציזאםסק ליעקב אמת אש־יש. עיללית ד.', גב־־״ת
ה ד ך הנ ש ל ל א א בנ ד ב זאטשט שים,—ש ־״כ א

שע

א*
ע אלטעשששען -נ אי נ

 א : ע ז י י ר פ
ני 15—10 ז*ן6 שעלטע

יללינביי טע

̂ן יכפאכע  ד^פ• דלדען, ד—0 פז
האלש- דיא אום קינדע־ שיי־ רען.4

 דאב צ־ שציד של לשצד ששי־יש
אן' בעשטערל־גגען ־יעשבעציגליבע

־•=שען•צ* מיגפתן
: •ים־ג ד

שע ש  :אד־ע
1ח 1111321.

 ש ד;אץ אשי״־ :ץ
זצ״ל.

8םו11 011 (086]

 אי*שגע£ד קינסטליך
 ד 80 יז—£ דע-ן.

 ד״ט שיט
 אבנאדשע

רא: זא:ט.

לש ד אצייבג־נ

י 1ל׳ש

א־נד אדנע דגדית ז אייך זא ד־׳.
נ־אםע־ע־ ב״א איבע־זעטציג:

_;ע.צ בע־עבנינג ב־לליגשטע ־
גילך׳. 1 £־ייז ״ק. £־ •*־ישע —1

•ידיש-דייטשע־ ץ א עילם •בית1
ן 2 ב־׳. 80 •ייז £■ £ע־£אשט.

ראנע• •זןשעט
בעשט־א־ינלאנען. שטע־,

 י־עכטם. ^כ אנצינעכען. טע
ל־יכוויישע. ד־א או־ך

 ל*םש-םאל- :יוטשע־־שש-טצען.
אל• איגד גוממי־שט-דםםען ,

 •א דאשםעלט, אדע־ דינקש

אכגאחדע ד־טטערשש א־ד■ נ
בייא געהענד

1̂0,> 1.ז 1.> 14)חב1^ב1,)י> 1 1 1 1 7 1? .1 0 1 1 1 1 7^
.1886^  1111>13י.*)(ן21, 'י!1־3ח2 64111̂.

^886 אז.ח 8, ח61<6ח ז10וח ח8ג׳ 1־111.110: >!0^ו
0ת21'801ו6ת 1131180.

ש־נשטעי
̂ארד ,גולדען 100 צו :ש

 נעי854
ע*18;י0

ער נ 860
 •שטאאטשייא־ ע•1864
. . ״ 80 צו ״ ״ ע*1864

..............................................קרעדיםלו>זע
 . . . . דאגיי-דאמששיש־ששאה־שס-לאזע

 גולדע; 100 צ• ש-אד־ע:-לאזע אוננארייטע
. . . . נולדען 50 צו דאלבע דעטטא

טהיישטרא׳

כארץ. יי5• שאם בארזענרןורזע בודאשעסטער

ש:4 ־
ע. ז א ל

 ששאאטש־יא־ע ־צענטינע
.לאזע גאנצע

119 50 
128 601

189 -  
168 —

•אזעל! !ל

116 - 
115 — 
109 — 
125-.
127 י ; קיינורונאללייז;' וויענזד

כרלדען 100 צו לאזע •עסטע־
-..................................יענטענשיינע קאדא |1—

מ ! 10.......................................ענלאזע
501 23

- 39
— 19
— 19 

40,75
- 35 

-20
- 60

יזיזע
א-  נולדען *0 צו ראזע קל

• * 10 ״ לאזע קענלעורטש
. ״ 20 ״ לאזע קראקויער

. ״ 40 ״ לאזע א£נע־
. ״ 40 ״ דאזע שאלשש־

. ״ 10 ״ •ודארשסלאזע
, ״ 40 ״ לאזע סארט

. ״ 20 ״ לאזע זאיצבוינעי•
: לאזע גענאיס סם•

שטאנישל
ל; וואלדשטיץ

עיראזע, ׳
. 'אדע

. ״ 20 ווינד־שג-אטץלאדע״
. ״ 20 ״ לאזע לאיבאכער

* '56110111.* 5111(61(6)1, .!מ 12. ״ !>**$ וזסע )5111^

44,25 
23 -
27 50
36 50 
23 50

118 -  . 
86 —  .
96 50 .

1 96 — .
97 -  . 

102 — . 
100 60 . 
109 25 .
97 — .  .צעדענט-אבלאזיננש-אבלינאציאנען

 באדענק־ע* א־ננא־ישען דעי ששאנדשי־נע
׳צו דיש־אנשמאיט  . . . שעיצענט 6,/

 101 — 5,/•,/•צו הישאטד״-נאנק אוגנ. דע־ דעטטא
 100 60 5./•,/• צו נאדענק־עדים אללנעד. דעטשא
 . שע־צענט 5 צו דעשטא

 אוננא״ש־גאליצישען •ע־
. נאידאשטבאהן דע־ . . . 

 ק־עדים־אקציען אסטע־־ייכישע
שע א-  . קיעדיש-אקציען אוננ

. . אנלעהען 3,/• שע־בישע
ז ד ו ק - ד ל ע  נ

 ׳לבעי־אשיא
. דוקאטען

־נולדענ־נאדד•8 ניש-אוננארישעס—אשטעי
9 63 ................................שראנקס) צ0( שטיק

 . . . נאשאלעאנדאר
-ינסבאגקנאטען דייטשע

. . . דארק־שטיקע20
. שאשיע־-בעל יוש^יעע

101 -

101 50. 
166 50. 
169 50. 
314 00 . 
313 — . 
4 0 - .

80170. 
661 .

9 76. 
58 60. 
1169
1123'.

כארץ. י •יי שאם קארנהאללע דער שרובסשרייזע
שע־ '4״
11111

ר ר

11.65-1175
74
75

פג

11 80-11.85 76
11.90-12.— 77 ״
12 05-12.15 78 312 20- 12:10 79

12.05-12.10 75
12.15-12.20 70 ״
12.25-12.35 77

>112.40-12.50 ־8
12.75 — 12.60 79 יי
12 65—12.70 80 יו

12.30-12.40 75
12.46—1־2.55 76 ח

12.65-12.75 78 !1
12.80-12.85 79
12.90-1295 80

12.15—12 '25 75
12.25-12.35 76 >1
12.40—12.50 77

1־2 56—12.05 78 !!
12.70-12.75 79 ״
12 80-12.85 80 2

שע־
100

י די *־ י

יו
ע ט ב ־ ש

9.10—8 01) ?* . . . אלט קא־ן
10 50-9  50 64 . מאלץ נע־שטע
7.70—7.50 62 . ש־שטע־ נע־שטע
7.95—7.55 40 . ראשע־ . . .
7.35—7.30 75 | . כאנאטע־ קיקו־וץ
7.25-7.20 73 עי אגרע . . . י
6.15—6 90 — 1 . . . ואהע. הילזע

12 - ו־ו יהש שע־ א ווייצען 1067ו ל הע־כשט ^ . 
— זג ״ ד
726 נל־״ז־ גי. מאי ״ הוקו־יץ

— ״ ״ נע־ששע
״ דאשעי

8.0*2 שייר,־אה־ ״
יי ״ •עשם ״

ניי פל; ; ט ב י ד £ע ז ל ־ ד :
10.60 9.50, ס . . . נייזיילען
13.— -תו }ן צווערגבאהנען
15— ״— ׳ / . . . לינזען
11. - 9.50 גז י . עיבזען

1 י י 5> י 10. - * " זא: הי־יזעבריין
40.- 39.— 1 גיויע• ־לר■
10.50 10. - | דו האנשזאמען

 ס-. 317,—יי'
קד׳ 84—33,/• גנוו.
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1•זא 90.
 בעד•׳:!•;; אינענדליבע־ ]א; ״>>ריענטע״ רעב

איזט.
ד א *; ת י ר ע ס . י1: , !  ד־א ה״.ו :

ק צ״טוננק  אים :שאלנענדעם ה־ער־בע,- טעלד
 א״ני- שא־ דך האט סולטאנם רעם אוישטראנע

ה-:: אינטע־ טא;ען נען שי  בירנערט״ם- דעם אנ
 היא אץ קאטטיפטיק א־ינע חב-ון שאן טע־ם

ק, המכשלה״ ״מעדת ב ע ענ  אונטע־- צ• דא אום נ
 נאטהייענדיג אויטבעסםעהו:: קיינע אב דבק,
 מא־ דיא שיד אייך היא אין א״נטריטט ביים ז״א.

 אלדע דך ווא־שען :הו£ט ה״לינע האממעדאנע־
 אונד ערדע דיא קיסטע; ניעדעד, אנווקענדען

 אונד ויאנהע דיא נעבעט. איין הא בטעטק—שע
עי וואלבינג דיא  העי ארך עבענזא גרו**, ד

 בעם- אץ נאך דנד האהלע, רעד שאה שא-הא;;
 דעקעל היא צ״גען דאנענען צ־שטאנרע. טעם
ק אי־ף  ,אביהסים ״איינות״ •טטיינעהנען ר

 בעדייטענדע לאהים אינד ׳עקבים ,דבקהים
 וועררק דעקעל ריעזע דיםםע. אינה ששאלטק

ק ע-זעטצט ע ״ נ דורך דאהעי ד ־ ע  היא ״
עי באדען דעם א״ף שא;- קאמטיסטיא;  האה- ד

ע  קוייטטלעך). 1 שאשיער-שניטצעל שיעדע זעה־ י
ק שא; -  מאהאסטעדאנעי היא ויעלבען יודען, ד

 *ע־- המבשלה״ .םע־ת היא אין א״נט־יטט דע;
 איינע דייך ש־עדע :אטליך ששלענק ב־עטען,
אטע; טיט שבען—שאשיע־-שט אשש:׳:;  איה־ען:

 דיא דאם־ט דדנאבצי-־־ע־שק. האהלע היא אי;
זאללען. בעטק דא ש- יאםה,ית״ ״אבית
ם • א ה ע ו ע ט י ט א ־ ק י  ד- ע ט נ ו א צ

־ נ א ו ו ם ״ א ן ע ש י ס ו י ר ע ד נ נ י צ ט י ט  ש
ר ע י ע > ד ן א ד ; א ל ן י  בעשלאסםען, האט א

ק  אין איים״אנדע-ע- רונדשען דע- טה״ל א״נ
 איז־אע- ״טאינצעי דע־ אנציזיעדעלן. איי־אשא

 שאל;ענ- טא-ץ 13• שאם היע-יבע- ש־״בט ליט״
י האטטען ;עסשע-ן :דעם י  שע־ננינק, דאם ו

ק ען לעויזאהן, הע־ טק י אני עז  עננל׳- דעם אב:
 אינם בייא אי:טע-שטיטצינ;ם-קאםיטעע'ם שען

ע- זעהק, צי ע היא אינם ד אט״  שלאנע אינד ט
 אינטע״פטיטציננם־באטיטעעים ענני־שק דעס
א״סא־נאנדעיזעטצטע. :אהע־ען דעם

אם *א-אייםשיקק, אלדע;------ דאם א״ך י
ע- א״ם״ היא קאטיטעע :ענא::טע -  :אך נ; א:
ט *א־־ע־ן צי אטע-קא ־ ע בט אץ איזט. נ  - ־׳

 -—דע צאהל היא האם יעדא־ ע-״אג׳;; נע־
ם״אנדע־ע־ שישען איינע שא־א״םזיבטליך אי

 קאטיטעע האס עם האלט ודדי, דין ג־אטע זעה־
 אללעזאטטט ד־עזעלבען אנ;עםעםםק, שי־ ניבט
 האנד- שיעלע ציטאל ש־קען, צו אטע-קא נאך

 ד־ע־ שייינעד, שניידער, שוהטאבע־, :ווערקעי
 דך עטצ. זאטטלע־ טאלעי, טאשעציעיעד, העי,
ק טאכטען, אייננק דאצי ניבט  צו אקעד־בויא ד

 אינ- וי״זע, אנדעיע־ אי; שיעלטעה־ בעט־״בק,
 בעדישס-אדטען ביזהע־ינען איהיען זיא העם

 נעוו•:- צו ב־אד איה־ בעשםעי בל״בק, טרייא
 קאטיטעע דאם וועידק. דין שטאנדע א־ם נען

ק דאהעי האט ק אין נעשאסט, שלא; ד  אי־נ- ד
 דייטשלאנדם, דא־שעדן אינד שטאדטע; צעלנע;

 עננלאנדם שיאנקר״בם, איננאינם. אםטעדי״בס,
 א״ני- עטיצ. דאנעטא־קס בעלניענם, האללאנדם

 אינטער- א־טע ■עדעם אין שאטיליק ווענינע גע
 שאטיל■- •עדעם ■וירד קאטיטע דאם צובדיננען.
עי א״נצעלנען •עדעם אונה ענ-שאטע־  אוים- ד
 נעל- םוטטע ענטששיעבענדע א״נע וואנדעדעי

 נאטה- אלם וועלבע לאסטק, איבעינעבק העם
 נעשאשטם־בעט-עבע צים קאשיטאל ווענדינעס

נענינט.
 צו לעזעי, נעעהיטען אונזעיע ביטטק ויד

 ויאנאבאנדייענדע ניבט עם דאם בעאבטען,
ק דנד, בעטטלעד ע־  קא- דאם אנדעדעלונ; ד

ק אי; טיטעע ט נ אנ ענ ק;  שטאא- א״דאשא־ישע; ד
 א־בייטזאמע. זאנדע־ן ,בעאבזיבטינעט טע;

ט לייטע, אבטבא־ע של״םינע,  בע־ איגד בעי״
ך שאהיגט,  איני דך א־ב״ט אננעשט־עננטע דוי
 דעלעניי- איין עדנאה־ק. צ• שאטיליק איה־ע

 איינצעלנע •עדע שיי •וירד קאטיטעעים דעם טע-
 בע־ דיא א־ט איינצעלנק •עהק אינה שטאדט

טזובק, לייטע ט־עששענדק  אנזיעדע־ דע־ע; אי
שט נעיאהע לונג ענן -ירד. דין עיוינ  ם׳'- נו־ י
ט דך נעט״נדק ״דישע זענד  ע־קלארק בעי״

 אישצינעה־ דך בייא שאטיליק א—צ •ע דק,—ו
 אדעי שאטיליע; צוייטויזענד •וידדק זא טק,

 ה״טאטה נ״ע א״נע זעעלק צעהנטייזענד צידקא
ע אין ע־טאנליבט, איה,:ק עם ז־א שינדק, ה - 

ק שריעדק אינה הי ע צ• אינטע־האלט אי

 שטעהט בעהא־הען האהע; דע־ זייטק שק
 הינדע־- ר״ן שלא:ע ד־עזעס ויסםענם אינזע־עם

א ענטנענק. נים  איישיואנ-ע־ע- זאלבע נוי י
ק, -ע-דע; אייםע־זעהען דאצי ל אי  טיט ״עלבע ז

 א־דני;נםםאםינק איני שאסטען -ענעל-עבטק
דנד. שע־זעהען ה״טאטהם־שאשיע־ק

ע ע ״ : ש י ה נ. נ ו ט ״ צ ״
 איים- דיא דורך וועלבע וואהלטהאט, דיעזע

 אינגליקליבען אינזע־ק שלאנעם ד־עזעם שיה־ונ:
ע, וועדדען נעוואהיט ביידע־ן ד  דיא וואיע ״-

 וירדען א״סוואנדעיעד דיא נ־אסטע. דענקבא־
 ל״ב־ שיעל שטאאטען א״דאשאישען דען אץ דך

 •ענז״טס אלם קאננען אקקליטאטידדען טעי
שק העם א  ד״טש זאטטטליך זיא הא אצעאנם. ני

ק שאן דאך זיא שטאטפען - ששיעבען  אים ד
 שע־טריעבענק ד״טשלאנד א״ס 1>30 •אה־ע

 אץ אנזיעדעלונג א״נע ווא־ע זא - אב ■ודע;
ק  דאששעלט איהנען לאנדעין ד״טשרעדענדק ד

וינשענסוועיטה.
, ״יםםק וואהד י י י דאס ו י ף בעצוג אץ ו  אי

 צו שאדאורטה״לע אננעלענענהייט;־אסע דיעזע
 זאנען, וירד סאן ווערדק. האבק בעקאטששק

 בעווע- אנטי-סעטיטישען העד דאדורך סאן דאב
ע. ל״סטען שאישוב גונג ד  זאלל עם אבעי ויי

ק נאך טאסשענ-א״נוואנדערוננ איינע ניבט יא  ד
ק מ צע  שטאטטהא- גענענדק אונד איטען איינ

 אין שאטיל־ען רום־שע דר־יא אדעי צוייא ;בען
עי ק א״נ סעי א  אץ זאלבע א״נע שטאדט, נ־
ק וועידק א־טע קליינען איינעם  •ודענ-האם, ד

 ל־עבע דיא נעגענטהייל. אים שעדטעהרק. ניבט
 אינטעדשטיט- טהאטזאבליבע אונד ש־יינדשאשט

 ברידער. איננליקליבק אונזע־ק ויד דיאנ צונג,
עידק טי,״ל צ•  אבטונג. דיא ווערדק לאסםען, וו

 בייסטליבק ״אהלנעדננטען אונזערע וועלבע
עי ב-נ ט אהק, נאך ניר הענק, אינם שיי טי ה  עי

י י הער אללע ו״עהערהאלט דאהעי ביטטע; ו
ק  איטשיאנע שא־שטעהע־, איני יאבבינע; י
 וועלבע אינד אב האלטען. צ■ נעטיינדק דען אין

עי אנדעי סיי  נע- א״שצינעהטק דך ב״א מאן אי
ט די ;ז״א נ״נ  אונ- דאם .בע־״ם נע־ן דנד ו

 דעננטנים אץ יאשאן טעישטיטצוננם־קאטיטעע
 שעיטיט- צ• ר״טערע אללעם אינד זעטצק צ׳

 וואהל- הצהבה. סן נדולה הםדים נטילית טעלן.
ד נעאיבט. וייזע ריעזע־ אץ טהאטען.  בעד״־ דנ

 שאו ששענדק האם אלם •׳ע־טהשאללע־ טענה
אלטאזק.

!וזוננעז.6ער6
 בייא ש־אטיענ-אנלעהק.) זםע־בישעש -

ע-  שטאטט- בעלג־אה אץ טא־ץ אי-ניק אט -
 :אכשמעהענדע וואורדק ע־לאד:ג6 געהאבטען

 2646 1116 :צוואר •נד א געצאגען, סעריק דר־־א
הימנו- דע־ *על6 םע־*ען ד״עזען איים .4882 א־נד

 אש געכעשעש, נזןטט צו אינב־ינשט שע־דאששעלטע־ דיש
 רע־- איה־ע ש*ש־-שוןן דע־ דאשטע נייא־יאד־ס-שעשטע

̂כד־י נייק דעה וואדל דיא ע־נ״ששק. צען  אן דע־ .4קז
 טיעטען קלעמענש ריננע־יכטעשק יעס שטעללע דיא

ק איי־ז •יא- זאללטע,  שעששגע־ שעשטעמבע־ -םען18 ד
' דיא דאללמען טאנע דעטזעלבק אן זעטצט.  *טבע־4:
ק קאיזע־ש רעש שערלע ענ  ־אמישען דעש •ידען אללע נ
 שא־נעלעגט בעשטאטינינ: צו־ שענאטע דעש ־אנעש

וע־דק. ן
ק :־•שטען דיא אריך א־  רענן מיטאינבענ״ששען. וו

 שעק־ ■ידישע איינע אלס נזןך דאמאלס וואי־דק דיעזע
י יי בעט־אכמעש טע  אויסנארמע, ארנע זזןללטק, ז־א 7א

 שעש- •טען 18 דען איי־* ווע־דק. געוויירם טזןדע דעש
 שע־זארנוננש-טאנ דע־ יאה־ע יענעש אץ שיעל שעמבע־

דכם־־ט״)• (״יזש
 אנדאנט הייסע־ וועלך ד־ט דענקק, זיך קאנן מאן

 שלעהטען, הימסעל איש שש גז* צו יודען ־אמישען דיא
 ע־צאה- ווייזק אונזע־ע בע־יישען. זינדען איה-ע ז־א וויא
ק  ע*- זיך טאנען דיעזק אין דאש מד־ש, איש אונס ל

 אין :ש־ישט דייילינען דעי שע־היישונג דיא שיללטע
 צוש צו־יקקעה־ען דוא ווי־שט דא ״ . . . נאשד, דיינער

ק וויישש אונד נאששע, דיינעש עווינען, א־נ עי  זיינעל נ
שטיממע.

 סאי- נאמענש וואה־זאנע־, איין האטשע קאלן אץ
 -טען18 אש קאמער דע־ דאש ם־אשעצייט, דז^ניאוס׳

 נא:- שטונדע, שינשטען דע־ בענינן בייש סעםמעמבער
 סאן וווירדע. שאללען מא־דע־-האנד שאן מיטטאנס,

 דאיט נעב־אנט, •אש נאך קעטטען אץ אידן האטטע
שע־או־טדיילט. שאדע צוש אונד אבנעהארט

 איתי׳ :שסיאך אונד וואה־זאגע־ דעי לא:םע דא
סיין !וואללט איה־ ודא שעדאורטהיילק, ם*ך קאננט

 ניכש וד־ד מא־דאניאוש !אנדע־עס איין אידט נעשיק
 הונדען שאן ודיר ע־ שטע־בק, הענקעי־ס-ראנד שאן

 שם־אשען צו ליגען איהן איש - וועידען. צע־־יסשען
 שייטע־הוישען איינען דאן דאש קאיזע־. דע־ נעשאהל
 שלאמטע דיא אין וואה־-זאנע־ דען אונד ע־־יכשע
וועישע.

 אללזאנאלד וואו־דע קאיזע־ס דעש עד,ל6בע דע־
 מאן דא צונענען, ווא־ זעלבשש דאמיציאן ע־שיללם.

ע- דע־ לאכעלן איין שאללשש־עקשע. או־טדייל דאש  נ
 איג- דען מאן אלש נעזינש. ויין איבע־ צאג ־יעדינוגנ6

 ווא־ף. שלאממען דעלל-לאדע־נדען דיא אץ גליקלינק
 שו־כטבא־עס איין ב־אך אוינענבליקע דעמזעלבען אין

 שש־אמען אץ דך ע־נאס ־עגען דע־ אויש. אונוועטטעד
 דע־ אונד אויש שלאממען דיא לאשטע הע־ניעדע־.

 לעבענד נאך שעיליעס וואה־זאנע־ האלבשע־ב־אננטע
 עי שטי־צטע דעסזעלבען שיסע אס שייטעיהוישען. רען

 נעהען. צו ודיטער נאך נענוג, ק־אשם־נ ני:ט ניעדע־,
אי אייגע קאש דא א  דען צעד־יס אונד העיב־יא הונדע ש

 ע־- הערץ זיץ אונד עם׳ ואה דוןמיציאן שטע־כענדען.
שרעקען. אונד אננסש שזן־ ציטטע־טע

 עלענדע דעי האט — על, ־יעף — וועהע, ״וועד,ע,
עי  וזן שזן־אדסנעזאגש, וואהרהייס דיא זעלבסט דך אינ

 בעהער־- רען איבעי עי וואס אי־נטיעששען, אויך ווירד
האט.״ שעיקינדעט וועלם דעי שע־

 טאגע זןלנענדען6 דיא שע־ביאכטע קאיזער דע־
 שירכטע־ליכשטען דע־ אין נא:טע שזןלנענדק דיא אוגד

 העיכייא. סעשטעמבע־ ־טע18 דע־ קאס ענדליך אננסט.
ץ ווירד דזןמיציאן, ואנטע ״הייטע,  צוטדאנען׳ עטוואש ז

ע ע־ד-ק־ייזע נאנצען דעש אויף סענשען דיא זןן6ווזן
ווע־דק•" רק

שזןלנט.) (שזן־טועטצינג

שש־עבזאאל. ע:ע־4£א

01] 0^אוסו^1
ס פ 5 מ מ 1

!)יינינאל ■יא

זיגנער-גאהמשינען
ט דנד אננ עיי עי בעסטק דיא אנ  אוני וועלט ד

איידק  אויסשטעללונגק 130 אלם טעה־ אלף וו
 גענק וועררק דיעזעלבק שיייזנעק־אנט.

״ •  טזןנאט שער של. א שק -אטענצאהלונ; •
■ שעיקוישט. ־•

•נ. •וא־טצנעינאססע בודאשעסם, נ״דלינגע־, ג.



81.־ 2.90 ש •ע נ• י ד י ג• נ ו מ צי* ע י
 :אך א*:ד אנ:עגרי££ען צעלעביצ-רקאין £אן

ק צ־ש געגעניועהר שאפפע־ער ב ע ג ע־ א־י  ־
א ד* עדליטש ־א א י י י ״  געציואינג? ק

יי £אם א::םיםטענצ-םאנ;שא£ט  אי;£אנטע־יע- .
 1שאנ דר״א :*ערליסטע *אלגענדע רעג־טענט
ן טאדט. בריעבק "'1• שצוער, וואורדע שאנן אי  א '

 טאנ;שא*ט איב־־נע דיא ייינט*ערוואונדעט
 אייגגעדיקט. ראיגיצא אץ איזט !אשטענם דעס
א דיא אזד א־  א'ינ- זאגלייך £אטשא אונד *אן;

ק האטטען *א-שטאסע געל״טעטען  ;־■ ק״נ
 א־ז ורעדעי רעוואליע-אנא-ען דיא דא *אל;,

עי  ויאדק• אבגעגאננק צעדעביץ אן6 נענענד ד
 אבע־טטל־א״טע- א־זט סארגענם דעזעם 18. א□

 £אטשא *א; קאלאננע א־ינער טיט *וירוד נאנט
״- דיא האט אוגד אבגע־יהט קאיניצא נאך  א׳

 צע־שטאדטגע- אונד *עדלאססק צאר-ראדוילא
 אייגע האט געלע:ע;ה״ט דיעזער ב״א *■;דק.

 טים*ע־- אדם ט־ו**ע אונזערער *אט-אללע
 פאט־^ללע ט*דק*שען איינע־ ם*ט שטאנדניס

 שיר־ א**ן ויאב־יא געוועכסעלט, שיססע איינגע
 וואירדע. מערויאונדעט לייבש סזןלדאש קישער

ס ראש קאלאננע דע־ ק^מסאנדאנט דע־  א
 בדיגאדע ע־סטען דע־ ק^שמאנד^ש דעס דעגע

טע- בעד״ערן -אס *אשא סילייםאן  אדם- ה־ע-
 געגע-אל- £אם א-זט נלייבע דאם ;געדד-קם

געשעהק. קאססאגדא
ם • י ו ו ) ו ; ד ו ב ס ר ע ט ע  ודרד *
 :עגע־אל :טעלעג־א*-ט מארץ -טען17 *אם

־ אץ ע־ה־עלט שקאבעלע*ף ע ג  קאדדעש*א:- א
ק *אם דענץ £ע-- ע-גשטק עה-1 אייגע; צא-

 א;גע- ■•א:ד דיא אן אי־גע ■ך
א גאז-£לאםםע. דריקטע  רעט- ש״ש*-עלע- -

 אדסשטאטטונגען אוגד קל״דער דיא דך. טעטע;
 א״נע־ אלם וועגיגע- אין *ערנראגגט. ד;ד

 האלצגעב״דע גאגצע דאם וואד *־ע־טעלשטוגדע
 אםט.6ע־ וויגדע הע*טי;עם ב״א *■•ער *אם
א  בע- *•■ער ראש ;•ר קאגגטע *■■ערוועה־ -

 רינגטהעאטער- ד-עגער דעם ;אך ש־אגקק.
 ץאםם־םםיאן שטארט־שע דיא האטטע בראגד

 בעאג- האלצ-שהעאטע-ם רעם ׳טליעסוג; דיא
 א״נינען םיט •עדאך דך בעגג־גטע סאן טראגט

 ראם דך. ערגא: געסטערן ע־בעםםערונ;ען.6
 ■ואםסעד, אר:ע אייסעד א״*;עשטעללטק ד־א
א  ד-א א-גד ווא-ען *ערשלאסשען שהידע; ה

ט ענםטע-6  לאצגטען. וועריצז געא**:עט ;•:
ק אדף ב־ז געב״דע דאם ■ואד אוהד 11 געגק  ד
 וואר טהעאטער דאם ניעדעדגעבראגנט. ;ר־:ר

-  טע;- ק״ן דאם *עדז־כערט. רובעל 60.000 *
ק צו שעגלעבען  אום- דעם ■וירד איזט, בעכלאג

ק אץ ב־אגד דער ראש צוגעשר־עבק, שטאגד  ד
ק— אבערען  ד-א האטטע זאנסט א-ים:-אך. ט

 וויעדער- א״גע ד':;-טהעאטע־-קאטאשט־א*ע
גע*ו;דק. ־אל■:;

ר1 • י ־ א ד• * ם • ; ש ־ ו ע ל : •כ : ס ע
.ע ד •ב  ש״ק )םשעגען1*ע־*ל •■ג;םט אש 1-

- די;ע ה־עלט ה ק—ע ה —הע ד

 אונזערען *א; ש*ע:דען גע א עט בער-ט, געדגע י
 א-:ד א־בערגעהטען צו אבאננענטק נעעהרטק

 עם- געגק קאט־טעע ה־עדגע ראם א; זעלבע
 אוגד ,א־בעדנעבק צו **א;;ש:עשטאט■;׳;;

ק דיא זאיוזןהל ורד ווערדען ט א  ש*ענדער דער ג
 אוג- אין בעט־אגע קודטט־רטק ד־א ארך אלם

רע־ ד־א - ע־א££ענטלינען.6 בלאטטע 1

ט זעדבםט ע-  געשש־א- ע- -אש ■־א־םטע. :•:
האבע. שק

ם ד.) :א - ־-ב ע ט א ע ה (ט •  *עטע-ם- א-
 )-ט־:ק1ד דעם בראנד א־־גען א־בעד והרד ב־ר;

 בע״יב- *אל:ע;-עש א*ע-עשםעג-טהעאטע-ם
ק *-■טא;. אם טעט  ד-א בעגאגן דיעזעט 17. ד

 צו- דע- אבעגדם. אוהד 8 א-פ *א־שטעלל■;;
 ;ע*ידלט. דאל£טע צור עטדא וואר שדעד-רדס

 *-ע־--וף, *לאטצל״ ע־טאגטע אוה- 9 געגק
עס םיגיטע:לא:;עש א־ץ א- טב ב ק *- אגג צ ד-
ק ק ד  *•עלען ק—* א״דגע בעגאצן. אדםגא;:
ק *א; וואודדק איגד א-גטאכט אץ ע־ן ד עג  ״

ק. *־׳•ע איגיס א; ט- ע — -י— דע-ג־אסטע ;

 דער אבערראבב-גער
ק די:ע־ שלישע אם ;•דא*עםט צו טיג א-  יג־אפ

 ראש אן אשטעלל צינדענדק אייגע; ״דרשה״
 נעטייגדעשיטגדיעדע- י״גע־ היטא:יטאטש;ע*יהל

שי- דיא דורך דע- איגטע״ששיטצ';; בעהי£ש - 
ק ק ש אט  *ע־איגגל־ק; :־״עלטה

 עד די:ע א־זט צייא־ איגד שרידע-,
־ אבע־ראבביגער ע - ״  *ע-זאן אייגענער אי; ש

 ביי;עט-עטע; איגטע־שטיטצי״ש-דאשיטעע רעם
 א״געש טיט א־ ב״ש א״ך רע־זעלכע האט איגד

 ער- שובשר~*ציאן ד־א בייט־אגע גאשרא*טק
 דיע*ע־טע זאטטעלטא; ע-שטע דע־ א££:עט.

 דנד ;•לדק 900 א־בע־ ו -עדלטאט שאגעם א";
 דיעםבעצי:לי:ע- א״ן איינ:ע*לאשםען. בערייטש

ק—עה־ דינער £א; א־זט ־'" ק ד הע-רן ד

א י ד ו • ( . ם נ ע י ב ר ע ם נ נ ו ר ע ה א נ נ  א
ק קאנינע צים טילאן דיטדעם  וואורדע, ערהאב

 אסטערר״כוש-אונגארי- ד־א דך בעשא£טינטען
ק ק ש טוננ  :*-אגע דעד טיט א״*רינ זעה- צ״
 שטעללע ד־נע קאניג נייא-נעבאקענע דעד אב

אצי  טאנא־םיע אינזערעד טיט ווירד, בעניטצען י
 צו בעריהרונג ]ר״נדל־כערע איגד נאהדערע אין

 ■אה- *.-הערק אין ודא ער, אב אדער טרעטק,
 איגד בלייבען א״נ*דוסשע רוסישעם אינטער רק,

 ב־עטען שודערינקייטק נייע טאנארכיע אונזערער
 16. אם6 דעשעשע בעדג־אדע- אייגע ווערדע?

 אייניגק -ז״ט :נץ טעלדעט טאנאטש ד־עזעם
 ״שקיששטגא״ אינזע-ע דך בעשא*טיגטע טאנען

 אסטערר״- רעם טיט *ארלאטענטז (םערבישעם
 שי**- א ד *ערטראג, כיש-אונגאר־ש-סערבישען

 *ערהאגדלונגען דיא — בעט־ע**ע:ד. אה־ט1
 עם ;ע*יהרט. א"£ע־ ג־א=עם טיט •ואירדק
 איי£ט-טטען. ה־טציגק ־עבט אן ניבט £עהלטע

א נעלאנגטע ■עראך ה״טע  אנגעלעגענה־־ט ־׳
 שטע־ -ערע דע־:אי; "אבייא אבשטיטטיגג. צי־

 אג- טאיא־יטאט ג-אסע- שיט *ע־ט־אג <-ענרע
 העהל קיץ טילאן קאניג ־א •ואירדע. גענאטטק

 בעגאבבא־- דע־ טיט ע־ דאש טאבטע, דא־״ם
ק ט

 . אץ ט־״ז •עדק
 ■ !״•דלל לעבען ניסשע

 דעם ע־העבונג דיא אים ע—שאנא- איגזע-ע
ק שטעגטהיטש—* בי  ג־א- קאניגטהיטע ציש סע־

ק.—ע ד־ *ע־ליעגשטע שע נ - איזט שע־ביען א

ק דע- ד ע- ק ה ג בי ב א " ע ב £אן א
 געסייג- זאסססליסע אן

ק דע ארשע י־עזעש אן בענדדי־ליג־נ; בערל־£ש ד
דנד 

•/1ז ״ז י ------- ׳------- 1־׳
ק דך •ב־אינגא־ן  ער- ע־העבינג ד־עזע געג

ע דאנן קלא־ש. ד ד  דינע דייששלאנד אייך -
ק. יגע־ש ע־י4 אנע־קענני:; ב א  צייגש סילאן ל

 ענשששעהש א*:ס £־־ דאנכזבא־ ה*ע£יר דך
שד״ל. בעדיישענדע־ זעד־ א״ן היע־וים דא וא־

 שע־ב־ען א־נד ס*א־ב*ע א־נזע־ע־ צ־־־שק געש
נאך אללנעמיינק א־ש דאנדעל אינזע־ען *•־

א שי ש־א ששי איין יע יי
ק זזןלל ד.אנד דיעזע ראם. וד ר

דע- כלום דאש ודיטע- ך

אי דיענעי ן ע נ • • א נול שסעטס ץ פ  ן1ז לאשם. ז
ק אירש ן שזן אונס לע- דע-עג־נע. סוס ״ פי ע  זאלל׳ ב

רינדעשםענ: קאלשעי-ק־אפם אן אירס
 דך בענאב גאכרעי לאננע נינם

 אונד קלעביענס פלאוי־אוס דעס רדז פעילאססענע לאס
 ששעפא־ דעסזעלבען. ־םיישםעל6רייז-רזן רען בענעהיםע

עדד דא שש־עכק. צו נוס,  זזן וואל, אנוועזענד נינם די
דעססק סא־פרענ־אוס סע טע ־*־א־ ע

ד־ אץ דך ד.אםםע אנוס6•סםע
ק שען דיו ק. ו ענ כענ

 •ך א גריננע - דיעוק, צו עי שסראך - ״היעד׳
 זןי6 העדרן. סיינעס פע־מאבשניס לעטצשע דאס אייך

 דיעזעס סיר על איבעלנאב קאיזעל צוש נאנגע נעם די
 סיר כיזם דוא שטעםאנוס, ״ם־ץ :שש־אך אוני שאקע*

 דיך. ב־םםע איך ערפיללע, ;געורעזק דיענע- טלייעל איץ
! ויענן :•ואוני״ לעםצטען שיינק  נגע נא דיעועס זןן6 א

ודיזען דען דא דיעס כליננע וזן יייעדערקעה־ע. ניכש

 יאנען. ניכש רעל־ן ריינעס ד טון דען ידלל ״איך
ע דיא ע-ראלםען. שט-אפע דיא נו- האם ־

 דו-ך אידם רעל״ן נעליעבטע טיינע 
ווזןלדען. בעט-ים םזןד;י פזןם

 קאנן איך אונד שטעפאניס קלוג. זעהל כיזם ״דוא
 ד-ך, בישטע איך אבעל י־ לירסק נול פזן־ז־כם דיינע
 ד־עזע אדף האנד איינענע- סיט דזן־׳יציאן וואס ליעד.

א ם - דיא יא קעננסש דוא נעשליעכק, על6ש-י:  ם-6ש
קאיזע-ם.״ דעס צינע

 לאז. אונד טאפעל דיא נאהט שטעפאנום
 זאג- - זאכלאנע, ד־א אללעלדיננס אנדע-ט ״דאס

האגד, דיינע סיר לייכע — על• טע

דעס דיענשטע צוט דיך
< ע- דען•

ק א-נ־יאהן קיינען ענ  נ
טען. ק דזא דאס פ-: ק הע־ין דיינ כ א  ודיל יואללעסם, י

 דוא ערע גלדבם. אדפליכטינקייש אוגד ט־ייע אן נשם ע-
ץ ווע-דע ,ם-םםסש נעראך אינ׳ס א־הט צו  אללע א

ק. עגטפע-נש דעדזעלנען איים וואפפען אב  אבע- דוא ה
ק ־.ע-פא-. ק אונטע- דוא ד  דיינ

 אירס שטאסעסם אונד נעראלטק ,
 ווירד יופיטע- העדץ. פע-לוכטעס זיין אץ דענזעלכען

ק :ד געליננק דאלכ-שטאס ד

 קיינעל נעדאלף עס
י י זא הערר טעל

 - שםעפאנוס, זאנטע
נעליעכ־ טיין

שאי זאנטע ־ ״וואהלאן,

ק טאנע דיא  נע- ד־א פיל שנעלל צו דאדין, ניננ
 פיל פא-בע-ייםונס־םאגען דען אן יודען. אננסטינטק

ש נ־א־יאהלס*םעסט דאס אללע האטטען השנה״) (״-א


