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א שפרעכק! קאנאנען די
ע־6 ענגלאנד

 א־נטערעפ-ען' יישנרגע אש
גע! לאנגע האט עש .

ד*א סימא-
 ד•} העגיע־יגג. עגשט־שע ־*א אן אילטיסאטש

ע־ £עבט*גונ;  א־ינצישסע זאשיא־ט שאגצען ־
באשבא־די־ק •טטאדט היא ז

 דיעזעס 11. £אס
 אייף נאשבארדאסענט ראש האש •־.

 ד־ייא בענאננען. אלעקבאנה־יענש פעשטיננק ד*א
א־ ע־א££;עטען םאגצע־שי££ע  היא £יע-. ־

־ז שאן ־שאשען דאגאנק עגשטישען

־־> הע־־ענד שי££ע׳ ענגלישען

א דך האבעז שיגוטען 20 :אך טען.  ענשטישק ״
ק £?*ן סאלדאטק  דא צו־יךגעצאגק׳ ו־עילען ד

ע קאגנטק  :*:ט ע::לע:־ע־ -ער £״ע־־:על; ן -
 ש־עבען דאש דאהע־ א־נדהאבעץ האלטען. •שטא;ד

בע שט־נדיגעד....צ נאך סיבבע־. איינשטעללען

£ע־ו*א;דעלט. שוטטהו*£ען
ק איגסאל גון האט עננלאג־ -

־ א־זש עש £א-;ע;אםסק.

 ען66געט־א ענטשיידונג קיינע נאך אונד ווירד טען
 אננע. צוגלייך טעכטען רען האט ענגלאנד דיא.

 ענטשליעסק וורד שיעללייבט דך דאש ינט"צ
 צו שעשטונגסווערקע ־'א סןטדדנענשאללם טיששען,

 שא-_ דעם טיט דך דאבע; טעשטע דיא בעזעטצען.
 עש אבער גענעבען. צוש־יעדען ענגלאנדם נעדען
 אונדיעבזאשען צו טאטעיטע לעטצטען איש ךא;ן

שאל־ש־ק דיא קאטטע;.
האט ואש דענן, .-------

גע עש אלש שע־שש־אבען
 דא. געצאגען. ק־־עג דע; אי: ט־רק״א דיא גע;

דד־יא. דעש נאטע■ איש דישלאג־ האטטע טאלש
 נאך א־בע-גאשטע;. טאג־אש דאש ע־-בונדעש

 אבער -ושלאגד האטטע זיעגע ע־הנגענען ־עש
 טיט ששעשאג* שטי צו שריעדען דע; א״געגטעבטג

אבגעיטלאששען. טי־ל״א דע־
דושלאגד, ו״א עבענזא לאגנטע ענגגלאנד

 אלעקשאג. שא; בעדטצע איש איינטאל עש ויענן
 אב• אוישגל״ך אייגע! עגישטען טיט א״ט. ד־־ק

 איגד ־א;ד־״בש8 א־נטע־עששען דיא דע״ שליעשען,
 אוגד ראגנטע שעדיגען טאגא־ביע; אג־לדען -ע-
 שא־ שט־נדען ווי־ געיטעהעף -אג; דע— ■יאש

!))־•ענטך־יעגע ג״ען א״נעש
 דעזעם 12. שאט לאגדא; אייש דעשעיטע אייגע

בעג)>ג. באטבא־־אשעגט ־אש בעשא־ :טעלדעט
-- .....א -אטט• <נע ״-. באם ,ן,!..,

 טאשטע איגד שיטא־ אדטי־אל ״עש שא־ •טאשש
 דאש רעגיע־ונג עגישטישע; דע־ א״שט־אגע איש

א ״עגיע־ינג ־׳א -אש אגנינבאט  שעש ״ע; אי״״ -
 שע־נא. קאנאנען איישגעשטעללשע; טיגגשוע־קע;

 אגשיוא־טע• א־ט״אל ענגליטע ־ע־ ״ע־־ע. נעל;
 שא־א' איזט א־גטע־דאג־על; ציש צ״ט ־יא טע

] ע : >! נ א ך דיא ודר -אששע; ..׳עטצט בע־.

 אגיששא: נאטטע;.
ע. -עט לטא; ט דע- -אט ציעדע;. צי ויא־טיג;  ר

 ,שעי. זאגענאגגטע; דע; שאיטא אליציאגע-ע; ״
ע; ד -^ עי ט -אט צונעזעג־עט. עד״ ש  דע; •א -

ש טעבטע; שע־זעטצע; •ט־א: אייגע; געזיבט אג

; א .ל . ״ . ״ . א - . ז..י א. ;. .; .... - ׳ . ע

א:- דיא אי; ש־אגע טייטע; שאל. א ־׳ גענאטטע;. -
שא־ איגבע־עבעגבא־ זיג־ גג

ןשעא״ט.
 ־•ע!ע נע;
א' טאטען־יא שי: לי  א:־ע־ע;

 ׳ 1* ן * י ^ * *יניע פ נ ׳׳■•
ש;י£א לי ד. שטיללע־ ־ ״ ״  צ־

נרגע
סע:- א־ינע

 עגב£לז*טטע
א־:־ בגעריבטעט אי־

 אלעדבאנד־יען £א־ א־:- £ע־לאששען ךא£ען שען
 לי־שטע ~־ע;:£־־אטטע דיעזע־ שא.; ערשייגען.

־עגן בעדא.ססען רעששעדט ענגלאג־ ארך

 א־:ד שיטצעץ. ך־אשט אלד;- טיט האט עגשטע;
 געבען׳ צ' ך—נא: שעה־ ע־ונגען—שא ז״נען אש
 ענטשיעדק אש
ו־אגצאדש ד־א

 ווע־דען ־אננען. צו א־ישט־עטק ין
אלעדטא;- £א.־ ך־*ע;שש*££ע טען

א* םע:טע אללע ב־יגענם א האט ענגלא;־
ק בע־  ם£6בעטרע שא־געהענש ז״נעט נר־;ד ד
אי בעשיעס־נג דער
 דער ש־טצע צו: בלאט דיעס -אט ע־קלע־ט. או;־

 עי־ קאנן עש דענן געשעהע. ק־יעגםש*||ע
 שע־טהי-ד* אין אלע־שא;ד-ען זיך -אט לדבק.

 דיא איבעי וועההענד שע־זעטצע. גונגטצושטאג־
קא:£ע־ע:*ן אייגע ן

 טא־לאטענט ענגל־שען אש
 מ :נלא־טטאנע :שטע־ש־עד־ענט

אוגגעט-בם, א*לט סעבטע ־ע־ :£ע־:עהטק א*
א־זט ענב—אלעקבא; ;;—נאבבא־ז א-------

י1״ע* א ׳*׳ עגדע £״ ל״-ע—ע — א״נ£ לי"/ ק * 
 בט־נע * סאן ע-־א-טעט באסבא־דאסענט שאב

 . א* ־ע־ ניעדערסעטצעלונג ״נגבטע ד־א אל;עץ.6
ב—אלערבא; אץ -אפאע- ע בלי ק  אהנע גענצליך י

בעטהי־ליגטען דיא אינד א־נטע־זש*::

 ג ראורדע כענאננט. ״ביטטע-ן״ ־אטששיג״ש־
 ע־שאד־ע;. צו אולזאכע דיא איס געעדקט. ען6הא

 ורנשטע אלעקסאנדריען שא; ־אטשאג־אגט דער
 צו אונטע-דאנדלונג אין טיטא־ אדנדדאל לעס טיט

 .6)1ק עננלישע דעי שע־דאנגטע דאדויף ט־עטען.
 6אל .,ביטטע־ך ע-ש8ב-יע;סדאטש לעט טאגדאנט

 שע־דאנדלוג. יריטע-ען דע- בערננונג שיגע שאיל״
א נע;.  בעהע-ר• דאשע; דע; דיא איבערגאטע ד

 י־יענטש־ששע ענגלישען דיא - שעטטונג. שענדען
 דא. אוגד א״נניעלדשען דא£ען דע; אי; דאדע־ זינ־
 עננלאנד בעדעטצט. דאשען דע; שא־ל״שיג בען

 10000 שטוגדען וועניגען אין שטאנדע אש איזט
 ק^שסען מאגן 10000 וריטע-ע אר:צישי££ען, מאנן
 וועגש• אינטע־ בע־״טב דגד דיעזע אינדיעץ, ארב

 ענגלאנד ודרד דא־ום׳ דך עב האנדעלט יעטצט
 דען טיט >ךער האנ־עלן׳ אייגענטעבט־ג וייטע־

!מאבק זאבע געסייגזאסע טעבטען איבדיגק

טען. פערשיעדענע קיי איג ניי
א1• י ג ד נ ו ב ו ז ד ע ט נ ו ו א . ד י

 ודע• ד—וו אניועבשעלונג צו־ ם.) - א ש ט ־ ע
געל>) שע־

 אנגעלאננט דעטדועלש דעש לאד:נ רעד ב״א
 בע־ישט זאגא־איינע; ענטדאלט בראשט א״; איזט.

 א״נגע. אללעש ד־ששאגגעקלאגע; דיא ׳׳עלבעש אי;
ען דיעזע אללע דעשטע;. שטאגדען ט -נ א:  דנד נ

 אינוואדר. א״ך זאשיט אינד איגשע־לעשדך אטע־
א אנגעצ״נטעשטען. אט עש איזט דאדע־  אויש ד

1 בע־יבטע שטאששענדען ק־עללע ־

דשע־ דיא נור ניבט איזט ■־
 ארך זאנדע-; עננלענדע-. :-

 עננל■- דיא אדט—בע ואע-
 זעלבשטדבנוגע; ק״נע שע־שא־גש -עג-ע־-נג שע
 א־זט ענש—אלעלשא: בעזועשינג דיא ע־ע: צ״

 )נדע־;נור1ז שאלך עגיזשישע דאש נענע; ניבט
 גע־בטעט. שע; דעשזע" דע־—איגטע ו-א געגע;

 ד. רא ש- ש-יטט •עדע; •ע־־ע ־עגיע״נג דיא
דעו שדון. ו״צעקאניגש עג־שטישען דעש טע־ד״ט

ע- א•■ —; עז  בעניטטט. טיטדשאלל ;עד־ לאגע -
 ■יא דנד עטטעדר״ב-אוננא-ן איגד ר־טשלאג-

 בעשיעשיג: דיא ע ■ועלב -עג־ע־ינגע;. א־נזדנען
נאטד. שי־ עט ע-קלע־טען ב״דע ד־נשטען.

 אייננעלאגנטע 13. שאם לאנדאן אדם ;
 שטעדטאין אלעקשאגד-ע; טעל־עט: דעשעשע

 טיט וואבסט *׳יער דאט שלאטטענטעע־. אייגעט
 אגגעגאטטען ט־ש עש ו־לדד־ט. איגשעש״יבליבע־

 דיא אבדבשליך א״גגעב־ז־עגען דיא דאש ווע-דען.
 אנגעציגדעט *׳:קטע; שע-שיע-עגעו א; שטאדט
 שט—דע שאלדאטע; עגישטישע• אינטע-דע; דאבע;.

א גוגג—אינא  :״ט אללגעש״ן. איזט שליג־עדיגג -
שעש. דען אייך שאדנען שע י ״ דג־ —טאגעשאגב

 גע- דע; איבע- דעשגעבשט שאן ויעלבע ויא־שע;.
 אנגעלעגענד״ט דע־ שטאגד ״אד־ע; ;עןxנע:■וע-

 ש״שדאטצע אש דע־ - וזע-דען. געבע; א״ששליש |
 עשש^נדענט—ך^ •״׳לענדע אי.טערזובינג ־ע־
א- .־עב־עצעג• -עש  דיא איבע- שעלדעט עללעג

 א״ג- שאלגעג־נ שאגע ״גגטשע; דע־ ע־א״גניטשע
 שט־אשאג עשלא־ע־ שישא דע- אין צעלד״טק:

א־. טיטא בא־־ דאב״עבשעלגד— נעלענענד־ט  י
ט טיבא—בא ע- א- א  שדשלאטצע ציש -אב שא ־א־

 א׳ אינטע־זש*;: גע־יבטליבק דע־
א ע- דך י אינטע־דביננב־יבטע ־

א־טשא£ט בעט־ע££ענ־ע ־יא
 גע־יבטשש-־ אש: לאגע- שא־ש*:עש א"; אי;

 אוש :ע״בטטדיענע-ן טיט דע-וש ד- טיששעל: בעד
 ש־עם. דע-. איגד די; א״לען בטע-— וועטטע רא
 שאליצישטען בעריטטענע נעדע; איגד דאששע! דע

אשגע ״ע-דען שנעללשאטע; איגד א״; ט־עששע;
הערר- יען £י.יענעג< ה< א .־י• ,

א ק, דע־ ד״דען לאגנע; - ע-נ ״גי א נ  דען שאן -
 אויגעננלק יעדען שאגדו-ען איגבא־שדע־צינען

 זעלבסט- דאש ווע־דע; א״שאיינאנלע־געשש־עגנש
ק, טעב^גען דע- בעגעדשען בע״אשטע ר־ ע  ה

 וער- צו דער שו־בשואטק״ט אינבעדאלשענע דיא
ע- אוגד דא-ענדען  שיטדוויללע אינשע־שעטשע -

ראה אייבערע־ דעץ ע־געגצק יטא־ע:£־אהק דע־
 שושלאטין

ריבטער ;
ב*ל דעש מעז
 - דא־ביעטק. אינטע־זשינ; דער

 טהעט־גקייט: £*ע:ע־הא£טע אייגע ענטי־יקעלן
 ניבט נאבטצי־ט צו־ ארך הא־ט אסט־־ען איה־
 אונה טיבא-לאק צודשען £ע־קעה־ דע־ •א, א״ף.

 אלש לע:הא£טע־ נאבט הער עשלא־איזטאץ
ע־וועה. צו ניבט וואהל עב בררבע 7א •;ט״ ב״א
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 אנטעל- דינע־ בייא שאן ציזאממענקאממען. אישל
 אין קאיזער רייטשע דער ליעם גאסטי־ן אין דונג

 מאנא־בען רען ש־־יבען אייגענהענדיגען איינעג
 שערגניגען ראם דיעסמאל זיך ע־ דאם ור־ססען,

 אונד גאסטהעררן ז־ינען לאםםע, נעהמען ניבט
 בע- צו אישל אין האשלאנער אם שאמיליע דעססק

 ד־יט:ועז רעם אנוועזענזדיט דע־ צייט צו־ זוכען•
 אין ק־אנש־ינצענשאא־ דאם אויך ווידד קאיזערם

 בע- נאך ק־ז$נפרינ*ן דער וו^זעלבסט אישלודילען,
 גע־ זיינעי טיט ז־עבענבירגען אין יאגד ענדיגטער

איינט־יששט. מאהלין
ם ״ י י א :בע־יבטעט ודרד י) ד א ־ ב (

 נז$ך נעהמען *ליכטלינגע רוסישער צוציגע דיא
 ורי־ דע־ דך געזעללט היעצו ענדע. קיין איממע־

 שליבטלינגע. צאהלרייכע דאס אוטשטאנד, טע־ע
 איינגעלוישענען דער ד,־רשע טיט בע־ייטס דיא

 וואורדען׳ ;עשיקט אויסלאנד ־אם אין ששענדען
 אים :־בם זיא דא צודיקקעהרען׳ דדעהער ורעדער

 עקסים• א־־גע אויםלאנדע א־ם דך י־א־ען, שטאנדע
 זאד, איז־.״ ״אלליאנצע דיא שע־שאששען. צו טענין

 £אן שליבטלינגע. זאלכע שעראנלאכט, דאהער דך
א־ם ניבט דא דאם ווא־, £א־א־*םצוזעד,ען דענען

שעדשאש■ צו £א־טךאטםען איה־ דך1ז <ו׳ו שטאנדע
 או: זעהען שע־ צו :עלדטיטטעלן טיט שען,
 אג. נייא דיא צוריקצושיקען. דייטאטה איהרע אין

 שטרעננם־ ש^ל־צי־א דע־ שאן ווערדען ראמטענדען
 ניבט דיעזעלבען ווענן א־:־ אינעריואבם, מענם

 איבעד ודעדער דנד, שערזעהען די־זע-שאםםע־ מיט
 לאנגעץ איטמעד נאך אבגעשאבען. ג־ענצע דיא
 םע:_ שי־ קליידונגסשט־קע געגענדען אללען שאז
 אין ווע־דען אונד אן רינדער או:ד שרויען נע־,

 ראגצלייען צוועקעגעסיטהעטען ד־עזעם צו •נענש א
 היע־ דך בעשיג־עט אנדע־ם א־נטע־ שערטה־ילט.

 בענעציאנע־, נאטענם הע־ר איין יעקאננט. וייא
נאטה ־יא הי־ש באראן העם איישט־אגע א*ם דער

צ־שא־ק^טטענ. בעזאנדע־ם :אנין1א ןליידרנד
 ד־אנרע. זאנאר אוג־ א־נטע־שטיטצט וד־זע דעד

 געלי- היעצונאטדדנען ־ען טיט זיא ער נאבדעם
א ש*־ שייט• ך־־א־טע א*־ שע־דעהט. ם־טטעלן - 
 ט־אגם. גאנצע־ איין היער וררד טאגע נעבסטע

 ־וםיש-יידי- א־ם בעשטעהענד ע־י־א־טעט ש*־ט
ודעדעי־דדע- אטעריקא איים א די שליבטליננען. שען

א ־ ד ) • • ק נ א ־ ם ש ע ד י ע ש כ א ט
 ם־אנקפי־שע־ דע־ ו.) ל ־ ש ד, 0 ץ ר ־ ע ש - ו 6

ק פאן שאבשע־ פ-ד* -אשפע דאש־״דל־  אלשע־ ד*א דענ
 נעכששפאל־ זנודיא דיא :־7,־•־ע־ א־־ש, נעששא־בק 7־

ד• •אשעש אמד :א־לאדא־ :א־אנץ דיא גענדק, ט״ א • 
א דני ודשווק איוש ־אשהשילד׳ש7־ש7־6 -

̂נין דיא  פמפשע ד־א אדך ו^לל נץ נ־אשאנט. םז$ן הע־־צ
 עש ראנדעלט צווא־ אמד ווע־דען, אשעט—פע־ה טאנשע־

 א־זט ב־יישיגאס דע־ ליעבע. איש אשד,—ה א״נע אוש דך
 •אאב־ש פרינצען דעש שוואגע־ וואגראם, פאן פי־שש יער

טו־אט.
ץ ד־א ;> נ א ר ו ק ע ס  ע נ א י נ ו א ־ ר א

ן ש־קודט״א ד־ א ק י ט א ־ ר ד א י  סט ע ט־* א
 נענע־אלפערזאמם־ אידרע ט־־עשט א־ן יוד 28. אש ־אש
 דעד אקט־אנעיק דען וואו־דע עש אבגעהאלשק• לומנ

 פאש לענענשפע־דנע־מנען דיא פיד ־עכנוננסאבשלוש
פא־נעלענש. 1881 ביש 1879 •אד,־ע

בעצאהלט. טאדעשפאללע יד6 נולדען 1.117,181 יאהדע

פע־אויסנאנש. נולדען 108,688 ברענטען ליי

ם. ע ט ם ע י י נ

פאלש. דמד שק

ק־לאנ-אטש 100 צו נאללען פע* ל-פיייזע ד ע ם

8 7 6 5 4 3 2 1 0 ' ,8
—.22 21.50 20.90 20.40 19.80 19.20 18.20 — 17 - .16 11,20

• . ,ל* ל

 האנפואהען נול• 26—25 ק־מטעל נול. 16—10 למוען נול.
 נולדען. 10.50-10 ה־דועבדי־ן ל. נ, 6.10 דידוע גול. 11.50

קילאניאש.) 100 פעל (אללעש

נול. 22.30 ם־שטעלוואא־ע 24.10-22.75 פ־־שא •טע

נולדען. 18—

נולד. 28-27

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
ש־ייזע. שעסטער

ש . גע ט פ ע ש ע נ ־ ע ד • • ן פאן ־ ע צ ־ י ו דא־ י

 פע־קדפט. ווא־דדען שעש־צ' 10000 שוואך.
גולדען. 8.10-8- ן ץ.־ ק
־ נ ̂צ■ ניל. 7.50—7.40 פוששע־ייאאדע טע ש ע שאי
נולד. 7 50-7.40 וואא-ע

נולד. 6.75—6 66 ־ ע פ א ־
נולד. 7.90-7,87 •ן ו ־ ו ק ו ק

וש גול 6.50 ן7־עפשק
 : פע־ :ולד׳ 36.50 ־אפפיני־ש דאפפעלש ל א י

קילאג־אשש• 100
נולד. 56—55 ואנד-א־נשו־ק ע, ל ל א • ז
;•י. 19-48 ו־!ל:) ש ט • ל ש ; • א
נודד. 123 ■אוענדע- ש כ א ו ו

3000 ־־•מען איש ועשדא־ע * ם : דיע ש י ט י * ש
סע־ נולד. ג1י>,.. 31 — , 5־־*־*״י* ׳1־ א . די1ז

-•ע -*< ■ י "1י״
3.80 4 ק־לאג־אשש 100 פע ד ע £ פ ד-ע ר ע

( :•ל. 05 60 ־ ״ ־ " —99. ׳•־,י ד^נפימע־ א, ק י ־ פ א ם
ק. 32 ל ד ני

־ דלי• * א : נ * ״ ע ש אי ל ק ן - ט ש נ י י ו -6 ו ;7נ.

•ול•. .א באש : תונ:1)=ש1ל ע צי .(

61 20 46 65 7 נ־דאפעשש
8 8* 85 15 >9 ל־נין
80 41 15 88 24 ם '־י ק י

: אק*ע , '1- -, ■ש א ,׳
ר• ע ־ ע ה ע ל ־ י י ל ה א׳ י ת ו ק י

ת. ־, מצבו
י ארג : ל ״ קאהןם א
אג״ר ״ ט־נ־ל ש אב ע::, גד פ א ד ב־ז־
<̂ ג .נ" י י ז \1111*יווזנ1-־1101ו1**י1>*וו1 . '5 ^

* נעשבעררש.) 8״ו־ א':־ שבת ואן *
ען דך 8עם**-עתי *  * ז־א תעלבע •••:•••ן. איי
5 נ־אבשפר־נ-זעטזנענם ־עש בבליבש טד־ר־נע ל׳
י! ־א:ען• עי״־ללק ע• י־
 ג א•;- שא-:!!)- א־־ש נ־אבשש־נע שא;ע זעת־ י■
י נ־אנ-ט י■  ?■ א.—א6 א־ש״אתי ג־אשצע־ אי; דנ
 - שאנע זעת־ נגען.—נ-א רא־-עדשע נזת-ג• ג
 בע־נאלד־נ עבשע־ ם־ש •ג־־בשען כ
א־שנעב-דש בעששענש ״

ע־ ט ס ע פ א ד ע :• : בארוענקורז א •ולי. 10. פ

,־1ק־ו י־ע־כו־-פאשע־ע בל ק• ע• •ן! ל
119 75 .................6״״ נאלד־ענטע אמנא־ישע 119 76 . • ששאאששלאזע •נע ♦פע־צענם ע־1א54
88 60 . . . 5״ ״ פאפיע־-־ענשע אוננא־־שע 130 — . . לאוע נאנצע ״ ע*1860
98 25 .נ־ונדדנשלאשטיננק איננא־ישע . . . 137 - . פמפשעל . . . * ע־1860
9̂  40 ..........................שעשעשע־־באגאסע־ 171 — . נילדע 100 צ• א*ע ששאאששל ע־18י*4
98- . דעענענני־נ־שז . . . . . . . . 170־ 50 צ• . עש1864

102 .......................................נאליצישע 176 - ........................... . . ק־זלשלאזז
100 .50 111 ״* . לאוע דאני־-דאשפפשיפפא־־שש . . .
131 25 . . . אנרע־ק א״דעננא־נ איננא־ישעש 118 ־ . נולדען 100 צו אדע ענ-ל פ־אש א־ננא־
ו*אז ווימצעדענשאנלאזיננש-אנלנאציאנען 118 ־ .נולדען 50 . . . צ האלנע

:אדענק־ע■ אוננא־ישעץ דע־ פפאנ־שימע 109 50 ש־־־שש־אל-יאוע
101 ־־ . פע־צענא 5,׳ צו ־־ט-אנששא^ש 127 ־־ ......................קאששונאלייאדע וויענעד
102 ־ 6׳ ״, ,צו ■נאנק דיפאטה. איגג• דעד ־עששא 127 — . . • נילדעז 1יי0' צו לאוע פ־־עששע־
100 סיד 5׳ ״, ״ צו :אעענק־עד־ש אללגעש. ־עטשא 34 — ־ענשאנשי־נ קאשא
101 סיז .......................פע־צענש 6 צו דעשטא 24 ©י . ■ קענר׳אזע—=

166 60 ...................אוננא״ש־גאליעישען דע• 23 - ו?דנ אינסניוהעי
163 •,,זי .......................... נא־דאששבאדן דע* 41 ־ • . • גילדען 40 צו . לאיע קלא־־י

318 ־־ . ק־עדיט-אקציעץ :ישע—אששע . . . !7 50 . * 10 ״ . . לא-ע ןענלע!י־םש
311 "9 ..................ק־ע־יש-אקציען איננא־ישע 19 75 . ״ 20 * . . ק־א־״־נ־
:1-1 ......................אנלעהק 3״ ״ סע־בישע 41 ־ . * 40 ״ . . י?זע אז:ע־

נעלד.קירזע. 38 — . ״ 40 ״ . . ל^וע פא־יפש•

5 66 אשען ........................................ד̂י 53 — • י. • 1 40 ״ לאוע ש אל ש
׳ניל־ענ-:אלד8 •ניש׳אוננא־ישעס אשטע־־ 24 ־ . . .  * 20 ̂זע זאלצבורנעד לז

9 55 46 - . . .  - 20 ̂יש שט. לאוע גענ
9 55 24 - . ״ 20 ״ . . ששאדש־ויע־יאוע

58 55 ̂שען די־ששע .....................־••:שנאגקנ 30 — . . .  * 20 * לאוע וואלדששיין |
ח 73 . סגשא־ק־ששיקע 39- . . .  . 20 . . ווינדישנ־עשין

1 20 ........................פאפיע־־ונעל ־ושישע 23ן— . . .  . לאיע לאינאנע־

ע ד ר- פ ט רונ ער פ ע ד ל אל ה דנ א ם ק א דלי. 10. פ

100
קיייאג־אט

ב ע י 100ט
ך־אג־אש:

10.——10.05 74
10.10-10.15 75

111.20—10.25 7.־•
77 10.35—10.30
78 10.40-10.46
79 10.65—10.50
80 —.------.—
74 10.90—10.80
75 11.05-.11 76 20 11.10-11
77 35 11—11.35
78 11.40-11.45
79 60 11—50 11

11.----11.10 74
11.15—11.20 75 
!1.30—11.40 76 
11.50-1160 77
11.65-11.70 78
11.75—11.80 79

10.90—10.95 75
11 ----- 11.05 76
1115-11.25 77
11 35-11.45 78
11.50—11.65 79
11.65-11.75 80

7.85—7.35 
7.50—7.45 
7.40—7.35 ! 
6.25—6.10 1
־׳— • ••היאה־ פ פע־ ודיצען .<

7.50
!׳;
□*

יי־ ן
־' : : .....— | ס

־ ׳ ז
6.30 3 ־:שש ״ ן ל•; ד ל

, 13.50 -עפש ׳ ״
1 ביו ״?ז ~בטע8לזענ ת•

16.-
1*.-
10.50
41.—

11י/0

10.- • • • • י • '• לינוק

 1.״ - | .
 39.— 5 י
. ^ .10

י. '!״',. ׳ *
 בל )£ל. 34 גרויז־ סאהן.

............... האנפואשען
 , -30׳, ־אד-שפי־־ט־ש

ם־עשדעפענוו. שפי־יטום,

$6ז0116ן!ו61(6:ז 11ח5 1(6ז0ח11ט0ז11. אז61)י1)16111: 1ג6זז 'צ-6<6ז6ז3חנ1!) פ0ח ̂ט2)טג*1ו4 9161161 ©1ו1י0(ן6ז4, מ6ז01י6^ן6זז4סז6פ 14.



3 .
. ע ש י ד י י ע י י ג0^1 0\ ג נ ו ט י י צ

 ב״דען ע :עזו: ד־א זענדעט ט־נ־סנועריאום דאט
ד עם אונה בענוטאבנרנג. צור קאנצל־יק  •״א; מ

 יא6 ע : ו ז ע נ דאס שאמעךףטםק, *ללע6
 א־־.-. )נגיעסקאנצל"א1ק דיא אן נעממדען >}הםהן

 ד־עזעד ש־קזאל דאם וואורדען. געזענ-עט טודסליך
 געזוך דאם בעדעגעלם, :אט-ל־ך ויאר נעזוכע

 אוני געלענט ד־טע יא - אמשאך נאנץ וואורדע
 דער שאן בליעב געם־־נדע בעט־עששענדע דיא

או־סנעשלאםטען. סזבווענם־אנירונג
ט א ו ו ) : ט כ • י ו ט ז ■ א • ע ם ר. ע ־

ע א | י צ ' ד  קאני ז״א ז?) א י נ ' ל ע ר ר ד
 א•;. א־ינען טאנע ד־עזעד שעההאנדעלנוע טאשעל

 איזט ואבשע־דאלט דע־ ש־אצעם. טעדעסטאנטען
 שוועד- אמעט צו וואודדע אשאט־ן אי; :שאלנענדע־

 ג״סט. דע־ וואוניט. דעספען א"־ נדע־. ק־אנקען
 דעם אום ע־ש־ען. ;יסטליכע דעד נערושען. דבע

 אידן או;ד עדטה״לען צו אלו:נ לעטצטע ד־א ברעד
 שע־זעדען. צו שטע־כעצעיעטאנ־ען דען טיט

 יידישע דע־ קאם דא:דלו:נ ד־עזע־ וועח־ענד
 א־;טדייז.א-;־ט־אםצ. ורעזעל. דדי'אעאב אדצט,

 ! רעליג־אזעןאק. ־עם שאט דדזדיטע ד־א א־ד; דעם
 ק־אנקענצ-ם. אים דעד טאבטען. ם־טטד־־מננ טע

 ט־אט טדדרע. ד־א ער אששנעטע נ־;:- ז־ך שא־ טע־
 בע. דאם אום לייט ז־ך ע־ק־נדינטע צ־טטער. א־ניס

 ער אב ד־עוען, ש־ו: א־נד ך־אנךען דעם ־;דע;8
 צי־נ. ;־־טטליבע דעד י דאטטע שט־דל וד־טע שאן
 א־צטעם שא־נעדעןדעם אעשע־שעטטע ד־עזעס טע

 ארצט דע; דע־ אן. נע-בטטדאשע זאטבא־ע־ דעם
 שטעלל. אנקלאנע אונטע־ וסו 8 דעם ד;:ע א־ם
 | א;- דע; דאט ■עדאד טאשעל קאנ־נל־בע ד־א טע.

 | עט א־זט א־טטע־ד־; או־שכעדאבע; קלאנעבעשליט
 זא דך א־צט -ז־שע- א־־ן ווענן ע־צ־־דל־ך.1או:

 דאנן זאלל ודא לאטט. קאטשען שולדען צ־ עט־־אט
י עוזם־טט־־ע! רשעות קי־ן

ע ב י ל ד נ י ־ ש נ ע ד ו • ) • . ד ה א ש
 עראמנעטע טאגאטט שא־־נע; 2.• אם ע.) ם ־ י ד

 סע־. נעבסט א־בע־שוד־ טאקעשעי דע־ נ־־א דך
 דען שאלל. ע־־ענענדע־ עדען1אויש א־־ן דאהעל־

 טע־דא■ דאט האבען. ם־טנעטד־־לש דאטאלט ודר
 א־נטע־ז־בונג ד־א דאט בעצ־־קטגע־־בט העל־עד

 דער טט—בע ל־ע;ט ה־־טע או;ד בעענדעט דאש
 שאר. שטאאטשאע־ואלטעט דעם אנקלאנע-אנט־א;

 עעטנאם- טדאטבעשטא;־ שאלנענדעד דעם ארם
 :עט״נדע-געשווא-ע. עשע־־עשע־ דע־ א־זט. טע;
 א־נד 11 צ־ד־שע! •ו;־ 26. אט קאם ם־רלא א־ננא־ן נע
צ־שטאנדע בעדו־שטעם א־ן שאדט־טטאנט או־.־ 12

 שט־עשאטער זי־ן ד־א א־בעדש־רד. טאקעשער צור
 דעד ארך לאנגטע באלד בעזארנט. קאטע;־ ־א׳"־

 דונא■ או־ם שט־־נער דע־־טאנן בעקעים־־סטע־
 •טטעק. ט־באעל קוטשעד ומעם ם־ט סעדדאדעל־

 וואנען א־־נעם אין קאר-ן ט־באעל דעם א־נד לעד
 אין יואנען דעם טיט שודר שט־־נעד אז. יאזעלבטט

 סיללא צו שעוצענד בעטעקטע אונ־ שאנטאן דען
 טרונקענ. דעססען אויף אנששיעלונג אי־נער טיט
 ד געווארדען נאם דא דנד טיללא, •הערה ■ ד״ט

 אלט אונד ווארטוועכסעל, א־־ן ענטשטאנד דאר־בעד
 אנלאננשע, אושער ־ענד־ט־נע; אם שאנטאן דעד
 אונד דך א; פשע־דע דע־ ל־־טז־־לע ד־א ס־ללא ריש

 טאדעלטען •ודען דיא בעצאהלינג. שאידע־טע
 אי־ן ווענן שאן, נ־כט ד־א עם טמטען, אונד א־ד!

 ער. היעדו־ף בעניטטט. דערארט ז־ך נעשוואדענער
 דען וועדרטע אונד לאטטע א־־נע ם־ללא נ־ישף
 שטער- ם־סט איהר .יודען, :דדאהוננ דע־ ט־ט ■ידען
 ם־ט קוטשער דען שטאך ־.יויסשסיינען. דאט ו״ בען

 שער- געז־בטאינד א־נים טאשענטעססע־ ד־נעס
 ט־רנויא .א־ן :ער זאנטע דאנן •ודען. ד־א טר־עב
 שאן יודען ד־א נענען רעוואלוצ־אן ד־א דא האבען

ך ווערדע ודער אנ:ען.6בי ־  - אנשאננען.־ א
 שאטסא. נ־יע שאדרטאנן דעד בדאבטע אונטעידעט

 טיט אטטע איינע דאדונטער טאקעש, :א־ גיערע
 •ודע איין אב ש־וג, ם־ללא קינדע. קראנקען איינעם

 או־ף פאן אלט א־נד ד־א. ר־־זענדען דען אונטער
 ־1 שע־ענדען מום .דיא :עד שר־ע ודעז. אסטע ד־א

 שלוג ווע־שען. וואנען שאט טעדבע, דאם וואללטע
 שא־ט. וואנען דעד אלם אונד נעז־בט, א־ניט עם

 טעשטע־נאך, נעציקטעם ט־ט ערא־דם עף ל־ שוד,־,
 שלוג אטטע ד־א ארף שא־טו־עדדענד עי־ וואבי־א

 זאננענש־רם דען אונד רד־דע־ ד־א אידו־ אונד
 שע־זאנע; ש־עד קאטע; א־נצורשען א״ששל־טצטע.

 ם־ללא דיידרעד. א־ין דא־ונטע־ עשע־־עש. א־־ם
 ל־־טע ד־א ד־ען. דא ידען אב ורעדע־. ש־א;טע
ך .ווא־ט. דרד־ע־. דען א־־ף צ־־גטען  ווערשע ד

 צער־טע אונד ם־ללא ש־־ע דאנו״. ד־א א־ן א־ך
 שט־עש. ד־ן א־הן אלם ערסט דך. נאך ־־דען דע;

 אנגדששע שאם ם־ללא ליעם ע־טאדנטע. שאטע־
 שטאאטש- ש־עטבו־נע־ ד־א אב. חו־ד־ער דען ארף

 ד־א נוללא נעגע: בעאנטראגטע אנוואלטשאשט
 ווענעןשאלל. סשערהאנדלוננ שלו דעד דמבש־ד־וננ

 ; קא־שע־ל־. שווערע; שע־זובטעד אוגד ב־אבטע־
שעדלעטצונג. בען

ן ע ד נ ע ש ש ) ע • ר ע ז נ ו א ר י ן ש -  רו
1 א־ן ר.) ע ד י ר ב ם נ ע ב ־ ו ל נ ן ע ש י ם

 זר׳ האט קלרזענבודג צו געם־ינדע ארטד׳ דער ן
 שעד. אים נלאזנער אבעדראבבינער הערר עהדוו•
 •א- הערר; שארשטעהע־ צוו־יטעז דעד ט־ט א־־נע
 וועל- שעראנשעאלטעט, זאטטלונג א־־נע קאהן נאם
א כע  דעש־עוענ- נולדען 259 ש!(; שוטטא נעטטע ד

 בעשטים. זי־נעס וואורדע בעט־אג דיעזעי ט־־ט.
 צו אבערראבב־נער ה־ עע־וו׳ זר׳ אן מ־ננטא־טע
 אינם קאטטען עם - נעזענדעט. ש־עסבורג

 שער:!ששענטל־בוננ בעצינל־ך אורנענצען שיעלע
 יעדעם א־ן יעדאך קאננען ודר צו. ששענדען דע־ ן

 צוועקע דיעזעם דיים קל־ינען א־ינען נור בלאטטע
 נע- שפענדער ני ד־א דאהעד טיססען אונד ווידשען
א דא א; ב־ז דולדע!  שעד• דאם קאטטט. דייהע ד
 צונעזענדעט ש־עםבורג אוים אונם ודרד צייבניס

 דאסזעלבע ר־־הענשאלגע דעד פ־טטען וו־ר אונד
שעדאששענטל־בען.

ס י נ כ י י צ ר ע פ
ר דיא איבער ד. אונגליקליכען אונזערע פי ל  נ

ער ד סכרי אנד אץ כענ סל ד בייא רו  עהרוו׳ ז
ער העדרן רעם אבכינ ערר ס. צו נ״ אכ ע ר  פ

שפענדען. אי־ננעגאננענק כורג
■11*

ר ע אנ ר ג ־( ן מו פ  הערק דורך ק^ט־טאט) שי
 ה* אונד לאבאטלאן ארס שאנפיילד יעקב אב־הם

 סאיר ה' :שימטא - שיטטא. אין שאנפעלד •עקב
 #ם ה׳ ג!לד. 1 וויינבערגער ל' ה׳ גודד. 5 שאנפעלד

 נולד. 2 ג^לדבעתע־ הרש אביהם ה־ גול• 1 גאנ״ן
 דד קר. 50 פליישטאנן ׳6 ה־ גולדען. 1 שטערן י׳ ה׳

ל. ! ודים ,דד ה* :פים־א קר. 60 שאנפעלד יעקב  ג
 י' ה' גול. 1 טעגנענבדם י' דד גול. 1 ורללדדים י׳ ה־

ל. 2 ה^לזטאנן ה׳ ה׳ .1.60 דאך פ• ה־ גול. 2 דאך  ג
 שאג. י׳ א' ה* גולד. 5 ברייער דוד דד :לאב^טלאן

 וו׳ א׳ דל רך. 50 ה^ללענדער ל׳ י* דל גולד. 2 פעלד
ה׳ :נייד^רף רך. 60 ווללדדיס ם׳ ה* רך. 50 האבער

 *0 סוטסא קר• 50 פ־שביין יי דל גול. 3 סארקוס ם׳ !
רך. 76 גול. |

 ד*טה אשר משה דל דורך ף: ר ץ ד ם נ ו א
 געזאסשעלט שליטא קראקר דק׳־ק אב*ד הה״ג חתן י
גולדען. י>* ן

 אבעיראבב־נער ה־ עה־וו חרך :א ם ק י ס
גול. 8* עהרעגפעלד

אבעיראב. דל עת־ור דודך :ק ר א ם ז ע ק
גול. 60 גריגבוים ביגער

̂שענדען א־נטע־  ן זץ ע־צעהלטע, ד־ע־שאן שה־ענען •שש־
 י ודיס או־נע שיין אן: נ־ב׳גלווע־ו דק אויף דך ע־ ו-אנדשע

ארך - נענןססק. ם־ינע אללע אוש אלש ם־;ד.־ שיך איש

 אלם של־ששע־ שיעל ווא־ •ארק, צו א־;־ איבע־לעבק
שזך. דע*

פע־לוש• *נ רי נ ענענפאללש האטשק ־אשע־ י ד־א
נאך נ־ת־ שאן זע א־ננאה: ־•א לאד־יאן ז ולש א אונד טע,

ם*־- ־נע אינל ■א ד נ־כ* עש ע־ וואנשע נע־יבשעשע, ראש
נעם־גדק ודר / העע* ראש אונד ״א־ך ; ■•:ק ,י*־ צו שעל
אי־נענען דיגעש סאן נו־ שש־אך נדערן ז?! ־. ייזזי־־יי• אונס

גע• :־נונג ענשפי; ־ נעדא־־נע־ אץ א- ו ע- ■ק; :־;פ•;־4־ יי' ו̂ו
או־סנעזעשצש. נע€אה־ קיינע־ דך האששע או;- בליענק

 דק :ענק וואושד. פאללע־ אץ פע־פוד־ האדריאן
 ביזם* אלש וואו־דע ■ופ־ש ש־נ־אוש יודק. דע- א־בע־רעסש

 צו שעששעל האלנירנו־טע דע- אי־נגעזעמצש'. ריכשע-
 ייי* דע־ אינד צע־ששא־ש ע ני* אושש זואו־דע י־ושל־ם

 דעי ז־דטד^־ע אש או־פנע־יכטעט. וו־עדע־ טע־טעששעל
 שוויינס־ איין א־נע־ן, צו יודען דיא אום •ואו־דע. שטא־ש

 שאדעש- :״א איהנק וואו־דע או־ך ;א״שנעיששעללט קאשף
̂שען, •שש־יאשע  בע* צו ששאדט דע־ ריגנשדעד דיא שע־ב
 אדף גענאטע. יידישק דעד אדשאיבונג ד־א או־ף טרעטען.

 נעיצעשש־גונג דיא שנת, דעש שיי•;־ ד־א בעשנ־־דונג, דיא
̂דנען דאש ,תור. דעי כדש  שוגות-שעשטע, אש שהות אץ ווז
 שש־א- שווע־סשק ד־א וואו־דק תם־לץ דע־ אנלענען דאס
 שאן ש־ו־ען אונד שעננע־ וואו־דק טעגליך נעועהצש. שען
 יעי איני נעכראכט אנצ־־נע צו־ שש־אנען ־זןם־שען דען

שש^־ש־־ששק י־ד־שק דע* נעאבאנשוננ  אננע- רעל־ג̂־
 קוואלק ש־עקל־נסשק דק אונשע־ וואורדק ז־א קלאנש,

 שאל• ויינעס עלענד דאש ואד, עקיבא ראנב• ד,*נ:עיי:שןש.
 העדין. עז־לעס ג־אשעש, ז־־ן ם־שלייד ע־נדישף עש אוגד קעש
אוני נעשאגנק ־אשע־ן דק שאן דץ, געשאה* דא או־ף

 אונד שע־ששעק דין ע* שע־ליזש ווערדק, צו היגנע־ינשעט
 צושלונשס־ א־־נע ע־ שאנד היער לידדא. נאך זץ בענאב

 ניטזאה• נאשענש מאננעש א־ינעם הויוע דעש אין ששעששע
 א־בע־* רא אוש אדשגעדאנד^ נונשעהו־ וואודדק באשק
 נאך נו־ וואיק עש אך, בערושק■ צו סנדד־ץ דע־ ־־;פשע

 עקינא׳ש ־אבני נעגאששק ש־ישטען דיא ן שא־האנדען וועג־נע )
 שא־• דק דאהשען >ןדע־ נעששארבק עגשוועדע־ ־וא־ען

 שע־ששע• א־הרק א־ן ווארק ז$דעד עדליששען. ט־־ע־טזןד
 אונם וועדדען ע־שיענענק דק שאן ארשצושינדען. נ־נש קק
 דא:- אי־נעם אין געגאנגש. הגליל• ־וס־ ר א־נד ט־שן ־׳

 בע־ איה־ע היישליך סענגע־ ווייזק רא ה־עלשען צ־סשע־
■אשהיננק.

̂ש־ דיא עק־נא ראבב* (-עדעשע שייינדע, .ם־־גע גענ
 אננע־ יעקב שיר נאשה דע־ צייש אי־נע איוש עש אן) שען

 צוזאששענגעקאששק, ניכש היער אנע־ דנד ודר נ־^נען.
 א־־ דק אוש ואנדע־ן יאששעץ, צי א־נד קלאכען צ• אזש

 רעש- צו אונשערגאנגע שאש שאלקעש גזע־עס א בעי־עשש
 עשישאנעש, אנש־אנוש קאנ־נ ש־רישע דע־ א״נשש ודא שק.

 נאט־ דע־ אדשא־בונג דיא קאיתר ־אם־שע דע־ האש זא
 דעי ודרה דאדויך נעד־אהש. שאדע העם ם־ש טעשנענאטע
 א־- ,־אסע־ דעד מ^־דשויע־ם העם *•שראל׳ש א־נע־־עשט

̂הנע דיא עש, א־זש אונש אן בעיליעשע־ט.  שא:• אוגד זז
 זיא אינוויעודים בעלעהרען, צו שאלקעש אונזע־עם סעד

 אין אונד הינצוגענק שאדע דעש דך ו־נד, שע־ששל־נשעש
 געזעשצאיבע־סרע־ דורך לענק איה־ זיא שאללען יועלכען

ק•6דיר ע־האלטען שוד
 אונזעי דאס ש־שן) ר׳ (תושראך ע־יבא, וו־יסט, ״דוא

 דער האם האש, געלעהרם אליעזר ראבני לעה־ער ניאשע־
 עי עהע ה־נצונעבק, לענק דין א־וש. שע־פשל־בשעט •ודע

 נא־ העם ם ם לאשש. צוויננען נאמצענדיענסשע צוש דך
 שא־דעס דעש דנדען גיאסען ד־א ששעהק טצענד־ענששע

אינעי־ דא שש־שע. א־־נע־ או־ף נלוששאנדע דעי אונד

̂שע ד־^א ד־עוע־ טרעטונג  אויש־ סיס זעלבשש סוס שע־ב
 רא נון מאם וועידען. שע־ה־שעט לענענש דעס אששעיונג
̂ששעשנעבאשע א־בד־נק  ער- עש א־זט מן בעש־יששש, ג

 א־• צו >ןדע־ אוסנענק צו ייע-ענשנעשאה־ אץ דא ליבש,
 בעאנא: זאללש א־־־ אונד !ה־יסש עש ודא בע־ט־אשען,

 א־נען וועלנע דעכשע, סי־נע אונד נזזעשצע סי־נע שען,
 אבע־ נ־כש — ז־א דויך לעבע ע־ דאש שענש, דעי זזןלל
דא.״ דו,־ך ששע־ע ע־ דאס

 דא־ם דך דגל־לי) יום־ ־׳ (שש־אך אנע־. ..ווענן
אבוועג* גאששעש נעזעטצע דעם שאן יודק ד־א האנדעלש,

 ועלנסש נעששאששעט, נ־כש עש א־ום וזן שאנק, צו ד־נ |
 דאש דאדו־ך אוש א־בע־ש־עשק, צו נעבאט קל־ינששע ראש |

 רא אונש, אן עס ארט דעשהאלב ע־קוישק. צו לעבען
 ע־מא־עק, צו שאלקעם אונזע־עס שאנטע־ אונד ואינע |

 א־נוע־עם גענאסע ד־א שאגל־ך אלש דרשליך זא ז־א דאשש
̂ששעש |  ־אשערן דק ם־ש ניכש דא דאם־ט שאללצ־עדען, ג
 אס היטשען ד־א שאנק עש גע־אסהק• קאנשל־קש אץ !

 נינם דא דאשש ווער־ען, א־ידער־כשעש דא סונות־שעששע
 א.ששענשל־כקי־ש אללע אינע־הו־שש ו^לל עש אדששאללען.

̂לל ווערדען. פע־ם־עדק סאגל־ך אלש ש־על זא  אבער זז
 גע־ געועטצעסא־נערש־עסוננ אי־נע־ צו #ששענטליך •עשאנד

 ע־:לי-ך6 אץ געזעטין דיעזעס מאג אונד וועידק, צוואוננק
 ע־שיינען, אתכקדיישענד אוני קליין אויך אנדע־ן ם־ש

 געזעשצעסשע־* רע־ שאד דק שעיששל-כשעש, ער א־זש
ש^־צוציעהק,׳״׳ לעשצונג
 ש־יינד מיין יויא ראבני|עקיבא) (שש־אך זא, א־זש עם״

 מיס־ ויננע רעזעש אץ אונד האט, דא־נעלענש עש •וס־ יי׳
 נזןך אבער נעלעהרק. יודא׳ס א־בעי־־עשט דען ודד שק

 נעבען• בעדענקק צו ווייזהייש א״רע־ א־ך סאכשע א־־געס
̂שע אללע־ או־שא־נוד דע־ ב־יא  ודר קאננען :אטטעשנע:*
עסשפעהלק■׳׳ ה־יסלינקי־ש ד־א

פ^לנש.) א־שועטצונ:6(



. ע ש י ד י י ע י י ג.4 ג ג ו ט י י .•יא 1411צ

 :!ישא־ א,׳ים אנאד׳ אבנעוןרדנעטער הערר דאם נע;,
 דינער געזעללשאשט אין זעלטען ניבט עסראר
 העדרן רעם נעסטען זדישינסטען דען צו נאטט־ן

 אבגע- העדר העד צעהלט. אונטערזוכיננס-בטעדם
 ארף איבערהרשט זיך אינטערעשסי־ט ארדנעטע

אונטערזובונג. דעה נאנ; רען -5 ווערטסטע האס
 הייטע : טעלענראש־רט והרד נירעדיהאזא אויט -

 קץם'- רעד בא־ שקאנדאל ג־אבע־ איין שאנד
 אנא־־ אבגעא־־נעטע דעה שטאטט, טאטםהרזע

 רעש )־16 רעדע ורענלעדישע6אר איינע היעלט
 -6בעשיט* ארג יודען היא עד וועלטער אי; שאליע,

 שטאדט. העם איינפישינג )רגע1 ווערע עם טע.
 נ!)לדשטייןאו:ד שניירער דעס צווישען טםאננם6הוי

 נראםעז א־־נעד צי אנאדי אבגעא-רנעטען העם
נעקאמטען. שלענערייא

ף א ־ נ ) ) ל ע ו נ א ט ע ־ י ש ט ע ש
 די. נעסטעד; היעלט קאשיי אן8 דעפוטירטע הער
 ער ויעד,לערן. רען שוך רעכענשאטטסבעריבט נען

 שאלל, טישא-עסלארע־ רען אינע־ ארך ששראך
 זאשע דיא איבע- ווילל איך :זאגטע ער א־נדעס

 איך שום ראנעגען אבער אננענען. או־טהייל רף;
 יעטאנד ווענן אלם ט־אטעשטירע;, ענטינרעדען

 אים יודען היא האם ראננטע, ארארםזעטצע;6
א ווארען שטאנ-ע  בעאיינשלו- צו אונפערזואוג; -

 אוננא־י. העם בעלי״דינונג איינע ווערע דיעם סען,
 פא :ארסלאנדע רעם א־1 ־יכטערעטאנדעם שען

 איטפער רעזילטאט וועלכעם אונטעדזובינ: דיא נע
 רעד טיט זאבע דיא קאנן זא א־ב־יננע;,6הער

 ע־בינרוננ6 אין ניבט אללגעטי־נען אים יודענשאשט
 לע־נען פאנע איד6 ראם וועררען. נעב־אבט
 דיא דיע; ריעם דין, צו נ־בטערן אונד ששארזאם

 שע־בעם. צו אלקעס4 רעם לאגע ז־ןן אים פיפטעל
 יודען דע־ אלגונ:ען6ער6 דיא דורך אבער סערן■
 אבגעהאלטען. א־בעלישטענרען דען ניבט וררד
 .6או־ ביישארלע נ־אשעם פיט וואוררע -עדע דיא

נענאפפע;.
ר ע ט פ י נ י פ ) י • א ט פ ל א . ט י  א

ר ע א ב י ן ד ע ש ־ ס ו  ר. ע ש נ ע ד ו י ר
 רוסי. רעם ארנאנע העם נאך ן.) ע ;נ ו ג ל א 6

 פיניפטע־ העטטע -•■אשאר־, ■ורענטרום שען
 .דעטיטא יידישע; -עד אנ:ע16עם ביים טאלםטא•

 דערזעל. יה-עד6 רעם שאליאראז. הע־רן ציאנע;
ע. אל;ינגען6ע־6י,ירענ רושישען דיא א־בער בען.  נ
 היא אף האבע בעט־־בנים איננינע־ -פיט :זאנם

 צייט לעטצטען רעד אי; ■ודע; רען א; עפשא-ענ-ען.
1 ודך ;טע־נאפפען נעיואלטטהאטע; #עלאיבטען

 שענדליב- דיעזער זעטצעז, דא־אן אללעם ווערדע
 זע■ באלד ז־א וויא בערייטען, צו ענדע איין קייט
 בעשטעהט אייגע; טיינע; אי; רענן ;ווערדען דע;
 ניכטיורען. אונד יודען צווישע; אונטערשיער ק״ן
 אוני איך אונטערשיעד אונטעדריבטפםיניסטער אלם
 עהיגען6 אינד לייםינע!6 דיא נור שילעדן דע; טער

 רעל•■ ד־א אהנע עה־נען.6אונ אינד רלען6 דע; אן6
 בע. צו גע־יננשטע; איב נאציאנאליטעט אונה נ־א;

אבאבטען.״
ן י י א ; ר • ע נ ־ ט ב י ז ־ א ד ט ו  טין ש

 נעטעל■ וררד ךאטיטאט! עםטע־8ו טאנא־ ארם
 שודט ה־עזינע דער זאללטע טאגע ריעזער : רעט
 דאב• יהדטע6 ער ענטלאשנען, דיענסטטע־בען זיין

 ליעם אינד א־טש״בטער צום ע־שט יעדאך זעלבע
 איזט. ערלעטצט־6.אונ עש ־אם אונטערזובען. עם

 ארטנע־ צ״ננים איין היער־בער אידם אלם ערשט
 י דיענששפערבע; צום ע־ זאנטע וואורדע. שטעללט

 נאטטעש נאטען אים דוא ךא;;םט קינה, טיי; ■נון,
 נעפליך שירבטעטע שוהט דעה - !־געהע; יוייטער

 וריטערעם אדנע פערבען דאם דד־טע ער ווענן דאש
 אוים- פענשען באדדללינע שאן טא־נע; ענטדאשט.
 אבנעשלאב. דיא פעדבע; ראם קאננטע;. שש־עננען

וואידע; טעט
־ ע ט פ א ע ב ש ט א ט י ט א ק ) ד א • נ  ו

 אין ר״נשטיבע אי־נע- אין ט.ו י ם ע ם י ט נ א
 איי. אין אבענרם א־;עםטע־ן6 וואי-דע בי־אטעשט

 בעשם־א. ״■ודענשיאנע־ דיא ט6ט־שי.עזעללשא נע־
עי איינעם ויאם בען.  דיא באט, אנלאם נעסטע ד

 דא בעשיטשוען; צו ור־זע צינעללאזער אי; ׳,ידען
 ער וואו־דע רעש, ש־־־ען אוננעשטארט אידן שאן
 זיינען אין נעם־־נער אונד נר;ע-6דע נא־ ניד

 ויייט זא נאר ענדע אם דך ע־ ראם זא שפאדוננען.
 צו נרנע־ אונר •שורנרלער יודען אללע ע־שטיעג,6

 אני איינעש אן איין בעפערקטע דיע־ד־ נעננען.
 ויאלף, יודענאפענפיאזעף ז־טצענדע־ טישע דע־ע;

 קאנ. איינע איבע־ דך ט,6אינשטאטטרא ז״א עם
 דא איישעדן, צי אדםד־יקען זאלבען אי; עםם־א;6

 עד־ענ• ארך אונשט־־־ט■; ■ורע; דע; אונטע־ עם
 אנטיפעטיטע; רען נץ ב־אבטע ראש נעבע. טעננע-

 שטאך דינע; באנד. אונר ראנר ארשע־ נאני;
 שע־נ״ש־ דין. וואלף שאר ער שש־אנג שורננענר,

 די. יט ש אידם אייך. ר־אדטע אונר ריעזעם אן דך
 דינע א־טצוב־עננען. א־נע; דיא צינאררע נער

 אונ־ אב רלע)א; •עדאך איד; דדעלטען שייינדע
קצו; דע; דעעטען  א6 צו־ ד־,-ער,ט רע־ פ מאלף -

ע־שטאטטע. אנציינע ריא דא־ט אוני ניננ רצ״א

 ריא אין דך רער שאליצייקאטפישפער, איי; טע.
 וויזיטע. דער טיט קעה־ט; ינטע.6ער6 ורינשטובע

ע- דער אידם דיא צוריק. קאדטע ״  אינערנע. שי
קא־ל לויטעט ־א דיא אונר בען  אבער- באבאש י.

א קאפיטאטט.״ שעשטער דעם יםךאלם.אדיונקט6 - 
 אי. נרע־בטע6שטרא דעם ודרד אננעלענענדייט

בערנעבען.
; י י י א ר ו ע ר ע ב י ו . ז י ל ט ס י י נ
ר ע ) ב , ר ר ע  ך־אאטיש. דער ש־־סלין(א; אין ה

 רעש אנלעסליך ווא־ען נרענצעו שטייערישען
אייננע. ק־אטעד •ידישע צוו״א ׳אד־טא־קטעם

וויט־ א־טשששאררע־ רע־ ראש אבענדש ן. ט־^££ע
ראש אי; ברע־ן בעטרונקענען ״> טיט קאוויטש
שיער ־־*■ קוישלייטע ביירען ריא ודא ז״ז, ווי־טרמו
,עגען א )־ט18)1בענאנן: אינר נ ברע־ן ד נאהשען

אג.1( רדען לוסשינע! ..דיא דעטצק: צל ע; דיעזעלב׳
זאנדע-ן שאבע־ן, צו ־־.ער ן;*בט ־אשמע !ע־) טע

וו־א בליש. א״ע־ דבען דא ;*:,־פיאנירען צו י א*מ נור
ען ד י ע בע£אהל דאנן לעדדט.׳׳ תלמוד דע־ עש

צו ש ט־צא־דא אוגד אבצונעדיטען ד.*טע ! ד־א יודעל
 טאנצלום. ניבט יורע; א־פען דיא דך ־א טאנצען.

 ,׳׳אללט :אן דא א־־ער66 דע־ ודר6 צ״נטעז, טינ
 •וישט זו עשלא־ ט־שא אי; וויא פאבען ודע־ עש איד־
 ? אד־ט6ע־6 אייך טיט רושלאנד אין טא; ו״א איד־,
 !א־טנעיאנט! אידר ויע־דעט אללעןלענדער; ארם
 איד־ ויענן נעשעדען: היער ארך אייך ווירר ־אם
 לאטשעט, זעדען פא־קטע רעם ארף טארנע; אייך

 שע־דיעל. ■ידען דיא שרינעל.■ א־ד־ בעראטפט יא
 שאילראט. אנג־־ושע; דיעזע; אללי בייא דך טען
ך רע־ שעשאדד ט־אטצדעם ;־וד־נ טען ־ ־ # ! 
 נעשיינרע-א־־עשט ראם 'אין אונר אךען6 צ׳ דא

 ~א עם. נעשאד זא אינר ;ב־יננען צו ד.ש נא־
 אינטער ברע־; שיער שאן וואורדע; ■ודע; ביידען

 רעש בעשיפששיננע; דעשטינען שא־טנעזעטצטען
 אי; נעטיינדענאטא־ שאם אבנעש־ד־ט. ששא־רערש.

ם ענטלאשםען. זאשא־ט יעראך דא וואירדען ד
ן י א ) ט י ״ ד נ ע נ ע ל ע נ נ ר א ע  ר

 קולטות ראש ן.) ע נ א ■ צ נ ע ו ו ב ו ם ל ו ש
 נעטראששען, שע־שינינג ז־א דאט טינישטע-אוש

 א; דך ד־א נעפי־נרע. א־ז־אעליטישע יעדע ראם
 איי. ווענע; לאנדעש.שולשאנ־ איז־אערט־שע; דע;
 א־ןאיהרעסגעזיבע ווענדעט, אינטערשטיטצוננ נער

 קאנכ-עם. איינע דיעזע אב זאלל, אנגעבען נענר
 ךלא שטאטיש אדע־ א־טאדאקשע. א״טאנאש אדער

 נרונדע ־עם א־ש דיעש א־זט עם ד־א. נעטיינרע
שא־קאפטען. אי־רטדישע־ ק־נע ־אטיט נאטד־נ,

. ן א ט ע י ל ל א ש
א ד ו ד י נ ו ם. א א ר

טא־מזעשצוג;.) -שע55(
 ד־א דענקען, צו דא-אן גיבש ש־ענען ו$םער ד־א

 ש־עלמעה- ווא־־ען דא ווזןללק. צו או־שנעבען בעלאנע־ונג
 אנג־־ש■ א־ה־ע או:ד רד•,־*געי, ורעדער צ־־ש יינגששעי אץ
 נעוו^ידען• העששיגע־ ודעדע- ווא־ק שש־-מע אוני סע

 א־ש קא־וע־ש דעש אנקונשש ־'א ו־א־ דאסאן אודואכע ד*א
וואוסשען. :־:שש געדאנעישזן ד־א ־עד$ך ו־$ש$זן לאנ<־,

 שע־- *שערראמה, רוף: דע- ע־שאנשע סלאשצל־ך
 בעיואששנעשע ניתר. שזןן שש־אסען ד־א מלך• !׳*ראש־

 געשם־ענען. ע-דע דע- שזןסע דעש אויש ווא־ען ר$םע־
 בעשארל ע- ששעלדע. צו- ככבא בר יואל אדגעננליקליך

 העל• -אסע- ד־א וועלכעש אדש בעועשצען, צו דדו ראם
 אונד הדז דאש ש־שצטען קוסהזןעי ד־א אנעל >ן־קאםען.6

 שזןלדאשען -אד־שע חרך סינושע יעדע* כדש תאו־דק
ערשטע־קשי6

קו• דעל אנשיה־ע- דעש רנבא בל (-*עף !״ר׳גשד
עשרע-?'—שע איין דוא נ־זש צו) םד,אעל

ץ ״איך  דעל (אנטו־זן־שעסע זןשהער.ר-ע8 קיץ נ
 דוא ל־יששען. ה־לשע ודר ווזןללטעץ משיח דעש קושראע־)

:^ששעס.' געואנדשע דע- נ־כש נ־וש אבע-
שע־צוו־שלוננסש^לל) ננבא נר (שר־ע •זק*:א׳

 געווא־נם; ל־נעננלוש דיעועל שזן- שיך ד,אשש דוא
 שע-• זןד,ל שיץ נ־נש ווון-שען ן ע נ * י ד א־ך העסשע

ו עלזןשסען
נונשערל. ־־ך ענשששאנן קאמשף שו־:שנא-ע־ אייו

 שעד־־נטעשע :כבא נל שש־זןמען. אץ שלזןש גלוש דאס
 אונשע- ש־עלק קושדזןע־ אוגד ->ןםעל העלדענשדאשען.

ש־ועיטעס. שו-כטגאלק ו״נעש ששיי־כען טעכש־נען יען

ע:ש צוגאגג נעד־־שע דע- ע־זןנע-ה. הדו דאש ווא- נאל-
אשסעלש.—שע אוגד דעקש (

א ב־ וועהיעגד נ:  קזאדק־־ש או־ששע־ נאגצע ז״נע :
 אנדע-ע א־־נע ווא- לאששע, צוגעוואנדש שונקשע ד־עזעש

 אש־יש׳ש אגש־ד-וג: א־נשע- קזש־זןע־ דע־ אנשדיילוג:
 זוששנען• צו שדון- -אש -אשע-ן, דוק נעוועזען נעמיד,ש

 אוגד נעשונדען. נעגעגוועל.־ יטשא־קע לאששען ז־א אנע־
- אלש ווא-דען. קגעשלאנען—צ ווא-ק  ד־ע• אדף ::בא :

 היער אי־ך ווא- ע־ש־ען. קאדסשעש דעש שדשלאטצע ועש
 דאששע יעדזןך צ־־ש נל־שעי צו בעז״ש־גש. נעשאד* דיא
 שעסשוג: דיא א־־ף ששו-ש א״גק —שעלדדע •זןש־שע דע־

 צע־• ווא-ען בעלאגע־שען דע- ק־עששע דיא געש—אננעזן
 או־שען שאן •זןשעל ד־א געגען שען דו: דיא ששל־טשע־ט.

 דא קעמששען. איגנע-ן א־ש קושדזןע- ד־א געגען אוגד
 צו ב-עשע אייגע ששו-דנאקען •אדישען דען עש נעלאנג

 דיע• דו־ך רזןשע- ד־א ד־אנגען איגא־ישלאלשזאש נ־עכען.
אי־ן. ועלכע

נעווזן-דען. קעטששע- צוב •עדער ווא- נית- אין
ק איד- אכטעטען קיגדע- אוגד ש־ויק מעננע-״  שיד לענ

 א־יג- דען שאא־ען דינטען א־ן ז־ך ששעללשק אוגד נינטש
 שוינשכא- איין עש נא: דא ענשנענען. -אדע-ן דדיננעגדען

 נר שטאגד ש-־ען יגע• ז ששיטצע דע־ אן נעמעטצעל. -עש
א נ:  האגד ז-גע- דיש וואוגדע-ז״ננע. :שעשע—שע איגד :

 אוגד "אדע־ ד־א נעגען שש־־גע דענש־גע ע־ של־ידע־טע
ל־־ששע-. ד,־ע א צע־שמעששע־שע

 נ*טצ- רען לאס צ,־) אש־־ש א־חש (־־עף כו־נא, ״בן
ד־ך!״ עיניב אוגד ודדע־ששאגד לזןזען

 של־־דע־שע אוגד ככנא בר שי־ע !״״עשדע־—״״שע
הו־שסע. ז־יגעש נאך שעלושט־ק איץ

 שאללען א־ש שיעל. אוגד געש-זןששען וואנקטע אם־יש
:ע־ ריעף נזןך

 ביוש דיא איג- אוגשולדיג, •ואד ־:,אל ״מין .
־1 מן־־ע־

 אד י שע־לא־ען בץ 7* ?־) (יט**אך מיד׳ ״וועהע
 א־ן נ־בש 7* לאש א׳ני שולי מייגע מי־ שע־צי־דע נאשט.

שאללען!״ ש-נלע ם־יגע- האגד ד־א
געא אן -קען וי־געש ם־מ דך דאמשע בבבא בי

 מרעיצוואדמעג־ דע-אן א־־נע שש-צשע דא געלעיגש. ׳״*"5
 רען א״ף צ־שעגד שלאנגע נעוואלש־גע ל־עגעגדע געי־גגעלש

 אדגעגבליק. ש א־ א־־ץ 7ז ־־ננעלטע אוגד לאו, דעלדען
רץ. ע־דע צו- כבבא ב- ש־על עגשזעעלש

ש-א־משש:ע■ איץ ז־דאבען קומדאע־ א־גד ראדע-
ק דען מעב קושי־אע- א־ץ ש־י־א•  אב. קאשף דען דעל-

אי- צו דאד-אן קאיזע- דעש ו־עגעסצי־בען אלש א־הן אוש

א־ה־עשאג• שא-עס דעש ש־אשין עגשזאגק דק־ודען
 :־א דאש ו־א, ווא־ששען וואהל נ־בט. מוטה דע־ ש־ד־ערש

 אץ גיבש וואללשען ו־א אבע־ ;קאנגטען יעגען מעה־ גיבש
א  ששע־בען וואללשען ז־א ;שאללען ־אמע- דע־ הענדע -

 שע־ג־עשען. שיינדע א־ה-ע- נלוש דאש •:•םע-בעגד אוגד
 יועלשגעשיבטע ד־א ודא מעשצעל־־א, א־־נע עש נאב דא

 דע—נ ••דיגנען, אוגד יודען 580,000 קעננש, צוויישע ק-נע
 ;ציואשמעננעשונדען בית- אץ דך דאשטען קינדע- אוגד

 דען אללע ששא־בען ויא דיך; ערנאב איהנען שאן ק״גע־
 ענשקאש ק־גדע־ן שויזעג- ש־עלק דען שאן דעלדעגשאד.

 -בן דעם ואד,ן •עי שמעץ, נו־ ק*נ-ע אי־נעש גאך או־שע־
 בייא אידן דאששע מאגן אלשע־ איין שא־ע. דעש נדליאל,

 דא־ששש ״דוא :נעשם־אכען אוגד עיג־יששען האגד דע-
 שירסשענרויועס.״ אונועיעס דואשש־אסל־נג שסערנען, נ־בט
 קעללערגע• שעיבאיגעגעש א־ץ אץ איהן ע- דאששע דאגן

 דעי ארס נאבש דער אנברוך בי־א אוגד נעשיר,-ש וואלבע
גמליאל בן שמעין -בן ששעשע־ ווענן געל־ישעט. ששאדש


