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אנטיסעמיטענ-קאנגרעססעם. דעט נאכוועהען
 אבנעא־דנע- הירנ*ערש־אננטען דע• געגע;

 ראנינל׳ דע־ שייא וואי־דע א־שטאצי ורקטא־ טען
 אונטער. אייגע שטאאטשאנוואלטיצאפט - בעי־ א
 דע־זעלבע; אין א־־גגע־יישט. אגצ״גע פטשלאזע—ש

 שט־א£- דעש 172 פאראנ-אף דעש ;־ונד אדף ווירד
 קאנפיישש־אן) אייגע געגען (או־פ־״צינג געזעטצעש

 געגע! ד־ענש שט־אפ״פערפ דעש אייגי־יט־ג; ד־א
 ארף דע־ ווענען אבגעארדנעטע; גענאננטען דען
 געהאי־ אנט־שעמיטענ-קאנגרעש דדעזדענע־ דעם

 אייגגא ד־א פע־דאננט- דעשזעלבען דעדען טענען
לו־שעט: בע

 ז אשע־שטאאטשאנייאלטשאפט דאג׳ יאכל
 א־שטו־צ־ וייקטאר דייששטאגשאבגעא־דגעטע דעד
 אנטישעטי. אשנעהאלטענע־ ד־עז־ען אי; דע־ ד,אט

 קאג. זאגעגאגגטען דעש £ע־זאששלוגג טישען
 געלע ד־עזע־ א שי איגד ב־־נע״אהנט - ג־עששע
 פא־דא. א־נ־ £לוגש־־£טען ז־יגע; אי; דיא נענה־יט

 פא־ אגזישט ק־נדגענעשענע בע־ייטש מענטשרעדען
 דעש א־יש שלאש גישט יודע; דיא דאש געט־אנען,
 זאגדערן שטאאטעש, איננא־ישען דעש פע־שאג־ע

 א־י־אפעא־שען זעטמטדישע־ לענדע־ן דען אי־ט
ט־שטען. ווע־דען איישנעשטאשען שטאאסע;
 -אללטע פא־ט־אגעש ז־יגעם £ערל־י£ע איש

 יי. שע פע־פ־גינג דיעזע־ יעגדיגקייט גאט דיא ע־
 געזאממטה־יט דע־ £אן דעשדאלב שאט איגד זען

 דע־ פא; געדא־יגען׳ דאנפעשש־אן יירשען צי־ דע־
 ־עשט. איגד מאדאלישען ־עש שטעלדונג, זאציאיע;

 שידדע־יגג, :אלשע אי־נע ־ע־זעלבען לעשען לישען
א נאטהי־ענדיגערווי־זע דיא  ע־עלש־ נעפיהלעדעט -
דעגען אללען אי; ע ־אש ־ע־ א•;־ פע־אשט־גג דע־

 דעי פע־ט־״שיגג ד־א דע־מאשע• ע־ .*גאשדעס
 יא היילזאש שע־עשט־גט פי־ אפא

רא ארך ע־ ;ט שעד״ש: ^־־לע־ט. .
א טיטטעל. ע־ טיש=ען. י־ע־דע; פפע ע־ג־ -  ר
 שטאאטלי- ־־א זע־.־ זא ג־שט יעדאך ע־ שטעללט

א א־ש טאשגא־זטען געזעטציישען א־ע־ -ען - 
פ־אנ-א. זאציאדע א־גאג־ד־טע איגטע־גאציאגאל

א =.א:״ו׳ו1

 דיעזע האט אבע־שטאאטסאנוואלטשאפט דיא
 ויאר. אינטעדש־'£ט אהגע זעלבע דא איינגאבע׳

 ״אנאנימע״(אוגטע־ש־י£טש. דא געלעגט, בייד־טע
 קאגגען. ווע־דען בער־קזיכטיגט גישט געזישע לאזע!

 דיע- אששער6ער6 דער דאש געגוג, ט־ויריג א־זט עש
 גאמען זיינען האטטע׳ מוטה דע; נישט אגקלאגע זע־
 פא־אויט איש ער ווא־ אדעה - א־נטערשיייבעז, צו
 אי- שר־טטעש ז־־נעש פ־ובטלאז־גק־יט דע- אן6

1 בערצייגט

 יודען דיא £א־ט. פאה־ט טשערנאטאני העי־
 ש־יישט ע־ א־בערשיטטען■ צ־ לאב מ־ט אונגא־גש

 ארט־קעל א־־נען ״נעמזעט״ ■איש יויעדע־ נ־יע־ד־נגש
 דיא וועלשע פא־טש-טטע, ד־א עד וועלבעם אין

 טאדיאדיזירונג דע־ אי; 1874 יאד־ע דעם זי־ט יודען
 פר־יל־ך הע־פארהעבט. לאבעגד האבען, געמאשט

 טשער. הע־ר מ־־גט - רישטינג ריעזער אי; מיששע
 י־י־ל געשעהען■ טעה־ נא־ י־ד־שע־זי־טש - נאטאג־

 אין ז־א ווענן אנשטעהט, גיט יודען דען עשען עש
 אג- אללע אלש לי־סטען, טעה־ בעציעהונג דיעזע־
 א־טי. זייגעש שלוששע צום קאנ£עששיאנען. דע־ען
ק ע־ מאשט קעלש  ז־א דאש אי־־—£א דען יודען ד

דנד. ״עמפפינדזאש־־ צי
 ד,אנ. יועלשע זעהען, נע־נע מאשטע; יו- נון
 גע■ נל-שנילטינד־ט מ־ט דע־א־טינעש דך פעשש־אן
 יודעג׳ -אש נענע; -אש מ.;שטע. ראששע• פאללע;

 וואור- נעשפ־אשען או;־ געש־־עשען אללעש טהום
 א־ינע <*םא;אטען. £א צ־ט רי־צען אי־נע־ ז־יט דע.

 טישא-עשלא־ע־ ד־א פי־ יוידד אן דאנפעשש גאנצע
 מיש- אונד פע־ל״מרעט נעשטאדט אננעלענענהי־ט

 קאנפעששיאן גאנצע אייגע ט מאש מא; האג־עלט.
פערשוואונדענעם איין £־־ פע־אנטייא־טליך

 אני גרונדלאז קאנפעשם־אן גאנצע א־ינע צא־ אדעה
 אויף ניבט אויך מאן וורד דאנן וואגט, צוקלאגען

 אונטעד ה־־טע דיא שטאשען, עמפ£ינדלישקי־ט יענע
 *ער. יענע דיא אונד א־זט׳ פא־האנדען יודען דען

 אונד רעשט ־ד6 איה־ע־דיטש דיא שען׳ הא שולדעט
דנד• אונעמם£־נדליך וואהרהייט

נייאיניןייטעץ. פערשיעדענע
א ♦ י ד ן6 ן ע ב ט א ב ו ) א . י ש נ א  ד
 אבערדאנק ווילהעלם אטטענטעטע־ דען א־בער

 אבער- :געמעלדעט *אלגענדעס טר־עשט אויש ווירד
 עי־. יועלט דעי ל־שט דאש ט־־עסט אין האט דאנק

 ;י־נע שעאטטער, איין איזט £אטע־ זיין ;שליקט
 אשער. צ־־נטע קנאשע אלש נעהעדין. ווא־ טוטטע־

 רע. אלש *ריהציינרג נאש ער טאלענט, פיעל דאגק
 צו זא. דך עדמאנלישטע אונד לע־ציאנען אלשילער

 ער אבשאלווידטע אשערדעאלשולע דיא שגודי־ען.
 טעשניק, דיא ער בעצאג דאנן או־שציישנונג, מיט
ער ווא ,1877איש ידען ;אי; צוואר א־נד

הע- צ־לעטצטאינטעד דיא ״א טענמעדשען.
 ניבט נא־ פע־ש־עשען איין ־אש ד.—י רוישש־יננען

מענשען, נא־ עש נ־שט ־א א■;־ •יאו־דע. £ע־א־שט
 .מפפי; .. ד־א איבעי־ דך ווע־שע

״א־; ראנפעששיאן נע־־ענקטע;
־״טי• ש

ה: הא־ט מאן1 •
 נענינענדען א־:ע

 קע־דע־ איש נען
מא־טע־ טעשטעז

א׳ נאנדא
נעזאמטטע;

 ■ ־שטע
מ־ט ״ט

פע־זא. ייד־שע מאנאטע 0
ארשגעדב. דען טיט זיא קי־עלט

! דאנן דיעזעלשע; ד־ ווענן א־נד ,
עמפ£ינדזאש.״ זא נישט ״ניר :מאן זאגט נען,

נ־ש ווא־ א־ג- אייש־ואירףדע־ דע־ •וענן.,פיננעטלענשעג״. ־ע* ־־א־ט אונד ע

 אפפענטלי־. ננ. £ע־זאממ־ אי־נע־ אין ־ע־
 ־אש ש. אישט־ו־צ' ־ ־ש־ א *ע־ש־״טעטע ט־נ־ליך

 געזערל- נד א פע־פאלנען יידע־ דיא ש-.טע; דיא
 שעד א אללנעמי־נען איש זאללד;. טי-ען שא£טליך

 אי־נע ענטדא־ט דעשזעלשע; פא־ט־א; גאנצע דע־
 אי:ד קאנפעשש־אן י־דישע ד־א נענע; פ־־יצינ; א־

 ליננע איש א־ינעש ט־אטשעשטאנד דע; ט—איני־אדי
 יטט־א£;עזעטצשישעש ־עש 172 פא־אג־אפען דעש

 דעששען פע־נעהענש, £ע־£אל;ענדען צו אמטליך
 ־אש א־משטאנ־ ־ע; אוי־ ״דדשט מיט ט־עטע־

 ־ער א־טע אש דעש ז־ננע איש אוי־ האנדלונג ־יא
 שט־אפשא־ נעזעטצעש שעשטעהענדען £ע־א־ש־נ;

 א•;. דעש 8 פא־אג־א־ן דעש ענטשפ-עשענד אילט
 צו דיעזעש נא־ איי־ שט־אפנעזעטצעש נא־ישען

איזט. בעשט־אפע
 אשע־שטאאטשאג. לאשל׳ ־ע־ ד—וו היעם־ט
 -אש געש־אשט, קעננצניש ציר אמטל־ך ־•אלצשא£ט

 דיעזדען א■; א־שטי־צי יייקטא־ אשנ^־דנעטע דע־
 שט־אפנעזעטצשושעש דאש 172 שא־אג־שף אין איין

 שעשט־א£יענ. צי דעשזעלשען 1 אליענא נאך אונד
 עי ־אש האט׳ בענאננען דאדודך *ערנעהען דעש
 ;ע■ קאנפעשש־א; ש־ישטל-שע; דע־ אננעהא־־נע; דיא
 אויפנע. האש צו קאנ£יעשש־א; יידישע דיא גען

האט. ר־יצט

 ־ע־אקטע־ £אש א־־נעש אי;
נשען נ״£״־

 ננע צ־־ט שען ־ נא
י ש ו א י ל ו י ו ן ז ה ד ע ו  ו

 אין ־אש הינטטעללט. טהאטזאשע אלש א־טיקעל
 וועלשעעשטהע־שאל- לעשען. ציינען טי:א.עשלא־

 •יענן זאהען. קאממע; שא־־-־ש דייזע צוש שיז מאש־
 ־אש ־אשש איזט. טהאטזאשע :זאנצע פיע־נע־ ע־

 £אלשען דעד טיט פאפפע־ייא ד־א עשלא־ פא; פ:;לק
 דאש איזט, טהאטזאשע ;דעננט נענו־ ;אנין ליישע

 נד-־שענש ״עלשיע; ש־־שט דיין ט־שא.עשלא־ אי; דך
 שעהא־דד־שען קיינע פ־־ענטע־ קיק ע־ אישי:

 דיא בעפינדעט, מאנן דיין א. פ- קי־נע א־נאנע,
 אי־ש. א־שע־צי־נוננ. איננע־שטע; דע־ £אלל ניישט,
 אי; דעי פאן שליט עשטהע־ש ־אש ור־דען. לאנען

 צדאממע;. וע־טנעגענדע; אללע; אויש עשלא־
 פע־- צוועקען צער־טועללען שוהט־ם שט־אמענדען

 אנקלאנעז זא־שע ״ענן א־נ־ - •יאי־דע נאששע;
 פ־אנען דאנן ,־•ע־דען, •ו־עדע־האלט טא; פ- טא;
 פא־. צום רעשט טיט יידע; דע; דאג• שאן אש וויה,

 ודר זינד. עמפפינדריך זיא דאש דאנן. מאשען וואי־ף
 אל- ־אם איזט .עטפפינדלישקי־ט״ דיעזע גליישען.

 דיא מענשען. עה־ל־עבענדען ו־אש לע־נע־־ננשטע,
• קאנן. פאששירען פ־הלען. שולדלאז דך

 מיט יודענטהוש דאש או־פהא־ען זאלל מאן
 דאש אשייא־טע; זאלר מאן בעדע־פען. צ• קאטה

איינצעלנע מאן שע£א־ נערישטעם דעש אי־טה־יל

 יאה־ע א־ם שטודירטע. ע־פאלג מ־ט מאטהעמאט־ק
 ווע- א־נפאנטע־־ע.־ענ־מענט צ־ם ע־ מושטע 1878

 וואר, ווא־דען אששענטירט פ־־הע־ עד דעם צו שע־,
 טאש־לי- וועלשעש דעטזעלבען׳ טיט אונד א־־נ־יקען

 פליש. ער אשגעהען. שאשניק נאך וואורדע■ דדט
 זיין אונד טיטטע־ דינע דארט. פא־ אשע־ טעטע

 שלעשט יטש־ישט עי ;א־טאליענער זינד פאטע־
 יונענד דינע־ אי; ניט. זעה־ אבער ליעזט די־טש-

 טאל. צו אישע־ם־טהינע־, לושטינער, אדש ע־ וואר
 שעקאננט בו־שע אייפנעלענטע־ שט־יישען לען

 עלענד אינד נאטה לעשענשוועג זי־נען א־יף אשיואהל
 ווארען טיטטע־ דינע אוגד פאטער זי־; הע־רשטע.

 האט דאדורך פערהייראטעט, מיטא־ינאנדער נ־שט
א ניע ע־  פאמיליענלעשענם איינעם דאהלטהאט -

דאפיד, דנן קי־ניק אייך האטטע אינד גענאששען
 איינען ענטזאנדטע

או;. דע־ ש־יא אום צע׳
ווידדאלש אשע־דאנק מ־טצו-ודרקען טע־זושינג

 ע־פאלנט שטאקהייז דאש א•; אשליעפע־־נ; ז־־נע
 אשע־דאנק פא־ע־העשיננען• נעשלאששענען נאך

 רענימענט פאש וועלשע־ גע׳ איינצ דע־ שט
 איינינע או־ך דעזערטירטע שאשניען א־יש וועשע־

 דעזע־טיר- ־ענימענטש דיעזעש שאלדאטען אנדע־ע
 וועגען דעשהאלש ווא־־דע עש איטאל־ען. נאך טען

 אישע־ שטאנד־עשט דאש, שאניאלו־א אין פל־נדע־ונג
 דאמאלם פ־ה־טע דאש פיע־הענגט דעגיטענט דאש

 זאמעטין, ברינאד־ע־ דעש צודשען קאנפליקטען צו
 יאנצש,־־. רעגימענטש דעש אשערשטע; דעש אונד
 נישטם, מאן הא־טע דעזע־טעדע דע־ פיעלעל *אן

 אי־ננעבראשט צייט דע־ לדפע איש וואודדען א־ינינע
 דעניעניגען צו שעהאנדעלט. ק־־ענשנע־ישטליך א־נד

 אניטאטא■ אלש א־טדליען אי; וועלשע לייטען, *וננעץ
 גע־ מאשטען, שעמע־קשא־ דך א־ט־״ך נענע; רעל

 שעליעבטע־ איי; ווא־ ע־ אשעי־דאנק. הא־טע
 גענע־אלשטאב דיעש צו געהאי־טע אונד דעדנע־

 אשע־דאנק־ם ארפענטהאלט דע־ אי־־עדענטא. ■ע־
 ־עגעלמעשיגע; קיינען ער האטטע היע־ ראש ווא־

 איררעדענט־שטי- דען פא; לעשטע עד ערווערש.
 מאנשען טעשניקער אלם ע־ דענען קאמיטעם שען

 געשטערן ער אלש מאשטע. האבען נענעבען האטה
 נעד־יקט. זעה־ ע־ שיען וואו־דע. א־ינגעשראשט

 אינט־טטען ניני. ער יאטע־געשטאלט. וואה־ע אי־נע
 לי*. דיא נ־עדערגעביינט. שאנדא־מען פ־ע־ דעד
 טיט געפ-עשט, איינאנדער אן קראםפהא*ט פען

 שט־ער• אויגען דונקלען ביינע;.זיינע שלאטטע־נדען
פערקאמטע־ זעה־ וואדי אבע־דאנק לו*ט. דיא אק טען
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 ם־ הערר ורא ודר, האדען נון קוריו־ען. צו שנעוץ
 אי־ט£־ת- קונשטשטיק וואונדעייבא־ע ד־עזעם נעטי
 קאנג־עש אי־נען נעטל־ך בערו£ט ער ודלל. רע;

 רע■ דך זיא דאמיט א־־ן, מדען) שעמיטען אללער
 ע־.6 שעשט א־ן דך ןללען4ז דא זאללען. פ^־טי־ען
 א:־ דער בעשולדיגונגען דיא געגען אונד זאטטעל;

 בע. ז^ללעז דא ערהעבען׳ שראטעשט טישעמיטען
 זאהנע טרייע יודען אונגארישען דא דאש וריזען,

 רעל־ג־אן יידישע דיא דנד■ פאטערלאנדעם דעש
 א־מגעשטאלטעט מאדע הייטיגען דער נאך זאלל

 דיא דאש נ־כט, ם־געט־ הערר דענן ווייס ווערדען.
 אלש האששען, מער,ר רעפא־טעד דיא אנטישעם־טען

 דע£א־םער ד־א ודיל יודע;, זךטהזך*קםען דיא
 יא וואללע; דא בע־דרעננען• איבע־אלל דיעזעלבען

 אישטרצי ט״פען■ יודען דיא זיך דאם ניבט, ארך
 הארק. נ־בטש גאי־ יודען געטויפטען דען אן6 ודלל
 איזט דאש £א־געש־יטטען. וו־יט צו איזג יודע דעד

 - האששען. א־נש דא ו־עשהאלב נרונד, דע־ עבען
 ״קרענק״י איינע געוויש פערשטעהען סיגעטי דר הערר
 זיא ד־־£טען ״שנעוף אנטיסעטיט־שע; דען אבער

ה־ילען. שווערליך
ט א י יד * ס א ם פ ל ס. א ק נ י י א א

 אללען ב״א ט•) ל א ט ש נ א . ש נ נ ו ר י ם
 נעבשטען איש וו•־,* מאנא־נ־ע דע־ ש^שטאטטע־ן

 ורכט־גע נעשע£טשוועלט דיא £־־ א־ינע טאנאט
 זאללען אקטאבער .1 אש אי*ננע£יה־ט. ני־ערונג
 א״נקאש■ פאשטאטטע־ זעממטליבע בערייטש נעמליך

 £־־. £אן רעבנוננע; א־נד אקצעשטען £ץן שי־ינגען
 ־אש א־*נ£אך ווירד טא; איבע־נעו־מען וואטען

 אין ב־יעף דעס טיט ־עכנינג דא אדע־ אקעעפט
 א£. דיעזעש א־נד האבען שטעקען צו קאוועדט איין

 קאיוע־ט פערזעהענע אדדעששע דע־ טיט ענע,6
א זא ראש-. א־בע־נאמטען. מאשש דער £אן וו־רד - 

 ־ריע£ען ־עקאטאנרי-טען ב־*א נענענווערטיג עש
 ארשנע£ע־ט*גט רעצעפיש איי; איזט. £אלל דעי
 בעזא־נט• אטטל־ך א״נקאשש־־וננ דיא וררד אינד
 בעצאהלט. אקצעפט ־אש אדע־ רעשנוננ ריא וו־יד
 א*־נע דורך א״נ£אך אבלענדע־ דער וררד דאנן

 ער- ע־ א*נד פערשטענמנט אן ש -א שאשטאנוריוונג
 נע־ינג. נאנין איינע־ אבצי: גענען נעלד זיין האלט

פרזףו־דאן. £ינינען

. ט כ י ר ע ב פ ט פ ע ש ע ג
.ם־״זע שעשטער

 ווא־ ן ע צ י י ו ו פאן ט. פ ע ש ע נ - ע ד י י ר ם ע נ
 ויא• פע־קויף דע־ נעביאנט, טא־קטע צו נעסטעין:!עסי:

פע־קרפט. ווא־־דען פעט־צ* 15000 ״•וראך.
;־לדק. 7 05 7 75 עט) ן(ני - א ק

 דאלצ- נול. 6 35—6.75 פוטטעלוואאדע טע ט ל ע נ
נול. 7,75—7.— וואארע

נולד. 6.40—8,25 •ן ו ד ו ק ו ק
נולד. 6 40 5 70 ד ע ש א ד,

̂ד.ל שט רע נולד. י3 20 קז
 ק־לאנ־אטט 100 צו נאללען טע־ ל-טדייוע ל, ע ט

:נוט׳ בודאטעטט. א:
6 7 6 5 4 3 2 1 0 •'/>

20,70 10 20 19.50 18.90 18.40 17.90 16.70 14.80 13.30 —■11 
נולדען.

גול. 4,— נ־אטע נול. 3,70 פ־־נע ע י י ל ק
 צוועלג- נול. 10,50 פ־ו^לען ע. ט נ י ל פ נ ע ו ל ־ ד.

.12.50 נא־נע;  —נעשעלטע נולי 9—8,50 ע־:וק 13-
דאנטזאטען גול. 25—24 ק־טטעל י!ל. 17—14 ל־נוק נול.

ל.----- ו נולדען. 10.50—10 הירוענר־ין ג,ל. 6.— ד,׳לוע נ
ק־לאנ־אט.) 100 טע־ (אללעט
נול. 32—31 נלויע־ נול. 30—28 נלויעל ן, ד, א ט
 312־1 קר־־נען איט מעטהאדע ני־ע ס ו ט י ל ■ פ ש

 פע־ נולד. 33.75-33.50 טעטדא־ע אלטע נולד. 31-75
טעלצענט. ליטער ססססז

 45—35 העקט^ל־טער פער ץ. י ו ו א ו ו י ל ש
קוואליטעט• נאך ■ע נול. 65-60 ס־לטיער אלטע־ נול.

2.20—1,70 קילאנ־אטט 100 םעל ל ע פ פ ד-ע ל ע
נולדען.

 אק- פע־ פאט-וואארע סע־נישע ן, ע ק ש ט ע ו ו צ
נול. 25.90—25.12 טאנער-נאוועטבער

 17.— באנאטעל (לעקווא־) ס ו מ נ ע ק ש ט ע ו ו צ
נולדען. 17.50

פע־ נולד׳ 37.50 לאפפינירט דאפפעלט ל א נ י ־
ק־לאג־אטט. 100

נול. 16 75 16.50 ט ו א ע ל א ל ט ע פ
 15000 ו־אורדען ו־אבע פא־־נע־ אין ע. ל ל ע פ-פ א ש

 צווא־ אונד פע־קו־פט. נאטטוננען פע־ש־עדענע שטיק
 בא.שקע־ פאא־ פע־ נול־ 2.80—2 60 די־טשוואללינע

 דאצע־אני. אינד ט־־ק־שע נולד 150-140 באנאטעד אונד
 95-65 קאפאלקען ל־עט־עד־ינע טע־ב־שע נול. 41—50 שע

פעיצענט.) 2 פע־ נול•(אללעט
קוד איננא־־שע ק׳ 100 פעל ק—נאט ורד ע, ט די־

 ניל. 110 .108 ט־אקענע אבטענד־־טע נול. 108—105 ד,ייטע
 — קאפפען טיט קאלב־פעללע נול• 10.50 9. -אטד,־־טע

ק־לא.. 100 פע־

ז. ר ו ק נ א ק
 זני א נעט־ינדע א־ט• איז־ היעזיגען דע־ אין

ה ובודק שוחט צווי־טען איינעש שטעללע ד־א  ד־
ל איין דע,־ כעזעטצען, צו הבעל חשון ע ה ב  תז־ל

ע האט. בענלייטען צו שמשות דאש אינד רום זיין  נ
 מקוה ד־א וואהגונג £־־יע יעה־ל־ך £ל• 300 האלט

 בע£עהי- איה־ע דיא בעו־ע־בעד עמולומענטע. אינד
 הי־יא £זק מ^ראליטעטש-צייגניששע אונד נונגם

ע; אנע־קאננטען אבבינ ט׳,־  קאננען. £א־צ־יגען א־
ש־ינען. זאשא־ט מאנען ש־אבעער  אקצעש- דעם צור

 £ערניטעטי שפעזען דיא ווערדען טי־טען
.1682 שעפטעטטבער א־ם נאדאודווא־,

ח1>6. /01ו10 11111>023££ פ1״ ז 5, 1ג 4 0 1 4

ז. ר ו ק נ א ק
טה אי־ט׳ איז־. דע־ אין ש. נעטיינדע א־ ט  רי

ע־ א; א־זט אדענב־רנ. קאט־טאט ק־־־טין, ע. ד  ג
ה. נע£־י£טען איינעש שטעלדע דיא ט־ינדעשולע ע  ל

 יאה. ר6 450 טיט קלאששען אבע־ן ד־א £יר ־ע־ש
 בעווערבער, געקאטטען• עילע־־ג־נג אין רעשנעהאלט

ע־ וועלבע שען ד ע ש העב־  ד־־טשע; אונד איננארי
ענג אונד ז־נד מעשט־ג שש־אבע  ־על־נ־אז;•־ שט־

 ד^קו- א־ה־ע ויאללען נאבור־זען׳ לעבענם־ואנדל
ד רען אן שעשטעטבע־ 50 -ין טענטע אנ ט ש ך  £ז

אי־נזענדען.
[?יז15)1£1,. 0תז?6)ח!19;זק1.•*̂?

ערפינדונג נייעשטע דיא

 ועלנטט עט -אט
 ק־־צעטטע אץ כ־־טע

: ע ו ־ י ־ 6—7 פאן א־ינפאבע פ

 לופט-פאלטטע־, טוטטע־־שפ״טצען, א־ן לאנע• נ־אטעט
 נום־• אללעי אי:־ -שט-טפפען נ־טד נעטט-א־־נלאנק,

 אנצונע ב־טטע ״בבענדע־ ב־־א י־אא־עג-א־ט־קעל
־ ל־נקט ־עב־נט, אב יען  ל־א אי־ך וא -אפפעלט, אי.

ל״בוו־יטע.
ו 1*01,1170, 1.) 11. 111111)4̂1̂1:1, ג10א1/

1111 •11יוון<.1, 4־(|-/וווו־ו1י41<1ו'.1..)••

פעם. 18. פאם באדזענקותע בודאפעפטער

ולרע

ע• ז א ל
 . שטאאטטלאוע םע־צענט־נע4 על1854
. לאזע נאנצע ״ ער1860
. • פינפטעל', ״ על1860
 נולדען 1110 צו שטאאטטלאוע ער1804
. 50 צו י ״ עם1864

.........................ק־עדיטלאוע
 לאנו־-דאטפפש־פפאה־טט-לאוע

 100 צו פלאם־ענ-לאוע אויננא־.
 נולדען 50צו' האלבע

. טדייסטהאל-יאוע . . .  
 . . ק>ןטםונאללאוע וויענעל

 נולדע; 100 צו לאוע טליעסטעל
 . לענטאנשי־נע קאשא

. . . • טילקענל*וע
• • אינסברוקער

נוללען 40 צו לאזע קלאלי
̂וע קענלענו־טש , 10 . לו

. 20 . לאוע ק־אקויעל
. 40 . לאוע אפנע־

וע פאלפפ־ . 40 . ל̂ו
, 10 . לודאלפטלאוע

ס ל א , 40 . ל>ףע ס
״ 20 ״ לאזע זאלצנולגעל

, 40 . לאוע גענא־ט טט.
״ 20 ״ י־אוע ויעל טטאניס

. 20 . ל^וע וואי־דשט־ץ
״ 20 , ״ וו־נד־שנרעטץ

, 20 . לא־ע ייא־באנע־

120 50 
1.30 50

 139 5י>
175־

- 109 
25 118

- 118 
50 110 
125 ־5

— 127 
-34 
 24 ־
 24־
41 ־

— 19 
75 19

— 40
— 38

-46 

60 28

י־ע־טה-שאשע־ע•
 . 6.״ נאלד־ענטע א־ננא־־שע
 4.״ פאפיע־-־ענטע אוננא־ישע
 נ־ינעמטלאטטוננק אוננא־ישע

 . . . טעטעשע־-באנאטע־
ינישעויעעבענב■

.......................נוקאוו־נע־
 א־־וענבא־ננ-אנלעהק אוננאלישעס

 ווי־נצעהענט-אנלאווננס-אבל־נאצ־אנען
 בא־ענק אוננא־־שק דע־ פפאנדש־־נע

 פע־צענא 5,• צ־ ל־ט-א:־:־טא־ט
 6׳ ״, ״ צו ד־פאט־-באנק א־נ:. דע־ דעטטא
5׳ ״, ״ צו באעענק־על־ט אללנעם. דעטטא
..................... פע־צענט 5 צו דעטטא

.......................או״א־־ש-נאל־צ־שען דע־
.................................נא־לאטטבאהן דע־

. . . . ק־עד־ט-אק־צ־ען אטטע־־־־נ־שע
.....................ק־עד־ט-אקציען אוננא־־שע

..........................אנלעהען 3״ ״ טע־בישע
געלד-קורזע.

..........................................דלנע־-אש־א
־.........................וא:!ע'וד , ־ • ־ ,

־נולדענ-;אלד-8 אטטע־־־־ב־ש׳א־ננא־־שעט
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\<> 54.; י י *5ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ;

 געפפענדעטע ראש א־ם ווע־דע, האטמק וויעדער
 א־מטער וואש טאג לאשסען. צו וועגטדייבק פיעד

 גט דאגן תא ע. ל ל א 6 ר א, 6 ד־א געשעהק.
 יטגע נ בלאטטע פאריגעם אץ ודד האבק שאד,ק,
 אי־נעם אץ טאשט ללאיד פעסטער דער טה־ילט•

 בעטערק־נג לי=ע6£ט־ע פאלגענדע יקעלרטא
 גע־ שטייער.צאהלק דאם פאלל. ריעזען ע־בא־

ק צו וועלט דע־ א־ן ני־גענדס הארט  בעזאנדע. ד
 דיא א־נד בעפאלקע־יגג. דע־ פאששיאנק רען
 זעד־ א־ץ איבע־אלל איזט בינג ־יע־.א"נט־שט

זיר עם ־"יל עגעז אבד־ געשע£צ• בטעם אונבעל
 אונבעליעבטע דך £־־ א־:־ א; אייגע איש היער

 אנאנגענעד■ ־אש דא־ף דאנדעלט. נאטדווענתגק־יט
 דער א־ט ־אדע דורך ;אך נ־שט דע־זעלבק טע

 ווע־דק אגש ב־יא ווע־דען. ע־האדט א-־ם£יד.רו:ג
 ט עי קורעע איף ד־ ייע־.עקשעק־טא־קטש תא

 ־ א צ' דיענשט ק־־צען א־ינעש צ אנגעשטעללט.
 זעלטעז דך דבש געשע£ט אונליעבזאמק זא נעש
 ד^ל- ;־־ ד;־ עש דע־; טענש אנשטענתגע־ איין
א־ אנדע־עש ק•־; וועלשע טענשעז, שע  דאשען נ־

 ־־•שליך אמטעש א־ד־עש צייט קודצע דיעזע איגד
 !"אללעז אדשדטצען פא־־עש רעש דאשטען א־יף

 א־יגען לענגשט שאן דאט פ־נאנצטנישטעי ;זע־ א
;פארגעלעגט בשטאגע ־י דעש אבד־רפע צוד £־אן

זא. ודשט־גע לאל־ £•־ דאט ששטא;-----דעו אבער
ר !צ־־ט ע ק־*; בק  מיטטעל-אל• פאן אדפט־שונג צ

 געבריך דען איבער געש־בטע• • שרע- טע־ליבק
 א-נדצור יודען דע־ זי־טענש ב־ישטענבל־ט £אן

ק אישטויצי׳שען גר א אגא־־שע; £א אנדאדיג;  ־עד
 זאללטע סאן - !צייט שאן רייבסטאג דע־ האט

 דעש ף א־ בעפאלקע־ונג טע א־ תא ודסשקודא
 געל״עיט ע־שע־וטא־ק .שט־יעי דען פאן לאנדע
 דבע־ד״טש-בעהא־- תא זעלבשט אבע־ - וררד!

ק  תע־ ב״א דא דך דאבע שט.פעטע־ שא־א א־ן ד
 לאששען קאטטק ש־לדע• צ• £־על צ-א ־ע״אל זע־

 רעוואלוציאן תא דאש דין. ־ דא־ דייטעט אללעש
 תא ו־א־ פא־בע־י־טעט פלאנטעשיג ראפאלנא אץ

 געלא־ א״ד פאט־אגק דאטטען.תנאטיט״ בויערן
 א־טע דעי אוגד - רא;ד עי־ געוועה-ע דענע

 גע£עהי■ תא ש״נטדךאיבע־ זעלבע־ ע־שע־-טא־
 האבען. צו געט־־שט לעגתונג;־שט ד־;ע־ ליבק־־ט

 טא■ דע־ אין ־עיו*לווע־ רעש טיט בע־ייטש עי דא
 ם־ דכעחדי תא דאט א■;־-א- - געק*םםק שע

 אוגדוהען;־שטם ד־עזע־ פע־דדטינג צו־ בעדא־דע
 גע- עקסעקוט^־ש א־טעז דעם קאטף דע־ געטהאן.

שט־נדען אשט פאללע דויעדטע ברערן תא נען

 געג־גט, שט־גדען אגדע־טדאלב דעטטען ־אך א־;ד
 שטאדט בע;אכבארטען דע־ אדם ט־ליטער אום

ק.6הערבייצורו
ם *(ד ע א ד נ ם ע ע  ן ע ש י ט פ י ג ע ד

 :געמעלדעט וררד אלעקשאגדריק א״ם ם.) ע ג י ר ק
 ערק־אגקט דוד־ דאטדען דעה א; פאשא א־אב דאש

 גע. פארבע־־יט־נגען 'ווא־דע; קא־־א א־ן א־זט.
 גאך יעטצט דער ודצעקאניג, דען אום ט־אפפק

 עט. צו פא־אדע גי־אשער ט־ט צוריקקעהדט, קא־־א
 ענג. אינד בעליישטעט וו־־ד שטאדט תא פפאנגעי.

 בילדען. עה־ענוואבע תא זוע־דען ט־ופפען לישע
 א־א פאן נון איזט שא פא טעוופיק ודצעקאניג דע־

 דנד אבער דאפי־ ,אבד־.ענגיג טעה־ ניבט שאשא ב־
 איזט עג־פטען אין הע־דק. ז־ינע ענגלעגדע־ תא
 דא דא אום מאן פ־נדעט איגד פ־־עדליך, זעה־ עם

 אב אלש א־ב־יט פדיעדליכעד ב״א אללעש דע־־ש
דעטטע. עקש־בט־־ט ניבט ;א־ קיע; דע־

־ * ו צ ; ו ; י נ א ר י ם ו ד ש ע ד ק
 דענן זאלל ענדליך אלזא ם.) ר ע י • א ק ן ע ש

 רושי. רעש קראנונג תא שט־ללע אללער. אין ראך
 שצאטטפינדען. טאשר־״ א־ן קאיזערפאא־עש שען
 דא. געסטערן א־זט פאטיל־ע קא־זע־ליבע תא

 אם דער £א; ווא־רדע אינד אנגעלאנגט זעלבשש
ק אץ אינד באדנהאשע  פע־זאממעל. שט־אשען ד

 בע. דאש-£ען שטי־טישען טיט בעפאלקע־ונג טען
או אפפענען אין פור,ר קאיזע־פאא־ דאם נ־־טט.

 שאלד זיך ווא גענאננט) (ק־עט־ל בו־ג תא אין גע•
 פער- פיבל־ק־ם עאהל־י־שעש איין זאלע; אללען א•;

 תעלט ב־־נערט־־שטע־ דע־ דאטטע. זאטטעלט
 אנשפ־אבע, אייגע טאשקוי שטאדט דע־ נאטען איש

 זאל־ן אונד בראד דטטע ־וש־שעד נאך ע־ דע־ ן א
 קאיזל־שאאר ראש דך בענאב זאדאגן א־בע־ר־יבטע.

 בע. מעט־אפאל־טען פאש זיא ווא קירבע, תא אין
 דאזעלבשט פע-תשטעטען א•;־ וואו־דע; גר־שט
נעבעטע. איד־ע
; ן י ־ (א * ע ד ו ל י ל א ו ו א ־ ן ק י  א

 מאן ש־״בש ליטש הא איש ץ.) ט א ש א ד א ־
 סעניטין אין פ־עשסע׳:';אכדעם פ־ייק .;*יען דעד
 געגען אונרוהען ודעדע-דאלט שאבאט־שט אוגד
 מ־ליטע. דורך רעלבע שטאטטגעפונדעז. יודען תא

 אין עם קאם •ואודדק, א־נטע־ד־־קט טאשט תשע
 דא־אשאטין(נ־־ט־אער אדטע בענאשבא־טען דעם

 ע־נשטליכק צו וויעדעי נאשט טאנטא; קאט־טאט
 הונדערט א־־גיגע זיף ־אטטעטען עש יודענק־אדאלק.

 ניבט שלוגק א-נד צוזאטשע; ארטעש דעש ב־־ע־ן
- איין, ידדענד־יזע־ דעד פענשטע־ זעטטטלישע נ

 דעם ד־־ז דאש פא־מל־ך אויך שט־־מטען זאנדערן
 ראש זא פראנקל, נאמענם כטערם. מ־יט.פ י־דישק
 פל־ש. צו ווא־ געעוואוננק פאט־ל־ע זאטטט תעזעד

 פאנחרען, אנוועזענדען דא־ט דר־יא דיא טען.
 וואור. וואללטען, ליישטען ה־ל£ע יודען דען וועלבע

ק  פאנדורק א־ינען בעקעמפפט. בייעין דע! פאן ד
 פ־יש. אנדערער איין איין׳ ב־יערן דיא שפע־־טען

 בע- זיינער אין פ־־ע־טע דריטטע דע־ א־נד טעטע
 תא ארף נעווע־־ע דינעם טיט לאגע דרענגטען

ברעדן.ווייב. א־ץ פעי־וואינדעטע אונד בייע־ן
ן.) ע כ ע ש ט ע כ י ל ד נ י י פ נ ע ד ו ר *

 הא. באהמען אין פשעלדטש שטעדטשק דעם אין
 יורק דאיט־נק תא געגען העטצעדייען בען

 גי־וגדע, א־־נפאכען דעם איים שטאטטגעפינדק,
 ל-י. זיננע דייטשק א־ם ש־לע איה־ע יודען תא ודיל
 פענם- תא מעד־ע־עמאל דאדע־ וואוח־־ען עש טען■

ש״בק  תא איינגעשלאנען. שולגעב־ידע איש טעי
 ש־לע א־ה-ע א־יף. יודען תא פא־דע־טען טשעשען

 פיינדזעל־גק״טען תא ווערדען דאנן טשע־יד־עו, צ־
 שטע־צען. א;דעדע אויך זאללטען זיא אדפד*־ען.

טשעבק דע־דען תא דאבע;
ט. ב י ל פ ן ע ש ־ ד י ש-י ־ ש ו ר א י *יד

 דאש טעלעג־אפי־ט. ווי־ד ביאת ״ש א ע.) ג נ י ל
ק פאן  שעפטעש• ״!.טען £אש אוישווייזע דעס נאך ד
 יודען רום־שען 2570 פערבליעבענען דאזעלבשט בעד
 רום. נאך יודען 302 וואשע אבנעלדפענען דעי אין

 דא- פערלביעבק עש געש־־טוו*־דק. לאנדצו־יק
יודען. דום־שע 2208 ;אך ב־זךינו־ אין העי

יש * ו א געמעל. וררד ג) ר ע ב ם ע ל (
 דעם ציש־־פט אייגע ויא־רדע לאגדטאגע איש :דעט

 בע. ד־א וועלבע פע־לעזען׳ ראבביגאטם ודענע־
 העט- אלם םע־ונ*ידץ, דעפוט־דטען דעש הויפטונג

 אגפיאגע תא ארף ראבביגאט וויענער דאש טע
 דאשם ע־קלע־ט, בעדארדע גאליצישען אי־נער

 גע- ט*־ד דען פאללען געוויששען אין יודענטהום דאם
 פעיביע- יודענטהום דאש ענט־־עפטעט• שטאטטע.

 אלם ם*־ד דען אומשטענדק אללען אונטעי טעט
 בעצי־קם. דאם פע־ב־עשען. טזךעסווירתגעס איין

 דאבבינאטע דעם לעגטע שט־יצ*וו *ן6 געתבט
 דא- פ*־, בעגוטאבטונג ציד פ־אגען רייהע אייגע

 יודענטדום דאש אב אי־נציגע, ק־ינע אבעי רונטע־
 אי. ;געשטאטטע ם*־ד דען פאללעו געירששען אין

 ־עדע תא נישט גא־ מ*־י *ן6 ז־יא בע־ת־פט
געוועזען.

ג נ ו ש ש ע ו ו ש ד ע ב י א ) ם * י לי א
תא ־ געשעלדעט וירד קלאגענפירם אויש ן.) ע י

 אייגע ;נעזיכטע איהרעם א-ף ט־ך דאט דא ך או ־ד,לטע6
 צים- אש אללעט א# ו איבע• קאט טאטט־גק״ט פ״נטבא-ע

 ודא נאך. *רלטע6 זיא ד.ע-ט, דא אוט :•ך דרעדטע סע-
;•עדעיפיעל. ע־דע ד־א אדף דא

 ויא •ואשטע א-זט. נעשערע; א־ך.־ דדט דאנן וואט
 אדפוואבטע, וויעיעי דא אלט בעט״כט. דאר דא סער,ר, נ־נט
 א־ד־ע טע. ט נא דע־ יף א רענען שם־אמענדען א•; זיא לא;

 ניזך גלדנטע זיא אבע־ תרכנענעסש, נאנץ ווא־ען קלי־דער
 נ־נט דא ודיל ם־י־טע גור דא דאט אדנעננליק, ערטטען אש

 נעניס- פינגע־ דען אין דאגן דיך דאט ויא קאננטע. ועדען
 ד־א רואך ודיקל־ך זיא ?נ א־נע־צי־נק, צו זיך אוט טען.

 נינם שליעף זיא צוו״פעל, קיץ ;שמעיין רען פ־הלטע יא1
 דעי איד.ר קאם דא לעהען. ניכטט קאננטע זיא אבע־ טעד,ר,

 דיא דך היעלט זיא וי־א, כלינד ויא דאט געדאנקע, ש־עקלינע
 נינט ויא קיןננטע ויא אוינען, דיא פון־ דיבט גאנץ האגד

 דעי ויא האט וא שרייען. צו הילטע אוט אן יננ6 ז־א ועדען.
נעפונדען. םאלש־ימאנן
טאקט, ־*יא, קל־ינען דעי נעש־נטע דיא איזט דאט

 אוגזע• אין שטימטע העיצעי־ייסענדען איינער מים ויא ודא
 צו כיו ווארען אנוועוענדען אללע עיצעהלטע. קאנצלייא רע

 טי:- איינעם צו נליץ שיקטע נרודער מיין נעריהדט. טה־ענען
 ערקלעי- אונה ויא אונטעיזונטע דיעזער אוינענארצט, טינען

 נענ*ס- אדנען היא אין עטטענין אייגע איהר טאן האס טע,
 *ריערהאנר6 האם, נעסאבט כליגה ויא דיא האם, טען

 אייגע איהרדערארצם האם ד*ך ם*גלץ ע6ד,יל קיינע איום
 שטיע־ען אדגען דיא זיך דא תא טיט געתבען, זאלבע
 האס ואגטע, ער אונה שטעיקק, צו ודערער דא אום ו*לל,

 איהרע האס תא, *והאגדען6 גוגנ6ה*פ איינינע ג*ך עט
 ולעררען נערעטטעט *םעראצ־*ן אייגע דורך ועחעקיאפט

 יאהרע איינעם *־6 *םע*אצ**ן תא דארף ער אבער קאנן,
 יעטצט רענן *־נעחםען,6 כעדינגגיס קייועם נאי־ אוגטער

שוואך• נ*ך־צו אדגען תא דנד

 ארטען דען מאן ורענן ע־וו־גשט, וערד ויע־ע .עט
 ט־טלי־תג־ מאקט זאנטע קאננשע.׳־ העלפען דא־וען

! ¥ .
פעי־דא־. ע־־ששע דאם

 פעט־י שאן אכענד שפעם דאגן בע־נער טאקט אלט
 אוגד אונרוהיג וערר על וואי איוש, נעקאממען הויוע נאך

 קאננטע יתומות ביידען דען פאן נעשינשע היא בעווענם■
 ס־ט פיהלטע ער קאמיען, קאפת רעש אויש נא־;•;ט אירש
 איין קעננען, צו זיא *הנע רעכעקא, ישוואונדענען פע דע־

 כלינדע!׳ אירועי ס־ט ודא ם־טליידען, טיעפעש ו* עבען
 פיר צייט קורצען דע־ אין ויך האשטע פעטרי ש־ועטטע־.

 ועל- האם עד נענעכען, מ־הע פיעל זעה־ ש*ן מעדכען דיא
 וואש־ אץ טאנ גאנצען איינען ם*ליצ".אנענטען 2 מיט בע־

 רעבעקא איבע־ עטוואט פיעל־יכט אוט צונעב־אטט, היננט*ן
 אבער ענטדעקען, צו ועעבאלד קאפיטען רען א־כע־ *דע־

 נ־כט הדו האט ז*נאר ק*ננטען דא אוםו*נטט. וואר אללעם
 וו*רדען נעפיהרט מעדכען תא וועלטעט אין הערויספינדען,

 ווע־ ו* קאננען, ועהען נ*ך ־*זא קל־ינע תא העטטע דנד.
 וואר דא אבער נעוועוען, ם*נלץ נ*ך פיעליינט עש רע

 בעשריי. נענדע ק־ינע אויך ק*ננטע ו־א אונה בלינה, ליידע־
 בעשל*סטען, נון האט פעש־י נעבען. הדת ם*ן:דעט בונב
 אום אנצו-ווענדען, אללעס אונה נעהטען, צו דך צו דא

רעשטען. צו אדנעו איהרע
פ־נ• שלאף קיינען נאנט נאנצע תא ק*ננטע מאקס

 ם*ר־ פריהען אם ש*ן ער טאנוואר אגדערען רען אונה דען
 קליי- הער טיט וואר מאת הדו. פעטיייט אין וויעדער גען
אלליין• ר*זא נען

 ?* קינה מיין נעשםר*נען ענען ודר האבען ותט .פ*ן
 תא טאקט נור וויא מעדכק, קליינע האט סארי פ־אנטע

ד.אט. נעאפפנעם טהיר
 סיר טיט נעסטערן הער העיון די־טשע; דע־ .פ*ן

ויאר.' פיייגדלץ וא

!׳>היע- ודעדעי •עטצט איזט העי־ .דתוע־
עז י* יעה־ 7= ט"'£ דאש אר״  שט־עק- איגד ־*וא "

אייט הענדע קלייגע א־ה־ע טע
 הענדע א־ה־ע גאהט אוני צו, א־ד־ צי נינג מאקט

ו־־ניגע. היא אין
אידי נעבען טצטע ת אוגד ע־ (זאנסע !.־*וא

 שטער- פיאנען נע נ אי זיא אן נע־נע ט*:טע א-ך ניעדעי)
י פ־עללייטט לען, די  איבער עטוואט דין, ליךטא; טי־ עט י

 עט ש*ן ה־יטע וינה ויא עיפאה־ען. צו שויעטטע־ א־ה־ע
?* בעיוהינט וואט

 לעב• טיט מעדכען האם (רעף 1 נוי ויא פ־אגען ,*ה
 איום עט ואנען. אללעס א־הנען וועידע איך האפטינק״ט)

 אוגט האט ודטטען, אוננליקע העם ם*ן ש*ן זיא דאט נוט,
האט.' ען6בעטד*פ

 זעעבאלד קאפיטען רען נענוי מיי דא ק*:נען .אלוי^
?* אויסנעועהען ער האט ודא ? בעשיייבען
 וייגע טאנן• שטארקער נעוואבסענעי נר*ס איץ איזט .ער

 באקענבארט. איינען פראגם עי אונד ׳7ר*טהל דנד האארע
פיננער, 2 איהם פעהלען האנד לינקען דער אן

 נעהיי- שיפף תן ודא פיעללייבט ניבט ויא .יויססען
•1 האט טען

 דאנצינ אין נענוג *פט עם האבע איך 1 יא .*ה
 אדלער." .דער וואר שיפפעס העם נאמע דער נעזעהען.

 ת שיפף זענעל איין *דעי דאמפף איין עם .וואר
םאטטען' 8 ם־ט שיפף וענעל איין וואי .עם

 י״ דאנציג אץ לעטצטעמאל האס ער וואי .וואנן
ם*נאטען.־ 4 פ*ר .אוננעפעהר

ז* נעטראגען אוניש*ר* וואשד,יננט*ן אין ער .האם
ציודלקליידע־ן•' אין וואר ער ,נ־ין,
־אויסנעזעהען דיעת ראבען .וויא !
 פאיבען.* פערשיעדענען פ*ן ווא־ען ,ויא

פ*לנש.) *רטזעסעו;נ6(
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 ע־ דאש הוטצייגפנען, העמדאינד קלי־דעד. אבערדיא
 אננעהאי־פז. שטענדען בעסשערען זזןנענאנננזע; דען
 זעצטע וואורדע׳ געשא££נ* ווא״ען דען א־ן ער אלם
 שראמענדען אין ריקדמיץ. רען או־ף בעש־־דען זיך ער

 וועלכע שטאדט ד־א דורך וואנען דער טוה־ רעגען
 גע־ איזט אטענטעטערס רעם פאטערטשארט דיא

 אויסצי פערב־עכען שווע־עם א ז איין עי דיא עןנ
 ט־אגט אבע־דאנק שטאנד• ע8£בענרי א־ם פ־ה־ען

 מ־טטעד. זיינער נאטען רען זאהן אונעהעליבער אלם
 א״נעם א־ן טדיעסט, שא; נער,ע רעד א־ן יעטצט דיא

 טעלעגראטם אנדערעם איין וואדעט. פארא־טע
 אבערדאנק אטטענטעטער דער ־ ענדליך טעלדעט

 רייזען ט־יעשט נאך ער ראם איינגעשטאנדען האט
 אנט- יואללטע ער וואם ־אגע6 ד־א אויף וואללטע.

 אםטע־רייך אן8 קאיזער .רעם ע־: ווארטעטע
 וייא ״א־נד ־ ש־אנע וריטערע דיא אויף גתסען.״

 ע־: ערורעדע־טע גדיסען?• איהן דא וואללטען
 ה־י■ איינע - געוועזען.״ זאבע מ־ינע ווערע ״ראם
א :טעלדעט ט־יעסט ארם דעשעשע טיגע  אין י'

 טעכנקערם רעם שערהאפט־נג ע־פאלנטע ראנבי
 מאן ראם שאלגע צ־־ האטטע א-ערדאנק ורלהעלם

 האט. ענטדעקט דיעזעם 2 אם6 אטטענטעטער רען
 זעלבם־ וואורדע ם אבע־דאנק׳ אייגל־עפערונ; ד־א

 היעזי. רעם טליננע6הע רען נטע־ א פערשטעגדליד
 געסטערן בעקאגנט. ראש רדיטינאלגערינטעם נעז

 וויזכק אייניגען דיט רעד דך ל־עם שארמיטטאגם
 בע. א־נהאשט־רטע, א־מט-עבע פזןליטישע־ וועגען

 טע־הארע צום קאנטענטא בורשע טינונגלאזע6שע
 ער אב, געשטענרג־ם ראם לעגטע אונד מעלדען

 קזןרזזן אם דיעזעם 2 אם רער געוועזען, עם דיא
 י־דישע דע־ וועלבע דורך געווא־טען, בזןטבע יענע

 רע. אינד נעטאדטעט א־ט6 אנשעלא שטורענט
 ראנטענטא וואירדע. פע־וואונדעט דאין דאקטער

 געשטענד. דיעזעם געזעהען. פע־אנלאשט דך האט
 ז״. א־־נער פע־מוטהעטע, ער דא אבצולעגען, נים
 רער ווזךדען, שע־האשטעט דיא טיטשולדיגען נער
 צא; דעטנעטעם אונד ווע־דע. פע־ראטהען א־הן
 טע־ברעכען דין פרייוו־לליג, ר,#6 קאנטענטא עם
 ודא נ־כט, באמבע דיא אן. נאב ער בעהעננען. צו

 ן ע ה א ה שאם וואורדע, שעיט־טלעט ביזהער
 הר. רעם נאננע רעם אן6 זאנדע־ן שטאקווערקע,

 ק>ןנ־ האבען. צו ק6געוו*ןר קזןיזזן אם 8 -נ זעם
 ברודע־ ז־ין :וינער, בעריהטטער איין א־זט טענטא
 ערשטאבען. איינעםרר£באלדע זןן8 יינגסט וואורדע

 בע- רער ארשלא;6 דען זןחנע, האט קאניג דעי
רעם ענטגענעננאהטע נאך אבצואווארטען, הארשען

. ץ א ט ע י ל ל א פ
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 פעדנען דיעועם אונם צו דעי םאליצייפאנן, ״דער
 ערצעהלטע, בע־נע־) מאקם צו טעט־י (ואנטע בראכטע,

 רענענם שטארקען איינעש וועהרענד נא:ם בייא דא עי דאס
 דאס האט. נעפונדען נאששע רער אויף וואשהיננטאן אין

 קאננטע טאליצייפאנן רער אנעי ׳אםטעיטע, קינד א־סע
 הארטי- אים ניעפאנד אונד ער ווייל פעישטעהען. נינט דא
 פאי■ אנדערן אם קאנן. שםרענען דייטש רעטטוננסהרז נען
 קאנצ- דיא אין זיא ער בראכטע נעסטע־ן, וואר דאם נען,

 נע- איד,ר סיט גרודער מיין ודא אנוועוענד, ווא־ איך לי־א,
 (מליץ), ראלפעשש א־ינען דו,־ך נאטירליך האט, ששראנען

 דייטשען רער קעננטנים דיא ליידער ענענפאללש אונס ודיל
̂וא ויא ראש ערצעהלטע, ויא סאננעלט. שטראנע  לעווי רז

 דאנצ־נ ארס אונד דיא אבשטאססוננ יידישע־ פאן ד,ייסע,
 -יעד,ייגען20 איהרער מיט איוט, נעקאפפען טרי־סען אץ

 יאה- אייניגען פאר איזט פאטע־ איהר יענעקא. שוועםטעי
 איום סוטטער איהרע אונד פערשוואונדק, שלאטצל־ך רען
 נע- הערצלייד אונד קוטסעי אוים פאנאשען דריא פאר

שטארנען.
סאקס• סורטעלטע קינר.׳׳ .ארסעם

 איע- אונד אלטערע איהרע האט נון וואנען 4 .פאר
 אוים נייעף איינען אונעמוארטעס גאנץ שוועסטעי צינע

 שערשוואודענער איהר וועלנעם אין עיהאלטען, נעוו-יארק
 אפעריקא אץ היער איהם עס ראם האט, נעשייענען שאטעי

 טוטטער דיא ראם עישאהרק, דיאבע עי נעהט, נוט רענט
 קיג- ניידע דיא ואללען דעסווענען אוגד תא. נעשטארנען

 .קעסטל אץ ויא ודרו ער קאפסען׳ איהם צו נלייך דעי
דיא שיר נעלד וואר נר־עשע רעם אין ע־ווא־טען. גאררען*

 באטבענ.אננעלעגענ־ דיא איבער שא־טט־אנעם
 שאנדא־טעריע-וואםטטייסטער רעם ראנש־ אין הייט

 ן ב־ידע טאמאזיד שאנרא־טען רעם אינד אשפאלאניא
 שע־ליעהען. א־יםצייבנוננען מאנ#ולקאנע, ארם
 : שערדיענבטקרייץ דלבע־נע ראם ע־סטע־ען רעם
 שע־דיענסט ראם לעטצטע־ען רעם ,אנע ק־ רער טיט

 איבע־. מאנדעל באראן נענעראלאדיוטאנט קרי־ץ.
 שטאטטהאלטער רעם דעקא־אטציאנען ריא גאב

 בע־זא £אן בירנערמייסטע־ רער פ־עט־ש.- בא־אן
 אטטענטעטעד תא אייף וועלבע קיטשער, רער אונד

 גליינפאללם ע־היעלטען מאבטען, איישטע־קזאם ,
 איין א־זט ה״טע אי־םצי־בנוננען. אללע־האבםטע י

 בערזא נאך גע־־בטעם היעיגען רעם בעאמטע־
 א־ט אן ערהעבוננען ריא אים נעיייזט ביט־־א א־נ־
 ־יש- א־טאלענישע־ א״; טאכען. צ־ שטעללע אינד
דערגי־ענצע• א; שא־נעםטע־ן דיט ורילט טע־

ע נ נ א ר ע ר א ל ם א-ע ם י ט ר ו (צ *
 בעש־ל- רע־ ם־־ילאשם־גג תא ט.) י י ה נ ע נ ע ל

 ורעל- א־בע־ ראזענבע־נ• אינר קליין נ־אש, ריגטען
טיטטהיי. בלאטטע שא־־נען אים בע־־יטם וויר נע

 אונטע־דם־נגם. שאש וואיררע האבען, נעטאבט לונג !
 שטאאטש. רעש טיט איבע־א־ינשטיטט־נג אין ־־כטע־
 טא. שאלנענדע; דע־ ;־ונר מויף האוואש אנוואלט

 רל־־ן־ש אינר נ־אש שע־האשט־נג תא :שע־ש־גט טיווע
 אין רעש אוישזאנע רער נרונד ארף !ןלנטע6ע־

 וועלבער שט־לא־י־טש, יאנקעל בעש־נדלישע; האשט
 צווייא רען שא; לייבע אלשע8 ד־א בעהויפטעטע,

 בע. תעזע האבען. צו איבעינאטטע; גענאננטען
 אינד ג־אם א;6 וררד שטיל^י־יטש רעם הויפטונג

 נע. אב־עדע א־ז ענטש־עדענשטע ראש אייף קליין
 גענען קאננטע בעוריז אנדע־ע־ איי; שטעללט,

 ראנענען וועדדען, ע־ב־אשט ניבט קליין אונד נ־אש
 נאש. רעשטפעיטינינג איה־ע־ צו ב־ידען תא האבען

 שט־סן-טש דא צייט, יענע־ צי ז־א ראש נע־רעזען,
 איי. אוי־ ודלל, דין נעוועזען איהנען טיט עבדך אני.
 דורך וועלבעש ווארען, זך־טע אנדע־ע; נאנין נעם

 מיש. בעשולדיגטען תא וריד. בעק־עפט־גט צייגען
 רען וואם וועררען• נעזעטצט פים ־ייען8 אוי־ טען

 ראבב־נאטש- א־נר א־ינו־אהנע־ טיםא.עםלארער
 ריא וואורדע ז!ן בעט־יפפט• ־א־ענבע־ג פערוועזער

 דעסשערדאש. גרונד איי־ דעשזעלבען ט־ננ6ערהא6
 ער-6 לייכענשטוגגעל אש ט6מיטוויםםענשא רעד טעם

 ■א. ל־־ננען ענטשיערענען רעם גענענאיבע־ יגט.8
 או־שזאנע תא נו־ איהן גענען קאננטע זענבערגם

 וועלכעם וועררען, אננעפיהרט הענעדיש יזןזעף רעם
,.באלד א*לל: האבען געזאנט אנגעבל־ך רזןזענבערג

 אי־םשש־־ך דיעזער זיין.״ היער עשטהעי ד־א ווירר
 אללע6 רעם אין נור יעדאך וררדע ראזענבע־ג רעם
 א־נ. ד־א ווענן דין, בעלאסטענד דעגזעלבען פיר

 אנצייבען זזןנשט־נע ראזענבע־נ נענען טעריווכונג
 מ־ט־ו־ששענ. אונד שולד תא ־ר6 בעוריזע א־ע־

 דא העטטע. ערב־אשט לי־שענשמיגנעל אם ט8שא
 פע־־אשט זאלשען איינען יעראך אינטע־זיבונ; תא

 האט, טעט6ענטק־ע ש^ללקאטטען דאזענבע־נ געגען
 ר^זענבע־נם, ט8א־נטע־זישוננםהא תא מישטע זא

 בעתה. פערראשט בלזןשען א־־נעש אויף זאמיט תא
 פ־״לאם■ תא אייך - ווערדען. געהזןבען8אוי טע.
 ־עש גרונר א־־ף וואו־דע ן קלי באבעטטע רער ם־נג

 איני רען דורך אנט־אגעש שטאאטשאנוואלטליכען
 אבער. איין ז־א רא פע־פיגט, טע־ז־־־ננש־יכטע־

 איי- בעדטין רען ת־ך אונד א־זט וריב נלייב־שעם
 הע־- מערבען שע־שיוא־נרענע ראש העטרעם נעש

 :א־ זיא נענע; לא; זאנסט גלויבטע. צוצויבערן
א־8 נינטש

־ ע ב י א י א • י ־ ד ע א נ ל א ש א  ק
ו ט א ה ט ס נ ע ק ע ־  ש!ן־ נאשט־ענליך וד־ד ש

 קאפאלנא שא; בי־ע־ן תא בערישטעט: גענרעש
 ייייטאינ־ ־־יפדושטי; אלש זע־ יא לאשלאשא־ אונר

 ש־ע־א־טט. דנר ־א־שע־ ב־־רע בעקאננט. ב־־־ט
 ־עש. רען אייש הייזניטטע־ן. 108 צעהלט קאפאלנא

 נע• עקשעקיטא־ש רעש ל־־שע רע־ ב־־א תא נ־ננען,
 ה־יע־ דאשתעזע־ ;עהטהע־שאי, וואורדען, ינרע:6

 ליציטאציאנען אינד -שענדונגען 82 דאשאלנא אי;
 נילדעןעקשעקיציאנש־ 139 אי־ף האט. ־ה־ט6דו־נ;ע
 איינינע. טאהעשטאנע ז־־נעם צו ב־ז ווא־ען קאשטע

 •יא־ ל־ציטאציא־ לעטצטע ־־א נולדען. 1״ לזןםשען6
 ייל־ .טע;2יי יעה־ננשיי־יזע בע: טעי׳ 19 רעם איי?

 ת־שנעשיה־ט ניבט קאננטעאבע־ ז־א אנבעררמט;
 בע- האקע א־ינע־ מ־ט ורטווע, א־ינע ודיל ווע־רען,

 אונר וררע־זעטצטע עקשעקוטזן־ רעם דך ;עט86ווא
 גע תא ע־ י־ענ; רראהטע. ע־שראנע; צ־ איה;

איה־ וו־ררע. ווא;ען בעתה־ען צו זאשען ם£ענדעטען

 צע־עי עקסעקוטזן־ דע־ ו־א־ תעזעש .טען12 אש
 ערש־ענען פאנד־רען טיט קאפזןלנא אי; ורערע־

 ;ע. ראש זאשעןא־י־ ;עפ£ענרעטען תא ליעם א־נר
 ־אש תן׳ נעשעהען עש דאזזןלל ב־יננע: טי־נדעהייז

 בעטטצי־נ ראש ותבע ק־אנקעז א־־נעש א־נטע־ ע־
 ווענט־אנששון־ט-ק עש אום ליעם. הע־שא־צ־עהען

 או־פ־ע- א־ננעה־יע־ע א־ינע זאלל ראם לאששען. צי
 נע- דאת־־ נין־ תא האבען, ען6יןרנער־8הער גונג

טאנע £>ןל;ענרען אש ער ראש וואו־דע, שטיעע־ט

 ! דאנצי: אין וינד טעדנען כי־דען דיא — ביינעלענם. רי־וע
 ויא טארם, ווא־ סוטשע* א־ה־ע נעשטאנדען. אללי־ן נאנץ

 ; ם־ם דאהע־ וינד ויא נעדאבט מעהר ניעטאנדען האכען
 | אונד נעםאלנם, שאטע־ם איח־עם וואונשע רעם שע־ננינען

 | ווארק ויא — אננעלאננט. היעי ויא זיני יןרנעםטעין6
 נאי- .קעסשל אין נינט פאטער איה־ען עלששרנש, ראהער

 ב־־עם- איין איהנען שאנן איין דא אבער אנצושרעשפען, רען״
 נעש״עבען וועלנעם אין האש, נעציינט שאשע־ >ןם6 נען

 ק־אנק ער ותל קאננע קאששען ועלבער נ־נט ער האם וואר,
 קאסשען, איהש צו סאננע העש פיט ואללען ייא אוני תא,

 איין נעהאבט• סיסטרויען נע־יננסטע ראם נינם ויא האבען
 נעשעק איהר אונה ויא הער טהיר, דע־ א־6 שטאנד וואנען

 אוננע- צוייק, רתע דיא לענטען ויא האט. אוישנענאממען
 צו שליעשען ארפע דיא אץ אטער6 איהרען ענדלץ דולדע

 שווע־ע אטעיס6 איהר איכע־ ורכט6 אין אונד קאננען,
 ער דאש האט, נעואגט סיה־עד איהר א־הנען רא קראנקהייט,

 דער אן ער אונה ליענע נעטט איש טאנען 10 ויים שיןן
 דרייא אוננעשעה־ *ןן6 אהרט,6 איינער נאך ליידע. לוננע

 ה־יונען, קלי־נען איינעס יןר6 ענדליך ויא וינד שטונדען,
 נע- שטעהען שטאנד, נארטען שאנען א־ינעם אץ וועלנעס

נליענען.״
 תר א־הנען ואנטע אםעי.*6 אייער וויןהנם ,הער

שרעפדע.
 ארסיעריעג- ון־דינעי א־ינעם אן6 וואורדע טהיר ד־א

 הערונטעינאהם נעטעק איהר דער פנעט,6נע* טאגנע יען
 איוטא־נ- וואגען דע־ היניינפיהרטע. הרו דאס אין ויא אונד

ווענגעפאהרק. צשורשען
ר ייא פיהרטע שסרעבען. צו וויןרט איין יןהנע  ת

 טיט איינע אפשנעטע ןררידןןר,1ק לאננען איינען דורך פאנן
 היניינצונעהען. ווינקטעאיהנען אונד מהיר, נעשלאנענע אייוען

 ויא טאנן, א״ן שטאנד ציפפערם דעס פיטסע דעי אץ —
תא. עם רער עיקעננען, נינט אנפאננס קאננטע

 העש- אי־נק שוועשטע־ איה־ע הא-שע:•א שלאטצליך
אוישיששוןשען. ש־־יא טינען

 האה- איינע- פיט שאנן דער (ואנשע יעבעקא! ״נון
 האבע איך ■עטיצש, פיך דוא ערקעננשט ששיפפע) פ־שען
 קאש- אפע־יקא נאך דוא ראש נעשריעבען, ביעף דיעוען

 אונה פינדען צו דיך ע־שש־א:ען6 האבע איך ואללשט, מען
ודלל.* איך דען יעדען, אויך פינדע איך

 פאנן דער ווער אוץ, נון וואוששע ראוא קליינע היא
 אשש רע־ ועענאלד, שיפפשקאטיטען דע־ וואר עש תא.
 האט עי איוש. נעקאפפען דאנצ־נ נאך ף6שי תנעם פיט
 איה־ע דאנייא אונה נעשאנש, נעשעשטע אטער6 א־ה־עם פיט

 נע. איהרער נאך דיא נעלעינם, קעננען רענעקא שוועששע־
ע. תנע פוש. תן פעדנען וואונדערשאנעש איין ש־יינוננ  נ

 נע. צו פעדנען דעם דך ווכשע ער ה־יש־נע־, וואורדען יונע
 רער נאנדעש ליידען. נינם א־הן קאננטע דיעוע אבער הערן,

 וא צודריננליכער, ער וואורדע וואר, פערשוואונדען אשע־6
 אללעפאל פיר איין פוטטער איהדע צולעטצט איהש ראם

נעטרעטען. צו שוועללע דיא וויעדער האט, פערבאטען
 ועענאלד קאם־מען דער איום צארן העפטיגסטעם אין

 דאש עי דאס געשווארען, דאנייא ד.אט ער ווענגענאננען,
 אץ נאך ויא ער ראם יוירד, אוישצאהלען נעששעי פעדנען

וררד. בעקאפפען נעוואלט ויינע
 איש ווא־וען צווי־א דיא רען פאנן, דער ווא־ דאש

האנק. נעסונרען ציפפע־
פאקס. ריעף "1 נעגרייפע איך נאטם .סיין

נעועהען, נון האנען שוועסטעד איהרע אונד .יאוא
 לויט אן פיננען ו־א וינד• נעפאללען דא הענדע וועסשען אין

 ־אנא, ואד, אדגעננליק זעלנען איש שריען. צו הילפע אום
 אונד צושטראננ שוועסטער איהרעד צו קאטיטען דעי וויא

 פזר■ עם אונד יקטע, דר נעוינם דאם אדף טץ איין איהר
נע שארפער איץ טלאטצלץ ציטטער איש דך ביייטעטע

וא נעויננען, פעדכען קליינע דאס דך קאננטע קוים ריך•


