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אנגעלענענהייט. עסלארער דיא
 | אנ_ טישא-עשלארעיי דעי א־ן נייעשטע דאש

 אג- ד־א איבע־ א־־שזאגען ד־א דנד נעלענענה״ט
 דער צ־יעקע צ־ש שאלטע־-טיטטעלן שא; ווענדונג

 דע־ וועלכע נעשטענדניששעי, אן 6 ערשרעששונג
 לייבענ. אש טהיילנאהמע אננעבליגע־ וענק ו

 טארטא־אשעד בעשינדל־בע האשט א־ן שטזגנעל
 נעשענג. דעי אזני שאנעל אנשל שלאשא־־שזעחער

 נירעדי. דער £א־ קאראנטשאי יאזע־ נישוועכטער
 שי־אטאקאלל צו שטאאטשאנוואלטשאשט האזאע־
 גע־יבטש• דעם א־־שזאגע דיא דאטטען. געגעבען
 ט־ט א־כע־א־־ן שט־טטטע קא־אנטשאי דיענע־ם

 ־ער. וועלכע שאנעל. אנשל דעש ארסזאנען דען
 דיעזעם א־ן האט. נענעבען אלל ש־־אטא־ צו זעלבע

:עש הי־שט ש־אטאקאלל
נענאט. האשט אין יאה־עש ד״עזעש יולי 20. אש
 שא. ווא־לדע נעב־אשט. גירעדיהאזא נאך טען;♦ונד

 בעט־ו־טען אינטערזובונג ־ע־ ט־ט דעי שא־ נעל
 שערזעטצטע ד־עזע־ נעש־ה־ט. בא־־ וויצענאטער

 א־הן ה־עם א־נד נעז־בט א־נש אה־ש־־נע; צוו־יא א־הש
 גע. ל־־בע דאדאעד ־־א ע־ וואהער געשטעהען.

 ד־נע קאננע ע־ בעהישטעטע, שאנעל נאטטען•
 אלל־־ן בעוריזען. צ־־נען צ־־אנ׳צ־נ דודך אונש־לד

 וועד. עד זאנטע׳א־הם. בא־־ אונטעדזוב־נגש־־בטע־
 וואור. שאנעל ט־ששעז. געשטעהען אללעש שאן דע
 דער אויך דך וואהין נעב־אבט לאק ט־שא נאך דע

 איהן ע־ ווא אונד בענאב אונטערזוכוננםדיבטע־
 דא או־ששארדעדטע. געשטענדניששע צוש נאבטאלש

 אונטע־זובונגש. ווערדע. שלאגען זאנשט איה; סאן
 עש אונד אלל־־ן זאדאנן איהן ל־עש בארי דיבטע־

 ר־עשטינע־ נ־אשע־. א־ין צ־טטע־ דאש אין מראט
 ריב־ דע־זעלבע דאננטע. נ־בט שאנעל דע; מאנן,
 קעננע א־ה; ע־ אב ש־אנע. ד־א שאנעל אן טעטע

 זאנטע שע־נ־־נטע ש־אנע ד־א שאנעל אלש א־נד
 ער ז־בע־הייטש-קאטשיששער ז־־א ע־ דע־זעלבע.
 צינעשטעהען,דא אללעש א־־־ שאנעל שא־דע־טע

 ד־א• בעשאללטעבט־נט געריבטע שאש זאנשט ער
 ז־נע־ה־טש דע־ לאששען. צי שלאנען שאנעל

 אנדע־ען טיט נאך שאנעל דדאהטע קאטט־ששער
 נישט ש־עקען דינעש אי; אבע־ שאנעל ד־א דיננען.

 זיבער- ־ע־ ע־קלע־ט. האבע; צי שטאנדע; שע־
 וואש ק־ונ איינע; זאדאנן ליעש הייטש.־אםט־ששע־

 טישטע שאנעל אינ~ ב־־ננען. נלאז איין אינד סע־
 נעשטעהען. צו ע־ונג—־ששא א שטעטער אונטע־

 עש ב־ז ט־ינקען. ו־אששע־ נלאז זעבש אדע־ שינף
 נע־יבטש. קאנינל דע־ דאש נעשאה צושעלל־נ
 נלעזע־ דיא ייע־בע־ קא־אנטשאי, יאזע־ וועבטע־

 קא־אנ- צע־־בראך. ק־־נ דע, האטטע. ש־ללען צו
 !יבערהי־טש-קאטטיששער שאש נון וואידדע טשא•

 שא.על א־נ־ נעשיקט י־אששע־ ר,יבעל א־ינען אס
 קי• דעש אויש נלאזע רעש ט־ט זעלבשט נון טישטע

 טר־נ. וו־עדע־האלט א־נד שאששען וואששער בעל
 איין ט־אנק דבערהייטש-קאטשיששע־ דע־ קען.
 ט־־נ. צו שאנעל אייך נאב איני ב־אננט״יין נלאז
 אלליין דאנקע ער דאש ע־קלע־טע. שאנעל קען,
 ששלו־טענ-ב־אננט. י־עלבעש נלאז דאש טישטע ע־
 קאט- ז־בעדה־יטש דע־ לעע־ען. ענטהיעלט, ודין

 ריק• נאך הענדע דיא זא־אנן שאנעל באנד טיששעד
 שאנדור דע־ אינד קאטטיששע־ דע־ אינד ווערטש

 או־ך ע־ דא האא־ען. דען א; שאנעל צע־רטען
 דבע־הייטם- דע־ בעשאהל נעשטאנד׳ ניבט יעטצט

 נאקט דך זאללע ע־ שאנעל, דעש קאמטיששע־
 דער ד,־עש •ואד, נעשעהען דאש א־ש אוישציעהען.
 קאטטעד בענאבבא־טע א ד׳ אין איהן קאמטיששע־

 טאן דא לענק. שט־אה דאש אוי־ דך אונד נעהען
איהם בא־.י טאן ווע־דע נדע; ב שישע ד־א אידם

 קורצער נא־ זאנדערן ניבט. ש־שע דיא א־נדעששען
 שאנעל ז־בע־ה־יטס-קאממישסער דער שיקטע צייט
 אייינעם אדף דען בעשאהל אונד הינוים האף דען אין

 שאי שאנעל דא דאש שאנדורען, דטצענדען קאררעו
 בינדע; צאג קא־־ען דען וועלבעש ששע־ד. דאש

 דאש שאר שאנעל, טוסטע ווייזע ד־עזע איי־ מאנען.
 וועג דען נעבינדען. ששערד נעהענדע ט־אב איש
לוישען. עשלאד טישא נאך לאק שאן

 דאש ־א;:ש מיטגעטהיילט, שערנער ודרד עם
 טאטע־ יו־א טשעשקאנעק. ■ודא שלאשעדן דען ט־ט

 דבער• לאקער ט־שא דען דורך העדשקו דאוו־ד אונד
 שראטאקאלל א־ישנענאטמענע .ע־ מיש ה־־טש-קא:

 נעריכטשהא. 'קאנינל־ נירעדיהאזאער דעש זייטענש
 נע• קאנינל־ טא־טא־איש-שינעטעי רען א; שעש

 וואו־דע, נעזענדעט ערזיבען דעש טיט ריבטשהאף
 ודיל שעינעהטען. צו איינטאל נאך שלאסע־ דיא

 ד־א וועלבעש אין ש־אטאקאלל, ע־וועהנטע דאש
 נעשיאל- )־יען דא איישזאנטען, בעראננטליך שלאשע־

 אונד אדטיניסט־אטיווען איינער שאן ווארדען, טע־ט
 או־שנענאטטען נע־יבטשבעהא-דע איינעי שאן ניבט

ויא־רדע.
מעל. נ־רעד־האזא אי־ש וו״טע־ן דעש שא; ודא

 אויך ש האייא שטאאטשאנוואלט דער האט העט,
 דאבב־נאטם עסלא־ער דעש ב־יא דעס בעצינל־ך

 שריי. זיינע־ נעלענענטליך יאזענבע־נ שע־יועזע־
 יידיש. נדענען נעו געשעננניששע דעש א־יש לאששיננ
אינטע־ש־־שט דיא דעלדע־ ב־יעשעש. ד־יטשען
 נעששלא- ערהעביננען שטילאי־־טשט־יאנט. יאנ-על

:האטטען ע־נעבניש שאלגענדעם ־יא נען. (>•

 שע
אינלא בע־

דעי  אי־נצינע דע־ שטילאוייטש. יאנקעל
 יעל. שלאשלייטע טא־טא־אשע־ אשניעטען
בע־יאשטענד טיטהעשטל־ננע שי־ד־א ט

 שאן יבע ל דאדאער ד־א ע־ א־נ־עש איישזאנט,
 ער• האבען צ־ א־בע־נאטטען קליין א־נד נ־אש

א. וועלבען ב־יעשע. ד־עזעש אי; ש־־יבט קלע־ט׳  ״
אוינוסט ט־טטע האשט, זיינע־ ייעה־ענד זענבע־נ
*וזו זוו ווו^וודיזו — יי•**•

 קעננט £1״;א: :אגדעי־עם אעטער •אזעגכער; א;
 דאטיט אללעש. נעשטעהעט !ניבט אבע־ איך אייך,

 דער ט־ט יואש זא־ואהל נעהע, בעששער אייך עש
 דיענשטטאגד צודיטען -ער ט־ט ייאש אלש ערשטען.
 ום ; איה־ דאש אייך. ודנשע איך א־זט. נעשעהע;

 ווע־דעט. נעזענעלט א־נד א־־ננעש־־עבע; ניטען
ש־־־בען•* טאנע אללע אייך ווע־דע איך

 שטי- שע־נאטטענע שעשטעטבע־ !7. אש דע־
 דע־ ב־־עף דען האבע ע־ ע־קלע־טע לא־י־טש

 ווא שא־ שאן וואי־דע, נעש־נדען ראזענבע־נ ב־ייא
 בעזאש׳ בליישע־ע־ נאך ע־ אלש נעש־־עבען. בע;
 עי האבע. וועננענאשטען דיטהע־ איהש שאן ד־א

 נע. ניבט ארך נעזעהען. ניע ־אזענבע־נ האבע
 ע־לייב. צו לאז א־ינענעם זיין בלאש אינד קאננט
 נע ם צ אזענבע־נ • ע־ א־נדעש נעודנשט. טע־ן

 ר דע אן דאזענבע־נ אב א־יששא־דע־טע. שטעהע;
 לייבענשטינ. דעם איע־ אננעלענענה־־ט עשלא־ע־

 שטילא• ע־קלעיטע האבע, טה־־לנענאטשען נעל
וויששען. צ־ ניבט ודטש

 שעד. ש־אטאקאללא־יש נל־־בשאללש דער
 דען האבע ע־ ע־קלע־טע, דאזענבע־נ נאטמענע

 נעקאננט. נאך נעזעהען, ניע שט־לא־ו־טש יעקל
 ש־הלען׳ א־נש־לד־נ ז־ך דא .יוענן :ש־אנע דיא איי■־

 דענזעלבען דא אלש ב־יעף, דע! דא האבען ווא־;ם
 ראזעני ע־קלע־טע אננעצי־נטד■ ניבט ע־־יעלטען.

 דורך קאנן איך איג־ אינשולד־נ בין .איך :בע־נ
 לייבע ד־א אלש צ־יט ציד איך ווא בעודילען, ציינען

עז דען בין; גע״עזען ■•*ורדע, נעשונדע■ -  האבע ב
צי־גען איש א־ישנעהאבען, אנדענקע; אלש ם- איך

 אים ר,־ע־ טענשע; שלעבטע שי־ ■ואש קאננע׳ צו
 זאל- צי אונשולדינען איינען דיא ז־נד, נעשעננניסשע

 ם־ך איך ווענן וואללען. א־בעררעדען אויסזאנען בען
 בייעף זאהעטטעא־ךדען שיהלטע. אונשולדיג נ־בט
 שורכטדעג• אוים זאנדערן אוישבעוואדדט, ניבט מיד

 ראזענ. איזט בעקאננטליך שע־נ־בטעט.״ זעלבען
 שר־ינעלאם. נעריכטשבעשיידעם ט־טטעלשט בעדג

 אוישזאנע דעד אין איינצינע דעי ודיל וואדדען, שען
 שע־דאבטסנרונד בעשטעהענדע שט־לאוויטש דעס
 צ־יגענשערנעהטונ. אונד שארערהעבוננען דיא דורך

וואודדע. ענטקרעשטעט שאללקאטמען נען
 נעסטריגען שאם ווייד ״עד־עטערטעש״ דעם

 שארף יאזעף טעלעגראש־־ט: נידעדיהאזא אוי
 ענטש־דענען זיינעם שדאטאקאללאריש ה־יטע ראט

 טא־יץ זאהן זיין דאם נענעבען, אדסדרוק וואונשע
 אים נעשיה־טאונד טעטשעל דעם אין בשיר״ ״יום אם

 הענדען דעם או־ם נירעדיהאזא אויש אללנעט־ינען
 בייא אונד ענטלאשסען קאמיטאטשבעהאדדע דער

 דאם ווערדע. א־נטע־נעביאבט שעתואנדטען ד־נע;
 וואורדע ש־אטאקאלל או־שנענאטמענע היע־יבער

איבערנאממען. דייהי־מאנן אדוואקאטען שאם
:נעטעלדעט הייטע ודרד נ־־עדיהאזא אדם

 זיינערז־יטם האט נעריבטשהאף נירעדיהאזאער דע־
 דען דורך דיא אינטע־זוביננסריכטער איינען דורך

 נראש שאנעל, אנשל שערהאדטען שטאאטשאנוואלט
 נענאננטען א ד־ לאששען. שע־נעהטען קליין אונד

 צו שטאאטשאנ״אלטיטאשט דעי ב״א ד־א האבק
 ערליט• א־בער א־יסזאנען, נענעבענען ש־אטאקאלל

 שא־ אדך טישהאנדלוננען אונד טא־טע־ן טענען
 גע- דער בעשטעט־נט.נור אונטע־ז־בוננש־־בטע־ דעש

 שטאאטש דעם ד־א האט קא־אנטשאי ־יבטשי־עבטע־
 אדסזאנען נענעבענען ש־אטאקאלל צו אנוואלט

 אדם ער דאם זאנטע, עד צודיקנעצאנען. טדדלווייזע
 אוישזאנען דיא שטאאטשאנוואלטע רעש שאר שו־בט

 נעזעטצ. ווענען אונטערזובונג דיא האבע-. נעטאבט
 דער ט־שברדך אונד צוואננשטיטטעל וויד־ינער

 קאטיטאטשבעאטטען דע־ זייטע שאן אשטפנעויאלט
 ווארדען, אייננעלייטעט שערזאנען <7 נענען א־זט

 דבע־זדיטשקאטטים- שטוהלר־בטע־, טהיילש וועלבע
 בא־י הע־ר אדך בעט־יששט• שאנד־רען אינד סערע
 דער ט־שבי־ויך ווענען אינטעיזובינג אין זאלל

 דאהער איהם ודרד עש קאטש־ען. אמטשנעיואלט
 אננעלענענהייט ט־שא-עשלא־ע־ דיא דאה־שיינל־ך

 זעוד־ ראהעד ד־רשטע עש נענאטטען, הענדען אויש
 א־יף דיבטעדשט־הל דעש שאז בא־י הערר באלר

נעלאננען. אנקלאנעבאנק ד־א

גייאיגקייטעץ. פערשיעדעגע
ן י י א ! ם. י נ ־ פ ד ע ש י ר א נ נ ו א *

 אום שא־ט־טטאנש נעשטע־ן הא ה ט א ־ ד ע ט
 שטאטט- ט־נ־םטערעשדעזיד־אום א־ם אוהר 12 האלב

 דד. נאבט־טטאנם אוה־ 1 ביז וועלכע־ נעשונדען.
 וועל. ט־נ־שטער־אטה, נעט־ינזאשע דע־ - ערטע.

 געטיינזא- דעש שעסטשטעללונג דע־ טיט דך בער
 נאבטיט. נעסטערן האט בעשאשטע, בודנעטש טען

 טאיעשטעט זר• שארדטץ אונטער אורד 1 איש טאנם
 שטאטטנע. בורג קאנינליבען דעד אין קאנינם דעם

 ווארען ט־נישטעדן נעט־ינזאטען רען אוישער ש־נ־ען
 אוגד דיאשינאנצ־ ט־נ־שטערש־עז־דענטען, ד־א אייך

 שטאא. ביידע־ לאנדעש.שערטהיידינוננש.ם־ניםטע־
 ינים• האנוועדט דעש (זי־טענם טאנערכיע דע־ טען

 שטאאטש-שעק־ אונד י אי באדאן ם־נ־שטער טע־ם
אנוועזענד. שע־ע־ווא־י) בא־אן ייעטע־

א *(ד . י א ו ו ש ר ע ש . נ ע ב ט א ב
 שערהאשטעטע דער ט.) ם ע י ר ט ן איי נ נ ו ר

שא־נעם. וואודדע אכע־־אנק באטבענשם־ננלער



■8״ ־4.ג♦ ג ו ט י י צ ע ש י די ד

 איבעי־ דנד קארנטען א־ן באזע; וויללאך, שסעדטע
 אונא•;- עש רעגנעט טאנען א־יניגען •ט זי שוועממט.

 אבנעשנטטק. נענצליך איזט באזע; טע־ב־אבע־.
 איזטאןמעה־עיע;שטעל- דדבאהן דעי ראשם דער
 -ל"=י רייבסשטדאשע דא אונד דורכבו־אבען לען

 טע־א- דער אויף צערשטאדט■ מעה־פאך פאללם
 באהנדאמש דעי ז־גמונדסקראן בי־א איזט באד,ן נער

 וועלצען וואסםערמאשסען דיא אוגד דורבגעבר^בק
 דאמש דעי וואורדע נארנאצאן אין גדיעז. געגען ז־ך
 פא־טנער־ששען. מעטערן 30 פאן לעננע א־ינער אין
 רעגע;. ־ בעריכטעט ה־־טע ווירד טעראן אדם -

 פאל- אין אונד אן אונאונטעיב־אבען דויערן גישסע
 שט־יגען ארטוועה־ענדעש6 איין איזט דעססען נע

 נעבענ• איה־ע־ אללער אונד ״עטש״ פלוששעש דעש
 מעראן צורשען עבענע רא פערצייבנק. צו פליששע

 אויףדערבאהנ. א־בערפלוטהעט, איזט באזען אונד
 פ־ער אן דאטם דער א־זט טעדאן נאך שטרעקע
 טעלענרו-;פענ-£עד■ דיא דודבלאבערט, שטעללען

 געהט עם נעשטארט. א־זט באזען נאך ערב*נדוננ6
 גא־זא. ב־־א וועלכע מענשען, 9 דאש געייכט, דאש
̂ן  ע־ט־ונקען בעשעפט־גטען, האלצש־שען טיט ז־ך גז

 שטאדט ־־א געטעלדעט: ווירד וריטערם זייען.
עבענזא וואששער, א־נטער איזט טריענט

ס י נ כ י י צ ר ע פ
 אונגליקליכען;לי'־ אונזערע פיר דיא איבער

 עהרוו׳ זר׳ בייא ייסלאנד אין בענסברידער
 פרעם- צו נ״י אבערראבבינע־ הערק רעם

שפעגרען♦ איינגעגאגגענען בורג

 נולד. 2 פישע־ מענדל ה* :נעזאטמעלט זאקאטמנע
 אב־הם ה :•ל. 1 ש־לך ליב ה־ ג־ל. 1 קדרם לי־ ה•

 ה׳ נול. ז :א־ואד קרויש יעקב יי נול 1 ודיננא־־טען
 .1,50 נ־־ב־יער יאקאב הי נולד. 3 האפטאנן דוד יושק

 נ־־טאנן ק* ד,■ גול. 2 ק־דש י' הי גול. 1 ריטש ל׳ ה׳
 דע־צאג £ ד,׳ ק־. 50 שאנשט״ן נאטדזאן ה׳ רך. 50
נראם יי דד קא■ 00 שט־נליין ד׳ ר׳ ק־. 40

 דו־ך :א ט ם ע מ א נ
דוש־נםקי

בע-
אי זענדונג,

 אונד מ־ל־טע־ וועננעשוועטמט. הייזער ברונעק אין
 ווערקטהעטינע איבעדאלל ל־־שטען לאנדעסשיטצען

אן. נאך דרערט רענען דער היל£ע.
י ן ע נ א מ עד £ ם א <ד • ע ק. נ א ־ £ ד

 שט•־. דעי ב־־א ד.! ל ־ ש ה ט א ר ר ע ט ר ו פ
 ורט£6־אנק אץ יאה־עש דעזעם עראויפשרייבונג

 א־דד ־אהטש־ליש דא־ט־נען ד־א סוסטעז טא־ן אם
 איש ליא טאן דאט־ט אננעבען. יאה־עש-א־־נקאטטע;

 קאננע, בעשט־־עין דעמזעלבען צו פערהעלטניססע
 בא,־אן דער דאט

*אה־עשאיינ.

א;.

־3 ה . ־ ק

■־ששטעללטע, העי ז־ך עם וויא
 ! £־אטטע׳ (דע־ ־אטהש־לד ודלי

 וועה־ענד טא־ק, 1.788,000 פאן קאשטען
 שהאטטע) ניבט <דע־ קאיל טא־ע־ ב־ודע־ דערע

 טארק 4.500,000 פאן איינקאטטען יעהרל־בעם איין
 האט בעיעבנעט. זאבע רא גון מאן ווענן האט.

 א־־נקאט. טענליבעש א־־ן ראטהש־לד ודלי בא־אן
 טא־ק;'־ע- 210 שטונדע יעדע ;מא־ק !3,20 פאן מען
 ־אטהש־לד ודלי באיאן ויענן מארק. 9 טינוטע דע

 £ארלע איינע יעהרליך אונד לעבט יאה־ע 40 נאך
 צ־נז איק צ־נז ע־ ווי־דע ־אנן א־־שג־בט ם־לל־אן

 ט־ל• 1־י״ א־ננעפעה־ טאיע ז־־נעש נאך נערעכנעט
 ז־־נער- ע־ אלם טעהרהינטע־לאששען. טאיק ליאנען

ערעיבטע. £אטע־ ל־ינעם פאן צ־יט

 אבאנענטען נעעה־טע; אונזערן ווינשען וויו־
רעדאק־צ־אן. תא טובה. התימה נטר

 ה׳ קר. 20 ־שער6 איי־ קר.ה־ 25 שמאלבערנ ם־ ה׳
 ה׳ :פאלהא־א א־ן - ק־. 50 גאלדשטיץ איזידאד

 1 זעליגעי התן ה■ נול. 1 גאטעשטא לעה־ע־, יטיק
 50 טאשטבויש נפתל• ה׳ נול. 5 ב״נבו־ש התן ה* נול.
 ח־ים אב־־ש ה קי. 50 ט־־בנע־ העררטאנן ה׳ קר.

 ■"אל־ ר ג־לד. 2 ודקש לאטט־ £־ ק־. 36 נירנבע־נ
 ם׳ ה■ נול. 1 שט־־נ־ט־ן ם־קטא־ ה• נול. 1 לאשל־־ע־

 ה״נ- ה נול. 1 מ־יזל ב׳ ה׳ נול. 2 האממע־טיללע-
 שט־דם א• ה• גו.2בלאך טאקש ה׳ נול. 2 ם־־זל יךר

 קא־ל ה׳ גול. 1 ש־־ן הע־־טאנן ה• נולד. 2 לאקצא
 •עקב ה■ ;ולד. 1 נרינוואלד •יאלף ה■ נולד. 1 ודקש

 אץ - <>'■5 ט־שגעזע־לשאפט נולד. 1 נרינוואלד
 ־א- ט־נ־ ה׳ נולד. 2 ־אשאפשק־ אה־ן ה• :בחבריא
 נולד 2 שלעננע־ יערב אב־הש ה׳ נולד• 1 שאפשק־

 נולד. 1 א־ננא־ טענדל הי נ־לד. 1 דוקשדעד ה
 ;•ד 1 אשאדא שט־דש של £־ ה־ נול. נ ששער יושף

 .24 טא־נענבעששע־ ה־ נול. 1 ראשאפשקי זינם ה׳
 ק־ 50 א־״א־ דא־רד ה־ נ־ל. 1 שט־דיש ל־ב רד ה•
ק 40 ששא־א קורץ משה ה ק־. 40 באנען יוסף ה•
 בו־טהא ה• קר. 50 גי־טאנן ל■ :פאלהא־א אין 
נ י קעטטע ־אזעק ה׳ גול. 1 ש־־ן א׳ ה נול. 1

האטטע־מ־ללע׳
ע־ ה - נולד. 3 נ

״•ט•2 שא־־• ה׳ נ־ל.2•

נול. 2 שטע־ן דוד ה• ־ ע • נ ע ט
דוידה־ צוו״טעזענדונג. נ: ר ע ב נ ע ז א ר

רך. >!1 נול. *-• £־ש יובף
ך י א £ ־ ל א ה י מ א ל א ז  ב״־ן יעקב ה■ חי
נול. !•ז געזאטטעלט פ־שע־

 ־עדאקצ־אןרע ד־א דורך : ט ש ע פ א ד ו ב
 נ־ל. 7 קאג־ א־־ב נאטטל־עב ל׳ ה פאן ;בלאטטעש לעש
 אבעי־ ה׳ עהיוד נול. ־ לאט־אן א־־ש מא־ר ה׳ פאן

__________ ג־ל. 5 טא־דא וועששעל ראבב־נער

ל פ ר ג א ע ו ג ז
ע־  ע ז א ל-ל א ד, ט-ט ־ • ד, ט ד

צ־ע• פא־נענאטטענען טעפטעטטע־ 15 אט דע- ב־־א
 :נעצאגען סע־־ען שאלנענדע לא־ע ד־עוער וואורדען ה־;נ
223 381 518 859 1141 1407 2513 2610 3452 4182 4210. 
 נ' ־ז א ב-־על נול־ען 100000 ט־ט ד״־־פטט־עפפעד דע־

 ;־ד- 45)81 ט־ט ט־עפפע־ צוו־־טע דע־ א■;- 71 נוט׳ 1141
 10)81 יע :געו־אננען פע־נע־ .78 ;־ט* 4210 ט• א־־ף -ע;

 א־נ־ 75 נוט׳ 1407 ט> ,54 א־נ־ 40 נום* 223 ט׳ נ־ל-ען
.97 נוט־ 4210 ט־

-עפט• 20 £אב לאטטא.צ־עה־:נ
11 1 29 43 17 ־־.ע*רמא;:שטאדט
10 65 77 83 11 פראג

ר. ע ד ע ד ע ל י ו ה"ל א׳ ־ ת ו ק י

לאירי־תא. רבה מודעה
מ; ד,;;־

ש-—- 8.—

•ט־ד טצא־
בעד־ח ול־א• — ־:ב־ל■־ ד:•:־ ע־ •ש־נל

ד :'צ ט־־״אשנט נ־": ב־פ־ שלטי •

ז. ר ו ר נ א ל,
איזט געמיעדע א־ט* א״ז־ נדגען* י. 11

ה׳ נ־ל 2 קליין מ־־דב־ ה* ;)
 וואש־לאה שט־ו־ב ל־ב ה׳ נולד. 2 באבץ קל־־ז ה־־ש

 כ־טפלע־ טא־־ ה• נ־ל. 2 שט־־־ם ־־־להעלם ה׳ נול. 2
 1 א£־־־ אדאלף ה■ נ־ל 1 עפשט־ץ ־אקאב ה׳ נול. 2

אב ה נולה. 1 שש־אשא נ־אש טא־ר־ש ה■ נול. א־  ־
ק־. סל ג־ל. 82 ש־ששא ק־. 50 קוק־ק

י ט ע £ י נ י ״.—ע _.ז ף; ד א ד ש
ער ה־ אבב־נ ע־־  יעקב ה פא; נ־ל. 15 נעזאטטעלט אב

ש מנל־ל .־ל.  50 נול. 19 דוד ט־״ה ע״־ שא־א
י 5)1

. ט._ש .טעא־־נעש שטעללע א . . . . . . .
 תז־־ה בעל דע־א־ץ בעזעטצען, צו ,

 גע- האט, בעגלייטען צ־ שטש־ת ־אש א־נד ד־ש ז־ץ
מרה רא ״אהנ־נ; פ־־־ע •עה־ל־ך שלי 300 לשא-

37 סוטמא ק־■

יאי 1שא; נ־ששעא־נ ג־ננש
טען ט אנע-דאננ  דאננען, שא־צ־־נען ־אבב־נע; א־

אפא־ט טאנען ען. ז ש־־נ ע־ ע אב ם־  אקצעש העש צו־
א ו־ע־דע; ־טען ט ט. ששעזע! ר טע פע־ני

 .1882 שעשטעטטבע־ א־ש נאדא־ה־־א־.
ח1>0. א 1̂1/730111 1זו114אצס08 01״ .10^

שעפ. *.־1. פאם בארזענקורזע בודאפעסטער

ע• ז ^ ל
 שטאאטטלאוע םערצענט־:ע4 .ו־1854
ל?לע נאנעע ״ ע-1860
. .פ־נפטעל , ע־1860

 ;־ל־; 100 צ: שטאאטפלאוע ע־18>14
. 50 צו ״ עט1864

• . ......................ק־עד־טל^וע
 . דא.;ו־-דאטפפש־פפאד־טט-ל^וע

 נולדע 100 צו םראט־ענ-לאזע או;;א־.
. נולדען 60 צו ד.אל:ע .

יע .......................טדי־״שטדאל-̂ל
 . . . קאטטונאללאוע וו־ענע־

 נולדעז 100 צו ל^וע ט־־עסטע-
. רענטאנשי־נע קאטא . . .

...............................ט־־קענלאוע
. לאךע א־נטבדוקעד . . . . .

 נולדען 40 צו לא.וע קלא־־
 10 , לאוע קענלענו־טש

 20 . לאוע ק־אקו־עי
 40 , לא־ע ;:פנע־

 40 , לאוע פאלפש־
 10 ״ ־ודאלפטלאוע
ע ^ו ל ס ל א 4, ס 0 

 20 , לאוע ואלצנורנער
 40 , ל^וע ;ענא־ט סט.

 20 ,!וע4ר ויע־ סטאניס־
̂וע וואלדשט־־ן  20 . לו

20 , , ווינדישנרעטץ
20 . לא־ע

 ־•1 1'
50 120 
50 1:0

— 134
— 170 

 139־50
175־

— 109 
11825 

 118 ־־
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3 * .8ס

 פע!י ב־עננוד ״עם רו*ע אונבעדאבטען ־עם צ־
 א״פ־ל־ונג ד־א ■לייבש דך קאנן מאז אנראסנוע.

 א,־־ף ף איים־ דיעזען וועלכע פערגעגעגדע־פרגען.
 הערפ^רב־אבגזע פובליק־ם טו־זענ־קאפפיגע דאש
 א•;־ *זיא.ן6גאז.עקשפ אייגע פעימוהטעטע ט־א■

 אללעם ש־אבטעטע א־וגענבליקע ערסטען א־ם
 בעזאג. דעם גור געדאנגען. צי ם־נאגאנע דע־ יש א■

 א־שטאנדעם6טעטפעי- דעם או־פט־עטען ;;;;ק
 א־געלשש־ל. ־אשדיא ־ע־ א־גאגישטען, דעס גד א

 א־־געם ניבט דאם ,צוצש־י־בע עם איזט ליעם רע;
 דך בע־־ודדגטע פ־בל־ל־ם דאם דע;: ענטשטאנד
 דען פלאטצע, דינעם אייו: בליעב א•;־ אילטאליג

 ־טע;. גל־־בען טעטפעלקאמטיששע־ע רעד ־־טע: יו:
 אי־ גאזפלאמטען ־ע־ ע־לאשען דאם דאסם דעגד,

 ״אטשעי־ טיט גאז-איה־ע; דע־ א־בע־פ־ללונג פאלגע
 אייך ז־ך עש פער־.־עיט טהאטזלבליך ענטשטאגד.

 דעפא־ירט. אללעב ״א־ טינוטען יא—ז נאך או;ד ז.״
 ;אז- א ד ב־אננטע, גאללע־־ע ציד־טק דע־ - א

 צרו־יטען אייגע־ נא; דיעזעלבע; נאבדעם פלאטטע־
 ווי־ד קלויזענבירג אדם וועדדען. בעדיענט איר־

 <־ום פע־זא־נינגשגואג אם :געטעדדעט פאלגענדעם
 ש־״אגאגע דע־ אין •א פ־ אייגע־ ו־א־־דע הבפ־ים)

 דיל א־ה־עד צ־ אי־לטע שא: שלעבט. פל^טצליך
 א״ן ־אם ענטשטאגד. ט״נוגג דיא וו^דו־ך פע,

 פ־־יען ד־א יואללטען גי; ז״א. אי־בגעב־אבע! פ־־ע־
 הי. טעננע־-שיגאגיאגע א די אין גאלע־־ע דע־ פאן

 דיא דודך טעגגע־ דיא וועהרענד גאבשפ־יגגען,
 איין - ־עטטעטען. דך ד.אף דען אי; פעגשטער

 א־ט־א־ דע־ אין אייך הע־־שטע ש־ע־ע; גליישע־
 איי. וועדדעגד גי־אש־יא־דיץ צ־ שינאגאנע -ארשע;

 צי; פ־ו-א אייגע־ פיערטעלשטונדע. פאללען גע־
 קערצע ב־ענגענדען אייגע־ אן נעטליך דך דעטע

 ריף דע־ ע־טאנטע פלאטצליך אן. שלייער דע־
 גאלע־־ע דע־ פאן שטייטטען יען י פ־ ד־א ד ״פייע־

 שטי־ט טעגגע־ היא ;־ערטש אב שטיעגע ד־א או־ף
 ם א א״פיוע־טם. שטיעגע דערזעלבען אייף טע;

דיא פע־־יירד־נג דיא רעטטען. צו פ־ויען איה־ע
 דע־ קאפפע דיא א־בע־ לייטע דיא דאש ג־אט ז̂!

 איין איזט עש הינאיילטעי. צוזאטטעגגעשטידצטען
 טעגשעגלע. קי־ן היעב־־א דאם גליק, בעזאגדע־עש

 זאללטע בעהא־דע רא !איזט בעקלאגען צי בעז
 טע־־ע־ען טיט שינאנאגע; ד־א דאש זא־גען. דאפיד
 דאטיט ווע-דען. פע־זעהען אוישגעגגען איגד אייג.

 ך די־ ש־עקעגש אללגעם־יגען איינעש פאללען איז
 ער- דך איגגליק ג־אשע־עש ר,יין פערוד־־וגג ד־א

!אייגנע

♦ ע ש י ד י י ע י י ג ג נ ו ט י י צ
ן ן ע צ ט ע ה נ ע ד ו (י * י ע. ב ל ע א

 יאהדעשהאבען דיעזעם א־שמא• )■ן ע ל ע ט ם א ק
 עלבא. אין יודען ד־א געגען או־שש־ייטונגע־ שאן

 ע־ם אם שטאטטגעפינדק. ־אשטעלעץ(באדזטען)
 איין העטצע־־יעו. צו אבע־מאדם •ים קאש שפי־ •ים

 דךאשאבענד פעדזאמטעלטע טישם־גגדוגעד ד־־פע
 פעגשטער דיא בעווא־ף איגד ש־נאגאגע דער פא־
 דאי- דעם א״נשרייטען ראשעם דו־ך שט־יגען. טיט

 פאר טיל־טע־ ע־ש־ע׳ ב־־גע־טי־שטע־ם טיגען
 ק־א־ואלל- דיא אינדפע־־אגטע שינאגאגע יער

 הויפט־עדעלם. דיא פע־האפטעטע איגד מאבער
פיה־ע־.

פ. * ־ ש ג ו ר 6 ע ■ט י ט ־ ם ע ש י ט נ (א *
 היזערן טעה־ערען אן בדיג• אי; ויאי־ד־־י ן> ע ט

 !״הינוים יען ,־ ט־טעל דעם א־גטע־ ,־נדע6גע6אי־
 דיא געדרוקט. ד־עזדען אי; ו־או־דען ד־עזעלבען

 שטאטטהאלטע־ייא ד־א זאפא־ט האט פאל־צ־יא
 שטאטטלאלטע־־יא ד־א ויה ו־א■ .פערשטעגדיגט

 אטטע־ א־ג־ שאנדא־שעי־ע ד־א אן ע־לאש אי־נען
 פליג. דע־ פע־ם־־־טע־ ד־א ד־בטעטע טעה־ענש

ציגעהמ״י. דאפט אי; א־נ־ ע־פא־שען צו ש־־פט
ן י י א )  נ ■ י; ט י ט ע ש י ט ג א *

ו א ו ו ש !) פ א ק ז י א ש ע ־ ג .  אייך י
 אנטי. איין טאגע דיעזע־ יואודדע קאראשויא־ אי;

 אייגבע־י. דע־ אבגעהאלטען. סעט־טעני-־אנג־עש
 י_ע םטי.. רדע א־זט קאגג־עששעש ד־עזעש פער

 100 געלאדעגען דע; פא; באשענטא איים נעמעש
 ע־. דאנגיעסלע צ־ם 20 ני־ ־עדאך זינד פע־זאנען

 ייי־טרש אי־געם אי! ויאו־דע קאגג־עש דע־ שיענען.
 דא־ט קאגג־עס וואשדיעזער אביעהאלטען. ד,ויזע

 ג־עטאגד. ווירט־, דעש אוישע־ ודים או־שגעמאבט
 דעם פאן ״קאנג־עשלע־״ דיא ■ואי־דען אינדעששען

 עש איגדעם בעג־־שט. גאששע דע־ איי־ געזיגדעל
 ד־א א־בע־ שפאטטליעדע־ גל־־שצי־טיג ה־עב״א

האטטע• ;עז־נגען יידע;
 ן י ־ א ־ ע פ ע ט י ט ע ם י 1; נ א ו *

ן י  א־יג־גען דיט ו־ע־דען דיע־ ד.) ע ל ג ע צ א
 איינעם גריגדונג וועגען או־פ־יפע געד־־רטע טאגען

 בעפאר. דער אגטע־ אגטישעם*טענ.פע־א״נעם
 ־גע־- - צעגלעדע־ דע־ פערם־־יטעט. קעדו־נג

 וויצע. רעש אי־פ־ופע דיעזע־ א־־גען האט טיישטע־
 דיא דך פ־גדעט איגדעששען א״גגעזעגדעט. געשפאן

 צו ט־י־בען דיעזעם ע־־א;לאם.נ,6 ניבט בעהא־דע
 שטאדגז. צעגלעדע־ ד־א וואו־דע גיד פע־ה־גדע־ן.

 :ד . ש־אג־איי יע־ען אננעודעזען. הרפטטאגגשאפט
דדנטאנצוהאלטען. העטצע־ייא יעדע

ד. א ו ט.״ו ם כ ע נ ב י ו ר ר ע כ ע ד ס *
 21. פאם ודרד ווארפאלאטא אויש א.! ט א ל א פ

 באדאיק געשייגדע דע־ אין :בטעט בער ד־עזעם
 דיעזעם 10. אם וואורדע קאטיטאט) (יו־ישענב־־גע־

 דא־. דער וועלכעם פע־א־בט יו־ב פ־עבער איין
 פיעל. אפפע־ צ־ם שט־־נע־ לאזא־ קויפטאנן טיגע

 פאבטען אבעגדש אוה־ א געגען ד־עזעד. 19. אש
 גע. רום טיט נעדבט דאם זיך ד־א מעגנע־, ציוייא

 קיכעג. דיא א; שטיינער בייא האטטען. ש־וערצט
 געשעפט דאם אייגלאם, פע־לאגגטען אוני טהיד
 אפפגעטע מאגי־ ־יא אללי־ן געשלאםשען שאן ווא־

 פע־שלא- פרעטדען דיא קיכענטהירע. דיא ארגלאז
 ווארג. דאש אין ט־אטען אוגד קיבענטהי־ע דיא שען

 פע־ט־עפט געשפ-עך איש פאט־ל־ע ד־א •וא צימטע־
 פיש- ו־א־עןטיט ־־יבע־ ב״דען ד־א זאש ט־שע אם

 הרז. דען פא־דע־טען איגד בע־ואפפגעט טאלען
 אל- איהנען אדף, טאדעשד־אה־נגען אינטע־ הע־־ז

 צום וואר פאמיליע דיא א־ישע־פאלגען. געלד לעש
 אללעש. פערשפ-אך שטי־נע־ ערשראקען. טא־ע
 שאנען. לעבען דין ני־ מאבטע טאן באט איגד
 איגד גאלד געלד, ארלעש נון גאהטען רייבע־ ד־א

 וואם אללעם קורץ בעטטצייג. דלבעיעפפעקטען
 ענטפע־ג. אוגד דך אן קאגנטען ט־טגעהטען זיא

שפי קיינע טאן האט ־ייבע־ן דע; פאן דך. טען
 טיט פע־וואנדט נאהע איזט שט־־גע־ פאטיליע רא
גאלד. פאטיליע א־נגליקליכען דע־

א י ד ) ן ן ע ט ש א ר ג • ע ט נ א ט א י  ד
בע אללער גראשטע דע־ !1 ט.) ל ע ו ו ד ע ד
 בעדטץ איש א־זט וועלט דע־ דיאמאנטען נגטען ין

 בערע- אינזעל או־ףדע־ טאטאן פא; דעשם־לטאנש
 אם פ א־זט ד־אטאגט ד־עזע־ אשט-איג־יק. אי; גא

 )2 - קאראט. 367 וויעגט איגד י־אששע־ ־י־גשטעז
 דע־ דדישט, דאש ״קאהינור*. איזט צווייטע דע־

 קאני. דע־ בעז־טין איש אייט ע־ ל־בט פאן בע־ג
 נאבדעם יעטצט, וויעגט ע־ איגי עגגלאגה פא; גץ
 קא. 106 וואו־דע, געשליפפען בריללאנט אלש ע־

 איש וועלבער ״ארלאוו־י׳ דיאטאנט דעי׳ )6 — ־אט.
 19־1 ודעגט איזפ, קא־זערם רום־שען דעש בעזיטין
 ציריטע, רא קאטהא־יגא קאיזע־ין דיא רא־אט.

 פי־ ק־־פשאנן א־מעג־שען אי־נעם פא איה; האט
 ויעל־ אדעלשב־יעף, איינען א־ג־ ־ובעל טייזענד ׳15״

 איש )4 - געקייפט. גע״עבען, דעשקדפטאנן י־א בען
 דך בעפינדעט שאטץ קא־זע־ל־בען גזע; אשטע־־ייבי

וועד טאשקאנא, פאן ״ג־אשהערצאג דיאטאגט דע־
 איש ״־עגענט* דע־ !5 - ו־יעגט• קא־אט י!*•! ר י

ודעגט. קא־אט 136 וועלבער שאטץ. פ־אנצאזישען

 מאט־א- ד־יטשע; ד־א נעדאדנליך דך דאלטען ,ייא
:?ארס. ם־אנסע אדף.״ וע;

116 נו:?סע־ אץ וע—דאס־איעיגאסס איינעס ״אין

 גיגג אוגד נענע-א^-יאניול סאס ז-ך עספפאדל נ׳.קס
 ואסען׳ שיע־ענע סע קויסטע נעשעססע. אי־נ־נע אן נלי־ך

 םע־.־<־ אי:־ טעששע־ ספייפען שש־ישספע, טאשעגש־:;־,
 .אך ו-א נא־ש ע- א״ן. דאללא־ איינינע אוש זאשען -ע
 שיט ;י.נ אוני •ייאא־ען אנ-ע-ן דנען צ• ו-א ענטע י וע, ־.-

 יע- דעש וועד-ע;־ סטריט יועשט ד־א אין נינ-על ויינעם
 וין ;ש ל א•;־ שדלדערטאלע* איינעס ציו :אך ע־ גינ; נעש

 אין ע־ וועלשעש טאלען, ׳טילי קל״נעש איין סאס־ע־ ■ף א
•טטע.ןטע. טאיטע ו״:ע

״ןןע !1<) ץא נאטס-ף• עיט עי ודא - ....
 עש בא:־ איני הע־ויש יטלד יאש ע־ נא־ש איוש, שמען יא

 ני־-יטטאבען נראשען שיט דארדיף א־ ו עש רוט■ ז״נעז איש
דדאך. ״״.דסף 1 נעשאדלען
 דך נעשיאנדען עש הינ״ן• שעקע דיא אץ ני:נ ע־

שאטי^זען• 6 -״ןדא
שטיששע) לויטע־ שש ע־ (־־עף !קאשעיאדען ״איא

דא.׳■ איזט דויאן* ;*6״?!• ן״*
 לא- שאט־אוען ד־א (ייעפיען !דדאן ״_ישף ״יא-^רא

 ׳ואש סאננעש) דעש ששיט״; א• קאשישע; דע; א־נער שעני
"1 שערקוישען צו דוא דאשט

 אונו קראוואטטען שש־יסען, אינד ״האזענטיענעי
 שעששע־, אונד שישצען נאדעלן, אונד •טטיישששע קאששע,
דדאן.״ ״שישף שערקוישט אללעס

 א־ץ ריעף ו* אויש שעטצע ־״:ע שאק !זעהען אש1״־
שאט־אוע. איטע־

נעיטעשט, דאש דאנן אונד שע־ננינען, ואש ״צוערשש
 נאש נישט ליששען דיא שי־ איך שיו אי־ש. ני:ט שאק איך

דאבע.׳׳ .עסאנט

 איד,ט ניב אנד־עאש, שאסע־ דזיאן! -ענט ״־אשט
 זעכש דע; שא; אי־נער רעף ״1 ודין :•טען שלאיטע אייגע

שאט־אוען.
 קש שא טיש, רעש אדף יאל־ ששאנד נעט־יננק דאש

•טלוק. טע; : א־ינען נא־ט
ט א ד ש א ד -׳ ־ א־ד.י ואללט ־עטצט נעששעקט, ״:

ואשעןוע־יע;.״ ט־ינע
 סער דיא ש״יטעטע אוגד שאק ו״נען אששנעטע ע־

 שאט־אוען דיא אויש, טיש רעש אדף ואשען ע־ענענען ש
הערוט איד; אוש •טטאנדען

 איין ש־אנטע >״ שעששע־ דיעועס קאשטעט ״־•אש
ן ע• איג־עס שאט־אזע, •וניער י  אין שעששייי ;־;:שעש א

 ייא" וועיטד דאללא- 1 אוננעשעד־ דאש נאדש. דא;ד דיא
 מאקסי אנט״א־שעטע קאשעראד.׳־ שענט <ז0״

ריאל־ נאדיע; צום שיך דיא ווענן דדאן. א״נשאל ״דא־
 אויש׳ אוינען נ״דע ד״נע די• איך שלאנע זא ו״ללשט, טי•
 דאלרא־ 2 או: •אלכעס א״ן נעשטע־ן ערשט דאבע איך

 דיעזעס ־ ש שענט .90 ״עטצט דיי איך ורענן איני קושט,
א״שלאשען.״ שיך דוא ווי־ששט ווערדע׳ נעבען היער

 שענט 90 איש נע־נע דיר עש נענע איך ב־ודע־, ״;יין
 וואר איך הוו-עיש, אנדערען דיא ודא 1̂ו נינט בין איך

 שאט־א- ב־יא ווילל אונד שאט־אוע, איין א״נשאד ועלנעד
סעיד־ענען.׳׳ שיעל נישט זען

 געשש־עשע דעס וועד,־ענד האנען שאטדאוען ריא
 י־א אין אונד ,׳ועננענאששען קל״נינק״טען איינינע שנעלל
 ער אשעי נעזעהען, עש ־אט מאקס נעשטעקט, טאשען

העטטע. נעזעהען ניבט :א־ עש זא׳אלשאבע־ שטעללטעדך
 א״ן ווארשט דוא שאט־אוען) ד־א (ייעשען ? ״ודא

 ) דין•״ צו הדוי־ער דאצד -עט,׳ט ״א קאשששט ודא שאט־אזע.
! אבער ע־צעדלען, •עטצט יך א איך ויע־דע ״דאש

 | דאש שיר טדטט א״נען ;ו״ן. שלוק .ען א■ נא, ציע־שש
1 '1 קדו־ט נאנצע

בעש• דיא שאלד ווא־ען שאש־אוען אינדד־א שאקש
ש־״נרע. טע

 קאששען אלטען דעש אניף לא;נ ■א־־ע 2 :־ן ״איך
 דע- אדלע־' ״דע־ שישף) :זעעטאנשיטש־אנע דע־ (אין

 ועעבאלד קאשיטען ועעד״ינד דע־ א:ע־ רואנעשוואשטען,
 אונד גענע־שט(נעשלאנען) פעלל -אש •טטא־ק צ• שי־ דאט

 סיש גענעבען קאשטען צו טדדעניכען דאש טאנע אללע ־ ש
 גע- איבערדריששיג עש איךדאבע נעשלאנען), א״נעןשט־יק

וועננעלויפעך נץ ך א אונד קאששען,
 דער (ויעף !•ונגע נעטר,אן רענט דוא דאשט ״־א

 א״נעש צו נ־גט דוא ביוט איום ו אבער שאט־אזע.) אלטע
נענאננעו?״ •טישף אניע־;

 אין ועעגאלד קאשיטען ראנן שיך דאש ם־רגטע ״איך
קאנן.׳׳ בע־אשמען הענדע ו״נע

 צו אננשט קיינע יוא נ־ויגשט דען . : ״אד
 איוט אונד דודגנעבראננם •טינף £אש איוש דע־ דאגען,

שא־ט." ד,יער פא;
מאקס, (רעף שעדקווירדיג! יא אדם דאש דעו ״דע!

 ער דאט וראדום שעללטע.) ערשט״נט :אנין דך ע־ אינדעם
?״געטדאן עש

 ניששם דיך ארך נעדט אינד זאשע, ש־ינע ש .א ״־אש
 איך ודלל ביזט, •ונגע בדאווער א״; דוא ודיל אגע־ אן,
 דך מיש ודיבסנילד שאנעש איין ער דאש פע־־אטדען דיי

 וענעלשיפף דעש שיט ע־ איוט דער שיט אונד ;יאט, נעדאנט .
וועננעפאד־ען.׳׳ זעע דיא אץ ״קאיש״א״
פ־דא.* ו״נע אלוא דואר ש־ו־ענציששע־ דדי ״וא,
!ד, !דא שימש!־וא־ש) (א״ן לאנדראטטע־ דיא .

 א־וט, מאט־אוענוו״ב איין וואש נ־נט דוא וו״סט !פרויא ו״נע
 פ־ויענ- בעשטע ערסטע דאש נישנוט ועעשאנן ־■:טינע־ איין

 דא אב ווענ. דא פיד־ט אונד נעפעללט אידם דאש ציממע־
ניבט.״ אדע־ ודלל

לנט.) (שא־טזעטצונג פ̂ו



נ .*
 איג שע־ד^רע שא־שק אי״נעם נייערד־נגם טערן

 ״א"- אים אן. ע־ גאב דעטזעלבק אין טערצ^גען.
 געפאשט בעשרי- דער דיא #עדיין* רעדענטישטישק

 דאם דע־ ענטשי־דען. צו ל^ז דאם דויך ויא־דק,
 לאז דאם איד,ן דא האבע. אוישעוש־ררק אטטענטאט

 טריעסט׳ נאך רייזע ד־א ער אוכטערנאהם טראף,
 בעאבזיבטיג- ער אוישדו&יהרק. שאיהאבק ז־י; אום
 ם־־א- שאן שלאששא־ק דען אין באמבע איינע טע

 א־ינע טישלינגענם׳ עם אללע6 א־ם א־נד, ע שאל
 טהעאטע־ א־נ־ש ש ארי״ פ ,־יער וועהדענד צידיטע

שליידערן. צו זעלבשט טרעאטע־ אש ארעי
לד.) שי ר ט א ר י ל ל * ו ו ן א ר א (ב * •
 ווע־ :געש־־עבען ווירד מאין ש־אנקשורט'אם אדם
 דך ראטרש־לד ד,ויזעם דעם ם־טגליעד איין ד רעו

א ווער־עכד געטוישט. עבע,  בא דעם טאבטער ד
 ש־יוצען רען ע־ען ר^טהש־לד קארל מאי־ רז$נם

 אנל!על לע־ בעקינדעט געודיראטעט, דאג־אם שא;
 אן בא* כעמדך דאטע■ יונגען געטדפטען ד־עזע־

 ד'א ט׳—ש־אטמיג זאיבע א־ינע -אטרשילד, ידללי
 ורללי ש־ייהע־־ א־טראדאקשע. שט־ענגסטע דער
 ע־ראל־ננש. אי־נע נעמליך טאבטע ראטהש־לד שא;

 ניבט ע־ האטטע דא אונד שוריין דער נאך רייןע
 טיטנענאטטק. ״קאך ש־אמטק אייגענען דינען נור

 אוג־ צובערייטעט• כשר שש־יזען ד־א אידם דער
 .שוחט״ א־טראדאקשק א־יגענען ז־ינען נוד ניבט

 עי דאטיט יודען, ש־אטטע 10 נאך אייך זאנדערן
 שע־ריבטען געבעט זיין ך י נ ״ם טיט איבעראלל

קאננע.
: ) נ■ ו א נ ר א ב נ ע ז י י א ם ע ש )1 ר ,

 שעשטעש 23. שאש ווירד עססענג איים ק.) ־ ל ג
 ד־ר• היעזיגע ד־א ־ נעטעלדעט ראשיש טעלע בער

 וועד- ר־־טע■ שטירצטע באר; אלשאלד דער ב-יקע
 נאבט־טטאנד ם־ניטען 05 איר־ 1 אום דע־ רענד

 שאשם־־טע. דיעזעלבע ציג געמישטע אבגערענדע
 גיטטע־ראנ דע־ אן ענטשטאנד דעמצישאלגע איין.

 אשש י־אננע שעטע־ 00 צ-קא איינע סטרוקציאן
 צויייא טדנדער, דע־ טאש־נע, דיא וועלכע דודך נונג,
 סאלדא. שא; צוד־א א־נד בעלאדענע גיטערן טיג
 אוגעש־־אל- ראך דען אי? יואנאנש בעזעטצטע טע;

 איינעש סאלדאטע; דע; שא; שטירצטען. שלום לענעז
 71 קאטטענדעי■ מאשטא־ אוג־ שעראיעווא אויש

 ד־יט. דע־ אי־ל־־בע־.טראוששא־ט טאנןשטארקען
 רו. נירעדיראזאע־ ש־נשצענטען דעם עטקאדראן טען

 ;גערעטטעט שאנן סי• וואורדען - םארענ-־עג־טענטש
 ־־ש א־־נען דד־־טטקא רוסאר ע־ל־טט דא־ונטע־
דע. אדע־ טער־ טיט שאנן 1׳ וועדדיעני שענברוך

ן. א ט ע י ל ל א פ
ד ע ר. ע ר י ז י ו ה ע ש י ד י י ד

פא־סועסצוננ.) -סע8(

 קלי־דעי דע־ פא־נען ד־א אוץ סיד זיא ,קאננען
 בע־נעי מאקס פ־אנטע ?* כענעננען שיפפקאפיסענס דעט
־$וא. קל־ינע דיא

 וועסטע אי־נע ר$ק, קי־צען איינען טרו: ע־ !יא .אד
 אי־גען איני פא־כע נריע־ פא.ן האוען אוגד בלו־ע־ שאן

שטר^ד-הוט.* געלבען
 שיעל- אםעייקא.ער, אדע־ דייטשע־ איין ער .איזט

ז* עש זיא וויססען ליינט
 שא- ט״נעט ע־ ודא נעהארס, איינטאל האגע .איך

 נע- -יטען) (אסט- ט־לז־ט אי; ער דאט האט, נעואנט מער
זייא.* ב$רען

 ויא וועלנעט טיט געהייסען, שיסף דאס האט .ודא
י־ זיג־ געשאהיען שוועטטע־ איד,רע אונר

האסנורג•• פ^ן .לעסט־ננ*,
ז־ אנגעקאממען נ^־דען קאפטל נאך דא וינד .יואנן

שו־זע. קלי־נען אייגע־ נאך טאקט יאנטע 6
״נאנמיססאגס אוה־ 3 אום מיטסוואך .לעטצטען ! 1 

םעד:ען. דאט אנסווא-סעסע
 איהנען דע־ נעפונדען, טאנן דעד זיא האט .ודעו*

?- האט נעניאנט נריעף דען
 פע־ואנען דען פ*ן נאמען דיא האט בעאמטע־ ,איין

 אוץ גאנ.טע ע־ ווערדק. עידארסעט דיא פא־געלעזען,
 ן דאס דאגן, אונש זאנטע טא; לעוד, ־*יא אוגד רענעקא

 1 האט דא־ש אוגד ו*ללען, געדען נעבענציטטע־ איין אין ודר
געס־*פפען.״ מאגן דעד אונס

האמנו-; פ^ן אנרייוע איהדער פן־ דא .האבען
״ ווע־דען אנר־וען זיא דאגן נעש־ועבען, ד,יעד,ער

ע ע י י ש י ד י ג. נ ו ט י י צ י
 -6ש־נ דאש^נקאמען. שע־דאונדוננען ל־יבטען נינער

̂ר. א־ר־ען וואססער א־ם שאנדען אונדצוואנציג  שי
 א,ינ- דען א־בע־ ש־י־בט צייט־נג עססעננער א־־נע

 א־נ- בעשאל־ע־ונג דיא :ש^לנענרעש נליקששאדל
 ד־רך נאבמיטטאגם ר־־טע ויא־דדע שטאד זע־עי

 שיעבע־דאשטע אין א־נגל־ק ענטזעטצטליבעס א־־ן
 שע־ביי־טעטע בליטצא־ש־נ שע־זעטצט• א־־ש־עגונג

 ערשיטטע־נדע דיא שטאדט גאנצען דער אין זיך
 - בי ש־ר־ענדע ד־י־א ד־א ־יאא־בע־ דאש קונדע

 צוזאמטעננע־ א־יזענבארנציג א״נעם אינטעד קע
 גע- ד־ויא דיא אין צו: נאנצע דע־ איגד ב־אבק
 אין רע־־שטע עלענד וואר־עם איין זייא. שט־דצט

 איננלי־ששטעטטע דעי נאך שטאדט• גאנצע; דער
 אי; שאל־ע־־יאנדע־ונג גאנצע א־־נע דך זעטצטע

 טעלעג־אשענאטט ראם שטאד־״י־ז ־אש ;עגונג בעו
 טענשענ. דיא ־ענן בעלאנע־ט, שא־טל־ך ■יא־י־י
 ענטזעטצליבע ־אש איב־ע־ ר־ע־ גמיבטע טענגע

 ד־ ב־־ננע; צ־ ע־שאה־־נג אין נעהע־עש ע־יינניש
 | גאניינע דעי דאב טעלדעטען. נאב־־בטען ערסטען

 ריייענ־ אללע אינד געשט־רצט ־־׳־א דיא אין צוג
 אינטע־ ע־ב־טטע־ונג דיא ז־יען. גע־אנגען צוגיונדד

 נ־אשע־ זא איש ווא־ בעשאלקע־יננ ר־עז־נע; דע־
 קלאגע דאדיבעי טאגען א־־נינע; ז־־ט שאן אלם
 אין ד־רבריקע עששעגנע־ ד״א דאש וואי־דק, לייט

 אוגד טא־ש ז ו־אששע־שטאנדעש ר*רק שאלנע
 שא,־. שאשט דיא;יישאר־ דאש :א זיא, שעדען שאלל

 דעש עש צאנע; עששעננע־ דיא דאי. אוישצוזעהען
 שא־־יאש ד־אי־א נאך וואנען שע־ שאר, אויך ראלב
 סט ער אינר שיאר־ען צ־ דאל־א ב־ז זאנא־ אויך אדע־

 ראט. ריקע; אש ב־־רע ד־א טא; דעש נאך דא־ט,
 אש. דיעזע־ בעשט־יגען. צ א־יוענבארן דיא טע,

 •ויעדע־שש־עבענ. ינלאננענדע א אייך י־־א שטאנ־,
 יש. א דע־ שט־ינעי־־וננ ־ צ ט־ונען נאבר־בטען דע

 ,־1בא־ בייא. טער־ נאך ע־ב־טטע־ונ; א־נ־ ־ענונג
 שאלנענדע דעלבע נאב־יבטע;• בעשטיטטטע קאמע־ן

 נאבטיטטאנש ר־־טע טץ־־עטען: א־ינצעלר־־טען
 נעט־שטע ־ע־ שע־ליעש טיניטע; 54 איר־ 1 ש א

 נעבשט ז־ך ו־עלבעש אייף עששעננ, 101 נ־ צוג
 טאנשאשט דיא אייך ־־יזענדען אנדעיען שיעלען

 דושא־ען 15. רי־טקער־ענדען באשניק אי־ש דעם
א־בע־ ד־א אייה צו; דע־ אלם בעשאנ־ טענטש ־ענ

א 1 י א ד ד ־ ע ד ד נ ע ־ ר ־ ע ש ק י ־ ב צ ל א , ר ע ט נ נ א ל ע ־ נ א י  ו
ך ן ־ ל ט צ ש א ־ ן ש י י ש א ע ב י ל ק ע ־ ; ש ע ב א ־ ־ ק א ב ט ר ע נ ־ ע  ש

ד נ י ש א י ; א ע ט ס ב ע ק נ ־ ר ב נ ע נ ־ ־ ־ א א ־ ־ ב ע ט ד ט י  מ
נ ־ ־ ע ־ ל ע ל ־ ־ ש ש ו ע ק ־ ־ ן ב ע ט ט א ז י צ נ י א א ־ . ד א מ א ־ א ־

שע־ז^נענ-־ואננ^נש צערן אינ־ טי,נדע־ ־ע־ ט־י־ע 1

 צוגעם דעם רעלשטע דיא שלום. רען אין שטי־צטען
 דא- אונד צו־יקנעבליעבען ב״קע דע־ אויף איזט
 גערעטשעט. רייזענדען דער טרייל איי; ויאר רע־
 זי*דא וואגגאנם געשטי־צטען שלום דען אין דיא
 דעה׳ וואסשע־. א־ם שע־זאנקען לא־אמאט־־יע ד־א

 רעש שאז ייקע ב דע־ באלקען מא־שען ד־א רענד
 א־ב־־טען דיא — ויאי־דק. מ־טטנע־־ששען וואששער

ק אין דיא אש  ו־אנכאנש 4 נעשטירצטע שליד ד
 צורעבען׳ווע־־׳ אונדטענדער לאקאמאטייוען זאמטט

 נענאט אנג־יש־ אין ע־נשטליך טאינע; ע־סט דען
 ־עיול. גאנין בליעבען שע־זישע ב־זרע־־נען ־־א מען

 שעהל־ ר־לששדע־קצ״גע נעטיזינע דא־־א טאטלאז,
 אשא־אטע רעב* א ד׳ •עדענשאללש •י־רד מאן טען.
 בעניט• געזעללשאשט דאניי-דאטששש־ששא־רטש דע־
 מאטע־יאל שע־מקענע ־אש אש ט־סשעז■ צען
 שע־יטו. ־ .־•• אד־נעם־ין ב־־נגען, ע־ אישע־ אנ׳ש

 אץ דך -אלדאטען ע־ט־־נקענע דיא דאס ט־עט,
 אנלעם- י־עלשע־ ששק ט בעש־נ־ען ראגנאן יענעז

 שט־^טיני. ־•ישענדען דע־ שאן אינגרילעם ־;־ש ל־ך
 נעט־יע טעט;־שט־אטאבי־ע־טש רינדע־ט אי־נ־נע

 איבעדא־־נשטיטשענדען רען נאך דא־־דע. בען
 בעשטשט אלש -אנן אי־נענצייגען שיא; א־יסזאנק

 ע;. ראש צ־־ט,דא צי־ דאש •וי;־דק, אנגענאטטען
 בע־ דען אויסעי־ א־־ננעט־עטען. א־נגל־ק זעטצליבע

 ז־עבענא־נדציואנ. אנדע־ע נא־ ע־דערנטען ־י־טם
 •ע־אך ד־א ו־א־ען, ב־יקע דע־ א.י־ שע־זאנען צ־נ

 צ רע ב־ ר;:־ שא־ דך ראטטען, צייט נא־ אללע
 שאר א־ב־יטע־ ציט־־שט ד־עש דא־ען עם של־בטען.

 אב־ איננל־ק שי־בטע־ליבע ־אש זי־ א־יגען דע־ק
 ריא אי; דעם איים יו^ללען לייטע ד־עזע ששילטע.

 בעזעטצען ריבא־ע; ם־ט אי;־ שטי־צענדע; טיעשי:
 ׳;א:יט ז־ ייעלינק ״א־שטען רושע דיא ן א ו. נ א ו ו

 שעשט- נוננוער־ א־זט עש ראב נערא־ט !׳אינם טיט
 ש־אנ. ציטטע־טאנן רעש אי־סע־ ־אש נעשטעללט.

 גע. ציג־־נדע ש־אנק צ־מטע־טאנ דע־ אייך צעד
או לעטעטע־ק רעש ע־—ב איין איזט■ ען גאנג

 הער■ וועללע■ דען איים שע־ו־אינדעט יציע־ דע
•א־־שנעצאנען.

 ל ע ש ם ע ט ם י א ם ד א ל ־ ע ־ * !ש •
 בעזי- דיא ע.) ם ם א נ ק א ב א ט ־ ע ד ן י א

 טאבאקנאששע דע־ אין טעטשעלש ,איז־ דעש בע־
 אלזא אבענדש, א־ד־ 0 איש בשיר־ ..יים אש יואורדען

 נ^טטעש! רעש בעענד־ג־נג שא־ נטיטטעלבא־ א
 שע־זעטצט. ש־עקען נע־־ננען ניבט אין דיענשטעש
 א־נד שא־טעי־ע איש נעטליך ע־ל^צק ש־יאטצליך

דאטע איינע ייאש לושטע־, נאז ד־א שטאק .1 אש

דע־ עס ודיל נעמהאן. עש ־אס שוועססע־ .סיינע
 אוישנענענען, פאטע־ אוגוע* א^ס דיך ־ע־ דאגן, עלעג־ע

 פע- וא לאקען, צ• א־ע־יקא גאך ה־עהער אוס׳אוגס
דאס.״ לאגנס

 דיא יי־עוא ע־איננע־ן, פיעלליינס וץ ו־א .קאננע;
-האס נעלרסעס אד־עססע !

- לעי•־. אדאלף העדרן לדסעסע: .דא ע  א־־> נ
 דעל- דאוא. אנסי־א־סעסע יעססאנטע.* פאססע אסעריקא,

 צו פ־אנען פיעלען -ע; אייה וואר, מידע נ־־נא־ע שא; :ע
 איה־ א; נע־נע־ סאקש •ע־ -ויד דע־ וועלגע אנסווא־סען,

האס. נעיינטעס
¥1

דדאן.־ ״׳^ש־
 ?־ אויש רענעקא שוועשסער איהדע זיעהש ,־ייעזא

 וואו־דע ם־אנע דיעועי נייא ■וייסע־, סא־ס פראכשע
 ניעיער• איגד ס־ו־־יג ועד, וויעדע־ בלינדע ■לייגע דיא

 ה,ע- -ע-אלריאן קליינעש איין ויא האט ענדליך נעשלאגען,
 ד־א צו הדד־ע־ ״דישען דעס עס האס אוגד רויסנענאססען

נעריינס. הענדע
מעדא^ליאן, דאס דא אפפנען ז*א) (דאנטע ״היער!

 שוועס- מייגע־ פ^ן פאסאג־אפיע ד־א ראיין ויערדען :יא
פינדען.״ סע־

 יוני אי־נעס בילד דאס ואה ע־ ע:. פנ״-־ע5̂ מ־וקב
 פלאסצ- ם־־לטע ע־ •סאנהייס. זעלטענע־ פא; סעדכענס נען
 צו ל־עבע אייגע נ״נאהע ■א צוניינונג, הע־צל־כע אייגע לץ
נעועהק. כילד דאס כל^ס ער רען פאן פעיו^ן, דע־

 אויפנעד^כען דך ע־ אינדעס ע־ סע דאג .-אזא
 ורגלייך ואנדע־ן פע־ליערען צ־יס קיינע וו־לל איך דאט)

 אדיע — נאגציפ^־שען. נעד־יסניש דאס נע־ א אנפאגנע;
מאדי!״ אד־עם־ו־א דאוא,

 א־ינעד מים פ־דא ר־א (ואגסע מאקס, ויא .נעהען
נאסס אללמעיסיגע דעד מ>ןנע אוגד שסיממע) ע־נססע;

 איננליק• דאס נעליננען, א־הנען ע מאג עש בענלייטען, ויא ;
בעם־ייען.* צ־ מעדכען ריבע |

 שפ־עכען ניכש דא דאס ס—גע־ וא ״א־ ־אלא
 ריסטע איגד געגאממען האגד מאק־ האססע זיא קאנגסע.

דאנקנא־ק־יט. פאללע■ דא
 דייפדייס צו פע־ל־ע־עי, צו צי־ש אהגע נ־נג סאקש

 וואודדע ע־ גא־דען קעשסל נענען גענע־אלקאגויל שען
ה־גי־גנעלאסשען. געגע־אלקאנויל דעש צ־ גליך

דע־ אידן פ־אגסע ז* ד,ע־־ מיין א ו ודנשען ,וואש
נ־אלקאנוול. נעג

 אגגעלעגעג- ורכט־נען יעה־ אייגע־ אי; ק?ממע .איך
 ע־ וו^־סע; קויצען אי; איגד מא־,ס אנסווא־סעסע הרם■•

 ומי־,. ־. ציוייא דען פאן געשינטע דיא א־־פ ע־ צעהלטע
נע־־דרט. ועדר ע־צעהליג: דיא דו־ך ווא־ קיןנזול דע־

? ויין בעהילפלץ א־הנען אץ קאנן וואמיט ״איגד
 קרעפטען ס־יגען אין וואש אללעש יאנן) ער (פ־אנסע
■ין.) ס■ נע־נע אץ ודלל שסעהט,

̂ך א־לע־״ .דע־ פך ש דאס .איוס  פ־אנטע היער גו
נע־נע־. מאקש

 דייסשלאגד נאך וויןנען 2 פ^- שאן איוש עש .ניין,
 קאפיטען, אנדע־ן איינעש מיס צי־א־ אוגד צו־יקנעפאהרען,

 מעדר ני:ס איגד וועננענאננען יעענאלר קאפיטען דע־ ודיל
איוט.״ צוד־קנעק^מסען

 ידלל איך נעדאכס. יעלבע־ מיי איך האבע .דאס
 עשוואס ה־ע־ נ?ך איך קאנן טיעלל״כט נאגפין־שען, נאך

 :־,״. הילפע פ־עסדע אץ יארלטע ע־פאה־ען, איהן איכע־
 ע־א־ננע־ן.* פע־שש־עכען איהד אן ויא אץ ווע־דע ז>ן בען,

מאקס. ואנסע
 צו ק־עפטען נאך ייא בערייס צ־יט יעדע־ צו נין .אץ

 איגד נענע-אלר^נוול, דע־ אנסוו^־טעטע יק.* אונסע־ששיס
האני,י. היא מאקס ■ואדם ד־יקטע


