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 א־שטרצי העררען דעד העטצערייען ליא
 באזע; איהי־ע בע־־יטש ־.אב־.•; שימאני אונד אנאלי

 האט כו^בעל ש־עשבורגער דע־ געטראגען. *־־:טע
 דאש געצייגט. אוכל ערגייששק געלענענהייט ל'א
 רו- דע־ ולא שטושע, דערזעלבען אלף גע־א־ע ע־

 אין לעש ־עלאקטע־ לער שטעהט. קאצאשע ם־שע
 אבגע. ״גלענצבאטען״, ערש־ינענדען ש־עטבו־ג

 צייטונג דינע־ אין האט שישאג־ א״־א; א־לנעטע־
 דאצו אגגעלעגענדדיט ט־שא.עשלא־ע־ ל־א טעגליך

 אוישצו יודע; דיא כעכע; שאלק לאש א־ש בעניטצט,
 ווע. צו ל־־דענשאשטען גשטען—ניעז ל־א העטצען,

 אין לאש געקאששען, וו״ט זא א־זט עש אינל קען.
 1.. אש ש־״טאנ. א״־ דאנגע־שטאג שא; נאבט דע־

 אנגעצעטטעלטע שלאנטעסיג א־־נע שובות אגע ט
 לער. לעלבע האטי אבנעששיעלט ז־ך יודענהעטצע

 גלייבגע. וו־יזע וררליגע־ אין באלטא שאן •עג־גען
 געללבט לאו־דע עש דע:; קאגן■ ווע־דען שטעללט

 אייגענד ש־עשב־־ג לעג; ולא געשלינדערט, איגד
 טילי. איגד שאליצייא וועיע׳ דא־ף רוש־שעש איין
 גע■ ששעט צ־ א־בע־אלל עבענשיאללש ז־נל טע־

 דיא לאש געצייגט. ז־ך האט עש קורץ קאטשען,
 ל־א איגד לא־ אגגעלעגט שלאגטעש־ג יודעגהעטצע

 •דר האטטע. נע־יא־שט לאשא; ניבטש גאר שאליציא
 שא־ליע- א־גש דען ק־א־ואללע ל־א א־בע־ לאששען
־ שאלגען בע־יבט געגדע;

 יולעגשיינד- א״נע יעהער זייט א־זט ש־עםבורג
 האט ■ליאז ־אה־ע איש שאן געוועזען. שטאדט ליבע

 הע־שא־געטהאן יולענהעטצען דורך ש־עסבורג דך
 אינה ששאך צו־ געשיכטע לער אין איזט עם אינל

שערצייבנעט. שטא־ט דיעזע־ שאגדע
 שאן עם אלם אבעגלם איה־ ז אום סוב־ת עיב

 שאנלא־. דע־ איים ש־יטטע; געווארדען. ד־נקעל
 :רושע לעם אינטע־ שעגנע־ 20 עטלא שע־גאששע

 קאניג לעם איי־ ו״ אנא־' עליען !אישטו־צי ..על־ען
 שי־ אייגע־ א־ן דך שלאשען א־הגען לידורגשלאטץ.

 לעש אויש וויא אן. טענשען ה־נדע־ט אייגיגע ג־טע
 קאששאקטע אייגע דאגן ט־אט געלאבשען באדע;

 קאטיטאטהויזשלאטץ. רען געגען שענשעגשאששע
 אינדע־. לע־טאשע אי; שטי־נע ש־וג שאבעל דע־

 לאש אלף שט״גהאגעל איינען אגשאגגש אששגעטע
 קל•־־- שעגשטע־ ד־א שט־שטוגגשהו־ז. טעדעשקאישע

 וויא שענגע דיא יאהלטע איגד ש־יע דאצי איגד טען
 ש־יגט שטאדטה־־שטטאנ״אשט דאש לאהנדנג־ג.

 האבק. צו בעקאששען ורנד געשאה־ לער שא;
 שטיש שע טעדעשקא לאש שאבעל דע־ אלם לענן

 ט־אטשלאט־צ■ בעגאגן, א;—באשבא־! צו טינגשהייז
 צווייא שיט קאשעה־בא שטאדטה־ישטשאנן ליך

 אונד לייטע ליא א־נטע־ יואבליייטע; שטעלט־שע;
 איינעם שיט עבען לער קנאבען. א־־נען ע־שאשטע

 וואוו־שע צום האנד לע־ אין שטי־ן ש־ישטג־אשען
 שעשט. איהן ה־עלט אונד אישע ביים אייסהאלטע.

 בעטערקט׳ ל־עש שאבעל דע־ אבער האגזטע קוים
 שטאדט. דען געגען דך שאנו איין ולא דא. אלם

 ש־ישטען דע; שיט א־הן איגד ווענדעטען הוישטשאנן
 שטעדטישען בי־דען ד־א בענאננען בעארב־־טען צו

 דען אלף זעבעל בלאנקען לעם שיט נזלוגען וואבל־יטע
 שטיינ- שיט אגגליישע־ דינע וועלכער לאז, שאבעל
 אבער לא וואללטע• ציוינגען ריקצוגע צום וויישע;

 שיט א־נד נאבליעשען ניבט ו־אבלייטע ביידען ליא
 א לי ורך דריינשלוגען׳ וואקער זעבעל שלאבען לעם

 שו־בט אונל שליבען א־נטעל שענגע אנגעזאששעלטע
 לאורלע אינד שטעללע דער שאן געש־ייא בא־עם

שעריאגט.

פענסטעראייינשלאנען. דאם
גראסע. דער אבע־ עראששנעטע אינצווישען

 אויף שט־ינהאגעל אי־נען שאבעלם לעם טהייל רע
 געלע- היזע - קאשיטאטס דעם געגענא־בעל דיא

 שלוג אינל שעדק־ששלאדען לער שענסטער נענע;
 שענ. לעל ז־ך לעלצטע לא שאן איין. ליעזעלבען

 לערשען אונבעש־ייבל־בעם אונטעל שענשט־אש
 קאשוצינע־שט־אששע דיא א־בע־ געיאהלע אונל

 שטיע ב־־־טען דע־ שא; צי. שלאםבעלג דען גענען
 גינג שלאשבע־ג דען געגע; לדנלף אנגעשאנגען גע

. ע־שטרעבטיאן. לאששענסטערא״נשלאגען ע אג  ד
 קאשוצ־גע־שט־אםםע ־ע־ טה־־לעש דיעזעם ב־־לע

 ש־־ע־טע שאבעל לער ר־יהע. דיא אן נון קאשען
 ליער אונה האששעם. לעם א־נל ו־א־טה לע־ א־ג־ען

 ל־א לאש בעיליזט, דע־ שאר, אישטטאנל איין קאש
 דע־ או־ף :י־א־ען שא־בע־־יטעט העטצערייען

 שטי־נע, ג־אשעןשענגען אין נעטליך לאגען שטראשע
 טאגשאיבע־ ע־עעהלען. אייגענצי־גען וויא ליא,
 ייארען. ווארלען געט־אגען ;,לאה לעהרב־בען שאן

 שענסטער זעשטל־בע לאצי׳ דיענטען שטיינע ד־עזע
 אנש־אלל לער ו־א־ דיעסשאל א־נל צוצע־טליששער;

א שיעלען א; לאש געייאלטיג. זא געשאששע לע־
 שענסטע־. ד־א אייך שעגשטע־שי־בע; דען שיט טע;

 שוי־ א־נד האלין א־ג־ ע;—ווא צע־ב־אבע; קר־יצע
 אלש קאללע־טען. ־אששש־יאשטע־ אי־ף ע־שט־קע

 וואו־לען יא־עו שא־האגלע; שעד.־ שטיינע ק־־נע
 האלצשט־קע ל־א א־נל צע־ט־יטשע־ט קרשלאליען

 געו־א־ שענשטע־ן געבליעבענען גאגין דען נאך
 ין א בלאש ג־בט אבער ווא־ שאבעל דע־ - שען.
 געבל־עבען; שטעהען קאשיצינע־שט־אסשע לע־
 אבטה־ילונג א־ינע דך בעוועגטע ליישש־־טטע איש
 צע־שטא־טע א־נ־ צ־ שלאשבע־ג ־ען געגען אייך

 שי. צי־ ביז קאם. וועג דען אין איהש וואש אללעם,
 געבליע- גיאגין שענסטע־ש־יבע קיינע איזט נאגאגע

 לע־שי. ליאשענשטע־ א־־ף אייך שלאגען שאן בען.
 שערווע- אי־נינע אונ־ שט־ינע אונצעהל־גע נאגאגע

 אייף געב״לע. לעש לאראן. ווא־ען געזעללען גענע
 איינע; אירגענדורא צירנטע, בעזאגדע־ש שאן לאש

 שאם אלם בייצישיגע;, שאדען בעל״טעגדע־עז
 לאש וואורדע. געבלאזע; אלא־ש הע־ ש־אשבע־נע

אגשא־שע. שאללעש אי; ווא־ ש־ליטע־
םאלדא. דיא ט־־עבען בא־אנעטטען לען שיט

 ווא. יועג. שינאגאגע דע־ שאן שאבעל דען טע;
 ווא־־- אי־נגעשלאגען שענשטע־ ליא ארך זעלבשט

 אי־נענבליק- קאש־צ־נע־גאששע. דע־ אי; צוריק דע;.
 שאללאטען דער אבטה״.ונג איינע ששע־־טע ל־ך
 אב. קאשוצינע־גאששע דעל שא; יודענגאששע ־יא

ה־ניין• נאך היניים וועלער לו־שטע נ־עשאנל
 דער וואר ש־ליטע־ דאש געגע; ארך אבער

 דיא וואורדען סאלדאטען שיעלען וויטהענל. שאבעל
 האהנגעלעב. טיט אינד אבגעב־אבען באיאנעטטע

 אוה־ 10 געגען גע־ואישען. ש־שע ליא שא־ טער
 זיין, ,צ הע־געשטעללט א־דנינג ליא ׳:רען נאבטש

 גאששען. דען אין ו־אורדע; אבער ווי־קליבק־יט אי;
 א־*נ. שענשטער דיא ווייטער אייך וואהנען, יודען ווא

 האהעל איין דאש בע־יבטעט, ווירד עש געשלאנען.
 שא. לעם אונטע־ העטטע שערטהיילט געלל הערר
אי;ט. לאזגעגאנגען ק־אוואלל לע־ בעשא־ בעל.

פלינדערונגק.
 רוהעאיןדערשטאדט ו־א־ ם־טטע־נאבט איש

 קרא- ש־ינליבען דיא לאש גלייבטע. אללעם אינד
 זאללטע עש האבען• ערר־י־ט ענדע איה־ וואללע
 קאם ש־עקליבער שיעל א־גע־ שיעל ליידע־ אבער

 נאבט דער אין דך האבען רעוואלטאנטען ל־א שען,
זיך בעגניגטען בענעבען. בלשענטהאל לאש אי;

 שענסטעראייג. בלאשען דעם שיט שעה־ ניבט היער
 צו אונד רויבען צו אן שינגען זאנלערן שלאגען,

 ייטען ״וו צום גאשטווירטהע ייד־שען דעם שלינלערן.
 איינעם שאן וואורדע קרייצגאסםע דער אין אבסעך

 צערשטארט, לאקאל לאם נור ניבט שאבעלהוישען
 גאססע דיא ארף בעטטצייג געררבט, אללעם זאנלע־ן

 צערטריט. וואורדען האבזעליגקייטען געשלעששט.
 שטיין שאן ביערברויערייא דיא גערו־בט. אונד טערט
 באשבאידירט שטיינען טיט וואורדע אי־־טצער אונד
 שער. איין צע־טריטטערט, שענשטע־ אללע אונד

 יאזעף בראננט־ויינב־עננערייא לער קויששלאדען
 דער אונד ערב־אבען וואורדע זאהן אונל שישער

 האדערנגעשעשט דאם ארסגעט־ונקען. בראננטוויין
 געשעשט ראם אונד וועלטטאנן ט־אללערש דעש
 יעלעם וואירדעןגעשלינדערט. ק־ויז קו־ששאננם לעש

 דען או־ם דאם טאביל־ען, אונד וואא־ען לער שטיק
 וואור- שלאג, גאששע דיא אלף הייזע־ן געשלינדערטען

 בע. געשרייא טיט אונל ד אישטיצי ,עליען טיט דע
 געשל־נדערט זא געניי וואורדע עם קורץ. גלישט.

 אלם ערסט .1848 יאהרע איש וויא גע־ו־בט, א־נל
 איינעגרא- ריקטע וואר, געשעהען שליטששטע לאש

אב, בלוטענטהאל אינם שיליטער אבטהייל־נג סעדע
.ששעט צו אלליי;

ר ע ע ד ש י ט ד ע ט ט ש א ־ ט ש י ג א  ט
 אינד יזאשמענגעט־עטען טא־גענש גל־־ך א־זט
 ע־לאש• בעשאלקע־ונג דיא א; א־־ש־וף א־־נען האט
 צו אנזאטשלונגען שע־האלטען, צו ־ולדג ז־ך שען.

 צו א־גאנען בעהארלליבען דען אונד שע־טי־דע;
 דעם הרזאנגעהא־־גק ד־א זאללען עש געהא־בען.

 ד־עזעל. לא ווע־דען, געהאלטען הויזע צו נאבטש
 אוג. דען אן בעטהייליגונג ב״א זיא שאללש בען

 שטיאש. דעם דננע אים וזערדען, ע־וו־שט רוהען
 וויע. ט־אטצדעם רע־דען. בעהאנדעלט געזעטצעש

 שאלגענ. דער אין קראוואללע דיא ז־ך דע־האלטען
מאגיסטראטש לעם אויש־ף דעי אינד גאבט דע;

געהאבט. יררקונג קי־נע גאר לאט
נאכטוואכע. יידישע

 אים דך ציינטע גאבטב־לד טררריגעם איין
 • יולענגאשסע. דעד אין שרייטאג.נאבט דע־ לרשע

 הינטער עם אביואהל לאזעלבשט. של־ע־ק גיעטאנל
 דיא אךד וואכטען וואר, שינשטע־ שעגשטערן דען

 ש־רבטזאטע ק־נדערן. א־ה־ען ב־־א יודענש־רען
 יודען ליא קעללערן. רען אין גא־ דך שע־שטעקטען

 א־. ז־בערהייטם־־ענשט א־ט אייגע אבע־ האטטע;
 זיך שאסט־־טען הויזטהארע יעלעם שא־ גאניזי־ט.

 שוטצע צום בע־ייט, שטאקע; ג־אשען שיט יודען דיא
 דעם אונד לעבענם א־ה־עש אינד האבע א־ה־ע־
 אונד אב שאשיליענטיטגליעדער■ א־ה־ער לעבענש

 בעוואששנע. שטאקען טיט דיא שאט־אללירטען צו
 ורנקעל קי־ן א־נד גאשסען אלליען אי; יודען טען

א־נבע־ואבט בליעב
 שא; טאגעם געשט־ינען דעש לרשע ש א דיא
 הא. באהנציגע אבגעגאנגענען וו־ען נאך ש־עשבייג

 ש־עסבורג או־ם שענשען ש־ע־ה־נלע־ט געגען בען
 שאשי- יידישע לויטער דיעש ווא־ען עש ענטשיה־ט.

 וויעדערהאלונגדערשקאנדאלע אייגע וועלבע, ליען,
 רי- רען צייט אייניגע שיר שרעשב־־ג בעשירבטענד,

 שערוויי. צו לאנגע זא אין,־ויען איש קעה־טען, קען
 גע. רוהינער וויעדער ש־עשב־רג אי; עם ב־ז לק,

 זי. לעבענם איהייעם דאזעלבשט ז־א איגד ו־אלדען
ווערלען. זיין בער

רעגיערונגםקאממיםסער. דעד
 שאר- דען שא; ט־סא רעדדענט אלשש־ניסטע־

 ענט• ערהיעלט, קעננטנים ש־עסבו־ג אין גענגען
יע. ם־נישטע־יאלראטה דען זאשא־ט ע־ זענדעטע



ע ע י י נ.4 ש י ד י א ס 3.ג. נ ו ט י י צ י

 דעם בעזיטץ אים דדענם״■ דעם ״שמעדן דעד )6 -
 )7 קאראט• 125 וויעגט ער קאיזערם, ב־אדליאנישען

 דעטידאוו, £י־סטען דעם בעזיטץ אים סאנצי״, •לע
 אים דיאשאגט״, ״גרויע דער )8 - קאראט. 68 ורעגט
 40 ורעגט (זאבסק), דרעזדען צו געוואלב גר־נען

 בעזטין אים דאטאנט״, ״בלוע דער )9 — קאראט•
 (האללאנד), אטסטערדאם אין הז*פ טיסטער אן6

 דיאמאנטקווערדקאויס- ד־א - קאראט. 14 וויעגט
 דיא אונד ען.66געשל־ אטטטערראם אין שליעסליך
 אמסטערדאם אין יודען. צוט־יסט זינד אדבייטער
 שא- 872 טיט אבריקען6 גר^טא־טיגע * בעשטעהען

 נור זיך וועלכע ארבייטער, 3000 איבער אונד שינען
 בעשעפטיגען. דיאמאנטען אן6 ען6של" דעם טיט
 זינד פאבריקאנטען דיא וויא ארבייטער, אללע אונד

 60 ביז 40 פאן ט£6בעט־ע ט6געשע דאם יודען.
יאהר. איין גולדען שילדיהן

ד ) ר . ע ע ט ע נ ד ר ^ ע ג ב ף א א ר  ג
ט ר ע ב ל  ונגא. •< אייגעם ז^לל י•) נ ם ם א א

 זיך האבען אבזיבט ד־א צופ^לגע בלאטטע רישען
 פארלא- דאם צוריקצוציעהען. לעבען פזןליט־שען אם6

 -6קרע ט־בטיגסטען זייגער אייגע דאט־ט ווירדע מענט
 נאבריבט דיא האלטען וויר אבער פערליערען. טע
אונוואהדשייגליך. זעהר פיר

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
פרייזע. פעסטער

. ט פ ע ש ע נ - ע ד י י ר ט ע ן פאן נ ע צ י י ו  וואר ו
 ווא־ פערקו־ף דער נעבראכט, מארקטע צו פיעל נעסטערן

פערקדפט. וואורדען טעט־צ׳ 35000 נוט.
נולדען. 6.95—6.50 ן(נייעש) ד א ק

ם ר ע  מאלצ- נול. 6.20—5.75 פוטטערוואארע טע נ
נול. 8.—7.50 וואארע

ק ץ קו ו ר נולד. 8.35—8— ו
נולד. 6.30—5.50 ר ע פ א ה
נולד. 12.50—12 ק^הל ס פ ע ר
 קילאנ־אשש 100 צו :אללען פער ל-םדייוע ד, ע ם

:נום׳ נודאפעסט, אב
8 7 6 5 4 3 2 1 0 •/,8

20,60 — 20 19.56 18.90 18.40 17.80 16.60 14.60 12.90 10.10 
נולדען•

נול. 4,— נ־אנע נול. 3,50 פיינע ע י י ל ק
 31.— קדיינען אים מעטר,אדע נייע ם ו ט י ר י ם ׳ט

 פער נולד. 33.50-33.25 שעטרץ־ע אלטע נולד. —
טערצענט. ליטער 10000

 45—35 דעקט^ליטער פע־ ץ. י ו ו א ־ ו י ל ש
קוואליטעט. נאך יע נול. 75- 60 ;׳•ער—ס אלטער גול.

2.30—2,20 ק־לאנ־אשש 100 פער ל ע פ ם ד-ע ר ע
נולדען•

נול. 50—49 (חלב) ש מ י ל ש נ ו א

 אק■ פעי פאס־וואארע סערכישע ן, ע ק ש ט ע ו ו צ
נול. 25..—22.50 ט^בער-נאויעמבע־

פע־ גול׳ 37.50- 37 ־אפפיני־ט ד^פפעלט ל א נ י ר
קילאנ-אמט■ 100

ם ו א ע ל א ר ט ע נול. 23.75 פ
 20000 וואורדען וואבע סאר־גער אין ע, ל ל ע פ-פ א ש

 צוואר אונר פערקויפט. נאטטוננען פע־שיעדענע שטיק
 נאטשקער פאאר. פער גול׳ 2.80—2 20 דייטשוואללינע

 טאצעדאני- אונד ט־רקישע נולד. 155-140 באנאטער אונד
 באס- אונד קראאטישע נול. 130 סערנישע נול. 51—50 שע

 2 פעי (אללעם — ק־לא 56 פער נולדען. 50—48 נישע
סערצענט.)

ם א  גול. 60 -40 ד״טשוואלליגע ע. ל ל ע מ-פ ל
 שווערע נולד. 85—75 לייגטע באנאטער אוגד באטשקער

נולד. 100—90
שטיק 102 פער נול• 118—92 צו ע. ל ל ע צ-ם ט י ק

 אוננאיישעקוח- ק׳ 100 פע־ נאטי־ען וויר ע, ט היי
 נול. 120—110 ט־אקענע אנטענהייטע נול. 110—108 דייטע

 קאפפע אדנע קאלנ-פעללע נולד. 10.50 9.50 -אשד,ייטע
ק־לא. 100 פער נור. 225—220

 -קילא6—5 קור,-ד,ייטע ט. ם ע ש ע ר־נ ע ד ע ל
 14-10 פאן טע־צען פערועטצטע איינטאל נול. 225-220

 18-17 טערצען פערועטצטע ניל.צווייםאל 170-168 קילא
 22—19 טערצק פערועטצטע דריימאל נול. 166—165 קילא
גול. 172—168 קילא

לעפש■ 23. פ^ש ל^טטז^ציעזדנג
21 32 25 52 26 טעמעשווא־
65 75 38 84 25 וויעז
87 22 85 11 43 ־דאין

רעדאקטער: ינער פעדאנטוואיטל
י ר• ע ר ע ד ע ל ו ל א• י ת ו ק י ה

}.***•ן* <3

4י
1

מצבות.
קאהןם ארנאלד

בודאפעסט׳ גראבשטי־נ־לאגער י
א'\\11}|-ץי*חצ0וו1\<(81>י1 יא .יו 5. *
געשפעררט.) יו־־ט איגד שבת (אן -
* ד־א ורעל־ע ידנען. אללען דך עשפפיעהלט >
 4 גראבשטיינ-זעטצענם דעש פפל־בט טדייריגע ־
ר זדאבען. ע־פיללע; צו ׳
 * אע- שא־שזך אויש ני־אבשט־ינע שאגע זעהר ־
 ך פא״רא- איישייאדל ג־אשטעי־ אי; דנד ג־אניט ׳
£ שאנע זעהו־ ג-איוירוגגען, קאררעקטע טתיג. ן
 * וועדדען פערגאלדינג עבטער שיט שריפטען >
אוישגעפידדט• בעסטעגם ׳

־ • י ־ דיעיע האפליכסט ערזוכען ודר ז
 פרענו־ איהרער וועלכעכדט העררען. ניגק

ק דנד ריקשטאנדע איים מעראצ־אן  בעיי ד
 דא- וואללק׳ צו איינוענדק ואפאי־־ט טראג

 בלעטטער דער צוזענדונג דער אץ מ*ט
______׳0^ א״נטרעטע. שטארוגג ק״גע

| אלע, אעטהער־שע |
| קאלע־דם אוגד אעטהערם עססענצעו, |
.. ערציינוננ צור §
1 געט־ענקען ג־יסט־גען אללען אן6 י

1 :יויא ^
§ טרעבער שליוואודץ. רום׳ .ליגערע |
| אפפא-אטע, אהנע וועגע קאלטעם אדף §
§ דעם פאב־יק עמפפיעהלטדיא 9

ד 1 אל § וואטשעריד ארג
§ 1 בודאפעסט׳ ז |
 £ טעשפעל איזי דעם א־ווים ודש טאבאקגאשסע. 8
 § צור אללע איגד קזךקע ורגנעטטען. פע־נער ט
 § א־ט־קעל. גאטה־גען ערבעששע־ונג6וויינ |
 § וויינבו. א־בע,6שיללע־ וויינוא־בע, דאטהע מ
 | וויינשפייטט, גליצעדין. ודיזענבלאזע, שעטט, |
§ י-יינמאגיפילאצ-אן. צי־ עטצ■ קלערונגספולווער |
1 וו״נשערמעהרוננסקאמפאזיציאן י נייא |
§ ז י שאניפילאציאנשבי־ך 1
3 ג־אט־ם. ם־ייזקוראנטע אוגד |

ערפינדונג נייעסטע דיא
 פ־אפעטא־ נאך איוטדאש

 ניי־ אטע־יקא אויש באנאנ־
 עלאשטישע פע־נעששע־טע

 פאלליט- פאן ברובבאנד
 העררען פיר ואוואדל צער,
 אד,נע א־וט ועלבעס ;קינדע־ איגד דאמען פי־ או־ך אדש

 אונד קאנשט־וא־רט ק־נשטליך נ־םם־ ר־־נעש אויש פערע־ן
 פע־אלטעטשטען ר־א ועלנשט עש דאש צוועק, רען ראש

:־■:נש. לאנע נליינע דיא אי; צ־יט ק־־צעשטע־ אץ נרינע
̂ן איינפאנע :ע ו י • ־ ם  דאפפעדטע נולרען, 6—7 פ!
 ביל- דאלפטע ריא איש קינדער פי־ נולדעז. 15—10 פאן

לינעי.
 לופט-פ^לששער, םוטטע־-שם־יטצען, אץ לאנע־ נ־אשעש

 נוסי• אללע־ אונר נוםשי-שט־־םפפק נעטט-א־ינלאנעד,
 אנצונע ביטשע .רובבענדע* נ״א — יואא־ענ-ארטיקעל.

דיא אייך וא דאפפעלט, א־ע־ לינקש יעבטש, אב בע;
ל־־ב־ו־יטע.

.11 ({. {,1. |;01.117| ' .117 !101>
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סעפי 25. פאט בארזענקורזע בודאפעשטער

ע• ז א ל
 • שטאאטשלאוע םערצענט־נע4 ע-1854
̂וע נאנצע ״ ער 1860  . לז
. . . ם־נפטעל ״ ער1860
 נולרען 100 צו שטאאטשלאוע ע־1864
. 50 צו י ״ עש1864

.......................................קרעדיטלאוע
 . . . ד^נף-דאםפפשיפפאד,דםש-ל)>וע

 נולדען 100 צו םר*םיענ-ל$וע אוננאר.
. . .נולדען 50 צו האלבע .

................................טהייסטהאל-י^וע
......................ק^טםונאללאוע וויענער

, . גולדק 100 צו ל$וע טריעשטער
............................■ענטאנשיינע ?םא4ק

........................................)וע1טירקענל
...............................ל$וע אינסירוקער

וע קלארי . . נולדען 40 צו ל̂ו
י . . 10 ״ ל$וע קענלעוויטש

. . ״ 20 ״ ל$וע קיאקויעי
פנע־ . 40 . ל^וע ̂ו

״ 40 ״ ל$וע פאלפש־
. . ״ 10 ״ םל^וע6רודן)ל

. . ״ 40 ״ ל$וע שאלם
. . ״ 20 ״ ל^וע ואלצנורנער

וע נענשים שש. ״ 40 ״ ל̂ו
̂וע שטאניס־ויער . . . 20 ״ רז

̂וע וואלדשטיץ ״ 20 ״ לו
״ 20 ״ ״ ווינדישנרעשץ

״ סי ״ ל$יע לאיבאנער

הל סל ש. ץ

• 50 120
• 50 130 

 134— ־
 170— י
139*0 י
 175־ •
109־ י
• 25 18!

118 
. 11050

• 75 125 
 127— י
34— י
 24— ־
 24— י
 41— ־
 19- ־

75 19 
-40 
-38 
— 20
— 53 

-24 
-46
— 24 

50 28

ווערטה״פאפיערע•
 . . . 6/״0 נאל־־ענשע אענא־ישע
 . . 4,/• פאפיע־-־ענטע אוננא־ישע
. .נ־ונעדנשלאששוננען אוננא־ישע

.......................טעטעשע־-באנאטער
...................... • ויעעבענבי־נישע

......................................נאליצישע
-.................ביק״ייי־נעי . • •

 . אייוענבאהנ-אנלעהען אוננא־ישעש
 . וויינצעהענט-אבלאווננש-^בלינאצי^נען

 ב^־ענק־ע- אוננא-שען דע־ פשאנדשי־נע
 . . פע־צענא 5,ינ צו דיט-אנששאלס

 6./•,/■צו ה־םאטה.-באנק אונס יעי יע־־טא
5./*,/׳ צי באעענק־עדיט אללנעם. רעששא
...........................פע־צענט 5 צו רעששא * 1

.......................אוננא־־ש-נאריצישען דע־
.................................סן־ד^שםבאד,; דעי

. . . . ק־עדיט-אקציען שעאששע־
......................ק־עדיט-אקציען אוננא־־שע

..........................אנלעהען 3״״ סע־ב־שע
געלד-קודזע.

..........................................וילבער-אש־א
־...............................ד־קאשען , - • • ,

-גולדענ־נ^לד-8 אשטע־־ייביש-איגנא־־שעש
..............................פיאנקש) 20( ששיק ׳

..................... . נצפ^לע^נד^ר
טען דייטשע ,.....................רייבשבאנק̂נ

.......................................סיסא־ק-שט־קע
.............................פאשיע־־ובעל רושישע

פיי !י■ פ. | ץ
118 75 
88 40 
98 2.6 
95 — 
9 9 -  

102 —  

100 60 
135 — 
97 50

101 ־
102
98

101 50

323 -

11 66 
1 17

טעם. 25. פאם קארנהאללע דער פרוכטפרייזע
פע־
100

קילאג־אםש

* ״
י ןד /<

ע ט כ י ר פ
פע־
100

קילאנ-אשש
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ע.4 .1̂0 י י ע נ ש י ד י .8נ♦ נ ו ט י י צ י

 אונד אויש־עבגזצוערהאלנזק, רוהע דיא שארדע־ם.
 האלט דא־ט ; אויך דיעם שעי׳ששראך דיעזעלבע

 שלש׳-געזךגק אין נאטדדג. -6 ניבט טיל־טעי טאן
א י־עה־ק  לענגערער ז־־ט שא־ אעק־דגינגק ד

ק יואללטע ב־־גערטייסטער דע־ ׳גייט.  הויפט- ד
ק העטצע־  שט־־ער-עקסע- קאגיגל׳ געיועזענען ד

 וויעדעי• דיעזעדאבער שעיהאשטק. קארוט א-טיר
 אידן וועלבעם ט־ליטער, ב־אבטע טאן דך. •;עטעטע

 מאן דא בענדיגטע. וויעדע־שטאנדע דעננע־עם נאך
 10 נאך וואורדק שערזובטע, בעשר־יאיגג י־עשסען

 בעזאטצוגג ד־א שערהאשטעט רראוואללמאבער
 שט הער־ שטאטששען אין פע־שטע־קט •אורדע

 איזט ;אך אבע־ שט־מט־נג, בעד־אהל־כע איינע
 טע אויף ויאורדק לרשיט־ן נאך געשעהען. ;־בטש

 ! *0 שטוהלריכטערם דעם ־עקוו־דע־אן לעג־אש־שע
 איוואנקא אי; אייך שערלעגט■ קאוואלעריע טא;•
 אבער !ך;ע־א.טטעז,6 קראוואללע ד;ד שאש אונד
ווזךדק. אינטערדריקט ־אש

: אלגט6 ודא לויטעט דעפעשע ה־־טיגע א־־נע
 מ־ליטע־ישק דיא ־,יהע. העררשט פ־עסבורג אין

 אב. דעסטען ש!)ל;ע אין ארך ויאו־דק מאש־ענעלן
 א"£;ע■ גאגץ קץרדקם דיא א־נדעש געשוועבט,

 אין בלאם בע־ייטשא£ט ד־א א־נד וואורדק האבע;
 גאששע דיא הירך וירד. געהאלטען קאשעמע דער

 מיל־טע־-פאט־אללען. אי־נעעלנע בלאש ציעהק
 שט־ט. ש־יעדליבק אללגעט־־נען דיעזער ט־אטין

 דעןנעכם■ אין ;•< אייך גא־דזאן ד־א בל־יבט סוג;
קט טען  קאוואלע- דיא אייך איגד שערשטערקט א;
 דיא - ;איניז^ן. היעזיגער אין שערבל״בט -יע

 טעל־ען נאב־־בטען אייגגעלאנגטען היער הי־טע
 בישטערניט־ן טאאשט. אין ארך נייערד־נגש דאש
 ; שטאטטגעשוג העטעען אנטישעטיט־שע טירנו־ אוגד
ק  -אםען גאדאגטהא איגד די))שעגה אי; האבק. ד

 ן -נא א'! איך דעשגל־-ק פא־. עקסצעששע ארגע
 א ד* א=ע־ ווי) צ־ששער. איגד גאדיטאדיא־ ־אש

 טיליטע־ איגד שאגדו־ען הירך אוג־והעשט־שטע־
 ורע- ))־דגוגג דיא איגד וואורדען צערשט־ייט ־אש
 ויאיר־ הערגעשטעללטווא-דע.ה־־טעם!)־גענש דער
 קדטטאגן ־עדעלשטיהרע־. דער שי-געזךגק אדם דע

 געש . קאם־טאטש א־ג׳ש הרודקא,
 ווירד לאגש־טין געבשט גויאב .ה>ךוואטה אויש

 £))־טיט. דעש לרשע איש דארט דאם געטעלדעט׳
זיגד. או־שגעבראבען אוג״והק טא;ש

דיע־2 אש :טעלדעט ודיטע־עדעשעשע אייגע
 א־ג-והעשט־פטע־ פרעשבזרגער דך האבען זעם
גאב־עש דאזעלבשט, אוגד בעגעבען ב!)ז־גג גאך

 ארם- ציגא־ען אוגד געלד שאבעל דעם א־נטער זיא
 דיא אנגעצעטטעלט. עקשצעסשע ארגע טהיילטען,

 דורך ־>)הלעגד צאג בעשאלקערוגג שלאוואק־שע
 שענסטער דיא באמבאדירטע אוגד שטראששען היא
 קאגגטע רוהע דיא שטייגען. טיט יודענהי־זעי דער

 ווער• הערגעשטעללט שטוגדען צווייא נאד ע־שט
 דרא־ אנבערושעגען ;עאיגען שט. גאך דיא אלם דען,

 מאבטע הוישע דער צוריקקעדדטען וויעדעד ;אגע־
 אוגד צע־שטדי־ען, צו זיך טיענע, קיינע א;שאג;ם

 א־יגשר־יטען, געוואלט טיט ט־ל־טער דאש ע מום״
 וואורדען. שערוואוגדעט שערזאנען טעהי־ערע וואב־יא

שע־האשטעט. וואורדען אוגרוהעשט־שטער דעי 8

נייאיגקייטק. פערשיעדענע
ן ♦ י י א ש ( א ל ר ם ע י  דער א׳ם.) ט

 דעד אגלעשליך ר־בטעטע איגנע־ן דעש ט־ג־שטע־
 אן ערלאם שאל;עגדען עקשצעששע פרעשבורגער
 דאם איבעי־צייגט, בין איך !;עט״גדען זעטטטליבע

 געגאט. קעגגטגיש עגטריסטונג טיט געם־יגדען דיא
 עקשצעשסק, שטאבשאללק יענע! שאן האבק מען

. ן ע ; ־ ל ג ־ ; א ק דער אין וועלבע י י ־ ־ . 
 ארשהעגגע. דעם אינטער שרעסבו־ג ט ד א ט ש

 ווא־דען שע־א־בט אגט־שעטיט־שין־ש דעם שילד
 ש־עם■ דעש ;עטי־גדען אייני;ק אין ;ונטעה־ אוגד

 האבען. געשונדק גאבאהמיגג קאמיטאטש בור;ער
 געם־־נ. דיא דאש א־בע־צ־־גט, איך בין דאשאן אייך
ק  שער. א־ה־ע־ בע־וא־שטזינד שאללקאטטע; זיך ד

 א־י- עש איה־ אויף שא־שעללען עהנל־בען ששליבט־נ;
ק  דיעם שאללש אוגד , שא־ציב־־גע געב־עטע ;ענ
 זאללטע געליגגען שאללשטעגדי; א־בע־ארל ני:ט
 שאללען דע־ טיט והען אוג שא־־אטטעגדק ד־א

 נ־עדער- געוואלט אששענטליבען דע־ טהאט־־אשט
 ד־א גע;ענאיבעד שולדיגען דען איגד צ־שלאגען

 אנו־ענדוג; ציי־ געלעטצעש דעם שט־ענגע ;אנצע
 גע. איש מ־ך האלטע ם־יגע־זי־טש איך ב־ינגען. צו

 שע־ששליבטעט שע־אנטי־א־טל־בק־־ט. ט־ינע־ שיהלע
 בעציעהוג; דיעזער אין איך דאש ע־קלערען, צו

 ט ב ־ ג שארגעהען לרעם איין שע-זייטנים, אייגע
ן ע ד ל ו ; ד ע ד ר ע ו ט דיא ו י י ה ר ע ב י  ז

 בירגער, דעד שע־טאגען דאש איגד שע־זאן דע־
 ק!);שעם. !)דע־ שטאמש ־א:;׳ אי־ש ר־קזיבט >)ה;ע
 ששר־ב. ע־שטען דעד אייגע א־זט ויאהדען, צו שיק
ק א־ז •עם שטאאטשגעיואלט. דע־ ט  געשע. ניבט ־
 שאלגע אי; זיבערהייט אששענטל־בע דיא דאש העז,

 איג־והע. איינצעלנע־ בעטיהוגגען שט־עשליבע־
ג־טע דעי אויך דאדו־ך אוגד געשטא־ט שטישטער

 וועד. געשעדיגט שטאאטעם אונגארישק דעם רוף
 דאם געשעהען, ניבט אויך אבער דא־ף עם ;דע

 ביים דיא אונרוהעשטישטער, איינצעלנעי וועגען
 י צו. דך רעגעל דער אין געשאהר דעד אייגטריטט

 דעם שרייז דען אום גור !)־דנונג דיא ריקציעהען,
 הערגעשטעללט .איררעגעשיהרטק דער בלוטעם
 דיא דאם דאהער, עיווארטע איך קאננע. ווערדען

 דעם צו שערשיגונגען אללע ז))ש!)רט געטייגדען
 בא- איהרעם אויף אללע דאטיט ט־עששען, צוועקע

 איה. צו ז})ש))ייט אונרוהען שע־זוכטק עטווא דען
 אים דיעזעלבק זיא דאם נעלאנגען, קעגנטג־ם דעד

 דעד אונרוהעשט־שטער דיא אוגד ערשטיקע ,קיימע
 איך איבערליעשערע. געזעטצעם דעם שט־עגגע

 אוגד ודע זיך דיא געט־יגדק, דיא דאש ערווא־טע,
 טיט זעלבשט אוגרוהען צייגענדען ד*)ך עטווא דא

 אונטער. זאשא־ט טיליטער-געוואלט שק אנוועגדוג;
 יעדע, איבער דאם ערווארטע, איך ווערדען. דריקען

 זא- ערשאהרונג. געטאבטע בעציעהונג ד־עזער אין
 טיר שערשיגונגען ;עטר})ששעגען דיא א־בעד וויא

 נייגער. ווערדע. ע־שטאטטעט בעריכט זאשאדט
 טיט איך דאם געטיינדק, דיא איך שע־זיבערע זי־טש
 בייא שטאאטשגעוואלט דער ק־אשט גאגצען דער

 - ווערדע. או;טערשנרטצק זיא שא־געהען דיעזעם
טימא. .1882 אקטאבעד א־ם בודאשעשט,

ל ר ע ר א ל ם א.ע ם י ט ן י י (א * ל א  ש
 ענטגעגגונג אלם ן.) ע ר ה א י 3 0 0 ר )) ש

 אבגעארדנעטק גאליצישען דעש רעדע דיא אויף
 אנטרא- זיינעם בעג־ינדונג צור ער דיא טערינאורין,

 שערהעלטניסםע רעבטם דער רעגעלוג; אוי־ געש
 געהאלטען, לאגדטאגע גאל־צ־שען א־ם יודען דער

ק ״דעשארטא׳־ ק־אקויער דיא שע־אששענטליבט  ד
 שאלנישק דעם דאקוטענטעם אי־נעם וו!)־טלויט

 דאם. .1576 יאדדע שאם באטהא־י שטעשאן קאגיגם
 אין שאלל, איינען איינגאנגע איש בעשש־יבט זעלבע

ק וועלכעם  כריםטעג־ איינעם טאדטונג דיא יודען ד
 אוגד שאדגעווארשק ציועקק ריטועללען צו קינדעם

 דיעזעל. געגען קלאגע קאניג דעם שא־ דעשוועגען
 דדיסט - בעאטטען ,,איגזערע וואורדע. געשיה־ט בען
 הער טיט האבען - דאקוטעגטע דיעזעם אין עם

 געשיה־ט אונטע־זוכוג; דיא זא־גשיאלט ג־אשטען
 וואורדע וואורדק, ב״געצאנען יודען נאבדעם אוגד
 גרינדליך ז־יטען ביידען שאן צייגען חרך זאבע דיא

 העיויששטעללטע,דאם זיך עש ווא־ויף בעל־יבטעט,
 זאנדערן שולד, קיינערל־יא גור ניבט יודען דען אויש
 קלעגער דיא קאננע. לאשטען שע־דאבט קי־ן גא־
דך זיא דאם א־בערצייגט, ליך ז־א דא ארך, דנד

 ווא־ ע־ לא;■ נאלשיטא־ע שאן ר,אשען רען אץ וועלנעש
 אויסעי- נעשעדלע טאש־אלק דיא א; נעשעשש־נט, ראשים

 שיש ויינעש צו יודע־ש־ששנען קל״נעס איין אלם שד,״לעי,
 אל- דע- שענגער. 2 לאשע; דיעועש א•; ;ערע-שע. ז־ך שע

 איינען •ינ;ע-ע דע- וועד,-ענד נעקל־־דעש, שיין וואר טע-ע
 אייף םאטדאזע־.א:צונ םםע;ען—צע אונד נעשטוטצטען

העדונטעי־ וואוירע שישששלי־טער ר־א ־.אטטע. נע ל־ רעם
שע אש ד או־ף נען 11•ח :* ד־א אינד :נעלאששען,

שיששעס• דעש דעק
ש־אנ- ן־ יי ש שי שאש קאשישק דע־ ד,יע־ איזט ■ יי•• < י מ

!.ע. ששרא ונלייצע־ ע: אץ טעדע אל דע- טע
קאש־טען אנש־־א־טעטיע איך•- נץ ,דע־

צונעג• ע־ איניעש
טאנן ■ע- ׳ (זאנשע , !־.■־טשאל־צישש, גז איין נין ״איך

<• ••• * <ן 6̂• ̂ . נעדייטשא׳ דעש צייכען דאש עי אינדעש
גע אידיש מיט דע• , שאנן •וננע; ען ד אייף ע• ואנשע דאנן

געסגנעין טאן האש נו־שען עוען )־זענד ״די־ : יי־ לו*שםק׳
דיא ף וי ג > אידן טע א: טאן נעשונדען, ינקען נ- נעם־! נאנין

איים־ ־־־ויש זמען ר ע נאנדעש ודיה ש דייטע .ונד א )ליצייא1ש
שאן -יזלע :יאט איין ע־ האש ע־, זאנשע האש, נעשלאשען

האנש, נע או־לויב געשטעדן האט ע• זייא. יטיפף איהרעס
א־ד קען• ט-ג צו נע זיך איש נענישצטע, דאצו ע־ וועלשען

 שאן ווידקליך ע־ א: דא-ען, צו איש ד,ער, א*ד.ן נר־ננע
׳ לייא לייטען איד.רק

ד אונשע-שעטשע־ איין קע-לאיזט ,דער ״ י ! (לאי׳־■' ל
 1 ויענן הארען, טי־שעל דע- ואלל טיך קאש־טען) דע־ טע
 ן נורשע העד, 1 ד,א:ע נעועהען יעטאלם שדידער אידן איך
ז־ וועננעלדשען דוא ביוט נאלגען ו,עד:עט שאן

 אינד דא צ־טטעדנד שטאנד טאט-אוע *ונגע דע-
 דער סענש, איין וויא העיונטער, ע-דע דיא אייך כליקטע

א־זט. שע־לענענדי־ט נר))םשע־ אין

איני ווי־שעד, קאש־טען דע־ (דיעף !דימטעל ,דוא
ריטטעלטע) אונד נאהש שילשע-ן דען נייא אידן ע- דעש
?״ אגטווא־טעץ דוא וויללסט

שטיטטע, איינעד ;־ט ע־ (אנטווא־טעטע ל ״קאש־טען
ל־נ- איין נין אץ קאשיטען קאננטיע) דא-ען קוים טאן ד־א

נעוועוען•' נער
ווייס דאס נייעש, נינטש ט- דוא עדצעדלשט דא .נון

טינוטען.' 5 ט ו״ שאן איך
וועננעלוישען." נין איך .קאשיטען

יר6 וואש נעדאנט• טיד אץ ד.אנ -אש .נאש־־ל־ך,
ע - ד . . • ־ . וועניגע ששיטצנוג נע; א• יעטצט האט שישי־ איין

י' ניוט ווענעלוישען דוא
אוץ נין ך א יועננעדו־שען ש־שף ק־ינעש שאן נין ״אץ

)וע.'1םאש־ קיץ איבעדולוישם
 אונד ב-וין דיך איך לאם דאנן איוש, וואהד דאם ,•וענן

 אונטע־שטעהען ויענן דיך דוא קאנשט וויא שלאנען. בל:יא
ט-אנען.' צו טאשדאזענ-קל־ידער

ווערדען•" טאט־אוע איין ווילל ,איך
 האסט םא:ען, •צ אנשאנג נוטען איינעש איש ,א־נד

 נעדייטשאליציסט דע־ ריעף נעט-ונקען!* נעשטע-ן דיך דוא
לאנענד.

 ש*)־- תא ווא-שט וואש אונד דוא קאשששש )הע-1,וו
ווייטע־. קאש־טען דע- ש־אנטע *1 הער

 אין דיענעד וואד אונה נע־ו-יא-ק, אויש קאמשע ״איך
 116 אין אנדרעאש שאטע- שאן שאט-אזענ-הע-בע-נע דע-

שטריט•״ וועשט
ז״ וועננעלוישען דוא ביזט וואדום אינד 1 ,:א

)ללטע.'1וו איך .יוייל
איינעאהד־ דיר איך :וענן נעשעהען, זוירד ואש .אינד

 שאללען וואששער א־נ׳ש דוא דאש וסןללטע נעבען שייגע
"ווידסט !

ועהר קאנן אץ הענן ^ש־טען, נעשעהק ודרה ,נינטש
שוו־טסען.׳׳ ניט

 דוא נעקאשטען, היעד,ער ע-שט דוא נייט ,ווא־וש
 אום נעהען, ף6שי איין או־ף )־ק1נעוו-י אין יא קיןננטעשט
' ווערדען צו מאטדאזע

אדלער* אן6 העדר .דע־ א־הנען, שאן שדי־נד ״איין
 היעהער איהנען טיט נעוו-־א־ק שאן ש־ויא זיינע- מיט דע־

 איהנען צו איך האש נעואגם, מיד האש איזט, נעשאהדען
 .דעד ווארטע היא ששראך טאנן יוננע דע־ )לל-.1ו נעהען
 אונד )נוננ,1נעש שטארקען איינער טיט אדלער' שאן העדר
 -6אוי איהן אוש ום,6 רען אויף קאש־שען דען דאנייא ט-אט

ע־יינט. צוועק ויינק ארך האט ער םא:ען• צו טע-קואש
 האש סאן אלו!) קאשיטען) דעי (טאנטע !דש ! ״דש

 אנ- יונגען רעש טיט איד יי)לל וואש נעש־קש! טי־ צו דיך
נעה־־טשאליצישטען. רען ע- ש־אנטע ״1 שאננען

ע. ויך בי־א איון ליא קאננען ווזךללען, ויא ״ווענן  נ
 ויא נעהטען נ־הייטשאליצישט) דע־ (אנטווארטעשע האלטען,

 איוט אירן. ליא אונטע־וונען אונד צ־טטע־ א־הרעש אין אידן
 נינט, ווענן נום, עש איוט וא שאטדאזען, צוש טוינליך ער
 יהרען6צוריק נעשעננניש ם איני וויעדער איד,ן איך וועדרע וא

 ווארטען.״ )־ט1אנשוו א־ד,רע אויף היער ווערדע איך
קאשיטען. דער ואנטע !׳־נו־שע ״קאטם

 הערוגטער שאנן יונגען דעם טיט נ־ננ קאשיטען דעד
שיפשס-ציסטער• זיין אין

 ער דאנטע6 י' אדלער )ן16 העדר דיעוער איוט ״ווע-
דאנן. איחן

 איהנען טיט איך דאם נל־קליך, נין איך ז ,קאשיטק
 ועענאלד, קאשיטק דע־ איום ווא קאנן. שש־ענען אלליין

שש־ענען.' שטעללע דעי אויף א־הש טיט טוש איך
דיא וואר *1 זעענאלד קאשיטען קי־נען קעננע .איך

. אנטוו>)רט.
שןלנט.) עטצוננ1(ש))וט



ע י י ע נ ש י ד י . י ג ג ו ט י י .־יא .*צ

 דער לייטעי דע־ נעטליך דער — קעל£אלושי
 אלם - א־זט טיניםטעטיאום א־ם שטאאטספאל־צ־יא

 אונאוטש־עגקטען י מ־ט קאמט־סםער . רעגיעיונגם
 פיעסבורג נאך אויסגעשטאטטעט, £אללטאבטען

 געטרא£- אנשטאלטען אללע גל־יכצייט־ג דני אונד
 ן ע ד ע י זזןללטע, ן ז״ נאטה־ג עם ויענן אום £ען,

ק ־ ל ב ג ע ג י ו ט א כ ע ר ד נ א ט  שוב- ש
 ווירקזאמקייט אץ זא£ארט אונד ן ע ר י ע י ל

 די־טליך, צ״;ט א־ינע דאם לאססען. צו טרעטען
 אוים• פיעשבורג אין טרויריג זעהר ליידער עם דאם

דעהט.
 אייגע זא£זךט האט געם־ינדע איטה׳ יידישע דיא

 ענטזעג• רעגיערונגסקאטט־בשע־ צום דעפוטאציאן
 טיניםטעריאל- דעי געבעטען. שוטי! אום אוגד דעט

פאללטאבטען דע: מ־ט עד דאם ערקלע־טע, !
 אויסגעשטאטטעט קאםם־םםערם קזןניגליכען איינעם

 טיניםטעיפרעזידעג- דעם טרא;ע6אוי אים אוגד דיא
 ערשטריעסליכען אוגד נאטהווענדיגען אללע טען

 א־6 £ע־שפראך עי ווע־דע. טרעפפען •עימיגונגען
 אוגד טידטעים דעם פערשטערקוגג אייגע אללעם
ה. אונטיטטעלבאד דיא יר6 גור ניבט שוטה  בעדינ

נדערן פונקטע, טען  גור דיא דיעיעניגען, £־ר אויך ז̂ז
 £אר- עי קאגגטען. זיין געואה־דעט עווענטועלל

 וויגשע א־הרע אוי־, דעפוטאציאן דיא דערטע
 עי£אר- דאם עי דאט־ט £ארטול־רען, צו שר־£טל־ך
י ע £א-רעהר דערליכע
 דעם זיטצונג אויםעדזןרדענטליבען דע־ אין

 דע־ ראם בעשל*םםען׳ וואורדע טאגיסטראטם
 1000 ף א.•■ אינפאנטעריע דע־ שטאנד שטרי־טבא־ע

 קאווא־ עשקאדיאנעז 2 איגד וררד געב־אבט מאגן
 ען6בערו היעהער זעע אם נייזיעדעל או־ם לעריע

 שט־א בעדראהטע; אללע וואו־דען עם ווע־דען.
 א־ם אוני אבגעש£ע־רט קאידאנש טיטטעלסט סען

 א־יםע־סטען רעם פאן זעלבסט זאלל אללע6נאטה
 וועד־ געטאבט געברויך ש־עשווא££ע דער טיטטעל,

 דעבעגעד. א״נע דך האטטע גאבמיטטאגם דען.
 טיגיםטערליאל- צים יודען היעדגען £א; דעשוטציאן

 י! לעגטע א־נד בעגעבען יעקעלפאל־שי ־אטהע
 ד. צו־ נאך ם־־נונג איה־ע־ וועלבע £א־. טוגקטע

 דיעזע ;־נד. נאטה־ועגד־ג שטאדט דעי כערהייט
 פאלגעגדע וועזענטליבען איש ענטהיעלטען טוגקטע
 פעישטע־. . טיל־טע־ £אן העראנציהונג :ורנשע
 פעי ליג־ען, זעטטליבע־ בעוואבוגג ע6שא־ קונגען׳
 או־ם. ארסנאהטםצושטאגדעם, קלי־גען דעם הענגוגג
 אל. בעזעטצונג פ־עמדען׳ :שלאזען פ אללעד ווייזונג

ם־. דורך פונקטע געפעה־דעטען ־.) בעזזןגד; לער

 א־־סגענאממען ש־טאגייש. א־נהאפט־־ונג א־נד ליטע־
 ורג־ אללען ■עקעלפאלושי דאט פונקט לעצטען דען
פע־שש־אבען■ ווע־דען ו גערעכט שען

 קעה־ט בעפאלקע־ונג יידישען דע־ אין איך
 צו־ וויעדער *ריעדען ק־נפט־גען ם צ £עיטיויען דאם
 איה־ע אן יודען ־עלע6 דאם ם־ט. טה־־לט מאן ריק.
 טעל;נ־א■ אנפע־ו־אנדטע געול־בטעטען וויען נאך

 זי־א עם דעג; צוריקקעהיען, מאגען £ירטהאבען,ז־א
£א־האנדען. מעה־ אה~6גע קייגע

 אויך האט יעקעל£אלוש־ ם־נ־םטער־אליאטה
 געא־גען סט׳ או־ם יודען £ץן דעפוטאצי^ן א־יגע

 ־ע- ר־א דאש £ערזיכערט, איה־ אוגד עמפ£אנ;ען
 העט־ £:*־ י־רען ד־א עגע־שיע אללער טיט ג־ערוג;

 בירגערן היעזיגען טעה־ערען - ווירד שיטצען צען
 ם־ג־שטע־־אל- הע־ר דעי אבע־ האט בע־ עגא גע

 דאם שולד, טה־ילווייזע זייען ז־א געזאגט. ראטה
לבען עקעצעססע דיא  אנגענאממע• א־טפאגג ז̂ז

האבען.
 דאש £עי־£־;טע. ־עקעלפאלוש־ קאמשיששע־

זאמסטאג דך וועלבע מאשגאהמען. זעטטטליכע
״ע־. ־ע־האלטזאננטאג ־■עזען,ע־ ווייקזאם

 זעטטטדבע געסטע־ן וויא ווירד מיליטעי האם דען.
 אבפאט־אלל־רען אוגד בעזעטצען פ־נקטע וויכט־גע
 ע א־גא איה־ע א־נד שטאיבעהא־רע ד־א לאששען.

 ע־ הייטע £יד £עיבליעבען. שע־נאמענין א־ן זינד
 ־א רוהע, דע־ אר£־עשטערהאלט־נג שא; ה^ששט

 באטאלד־אן 1:ל־עגט ה־ע־ ם־ליטעד געניגענדעם
 ד־אגאנע־ עפקינדראגען 3 ה־־גבייצ, א־־ש יענע־
 פאט־ל־ען אי־נ־גע אינפאנטע־־ע. טאנן 2000 איגד
 דאך גע£ל־בטעט. דדיטע איגד נעשטע־ן אייך דגי
 15עטלוא וואו־דען ה־־טע צאהל. גע־ינגעי אין נוי

 דיא אנגעהאלטען. איבי־טער צ־צ־הענרע פ־נןא־־שע;
 ד־א ״עדיעטערטעש*. דעם מעלדונג

 גולדעןצ־ ״)!:0 •עקעלפא־־־ש־ טע;
 ש־י היעזיגע דאש טע־
 £ הע־ר טע

ע־£־נדען.
£אללשטענדיג

דארפעק. אץ פלעדעדיננק
 פא; שט־ניע האלבע גע א לאגש־ט־ן, אץ

 איגיען וואה־ע נאשט ז^נגטא. ״א-דען פרעשבו־ג.
 יא יען ־ א ־ :גע£־יערט פאלקם־־א־טה פאנאט־שע־

 ו־א־דען. בע־רבט האבע א־ה־ע־ אלל זינד זעלבשט
 אללעש קלייו־ונג■ י־אארעןא־נד שטוקגעגענשטענד

 גע. טענגע וואוטהשנרבענדע; רע־ אפפעד איין א־זט
עי ב־לד איץ ל־ע£ע־ן וואהנה־־זע־ ייא ווארדען• י

ץ. א ט ע י ל ל א פ
ר ע ר. ע ר י ז י ו ד, ע ש י ד י י ד

פ^יטזעטצונג.) -טע4< •
עי *1 נענ^סטק נעפאננק אלז>ן פ־ו־א ד־א האט ,

פאדשענד. בע־נעי טאקט פיאנשע
 נע- אונה נעור־נט האט :•א דך! פע־יטטעהש ,נא

 א-זט האט ועענאלד, קאש־ש־ק אבער נעבעטעט, אונה שהיען
 אונה בעטען ודינען. :•א האט ע־ ל, עי ק טינט־נער איין

 נעשלעפפט פף •ט האט או־ף יא האט אונה טען לאט שרי־ען
 הער וועננעפאה־ען, איה־ ט־ט ע־ וואד אדגענבל־קל־ך אונה

ן קאם־טען  פי־־נד, ז״ן איט זעעש־פף דעט שאן מאדר־̂ו
 האט אבע־ נעוואוטט, ואטע נאנצען דע־ פאן האט אונה

 אלטע דע־ זאנטע !*שאן עד,ר ו איך וואר פררענציםטער
טאט-אזע.

 זעעבעע-ז- אללעסאלטער הענן וי־טטדוא .וו#הער
מאקס. פיאגטע

 ואללטט :א ביוט, ועעטאנן ה־בט־גע־ איין הוא .ויענן
 ער- ואבק ז$ל:ע פאן איטסער וויה האט וויססען, הוא

 פע־־אטהעי ודה טונה, ריינען ז׳אלטען ודר אבעי טאה־ען,
נינטס.*

טאקט) (אנטווא־שעטע רענם. האטט ז הם !,הם
ז״ ור־נן נוטען האבט א־הר

 גאנצען הער א־ן דוא ם־נדטט נעססערן ,איינען
נ־נט.״ שטאדט

 דאנן (ואנטע !אלטער הוא א־ין, אונט שענק .ז*
 קדטאבאק א״נען ם־ר ג־נ טאט־^וען) אלטען צום טאקט

(.נאנ**)•
 א־הם נא: אונד ע־ אנטקן־טעטע האבק* ,זיןללטט

 אונה א־־ןשט־קאב, נ־ט טאקט טאבאק, שטיק נ־יןטעט א־־ן
טונה. דען אין עש שטעקטע

 וועלבעש איף נעפאה־ען, שיפף האט א־וט ,יואה־ן
״1 האט נעהאבט ב־דט דינע קאפיטען דע־ :

 איך ודלל ביום, הו־ט נוטע איינע וא דוא ודיל .נא.
 באלט־טא־ע נאך איוט שיפף ־אט ואנען. ד־עועט אייך די־

נעפאד־ען.*
ייאלי׳טע. עד וואט ע־פאהיען, אללעט נון האט טאקם

ק ואנדי־ך פאטטע ע־  באללט־טא- נאך שנעלל ענטשליט, ד
 קאפיטען דק דא־ט באך וואטאנל־ך אונד ־־־וען, אנצ ־ע

פינדען. צו -עבעקא אונד
 טאט- דען טיט צי־ט קירצע א־ינע נא־ ע־ נאבדעש

 איה- ע־ אינדעש וועג, ע־ נינג האט, נעפלו־דע־ט ־אוען
 צוד־צ־קאטטען טא: ן אנדע דען האש, פע־שפ-אבען נען

 אי־נ- שיפף איה־עש אדף טאטיאוע אלט ודעדער אינד
צוט־עטען.
פעט־י) עי טאקט (ואנטע טאנליך, לייבש איוט .עש

ק איך דאש  אנט־עפפק באלטיטא־ע אין נאך קאפיטען ד
 קאננען, צודננען ליינט אירן איך ווע־דע דאנן אינד ווערדע
 פיעללייבש אנע־ לאטשען. צו ם־ייא טעדנען דאט וויעדעי

 וועד- איך אבעד נער־־זט, •טע־ ו• דא־ט פ^ן יטא; ע־ איוט
 צוט ביו זעלבשט עט ווענן אונד פע־פיןלנען, א־הט דע

 טי־נעש אין טיטטע ש אי־נע טישטע. ויין וועלט דע־ ענדע
ווע־רע.- פ־נדען רעבעקא איך דיאט טיר, זאנט הע־צען

א בעדענקען .אבער  נע- פי־ וואט אין טאקט, דך י
 א־ינע שיי וואט אונד שטירצען, פ־עלל־־בט רך יא פאהרען
 איבער נעהט דאש ודרה. ק>ןטטען דאש יא געלד שוטטע
 פי־ דענעקא יא א־וט א־בעיינענש אונד ק־עפטע, איהרע

פ־עטדע.- נאנץ א־־נע יא
 פדעטדע קיינע טי־ איוש ־עבעקא פעש־י, ניץ ״אה

 עש איך קאנן איהנען אונד ם־יינד, סיין ינד יא 1 מעיי־
 בין איך אויש■ ניבט פיך יא לאגען א:עי אנפעדרטרויען.

 יעטאלש :־א איך יאט אהנע פע־ליעבט, טעדבען דאט אין
̂ש- דאנן פינדע, רעבעקא איךענדליך ויענן 'אגע• נעיערען ה

 וועל- געיואלבע׳ יענע אן £עיוויםט־נג, שרעקליבען
 קאננפנע; ווערדען עיב־^כען געניג -אש נישט כע

 בויעין דיא געלעגט. £ייער האגד קירצעי וואורדע
 ש־יגעדטען זיא ה־עט־ט, ג־כט ־עד>ןך ז־ך בעגניגטען

 ורטווע׳ אייגע יעטשעיליך ^פ£ע־ א־ה־ע אייך
א־- £ע־י־א־נדעט שוועד: ליעגט £ל"שטאנן י^זא  י

 א־ם :נישט קאגנטע אייםש־־־ט־נגען יען ניעדער.
 ענטזעטצל־כע ד־א ווערדען. בעגעגנעט גע־־נגסטען
 6 ביז אבענדם אורד 10 פאן יועה־טע פלינדערונג

 א־יז א־ן בעדייטעני. א־זט שאדען דע־ £־־א. אוהו־
 א־ז. דע־ וואו־רע פיעסבורג, £^ן ור־ט נ־כט גרוב.

 א־־שגע. £אלל־ג נל־־:£אללש העיצ£ערד ראעליט
 שדיי- ג או־ דען ב־־א עש קאם יעטהע אץ פל־ניע־ט.

 א־ן ז־ך ד־א £ענםטע־אי־;שלאנענם, יעם ען ט־נ
 הע£. £א,לגע א־ן וויעדע־האלטען, נעכטען די־־א
פע־־וא־ג־וגגען. צ־ טט־־נוו־־£ע ט־גע־

שטוהלר־שטע־ רע־ א־ני ורצעגעשפאן יער
 בע■ א־טשא£טען גענאננטען ד־א א־ן דך האבען
 א־נד אגגעקאטטען א־זט אבעיגעשפא; יער געבען.

 ה־עד- ד־א יעקעל£אלושי. ט־ט ה־־טע קאנ£ע־־־טע
 א־נד ט^יעשקי^ לי ג־^שקאנ£עקצ־^:ש.£־־טא גע

 גע• א־ג קראוואללען יען ב־־א הו־ז דע־ען קאטפ-
 מאג; 500 א־ב־־טע־ן, א־ה־ען אללען האט ל־טטען.

 £עי. א־נ־ א־־־ געשע£ט דאש לאזט געק־נד־גט.
 דך בעקלאגען א־ב־יטער ה־א פ־עשב־־ג. דאשט

 א־ש ם־ששען וועדדען ב־^־לז^ז ז־א ראש ב־טטע־
 וואור־ א־־£־־ף פאלגענדע־ וו־ללען. ז־ניען אנדערעד

 ־עג־ע־־ננשקאטט־ששע־ש רעם גענעהם־ג־גג מ־ט -ע
־ ע־לאששע;

פ־עם. בע־־^הנע־ א־ז־אעל־ט־שען ד־א אן
 £־עש. א־־ג־־אהנע־ א־זראעל־ט־שע י־א ־א !בי־גש
 קאטש־נאל. א־ג־ שטאאטש. דע־ ש־ט־ן יען ב־יגם

 דען בע־וה־גט ז־א וועשהאלב געניעשען. נעהא־־ע
 קאג. ענטגעגענזעהען £ע־£־;ינגע; בעט־ע££עגיען

 א־־נ־ואה. א־זראעליט־שען ־־א —־ £א־יע־; נען
 בע. צור־קהאלטענדעש א־ץ א־־־ פ־עשבו־כש נע־

 ק־־נע בעוואהרען. צ־ ה־נז־בט יעדע־ א־ן נעהשען
 צ* זעלבששה־לפע האבעגדע נאטען א־ממע־ ו־־א

 וועלכע בעיועגונג. ־עיע־ א־בע־ה־־פט פע־ז־בען.
 צ־זאטטעגי^טט־גגען א־ע־ שט־אשענאנזאמשל־נגען

 £א־■ ד־א - אדסצו-ווייבען• יאננטע■ העיפא־רו£ע;
 א־ן געם־־נדען א־ז־אעל־ט־שען דעי שטענדע

פ־עשבו־ג.
 ור־קגע. ־. אבעגיש יער טפאן, וו־צעגע דעי

 א־ן :£ע־£־גט £ז)לגענדעם האט א־זט, קעדרט
א־־£גע. £־־עיוועה־ ד־א ו־או־דע ראטצע־םדזךף

 פי־ב- א־ך האבע. נעפונדען נל־ק ט־־ן איך א־ך יאט א־ך, פע
 ב־ז ווע־דען׳ ט־דע ניבט ווע־דע א־נד נעפא־־, ק־ינע טע
 דאללא־ 31x1 האבע איך האבע. ע־פיללט צוועק טיינען איך

̂ן רא־ה, דא־ףצו פאן ווע־יע איך י־אא־ע. עטוואט איני  פו
 ־א־ט־ין ענדליך איך ביו הדירען ששאדט צו שטא-ט
 דע־ אונד וובע, איך דיא וינד, לייטע דיא ווא קאטטע,

 אינוע־ן דע־ ■תושיט, דע־ פאטע־ דע־ נאטט אללניטינע
 •אה- לאננע 14 רך דאט. גענעבען ק־אפט ־־א •עקב פאטע־

 ווי־ד פלאנען, צו ־הל ם- אנשש־עננענד אינד שיועד ־ע
 לאננע יא נעבק. שטעיקע ד־א אינד טושה דק אייך טי־
 שיי- דיא האבע. ע־י־בש דיא ענדל־ך איך ביו קעטפפען, צו

איוש.״ ־ שהיי וא הע־צען נעט
 זיא ך א ודלל רנד, פעטש ו? דא וי״ל טאקט, ,נץ

 בע- נאטט דא טא:ע אונד ויא. נעהען צוריקהאלשק, ניבט
 פע־לע- אין דא ויענן ם־־, ויא פע־שפרעבען אבע־ ־־טען.

 אללעש ווע־דען, וועניען ם־ך אן דך ו־א קאטטען, נענה־־ש
 ב־טשע א־ני טה־ן. נעד־ש א־ך ווע־דע קאנן, א־ך וואט

האבק.*: געלענענה־־ט ז־א אשש וא ט־י ז־א ש־־־בען
ד .נ־עודש ק נון א/ ענ  ויא געבען אונד וואהל ו־א ל

אבט.* ־אוא קליינע ד־א אדף
צע־טל־ך. זץ ק־שטען א־נד אוטא־טטען פר־־נדע ד־א

 עש אבש״עד, ק־־נען טאקט נאהש ־אלא א־נד :טא־־ פאן
דאצו. סוטה דע־ א־הט פעהלטע

 ־עקא• נענע־אל-קאנו־ל ד־־טשען פאט נאך נאהם עד
 אטע־־קא, אץ קאניילאפע ד־־טשע ד־א אן םא.דאצ־אנק

 דערועלבען א־ן פאל־צ־־א-שופע־א־נטענדענפען. דיא אן אונד
אב. באלט־טא־ע נאך ויאא־ען ו־ינען פ־ט ער ־־־וטע נאבט

.¥11
יעפעשע. דא

 טא־ד־זאן קאם־טען דער מא־נענש, אוי.־ 9 ווא־ ע
 טטוועל- .קאדטען*(דאסועלנע, ף6שי ו־־נעם שטאנדאדף

■י איוש וועננעפאה־ען נעוו-־א־ק פאן ועעבאלד קאש־טען נעם


