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א י ע ג א ר פ נ ע ד ו י ד
ר״כסטאגע. אוננארישען אים

צוזאשטעננעט־ע. רייכסטאג דע־ א־זט קיים
 אינטע־עששאג- דע־ •־־־ בעראשטע; ־שא; א־נד טע;
 געשט־־גען דע־ אין הא־ען. צ־ פיעל צ• דינגע טען

 פ־עזידענט טאטשא־י. ;,לוד״ ־,ע־ד דאט דטצינג
 ש־נ־שטער. דע; אונאבהענגינרייטש-פארטייא דער

 ש־עש. ־*ש פיר דעש יועגען ט־שא׳ פ־עדיענטע;
 שטאנדרעכטעם אנגעא־נעטען קאשיטאט בו־גע־

שאטשא־־ש אנזיכט דע־ נאך אינטע-פעללייט.

 אלש פ־עשב־־ג ריבטיג אב ערצעהלק. שפ-עבענד
 הינגע. מא־דב־עננער אונד ר־יבע־ דע־ שטאלט

 האט לאנש־טין א־ן נור קאנן. ווערדען שטעללט
 פ־עשבו־ג א־ן פעלגייפפען, א־יגענטהום אן דך מאן

 "ללי.—£ איינער עידיבטונג דיא העטטע זעלבסט
 פארנעשלאגען׳ זעלבע א*ך "יא בי־גערוועהי. גען

 א־בע־פליסש־ג שיל־טע־ם דעם אי־נש־ייטע דאש
 א־ינצינע א־־נע א־זט געב־עט גאנצען ם א געמאשט.

 דער אן פא־געקאמשען, פע־לעטצונג קארפע־ליבע
 נא־ ד־א פל־יששאנן, נעוואלב-אינהאבערין יירשען

פ־עם. אין ראירדע. הע־נעשטעללט טאגע• ־ער6

 גע;אנ- ע־ דאם ע־ צי־גטע דארורך ; ווערדע ליגע;
 איגד פע־אייטעלן צ• אונטע־זוב־נ; דיא זייא, נען

 טהאטזאבע לעגקען. צו באהנען כייע אין דיאזעלבע
 אבע־-שטאאטשאניואלט קאני דע־ דאם עם, איזט

 טיסא-עם. פאל ייכטעד דען קאזמא אלעקסאנדעל
 ט־טטהי־לטע, בט אנז דינע פארקאש גאבריעל לאד
 עם. ש־ישטעגמעדבען דאם דאשש ניבט, גלויבע עד

 וואידען ע־מא־דעט יודע; פאן שאלימאש־ טער
 ביז ׳־׳• א;6 :אנצע דאם דאסם וויססע, ער אונד דיא

ואונרוהע!. דיא. וו^רדען געשאבט רען ער ה ט
אל- שטאאטשאנוואלט אבער העדר דעד רענן

 פע־ גע;עטץ דאש דיעשבעציגליך טישא הערר האט
א״ א־נגא־ן אין אינם בי־א לענן לעטצט.  דיא ■

 ווענץ פ־בליצי־ען, יטטאנדרעבט דאג; נו- רלג־ע־ינג
 אלזא האט ט־שא אנדבט. דא־יש לאשיטאש דאש

בעגאננען. ט ג־ איינענטעבט אייגע
 אנט־וארטעטע טישא שיניסטע־פ־עזידעגט

 העט- שא; ע־. ענטגעגנעטע גיט איגד עור•; פא־גי.
 "א־. שאטשאי־ העידן דעש אנדבט דעי נאך טע
 צו ר^שיטאט פ־עשבירגע־ ־אש ביז שישסען. טען

 ווירד׳ זאששענבערופק צ קאנג־ענאצא; א״נע־
 בע־א- עיסט -אגן אבהאלט דטצינג איינע דאנן

 אינדעששען שטאטטפינדען, דעדען א•;־ טה־נגען
 איגד טא־־ב־עננע- ־*־בער. ע;—הע דיא העטטען

 רעבטע דיא ווערע דאש שפיעל. פר־יעם פל־נדעדע־
 צ־וא־ האט ־עג־ערוגג דיא פ-ייה־־טד .געזעטצל־בע

 זאנדע-ן בעפ^לגט. ..פארדבט׳ ג־אשע דיעלע ניבט
א איש ערגריפפען, מיטטעל שטרענגע זאפא־ט  ד

 וועה־עג־ שיטצען. צי שטאאששבי־געי בעדראהטען
 הע־ר האט שינ־םטע־פדעדדענטע; דעס לעלע דע-

ך י ־ ע מ • ע א ל א  אי־םעדםט.לינ. איי; ס
עד  א־זט ״עש גע־יפען: געה־מאהל דעפיטירטע י

 עם ■ועגל פ־י־ל־ך !״ע־של;.;ע;יוא-דע; יו-ע קיין יא
 א־יסע־ם• דע־ פאן הער-ען דע־ וויללען דעם נאך
 ־עגיע־ונג ד־א איג־ ו־ערע געגאנגען ליגקען טע;

 ד־א ווערען זא העטטע א־־ננעג־־פפע; ־אש ניבט
 געש־־טטען ב־אנד איג־ שא־־ צי אייך גדע-עי *ל

 זא גינט לא־ איזט פאבע־ ש־עשבי־גע־ דע־ דענן
 אנג־־י. האנדשיהען טיט יידע; ל־א ע־ לאש פיי;
 שיט נין עדקלערטע טישא פאן הע־ר ו־יי־־ע. פען

 ־עג־ע■ דע־ פפל־בט עש ־אש •יא־טען. עגע־גישען
 ד־ איגד א־דג־ג; דע־ ויעגען ני־ ניבט ״א־, דונג

 יט־נג יליטע־פע־ב־ אי־ךאיסל־א לאג־ע־י בע־ה־יט
 איגד בליטפערגיעסען ייעניגעי ש־ט ע• —איג פא:

 אל- שיט בעהא־דע דיא דציהארטען,—צ א־גנל־ר
 ־•א דאש־ט פערזעהע; צי ש־טטעלן מאנל־בע; לע;

 געפאדי דער מאשענטע עלכטען איש בעהארלען
־. איך איגד גש־ייטען. שט־ענגעאי ־ גאנצי טיט  ע

 דאם - טישא פאן הע-ר זאגטע היעט־ט קלעדע
 א־ד לאגגע לא פאללעם, וויעדעררעהרענדען איך
 דאשזעלבע •ן נ א ג בין, שלאטצע דיעזעם אייף

 גע. לאש ווערדע• ן ע ג ל א פ ע ב פא־געהען
 טישבילליגונג ז״גע דא-־בע־ ־אגן הלל עת־טע

 טיניסטע־יאימם דעם לייטונג ליא איגד או־ששפ־ע_ע
 אלליין אגפע־ט־ייען הענדען אגלע־ן אינגער׳ דעש
 ש־ איך לאנגע זא אייגשאל. נאך עש זאגע אי־

ט איך וועדדע ווערלע. ;זי נישטע־ ב י  ־יא נ
 אוגד רלבטא־דער דעד פ־י־ה״ט פעלזאגליבע

 ביר• ־עלליבע; לער ליא לאנלערן בראנדשטיפטער.
פע־טהי־לינען. נער

ש־ניסטערפדעז־דענטע; לעש אגט־־א־ט דיא
נענאמשען. קעננטנים צו־ וואורדע

 א־נטע־פעללירטע ז־טצינג הי־ט־גען דע- אי;
 מינ־םט;י־פ־עדלענ- דען ש־מאני דעפיט־־טע דעד
 זאג. ער קדאוואללע. פ־עשבי־גע- דעד ו־עגען טען
ענט. וואה־ה־יט דע־ ויילל איך :פאלגענדעש טע

 געק-ישמט, האא- איין יידע; ־־געש ווא־־לע ביד;
 פלעסבו־ג אי; רא-־־טאטע. פאם גילט לאסזעלבע

 א־ינער שטאטט דאש געפעהלט וועניג העטטע
 עגטשטאנדע; ישטעגהעטצע ב־ אייגע יודענהעטצע

 ז־ך ע־וו־עזען בע־א־דען אדדענטליבען דיא ויערע.
 קראוואללע. דעד פע־הינדע־ינג ציר געג־געגד אלש
 נעשטאטטעט 186•■ ע ■אלי פאם פע־א־לנינג ליא
 קאט־טאט לאש פאללע איש גור טאנדדעבט ש דאש

 אוגד אן ג־שט ז־בטע ראש־טאט לאם ;אגזישט דא־ום
 א־זט שטאגד־עבט דאש בעפ-אגט. נישט י־אורדע

 בע- עם שאשיעגעל, פ־ארטישע קיינע איב־יגענם
 לעגן פע־ב־עבע־; נענאססעללער אללע שט-אפט

 פא; פ־עלל־־בט יעשאגד, שטא־ט אייגע־ אי; אללא
 ע־בייבט, טהיד אייגע געדוננען, איינעם אירגענד

 ״על- שטאלט דע־זעלבע־ אין אנדע־ער איי; איגד
 דער מ־שטע לא האט, גע־ופעל ד א־שטייצי יען

׳: קאמשען גאלגען דען א; לעטצטעדע
 טיעפע ד־א איי־ זי־ען או־סש-־־טינגען ד־עזע

 א־־ף צ־ר־קציפיה־ען. פ^לדעש לעש ערב־טטע־ונג
 נעזעלרשאפט. א־נזע־ע א־בע־ עיביטטעיונג ד־א

 עדקלע- איך לאגע. וו־רטהשאפטל־בע איגד ליבע
 באדען דעש איי־ איך דאס י־אדלא־בערלעגט רע

 דע־ א־ן ילששענשאפט דע־ אינד געזעטצעם לעש
וועדדע. וריטעדקעטפפען ־־בטינג א־ינשלאגענלען

טיגישיטע־. העדין דען לאהע- פ־אגע איך
 א־נפא־טאציאנען נרינדוועלבער איי־ ־עז־דענטען פ

 אונל פ־רפדעסבויג בעפ־נדען גיט פיר עש ע־ האט ן
ז פובליצירען צי שטאגרעבט ־אש קאש־טאט

 י־א־ט דאש אגזןל־ געזא היעלדףע-ג-־פט
 מ־נ־שטע־ דע; זאבע עסלא־ער טישא לע־ א־ל איש

 פאלגעג. לאגטע עד א־נטע־פעלל־רען. צי פי־לעד
; לא־ שעפטעשבער 21, פאס צ־יט־נגעי ־ען אין :-עם

נ א ר א ק דיענעד .נע־־בטם דעד -אש לעלעל צי
 פעי• אש ו ו הא שטאאטשאני־אלט פיאם אי ש ט !

 ניר- לע; געגע! אי־שלאגען פאלשע ייא־ללע, לייטעט
 גע דאש איגד שאבדן צי גער־בטסהאף עדיהאזאער

 שט־אפא־נטער- דיא שטאאטשאני־אלט דע; גען
 נאב-בט ליעזע דא ליאורדע, טעט איינגעלי זיביגג 1

 נאב־־בט דיעזע שיש ־••עדע־־יפעןייאידדעזא ניבט
 שטאאטש. לעב ליעזעשפא־געהע; א־־ם ־יבטגד־ן. 1

 דיעזעם אין פאלגען אללע ענטשטאשטען אניואלטעם
 גאגצע ד־א האלט פ־אצעם ל־עזעד פראצעששע.

 או גע־יבטע א־נזע־ע ונד ל נג שפאננ אין ו;עלט
 פא־ -אייאש שטאאטשאנוואלט לעי דו־ד אבע־ דע;

 אייך אבעל אייסלאנדעהעראבגעזעצט. גאנצע׳ לעם
 לאזשא אלעקשאגלער אבע־שטאאשאני־אלט לעל
;־־עדי אי; א־יפענטהאלטעם ז־ינעש ו־עה־ענד האט

 האבען צו געזעהען ארטען ד־א נאך אהנע א;אך,
 דעל- איש ד־א דאש ע־קלע־ט, פ־יוואטק־־יזע; אי;

 קאטפליצען אוגד שיהט־ם בעפינדענדען ך זי רעל
ז־נד• איגשולדיג

 אלעקשאנדעד שטאאטשאגו־אלט בער א לםא
 צים בא־י אונטערזוכונגשריכטעד ידעם שיט דאזשא

 לאם ע־, ע־קלערטע צוזאששענקאם ערשטענטאל
יו־ל. פערהאפט־נג וו־יטע-ע קיינע ;א צוייגפט איל ער

 געטאבט הער־ען 5-5 גאנצע ראם לאסם ווייס, לא
 אונד שוהטים אי־ננעקערטען ריא דאם איגד האבען

 היעפ^ן ער ווענן אונל דנד. אונשולדיג ראשפל־צען
 מיטשול. ער איזט זא ערישטאטטעט, אנצייגע נע דיי

 ביטטע, איי ניבט. ל־א לאבען (הייטערקייט). דיג.
 — זאבע. עלנסטע לעדר אייגע דאש איזט עם ענן ד

̂נ■ הערר דעד לאם אליך, עם אייט טהאטזאבע  ק
 דען קאזמא אלערסאנליע־ ■שטאאטשאגוואלט אבע־

 ״ווענן ל האט געפ-אגט לא־ טישא-יע. פא■ ־יבטער
 אוטגע. עשטהעד דיא יודען דיא לאם גליבט, א־דד

 נז$ך איהר דאם עם, לאששט וויא האבען, ביאבט
 דאם ?״ האבט טאדטנעשלאגען יודען אללע ניבט

 אויפ. העטצער־יא אלם אייך ודלל. שאן ויענן דאנל.
 פדז^ זיינע אלף א־הם ודלל א־ד לוע־לעז. געפיאסט

 ט־שא-״םלא־ער ד־א געבען: אנט״א־ט ד־א גע
 אבע־.שטאאט^ דאג׳ ל־א ב־ז ־■א־פען, ייאללען

 דאם יודען דען טיט פע־א־ינע איש אלטשאפט אני
!האבען טאדטנעשלאנען וועדדען געזעטין ;

 ווענןדער זעהען, גערנע זעה- עש י־־לע איך
 דא- רעגיעדונג דיא אבער.שטאאטםאג־ואלט הע־ר 1

 געודב. ־׳עלבע דודך וואללטע, דע־ע• אלפ דיבעד
 בעווז^גק ער ״אדגוטענטע״ גאל־עגע; איגד ט־גק

 האט. ערגעהאנדעלט ודא האנדעלן, צו לא ״א־-דע,
 ה>^ עמעייך שטאאטשאניואלט לען געגען נין ־א

 איינגעל־יטעט ־עב־־עגען אינטע־זיבונג ליא ייאש
 העלאבזעטצ- ■ושטיין אונגארישע דיא ער ווייל איזט,

 צו צייגען פאלשע האט■ פעלל־בט ער ודייל טע
ם־עטהען•

 א־נטעיב־יבט רייבםטאגם.פרעז־דענט דעד
 אבגע. הערק דען ביטטע א־ך :לאגט איגל א־הן

בע־ צו איישדר־קע זאלבער ניבט דך ארדנעטען.
דיענען•

 מישב־ייבע לאלבע ־א :•יי־טער שפ־יבט אנאלי
 בירגע־שאפט ל־א וועלבע ז־נל. פא־נע־אשטעו

 פע־ליי• •ידען דיא געגען טהעטליבלייטען צי לי־בט
 גע• דער פא־ נש א ליא שיסבר״בע, ראננטעל טעי

 דיא אויך איגל בלאששטעללעז ייעלט בילדעטען
 גאדאגטיוטעזיבע־הי־טדער פע־פאשס־נג דע־ פאי

 ־־בטע פע־לעטצען, אוג־־עשאי־גענטלושם פע־זא•
 אינטער. פאלגעגדע יושט־צמינ־סטער דען א; אי־

פעללאציא
 לעננטנים "סט־צשיג־סטעד ־;•לד ־ע־ האט

 רר־טינאל. א.עםלארער טי איש דע־ דאם ־אפאן.
 עטע־ שטאאטשאני־אלט ענטזענדעטע פ־אצעששע

 ציי. פאלשעי צי גע־־בטש־־ענער דען האויאש דיך
 צ־ואנג? א־נטערזובונגסריבטער געגעלדען גענשאפט

 האט, רעננטנים ד־עפאן ט־גיכטער לערהער־ •וענן
הא• הערר לאש געט־אפפען, פע־פיגינגען עי האט

 דיעזעם אין רייטינג פערגע־עז דע- פא; אש וו
ווערדעי ענטהאבע; שנ-אפפ-אצעשכע

 טיטע־נאטאני לידוו־ג דך העבט ער יעטצט
 *ל•6ט־נ־פטעדפ־עדדענטען לען אן ללטע שט אינד

אינטע־פעללאציאן: גענדע
זאגענאננ• דער אין דאש בעדאננט, אילט עם

אנגע- ד־א אנגעלענענהייט ט־םא.עםלא־ער טען
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 ט־סהאגדעלט ניעטאנד וואו-דע פערזאנען פאן ען.6
 יודענודיזער דיא ם־נאגאגע^אך ד־א ער וועד אונד
 דיא ו־א־דען. בעשעדיגנז א,־ע־ א־בע־&אללען זינד

 בעדי־טונגם- דיעזע־־ אגגעזיבטם ארך דאט בעהארדע
̂יען  ווייטער יעדע אוש - רוהעשטא־ונג לז

א זאפא־ט ערשט־קען צו קייטע א־ם שרייטונג - 
 ד אינדעם ע;66געט־א םאם:אהםען ענערגישען

 א בעריבטעם דעם ע־האלט נאך ורצעגעשפאן
 פעהע־עד־האז נאך מ־ל־טע־ טאנן 50 ערצ־גליך6

 שאן וואר אנלאנגטע. מ־ל־טע־ דאם אלט ש־קטע.
אידנונג. אונד חד!ע געו־אדעטע־ אין אללעם
שטאא ע ד ל ו נ.ג י י א ע י י (נ * .  טם נ

 ינאנצ־6 געם־ינזאטע ק׳ אונד ק• דאם ן.) ע ט א נ
 ע־. קונדטאבונג א־־נע זאעבען האט טיניסטער־אום

 איינ.נולרענ-שטאאטשנאטען ג־יע וו*נאך לאססען׳
 אומלויפענדען געגענווערט־ג דיא או־סגעגעבען,

 א״נגעצאנע; אבער גולדען ג צו שטאאטשנאטען
 גול- א־י: נ־־עז דע־ אויטגאבע דער טיט ווערדען.

 1882 אקטאבער 6. אם א־זט דענ.שטאאטשנאטען
 גילטיגק״טשדו־ע־ דיא א־בע־ ווזךדען. נען בעג־*
 ווע-דען איינ־נולדענ.שטאאטשנ^טען יעטציגען דער

 גע. ד־א :געט־אפשען בעשטיטטונגען פאלגענדע
 7. שאם בעש־גדענדען זיך אוטלוישע א־ם גענווערנרג

 גוילדען 1 צו שטאאטשגאטע; דאט־־טען 1866 יולי
 אל. א; 1א83 סעפטעטבער 30. צום ביו נאך וועררען

 אטטערן אללען פאן אוני שטאאטשקאששען לע
 ה■ צא א־ן טאגא־ב־ע יכ-אוננאר־שען—אשטע דער
 אגגע- '883 ן^קט^בער 1. פ^ש אנגעג^טטען. לונג

 דיא ווערדען 1־84 שעפטעטבע־ 30. צום ב־ז פאנגען
 א•; ג־לדען 1 צו שטאאטשנאטע; איינציעהענדען

 געט״נזאטען ק אוגד ק׳ דעו־ אן נ־< גור צאהלונג
 שטאאטש• צעגט־אל ק• ק׳ דע־ אן צענטראלקאסשע,

 צענט־אל. א־נג׳ ק דע־ אן אוגד וויען אין קאססע
 א: אושטרש אץ ב־דאפעשט צ־ שטאאטשקאשסע

 אנגעפאנגען 1884 ז^קטאבע־ 1. אש6 געגאמטען•
 1 צו שטאאטשנאטען א־ינציעהעגדען ד־א ווערדען
 אטטעין אוגד שטאאטשקאששען דען ב־־א גולדען

 צאה. אין מ^נא־ב־ע ב.אוגגא־ישע;—אשטע דעי
 נאך גור זאגדע־ן אגנענאשמען, טעה־ ניבט לונג
.פאש ;שט א־טנעט־ קאששען גר^שע־ען דען בייא '1 

 א־שטו־ש דע״ ווירד 1888 יוני 30.ב־ז 1887 יעננער
 פינאנצ- געם־ינזאטע דאש אן געזרך איין ארןע גור

 1888 י״י 30. נאך־עם געשטאטטעט טיניסטע־יאום
 גולדען 1 צו שטאאטשגאטע; אלטען ד־א ווערדען
א־טגעטרשט. נאך אייגגעלאזט וועדע־

ר צו ) ר • ע ר א ל ם ע . א ם י ע ם ג נ  א
 גד א הא־ואש אלט שטאאטשאנו ט.) י י ה נ ע ג ע ל

ז־נד שע־עגי ורצעשטאאטשאנו־אלט

 בע. שעפטעטבער 27.אם אונטערזובונג ד־א נאבדעם
־נגע. בי שטאאטשאגוואלט דער מ־ש א־־דע. ל׳ עגל״ע•!

 שטאאטשאג. שטעללען. אגט־אי. אייגע; טאגע; 30
 אוג. דע־ טהי־ל ג־אששען דען האט האיואש וואלט

 צ־ ויא־ויש געב־אבט, דך ט־ט טעידבינגשאקטע;
 צויעק דען היעהע־קונפט זי־גע דאש איזט, של־עשען

 אבער.שטאאטש- דע־ ט־ט א־יגפערנעהטען איש האט׳
 א־ינשטעללונג׳ אויף אנט־אג דען אגיואלטשאפט

 אדע־ אננטערזובונג דע־ ערגענצונג עווענטועלל
 אג. דען אין בעשולדיגטען דער פערזעטצ״ג אויף

 וואהר- טטעללען. פעשטצו געטי־נזאם קלאגעשטאגד
 אונטערזובונג דעד ע־גענצונג ד־א ווירד ש־ינדיך

 קאז. אבער.שטאאטשאנוואלט ווערדען■ בעאנטראגט
 הדפטשטאדט דער אין ניבט געגענווערטיג וויילט טא

 א־יני- אץ ע־שט האוואש העדר דאהער ווירד אוגד
 קאננען׳ צור־קקעדדען נירעדהאזא נאד טאגק גען

 נונטעהר סערעני ודצע.שטאאטשאגוואלט :הרענד
פערבל־־בט. פעשט אין ־עפ־נ־ט־ו•

-* ד־א ־אם אויפטערקזאם, טאבען ודר ג
ע כ י ל ס ע ל ר ע ע פ ל ל ע ו ו ק ס ג ו צ ע ב

45—35 העקט^ל־טער פער •ן. י ו ו א ו ו י ל ש
אל־טעט■:א־ צול. 75—60 יוער—ס אלטער נול.

גור. 50—49 (חלב) ט ט י ל ש נ ו א
 פע פאס-וואארע סעיב־שע ן, ע ק ש ט ע ו ו צ

̂בער-נאויעטנער נול. 25.—24.50 כ
 פע ׳1ציי 37 ־אפפיצי־ט דאפפעלט ל א ב י ר

קילאצ-ארש.
 צוד־. 17.50 אונצא־ישע ן ר ע פ פ א נ ק

ם ו א ע ד ^ י ט ע נול. 23.75 פ
 12000 וואורדען ויאגע פא־ינע־ אץ ע, ל ל ע פ-פ שא

 צדא* אונד פערקויפט. צאטטוננען פע־שיערענע שטיק
ללינע :א.שקע* פאא־ פ;־ צול׳ 2.90—2 40 ד״טשו̂ו

׳ י א

11111

או; שענולד. 155—140 נאנאטע־ אונד
ק־אאט־ש נול■ 130 שע־-ש; נול. 50—49 שע

 - 1ק-ל> 56 פע־ נולדען. 49 -48 י ש נ
 פע־צענט)
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 ;;־אני•
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פע (אללע:

צ־עגעדפאד אץ קעזע קא־פאטע;בי: פאן
 ד־בען• אין עטשענהטאדע־

דם אפילו גט־ הבשר  :טעט
יאק^:

קךו
 עה ז ב־ודע־ אלש איגש איזט פעלו־

 אלש טאטטערשד^־ף צז ראבבינעד
בעקאגנט.) ענשווירדיג

׳־ו גא־־צעלי
 1 ־.י•ישי ום 1 1 ״

ה*לץ.הענדלע־

■א־׳.
ב״א
**ען

 אבע־- ה־
שע־ט־־י-

נול. 60 50 ד״טש״אללינע ע. ל ל ע מ-ם ם א
 (אללע: נול־ 95—85 ל״בטע נאצאטער אורד באטשקער

שטיק.) 102 פער

 א״נ- ערשיינט אגגעפאגגק דדטע פאן
 יעדען רענעלמעסי־נ וויעדע־ בלאטט זער

דאננערסטאג. א־:־ מאנטאג
־ ע ד - א ^ *׳,ל

 •א עיט :• י ט
־ויען

.׳ פאב
13 28 
62 13

!$דט
69 83 46 
63 8 4 32

ט. כ י ר ע ב ם ט פ ע ש ע ג
פ־־יזע. פעשטע־

 ן ע צ * י ו י פאן ט. ם ע ש ע נ - ע ד י י ־ ט ע נ
 ״־ פע-ק דע־ נ״:-אכט. טא־קטע צ• רע:־: צעסטעין

פעדקויפט■ ווא-רעץ רעה־צ' 35000 צוט.
6.06 ן * א ק

ע ט : פ ׳
75 6 

אא־ע
 ־1< י ׳ י

5.80- 50 6

פע־אצט
א י ת

 •א־טל•:
ו ל ה

גוי 7,70- ׳7.20 ע
נולד. 7.85—7.80 ץ ו * ו קי ק

נולד. 612 610 - ע פ א ד,
נול־ >2.25 קא־.ל ש ס9~

:אלל;ן פ;־ ל-ש־״וע הי־־אצ-אר: 1״0טעי.
:נור׳ בידאפע::, א:

8 7 6 5 4 3 2 1 8׳ ,0
20,50 — 20 19.50 18.60 18.20 17.30 16.30 60 14 12.50 9.50

 ׳ 1׳
שפ

, נ־^בע נול. 3,60 פ״נע ע • -4

 א־־ש נעשטע־ן ״־ ! ׳<;
אנגעלאנגט. ה״פטשטאדט דע־ א־ן נירעד־האזא

קר״;•״ אי: רעטראיע נייע : ו :
ד 33.25--33 :זעט־א־ע טע אל נולד 3125 ל  נו

פע־צענט ליטע־ 10000

-81
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 :שבע:
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געז -ט
י :א וו־
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- ־8—ערפדי;
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,.•■ אפפא־אטע׳ ף

ד ל א רנ ך א ערי ט ט א ו 1 ו
: ש י" שא:׳׳ר:א=שע ן " ;1!■;■- א-ל- ־ז:1׳
*ונ: ! ש:ן: ע •■•■;פא -אטרע *^יןעי■א נאט־־נען פךנ
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1*

אקט. .ל פאט בארזענקודזע בודאפינפטער

ע• ז ל
1864-  שטאאטביאוג פע־צע;טינע4 ;

ריאוע נאנצע . עי 18*0
. .̂,פינפטע־ . ע־18*0

1864-  גול־; 110 צ• שטאאטפלא׳ו; ;
1864: ״ 60 צו . ;

..................................ק־;דיטלאו;
 . . ד>)נוי-דארפפש־פפאד.-ט:-לאו;

 נולד 100 צו פ־אט״<:-ל;:ו; אונגא־•
. . נולד;; 50 צ• האלב; .

...........................טה״סטהאל-ר^ו;
. קאררונאללאו; וו־ענער . . .  

ט;־ נולדיגז 1מו צו לאד; ט״;:
.......................־;:טאנשי־נ; קארא

...................................טירק;נל^וע
..........................ל?וע א־נטכיוק;־

 . נולד;; 40 צו ל*ו; קלא"
. . 10 . ל$ו; קענלענויטש

. 20 . ל?ו; קראקו־ער
״ 40 , ל^ד; אפניג-

4. ל$ו; פאלםפי 0 . .
. 10 . רוד^לפסלאו;

. 40 , ל^ד; שאלם
, 20 ״ לאו; ואלצ:ו־נ;־

̂יז; נ;נ^׳: שט. . 40 . ל
. . 20 ,לאו; ו״;־ שטאניס

, 20 י. לאו; וואלדשטיץ
״ 20 . .ווינרשג-עטץ

״ 20 . לאי; א:;־ לא"

• 50 120 
130 601 י
• 1 —]134 
•1 — 170 
■ 60 139

— 175
109

25 118 
118 ־
50 110 
75 125

— 127
— 34
— 24

— :24
— ]41 
— 19
75 19 

40
38 
20 
53 
24
46
24
28
39

50

ע. ע־ פ א פ ה- ע־נז וו
 . 6.״ ;אלד״גנט; אינגא״שע
 4,/• שאפי;־-־;;ט; אוננא־־ש;
 :־.•;;דנטלאששונגנמ א־נצא־יש;

 . . . טעשעשע־-באנאטע-
. יש;:ענבי־ניש; . . . .  

נאליציש;
ק^וו־נ;־ ..............................נו
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ג. נ ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י נ\. <ז 0
נייאיגלוייטען. פערשיעדענע

ע ג נ א ר ע ד א ל ם ע א ם י ט א י <ד ־
 צייט לענגערע שאן האט מאן ט.) י י ה נ ע ג ע ל

 ענד- הייטע שטעהט. זא:ע ד־א ירא געהא־ט, ניבט
 דא. ודעדער טאכעסבלעטטעד דיא ששרעבען דך

 ״עדיעטערטעש״ דעם מאן טעלעגראשירט זא שאץ.
 דאם קוועללע, געודססער א־יש ;•רעדיהאזא א״ש
 איזט, ענטשלאססען שעסט קרייזען ה־עזיגען אין מאל
 ;יאה. דיעזעם ענדע שאי נאד אנגעלענענהייט דיא

 שטאאטם. דער רענן בעענדינען. עו נענצל־ך רעם
 ן דען אין שע־זעטצינג אייף אנטראג א־ינען אנו־אלט

 דיא רירדע :א זאללטע. שטעללען אנקלאנעשטאנד
 !צווי־טען דעי אין ששעטעסטענב שלוסשערהאנדלונג

 1 אבגעהאלטען נאוועטבע־ טאנאטם דעס העלשטע
 אן6 ווערדען שאלל, ד־עלען שיד זעלבסט ווערדען.

 נור שערואנען 11 בעש־נדליבען האשט אין נאך דען
א קאממען, אנקלאנעבאנק ד־א אייך אייניגע  אנ. ״

 שרעז־דענט דע־ ווערדען• ענטלאסשען יעדאך דעי;
 קאד- העיד נעדי:טםהאשעם■ נירעדהאזאער דעם
 ירילען האראש שטאאטשאנייאלט דע־ זאוו־א ניש,

 זאללען אינד היישטשטאדט. דעי אין .נעגעגרעיטי
 יישט־צ. ־עם דעםאבע־.שטאאטםאניואלט. מיט דא

 בע. ל־ך מינישטע־ש־עדדענטען אינד מ־ניסטעי־
 שע־. ־־־א י ־ער נע־ אי הא־אנם־י׳ דאטהשלאנען.

 דעש־ צינלייך איים ט*םא-עםלא־ אי; טהיידינער
 איטיסעמיטען ד־א נ־אן. שטאדט דיא שי־ טייטע
 רעל. אין אננעקלעבט, שיאראטע ט ־אי ני; האבען

 בעש־טששטען. שע־טה־־ד־נע־ עדלען רען דא בעם
 ש־יי- אששענעם איי; וועהלער זיינע אן נו; האט ער

 ענט. שאלנענדעם ריר דעם אדם נעריבטעט, בען
 איך ווערדע איטשטענדען אללען אינטע־ :נעהטען

א ־אם דולדען, ניבט  ־על־ניאזער טיט דך יוסט־ץ -
 דער אין דיעזעם י״א שע־ט־שע. אוגדולדזאשק־יט

 איך איזט. שאלל דע־ אננעלעגענהייט עשלאיער
 איבע־. טיט ם־ר י א• -אש נעייאושט, וו^הל האבע

 ז־יטע טאנבע־ שאן שע־טהיי־יניננ דע־ נאהטע
 געזעללשאשט דע־ טהי־ל איין ־א צוציעהע, האסם
 א־נדולדזאם. אינד האשם אלל6 צייט־ננען דע־ אונד
 שע־ב־עבענש דעש וועגען דא דאש זץ איזט. קי־ט
 ן דע אין אדע־ ערודעזען נאך א־ינטאל ניבט דאש

 יי־ענ. נאנצע ־־א איזט בעקאננט נצעלהייטע; אי
 א־־־ דטטען אי:־ נעב־־יבען איהדען טיט הי־ט
 בעקיאגע אי־ טאבטען. ציעהען אנקלאגעבאנק דיא
 דעי בא־ען ש־יבטבא־ע; ־עם איננא־ן, אין ־אש עם,

דער אי; ו־עדע־ דך טענשענ־עבטע, אינד שיייהייט

 יעטאנד דך צי־טוננען דען אין נ^ך נעזעללשאשט
 :אויששטעללטע ש־אגע דיא דע־ העטטע. געשינדען

 גל־יבבע- אונד מענשען רי־קליך נאך יודען דיא אב
 צאהלרייבעז דעו אונטער 1 זינד בירגער דעבטיגטע

 ש־י־ה־יט נעזעטצליכע ד־א אויך ניבט שעדהאשט־נגען
 מענש- דע־ קאסטען ארף ליידע? שע־זאן דער

 צו רעגיערונג דיא ווערדעל ש־י־הייט אונד ליבקייט
 דר- געשעהען ניבט דיא אננעטר־עבען. טאש־ענעלן

ם געשאה, עם שעי. ש א ם ד א  צ- ט י ט ם ו י ד
ם ו א י ר ע ט ש י נ י . ג י ט ע ה ט נ ו א ט ו  צ

, ה א א ז י ו א ו י ג ד נ ו ב ו ז ר ע ט נ ו  אויף א
ט ן ע ד ע י ט י ר ן ש א ר ש ע נ י י א א ב
 ט ק ע ט ש ע ג נ א ט י י ה ק נ א ר ק ן ע ז
 לי־דענ. ד־א צרישען מ־ך האבע איך ע. ד ר ו א ו ו

 ניבט נעשטעללט• געזעט׳ן דאש א-־נד שאשטען
 או־שנעהע, אוננעשט־אשט שע־ביעבען דאש דאשש

 ארבי־. צו ענטגעגען א־־רטהיטערן אים זאנדער;
 לאנדע איינעם אין ריר דאש צ־ינען, צו אינד טען,
 דער ארך - נ־עטאנד אינד לעבען ־עבטעם דעש

 איזט. שאנעלש־ייא ניבט שערב־עבע־ נ־אבטע
 מיינע נור שע־טה־יד־גוננ ד־עזע־ טיט האבע איך

 דעד קרי־זע אים איך •ואש אינד נעטהאי, ששליבט
 טיינע גע־ט טהיע, ש־״יאטמאנן אלש נעזעללשאשט

 מא־ נענע; ניבט איך לאנ;ע זא אן. נ־בטס ויעהלעד
 שע־טהי־די- דיא דא א־נד שעהלע, ז־טטע אונד ־אל
 ווערדען ז־בערט, ש־י־ה־יט אללנעט־־נע ד־א י,ינ;

 אור. ניבט דא־יבע־ יעלהע־ אייגענטדבען דינע
 אנ. דע־ בעזא־נניששע דיא א־נד וואללען טהי־לען
בעשי־־בט־נען. באלד דערען
ע־ ב ר א ו ו ט ־ א ל ע י ש ע נ ־ י א ( *

ע  דעד אין אשנז זעהר •וי־ד ישראל ט.) * ־ ר ב נ
 ציין בת אלש יוננש־ייא איינע אלש תירה הי־ל־גע!

 שאטע־ם, אי־נעש טאבטע־ ־יא דא־געשטעללט.
 ודא א־זט, מעבט־נ אינד רייך אונערטעשליך זא דע־

 דך א־ם ש־־יע־ שיעלע טיש הקב״ה נאטט אונזער
א שעדזאטטעלן,  איה־ אייה אבע־;־אשטענטהיילב ד

מ ־ ט ש ק־עשט־גע איה־ד איי־ ?)דע־ ד ל ע ;
 דא א־־נציגע־ איי; א־זט קיים ;ששעקולירען ע ט

 ני־אם זא ור־קליך, - טיינט. אי־שר־בטיג עם דע־
 ודא שאלק א־נזער דע־ טא; זיין האם דער אייך
 נ־אם זא עבען א־טגיבט■ יואששע־ ריישענדעש איין

 ארע־ צייגט אינם טא ־־א ליעבע׳ ד־א ־ א איזט
א עש. יעד ש־עלע יא הייבעלט.  בע- אינש אום דך -
 לינקע״ .,אי־שע־טע דיא ערקלע־ט לא :ייע־בען

ט ייאבע דיעזע ב י נ א י ז ש א . ד י ט נ  א
יעטצט ז־א ניבט י־א־־ם :א ־ * ז ש י ט י ט ע ש

 שלאנט שולט-אדע־ :״נע אגע- דעטטען, צו אידן -א:ס,
ק טעדרו :•:ט אנ א ו  וייליען •יא ע:-:־ע:ע*ן׳8אד8 רען -
וועננעדשען.־־ א״ן

יידישק דען ע־שאשטע ש־עקען שו-נטבא־ע- איין

ווא־שי־נ־ ע־ יייא שע־לא־ען ע- -אש וואוטטע. ע-
 א־ז דיא טעגשען, ב־יא שא־ קאששט ש־־נשא• ו־עד סאדש.
 נע־ א־ אז אדע־ ק־עשםפע אל שיענע־ דיטזדנען איינעש
 שאללקאששע• שאנבשאל דאכ״א ••;־ -א ד;-. **אג- שעשש

 אל־ ־א־עי אווד ועד,ק שע־ששעדען, ז־א שע־ששאני. ב״א
 :עייננשטען א•: רך ששאנדע, איש נ־בש אבע־ זינד לעש,

א דע־וישציב-ננען. לרש א״נען אדע־ נעווענק, צו
 אדע־ נ־כש, נא־ קלאששש ש־לש-א־ע־ איד,דע אזנד ד■ע״ן

 איוש, יששאנדע ש א ניכש שאן דאש יטי־אך. :א •וענינששענש
 ש־ט• אבער -אש א־צש שינשינע־ איין נעשעיקען. צ• עש

 דע־ א־זש.) ש־־נשאדט איינע־ אב ע־קעננען, צ• אוש טעל,
 שו־בט- רא- וועדדען, צו נענ-אנען לענענד־נ נעדאנקע.

ד 1 בא־  צו זיך אום אל, ק־עששע אללע ו״נע ששיעננטע ע
 •וא־ עש אבע- הע־דשצוב-ננען, לו־ש אי־נעל איש נעווענען,

 ■די- א שאן טעננע־ צוו״א ניבט. עש קאננטע ע־ אושואנשט,
צ• בעששע •יינעש צ• -אשען ארסזעו,ען נע־עט

 דענל א־־נע) דע־ (דאנטע !א: שנעלל אידם ״שאששע
 נע• די־שע נאך ורד דיא דא, לי־בע; שעד־עי ;.אך רנד עם

״1 ם־פסען נ־אבען
־ .ווע־דען  ש־אזטע - נעג־אבען?׳־ גלי־ך א־־ש ר

אנדערע. דע־
 אידש לענען ורד דאצו, צייט ק־־נע ראנען וזיר .ני־ן

-  אנדערן דען ש־ש אידן שטעללען א.ינד וארג, דען ן א נ
 אין אללע ווערדען נאבש בייא טאדטענקאששע־, ־יא א־

 א־־נשאל באך שאבשע שאקש יועידע;.־׳ נעלענט נ־אב א״ן
 ער דאס נעבעל, צ• שעיששעדען צו לי־טען דען שעיוור, דען
אן דאנשע עד אונשאנליך. דם א ראר עם אבער לעבע, ;אי

 א־ שיועסטע*, ו־נע אל שאיען, אין שיםטע- אלשע ר־נע
דא אן -אש, נעאפשע־ש לעבען ר־ן ע־ דיא ש•־ ־עבעקא,

 ש־רא, רינע אן אבד שעש־• אל שיועשטע־, :לינדע ע
 שאדש, •יא־ ע־ !ועדען שעד־ ;•ע ע־ יארלשע דיעוע אללע
 בענ-א- לעבענדיג ואלייטע ע־ ויין, צ• נעיששא־בען א־נע

 נאדע •אי ע־ •ו:נ, וא נאך רא־ ע־ א•:־ ויע־דעלז נע;
 דעיען נאך בעל,—ע צו -עיענינע אים ציעלע, ־עם בייא ׳

 אבע־ דאט. נעשש־עבש קדעשטען אללע ש־ש ע־ בערשין
 נאך ע־ אב זעד,־, צור־שעלש ע־ 1 שע-לא־ען •־א- אלרעש

 :אג- רינע קאבן, ווע־דען נע־עשטעט ־־עג נאש-ל־:ען א-ז
 ש־ש נעטעטע עד נאטש, ארף רך -בשעש ־אששנו:; צע

 דעש ברבע א־ש ״•ונד' ודא א־דש, צו דיננעבונג נאנצע-
 דילשע ־ ע נ י ל ש נ ע ש שאן ארך דע־ וואללש־ישעש.

 ע-לאוען ״אונדעד א־־ן נוד א״ך דען רא־, אבנעשנ־טשען
.-------ק*נ;שע

א ל־ינשוך. א־־ן אין דאנן אידן ורקעלשען סעננעד -
 דען בייא אנדערע דע־ קאששע, ב־־ש אידש נאדש אי־נע ־ע־

 דאש אין דינויס צישסער ־עש ארש איד; ש־ונען ״א שישען,
 די־דע איינער אין ששאנרע; ציששע־ דעש שא• - ש־ייע.

 צוזאשמעננע- ברעששע־ אייש וא־נע א־־נשאבע שעח־ע־ע
שלאנען.

 מאבטען דיעזען, שאן איינען אין אירש לענטען ויא
 א־די־ע אי־ף אידן דאבען צי, דעקעל איינעם ש־ש איה;

 דיא הייובען. קל־ינעש איין אין ד; א ש־יגען א•;־ ש־לשע־ן
 צזאששעננעשלאנען, שלעיש נו־ ווארען יא־נ שאש ב־עששע־

- קאננטע שאקש ו א ד  אונד ועדען אללעש ששאלשען -
 דער־ש- ד,״ויען דען אי; לושט. ־יא ער שידלטע ארך דא־ען.

 ואדנע 50 אלש מערי ליינעננערוך, ש־עקל־בע־ איין שע
 אננעשיללט, ליינען שיט אללע דעשזעייבען, אי; ששאנדען

 וועידען בעניאנען נאבש בייא צוואסטען א־דש ש־ש דיא
 סאנטען אונד יועג גיננען שאדשעננ-עבע־ ד־א ־ ו^ללטען. ן
צי• טד־ר דיא 1

 מ־יסטען דיא ד^ך ד־א זיא, ? אב ע־קלע־ונג איהרע
 אין ז־א ודיל נון, צעהלט* איה־עןרייהען אין הטן־ם
 יידי- דע־ ע6היל מ־ט ״לינקעך איינען נערנע אראה

 ״ש^לי- דיא - מאבטע, דורכב־ינגען שטיטטען שען
 אר.6 טשעבישען הער בלאטט ש־אנע־ איין טיק״,
 איהר ,זעהט צו: שטייבעלנד יודען דען ט6רו טה־יא

 פ־עש. דיא הענן 1 זינה דייטשען ד־א שלעבט ירא ,
 אונה אן אינם אייך שליעסעט !דייטשע זינה בורגער !
 ד־עזעם אין עבען - !־־זיין ז־בער ווע־דעט איהי |
 ראטטט דא בלאטט. בייננער איין שש־־בט טי^נע :

 ב־דא- אי; .איב־יטע־-־ואבענר־אניק״ דיא וויעדעד
 ז!)צ*אלים. דען זיך צי: יודען דען רו£ט אינד שעשט

 1 אנצושליעשען ארבייטע־ דעי־ שא־טה־־א דער טען,
 אג־אם: אין ״ש^ר* דעי שרייבט הינגעגען -

 זיין דעדע דיא אנטיפעטיטישטוס £אן היער רענן
 אללע ארף קיינעשוועגם זיך ע- בעציעהט קאנן,
 ו־^הנעג- היער יאהרען לאננען ;י־ט היא הענן יודען,

 אונד ש£־אבע אין ק־אאטען ניטע זינה יודען דען
טישם־ש.  אייננעוואנדע־טע; נייא ד־א אבע־ שאט־י̂י

יישערב טאדיארענטהום דאם ד־א אונגאין, אויש
א". דעש ודר זינד זא - שי־גדע. אינזערע ז־נד טען, !
אונגא־יש, וועניג צו אנדערן דעם שיעל צו נען :
 טאבטען אללע אונד טשעביש ד־יטש, קראאטיש, 1

 פדישק מיששען אבער ורר האבען. ין נ א נ אונם
 ראם א־זט• בילליג אונד ר;כט ויאט שא־שעי, איני 1

 אונד - שערטדאנט נעירשסען אונזערעם טיט דך
 ים ציון טאבטע־ דיא יא, !טהין ווי־ ווערדען דאם
 טיינט עה־ל־ך איה־ טיט עם ווער שרישען, ווירד
 צור דך זיא רעם שיר אינד שדייערן, שיעלען דען £א־

זאילל ענטש־ידען וואהל דעד צ־־ט
ט. ם י י ג ר ע ב י ל ט ם י ד ב ז י י (א *

 איבע־ ר.) א ל ם א.ע ם י ט ר ע ב י א ע ־. ־ ל
 דך א־־שע־ט עסלאי־ ט־םא שאן אנגעקלאיטען דיא

 נייסטלי. בר־סטל־בען בע־יהטטעשטען דעי איינעי
 אין דענש־יעד קא־ל די־ פ־א£עששא־ —הע בען,

 שאן יאבבינער דען א; ב־יעשע אי־נעם אין יענא,
 אנדע. אינטע־ זיננער׳ א׳ העדרן ווא־-שאלאטא,

 :בעשולדיגונג דיא ״ראם :שאלגענדערטאסען ־עם
 אנדע. נ־בטש בריסטענבלוט, נעב־ו־בע; יודען דיא

 איזט, באזה־יט הער עדש־נדונג אי־נע אלם יעם
 דאם רירה, געגלויבט דומטהייט דעד שא; וועלבע

 ביבעל ד־א האט, לוסט נו־ ־ער יעדע־, איין ראנן
 יודען דען איזט נינטש הענן ע־דעננען. ארשצושלאגען,

 אונטער- שע־שע־ טאזעם־ ב־בע־ן .שינך דען אי;
 שער- נ־בטם אוני ברוט שאן גענום דע־ אלם זאנט■

ש־וערעד נעזעטצע דעטזעלבען נאך א־נ־יינינט

 דעטיעלבען א־ן סינושען 10 אוננעשעד,־ לאנ שאקש
 שא־נענאננען א־דם אין צ־יש דע־ ועדיענד ייאש צוששאנדע. 1

 א־ןאיינע־ י־ךא־־נשאל ־ע־ בעש־־־בען. דע־ יןאנןניר איוש,
 ע־, שידלטע שלאשצל־ך -אש. בעש־ניען לאנע עינליבען

 עם שש״נם. קאשף יען אין בייט נאנצעם רץ א־דש •י־א
אר ד־א נענען אד־ען, דען אין אי־ש ב־ויזשע אינ־ זורשע |
 דא־ט שא; בלוט דאש אב א־יש שלעשען, רען אן אינד נען י
 ז״נען צא: קדאששף דעששינע־ א־־ן ראללשע. דו־בד־־ננען |
 א־נע־מענשליכע שאבטע ע־ צ־יאששען. קארשע־ נאנצען :
 אידם עש איוש ענדליך ;בערענען צו דיך אנשש-עננוננען, 1
 קליי- א־ינע דאנד דעבטען דע־ שיננע־ן דען ש־ש נעליננען, :

 נאנצע דיא ער קאננטע ענדל־ך שאבעל, צו נערעניננ נע
 צ:לעטצט דאנלדיאשישע, אנדע־ע, "א דאנן ד־עדען, -אנד

 צייש נלייבע־ צ: אונד - אי־שדענען קאשף דען עד קאננשע
 דעם־ א־ן אבע־ !ארם ש־״א ש־עקלינען א־ינען עד ששיעם
ווא־דען, אדנסעבטיג ורעדער עד איזש א״נענבליקע ועלבען

 אידם שט דאט דאךנאטט 1 דאבסטען אם ראר נעשאדר יא ד
 ויין אום לענעו, :אך ואללטע שאקס געדאבט, ע־בא־שען

מד,א נוטען זיינע־ ש־־בשע דיא איש אויסצושיד־ען, ווערק
נעניעסען. צו טען

 לייגע נ״ע א״נע עבעל ויאללשען טאדטעע־עבער דיא
נעדא־ט. ש־־יא דען דאבען זיא דיניינטראנען,
 שיר א״נע) דעד (ש־אנטע ? שאש דאש ווא־ ״באם

 שאדשענקאששער דע־ אין ■עשאנד ראם שא־נעקאששען, א־זש
דאש.* נעשדען

 עג- אש נאבועדעי, דא־־ן אונס לאש ש״ק, ארך ״שי־
לעבענד־נ.־׳ שאדטע ד־א נאך ווערדען דע

 אונד דינניץ םאדטענקאששער דיא אין ניננען רא
ניעדעד■ ל־־בע דיא ששעללטען

 דיער א־זט עש ם־יק, אן, לאטעינע דיינע ״צינדע
 קאנן' ועי,ק נינטש שאן דאס שינסטעי, זא

שאלגט.) (שארסזעטצונג
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 ווענען ־־־ססען. ניבט הייטצוטאנע נ^ך קלאגטען
 ענ.1הוי זיא ליעם מאן זינד. אנגעקלאגט דא וואם
ק, אי־נ־גע א־נד איינקערקעק וו־יזע  אם ד ועילאננ
 דאמיט וועידען, אי־נגעקערקערט לייטע טעה־ נאך
 דענן .ה־נציעהע לאנגע טאגל־בםט דך זאבע דיא
 גע. ז־ך ן ע ב א ה אנגעלעגענה־יט דיעז;•.־ טיט

 ה־נ־ינריי- זיך ל־א אינדעם *בינדע;. ע1 לי־טע וויססע
 ־־אם ויד וע־נעב־נג אום איינע איי ליעסען טען

. דיטטה״ט א־־נע אין - וו*ךמ . .  (הייטעדקייט .
לינקען.) אייסע־־םטען אויףדעד לארס :רעכטם

 אינגעזונדע דיעזע ־אם א־בע־צ־־נט. בי־ איך
 א־־ננעל". טענשע; אי־נ־נען פאז וועלבע בעוועגונג׳

 ז־ך דיא אניעדען, אייניגען ואן אוני וואורדע טעט
 קור- ב־״ען ׳.״־י וו״טע־געו־ה־ט אנגעשלאםסע;

 גע. גאציאנאלען דע־ הדך געזונדען דע! דודך צעם
 דאם א־נד ד,—• ווע־דען היגוועגנעבלאזען זיננונג

 ע־דען ו דענקען דא־א־ שאם טיט גור יענע אויך
 ;צ־שט־טם־נ .א־נטע־שט־טצע יעטצט דא דיא

 אוי־ וויעדעדשו־וך אוגד לא־ם נ־אםע־ רעבטם;
לינקען.) אייסע־סטען דעי

אי; רעדנער. •עדע; ביטטע אי־ :פ־עדרענגט
 דדער עם ודיל ז־-, צ־ ו:*־דבט־ג אדסדר־קען זיינען

 אוי־ א־יסדי״־קע דיעזע עלבע קאנן. געבען זאלבע
 ד״. אנדאלטעג־ע ׳לאני. קאננטען. בעציעדען דך

 דע־וררדעדעם אינט־עסםע אים - טע־קייט.)
 עוטי. ק־ דע־לייא העדרען, ד־א אי־ ביטטע ה־יזעם

 ׳לעב. ״אדלען. צ■ געב־־יבע• ניבט אדסדריקע גע
בייואלל.) האוטע־

 ־טעם נעעד : וד־טע־ שו־יבט טשעינאטאנ
 דיעזע־ אין ־אם בעקאננט׳ אלזא איזש עם !הויז

 דע־ בענינן ואן אננעלעגענה־יט׳ ט־םא-עםלא־ע־
 אננעשט־עבט ליידענשאוטען דער אדו־עגונג דיא

 זא דע־ טיט אנגעלעגענד־יט. ־אםד־א א־נד וואודדע
 יאטטענדאנג צ אין אנט־סעטיטעג-ו־אגע .גענאננטע;
 גיננע; בעשט־עבינגען דיא יוא־דדע. נעבראבט

 דעם ;עו־דל ־אם דאד־ן. סעד־ א־נ־ טעה־ איטטע־
 | טאבטע• גל־בען ואלד ־אם טאן דא ־ ־ וז^ל־עם

 —א מ ־־ט־עללע־ איי; טדאט דע־ אין ליעגע עם
צי א־־םב־־ך צ־ם וע־ב־טטע־ן צו צי*ע;ען1אי־ פיך

 ריטועללער איי; דאם ה־ננעהטען,־•ילל. טדאטזאבע
 אדך טדאטזאבע. א־זט דאם ד־א. געשעהען ארד :

 האט אנ^די ע ט ע ג ד ־ א ע ג ב א הערר דע־
 גאנין אלם ׳־עדע דד־טיגען דינער אין זאבע ד־א

 נעזאגט, א־נד דארגעשטעללט אונבעצו־ייועלבאי
 ואלשע דבע מאן אינד ־•בטיג דיא אנקלאגע דיא

אייוצצושטעללען. ענטלאםטונגסצי־נען
לבע •וא  אונד ז־נד טאסגעבענד עמפפ־נדוננען ז̂־

 א׳־נ. ערודעזענע אלם פאלל ענטזעצטליבער זא איין
 היננע. פז^לקע דעם טהאטזאבע אינצווייועלבא־ע

 טעדבען איי! דאם זיעהט. וועלבעם ווידד, שטעללט
 דעט- ו.־אםמ-ט ווי־ם. ניבט אינד א־זט !ערשוואונדען

 פ^לקע דעם דא מאן -וענן א־זט; ;עשעהען זעלבע;
 אונד דיעזע מאנליך, צ׳י־ייועל ק״; נא־ עם;־יא יאנט,
 ציוא־ אונד ע־שלאגען מעדבען דאם העטטען דיעזע
 ז^נדע־ן דנד. באזעוויבטע־ עבען ■יא ודיל ניבט
 דאם איזט זא נעביעטעט, דאם ייעליני^ן איד־ע י־י־ל
 דא־אב זיך דאם פארגעהען ענטועצטליבעם זא איי;
 טום עטפא־ען מענשען נוטען יעדעם געו.־יםםען דאם
 דענן ווי־ אב צווי־פלען, צו ש־ע־ בעניננט מאן אינד

 ב■—ז עררוננשאפטען גראסק יעגע אללע ודרקליך
 צי. דע־ בעג־יופע דעם טיט דיא דאבען. נעטאבט

צוזאטטענדעננען. •יליזאציאן
 דא האבען וויר :דאצייישען רו:ט א־שטאצי

א דירנעמאבט ניבטו אבע־ יידע; -
 אבנעא־דנעטע העד־ דע־ :טשע־נאטאד

 צ־אנט אנדערטטאל איין האבען. נעלנענה־יט ד—־
יא־טען.

 א:. איי; איי־ ווערדע אי־ אישט^צי: ודרטא־
אנטיוא־טען. דע־בטאל

 מאן ויענן עבענואללס. ך א :טשע־נאטאו־
 ו־י־ה־־ט דיא ״יא :הא־ט א־נטערטרעטאציאנען דיעזע
״־־ •ידען ד־א פיר ניבט אבע־ נאטהייענדיג איזט

* * * י י • י י • * * < • • * * * ים א טיט- ער *י״ד 1 ז-!
 ־־ע אין ניבט מאן, נלרבט זא - יודעך דער ׳צלום

לעבען• צי •אה־הינ־ע־ט זעם
ע־ שלום אם שאן האבע; םעבם־^ן פארינעז ד

שאטש־טש אינד אב;עא־דנעטעןא־־אני הע־דן ■יא
•••**•■•*•ידא ענט־יםט׳יג; אי־רע־ ן * * •

טדייבען.
 יעדע־מאנן בעה־יפטעטע דעססען ואלנע אי;

 אינד צי־־ד־אם זאבע דע־ שייפלאטצע אם1 דע־
 ניבטע־ יעדע־ אינבעואננענע יעדע־ איבערהויוט

 א־ינע דא־ט דאם טענש, טע1נעוויםםענהא אונד נע
 יבט געא טערראריזטיסינעוואלטהע־־שאוט ואן אי־ט

עי יעדען, נענע! ווערדע עיוייעזענע אלם ניבט עם ־

נעש־עהפו. ״אם
* י • י ד ם דענן :דעדען לעננער ניבנז ודלל א־ך ן

ז־א 3• י י י • ו • * י • • • • ■ • • י • • • • * • * * • י י ו ו • •11- ו • י •
- —^ ה *י + ■י ׳< * * ־ י
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י־טערקיים ה ם. א;א־י י־א !־־־א קאננע• לעזען
־עם ועללאציאן אינטע־ ם־ינע מטע ב א־ך

י  • י
* צ־שטעללע; א.:נע־ן -עם ם־נ־םשע־ הע־דן

ויאללען.

 אויף אנט־יז^־טעטע טיסא טיניסטערפי־עדדענט
 יואט דאםזעלבע ש־מאנים, א־נטערפעללאציאן דיא
 ניבט עם ער דאם אנט־וא־טעטע. מאטשא־י ער

 בעוואהנער דעי טהייל איין דאם ו׳עידע. צוגעבען
 ער איה* אין אונד ע־מאגען1 איהרעם איי אוננא־נם
 זאנדע־. איזט עם ווערדע. אננעג־יפוען זיבערהייט

 ל־נקען דעי ואן נע־אדע ווי־ דאם גענוג באי
 נלי־כ- ו־ייהייט 18 4* יאה־ע א־ם דיאדאד פא־ט־יא.

 גע. ואהנע אידדע או־ף ביידעדל־בקייט אינד ה־יט
 וע־דעב. אונד ע1א:נר־ו זאלבע האט שדיעבען
 קאנ- אינד שטאטם גאנצען איינען געגען טיגוננען

בעקאטטען. דא־ע; צו - עםםיא;1
 א־שטאצי :דאצרישען ריוט דעפוט־יטעד איי;

 אוגעואננען יא האט ־עניע־ענםפא־טי־א דעו־ פאן
! — ־•דענהעטין דע־ טיט

אל. איזט עם :ווייטע־ יצם־־בט ט־םא הע־ד
עד. אי־ א־נד י האט אנגעפאננעו וועד איינם, לעם  ו

 ש־־ט. זאבע דיעזע־ אי■ •עטאנד ווענן זיא, ז־בע־ע
 !ע־שטא- נעיעט־ן דאם נענען דיא ווידד. טהון טע

 פא־- ־ועלבע־ צו ו־אגען. ניבט איך ווערדע זא שען,
א איה■ ווערדע א־ך זאנדערן ט. געהא עי ט־יא - 

לאסשען. ו־הלען נעזעטצעם דעש שט־ענגע
 פ־־י־־־טם א־ני ל־בע־אל העם ט א אי־נעם אין
 לאנדע א־ם א־ינע ;ל־יבצי־ט־. א־נד דיו צו ליעבענד
 עד- צו פאגעלו־־יע אי*ם קאנפעשם־א; לעבענדע
-! ציזאטטען ניבט פאשט ־אם קלעדען,

 וועלבע , אבנעא־־נעטע הע־־ען דיעיעניגען
<׳ ש.״ ׳.*  ענקען -ע מאגעי ט,! _ <ן ־

 ביים ראנן ־יענן אי־ט עדדע נ־אשע ק־־גע עם דאש
 .עליעך נאטעןט־ט א־ה־ע ואן־־־פלאדעז פל־נדע־ן

 ה־טען ד־ יאללען;יא ־אנז פערהע־דליבט• ען1רו
 עם א־זט יעטצט ־ענן צו־עלען צ־ ו־־ע־ יעש טיט
 זזךאנן ענו־אנע— א־־נע ש־יטט ע־שטע־ אלם

 גע- פע־טאנענשלאזען, דע־ זאבע ־־א יעדאך פ^לגט
 קיינע דאנן איזט דאם אונד בע׳יטצענדען ־־א געז

בי־ואלל.) נ־אשער י טעה־ יידענו־אנע
 אנא־־ים בעאנט־יא־טעטע ודלעי ט־נ־סטע־

 א־נטעד- ־־א :זאנטע ע־ א־נדעל א־נטע־פעלאציא;
 שטאאטם. ־עם אננעלענענהייט ־יא א־בע־ דבוגג

 ־יעזעלבע ב־ז צונע. איש איזט האוואש אג־־אלטעש
 ע־1 נ־בט ם־ך א־ד זעהע א־זט או־שנעט־אנע• ניבט

אבצוגעבען. ד־קלע׳־ונ; א־־נע אנלאשט
אנט. ־יא אבשט־טט־נ; ב־־א הי־ז:אדם ־אש

 ־עש ד־א א־נ־ ט־נ־שטע־פ־עז־דענטען ־עש יא־ט
קענטג־ם. צו־ י־םט־צםי:ישטע־ש

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

שא-שועשצוננ.) -טע6(

טעננער. יאנען א־־שנעשש־עקש ־־אננאן -עש אין
 דע; ט־ש אללע יו־נאי־נאניעד, ק־נ־ע־ אוני שרדען
 יוא־ען נעדכטעד ע—א שעשט. ש־עקל־כען יע* ציינען

 א-־-ע בעדעקט, טלעקען שויאהנע קל־/ע טיט נעלבליך.
 א־;ד פיעבעי־־טצע, דע־ אץ •••א -אש- ווא־ען שט-נען

 אידזדעם אייש ציואטטענ:עצאי.ען, ק-אטששדאטט סיענען א־ד.־ע
נעפייאששען. שט־־כעל דיקעי ש־יא-צע- אין א־יט סוני

 דער שאן ד־א שע־זאנען, 50 איננעשער- ווא־ען עם
:ע ד־א אנ-ע-ע דיא דנד. ווזןרדען בעפאללען קראנקהיש

 אויש■ שו־בטבא־שטען דעד •וא־עןא־ן דנד. נעכל־ענען ווני
 צוג דע־ דאש שע־צוויישעלש, ש-ען טעננע־ ד־א רענונג

 א־נד ש־־־ענד ליעפען פ־ו־ען ד־א ואייל, נל־־נען שפעד׳ען
 דא־ונטע- •אמםע-טען, ק־נדע־ דע-וש, -אשהלא־ קלאנענר

 יאקאמאט־ו־ע, דע- שפ״פען דאש ק־אנקען דע־ ייכצעז דאס
 ד,־ער ענטועטצל־ך. •ואי עש — -עדע־, דע- ש נערי דאם
 צ־- ענשטעללטען ט־ט א־־שנעשט-עקט. א—ש א־־נע לאג
ך ק־נד ש ע נ ־ ־ ל ק א־ד־ נען,  האל- א־טען דען א־ן ̂:

 •טטערצען שו-נטנארען א־ן דך ן : א ט איי! דא־ט טענד,
 שדעק- ד־עוע א־בע־ דך ש־ען ה־טסעל -עי אייך קריטטענר.

 צ>ן- וויזלקען ד־כטע היללען. צו ט-ו־עד אץ סצענע יינע
 או־של־־נ• בל־טצע מאן ואד. שערנע שאן צוואטטען, ויך גען

 דען א־ן דך ט־שטע דיןננע־ש דעם ייןללען דאס אונד טען,
לא-ש. א־נר־נען

נעניאנט. שטעהען צוט צונ דע־ וואורדע ענדל־ך
 עלד6 שר־־ע דאש א־ן שנעלל ליעף ווא־, נעוונד ניןך וועי

 דעד אכטען, צו יענען שווערען רען או־ף $הנע ה־נדש,
טרוי. דעד נ־ענעדצופאללען. האט אגנעפאננעז א־נצוו־שען

 נעו־א־ליאנש. נאך יו־־שע- שוה- ק־אנקען דען ט־ט ע־צו:
 טאנן ק־אניען א־ה-ען ד־א ש־־־א, ־נע א דא־טא־, א־־ן נ־־

 ו־ך -ע- טא;־, איטע- א״ן אייטע, ■ צוד־קלאששען נ־:ם
 לאו- נ־בט טע־נען) •י::עש (א־־ן קינד א־־נזרנען ד־נעש שאן

 דד־ע־ ד ״ד־שע דע- בע־נע־, טאקש או:־ קאננשע, ־־־שען
 י־נד. נעשא־רען .־־־■טע־ ד־א נעזונדע, א־־נצינע •1 ד־א ״א־ען

 קו-צען דע־ וועהרענד טאקש אונד דאקטא־ דעד ־־אש
 :עו־אונדע־נשוועדטר. וו־־קל־ך וואד האבען, נעל-שטעש ־־יזע
 ־•ך ״א בעס־דעטען געאנטען, צו לעבען א־־נענעש א־הר זןהנע

ש-א טא־ ה־לשע נאך ■יא ע ש ל ע ד צו ק־אנקען, אי
ייאי• ליד ,

 א־ש צ־נ דע־ אלש ש^דט, יוא־ען שע־זזןנען צדאלף
אנקאש. >־ל־אנש1נעיו שאן כא־נדאץ

.1 1
ט^דטענקאטטע־. דער אין

 א־ן ־־א־ ש־עבע־קראנקק ט־ט א״וענבאמצונ דע־
 א־וש שעשטלושט דיא אגע־ אננעקזןמטען, נעווזןיל־אנס

̂ן א־־וענבאדן. ד־א אלם נעיועלען, שנעללע־ ניןך  שד־העד שו
 דא־ש דך א ש־ענע־ נעלבע ־אש דא־ טאנע דעטועלבען אן

 •ואוידען שטאדט דעי• שה־־לען אללע; שאן או־סנעגראנען,
 ׳ ־וא- טאנעש דעש לדשע א־ט אננעטעלדעט, ע־ק־אנקונ-ען

 נע- נע׳יוין־ל־אנש אונד געששיןדבען, טעהרעדע אויך ־ען
 באדנה^שע דעש נעבען אוושיענונג. ניאשטעי א־ן דך שאני
 אדשנעששעללט ש־עבער-שש־שאל א־־ן א־־לע דע־ אץ א־וט

 ׳ נאנץ דך האטטע דאטע געקל־ידעטע שווא־ץ ד־א •ויןרדען.
 1 ״.זש.ןש.או •■ש ב עבען א־הד וויןללטע טאקש אונד ע־היןלט,

 וץ שאר ש־־שטע 20 קו־ש עד בעטערקטע דא העלשען, נען
ס וואד ער שטעהען. טאנן א־־נען  1 שטאיק נעוואנשען, נ-̂י

 דאטהל־ך ווא־ען נאקעננארט זיץ אונד האארע ד־נע נענו־ם,
 1 נעדאלטען, צ־נאדע א־־נע עי האט האנד ל־נקען דעד א־ן
1 ק*ןננ- דא אונד שטעקען, סונר רען א־ן עבען ו־א ווזןללטע ער

 ■ע■ א־ ש־:נע* צ־י־יא א־־ש י־־א יעהען. ד־־שליך טאקט טע
שעדלען לא:־

- -אנע א־ך ועענאלד .קאש־טע;  טאדט ־•עיי ׳.־ ד
א ־ענן ש־־־דע שאללע־  שער. נ־י־נדען ־עש טעש־־־ב־:נ -

 טאנע יען א■■■' א נענ- :א:־ן שאשטע קאש־טען שאש :ענש
 אץ אנע- צ־ששר־ננען, א־הש צו ״אללשע טאקש א־;ד

 ש־־־נדעל, א־• א־־ן שאקטע אדנענכל־קע דעטועלבען
 אירש אי־ שיג: יש1:־ ־אש ש־־ע־ א־־ש ־־א-דע קאשץ ־ע־
נעדננ־נ:. ־•א שע־־יא־ ע- אן. ק>ן:זן צי ־־־א

 א־־נעש א־־־י ע- -יא: א־־ש־־אעטע, ־־־עדע־ עד אלש
 ש א־ד :עבען ;ד א ט ־ ש ש דעש א־ן בעטטע א־־וערנען

 ש־־ל- אוג־ טאטט ־א ״א- ע־ ־אטע ש־־א־צע ד־א שטא;ד
 :־:ש :א־ א־־נכנניי־קע אי־:־:ע ע־ -אש שלענט, יא דך טע

 ע*. אנע- :א^־ א־יט נעשע־ען אירש ט־ט ■ואש ־•אושטע.
בעש־נ־עט דך ע־ ש־אטץ שי־ וואש אי־יי ע־. קאננשע

״ •עשצט 7י יא :עפיניעו •־־־א  ד־א ן א־ד ש־א:טע י
-אטע. א־צע שו

 ע- אנט״א־שע־. :־:ט איהד קיןננטע טאקש אבע-
 שע־לאר ע־ א־נד ע־שאשש, שודנדעל שאש ודעדע־ וואי־דע

בעו־ננונג. ד־א
 דאנן אנג1־ נדע ■שט א־־נע ש־עלל־־כט לא לא: עד

 אללעש קאננטע ע־ ־.עקיןטטען. י־ך צו ודעדע־ ע־ א־וט
 כ־־א שא^קאטטען ויא־ ע־ ־•א־ען, אללעס אוני ועהען

 שטאנדע, איש ;־:ט ־ואד ער !ש־עקען אכע־ שטא:־, שע
 יעיו־שנ״ננען. ו־זן־ט ק־־ן קיןננטע ע־ ן בעווענען צו דך
 דאטע ד־א א־נד טעננעד צ־־־־א וו־א ד־־טל־ך. נאנ־ן ואד על

 שטאנדען. נעטטע ו־־נעש כ־־א שיענען בעוןן־גטען ט־ט
 .ששול דע• :־־א דאנד ו־־נע דאט טעננערן דען ן שין א־־נע־
 ־אקטא־ *ע־ עש איוש וואדדש־־נל־ך - נענאטטען. אדע־

נעוועוען•
ואנען) דיןקטא־ ען- ע• (דא־טע 1 טיןרט א־וט .עד

נע- דאשש;־:נ נאך דאנע א־י י טאנן •וננען יען אוש שאדע


