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י שלויהייט אגטיסעמיטישע
 ׳ גיונדע צי ישראל קינדער ד־א ש־עה א-ש

 לד נתחבטה ״הבה עי זאגטע דא ויאללטע, ר־בטען
 אום־ איהנק ט־ט ביסם־ג אונד שלויא וואללען ודר

 יעטצט ש־־נדע אונזערע וואללע• עבענזא !געהק
 א'ם ניבט דא נאבדעם שערשאה־ק. אינם ט־ט
 נאבצ'- מארד ר־צ־עללק דען אינם ד;ד. נדע א שט

 זיא דאש האבען איינגעזעהען דא נאבדעם ווייזק.
 ד־א א־בערה־י.ט ווע־דען. ד*; שטאנדע ש א ניבט

 יודען דען טארדעש נעשעהענען אייכעם אנקלאגע
ק .—א  אונזע־ע ז־א וואללק ש־עבע;, צו ריקע; ד

מאבעי. אונשעדליך שע-טה־־דיגער
 ::'א_ד ווע־האוואי שערלאגעגע דער האט זא

 איינגעקע״- גירעדיהאזא אין דער שערטדדידיגער
 בע. א־טען מאגל־נע אללע ארף יודע; קערמען
 בעליידיגט■ שטיטצבלאטט זיינעם אין איגד שימששט

ק זאגא־ האט ער יא,  האיאנשקי שערטה־ידיגער ד
 דיעזע־ וואם לאששען, הערדסשא־דערן דועלל צ־ש

 וויילעדוועי. האט, אבגעיויעזק אבע־ עררענמאנן
 אירש טיט דך האלט, גענוג עה-ענהאשט ניבט הא־וא•

דועללירק• צו
 א". דעג־ ו,יער ודר, טאבטען ש-אגק אבע־

 היין דער יידע, דער איזט. בליטניעריגער גענטליך
 אללעם ניבט לאגגע זא דאיף. נעניעשען שלייש
״•איזט, העררסגעצאגק בייט ־  גע* דער א־ינע־ !)

ק  שע־טהייד־גע- איינק לאנדעשגעזעטצע ד־א ג
 :־:ט טעגשק א־נש־לדינע ע־ דייל •יילד. טא־טק

ק אין ז ידלל לאששעז שע־שטאבטען קע־קער ד
 ש־־נדע א־נזע־ע בעניטצען געלעגענהייט יעדע

 שארצובדינגעז׳ אונש געגע; שע־ליימדונגען נ־־ע
 אג־ קייגק יודען דיא דאש בלאטט. איי! שיייבט

 א־־£ דע- שייעל דע־ אן האבק, גענאטטען טהייל
 דיכטעים ג־אסען דעש שטאט־ע דע- שטעללונג

 יודען דיא ליגע. אייגע אבער איזט םדא שעטאשי.
 בעטהייליגט; דך געטיינדע איש גיבט ניר רא=ע-

 4 חג! איו :ד'א ש־נאגאנע דע־ אי; יודען זיגד ודר
 ודר דנד אבער שק— הדזעם. א־גזע-עש וועגדק

ק איגד אנדעדען דיא ודא ב־רגע-, ב  שאט. זאיבע ע
 ע-שיענען, געטיינדע אלש יודען דיא וועדען ר־אטען.

 געדג- דינער אנדעדע איגד ו־ערהאייאי וד־דען זא
 א... ־,—א ..זעהט ;האבע; געשדיען נונגפגענאשסק

 ב־לדקז שטאאטע איש ש־טאאט א־יגען ■רען דיא
!־ראנאל דאש איזט דאש

 וועדה*- א־:ר האראנסקי ד־עלל דאם א־בער
:שאלנענדעש .,ע-עטע-טעש״ טעלדעט ו־א־

 נלמל־ך ווערהאי־א־ש ש-יינד בעסטע דעד
 איזש -עלל, געא-ג דעש־ט־־טע רייכסטאגש דער
 בא-טהא הע־רן ע- ויא גערייזט. קלדזעגבירג גא-

 שארלעג- אינטע-ש־־שט ציר עדקלערונג שאלגענדע
 שט-־יט. דע- דאט היעטיט ערקלע-ע ״איך :טע

̂ל- אין ויערראייאי העידן אוגד סיד צ,־.יישען דע־  ש־
 ... ענטשטאגדען צי־טינגסבעריבטען שאן גע

 או־שגעגליכען א־בעראיינקאטמק געגעגזייטיגעם
ק איך וזעסדאלב ווארד,  אלש געגענשטאנד ד

 ר ט ע ג ם י ו א ג י ד : ע ט ש ל ל א ש
ד־עזע - !*בעטראכטע

ז ע ג א -------- ,
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 דע-. זאנדע-ןגאב אינטע־ש־־־בען. ג־בט באדטדא
 ;>ד״זובע ״אדף :אב ערקלע-ונג שאלגענדע זעלבע

 *לע׳ו ׳ סעיי נעא־ג רייבסטאגסיעש־טי-טען דעש
 העד-ן איגד מי- צווישע; דעד דאם היעט־ט■ איך -ע

 עג. בע־־בטען צ־־טונגם שאן שאלגע אין ווערהאוואי
 ב־ידע־די- אונזע-ע- זייטענש שטיייט שטאנדענע

 איך אייך וו^צי ויא־דדע, בעגליבק ע־יגען טיגען
 לעטצטע־ דיעזע אום גאב!־־ איינווילליגונג מייגע

שא,גענ. מאן מים שערשטדהק, צו ערקלערונג דע

 וועד. הער־ איזט יאה-ען שאר שאן וויששען: דעש
 באר- העררן צייטיונגסשרייבער׳ דעם שאן האיואי

 ווארדק׳אהנעאבער דורבגעם־יגעלט ט־בטיג טויק,
 אייגע בא-טייק העררן שאן היעשיר ווע-האוואי דאש

 העט־ געשאידעיט דועלל איין דורך גענוגטהואונג
 גע־ שעשט נאך בא-טהא הע-ר ששעטע- אלם טע.

 בע. א־ינער וועגען א־ ו־ע-הא־ א־ם ויאה, קאמטען
 ע־שוה־ הע־ו־שצושאדדערן, דועלל צום ליידיגינג

 שאן צושאר ן—קו ווערהאוואי דאש היער. ערפט ער
 וויא ער, דיא ע־ה־עלט, ש־יגעל טיבט־גע בארט־יק

 א״ג. שטיללשווייגענד מענש, ר ע ג י י ש ן איי
 וואור. אוטשטאנדעם ד־עזעם שאלגע אין שטע־טע.

 ווערהאוואיים אוגד ם בא־ט־א צ״גען דען צווישען דע
 בא־טהא דאם געט־אששק. שערא־ינבארוגג דיא

ש איין דא קלויזענבירג, נאך וריקרייזע י א־ינשאך
 עם ווערהאוואי וויא מעגש דורבגעשריגעלטע־ גער,
 !דועללירע א־הם טיט דך מא; דאם שערדיענט, ניבט

 ע־קלע- דינע בארטהא. נאט־רליך ווילליגטע ה־ע-ין
 עדדעגדעט■ רן־נע דורבאויש אלזא עגטהאלט -וגג

 געגעגטה־ילע, אים זאנדערן ווערהאוואי, שיד טונג
 ווערהא. דאש טהאטזאבע, דעד בעשטעטיגונג דיא
 - א־זט• מענש דודכגעשריגעלטעד שייגע־, איין ווא•
 קוים הא־אגשקי הע-ר זיך די־שטע דעם אלל נאך

 איין ווערדאוואי הער־ן טיט שיהלען, שעראנלאסט
 שלימטשטעז א־ש ודרד ער או־שצינעהמק דועלל

 :געטהאן בא־טי־ק אייך וואש טהין. -אם שאללע
 עבעגשאללם ווע־הא־וא־ העדרן נעמל־ך ודרד ע-
_________ז אבאהרשייגען גיט

נייאיגר,ייטען. פערשיעדענע
ע ג י ט ב י ו ו ) ט ד ע ב *  ן.)דיט גע נ הו א

 דודבשיהרוננשראטטיס• ד־א היער איזט טאגק איינינען
 זיעבעג־ א־נד אינגארנם יודענדדיט א־טה׳ דער שיאן

 הע-דק דיא דנד אנדעזענד שערזאטטעלט. בירגענס
 שאנשעלד דגמיגד א־טאט—באלאשא ידים. שאלאטאן

 ג־*ש■ א־דדאראוללטאנן -אאב, א.קאניג נ־־ט־א׳ים.
 דאב. העדשא־ראגעג־ען טעה־ע-ען נעבסט ־דיין •יא

 אללגעטיינע דיא איבע- אוש לאגדעם, דעם ב־גען
 בע־אטהען. א-טרא-אקסקיודענהייטצי דע- לאגע

 זיעה־ קאנשטאטירק׳דאם טיטבעדדע-ן טיששען ווי-
 דאש בעוועגינג. יודעגש״נדל־בען גאנצען דע- רעגד

 הע-טעסטען דען א־טטע- ארטהאדאקבע.יודענטהים
ד יי ש דעד דיטענס אגג־־ששען  ש־ייגדע איגד ע נ

גשי אונזערע וואר• אדסגעזעטצט יודענטהוטש דעש
 א־טהא. דע- בעהי־שטק, אנט־שעמיטען. ד־א ..,

 ־,רעליג יודעב-דכטבריסטענבלוטצודינעם דאדשע
 שעיטהיידי־ אונזע-ע שריינדע׳ אינזע-ע ד־ט־ם. אזיק
 אש אבער יודען, דעם לאב שאגבטע דאש ז־נגען גער

 איינען א־טדאדאקסען דען דאך ז־א געבען ענדע
 ק־ינע ז־א דאם שאר, א־הנען ו־ערשע; איגד היעב

 אבזאנדע־ןאין דך דא דאם ■וערק, ל־לטי-שר־־נדע
 אנג-יש־ דיעזק נון אתית• קליידיבג אוגד ששראבע

 יודעג־ אדטהא־אקשע דיא דארף געגענאיבער, שען
 דא- א־זט עש בלי־בען, שטיללשווייגענד ניבט דד־ט
 אגגעשי־נ■ זעה- זא דיא איש צ־־ט האבשטע די* העי

 איזט דיעזע דענן רעטטען, צו א־יטאנאמיע דעטע
 זע־ק׳ עש דע־דק ורד גון שש־על דעש או־ף

 דירבש־ה- דע- מ־טגליעדער העדרן דיא אינוויאשערגע
 לאזען ארשגאבע וויבט־גע דיעזע רונגם.קאםםיםם־אן

 געיוים דא עם !וירד ניטעןוויללק׳ דע; אן ווע-דען.
שעהלען• ניבט

ן * י י א ט. ם י י ג • נ ע ט ם י ט ש א ב (
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 באש. דע- בעט.לאקאלע אים ן.) ע ג ג ו ג א״ל ש

 מאיער שרעדיגער ה־עלט בודאשעסט, אין טיבטק
זאגטע ער יודענשראגע. דיא איבעד רעדע אייגע

 ערווארטען אללעם ווידער גאכדעם ז שאלגענדעם
 נאבאהטונג איהרע יודענשערשאלגונגק דיארושייטען

 או־זאבע, וואהל מאן האבע געשוגדען, גארן אוג אין
 צור אוגד צוצו־ויענדען או״שמערקזאטקייט דיעזעד

 ביי. געמיטהער דער בערוהיגונג איגד אוישקלערונג
 הא. שערשולדעט יודענש־אגע דיא וועד צוטראגען.

 דיא אבגלייך כריסטען. דיא אוגד יודען דיא ז בע
 געראדע אוגד זייק א־ז־אעלם ש־ייגדע באשט־בטען

 זיא דאם ווערדק, געזאגט מיססע זייען, עם זיא ודיל
 נע. אוגד געזעטצע געגעבענען א־הנען דיא ניבט

 געווארדענק איהנעז דע■ ניבט געהאלטק, באטע
 דען דאדום דך איגד עדשיללטען טרייא בערוף
 דיא דאך צוגעצאגען. שיינדשאשט דיא א־נד ה;<םש

 ודרדען בעשולדיגעז, צו אלל־ין ניבט זי־ען ודען י
, כריסטען וועלבע דיע־עניגען, שיעלמעהר ישען  הי

, כרישטען אויך ן י י  יודעג. קייגע עם געבע דאגן ז
̂לק יידישע דאם ווירדע דאגן העטצען,  וועג־גם- שי

̂ן ניבט ם טעג  האבק ברישטען דיא ליידען. איהנען פז
 אייג. ניבט האבען געטהאן, ניבט ששל־בט איה־ע

 צו יודען דיא או־שהא־ע, מאן דאם געא־בט, שלוש
 העט- בריסטען דיא שערשאלגען. צו אוגד שען האש
 קריע; אוגד שט־ייט דאם מיסשען, זארגען טען

 דיא שערזאדנען. מענשען דיא זיך דאם ארע, איישר,
 דא דאם שווינדע, הערצען איה-ען ארם ש״נדשאשט

 איינאנדער שיר רייבען, ב-ודערהענדע ד־א דך
 ער. שאלקער דיא מישטע גיישט דיעזע- ווירקען,
 גע. דיא בעהעררשען. נאציא^נק דיא איגד שיללען

א איגד זעטצגעמנג  שע־טאג שטאאטשגע־־אלט -
 צום הע־ץ ריין ייע-דע געייא-ט ט־ט ניבט. ר־עם

 שר־ע- דען ש- ש^לק קק נעטאבט, געגייגט ש-עדען
 גו. א־ינען מאבטע ש־עד־גט ד־א - ערצאגען. דען
צוהא-ער. אללע אדף א״נד־וק טען
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 אג. היא האטטע אג-אם אין נא־יאק מאלעד דע-
 עסטהעד דעד ע-טא-דונג ריט־עללע געבל־בע

 איינעם אין געשעדען ודרקל־ך אלם שאליטאיטי
 גררענהאשטעסטע דאש ארף אל.געמאל־ע ג־))בק

 אים יינגסט ■יאי-דע דאסזעלבע דאדגעשטעללט■
 איין אלם ווערהאוואי העדרן שאן ״ש־גגעטלענשעג־

 אוגד בעשריעבק ראנגעם ערשטען קינכטיוערק
 דאר■ קינסטליבען גענו־ען, שאללקאטטען זיינער

 שאטא- געלאבט. אללעם איבעל וועגען שטעללוגג
 הערר וועלבע עש, ווא-ען בילדעם ד־עזעם דאשיע; ג

 הערומגע־ אבגעארדנעטענהו־זע א־ם אגאד־'•נגשט
 דאם געטעלדעט׳ אג-אש ארש ווירד נון האט■ צייגט

 גענאנג. קינסטלעד ״שיגגעטלענשעג־ שאם דיעזע־
 ע״. שערזובטער וועגען נאראח זודעלמאלער טע

ט ש-עששונג ע ט ש א ה ר ע  נאוואק וואו-דע• ש
 א־ן געטיינדע א־ז־אעליטישען דעד נעטליך האטטע
 שארט א ז איהם אנבעשאהלק, ב-עשל-ך אג-אב

 ער ווידריגענשאללם ש־קען, צו ג־לדען דרייטייזענד
 — ווירדע, ׳טטעללען אוישלאגע דיא אי; בילד דאש
 קלוג וואר ראבבינער. דא־ט־גע דער דאהן, דר•

 בריעףנאוואק־ם שאליצייאדען דארט־גען הער נענו*,
 זא. וואורדע מאלעד יונגע דע- איגד איינציש־קען

 ווירד זא — שערהאשטעט. ערשרעשם־נג וועגען שא-ט
 שטענדגען דינען שאן הירלאש־ ״בודאשעשט• עם ד

בער־בטעט■ אג-אם א״ם קאררעששאנדענטען
. ן ע ג נ ו ט י י צ ע ש י ל ג נ ע*( י א

ר ע  דען אין ן.) ע ט י מ ע ם י ט נ א א י ד ב
 בעווע. אנטיסעמיטק ווירדדיא צ״טונגען ענגלישען

 שערשפטען דער אין קאנטיגענטע דעם ־ איי גונג
 ;דשרייליך, האך איזט ״ע- שעראורטהיילט, ע ווי־ז

 ״דאם בלאטט לאנדאנער בעריהמטעם איין שרייבט
אוגד שארט רעגיערונג אםטעד-ייב.אונגארישע דיא



ע.4 י י . ע ש י ד י י נ ג נ ו ט י י .סא 7.צ

 האל- א־־ן 2 נ^ך נדר אלזא שעהלען טילליאנען
 נייע איינע דורך זאללען רעזע אונד טילליאנען׳
 הערבייגע. א־ינקאטטענ-שט־יעי דעי ערהאה־נ;

 ניר וויר הארק דעם אלל שאן - ווערדען. שאששט
 אל־ אונוערע יאהר צו ־אהד שאן טאן דאם שיעל, זא

 שט־יערן נייערע נאך אינד ערהאהט שטייערן טען
 ש־נאנע- אונזער דך ציינטע אינדעסטען !הינצושיגט
 צור געזעטין איין ער אינדעם גנעדיג. ארך ם־ניסטע־

 ערווערב. דער £אן טאנלאהנער דער בעשרייאונג
 טילי־ ד־א ער האט שערנער אייננעבראכט. שטייער

 נולד׳ 10 אלם וועניגער דיא לייטע, ־ר6 טערטאקסע
 העראבנע־ גולדען 3 ארף 5 שאן צאהלען, שטייער

 טילי. דיא ער ערהאהטע אבער דאשיר טינדערט.
 שטייערצאהלער. ג־אשערען דיא פיר טערטאקטע

קאטמע. קורין צו ניבט ער דאמיט
ם ע ד ן ע ה ע ו ו כ א נ ) ו * ב ש ע י  - ש

ר ע  דיעזעם -טען12 אם ם.) ע ל א ו ו א ר ק ג
 יו■ דע־ אנגעלעגענה־יט אץ ש־עשבורג אין וואורדע

 נענע. ארשערארדענטליבע א־־נע דענקראוואללע
 אב שטאיט-רעש־זענטאנ׳ן דער ראלשערזאטטלוננ

 גע־ דיעזע־ בייא ־יכטעטע ש־שטארי דר׳ כעהאלטען•
 דאשפעל- א״גע שטאדטהוישמאנן דען אן לעגענהייט

 א־גטע־־פאללאציאן ע־סטע דיא אינטערשעללאציאן.
 אנטישעטי. איין שרעטבור; אין בעשטעהט :לויטעט

 איינען שטאדטהוישטאנן דער דולטעט 1 טענ.שעריין
 ם־ניסטע. שאש דערזעלבע אבגלייך שעראיין, זאלכען

 רעד- וועלבעש טיט ? וואורדע בעשטעט־גט ניבט ריאום
 ראש שערנער, שטאדטהוישטטאנן דע־ דולדעטע טע

 געלד■ צייטוננ איינעד אין אששענטליך שע־אןין דיעזער
 דרעזד- דעש צוועקע צום שעראנשטאלטע זאםטלונגען

 אינטער- צוריטע דיא - 7 העטצקאננרעסשעם נער
 דעי דאש .־יבטיג. עש א־זט לויטעט: שעללאציאן

איי וועגען א־יזענשטערטער שטאדטרעשיעזעגטאנט
 וזע. בעהא־דען ־יא געגען אי־שעדונג שארשען גע

 רעם אננעלענענהייט אין שערהאלטענם איהרעם גען
 א־ינע אין שטאאטש-אנוואלטע שאש יודענקראיואללם

 £־א. איך ? וואו־דע נעצאנען אונטערזובזננ שטרא£
 שטאדטרע. איין דאש ד־א, שנואטטהא£ט עש אב גע׳

נענעראל. אייגע־ אין אייגע־ וועגען שרעזענטאגט

 האט ;ענעדאל£ערזאםםלוננ דיא - !״דאנענען וואר
 ג־טה" שטאדטתיישטטאננעס אנטווארטעןדעס דיעזע
נענאטמען. קעננטנים צור שענד

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג
שרייזע. שעשטער

פאן ט. פ ע ש ע נ - ע ד יי ר ט ע נ

אב
0

 דע־ לייטענש איישע־ונג געטאבטען £ערזאםםלונג
- פע־שאלגטווע־דע שטאאטשאני־אלטשאשט  דער ז

 :שאלנענדעם היעררף ערווידערטע שטאדהדשטטאנן
 טינישטעריאום שאם אנטישעטיטענ-שעראיין דער .דא

 דיעזער עקם־שטירט זא וואו־דע, בעשטעטינט ניכט
 איינען איש אלזא ט־ך ע הזי״ איך ניבט! טיך £-ר

 קיט. צו ניבט נא־ עקשישטידט. ניבט דע־ *עראיין,
 א־יזעג. העררן דעש £ע־£אלגינג דיא וואש - !סערן

 מאג־שט־אט דער האם זא בעםד*££ט, שטעדמער
שע־זאנליך איך געביללינט. £ער£אלנוננ דעששען

ן יצע י ו  וואי ו
 וואר פע־קויף דער געבראנט, סארקטע צו שעסיג נעפטעין

פערקויפט. וואורדען טעטרצ׳ 35000 נוט.
נולדען• 6.75—6.05 ן(נייעס) י א ק

ער  אלצ-8 נול■ 6.50—5.80 פוטטערוואארע טע ם ג
נול. 7,70—7.20 וואאיע

נולד. 7.85—7.80 ץ ו ר ו ק ו ק
נולד. 6.12-6.10 ר ע פ הא

גולך. 12.25 קארל ס ם ע ד
 קילאנראטש 100 צו כאללען סער ל-פר״וע ד. ע ס

1 נוט׳ אפעשט,
1 2 3 4 5 0 7 8 '/,8

20,50 - 20 19.60 18.60 18.20 17.30 16.30 14.60 12.50 9.50 
נולדען•

נול. 4,— נ־אנע נול. 3,60 פיינע ע י י ל ק
פי ט ש ו ט י  31.— קליינען אים טעטהאדע נ״ע ר

 פער נולד. 33,25—33.— סעטדאדע אלטע נולד. 31.25
פערצענט. ליטער 10000

 45—35 העקטאל־טער פעד ץ. י ו ו א ו ו י ל ש
קוואליטעט. נאך יע נול. 75-60 סירטיער אלטער נול.

נול. 50—49 (חלב) ש ט י ל ש נ ו א
 אק- פע־ פאש-וואא־ע סערבישע ן, ע ק ש ם ע ו ו צ

נול. 25.—24.50 טאבער-נאוועטבער
ל א ב י  100 פע־ נול׳ 37 ראפפיני־ט דאפפעלט ר

קילאניאשש•
נודד. 17.50 אוננא־ישע ן ר ע ם פ א נ ק

 17 — נאנאטע- (לעקווא־י) ם ו ם נ ע ק ש ט ע ו ו צ
נולדק. 17.50

אוננא־־שעקוח• ק־ 100 פע־ נאטירען ודר ד,ייטע,
 נול. 115—105 טראקענע אכסענהייטע נול. 112—108 ר,־•טע

 קאפפע אהנע קאלנ-פעללע נולד. 10.50 10.— -אפהי־טע
ק־לא. 100 פער נול. 215—210

אקט• 14. £אם לאטטא.צ־עהוננ
60 80 77 19 35 ען8א

9 27 2 85 13 לעץ

:רעדאקטער פע־אנטווא־טלינע־
׳ א י ת ו ק י י ו ל • ה ר ע ר ע ד ע ל

, ע ט א ר ע ז נ י א
ראטהים אדאלף

 קנאבעג־סליידער-ניעדערלאנע אונד העררענ■
 וויז-א- קארלשקאשערנע לאנדשטראסע, בודאשעשט.
 סאששעעהויזע. א־צ״שען דעם ווים
 שאן לאנער שא־טירטעש . רייב דין עמששיעהלט

 נ־נאבענ־ ארך זא ורנטער-אנציגען, אונד הערבשט■
£אזאן. נייעשטער נאך שעטנז) חשש נבלי הליידער

 ב־ננען ווערדען מאש נאך בעשטעללוננען
 ירט* אונד שבת שאן או־שנאהטע (טיט שטונדען 24

אננעשערטינט

ערשינדונג נייעסטע דיא

38-2

1 ו
עפ  ם: ר

 נ י נ א ה
■לד.

 קוואליטעט. נאך ■ע נול. 66—50 ן •י ט ש נ •
נול• 6.50 ן ע כ ו

. :עלי־טעטע־ וואנש-דא נולד. 33-32-

ם ו א ע ד א י ט ע נול. 23.76 פ
 12000 וואורדען וואנע פא־־נע־ אץ ע, ל ל ע פ-פ א ש

 צוואר אונד פע־קויפט. נאטטוננען פעישיעדענע ששיק
 נא.שקע* פאא־ פע־ נול' 2.90—2 40 דייטשוואללינע

 טאצעראני. אונד טי־קישע נולד. 156—140 באנאטע* אונד
 נאט- אונד ק־אאט־שע נול• 130 פע־נישע נול. 50—49 שע

 2 פע־ (אללעט — קילא- 56 פע־ נולדען. 49-48 נ־שע
פע־צענט.)

ט א  נול. 60-50 דייטשוואלליגע ע. ל ל ע ט-פ ל
 (אללעט נולד. 95—85 ל־ינטע נאנאטע־ אוגד נאטשקער

■ק.) שט 1"2 פעי
 165—460 -ק'12—10 ברועע ־, ע ד ע נ-ל ל א ק

קילא. 100 פע* נול. 385 -365 -ק'8—6

 פ־אפעשא־ נאך דאש א־וט
 ניי- אטעריקא אייש נאנאנד

 עלאשטישע פע־נעששע־טע
 פאלליט־ פאן ברובבאנד

העירען פיר ואוואהל צער,
אהנע איוש זעלנעם ; קינדער אונד דאמען מיד אוץ• ארש

אונד קאנשש־וא-ש קינשטל־ך שש־ נו ר״נעם <ו־ש 1 שע־ע־ן
פעראלשעשששען ריא ועלנשש עש ראש צוועק, ק דאני ד

בריננט. לאנע נליינע דיא אי; צייט קירצעשטע־ ן א כ־ינע
ראפפעלשע נולדען, 6—7 פאי נע ע: איינפא: ז ' י שר

כיל־ האלפשע ריא אוש קינדער יר ש׳ נולדעז. 15■ - פאן ס!
לינער.

 לופש-שאלשטע־, טושטע־-שפ-יטצען, אץ לאנער נ־אשעש
 נוסי• אללער אונד נוטטי-שט־־טפפע; נעטט-איינלאנען,

 אנצונע ניטטע !;רוכנענדער ני־א — לואא־ענ-א־ש־קעל■
דיא א־־ך וא דאפפעלט, ארע־ ל־נקש רענטש, אנ נען

ו101}11/ ?01417268, .>! 1ז 8411)1811̂,
1111ו1ליייןה1, 1ו־ו'י1>/וו1><,614£1.א**ו

אקט. 15, שאם בארזענקורזע בודאטינסטער

יען

ע* ז א ל
 שטאאטשלאו פערצענש־נע4 ע־1864
לאוע נאנצע . ע־1860
, י. פינפטעל . ע*1860
 נולר 1110 צו ששאאששלאוע ע*1864
. 50 צו ' . עש1864

.......................................ק-עדיטלאוע
 . . . דאנוי־דאטפפשיפפאה־שש-לאוע

 נולדען 100 צו פראשיענ-לאוע אוננא*.
. . . נולדען 50 צו האלנע

................................טהייסשהאל־לאוע
......................קאשטונאללאוע וויענער

. . גולדעץ 100 צו לאוע ט־יעששע*
....................... ■ענשאנשיינע קאטא

.................................... ט־יקענלאוע
...............................לאוע אינסנרוקער

 . . נולדען 40 צו לאוע קלאר•
. 10 . לאוע קענלענוישש

 לאוע קראקויער
 לאוע אפנע*

 לאוע פאלפש•
 רודאלפשלאוע

לאוע שאלם

20 .
40 .

40 ״ . 10 
. 40

20 ״ . ---
 40 . לאוע נענאיש סט.

 20 ,לאוע ויער שטאנים־
 20 . לאוע ואלרשטיץ

20 , , ווינדישג־עטץ
20 . לאיע לאינאנע־

לאוע :נורנערואלצנ

12.
120 50 
130 50 
134 — 
170 —
139 50

175־
— 109 

25 118 
-118 

11050 
125 ־5

— 127
— 34 

 24 ־
 24 ־
41 ־

— 19 
75 19

— 40
— 38 

! -20
63 
24 
46 
24

50

ווערטד-שאשיערע•
.....................6.״ נאלדרענטע אוננא־־שע
 . . . . 4./״ פאפיע־-־ענשע אוננא־ישע
. . . .נרונעדנטלאשטוננען איננא־ישע

...............................טעטעשער־נאנאטער
............................... . ויעענענבירנישע

...............................................נאל־צישע
...................,........................וינער ניקאו

 . . . א־־ועננאהנ-אנלעהען אוננא־ישעש
 . וו־ינצעהענט-אנלאווננש-אנלינאציאנען

 נאדענקרע־ אוננא־ישען דע* פפאנדשיינע
 . . פע־צענא 5״׳ צו דיט-אנששאלט

 6,/•,/■צו ה־פאשה.-נאנק אונג. דע* דעטשא
5״,/י0 צו נאעענק־עדיט אללנעט. דעטטא
...........................פע־צענט 5 צו דעשטא

.......................אוננאריש-גאליצישען דער
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ס* 8. ע ע י י ג. ש י ד י . י ג ג ו ט י י .3צ
 ליעם קנאבע דער - !״קאננטע ארמטיייבען קאסט

 אפשע■ ניטעם טיט שפיילען ד־א אם אונד **פפען6 דד
 טעט.0געודרטהשא וואכענלא;; וואורדע ז?) ט־ט.

 פאפפע־ייא, דיא אידם מאן ענטדעקטע ששעטער
 א־בער- דך מיטלערוויילע דער שארף, טאר־ין דז*ך

 ניכטגעשא• אידם דאשדיעזעשפייזען צייגטהאטטע.
 אייך וויעדערשטאנד יעדען אהנע נון איסט דעט.

 ״ש־געטלענשע;״, ערצעלהט ווייט לא טישה-קאםט.״
 £־יהע־ שאן שאלף טאייין האט וויססענם אוזערעם

̂לל איבע־הייפט געגעסםען. בויערן דעם ב־־א  ע־ זא
 ו־^רדען £ע־נאבלעםםיגט לעדר ערציעודנכ דע־ אץ
 ליידער בל־עבען עדצ־עהונג דע־ אל;ען6 ר־א דין.
אדם■ ניבט ארך

ט ן ע ב י ו ל נ ן ע לד * ־  אד ט ן דע ט
 ווירד (־וסלאנח ניקאלאיעף ארם ט.) ל ה א צ ע ב

 דאם אץ ו-אורדע טאגע דיעזער. בעריבטעט:
 _־עה־יכעש17 אי•; שש־טאל יידישע שטעדט־שע

 געביאנט, האנדטאנן, מאלדא נאטענס מעדכען,
 רעם ערק־אנקינג ליינעי א־טשטענדע ד־א ראם

 אנדע־ען אם א־גד וואללטע אנגעבען ניבט ארצטע
 שער. איינע ע־כאב סעצירונג דיא שטא־ב. טאגע

 אין לעבטע ראנ:־טא:ן ד־א £אש£א־. טיט ;ישט־נ;
 אידיי־עד שאן ד״ע־ו ב־יא שטעדטכען קליינען איינעם
 לעבצעהנטען ש ע ר ר • א אין א־ב־יט. - הענדע
 יוננעןהאנד- א־ינען אין דך ליא שערליעבטע יאר־ע

 ערקלערטע. צ בע־י ארך דך וועלשע־ ווערקער.
 על רוב הונדע־ט ליא שאללם הי־־אטהען, צו ל־א

 מאכלי:. ך,־ינע ליא דא זאללטע. בעליטצען טיטגישט
 אי:. שערהעלטניססע איהדע שי־ ד־עלע לא־ קייט

 ליך ענטשלאש ע־ווע־בען׳ צי שיטטע ערשורנגליבע
 ליא ווא נעהען, צו ליע־ו כאך טעדבען. יונכע דאש
 אינטער. נעהערין, א־ינער פ־־ינד־ן, א־ינער בייא

 אבער שאל־צ־־א ד־א האששטע. פ־נדען צו שטאכד
 ־ער שאשסעם רעם אנטעלדונג ב־יא אוכטע־לאנטע

 או־שענט. דען ז״א, יידין איינע דא ודיל א־טען,
 איגד של־־ש־גע ראש דע־ שניידער, איי; א־:ד האלט

 בעהאל■ דך ב־־א גע־נע טעדבען רעבטשאששענע
 בעשעהל. שט־ענכע; דען ע־היעלט העטטע, טען
 בע. צ־ ליך ב־יא אוטשטענדען ק־ינען א־גטער דא

 א־נ- ראש דך גאב שע־צורישלונג דינער אי; האלטען.
גישט. דודך טא־ דען מעדבען גל־קליכע

ו צ ) ן * ע - ד א ר ק ר ע ג ר ו ב ס ע ר  ש
 יענע כעכען שלוששע־האנדל־נג ד־א ן.) ע ל ל א • ו

 ר־עג- דע־ אכלעשל־ך וועלכע אונרוהעשטישטעד,
 דאטיטאט א־ם א־;ד שטא־ט דע־ אין קראוואללע
שרעש■ ביים ־־־־ד ו־א־־דע•, שערהאשטעט ש־עשבורג

 שטאטט. מאנאט קינשטיגען גער־כטסהאף בורגעד
 שאן וועלבע שינשער.קאטמ־םםיאן׳ דיא - שינדען.

 גענעראל. ארסערארדענטליכען _לעטצטע; דער
 שטאדטרעש־עזעג■ שרעםבורגעי־ דעד שערואשטלונג

 אונטערלוכען׳ צי אים ווא־דען׳ עכטזענדעט טאנין
 דער געלעגענטליך קאטטונאלבעהאדדען דיא אב

 הא. געטהאן שולדיגק־יט איהרע יודענקרא־ואללע
 אבכעהאל. זיטציכג עדשטע איה־ע תיטע האט בען,
 שערשא. יודענקראוואללע דער ווענען דע־ - טען.

 אהנע דיענסטאג וואו־דע מ־:אעלי.םארקט בענע
 לאננטא: ע־אששנעט. שטארוגג מ־נדעשטע דיא

 איינער אין שלאסבערגע דעם אייף ווארד אבענדם
 דויש. יבען געוואהנל ינעם אי אין פאלדאט שענקעאי־ן

 מעססערשטי. <! דודך לעבענשכעשעהרליך האנדעל
 אבענטייער. צו אכלאש דען וואם שעי־וואינדעט, בע

 ניר. רוהע ד־א וואורדע דאך ;כאב געריכטען ליבען
כעשטאדט. כענדם
 דיעלעם .ילל שאם ווירד 0 א ר ם ם י ו <א *

 יודען דיא כעגען אכיטירען טשעבען ד־א :כעמעלדעט
 א־ישטערקזאטקייט ד־א וועלבע ווי־לע, איינער אין

 העטצע. דען צו שערדיענט. וואהל רעכיע־ונכ דע-
 בע. וו־הלע־ייען דך כעזעללען צי־טונכען ־ער ־ייען

 דיעזען רעכיערונכ ד־א ווענן אגענטען. צאהלטע־
 הא. דאנן ווירד, ענטכענענט־עטען ניבט שא־כענכען

 ש־עם. אין ורא קראייאללע, באהמען אי• וויר בען
 עקסטרא. ״וויענע־ דיא - ערווא־טען. צו ב־־כ

 שערלרטעט עש :בודאשעשט ארם מעלדעט שאסט״
 אוישענטהאלטעש דעם וועדי־ענד דאש בעשטיטטט.

 ני־בע. א־ינע איבע־ שערשיגונכ ד־א קאיזע־ש דעם
 גע• יושטיצטינישטערס דעש פאשטעכש דעש לעטצונכ

 שוילער יושטיצמיכישטע־ ווירד. ווערדען טראששען
 כעל־ננינכשש־י־נ■ אללערגעט־־יעסטען דען צ: שי־נט

 ער כעהארען: צו ש־טאכיש אינה אכאר״ם רען
 דעש וועכנאהמע ד־א כעכען ענערכיש דך שט־ייבט

 נירעדיהאלאער ד־:ש הענדען דען איים ש־אצעםכעש
 איי• דעלענירונג היא געגען אונה כע־יבטסהאשעם

 ווירד ־.'שט־צשינישטעד נייער איין אנדערן. נעם
 יעדער אין רעש דעלעכירונכ היא צור־שעללאל אבע־

 שט־אש שעשטעד שע־טררענשייע־טהען בעציעהונכ
אנא־דנען. נע־־בטטהאשעם

ה ש א * ־ י  ער ג ר ו ב נ ע ם ־ י ו ו ל טו
 ע. ב ע ש י ט י ם ע ש י ט נ א א י ד ד נ ו א
ג ו ו נ ע  לעט־צ- אש שאנד שטוהליוי־שענבורכ אין כ.) ו

 אבערכע. רעש וואהנינג דער אי; לאטשטאכ טען
 טהיילנאה־ נטע־ או שאד־ענ*.מאר־ש ש לאד. ששאנש

אונד אייטואהנע־שאשט דעד אינטעלל־גענץ דע־ טע

 אנ. אין ש־עששע דארט־כען דער שערטרעטער דער
 איינע בעווענונג אנטישעטיטישען דער געלענענהייט

 אין דעם נאך וועלבע שטאטט׳ שי־יוואטקאנשערענ־ן
 ״:אבאד. בלאטטע ערשיינענדען שטוהאויישענבורג

 דנד יודען דיא שאשטע: בעשלום שאלנענדען שאג״
 איינצובערושען. קאנשע־ענץ עהנליבען איינער צו

 ד־א נעכען נאך שיר וועדער שר־־בען צייטוננען דיא
 אבער בעהא־רען טאנע ליידענשאשטדכעם אין יודע;
 אוכד טהאטהלאכען דער דארשטעללוננ דער בייא
 דעם אונטע־שטיטצינג ארףדיא בעהארדע דיא קאנן

רעכנען■ שיבליקוטם
. ר ע ש י ט * ם ע ס י ט נ א ו • א ר ק

ן ל ל א ו ו י  אין א.) ט א ל א ש.ש א ק א ר א
 ״אינטעללי- דע־ א־ינעש העטצערייען דעד שאלכע
 ם.ה.ב....י נאטענם מאננעם, אנגעהארענדען כעניך
 בעליעבטע דעי ראקאש-שאלאטא, ארך נון האט

 דיעזעם, 10. אם בודאשעשטע־ דער ארששלוכשא־ט
 ם ע ל ל ע ה בי־א אלזא אורד, 11 שארמיטטאגם

 אונטערדעד כעהאבט. יודענקראוואלל ליינען טאכע,
 בעלאששענע שטירצטען כענאננטען דעם אנשיהרונכ

 דא־ט־כען דע־ נעשעשטע ווענינען דיא אין בורשען
 דעש א־נטע־ דיעלעלבע שלינדערטען אונד יודען
 !״יודען דען טאד ז יודע; דען ט־ט ״הערונטער :רושע

 טילי- דע־צ־־ט אילט גליקע צום ארם. שאללקאממען
 לא. ר־אוואללע ד־א ׳ וועלבעש שאלאטא. אין טער
 הוישט־עדעלסשיה־ער דיא אונד דעטששטע ט שאר

ליעם. שערהאשטען
ן י י א ) ם * ע ש י נ ל א  י. ל ט ם י י כ ש

ט ט א ל ב . נ ע ר כ ע ב י ) א . אי של סא-ע  טי
 א־נ• צי־טיננ שאלנישע איינע ערשי־נט קראקד אין

 ב־אבטע בלאטט דיע־עש ״טשאם״. נאמען דען טע־
 דיא איבע־ א־ט־קעל איינען טאנען אייניכען פא־

 א־נ. ן כאני עש וועלכעם א־ן נעש־בטע עשלא־ער
 בעשש־יבט. כעני־ אנכעלעכענהייט דיא שארטי־א־ש

 :אנדע־עם אונטער עש ה־־סט א־טיקעל דיעלעם אין
 אין דאש הין, דארו־ף צ־יגען אוטשטענדע ״אללע

 וואור. פעיאיבט מא־ד קי־ן דורכאוים ט־שא-עשלאר
 דאשזעל. ווענן טעדכען׳ ראש דידשטע זענדערן דע
 זאללטע, ליי; לעבען אם טעה־ ניבט ווירקליך בע

 וועלבע שערדעבטיכונגען, אללע ליין. שע־אינגליקט
 כע- צי תלמוד דע־ ווירדע אלם אנששיעלען, דאררף
 בלוט שאן נעב־ויך רען צוועקען רעליכיאלען וויסשען

 באלהאשטע לדטע־ א־בערדיעם לינה פא־שר־־בען.
 שט־ענג איין טע־־־ר־ד־כ, אילט עש - לינען.״

 קאטהאלישען שאן וועלכעס בלאטט. קאטהאלישעם
דיא ־אש ע־קלערט. וזירה רעדינירט כיישטליבען

;־• שוכנומע ע־—א• קלאנג פ־־כטבא־ען דע; א־בע־ ע־
״ן.ש ק א - . . . . ״א. ״ . - . ״ . .א .ןא צ<. . . . . . . . . . . . . ״

 פאן ויא שלאש א■;־ הינוש ט־• צו־ שס־אנ; עי טען,
צי. ד־וישען

 או־פ־ע- אוננעש־י־נל־נען א־־נע־ א־ן ווא־ ■ענעקא
רדע־ י ש־עקל־כע ־* א טא־לטע פאנטא״ע אי־־ע

 באלד ע־טאידעש, :אל־ שוועטטע־ ־־ע א ואד ייא פא־•
 א•; •עטצם נ־אדע דך דא דאט א•־.־, עט ש־ען ודעדע־
 (רע• דא אונד בעפינדע לענענשנעשאד־ ש־עקל־כען א״נע־
 צור ל־עף דא :-עטטען צו דא א־ט איילען, טיטטע :עקא)

 פעטט •וא־ —ט ד־א אנע־ ד־נרט, וו^ללטע ■נד א צו טרי־
.פע־שיאטטען

 נא־,ע ודרקל־ך אוינענבליקע ד־עועט אץ ;וא־ רעבעקא
 שט־אנג נע־, ט א־ן ודא ווע־דען. צו ווארנוינניג ־א־אן,

 אונד פענטטער צוש נעש־״א טו־כטכא־עט ט־ט ודע־ע־ ״א
 נ־טטע־ן א״וע־נען דען אן נעוואלט אללע־ ט־ט א; ש״

-שען. צו
 איך שע־צודישעלט) דא (־•עף !הינדש ט־ך .לאש

 לאשש וא־־ש נע־,— ש־ועטטע־ו מ״נע־ צו דינויש ודלל
 דא 1 א־ד־ צו נינט קאנן א־ך נאטט, א־ <׳ נ־נט ט־ך אידי

 אדף דא ווע־פען דא ש־שעו אונד רענדע ד־א א־ד־ ב־נדען
א  טעש• נלאנקען דען ט־ט טאנן דען זעדט !נ־עדע־ ע־דע -
 ז האלט 1 ע־שטעכע; ו־א ודלל ע־ 1 האנד דעד א־ן שער

 טאדטע 1 נ־נט ז־א טאדטע ז וו־ללען ;וןטטעש אוש 1 האלט
ד טא־דע־ 1 טא־דער 1 טיך ליענער

שפיע־ דאש דרדשען ם^ן ע־טאנטע שלאטצל־ך
 א־־ן וא;נ שטיטטע ם־־שע א־־נע ל־־ע־קאשטענש, א־יגעש לע;

 אדם־ א־הרער אץ אנפאננש עש דא־טע רענעקא דאצו. ל־עד
 ש־רנט• דאש אדף ש־יע אונד לא־טטע דא נ־כט. נא־ רעגונג

 א־טטע־ ווא־־דע געזאננ דער אנער — וד־טע־. נא־שטע
 יואר וואם אן, צ־טטערן צו העפט־נ ם־ננ רעבעקא שטע־קער.

̂רטע ד־א פע־שטאנד דא 1 דאש סע־ ד־א אבער נשט, ווו

 נע־אדע 1 טערקודרדינ בעקאננם. וא א־הד ווא־ לזזד־ע
 ו־א וועלבעש ל־עדע דעש פאן טעלאד־ע ד־א ־־א־ עש ■' •עטצט
 האט, נעזוננען שוועששער א־הרע־ ט־ט א־שטע־ צו־-וע

ל־עדע! שאש
 ה־־טאשה אונועדע א־ן

;וו־עדער וו־ד צ־עהען
 ע־שאללען ל־ענל־ך

!ל־עדע־ ו־שע וו־עדע־
ה־נויש. שו־עטע אונד או־ף הא־כט דא

 טאנן דזנקעלפא־ב־נער ־ונגער, א־־ן שטאנד אונטען
 דרעהטע ע־ קל־־דע־ן. נעשט־טצטען אונד צע־ר־ששענען אץ

 א־־ן א־הט ואש שולטע־ דע־ או־ף ל־־ע־קאשטען, א־־נען
 או־ש, וא נאנ־ן ואה עד אפפע. נעקל־־דעטער -אטה קל־־נער

 א־נד ל־־ע־קאשטען ט־ט וועלכע א־טאל־ענע־ן, דען פאן ־•־א
נעטטעלן אפשען

 ע־ש־־נען א־ה־ ה־נו־ף. בל־קטע א־טאל־ענער דע־
 ננעה־־עדן א א־־נען א־ד; או־ף אדך ש־ען פענשטעד ב־־ט

 צ־ט- אונד א־בע־־אשט, ו־או־דע עד טאנען. צו א־־נד־וק
 שש־עלען. צו אדף טאלע א־־נעש ט־ט הא־טע ע־ טע־ט־ע.

 דענטען דע־ ט־ט ודעדע־ אן ער נניפ דא־ו־ף נל־־ך א:ע־
 ל־נקען דעד ט־ט דרעהען. צו ל־יע־קאשטען דעש אן האגד

 אונד אדף, וועשטע ו־־נע א־נד ־א־ ד־נען ע־ קנאפפעלטע
 א־־נען שט־עש רעבעקא ברושט. ד־נע או־ף דאגן צ־ינטע
 פ־־הע• דען אלש לו־טער אונד העפט־נע־ נאך או־ש, ש־־־א

 דורך קאפף א־הדען געוואלט אללער ט־ט ווכטע ו־א ז רען
 וע- צו בעששע־ אום דורנצודר־קען, נ־טטע־ א־־וע־נע ד־א
 נרוסט דער או־ף דאש בעטערקט, נעטל־ך האט ו־א הען.
 עטא־ל- בלדא ג^לדענעם קל־־נעש א־־ן א־טאל־ענע־ש דעש

 דעד או־ף עש ע־קאננשע ו־א העננע, טעדאלל־אן ל־־טעש
 שוועם- א־ה־ע־ ו־א וועלנעש דאשועלנע, וואר עש שטעללע.

 האט, געשענקט געכורטשטאגע לעטצטען א־ד,רעש צו טעד
דרין. וואר ב־לד א־־נענעש איד,ר

א־טאל־ענע־, פאש נעו־ט־ן דען א־ן דאש קאש וי־ע־א
 ער צ־־נט־ע יוא־־ש נ־וסט, ויינע אדף עש ער ט־וג ווא־וש

 פ־ננע־ צוד־א א־טאל־ענער דעד לענטע דא ? עש איה־
 דאש צ־ינען, צום סוגד, דען א־־ף האגד רענטען דינער

 בעם־עהטע אונד א־הן, פערשטאנד דא ואלל, שווי־נען ז־א
 וו־עדע• גאהש יעטצט ש־ו־־גען. צו ק־עפטען, אללען ט־ט דך

 ה־נוג- שולטער ד־נער פאן אפפען דען א־טאל־ענעד דע־
 דאס אננעבונדען, שנור לאננען א־־נע־ אן ווא־ ע־ טע־.

 דעד האגד. דעד א־ן א־טאל־עגע־ דעד ענדעהאשטע אנדע־ע
 א־ה שטר״כעלטע אונד וואנד, צור אירן א־טאלענעדטידרטע

 ה־נו־פ־צו- וואנד דע־ אן אן, אפשע דע־ פ־נג דא קאפף, ב־־ש
 אעד וד־־טע־, א־טטע־ שש־עלטע העד־ ד־ן קלעטטערן,

 פענש- צום אפפע דער ביו נאך, א־טטער שנו־ ד־א ליעם
 נעשטאנדען, ־עבע־א וועלכעש אן א־וט, נעקאטטען טע־
 דע־אפפעא־וט אונד שנור, ד־א ד־עהטע א־טאל־ענער דע־
 רעבעקא — ה־נ־־ננעק־אבען. צ־טטער א־נש נ־טטע־ ד־א דורך

 דאבע, בעד־־טען צו עש וואם נ־כט, טטעי א נאך וואושטע
 דעד ודא דא. נעטעדקטע דא ה־נו־ש, וו־עדע־ בליקטע ו־א

 האלו אונד קראנען ו־־נען צודשען ו־אנד וייגע א־טאל־ענער
 דא אונד הינו־ש, וו־עדע־ ו־א ע־ נאהם דאנן ה־נ־־נשטעקטע,

 האלשע. האגד דער א־ן פאפ־ער שט־ק אי־ן ער האש דא, ואה
 קל־־נע שטעקטעאיהרע דא נאך. א־הש עש שואט רעבעקא

 ר־י- אונה אפפען דעש העמדנען ראטהע דאש אונטער האנד
 העפט־נ, צ־טטערטע דא פאפ־ע־, א־־ן דא־־ן דא פאנד ט־נ
 אבער אפפנען, צו שאם־ע־ דאש שטאנדע איש קדט ווא־ ו־א
 דא דאש רוה־נוואר. וא דא בעפא־ לאננע, נ־בט דויע־טע עם
 נע■ דעסועלבען אדף וועלבע קאננטע, לעוען ווארטע ד־א

 בוב- ד־־טשען מ־ט דארו־ף שטאנד עש ווא־ען, נעש־־עבען
 ם־ך דא ווענן !נאהע א־וט ה־לפע 1 סוטה ״גור בונשטאבען

 אוג• ודעדער צעטטעל דען ו־א שטעקען דאגן פערשטעהען,
ראוא״. אשפען. פאש האלו דען טע־

פ$)לגט.) (פארטועטצונג
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 האל. ענערגישען א־ןדער זךנוענטשלאםםעואיזט,6
 עהיענמזןללעד זא א־ן דא *ערהאדרק״וועלכע צו טונג
 ויהלערייען אנטישעט־פרשען דען נעגענא־בער והיזע
 טאג ן דע אן טזןנארכיע דער טהיילע אשטל־בען אים

 אונד דייטשלאנד אין דינגע דע־ לדף דע־ געלעגט.
 יגען $££ענבא־ד־אגעוואלטט־זעט האטטע רופלאגד

 דאש בעוואנען, טיינונג דער צו אונרוהעשטשטע־
 דך טאן רעם זייא, בעלוף א*ין ־עםשערייא6יודענ

 ווילדדדט דיא לאנגע זא קאנן, הינגעבען שט־אשלאז
 ווערדען ערהאלטען גליהה־צטע א־ן פאבעלם דעם

 צאה צו נו־ דך עטווא בעהא־־ען ד־א אונד קאננע
 ; א דער ווען הערבייליעסען, טאדעלסהא־טען טעי
 - נ־בטש ד־א ו־א דייטשלאנד אין או־שגעטאבט. £ונ

 האט האטטע. אוישפ־ונג איה־ען אנ־טאציאן ווירדיגע
 אלם טאכען, צ־ א״נווענדוכגען אטטליבען טאןקיינע

 ק£6* גאנין צי־טונגשא־טיקעלן אונד רעדען אין
 האש על'גרןיטגעגעןאללעם.1ב*טטע־םטע£יינד דיא

 ש^ל: נאטירל־ך וואורדע. געפרעד־גט היישט■ יודע
 ■־אהל ב א א־נ־ געהאלטהאטען אוגד עקצעששע טען

 א־בע־ העג־־צ־ א־;־ שטאקע־ טרייטשקע, £■ הערר
 וועלכע מהנטען, דין ע־ש־^קען רעזולטאטע דיא

 צ־ריקצו£יהרען ש־־£טען אונד דעדען איה־ע אויף
 :א ד־א ראש טהאטזאבע, דיא נ^ך בל־־בט דנה

 יודען רע־ אי־גענטהוש אינד לעבען ארף גרי££ע
 ר £ערא לעה־ען זאל.ע דורך נאט־רל־ך גאנץ נור

 דיא בלייעבען רושדאנד אין - ווארדעןדנד. זאבט
 צ־יט לאננע אי־נע געוואלטטהאטען אינה טארדע
וי א ב־ז אונד שט־אשע £^ן £־־־א גאנין ה־נדורך

 יע. א א־־נעש אין ניבט א״ך א־זט טאג דדיטיגען דען
 וועל- ע־ש^לגט, בעשט־א£־נ; א־ינע £אללע צינאן

 £אללשטענ־־נ א־נטהאט בעגאננענען דער כע
 האם אלזאניבטשעהלען, קא״טע עש ענטשש־עשע.

 שליששע דעם צו ט־שטעטהעטע־ ד־א אינגא־ן אין
 ־ישלאנר אונד ש־י־שען א־ן וואט ראש■ געלאננטען,

 יב-אונגא-—אשט־ע ־ע־ אי; ארך געלונגען, ניט זא
 קאננע, ווערדען א־־שנעש־ה־ט שאנא־ביע הישען

 •יא־. אי;ע־ ראש א־נע ענטטייש־נג א־ה־ע אונד
 ד־א ה א זיין נעייעזע• גע-נג ניכט ד־־שטע טעטע

 געשלינ- יודען £א; הי־זע־ ד־א דאש הין, טעלדונג
 צער א־־נענטה־ש דע־ע; טא; א־נד וואורדען דע־ט

 טילי. זאשא־ט רעגיערונג דיא זאנ־טע שטא־טע,
 שטעללע אי;ר א־ט אן £ע־שטע־קינגע; טערישע

 איישנאהטשצישטאנד. אי־נען ש־^קלאט־־טע אונד
 וועניגען אין ויא־ ־והע ־־א וררקינג■ האטטע דאם

 ונג טהאטק־אשטרע־רעניע־ דיא געדשע־ט. טאגען
אבגענעבע- ־־■ששטאנע איגנא־־שע; איש א ד־ אונד

שנ אונד קורץ טישא, העררן רעם א־ישע־וננען נען
 רעכפיער צו זעהר קאמען וואדען, זיא וויא די;,
:נאכבא־לאנ. דיא אדף ווירקונג א־ה־ע אונד צייט
 לא־ אנשטעקונג רובלאזען דער אן נאך וועלכע דע,

דיענען." נוטען צום נור קאנן באיירען,
ן * י א ־ ( ע ר ד ע ־ א ל ש ע - א ש י  ט

 ורצע־ דע־ האט )ט י • ה נ ע ג ע ל ע נ נ א
 גענענווער- דער הא-ואש, הערר שטאאטשאנהאלט.

 £־א- טישא-עשלא־ע־ דיעזען אויף אללען טיט טי;
 1 הדשא- דע־ אין אקטענשטיקע• בעציגל־כען צעש

 ! גערישט. נירעד־האזאער דען אן שערריילט. שטאדט
 : ראש דאשם )1 געזענדעט! *ערא־דנינג איינע דאה

 | רע־■ אינטע־זישט נענו• שא־ף מא־יין דעם אלטע־
 אבהעננט בו־שען דיעזעס אלטע־ £אש עש דא דע,
 רעם־ אב נד א בעאיידעט צ־יגע דע־זעלבעארש אב
 | האבען געלטינג יועלבע אירנענד ציינענשאשט שען

שלעקעך - ״בליט אננעבלישען היא דאש :זאלל
 גע. לייבע דאדאער דע־ קליידערן ־ע־ אן וועלבע
 1 ווערדען א־נטע־זיבט א-נמאל נאך ראו־דעי, שונדען
 שערלע. הע־־ לאנדעש.בעם־קער דע־ דא טאגען,

ד״ע. דאש אבנעגעבען, דאהין גיטאבטען דין טא־
 קאננק• ז־ין א־־;£אבע״לי־בענ.£דעקעך שלע־נון זע
 קלי•־ ה־עזע אב גל״בג-לט־ג, ;אנין ראהע־ איזט עש

 דע־ £אן עט״א ארע־ לייבע דא־אע־ דע־ שא; דע־
 ע־ה־על- £לעקען ד־א שאליטאש• עשטע־ דער ל״בע

 דאש אנדען,—£א בעור־ן ק־ין א־מטע־הין ,־א טע;
 האי־אש הע־־ ויאי־דע. ע־מא־דעט א־ינע א־־נענד

 ע־ ־א צי״ק, נירעדיהאזא נאך סעד־ ניבט נעהט
 זיעהט אללענשאללש האט. טהין צו נ־בטש דא־ט

 אנ. ייא שע־שטעהט נ־־נ־ריך עש ע־ ־אש ,סאן
 טיט אייש הי־שטשטא־ט £אןדער אייך נעלענענה־־ט

 צי קעננטניש א־נ־ א־טז־בט יזלונהי־ט, געהא־־נער
 דיא נין ר־־£טע צ־יט קירצעשטע־ ביננען לי־טען.

 בעט־עששש אנט־ענע איה־ע שטאטשאניואלםשא£ט
-שטעלדען יודען שע־האשטעטע; דע־  נאבט־עג. !
 הא. ורצע-שטאאטשאנוואלט געטעלדעט: והיד ליך

 ייעל. יורע;. אללע ראש אננעא־דנעט, או־ך האט וואש
 טישא-עשלא־ע־ רעש ייענען טאנאטע; שי;ה ז־יט בע

 שע־הא־ט א״נטא־ נא־ דג־ שע־ראשטעט שאללעש
 טא דעש טיטטע־ דאדא שע־נע־■ טאנען: ווערדע;

 .נאטענט א־ך טי־ב. אננעקלאקטע ־ע־ ש״א-ן• ר״ן
 נ־־ לעטצטע־ע; העלך נענע; שאנעל■ אנשל ליך

 האט א־־שנעזאנט בעלאשטענד לא־ייטש שמ •עקל
 ו טאנע• -וע־דען נעזעטצט £יש ען—£ א•־־• זאנלייך

ע אב נ—נ-ג דנד ודר - עז  שע־ש• לעטצטע־ע -
•רעדי. נ ־עש דיטענש אנייאלטעש שטאאטש דעש גונג

 צודא־־ש. זא£א־ט ור־קליך נער־בטהאשעש האזאער
 עם■ איזט מערקור־דיג - ודרה נעלאנגען שיה־ונג

 שא־ף טא־י־ן דעם אלטע־ש דעם בעצינליך ראם
 £ע~- שורריגקייטען נ־אשע־ טיט אונטע־דבונג דיא

 נא־ טאט־יקען דען אין רא־ע־זעלבע איזט, בונדען
 בא. אונטע־זובוננש-־־בטע־ דע־ שא־ראטשט. ניבט

 דורך שא־פיש טא־־ין אלטע־ -אש דך, בעט־הט ר•
 £עםט־ ש־־שטשטיקע אינד צי־נע; שערשיערענע
 £אללשטענ. ניבט ביזהער אבע־ ראש צושטעללען,

 טיבע איש שלעקען ־־א ראש קאננטע.- געליננען דיג
 ור־ד זא בעט־י££ט, לייבע איישנעש־נ־ענען דער
 נעם. עש טא; אב אינטע־ז־בוננ. דיעשבעצינל־בע דיא
 טרון צי ל*־בענ.£לעקען ט־ט א־ע־ בליט טיט ל־ך

יי ־עש - ע־שאלנען. שעשט אין ה־ע־ - האבע
 שא־ה טא־יין איבע־ נעטלענשעג טעלדעט,ו ןטע

 קנא. רען בעזובטע נ־אשטיטטע־ ד־א :שאלנענדעש
 £א־ו־־.־£ע ■טא־ה טא־ייי דעסיונגען האט א־נד בען

 נעניעשט. .ט־שה-־אשט ע־ ראש געמאבטדא־יבע־.
 אינגעדעבטער. איי ^א־ייא-ה דיעזע־ אבע־ איזט ני

 שא־ה טא־יץ נ־־ זארנע דיא ־ע־ ־•צע.נעששאן, דע־
 ש א אנשט־ענניננען אללע טאבטע א־בע־נאטטען.

 ־אט־ט איישציט־ייבע: בש־.קאשט קנאבען רען שי־
 ייאללע קאטיטאטשבעהא־־ע היא זאנע, נ־בט טאן
 אבט־יג- ־עליניאן ד־נע־ שא; קנאבען יירישעז רע;
 ייא־ען בעט־ה־ננע; ו־עזע אללע דא־ טאדען. נ•;

 שא־ה שא־י•; דעש וואללטע יידע קיין שע־נעבענש
ש־  א״ש טה־־לב :צייא־ איג־ ליעשע־ן. קאשט״ .:
 זא; נע אי ־ע־ ש־־בט• אויש וויערע־ טהיילם האש

קאשט ק־־נע יוננען איינעש ליעשע־ע ־..אי־ נעשלי־ טע
נ־אשעש זא א-שזאנע; שא־ישען זי־נע-------רע

-א איננדי־ ע; ענ  הע־י־שבעשייא־ען!•• ־־רען נ
 ניבט דיעש יאנע ־ ■■א ורע־ע־ זאנטע אג־ע־ע ־ע־

 ע־ שאנל־בע־י־־־זע דאננטע ־נאבע דע־ טה־ן. צו
 העטטע אי־ הי־ישע; עש יוע־־ע ־א נ־ א ק־אנדע;

 יננענע. הינ ששייזען דיא אין נישט ־אבע איים איהש
 שא־ה מא־־י; £י־ טאן ראש עש, לאש זא בען!״
 אנשאננש קאננטע. אי־שט־י־בען בש־.ששי־זען ק״נע

 קיקורוץ נעדאבטעם שא; בראש ־:אבע ־ע־ לעבטע
 ־בטעטע־ע. ש יייצענעששא ־ע־ אבשט. £־< א־נ־

 זאלבע א־־נע ־ ש א־ט־נ; שע־אנטי ש־יע־ע א—־א
 בעט־ינע אי־נעב צי טאןהאטאלזא ניננ. שע־־אשט

 ע־שיען וועבטע־ נעשעננניש ־ע־ טיששען. ;־•־שען
 שא־הא־נד טא־יין ב־יא £ל־־ש טענלי־ט־ט נעמלי־
 דיך שיר טי־ אי־ ״יא ־א־, .דעהע :א־הם זאנטע

 דע־ אי; לאננע שטינדען האבע איך טיש שלאגען
בש־ ר—ש אי־ ב־ז ט־ששען, הע־וטל־ישע; שטאדט

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

שא־טועטצו::.) טע (א

 אין טעדכען א־טע ־אט אייט יואנען 6 ז״ם שאן
 טא־ט- ייאשריננטאן טאן ■יא לאט ע־ נעראלט. הנעבאלו״ס
 וועלנעט טיט נעב־אבט, שישי• יאט אייף ויא נידטלעפפט.

 טיט דא־ט טא; אי:־ דנד, :עטאד־ען באלט־טא־ע ביו דא
 האט דע־־־־זע וועדרענד :עויא־ליאנט. ביו א־־וענבאדן דעי
 איינען איטטע־ שע־שטאנדען, עט ועעדבאלד קאש־טען דע־

 ט־ינקנעלד ־*־:עט איין דורך נעקאדטען עקטט־א-ויאנאןעו
 האט, אננענעבען איטטע־ ע־ ראנייא קאנדוקטע־, רען אן

 היעד נון ויא ווא־ען "אנע; 2 8וי< זייא. וואהנוינניג ויא דאט
סוועט  צונעלאטסען, איד,ד צו וואו־דע ק״ןטענש האט״• אין,

ע; טאלע א־־נ־נע קאט קאט־טען דע־ נוי  צו טא;עט ד
 ואלל וואט עטסען. דאש ט־אנטע זעלבעי עי איני א־ד־,
 אב- ויא ייא־ ה־לפע טענשליטע־ טאן ווע־דען? ע:דע דאט

 אוגד טהון צו וויללע קאם־טענס דעס אונד נעשניטטען,
 לד זעעטא ז שטע־נען ליעטעי !:•ין 1 היי־אטדען צו אידן
 צוד־ינגליטעי, אונד אוננעדולדינעי טאגע יעדעט ט־ט ורוד

 דא- ? וויעזא אגע־ !טא:ען ענדע איין ואטע רעי טוש ויא
 ו־א נאטט, אונד טאג קאטף איד,יען ויא טא־טעיטע רבע־

 צוהויוע האטטע יעגעקא הע־ויטשינדען. נייטט קאננטע
 וואי העדין איד־ ארך ע־דאלטען, ע־ציעהו:; ש־אטטע איינע

 ועעלע שאללע־ טיט דאדער ויך דאט זיא נוט, אונד דיין
 טאנליך אללעט דעט אידס, שאן נעווענדעט, גאטט אן

 דאט אונד ע־ב־טטען, צו בעש־י־אונ אונד הילשע איוט,
 יאששנוננ שאללע־ טיט וויעדעי ד״ער״ן איל* לאש געבעמ

ערשיללט.
 אנטיו^־טעט ו־א טהיר. דע־ אן עט טע6קל*ט דא

איוט, ענטשיה־ע־ שענדליכער אידי עט דאס וריס ו־א נינט,

ק. דען אייט ט־עדנען דיא שנעלל נו־ דך ו־־שט ?א !  ארנ
 זעע- אי;ד טדי־ ד־א דך אששנעט אוינענבליק ועלבען א־ט

ציטטעי. דאש אין ט־טט טאלי
צ1.

• א££ע דין אונה א־שאל־עגע־ דע־
 אינד נעווענדעט שענשטע־ צוט דך דאט ■ענעקא

 בע- צו נ־טט גא־ שיען •יא ־ינדש. ש־ייע דאש אין שייעטע
 דיא. צ־טטע־ דעט אין שע־ואן איינע נאך יאט טע־קען,
 אייה דאנד ו־ינע רי^ללטע אונד צי. ויא אייז ני:י ועעבאלד

 ווענדעטע אוינענבליקע ועלבען איש לענק, שילטע־ א־ד־ע־
 נע צא־ן פאט ויא־ נעוינט איד־ אוט. טעז־טען דאש זץ־

טליצטען. ארנק א־־־ע ־אדטעט.
 •טטאל- ט־ט ?(־יעהו־א—םי־ןדע דא וו^ללק .וואט

 נד או דיעב, ריינעד, איין ניבט, דאטיך ען—נע־ ט^נע) צעם
קאטטען.׳־ נאדע נ־:ט טי־ דא-י־ בעט־־נע־ איין

 אויש- פא־ ציטטעיענד זעענאלד (ש־יע ! .דעבעקא
 ■יא בעדענקען שפ־ענען, זיא •ואש דא, בעדענקען יעניננ)

ט פאן ווינק איין נעוואלט, ם־־נער אץ דנד ז־א 1 גוט עש
פע־נ־כטעט•' דנד ויא אוני 

 (אנטו־א־טע- ז טענש פע־עטטל־טע־ פ־ינע־, דא .ין־
 שווא- א־טען א־ינע־ ו־אללען ויא טיטטע־) טעינען דאש טע
 דא- נעש־טצע־ יעדען אדנע וועלבע ד־אדק, פ־ו־א טען

 אידרע איבעי ע־ש־אקען ריא שלאטצליך, אבעי שטעהט
ן :זיש ווי־טע־ ויא שש־אך ווא־טע, א־־נענע ״ין-. .םז8.<טוו

 ויא ש־יען א־נ־ שטעדען ויא נל־יבען י -ועעבאלד
 אץ נאך ווענן 1 טאנן איין ודא אדנע, א־נ׳ס נדאדע טיל

 ואנען ואי איוט, דע־צען א־ד־עש אין עד־נעשידל ונקע6
 נעטדאן, אידנען וואיוע א־טע איך ראנע וראש שיד, ייא

ק טיך ז־א דאש  דאבק, פא־טנע־־ששען שיועשטע־ טי־נע־ פ
 דער אי־ף נאך טיד וועליעש איוט, ויעדען אי־נצינע דאש ד־א

דאס נעדנד־נט, איך האנע ראש א־וט, צוי־קנעבליענען ע־דע

 נעפא: ע־ ד טי־ דיעדעדנעשלעפפט, נעוואלט ט־ט טץ־ זיא
 שע־ ויא־יש ? ע־קלע־ען ייא־נדננינ פי־ אינד דאלטק, נען

 איד- טיט נא:ט איני• טא: צ־לעטצט נא־ טיך י־א שאיינען
 ־אש -שטען, דאך ״א רע־־ענד היי־אטויש-אנטרענק, יען
 ־•דין, איך דאש קאנן, ל־עטען ניבט ליעבע, ניטט זיא איך
 אינד ייע־־ע ■־טען1:■ ט־ייא פאטעד ט־־נע־ -עליניאן דע־

בייא דא בעשי־א־ע אי־ ויעדדע! דריאטדען :־־שטען קיינק
,ו׳ טי־ ויא אנטווין־טען נ^טט,

 דיך ע ליעי: איך !דיך ליענע םעד:ק ך, ־ א .אבע־
 ט־ט טיט־״־ -אטע -עטעקא וועלט, ־ע־ אץ אללעש טע־ א

 אין זעעטאלד -יעף !״לעטען ני:ט ־•־ א־נע קאנן איך ם־־,
 ניע-ע-, —א פא־ קניעטע ע־ ל־־דענשאפש. ־אטשטע־
 איינען ■יא־ ויא אטע־ ע־פאטשען, דא;ד איידע ויאללטע

•ויעדע־ איוט שט־טטע איד,־ע צו־יקנעט־עטק, ש־יטט

 ז־א דאטען דא) (*יעיז ט־טי״דו איט טיטטען <זיא
 דען איייז אי־נען פא־ איך איש נע־אטט. טיטדייד טי־ טיט

 טהדענען אינטע־ ויא א־נ־ ■עטצט. דא ו־־א נעלענק, קניען 1
 אי־נצינען טיינע־ 7י ־אטע׳ יא־ק ב־מ יאידע־ז איני

א־. -אט יעטצט, ויא איוש ■יא י ע־טא־טען צו ש־ועשטע־
ט■־, שאן וועג י־ט ו ■י־־ט, א־וט ויא 1 קינד שוואטע טע

 שו־קען, שאן נעייאלט דע־ אי; עלענד איש ש־עללי־טט !
דא ף טא־ט ״א אייש ש־עללייטט !י.א.טט א־ שיעליל־־:•!,

 ן ט־דענען טיט ו־א־טען ד־עוען טייא דך פ־ליטען ארנק ע
 זעענאלד צו שפיאני. דא אויה לייט זיא ש־־ע שלאטצל־ך

ק טייא אילן פאקטע צו,  א־־נעש טיט א־נ־ ש־לטע-ן. ד
 דיא !טא־דע־ 1 ״טא־דע־ : "א רעף טאנע שו־טטטא־ען

 שוועש- טי־נע איוש ויא ע־טא־־עש, שייעששע־ טיינע דאשט
!' וויעדער שייעששע־ ם־־נע ט־י ניב !טע־

 איין וו־א קאשיטען דעש דאטשע טעיטען צא־שע דאש
 נ־אשטע דיא דאטשע ע־ נעדאלטעי, קלאטטע־ן אייועדנק

וואר אבער סעהר נאך ;לאוצו־״שען א־ד־ שאן רך טיחע,


