 10^,1]£.ו*11ז< 111.

■ 9״זן
ד־א רעדאקציאן
א־נד אלט־נישטויאציא;

דיא

צייטונג״
״נייע יידישע
.......

עז־נו־עט דך

מאנטאג
אונז־ דאננעיסטאג.
פ־ענוםע־אצ־אנש.פ־־יזע :
:אני■:.
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יראהיץ אויך דיא םדענוםעראצ'אנס־
נעלדער צו וענדק דנד.

אי נ ז ע ר א ט ע
וועלדעץ נילליגסט בערעכנעט.

ב״ה בודאפעטט ,י השק.

שנת תרמ׳׳ג לפ״ק.

דאד דך אונבעהופענע דאר״נצוטישען האבק ,או;ד טעלדען .האש דע־ א־נטערזובונגסר־כטער בארי
ווענן דא זעלבשט רעפישירטע דנד.
ו־יעדער אין פ^לנע נייער ארשזאנען דעם קנאבען
א־; א־נזע־עש פאטע־ראנדע איזט ־יא פי״י-
ירא גא נץ אנדע־ש י־א־שטע מאן א*ן אשטע -מ^-ין ש־א־־  -א א-נשעיזוב־ג; פ^שפרישעם או־פ-
הייט צ־ הרזע .ד-א פ־״ה־יטדער פע־זאן .דער רע■ רייך׳ אי; שעהוען צ־ יודרקע צו נעהען.
גענאששען האט .אלד^ נאבדעם  6טאנאטע ד־א
דע א־;־ רעש געש־יעבענע; ווא־שעש .ר-עזע פ־י־.
•י־א נענ״א בעצ״בנעט ראך דע־ שטאטט -אונטעי״ידכונכ בי^ה^טס גי>דד?5דט האט אוגד דיא
היי צ קאנן
דא;ן בעש־טצט ווע־דען •וענן דא האלשע־ פאי מעה־ען ,״אשד־א אנטישעם־טישע אים־ אקטען דע* שטאאטםאנוואלטשא£ט בעהו£ם דורב־
שעד־נט׳
מעגשע;
ע־
ד
א
?:־•;עש
פ־־־ה־יט
דיא
ט־־עבע פי־ בעד״ט־נג האבק .ווי־ לאששען היעד זיבט הערזעלבען אונטע־ברייטעט וואורדעז .נלויב.
ווענן ז־א נע:
־א־ נעזעטץ רעש לאנדעש א־זט .א־ינען א־ישצו; דעש ע־לאששעש פאלנע; :
טע שאן .האש ענדע העם פדאצעששעם דירפטע
זא קאנוגוש עש ־אש
נ־שענש ־עדען א־נד ש־־י.
דיא מ ע ה ־ ' ש ע ש ט א ט ט ה א ל -באלה ע-פאלנען .דא א-יף א-נמאל קאממען נאב-
בען רא:ן׳ ״אש ע־  > :א־נ־ נור ווענן עד •ע .ש ע ־י י א האש אללע א•־.־ א-נטערשטעהענדק ! רישטען אויש נ־־עד־האזא .אין וועלכען מ־טנעטה־ילט
םא:רען פע־ל־ים־עט אד;  -------ליג ען געק־ענקט בעצ״רשה-יפטשאננשאפטעז ,זא־״א א; זעטשטליכע 1זוירד ראש שאר־ין שא־ף ני־ע ארשזאנען שאשטע
•אנן דלאנט א;-ר טעה -שע שטעדטע א־־נען ע־לאש נעדיבטעט ,אין | אש־ אין פאלנע דעששען איזט א־ינענאדן נייע אוני
הא ש1' .
דאש נע־ישש דך א־בע־
״אש ,־אש ר־א לולא -וועלבעם ר־א בעהא־דע; צ  -זא־נפעלט־נען א־־פ ! .טע־זובוננ נאטה־נ .א-זט עש ניבט היטשעלש־־יענד !
נע בעג־־נדעט א-זש .זא
רעד *ערלייסדער צו טע־קזאטק־יט א; ד א־בע־וואבו;; עטראיגער או־פ .איין צי־נע .דע־ דך אין נעוואלט רע־ אנטישעטיטק
א־־נעד נעלדשט־אפע ארעד צ*< נעפעננרם פע־ -ר־יצוננען ,ר־א צ־א אי־נעם קאנפל־קטע פ־הרען בעש־נדעט ;דענן מא־יץ שא־ף א־זט נאך איש קא.
א־־צה־־יש.
־•אננטען .א -פנעפא־דע־ט ו־ע־דען .זאללטע עש מיטאטסהו־זע אונטער דעם איינפלוששע דער אנטי.
שעט־טען( דעם נאך טאנאטען א־־נפאלרש ,איינע
■יאש אלזא א״נע־ א־נצעלנע; פעייזאן נע
גענא־בע־ נעשש־אפש והרד ,ראש א־זש ־עש יירעג־ נען א־ששרייטיננען גענענא בע־ דע; אנגע־א־־נען נייע שענדלישקייט גענען ז־־נען פאטע־ אדעה נע.
טהוש נענענא־בע־ ע־ליבט! הענן ד ש איינעם •אה .דעש טאזא־שען גליבענש קאטטק ,זא ווע־דע עש נען ד־א אנדע־ען העפטליננע אויסצוזאגען ,דיא
רע וו — פאן א״נינען שאלדען אבנעא־לנדטען׳ נעבאטען ערשי־נען ,זאלבע ם־ש נ־אשטע־ ראש .אירש נעודם דא־ט איינגעפל״שט וואורדע• א־־נע
זאלבע ארשזאגע דירפטע נא־ ניבט אין בעט־אנט
פא; א״ניגען ב־שש־נען ציישיננשש־ייבע־ן .אץ ו־ארט
נענאשטע; וועידען• עש קאנן דעש גא־ ניבטעינשט
או:־ ש־יפש נענען א־נש נעהעשצש ,א נזערע ־ ע.
דץ .דענן או ףדיעזע •א־ט וררדע מאן נ־דטאלם ד ק
ל־ניא; בעש־שפפש• .א צו טהעשל־בק״טען נענען
פ־אצעש צו ענדע ברינגען .על ודלל א־נש שיינק,
אונש א־־פנעפא־־ע־ש אינה ד־א האהע דעניע־ונג
דעהפז ־עם ש־-־בע; ם*שש*נ צו טראשצדעש דא טישע בעווענוננ אין א־ננא־ן שאן שאציאליסטק דאש דיעם אייך ד־א אבדכט דע־ העדדען אנט־טע■
אששע־ש ע־קלע־ט האט .ד י ע י ע נ י ג ע ן ע־צ ־נט ווערדען .א-ש פ־־ שאציאלישטישע בע .מ־טע; אישט־יצי אינה ?(נאד• א־זט .דא וויזללען דיא
שט־עבוננען א־נטע־ רע; א־ב״טע־ן פ־אפאנאנדא קאטאד־ע ניבט בעענדינק ,דענן דא העטטען יא
נ י ע ד ע ד צ ו ש ט ע ט ט ע ־ ן  ,ר־א
צ־ שאשען .א־נד עש זאללע; ד־עשפאילש אץ אי־נעם דאנן פי־ א־ה־ע העטצע־״ען קיינע נאה־וננ ,זזז
לאשש•;; צ־ש א־־נש־י־טען געבען.
אבער ;•־ א; דע־ קוועללע קאנן שא; ־אש שאציאל־בט־שען נעה־־שב־נדע פלאנע ענט־־א־פק טאבען דל דיעזע העטצע־ ארש העש ש שא.עםלא.
וואששע־ א״נ־אמטע; .אבע־נ־בט ערשם רא:־ ■־ע:ן ו־א־־ען דין .זא ו-א ר-א טאציאל־טטען דך שיט דעש רע־ פראצעש אי־נע מעל־קוה .א־ש פא־ש״עהרענ.
עש זיך צע־שטא־עגד דו־ך ד־א פעלדע־ רא -נעראנקען בעשעפטיגק זאלרען .געלרשיטטעל אויף ד ק שט^פף פ־־ א־ה־ע א־נזויבערען נעשעפטע צו
פע־ב־עבע־־שעש ייענע ,זאנא־ רו־ך א־ינב־ובש -האבק  . -העי־ ששע־נאטאד האש איש א־ננארי-
הינ״עלצש.
אלש אי־ן שע־בישער אבנעארדנעטע נענע; דיעבשטאהלע דך צ־ פע־שאפפק .לא זאללע ארך שען ־ייבשטאנע ר־א ט־שא.עבלאיע־ אננעלעגעג.
דאם פאשע־לאנד אניט־רטע ,דא וואר מאן נלייך אלש צ־יטנעשעש ה־ננעשטעלרש וואדדען ד־ן .נ־אשע .ודיט א־־נע דוטטדדיט נענאננט .היא זאבע שיינט
 א ד א ה; א־נ? ־׳ך צו טאבע; ; ד־א ן דען יודען נעהא-נע פאבר־קע; אץ ב־אנר צ־ שטע אינש אבער שאן צ־ דושש צו ־־•ן אונל שאן לאננטעפאנש־א-ששישע א־טש־־עבע דער ש־א-א־ען דנד רע; א־נ־ד־א אנט־שעם־טען אלש אודהעבער ה־נצו .זאנען .האם ד־א לאבע שיט מעה־ באזה־־ט אלם
ו א־ו־ך א־־נע נ־אשע־ע אנצאהל אר .לוטטדדיט נעפיהרט ורדה .ווי־ דנד ני־נ־ע־־נ ,ודא
ע־־וע־בלאש א־נד ד־א צאהל רע־ אונצו .לאנגע דע־ הער־ יושטיצם־נישטער דיעלען שקאנ.
ש־שצע דע־ יודען - .א ־?*ך ־ א אי־נצינע פא,ן רען
נ ק ל־־שע פערשעהרט רערדען ור־דע .האל צוזעהקוו־רד; ענדליך טיב יא ראך דיא שאאפם-
נאציאנאליטעצען א־זט ,ד־א עש ש־ -א שיט -עש
אנשל־ששע א; ש שא־ א־ענש־ ש ש־־נט .גישש עש צ־פאלנע ע־לאששעש דעש ש־נ־ששע־פרעדרענטען נעדולו —שען.
רעם ייודען א ;־ דינע א־נ־ לי־טע־ש ־עש ש־דששע־־אישש רעש א־ננע־ן
• >ד א פ ק ר י ע נ ש נ ע ־ י ב ט א י .
קיינע שישטעל ! ד־א עה־ע דעם
שטאשט.
פולש  -שען אדשאבע־ ל* •י זעטצט ר־א
ד־נ־אז דא* ה
ב ע ־ א ב ע ר ר א נ ק (.אם  20.אקטאבע־ אום
א :־ יעדע! פע־לאנענע •ע־:ע־ אענעשט־אפט האלטע־־־א ודעפאן אין רעננשנ ב .אללענפאללש האלב  10א-הר פא־ש־טטאנש איזט לאש קר־עגשגע*
אץ ־עש נענענשטאנדע נעמאבטע ו־אה־גע־ש־ננע; ־יבט צ־י אבאו •טהיילונג ורלהעלם אבעח־אנקים,
•*׳>(׳
א־זט דאש :יבש אונגעזעטצלץ־ ? א*זמ עש דבט אדע־ נעש־אפפענע פערפעיננק אנצוצי נ ק.
לער בעקאננטל־ך א•; ש־־עשט איין באםבענ.אט.
טענטאט א־־ דע; טאנארבען ארשאיבטע .צוזאטטענ־
א #-ע*עש*צל* *** 1׳^גן שאן א שע״ש* י י י׳ ע א
•{לט״״יד*•
א״זט
י /ן
אייימ׳יייר' מ ^>1
אירמי• 1דאש י*י ■1׳/ 1
<י>
א־־ננע־ע־קע־שע; שיט ־ע; ניעד־ינשטען פע־ל-ש.
* יא ־ ב ע ־ ש א ר ־ ש ין ש• א ר ף( שעל נאך ניבטם אין דיא אפפענטליבקייט נעלאנגט
רוננע בעש־שפפש ,אה; ע ־אש פא; ד־טע רעש יוש.
ט צמע שטע־ א־שש דאנענען א ־ננעש־ ששען ,־.ו—,רר,י רעט ־-א אננ א־ ש ע פאשש פאלנענדעש :דער אבע־דאנק׳ם מוטטע־ האט דיא ־־יזע נאך וויע;
צ־־גע מא־יטין שא־ז  -א-דע פאש אונטערזיב־ננש .פא־ דע־ אבא־־טה־ילונ; אננעט־עטען .אבע־דאנק
א־זט עש נ־בש אוננעזעטצליך• ,וענן שא דעש אבע־
שטאאששאנ״אלטע נאבצוזאנען דך ש־־־ט .־אש ער ״ב שע־ בא־ נ-ע־דיננש פא־נעלאדען •א נד פ א־ .דעזע־ט־רטע פא־ דע־ בא:נ־ש.הערצענא•*■,נישען
נעבשע־ן דען ה-פשאננעקלאנטען נענעגא־בע־נע .אקופאציאן .ע־ בעהו־פטעטע ,ם־טנליעד דע־,.ל־נא'
בעשטאכק ד־א ז
א־:ש קאנן נ־שט נעד־ענש דין .דאב שא; דען ש־שעללש .דע־זעלבע מאבטע בעלאשטענדע ארש .צו דין .ווערבע בעשלאששען ,ד ק קא־זער וועהרענד
בעדאפפענען •ואנאב־נ־ע• א ־נשפע־־ש ד־ענן ע־ זאנע  .ב־־א דעזע־ געלעגענה־יש ש ״בשען ני־ע ב ע ד־נעם ארפענטהאלטעם ד־־־ א־־נע באטבע צו ע־.
או;ש ־•א ש״ב ק א״ננעשלאנען האש .אר>־ לאשטענרע א־שששענדע אדף .א־ן פאדנע דעששק מארדען .א״ף א־הן פיעל דאש לאז  :עד יויינעדטע
נא־ -ע; לאפ־ ; 5וה־ האבק ־אש ־עבש צ■ פא־ האש דך דע־ אונטע־דבונגש־־בשע־ ב א -נלי־ך דך בעהא־ידך ,ד־נע ם־ששולדנען אונד ליא א־ש.
דע־; .־אש שאן אונש עבענזא נ־ש וו •א יעדעם אנדע״ו נאך ש־שא.עםלא־ בעגעבען ,אום אן א־ש א־נד ר־נען ם־טנליעדע־ יענע־ ״לינאי־ נאטהאפט צו טא-
לאנדעשבירגע־ ש־שין געוועה־עי דבש נו־ פ-ר א־נ שטעללע ה-א אונטע־זובונג צו בעווע־קששעלל־נען .בק .ד־עזע ״ל-גא״ זאלל נ־בש בראם א־־רעדענטים•
זער ;•ש א!־נ־ לעבען׳ זא;־ע־; ארך פיר אונזע־ע בעצ-נל-ך דע־ פ־־־לאשש•;; -ער  3העפשל־ננע נושע ,זאנדע־ן אלך זאצ-אלישט־שע צוועקע פע־.
עהרע א־:ר פ  -א־נזערע רעליגיאן ,א־י־ .ד־א ראך אנשעל פאנעל .ש• ב אינד דע־ מ־טטע־ דעש מא -פאלנען .וו־־טע־ע יאננאבק וואדען פאן א־הם ניבט
ארלע אכדערע דעליניאנק דיעזעש לאנדעש א-פ;ע• ריצץ שאלף ■ו — נעמעלדעט  :דע־ אונשע־זובוננם -צו ע־הא־טען - .א־־ן ה־־טינעב טעלענ-אטם טעל-
ריבטע־ ווי־ד דעזעלבען נאבשאלש צו פע־הא־ העט פאלגענ-עם :לאש קדענשנעריבט פע־אורטהייל■
בדט דנר
אונזערערעליניאן קיטשערט ניעשאנדען׳ ייענן נעהשען א־נ־ ל־אנן ווי־ד ע־ ע־שש א־בע־ דען א -:טע ווילה׳ אבערדאנק צום טאדע דורך דען שטראנג׳
ודר אין דע־ א־שא־ב־נ :דערזעלבען ק־ין לאנדעש .ש־א :דע־ שטאאטסאנוואלטשאפש ווענען פ־־י -ודא בעשטיטטט פערלויטעט ,האט אכערדאנק אין
געזעשין פע־לעטצען .א־נד ,־וענן ד־עזעשדער פאלל לאשש־ננ דע־ ד ־ • י א העפטל־נגע ענטש־ידען .לעטצטער שטונדע א־־ן אושפאששענדעש נעשטענד.
ד־א ד־עטטען דעפעשק ארם נ־־עד־האזא נים אבגעלענט אונד אללע דינעם־טשולדינען ,שפע־
א־זט לא האט דאש נע־־שט צו ענטשיירען אהנע

אייגע ודכטיגע פראגע.

פערשיעדעגע נייאייגרןיטק.
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נ י י ע י י ר י ש ע צ י י ט ו נ נ.

4.

ק א נ ק ו ר ז.

יודען רף! בלוט  -:6א־ה־ע צע־עטאג־ען בדיכען׳ דעטזעלבעו צו בעגיננען האפפען ,עדזובען ווי־ דיא
וועדדענד אין דען אונ;ארישען צייטונגען אונד א־ם העררע; לעזער ,וועלכע דען נ־־ען ראטאן פאלל-
רייבסטאגע זאגא־ דעפיטירטע דיא פרעדהייט הא־ שטענדיג האבען וואללען ,גלייך צו אבאנירען ,דא
בען ,אפפען צו בעהרפטען ,דאם דיא יודען צו איה־ ורר נור אייגע בעש־ענקטע צאהל בלעטטע־ אין
רעם ריטום בלוט האבען מ־סשען! דיא דוטטהייט פארראטה ד־וקען לאסשען ,אינד ווי־ דאגן קוים אין
דער לאגע זיין די־פטען ,דען אגפאנג דעם ראמא
ווי־ד עורג לעבעז ,דענן ז־א א־זט איגשטעי־בליך!
* ),ד ב ר ב ע ת ו.״( אונטער דיעזעם טיטעל נעם נאבליעפע־ן צו קאננען.
סי ר ודר מאכען אויפטערקזאם ,דאסד־א
איזט איין ביכליין ערש־ענען ,וועלכעם בייא דער
111.־111^1־. 1)(11זק 111£,ז111 0 !11
6ער6אסםער זר׳ עהרוררדען העדרן אבערראבבי -פ ע ר ל ע ס ל י כ ע ב ע צ ו ג ס ק ו ו ע ל ל ע
נער מ־ רייבהארדט אין קאלםהא ,פעי־ באהנשטא -פא; בש־ קא־פאטען קעזע אין צ־עגעלפארם ,כש־
ציז ;$פע־בעטע .צו האבען איזט .דעי ם־ייז איזט  35עמטענהטאלער אין ל־־בען ,פארציגל־כסטע ק״א׳י-
רך אונד ווירד ראם ב־בליין פ־אנקא צוגעזענדעט.
טעט בהכשר גט־ אפילו למהדרין מ; הטהד־ין  -יא אדש דאש באך פ־אשעשא־
* )׳'^)*!• **1(141.״!ו! !!** •!4111*11א״. (,בעליידיגע יאלאב עהרענפעלד ברענהאל*ן.הענדלער׳ אפען בא;אנ־ או־ש אמע־־קא ני■־
דען אונגאר־שען יודען נ־בט!* פע־פאסםעי ווערעבי ק־יסט־נענשטאדט ,ג־אבענגאסםע א־זט ;ה׳ עה־עג■
שאמא בודאפעסט .איין ניכט.יודע ט־יטט אין דעם פעלד איזט א־גם אלם ביודע־ ז׳ ע ה -ד .ה׳ אבע־ -ברוכבאגד שאן ב-אלל־ט-
ביכליין .וועלכעם אב־ ע; מיטעל פיה־ט ,צור  6ער־ ־אבב־נע־ צי טאטטערסדארף אלם זעה־ פערט־וי -צער ,וא־ואדל 6־ר העררען
אדש או־ך פיד דאמען א־נד ק־נדע־,־ ועלבעש א־וש אהנע
טהיידיגונג דער יודעז איגד איה־עם גלרבענם אויף .ענסוררדיג בעקאגנט■( ־ • ט
פעדע־ן אויש ־־־נעש נ־ממ־ ק־נששל־ך קאנשש־יא־־ש א-נד
ער שרייבט טיט א־בערצי־ג־נג אוגד ווא־־ם .עי־ א־זט
לאטגיא.ציעהינ :פאם ^5 18.קט•
האש דען צוועק ,דאש עש ועלבשש ד־א שע־אלטעשששען
ארך אונאינטערעססירט ,דענן ער ווידמעט דען
47 38 53 71 74
העררמאננשטאדט
ב־־בע א־ן ק־־צעששע־ צ־־ש אץ ד־א נל־־בע לאנע ב־־ננט.
רי־נע־ט־אג דעם איז״ ט־יבשט־מטענ-א־נשטיט־טע.
66 7 13 20 75
פראג
ם ד י י ז ע  :איינשאבע שאן ז— 6נולדען ,דאששעלטע
נעבסט דען אנגעפיהרטען אורזאכקפערדיענט דאם
61 13 44 00 14
לעסבע־נ
שאל  15-10נולדעז .שי־ ק־נדע־ א־ש ד־א האלפטע ביל־
ביכלייו או־ך דארום •וארמע אונטערשטיטצונג ,וריל
־געי.
עם זעה־ קלאר ארסאיינאנדערזעטצט ,דאם דיא
טל־נער רעדאקשע־ :
נ־אשעש לאנע־אץ מ־טשע־-שש־־שצען ,לופט-פאלשטע־,
בעשילדיגוגגען געגען ד־א יודען גא־ קיינעז ג־ונד
י ק ו ת י א׳ ה ל ו י ל ע ד ע ר ע ר •
עטט-א־ינלאנעז ,נוממי-שש־־מששע; א־נ־י אללע־ נום־-
האבק ,ורד עמפפעהלען דיא פערבר־־טונג דעם
יואא־ענ-א־ש־קעל — .ב־־א רובבענדע־ ב־ששע אנצונע
ב־כליינם ,דאם אום אייגע קלייניגקייט פאם פעי־
בען אב רענטט ,ל־נקש אדע־ דאששעילש ,זא א-ך ה־ א
6אםםע־ צו בעציעהען איזט.
פעה ׳ק ירושלים !
ב־ה
* >ק ו נ ד מ א ב ו נ ג (.פאן טעהרערעז ז־יטען
שמועד ,שמעד.־ נ• נופל וצנוע אהד ניסע נא־ננא־ן׳
111(1^ 131;,־ 01,11/1:6, 11. 11 8י* 01111/ 1
ווע-דען ורר אגגעגאגגען .אין א־נזע־עם בלאטטע ואיד־ נ• אה• הוא .אש* ״שב באד,׳־ק נ״ו שנה .ועושה
11-1)<,61(£****.ןןןיןי| י(ר*(1|1נ|{||11
דאס גענרע יאה־צ־־ט של כבוד אדוננו הגאון הצדיק מעש־ש אש־ לא •עשה .ומהלל שה־ ושם •:ר■ אני ד ל ל:ן
טרה שמואל פ־אגקעל זצוקלה״ה שה* אב״ד דק״ק הננו מודיע לבל .ב• -ק אנב• לבד־ בא־ ,יעש מ -אבי המנוה
גן
דאראג טיטצוטהיילען .גון איזט עם וליער אדם ערם■ ד,צ־ הקצין מדה הי־ש ד ל מקאמא־אוי••; .לפעה׳־ק ודו
אעטהע״שע אלע׳
טעם יאח־צייט• איבערהרפט דא דער יום הקבורה שבע עשרה שנה הייתי ואץ אה את .ב־ אוב• הצעיד שגל אזז־
עםסענצע־ ,אעטהערם איגד קאלע־רש
אום  2טאגע שפעטע־ אלם דע־ יום הסיתה וואר ,ואהדת׳ היק־יש היושביש באיננאץ לבן מצוד ,גדולה לתשיש
פאן אללען ד־פט;גען'געט־עגקען,
אונד דיעסבעציגליך חילוק* ד־עות זינד .זא א־זט אד -בבף ד,מעול הזה .ראשית בל עליו לה־אות מבתב משע.
באלו,
זא וליער דאם יאה־צי־ט של יום המיתה ביום ש״ק ולמשו־ אותי בשליל־ש .ב־ מצוד .נדולה לענוש ־שעיב
לינערע ,דים■ שלדואורץ טרעבער
פ• ררא ט״ו לח־דש ם־חשון .פאן רסהקב־רה אבע־ וליש־ש לבל ישיב■ לבבלה ועלי ל־ש־ב תודה וב־בה ובל
אדף קאלטעם וועגע אהגע אפפא־אטע,
גע־עבנעט ביום ב׳ פי היי ש־ה יין לה־דש טיהשון .אש־ •קנא קנאת ה׳ להציל בבודי וכבוד אב• ד ל .ומאת ה׳
* )נ י י ע ר ־ ון ט א ן (.איגזע־ יעטציגע־ •שא ברבה מרובה ושליש על יש-אל•
ראטאן געהט באלד צו ענדע אונד ודר בעגיננען
יוסף משה קרח ם־ש־ בילל אונגא־ן רפו־
1
בר־אפעטט׳
ז
זא־אגן טיט א־־נעם האבשט אינטערעססאנטען א־נר
בעת׳־ק ח״ו•
טאבאר;אםםע .ורם־א ״ים רעם איז־־ טעטפעל
שפאננעגדען ייד־ש-ה־סטארישע; ־אמאן .וועלכער
שע־נע־ וו־ננעששען ,קא־־ע א־נד אללע צו־ וד־נ
אללע ביזהער געבראבטען בייא וריטעם איבע־.
פע־בעששע־־נ :נאש־־נען א־ש־קעל .ראטהע ור־נשא־
טרעפפען וררד .דיעזע־ נ״ע ראטאן איזט דע־ •ידי.
איך זיבע א־יגען היזלעה־ער פיר מ־־נע ק*נ.
איג־
שען איגד ראטישען געש־כטע ענטנאטטען
צעדץ ,־־־־;שש־־שש ,קלע־־ננבשילו־ע־ ,עשצ .צי־
רי־ד דאם א־נטערעססע אונזעדער געעה־טען לע .דער ,וועלבע א־ם העב־עאישען .א־נגא־ישען איגד
וי־־נשאניפולאצ־אן.
זע־ בייא ודיטעם מעה־ עררעגען .אלם דער בע .ד־־טשען אונטע־־יבט געניעמען זאדלען.
;••אי ודינפערמעהדוננסקאמפאזיצתאן
 <11נ 11־ י י >0 1 <1ן  0י 1 .4
ר־יטש געב־אכטע ה־םטא־־שע ־אמאן ״י־־א אונד
מאניש־לאצ־א:שבו־ או;ד שד־־זקי־אנטע ;־אשי;
£.זו1} 1ח.10ו1ב. 1<1זק £,ז 11נ11מ{111 1<01
ראם״ .דא ורר שאז אם  1.נא־־עטבע־ אייה מ־ט

איין געפ-פטע־ לעה־ער וו־דד זאפא־ט טיט
 150גולדען יאה־עסגעהאלט אקצעפטירט .וועלכער
דע־ דייטשען אוגד אונגא־ישען שפראכע מעכטיג
איזט .רעפלעקטאנטען טאגען א־היע געזובע אייג•
זענדען אן
ז 10תט ] 11£11¥[£ 8י 1׳ \*/11; £ £ \ ^ £ £נ 5

דיא נייעסטע ערפינררנג

א רנ א ל ד וו א ט ט ע רי ך

ל ע ה ר ע ר ש ט ע ל ל ע.

בודאפעסטער בארזענקורוע פאט  18.אקט,
ל א ז ע•
 1854ע־ 4םע־צענשינע ששאאששלאוע .
נאנצע לאוע .
״
 1860ע־
״
1860ע*
פינפשעל 134 — . . .
 1804ע־ ששאאששלאוע צ־  100נ־לדע; — 170
״
צו 50
.
1864עם
1:19 50
ק־עד־שלאוע
־־ 175
דאנר-דאשששש־פפאה־שש-לאוע
־ 109
אוננא־ .פראם־ענ-לאוע צו  100נולדע
118 25
האלבע צל' 50נולדען
118
טה״שטהאל־ראוע . , . .
11050
וויענעד קאששונאללאוע . .
125 75
ם־יעששע־ לארע צו  106נולדען
— 127
קאשא רענטאנשי־נע
— 34
טירקענלאזע • .
— 24
א־נ־ב־וקע־ לאוע
צו  40נולדען
קלא־־ לאיע
— 41
״
קענלעגו־שש לאוע 10 .
־־ 19
*
ק־אק־־ע־ לאוע
20 .
19 75
40 .
*
אשנעי לאזע
— 40
פאלפש• לאזע
40 .
״
— 38
רודאלפשלאזע
* 10 .
* — 20
* 40 .
ס א יל ם לאזע
— 53
זאלצבורנער לאזע * 20 .
— 24
שט .גענאיש לאוע 40 .
״
— 46
סטאגיס״ ויער יאזע 20 .
״
 24וואלדשש־־ן לאוע 20 .
28 50
ווינדישג־עטץ
* 20 .
— 39
לאיבאנער לאיע
0 20 .
 23120 50
0 511ל1:

פרוכטפרייזע העל קארנהאללע פאם  18.אקט.
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— 101
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העד איננא־־ש-נאל־צ־שען 166 50 .......................
דע* נא־ראשמבאהן 164 50 ..................................
אבשע־־־־ב־שע ק־ע*־ש-אקצ־ען 311 — . . . .
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י י ד י ש ע צ י י ט ו נ ג.

ז:

פ־י־ען ,ווענן עם דאעו ב־־ט־אגען קאננטע ,ד־א לע אונו־ היעד ז^ללטע זיא פ*ןן שא־ף אי; דען דער ווענן וויר ,וויא נעזאנט ,אויך דיעש אללעש צינעבען
ז״ -צו איבעדצייגען ,וועלכער א־נדנן ד־א גאנצע ציט־דטען ווייזע אנגע־עדעט ווא־דען זיין עבען א־ם זא דרענגט דך א ע־ נאטהווענד־נ דיא פ־אנע או־־,
בד־טבעשולדיגונגם נעש־בטע א־זש!
איעענבליקע ,דא עשטהעי אין איד־ען פעששעלן אב דיא ־ידען א אינפא־ז־בט־נ ווערען ,קיינעוואבען
* ) ד י א ם א ל נ י ש ע צ ־ י ט ו נ ; איש קעללער אבצטע .מאן ע־צניהלט ווייטע־ ,דאס א־־פצישטעללען ד־א ראש אויששפאהען דעש קנא.
״ט ש א ם״ א י ב ע ר ט י ם א.ע ם ל א ר (.דדי -עשטרער אי; איד,רעד גדדענהאפטע; לאנע דיא בען פע־הינדע־ן זאללטק ? וויר גלו־בע; דאש איי.
טע ל־עגט אונם דע־ ווזךטלויט דעש א־ם ״טשאם״ ששע־צענש־ופע דע־ נאך א־ד־ זובענדען מוטטער נע־ זאלבען פא־אוישזעטצונג נור ד־א פא; רעם א;
ערש־ענענעז ארטיקעל א־בע־ ט־םא.עםלא־ פאר• געהא־ט האבען זאללע >זא נאך אדשזאגע דעם יע .טישעם־טישמום פע־דרעהטע א י י נ ב י ל ד ו נ נ
ו־;־ ענטנעהטעז דעמזעלבע; פאלגענדע א־נטע־עש גען שא■־־( ,אלשדאנן אין דאש בעטהויז הע־יבער -פעהיג זייא.
שאנמע שטעללען  :נאבדעם דע־ פע־פאסשער אין געשאפפט א־נד נעשלאבטעט ווא־־דע .ד־עשאללעם
) .א ־ י נ ע ש מ א ר ד ע ם א ו נ ש ו ל.
אי־נעם פלאנעדאשדא־ף ,ד־א יואנע דעם עשלא־ע־ זזןללטע דך צוגעט־אגען האבע; אש זאשבטאנ .1 ,ד י  :א נ נ ע ק ל א נ ט (.אי־ן רעטהזעלראפטע־
יידישען טעטפעלם א־;ד ז־ינער אומגעב־נג גענוי אפ־־ל ,צ־וישען א־־נש צור־א אדע־ דרייא אוד,ר פאלל רעלבע־ דך אין א־־נער פ־איוינצשטא־ט ע־■
בעשייעבע׳ ,שא־,־ט ע־ אין פאלגענדעד וריזע נאבטיטטאנם! שטעללען ווי־ אונש נין ד יא יודען אייגנעט האט אעד אין פאלנע דעששען א־עע פדו־א
פא־ט  :ודא דע־ אונטערזובוננם־־גטער בעד־יפ .פא־ ויעלבע איש אנגעזיבטע דע־ נא־ איד,רעד אונטער דיא אנקלאנע דעם שאדדעש יעשטעללט
טעט ,זאללטע עשטהער ביז צום ק־־־צווענע ; ע ! .טאבטע־ פא־שענדע; טיטטע־ .זאש־ט יאגגעדבטש וואורדע ,פ־אנד נעשטע־ן צ־פעללע אין דעי הויפט-
קאממע; זיין .דא־ט העטטע ז־א שא־ף אננע־ופען .דעש ־ענע נעווא־דענען פע־דאבטעש דע־ לאנה -שטאדט איינע פיר דיא אעשולד־נ אנגעקלאנטע
אין זי־נע ה־טטע נעלוןקט אינד נעפעששעלט אין דען לייטע אש העללען טאגע א־נד אן איינע־ פא; אל .גליקל־בע לאזונג .וויר עיפאה־ען היעריבער פאל.
קעללע־ דע־ דען יודע; דאש באדע-צ*פמכ־ ע־ -לע; ד־טען ז־בטבא־ען שטעללע ־אש געפעששעל .נענדע א־ינצעלהי־טע;־ פא־ א־ינינע; וואבעי פער.
זעטצט .געיוא־פען .פאן דא ז^ללטע טא; ד־א נונ טע שע־בען אויש דעם שא־ף־שען דו־זע אי; דאש שוואנד פלאטצליך אויש דעש הויזע דעש שענטעשעד
שעד,־ גע בונד? נע עםטד,עד אין דאש בעטדד־ז ד,ע .בעט-הויז ר־נ־בע־טראנעי .א־נד ד־עש אללעם א־נ .איעוואהנע־שלודוויג פאפפ דיא דאזעלבשט בעדיענס•
ריבע־נעשאפפט אונד דאזעלבשט אבגעשלאבטעט מיטטען ד־ייער ־א־פע־ פא; דענע; ־אש איינע אע .טעט געוועזענע מא־־א באנטשאק• דיא דיענשט.
האבען .זעלבבטפע־שטענדליך קאננטע די עם אל־ שיטטעלבא־ אן דאש בעט הלז אנשטאשט .וועיע געבעד נאהשע; דיא זאבע ניבט בעזאנדע־ש ערנשט
לעש א; דיעזע־ שטעללע גא־ ניבט שטאטטש־נדען .דיעזע זאבע ניבט זא ט־ויריג׳ וודא עבען דא ,־עגנה■ אונד קיששע־טע■ דך אןשזא־וענינער איש דע; פער-
ורענן וו־ר אייך צונעבען דאש שא־־ ־יא עשטהע־ זעלהאפט א־זט ,שאן קאננטע וואהל דאש נאנצע פי־ בלייב רעש מעדבענם אדש דאשזעלבע איהנען שאן
אין ז״נע ה־טטע נעלאקט ־.אטטע ,זא ו־ע־ע עש ראך אי־נען שלעבטען שעדין צום!.טען אפ-יל דאלטען .פיעלע אונאננעהשליבק־יטען פע־אורזאבטע אינד
־יין א־נשאנליך ,דאש ע־ דך ע־פ־עבען ראננטע •א  -עש ניבט אבער איעען צי־נען ז  . .דע־ זעבש ע־שט אש טאנע פא־ זיינעש פערשווינדען טיבטי;
ד־עזעלבע צי־ מיטטאנשצייט פעששעל; צ־ ריאללעז• יעה־ינע שא־ף זאל־ דען ־א־פ-יוננע; ע־צעהלט | אוישנעצאנקט וואורדע .דאך נ־בט זא ־ור־נ האבען
איד,־ ה־לפנעשרייא וד־דע זאדאהל ד־א בעיונה ; .האבען .־אש ויין פאטערד־א עשטהער אבגעשלאב .דיא נוטען נאבבא־■ דיא זאבע היננענאמשען אונד
:ע־ ־ע־ היטטע .וועלבע אינטע־ דעש בעט-הדזע טעט העטטע .נאבד,ע־ זאלל דע־ פינפצעהניעה־יגע באלד קאשען דיא ש־־־ע־פאללבטע; געייבטע א
אינ־ ־עש דדזע שא־ף־ש דך בעש־נ־עט אלש א״ך
גע  ראש רעטהזעלהאפטע פע־שיו־נדע; ד ־ שאנד
דיא •ע־ נעבשטנעלענענען דדטטען איפנעש־־עקט
אין אושלויף .ענדליך פאנד דך אי־נע פערוואנדטע
האבק .בי־א בעזיבטינינג דיעזע־ שטעללע ע־שי־ע;
־עש דיענשטטעדבענש ,־־א בייא דע־שענטעשע־ בע־
צייא־ פא־ אונש א־יש ־ע־ לעטצאננעפידדטען ה־ט-
ירד איבע־נעהען נינשעה־ ־־א פ־א -הא־דע ד־א אנצייגע ע־שטאטטעטע ,דאש ריאבאנ
טע איין יי־יב .י־עלבעש בעדד־פטעטע ,דיא הילפע -נע אב דיא אי שזאנע א ־נעש פ־נפצעהניע־־נע; קנא .טשא־ דורך א־ה־ע דיענבטנעבע־י; ע־נוא־־עט
רופע דע־ איש בעט.־,־יזע נעשלאבטעטען עשטהעד בע; שא־ רעש ־יבטע־שטוהל פאן וויבט נקייט ד־א אינד אי; דע אבא־טנע־יא־פעןדיא זאפא־טיוא■־-
נעהא־ט צו דאבען• ד־עזע בעד״ייפטונג ערש־־נט א־נד העבען נו־ דען איששטאנד הע־פא־ ־אשש ,דען איש ד,ויזע דע־ פרויא פאפפ גענויע אונטעד.
אינש אבער אלש א נלאניש א יש דעם נ־ונדע ,ודיל ־אש אייששפעהען דעשסען ו אש איש בעטהויזע פא־ זובוננען שא־;ע;ץםמק .דע־ האר וואו־דע אויפגע־
דיא יודען ב־יא ־עש :־נשער־ נעפעבשעלטען אפפער | נעהט ,דורך יענעש של־ששעללזןך דיין אעמאנל־ך איזט ג־אבען אבא־טא־נד זענקג־ובע; געאפפנעט אבע־
יעדעם נעש־־־א פא־געבייגט העטטען .אונגעפעש .זעדבבט יעטצט יוא ־ע־ ש־־-שעל ענטפע־נט איזט מאן פיאנד נידנענ־ש דעןגעזובטע■ ל־י־נאש• ז-י .שעד-
שעלט קאננטע עשטהע־ ווידע־שטאנד ליישטען אונד אונד בעזזןנדערם דאשאלש• ־א עש זעלבשפע־ -פלאששען <•! טאנע וועד,־ענד ייעלבע־ ציי :פרדא
אוש דדלפע ריפען ,איין זאלבע־ דדלפע-יוף וואיד שטענדל־ך איש שלאששע שטאק• ,וענן ווי־ איב־י .פאפפ דך בע־ייטש אין ראפט בעפאנד .אלש פא־.
אבעי־ פ*ן ניעשאנדען נעהא־ט - .יעטצט נעשל־ך נענש צינעבען .־אש דיא יודען דך צי דעם פע־ייע .נעשטע־ן דע־ נאטטע דער פע-האפטעטע; אין דע;
עדצעהלט שא• אי; עשלאר ,דאש .זאבאלד עשטהעי נענען עקשפערשענטע דעם הע־יבע־שאפפיענש דעי הו־פטשטעדטישען בלעטטע־ן ש־וארין אוי־ וריש
צו־ ש־טטאנשצייט אי; דאש הי־ז ר—■ש ניבט צ־־יק; : .ע•**•■* *ל״*! ׳*שט  ...א  , ,אש בעט , ,ש רע־ב" .דיא נאב־־בט יאז דאש איינע ד־ענשטטאגד ,נא.
געקעה־ט ווא־ ,דיא ש־טטע־ אדזאנלייך נע; איש ליעשע; איש דא דאזעלבשט  -אבצושלאבטען ,דאש מענם טא־יע וואנטשאק ויענען דיעבשטאהלש פע־.
איפצפאנגען א־נד עש האפטעט ייאורדע .מאז ראנן דך דיא פ־יידע אונד
אי; נעשעשע א ־פצ פאננע;
ע טאבטע־ א יפצידבע דא ■יע־ע איש פא־
אלשדאנן בייא
•יטע; פא; .פצית* צי בעניטצע; איבע־ראשינג דעש אב ־עש ש־קזאלש ד־נע־ נאט.
״•ואהנען דא אלל־ן ד.־ע־ ?*
 ,א  :ע  .ן .א  : .ט א ..ן

 .....ך

. .. .. .. . . . . . .

לענע ,וא ו—ר דא א״? -ע• -ששעללע נער-,לש .איך דאבע .
•שאן ש־עלע ראשיש נעזונד נעשאגש *
.יא ואנ שי־ דען צויבנ״שפיוך ! ־

ש*רא .ד.י ! ד• ! ד? ז*
,־א׳ -א ! -א!* לא:טע דעי א ״ אי.ע;;... -
.שי־ דא לאם עש קיינע; •יע־ש־ ,נו־ איך אלליץ קאג;
עש טריץ•'
.אגע־ ליא קאננשט ני:ש צי־ פעריקטען קאשש;ן* ואג-
.ויא־וש לאנשט דוא ,אשאלתנער?־ ב-יאנצע דעי
שע דע־ נענע־■'
:ע;ע־ פע־וואונדע־ם.
,ווא־וש " 1
,וו־ ל ש־ננ-א־ע לאגע•.׳־
.יוייל שיי; פ־יינד ניעשאנדען צו איל־ דיניינלאששען
.איך לאב •א ;א־ ניגש נעלא:ש .דיא נעש-בטע א י-
•א :א־ :יבש צי :לאבק .דיא ש—א ,די ,די ,וזי ז איוש ודלל .א:ע -איך ווערדע דיל ויאש ואנען .איך ויע־דע ש־־נעש
ש־יינרע שאן די־ ערצעדלען ,שיעלל־־נם וו־־ד ע־ דיר עש
פע —קש.־־
 .א־ז ראש איוש יא סערקור״דינז דאבען ז-א נא־ ע־לו־שען'.
דע -איטאליענע • לאששע ק־ינע צייש צו אנשיוא־שען,
קי־נע שו־נש שא -א־ינע• שע־ייקשען שע־ואן ,ואש ;•א ועלבע
לענן איש תלבען או־נענגליקע לא־שע שאן איש לאשע
אין איד־עש ד,ויזע דאלשען ז־
לדש שפייפען ,אונד ־ע־ נענע -ליעף שנעלל הינויש
.איך קאשדע ניע שיש איד־ צוואששק .זיא איוש
דע; -וויקאנש ערלוןב ויך אויך נלייך דארויף• ע־ נ־ננ
א:ע; אי; איינעש ציששע־ א־־ננעישלאששע; .אבע -איך דא־ע
אשש שאן אונשען ,ודא זיא איינע וא קאשישע שם־אגז צוש שענששער אונד שדעשע לינו־ס .ע -קוןננטע דען נאנצען
•שש־־נש ,אונד •א שוש איך לאנען .דאנן שעננט זיא וויע־ לאף אינערזעלען.
אין דע־ ש־ששע רעשועלשען ששאנל קאשישען זעענאלד
דע־ צו ורינען אן ,אונל דא ווירד ש -דאש הערץ וא שויעי׳
״אש איך ארך שיטוו״נען שוש• שאננשאל ש־־יש ויא ארך ; אין אי־ש״נעם נעששרעבע שיט דעש נענע־ .דאנן ניננען בי
וון שי־כשע־ר־ך ,דאש אללע ווענדע צישפעין ,איני זא בע־ ן דע צו לעש לייויען .דע־ א־שאליענער ניני .וויעדע־ שנעלל
קאששע איך אננשט אונד באננינקייס ,אינד שיש אויש דעש צו ויינעש דשין צוריק א־נר ששעקשע איין נ-אשעש ששיק
נוששע־ב־אד אץ זיינען מונד ,מיש דע־ שיענע איינעס
דויוע ווענרוישען.׳־
.־ארען ו־א אי־נשאל שינניא-ע) ,ואנשע דע־ איפאליענעו מענשען ,דער זיך אוש נינטש ווייטעד אלש אוש דין עסשען
נעה״שנישפוןלל( וריל דא וון גוש שיש שיר ווא״ען ,ווילל איך קישסערש• נל־־ך דארו־ף ש־אש זעענאלד אונד דע־ שווא־-
אויך איהנען אי־נען נעשאללען שלון .איך קאנן דיא שרויא צע נענער אץ דאש צישמעד .דע־ קאשישען בליעב ששעהען
אונד נליקטע דען מודקאנשען לאננע אונד או־פמערקואם
וויעדע־ נעיונד שאשען■'
אן ,דער שא־שהוועלדענד שיט דעש קרען וי־נעש נ־זןדעס
.דוא ? וויעוון*1
״איך דאנע 6וןן ש־ינער נ״וןששוששער איינען צר־ נעשעפטינש וואד ,אונד נאד נ־נט צו וויסשען שיען ,דאש
:עישש־זך נעלערנש .ווענן איך אידן צו א־ינער שערריקשען נוןך יעמאנד א נ ד ע ר ע ר אלש עד איש ציששער אני
סע־ווןן ואנע אונד דאנייא שיינע דאנד אויף א־ד,רען קוןםף וועזענד :יא

.־ ? בורשע ! ' -יעף דער קאשישק שיש איינע־ ו
דע  אישאליענער שש-אננ שאן דינעש ששו־ל או־ף
דך שטעללענד ,אלש אב ע־ דען קאש־שען ע־שט יעשצט
ע־בליקע •וי-דע ,דיש ער שנעלל :יינק היש פאש קאפוו-ע
איני פעדב״נשע דך.
״ויאש וו־ללשט דוא ליע/ -׳״
״ננעד־נע־ לעדר ! איך בין איין אדשעד איטאליעני-
שע־ בעששעל-שודקאנש•*
.אבער וואש וויללשש דוא ליע־ ?־
״איסער איטאליאנון.״
״לאל דיך דער שייפעל ! איך קימשע ע שיך ני:ש -א-
דוס ,אב דוא א !א .׳נ א שאל אנא  ,.ט ו ןדע  . . . ,יא״—
דוא נעואנש ,דאש דיא שיש א־־נעש צו־בערשפדוך פע־רק-
שעי נעוונד שא:ע; קאננשש ?'
,יא ,ננעדינע־ לע־ד ד אנשדא־סעטע עד שיש צ־ש -
שעדנדעד שטיששע
״דון שאקק דיך אוינענבליקליך אויש דעש הרת !
איך ודלל ואלבע :געדנדעל ליעי ניבש לאבען .אונד ו וענן
איך דיך נאבשאלש ליעד ט־עפפע ,וא שלאגע איך דיךב־וץ
אונד נלדא•'
״•א! גנע־ינע-הע־ל !* אנטוארטעטע דעדאישא־-
יענער ,אינדעם ער דך ששעללטע ,א־ש אב עד דען קאש־שען
נינם ־עבש פע־ששעלע.
״־וששעש שליד!־ ויעף יענע־ שע־ענטל־ך .״דוון־ש!
)ואנשע ע־ דאנן צוש נעגעד( איך שאל־ע אין דיא ששאדש
אונד קאשמע נענען אבענד צו־יק■ נענע אויף ראש לדי ניש
וןבאבש אונד לאששע ניעשאנדען לינ״ן- .אשש דוא שיך
פע־ששאנדען י 
עד נינג דאנן שטאלצען שדיששעס הינז־ש אלנע ז־ך
איש דען איטאליענעד ווייטער צו ק־ששע־ן,
)6וןר■פזעטצונג פאלגש(.
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דעם אורטה־ילע אללער זאבפע־שטענדיגען ביי־
פפליבטענד ,איזש אייך דא פא; דע־ איבערצי־גונג
דורכדרונגען ,דאס אי־נע געזעטצליכע 6ארש־י6ט.
דורך א־ינע טא־דטדאט עדוואיבענעס טענשענבלוט
צו ריטועללען ציועקען צו פערווענדעז .א -דען רע־
ליגיאנשב־בער; דע־ יודען ק־ינעש־ועגש ענטהאלטען
א־זט .אונטעי־פערט־גט שא; דע־ 6אקוליטעט דע 
אוניווערזיטעט עו אמשטע־דאש ,פ .ד .שאנמע-
פיע .פרעזעש אינד י .ג .ד .טא־־טענש ,שריפט־
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ליך כאדגעוויעזען ,ראש אים ״תלמוד בבלי־ א־נד
תלמו־ •השלם־ ז־ך ניבט גיר קיינע פא־שריפט פ•.:
דעט .וועלבע ד־א פערווענתנג פאן טענשענבלוט צו
רעייגיאזע! צ־ועקען £זךדע־ט אדע־ עמפויעהלט,
ז^נדע־ן ־אש ז־ך איי־ איש ,שלחן ע-ו ך :א־ ל "
אנהאלטשפינקט פי־ דיעזע אנדננינע בלוטבעשול•
דיגונג ענטדעקען לאשט .ד־עזע בלוטבעשולד־גונג
א־זט דאהע־ איין באזעם פאנטאדע-געב־לדע ,איין
ג־ונדלאזע־ וואהן׳יא־יכע אישגעבירט דע־ איני״ש.
שענה־יט ,אי־נע אינפאטע ליגע ! זאנדע־בא־ע־ יזע
האט אייו דאטהאלישעם יודענפיינדלישעש בלאטט
א־ה־ע; לעזע־ן' פאלגענדעש פא־געלזןנען :ד־א
שלוט.פע־־יענד־נ :שייא דען יודען שטעדט וואהל
ני־נענדו א נעש־־עבען ,זאנדע־ן זיא פעיפפלאנצ.
טע זי־ אינטע־ דען יודען אלש ״מינדל־שע איכער.
ליעפע־י;:״ פאן נעשדעשט צו געשלעשט פא־ט .עש
א־זט אלזא איין ״נעה־ימניש־ ,וועלשעם ניר טינרליך
,
פאן נעשלעשט צ־ נעשרעשט א־בע־ד־״פ״־׳ן
ש־־־בט ד־עזעש פע־לאנענע בלאטט .יוייל
שאן אלזא נא־ קיין געש־־עבענעש אץ א־־כעגד

ציעלל דיא ט־טגליעדער יענער״לינא״אין ראם נאט.
הא6ט :עטאבט ,וועלבער ער אין ראם אננעחא־ט
האטטע אונד אין דע־ען אויפטיאג ער נאך ט־יעכט
גערייזט וואד .מאן;לרבם דאט אבעי־דאנק אין ש^ל.
נע דיעזעם זעה־ •וערטרפאללק געשטענדניםסעס
בעגנאד־גט וירד ,דעוואהל דיא בעגנאדיגונג פאן
י
היע־ ארם ניבט עטפפאהלען וואורדע.
* >ד י א א י ; ט ע ־ !•  :ו נ ; ד ע ־
ק ל י י ד ע ר ע ש ט ה ע ד ש• א ל ־ מ א ש ים<
העטטע דיעזע־ טאנע ה־ע־ אי; בודאפעסט אמט.
* א יי ן א ו י פ ג ע ק ל ע ר ט ע ר ג י י ס ט -
ליך שטאטטפינדען זאללען .דיא היעזיגען;ע־־בטש•
ערצטע העטטע; צי ענטשיידען אב דיא פלעקען ל י ב ע־ (.אוים קוטטי ע״ט־אער קאמיטאט! ווי־ר
אויף דע! קליידערן לייבענפלעקען אדע־ בלוטפלע -געטעלדעט; אייך דדעי־ד נטע זיך אין לעטצטע־ע־
קען זינד .עם וואורדען היעצו בע־יפע -דער גע־ צייט רע־ אנט־שעט־טישטוש ,אונד איין או שברוך
ריבטשאררצט ד־׳;ליד א־נד דע־ פ־אפעששא־ דער ווא־ דאב־־א זעה־ צו בעפירבטען .אלליין דע־ היע.
גע־יבטליבען טעדיצין אן דער היעזיגען איניווערזי .זיגע א־יפנעקלערטע אי;ד •ודענפ-ינדליבע :־־שט
טעט דר׳ בעלקי .דער געדיכצסארצט ד־■ גליק א־זט לישע היעלט זאננטא; א־ינע וואהרהאפט ער-
יודע .אונד ע־קלע־טע נאבדעם איך יודע בי; זא גרייפענדע ם־עד־גט ,אי; וועלבער ע־ זיינע צוהא.
קאנן איך בי־ א דע־ אינטע־דבינג גיכט טיטודרקען- .ער צו ב־ידערליבק״ט אונד פ־־עדשאפט אייך נע.
אין פאלגע דעששען האט דע־ שטאאטשאו־אלט דען גען אנדערשנלייב־נע :אשד־־קליבשט ע־מאהנטע•
דר׳ גליק או־פנעפא־דע־ט ,ענטוועדע־ ז־ינע פפלישט ע־ זאגטע אונטע־ אנדע־ש  :״עש א־זט ר־בט־ג ,ד־א
צו ערפיללען .א־ע־ זיינע שיטעללע אלש גע־־בטש .ב־יסטעןבילדען אין א־־־אפא דיא
בעשילד־נ־נ; נאשווייזען קאננטע  -טישטע טא; צ 
א־צט גיעדערצולעגען .האבשטוואדשיינדך וויה־ יודען הינגענען נו־ איינע שיואבע מינו
י לינע :־•יפען ,־אש דיא בל־טשע־ווענ־־נ; א־נטע־
הער־ דר: .ליק ז״נע פפל־בט ערפיללען אי;ד ד־ אלל־ין דע־ זיע :נערא־ט ניבט איטטע־
יודען ארש פא־טגעע־בטעש געה־ימניש שע
איבער עטו איגע אננ־־פפע ־עש ״פיגעטלענשעג״ צאהל ,וועלבע א־בע־ א־ינענראשע־עק־אפטפע־
ז !  -ני ן ,דיא ויאה־ה־־ט נעשטאנדנן ,אי
צו ט־אסטען וו־ששען.
פינט-ה־ישט עש דאך :ניבט טיט טיל־טע־נ אשטא־נד בע טעפשעע ם  _ .א  ... _1. .א ־  .א מיששיאנע־ע ש ט
׳ ו ד אש ג י ־ ש ט ל ־ ב ע ן ש ע מ י  .ניבט מ־ט פע־זאנל־בע־ר־אפט ווירד נעזיענט ,זאנ .דער יודענ-בעקעה־ונג .זי־ט  50יאה־ען האבע איך
נ א ־ אא י ן א טם ש
ם ט ע1־ ד א ש א י ב ע ר דע־ן טיטדעש ניישטע נאטטעש.׳׳־ )לא בהילולא ששה ,טיט פ־עלען נעטייפטע; יודען איטנאנ; גע־אבט.
:וער א.
אבע־ איינען אנדע־ן האששט אי;
ד י א ב ל ו ט ב ע ש ו ל ד י נ ו נ ג (.דע־־ שי אש ב־וחי !, 1׳־ע־
אבע־ אי־ ־אנן פא־ נאטט נ :־ז־בע־ן ,ראש -ענן
נע־ דדי פלאטא צו קאלן .האט אן דאש פע־פאלנט• ד־עזעש שטעהט ־ע־ גייישט נאטטעש
־ א־נטע־ רען נעטייפטע; ־•דעי א יניגע פ א ״
גיישטל־בע שעמינא־ צו אטשטע־ -אש -א ב־ט״ע נישט בייא ! דיעזע־ קאנן אייך ניע זיעכען!״  -דיע
א אללעש באזע א־בע־ איה־ע עהעטא־ינען
זע יוא־טע מאשטען אייה ד־א
געריבטעטי איי; ג טאבטען א ב
ט־ע
א ינע
איישזאנטע
בענשנענאששע;
זי־ו  1א־־נצינע־ א־נ.
דע־ יודען אבצוגעבען ,אינד ; יעלט פאלנענדע פען א־ינד־־ק איז ק טט איזט נינטעה־
,,,ן דיא בעה־־פטינג ייאנצע ־אש
אנטי־א־ט . :נעעו זר טע• רוע** -א ש ש״ע־  ,איינעס פייןן אנטיששעטיטישטיש צ־ ענטדעדען.׳
נש־ט צו ־עליכיא־דיצי־ע קען ב־־ישען!
בעשלוששע דער אט  5.יולי ד■ אץ ב־דאפעשט
* )כ ע ג ע ן ־ י א ב ע ש ו ל ד
ע־דדע־טע; אללע דיעזע :עטייפטען
אבגעהאלטענען ראבבינער6ערזאמטדונ :האט דיא
ע ש<
״בט איין
>! איינשטיטש ; ־אש ־יא בלוטבעשולדיגונג איי
אטשטע־דאטער איניווע־ז־טעט עם צו פערדאנקען,
פ־אפעששא־
גע אינזיננינע ע־פעד נג איזט•י טיץ ה־־פט־ייאונש
דאם איה־עיזייטש אייך אן זיא דיא פ־־ינדלישע אי־פ-
לייפציג א! גן א:ע־ -איזט - .א יודען טיט רען ב־ישטע; צ־ פע־זאהנען.
א״נע־
 6אדדע־ונ; ערנאנגען איזט אי; בעט־עפיל
יא־פאדאטא נאש איש זא שעה־ עשפא־ט עש ט־ך ,דאב דיעזע אנטי.
אלטען .אייפם ני־ע גענען  -א יודע; ע־האבענען
.ע:ען ־־א טישא.עשלא־ער שעם־טען דיא קליפט צי־־שע; יידעז אי:־ שרישטען
אנשולדיג־נ; א־ינע ניטאשטליבע ע־קלערונג אבצו.
ע :ה א ב ע א י ך ש * ן צו.-,
בע טע :ע־ ע־וו״טע־ן .ויענן ד״א עשטע־
געבען .זיא ז־עהט דך דאדורך פע־אנ־אשט .דע־
לי.
א־נפאטע
אייגע
אלש
דא
אונד
:עשריעבען
מאל
ש^לימאשי א־בע־הייפט ע־מ((־־עט:־־א־־ע■ איזט
טישבילל־ניננ .שיט וועלבער איי־ זיא פאן דער פער -גע בעציישנעט .ראך דילל איך אייך איה־עאנפ-א .זא איזט דע־ טא־דע־ אייך פאן יידישעם שטאנד
ב־ייטונ; איינע־ עבענזא אינבעג־ינדעטע; אלש נע .גע :ישט *הנע אנט־יא־ט לאששען אונד ש־ ישע פינרטע א־־ן שייזאל ,דע־ דעי נאנזעז:אטטעש שעג-
פעה־ליבע; בעחרפטונג קעננטניש נענאטטען .איינע היע־־בעי צ־ם ד־יטטען טאלע .אין טיינען ב־ידעז דעטע! יואללע• זיא .העו ----אבב־נע־ ,ד־עזעש טי־ ן
קלאדע; או:־ פפל־שטנעטעשענען
; צו:עבען .בעד־־טש אבגעגעבענען ניטאבטען האבע א ך :־•:־
עש  -־ ־ ע שיך

פ א ל ל י ע ט א ן.
דער יידישע הויוירער.
)-9טע פא-טועטצונג(.
.דילשע איוש נא־,ע ! אינד שאן וועט ? )ט-טעלטע
יעבעקא אין דך דיניין .א־נ־עט ו־א נאך א־טשע• דעןצעט-
טעי ,דען דע־ איטאליענע־ טיט דעט אששען ד־נ״ששיקהע,
אין דע־ האגד -עלט( שיעלליינט שאן •אוא!״
דאט ווא־ •א דע־ נאטע איה־ע־ שיועטטע־ ,אן דע־
זיא ואעבען געדאגט דאט ,אליך דאט טעדאלל־אן ,דאט דיא
א-ף דע־ :־ושט דעט איטאליענע־ט ערבליקטע ,ווא־ פאן
אי־־ ! דאוא לעבט אלוא נאך .אונד דאטטע בעשיטצער ז
־עשעקא קאננטע •ך ש;!־ ש־י־דע נא־ ;•:ט פאטטען- .אש
שטעקטע זיא דען עעטטעל אינטע־ דאט דעמד שאט אש•
שען■ דע־ אישאליענער בעדערקטע עט סאן אונטעד■ ע־ צאג
*־א שנו־ אן ,דע־ אשפע שטיעג הינדם .קלעטטע־טע אן
דע־ וואנד הינונטער אונד ליעף צו דינעס הע־רן ,וועלנער
דאט שאשיע־ רינדסגאהם אונד דען אששען וויעדעד אייף
דינע שולטעי ועטצטע .דאנן לענטע ער וויעדער דיא שיג-
נער אדף דען סונד ,צוט ציינען דעט שודינענם אונד נינג
ששיעלענד —טע*
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דזא־ש וואישה־נגטאגם ענקעל.
דער איטאליענעד נל־עב פא־ דער הרוטהיר שטעהען
אינד ואנג וו״טעי .באלר אפפנעטע דך א־ינע קליינע טהיר,
אונד רעד אלטע נעגער ,דער איינציגע ד־ענער דעט הדועס
קאם ה־נו־ס ,איגד שטעללטע זיך או־ף דיא שוועלע .דעי
איטאליענער דרעדטע איינע שרוינע א; ו״נעם לייעיקאסטען
אונינענאנן איין נעקאננטעט אוגד בעליעבטעס אסעריקאני־
שעט שטיק צו ששיעלען .דעי נענער דאיטע אידם פו^ללער
פי״דע צו ,ע־ קלאטשטע אין דיא רענדע ,וואדף טיט דעט

י^שך טאנצערטע טיט תן שיטען א־נד דאנג נאך דעט  .נענע־( אלט דיא טי־יבנעויבטע־-׳׳ )־יא נענע־ש נעננען ■א
טא־ט לעט שטיקעט .דעי בעטטעל-טידקאנט ליעט -אנן ויי  דיא ווייטע(.
געו אששעי לאו ,איני ד־עזע־ שיננ אן קאט־שע שש־יננע
״דא לאטט דוא פאללקאטטען -עבט .איטאליענערו
צו טא:ען• ע־ טאנטצטע איט יען אלטען דע־וט אונד ק־אך )ע־ודעדע־טע דע־ נענע־( ־'א םיל::עד:טע־ דנד א־לע
אי־ט ציוישען דיא שיטע .דע־ נענע־ וועלצסע דך שא־טליך קיינען העללע־!וע־טה .זיא דנד שלעבט א־נל ליננע־ ,וא
פא־ לאטען.
זאנען זיא ציב ביישפיעל ,דאט דעל בע־יהטטע *־א־ש
נע-
לאנג
צ-ט
איינע
דך
אידן
ליעט
איטאליענע־
דעד
ן זזאשהיננטאן אויך זא איין טילבנעזיבט נעוועוען איזט .אבע־
לוטטינען- .אנן נ־נ :ע־ צו איד,ט צי,אונד נא־ט דעששעקט -־א איזט קי ן זיא־ט •ואה־ ! זאנטש קאננטע איך יא ניבט
שאלל ו־ינען הוט א.:
! זי" ענקעל ״ץ• איך זאנע יי־ ,ע־ זזא־ שזיא־ץ ,ש־־א-ן
יי^ל-
שטיטטע(
ב־טטעניע־
טיט
ע־
)זאנטע
,ט־נניא־ע
 ,יייא איך .אללע נזטע ליישע זינה ש יא־׳ן ,א— ד א עננעי
לע; זיא עטוואט אי־נעט איטען איטאליאנא אונ־ דינען טאנ -ן איט היטטעל זינה שזיא־ין.׳•
קי שענקע! ?־־
:.עודם ז נעוו־ט ז׳׳
טאנק•
קלונע*
דערנענע־(יא
ע
ט
א:
)ל
1
ד,י
ד,י!
,ד.י!
.אישאליענע־ ,דוא נעפא־־לטש מי־ ז איך ועהע דיא
אונד שאנעט שטיק וועלכעס דוא נעששיעלם דאטט .דוא־ש ביזט הונגי־נ ,קאטט העדי־ן ,זאדלטט "אט צז עטטען נע-
ויאש־־ננטא; וואט קלינע טאנקי נע־ן*.
 ,קאטטען ! זאב טי־ א״נטאל ,איזש עט זואד״־ ,דאט אין די
דע־
ש־אנטע
?׳־
וואשה־ננטאן
,טינניא־ע ד־־טט ־ואיש
! נע־ הייטאטה בי־א טאג דע־ טאנ־ שיינש א נד בייא נאבט
איטאליענע־ נאך רעששעקטפאללער.
! דיא זז^ננע ?*
יאוואדל ' 1״אה •אז דעסדרענען א"= א ל :״א א־נט ב-א טאג
״אה ,דיעף דעי טודקאנט ,אינדעם ע* ו־ך שאטט:יו פ־נטטע־ א־נד נ־יא נאבט נאנץ העלל.׳׳
צור עידע פעיניינטע( איך האבע פיעל ערצעהלען נעהאדט
״ט,׳ קודרדינו טע־קיד־דינ!** טאבטע דע* נענע*,
פאן אי־נעט ביאווען א־נד נ־אסען טאנן ,וועלנער דוארש
א נדעט ער טיט דעם קאפשע שיטטעלשע .פלדדע־נד נ־ננ
וואשהינגטאן ד־יטט .איך בין נליקליך איה; טיט טיינע■ איי-
ע־ טיט דעט איטאליענע־ דורך דען נע״־טינען דאז איי
נענען אוינען צו ועהען !״
| דין קל־ינעט ציטטע־.
״ניץ פ־יינד) ,אנטווארטעטע דע־ שווא־צ; נאנין שטאלין(
נאלד ואט דעי טיד־אנט בייט טיש א־נד איהט נע.
דוא מ״נטט וואהיש״נליך דען נראסען דוא־ש וואיגה־נ טאן,
נענאינע־ דע־ שויא־צע ם?־ דעש נאטט לאנ איין נ-*-
וועלנעי דיא עננלעגדעי פעייאנט האט• איך בין עט ניבט,
טעט ביזןד ,בוטטע־ איני קעזע׳ איל איין קל־־נע־ שוואר.
ער וואי טיץ נראטפאטע־.׳־
צע־ קיו :טיט ורק ויא־ -אבי א -דע־ אפפע ששיעלטע
)זאנטע
ט־נניאדע,
ע־קאננט
נל־יך
״האבע איך דאך
אין איינעט ודנקעל טיט איינעד א־אנשע.
דער איטאליענע־ דעהמיטיג( ,דאט ייא איין שענטעלטען
״דאט הדו נעהא־ט איהנען ,טינניא־ע דוא־ש ואש
דנד ,אינד פאן איינער :־אטען פאטיליע אבשטאטטען .ד .ננטאן ,ניבט וואהרז׳־ פ־אנטע דעד איטאל־ענעי ,נאב־עט
איך האבע איבערהרפם פיעל טעה־ יעששעקש פיר דאש ע־ איינען ט־בטינען שזליק אויש דעט ק־וג טאבטע.
.קאללאיעד ם־פעל־ )איץ האפלינע־ או־סדדוק פי• דיא
״•א ז׳׳ ווא־ דיא אנטיו^רט.

