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ץ* אןבאל• היט-יע

 צעד. צום וואוטה ד־א איש דין ג־וגד אנדע־ער קיי; ! זט,א •״״-״- אגשטע־ענדעס א"; :ק־אזר זעה־
 זא- דא טענשען קלאששע דיעזע וועלבע שטא־ען׳ אויםגעב־ייטעט, א״־אפא׳ש לענדע־ ־יא איבעד

טאשטען. א״פגאבע צו־ דך ..־אטהעף גענאנטע; 1 .א ד1באל ל״ד״ן האבען, פיעבער ראש ד־א אוגד
אין י־יגא ב־־א האט אטטענטאט צ־וי־טע דאש .......................״- —

שטאטטגעפוג. פ־א־געשטע־ן עבענפאלש ־ושלאגד
 דוי־ך ווא־רדע נר־נדבעז־טצע־ דייטשע־ איי; רען.

 איהן א״ף ה־גטע־האלט א״געש אויש דע־ שיש אייגע;
פע־וואוגדעט. וואו־דע אבגעפי־ע־ט

 קאג־ג יעז געגען האט אטטעגטאט ה־יטטע דאש 1
; א ל י מ היערי. שטאטטגעפיגדען שע־ב־עז שאן !

אייג. בע־יבטע א־ישפיהרלישע בע־י־טש זיגד בע־
:לאששען פאלנע; ה־ע־ יוי־ דיא געל־יפע;

ק הי־טע אי. אוה־ ח איש א־טאבע־ .2!: ד פ
טעט . לא מ לאגיג לאם ט־טטאגש א־ ו־ע. פאן ע־

ם־. זעטטטלישע גטע־ ווא־ טעגשען: 6״00 ניגשטענש ׳
 פאן געזאנדטען ־יא שטאאטש־עטהע. א־ג־ נישטע־

אשטע־־ייב. איגד ־־מעניען :שעגיאג־

 אבע א־צטע ־־א
 דיא פע־שטעהען יוע־דען, בע־ופע; ה־־ליג; צי־

א ודששען א־ע־ גישש. ק־אגקה־יט  טיט- רעכטען -
אגצו-יוענדען. נבט טעל

 ד־א ל־ידעט פיעבער היטציגען זאלשעש א;
 יעגע זיג־ ־אש פ־אג־־־־ך. אין באג־ע׳ ״שי־אי־צע
 איגדדאךגוטלעבען גישטא־בי־טען ־־א א־ב״טע־

 הייליג. נישטש גא־ איזט' ל־יטען ד־עזען וואלדען.
 דע- קיינע אי׳ דאג־עשגעזעט׳ן דיין נ;'ו׳זיא

 ־אש . טאשטע ז־א פאטיליעגלעשען. קיץ ליגיאן■
 ודיבע־ם־ט זאגא־דיא פע־מאגק, איגד גיט אללעש
 ע־. דאם זיא ״עגן א•;־ י־ע־דען. געטהיילט א־הגען

 וועד־ ־אשען פע־טהאן ליע־ע־לי־ ג־ט האלטענע
ע אייגע דק. טה״לוגג. ני

 פאן גי־ אייך ש־יגט אגטישעמיטישמיש דע־
צ אגגעלעגט באג־ע־ .ש־וא־צק זאלשען אייגע־

: איג־ ןד ״ א  טיט ויעגע זי־גע ע־ בעצי־בנעט ־
 גיהי. דיא ־ושלאג־ אי; ״עגן פליג־ע־יגג. איג־ דו־ב

 שיעש. ־ע־ א דיגאט־ט •ג־ א פילויע־ טיט לישטע;
 גגעז יאדג איג־ ש־אששע־ ־־א בויט״אללע

 ט־אשטען. •צפ־עגגען צי פט ל ־יא אין יעניגע
איי־ ד־־ל איגע־טעג־יבען א״נען שע

 לאגיגי; דיא אן. בעלג־אד אין א־גגא־ן
 דך פע״פיגטע א־ג־ שטע; א־ טאגא־שען ־ע; טע

 דעש טיט פאללעש לעש י־בעלגעש־״א ־עש א־גטע־
ג^טטעש. אי־ז דע־ אין לי־שע, דיא אי; טאגא־שע•

אשגעהאל. אגק־נפט גליקל־שען1־
* -

״ל.

א ־אגןז
1

אשנ־שט :אז א״שאיבטע
 ג־אשטעפ-ייה״טהע־־שט. ־יא א י פ־אגל־״־ אץ
 א־טשאפטע; גאגצע ־יא ג־בט טעגשיען נא־ עש

 דען זאטטט מ״גשע; ד■א־געג־ע; ־א־׳; ־ע; טיט
- *.פא <  ליפט ־*א אין ליג־ע־ן גע! • -ג א ׳

 ־־א;־. ז־נד א־טע; א ־ ״אללעך שפ־עגגען
 אג. פיעבע־ פלש ז־א זיג־ טעגשע פיעלע זא ו״א
 :•■א לעזע־. ליעשע איל־ ״ישט איג יפפגן גע.

ג א ל ט ט א י. ה״שטז פ־עבע־ דיעזעש . ט יי ל זי

•ועג דיענשט
 דעם גא־ ז־לללטע. ו־ע־דען טעז
 צ־דיטען איש דעש פ־״א דיא פ״ע־טע לי־שע ־־א

 א־א״־עלל. אץ פע־ש־־א־־גג ־ע־ יועגען ל־יעגע
 יעפ-עש אשע־שטל״טענאנטש ע־שאששענען ״אין

ק ה שש־.-א״ ש צ״״א טא־לא־־טש  פאן אב לאני; ד
 האט געט־אפפק לייגע־ זע—גל־ל־ישע דענען
 פ אייגע גי־ איג־

ויא־ר־ע וא־נדעט
 גאשט״־־טהע געש א״ איג־ ש״טאגא״טש טאנטען

 לעש פא; איגד פע־הינדע־ט י״־טע־שיעשע; אש
 ־אטטע פא־־צ״א ־יא איט־י״ט. ־.־״־ פא־־ע
נעיואלטטהעטיגק אייגע־ פא־ זיא טיהע. ־אשע

 דא ערפאלגלאז. בליעבען צערשט־ייע, דך טעננע
 היי. דעם ה־גטע־טו־עד אייגע ד־רעקט מאן מוסטע

 געפענג. אינם פיויא דיא גור אום דורכב־עשען, זעם
 א־זט פע־ב־עשערין דיא קאגנען, צו אבפיהיען ניט

 איינעם טאשטער ד־א אוגד געבי־ט־ג נייזאטין אוים
 קידבע דע־ אין נאך אינדעש האט זיא דאקטא־ם.

 עד. היעגע איגד שטאשע זאלשע פאלקע דעם פא;
 דארניע. ק־אנק דענזעלבק אן זיא דאש האלטען,

 עדקינדיגטע קאג־גש דעש א־יוטאנט איין דערליעגט•
 צוגע. א־ג דיא אים אוה־ 1 האלב איש הייטע זיך

פעדב־עבערין. ר־שטעטע
קא. ד־א !טעלדעט דעפעשע וליטע־ע אייגע

 פאן קידשע דעי אי; ש־עקען פא־ וואודדע ניגין
 מום. זיא בעט־אפפע■ אהגטאשטש-אגפאללע אי־נעש

 קאג־נ• ד־א אין צושטאגדע בעווא־סטלאזעש אין טע
 מעל. טיישען יעטצט ווערדען. נעב־אשט בו־ג לישע

 פ־י. שא; פע־בדעשע־יף דיא דאש אויף. דונגען
 אינטע־גאטטע; סערביען גאגין אי; ־ייזק הער

 לעבען דאש געגען פע־שי־א־ונג אייגע איש העטטע׳
 א־צטע דיא ב־ינגען. צ־ שטאגדע צי קאגיגש דעש

 - ,ג״שטעשק־אגק־. אלם פ־ו־א דיא בעצי־שגעטען
 דעש ־עטטינג גליקל־שע ד־א א־בעד פ־יידע ד־א

 טעג- פאן טדזענדע אללגעמיינע. אייגע איזט קאגיגש
 קאג־גלי. ציר שט־אשק ־יא דו־ך שט־אמען שען
 זייטען אללק פאן עמפפעגגט קאג־ג דעד בי־ג. שק

 אלל. אייגע איזט אשעגד דע! פיר בעגליק־ייגשיגגק.
 אגגעא־דנעט שטא־ט דע־ בעלייבט־נג געמ״נע

ו-א־דען.
קא- דאשלייגנען. נישט דך לאשט איממע־הין

-׳! א  טעגשע ״
 פי־שטען זיא פע־־א־ע;

׳ י *ן * ן  ע: י דא. א
אללעש שא;

גאטט ציפע־ט־ אש

בעקוג. שיטה איגגע״אהגל־שק ד־עשמאל מילאן ניג | פעי. אבעדשעגקעל דע; אין א
פעהל. נא־ אינמיטטעלבא־ ע־ איגדעש האט. דעט • אדיו- פא; ׳־ע ״אי פ־״א •יא

 דיא אין גי־ע־־ינגש מא־דפע־דשעש דעש שלאגעז
 אוגד אגע׳ ■ ל^פעגעש אי; ציוא־ איגד פיה־ קי־שע
בעגל־־טינג. יעדע אהגע

א״שפיה־ בע־ישטעט דעפעשע נייע־ע אייגע
דעש דיא גליק״־נשע, אללז־יטיגען דיא א־בע־ ל־ך שע־יאה־ען! צו פאלרעש ־עש ז־־טעגש ע־טא־־יגג

איגד גישט שיט־אפע

זע־ ־א־יש
 אנג־יפפע טאטע

 נאטטעשהי־זער אייה שען
: ק נ ־ ל

:א־זט

י ע: י אללען אי: ו
אוגד גיט אוי־

אטטעג.

 ט־יט. איג־ שלעגען פא־ •ע־א־ דא ־אגנטע
 עש געלאגג טיהע זשע־ ג־ טיט ש־טצען. גישט טע;
 דע־ דאש אין פע־ב־עשע־־ן ־־א פא־יצ״א דע־
✓-*.א . — - * . . ו ■ ! * . . . * ק — .  .אן ״

לא ־ע־ ה־ פ גזזטטעש־־עגשטעש ־עש בעעג־יג־גג
טיליטע־לל־״יא ש־גאגאגע זא״א־ל

ד־א איןזא;ל־ ־אש
 איגד אן ידע־
פי״ גאטט איש

 ״יא ־ ע ג ־ נ ע ו י נישט
ש ע נ י י א א; ע ט א ט נ

 צ לאג־ג. א־־נען אייה
ליאגע ־אש א־נ־א״ז

שטע

אט. א י י ד ־
 צו דג־ טאגע
 ד־יטשע ציוייא

טהעאטע־.
גאש. טהאטען פע־ב־עשע־ישע , *

־אשען, אנגעצייט אשען —י עגן ״ איג־ ־
 בעשטעהט, טעגשען ־ע־ ק־אג־־ייט דיא ו־א־ין

 ך—ווא בעצ״שנען. ט־טטעל לאש א״ך "־־ מ־ששע;
 פע־הינדערן ״מגפה•׳ דע־ פע־ש־״טוג; דיא מאן

־ לאגגטע ־  ע־ גיאיע ־על זא־זפעלט־גע א״נע ־׳
א ציעהינג  זיללל, קינדע־ן;עשק דען י־עלט ד־א -
 וו־־ע־ייע־ט־גל״. ־־א זיג־ נעשטע־לט זיא דאמיט

 אין ג־שט אום ע־ט־אנע; צי לעבעגש דעש טען
 דעש אוגד פאללען צ־ שאזע; דע־ נעטצע דיא
 . ו ו־ע־דען אגגעשטעלטצי נישט פ־עשע־ שענדען—הע

 ■ טעג■ ־ע־ טהי־ל א״ן;־אשע־ ויאששט ליידע־ דענן
 איגד א•׳־ רעל־ג־אן יעדע א־גע ה״טצוטאגע שען
צוגעגגליך. לאשטע־ן אללען ^ איזט

 אי; ערפאלגטע אטטענטאט ע־שטע דאש
 האבען ליאן אין טהעאטע־. אי־נעש אין פ־אגל־ייך

 דעד פאן שאטבע; ד־־יא זאגעגאנגטען.,־א,טהעך דיא
אנצאהל אייגע איזט איג־ געשלי־דע־ט יע

ל דאגעטטיגג—
_... .ט..,

'1■׳■
דאגק• דע־ נא־ היעלט מעט־אפא־יט דע־

 דע פאלגע אי; אנש־פ־אשע. ויא־טע אייגע זאגוגג
ק  פיל־טען; טה־ענען טיט אייגע׳ אללע־ זיך -

 טה־ע- פאללע־ ״א־ע; א״גען לאגיגש ־עש זעיבשט
ק.  דע־ שלאש - !מאיעשטעט פע־צאגט. .,נישט נ

 וריב גע־אטהענעש אב־־עגע א־־ף איין ג־ישטלישע
 איש נישט זאהגע שע־ב־שען דע־ ט־־־ע דיא לאגן

 דע־דאגךזאג־נג נא־ ו־אנלעגדמאשעןז־
ק .  ־אש ווא צייגעז, פלאטין ד

הינטע־ יטטאג־ דא שטאנד ב
דע־ יו^הג־נ; דיא פפ״לע־ ע־שטע; לינקען דעש

זיך ל־עש
ו׳ 4■\*י׳

■ קא: י
... שע

 איי. דו־ך ני־ מעט־^פאליע
געט־עננט. קשטעטטע

 פאן איזט זעלבק
לל־־נע נע

 נו־ ע־דע. עבעגע־ צ־ אללי־ן זיא י־זךעטע ד^־ט
 עבעג. דע־ שעד־עגט■ דיענע־ אלטע; א״געש פא;

ייא־־דע פע־האפטעט עבענפאללש
 וואהנונג א־ה־ע־ יאייש פ־״א ־יא מאן אלש

 האטטע דא וואוילטע. אשפיה־ע געפעגגניש איגש
 קעם. צו שודעריגקייטק ;־אשען יט : פאיי־צ־יא ד־א

 ויאה- דיא נעמליך איטגאב פאללשמענגע ד־א פפען•
קאננטע. אי־שגעהען א־ע־ איי; ניעמאנד דאש נינג,

 דינע־ אגלאש א״ש לאג־גע
־עפיטאציאז אייגע־ צוגעהק. טונג

 אייפייש. איג־ ט־״ע דיא אי; זעטצע .איך :קאגיג [
 פאלקאם■ ־אש פאל־עם שע־בישען טיינעש טיגק״ט

 ד־טענש בעגדק״־גש־גג ד־א ז־ פע־ט־ו־ק מענשטע
 דעש מאשטע יאזע־ פ־אגין קאיזע־-לאניגש דעש

 גע. א ־אב״ האט ע־ פ־״דע ג־אשע מילא; קאני;
 פעד- לעבען ט״; געגע; דך האט -מאי :אי־שע־ש
 מייגע זאללע: נין ־־אשע. געמיינעד אייש שווא־ען

 מאג- ־ער ע־עלשטע ־ע־ איי־ ־אש זעהען פיינדע
 עשטע־־־יש. לאיזע־ילאגי; דע־ נעמל־ך א־שען.

 מייגע איבע־ פ־־ידע העדצל־שע דינע איגגא־גש
פעדבדע. דע־ א־ישע־ - !א״ש־־־לט ע־דעט־גג

נא־ אייך ב־זהע־ איזט - ענע־
פעדוואנדטער א״ן מאהאטשאגין׳

איגד
איי;

 לעטצטעד אי; פע־האפטעט.ן -׳
 סעד. דעש י־עדאקטע־ דע־ אייך וואי־דע שטונדע

!יוא.־דען ערג־יפפען ..בץ.־בא״ בלאטטעש בישע;
בעל. איים דיעזעש 24. פאש דעפעשע אייגע

 געש- ויא־־דע אטטעגטעטע־י; דיא :טעלדעט ג-אד
 ינעש א זו^פ^רט פע־האפטינג איה־ע־ נאך טע־ן

 דא דאש געשטאגד, ז־א איגטע־צ^גע; פע־הא־
 געפאשט עגטשלום דען ׳אה-ען פיע־ פא־ שאן

ק האטטע,  בעדו־פטעטע. זיא טא־טען: צי קאניג ד
 דאש אייך, ודא האבק, צ־ מ־טפע־שו״א־ענען קיינע

 העטטע. גע״א־שט פלאגע א־הרעם פא; ניעמאנד
 אטטעגטעטע־י. !יע־ יזע ה איש פאגד נאשט־טטאגש

דיעזער ב״א שטאטט. הייז־י־בדבינג צודיטע אייגע



ע עי י1 ש י ד י . י ג נ ו ט י י י 1(צ ס

נ טענטעשע־ פע־צ־י״פעלטען גאנץ אן6* טין
 י״עלע■ ט־טטה־־ל־נג ד־עזע עד אלט דענקען. געים

 לא;. 6נ־נ דך א ע־ א־בע־דעגטע :ין׳ האטטע. זעו
 זאמש. ע־ ־׳־א ב־דאפעשט, ־־־וטע:אך ז^נדע־ן גע.

 פאל־צ־־א דע־ ב"א צוע־סט פא־ם־טטאנט טא:
 א; • ד־א ראש עיפ-הד, ער נאנרעש א־נד ע־ש־ען.

 א־־נגעל־ע. שט־אפגעריכטע דעם בעי־־טש משאר
 נענע. געביידע פא־־ט־נא א־:׳נ דך וואורדע. עדט6

 ד־א ל־עט אונטע־זוב־נגש־־נטע־ דער האטטע. בע;
 האפטצעלדע א־ה־ע־ איש ד־עב־ן עיהא£טעטע8

 אי;ענ א־ד* אץ ע־קאננשע פאפפ פא־פ־ה־קא־נד
 באנטשאך, מא״ע פעי־־שראונדעגע ד־א בד־קליך

 הע־ץ אגיש שטעליע דע־ א־־־ פ־י־דע ש?־ עי ד־א
 שע:. נאך ראנטשאקוו־רדנון ד־א ראללטע. ד״־קען

 שע־זא;. א־ד־ ד־־ך דא דאט־ט עקששעדירט, טעש
 ש־רא פע־האפטעטע אונשולד־נ ע־ש״נע;:ר־א לינעם
 אנקדאגערעשטאררעש פו־נטבא־ען דעד פא; פאשש

 נ־־שטען. דנד פאפש פאטיל־ע ד־א - ענטלאשטע•
ר העטטען צ־קאטטט, יודען א־ינעם ד־עם ויענן
 בלוט-בלבול ט־שא-עשלא־ע־ ש ע ט י י ו ו צ איין

געדאבט.
ע ט נ ו א א ־ י - ע נ ע ל ש ע נ י ט ו ל (נ *

 ן ־ ע - ע ד ; א ו ו ס ־ ו א ן ע ש י ס ו ר ן ע י
 ד—ו. בלאששע ע״ל־שען א״נעש ) א ק י י ע ם א ן ־ א

 ואד:- ״שא־־נען :טלללג־אש-ט שאלנענדעש נער-קדק או־ש
 לק א-;שע- א: א—פר־ש־נעשלענע א״נע דך שש־עלשל שא;

 ד־עוע־או:- 600 עשרא לי:ל־נ:ען׳6 ה־עו־נען־־ד־ש-־וש־שען
 או: ••ר־שען א״נעי שאן א־מטל־ נאך ווע-דען נל־־לשען

 רע- אדה צרא- א־נד ע-ראלשען שע־שט־טצוננס-נלועלשאשט
 ווענען רך דא בלקלאנק ה־־ש־נ שאן ו־א-ד• א־נ־על נאהען

 איש- נ־נש שלענשען, דע- א•:־ בעדאנדלר.־. שלעדטען דע־
 נון •אשששאנ ד־עזען ער־אלשלן. דא ר-א קאשט, ר־־נענדען

 -אבנאשא' :אשענש •:של•::;•,1־■ ז״עוע- א״נעד של־ולשצשע
 -;פ- א״נען שאשפ-לעפפעל ס־טא־־נעש או־פרל־טלד דע:

 א־נ־״ע-שש־פשע- ד־עול־ קאש־ תן א־נע- שלא: ט־נע־
 פע־לאש- צו א־נזעל ד־א ו?ש?־ט ודיווננ, ד־א נון ל-ד־עלט

 נ-שש ד־עש ראללשעו של־כשל־ננל א־ב־־נלן ד־א ־אך שען.
 ו״נען :־ א אשל-א־־ש־ז־ע- דק בע:א:;ען, א־:ד צינעשק

 נע• פ?ל'צ־־א נץ:א־ ראו־דל עש שעד-אהלן. צו נע־ילפק
 י־א ל־ש־ענע־, ראששעננע־ א—בלאש ••־אך דא שקש;

 ד־א א־פע־פ־עלען זא וואללטען, פע־האששלן ־אבשאשא תן
 ואנדל־ן אפע־א־־פ־ע־ע-, דק נו- ני:ש של־ששל־ננע א־נ־־נק

 א״פ- ־;- שש־:ע־ אונד שטא־ען נדש וואשטעננער ד־א או־ך
נ־עדע׳

 ועלבשפע־ששענדל־ך האשטען. ערהאלטען שט־ש־אונדען
 נע־ דאשאן פערראונמגנען .-ושק צאהלד״בע א־־ך -אשען

בעהאנדלונג א ד דאש ו־ךדענקען, קאנן מאן — ־1 שדאנלן
אוני שש—שע אייגע

 ע־נ־טשעמנג א־ד,-ע- אץ ך ו דא רענן א־וש עיט-ענל־שע
לאששען. נרי־שען

ע ן.) ע צ נ ע י ד ־ ו א נ
ה שדעטל־נק־־טען צו שאן

ע ל ל יא  מ ג
 טא. ד־;ע ע־טה־ילט אקטאבער, -טק24 ד־עננטא;

 אלל- האפט־־ג אפ;ע־ דע־ א־ן ר־עדער יעסטעט
 א־י. ד־עזען צו פא־מערק־ננען או־ד־ענצען. ;עט־־נע
 קאנצל־יא קאנעל־בען דע־ ז־־טענש ווערדען ד־ענצען

ע;ט;ע;ענ:ענאטט;־ן. אפען אץ
ר. א ט ש ע ג - ־ נ א ־ א ן נ א ה * ר *

 רע,־£א־־אנע;־נ. דע־ א־־נעי א־א;־, ־אהאנן ן.) ע ב
 געשטא־נע ה־יטע א־זט ד־נטע־ א־־נא־־שען טען
 א־־ טאד ז־ינע■ דורך האט נאציאן, א־;;א־־שע ד־א
ען צ־־ט אללע עדל־טטען. פע־ל־שנו ;־אטען ;דן  ״

 ש־־א־צעיט־־־ע־יאנד א־־נעט מ־ט ה־־טע ע־ש־ענען
;אט־־פע• ווא־מע דינטע־ דעט;־אטען אונדר־דטען

. ט כ י ר ע ב ס ט פ ע ש ע ג

 250*10 ו־אדידק ו־א:ל פא־־:ע- א־ן ע, ל ל ע פ־פ א ש
 צו־א- אונד פע־ק־־פש. נאטטוננען שע־ש־עדענע שש־ק

 פא-ישקל־ שאא־ פע־ :־לי 2.90—2 40 ה־ששוואללעע
 טאצעדא:•- אונד ש־־ק־שע נולד. 150—140 שאנאשע- אונד

 נאש- אונד ק־אאט־־שע נול■ 130 שע־ב־שע נול. 48—46 ע •ש
 2 שע־ (אללעש — קילא 56 פע־ נולדען. 49—48 נ־־שע

שע־צענט.)

ארט■ 21. פאט לאטטא.צ־עה־:נ
4 5 87 3 2 20 24 ט״טעש״א־
45 54 5 3 33 יי־ען
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מצבות.
ז־ם1 1ר,א ארנאלד

ש. פ ע ש ע נ - ע-----ש ע נ
 כיא־קטע צו מעש־נ נעששעיץ

 ״א-ד שעש־צ• 1*0000 נוש.
-6.95 (נ־ע:) א-ן ק

י־צען-•־לז •ו
זיקי;

 א־נד :שלאנען
א ע—אששש-נעב־ ו־־נעש אן פלנשטל־
 פע—שש־־נו. דודך וואודדק יו?־:־;:

 שע־ששע-קו: שאל־צ־־א ד־א עלש ע־־
 נעלא:נ ד־עש אנע- א־נשע־ד״קשל. ששא;ד

שאל־צ־־אש׳ צ־ו־־א פע־־־שש אלש

 א־־פ- דען ־א:־ ד־א
דאנן. ע־שש

;ע..;״ע •-א

ווא־
 ראי ־ף פע־ק דע־ נעש־אשש,

של־קו־שט. ען
נולדק. 7 20

שאלצ־ נוי. 6.50-6.15 אא-ע—שוטשע ע ש ש - ע נ
נוי. 7.75-7.20 דאא־ע

נולד. 9.30—9.20 •ן ו - ו ק ו ק
נולד. 6 32 - 6.30 - ע ש א ד

: ש ע נולד.'3.25 -א-ל -
 ק־לאנ-אשש 100 צו נאללען שע- ל-פ״־וע ־ ע ט

:נוש׳ :ודאשעסש. א;
8 7 6 5 4 3 2 1 0 '/,8

20,50 — 20 19.50 18.90 18.50 17.50 16.60 14.70 12.80 .10

בודאפעסט׳ גראבשטיינ־רא;עד
/1־)1-־1!0וו1;ץיו1)־ו1 .־ו\ 5. יי ו:11ו

־ט.) געשפע- ע״ט שבת <א; ^
דן. אללען דך עטפפ-עהיט ״ א ו־עלנע -נ - | 
 * ג־אבשט־־;.זעטעע;ש דעט בט נ-פל ט־ו־ר־נע ״
האטען. ע־פ־ללען צ־ י■
 י ־ : א טא־טא־ א׳־ט נ־אבשט־־נע שאנע זעה־ *
 - פא־־א. אהל א־־ט־ נ־אטטע־ ן א־ ז־:־ גהאנ־ט $
 - שא;ע זעה־ 'ג־א־ו־־ונגען. דא־־ערטע ט־־:• ״
 * ו־ע־הען ;; פע־נאל־ ענטע־ מ־ט ש־־פטען ?י
* א־־שכעפ־ה־ט• בעסטענש י

צג ע; •ג •<־*ג

30 50 
10000

;ו א
 ז ו צ

צאבע־נא•

, נ-אנע נול. נ־ל. 4- 3,70 ש־-נע ל ־ י ־,ק
30 25 קל־־נען א־ש דעט־א־ע נ־־ל ש ־ ש * ־ זי.1״

של נולד. 33.50 - 33.25 -ע דלשדא אלשל ;ילד.

45-35 -עקשאל־טע- של ץ. י ו ו א ו ו י ־!לי־
 •ע נול. 75-60

נ-. 1.50-50.50 (הל;) ש ש ־ ל ש
׳ ש־ ט ע ן  שאש־־א־א-: שע־נ־שע קל

נול. 21.90—21.40 עטנע־
37,50100 -אשש־נ־-ש ־אפפע־יט ־פא־

 פע אש נ -
ש---- ש :

 אוננא״־נ ן
;• 69-65

שעשש ; א צ־שטעייייננ פ־־א ע-טש אויפ- ק׳ •׳• שאןנורד. 18.50-18

אקט. .:נ פאם בארזענקורזע בודאפעסמער___________

ע• ז ? ל
 ששאאששלאוע ישע־צענש־נע *יל־5*

״ יאו־־ נאנצע . ל־1״
־ ל י ״׳ . . ש־נששלל . ״

 • -1נ״ 114• צ־ ששאאששלאוע ל־18י'י4
5״ צו . לש1864

^..........
א־;א־.

. אשששש־ששאה־שש-לאוע
 נילדע 1**•) צל פ־אש־ענ-לאוע .

נולדעז 50 צו דאלבע

 . ־אטטונאללארע י־־לנל־
 : 1)10 צו לאול ט־־לששל־

. . ־־;:טאנש־־נע קאדא
..............., ם־־קענלייוע
 . . . לאיל א־:שפ־וקע־

 נ! 40 צו לאזע קלא-
 1.!) -א־ע קענלענתר•

20 . לאוע ק־א-־־־ל־
40 . לאוע ל־:ל־3

 4״ , לאזל שאלשש־
 1)1 , -ודאלששלאול
 40. טאלשלאול

 20 . לאוע זאלצנורנעד
. 40 . לא־ע נלנא־ש שט.
 20 . לאול ו־ע־ ;־ש5שש

 לאוע וואלדשט־־ן
. ורנד־שנ-עטץ

לא־ע לא־־אשל־

20
20
20

ו־ע־טה-פאפע־ע.
• :אלי־לנטל א־ננא־־של .6 . . 
״ שאש־ע־-־לנטע א־נ־א־־שע .4 .

.נ־ונלדנטלאשטוננק
. פאנאטע- . . .

24 -  
28 50 
39 —
25 —

..........................פ־לאוי־נע־
 א־־ןל::א־.;-א;רעד,ק א־נגא־ישל:

 ור־:צלד.לגט־אנל?י:נש־א:ל־;אצ־?:ען
 נא-ענ-־ע א־״א־־שען ־ל־ שפאנדש־־נל

 . פל־צענא 5,■ צ• ־־ט-אנשטא־׳ט
5׳ ־־2 נאנר ־־פאטה א־נ: ־־:־ תטטא

 -1 ז
75 118 
40 88 
25 98
— 95

— 9!•
— 102 

50 (*'1 
— 1.15 
50 97

 ״־:שנאנקנאטעץ טשל •
 ייימא־ק-־שנדקע

שאש־ע־־ובעל ־־ש־־של

אקט. •י̂. פאם קארנהאללע דקר־ פרוכטפרייזע
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.1 0 ' ע״ י י ע : ש י ד י . י ג נ ו ט י י *־.צ

 ערוויעדערטע ש־וארץ - ד האבען שע־איבט ■א
 "אם רענן געזעהק ניעמאנד -אט ״דאס :היעררז

 געזע־ען ניבט ארך וואהל קאנן געשאד, נ־בט וואט
 !שארף ״מיז־יין :באר* ריעף יעטעט - !׳׳ווערדען

 ־*א אץ שווארין סאלאמ^ן דע□ איינמאל בליקע
 וויע. דוא וואט געזיכט, א*נם איד,ם זאגע א*נ־ ארגען

 טא. !״דאטט געגעבען פ־אטאקאלל ע־ דע־ה*לט
 אין שאלל גאנצק רען נץ ע־צעדלטע שא־ה ריץ

" זאנטע אונד א־־נצעלהייטען זי־נע אללען א  ״זיא נ
 £^~- דיא אין טעדבען דאט האבען הע־־שווא״ן.

 דיאהעג- איהי־ אונד געלאקט שינאגאגע דעט האללע
 דיעזעם וישמיט שט־יק׳ דען זעלבטט געבונדען. דע

 דעני טי־ מאן ווענן ערקענבען. איך ויידע געשע־ען׳
 שווארץ סאלאמ^ן - ;״מאבטע שזךציינע; זעלבען
 ערצעהלונג זיינער וועדרענד רנאבען דען בליקצע

 וואט ״אללעם אויש־ ריעף אונד געזיטט א־נט שא־ף
 וואו־. היעו־רף - ליגע!״ איזט זא;ט קנאטע דיעזער

 עבעס שאד־ טאריץ דעט שארגעשיה־ט, ביקטבו־ם דע
 בוקס. וועדדענד זאגטע. נעז־בט א־נט אללעט שאלט

 א־:. ש־עבע אלט קנאבען דעם אייטזאנען דיא ברט
 צו וואודדע דאט אלל — בעצייבנעטע. וואד־דייט

 שטאאטש. דעם וועלכעם גענאטטען, שראטאקאלל
 דיע. דאט־ט וו־־ד. ו־ערדען צונעשטעללט אנייאלט

 שע־האש. דעד וועלבע שטעללע אנט־א; זי־נען זעי
 וועלבעאיט אינד ש־ייגעלאטטען זאגל־־ך יי־ען טעטען

 אלט זאללען. וועדדען צוריקבעהאלטען געשענגניטטע
 א־נטעיויבונגט דעט צ־מטע־ דאט שא־ה ש>ךיץ

 בעגל־י. זיינען צי ע־ זאגטע ־א שערליעם׳ ־יטטע־ט
 א־;ט סיר נ^ך, עט וואגען מענשען ״דיעזע :טעדן

 אי־נענען טי־נען טיט אי־ "אט אבצול־יגנען׳ נעזיבט
י געזעהען אוגען

ן ע ב א ג נ י י א ע י י <נ • י  ר ע ד א
 שערטה־י. דע־ ע.) ב א ז ד ע ר א ל ט ע א ט י ט

 :־־. אץ דע־ גונטטען צו דאט אטיואש רא־ל דיגע־
 ע ני אייגע ז))עבען יו־ען שע־האשטעטען עדידאזא
 £ע־ צו־ טאנע דיעזע־ ד־א שערשאטט. איינגאבע

 ייע־־ען:אט׳־■ •יי־ —י נעלאנגעז אששענטליבינג
אי־ננאבע וייבטינען דיעזעי־ הרשט-שונרטע ־־א ליק

 לעטצ. דרי־א דען אץ !רעדאקטער דע־ר עהרטער
 רעדאקצי^ן א־דרע־ א־נטער דעם נוטמער; טען

 אונטער עדשיען ללאיד״ ,שעסטעד שטעהענדען
 טיטא- דען איבער .טשיאט״ ״דער :א־ישש־־שט דער

 £ער. דעטטען ארטיקעל. איין שראצעם״ עטלא־ע־
 שליע. צו אינהאלט דעם אוים איך וויא £אטטער

 רעדאקטער דער - גלויבע זיין צו בעדעבטינט סע;
 דער צו דא איזט, .שאליטירך צייטונג פ־אגער דער

 בעריבטער. אנדערער קיץ צייט אנ;ע£־ה־טען
 ;טיטא. אין זיך צייטוננען אויסלענדישער שטאטטער

 אויך הערר גענאננטע־ מיד אונד אד£היעלט עטלא־
 ן ווז$הל בעזוכטע; דז^רטזעלבפט הרזי; ם־ינעם אץ

 ענט- אנדערעם ניכט א־טיקעל דיעזער דאט וייטטענד
 ן ליגען שאן אנאיינאגדער£יגונג אייגע אלם האלטע.

 טהאטזעבלי- דע־ ענטשעללונג אבזיבטליבע איגד
 !פ^רזארג. זא דערזעלבע וואר שערהעלטניטטע, בע

 | צום ״ש^ליט־ק״ דער אין ניבט א־טיקעל זיינע לין.
נדערן ב־־נגען, צו אבד־וק  דאצו בעגיטצטע ז̂ז

 געעדד. זיא דא צייטונגסבלאטט• גאליצישעט א";
 בעשאנדען, גוט £־ר עם רעדאקטער דע־־ טע־

 בעשע£טיגענדען, שעדזאן ־ ע מייג טיט דיעזען־זיך
 בלאטטע געשעטצטען איהרעם אין אויך א־טיקעל

 עש זיא דאם איבערצי־גט איך בין זז$ אבצודרוקען,
̂ש עבעגזא  רעבטטגעשיהלם, דעש שטאנדשונקטע שי

 £ערווייגערן ניבט אגשטעגד־גק־־ם דע־ ארך אלט
 געשעטצטעז א־ד,־עם אי; ע־קלע־וג; דער ווע־דען.

שע ט־ינלז דיעזע איך דאש געבען■ צי "יש בלאטטע
;̂  שעל- שער אבזיבטליבע ארף שעדדעבט־גענדען, ז*

 אוג. אבציעלעגדען טיינינג אששעגטליבען דע־ שיג:
£ע־. דעם איגד צוריקוד־זע ד־עטיט ••אד־ד־יטע;

קעננטנים צור א־ט־קעלם ׳אגל־בען ש : דעד שאטשע־
ליגעג. זי־נען א־יף אנט־וזךט ־יא ך ״ : דאש געבע,

דעם- ם־־נעם אין א־ט־קעל ׳שאטטע; שע־ האשטען
ןב.1ה ווע־דע. <| פ י<ו ׳<! ׳*<׳*' ?יירי** )**ר***■**• ע־יש־ נעבטט

אנאדי. ש. א *״*י ז י• * אבט־נגשאלל
״ ג נ ו ע ד ב ו ז ר ע ט נ ו א א י ד ( י

עשנזהער דעד אנגעבל־ך וועלבע ( - יד ־ ־ י ר ־ < ׳•ו׳
£זןש בעקאנש וו־א וואורדען :־טען ע־> נ שאליטאשי

 גייע דיעזע איי־ א־זט טא; - י טיטה־ידען א־גגעד־טט
געששאגגט. זעה־ ק־ייזע; אללע; אין איינגאבע

ט י ד נ ז* ( • ־ י ט ש ע ט ^ ר . ש ע ג
א ן ע ג ־  ״שעטטער דע־ ט.) י י ה ר ה א ו ו ד

 בלאט. שאלנישען דעש א־טיקעל דען האט לל^יד״
 אבגעדרוקט, טישא-עשלא־ א־בע־ ..טשאש־ טעש

 רע. ד־א אן ע־קלע־ונג שזןלגענדע אנאד־ האט נון
! גע- :געזענדעט ללא־ד״ .שעשטע־ דעם דאקצי^ן

 בודאפעשטער דעם .געריבטשה^שע ג־־עדיהאזאע־
 בלוט. ד־א דאט־ט א־בערזענדעם. שט־אשגע־־בטע

 האש. קל־־דע־ן בעזאגטע; דען אן וועלבע שלע־ען.
 א־נטע־זובט גע־־בטשא־צטע שאבק־נד־גע דורך טען.

 ם־טגע- ור־ד ז־־טע שערלעשל־בע־ שאן ווערדען.
 בעל- י^האן דר־ גע־־בטשא־צטע ריא דאש טה־־לט.

 ד־עזער אונטע־זובונג ד־א א־גגאטיןגל־ק ד־ איג־ קי
גליק דר׳ שארנעדטען. געגעגווע־טיג בלוטששירען

 א־־שט־אג דען ער אלם אנשאנגם, צוואר טאבטע
 גע־נע דך ווירדע ער בעטערק־גג דיא ערה־עלט,

ן דער  איזרלעליטי־ ער דא אום ענטהאלטען, מיסש̂י
 שע־דעב. ששעטע־ ניבט א־זט, קאנשעשם־^ן שער

 גע־יבטשה^ף דעד זיין. צו ארסגעזעצט טיגונגען
 גע. ג־ונדל^ז שיר בעשירבטונג דיעזע יעד^ך האט

 דעם גל־ק דר׳ זיך דעססען ש^לגע אין האלטען,
שיגטע. זאש^רט אויך אוישטראגע

 ארם ן,) ע נ י י ל ק א י ד ט ע ט י (ה *
 דיעזעם 18. אם :געטעלדעט אונם ור־ד קישטעלעק

 צוגע. אוננליקסשאלל שאלגענדער היער זיך האט
 ה־עזיגען דעם טאבטער .יעהריגע8 דיא :טראנען

זעף ווירנוהעם  איי- בייא אבענדם דעם זאש קליין י̂ז
 דעססען ארף שענסטער, צונעלעהנטען נור נעם

 שעט־אלעאומלאמשע ברעננענדע א־ינע ברעטטע
 טהיר געגענאיבערליעגענדע ד־א נון אלט שטאנד.

גען וואו־דע, געאששגעט  שענסטערשליגעל דיא של̂ז
 ניבטם. דאם או־ף לאמשע דיא ווארשע; אונד אויף

 אלגעטיענקטען דיא ש־נגען נו א־ם קינד. אהנענדע
 אנ. א־ם טאן ביז שלאטטע. קליינען דעד קליידער

וואורדע, געוואהר אונגליק דאם צ־טמער דערען
 בראנדוואונדען, שטא־קע זא מעדכען דאש בעקאם ן

 דען נור ארצט הע־בי־נעהאלטע שנעלל דער דאש
 ששלע- ז^רגזאטער־ טר^טץ ק^ננטע. שיטטעלן ־אש־

 שרעקליבען צוריטעגיגען נאך א־טע ד־א עללא: גע
 ר,ייטע וואורדע אונד וואונדען יען איה שטעדצען

 ארסד־וק צע־טליבטטע דע־ געט־אגען. נ־אבע צו
 בעוו^הנערן אללען שאן וואורדע טהי־לנאהמע דער
טהי־ל. צו עלטעדן אונגליקליבען דען א־טעש דעש

 צו שא־זיבט אללע איזט קינדע־ן קלי־נען זב־־א -
 שעטראלעאום אנגעצייגט. דאהער איזט עם וועניג.

שערווענדען.) צו הענגעלאטשען אין נור
ט כ י ל ש ן ע יש י ם ו ש״־ י ד י י א י (ד *

 בע. ״געגעניוע־ט־ג ־.) ד א ־ ב ן י א ע ג נ י ל
 יידיש. 500 עטווא נ^ך נור ב־אדי אי; דך שינדעט
 אונמאגל־ך דאהעד איזט עש שליבטלינגע״. רוטישע
 דארט זיא דא צ־ריקשיקען, .ר־שלאנד נאד זעלבע
 טישטען. ע־ליידען שט־אשע אלדציהא־טע א־־גע
 בעשאלקע־ונג י־ד־שען דער א־נדעם שאללען דיעזע

 שער- דען שאן ז־א דא לאשט, ציד ניבט ב־אדי אי;
 אינטע־שט־צט געניגענד ה־לששקאמיטעש ש־עדענען

 טענש- יעדעם גענען אלע־ד־נגש ווערע עש ווערדען. |
 אונגל־קליבעןדער טאןד־עזע וואלטע געש־הל, ליבע

 אין ט־ליטער-בעהארדע דעד צובט־והע אייזע־נען ,
 .,אינטער. ע עורג דאש אלל־־ן א־־שלישעדן. רוטלאנד
איזט ה־לשקאם־טע־ם ד־א דורך ווערדעך שט־טצט

 לעג- איטאליענע־ דע־ (רעף ש־נניארע! •א, ״־א,
 דאלרא־.׳׳ 10 ט- נעכען ■אשט׳

?׳׳ .ראשי־
 שא:ע טאג נאנצע; דע; :;אדען א״ע־ איך .ווע־דע

ששיערען. ששיקע
 ורללסש ז שש־עדען ד־ינעש ש ש• דאדלע דיא אין .:עד

 10 דיר איך נענע 1 שאגען שאדש שענשען א־ינען ך נו; דוא
דאללאר."

דאללא־.' 20 קאששעש דאש 1שי;:יארע .:•ץ,
 שושט דוא דאבען. דאללא־ 20 דיא ואללשש י ״:דש

שאיטע;.־ אנען ש־ויא שע־דיקטע דיא
 א־שאל־ענע־ דער רעף ו־ אי־;שע־שםא:דען ■' 8.:ו

לעבדאשט.
ז א:שאנ:ען עש דיא •ויללשש ״וויעוא

שאש■ צד, קאשישען ״וש שש־א:: איםאליע:ע• רע
 מאנשע אונד נעניק בייש הא:ד לינקען דעד שיש אידן טע

 קאשישענש דעש ד.אלז דען או־ף דא:ד -עגסען דע־ שיש
 לעג- ער -יעף דאנייא דו־גשניידענש, רעש צ״שען איין
!׳׳טאדעש דעש ביזם ״דוא :ש6דא

ד,ענ־ דיינע ניטש ניגש, מיך ערווירנע אבער !נוש ז •נוט
?׳־ שעשסע- נוטעש איין דוא האשם וועג. טי־ אן6 דע

 נ־א- איין איטאל־ענעד דעד צא: דאנייא 1 •א .אד
 ע־-6 אי־נע אששנעשע אונד הינו־ס, טאשענטעששע- סעש

 דען ארך איך האנע טעשסער דיעועם טיט קליננע. ראסטעטע
נעשאדטעש.* טאנן אלטען

 רעוע וואר קאפיטען אונסענשל־נען דען יר6 !אנאר
נרויזאס. צו סאדדוואששע
 איין נוטעם, א״ן דיר נענע איך ער) (זאנטע ! .ניץ

 שארף איינען ער צאג ווארטען דיעוען טיט טעססער.* עם6שאר
 ער- א־טאליענע־ דעד טאשע. דעד אויש דאלך נעשל־ששענען

ו־ך. צו שטעקטעאיהן אוני ל שנעל אידן נריפף

 אד:־ סיר. טיט :עד,שט דדא אד־ף! שאשש ״•עשצט
 ה־ניץ געהע איך צ־טשע־ש• דעש טדי־ דע־ שא־ ודא־שעשש

 הי- דוא קאטטשט זא ,טאנקי' ־ישע דאנן איך דוענן אד:ד
 שע־ טיך דדא האשם אב■ נעשעשש ד־ץ :שש שע־ש א•:־ נ־־ן

ז״ שטאנדען
שינניאדע!״ .־א
נעדאנט דיר איך וואט איינטאל :•יר דרעדעיהאלע ״זא

האנע•*
 סינניארע ווארשען. שהיד דעד שאד ווע־דע ״איך

 ה־נ־ינ- איך ווארויף ,טאנק־׳׳, דושען אהד היניינ:עהען וררד
א־שאל־ענער. דע־ דא:טע וועידע.' נעהען

 נענריששש דאנן האנדעלם, סארדען אדש רך עש ״•וענן
 דוא ווענן דיר, איך ואנע אי־נעש אבעי נדם. נון שנעלל. דיא

 טאנן. טאדשעד איין דוא ביוט וא ווי־סט, שעי־אטהען דאשאז
 יעשצש שר־־ען, יעל6 צו נינט ש־ויענציטטע־ דאש לאש אדנד

קאטשד
 דער אבער וועננעהען, צוש ויך ווענדעטע קאשיטען דע־

צודק. יאק ביים אידם היעלט א־שאליענער
דאללא־ו* 20 ,שינניא־ע,

 ענדע צו אללעם ווענן דאנן, דוא בעקאטטסש ״דיא
ווירד.״ זיץ

 דעד טהום נעלד, קיץ ווענן ■' ש־יהע־ ם־נניאיע, ״נ״ן
נינטס.' איטאל־ענעד
 אנ- דאס דאללאר, 10 דוא האסם היער רענט, ״ארך

דאנן.* ריר איך נענע דערע
 באנק- שאקכען קליינע דאס נאהם אישאליענער הער

 שטיק א״נצעלנע יעדעס צעהלטע ער האנד, דיא אין נאטען
 ויינע אויף ששוקטע לינט, ראש דורך שויטע דיייטאל,

 ויך אום באנקנאטען, דיא א־כער דאנן ווישטע אונד יננער6
 אב- נ־נט ויא אב ו־נד, עכט א זי אב אינערציינען, צו

 שטעקטע ער ויץ. צו ר־עדען6צו ער שיען ענדליך שע־בען.
קאטיטעו. דעם סים נינג אונד טאשע דיא אין ויא

נענער. דעם ויא בענעננעשען האשע רעש אין
 ר־טע איהש) צו קאשישען דע־ (דאנשע ״דזארש!

 וועלכע םעדיצין, היא סיר בריננע אד:ד ששאדט ד־א אין
 דעד ארס איום, אושנעש־יעבען צעטשעל דיעועש אויף

 וואר- איהר ארף ששונדק איינינע וו־דשט דדא אשאטהעקע.
 דאנן נ־ננ עד שום.׳־- קאשען לאננע זיא ודיל טיששען, טען
 קאננטדן ו־א הינויף, טרעששען דיא אישאליענער דעש טיש
 ווענ- ששע־דע ו־ינעש טיט נענע־ דע־ וויא הא־ען, נאך

נאלאששי־שע.
 רענעקא וועלנעם אין צ־טשער, צום קאטטען ויא

אנד.6נע ויך
 אי- צום לייוע קאםיטען דעד (ואנשע היער, ״דוא־טע

 ערנעםםע6 אונד רוהיג נאנין דיך שע־האלשע טאליענעד)
האבע.* נעואנט דיר אץ וואם ניבט,

 שאן טהיר דיא שערשדיןם אונד היניין נ־ננ זעעבאלד
̂הר ויין דריקטע איטאל־ענער דע־ איננען,  שליססעל- צום ו

 ויא וואס רעם £אן שע־ליערען, צו ודאיש קיץ אום לאך,
וועדדען.' שש־עגען דרן

 צום קאם־טען דעד ציטטעד א־ם (שש־אך ״רעבעקא,
 איה- אץ דיא ציים, שטונדע שיע־טעל דיא טעדבען) יוננען

 )כםאלש1נ זאנע דיא זץ ויא דאטים האבע, נענעבק נען
 נדך האנע אץ !רעבעקא ען.6אבנעלוי איזט איבערלענען,

 עקס־סטענץ נאנצע טיינע האנע אץ נעאששע־ש. זיא פיר
 האבע אץ ערלאננען. צו בעויטץ איחרען אום נעזןשפע־ט,

 פלינט- נין אונד ארפנענענען, שטעללוננ נלעגצענדע טי־נע
 נעהעטצם טיןליצייא נאנצע דיא דען אויף וויןרדען, ל*ננ

 איך וועלכעם ארף פערלאםס״ן, ש־פף טיין האבע איך איום.
 היי- ם־ינע לאנג יאהיע דאם וואר, נעב־טער אונד הערר
ר נור ר, י ד נור אללעם אונד — איום נעוועוק טאטה י  ד
*1 ליעב צו אלליין

פ*לנט.) (פ^רטועטצונג
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 אייגע א־;ד געוועהדע צוו־יא וואורדען געלעגעגהי־ט

 שייגש דיעס געפיגדען. פאטיאגען טענגע ציעטליכע
 11 ד,ייטע הערעוריה־ען. מאנ;ע אידדעם פא; יעדאך
 דעי פעראנלאסשונג אויף וריד פא־מיטגזאגש אוהד

 דאנק-גאטטעבדיענסטאב. איין בעלגראד געטיינדע
 דיא פעיאניטטארטעט אבענדט ווערדען׳ געדאלטעי

 דע־ פאקעלציג. א־ינען פי־ע־וועה־ פיייוו־לליגע
 דע־יז$ל- דען אטטענטעטע-ין רעי דע־ אדי־טאנט,

 טייס• דען פאן פיאנאז^וויטש. הייסט עכטיים, וועד
 א־־נ- גראטולאציאגען בער־־טם זינד מאנא־בען טען

 אללען אין - סולטאן. פאש צועיסט נעט־אפפען,
 אי; שטאטט. דאנקגאטטעסדיענם איין פא;ד קירכען

 איין עבענפאללם וואורדע שינאגאגע יידישען דעי
אבגעהאלטען. גאטטעסדיענסט פייערליכער
 בע־ דיא :לרטעט דעפעשע וו״טע־ע אייגע

 דעי גלענצענד, וואד אבענים נעבטער; לייבט־נג
 בעל- בעפאלקערוג: דיא ג־אסארט־ג. פאקעלצו;

 דער גאססען דיא יובעלנד ד־רבוואגטע גראדם
 בורג זייגע־ פא־ קאניג דעם ביאבטע אוני שטאדט

 פייידיגע ״ש־וו־אם״ פיעלטויזענדשט־טט־גען אין
 מוזיקקאפעללען דיא וועהרענד דא־. אוואציאגען

 געזאנגפע־. דיא אוגד שם־עלטען פאלקשה־טנע ד־א
 זאג- ליעדעי פאטר־אטישע איגד י־טנע דיא אייגע

 בעגדים. קאיאביבעראוויטש בירגערטי־סטעד גען.
 דקסע־בישעןקאניגמיטהע־צ. מאיעסטעט זר׳ טע

 געפיריע פ־יידיגען רעם גאב איגד ווארטען ליבען
 יעטטונג גליקליבע דיא איבע־ בעפאלקערונג דעי
 לאנדעשפאטע־ם אוגר העיישערם געליעבטען דעם
 סערבישע דעי רוק. אויסד ווייזע בערעדטער אין

 העיצלי. ד־א פיר בעוועגט פייידיג דאנקטע קאג־ג
אש אוגד בעגליקודגשונגען בע ל  טיעף זיינע ש

 שטיללע לדטלאזער אי; יער פאן ערג־־יפעגדע.
 אנגערא־ אנדאבט טיט בעפארקעיונג לרשענדען

 איגד בעלגיאד אד־ .שיוויא־ איינעס טיט רעדע טע
 אנגעזאטטעלטען דיא פאלק. געליעבטעש זיין אדף

 אוגגעוד־ערען טיט ע־יו־דע־טען פאלקשטאששען
 ד־א קאניג, דען או־־ בעגייסטע־טען.שיוייא-־־פעך

 פעסטליבקיי־ ד־א ק־אנפי־נצען. דען אוגד קאג־גין
 אללען אין וועה־טען טאגין איג־ געזאגג ט.דק, טען,

 אין שפעט ביל פלאטצע; אללען אין־ אוגד גאששע;
________ נאבט. דיא

נייאיגר,ייטען. פערשיעדעגע

 הע־- איגד באשגיען בותעטפאן דאש געטיעטען.
 דאש פי־ ב־־געט דיעזעש פא־ גון ליעגט צעגאיויגא

 מיל־אגען א פאן ע־פא־דע־ניש איי• יאט 1883 ■אי־
איש טעי־ 810,500 מיל־אגען 2 א•־ אלוא פל 988,000

 30 א״גא־־ן אוי־ עגטפאדלען ריעפאן ,1**2 יאי־ע א־ס
 וועל־ע גוליעו■ 012.472 מ־ליאנען 2 איזא פעיצענט

. צאילען צי קולטו־ באשג־שע פיר וויר מן א  דיא י
 א־ג- איגד אשט־ייך פי־ אישלאגען געמייגזאמטק

 מ־ל־א. ■טפיע־צעין י־גדע א־־־ זי־ בעלו־פען גא־ן
י גולדען. 601,988.גען י עי יאבע; אינגארען ו אי  ד

 געם־ינזאגי. יען צי ט־ליאנען !־•4 ביינאהע צוזאטמען
 ב־־צ־טראגען. 1883 •איי דאש פי־ א־יסגאבעז מען

 געם־־גזא■ דיא אויף געיט געלד דאשגאנצע בייגאיע
 איי; קאשטעט טיליטער דאש דענן אוי־ א־טעע טע

טילליאנען. יאלב איין א־נד 111 יאיר
ש1י א ו ־ ד ז  ן ע י ־ נ ר ע ד ט א לט ע

 דער אי; יאבען וויי )ג. נ ו כ ו ז ד ע ט נ ו א
 געמעל• בלאטטעש אונזערעש נוטמע־ לעטצטע;

 יער דאש פעריאדם, אי־נעס פאלגע אי; דאש דעט,
 או־פנעגאם שא־־ טא־יין טיט אונטע־ז־ב־נגש־־בע־

 געמאבט אויסזאגען ני־ע יויעדע־ דיעזע־ יאט, מען
אט טעלדען, נון ד־אצייטיגגען וו־א אלי. ז יאבען  י

עשלאי נאך באי* איגטעיז־ב־נגש־יבטעי דעי זיך

 פע־לע. ג־יע יודען דען איש אנט־שעטיטע; ט־גען
 גיבטש אייגעןאבע־ ורוד עש טאבען. צ־ געניייטען

 : פאלגעג־עם טעלדעט ״עד־עטע־טעש״ - נ־טצען.
 בא. א־נטעיזובונגסייבטע־ דע־ יאט בעקאננטל־ך

 ירפטפעי. ציוי־א שא־־דען מא־־ין צ״גען יעז יי
 בוקס- איגד שראיין סאלאטאן נעטליך דעבטיגע•

 אירי- ע־ ־אטיט לאששען, געגענא־בע־שטעללע• בייש
 צווי־א זאגע. געדבט״ ״א־גש צייגענשאפט ז״נע נען

 א־גטערזוב־נגס. דע־ יאטטע יעדאך *־־העד טאגע
 ראשסען, רופען דך צו שא־־ טא־יין יעז ריבטעי

 א־־שזאגען ד־־גע דאס ״וו־ששע, :אייש זאגטע אוגד
אבען פאלגען שווערע זעי־ בעשולדיגוג; דיא פי־  י

עי דיי א־בע־לעגע מיששען. אי  געוו־ס- זאבע דיא ד
 דיינע ליגע אייגע דורך ניבט דוא םעניא*ט,דאםיט

 בעלאשטעשט זינדע ש־וע־ען אייגע־ טיט זעעלע
 בעא־ג־וי־גען לעבע; גאנצעש דיין דורך דיך דיא

א -אש צי־ט. גאך זט א יעטצט וירד. אויש. די־נע -
"א■ ליגעניאפט זעלבע ווענן זאגען,

 ע־ד־א י־א בעגעבעז,
פע־וואי אי; זיא א־גד ל־עש בען

 א־־שרע שינאגא;;• ־
 וועיע עש נאים. זג;

 זאללטען לעזען נעבשטענש וויי וועגן וואיגדעי. קיין'
 א־־ג- ביימע בע־געא־גי א־מל־גענדען ד־א ע־ דאש

 אג. א־־נען ־א־ א־ש יאט, געלאששען שפע־יען
 שאפפען. צ־ טי<ד ריט־עללען דע; יאלטפינקטפ־

א דאש געטעלדעט, בא־־ יע־רן וואורדע עש  •ידען -
מאבען שלאש ג־־עש איין ש־גאגאגענטיי־ע דיא א;

צודיק־ופשט _ ___ ^ ...
 ל־־דען א־טזאנשט ג־בט מעגשען אוגשולד־גע דאט־ט

 י־ע־ו־ף יויעדע־יארטע שארף טא־־ין - מ־ששען!״
ע־ שא! ע־ ו־אש אללעש■ גייערדיגגש ״י  ו־יעדע־. פ

 ״איך :י־גצו :אך פ־גטע א־גד יאטטע. געזאגט יאלט
 זעעלע מ־־גע פ־־ בע־וי־ג־נג דא־־ז עבען פיניע

 ז^ג־ע־ן פע־ט־שע. נ־כט ־־א־י־־ט ד־א א־ך דאש
 טאי.ע צ־־־־א ע־שט - יע־וישזאגע!־ יוגד אללעש

 אן, גשייבטע־ א־גטע־ז־בו דע־ א־דגעטע שפעטע־
יויפט, ע־־־עיגטען דען ט^־יץשא־ף צ־יגע דע־ דאש

 א־־ןקלליעשעז׳
ד־־ש טאן דאש זא

גע לא־ ־געש
וי <|1'

 י־־טעז־נד ען.) נ א י ד א ג ע ל ע ד א י <ד *
 געטי־נ. דעי פע־האנדלונג ציר דעלעגאציאנען דיא

 צ־זאמטעג. בידאפעשט אין אגגעלעגעגיי־טען זאמע;
—-----------------------------—------------------

ג־אשע; א־־געש טיט טי־־ען ד־א פ־־יע־
 ייא אין קאנזא־ ־ע־ע־ י־עלבעש ׳־־־

 פע־. קאגנטע■ בלירען ש־ג־אגאגע רע־ פא־ראללע
 שליססעל דע־ ־אש א־זט טיאטזאבע וואי. זעיען

 י־עי־ענד ־ע טי דע־ א־־ש ו־אבע; א־־ג־גע; פא־
 אין ע.—ווא געשטאילע; גאטטעשד־עגשטעש דעם

א ליעש דעששע; פאלגע  ג־־עס איין געם־ינדע -
־ אגלעגען. שלאש ־ ד  דאש טיינט. אבע־ בא־־ י
 אלטע; דען יאבע טאן ז־יא• שווינדעל איין דיעש

 פאפ. צו גע־־בט ־אש א־ש פע־שטעקט. של־ששעל
 דיעזעם ד־־־ אינטאגליך שא־־ טא־יין דאש *ען.
 איזט עש פא־ג־ג;. דא־ין ״אש קאגנטע זעיען לאך

איין גע־ויס א־ב־יגעגש דיעס

נענעגא־בע
 דגא: דער ־אש יאפגוגג, דע־

 אי־שוא ז־־נע ענטשליעשע;ד־־*טע. דא־ פ־עלרייבט
א- רע־־ ל־עש יעטצט וו־ע־ע־־פען. צו געז  דען ב

:אידם זאגטע א־נ־ פע;—ז צ־ א־יגטאל גאך קגאבען
דע־־־ז - ז״ א־בע־לעגט זאבע א-----ז דוא ״ראשט

 אל. בע־־־ט ■א־־בי; שאר־: טא־־ין ע־־י־ע־ע־טע
 זא. צ־ געזיבט א־גש א.־־־ אנגעקלאגטען דען לעש
 יע־בייגע. ש־־אר־ן שאלאטא; י־א־־־ע ג־ן - :״גען

ע־־ דע; א פ־ר־ט,  ־־:- ו־^־טע פאלגעג־ע בא־ י
 ז־א געשטעיען זא דג־. שילי־ג ל־א ..־־עגן :טעטע

 ש־־א־ין דא־ - !׳׳איי; שיל־ א־י־ע ענדליך ־א־
 ניבט ־־־בא־־ש ט־ך פיילע .איך ־טע:

 בעש־לדיגט אי־ ־ע־ ט ם־ ט־אט, דיא רענן
 געגען א־ג־ו־אש ניבטפע־א־בט א־־ יאבע

 •'׳־-.אבער ליגע לויטעד א־זט וריד. א״שגעזאגט ם־ך
 ענטגעגענשטעל- צ־יגעז אייגען איינען ייע־דע אי־
 זיא ־אש געיעהע־, עש דע־ בא־־.־ נ־ז זאגטע לע;
יוע־דען בעשולדינט ל־א דעששען פעשב־עבען. ־אש

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

. שןן־פועטצונג.) ■־<10(

 דע־ אלם נענע־ דע־ טאנטע ־1 דש ז דש !.שאדע
הינדסנינג. קאשיטען

 א־שאליענעד דע־ ערוו־דע־סע י' שא־ע פי־ •מאס
טאנע. פראנענדעש אץ

 איך קאננסט. הי־לען •א פ־ דיא ניכש דוא .דאש
ש־־יען. ועד־ דאיינע־ פיך טאכטע

 קאננשם דוא וועננענאננען, עבען •א א־וט פ־י־נד ,דיין
שיה־ען.׳׳ א־דר צו יא מיך

*1 נינט נעד.ט .דאס
ז- נ־נם .ווא־וש

 ציפטעד צוש של־ששעל ק־ינען איך דאבע .ע־שטענש
 ווירד וא ווירד, ע־פאדרען פ־־־נד ס״ן עש ווענן דאנן, אונד

טאדששלאנען." מיך עי
 דויא6 ויינע ווענן פיייען, זעלנער דך וררד ע־ 1 .אד

 עש איך דאש נ־:ט, נור סיד נלוינט ער ז וריד געדיילט
 דא- יא אננעלאננט, שליששעל דען וואש אונד קאנן. טהון

 ער-6 בונד נאנצען אי־נען נל־קליכערוו״זע דייטע אץ נע
 איינער דאש נלויבע איך געפונדען, של־שסעל שיעדענע־

וריד.* סאשסען
 ויין אנעי לאנג. ט ציי איינע א־נעילענטע נענע־ דעי
 דעס טיענע עהרליבע דיא אונד דעיץ ניטעש אימפאבעש

 אידן בעשט־טסטען, נייניערדע דיא יאיו־א איטאליענערש
אי־נצונעהען. שלאן דען אויף דאך

איבעדלע־ לאננער נאך נעגער דער (זאנטע ז •נום
 דיע- צו דץ ודלל איך צאנערנד) א־טסער נאך אבער גונג
 ויין צוגענען אדך טוס איך אנעי הינפיהרען, רויא6 וער

היילסט,* ו־א דוא וויא ועדען אונו

אוינענבל׳
 קאש

צ11
ט^־ד-פלאן• דעי

 בע• ע־ א״ש־עניננ, דאבשטע־ אין •יא־ קאש־טען דע־
 איש- נאך דך איטאל־ענעד דע־ ־אש ,1א״נטא־ ניבט טע־קטע

בעש״דע. ציטטער איש טעי
 איטאליע- דעד א־וט נענעו) עוש ע־ (ואנטע .־וא־ש

 אידן ב־יננע א־נד נאך, שנעלל אידש לו־שע ? שזן־ט שא; נער
־ דאנען אידן טוש איך צו־־ק,

*1 ע־ שטעדט דיע־ ד,־עד, נאך איזט .ע־
ש ניט. איום דאש 1 ,דא א־  טיך לאש אינד דינו־ש נעד י

אלליץ•־ טאנן דעש טיט
 רע- צו •ץ־ט איין א־נע דך ענטשע־נטע נענע־ דע־

ציטסער. דעש אויש דען
 איטאליענער צוש נאדע :אנין נ-ננ זעעבאלד קאשיטע;

 אידם שן* שע־לענענדייט נ־אשטע־ אין ודא וועלבע־ צו,
שטאנד.

 יאש אידן) עי (ש־אנטע ״1 שוטה דוא דאשם .טענש
לייזע." אבער

 פ־רב- ויז שלאנט, ם־ך טאן ווענן הערר, ננעדינע־ •ניין,
טיך.׳־ אץ טע

 ניבט ד־ך ווע־דע איך דארוש, ני:ט דך האנדעלם .עש
?* זעדען בלוט דוא קאננשט שלאנען,

̂ן האבע. איך 1 דערר ננעדינער יא .זך,  פ־עלע שו
נעיןאנט.״ אונד נעשלאבטעש קאטצען

*1 איך שראנע טענשעבנלוט נאך 1 .טענשענבלוט
עיס• איש וואוסטע ער צ־טטערטע, א־טאליענע־ דער

אנטווזןרטק. צו וואט ניבט, ארנענבליקע טען
 ראנ-6 ז* טענשענבלום ד,״סט וואט ז .טענשענבלום

או־סוויינענד. דאדער ער טע

דע: טיט ע־ אינ-עשאוננעד
 וד דאנן ע־ זאנטע ליידע נאנין

ניינטע א־טאל־ענע־ש דעש )־־ע1

־י  קאשיטען ־ע־ ־יעף :
 א:ע־ שטאטששטע. שישע

צוש דך ע־

ק ע :
 דאשט טענשען .יו־עשעל
ו •ט>ן־דעט

שא וץ יאט איטאל־ענע־ דע
 צי קאשישען עש ו יוא-ח ע־

:ער ־־עי* טע1

לע- דיינעש אין שאן

נעשאשט. לקאטטע;
אי־נע־ טיט א־נ־ שישען

נ־טטענדעץ
 גינט דא פע־אט־ען א־ע׳ שינג נושע• ״:;*א-ע ש •אי

 ו־אר איטאליאנו^ א־טע־ טאיי־אנא, א א־טען א־טען, רען
 רען טאנן, אלטע־ ועד־ איין ני־ יוא־ עש אונד דוננ-־נ, ועד.־
 לאננע נ־:ש ו? ירא ־א ־א= ע־ יאנע טא־טנעטאבט איך

 נע־אבש. יאליא־ צי־־־א נו־ -אש ע־ קאננען• לעבען טעד־
 דק טץ, דא שע־־אט־ע; ניבט שינניא־ע! ננעדינע־

 איך נעדענקט. ־א אץ ווע־יע ואנשט איטאליאני^ א־טען
 ניבט שיך ב-טטע אבע־ ט>ןנ־', נוטען טיינען אידנע; שענקע

*1 שע־יאטהע; צו
 דץ אץ דאבע לאבענד) זעעבאלד עף (ד 1 .אדא

 שעישטעדסט שיינט, עש ייא שיןנעלו שיינע־ דוא ענדלץ,
 וד־דעסם •ואס 1 איינטאל ואג ג־עשעשש. דאש אדף דיך דוא
 ש*- דע־ אונד ארדעם־רע, נל־ץ דיך אץ ווענן שדון, דוא

?׳׳ איבערנעבע ליצי־א
 איטאל־ענער דע־ (יאטטע־שע 1 סינניא־ע נ־ין, ,ניץ,

 טיך ו־א טאבען ל־ענענד) קגיק דען או־ף שין־טוועד־ענד
 צו ק־נדער ש־נף אונד שדיא האבע אץ אוננליקלץ, ניבט
דאדבען.* הרו

רנד, נאלנענשיןנעל זיןלבע אוץ וואהרשימלץ .דיא
 לוישק דיך ודלל איך ם־־נעטווענען, נון ז שאטער דער ודא

 דואז* וויללסט נעבזן, ד*ללאר 10נ>ןך דיר אונד לאססען,
קאשיטען. דער זאנטע


