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שלאטין

ענדע! אהנע יודעגהאם
] שוי. דערען ק־אי־אללע. אנטיסעם־פרשע; דיא

 1 הלן. א־נד סעשטעטבע־ מאנאטען דען אין ן1
 שרעש■ רעם א־טשאשטען שע־ש־עדענע טאבער
 ווארען, קאטיטאטס ריעזעלבורגע־ אונד בורגע־
 שא־טזעט• איממע־ נאך צייט צו צייט שא; שינדען

 או:. ד־א לאש ווענצ־לייננען, ניבט איזט עש צ־נג.
 איטמע־וועה־ענד געגענדען יענען אין דילדזאטרךיט

 רייהע גאנצע א־־נע ליעגט עש איגד שא־טגליםטט
 גיי. ע־שט ריעזעלבע רענען אין שא־, שאללע; שהן

 קאם. א״שב־־בע טהעטליבעם צ• וו־עדע־ עסטענם
 גע. אקטאנער !:0. אש6 ויאלטבע־ג א־־ש ווי־ד זה

 שעש• שאש דער, אין דנד נאדטש הייטע :מעלדעט
 לאנ. געט״נדע ׳המטען בער ט־יי־יג הער טעטבע־

 א־ינעס אויסנאהטע טיט יודען. זעמטטל־בען שיטין
 איינ- שענשטע־ דיא שליישטא;׳. נאמענש איינצינען.
 שלאגען קאשטאנדא א•־־ וויא ״א־דען. נעיואישע;

 שע־זא• שא; יו ,ד אין צ־ענעלשט״נע טעבטיגען ־יא
 ה־.;ע היניין גי־ישצייט׳; שטיבען נעשיללטע; נען

דיע. וואהלבערעבנעט ״'א שע־לעטצען. צ• יעדה־
 ״א געזעטצט ווע־רן איכס אנגרישה זער

 שענשצער דערען יודען. יענען ־אש דא־ויס העלרט
 דען שה; ד־עזעלבען בליקען, נאששע דיא ארה ניבט

 אויש דיא ז־נד. ויה־דע; צע־ט־יטטע־ט איים האשע;
 אנ. א־ינע לאזעלבשט א־זט שאבערש דעש דעגונג

 בעש־־בטעט סאן אינה געשעה־ליבע האלטענד
 אין א־״ע־עש. נאך בעהיטע. נהטט יידישערד־טש,

 ש־עשבורג שה; דנד שה־לאטטניששע דיעזער שהלנע
 בע- לעס אין אייך - אבנעגאנגען. דאהין שאנדילען

 דיעזעלבע ־•אי־דע; שאאש דה־שע נאשבא־טען
א נאבט  ט־ים. אי; יודען דער שענשטע־ש־־בען -
 שהל. דך ע־א״ננעטע דאזעלבשט געשלאגען. טע־

 אקאנהטען דעש איישזעהע־ דע־ :שאלל נענדעל
 נעשטיי. אש גינג הע־ין, 'הדיה הערר זאננענשעלד.

. דעש א״שע־הא־יב ד־א א״ה שאיטיטטא: נע;  הי
 א־בייטען דיא איש ה־נויש, שעלרע־ געלענענען טעש
 איי. א־בע־־יאבע־. צו שע־להנליך טאנלאהנער דע־

 שע־נאבלעששי. יועגען ע־ ליא צורעבטווייזונג. נע
 שר־ינד. אין דיעזעלבע; א; ששל־בטען איהיע־ נינ;

 ■יאה־ע איינען ריעה ריבטעטע. טאנע ליבעש
 שטא אנטיסעמיט־שען גיאבשטע־

 ■.נ ! איינעז ב־ז ״בערעשע״הערשא־. דינער
 ע אינדעש שע־שט־עג, ד־אה־נג ציר להגא־ דך

 א־ישזעהע־ דען טיששע ער אדש־יעף, ורעדע־האלט
זאל. דער צה; דא ערשלאנען. א־זט, יידע איין דע־

דיטענש ־יידען :־
־זעלבען

 היעלט אינד טאשע ־ע־ יש א רעווהלווער דינע•
 בד. געבערדענדען דך ווילד דעש מינד־נג דעששע;

 זהננענשעלד הער־ •יא־ אינציוישע; ענטנענען. עין
 הע־בייגעקהםמען,דיעזער זעלבשט נליקליבע־וריזע

 א־נד ענדע איי; ראש א־ישטריטטע דעש מאבטע
 אנצי־גע נע־יבטליבע דיא זהשא־ט ע־שטאטטעטע

 א־זט אינד שיה־שאלל געשילדערטען דע; א־בער
 שער. גע־יבטליבע דאש בע־־יטש טאננע דעס טיט

 ..ש־עשב־־. דיא - ■והרדע׳ א״ננעלי־טעט שאה־ע;
 ראנענדארף אין :שהלנענדעס ש־ייבט צייט־נ;׳ גע־
 שאשט ש־עשבורג אין אונרוהען דע־ בענינן דיט איזט

 יו. דען דאש אהנע שהייבעדגעגאננען, נאבט קיינע
 דיא אין ציענעל האלבע אייך הישט שט״נע. דען

מאן יא ווע־ען. ווה־דען יהרשען דד שענסטער
 שענשטעראי־נ. שהש ש־עקען נעשטל־בע; דען האט

 דער ך, י ו י־ קרשטאנן דע; זא;א־ ■דע־ שלאגען
 דיעש לאשסען. שערקהשטען א־זט קאטהאל־ק איין
 אוטזאטעה־ צושטענדע, בעדדע־נש־וע־טהע זיג־
 שט־הל־־בטע־ש בעצי־קש דטיןדעם דע־ ה־ע־ אלש
א־נד בעשיהיננען דינע־ ט־הטין ד־עזע־ הינד איזט

 שטא. דאזעלבסט דער טהעטינקייט א־־ש־יגען דע־
 דיא וואי, לאנע דיא אין ניבט שאנדו־ען ציאנירטק
שטעללען א־נ־והען ע־ ^״נצי  צו טהעטער דיא הי

 בעדויערנס־וע־טהעד אונד א־נער נהך
הא. ק־א־ואללע א״ם.דיא '^ןורנדא־ף

 דאס אנגענהמטען, אוטשאנג 'ול;ען
 קהם־טאטש דיעזעש אטט ענעששאנס

 צו ם־ליטער נעט״נדע דיעזע שיד וה,
 אנגעלאננט דארט בערייטס אייך עש לש

 ערליעם ראנענדארף דא^שט־הלדיבטער-אמט א־זט.
 שאל. בעציר■קעם ז״נעש נעם־ינדען זעטטטלישע אן

 בעצי־קש-שטוהל־יבטער. ״שהש : צי־קולאר גענדעס
 נאבדעש ;עם־ינדע-שהרשטעה־ננען. זעמטטליבע אן

 או־סשרייטונגען דיא צי־נדה־ה נעטיינדע דע־ אי;
 לעטצטשיג־היהשסענען דען אין קראוואללע אונד

 האבען, נענהטטען איבע־האנד דע־א־ט ויהושע;
 נעטיינדעשהרשטעהונג ד־א א־נד שאנדו־ען דיא דאש

 שה־טיועה־ענדער אוגד שטרעננע אללע־ ;,טראט
 אונד הע־שטעללען נישט ה־רניג; ל'א בעמיהוננען

 שאל■ אין וואורדע קהננטען,זה ע־האלטען אייש־עשט
 וויצעגעששאנם־אט• לאבלי דעש שע־אנלאששיג; גע

 דיע. איזט אונד געזענדעט טיליטע־ לה־טהין טעס
 יו טיט בע־״טש גאשטיטטאנש ה־יטע ם־ליטע־ זעש

 דיעזעס א־יננע־יקט. מאג; י:*• איגד יע־ע הבע־אשש־.
 דאש צושע־דשטל־ך, איך ע־־וא־טע מ־טטה־ילענד.

 אונד אניוענדען אללעש י־נדעשה־שטעהינג גע: דיא
 וועלשעש והרד, לאששען אינשע־דשט ט־טטעל קיין
עי אינד ה־לנינג דע־ אייש־עשטהאלט־נ; צור  ד

 אונד ע־שיינען. צועקד־ענליך ־והע נעשטלישען
 טיליטע־ש דעש אינאנשש־ושנאהטע דיא וועלשעט

 הלו־ איש ־אגענרא־ה. וררד. טאשען א־בע־שלישש־ג
 - שטיהלרישטע־ד ך, י ל ה א ־ ש .1״׳־׳ טאבע־

אייהדיא נוןייע־דען ־נ־א־שער צ דיא
טילי- יעסאיינקויא־טי־־נג בעקאטשענע קאשטע;

 ז־ך מאן ביל האבען, ט־אגעז צ־ לאננע זא טע־ש
 שה־קהטשע׳ אי;רוהען קיעע ראש גלויבט ע־ דש

 דעם אין וואו־דע א־צאבע־ 25. אש - ייע־דען
 ענטשערנטען שטיינאטאננער שיא; שט־נדען איינינע

 איין אבנעהאלטען. •אה־מא־קט דע־ םט׳.נעה־גען
ע־ שטיגאטאנגעי־ע־ ר.  לאנג• נאמענס ק־עטע־, א

יעם. ברע־נבורשען א־־ניגען שהן דא־ט וואו־דע
דעו־ צווא־מ־ט אוגד :עש־יגעלט,םע־לי;

,:: ־׳ ־/ צו יודען ייאד־א. אננעה־לנעט עש דאש נ
 געשלאנענען דעש וועהנעשרייא דאש א־יף ש־־געלן.

 הע־בייא, שאנדורק א״נינע קאטען יידע; א־טע;
 אויששאר שט־עננסטענס ־ו־שבאלדע ד־א י־עלשע

 דע־ ו־ייל ענטשע־נען. צ־ דך זאשא־צ -עדשען,
 אג. נע־־שט ב״א דא דיא, שטאנדע איש נא־ יודע

 איי. שה; שאנדורען שיער נ־ננען היע־דף צוצי־גען.
 ליעשען אנדערן, צום שטאנד־בעדטצעד י־דישעז נעש
 אבשני־דען. צי־נ מעטע־ טעה־ע־ע איבעראלל דך

 א־נד א־־נשאקע; קהששטישע־ א־־נ־נע אויך הדע־
 צו ההנע נאטירליך ־והיג, להלאנן דך ענטשע־נטען
 וועל- ;•,שוט ורעדעדש־רדען י־א־ דאש בעצאהלען.

ליעסעז. אננעד״הען יודען רען דא שען
איי. געשטערן וואורדע ר א ו ו ש ה ש א ק אין

 דיא ;אבנעהאלטען אנטישעם־טענ.שע־זאםטלונג נע
 איה־ אין צייט זעלבען צי־ האבע; י,ידען דה־ט־גען

נהטטעש. ט־ו־עי שייע־לישע־ עז
 דישטער שע־שטה־בענע; נגשט

ע ש דער אן שעראנשטאלטעט. א־אד יאהאנן

•••**י •ז•* י■ ׳ג!
 טעמשעל רען

■יי ־׳יי שי־ דיענשט

 דארונטע־ שערזאנען, 200 א; נאהטען זאטטלונג
טהייל. אדויהקאטען אינד לעה־ער ג־ישטל־שע. שיעלע

נע■ ע־ב־טטע־ט זעהר דך אי־סע־טע;
 זיא דאש טעהרערע, בעטהנטען הך

א־נ־ נעזעטצעש דעם ש־אנקען דער אלב

י•• •••י•

גען
>> 
<ן י*-)•*'א

 איינלאדונגען דיא ייהללעז• בלייבען ה־דנונג דער
 שעד. דיא ע־לאססען; שע־נעל איננאין האטטע

 רךהנע צור נאשטהייזע דעש אין יהללטע זאטטלונג
 דיעם נאסטיוירטה דער דא דהך שטאטטש־נדען,

 שער. אנט־סעטיטישע דיא וואורדע נאב,יצ נישט
 אבנעהאל. ווירטהטהויזע קאניגישען איש זאטטלונג

 שע־הינדער- קראנקהייט דורך דעס שטאטט טען.
 בהסענזאער דער שיה־טע שע־נעל טעןא־ננא־ן

 וואורדע צונעשסט שהרזינרן. דען נעמעש ששא־רער
 בערנעלים ע־הששנוננסרעדע א־ינגעזענדעטיג דיא

 צווישען געגענזעטצע דיא העבט ד־עזע ;שע־לעזען
 שערגעוואלטי־ דיא יודענטה־ס אינד ס שריסטענטה

 אויף זה״ההל יודען• ד־א דורך שיישטע; דער גוני.
 הער. געביעטע ווירטהשאשטלישעש אלש שהליטישעש

 דיא וררד ט־טטעל וררקזאמעש א"נציג אלש שה־.
 דאש עטששההלען, שע־באנדע שריסטלישער בידדונג

 איה. שערשאשטעט יודען, ב־יא נישט קו־שעט :היישט
 ענטלעהנעט ניבט. איהנען בה־געט נ־שטש. נען

 בילדונג דיא וואורדע היעררף איהנען. שהן נישטש
 אונד בעשלאששען אי־נשטיטטיג שע־באנדע להלשע־

ד  ענט־ קהטיטע איין שטאט־טען דע־ אוישא־בי־טינג צ
 נעבשטען דער ענט־ואורף זיינען וועלשעש זענדעט.

 ווי,־ד־ רעדע דיא וו־רד; שה־לעגען שע־זאטטלונג
 צוגעזענדעט אניועזענדען דע; אונד אבנעדרולט

 שהש דיא דאש עיקלע־ט ו־אי־דע שע־נע־ וועידען•
 אוישנעשטעלל־ א;טםעט־טענ.קה:נ־עש ד־עזדענע־

 אונד האבען דין צו טאשנעבענד ש־ינצישיען טען
 ש־עדדענ- ציש סאלא־ עשע־יך אבנעה־דנעטע דע־
 געוועהלט. שע־באנדעש אנטישעטיט־שען דעש טע;

 בעגרישוננם- איין ט־אף בעיאטה־נג דער •יעה־ענד
איין. אישטייצי שהן טע־ענראטש

כייאיגקייטען. פערשיעדעגע
 דער י.) נ ה ם י ש ע ט א י ש א ר ר ע (ד ♦
 שיטהני ש. איווא; ־י־שטאנס-אבנעה־דנעטע הערר
 נייעם. דין שש־עשעז. דך שה; טעה־ איטטע־ טאשט

 געשישטע. הה־ש־יגעג א״נע איזט ק העלדענשט טעש
 איינען שיטהני האט שט־אשסע אששענטלישע־ אייה

 גע- א־צט ם־עסבי־נע־ שינציניעה־ינען אלש טעה־
 עש :שהלגענדעס היע־יבער טעלדעט ה־ש״;ט.טאן

 רושש- טא־טין אלשדר* אוה־ 12 האלב עט״א •יא־
 שטאדט, א־זנערע־ א־צט אננעזעהנע־ איין -עשט

 איי. טיט געשש־עשע איש יוענטי־״אששע דע־ אין
 אנדערען דער אד־ קאם דא שטאנד. הע־רן נעש

 דעדאק. אינד אבנעה־דנעטע דע־ גאששע ־ע־ ז״טע
 דעש שיטהני. ש■ איוואן ״;רענצבאטע;־׳ דעש טע־

 שי. היט. דע; כ־יסענד צה; ־ישש־עשט ד־׳ ווענעש.
 היעררף טאשטע ־־שש־עשט נישט. דאנקטע טהני
 דאש דען איזט .וואם :ירא עטווא בעטע־קיננ. איינע

 בע• טאן ווענן דאנקעי׳ צו ניבט שאניע־ איינע שי־
 אבגעה־תעטע דער קאס דא־ויף !■ודרד נרישט

 דר* דעם נאב אינד העריבער גאששע דיא שיטהני
 אונד הוט דיעזעם דאס הה־שייגען, צ־ו־יא ־ושש־עבט
 נעשלאגע. דאדער שלהגען. קהששע שהש שע־ריקע

 צו דעגענש־־ש רעם טיט דך טאבטע• טיענע נע
 היעלט אונד שי־ם דען ־:דטהני ערשאשטע וועה־ען.

 דאנן אבער איהן ליעם שעשט• צ״טלאנג איינע איה;
 ״דוא :יאגטע רושש־עבט ד־־ צו ער אינדעש להם.

 אינ- דך דיא לייטען• דען צו !*שלאגען ניבט וררשט
 שי• בעטערקטע האטטען. אננעזאטטעלט צורשען

 אונד צורשענטרימער יעדעם טאן טהגע -זה :מהני
 דער אבער, רושש־עבט דר צו !־טהון שערלייטדע־

 טאבטע, בעטעדקונגען צהרניגע זעדד נאטירליך
 קאנ. זה ז״א׳ רודדג ניבט ע־ ווענן שיטאני, זאגטע

 שיטאני ערהאלטען. שארציאן איינע נאך ער נע
יעבטשע־טינונג, דינע־ צו לייטען אנדערען זאנטע
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פיר ״ט

ז־גד׳ צוגעגאנגען בעצ־עה־מען ד־עזען אללען א־ן ז־־א. ;אטה־: טעה־ נ־בט ם־ל־טע־מאבט ד־א הער
פ־־פק. געוו־םשענהאפט־גק־יט א־:־ זא־;פאלט מ־ט
 דעלע- דיא ארך ווערדען א ז רעג־ע־־נ:, מי־נע ודא

 '-6 דיא ר־ א ר־קז־בטען ד־א ז־ץ. בעט־הט ;אצ־אגען
ריקז־כ. רע; מ־ט טאנאדב־ע דע־ לאגע גאגציעללע

 א•; די־בעש ש דע מאבטשטעללונג ־־א א־יף טען לאנדיעם. דע־ ערקלע־טע דעטשען פאלגע א־ן טע.'
 צ־פערז־בט׳ ט־ט ־עבנע א־ך ברינגען. צ־ א־־נךלא;'. מ־. באטאלל־;*:ע צ״־־א ד־א דאש ק^ממאנד־רענדע,

א־־. אץ ־עגיע־ונג ט־־נע דעלעגאצי^גען ד־א -אש פ־עב. א־ן :אך צ־־ט א־גבעשט־טמטע £־־ ליטע־
 פאט־־אט־זט־ם א־נד אי־נז־כט ט־ט א־־פגאבען רע•

א־יף זיא הד־שע א־ך א־;־ ו־ע־דען, א־נטעישטיטצען

 ש־עסבוד; פאן ב־־נע־מיי־טע־ דע־
 פע־אנט־־א ד־א ע־ ראש וויעדער,

 א־בע׳ נ־בט א־ד;־נ; א־נד חהע דיא
3? ״שטאדט ד־א ט־ליטע־ דאש ווענן

דאש
:)

זאללען. בל־־בען בו־:
ע ע ד א • ד ד נ ו א ג ־ נ א ק ר ע (ד * ל

 דעלע;־אצ־א;ש. דע־ עט££א:;ע ב־ים ן•) ע ט ד י ג
 או־ף טא;א־ך א.־;זע־ אגטווארטעטע מיט;ליעדער

 פע־העלטדששע א ד :פאלגענדעש אגשפ־אבע ד־א
 בעשטען. א—ז־: א־־שע■ טא״א־ביע:א־ אונזערע־

 בע־טע; א־ם רע;־ע־ו:;ען אללע• צ־ שטעהען וויר
 ה־־פט. א־;זע־ פע־העלטניטשע. פרי־נדשאפטליבען

 עש פ־־עדע;ש. דע־ ע־האלטו:; ד־א איזט ציעל
 א־;ד ק־־־זען ד־פלאמאט־שען א־ז א־־פזעהען שעש א;;עלע;ע;ה־יט עג־פט־שע ד־א ;עלו;;ען. א־:ש איזט
 ד־א ט ע: ערר האפע קאנ־גליבען אש בעפ-עטדען £־־ע־. מעבטען א;דערען רען ט־ט פערא־־נע איש
 ב־זהע־ עש קא־זע־ ־וש־שע דע־ ראש טהאטזאבע. הע־- פע־שטעגד׳;־;; א־־:ע א־;־ ב"צ.־לע;ען, ליך

 ־;ד;עבו;:1ר א־־;ע א־־;ע:ד האט, א־גטע־לאששען בלוט£ע־;יעשען אונד ק־יע; אהנע בייצום־ה־ען.
 :עלא;;ען ה־עהע־ טא־דא;שלא;עש א:לעשל־ךדעש דע־ טעש־;־;: א־:ד וו־־זה־־ט ד־א דו־ך נור אונד
 מעל. ־ו־־טע־ בעל;־א־ א־־ש שאן ־־־א - לאששען. צ־ ;על.־;. עש א־זט ־ע;־ע.־־;;ען בע£־־־;דעטע■ או:ש
- האבע; דעט, ה;־צו־ א־־;־;קייט א־־;ע טע־טען דען או;טע־ גען׳  דורך שע;אטש עמ££א;;עדע־ צ־ש ז

א־ך וו־א האכען. דעלע;אצ־א;ען ד־א שטעללען.

> ! ען ט מ ,! .,, .
ל ו ט ן ; ע ; א ־ צ א א :י ג א ק א

 דען א; ז־־טען אללען פא: דעש א־נטער ן.) א ל י ט
 לא־• רעש יע;ע ז־;ד שטעטעןגד־ק־רגשע; ;עי־ רא.י:
 ־־א;פ־־נ־ דעש יאזע־ £־א;־ן קא;־;ש א־;ד זע־ש

 אין א־טאל־ע; פא; קא:'־:ש רעש א־;־ ר-אלף צע;
;־א■ טען. געהא ש־פ־אבע הע־צל־בע־ בעזאנדערש

< ט כ י ר ע ב ם ט פ ע עש ג
פרייזע. פעשטע־

ט. פ ע ש ע נ - ע ד ־ י ר ט ע  ווא־ ן ע ע ־ * ו ו פאן נ
 ווא־ פע־קו־ף דע- נעב־אשט, מא-קטע צו מעש־: נעשטע־ן

 סע־קו־פט. וואורדעז מעט־צ' 110000 גוט.
ן י - נ־לדען■ 7.80 -7 — (:•ע:) א
 מאלצ- נול. 0,80—6— פוטטעיוואא־ע טע ם עי נ
גול. 7,00—6.80 וואא-ע

. (נ״א) •ן י ־ ו ק ו ק נולד. 5.80-5-
נולד. 6 85 6.30 ער פ א ד.
נולך. '3.25 קאהל ט ט ע -

•לא: ק 100 צו נאללען ;.ע-ל-■■ •-

>1
 רעש ־ע. ט־־;ע־ בעם־ה־נגע; דע; אגע־דע״ע דא;קע;ד

 א־־ם• ע טאנא־ש ט־־;ע־ ט־ל־טע־טאשט ד־א ניערו;;,
 פאט־־א• א־ה־ע פערשטערקען, צ־ א־;ד צוב־לדען

 פי־ שע־־ו־עע־ט. נ־עטאלש או;טערשט־טצ־;: טישע
 ט־עש. דע־ ע־האה־;; א־־נע ו־־־ד 1888 ־אה־ נעכשטע דאש

 ל־עבע :אטה־; ;־:ט א־־ש־.אבען ם־ל־טע־ א־דענטל־שען
א דין. י ד  פע־£לאששע;ען א־ש וועלבע אוג־־הע;׳ -

 א־ן באש:־ע;ש. טה־־לען דדל־בען דע; א־ן העדבשטע
 ע:טשטא;־ דאלטאצ־ען א־נדא־• הע־צע;א־־־;א דע־
 ;יעדער- א־טעען א־גזע־ע דודך ז־נד וואי־ען. רען

 ז־כע־ו;; ווע;ען ע־ ש א ו־־־ד עש וואידען: געדריקט
 א־־;־:ע־ וועה־ע;־ ;אך א־־נו;; אפפענטל־בען דע־
 שאלדא ;־אשעיען א־־נע־ א:וועזע;ה־יט דיא צייט

 הע־צעגא־ו־נא ־ע־ או:ד באש;־ע אץ טע״אגצאהל
 דער אונטערד־יק־נ; דע־ ט־ט - ז־־ן. נ*טה־וע;די;

 צ־־א־ א־זט טאנא־ב־ע אעזע־ע־ דדען א־ש אונרוהען
 ;ע;ע;ד ־ענע־ א־ן פ־־עדע פאלל־־י,מטע;ע דער
 אבער ז־;ד עש העתעשצעללט, גא;ץ ;־שט ;אך
 טאש ;עא־־״עטעשטען ־־א צויעקע דיעזעם צו שז*ן

 אע־עששען;עש־־עהט ־־א־דען. רע;עלןגעטראפפען
 הע־צע. דע־ א־;־ באשג־ען פא; פער־־אלט־;; ד־א

 או;ד ־יעזע־לענדע־ ראשטע־ א־־;ע;ע א־־ף גיז־״גא
 דעלע. ר־א - טאנא־ב־ע. רע־ ־אשטען א־־ף ;־בט

א־ה;ען וועלבע פ:ךלא;ע; ד־א ווע־דען גאצאגען

א־ב־עען אא־; ״שט־טשא ראן ט־
 עהע- ד־:עש ם־ט;ל־עדע־ אנגעהא־־גען שע;אטע

 רא;־: דע־ א־־נ;עפ־נ־ען. ט־נ־שטע־־א־טש טאל־;ע;
 א:. שעד־־טזאטע א־־;ע סענאטא־ען ד־א א; ה־ערט
 א״; ־ט ע;־־;ך—;אט ד־א ע־ ־־ע־בע־ אץ -עדע

א־־;־:; ד־א א־לע־ צ־לאטמע;־־־־קע;ש גע;
 ־אש בעטאגטע. שערב־ען א־ן פא־ט־־ע• דע;
 -עראדטער דעששען .,בא־בא״. בלאטט שע־ב־שע

 איזט• רעג־ע־־:; דע־ ;־;:נע־ א־;ד ל־נרע־ א־ץ
 העפטיגשטען דעש ט־ט ארט־קעל א־־גע• ב־אשטע

 פא־. :־־ ־עג־ע־־נ; יעט־צ־גע ־־א ;ע;ען שטאה־;;ע;
 ־־א ו־אפפע;:עוואלט ט־ט א־־־ פאלק דאש דע־טע

 ש דע ־עראקפיער דע־ שע־ג־בטען. צו הע־־שאפט
 א־־ך טאן ראט ;־;פע־האפטעט, א־זט בלאטטעש

 ד־א א־־גגעשפער־ט. ט־טא־ב־־טע־ שטען ער דע;
 ה־גטע־ ־אש ־־־־ש׳ טא; דא ;־אש, א־זט א־־£־ע;־;;

 רעדאק- דע־ נ־שט א־ט־רעל א־־פ־־־צעגדען ד־עזען
 שא־טה־־א :־אטע אייגע זאג־ע־ן אלל־ץ. טע־

 ו־א־טע ארפר־־צענדע זאלבע •ועלבע שטעהט
 ־עטצי. דע־ ן—שט רען א־־ף א־;ד לאשש ש־־־בען

 הי;. ט־טטעלן מאגלישע; אללען ט־ט רעג־ע־ו;; ;ע;
א־ב־־טעט.

8 ' , 8  7 6 5 4  3 2 1 0
10.40 13.20 15.20 10.00 17.00 18.50 10.— 19.50 20 — 20,50

*1' 1 * ׳*
נ־ל. 4.20 ג-אכע נול. 4, ״נע6 ע ־ ־ ל ק
י ש ש  30.25 קד־־נען א־ט מעטדא־ע נ״ע ם ו ט י •

 סע־ נולד. 38.50 33.25 מעטדאדע אלטע נולד. 30 50
שע־צענט• ד־טע־ 118(00

נ•־. 1.50—50,50 (־,ל.) ט ט ־ ל ש נ ־ א
 אק־ פע־ פאס-וואאדע טע־כ״טע ן, ע ק •ט ט ע ו ו צ

ניל• 22.75 טאבע־-נאויעמנער
ל א נ י  1<>0 שע־ ,נול׳88,50 דאשש־נ־־ט דאששעיט •

ק-לא:-אטש.
נול 17.50—17 אונגא־־שע ן ־ ע פ ש א נ ל

• ט •ט :

־ •טט

1 ו
א ־ ט ע ש
 ־ ע ש-ש א ט

שע־״ט־עדענע

קוואל־טע נאך׳0-65

ו א• י ת ו ר ל ; ע ר ע ד עה

ניל. 2:1.75 ם ו א ע ־
 13000 וואו־דען ־•אכע שא־־נע־ א־ן ־ילע,

צווא* אונד שע־ק״שט. נאטטוננען
 בארט־ע־ שאא־. שעי :־ל׳ 3.8 י—2 80 ד־־ט״טוואללינע

 מאצע־א;•- אונד טי־־ייטע נ•־־. 155—145 נאנאטע־ אונד
 ;אש- א־נ־ ק־אאט״טע נול. 1:1*־. סע־ג־שע :־ל. 47—16 ״טע

 2 סע־ (אללעט — ק־לא 56 שע־ נול־ען. 48—17 נ״טע
שע־צענט.)

•לא-;10—6 ?ו־,-־.־־טע ט. ש ע •ט ע ־-נ ע ד ע ל

 נ־ל. 112-110 ט־אקענע א:־ע:־־־טע נול. 110-108 ל״שע
 אדנעקאססע קאלב-סעללע נולד. 11.50 10.— טע -אטד-

לילא. 100 שע־ נוי. 216—210

ט 28. סאב לאטטא.צ־עה־נ: א־
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 צוריקגע- רעגיערונגען דיא ניבט נן יוע פארטדויע־ן.
 ר־םטונ. אונגעהייערן איהרען טיט ווערדען האלטק

ק ק א־נטערטהאנען איה־ען אונד ג  לעבענסזאפט ד
 קריעגסבוד- אינערזעטטליכען דעם נאדדוגג צור

 אללגעםיינער.ק־אך איין סוס זא אבצאפפק; געטם
 וועלבע אבער דבער איזט ראם - איינטרעטק.
 דין? געראטהק ראם קאנן אבהילפע פראקט־שע

 אויסשלאג דען ז^לל שיעדסגערינט דאם :זאגען דא
 אונדאין ריבטיג א־זט ראם קריעג. דער ניבט געבען.

 זאלל וויא אבער ודנשענסווערטה. זער־ טראט דע־
 שיעדסנעריבט ראם דאסם אנפאננק, עסדענן טאן
 שוויעריג. דיא ליעגט דא־־ן ז געבע ארסשלאג דען

 ער.6 דך העררען ד־א ווא יעטצט. געראדע קייט.
 פ־יעדענם. ד־א אינד פריעדען רען אום זאמטעלן.
 טעכטיגע ־אש דך שטירצט פא־־ע־ן צו געריבטע
 1 ווא־ום א־נד עניפטק. שראבע ראש אויף ענגלאנד

 וואר, נאציאן ענגלישען דע־ ורללע דער עם ווייל
 אונד ווע־דע. געפי־־ט ק־־עג עגיפטען שיט דאש
 בעווייזע נייערען דיעזעם אויש ניבט בי־רבטע איך
 קאניגע דעי עה־גייץ דע־ ווענן דאש. לערנען. צו

 א־־נעננוט־ן דער איזט, ק־־ענע דער קויעללע איינע
 בעדי־טעט. קוועללע אנדע־ע דערען נאציאנק דער
 אי; מאן ויענן בעד־ט־גען. שאן קאנן ע־שטע־ע ד־א
 שאבעלשטיק ו־אקעליגע יענעש ־וטפעלקאטטע־ דיא

 ד־א קאנן ווע־ דאך נעננט קאני; טא; דאש וררפט,
 בא דען פע־מא; יוע־ י ענדער; נאטו־ שענשליבע

ק  עש אונד ז צ־לעהטק שיל־טא־־שש־ש דעם ניישט ז
 אנ. קרם דיא אינטע־עששען, ־־יבטינע זעהו־ ניבט

 נעשל־ב- ויאפפע געוואלטדער דיא מרך אלם ־ערם
 צ־ א־נפעהי;, פ־הלעטיך איך קאננען. טעטי־ע־־ק

 פ־אקטישע דיא דעד פא־שלאנע. אי־נעם איינענד
 דאם ווירדע פארדעי־ן פערודרקליב־נכיענעסציעלעב

 ודנשע. ינקטעדערםענשליבקייט6נעויבטם שאש איך
 ק־־עכעם רעש ע־זעטצוני. דיא ז־א ידען ווע פ־עללי־בט

 - קאננק דו־בזעטצען ניבט שיעדשנע־יבטע דורך
 . ננש ניער זא ן יע ל ל א ש אי; נור ראך שיעלל־־בט אדער
 דער ניבט עם דערענטוויללק אום קאגפליקטע, גי;ע־
 קדיענעש אי־נעש וואנניש דאש ווע־ע. ווע־טר שידע

 קאנ. ע־רייבען אבע־ דא וראש א־נטערנעהטען. צו
 ורעדערקעהר היישינען שינדע־ דיא איזט דאש נק,
 איננא. ד־א דאש עריייבק. קאננע; ז־א ק־יע:ע דע־

 וועלטא־ןבאנן ציורלידרטע דיא דו־ך קריעגע טר־נע
 קריענע עדשיידליבען6אונ ד־א דורך דאסדיא געלעגט.

 עם ווערדען; געל־נדע־ט ליידען שע־אי־זאבטק
 דאה־; וועלט דיא נעל־ננע;, פיעללי־בט איהנען ווידד

 א־פצורננען לענגע־ ניבט דך ;יא דאש ברינגען. צו
—

 אי־ף דך ש־־־ען ויא שהין. טק שי־ נ־:ט ו־א וואללען דאס
 יואט ! שא־. הירד, ן; ט־עשב ידך ־־א שש־אשע, הא־טע היא

 נעשענג- •אד,־ע 2 דאטאיך האנשטענש נעשעהן? טי־ קאנן
 איה- אינד י.נען א• 1 איהנק וועהע -אנן אבע־ נעקאטטע, ניט

 א־נע שע־שאלנק, זיא וועהדע איך שי־־נ־ע! ש־ישען רעם
 ויא חאבע, שע־נינטעש ויא איך ביו ־אטט. אהנע אונד •ודע
,א־הן. אונד

וועג. אבשייא סאללע־ דך ווענדעטע רענעקא
 (ואנטע ? פערזעטצק ש־־בט אין סיך ויא ,ויאללע;

 נא־ א־ך קעננע ויא־ט דאט ל ש־־נטען איך שעהענטליך) ו־א
 דע־ אינד ויא, ט 1אי טענטינע־ איוש בעשיטצע־ דיין י נינם
 אללעד בעיטיטצע־ דער היטטעל, איש שאטע־ דע־ איוט

י" סענשען
צעדנען. דען דים קני־שטע ועענאלד

ויא׳ וויטסען הא־ניש) דאנן ע־ (ואנטע .יעבעקא,
?* איום שוועשטער אידרע ווא

 ניבט ויא נעהטען צא־נ־נ) ויא (־יעף דאו .שוויינק
טונד.* איד־ען אין שיועשטע־ ד־ינע־ נאדען דען

 אידרע !האהע; ניבט עש וואללק ויא ! הא !״הא
 נעוו־ שאן נאששען דען אץ יעטיצט נעטטעלם שוועששע־

 שעני ל־יטע דיא הוננייג. אוני באיסוט צערלוסשט, ■א־ק,
 ודיל (קרייצער), ט נ ע ס איינען טיטליידען אויש אייר קען
 שייעל־ א־ה־ער שאן ו־א •אנען דא אדע־ א־דט, נלינה ויא
וועג.* לע

 ענט- ■ענעקא ויעף !׳׳בלינה א־וט ־אוא 1 .בלינה
זעטצט.

יב אדף דעיקאשיטען) (אנטווא־טעשע נלינה! ״יא,
 נע- נלינה ויא וועד דא, וו־טסען אונה ז בלינה אוינע; דען

 ם?־ .אקייא א־הי האנע איך י איך וואה האש ? האט טאנט
 שאן אונה נעששריצט, ארנק היא אין נ־שט) (איין הידא״

 איך ועהען. .עהה נינטש ויא קאנן אן אוינענבליקע דיעועם
רענען א־ם נאששע-הינויסנע־אנט היא אייף האבן ;■א האבע

 בראם דיא אפפער. אונעדשווינגליבען יענע לאשסע
 פערגיידעט קריענטאוישריסטוננען מאסלאזע אוי־

 דיעזער איינעש נור ארך דו־בזעטצונג דיא ווערדען.
 דיא אונטע־ נעזעלשאפט אידדע ודרד פונקטע

 זא - ערהעבען• טענשהייט דער וואהלטהעטער
 גאטט טאנע שע־ריבטונג ניטע א־הנען איך ורנשע
'געבען זענק זיינען שטרעבען עם איה־ !

נ ה ע ק ע ב נ ע ד ו י ן ע ד ן ז* 6( * דו
 בעשטעהט יודענ..ט־םםיאן לאנדאנער דיא ן.) ע ג

 לעהרער אידדע ערזענדעט6 אונד יאר־ען 73 דים
 ביז האטטע דא וועלט. דער ייבטוננען אללען נאך
 שטאציאנק ז* אלם וועניגעד ניבט לאוא יאדרע צום

 אונטערשיעדליבק דיא אויש וו!) שאן נעג־ינדעט,
 יודען שאן צינעטדי־לטען, איהנען דיא טישכדאנע־ע
 ווער. צו אוסזעעלק בערייזען, לענדער בעוואהנטע

 שיפשיל. 96 וררקטק יאדדע נענאננטען א־ם בען.
 אונטער לעדדער־ננע;. אונד לעהי־ער 44 אונד נערע

 יודען, ע ט ש י ו ט ע ג 79 דך בעשאנדק דיעזען
ק בעקעדדטע ודיל  אייפריגם. אם נלויבען ני־ען ד
 וועל. געלדער, דיא ששלענען. שע־שעבטען צו טע;
 דען רוע ערדדנזט, בעקעה־ונגסוועדק דאש בע

 אונד או־שנעבראבט ששענדען פר־יווילליגע דו־ך
 טילליאן איינע אויף דורכשניטטל־ך דך בעלוישען

 הר יא טראגט קאיזער דייטשע דער יעדדליך. שארק
 עטווא בייא. שארק ,זי׳00 פאן שוששע דיא יאה־ שיר
 אונטער- צו־ •עה־דך וועדדען שא־ק 8000 ביז סססס

 פע־. בעקעדדטען הילששבעדירשטיגער שטיטצונג
 אשת״ .דברי איש או־סווי־ז דעם נאך ווענדעט.
 געטוישט יודען 1*>00 דורבשניטטליך יעה־ליך זאללק
 ,480 ק־רבע גריעבישע ד־א ארף ענטשאללען היעפא;

 עוואננעלישע ד־א או־ף אוגד 270 ראשישע דיא אוי־
 דער בעטיהוננען דער ן אט• ט־ דאש פע־זאנען. 250

 ווע- דיא קירבע עיואננעלישע דיא יודענ.טיםם־אן
 דא- איזט האט. שע־צייבנען צו פע־זאנען ניגשטע;

 פ־אטעסטאנטי דען אינטע־ דאש בעג־ינדעט, שיט
 עם וואהנען. יודען וועגינשטען דיא שאלרע־ן שען
 ארש וועלבע יודען, שעה־ איששער נאך אלזא דנד

 א־בע־- שאן פאלכע אין אלש אנט־יעבע א־ינענעם
 וועבשעלן׳ גלויבען איה־ען שיששיאנערען פא; ־עדען

 איה ■ידע״שיששיא; ראנדאנע־ א די אהל אבי דענן
ע  ענטזענדעם■ לענדע־ן אללע; נאך לעה־ער י

 יודען 125 אלם שעה־ ניבט דעננאך שערמאגקדיעזע
 ־ום. בעקעה־ען. צו גלדבען איה־עם צו יעה־ליך ;

 אנ. נראסטע דיא וועלבעם לאנד, דאש אלש לאנד.
 בע- שיישטק ד־א ארך האט בעז־טצט, יודען צאהל

רושיש- צור אללע־דיגנם שע־צ״בנען, קעה־:ננעןצו

 ע־ ואנא־ שאן ויא איום טיעלייינט קעלטע, דע־ אין א־נ־
פע־הוננערם•* אינה ט־א־ען

 טלאטצ- צו ענטועטצען טיט איהט האהטע ־עבעקא
ק  טאטטע דא אויש, ש־ייא ש־עקלינען א־ינען ויא שט־עש ל
 צו- זעעבאלד אויף וואלטע אינה שישטאלע, נעלאדענע ־•א

 איי- טיט דאך שיען. ע־ווא־טען צו עש וועלנע־ שטי־צק,
ווענ. ויך ויא ווענדעטע טאלע נעש

ששע־בען. נינם נאך ואללטען ויא ויא) (ואנשע .ניין,
 לעבען, אש ־אוא איוש א־נ־ינענש רינשען. דא־ף איך נ־נש
 ויא נל־נד, ניבט אויך איוט ויא .ניין, דנע־הייש אין אונה

רייצען." נו־ טיך וואללען
 האשם טינדנע; זעענאלד) (ש־יע !טיישעל אונה .־אללע

 טיט וואש אויך, הוא ווייסט אבע־ ! דיר אין שיש-בלום הוא
ק איוש, געשעהק שאטע־ דיינעש  אטעייקא אי; היער דוא ד

?־ נלרבשש
 שורנט- עשוזאש אהנטע אונד ציטשע־טע, רענעקא

באהעש■
 ועלבען ש שזן ווזן־דען, עהטארדעש זט א אשע־6 ,דיין

 נלינד שוועסשער דיינע אונד נע־ו־נט דיך וועלנע־ סאננע,
האם.' נעטאנט

 זיא קא־שע־, נאנצען אש שויהעדטע טעדנען יאש
 שיעל ויא האלטען, ניבט שישען ה־ען א אויף דיך קזןננטע

נ־עדעד. והל שש איינען אויף
לאבק) ש־עקליבעש טיט ועענאלד (ששראך ״־א,

 איינע איש שישף, דאש או־ף דאנצ־נ אי; מיה צו קאש ער
 דא- האשטע איך א־ינצוקאששי־ען. טהאלעי 2000 שאן שולה
 וואנען 4 נאך איהש באש איך נעלה. ששעננינג קי־נען דאלש

 וויש- דאשזן; נינטש וווןללשע ער אנע־ האבק, צו נעדולד
 בה־עשטאשע דעה אויש העננוננען היא ע־ וועה־ענד שק.

 נאנקנזן• טאששע נאנצע איינע ד־־ן איך ואה הע־וישנאהש,
 שינששעהע, אי־נע נאך דאב־־א אינה עש, וואר נאנט טען.

ורא אינה שליעשען, טאט־אוען אללע נאנט• העננעהישע

 עוואנגע- דען עם זןבראהל קירכע. זןרטהזןד>ןקטען
 רום. אין ט, איז נעשטאטטעט ט־םם־זן;ע־ען לישען
 פער- א־בען. צו בעקעה־ונג דער ווע־ק דאם לאנד

 16 עטווא אלם טעה־, ניבט דעננזןך דיעזע טאגען
 בעקעה. צו קירבע איה־ער צו יעהיליך פערזאנען

 אונגע. ערויעהנט, בערייטש ודא וועה־ענד, רען,
 רוםיש-זןרטהזךזןק- דען יאה־ פ־א יודען 500 פעה־

 נעטרפטען טייסטען דיא אננעהטען. גלרבען טען
 אג. גלויבען פ־^טעסטאנטישען דען וועלבע יודען,

 70 עטוואם נעטדך ארף. ייטען פר ווייזט נעהטען
 ,אביםםי־35 שוט עננלאנד פאלגט היעתיף יעהרליך.

 פץ; וועלבע לענדער, איבריגען אללע .19 מ־ט ניען
 אויך דארונטער ווערדען, בעזוכט מישם*זןנערען דען

 געזאטשט. א־ינע ערגעבען יב-אונגא־ן,—ןםטע1
 בע. פ־זןטעסטאנט־שע; 110 עטווא פזןן אנצאהל

יעהרליך. קעהרטען
ם י ו א ד • ע ן ד ע ש י ר א ג נ ו  דע- א

 דעד דטצונג נעםטרינען דעד אין ן.) זן י צ א ג ע ל
 נע- אונזערען אן וואורדע דעלענאציק אונגא־ישען
 פרא. טעהיערע ם־ניסטעי אויםווערטינען ם־ינזאטטען

 בעאנטייזן־טעטע. זןיט1זזן ער דיא געריבטעט. גען
 דאם קזןטשט, דאם וויא איהן, טאן פראנטע צוע־סט

 ם>ן. 9 פ^- קא;י: אונזערען קזןניג איטאליענישע דער
 בע־ דיעזען קאניג אונזעד אינד בעזיבטע נאטען

 דיא קעננט טאן צי־יקשטאטטעטע. ניבט נאך זוך
 קאניגס אונזע־עם האפליבקייט אונד םינקדיבקייט

 אונזער דאם דך, סאן ויאונדע־ט טעה־ דעסטא אונד
 קיינען גאך טאנארבע? איטאליענישען דעם קאניג
 אוגזער אנטייא־טעטע היעדרף - טאבטע, בעזיך

 ער. ארם עטווא .ניבט !טיניסטער ארסווערטיגע־
 הא- ב״דען ד*א צורשק פ־יינדשאפט דע־ קאלטונג

 גענענבעדך דיעזע־ איזט ראם אונד ורען פאן פע
 שורעריגקייט דער וועגען זאנדע־ן אונטערבדעבען.

 דעראי. רעדדירען ־אם אין זעלבע־. בעזובעם דעם
 שטע. ביידע פאפשט. דעד אונד קאניג טאליענישע

 קא. אונזער ;נענענא־בער פיינדליך איינאנדע־ הען
 דען זאוואהל נעטליך ביידע. ראש אין טישטע נ*נ

ק א״ך אלם א־טאליענם. קאג־ג  בעזובען, פאפשט, ד
 זאגא־ יא אונאננעטליבקי־טען, נור אבע־ וואדורך

צו קאננטען.' ענטשטעהען פע־ביטטע־ונגען  דיע- -
 טשע־נא- אך נ פיגטע טינ־שטע־ש דעם ווא־טען זען

 ווא־הי־ט דיא דאנן ״אוגד ;הינצו פאלגענדעש טאני
 איינע־ר־יזעאונזע־עםקאניגםאין ב־־א געשטאנדען,

 אונזערעם לעבען דאם פי־ ודי פ־־בטען איטאליען
 רע. דיא יואלטען ט־יעשט אין זעלבשט ז טאגא־בק

- םא־ד.פע־ א־נען א־-־עדענ^סטען וואלוציאנע־ע

נאשהיג. זעהר צייש •ענעי צו נעלה האששע איך נעואנט,
 שאנן שיואיע דע־ לאננע. נינם אינע־לענשע איך קו״ן, - ;
שסע טינושק ש־נף אינד איבערוועלשינש, נאלד ועהר וואה י
 קעששק אייוערנען שיט וועלכער ואק, איין שיעל טעה !

 אין אונד וואששע־. אינש איום, וסן־דען נעטאנט שויער
 וואוששע איך שאטעהש• דיינעש ליינע ד־א לאנ ואקע דעש
 ע־ דאם ־ב־ייבק, פי צו נער־נש דאש נ י צ נ א ד אי;
 אושואטעה־, עש נלויבטע טאן וייא. ענששלאהע; אטע-קא נאך
ק אין ער אלש  שהאלעי 25,000 איבע־ שאנען נענששען ד

 האם וואהרהיים, אין אבע־ האטשע. בעצאהלק צו ו־ענשעל
 נעהאבש ליענק נ־יעששאשע יענער אין שאן נעלה דאש ע־

 נעבען) ק־עדים (־■א נלי־ב־נע־ ויינע עש האש ששאשט אונ־
;ענאטטע;.־ עם איך האבע זאללק, בעקאטשען
 ורנם-6 נאנציק דע־ וועהרענד האשטע קאשישען דעה

 נעועהען, נעו־נט אינש שעשש ־עבעקא עהצעהלוננ בא־ע;
 דראנ- זיא אונד שנ״דענד, אונד שאהף ווארע; ווא־שע זיינע
ק  יונ- דעש העדין דאש אין טעששעהקליננען שא־שע וו־א נ
ק טעדנענש, נ

 די- דעה עם וואר אק ער) (ענדינשע -עבעקא, ״אלוא
 ־עטצש ששעהע איך האט• ה־ננעטא־דנט שאטיליע נאנצע נע
 ? טאישק טיך;צו דוא צאנעהשש יוא־וש נעויאלט. ד־־נער אין

 שוועששער ד־ינע טוטשער, דיינע שאסע־, ד־ינע; דוא וויללשם
 פיה דק האבע איך 1 וועג נעה ? -אנען נינם זעלבעה דק אונד

 דוא דאש איך, זעהע אשענדע א״נעהעלדיןנעהאלטק,אונד
אנדעיע.' אללע ורא וא נעדאדע ביזם, וריב איין ניד

 וואש וא נאהע, אהנטאנש איינער וואר רענעקא
 דע־ ווענן אבער ע־וואדשעם נינם ויא האש פירנטבא־עש

 ע־צעהלוננ ויינע דיהך ויא האט, נעהעננעם דא־ויף קאשיםען
 איהם אן ששעללע דעה ארף ו־א האש ר־יצען, צו ווייש וא

 נא- אש רך ער האט וא טאדשע, איהן אינה נעהטע, האנע
פע־עבנעט. ששאדק טעדנענש העם האקטע־

שאלנ^> צלום (



.•יא 1*
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 שערטרויענשווירדיגער שיןללקזןטטען שאן האבע ער
 ־־שש. דר׳ דך דאש ערהאלשען נא:ר־:ט דיא זייטע
 (שי. איהן איבער וריזע עהרענריהר־נער אין רעכט
 דיא ש־מאני העטטע אלם האבע, געייסע־ט מאני)

 אויה א־ם בעניטצט. דאצו ווינדיש אננעלעגענה־יט
דעש״גרענצ. א־יגענטהום שאללע דאש ווייזע בילליגע

 שארהיניין דארום יואר ער ;ערוועיכען צו באטעך ,
 אה־ צו אשוענטל־ך רושש־ענט דרי ענטשלאששען■

 נע־ינש. שערברייטעשע ש־עשבו־ג אי; דאש שיינק•
 רעש טיט אויך געגנעד זי־נען ש־מא;־ האבע אלם

 רושש־עבש דר־ שאלש• א־זט געשלאגען, ששאקע
 ששיטאל איש א־צש שטאדט־עש־עזענטאנש. איזט
 דער- איינער ודא- ער ב־־דע־. בארמהעדצינען דער

 ב־יא ד־א בירגער, :־־:טליכיען שדעשבורגער יעניגען
 א״£- אי־נען קראוואללע ער בור: שרעש דער אוישברוך

 ריבטעטען מיטבירגער :־יששל־כע איהרע אן רוף
 ורעדער דוהע דיא ארששא־דיע־שען. זיא דא ולארץ

הערצושטעללען.
י ד ע ל ק א • ד י ר ר י ע ר ד ע ה ט ש  ע

 זאנשעי־ששענדי- דיא נאבדעם ־.) ש א ם י ל א ש
 ערקלערטען :ליק ד־׳ איגד בעלק־ ד־■ א־צטע :ע

. א; שלעקען דע- אונטיערזושו:: צו־ דא דאם א; ק  ד
 דך שאל־מאש׳ עשטהער דע־ קליירע־ן געבליבען

 בעדיע- (שע־נ־אשע־וננשנלאז) טיקראזקאשעם דעש
 ארך פלעקען דע־ אונטע־זושונג צור אונד ט־ששען נען

 האט בענאשה־גק• אששא־אטע ורשסענשאשטליבע
 ווי־ד טיטגעטריילט אונש ירא גע־ינטשהאף, דע־
 זיעגעל דינעם טיט קליידוננששטיקע אי־נצעלנען דיא

 דער לאנא־אשא־יא־ש בעט־שע דאש א; שע־זעהען.
 גע. דען שא; נץ ווא איבע־זעג־עט. אוניווערז־טעט

 שא־שנע אינטע־זובוג: ד־א ן ע ט צ ־ א נאננטען
ודרד. זעטצט
ד ן ; א ם ע ד י <נ • ג ו ק.) ע נ י ל ע י א

 ורע• דע; א•; האבק שרעדיגער וויענע־ ביידען דיא
 ע־נעהעןלאש• ע־קלער־נ: שאלגענדע צייטונגען נע־
 שטאטטנע. ודע־ אקשאבע־ 28. אש דע- א•; :שען

 ארף א•:ט ע־ד,אנדלוננ1שוואו־נע־־נטש שונדענען
 ״דע־ :שר־שט שע־שאשטע; ראהל־נג שאן דע־ גרונד

 ציטאט דאש ייא־דען. בעדדישטעט תלם־ד.יודע־
 ד־ע;.״ עזעל אינד ש״״נע הינדע. :־־שטען דיא ״דאם

 ע־. נענעאיבע־ ־עש ענשהאלשען. תלט-ד איש זייא
 דיא ראש ענש־עדענשטע, דאש אדה ודר קרע־ע;

 דעש א־יש א־ב־־נענש ע על: ר ־אדל־ננים׳ איישעייוננ
 ״;נט־ע־טע ש אייזענטעננע־ בישע יודעגשיינדלינען

 אינייאה־הי־ש אייך איזט אבנעש־יעבען יודענשהום־
תלטיד איש שטעללע ע אל: ז א־־נע א־נדעש בעיירט.

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

שא־טועטצוננ.) טע 12(

 (וא:- בענאננען, שע־ב־עבען שווע־ע האט טאנן ״הער
 קאשיטען דען נעכעץ ער א-יב ודיטעד, באקס צו רעבעקא טע

 דאב דאבע; א • ו :•:ב א:ע־ -בטעטע) ־עווא־לוע־ זיינען
״ אי־טה־ילען. צו דא־ינע־ •העבט,  נע- דיא איני נאטט נ

 בעשט־אשען. צו אידו -ע:ט. יאט דאבען דיבטע־ עטצליכע
*1 ויא ניבט אבער

 אינדעט מאקט, (ואנטע רעבעקא, איהנען ראנקע ״איך
א איבע־ דאנד דע־ טיט דך ע*  הא ויא שט־־ך) שטי־ן -

 איי צו צא־ן ן דע דורך כדך איך בי־נאהעהאבע -עבט■ נען
 איך דעעבאלד, קאשיטען לאטטען. ודנ־״סען שע־ב־עבען נעט

איבעדליעשע־ן.- נעזעטצעש העב הענדען דען ויא ודלל
 ע־ אינדעם ווילד, קאש־טען דע־ (לאבטע !הא !״הא
 טא• ־ע־ א״ט שיבטאלע א־־נע דינע־ו״טב אייך סלאטצליך

 דיא ד־בטעטע) בעינע־ מאקב נענע; דא אינה ציאנ •טע
 צישאר אבער איבע־ל־עשע־ן, שאל־צ״א דע־ טיך ודללסט

!*טאדע רעב דיך איך אינע־ליעשע־ע
שיב: דינע קאש־טע; דע־ דריקטע זיין־טען דיעוע; טיט

 האנד, ד־נע או־ף של*אנ העשטינע־ איין אבע־ אב, טאלע
יא קונעל דע־ נא: איזט, נעקאטטען רקווע־טט א;0 דע־

 אונד הינייב שענבטע־ צוט א: שיי דא רינטינג, אנדערע 1ני
 יעבעקא, ויא־ עט הענדען. ו־־נען אויש שיעל ם־טטאלע דיא

 נעועהען, קאשיטענט דעט בעווענונג ד־אהעינדע דיא וועלבע
 אדב שישטאייע ד־א אי־ט אוינענבליקע לעטצטע; איש אונד
שלוג. האנד דעי

 איהב הינטע־ אוט. ע־ש־א־ען דך ווענדעטע ועעבאלד
 -1שאי טאקט וועלנעס טעסטע־ דאש טעדבען, דאס שטאנד

1 האלטענד. האנד דע־ אי; דראיזענד האש. נעלאששען לען

 געלעגענהייט ד־עזער ב־יא שאישינדעט. נירגענדם דך
 תלמוד דע־ דאש אב, ערקלעמנ; דיא ווי־ געבען

 כ־ישטען געגע; שיינדזעלינעם נינטש איבע־הוישש
 מיט דך אנטישעמיטען הע־רן דיא אב - ענשהעלט.

 א־זט וועידע׳ נעבען צוש־יעדק ערקלערונג דיעזער
ש־אנליך
ד ד. ט ו ש ץ (ק • ע ב י ; א ע ■ ד אנטי

 וויירטע; טאנען א״ניגען שא־ ם.) ו מ ש י ט י ט ע ש
 ב״א טי־ין אי; טעננע־ דע־שא־־אנענדע מעה־ע-ע

 לוד נובערנער עהעמאליגע דע־ קאשוטה, לידוו־ג
 דעם לרשע איש אונד איין שש־־זען צום העררען דיא

 יודענזהעטצע- דע; שאן אייך וואו־דע נעשש־עבעש
 שש־אך קאשושה נעשש־אבען. אינגאר; אין רי־ען
 מא־ע דיא אי; ד־עזעש שא־ אבשייא טיע£ע; דיגען

 ! די בעצייננעטע אינד אדם וואהנזינן נעראטהענען
 שעריוע־של־ א־־נע אלם בעווענונג אנטישעט־טישע

 אין וויא צוועקלאזע. שאליטיש אונד זאציאל כע,
 אין ארך עש נעבע קאנ£עשש־אן. אנדע־ע־ יעדער

 אונד געזעטין נענען דך דיא שענשען, •ידשען דער
 אייג- ם־שטען דיעזע איגד שעדנערען. געזעלרשאשט

 אנדע. אנהעננער דיא ודא ווע־דען, נע£אשט צעלן
נו עבענזא עש ווארונטער קאננ£עששיאנען, רעי
 זאנטע קאשוטה ניבט■ מעגשען שלעטבע אונד טע

 בי ריה־ענדע העררען אי־ךטיינע קאנן איך :ווייטע־
 א״ש איננא־ז יידישער ;אט־־אט״מיש דעש ששיעלע

 ע־צעהלען בע£־״איננשק־יענעש דעש צייט דער
 אנשיריע;. אויך א״ך איך ודלל שאלל א״נען אונד
 אננ-ששע ציש 1*4׳•׳ •אר־ע איש אוננא־ן דיא אלש

רא טאנעש א״נעש דך עש דאנדעלטע איבערנ־נ;ען.
 קאמא־נש בעזאטציננ בער־אהשען הא־ש דער ום.

 הילשש״א־טעע א״נע דאש זענדען, צ־ נאב־־בט דיא
 דיע- מיט וועד טה״ע־, ווא־ ־אטוד ניטע־ קאממש׳

 קא:נ. ווערדען בעט־דט א״שנאבע ש־רע־־נע; זע־
 ם*־ נאנזען דעששען יודע. א״; דך £אנד ענדליך טע.

 ק*־ ע־־לע־שע בערי־ט דך דע־ א־זט. ענצשאללען
 צעטטעל- איין א״ה ש־יעב איד ינען. ערר צו מא־ן
 ק^. הילשע. באלר קאממש ״עש !ווא־שע דיא בען

 וואורדע שאשיעד שט־״שען קל״נע דיעזע־ שוטה.״
 ד־א נעשטעקט. נושט־־אששעד ורנצינע א־ינע אי;

 ען האלט שע־נא־נע; צוננע דע־ אינטע־ יודע רעד
 זאל־. ט־יקען נע£אה־ דע־ איינענבליקע איש אונד
 עד -א ויעג רען אייה דך מאבטע שאנן דע־ טע.

 זא ״אנטע. טא־שי־ע; צ־ נאנטש דעש נו־ יעדאך
 איש אדע־ •שילה איש טאנע דיא ער שע־נ־אבטע

 א־נא״שנעזעטצטע־ נעבטען ד־ייא נאך דיקינט.
אי- אינד נלי־ל־ךקאשא־ן ע־ :טע—ע •ואנדע־ינג

ג ג ו ט י י צ ע ש י ד י י ע י י

 שע־- •א־לען דא צי־נענד) (־־עזדא 1 ״שענדלהעי
 אי־נען אך נ איך ליענן !ה״שען פע־ב־עבען א״ף ב־ענען
 דע■ אייך -אבע. נעהאבט איהנען ביב ען—מיציי שינקען

ע־לאשען.־ יעצצצ איום
 ע־־אלען ש־עקען י״נעב שאן דך תעבאלד נעטא־

 אינד נעשאקט א־מע; דען ב״א מאקב אידן ־אצבע קאננצע,
 די- דעב נטע־ ה אי־ב דא ע־ באנה ־אנ־ ק־עשטינע־ מ־צ
 ווע־־צע קאשיטען דעי שני־. שטא־קען איינע־ טיט קען
 אינ- ־אך ע־ אייט ענדיייך א:ע־ ל־־בעסק־עשטען. אייט דך

 ניע- ע־דע דיא א־־ף -אנן אידן ויא־־ז מאקט טע־ליענען■
 צו- שעבט שיבע ב־־דע אדן■ ־אנן אי־ב באנה אינד דע־

■אממען.
 ־אל- טעדנען) דעט •צו יעטצט ע־ ייאנטע ״יעבעקא,

 דע־ טיט :איי־ קאמטע איך "א:ע. א"= :״א ידע* י־א =ע־
שיבטאלע.־ טיינע אילט היע־ צי־יק. שאליצייא

ג ז .
שאטע־. ש רעבעקא

ב־לסט, א ד איבער א־טע א־־־ע לעגסע ־עבעקא
 איהט שייטע ל־א הין. זעעבאלד פא־ דך שטעללטע אינד

 נדים- ואלבעב טיט טעה־ ניבט אבע־ נעזיבט אינב שעבט
 געוואל• א־־־ע־ אין קאשיטען דע־ דיט האטבע, טינען
 שיינדשאשט צל, ניבט הע־ין ע־לעב א'־־ עש ליעע ייייי׳
 מ־ט- ש-־צע דא צ־אנען. צו נעגנע־ געויענטען דען נענען

 איה־ ועלבער דך דע־ טאננע, אוננליקבען דעב מיה ל־דען
 טיצד״דען דיעועש לוא־ ש־י־ליך ־אצ, שעדניבטעט ליעבע צ׳

 אונטעננליבעם דין איבע־ נע־ישט. פע־אבצינג טיט אדך
 הע־צען עב איד־ אדף בע־נע־״דעי טאקב נענען בעטראנען

 דעס ארשט־עטען דבע־ע טיטהינע דאט דא־. שרעפי־ ניבט
 דיא וויא וין ע־ש״נינג, אננענעהטע ד־נע טאננעס, יוננען

 ־אט דא. שי־ א״שאששע־ונג אינד היננעבונג דע־ בעוו״זע
קאשי- דע־ נעמאבט. איינד־וק טיעשען א״נען •עבעקא אדף

ד־ייא אבע־מאלם נאך באששאשש. דיא בע־נאב
 זאג■ איך אונר שי־ כ״א יורע דע־ ע־ש־ען נענשען

 איך ווי-דע זין שיןליאש, דא ״ווערען : איהש צו שע
 זיא שע־לאננען נון ערנעננען. ציע־ אשש צום זיא

 נולדען ש״זענד א־־נינע אייף ליןהן, אנדע-ן איינען
 נובע־. ,הערר - אנקיןממען.״ ני:ש אינם עש ז!ןלל
מי לאששע .,איך יודע. דער אנש־ולן־טעשע נע־״,

 ני:ש (שאשעדלאנדשדעבע) שאש־ייןשיזמים נע; מי
 שא. איין ע־ צא; וויןרשען דיעלען ם־ש בעצאהלען.״

 אייהדעשזיינענאא־- ראקשאשע. דינע־ אויש שיעד
 זיך ע־ ליעם דיעזע ווא־ען. שע־צ״ננעש או־שלאגען
 נאך עש אלם אן. נינשם ער נאהם זיןנשש שע־נ־שען,

א־ רעראדוציאץ דער : : ו  ד־ענשש וועלנען ווא־רדע, י
 געלייששעש, העערע אינגא־ישען דעם מאנן' דע־

 עש רענן ז־נער, נ־:ט ה־־:ע צו דך ער שיהלשע
 נאך שלינשעטע ער נאלנען. דער איהם ד־יןהטע
 דאשיר עמיגיאנשע; אונגארישע וויר ויין לאנדין;,

 אויש. אדשש־אליען נאך טאנן דע־ ראש זא־נטעז,
 נא:־־:ש קי־נע איזש זיישהע־ קאננע. וואנדע־ן

א״ננעלאננש. איהש שין; מעה־
ן • י י א  ה ש ו ש ין ק ן ין ש ־ ע • ר ב (

 ב־יששעל אין ע.) ג ע י ר ק א י ר ר ע ב י א
 ווין־. אבגעהאלשען ש־יע־ע;ש.קיןננ־עש איין איזש
 בע- דאש לענדער. אללע־ שע־שרעשערן שא; דע;

 גערינשעש. דאה־ן איזש העדרן דיעזע־ שש־עבען
 קיי. זיןללען עש הירנצוזעשצען, וועלש רעד אין איש
 ש״זענדע אנששאשש ווע־דען• נעשיה־ש קריענע נע

 לאש• צי הינשלאנשען טענשען טו־זענדע א:ע־ אינד
 שש־ייש- ד־א איבעד ״שיעדשנע־ינש־ א״ן טאנע שען׳

 האש קיןנג־עששע דיעזעש צו ענששייהען. ש־אנע
 דיעזע אבער האש ע־ נעלאדען. קיןשישה אייך שאן

 שיןרגענהעש ע־ אינדעש אנניעלעהנש. א״נלא־ונג
 י ־־:שעשע קיןננ־עש ב״ששעלע־ רע; אן ש־״בע;

 שער- ערשש ני:ש א־רעע; מיש איך ל הע־רען מ״נע
 ראשזעלבע נע־נע הע־צען £>ןש איך ־אש דנע־ן.

 וועלנער ווינשע. אנשש־עבען דא וועלנעש צי,ר.
 וו־נשען• ועש עט זין ניבט ווירדע מ־ענש בעזיןננענע

 ורא זעהען. צי ענשזעשצדך ני:ט דעני, עש זט א
 וועד- אימנעייאנדעלש קאשע־נע; אי; שטאאטען ר־א

ע־ רע־ לעבענש.זאששע ־־א ״יא דק. ־;  ער- צו־ :׳
 אר. צעהלענדע! קאששע שיררייןניע[ שין! האלטיננ

 ט־ללייןנען דיעזע אינר ווע-דק, אננעצאששט מיע־עז
 דער ־אה־ען שאנשטען איה־ע; אי; ו״ע־דע; טענשע;
 שלא: אללנעמ״נע; צי־ אינ־ ענטציןניע; א־נ״ט

ע־׳:. ששי;; £יע־״ ־׳ע־ ע־ק הא:־־ ש צ א—טע  אכנ
לאננע שעה־ ני:ט קאנן שטאנד צ ה״עזיע־ שעט.

 ולעג- ע־ ש״־־נען. שינטטע־ן טיעשעש אין • שע־־א־־ט טע;
 א־נט ניבט סעדנען דעט קאננטע ע־ ירעב, אלינען ו״נע דעטע

•ע־י״ץ. נעדנט
 דא לעהען שלאטצליך) דאנן ע־ (ואנטע ״־עבזקא!

־ע—ל דא ש- איך יואט !
ניבט:. אנטילא־טעצע -עבעקא

 דעיץ ן א• ניבט שמע־טיצל־ך) דאנן ע־ ז(.־■עף ״אל
 ן אי ניבט טטט־אנען. ב־ איה־עד אץ ליא ״עלבעט עב. איזט

 א״ן נו־ קאנן עט הע־ץ. טיטטל־ידינעב נעשי־ישא־ילעב,
 ודיס איך ץ שב טדיילנאהמבייאלע־ קאלטעד איין דץ. שביין

שק ם־ן א־ל יא= ע=׳ ש  אוצואנשט ע־בא־טען אי־־ א" נ
 ב־נ- רעבעבא אן. דא איך שלעהע איינעב אי: אבע־ ו״א,
 נע. ף, א״ הענדע ט״נע א״נענבליק א״נע; שי־ נו־ דא דען
 סיי• ׳עלבע־ דילל איך אינ־ שיבבאי־ע. דיא טי־ א ו ביען

 שו־בט דיא עביא״טניבט ענדינען• יעבען ■אמטע־שאללעב
 כדך דאט עדווארפעט, ט־ך דיא שט־אשע, שווע־ע דיא שין־

 נעשאננענער שאנדע דיא ני־ לט א עש יאבט. שש־עבען לין
 אונד קנאבען איינעש האנד ד־א דו־ך נעשאננענע־ דין, צו

 ויין, צו טונד לייטע אללע־ אין שאניע י־א ש־רא• אי־נעל
 ־עבעקא ווע־דען. ״ו אננעשייט א״נען נ־יני־ינען פאן

 דא שיר שיעל וין האבע איך ע־״טטען, דך ליא ייאבבע;
ביטטע.־ א״נע טי־ ך או ליא ע־שיללען נע־ולדעט.

הא• דא ע־נטט) ־עבעקא (אנטיוין־טעטע ״דעעבאלר,
 ע־ליי- שט־אשע צאללע א־ה־ע טיבבע; איני נעליצטען בען
 ויןלל שט־אשע א־ה־ע שע־דיענט. ויא האבען ויא דענן דען,

 דאט דאשא־, ם־ך בעה־טע נאטט זיין, (בש-רי דהנזננ איהרע
 צוב וואששע היא איהנען י־א ייןלל׳ י״ן דיעיענינז איך

א אץ ועבלבטטיןידע  נענען ש״ע־ האבען ויא ניבט, האני -
 א״ך טאנע אינה א־הנען, עט שע־צ״הע איך נעלינ-נט טיך
שע־נעבען.״ איהנען עט ניןטט אללניטינע רע־

 טייןטץ דך ע־ אינדעט ודלי, ועענאלד (־׳עף ״האי
אויר אוישריבפעפע) האלב נליעיע־ן נעשעבסעיטע; ו־ינער


