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ך קדיי ד פדאנ נ ד. או אנ ל ס -ו
— קנעבטשאפט. אונד פי־־דיט -

 ״ט פריד׳ דעי נייסטע דעם האט פראנקרייך
א אייראפא אי; אויפקלארונג אונד  וועזענטליטפטען ד

 יעהער זייט דיאט רישלאנד :געליסטעט דיענסטע
ען טאנ דייטינען דע; אדף ביז  קנעפט- דע־ נייסט י

ני נררזאטקייט -ע- שקלאפע־יא■ אוני שאפט  או
 פי־אנצאדשע ־־א נעפפלענט. סערגעוואלטינוננ

 נליינה־־ט דיא •אד,רען 1״0 פא- דיאט רעייאלוצ-אן
 פערפאלנט דיסלאנד :פערקינדעט רעליניאנען דער

 י דיע- טייפעלייא ארטנעזופטעד טיט נא־־ ע ט י י ד׳
 ן דעם ניבט דיא אונטערטהאנען. ז״נער יענינע;

 אי; אנגעדאדען. נלרבע; רום־ש-ארטהאדאקפען
 נעאכטעטע איינע יודען דיא נעהמען פראנקרי״ך
עי האהע זיא ;עקליידען דארט איין, שטעלליננ ט ט  א
 מענשעב- אללע אוננעשמאלערט ז־א נעניעסען

 נלד- אונזעדע ווערדען צארענ-רייכע אים ■ רענטע
שד־ ;ענסנענאטטען ענ ט ע- טא; נעקוואלט׳ אינ ; 

 נאהרוננס-צודינעם■ ■עדען איינעם דא־ט ז־א ררבט
- זיא טאכט מאן אי ־  זעלבפט אב־אנלאז אינד נ
 נע! ענטצא י ומרד'אידינען לופט פרייע ביםכען דאט

 עננען'ויינ- ן ע נ • י א אין אללע זיא מאן אינדעם
אט פאטט אידנע; ווא דראננט קעל  טען אטד י

שויעיט 'ודרד. ע־
א נענענזאטצע׳ צייי־א דיעזע אונד  פ־אנ־ ד

 פאנאטים- יום־שע דער אונד טאלע־אנין צאדשע
- איין זאללען פעראיינינען■ ני; דך זאללען מום ני י ; 
י שליעסען דדער דיא פיי נים

 צווישען ;•:דנים דאם יאםם אוטשטאנד דער
 אם- טאכטען אפאישען—טיטטעל-א דריא דען

 — איטאליען אוני יייטשלאני טערדיב-איננאדן
ע איין־ ע- ט  דיאט וואורדע ערגייערט יאדידע ■י׳ ויי

א נייערדיננם פ־אנצאזען דען אין  ־־אכנע- לוסט ד
 שליעסען. צי ־־סלאנד טיט אלליאנין איינע ריפען׳

 זייט שא; איברינענם בעהעררשט נע־אנקע דעזער
 פדאנצאז־שע; דעי טדייל נראטלזע; א־־נען יאדירע;

 פראנצאדשער א"; דאט נון בעפאלקערונג.
 דער שטראטיע דעזעם נעוואגט׳ עם שטאאטסטאנן

 נאצי- פראנצאדשען דעי פערשטאנד נעזיניען דען
שודט- דראדט׳ דינווענצישוועטמען אן  ענטנעגענצו

ע ה ט י א ב דיייסט סטאאטשמאנן דיעזער טען.
 מיניםטער ייא־ ער .־ א ל י ד . ט ם י מ ע ל

ני אייסערן דעם  אלם םענאטאד. יעטצט א־זט או
 רוסיש-פראנצא- פאם ניל־י נענעגוואי־ט זי־נעי אין

 ״איין :איים ע־ ריעף וואדי רעדע דיא ;־נדנים זישען
ן ד ט א ר ר ע פ איין ויארע ביגינים זאלכעס  א

ך׳ א י צ א ז י ל ־ ו ו י צ ר ע ד
פע־־אט־ שאנדליכערער איי; טייאט■ יער אין

עט הומאניטאט דעי אן  ויא-ע יאהרדיונדעדטט 1.׳! י
ט טד פיעל נעהארטע עם דענק;אר. ני;  1 דאצו טו

 ארסשפרוך ייעזען היטצ-־אפפען פ־אנצאז־שע; דען
ע־ עגטנענענצישליידערן׳  אוננעשטדאפט שוועדליך י

ע־ מינדער איין ייענן ייא־ע נעבליעפע! אי  פאפיל
י דאטטע. ריזקייט אידן טאנן ע  נענאננטע י

 אויפשפריכע דיעזעם צ• זיך ליעם שטאאטסטאנן
 ! נע- פאם דינר״םען׳ נעפיהלע עדלען איינעם פאן

עי פידילע  קאםטכאדע; דע־ מענשליכקייט■ עכטען י
1 א־־נע־ פאן רענטלינקייט■ לדטערען יער פרייהייט

א עמפפינדיננ.  ווירדיג טאננעט נאנצען איינעם ד
ע פראנצאזעןידא ־יא יוענן איזט. אי  קענגען ארפג

א  צינע- וועלטנעשינטע דעי־ נאציאןפאן איהרער ד
 פערנאננענד־יט נ־אפע איהדע -יא א־זט׳ ודעזען

 נעפלינעלטע דעזעס מום דאנן פאדשדייגט אידי
 איהנעז אי; איינדדוקק טאכט־נע; איינען ווארט

 וים א אונד עלעקט־ידרען דא עם טום דערפאדרופען׳
 א" יועקקען׳ שלוטטעד פערהאנגנישפאללע; דע□

ע־ ;לינדע ד־א זיא וועלנען אנני נעלוללט. י
 זעל;םטי ניבט פדאנקריך זין־ עדניעדדינט

 ־ודענפדעםסערישען ־עם פדיינדשאפט ־יא עם ויענן
אנ־ מענשענטארדענדען דעם  אנשטרעבט ־י־י

שען ־יעזעם גונסט ייא אום עם ויענן  ;אד;ארי
עטטעלט .־־;■עם י ;

 פראנצאזישע דיא זי־ ודדד דאפפענטליך
 נע;ידי- דע־ טיט זיא ודרי ודעדעדפינדען. נאציאן
א צור־יןיןשטאםען. דאג־ -יא פעראכטונג רענדען - 

־ ט. צאנערנד נוד א־ם־ינענם -יסלאנד איי נ ״  י
 גע־עכטעט טיט וויעדער פ־אנקדייך זיך ורוד דאנן

 דער פ־דירער צום דאללע• אלטע; ז״נע־ צי שטאלין
 ארפקלארוננ אי:ד ד־ט—פ. ־ע־ ציורליזאציאן

"־ -אם עטפארשודנגען.  געוויכטינע איינע 7אי יי
 א״נע זיין יודען אינט פי־ נענונטהיאוננ טאדאלישע

 ־אם פיר פע־נעלטינג טדיילודיזע ויעניגסטענם
 איטער טאםקאוי־טענטדום ־אם חיעלבעס עלענד

נעטדאנט. עד—; אונשולדנען אינזערע

פאפ נאב״על ב־שאף
י!ןן.0—נ::-קא—6:— ־=־.)>ד!>ק=;י$1 •יא א; -

ע-  ן. ־ א ט א ר׳ פאן ;־שאי־ רעפארטירטע -
עי ״ א; ט פאפ נ א  צי שטיטטע זיינע ;עקאננטליך י
ע־ גינסטען דען דיסישען פערפאלנטען י ע; י אג  ע־־

 צו־אינטערשט־טציננאונזערעד זיינענליי;־נען אוני
 אדפנעפארדערט. נלר;ענםנענאםםען ;עדראננטען

ם אט אנלאססע דיעזעם אי ע־ פ־אזידיאי; ־אם ־ • 
ען אן ננס-ראטטיכיאז—ארטדאדאקםען  י

 נערינטעט׳ דאנ׳־-טעלעגראטם איי; ;־שאף עדלען
 ערויעדעדיננם- פאלנענדעם ני; וועלנעס ארך•

איזט.: אייננעלאננט שריי;ען
א א; ע - לי;  דירכפ-הרוננם-קאטטים־אז לא;

 קאנפע- א־ז־. א־טה או־ט איננארלאנדישען דער
;ודאפעםט. א■; סיאן

 פע־דיענט ־ע־ ע־פיללט• פפל־;ט ז־ינע וועד
ע איי -אנ,-. רי״נען  נע- פפל־כט טיינע נור הא;
 אלם פ־יעסטער אלם א־:־ טענש אלם טהאן■

 פער- אוננערעכט אונזערעד נינסטען צי איד
טען אללעם פא; אוני פאלנטען ע־יי;  דו- ;

עס טיין טענשע:-;רידעד ם־־ם-י־יישע; א;  שיו
ע; ייא־ט אנ  דאננטע טענש אלם דיא;ע. ע-ד

ט עם איי' - דיא יייא ט־טאנזעהען ייד־נ נינ א;  נ
 אונד וויה־ נעטרעטען פ־םםען טיט םטע:-ליע;ע

 פדי- ־יא פי־ ט־טקאטפפע־ דעד איינעד אלם
אי יייט ; -  איננע- ־•א יאם ע־שיטטע־ט׳ א

 ;-—'א ־עם ענדע אם טאכט רעכטע
 ראנן צע־ט־עטען טענשענ-־עכטע ־•א דע־טם
ע נ  ־אנענען אי־־אפא ־•זי־טע—צ ־אם ־•אספ אי

עי טיט ענ וועל;ע ־—פראטעסטירט׳ ענעדניע י

 פע־פאל- אינטענשליפען אינגערעגטען. דעי
קאננטע. ווערדען ;ערייטעט ענדע איי; נובג

 דאם עם׳ איזט א־;ערצייגוננ פעסטע טיינע
ע  טרד- דערען ;עווענונג. ריקשר־טטל־כע דעז
א טע־קמאל ׳־ינעם  יודעגפערפאלנונג ־־□ישע ד

ט א־זט  לע- אים אדך קאנן. זין דדער פאן ני;
ען  שטאקקיננ, איינע עם נ־;ט טענשייייט דעי־ ;
עד דקקפאלל, א״נען זאנאד יא  פיר נוד א;

 טענשען דען דיאט נאטט ־ענן ציים איינינע
 וייללע דעי אונד נעשאפפען פא־טש־י־טען צום

- נעלאננען׳ געלטונג צוד ם י ט נאטטעם ע  ד
 ניעטאלם עדדע דע־ טאננדנע; ־יא קאננען זען

 ילנאדטע-—ט אללנעטיינע יענע פע־אייטעלן.
ץ וועלכע  ציודל־זידטען זאטטטלי;ע; אינטעד ז

 אדשנאהטע טיט עידענ-דונדעס- -עט פאלקעדן
 פע־פאלנטען ייא פי־ דייטיעט דיטישען ־עט

ע א־זט קונדני;ט נ  ניעדעדשטעטטערנדע אי
 זיא ■ נ־־יזאט־י־ט דוטישען ־ע־ פע־אי־טייילוננ

א ;■לדעט אטדע י א־נעג־  צו- שאנעדן יענער ט
 טעטאנדען א־נ־ נ־רנענדש טא; ־א קינפט
 א־;ערצינוננ ־■עליניאזען זיינע־ ודענען טעדד

שעז ־־א ־א ודה־ פע־פאלנע;  א־בע־אלל טענ
 נלאנצעניטטע ־עי־ ־אם ווערדען. אינזעהע; עם

 אדך זאטיט אונד נאטט׳ צי ליעטע דע־ ;עודיז
 ויענן ל־ענט׳ דא־ין ־על־גיאזיטאט, יואדרען יער
 אינז וייא ליע;ען. טיט-טענשען אונזערע יד־

ני זעל;םט ט ליעגע דיעזע ירע;; אי  ;לאם נינ
אניע־ן ע־טאנט ליפפען אינזעק ארף  אדך ז
־־ פערדיע־רליכט ן ע ט א ד ט אונזערע יי

םנעציננעטער טיט  אכטיננ אוי
.1801 •ול• 4. א= ן ־ א י א ק

ל ע ד אי פ■ א פ נ
;־שא־-.״ עיואננעליש-־עפאדטירטע־

. ן ע ט ך ל ג י א ר ג י ס ע ג א ט

 ן ע ש י ו ו צ ט פ א ש ד נ י י י־ פ א ■ ד1
געש- ן.) ע י ל א ט ־ א ־ נ י א ד נ א ל ג נ ע

ט-----פ טע־ן קאנינש-פאא־ א־טאליענישע ־אם א
 פא־ פע־לאששען. נ י ־ ע נ ע י ו שטאדט ־יא
דז וואוח־ע אט־י־זע דע־  שיפסע עננייישע; ־עם א

 וועלנעם ;•יא נע:ע;ען פעשטטאדל איי; ״־אט;אוי־
 טדנקשפדוך פאלנענדע; ט ־ ע ; ט ו יי׳ קאני:

ע—ט איי :ארסםראנטע -  דעד וואדל -אם אדי־ :
 קא־זע־ין אוני עננלאנד פא; קאנינין עי־דיא;ענען

ע; נעדייהען -אם ■= א־ זא־ייא אינדען׳ פא;  נ־א- ־
 פדינדעם טריע; יעש פאלקעם עננלישען טען

 — צ־יטען!״ ניטען אוג־ שיעכטען אין איטאליענט
 אנט- ש־פפעט עננל־שען ־עם קאטטאנדאנט דע־

ע־ פא; :פאלנט יייא ווא־טעטע  טא־עשטאט אי־־
 ;עאייפט־אנט• א ■ ד א ט ק ־ ו ו קאנינין דעד
 א־־שע־שט ־יא פי־ טאיעשטיאט אי־־ע־ אי־ טיס

- -אנקען. ייאי־טע פעד;־נדלי;ע;  -אם ד־יקקע א
 איננדטען -יא -אש איים פע־ט־י־ען לעטדאסטע

 א־טאליען צודשען ;עציעהוננען ־עדצל־בע; איני
ען זאלנע צי־ונפט דעד אי; עננלאנ־ א־נ־ ; לי ; 

■יא־ען.״ פע־נאננעג־־יט דער אין זיא ודא ווע־־ען

י.'. 11] 11 01116 ■901)060



ם ע ש י ד4
 זיני׳ אונקונדיג העבראאישען רעם דיא זאלכע ודר

 דירסט־ 4 דיטואל-נעזעטצע מענדעלפזאהנם אויף
.-2 שטיק

1 )לנט•1£ ?־טזעטצו:נ6(

טעלענראממע.
צייטונג״ -קאלנישע דיא יולי. 7.ז׳ ל א ק

 נעד׳ען רעייערוננס-ארנאנע רוסישען דיא :מעלדעט
א ל ם ט נ י ז ק י ר נראסערער איטמער טיט

א נענע! א י י ר א ב י א נ אוני ט י י ק נ י ז  יי
■ ן ע ד ו  ע ש י ד י י אונטינדינע גענען זאבאר י

 שטער- אים איין פ>!ר. ר ע ד נ י נ-ק ע ז י א ו ו
 אדם- א״נע; ערדיעלט וויטווער ליענענדער בען

 "א- ער■ שטארב דארדף טאנם :ודיזוגנס-בעפעדל
א אננאהם. קינדער דעססען ברודער זיין רדף  ד

ע ־־א פערפינטע סאליצייא נ י ט ר א פ א  ז
ב נ ו ז י י ו ו ס י ו ו א ע ד י י י א ב ט נ נ ו

 איין ר־יכטע אהיים דער ר. ע ד נ י ק ן ע ג י ד
 איין• מאסרענעל דיעזער ריקקנאהמע אום נעזוך

 ענטשיידונג האהערן צור ביז קינדער דיא וו^רדף
ט נעפאנננים אינם ר ר ע פ ש ע נ נ י י וואורדען. א

י א ו ו אדם ודא יולי 7. נ■ ר ע י מ ע ל
 טארנען דארט טדיפפט ודוד. נעמעלדעט א ״ ו ש

■ באראנם רעם דעלענירטע דער ש ר י  הערר ה
 ער ראם אייסערטעזץ. דערזעלבע איין. ע, ט י ד, ו ו

 אדסנעארבייטעטען נענרא איינען הירש ;אראן רעם
 אובד יודען רושישען דער אדםוואנדערונג דער פלאן

 פארלענען ארגענטיניען אין ניערערלאפסונב דערען
זאילען קאלאניען •ידישען נייען רען א־ן ווערדע.

ער-ן ע נ א נ א נ י ם ל ל א ר ע נ י א
ע  וו הערר ודלל אללעם פאר ווערדען. ריכטעט

 עליזאבעטהנראד■ אין קאנייטעם פאן בילדונב אדן-
 דריננען■ שטאדטען רוסישען אנדערן אובד א־עםםא

 אדסוואנדערוננם- דיא דערזעלבען הילפע טיט אום
רענעלן. צו והיזע פערנינפט־נער אין בעווענע;

פערלאזונג.
 - יצל?זע.יקר -אט-.ע אז;;׳ דע־ ציעהוננ -

(שלוש.)
,42 נ־ 424 ס׳ ,92 נ׳ 390 ש׳ :נעוואננען נולדען 50 •ע

 ,27 נ׳ 1605 ש׳ ,66 נ׳ 605 ס׳ ,39 נ׳ 546 ש׳ ,47 נ׳ 502 ס׳
 ,6 נ׳ 1956 ס׳ ,67 ;׳ 1942 ש׳ ,42 נ׳ 1928 ש׳ ,17 נ׳ 1735 ש׳
,11 ;־ 2817 ש׳ >55 :׳ 2648 ש׳ ,71 נ׳ 2357 ש׳ ,58 (י 2023 ש׳
,47 :׳ 5381 ש׳ ,74 5343 ש' ,75 :׳ 4735 ש׳ ,75 נ׳ 3207 ש׳

 ,71 :׳ 748 י־ ש׳ ,37 ;׳ 6807 ש׳ ,59 נ׳ 6517 ש׳ ,71 ;׳ 5778
 גולדען 25 *ע ;42 נ׳ 7786 ש׳ ,34 :׳ 7706 ש׳ ,62 נ׳ 7508 ש׳

 ,66 נ׳ 580 ש׳ ,76 ;׳ 296 ש׳ ,22 נ׳ 124 ש׳ געוויננען:
 ,86 ג׳ 2223 ש׳ ,86 נ׳ 1515 ש׳ ,84 :׳ 1271 ש׳ ,6 ג׳ 800 ש׳
 2849 ש׳ ,46 נ׳ 2699 ש׳ ,48 נ׳ 2691 ש׳ ,79 :׳ 2341 ש׳

3886 ש׳ ׳33 ;׳ 3663 ש׳ ,22 :׳ 3372 ש׳ >67 ;׳ 2854 ש׳ ,96 נ׳
6776 ש׳ ,38 נ׳ 6674 ש׳ ׳71 ;׳ 4764 ש׳ ,81 :׳ 4175 ש׳ ,32 :׳
.59 נ׳ 7727 ש׳ ,19 ;׳ 7607 ש׳ ,43 ;׳ 7029 ש׳ ,16 :׳

 ד וואארען אנדערע קויפען,
 ניכט :אנ״ץ העדרן

ץ ע מ על  איני איני קי-ה
;עצאנען■

ט ט א י ב ס י י א פ
 ־ פ• נ ' ; אז ן ע ם ־

 אץ וריס ס׳
ניבטעפעריעם

וואארענ-בעריכט.
יולי. 7. פז^ם נעטריידע-געשאפט

 דיא בעססעד, הייטע וואי וו־יצען אין אוים:ע:אט ראם
 מעטערצע;טנער 10_000 וואורדען עס — בעשראנקט. קויפלוסט

:פעדקויפט פר־יזק נאבשטעהענדען צז

ן ע צ ־ י ו ו
יוייסענבייג  סה־ים | בי טעי

קילא:-אדס 100 פעי
 פעש באטיטקאע־

פ־י־ז 1
9.50 9.65 9.50

- ■ - ן - • - 9.45 9.65 9.60
_
9 50 9,65

75
76

9.55 9.70 9.55 9.70; 9 50 9.95 9.55 9.70 77
9.60 9.75 9.60 9.75 9.55 9.70 9.60 9.75 78
9,70 9.85 9,70 9.851 9.65 9.80 9.70 0.06 79
9.75 9.90 9.75 9.90 9.70 9.85 9 75 9.90 80
9.30 9.95 9.85 9.95| 9.80 9.90 9.85 9.95 81

קרי. 60 נולד׳ 7 ביז רן׳ 55 ;ולד■ 7 פאן ק?דן

:■לד■ 6 ני; קד■ 80 :ולד■ 5 פא; פוטטעד ע ט ס ר ע נ
 רן׳, - נולד׳ - נ־ז קד׳ -- נולד׳ - פאן נרעננעד קרי. 20

קרי. — :ולדי - בי• רן■ — נולד■ — פאן

שלאבטפיעה-טארקט. ודענער
:צוואר או;ד שטיק■ 5541 נעטדו; אויפט-עב דע־

 ד־יטשעד 1104 אונד
 י־־כ- פאינע אין בי־נדלפיעה.

 פ־ייזע דיא פלויא, טע;דע:ין
 צו ?:סע; אונזאדישע :בעצאהלטע סאן 1.50— אוס ווינען

. פלי ניז .גי•— פלי  פלי ביו ■־׳0.— פי' צי נאל״צישע ■62-
. . פלי צו דייטשע ,62- . פלי :•ז 55-  פער (אילעס 64-
קיל?נראמס.) 100

 1334 דאדונטע־ ־אשע,
ווא אויפטריעבעש ליכעץ

אנצייגען.קליינע
 2 ייא־־ט אכע6איי: יעדעס קאשטעט תבריק דיעזער אין

 •• נעדרוקקטע ן ע ב א ט ש נ ו ב ן ע ט ט ע ם ט י ם •עדעש
 אי־עכשע יטליכעןאיינער מיט אויך אנציינע דיא איזט קר׳. 3

 שטעמפעל- אן קר׳ 30 שעםאראט יר6דא מיששען זא אננענעבען,
 אני דיא איבער אוישקלנפט — ווערדען. ענטריבטעט געביהר
 בלאטטעש. אונזערעס אדנליג־שט־אציאן דיא ערטהיילם צייגען
יע ייע־דען אויסקינפטע ש־־יפטליבע :אונענטנעלטליך יעדי׳נש

י נאטהינק י  דעו איינזענדונג געגען ני־ ־

פע־טרעטונבווירד נעזיכט

רעראקציאן. רעד ב־יעפקאסטען
 אי; .עד־ע;לאשע:־ -א :י ו ק פ א ־ ט ם :א־

 :־:ט-ייד־שען או-ך אלו? ע־שייזט■ שפ־א:ע או:נא״שע־
 דיעזעם אין בעריכם דער ראטטע איזט, צו:א;:ליך לעזערן

 אנע־ לא קא;:ען. פע־או־זאכען דש: הלול איי;ען בלאטטע
האט■ בעריבטעט -אפן־ן *יידע־ ש?ן

ראן

 •יא א■•־• ו?לנק
 : ראבען •יא־־ף

א*; קאפפינרייט

 בלבש ן ע ש ־ א ־ נ ע ־ אין
ענטליב:£6םע־א

 £?־- איינען בעיינטעש בעתהענדען ט
 קווער־ :י:ט. ר י י ו א״ך בעג־ישען

צל אללעש עבען : ב$זוייללי:ק**ט א•;- ״ ־ נ
 ט6צוש־י וו־ אידי־־ע :ש׳־ס׳־ים אץ נ־ נ־ הערק

 נע- זעלבע ווי־ ־א יעטצט, ;געק$דדען אבהאנדען אינש ליא־
 אש דאש אנטלל^רטעץ, צי אי־נעץ אינש. ייי־ בעאיילען פונדען׳

 נע- נוטטע־ן פ?ר:ע;דע יאטטע״ע נייננע־ דע־ אי; ״נ• 10.
 אי; פלוני - *י. •66 .60 ד.3 ,11 •יא״דען: צ?;ען

-" - ע־ :פ׳ שי ״  רע־־ן — אקצעפטי־ט. .:יעראנ־ נ?־ ני
 איי;:עט־?פ- פע־שפאטעס דאי פא־ינעס :נ־יטרא אי; נ׳

מיין - פען• ק איז ג׳ פ י דדני  פע־שפא- עבענפאללס :סו
 יו לה - פע־ווענדנאי. ני:ט -■•דע־ איינועזאנדטעס טעט.

־ פ רן ען ב צ ט אי ע יער־ז אי■׳• יציק :וו אי; כ אי
פעי- :•א ן ע ס ס י ס טאבאק-ע־צ״״יססע

מאבטע איך
 ציי- העבראישע איינע

א:-;•:■,ין טונגסזאנימלונג

 איי; א-נענד דע־
 כ-אטט רע:־׳ נייעס אדע־

 לאש- טי־ האט׳ אבצלגעבען
 אל:- אינטע־ גיטינשט זעלבע

צי- אד־עששע מענשטעהענדע

>1יוז1 0.

אד־; ינדע
 וואללעץ. צל זענדען

 סע־ניטע •טפעלען
בע־ייטלל־לר ולאונש

*ז13861<6ז 01111 110)1*016046 : 11. 001־011113011 116ו

- ;־טיטטי, פא־צ־:-־:ע  צ
ב־אניט יאט• פערפינו;;

 אללעם אין אי־ יא
 :עפאללינע :ין.

 איייא '׳•
ב-אטטעס. ייזד׳ עקספעדיציאן

טאב; ייננער א"ן
אייסע־ן א;;ע;ע־דעס *אן

קאנקורז.
 איבד ־אבב־נאטם- א״נעם פאםטען רען איף
 א י ד נ ע ם אין פיהרעים - מאטריקענ - בעצירקם

 רע- אדסנעש־יעבען. קאנקורז דער ה־עמיט ודהר
 נע- ביים טאנען ״" ניננען זיך טאנען פלעקטאנטען

 פאן התרות אובד טעלדען פא־שטאנדע פערטיגטען
 זאודא ראבבינען א־טהאדאקפע; אנערקאננטען :י

 צאהל ערלאסם לדט קוואליפיקאציאנם־ציינניסםע
 500 נעהאלט איינזענדען. <865 יאהרע פאם !024

 געזעטצליבע אובד וואהנינג פ-ייע יאהרליך■ נולדען
 נ־בדבסט ויאללען אפפערענטען מאטרירענ-נעבידרען.

 לאנדעס- הער אין נעשריעבענע איינענהאנדב
 ציינבים- זאמטט אפפע־טע פערפאםסטע שפראבע

אן איינזענדען טען
 1)161ח <)7ט1.מ 87,614011־61 1461.• 61מ0^

.1*6161־ )110ז80>1 ם4(. -871

פערלאנסבובהאנדלונג דער אץ
א1. .£ 1 0 8 0 11 א

זאעבען זינה
 מחזורים פעסט-געבעטע■

 ר ע ש י ר א נ נ ו א טיט באנדען ׳■׳ אי! פאללשטאנדיג
 בעקאננטען היהטלינסט העם פאן איבערזעטצונג

אפ. נעלעהרטען  היא ע־שיענען. פירעיי איננ פי
 א־נר הרוק איבד פאפיע־ זאוואהל א״סשטאטטוננ׳

 ערשיענע- ביזהער אללע א־בערטריפפט איינבאנדע■
 פ־ייזע דיא אינ־ נעביעטע דעזעם אדף ווערקע נען

 יעהעי זעלבע דך האם טאספיב זא זינה דעיזעלבען
קאנן. אנשאפפען

 דייטשער אונה יידיש-רייטשער טיט טחזורים אדך
ע־שיענען. דאזעלבסט זינה איבערזעטצוננ

פע-בדנ. בערייטם אדך איזט תרנ״א פיר לוה דעה

בילליגע פארצינליכע
ג נ ו ד ד ע מ ר ע ; פ ״ " - ר ו ט א ; ם ע י ד ■*־,ד ר ״ ם י ד נ א ־ נ

געלעהרט.
 1 דיעזעס עקספעדיציאן היא אן צושריפטע;

______־5־ אונני־ע־_______________
דאטטעם

א
מצבות־,

־ ^ א ז'1:
גראבשטייז-לאגעו־

1 י וואיטצנע־יםט־אםםע בודאפעסט■
־אד־א-שט־אססע, רע־ נענענאיבע־

דיו־וע. א־צ־שע; אי: לאנדשט־אססע או:ד
א ו־עלבע יענען■ אללען זיך ענופפיעהלט  1 יי

 1 ניאבשטי־נ-זעטצענם רעם פפליכט טרדרינע
 שאנע זעה־ האבען. ע־פללען צו

 1 אין נ־אניט אינה ״א־מןז־ אריס שטיינע
 :קא־־ערבזע אויסוואהל. נראסטע־

עי טיט שריפטען׳ יטאנע זעהר נען׳ ט כ  : ע
׳ ג נ ו ד ל א נ י ע ם-: וועדדעןבעסטענם פ  אד

נעפיהיט.
, ^ נעשפע־ט.) איזט יל׳ט אל:־ שב*. (אש

 נליצערין. נעראט־נע• וריננייםט׳ הדזענבלאזע■
 אונשאדליבע ענטזייערוננם־פולסער׳ ודיגבוקעטם■
ודינקלארונגם־פולפער׳ ודינפאיבען•

ודינקראנקהיטעי אללע געגק מיטטעל
 האלצפיפען. אובד ביערמוסםעה-

טאשיבען פעיקאפזעלענם־ אוני פערקארקוננם-

ריא פי־ אפפא־אטע אינה :;״אטר׳ אללע

:•■א ביללעסט
1 1 1 1 1 1 0 1 - 0

 1111)1111,(51, \11,. 1111111 ׳),!685, 1.415-11-41511,01 .-ואן ז,ז11,(|1■
אלע אטהעד־שע אובד עססענצע! :פעתע־ אפפע־י־ע

טרעבער־ יטל־וואוויטין■ רום׳ פאן ...............
";ןסא־ט׳

ד0ו4 ז £ ח ״4ו /9

\11!גחז1ס0 \ '

ד א\ג
עססינ אינד ליקארען סא־טען אילען

אפפא־אטע. א־:ע וועגע קאלטעש אויף

 מאגישולאציאנסביבער או;ד
פ*א;־א. אינד ראטיס

א 1)140103, 00001116*^*336 ס מ *6י.1. 1891. 1(0061! תסס■ .נ 1!0,1ק



ט * ל ב ס ר, ר א פ ס ע ש י ד י י 3ט

ו ו א ל ש א נ י ר ע  בריק- פיער :ודרדבעריבטעט ט
 וועננעשוועטמט. וואורדען הייזער ׳5״ אונד קען

 ן. ע ק נ ו ר ט ר ע זינד ן ע ש נ ע מ ע ל ע י פ
 וואסשער דאש נעפונדען. לייבען ״9 וואורדען ביזהער
 האך. פושש ג הרפטשטראסשען דען אין שטיענ

 אוננע- איין איזט פערמאנען אן שאדען דער
הייערער.

!לעזעי געעהרטק ז״א אן
 איניעי אויף •ולי 1. צו: ניז דעי יעדעם, האנען וויו

 אונענסגעלטליבע ד־א אבאנני־ט, פאלקסנלאטט״ ,יידישעס
 פעושפרוןבען. נוממעדן ערשיענענען דאהין ניז דעי צוזענדוננ

 צאהלען נון ע־פיללם. או־ך ווי- האנען פע־שטדעבק דיעזעם
ק בעיייטס וויי  אוג־ :ו אונד 2 נוממערן דיא אוגד יולי 10, ד

 - 6 ־ ־ נ ד ע 6 ך י ל צ נ א נ ז־נד נלאטטעס וע־עם
- דאט ז!) ן, ע 6 ו  אנא;- העררען איינטיעטענדק נייא דען ו

 נוטמעין עישיענענען ״ל׳ 1. ז״ט דען טיט מעיד נוד נענטען
 ע־ ל ל י * 8 ע ל ל א איהנען דאנענען קאננק, דיענען

 פעדלאננק א״י ן ע ; ; ו צ ט ע ז ט - א ם־פ נ א ם
צוזענדעץ. ס * מ א * נ

שריפטשטיק. טאדט-געשוויעגענעס איין ;אד
א א; נעמיינדע ןרטהי1 א״נע -  - -אננ-עש-קאנצי״א. -

נוטדע־.) טא־יניג; דע־ אויט (פזן־טזעטצוננ

 נאד־-בערעזנאער דער אנט־וא־ט דער אין
 הייסט קאננרעש-קאנצלייא דיא א; נעמיינדע $רטה

:פאלגט ודא ווייטער עש
 ורענן לאנדעם־קאנצלייא■ דע־ נוטאכטען ■דאש

 [ בערוהט. טיישונג אבזיכטליכער ארך- ניבט עט
 האדיען יעש דערזעלבען פאן וויר קאננען דאש אונד

 פא־או־שזעטצע; ניבט נענענאינער מינישטעריאום
 פאט ודוד. בעהרפטעט ודא ריבט־נ. עש ווענן אוני

 איש־ שעמינארם דעש פראפעטארענ-קאללעניאום
 עקלאטאנטעשטען אם ציינט וואורדע■ נעשטעללט

 נעביעטע דעש ארן־ אונודטסענדייט נראבשטע היא
 אונ- שיינט• שאן עהע-נעזעטצע. תלמודישען דעי

 צערעג־אניעלל קאטהאלישע דאט נענוב פערשאמט
 אוני דעקלארירע; צו עהע-נעזעטצע יידיטען צום
 טאבט ארששליעטליבע דיא ארטש-ראגבינער רעם
 צו אונד ב־נדען צו אום צוצושרייבען. קראפט אונד

 בעמערק- בעשטרעבען ראש זיך מאבט עש לאזען.
 איך לענע! רעליניאזען איברינען איש ודא באר.
 דעם נאך נאכצואפפען קאטהאליציזמום דען היער

 לא שבהם ״כמתוקנים תלמוד: דעם אויששפרוך
אנשטאטט עשיתם״. שבהם כמקולקלין עשיתם■

 דען פאן פארנעשדיעבענען׳ תלמיד אים דער
 אננענאממענען שאן ארך נעזעטצנעבוננען נייערען

 טרוי. דעה פארכאל־טאט נעזעטצליבען איינפאבען
 פאמפהאפטע היא וררד צ״נען צודיא פאר אוננ

 דעש אנשפראכע אוני איינזעגנוננ׳ נלאנצענדע
 אייננעפיהרט ינדע-ניישטליבען נעמי קאצסעטענטען

 ערהאבען. פארמאליטאט וועזענטליבען צור אונד
 יפער־ רעכם עם האבען ראנבינען מאדערנען היא

 אידרער צושטאנדע בעדויערליבען דיא שטאנדען
 תורה- העש פערפאלל יען נלויבענשנענאששען•

 איהרען אום מאכען. צו נוטצע צי זיך שטודיאומש
 קא- דעי איהנען דיענטע דאצו פיללען. צו זאקקעל

 פערשטאנד■ עם דער מושטער אלם טהאליציזניום
 ״טעדעעך פרעדינטען■ נעדאבטניש-רעדען׳ מיט'שאנען

 הייפען. צו שאמצע מעשע-לעזען דעם טיט אונד
 אריה■ אין טעה,ר ניבט האט ראבבינער ג־אדערנע דער
 אונד ענטשיידוננע; מכונות ייני אי; ווענינעי נאך

 קול- זיינע איהם ניבט דאצו פאללען צו אורטהיילע
 שפייזע-נעזעטצע היא אנלאש. קיינען טושנעמיינדע

 קיינע איזט שבת פאן בעאכטעט׳ מעהר ניבט ווערדען
 פולזירען צו האט לעבען יידישע דאש מעדר רעדע

 נעקראלאנע■ דענקרעדען, דיא נוי ארפגעהארט
 דעם אונטער דאם בעזאנדערם אוני פרעדינטען

 ודרי ״מעשע-לעזעך א־יננעפיהרטע הזברה נאטען
 היישט יאם האבנעהאלטען. טעמפעל-קולטום אלש
 יודענ- דעש קערן דען זאלל האם ..ערבראונג מאן

 דער פערריכטעט אללעם יאט אונה ז בילדען טהומש
 זיינער לעבען "דישע גאנצע ראש דע- ראבבינער• |

 זינדען א־דרע אללע אבשא־בי־ט. דך אי; נעטיינדע
 נעוואהלט דאצו דער זיהנט איבערטרעטוננען אינד
 רעפראזענטירען צו •ודענטהום ראם אום ווירד■
 דינער יודען זאממטליכע ייאש האלטען■ ראש א־נד

 זץ אי; זאלל עי האלטען. מעד- ניבט נעמיינדע
ני אונד פערקארפעק. יודענטהומם דעש ניישט יען

 ער- אעד בילליג איני -עבט איזט טהוט ע־ וואש
 ודר זעהען אבער ליידער לענאליטאט. זיינע האלט

 זיינער שפיטצע דער אן יאבבינער ייאדערנען יען
 אי־נ- אבפאללם דעם איררווענע דעם אויף נעמיינדע

 ארם נווי איברינען היא ויאט אונה הערשד״טען.
 צור דאבבינער דער מאבט טהון■ אונורששענהייט

 פערליי- אירר-לעהרע דיעזע דסטעם. צום רעליניאן׳
 ראב- אים פ-אפעשארענ-קאללעניאום ייאש טעטע

 נוט- ציט־רטען דעש אבנאבע צור בינער-שעמינאר
 דער צו קאנצלייא דיא ערמוטהינטע דיעזע אכטענש׳

 טרראוננ ייא איבער ענטריסטונג אוננערעכטען
 נעלאהרטהייט פאן צור אינד הרזירער איינען דורך

 דורבפיהרוננם- דעי ב-־א־יאךאצ־א; שטראטצענדען
 נוט- איהרעם פע-אפענטליבוננ אום קאככישיאן

האד- -עם דאטען ייא דענען נון ורו■ אכטענם.

 -אך ״א־ לא ייע־דע. היימקעה־ען אבענד-שטלנדע שפאטע־ אי;
 ל־ך ל־עט אנענד צ־ט :•ז נעד־ט־נם. נעפאד־ ד־א צונאבטט

.שאפפען. -אטד ולאהל ע- . . ״אט ;■:ט. ולענן אנ . . ך נ א  ד
 פ־יע- -עט אי; נעדאנקען טאננע שט־ענען לליעדע־ איממעד

 צעללע דיא אין טיקטטוט טיט ע־ ״א־ ק״ט אלנד אויף. סטעד
 לאלטע דא ללאוסטען. אונטעלוישט דך ל־א דע־ אי; נעטדעטען,

 פא; פליט- איינע־ אי; איננ-מט פערהאלטענע שוועד דע־ זיך
לעלנשטאנקלאנען. אוני פערודנשוננק

 ;זיך וואנדטע איננאציאוט. טאנען. דאט זאלל .וואט
 שטי־טענ- נעמאך דאט די־ך -אלענד וויא דען אן טיקטטוט

- קאמממען .דאטיט דען; ו  לאנע מיטלינע אינע־דיא ניבט ו
. הינווענ  מיינען דא־ע איני ניבט טין אונטע־נ־יך . .

 אונט האט ליידענשאפט אינפע־נינפטינע ד־־נע . . . ראטה
 האטטעסט יודען. דעט ווא־טע׳ ד־א אלם פעדדאטיען, מעדי

. נעצלואוננען מעה־ דיך חא . .  אונט לאיל ויאט אבע־ .
 איננאציאים לי״ד. דאבטבא־ מ־נוטע; דיא לוא •עטצט. דאם
 מיטטען ווי־ לאננע־, ניבט נל״בענט אונלע־עם א־זט היעד

!■נלי־ך דאם אונד פא־ט
וואהין .אניע-

י ליענבען צוט פ־א: נאך נון, אי• '-וואהין?
ע־ ויא •טע־•;. דען לאטם .ט־קטטוט,  פע־- •א ע־נטט י

ו טהוט נאטד ט״פעלט
צ■ בענעדיקטינע־-קלאטטע־ איט ניבט. -איך;שע־צע

 אונד שיטין מאנאטע נאבטטען דיא פי־ ודר פינדען פ־אנ
 לאללטע שוואטצע; נאטא־ דע־ ■יענן קא׳ממט. שליטם עט מענן
 לא ע־פא־־ט נעשיבטע דע־ פאן עטוואס פ־־א־ דע- אונד

אדע־ ן. שאפפע ־אטה שאן —י •ויא קעדלע צווייא וועידען

״ אנולא־טען. דלא •״ללטט  א־־לען אין אונל ם־יא־ דע־ נ
ק : ענ לאסטט׳ו• ל

ז נ־ממערטעהד! ע בלא דעט ב״א דע; א־ננאציאוט, -
 אונס וואללען ״וו- אינערליעף. שלייער איין נעדאנקק טען !
טמ פ״א־ דעט זאלל קלאטטעיד־ענעו איין מאבק. דא&אן )
 דעם נאך אונס אדדענטנעשאפטע ד-ננענדע -אט טה״לען, ו

ק—צ עננט אי; ריאסטע־ פ ע- אבק קנ  ליינע וויי דאם אוני ה
טק ניבט -קקער- א- קאננטק.־ אנוו

 אוני נינדעל, איהדע מאננע דיא שנידטק ׳טנעלל
 אונ־ צעללע י־א ליא פע־ליעטען שפאטע־ מינימען ״ענינע

הויל. דאט

.1

 אינעי זיך ני״טעטע פריהליננט-אנענד מילדע־ איין
 וואד פדיידק זיינק מ־ט מאי דעי פ־אנ. אין ׳ודעננאסטע ד־א |
דע אין דיו־פען שפ-אטסטע אוני קיימטע עט אייננעצאנק, 1
 וועניג נוי ד־אננ צוינע־ דאלדען -עט אלל פאן אנע־ נאטו־. .
 נתילאסע וועלבעס אי; קווא־טיעד. דומפפע עננע. דאס אין ;
 לאטט טאנעם דעם :נענאננט יודען דיא נלויבענט-קנעבטוננ |
ק אויף שויע־ צל -והטען לא־נען או״ד ,  אלט אוננליקליבק ד
- נעמיטה איהר דאס [  עם- האטטע נאמו־ דער יייצע דיא פ

 צי•טען, טר־נע ערנטטע. לוא־ען עט יא, קאננק. זיין פפאננל־ך
ק פאן לאבק ם־אהליבע דא: דיא  פע־שייבטען. ל־פפען ד

 אי־נענעם אידי פיר ניבט פ־אנ אין יודען דיא האטטק וזאהל
ק ענ - איני ל  צו לינעדהי־ט פע־זאנליבע א״נענע איה־ע פ

 גליי- דער לאנע ד־א ווא־ נער—ט־ו לא אום אנער פיינטען,
טנ-דער  דעדק אינער אטטערדי־ך, נענאבנארטק אים נענ

דערען אלם שווענטע, אנקלאנע נ־אטלינע יענע ה״פטע־ן

 דנד. אונבעקאננטי) פאללעש מעזא-וואשארהעליער
 ״מאדיאר- איש דער נרונד אונשבלאשארף נעטררען

 אנ- פעראפפענטליבטען >! וזייטע סעמלע״ זשידזא
 אנטיוארט דע־ אונד קולטושמינישטערם דעש פראיע

 לעטצטערע דעזע דורכפיהרוננסק^ממישייק. דער
 מים ערקלארען צו ריכטיג אונד וואהר האבשט אלם

 רטב״ם. איש שטעללען ציטירטען דיא ארף בערופוננ
 איינער וועזענטליבען צים ראש אבער, בעטאנען ודר

 נע- כשרים״ ״עדים צוריא דיא )אבינעם נאך טרראוננ
 דעפינ״ט ״בשרות״ דעש קריטעריאום דאש הארען.

 :עשי,״ פרק עדות הלבות אין רמב״ם עבענפאללם
 מלקית עלי׳ עבירהשחייבין שעבר כל רשע? ״איזהו

 הוד־בו לא והאפקורשים המושרים ופשול. רשע זהו
 ט־ייאונב וועלבע עדות״. פשולי בבלל למנותן החכמים

 קאדיפיצירטעם רטבים פאן ציטירטעם• נאך נון א־זט
 בייא דיעיענינע גילטיגער: רעבטע תלמודשעם

 ווארען, גענענוואדנדנ כשרים עדים צודיא וועלכער
 איי] טרראוננס-אקטעם דעם פאללציעהער דער ווענן

 אומהערנעהענדע־ קליידערן צערפעטצטען אין
 זזאלכע א־ינע אדיער ווארלי פאלניש-יידישערהרזירער

 מיט פאן' געגענווארט אין א־ע־ צ״גע; אינע דיא
 רשעות דעש קרינזערייען *דנדרטע! רטב״ם ארס דען

 דעש איינעם פאן דאצו אונד צייגעץ׳ בעדאפטעטעץ
 פזאללצזאנען ראבבינער הולדינענדען אפק-שות
 אבינעם נאך' פאללט ענטשיידונג דיא וואורדע?

״שוועו־ ניבט . . .
 יאבבינער אבערנאן־יידישעשרעכטעדער -דא

 זא איזט וועזענטליך ניבט טרראוננ איינער בייא
 איררען דא ווענן קאננרעש-נעטיינדען, א— זאללען

 יואללען, פע־שאפפען לעגאליטאט דא טרראונגען
 זאנשטינען.־יטו- איהרען אונטעי געמיינדע דיא פיר

 עדים צוריא ווענינשטענם ארך רעקורזיטען עללען
 צים נעמיינדע ארמה^דאקשע; איינער אויש בשרים־

אנשאפפען.״ טרראוננען■ דער צוועקקע
 דיא -אש ערדבטליך. איזט דיעזעם אלל ״נאך

 ווא- אויפנעבדשטע פערברעבען איינעם צו עבען
 א־- ייא דיענטע. ראצי נו- אפפארע שארהעליער
 -דש-רעליניאזע קאננרעשליכע אונד טהאדאקשע

 דענקוריזע ורששענשאפמליבע אונד נרינדליבק״ט
 נראשערע איינע שטעללען. צו ליכט וואררע אינם

 א־ב-א־^ר- ד־א קאננטען אונדבלאטאש שלאפפע
 ,בע,־ייטען ניבט סעמינא--פ־אשעםאר־ען רען שען

 בע- נוטאבטען אבינעם מיט זעלבשט זיך דיעזע איים
 אעד ״עדיענלאשעג״ איש ארטיקעל דיא רייטעטיען.

 אבער באראקטע־יז־רען סעטלע״ מאדיאר-זשידא
ט דיא שרייבע־. דער בעשיידענה״ט ׳יז-שע דיא

 י״עיע זינד ה״מע מאנאמען; א״נינען פא־ ווא־ י
. דיא - נעקאננם. אללנעמ״ן דאמע; ן ן א י צ ק א ד ע ־

 ורינ ליין אונד א־ז־אעל פע־עה־מע אללנעמיין דעי אפפע־
שמאבמעטען. אינקווידציאן דער קערקער א־ט

 עמפפונ- שוועיע- זא־נע נאננע דיא קאננטע ולא אוני
 אונד ־הל וועלבעט אין הודע. דעם אין אלם ווערדק, יען

 מיהטק וואהל ? האטטק נעפונדע; אויפנאהמע נ־ידע־ איהי
 טאבטע־ איה־ע אללעט פא־ ווייב, זיין אונד ■איטעלעם זיך

ל ע  יאט איבעי עם אויפצלהייטע-ן, מאיבען •וננע דאם לא, נ
 אויטזינט דיא אוני ט־אטטע; צו פפלענע-עלטערן דע- שיקזאל

ק צו צלהלנפט פ־אהיעיע איינע אויף  אלל אנע־ :ע־אפפנ
 איין דך שטאהל זעלטען נו־ פע־נענענט. וואי מ־הען איה־

 •ונענ-פ-שע צא־טע. דאט ל־פפען, -חלים אויף לאנעלן
 איינע־ האטטע אונד נעוויבק וואננק עז—א פאן וואר -אטה

 טה־אנענ- דיא דך דע־ הינטעד נעמאבט, פלאטין נלאטטע
ק. דיטטע־ע־ לא אום או־נען נעדאטהעסען אנ ה  איה־ אלם אנ

 צוריקנעקעהרם ליענניטץ נאך פאה-ט ד־נע־ פאן ביודעי
 דא עריצאהלטע, ־ע־צאנב דעס צוזאנע דעי ןן1פ אונד וואר

ק נ־יעם טלאדכען ■וננק דעם האפפעין נייע דאט שיען ענ  צו ל
 אלט אנע־ ;נעז״ט־נט נעפאהי דיא דא נלויבטע יטאן נענען.

 איינעדלייא, 'עווינק אים דאה־נשוואנדען טאנע דיא דאנן
 האפ- זעהנזינטינק יעים ערפיללוננ -יא איינע־ דאם א-נע
דיננק פענם  •א־נע קוואלענדע ד־א נענאנן דא וואללטע, נ

 פעהלק דאט אוננעו־־סהי־ט, נ־אססלינע ד־א אונד נייעם, פאן
 אננע- נעליענטק דער עדנעהק דאם אינער נאכרינט יעדעי

 העדצק ■הליט אן דיא אונ-והע, דיא שט־ינעדטע האיינען
 אונד אומנעבוננ, דיא בלייטע קוממע־ שווערעם מים פ־אס.

 וועלבע פעראנדערונג, דיא אויף נחדעד. א־הר אללעם פ!;-
ק לענענטפדאהק דעם טיט דנ א )נ.1וןללצ6 דך ס

}לנט.)1פ !פא־טיעטציננ



ט ט א ל ב ס ר, ל א ״פ ס ע ש י ד * י2

 ט.) £ נ ו ק נ ע מ מ א ז ו נ-צ ע ב ר א נ א ים
 הייער ווערדען ■לסעפטעמבער אונד .ז דעם צורשען

חך־1 ווא־דהאסען יייא םא^אווע- נראפען דיא ע  ני
 טאב- דיעזעי שלום יען שטאטטפעדען. אסטע־רייך

 מאנארנען׳ אינזע־עם פאר א־ינע בילדעט אווע־
י ם ל ע ר ל י ו ו רא-ער דעם נ  ג י נ א ק רעם אי

ן א  טרופפענ- שטאטטפינדעניע ן ע ם ב א ז פ
 טהיידנעהטען מאנן 7.״000 וועלכער אן מוסטע־ונס

ורערדען•
ן ר ע ו נ א ס ק ע ל א נ • נ א ק < א  פ

ע ב ר ע ם  פעטערסבור- רעם נור ניבט ודרד ן) י'
ר רעם ארן זאנדערן נער. ע נ ע ־ ו  האפע ו

 םע־- ד־א אבשטאטטען. נעזוך איינען דענוגאנסט
 אננעפראנט ־רען א־ן האט רענענטשאפט בישע

 •״! דען נעגען יאזעף פיאני; קאיזער-קאנינ דעם אב
 סער- פאן קאנינם •יננען רעש בעיון דער אוינוסט

 זעהר איינע וואורדע דאררף זי־א. אנגענעדם ביען
ערטהיילט. אנטווארט צושטיבימענדע פריינדליכע׳

 ק.) : א ד ר ע ל ל ע י י ע ט ם י נ י <מ
 גראף אונטערריכטם־מיניםטע־ אוני אונד קולטום־

 ד,עיין.לעאפאלד פאכטער רעם האט י ק א ש ט
א ט פוסטא דער ארס שולע דיא וועלכעי ש■ א ב
 ארם- איינריבטונגס-שטיקקען טיט ש ע ק ש י ו ו

 טיט לעה־עי איינען דאזעלבסט אונד שטאטטעטע
 האט אנגעשטעללט יאה־עסנעהאלט נולדען ("־0

ארטנעשפראכען. אנערקעננוננ אונד דאנק
 א • ד ר ע ב י א ע ט ט א ג ע ד א ■ <ד

- ר ע ד נ נ ו נ י ל ט א א ט ש ר ע ,׳פ ר ע  פ
ט ג״> נ ו ט ל א ו ו  אים א־עטאי יאך רענן שינ

נע- צי ענדע צי אבגעארדנעטענ-דייזע אונגארישען

א איבע־ דיננע  ארסוואנדערער יידישען יער לאנע יי
 דעזעם ווהיטע הערר האט בעזאנדערם ערצאהלטע.

ע רוסישע! דער ראטהיעבער אונמענשליכען אנ ־  ן
 אונזע- עלענר ראם אלל איינענטליך וועליעם פאן
 אימען דער לאנע א - העישטאממט, ברידער רעי

ן ע נ י ד נ י י מ נ ו ר א ע ד נ י  נעלעגט׳ הערץ אנם ק
 ילעג- עלטע־ן איה-ען פאן ערבארמען אהנע דיא

 :איהם זאנטע ווהיטע הער־ יוערדען. נעריסםען
 אויסוואנדערוננס- זאללטע רעניערוננ יוסישע ״ד־א

 טאנליך וררד לאנע דיא רענן ערריכטען, ביראהם
 זא רנד ערנטע-ארסדנטען דיא אונהאלטבארער״.

ט  הוננערם- איינער פאר נענענדע; טאנבע ראם שלענ
שטעהען;  בייםטליכע דיא איזט אנדערזייטם נאטה

א נענען אונענדליך בעפאלקע־וננ  ערביט- יודען -
 אוג- יעם האבען טענשען נעויםםעבלא*ע טעיט.

 אן יודען ייא ראם פארנע־אנען פאלר,ע ורססענדען
 ע־נטע שלעכטען דער אן זאנאר איבעלן. אללען

 אוטשטאנדען זאלנען אינטע־ טראגען. שולד דיא
 פי־ב- איינע עראיננים קל־־נסטע האם זעלבסט קיאנן

 איי; - הע־פארייפען. ■ידענהעטצע טערליכע
 פאלנענדעם: טעלדעט טעלענראמם פעטערסבורנער

 איני ם ו פ — ר מילל־אנא־ע -וישען ידיא
 טיל- האלבע איינע יע שפענדעטען * ק ם י א ־ ב

יודען." ארסוואנדערנדען היא פיר פ־אנקס ליאן
 ■עצאליעני צאהל־״נע זאננטאנט-־יהע.) !צי-

 היעלטען לאצ-עש רעש שה״לען פע־יטיעדענע; א־ש פאשטע־
 איינע ודע- •טטעפאן״ ״ע־צר.;-צא: האטעל איש שא־נעשטעץ
יט־־טטע וועלשע נע־אט־עי צ• יא־ינע־ איש קאצפע־אצץ

 : -נענעיאל-דעבאטטע ריא בלאם :היישט ראם רען,
א  פא- א-נצעלנען ייא איבע־ בעראטהוננ דער בי

 נעזעטצ-ענטוואורפעם לאננען דעזעם ראניאפע
ט ראש -עדנע־ פיעלע נא־ ו־רפטע; ת "א־  פען.—ע

 דטצונגען - ביזה,ע־ האט דעבאטטע גענעדאל דיא
 אין האבע; נעשפראכען נענאטטען. אנססרוך אי;

י' דערזעלבען עטע נ  אונד נענע; ל5 אנגעא־־נ
טא־נען שא; פינדעט פיעללייכט נעזעטין. יאם פיר

א :עט־;■:■-;•:- כעדעט-ד  אנייע:־ ע :י • ק זאנצטאצש־ידע -
 לאננע־ש פ״ בעיטלאששע; ייאי־־ע עש •א־לע- פיצ־;ץ ד•;:
 ;ע■ ־אש אי; פא־שיטטאצש א־ד־ !1 דיעלעש 1)1. דען טא;

 ־ענאליע:־ דע־ לאנתש־קאנפע־ענץ איינע האטעל צאצצטע
דע; אץ דעפיטאציאן איינע ררעלבע אייצצונע־ופק, פאשטע־

 עש דנד. נעוואששען פאללקאששען אייפצאשע א-ד-ע- לעה־ע־
 וועלניד טיט שיטאצצוהאיען פע־נצינק, איץ פאקט•.!! יא-

 נעא:ט פראנק נע-נטעטען •טילע־ ד-א אן -א עיאצידאן
 ■ידדינק דע- נענשט היעפי־ נעשיד־ט עש ויאו־דק. ■וא־טעט

 דאנק לעהרעץ -עליציאנש יען דייפטזאשליך ■טולקאששישיא;
 וועדדען צי דע־פא-געהאנען נעזאנדע־ש אצעלקענצוצנ. או:־

 דעד ־עליניאנש־לעה־ע־ש דעש טדאטינקייט דיא פע־רענט
 דעי י, • ■ א ל אש-אדאש הע-ץ יעש קלאששע אנע־שטען

 ווידשעט. בע־ופע ע־דאשענק זיינעש זעעלע איצד ליי: טיט דך
ע אינע־אדש א־פנעא־בייטעטע קלאששע דינע־ אץ -אש נ  טאאש -

 נ-נד־ פאש שעוואונדעינשווייזינ. פאקנויט אדט יטטאפ־. אן
 דאש אוטיטטאני דע־ :;•שטען אש :;״וירט אונטע־-שט לישען

 נא:־ דעש אצפאצצ טיט קלאששע זיינע־ שילעין 16 דען שאן
 בעמק א־שע־י-אנשש־יטילע איינע אדצע דעשש, •טול־יאה־עש שטען

 — וועידק* בעזונעץ ישיבה היעזיגע ד־א מיסשען צי
 ניאסק א**:ע־ פאן וריד האנדעלב־שולע אי;ל בידנע־־ דיעזע
שעזושט. פ-עטדע דע־ אייש •טילעץ פא; *אהל

ם ן ע ג ע ג < א ט א ל ד י ט ר ע ע
א ר דיי דעפוטירטע דער ע־העבט לי ע ־ פ ש
 אבנעארד- אםטער־־ינישען א־ם אלליאה־ליך ־ ע ז

ע נעטענהרזע  מאנאטם דיעזעם ■ל אם שטיט״ע. זינ
 28, צום יעטצט צויאר אינד ורעדער. ע- שפראך

 אנ- אינטער זאנטע ער לאטטא. דאם נענע; טאל
 איץ איזט לאטטא .האם פ>!לגענדעם: דערעם

 שט־אפ-נעזעטצליך ט־סטע אעד ,האזארד-שפיעל
 אונזער איינענטלץ טום דא ווערדען. פעיפאלנט

 א״נ- פינאנצ-מיניסטער אונזערען יוםטיצ-מיניםטער
א לאפםען שפעררען  דער ארפרעכטה,אלטוננ דיא י

 ווערדען צוגעשריעבען לעטצטערעם נור לאטטעריע
 גע- שאללענדעס ייעפען "א־נדג דיעזע - קאנן.׳

א־ יאכטער ערפ  פינאנצמינים- אייך וועלכעם אין י
איינשטיטטטע. ך א ב נ ־ י ט ש טע־

) ע ד ע ו ו (ש ר ע ט ט י ו ו ע  ענטלודען נ
 דעס- אונד ן ע י ו ו איבע־ פאינעםטע־ן זין

 פעראי־זאבטע רענענ-גוםם דער אומגעבונג. טען
- אעד קאנאלע דעד איבערשוועממוננ אייגע י הי  ט
מ ע ל ארם - וואסםער-ארסטריטט. יי״זען

ארטען פיעלע; אין -אם נעמעלדעט• ווירד נ ־ ע ג
 ביינים- יג־פ־א־ געסטע־ן שטאטט. אבשטימטוננ ד־א

י נ־אס טער-פראהדענט ־ א פ א  אונטער ם
י צירשענרופען שטירמישען ע  פאן אבנעא־דנעטעז י

אייםערסט-לינקען. דע־
ע ד ; א - ו ם ־ ־ א - נ ע ד ו • ר ו •צ

 פעדטרה- דער ד.) נ א ל ם י ־ ם י ו א ג נ ו ר
ש בא־א; דעם ענסייאנן י י ע ה  ע 6 . ה ן ן —ד

 ע־צאהלט, עי נ. ־ ע ב ט ע ל אי; יעטצט ורילט
 נע- דעם ;8פ> ג ר ו ב ס י ע ט ע פ אץ ע־ דאם

 ו ־ ע ש א : א י ע ב א פ נעיאל-פ־אקו־אטא־
שרדערהאפטע ע־ וועלכעם וואורדע עטפפאנגען

פע־א״נע;

 פע־ורפטוננען נ־אם־ע אונוועטטער •אם נאליציענם
 נאליצישען דע־ איים טא; יהא האט. אננע־יבטעט

 אינפאלנע זינד טיטטה״לט■ א ק ר ו ט שטאדט
 ארם- נעביריס-שט־א״ע צוריא אונוועטטערם דעם

 בריק- מעהרערע האט וואםסער ־אם נעט־עטען.
ז טעהרערע אוני וועננעשוועממט קען

ן וועננעריססען. 1 :ע־ אי; ■טי־ע העיר אן -א .—י :;•ניל־יזט אישע־אלל י י  ט- ס א נ ר ע ש ד י * א
ט ט• 1 ־ א ה ט ־ י ו ו :עט־י;יע-פא־יטטאנ־עש תש •טולקאסמישיאן דע־ נענוזא־ט י  נ- א נ ־ ע נ 'י ז ט
 - ן. ע ק נ ו ־ ט ר ע ע • ל י ם א פ ן ע צ •טטאטט־ פאשטאנשע־ -ז־שנעדענדם :-.א-ע :אשטע. פידלע־

א איבער ) :ע:;:יטטא;.—־; העש־א־טען ־;■; אייש פ־יפיטע; נעהאשסק  נעמעלדעטען בער־טם דעם פאלנען ה
א- ק ע י שטאדט ־יםישען דעי אין וואלקענברובעם ! ־עליטוגש: יע-ען וי־ק^יק -א-ט -א -אש צייצטען. דע;

. ן א ט ע י ל ל א פ
ראונדער-רבי דער

 •ו •אד־דיצדע־ט.) 1.׳: דעש אייש ע־צאדליצצ (דישטא־ייטע

א־טזעטצוצצ.)6 8(.

. ■ואהצזיצן איש •זזפ״שט -ע־ . ק דאבע אין .  יודען ד
 זאצט. צוהקווי־זוצצ אייצע־ פאן ע־ ייאש . . . צעקאצצט. קייש
 •טפ-אן ש־קשפושזיי וואהה צ־שט . . . פאצטאזיע איזט

איגנאציאוש.
רמען האטטע נעפיאנטע ־ע־ עהע ;אך אבער  אגטו̂ו

 זי־צע עש וי־־ט זא עפפא־צעיטש־וצצען, איז־אעל ווא־ קאצצען.
 אוצד יע־אצצעט־עטע; שייט דע; א; צעיטטאטטעטען, קעטטען

 דרך דאצצע־-צעטאזע היא דיא ■טטיפטע, אייצע־ שיט ריעף
:טאצטע יויש דען

פע־צ־שטעט. הויזעש שייצעש צליק דאש ראשט ,אידי
 ־עטטען, שיך קאצן ע־דע דע־ צעוואלט קייצע עש, והיש איך אוצד

 ■טטע־■ ־■הי; ווע־דען •ו- צעוואללט. טא־ ט־־צען איה־ דא
 צוש בה אשע־ ;ווי־נ איצצל־קלישעש שיין אוצד איך נען,

 פלושען. צאך די־ ויי־ הע־דען אטדעשצוצע לעטצטען
 צעצאששען דען אוצד שאידעה אונלע־ש דיה איצצאציאוש'

דעלפע־שדעלפע־ן די־צען אוצטהאט, דיינער
עלעצד, אוצזע־ש אן דיך •וירע פי־עשטעה דעד, ••טויא

צעב־אנען, לענעצשק־אפט אוצזע־ע דקי, איזט לייב אוצזעי

פער- או־ף וויי זעצדק אבאצנעצטען אי־צט־עטעצדען ני־א *)
 ־אש-אי:- דיעזעי פאיטזעטציצנע; עייטיענעצען ביודע־ לאצצעןדיא

צו. :־אפי־ ערצאדלוצנ סערעשאצטען

 איש צאטט איין —•יא •א אבע־ ט־יאושפי־עי. שאצשט דוא
 פע־צאששעצעש איציטולדי: אוצזע־ דע: צ• לעבט, דיששעל

 ייא קאששעי, ווי־ד יטטוצדע ע צ י י ד אויך אייפיט־ייט בלוט
 פא; איצד ט־עפפען, דיך וויה צע־עשטיצקייט שש־אפעצדע

 אייצעש דיא שט—• ע־א־ילט אפפע־ דייצע־ פלישע דעש
 דעצען, פאן זעלבשט פע־אשטעט יטטעיבק, טאיעש עלעצדען

 ;ייטע ד־צע־ א; דיעצע־ וייללינע אלש ד״טע דיא דיא
 שיט וויה, ב־עשען אוינע לישטע־צעש דיין •ועצן איצד י זיעדשט
 בעזודעל- הל ציבטע קי־יטע שייצע •טאן דיא בליק דעששען
 אוצד ט־עטען זעעלע דייצע פא־ וו- וועהען דאצן טעשט,

 עוו״צען דעש טד־אצע צום דיצצעלייטע; דיך וועהען ווי־
. . . -שטערש.

 איצצאציאוש ווא- צעביששען, •טלאצצע אייצע־ פאן וויא
 נעפאה■ דאדע דיא אין רחל צאשעצם דעס נעננונג דעי בייא
 זיין דע־ צו־י־צע־יששען, •טלייע־ דע; דאטטע ע־ אוצר ־ען

 פע־צעד- דאטטע. פע־דיללט אצטל־טין וואוטד-פע־צעי־טעש
ק אויש לאדע־טע צלוטד ־•ענדע  אייש העלשע איינעי■ הנ

 הנע דך האב קיישענד :שיעצען ט־עטען צי האדלען א־ד־ען
 אבער ־עדען, וואללטע אונד אטדעם צאך ־אג: ע־ ברשט,

 וויל- איין נוי נעלאהשט, צוננע זיינע האטטיע יט־עקקען דע־
 ליפפען׳ בעבענדען זיינען פאן דראנג וואוטד,-נעהייל דעש
 ע־ דעש אין ק,—צו זעששעל דען א••;־ וייעדע־ ע־ לאנק דאנן
לאנ. נעב־אכען והא

 דילפע- אונד ניעויאדדען איט-פאהל ווא־ אנטליטין דין
 אונ- ז״נע נאטא־ש. רעש דאש אויגע זיין זושטע פלעדענד

 דאפא; ם־יא־ דעש נאטא־ דע־ ווענן ענטדעקט. ויאר טדאט
 אונד פע־לארען, אללעש יואל דאנן 1 שאשטע סיטטהיילוננ

נע- ז־ינעש •ייטע דע־ אן ע־ קאננטע •טטינדען ווענינען אין

 זיטציען, קע־קע־לאך פייבטען והרעש אין שיקשטו: נאששען
 ־איטעש עש נאלט דיע־ פע־לאששען. צו והעדעד ניע עש אוש

ציפא־ציקאששעז. אוצדייל דעש אוש דאצדעלן,
? ■הא אנעי

געדי־ן, זיין צע־שא־טע־טע פ־אנע ע—אצצשטפא דיא
 ערווידע- דע־ ויא־ט איי; נאטדווענדינקייט, דיא פיד־טע ע־

 אבע־ פא־צוב־־צנען, אצקלאנע פו־שטשא־ע יעצע נענען ־וצ:
 טיע- ליפשען. זיינע איבעי להט קיץ יואללטע איששע־ צאך
 דרך נר דאש ־ישע, דעש איבע־ דע־־יטטע יטוהצק פעש
 דע־ •טלושצען דאש דו־ך אוצד א־צצאציאוש דעש ■טטאדצען דאש

 דע־ דך עהאב ענדליך וואוהיע. אוצטע־ב־אשען צעפאנצעצען
 ■טפיאך צהאששענצעדשענד, •ט-פטיטט־רע דיא אוצר נאטא־

:טאנע -ודינעש אין על
וועי. צעשאצצעצען דיא בעעצדעט, איוט פע־דא־ ־אש

 ווענן פע־צעדשען, ׳טייק־אל איה־ איבע־ ווייטע־ע דאש דען
 שיינעש נעשפ־אשיען. א־־טהייל זיין אפפיציאיש ד״לינע דאש

יאש העלוץ דאשוויהינק העש נאד ני־ עש ארם אשטעש
 צו שיטטהיילונג פע־דאלט דיעזעש עלנעשניששע דעש ?!6

!־אלליין צעפאננענען דיא ווי־ לאששען נון אוצד שאשען.
 אש פאלנע. א־יפפאהעיוצנ דע־ ליישטעטען אללע
 פישק דען אונטע־ שאדען דע־ רעש אינצאציאיש •טצעללשטען

 האבען, נעווישדייט על וואללטע אללעש פא־ ׳טיען. ב־עננען צו
 אב אדע־ בענעבע, פ־יא־ צוש זאפא־ט דך נאטא־ דעי אש

 איבערלענק, צו שיקשטו: שיש אוש כליעב, פ־־שט איינע אירש
 עדל••:- זייא. צופא־צוקאששען פע־־אטהע אייצעש עטווא וויא

 איינען דודך על אלם אויף, איננאציאוש אטדשעטע טע־ט
 ווענינען פא־ ש־יא־ דע־ דאש פע־נאדש, אהעצשפ״עשטע־

ע־שט וואדל אונד דאבע בענעבען דע־צאנ ציש דך שיצוטען
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שריפטשטיק. טאדטנעשודענענעם איין :אך
קוןננרעט-קאנצלי־א. דיא אן געס״נדע איטה׳ א״נע _

הדפטנלאטטע.* דעם אויט <׳*?*ום
 סעמלע״ ״מאדאר-זשידא אי□ צוואר ווירד עם

א דאם בעהויפטעט  סעמינאר-צאגליננע מייפטען ד
 נור אונד סיד,רע; לעבענסוואנדעל רעליגיאזען א״נען

 ״ישיבות״ דע; אין אויך וואם אויסארטען׳ איינצעלנע
ם אבער ענטשפריכט דאס פארקאממע. עי נינ  ד

 דעס צייגען טאגליכע אללע זינד וויר וואהרהייט.
 ראבבינער אונד צאנל־ננע דעזער טרייבענם

 ארטא- - קאננרעם איינע _ זאנאר האט אונד
 דייג- דארדף י ני ,'עדענלאשענ״ אי□ ריטאט

 י ע ז ע מ פראנין ה. אבער איד,ר וואפיר נעוויעיען׳
א אבער נעלעזען. טעקסט רען  לאססט יודענהייט ד
 יויינעז זיך לאססט ערטדיילען. לעקציאנען ר,״נע ז־ך

א אין לאנד  פיעל־ קאננע! זיא שטר־יען. או־גע; ד
 ראם 0דאם טאנען, ודים איננאראנטען אייניגען לייכט

 פאר- לעבען יידיש-רעליגיאזעם ראבבעער-סעמינאר
א תורד,״. ״בני דיא אבער דערט,  נעזעטצעם- ד

 דאם ליענט עם טיישען. ניבט זיר לאססען טרייען.
 פרינציפיענלאזינקי־ט דער נעגירונו. דער ;•בטעם

 דיא בילדעט ד־עזעם ראבבינער-סעמינאר. אים
 בע- דיעזעם זאלאננע טרעננונג. דיא שיידע-וואנד■

 טיט ראבבינער פרעסבורנער דער רופט •טטעהט׳
 ער אנדערם■ ניבט קאנן ער ״י אלי לדי ״טי :דעכט
 :אפפען מאנין זאנטע •הושע אנדערם! ניבט דארף
 את היום לכם בהרו ד׳ את לעבוד בעיניכם רע ״ואם

 ציינט עם ד״. את נעבוד וביתי ואנכי - תעבודון ט־
 טירעג- ד־א דער נעזיננונג טראדיציאנעללע דיא פיר
 בעזאנדערם אונד ראבב־נער. דורנפיהרענדען גונג
 העטע- זיא ויענן פרעסבורג׳ פאן ראבבינערם רעם

 בעטראנטען■ ״נלאים״ אלם עלעטענטע ־אנענע
 הארטאניע קיינע ווא נאכטה״ל־נ. פריעדען רעם אלם
 ניבט פריעדע דער איזט דארט א־זטי. נעואנקען דער

 טיט ערפאהרונג טרוידיגע דיא צי־נט עם דענקבאר.
 וואר. אונם פיר דיעזעם שאדליך וויא רב״. ״ערב רעם
 דיא השבטים״. ״עשרת רעד אבפאלל דער ציינט עם

 ווי׳ ז. אוי קראים צדוקים■ דעתשטרונים• ארסשליעסונג
 ערהאל־ דיא אום זין־ יודענטהום ראם וועניג וויא
 שטרעבטע עם קיטמערטע. טהיילע פוילער טוננ

 פרעמדע אום פ־אזעליטענמאכע־ייא׳ נאך נ־עטאלם
 דיא קלייסטערן. צו קאדפער זיעען אן עלעטענטע
 דיא אלל ראם עם■ 'לעהרט געשיכטע אללנעטיינע

 אללעם דיא נאציאנען. וועלט-עראבערנדען נראסען.
ע אם וואלייטען או־פנעהמען דך אין פרעטדע  עני
 בילד- רעד פאן אונד וואורדען אויפגעלאזט זעלבטט
ע ע־ אבער יודענטהום דאס פערשוואנדען. פלאנ  נ

 איים־ אוני אויםשלאבטונגען אללען נאך שטעהט
 בע־ ווירד עם אונד וד־טער דעננאך ־אטטיננען

 אין זאנדערן מענגע׳ זיינע־ אין נ־נט < שטעהען
 עויינען דער קראפט■ גאטטליכען אינטענזיווען דינער

 עקזיס- זיינע בערוהט אונאויסלאשלינעןוואהרה״ט
טענין.״

 ראם זאננענקלאר׳ עם איזט דיעזעם אלל ״נאך
 פאן ־אבבינער רען נענען קאטפפעסוריזע א־הרע

 ■טיינט אוגד איזט אונגערעכטע אי־נע פרעסבורג
 נאב- רייכסטאנע אים אפפאזיציאן דער דיעזעלבע
 י■ ק א יט ט דאנן א ס י ט פריהער דיא נעטהאן.

 לינע- נאנצע דיא באלו■ אונד • ד א ל י ם באלד
 אונהיילס אללעם אורזאכע ריא אלם פארטייא ראלע

 עם, היעס פריהער :עם ר ד, י א מאכט ־א פערשריע;
ך י י  ר, ע ב י י ר ש דאנן פריעדען. דען יטטארע ר

ער. ארטה׳ ״>* טטלינע זאי ענדליך אוגד  ראנננינ
 ודר פריעדען. רוהע, נור אבער פערלאנגע; וויר

ען ע־אבע־יננען ק״נע וואללען  נאננען אונד טאנ
 ער- דורך אייך אידה דיא לארבעערען׳ ;׳־א אייך וויר

 ערוואר. 1*״* ביז ׳׳<86 פאן ערלאטטע דער ווירקונב
 צום דורכפיהרוננס-קאמטיסיאן דער האבעט בען

 ער- דער טיט יודענטהום רעם איהר וואט טראטין.
 האבט■ נעלייסטעט יקעל-ערלאטע מאט.־ דער ווירקונג

א ווירד  דער אין ודר בעאורטה״לען. נאנוועלט ד
 דיא אוגד ערבו־ט■ דאפאן ווענינ זי;ד געגענווארט

 אויסא״נאנדער- נעוואלט-טהאטינע אייגענטאבטיגע
 טד,ונ- נור ווא זיא■ אום נעגייינדען׳ ארטה רייסונג

ד ליך. מענ  קאננרעס- שוואנען קליינען איינער אי
 מאטריקעל- נעמיינזאטער צוועקקע צום געמיינדע

 פאלי- אדף צוואר ציינט אנצושליעסען• סיהרוננ
שע אונד שלויה״ט טישע  ברוטאליטאט דפלאטאטי
נייסט״. יידשען קיינען אדף אבער

א אום ערנסט אלזא אייך עם ״איזט  פער- ד
 באר- דיא טראנטען איהר טיססעט דאגן א״נינוגג
 געוואלט- אונד דראהונגען וועגצדטאפפען. ר־קאדען

 אינעם אין אונד איינצושטעללען טהאטיגקייטען
 פעסטצו- פונקטע דיא פראגראמם אונצוויידיטיגען

 ארטהאדאקסיע דער איהר וועלנען טיט שטעללען
 ווירד יודענהייט דיא וואללעט. מאכען קאנצעם־אנען

 פרא- אייער עם אב האבען נעאורטהיילען צו דאנן
 נעוואלט טיט ניבט. אדער קאנן■ אננעהטען גראטם

 האבען אויסריכטען: ניכטם אבער וועררעטאידר
 י איבערדויערט טיראנגען נראטערע שאן ראך ודר

 גלדנענס-נענאסםישעם טיט צייכנעט זא אוניד -
ע ב - י' ד א נ צי נעמיינדע ארטה׳ דיא נרוסע

תרנ״א״. שני אדר א נ ז ע ר

ס ע ש י ט ד ט א ל ב ס ק ל א פ

״מאראנגאס׳ דיא
 — •ודען. נעצוזאזננענען טדפע צו־ ד־א אדע- —

וךטזעטצו:נ.)6(

א ט־טטע דא; ט״נטע, טא־קוזעטאדא  נ־־א דא־אננאט -
 ■טט-אפק •נזט־עננען פא־־ט־־פטק נ־־טטל־נע־ א־נע־ט־עטו;;
 דען אדך דנדע דע־ עאאט דעם ;אך ••ע א־נד או;טע־ווע־פעץ

 דע• מיט דך ניאץ וואדדענד םע־ד,אנ:ען, זיא א*נע־ ד א ט
 נ״א מאן •טטיעש בעשאפטינטע, שלאנעש דיעזעס א־*שם*־־*;נ

 ד:ט נא־ עש דעש שוויע־יגלן־טען, אדף ע ט ש ש א פ דעש
 שאץ אישע־טיעטונג ולעגען יעמאנדען וואללמע, אמליישטעץ

 צו •טט־אשען; צו לעבעץ אונד נוט אן ־עליניאגשגעב־יינען
 ליישטען: אונש־ישטליך :־*שטען אללע פאשט ווא צייט, א״:ע־

 אונד ד,אף דע־ גיישטלישקייט, ־*א אדעל, -ע־ פאלק, ־אש
 דננ־״נע דע־ אבע־ זעלנשט! שאשסט דע־ — נא־ ענדל-ך

 נעוז״ש- דאש איש :*•טטעל, -אש ענדליך פאג־ טא־קדעב־אדא
 בייא שיה־טע דאן בעשורשטינק: צי שאששטעש ־עש שעץ
 אינע־שיה־טען דעש נעשט־אפיננ יעדעשמאליגען ־ע־

 א- :־ע־די ש ע ד ן א י צ א ק ש • ש : א ק ד־א קעטצע־ש
ש נ ע  אינקיייזיצאץ דע־ קי־שע, דע־ צו,***טען ו-עלשעש א**ן׳ נ

 •וא־ען דא־אננאש דיא וואי־דע. נעטהיילט •טטאאטע דעש אונד
 שע־ זאנע דיא אונד נעזעגנעט, ־*ישליך נ־טיע־ן צ״טלישען דיט

שאן אבע־ זאבאלד :נע־טאפט -ענטאנלעש איין יטש־אך
 נע־ נו־ א,*יך זאשע דיא דוש אידם, -עדע דיא נעיטאפטען

 שאן שאששט דע־ יייא אינד
 דא־אננאש דיא -א. *טאן קאנשענש

 -א דעבן לייען: פעדלארען
 !ע־בונדען געלד־אינטע־עששע ן אי*

פע־דאשטינע־ איין יודע נעטוישטע
 יעדע־ אונד קעטצע־, איבע־שידרטע־ איין שע־דאשטינע •עדע־

 איבעי־ דא ניאן ראוי־דע וייא אינד פע־או־טד,יילט. קעטצע־
א איגד שיד,־ט, מאן :סע־אי-טהיילט דא מאן וואו־דע -

 שעיאו־טדיילט אונד שאלטע־ דע־ מיט איבעיפיד־ט וואו־דע
 וואששע־ דעש מיט ־׳אשען לייטע דיא יא, שייעיטאדע. צ־ש

 ווא־ יעטצט דא־אן. שעיב־אננט ל*ך האכען אונד נעיטשיעייט
 שא־נע- ־יענעל שטארקעי א־ין יודעגטייפען דען אייך אבע־

בע״טטיממונגען■ קאנאנייטען דע־ יהרו:נ6חרכ ד*א ;•טאגען
 איט, אלי׳ע־ נעדי־קונגען אינד שע־ט־אנקוגנען דעמ*טד,ינ*גנען.

 - 4יודעננעדעטצער איישיטטאנדע, פא-י" •יעז■ ד־הלע- נלוט-נע
א קאננטע ;■כטט ;•:טט,  טרפ-וואט- או;ד ק־יין נעווענען, יודען ד

 :■■טע צד דא דא:טע ט״פע דיא רענן נע-ד-ען: צו טע-
 שייטעידרם או;ד טארטוי־ען איד־־ען "•ט אעקווידציאן דעי
נעיעטטעט ■ודענטידט דאט יאט אעקויז־ציאן דיא

 #*ן ;אנ-טט טעויללא פאן ;■איאננאט ריא )נאלד1•
 ויא ייטטעטען עיידעלטען. אעקווידציאן העיאנ-קעגדען דע-
 וואפפע; א־;י נעלי פע־ט־־לטען דא קאטפפע; צום זץ

ק דך איט פא-יק, דאט אונטע־ ענ  צ• וועהיע צו- יא :
 ייא א־ני פעייאטהען. דא~דען פעדט״א־ענען דא זעטצען.

א ווא-ק  נאד־טען אנדעיע טייבונאלס. דעט אשפע- ע-טטען ד
 נעניעטע אין וואנדע־טען א■;־ צוזאטטען ניט אוני ד.א:

 יאט אבעי ראטטען. נע־ו^ננען דך ט- דא נא״ע־נע־ע ךע-ק
 ■טט-נננע דקדנטטלאוע- ט־ט ניי״ך טיאט טי־נונאל פ־טטנא-ע

ע- אוני נאוזע־נע־ע ד-א אן עדקט א״; ע־ל-עט עט ;אדף  נ
א אטטען,  איד-ע אוני או־טצוליעפע-ן -א-אננאט־ פל־טנדנען ד

 אוננע- דעט פאללע איט נעלענען צו נעיטלאג ט-ט ניטעד
 צד טדרלנעהטע- אלט זעלנטט דא וועידען אנעד דא־ואדט

 פלאטטע אינק״דיציאן הא ווע־דען. נעצאנען פע־אנטדא־ט*:;
 דעי זך יאט א-ן, ש־עקען פיעל וא א; :ענינן פאט נל-ך

 נאך •ט־טצליננע ז״נע :עאיילטע, אדעל ניעדערע אונד האהע
 צארל דא ווא־טט טאנ •עדעט טיט ארטצוליעפע-ן. טעוויללא

ק •טטאדט ד־א יאט וא •טלאטט-אפפע- דע-  א־נענען א־נ
ק •ע״טע-דיפע; נעשטאנדינק צ־ט פלאט־ן ענ מ ע טוטטע. ד
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 זאהען, נק ז־א אלט נאננטע. ,.נ־אנד-שטאטטע׳ דיא טאן דען
 דא דאנטק לאטטע, אויסייכטען נינטט נעוואלט טיט דך ־אט

 אויסאיינאנדעי, פ״עדלץ אינקורזיציק דער טיט זיך דאיאן,
̂ך ז־נד ענדלץ■ צחעטצען; ד ארך אינקורדטוךען ריא די  נ

 וועלטיינעס איין פא-״ט איט שאן זיך דא אונד טענשען,
 טאן פאנד זא דאטטע, ני־נעזעללט זאנע דער אינטעיעטטע

 אונד נייצור^טטען. אינקורזזדאן דע־ ארך ט־טטעל. דאט נאלד
רא ננאדע, דע־ עדיקט איץ באל־ ע־שיען ודדקלינגךט אין

ק ט־ט אפפיציאוט ,דרל־נע דאט ן ק ד נ ל  ווא-טען מ
 אדפטא־- ,טאדאננאט ׳ודאר-ענדע; הא ט־לדע ט״טטלינע־

ר דך דע־טע׳  צד פי־ודללמ צ־יט נעודססק א־ינע־ צו נ
 ־•קראלטטלאז אונד ארפ־־:ט״נ ־■•ע א־ה־ע אוני שטעללע;
 עטפפאג אנטאל־צ-א; דא וועדדען דאק ;נענע; צו ערקעננק

 טאטטענהאפט נעהאלטען. פע-טאנען א־ד,־ ארך איני נע;
אי; ע־ינרענק אונד דע־נ״א טא־אננאט ד־א שט־אטטען

 -נטע-ן ע־נא־טוננטלאזען יען פא־ נעשטאלט צע־קנ״שטע־
 א־הנען וואו־דע דא זינדען. ש־עקל־נע; א־ד־ע נעדייעטק א־נד

 נעקאננטשאפט, א־י־ע־ סע־זאנק דא :■א יאט נעזאנט,
ק ט—א— רעלטע אנ  נעקעדדטע עט ד־ק וואוררק, אדע־ ה

 דואהנוננ שטאנד, נאטען, נאך כ-טטען, נענאיענע אדע־ ■ויען
ק צ־כק :אנטט־נק אונד ענ  איי־ע א־ד א־ינק דודך אונד אננ

ק רא־ען טא-אננאט ד־א ט־סטק. נעקיאפט־נען אננאבע  דערע־ פ
 שד- דאט אר־גק אץ לעבטע נאך ענטזעטצט. פא־דע־־נ:
 דענונצ־אצראן נענק יודען ■עדען דאט נעפ־הל, דע־פאללע
 פדינדע נעטט־ען א־ד־ע נא־ דא זאללטק נון אונד ע־פיללטע,

 פ״נטע־להטפען -עט אננענע־יא 7^ פע־יאניטק אונד
ק! טאדע ענ רנ  טע־־עפע; נענענאינע־ צוטיטד־ננ דעזע־ פ-

 פאן דאט ננאדע, דע־ עדקט דאט אדף טא־אננאט "א דך
 ע־פ־ללונג דע־ען שם־טט, :•טט בעד־ננניט זאלטע; אי־נע־
 טענשלטען אללע; אן טע־-אטד, ענטזעטצל־נטטע דע־ אנע־

נע- י־עלע :נעלאנט א־דגק ווא־־דע דאדרף ד־א. נעפ־הלען
 ענטדאלטען. א ־ ::אדע דע־ עד־קט דעט אי; ארט דננג־ט
 ־־א׳־על־נ־אן פי־ הדננעבדנג ־'קדא־טטלא־ע- פא; •־א נאטל־ך, ־א־ט

 קט־עטען,—צ -קדטט אנדע־ע •עדע ט־ט דא א־־ט. -עדע הא
 טל־טעט ה<־ בא;־*; אללע "-""'־נע׳, 1 נעם טעניטל־כע ׳עדעט

 נאטט •א־־א דץ. אויפנעלאזט ט־טטע; פ־־־נד־טאפט דע־ אוני
 נעט־־־ען רען קאלטע נאלדענק דעס ט־ט תדע דע־ נאך

 ארך ערשלאגע א־נד שוועיט דאט נעהטע יערער :נעפאהל
ק ת  נע־ תדע דע־ ט־ט ז־ך ווע־ נדוועד. ז־ינק פי״נד, ו

 א־־ע־ן פ!ץ לא:־ יאט ־ • ־ ־ ארן ט־טטען דאט, פלע־קט
ק ״דא־שק ר ק ת ת־נ ק אונד -  ר־־ל־נען, נאטטעט :אטען ר

 א:;־־ א״ך אינשטאטטראפט. -יקרנט •עדע ארט דא אונד
א  צדיקקעהדט, ק-טע דעי שאאט דע; אין נעט־־א אד־ -
 נענעט איד־ א•:־ נ־טע, אלט אפפע־ העדעט נעצ־עטט א־־ך
 — ־־־ע.״ אז־פ־יטטינק א־־ע־ נעוריו ה<ץ —־א

ו פאלנט ופא־טזעטצו:;

אב־י תולדות
טנלרןין). נרטשך

 בשנוו אך ׳זבה־ם׳ בתלניוד נודע לא אבי־אב־־
 ושם לזקניו אישר נשא בי יםפ־ אבי־ טח- - ביליל.

 •הורד,. רב בן יצחק ־ב בן א־ם• בת חוניה דא־ש־ה
 לו לקחה בעת אולם לדפליא, יפה היתד, האישה

 אישה בעלים. יישר אלבינה היתד, כבי לאשר, אב"
ב והשני מפומבדיתא -הבה היה הראשון  בן יצחק י

ד רבה  ושניו אביי הוליד אהד בן רק הנה. בד י
ב  דבריו בנלל בתלטוד רבות פעניים הנובר ביבי י

 בשחוק־צדיק פפא רב לו אביר אתת פעם הנזהכמים.
תק ״משים :הדברים את תטיס א  אני־־תן רבולא• י
מוליאתא.״ טילי

אי ניול עני היד, אביי  לקח לא זאת בכל ט
 לו היאויית טתנות-בהונה וילת־ טאיש מתנות
 עניו יאלצהו לבל' ארק. של טזדעו היה באשר
 ממותרות נפשי רפריש בהלואה מאבל או בסף לקחת

 כלטלאבה רעשה בצמצום רה־ במועט ויסתפק
ע לא מעבודה,־קשה ונם ובשיר, בבית שי מנ  נפ
א מעולם בפיו. מיגיע ביתו את בלבל למען  ר,ובא י

א דה• שלחן-אבי־ עיי יין  -בא לפני אלמנתו נבו
 בנחמני ביה ״־־ענא :לה ייאמר המיא״ לה ״לפסוק

 עת בבל ס״ה>. !כתובות הטרא״. שת־ הוי ולא
 ועל אה־ים. לרעת או לדעתו מטעות השתמר

 ואיש איש ביד לתת בחנות־שותפים נקנותו נזהר בן
 ידעו למען יהדיו׳ בולם את חשב ואחר נטך מדם
 -אב" וכנכון. בראה מדו המניע את שלם ני בולם

 וזוזי להא• זוזא יהיב שותפי מתרי בשרא נדשק־ל
 חושבנא״ ויעביד הדדי נבי להו מלךב והדר להאי
פ״ו). ויומא

א איש לכל שלום הקדם אב־י ל מ :בפוטיה ונ
חמה משיב רך מענה ביראה ערים אדם יהא לעולם



ל ר, ר א 6 ס ע ש י ד י י4 ב ט ט אס
 הוי- איינעם פ$ן זיא ווייל אננענריספען, ודרד אונג

 פערביספענער פיעל ודא וואודדע. זידעתפאללצאנען
 איינען. דיעזעם אין דאך ליענט אנטי-סעמיטייטמוט

 עגטליעהענען א־זענאלע אנטי-םעמיטישען דעם
 אונטער- פאן יודענטהום דאם דענן ווייס י וו>!רטע
 באיזיאנעק לאיען׳ אוני דאבבינען צווישען שיעדען

 בעטרעם- דען צוואר קעננען וויר ׳׳ הרדרעק אונד
 איררעלי- עבענז** ער דאס מאנליך, ניבט פענדען

: איזט: ראבבינער צאדלייכע אלם ניאז  נינט ער א
 דורך א"נע איזט וואר׳ ר ע ר י ז • ו ה ער ודיל
אוננילטיג'׳׳ טרויאונג פאללצאנענע איד!;

 לאבליכע דיא שאן ווענן פערנער: פראנען -ודר
 ער- פאללע פעראיינצעלטעד ווענען זיך

 טרראונגען׳ רען צו זיא שוריגט ווארום אייפערט•
 ווי.׳ זי אה פ־יש נייטאנן׳ קאהלבאך׳ דורך פאללצאנען

 עדי־ דיא א־נזאפע־נע נעזעטצע׳ יידישעם נאך דיא
 ■ זינד אוננילטיג אהנליך■ ראבב־נעק ד־עזען קדושין

 טויזענדע' דיא אץ ראך נעהען עדען זאלכע אונד
 ראבבינער- עדטהיילטע סעמינאר פאט ראם ה־ילינט

 ראם איינעם׳ טהאטען ־יא יאקטאר-ייפלאם אונד
 דאב- זאנענאננטען בעקאטפפענדען׳ דאבבינערטהום

 ?ינד נעזיננוננען זאלבען טיט ראבכינער - י׳ בינערם
 טיטעל דאאיהרען אוזויפאטאדען׳ ד׳יינלער־שע נוד

 זיין. צו הרבים״ ומחטיא ״חוטא אום מ־סברויבען׳
 עקזיסטענצ-בערענטינונג איהרע האבען זאלבע

 שפינאצאדיא איין אלס צוואר קיאק מאן פערודרקט.
 אפ אונד רעליניאנען פאזיטיווען אללע נאטמהייט

 דע; היינע 'אלס קאנן מאן אבלייננען; פענבאיוננען
 טויפען זיך מאפיר׳ ודא קאנן׳ מאן ■ בענייפיעדן תלמוד

 אונד דינטער פילאזאף׳ ;־אסע־ איין דאבייא אוני־
 מאפיר אונד היינע שפינאצא. אבער :זיין הומאריסט

ף נענוב׳ כאראקטער דאך האטטען  ראב־ קיינען אי
 תלמוד. מאן האלט אספירירען! צו בינאטס-זיטין

 איינען פיר נעזעטצע ר־טועללע אונד רעליניאזע
 ראב- נאך וואצו שטאנדפונקט. א־בערוואונדענען

 רעליניאנסלעהרער ראבבינער. בינעד-סעפינארע.
 ביבעל-קריטיק דיא עם האט ? קראם נאנצע דע־ אוני
 דאם הערויסגעקליגעלט׳ סעט־נאר-צאגלינגע דער
 דאם זייא׳ אורשפרוננס־ נאבעקזלישען ביבעל ייא
 בערודע׳ ורללקיר״ ראבבינישער ״אויף תלמוד דער

 בע- דוממהייט אונד אונזינן אלם עם מאן מאבע זא
 אונד ראבבינער סעטינא־ע׳ טערפעל׳ ט־אבטען׳

 דיא דאבב־נער׳ ערהאלטען. צו נלעה־ער
פערלייעען׳ אפפענבאדונג דעו־ גאטטליבע

 עהרנעפיהל פונקען א־־נען נאך זיא ויוענן מיספע;
ר־ימען.״ פאםטען איהרע ד׳אבען

ני־לאנע.) דע־ אין ויעלו:

 רע■ זויבעיע דע־ ניםםט.6נא!ויצעןאוי סאלשע בלאטט ■ענעם
 אונס פי־ א־־נעם אין זאכע דיא יעדוןך, זין נעמיד,ט דאקטעי

 אונס ־אס קאנן דאך ;דארצושטעללען לינטע אוננינפטינק
 יודען אללע פון; וואדרהייטסליענע זי־נע דא שאדען, נינטס

 ודוד. נעשאטצט וועיטהע ווידקלינען איהרעם נא־ אוננא־נם
 ־■א עי יא אונס. פיט ניסט פ־ייל־ך עי קאנן פאלעטיזירען

 ווידעד- עי נ־נט ן ע כ א ז ט א ה ט שפרענענדק איה נענען
 וריד- עויא־ ע־ שימפפט דאפיי ;איזט ׳טטאנדע איס לענען

 דאס ע־קלא־ט, איינטאל שאן •א עס האגען וויו אבער ליך.
 דעני וועידען׳ פוןלנען ניסט קאטהלאסע דיעזע אין אידם ווי־
 אונפעי- זיך דוס בעודרפט. שטוטץ טיט אנדערן דען וועד

 ני ע׳ העידן - פעדאונר״נינען. האנדע דיא זעלנסט ס״דליך
עס קאנן נעטרעפפענדע דעי :פי-באניא אין

 פע־אפפענט• נאפען זיינעס אונטעד עס ווידוי נעא״ננעט, ווענן
 אין מי די מי העיין — תיל״יז• אלול י' 1*45 — ליכט.

 א־נעי- שר־־נען איה־ וואו־דע נעטרעפפענדען דעס : אלא־
 - מאנל־ך. ניבט :הי-מאד אין ש׳ זי העידן - נענען׳
 האט נעט־עפפענדע דעי :שי־וואמאש אץ ־׳8 ד העדין

 העדרן — ענטפע־נען. צו שקאנדאלראנער דען יענם, דאס
 דער נעאי־ננעט. נ־סטדטעס:פוטנאק אי; שור

בד־י • א׳

־ ^ ל א

טעלעגראממע.
 מעל- קא־פי אוים יולי. 9. נ׳ י ד ע נ ע י ו

 נ נ ו ר ה א נ דיא דאם טעלעניאפיש׳ מאן ־עט
 איינען ודעדער ן ע נ ע י ר נ ן ע ד י ע ט נ ו א
 דאס אונד האבע ערדייכט ד א ר ג ן ע י א ה

ך טאנליךדער ו ר ב ס י ו ר א ע י י ע נ ד ו נ י
 :ווערדע ט ע ט כ ר י פ ע ב ע ש ש ע צ ס ק ע

 וועל. א; יולי׳ רען.ל! מאן בעפירכטעט בעזאנ־ע־ם
 בעאמטען שטאדטישען דער וואהל דיא טאנע בעם

שנע- דער טהייל נ־אסטע דער שטאטטפינדעט.  אי
 נלרבענס- דען בייא דא דא א־זט׳ יודען וואנדערטען

 אונד א ם ם ע ד א ט• ם ע י ׳־ ט אץ נענאסשען
ע ט ר א ו ו ר ע ם א ד ט כ ־ נ אנדיע־ייא־טש

נ ו פ ע נ ן ע מ מ א ק נ ע ג ע נ ט נ ע ע ט
 ע- ג ק י ר ו צ ו פ ר א ק ך א נ ודעדער ן׳ ע י
ט. ר ה ע ק

 דעם בעזרך דער יולי. 9. ד■ א ר ג ל ע ב
ר קאנינם ע ד נ א ס ק ע ל  קאיזעד-קא- ביים א

 אישל אין ערפאלגט ף ע ז א ־ •ן נ א ־ פ ניב
 נאך טאב דער א־זט דאך אדנוסט; 10.דען נעגען
 י ק א נ ל א ק נראף פע־א־־נבא׳־ט. ענדנילט־נ ניבט

ט געזאנדטען שערבישען דעם ערקלארטע י מ י  ש ש
•ונ דען פרייען זעהר זיך ווערדע מאיעשטאט זיינע

לערנען. צו קעננען פע׳-זאנל־ך קאני; געו

רעדאקציאן. דע- בריעפקאסטען
י ט נ ע נ נ ון כ א נ ו :בודאפעסט אי• ־ ע ״ א נ א

 נענען ניסט נא־ • נ א ל ס )1
האס פעטאנט. וכליך י עם ;-סטעט

 אוי: !
דא-

 ני! אין וואהנט נעט־עפפענדע
 לא אהד אף אסל •טניס, נק־או נס־ :צעהלים

 א האט נעט־עפפענדע דעי :צעפץ אין ר׳ ל'
 עטוואס אץ :סלאטינא אץ ק׳ י׳ הערק - בעקאטטען.

̂נע האפל־נע־עש  יי- נעליכטעט. דאשלעלבע זיא האטטעץ טז
 אץ צינצאר ע׳ העדרען - נוממעין. אנדעיע איהנען זענדען

 נע• ני:ט : פ-דיארמאט אץ קי׳ ב־ אוני גראשוואדדיץ
 מאן׳ אב פלאנטעץ, ל־א :כדאוו אין ק׳ העיק - צאנק.
 דיעס לא ווענץ ״יא״. לויטעטע: אנטווארט אונזערע ;קאננע
 איהנק׳ ודל בעטערקק לא בעציעהען׳ זעלבשט דך אויף אבע־
- ר ע ש י ר א נ נ ו א איין נול דאש ע נ ל י  דף א שטאאטשב

 לעץ אי ע־ ווענץ קאגן, ע־העבען אנשפלוך בעגינשטיגונג דיעזע
 נעוו־נשטעס ענטשפריבט. בעדיננוננען פערבונדענען דאסיט
 א :געשיקט איהנען ודל האבען
אנטוואלט. נאבשטענש פאלגט

וואארענייבעריכט.
יולי. פאם נעטריידע-נעשאפט

א שוואך הייטע וואל ווייצען אין אויסנעבאט לאש  י
 טעטעיצענטנע- 15.000 וואולדען עש ־ טאשסיג. קויפלוסט

:פעלקויפט פ־ייזען נאכשמעהענדען צו

י " ע צ י ־
באטשקאע-

— 75 
9.05 70 
9.70 77
9.75! 78 
9.85! 79 
9.90! ><1 

81

9.00, 9.50 
9.951 9.55

9.60 9.75' 9.55 9.70 9.60
9.70 9.85 9.65 9.80 9.70

. 9.75 9.90| 9.70 9.85 9.75
ן 9.80 9.95: 9.80 9.90| 9.85 9.

קל׳. 60 נולד׳ 7 ביז רן׳ 55 נולד׳ 7 פאן קאלן
 6 ביז קל׳ 85 נולד׳ 5 פאן פוטטע- ע ט ש ר ע נ

 - נולד׳ - ביל ק־׳ - נולד׳ פאן ברעננער ק־׳. 30
 לך׳. — נולד* — ביל רן׳ - נולד׳ — פאן בידע-

שלאכטפיעה-מארקט. וויענער

קי׳•

אויפט־יעב ־ע־

13:34

!541 בעטרוג
גאליצישער -־

ב״נדר

 :צוואר אונד שטיק.
 דייטשעל 1104 אונד

ר״כ- פאלגע אין יעדי.
 טענדענין דיא וראל אויפטליעבעש ליביען
בעצאהלטע: לאן 1.50— אים וויכען

. פ^׳ ביל 53,— פל׳ -62, 
,  צו דייטשע ,62-
לאנ-אדש.)יק 100

 צו אבשען שעאוננא־
פל׳ ביל 53,— פל׳ צו

, פעי (אללעס 04,— פל׳ ביל 55-

י נב זי
י 8. פאם לאטטא-ציעהונג

74 75 37

קאנקורז.
 א־טה׳ נעפע־ט־גטען דעי אין
דוד געטיינדע  דער תפלה׳ ובעל קורא שרב, א־י; ו

 זאפא־טי- צום איזט מנקר געאיבטער איין צונל־יך
 30״ יאדרעשנעהאלט יעזובט. איינט־־טטע ניען

 וואה- פ־י־ע שדימה גאנצע גולדען׳ ״יי•* עווענטועלל
 נעבענ-עמאלומענ- נעגרייבליכע אנדע־ע אונד נונג
איבה, אנערקאננטען פאן ציינניםשען מיט טע.

 אונטער- דען אן נעזרכע אידרע מאיען רררקטען׳
 פראבע- צום איינזענדען. פארשטאנד צייכנעטען
 אייננעלאדענען היעצו דיא נור ווערדען פא־טראנע

 א־צעפ- רעם נור רייזע-שפעזען אונד צונעלאסשען
פערניטעט. טירטען

 ע0ז81)מו.1 )16ז 0ת111. 18.ז 66״161)״16 ט־ ^3
ז?)6881זט<50ז 00101)2.)י

קאנקורל.
 אונד ראבבינאטם- איינעם פאשטען דען איף
 א ־ ד נ ע ם אין פ־הרערם - מאטריקעג - בעצירקם

 רע- אדסגעשריעבען. קאונקו־ז דער היעמיט וררד
 גע- ביים טאנען 30 ביננען זץ־ מאנען פלעקטאנטען

 פאן התרות אונד מעלדען פארשטאנדע פערטיגטען
 זאורא ראבבינען א־טהאדאקסען אנערקאננטען *

ט קוואליפיקאציאנס-צייבניםשע  צאר,ל ערלאשם לי
 50״ נעהאלט א״נזענדען. י'•**! יאהרע פאם '0צ4

 נעזעטצליכע אונד וואהנוננ פרייע יאהרליך׳ נילדען
 ניט־נשט וואללען אפפערענטען מאטרירענ-געביהרען.

 לאנדעס- דער אץ געש־יעבענע א־נענהאנדי:
 צייננים- זאממט אפפערטע פערפאספטע שפיאבע

אן איינזענדען טען
 106111 )17012. 8556זמ1ז61 1161.־ 610011

)120^08, ״־12 רל2ל-.)<6)61־ )1101־80)1 111(.

ל יק אנצייגען♦ נעד
 לד/ 2 ווארם איינפאכע •עדיעס קאשטעט ־וב־יל דיעלעל אין

ט יעדעש  וואלט געדלוקקטע ן ע ב א ט ש ב ו נ ן ע ט ט ע פ טי
 אד-עשסע דייטלייען איינער טיט אויך אנציינע ליא אילט קל׳. 3

 שטעטפעל- אן קל׳ 30 דאפילשעםא-אט טיששען לא אננעגעבען,
 אג־ דיא איבע- אדסקונפט — ווערדען. ענטריכטעט נעביד,-
 בלאטטעס. אונזערעס אדמינישטלאציאץ דיא יערטהיילט ציינען
 יע־ ווערדעץ אויסקינפטע שדיפטליכע ;אונענטנעלטליך יעדעש

עלטהיילט. פאשטטאדקע נאטהינען דע- איינלענדונג נעגען נוי לאך

פערטרעטונג ורוד נעזוכט
יונגעד בודאפעסטע- איין לובט

 צור גוטשסעהוננ' ארצ־נלי:ע4
 נלייס- ס־אנש האס. ינוננ6ע״6

 אללעס אץ איך דא נילט־נ.
 נעסאללינע נץ. סעוואנדע־ס

 אןד*א ■ג. אונסע־ אנם־אנע
בלאטסעס. עקססעד־צ־אןדיעז׳

מאנן יוננער איין
 אייסע־ן אננענעדסעם ;116

 ווינשס סיס:':ע־ע־שסעללוננ
 איי- סיס אצען—ע־ה6 צו ;•ך
 אויס דאדנען ד,־:שען נעס

 מים הויזע יעליניאועם נוטעס,
דיטניסט. נולי איינינעךטויזענד

 מאכטע איך
ציי־ העבראישע

 אנלענען
 יעדען׳ דאהע- ביטטע אונד
 אלטעש איין אילנענד דע־

 בלאמט העב-׳ נייעש אדיע-
 דאש- מ- האט׳ אבצוגעבען

 אונ• אונטער ניטינשט לעלבע
 צו־ אד-עששע טענשטעהענדע

 פא-טא־ וואללען. צי זענדען
 פעיניטע שפעלען
 בע-*טוו*לל■ וואונש

פא-אייש. איש
.דאנק

י מ
̂ןפעד־ דיעלעש ־צי

אונ־ אנט-אנע

ע י ו

געשאפט דכערעס
 -ידקא-יזהיג יעדוועדעש אהנע

 קליינעל לעה- טיט ליטצענ-
 ציים־ צוש נו- בעשאפטיגוננ

 איינעל ליך קאנץ פעדטדייב׳
 בעטהיילינונג נולד׳ 2000 טיס
איינעם אן
ד אין

 בעשטעהענדען לאנניע פעשט
 אייג- שאנעים איין נעשאפטע

 לעהל ניבט בייא אונה קאמטען
 נאנצע ליינע געב-ויבע ג-אששעש

 יואנייא ניינדען. עקשישטיענין
 אש יו״ט אונד שבה אייך

 וועללען געהאלטען בעשפען
אויך קאנן

 • עלשיענען לאעבען
א א\נער נעזעטץ  מ

זאננטאגסרוהע
מיני: דער •ט

110!.) 0. 66ץ6.־ו

 בע־ייטם ־יא רעפלעקטאנטען׳ פערזעהענע יאבבינען
שטעללמנ אץאהנלינער אץזאיינעראיטהיגעמיינדע
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 טע״עררען
 אץ באנדכען איין פע־א-דנונג.

 אונד דייטשער
 פ־ייל שפיאנע.

̂ץ איינלענדונג נענען !  קד. 23 פ
אינע־אלל- נ־יעםטא־קען אין

-־אנקיז• ״־ז

 אויפשריפטען
 י מצבות׳

 פ-אזא אין אוננאליש׳ אדע-
 טיט אדך וועדזען׳ אין אדע-

 צו וועלדען ״אב־אשטיקאן״,
פע־פאשט. פ־יילען טאששינען

דיא אן זינד ען . .בעשטע׳
 בלאטטעס דיעלעש -עדאקציאן

-ינטען. צו
1891.


