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:בלאטטעם דעם פרענומעראציאנם־פרייז אן ר־נטען צו דנד
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פרייטאנ. אונד מ־טטוואך סאנטאג, :וואכענטליך דרייסאל עושיינט
נערעכנעט. ניללינסט ווערדק נעס״נדען פא; קאנקורזע אונד אנציינען

וואורמהאף. בודאפעםט■ :עקספעדיציאן אונד רעדאקציאן
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נייער. יי אונד דארנבוש מ׳ !ועדאקטערע אונד העוויסנענער תרנ״א. תמוז י״ה פרייטאג בודאפעסט

פרענומעראציאנס-איינלאדונג.
 או־ף אנאננעסענט נייעס איין, נעניננט אוינוסט 1.אס

 לעזעי י-דישען אללע פאלקסבלאטט׳. ״יידישעם אינזער
א־יננעלאדען. ערנעבענסט פראנוסעדאצי!$ן צור דאדזער ווערדען

 אננ6אנ דער ודירד אנאננענטען איינטרעטענדען נ״א
 ״דער ערצאהלוננ שפאננענדען א־נעיאו־ס לויפענדק, דער

בי״ ר-ר ע אונד ש *נילאננען אויף ר צונעזענדעט. נראטי
 שפיטצע דעי אן דנד פראנומעראצקנס-נעדיננוננק דיא

עו־זעהען• צו נלאטטעט אונזערעם
ר וועד א  פראנומערירט ארנושט 1. דעם פ

 א י י ר ד ערשיינענדען נ>*ך דאהין בי; דיא ערהאלט
ך עבענפאללם ן ר ע מ מ ו נ י ל ט ל ע נ ט נ ע נ ו  א

צונעשטעללט.

פאליט־ד האהע דיא
 - ךדנעפענ-הויזע.1אננע אוננארישק א״ם —
 נאלעריען דעד בעזוכער פ^רגעםטרינע; דיא

טען אבנעא־דנעטענהרזעם אוננארישען דעם  קאננ
 דאש ווערדען■ פעילייטעט גלויבען דעם צו ל״בט

 צוזאטטעגשטאם נעפאררליכער איין אירנענד
 א"- טיט אדע־ רוםלאנד טיט אשטע־דייב-אענא־נם

 שאן דענן בעפארשטעהע. טאכט אנדעין נער
 אע- דער האללען דע; אין ניבט טאן הארטע לאננע

 ע קריענעריש פ־עלע זא נעזעטצנעבוננ נא־ישען
 ״שלאנפער- :דיעשמאל ודא ע־טאנען. שלאנרארטע

 א־טיללע־יע-אוישריסטוננ״. .ארמעע דער טיגקייט
 ווידערשטאנדם- שיעש־פולווערש״. רעש ״בערייטוגנ
 ״פאן קאנאנעך. ״;־•ע נעשיטצע״. דער פאהינקייט

 ווארטע דיעזע וו. ז׳ אוי אננענריפפעך רושלאנד
 רעדען פארנעםטרעען דע; א•; דך וויעדערדאלטען

 איינע נעאייננעט■ רוא־ען או;ד מאל אונצאהלינע
פוננ קריענעדישע מ ט  הער. צוד,ארעד רעם אין ש
פארצורופען.
אמטענדאננ רען יעדאך דך מאן זיעהט  צוז

 מערקט דאנן אן. נענרער עטוואש רארטע דיעזער
ץ עש דאש מאן.  האנדעלטע• אנדערעש נינטש אום ז
 איישערשט- דער בעזארנניםסע אונניטצע אום אלם

א ם גראף מינישטע־-פדאדדענט וועלכע לינקען.
ר א צערשטדייטע. נרינדליך פ

 <עעהר- :זאגטע י ר א פ א ם יוליאום גראף
 נאנריעל אבנעא־־נעטע הערר דער הויז' טעם

 מיך אן א־נטערפעללאציאן א־־נע ריכטעטע אוגראן
 ארמעע. דער שלאגפערטינקייט דער בעטרעפף אין
 נוט נאנין אינטערפעללאציאן דיעזע האטטע איך

ד נ ע נ י י ו ו ש י ו  קאננען. בעאנטוואריטען א
 האלטע אבער ארמעע אונזערער אינטערעששע אים
 ארפקלארוננ גענרע היער ורכטיג. פיר עם איך

 ליעם נון - ערטהילען.״ צו פראנע דיעזע איבער
ע אין טינישטער־פראדדענט דער דך  אוישפיהר- א״נ

 אונד שיעם-םולווערם נייען רעם ערארטערוננ ליכע
 שליעשלי־ אום איין׳ דעשזעלבען סאס־יקאציאן דער

ט א ר ע פ ״היא :ערקלארען צו פאלנענדעם נ
 ־יא ראש דאסיר. נאציאן דער פאר נ נ ו ם ר א ו ו

 בעדינ- יעדע הייטע ארמעע דער ארטיללעריע
 בע- קאמםפ-טיכטינקייט }רדערליכען4ערם דער גונג

ש : ע י ר ק נעט־ינזאמע דער נאטירליך מום זיטצט׳

 קאנן ר ע נור רענן טראנען, ר ע ט ם י נ י נ י ט
שען פ-אש עם  נענויא אויש שטאנדפונקטע פאנטאנני

 דא- איזט, נאטהוועגדיג דאצו וואש בעאודטהיילען.
 גלייבע. ערהאלטען קאטפפ-פאהינקייט דיא מיט
ץ אנטרארטונג דעד יעד^ך מיך וולל א  ניבט פעי

ץ רענן ענטציעהען.  נעודססע אי־נע דאש וריס א
ץ שעדאנטווארטונג  נעזאטמט-רעניערוננ דיא או

 סערזייערן■ הרז נעעהדטע דאש קאנן איך טריפפט.
 פפלינט איהרער רעניערונג אוננארישע ד־א ראם

 ארמיל- דער קריעגס-טיכטינקייט דיא נאנקאממט.
 הייטנען רען פאללקאממען ענטשפרינט לעריע

 אוננארישע דיא איזט דעשהאלב פערהאלטניסשען.
 פעראנט- היא דיעסבעצינלץ בערייט רעניעדוננ
 צו- (אללנעטיינע איבערנעדטען.״ צו ווארטוננ

שטיטטונס.
 בערוהיגענה זא וררקטע אנטווארט דיעזע

 נאבריעל אינטע־פעללאנט דעד' זעלבט ראש
נאהם. קעננטנים צור זיא ן. א ר נ ו א

ץ אבער  - י י ר ד רעם בעט־עפף אין או
 רע- דיא אבנעארדנעטע דיעזער האט ש ע ד נ ו ב

עהוננ דיעזער אין אינטערפעדלירט. גיעדונב עצי  ג
 פאלנעג- טיניםטער-פראדדענט דער אנטווארטעטע

 בעדנים. האש איזט בעקאננט -אללנעטיין דעש:
 דייטש- אונה נ-אוננאר;—אשטעו צוזישען וועלנעש

 בעשטערט אנג׳־יפפעש יעדען אבוועהד צור לאנד
 אונה וויען בערלין■ אין 11־יי״ פעבער אם אונד

 פער- אטטש-בלאטטע־ן דען אין צונליץ בודאפעשט
 איזט בעקאננט אללנעטיק וואורדע. אפפענטליכט

ץ ראש אוץ. עם ץ שפאטער נ־גדניששע רעזעם ז  או
 טהאטזאכע האט. אננעשלאשסען ן ע י ל א ט י א

טאלען צייט נייעסטער ן א דאש עם, איזט  דעד אי
 טעהרערע אויף בינדניששעם דיעזעש פערלאנגערוגנ

ץ איזט. ביינעטרעטען יאדרע  קאנן יעדעם נלויבע א
 דער דאש דיענען. בערוהינונג צור בעוואושטזיין דאש

 נעדנערט בינדניששעם דיעזעם בעשטאנד ווייטערע
 פארלאטענטען דען רעבטשו. (צושטיטמוננ איזט.
 נינט בינדניששעש דעזעם ווארטלדט דער קאנן

 אינטערעששיר- דיא ודיל ווערדען. אונטערבדיטעט
ט דיעם רעניערוננען טען  קאנן עם ודנשען. נינ

ץ דאה,ער  זאלכע קיינע רעניערוננ אוננארישע דיא א
דעכטם>. (צושטימטוננ אונטערברי־טען.״ פא־לאנע
ט ץ נאב אנטווארט ר ע ז ע י ד מ  הערר ז

 ווענדעטע ער צופריעדען. טעהר ניבט שאן אוגיאן
 פער. יייזר׳ יאהרע אים דעם ״אויש :איין פאלנענדעש

 דעם טיט בינדניש-פעדטראנע אפפענטליבטען
ךדא דייטשעןרייבע אבעאי  נעשאפפט- בערוהינונג ה

ק נ א ר פ ווערדען. זיין נעצוואוננען ניבט ודר דאש
ך ר  פערטראגע יענעם אדש אבע־ אנצונרייפען. ״

 ווענן ודרדע. נעשעהען וואש ערזעהען. צו ניבט ווא־
 אין צוואר אונד אינדירעקט. נד א ל ם ו ר פ>!ן ריר

 אננע- באלקאן■ דעם אדף אינטערעששע אונזערעם
 ווענן בעדדערן■ צו ווארע עם ור־דען. נריפפען

אנע דיעזע  ודעדער פערטראנעם דעם שטעללע שוו
ץ זאללטע. ווערדען ערנייערט  מאן זאללטע א
 ן ע י ר א נ ל ו ב אין צושטאנדע ־יא טראנטען,

 דייטשלאנד ורענן אנצוערקעננען. נעזעטצליכע אלם
ק א־ן בעדנים זיין ־אם ודלל א ווערדען געליעבט אוננ

 נע- אונגארנם דאש זארגען. דאפי־ עם בום זאלל׳
 ד־יטשען דער דיא ווערדען. רעשפעקטירט פיהלע

ץ זאללטען צייטוננען נאהעשטעהענדען רעניערוננ  ז
ט  פרא- דייטשלאנד^דער אב אלש נעבערדען■ זא נינ

 שליעם- זייא. אונגארן אין די־טשען דעד טעקטאר
 אונזערע ־אש דארדףאדפטערקזאם■ אי־ מאכע לץ

 אוישגלייכם־נעזעטצעש דעם זיננע איש רעניערוננ
 ביגדניש- דע; אילט פע־פפלינטעט 1י1157 ■אהרע פאם

 פארצילעגען. אבנעארינעטענה־יזע דעם פערטראנ
 הערק י־עש אנטווארט דיא דאהעד נעהטע אץ

י י נ מינישטער-פראזידענטען ט  קעננטנים.* צור ב
לנקם!. (צושטיטמוננ

:היערדף ערודעדערטע י ר א פ א ש נראף
 אונ- דער ודא אוישווארטיען דער הדפטזאדנע ״דיא

 אינטערעםסע דאש עש איזט רעניערונג נארישען
 דאם זינעק. צו רינטוננ יערער נאך לאנדעש רעם

 רעניע- דער פא; וועדער ודרד נאציאן דער רעכט
נ  הדזע דעזעם אין יעמאנדעם איררענד פא,ן נאך מנ

ץ איזט עש בעצודיפעלט. ק ק  צדיי. אינטערשיעד א
 איינעס צודשען אינד בעדנים זאלנען איינעם שען

ט איינצעלנע ניבט עש ראנדעלשסערטראנע. מי נ  בי
א־ פעראפפענטליבונג דערע! פערטראגע.  אידרעם נ

 זאוואהל ווארע. ריבטג ניבט טעקשטע פז^ללען
שען פאש ץ אלש געדכטשפינקט פאליט  ריק. טיט א
 - שטאאטעש. דעם אינטערעששע דאם אדף זיבט
 פיעלע בעו־״זען בעט־יפפט■ דייטשלאנד ראם

 דייטשע היא ראש צי־ט ייננשטען דער טדאטזאנען
 טאנאר. אשטעררי־כ־ש-אוניא־ישען דע- דעניערוננ

 פאם נענענאיבער אוננא־ן נאטענטליך אונד כיע׳
 נופו זא א־זט. בעזעעלט וואהליואללען ט־אשטען

~ עם ודא  פי־יאללע מאן רענן ווארע. ל־עב ניבט ט
 אונ- דיא בלאטטער אוננא־״שע; דער אייםערוננע;

ען פעדאנטוארטלי־ ־עניע־וננ נא־ישע  יואלל- טאנ
 רעניערוננ ד״טשען יער עש מאן קאנן עכענזא טע.

ען דער אי; רענן דענען. לאשט צג־ ניבט טנ א־  י
 ע־שיינען.״ אעז נענען ארטיקעל איינצעלנע ס־עשםע

רעכטסו. צושטימטונג (לעבהאפטע
א האט נאטידלץ אט ד א״ט ץ מאי  דיעזע או

 בע- טיט מיניסטער-סראדדענטען רעש אנטרארט
נענאטמען. קעננטניש צוד סריעדנוננ

 בלדעטע פערהאנדלינג דער טד,יל דיעזער
 לאנג- דע־ אין אברעבשלוננ אינטערעסאנטע א״נע

 פע־ויאלטענש- דאש איבער דעבאטטע ודערינען
 א־ש- 25 פא־אנ-אז־ ערשטעם דעששען צו נעזעטיך

ץ רעדנער םערשט-לינקע לעשען. סארטערקען ז

־ומעניען. אין יודען דיא
 נעשטאל- רומאניען אין יודען דעד לאנע ד־א

 רוטא- דעם ליעגט יעטצט ארנער. טאגלץ ץ טעט
ט נישען  לויט פא־. נעזעטץ נייעש איין פאולאטענ

ע רעלכעם ל ל ן רע פ א ע ד - מ ע נ ס י ו  א
 ״פרעם- דען אונטער זאללען. רערדען ן ע ז ע י ו ו

שטעיט דעך  רוטאניזק לאנדע דעם אין מאן פער
 יער זאלל איהנען פאן רענינען נוד ן• ע ד ו י דיא

 נעוואהרט גנאי־נשט דיטאניען אק אדםענטד,אלט
נעשאפפען, נעזעטין איין אבער ריח־ דאפיר ווע־דען,

01110 9011118(



ט ט א ל ב ם קל א פ ם ע ש י ד י י1
דעדא־ציאן. דער בריעסקאסטען

 א״פנענאש- ניבט :*ך :הונפאלו אי; נר ל' יעי־ן
 נ־כט יאיף :ד-סערדאהעלי אין ט׳ מ׳ ייעיין - פק•

 נעשעהעץ. ווירד ;מי־סיגעט *,א ם׳ ׳0 העדרן — ארבייטען.
 ודר מיססען שטייערמארק נעטיעששס אנשיאנע דיא איבע־
 טיט :בו׳-הוסט נאך - א־נציעיען עיקונדינונג עיסט

 פעי־ בערייטס בעט־עששענדע דע־ אילט עקזעמשלאי־ען דיעזק
̂ויט 1 הוסט אין ,פ י׳ העריץ — י נמס בעסטען זעיזען.  י
 דער 11 אבזאטצעס דעס 8 שונקט

פאבייקאציאן דיא וט

 דאנק בעסטען שעהק.
:ררערפעלעט אין ה׳ א־ העיק

 זאנדעלסמיניסטעדיעללען
 סיאן בעט־יעב דע־ אוגד

 ג א ט ן ע צ ; א נ ן ע ד
 נע־ ווייד : ק אין £ העדרן —

=עז׳ €־*ינד איה-ע
סוס

י זינשע

 קעס- יאקאב הע־־ז - עישיינען. זעלנסט בלאספע אים
 פא; ודר עיהיעלטען נאבש־אנליך :מאנערארף אין לער

 נאנקפעראי׳:- ״נודאפעפשע־ דיא פ־אשפעדש. דק איהנק
 בעסטען אונד עדסטק דק צו נעהאדט אקציענ-נעזעללשאפט־

 אונגע• דעחעלבען קאננעץ זיא לאנדעס. דע; אינשטיטוטען
 דעט טיט :קורימא אין ד מ' העיק — פערטח״ק. דיננט

 ווא*. עם ודא פאיל־־פ■:, נאך עם איום סאנופאקטי־-צאלל
 אלנשע־ או־ך פא־שיששא:;. אור־ 10 נ•: נוי שניטט-וואארען
 העדין - פעיקויפען. :׳כט טא; דא־ף שהי־ען נעשלאששענען

 12 ני; נו- ;־א די־פען באקקען :פי-פאדעטעש אץ וו
 — הינדורך. פא: נאנצען דען פעיק״פען סיטטאנס, אוהד

 וויי לענדיק נושפע- נעודנשטע :סלאטינא אין ק׳ י יעיין
 ע:ענ- ויי* ווע-דען הייטע אונד פעללע איבע- דייפע. איהנען
 :נ-סיטנזאני אין ר ם׳ ימיין נייננען. מרינס פאלל;

 אידי דאט אושששאנדע, אוני צ״פ עם פינען פיעללייכש
 העיקדיגוכהאלטער - וועידעןקאנן• נעדיקז־:פינפ וואונש

 ;•א. פ- אי־ך נ־לט פאדשטעדעניעאנפו־א־פ :סאקאלי אין
 איה־ע פ- נעסטענש איהנע; דיר דאנקען איביינען אים

 יא׳ :טוששא אין ור ,א העידן - ללא־ש;•. פרי־נדל־כען
 א־ה־ע פיי ראנק העיצלינען נראננטווי״נ-שאנקער. אויף אדך

 :טעקע אין קי י• העדרן - !א־יסערוננק אנעיקעננענדע;
- ■צינעהאר• פאש צינאררק: אונה טאנאק נור  פענ- צינא-עפ נ

 פט פע־קי• ניגש דא~־ אנדערעם ציניהאלצבען. אונה פאפיע־
פ- נעט־ע :וואיטצען אץ מ'שי ייעי-ן - ויעח־ען■
 אבאננענט - נעיעטונם• נינט נ!)ך איום פאסטעץ פעניע

 י!)׳;' ״ינשע! איה־ע פ- -אנק אוי&היכטינען טאטרא:
 5 *י • ווערדען שי־קענ-לא•׳״׳ העד ש־עפפע־ פאט נינטנעצ!)נען.

 ■ נעצאנען. נינם :ס^מאלאני אין פ י' ימיין - נעצאהלם.
 ״•־•י־' ־יא נעשיקט. נעידינשטעס אץפי-מערע: ר י׳ הע־יץ

 נייא ד־עזעלנען ז־א לו!)ללען נוטנעש־יעבען. איהנען ן
— נדינגען. אבצל: אץ

 צי :עח־א-נעניע אי; פרי איני העדין
 דיע- אין מאן ש*יגמ פעסט אין היעד :מונקאטש אין ב׳ י׳

 יה־6 אוד,ר י• !־.־;דעגץ ז*ין, צ* ט־־טטענע־ שא־גע קונסם זעי־
 ברי י׳ ־־־■עירן גענאקק• שרישעס שא; היע־ מאן בעקאממט

 אין ע׳ ב הע־ין - :עשטאטטעט. נ־:ט :אבארא אין
 שאל- או*.ע א־נס ד$הל אילט אונטעישיעד דער :ט׳-סיגעט

נעם־־שט לייבם קאגץ מענגע דיא ד^ך לענה

פערלאזונג.
- וואלדשטיינ-לאזע. גראף •י -

סע־■ 81.פ^־נענ^ממענעץ דיעזעס 1..: אט דער בי*א
̂זונג  א*יף גדלדעץ 20.00(! מיט הויסטט־עשעע־ דע־ שיעל ̂י

 אויף נילדען 2000 מיט ער6טרעפ צווייטע דעי ׳17870 :ר׳
 אייף נולדעץ 1000 מ־ט ט־עפשע־ דריטטע דע־ ,03422 נד
 נ־. אונד 55631 נ־׳ נעוואננען נולדען 500 •ע ..35363 נד׳

 נ־׳ ׳16111 נ־׳ ,2903 נר. געוואנגען נולדען 100 יע .66867
 ;עדדאננעץ נילדען (>•־• יע .60167 נר׳ אונד 38530 נ־׳ ,31383

ד ,30902 נר׳ ,13813 נד׳  ,61315 :ר׳ .־:,3137 נ־׳ 31050 נ
ד אונד 92725 נ־׳ י,9387 נד׳ ,85599 נר. ,72095 נד׳  נ

95986.
 - מאלם־לאזע. פירסט -

 ז$־נענז$ממענען6 מאנאטט דיעזעס 15. אט דעד נייא
 ד^טטע־יע־אנלעהענס טאלמ׳שען ם־יטטלין דעם סעדל^זונג

̂ם  2׳׳׳•׳׳.״ של׳ מיט הוישטטרעשפער דעי פיעל 1885 יאהרע ש
 ט־עשפע־ צויייטע דע־ ,12709 ;-׳ אדף קז^נווענציאנסמינצע

 מיט ט־עפפע־ דייטטע דער ,48306 נ־׳ אויף 2000 של׳ מיט
׳נעוואננען 200 של׳ יע .82375 נר׳ אויף 1000 של׳ - ; 52995 

 73911 23102 ני׳ געוואננען 120 של׳ יע ;79810 נד׳ אונד
 2׳ 512 16265 4953 נ־׳ נעוואננען 110 של׳ יע ;87651 71417
 נע• 100 של־ •ע ;58021 או־ך 70279 65826 50713 22928

 40515 33859 30575 ־25878 25558 13211 311• נד׳ דאננען
55601 58728 61880 62517 75629 79514.

וואארענ-בעריכט.
•ולי. - . פא.ם נעטריידע-נעשאפט

 דיא שא;■:, ה״טע ווא- ווייצען אי; או־סנעבאט הא;
 שעטע־צענטנע־ 14.000 וואוהדען ע; - :•נ:טינ. קייפלי:ט

:פע־ק״פם פד״וען נאנשטעהענדען צ״

1 ע צ י י ו וץ
דייסענבורננאטשקאע־ טה״ס י׳ סעסטער

קילאנ-אשש 100 פעי פ־י־ל

10.10 10.25 10.10 10.25 10.05 10.20,
10.15 10.3! 10.15 10.30 10.10 10.25
1020 10.35 10.20 10.35 10.15 10.30!
10.30 10.45 10.30 10.45 10־.25 10.40!
10.35 10.50 10.35 10.50 10.30 10.45
10.45 10.55 10.45 10.55 10.40 10.50

—.—1 75 
10.10 10.25 70
10.15 10.00 77
10 2* 10.35 78
10.30 10.45 70
10.35 10.501 80|
10.45 10.55| 811

ק״. 20 :■לדי 8 בה ין׳ - :ולדי — פא; קאדץ
ב ק״ 80 :■ליי 5 פא; פוטטע־ ע ט ם - ע נ

 - :•לדי - ניד קי׳ - נולד׳ - פאן ב-עננעי ק־׳. סב׳
ק־׳. — נולד — ביל ין׳ נולד׳ — פאן

ק עי  ןששען4ק :׳;;־א;ט :אנין קא;ן ע־ :ק״ם אין די' ור ג׳ י
ט איני דנ ; דאצל נינפס ני  פינאנציעללען ייא נאפירלץ־ אי

א ; אי; ר אי׳ הע־־ן - פ אי  קאננען •די :" -
 ווידסלדפע; נעזעפצל־נע; דע; ניונדלאנע או־ף נו־
 נור ליא פען—ז נ״אננפ״״ן ערפהיילען: אויסקלנספ פ^לנענדע

ה  הייססס .קון־פששא־ פע-קדפען. אישיפפאנ;6 אויר 10 נ
 נ־אננפ- א״נע דאנענע; -פאלינקא-שע־עש״ ודדפסיעה, איין

איינע :לאנפ נע־יאהנליך שא; יייא אדע־ וו״נ-שענקע,
 אננעפאננע; איה־ 10 פאן שו; לעפצפע־ע ■שנאפס-בופיקי.

 צ*נ־-האלצ- אינה צינא״עטפענ-פאפיע־ בלייבען. נעשל^ססען
 ניעי. יל!) נאספהיהעדן. דע; אי; פע־שלי־סען. ליא רדפען נען
 א; שנאפ;ע אוץ־ די־פע; וורד, *עראנריינט ד׳ י' אוי וויין

 פ!); ״ערען. פערקייפט ה־נד־רך פאנ נאנצע; דען ז!)ננטאנ
 אין :!)־ זעלב;פ נעזעפצע אי; דיעדע־ אהט פעלד-איבייט

 דעד דעשנאך אילט א־בי־פ דיעזע רעדע. היא ־־:'::פעי!) דעי
עי :״א נל־ ען.6)י1אונםעדד !!)ננטאנם־להע  נאיפנע־י־א י

 דעי שיטי א— פי־ ״ערע; אונסערני!)יען תדע דיא דא־ף
 שפעיענדען פע־נינדלנ: אין נעא־ב״פוננ אלנד פי!)דלקציזק

ר אלה־ ״ פא־ ארנייפען. דייננענדיק אונאי־פשיעננאיען י  פ
 פאכאק- ;1אי א־פיקעל אנהע־ע שאנטא: אט זיא דייפען

פעיקליפען. ניבט וואאדען

ט• ייא טוס ירם א; מאנגעלם ווענען עאנ  נ
פוננ אי ע פיר אנפ-אנען איברינען אללעי יי סט אנ  נ
צוריקבל״בען. ניגיצער

ט8 : 15. □0חה1<1ו8<ם1 !11111 0 60ץ0.ז ,״א1 116!1*046ז

קילקנ-אש;•'

קאנקוח.
 איזט געמי״נדע ארטה׳ געפערטינטען דער א״ן

 שודט צינל־יי דעי בעל-תפלה. שטעללעאי־נעם דיא
 דיע- סעסטעטבער 1. אם איזט׳ וטודל קורא יבודק

 יאהרעסנעדאלט -- בעזעטצען. צו יאדרעם זעם
 אונד שחיטה נאניציע וואהנונג• פרייע נולדען׳ '-׳50

)לומענטע.4נעבענ-עגי א־ני־כע
ע עטען.4לעי,ט6רע  אוננאיישען דעי תעלנ
ע אנ  קבלות טיט איי-־ע מאיען זינד■ טאנטיג שפי

 נענורטם- טיט לאוויא ראבבינען• >!רטד, דרייא פאן
ען אן אוינוסט .<ביז געזוכע פערזעהענען ציינניס  י

 איינזענדען. נעמיינדע-פארשטאני נעפערטינטען
 בערופענען ל־א נדר ווערדען פ־אבע-פא־ט־א; צום

 נעוואהל- דעם נור רייזע-שפעזען או:ד צונעלאםסען
צוריקקערשטאטטעט. טען

 1(61118011 2י11101זי 1(1114. 610014
.)111 0168)11*2(̂ 111(11)7187.8-1

ביללינע פארציגליכע
 י״רד:־אבדם דעסנאטור-וו״נעס שערמעהרונג

נעלעהרט.
 בלאטטעם דיעזעם ער^פעדיצי^ן דיא אן צושריפטען

־5 אונטער

בוכהאנדלונג ד־א
>יז6

כ ר ע ב נ ר ע ט גןיאטם. עט ש
 16 ־אשבאבנאבסע בידאפעסט,

 לאנער אםםא־טירטעם דייך איד״־ עטפפיעהלט
 סילקר. ביז : פאן סדורים ספרים׳ גאטטוננען אללער

 עלפענביץ ארע־ סאמטט אץ ברויט-נעשענקע פיר
 ציצית חומשים,תפלין׳ מחזורים, ; פל ביז סו׳-! פאן

 אלטע תודח ספדי קודש• בלי שופרות, מנלות• מזוזות׳
 טליתים זיידענע אונד וואללענע פי־נע נייע• עט
אן טליתים. טירקישע עבט אויך פלי. •־■ ביז 2 י

לשלחן׳ מבטח פרוסת• אוי־ . י ,
 ביללינ- דען צו נ. ד. או. מפה הופה׳ לפית. טאנטעל

 ;־אםפע איינע האבע זאעבען - פרייזען. פטען
 ספרם זעלטעבע וועלבער אץ געקויפט• ביבליאטחעק
ה זי;ד. ענטהאלטען ט י ש . ־ ם ־ ט א י  נענען - נ

ח אונזערן וויר זענדען קר. !2 פאן איוי.זע:דוננ ! ו  ל
ב , ״ נ ר  ניי- דען או;ד יירש-דייטש מ־טימנהנים ת

פראנקא. טא־קטפע־צ״יבניםסעז עפטעז

 נליצערן, נעלאטינע, ודיננייסט. דויזענבלאזע■
 אונשאדליבע ענטזייערוננס־פולפער ודינבוקעטם■

ינקלארוננם־פולפער׳

ירינקראנקדדטען אללע :ענק טיטטעל
האלצפיפעל. אעד ב־ע־טיפסעה.

טאשינען פערקאפזעלוננם־ אוני

£ס14 1 1 ־1 ד 1־1־ ¥ 0 7 1 1 0 1 . 0(0
ז1101ו,!ג״0 1. <18-8־41810.■ןצןש .!■!קנסה! 604,)א.<ן< ¥11,. ג

שע א־:־ עספענצען : ;•׳<•־:<־ע—ע8א;  אלע אטהעיי
 אוגד ט־עבע־־ של־ויאוויטיז• דום• פאי ע-צ-נלנג צי־

ני לי־א־ען ;א־טען אללען לאנערבדאנטיויין■ עפם־נ אי
אהנע ללענע קאלעע; א•״־

םא;־פילאציא:םביבערא־:ד פ״־זיי־אנטע
ב-־אנקא. א־;ד ג־אט־ש

•ולי. 20. פאם שלאבטפעה-טאיקט ודענער
 ציי איני •עשיר, :25 בעש־ו: אליפנריעב יע־

 ן ־״שש״־ 501 איני נאל־צישע־ 1061 אלננא־ישער 1730
... .ןא שט•- 721 דא־לנשע־ דא;ע, אי; ..... ^.
 פ־״:•; דיא פי-א, שענדענין דיא ללאד אליפטייענעס ליכען
. איש ודנק צ■ );;ען1 איננא־״שע נעצאהלשע: שאן 2-

. פלי בה 52.— פלי  פי׳ נ~ .!:•׳■— פל• צי נאד״צישע ,02-
. פער (אללעס 64.— פי׳ ב״ 50.— פלי צו ויישמע ,02-

י ״ ־ י ־ אנצייגען. נעי
 •*א־ט ־נשאבע א •עדעס קאשטעט ר
 נ־ ן ע ב א ט ש ב ו ב ן ע פ ט ג

י״! א״נזד מ*ט

ה־׳ 2
• ק=ע

א ר־׳.א**ט : אנצ״גע -
 שטעמפעל־ אן ק־׳ 30 בעשא־אט ראש- מיסשעץ לא אננעגעבק,

 אנ־ ד-א איבע־ א״שקונשט — וועידק. ענטריבפעט נעביד,ר
 בלאטטעט. א־נזע־עס אדמיניסטראציה; ד-א ערמהיילט צייגק
יע־ ייע־דען מע6אויסקינ ש־־שטליבע ;א־נענטנעלטלץ־ יעדעס

 אונטער לינד צייגניססעס
א אן .8.0.25•  עקסשעדי- -

 צו בלאטטעס דיעזעס צי^ן
״:טען.
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 שטעללע אן ל.י ד, א ו ר-ו ע נ ' ב ג א ״־ י
 דר בערופענען לעטבערג :אך פרעדנעד אלם דעש

י' ן ע ז ל י פ אין וואורדע א ד א ק  ' ע ~ י
ר צום ב א א ר אדם ע נ י נ נ א נעוואהלט. ר

־ ר ע ד ף ע י ר ב ן י י א ך א ע י נ א ק
ן י  קאניג יוננע דער וואהרענד ע.) י ל א ט א נ נ

ר ע ד נ א ס ק ע ל  דער ארן־ סערביען פאן א
ע  פעראפפענט- בעפינדעט■ זיך רוסלאנד נאד ״•ז
 בריעף נייערען איינען בלאטט רומאנישעם איין ליבט
 כעל- איהרער איינען אן קאנינם דעם מוטטער דעי

א •י לו־טעט גריעך. דיעזער פריינדע. נראדער  ״י
 אבער ליידער בערודן־נען; שטערין מיינען וואללען

 מיין היילטיטטעל. קיין הערצלייד מיין פיר עם ניבט
 וואונדע ד־א זיך ווירד ניעמאלם אונד בלוטעט הערין

 תא נאטט מיר ראם א. פערנארבען. אונד שליעסען
א־ פערליעהע, קראפט  לעבען׳ צו צייטלאנג איינע נ

 בעראטהע־ אונד פריינד אייןטרייער טיר ווארען דא
 דא צייט דע- אין אוננליקם, דעם טאגען דען אין
- ן קאניגם דעס ז־יטע דער א; א א ל י  אי: זא מ

 אין איץ־ מיך האבען :יא דאטטע. ליידע; צו ענדל־ך
ץ אלם נעקאננט• פע־צווייפלוננ דער טיאנען דע,  א
ע איינע דודך נור קינד נעליעבטעם ט־ן עי אני עז  ב

" דען דו־פטע. זעהען מענשען יענעם ננאדע ם א  אי
 בעפטעד דאי זאנען פעראנטע. הערצען טיעפשטעם

 טיך איך דאם נעמערקטי יעמאלם דא האבען פרי־נדי
 וואר י בעפאששע שפעקולאציאנען פאליטישען טיט
ד ע תעזעם ניבט א אננ א מ  זא כאטטי; בעשטע ת

 וואר'י בעקאננט ניבט הינטערלישט זיינע טיר לאננע
 מושטע׳ זעהען אי־ אלש דאטאלש■ זעלבכט אונד

 טאיטרעש- איינע פאלאשטע קאנינלינען דאשעראים
ע - איינפידרטע סענ-וררטהשאפט אנ  דא- איך ה

ד טאלם  דאש פע־נעששע; אוינענבליק איינען נור אי
ד א אונד דיא וריב זיין א  דעם עהרע דער היטערץ ת

ד העררשער-דויזעם■  וויששע; — פערבאננטע בין א
א ׳׳ דתישט דאם וואס דאי  דעם א־יש איזט טוטטער ת

 דא דען פעריאנט זאד-נעם איינצינען איד,רעם הויזע
 וועלבער מילאן. אנ־נ)ר האט. נערן אונענדלץ זא

 פ־רםטען אונד קאנינען קאיזערן■ פאן פריינד דער
 איינעם אי; בענגינען■ דאטיט דך טום א־זט' נעוועזען
 אדשוואנדערער פאלנישע מיעטד,ב-ד,אטעל פאריזער

̂הן■ נעליעבטער טיין אונד עטפפאננען■ צו  מיין ז
 איש בעוזיערנסווערטהער. איזט קינד. אי־נציגעש

 איזט ר ע ו ו אונד בעטטלערם. איינעם קינד דאם
 ? פעראנטוו^רטליך אלליין אונד איינציג תעזעם פיר
 באראקטע־ לייכטדננינער זיין מילאן. קאניג. דע־
ד י דננלינקייט זיינע יאהצארן, דין  זעהר קראנק. בין א

ד פיר ווירדע טאד דער ;קראנק  ערלאדנג איינע מ
ד אבעי זיין׳ ד שטערבען• ניבט ף ר א ד א  א

טה־יל צו נערענטינקייט מום סיר לעבען• ס ו ם

ד !ווערדלנן  מיינע מילאן. קאניג דען נאך ודלל א
ע אונד פיינדע בעלנראדער  יעזואיטענ- נאנצע תעז

 מיר ;זעהען ליעגען פיסען מיינען צו נעזעללשאפט
 צו סיר זיא מום נאטט ווערדען. נעדעבטינקייט טים

 ניבט. עם ער טהוט אונד לאסםען. ווערדען טהייל
ד שווארע דאנן !נאטט קיינען עם ניבט דאנן  רען א

 קאנינ דאם זיין. דאם דארף אב. בריסטענ-גלויבען
 וואה- טריאוטפירע. לעבענס-ענדע דין אן ביז טילאן
 איר- איינעם אין פיעלל־יבט טאנע טיינע איך רענד

ע- אסטעררייך פאן תעזער ? בעענדע רענ-הרזע  נ
 אן ארם פאריז פאן זענדעט טילאן קאניג קרפטע

א  בעפעהלע. זיינע רענענטשאפט אונד רעניערוננ ת
א ד׳ י א איני  דאם פיר טילליאנען טיינע דא ת

 בץ דא דיאכע׳ געאפפערט שערביענם נעד־הען
ד רועג? אך׳ 1 פעריאנט פערלאססען.  דאם אן מיך א

 ניעדערלאנע דער נאך מילאנם קאנינ בעטראנען
 ער. 1885 יאהרע אים שליווניצא בייא שערבען דעי

 פראנקם סנ״-י״ פי־ ניש נאך ורען פאן ער אלש איננערע•
 ראטטען זאנגעריננען וויענער נעזעללשאפט איינע
 בעדערבערנטע. קאנינש-פאלאשטע אים זיא אונד ליעם

אונד צוואלף אנע  טיט ער לעבטע נאבטע צוואלן־ ט
י וואדרענד אונד צוזאטטען. איהנען ד ע  אוג- זא ז

א ד׳אטטען טערהיעלט  אים זאלדאטען ארטען ת
א עששען, צו בראד ב־ששען קיינען פעלדע  אפפי- ת
א אונד זאלד י קיינען ערהיעלטען ציערע  אוננליק- ת
 אונד וויין ק־ינען דאטטען פערוואונדעטען ליבען
 איינטאל ניבט יא שפייזען׳ רראפט־גענדען ק־־נע

 פערליידיע גאטט ■ואונדען. איהרע פיר פעיבאניציי;
א ריר  אוניליק ט"; אונד שמעדן טיינע! רראפט• -
 נאנין בין איך 'פירכטערליך ליידע אי־ י טראנען צי

 נערווענ-ק־אנק- איינע פי־בטע אונד אייפנע־ענט
ט א דייט. ט א  - !נעשעהען וואונדעד איי; לאששע נ

ע.־ ־ ל א ט א נ
- י י ק נ י נ נ א ד ב א נ י א א • <ד ל ו ב  ט

 ווירד נ■ ר ו נ ם ר ע ט ע פ אוים ם.) נ ע י ר א נ
 קרייזען תפלאטאטישען היעזיגען אין :נעטעלדעט

 דעס אבלויף פאר נאך בילנאדען דאש מאן, נלייבט
 ט י י ק נ י נ נ א ד ב א נ ו א דינע יולי טאנאטש

 א"נ- ק״נע דאנענען רושלאנד דאם אינד ער־לארען׳
 אי־נע ווארע ודאש - ווע־דע. ערהעבען ווענדינג

 ן ע ש י ר א נ ל ו < דע־ ויענדונב איבע־־אשענדע
ז) פראנע״

ן ע נ א י צ א י ט ש נ א ט ע ד א ו י י  נ- א ר ק ב
 ר־יענש-ישיפפם- פראנצא־־שע איינע ט.) ד א ט ש

 ל־אנשטא־ט אין נעסטערן איזט אבטה־לוננ
 אננע- לאנדוננס-פלאמצע. רוסישען בעריהמטען דעם

 פריינדשאסטס- איינע יתששען דען אום כאטטען
 רושישע אונד פ־אנצאזישע אבצישטאטטען. ווידטע

דיעזעם פאן זייטיטאנען שאן שפרעכען צייטוננען

ד • ט ט א ל ב ס י, ל א ם ס ע יש ״'

 ■״ווענדע-פונקט א־נען דא וועלנעם בעזובעיפאן
 אין עדווארטען. פאליטיק" שען אי א",־אפ דער אין

ד תרפטע אבער וואהרהייט  קראנשטאדט אין י
 דארט וזירז■ מאן עראייננען. בעזאנדערעם ניכטם

 אוישבדנ- טרינק-שפתבע א״נינע טדנקען■ עשסען■
 מיט אונד אבפייערן קאנאנענ-שיססע עטליבע נען■

 צור אנטדעטען. הייטתיזע תא - בענ״שטערוננ
 בינמים- רישיש-פראנצאזישען דעם פערווירקליכוננ

ד ר־אנשטאיטע־ דער ווירד סעם י ע  שווערליך נ
 קראנשטאדט צו דעטאנשט־אציאנע; תא פיהרען.
 לאר- רעכט זאנאר אוטשטאנדען אונטער קאננען

 פאלנען נעפאהרלייען פאן נעשטאלטען׳ זיך טענד
זיין. בענלייטעט ניבט האפפענטליך דא ווערדען

י ד נ א ( נ ו ק י ד ד ו ע ט נ ו ר א ע  ד
ן ע ד ו ן י י ) א ד נ א ל ש ו  אונ- אד,נע ווירד ר

 תא בעריכטעט זא ;נעאיבט וריטער טערבדעכוננ
 פעטערם- ארס דערזעלבען ורא צייטונג״. ״קאלנישע

 יוםטיצ-מיניםטע- דאם דאט וררד■ געטעלדעט בורו.
 בריסטענ- צום יידישען• תא דאס בעשטיטטט, תאום
 ־עבטשאנוואלטס-נעהיל- איבערנעטדעטענען טהום

 פאלל-בעדטין דען אין יאדדען 3 נאך ערפט פען
 2■ל אם טרעטען. שטאנדעס-רעכטע נ־־ען איהרער

 וועלנע פ־ישט דר־יטאנאטליבע תא ענדעט יולי
 אבוד־- צור יודען לעבענדען פעטערשבורנ אץ דען

 נעוואהרט געשאפטע דארטינען איהרער קעלונג
 תעזעל- ט'םםען צייט דיעזער אבלרף נאך וואירדע.

 פער- זאפאריט הרפטשטאדט רוסישע תא בען
לאשסען.

 ד־עזעי או:טער ערפינדונס״) באזורללינע י-איינע
 אידם טא; דיא דלקד׳ ״שעטטעד ווידעררושם אינע־שיישט

̂א ט ע נ • ̂ט אז־ט ̂ז זעלנסט- שאש פעלדו:: נעגיאשטע ־ ו

 גענאנגטען דעט ארט :אנ-:ט דיעזע ווי- דא ל. י י ו ו
 קוועללע אלם אייך דאטזעלנע או;־ אינעדנאטמעץ בלאטטע

 ליםט,6פ אונת־ע "6 עם ■יי־ ע־אנטען האבק. אנגעפידרט
 ט^לל־ נאם־ינט דיעזע ■אם נעהדען, צו :אט״י א;4דא אויך

 נעיו״ד- איזט עט איזט. לו£ט;ע:~ט£ע; דעי אויט יטטא:־י:
 אויטטיני׳; נינט ליננער נאזווילליכען דיא דאן ראם לין,

 טאו,"־"טעי נאניינטען צי־ט צו צייט פאן דיא קאנן, טאנען
פאנ״צירק. ועלבטטטא-דעך

שיע- אויש ידע; ״עי איבערשררעממרננען) יג־אשע
א״דאלטע:■ :. <! ד . < ;עד־ ש ; ע • ז ע ל ש גענענדען לק

אויטטדיטט דק צבען ה! וו^לקענג-נע הייפיגע או;ד -ענען דע־
:•יטטע״-טדאל א:צע : דאש פע־אי־:א:ש פליששע ע־ע־ מעהר

ני־טטע שטאדט דע וואלל-ג־אבעז ד*א דעע~• א״;עש ש נל*•:
־;׳ישטע-שלוטש דע־ ■ םאסס״יעץ. קאהנע! דיט נוי דאן קא-ז

נעוואהנלינען דעש א־בעד םעטעד 4 א*זש
שאלל- ז־;ד דא־שע־ ̂ך נש ע־ע—דע פא־מוואד־ענד. נז שד״

 איני,"ל דדאהענדע; דעט וו־א מ־ר, א־נע־לענטען .יטאן
 הרשם אלט איך, ע־היעלט דא קאננע, ווערדק אננעויעה־ט

 תא דא■ 21. דעט אבענד אם נעסיינדע, יידישען וו-ענעד דעי
 אי:• א־ט נאבטיטטאנע אלנענדען6 אש דעדצאנט, דעט וו-יזו;:

 איי קא״טע ווארל איינצופעדען. ט־ך קריזיציא;ס-;ע:יידע
 נאט וויים דיי; או;ד ד־אהטע, זעלנטט דיר דיא אד,ר,6נע ד־א
 , יעטטע פלונט ד־א דורך ט־ך איך דאט פלעהענטליך, נדך

 זינע■ לא איש נלרנענטנענאשטען אונזעיע האטטע ד־עם אשעד
 צו־ בליעש. איך אונד פ־״זנענעניען, פעדדע־נען דעט יעי

 דער נעני־דע איש איך ערשיק שטונדע פעסטנעזעטצטען
 :אך איך •יאו־דע אנ;עלא:י.ט, דאזעלשטט מים ;אינקווריציאן

 אנצאהל ;־אטע איי;;■ איך ווא נעפיהדט, נעדיכססזאאלע דעט
 טע־זאדטעלט שעדייטם דע־צא; דען אויך או;ד טא;נען שאן

 ויינק איינען אי־ף אלם אייננעט־יעטען, איך וואד קוים שא;־.
 ע:י;ע1ו או;ד ע;ט*עד;טען, דך טא;:ע צוויא יע־צא:ש דעם

 דעס- או;ד א;קעל אייע־ען ראן שלעששטע ששאטע־ טעוטען
 שילדע־ן, צו עש, די־ עילאסשעט אך, זאאל■ דק אין וריב טען
 איך ;עעטשטעללט דא ט6קעדקע־-הא דער קוואלען ד־א וויא

 אין אנע־ איו־אעל, ישי וואקקע־ען דען ;עקאנ;ט, איד,ן האנע
 דע־ שטי־ קיינע ווא־ ל־יב זיעשען נענדענלינען דיעזעש

י;רען.׳8,יויעדע־צו נעשטאלט שטאטטלישען עיעסאלינען
 דייך נאך ש-דע־ץ א־־עדען איך זאלל וואצי .דאך

 איי;- דיא דאן :אשיעש — עדיאהק?! ד־טטריילו;; תעזע
 דעט ניישט-טאטע־ דע־ דך ע־דאש טארנעטיד־ט, :עקעדקע־טען

 ווי־ דיא א;קלא;ע, ש־עקל־שע דיא שעדלאז אונד דע־צא;ם
 רע־• דע־ ש־אוטע ווא־, ע:דע צ• ע־ אלט קענ;ען. אללע יא

 אלש א־;־ שעקע:נע, •צולדי: דך ע־ אש אנקעל, אי־ע־ען צא:
אידם ד־אהטע פע־:יי:טע׳ שטידדע לו־טע־ דים עט תקע־

 צוקטע דיע;ע קיי;ע אשע־ טאלטעד. דע־ דיט יע־צא; ־ע־
 :או־טייעף עד אלם א;קעלש, אייע־עם א;טל־טצע ־עש אי;

 דאי■ או;ז קא;;ט צע־טליישען, לייש אעזעי־ען קא;;ט א־ד־
 ודד דאס ע־נ־עשע;ש,6 דעט ;עשטאנתיט דאט אשע־ דק,
 !•קאדדען אונזעדעליטשק אישעד ;•ע ויייד שע;אננען, :•שט

 דעו דיעף •ודע־, ניטען, )טי;1ש־ דיעען זא^לטט ■דוא
 — דיך, או;ד ענדע, צו איזט :עדולד .ד":ע דע־צאנ.
 דאדיט לאטסען, ק6־ו ,דאנעאיך - דיך אן דך עד וואנדטע

 יודען אללע־ ירא דיינען או;ד שיוט פאלטע־ו;; דע־ צ־י;ע דיא
 שעקע;;עםם. דייאי: טע־ש־עשען פלושוז־־דעען אןדעש א;טדייל

ששא:;ען.״ ־אד אויפם דיך אויך ווי־ עדע
שעחאפפלו;:׳ ד־א דו־ך ;; :•בייפאללס־מורמעלן .איץ
גונסטען צו עם, וואנטע :ד ־ נו־ ע ג י י או, דך ערה*ב א

דעי ויאד עם *•■:צולעדען. רט זיץ אננעקלאגטען דע־ ז ו̂ו
 ציואי דע־ אי;קווידצ־א;ם-:עשייועם, דעם שא־שטעדע־ :־■•זע

 דיט איזט. דא;ן :ע־עשטער איין אשע־ יודען, דע־ י-;ד6 קיץ
 שולד דיא -אש דע־צא:, דע; ע־ :עדאד:טע ייא־טען דילדען

 דיעזעלנען דאט זייא. עדוייעזען ;•שט נאך א;;עקלאנטען -עד
 ־אש- םע־זא;לישעד ויעיק איין זייא א;קלא:ע דיא שע־״י־שטען,

 אמע- דעם נישטע איינעד דע־ איננאציאיש, פאטע־ דעם זושט
 נאננע- ליידענשאפט •צט־אש־ישע־ אין איז־אעל •;טיד—יט

 אלס אנשיין. דק עט דאטטע שאן אונד דאשע. שטעללט
 אויש־ צום );1ד.עדצ דען -עדענדען;עלי;;ק, דעש עט •אללע

 איץ פלאטצליך אלם נעשטידדק, צו שוןלטע־ו:: דע־ שוש
 עט ד־טטדיילטע, או;ד א־עם־אט אעקודזיציק דע־ דיענע־

ק זייא  דק שא־ ;אש>)־ט דעד אמעקאדדען, טעי— איין ענ
 נעוייטפעי איין זייא עד ;וו!)ללע ווע־דק נעשיד־ט דע־צא;

)םטעו1טי;עי-קל5ניע:־עדי איש שעדיענטטעטע־ ן, א י ל • ק

ערינטק. צו ווישטינעס דאנע או:־ ש־א;, צו  שעשעדל אויף נ
ק אין דערזעלנע וואודדע דערצ^נש דעם  נעש־דיט, זאאל ד
 אין זייא עי :דיטטד־ילטע ע־ וואט שאן. אדנט איד־ אונד

ע א:נעשטיע:נםעםםעס ט ט  נעוועזען ־אסם צו שטו;דען 32 -
 איננא- אן ד־א אעטיזאט, ד־א אוש נעאיילט, ד־עחעד או:ד

 דיטצוטדיילען. וואו־דע. פעראינט סיקסטוס א•:־ ציאוס
 ע;ט- שעתושטע ד־א עד שע־שוויע; זעלנסטפעדשטאנדל־ך

 ׳איטעלעס איד־, דאט שא־. ע־:אש דאדשען. דעד שידיו;:
 נע- נעשאננען דא אוישנעלו־ערט, דאנשען דען ד־כאעל, או;ד

ק או:־ ;אספק  עם דאטטעט. או־ם;על־עשע־ט דום־טען ד
ק אועפאנליך, וואהרליך איזט ק שילדעדן, צו איעדרוק ד  ד
ק ווילדעס איין :דע־שאדדיעף עדצאדלו:: דיא ״  אונד שי

שק:אך  עט- ראו דע־צאנ דעד זאאל, דען דודך ני:נ ■אשע יו
 שטיין, דינעי אויז שויאלי צאד;-אדע־ דיא שארנעששמ;;ק,

:דאנן ריק* או;ד רדע ע־ :עשאט שטיפפע פאנטינע־ פיט

 דיא ;נעדענעלם איזט ;ע£א::ע;ע; דעד ש־קזאל ״דאט
 שאל- דיא דאלע פאן ווע־דען. צע־טרעטק פוש שלאננענשדום

ז־ טערווע־קציינע

 אוים■ נעשעדל דעי וואו־דע נליםצעםש;עללע .פיט
 שאל- דיא ע־שיעדק ששאטע־ פינוטען ווענינע אונד נעשידרט,

ק אלל פיט טע־-קועשטע  פענשענ- דע־ דיא ווע־קציינק, ד
 או:- דעד קוואל או;ד פא־טעי צוד עדזאננק ט־ישליש וויטין

 לאטטט שאן אננליק איד־ :עוואלט. ־א־,ע־ אששעי נליקלינק
 איש שידלק פע;של־ך איי; דע־ •עדען, איי:עם שלוט דאם

 •יא אונפענשק, דיא אנע־ ;ע*—ע־שטא פ־אנט, דערצען
 ערשאיפק.־ קיץ קא:;טען זאסען, נעדינטע צו ד,יעי

שאל:ט.) (סאיטזעטצו;:
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 נאה- יעדעי ווענעען תעזען אריך וועלכעס למט
ודרד. נערוינט רונגש-צוויינ

 איינצינער קיין יעטצט ודדד רוטאניען נאך
 נאך ד^קוטענטע •-:ע ״איען אייננעלאסשען, יודע

א קדפלייטע, טען אללע ויין. ארדנוננ אין זא  ד
 אב- שאנדע טיט טיששען פאהרען. רוטארען נאי-

 דען פאן ז־א דאש זיין, פיאה נא- אינד צ־עהען
ווערדען. נייסד,אנדעלט ניבט וואלאבען ראהען

 נאליצישען דע־ דאבבינער דעם עש איזט א־ג
 נייליך דער ערואננען, ו ו א ט א ל נ א ז שטאדט

אי ז־ך אי. יוטאניען' נ  פאלל- וואר פאשש זיין בענ
 ר,אנ- רוניאנישען פאש אוני ז$רדנוננ אי; שטאנדיג

 ארשערדעם אידם דעד נעשטאטינט, ודען אין זול
 דיעזעס דאנק טיטנאג. עטפפעהלוננש-שריינען איין

 רוטאנישע דיא ראבג־נער דער קאננטע שריייען
 יעדאך ער אלש פאששירען. אוננעדינדערט נרענצע

 אננעהאלטען עד וואוידע קאם, י ו ק א ב נאך
 כראכטע טאנע אנדערטדאלב פערהאפטעט. אונד

 ע־אפש- ענדלק־ איהם ביו צו, נעפאנננים איש ער
 בענליי- פזןזליצייליבער אין ע־ ראש ווואורדע, נעט
 מאכע; נרענצע דיא א־בער רירךיזע תא טוננ

ה נענען פרייטאג וואר עש מיסשע. ענ  ראב- דער אי
 אשר״זע-טעי־ דעם פערלאננערונג אום באט בינער
ה ביז מינעם ג  ביט- קיק א־הם האלף ראך :אבענד ס

 איהן טאן בראכטע נעוואלטזאם פרעהען. אונד טען
 פאליציילינע־ אונטער מושמע ער אונד באדן צור

ענטור-הען. שגת דען אויפזיגט
 אין בייננט ״ראטאניא״ בלאטט דומאנישע ראש

 אד- גיפטגעשוואללענע נעהאססינע, נוטטער •ערער
א גענען טיקעל  ייננ- איהרער איינע- אק יודען. ד
 :פ^לנענדעש צייטונג דיעזע שרייגט נוטמערן שטען
 דיא דאם שטעללען, אגרעדע אין עם קאנן ״ווער
 יאה־ צוריטויזענד זייט יי זינד ארג״טס-שייא יודען

 אונד צערשטרייט וועלט אללער אק זיא דנד רען
 פאן שפור א״נע נור ארך זיא האבען <?) נירנענדם

 שטאדטען רען אין ארך צוריקנעלאששען. אינדושטריע
 נעניעסען׳ רעכטע אללע חאן- זיא א וי איטאליענם■

 נענינע■ צור ציינט ראש נעוררקט. נינטש זיא האנען
 דע־ :זינד פאה־נ ניגט א־גייט צור יודען רא ראם

ל עלעטענם, איהר א־זט אלליק דאנדעל ד  אידנען ו
 פאלשע; איינען איזט. אננעבארען בעטרונ דער
 לייכט. זעהר איהנען איזט ראש אבצולעגען, א־ז־
א פארדעק ייא  פאלקע רעם אונטער טרונקזונט ר

א אונד  געאמטען. דען אונטער געשטעגליגקייט ד
 ניע- זיך יודען דיא וועלנער אין שטאדט, דיעיענינע

 ענט- פערדערבען וינערען דעש נעהט ■ דערלאשסען
 אידר איזט ׳־אטאניא.״אונדווער שרייבט זא !״ נענען

 י- מ צ נ א נ י פ רוטאנישע דער - ? רעדאקטער
י ו ק ם ע נ ר ע ו ו ר ע ט ס י נ

טאגעס-נייאיגקייטעז.
ר (ד נ• א ר ה ט ע ש י נ ע י ל א 0 י א ע

פי*־- איזט נעאפעל, פא; פרינץ לס ע נ ל א ם
 איזט עש אייננעטראפםען. יאנדאן אין נעשטערן

 וועלכען בעזרך, םאיייטישעי קיץ■ איינענטליך ראש
 עננלישען רעם ר,אניגס-ז$הן איטאליענישע דער
 ד,ערצ- דיא דעדזעלבע ורדד ד>ןך אגשאטטעט. פע הא

 ווא- האפען ביידען דען צווישען בעציעהוננען ליגען
ע נעשטאלטען. הערצלינע־ נאך טאנליך אנג  מ
 אין וואהלוואללען רעם מ־ט בעזרך" דעזען בריננע;

 דריי-בונדע רעם עננלאנד וועלנעם פערבינדוננ,
הענט. נענענאינער

ר ע ו ע ו נ י י ל  ק- ע ל א נ י נ א ק ק
ן ר ע ד נ א א ם א י פ ב ר ע  פיור- דאט ן) ע ש

 אננעטרעטען, רוסלאנד נאך רייזע' דיא נעסטע־ן
ס- אבצושטאטטען. בעזרך איינען צאר רעם איש אנ  נ
אט טען ע- ורר וויא קאניג, יונגע דער זאלל טאנ  ג

 זיינע מאנארבען אונזערעס אייך טעלדעטען. רייטש
טאנען. ארפווארטוננ
ם י א ם ן ע ד נ י פ ע ב ו ע - ר ם ק  ע

 נאך איזט ן) ע י ל י ז א ר ב ן א פ ס ר ע ז י א ק
 בעששערוננ לייגטע א״נע בעיינטע! נייעשטען רען

ם ראיזער נרייזען דעם אן אייננעטרעטען. א  ר
ע זאלל א ר ד ע פ  פאללצאנען אפעראציאן א״נ

א דנד ראך ;ווערדען  איינאנדער אונטער א־צטע -
ט נאך אייניג. נינ

ר ע נ י ב ג א ר - ר א נ י ט ע ש י ( נ י  א
ה פ ע ש י ל א ה ט א ר,  אין ע.) ה י י ו נ-ו ע נ א
 פאהנענ-ורידע דיא זאלל ן י י ד ר א ויו ס י! ר נ

 געזעללענ-פעראיינעם״ - נעווערגע , דארטינען 'רעם
 ניישטליבען לוטהעראנישען תא שטאטטפינדען.

 טהרי- ניבט אקטע תעזעם אן ערקלארט■ נח האבען
 פאה- תא שלוק־ בישאף וריל וו^ללען, צי נעהמען

 צערעטא- ר ע יש י ל א ד ט א ק נאך נענ-וריהע
ע. ניע ט עי אינ  נ״סטלינען לוטהעראנישען תא פ

 פייער דער אן פערגיוטען, גל״ביגען איהרען האבען
 ער- ארפזעדען נראשעס ייאש בעטה״ל־נען צו ז־ך

 עררענט אבער ארפזעהען נראשעיעשי נאך רענט.
 גראשווא־תינער דער פרעתנער דער ראש עש,

ע ק ש ט ע ק דדי הערר נעאיאנענ-נעטי־נ־ע
 קאטהאלי- תעזער אן טה־לנאהטע ז־נע י ט ע ט

האט. צונעזאנט פאהנענוריהע ישען
 איינוואה- גודאפעשטער דער ע.) ד נ ע פ יש

ך סאטועל הערר נער ו ר א  אנדעג- צום האט ב
 פע־שטא־בענען -־־אשא־יעיי ט אק ז״נע; א; קען

 צו נעמיינדע ארטה׳ דער בארוך אדאלף ברודער
ט ד ר ע ש' סינא- רעם צוועקע צום י ד ר א י -ד א-

ט ט א ל כ ם ר! ל א פ ם ע 2• י ך י י
 געשפענ- נולדען פאן בעטראנ רען נאנענ-ברעש

אננטע תא דעט. ענ  בעשלאששען, האט נעמיינדע נ
 פערשטא־בענען רעש •אה־צייטש-טאנע יעדעם אן

 אוני לאשסען צו זאגען ״קדיש״ זעעלענהייל זיין פיר
 דאנק פראטאקאללאריש שפענדער עדלען דעם

ארשצודריקקען.
ו י י (א , ע ש ר א ש ר ע ר ע ק ק א ו ן ט

ש ארש ר.) ע ה ע ע  _דער נעשדיעבען: ורוד ד
 לערר נעמיינדע, אונזערער פראזעם וואקקערע

 רען אונטער האט ך י ל ט נ ע ד ד א אדיזלף
 נעלד- איינע פערזאנליך דעיזעלבען טיטנליעדערן

 אייננע- יודען רוסישען דער נונסטען צו זאטמלונג
 ״•' זאטטלונג■ תעזער ערגעבניש דאש אונד לייטעט
ע־- פדעשבורנער רעם עה־ווירדען זיינער נולדען■  אג

אבנעפיהרט. ראבבינער
ו מ ל ת ״ ר ד-ש ( ע ל ד י נ ו  א- ע ה ט א

 אלבערנער איין אירגענד ר.) ע ק י ט י ר ר-ק ע ט
 פינדעט ר א ו ו נ נ ו א ארש ״תלמוד-שילער■

 ״פעם- דעס טיט אלש בעשאפטיגונס אנדערע קיינע
 דער איינצולאששען. ״פלפולי אין זיך ללאיד״ טער
 דד הערר אננעשטעללטע בלאטטע עם תעז ב־־א

 ״בחור׳ איינמאל זעלבסט דער ן, י י ט ש ר ע ב ל י ז
 צולעטצט אעד ביבעל- אבער שפאטער וואר׳

 ערטהיילט איזט, געווארדען טהעאטער-קריטיקער
 תלטוד-שילער ורששענשדורשטינען אוננווארער דעם
 אנטווארטען. ערגאטצלינע רעכט צייט צו צייט פאן
 דער ״קאררעשפאנדענק דער אין ורר פ־נדען זא

 רעם נומטערן ייננישטען דער איינער דעדאקציאך
 ל ״הערק :אנטווארט פאלנענדע לליויד׳ ״פעשטער

 איין איזט ,תרגום״ אוננוואר. תלמוד-שילער• גר,
 אללער קאטטענטאטא־ען תא קיזמטענטאטאר.

 אדע־ וויטצינען דער אין אהנליך זק־ זיני צ־יטען
 פארליעגענ- איהנען דער פערדרעהונג אבזינטליכען

א ארף בעצוג אק . . . וואהרהייט איינפאבען רען  ת
ט טיט זיא צ־טירען פ״נרעם־ליעבע  אלט- תא רענ

שאנען ביבלישען,  דק ״הוננערט :זאמצע וואונדעי
 צו איהם ניב ער, תרשטעט איהן." שפייזע זא פיינד,

א ראש בעדענקען, צו א־זט נור טרינקען.״  ביבעל ת
 זאורא ״נאכשטען,״ דעם אונטער זאוויזהל אימטער
א ״פיינת רעם אונטער  ע- ם-'נ ע ם מ א ט ש ת

ן ע ש ס ו י  ע ז ע י ד (נץ, האטטע.• ארגע; פאר נ
 איי- וררדע וואהרהייט איינפאכען דער פערדרעהונג

 איזט עם ;פאםשען גוט זעהר אנטי-שעטיטען נעם
 אי־נ- ניבט אבער דאפיר אבזיבטלינע, איינע דאש
ד- אוננווארער דער פערדרעהוננ. וויטצינע טאל  תלמו

אטע אבער ש״לער״  רעלי- אק דאראן, בעששער טה
א תננען, נ־אזען  צור־פעלהאסט עטווא איהם ת

 אן ניבט אונד ראבבינער דען אן זק־ פא־קאטניעך
ווענדען.) צו טדעאטער-קריטיקער רען

]. א ט ע י ל ל א פ
וואונדער-רבי דער

 *ז יאיזרהונדעי־פ.) 1.•'■ רעם ארס ע־צאהלוננ (היסמאיישע
פארעזעצצוננ.) 14(.

 נייע י;דען:!אי. וועלנע צייצען, שיוע־ע ויארע! עם
 ־ויק8 דיא האטטע סינאעל ניאכטען. אוננליקס-נאבריכפען

 מאלטע אונמהע איינענע תא אנע־ נעזוכט, נעשוויבצינק צו
שטימנוע. זיינעי אין אונד נזיענען דיינען אין ד״טליך דך

 נאך שוועסטע- דעי ד־אננק דעט ער נאב ענדליך
 אויס- לאננעט יאיטעלעס אן6 ניונד רען אום דך, עדרוזב אונו

 אונו א££;עטע טהידע תא דך אלם ע־קונדען, צו נל־ינען
 •עוועללע תא אויף זעלנסט פ ע ל ע 8 י א י ערווארטעטע דעד

 או־ף £יויען דע־ כליקקע דיא דך יינפעטע; יא:ע;ד6 ט־אט.
 אלם ל־םשען, איר־ען אדף עדשטארב ■■א־ט דאם אנע־ אדן,

 דך טיענען זיינען אין עראנדע״ננ6 וועלנע נעטערקטען, דא
 אונ- אנטליטין דק נעדעקטע ליי:ענ-נלאםםע *)ללצוןנען.

 ע־ דאם עי־יעטהען,6 ארנק ד.'אנענ-:ע־אטד.עטען8 תא
 אינש םאנן שטא־קע רעד וואנקסע :עבחיכען ודא נעודינט.
 א״ן יינקע;: ועפםעל א״נק אי; דך ליעם אונד צ־סטע־

 ראנ: שטאהנען א־ק קאיםע־, דינען אינער £־>): ציטטעין
 א־6 האנדע דיא עי פיעפטע דאנן נ-ופט, ז״נע־ ארם דך

̂לל צ־ראנענ-יטט־אם איין אונד אנטליטץ דאם איים קווז

- אויף ודיר דענ-ק אנאנוענטע; איינטרעטענדע; נייא •)  *י
 ר^נ-א־נ- דיעיעי £א־טזעטצו;נען עישיענענע; ניזהעי לאננקדיא

צי. ;־אטים עיצאהלוג: טערעםאנטען

 אויפנעפאהרען £־״עז דיא ווארען ענטזעטצט ארנק. ויינען
 אנטען, צי דאררף אהנע וויינענדען, דק אוסתננטען אונה
אין דע־ ווא־, נעפיזלנט אוננעקאננטער איין דעסזעלנען ראם

בל'? יצטעהעץ ־-*רע ש דע־ אן נג ענטפעי:־ ע־ געטעססע;
*א*טע ם־זיא *טר*ע ינק,״ ̂כואנט ם אל־ דע נ^טם 'א *ב*

?- נעשעדען אדט *וואט . אדש. לעס
גע־ זט א׳ שיעקליבעם אונזאננא־ ינעם ׳*דעקיל !-ב
,קו■אל שטאפוריזע אונד , געש־אגטע גי ד: ׳טטאדנטע ־ שעהען,״
•אך׳ - ליםםק. עבענדען ב דיא א־בע־ לדטע דיא אידם לק
איך י? ■אטטעי טען6ענהא ניד י־2 ■ י^־טע עס ניבט וחן
אונזעי סיר וואם ״נען, נלו :•:ט :ן> שאסיע :*:ט : עס קאנן
ורא . סיטנעטחיילט. . וויק אדש ק י ד צ ר׳ י"נד6

 ד■־, בעקנדע־ס אונד א״ך £אי עם איך האטטע נעינע
 נזיר טיט איך האנע נענוב י׳אננע £ע־נא־:ען! יהל טתייע

 ענטשלוססע דע־צנתנענדען דעם צו עץ איך עהע נעמננען,
. דין. ם ו ם עם אנע־ :£עישטאנד .  אונ- טיק -חל, .
 סאדנען, •וננע דאם אן דך ער ויאנ-טע ק־נה• נליקליבעם

. . • שטא־ק׳ דיא .יחל,
( ך? אי  יענע אדן אונטעיב־אך ך?!־ ■ א ויא־ים .

 ״איהר האנדע. תא ־א;נ אונד אויפש־״א ורלדעם טיט
. 1 ? •עווי־נט . . ̂נקעל דער !אהנוננ דיינע א, .  אונד ז

■1 ? 8 ד )1 ט . • . דנד טאנטע תא
הויפט. דאם •איטעלעם נ״נטע שטעיצע שטוטטעם אין

 אד־ע אדן שם־ע־טען ;־אנצייאז קוים, עם נעטעיקטע -חי
 ייקווא־טם ש־יטטע איינינע ייא ויאנקטע דאנן אן, ארנען

 דעי, ביודעים, רעם איטע דיא אין ארנטאננדנ לאבק אונד
חייפען אין נעפאקט, שטערצע איראניייעם £א; זעלבםט

 קאננטע. ע־ליינטערן קויאלען הע־צענם דעם דך טיזראנען
 אינים אחנטאיטינע דיא עם, נעלאננ טיו״ען דעד ע6היל טיט

 ארנק דיא דא חאטטע קוים אנע־ ;צו־יקצו־ופען לעבען
בענאנן: שטיטטע דייזעי טיט דא אלם אר£נעשלאנען,

 יאט- דען £ע־זונק, עם ווילל דין, שטאיק ווילל .איך
 . . . . וודלט הע־צען ט״נעם אין דע־ ניעדעיצו־יננען, טע־
י יען שטעיץ, דען £•־ ניבט ט־אשט אי־נען עם ווענן  ת

 . . . ואט פערהאננט אונם איבע־ יינטע־ אונע־פא־שליכע
 דיא שטארבען, דא א ־ ו ו טיטטהיילוננ, דיא עם אייט זא

.אנגעהארינען ה־יסנעליענטען זא אך נעליענטען, פהיירען, . . 
. אן אייך פלעי־יע איך איני . . סיד ע־צאחלעט . .  אינעי .
ענדע." אד־

 אי-6 דק צדוק, ר אלם יאיטעלעם דען פיעטדע, דעי
 נאדע־ וואי £אישטעללטע, ורענם, •ודענשאסט דעי־ שמערער

נענאנן: אונד נעטיעטען,
 נאנייכטע נאזע ל־עפען טאנען מערדעיק דיט .שאן

 •טטאדט תא דתך פע־י־אנדטען עי—א נעשיקק דאם אינעי
 נע- דך הע־צאנם אונזערעם דנן דעי ראם ע־צאהלטע, סאן

 נעלוננק ב״בטפאטער זיינעם עם דאם אינד חאנע אנדע־ם
 אייננעקעד- דעד £אלטע־וננ צו־ ערלרננים תא איחם דיא,

 עיטט ניבט אייך עם נת־בע איך אנצוםיעםםיען. קע־ט־נן
 דאס יא וואר ,צאנטען אונד נאננטען ורד ירא שילדע־ן, צו

 איידע־ דעם טיט אסטע־רייכם יודען נעזאטטטען דע־ שיקזאל
 לינענ- דיא וריל פע־קנ־ם£ט, איננינסטע ארסים אננעהא־־נען

 טאנטע איירע אונד אנקעל א״עי וועלכע־ ווענען אנקלאנע,
 אםטע־רייכס ידען אללע נענען שטאכטעטען, קע־קע־ אים

וואר.־ נעייכטעט



אב״ תולדות
(המשך.)

 רדף והכבוד הכבוד מפני עת בכל ברח אביי
 האנשים בל ויברכוהו ברחובות בלכתו ויהי אחריו.

 אך הכבוד. ביראת מפניו ויקומו עליהם עבר אשר
 לא עירו בני עליו שתו אשר היקר וכל הכבוד כל

 חובתו את בדי-רנע השכיחוהו ולא ראשו הניאו
 זקן איש אבי' ראה אשר עת ובבל ואדם. לאלהים
 ישע) בי ידו לו ויושט לקראתו מהר בחרן. מתהלך

ל״גי. לסבא.״(קדושין ידא •חיב ״אבי• עליו.
 כנראה מאד עד אביי נדל הכותאים בעיני נם
:מ״ה בנטין הנמצא הלז מהספור

 הארוה אל בלכתו אהת פעם תעה חטור־אביי
 הדבר ויודע כותאים. בו גרו אשר בית בחצר דבא

 מצות את יקימו כי במכתב פניהם את ויחל לאב״
 שאלו הכותאים אבדתו. את לו וישיבו השבת־אבדה

 מידם להוציאו הפין הוא אשר החמור בי אות■ מאתו
 אשר החמור כרם כי אות. אבי' למו דתן הוא. שלו
ם לבן. לו. אבד אי ת הכו  החמורים כל כי היטב ידעו -
 אבי' באמונת בטהו זאת בכל לכרסם. אהד צבע

 הם פניו את כי לו הגידו אך חמורו את לו וישיבו
 נכון אות כל בלי אבדתו את לו בהשיבם נושאים

 השיבונו לא אזי נחמני. הנך■ אשר את היית ״לולא
 לבן?״ איננו החמורים שאד ברם הבי החמור. את לך

- אב״. אל הכותאים דברי אלה
אב״ בידי עלתה כי היא. נפלאת לא ובכן

 הבריות. כל בעיני חן מצא אשר מרבבות■ הדגול איש
 עד מסביב. אדביה מכל בפומבדיתא לישיבה להניה
 בית- אל ולבוא ללכת בימיו התלמידים יכלו אשר

 טובים רמים בערב-שבתות משם ולצאת המדרש
 היו דודו רבה בימי אשר בעוד ומפריע. מכלים באין

 ללכת יכלו ולא חשך בלי נרדפים פומבדיתא תלמידי
 ביום במעונם לשבות וירט שבת בערב ביתם אל

 נפשם■ למות הרף מבלי בימי־מועד. ולשמוח השביעי
 בית בדרך שכול כדוב למו היו ישראל ארבי כי

הישיבה.
 ומחנה מהלת בת אגרת כי יספר■ קי״ב בפסחים

ש כלבתו בדרך אב״ את אהת פעם פגשו  ברוב תפו
 עליך נכרז ״לולא לו: אמרה הלזו. והשדה סרעפיו.
 הרגתיךז״ אזי ובתורתו!״ בנחמני ״הזהרו ברקיע:

 הוא. כן שדה׳ כדבריך■ ״אם :לה אמריו השיב ואב״
 מזה תסעי כי עליך גוזר הנני בשמים. אני חשוב כי

 - !״נושבת בארין לנצח תעבורי ולא ח־ש טהרה
 שהיה. מעשה לנו לספר איננה הלזה תכלית־רספור

 ומרתאמצו אב״ מגדולת גבון מושג לנו לתת אם בי
.הכלל לטובת תמיד

אב״ את בתאדו מאד עד טעה יאסט החכם
 איש- בתור היהודים״ ימי ..דברי מספרו השני בחלק

 ד׳טק-העם. שיאמין מה בבל להאמין הנוטה הבינים.
 אביר-השכל הדרן• רדנה נאור. איש היה. באמת כי

 בהחלטותיו סמך ולא שמע ובאזניו ראה בעיניו אשר
 קים הוא וחקירתם. ושמיעתם ראית-אחרים על

 ושאלת וחקרת ״ודרשת :המצוד, את תמיד בנפשו
היטבז״

 נסים נעשו ״מדוע :אב״ את שאל אהד איש
 ״מפני בקצרה: לו ויען יעשר״ לא ולנו לאבותינו

 אלה בדבריו - השם.״ קדושת על נפשם שמסרו
 וסגופים בענו״ם בי טוב. לקח האמורא לנו הביע
 רק לטובת־העם. נדולות לעשות אי־אפשר בלבד

 והנפש כחית-הנוף כל בהקדשת אמתית בהשתדלות
 את רק תמיד המשתדלים ובשוות למעשה־הצדקה

 כבוד או השנת־בצע "א עינם לנגד הנרצה התכלית
 ימי. בבל המוני אדם מלב תמיש לא אשיר ותפארת■

 אהבת את רגע אף להתפשט תתנהו לא ואשר חייו•
 הכרחית בזאת התפשטות אמנם ובשרו. עצמו

 יעודיו את להציל בחפצם ונוזליו. העם לראשי
ם. ש ה - ת ש ו ד ק — את ועתידותיו■

 בטורים נספר אשר התלמודי. הספור גם
יסיו: בעצם אב״ רוח את לנו יתאר הבאים.

 לו והניחה אשתו עליו שמתה באהד מעשה
 לשלם ידו מטה אשר ואביון■ עני והאיש ;לינק בן

 לו נפתחו כי ממרומים■ נם לו העשה מינקת. שכר
 שדים שני לו ויהיו אישה דדי כשני ידים פתאום

 יוסף רב בנו. את וייניק הלב־אם כולאות כאשכלות.
 ויאמר': להתאפק יכול לא דבר־הנם. את כשמעו

 י״ כזה נם לו שנעשה זה איש גדול במה וראה ״בוא
ם גרוע כמה ׳,אדרבא. :ויאמר לדבריו שחק ואב״  אי

ז״ בראשית מעשי עליו שנשתנו זה

)?<!1)1)1? 3" 15 ?!8 .״3611• 1101118111)111".

ש י ד י ם י ט ע ט א ל ב ס ק ל א פ
 ייתן היא ברוך הקדוש עתיד :דרש דמי רב

 יום יום ה־ ״ברוך :שנאמר עומסו מלא צדיק לכל
שאלהו - לנו.״ יעטם  בן. לאמר אפשר ״ובי :אב" י
 תכן?״ בזרת ושמים מים מדדבשעלו מי נאמר: הלא

 לדרשות מעצור לשים אב״ הפין האלה בדברים
ת  תוך אל להביא דרכן זה אשר בשערה, התליו
שי הדורש. לחם•] הדרושה כונה הכתובים  בון לא א
 אמנם טונה׳ במקומו רב־דמי כבוד מימיו. המשורר

 בעיני ישרה לא הדרשה ואם ;איש פני נשא לא אב״
 בהיות נם אף הדורש, בפני עליה העיר אזי שכלו

 - ובעצמו. בכבודו כרב-דימי גדול אדם הדורש
 בלב חכמה להביא רבא. רעו בלוית התאמין אביי

 רק יסתפקו ולא הנסים״ על ״יסמכו לבלי התלמידים,
 אשר יוחאי. בן שטעון כר בלבד׳ התורה בלמוד

 כר לעשות אם ני אב״. בימי בדרכיו החזיקו רבים
 הזה התורה ספר ימיש ״לא :דרש אשר ישמעאל

 ואספת :לומר תלמוד בכתבם. דברם יבול מפיך.
 כי לאמר. רצונו !״דרך־ארין מנהג בו הנהג דגנך
 ולעשות הלמוד בעת תורה ללמוד איש בל על נטל

 לבלי ובזמנה, בעתה בעליה את המחיה עבודה כל
 על למשא יהיה ולא ודם בשר מתנת לירי יצטרך

 בפעם: כפעם לתלמידו אב״ אמר בן ועל הבריות.
ה ״ה ב  שמעון כר ביק, ועלתה ישמעאל בר עשו ר
 הם־ן־אביי את נשוה אם !״בידן עלתה ולא יוחאי בן
 דרשת יבלה לא ני נתפלא לא אזי עינינו לנגד זה
מי רב בעיניו. חן למצוא הנזכרת ד

יבא.) •סוף
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 דער .דנו עי, זאנטע יודען לומפינען פאאר .דעזע
 פערנאננוננ איהיעי 8־3 אונו לאנדעס, ״;עפ8 וואהלשטאנד

פעינאננט. וואהלשטאנד דעזער ארך ווייו
 ראט פאלנענדעט: טאיקיועטאד? עיוויעדעיטע דאייף

 וו^הל־ אדסשליעסלינע אונו איינזרנע רא 8א־ו יעעלענהייל
מענשען.־ דעס סאהי־ט

 וואו־דע קאנינט׳פאאיעט דעם אנשויאוננ יועלגזליבע ייא
נעניאכט. שוו״נען צום

 דאפע נייא פאיצאננען דען פא; אב-ננאל איזאק יאן אלם
 פערלענק סאלאסס. יען אין עי א״לטע עיהיעלם• קיניע

עי אידם טה״לטע  טיט, אויסוריזוננ דע־ נעשלוט דען קאנינ ו
 שטאנד־ פאב גיינדע אללע דאניענען ערשאפפטע אניננאל

 אונד דוטאניטאט דע- שטאאטס־אעטעיעססעט, דעם פונקטע
 איום פע-נאנדא וואירף דעליניאן, נייטטליכע; דעי זעלנטט

 נעלעד־ונג קיינע איהט סאן עי יאט נעסערקטע. אי־אנ״ט
 דעי ער -א-.ע דאצו ותשע. רעליניאן נדיסטליכען דעי אין

נענוג. ט1*־ מעיי פאטעי פיאטטען
 ט ו נ 3 ו ל א ק אלט צ״ט, רא אום דאט וואי עט

 בע־ וועלט־ענטדעקקוננס-רימען גראשא־טינען זיינעי פלאן יען
 בענייסטעדונג מיט קאבינין דע־ סאן אונד ענטווא־םעץ יייטש

ר ;וואד וואידען ארפנענאסטק  נעלד־ רא דעתנו פעדלטען נ
דל סיטטעל,  א״ננאהטטיקויעללען אללע קריע: מרדישע דע- ו

 אננעבאט דאט נון טאנטע איזאק דאן האטטע. ע־שאטפט
 עקטשעדי־ קאלוטבישע דיא פי־ דקאטען דרייטינטרזענד פאן

 נע־ שפאניען אץ פערנל־נען דאט יודען דק ווענן ציאן,
וורד. שטאטטעה

פאלנטו. ופא־טועטציננ

״מאראננאם״ דיא
 — יודען. נעצוואוננענען טו־פע צוד ייא אדעו —

(פון־טזעטצו:;.)

 דיעועס נעשינטע דיא פלאטין. דעי ניבט דא ארט עט
 צו אביננאל, איזאק דאן דעס שטאאטטטאננעס, ורלדינען

עי ;פע־צייגנען  דאב־ דאט ווענן : געודיט איוט זאפיעל אנ
 קאנאנ״טען דען ט־אטין א־־ט קאנינט־פאא- קאטדאל״טע
 ט-אטץ אונד קאטטעד־נעשליסטען דען אוני פא־שרפטען

 אטט. יאנטטע דאט אינקווידציאן, דעי האללענהאטטע דעס
 טוטטע וא האט. אנפע-טיויט פינאנצלייטוננ, אנע-טטע רא
 לעניאפט ועור אונענטבעהרליכק־יט דינער נעפיהל דאט וא

 סינאנצ־ האננעאבטעטע נ-אטען אללען שאן דע- וין. געוועזען
ע הר טע איטמעי נאך אבער וואד טאנן ד ו ם י ל סי א

ע ני  פער דנער נעורנט נאנצע דאט לענטע ער אונד ר, טט
 נעדראננטען היא נאלט, עם ווא וואנע. הא ארף זאנלינקיים

 דעי עט, וואר ער אונד שיטצען, צו אונבילל פאר נרדעד
 וואו, נעוואנסען טא־קוועטאדא אללנעויאלטינען העם ארך
ק איט דנען עי אלם ענ  א; דא פאן ע-דאב. יודען דא נ

ד־ ציי קאנינט־פאא־ יאט נ-אט־אינקווידטא- דע- ד-אננטע * 
ק אר,ט ווא- עט :שפאניען ארם ידען דעי ם־ינוננ  אוני א

 שאטטענ״יועדען דעזע דאט נעדאנקע, פיינלינע- עדטראנלץ
 אידט ל״טטעטע דא אבע- שפאטטעטען. אילטאבט ז״נעו

 דא־ט־ איזאבעללא א״ננעשיכטע־טע איהט פאן דיא זעלנטט
ורדעדשטאנד. נאקקינע;

 ערנענענסטען אונה ניטצלינסטק אונזערע דנו האט
א״נשט־טטינ. קאניצט-פאא־ דאט זאנטע אונטערטהאנען

רי דע־ האטטע •אד.-ע צעדן ן נ ע ק ע נ ע א נ - א נ נ
 איינטט דע- שטאטטע לעטצטע דיא ווא- דאט נעדרע־ט. א י

 דיעזע־ נו- הע־־שאפט. א-אבע- טאבטינען אונד כע;—ניא וא
 א-אנישע; דע- דאנדען רען אין ;אך דך בעפאנד פלעק א״נע

 י-־טט■ נוט שא; •יא־ שפאניען איב־יגע סגצע דאט טורקי.
 קאנינט־ רודטריבען דעט אונטע־ פעיא״נט ,ל־עקאטהאל־ש

 כ־יט- נאנצע; דע־ עודענזאנע נון ווא- עט אונד ; פאא-ע
 שפאניק ;אני; אוני -ינינען צו פלעק העזען אויך טענידים.
 ק־יענ ויעזע- ארך דענן האטטע זא פעיאינינק. צו בייטטליך

 צוי ק״ענעט ד״ל־נען א״נעט .קר״צ-צונעט איינעט נאואקטע- דק
א אינו ,קרייצעט דעט עדדעידלינוננ6  וואוטטע אינקורויצאק ר

 יען אי; דא שפאניען נאנין דאט א״נצורכטען. זא שאן עט
נערעטד. יעליניאנט־אייפעיט נלרענדען איינעט טויטעל

 אונטער אתאנעללא אונד פע-נאנדא ענוליך אלט
 דא דיעלטען, ניאנאדא אין א״נצונ איררען נלאקקעננעלייטע

א וואיף אינד טא-קוועטאדא ארך דענן קאט  ןט־1ם- קי-בליך ד
 ט-איטפע נ-אטע; דיעזעט נאך וענן .אב : אוף פ־אנע טע

א דע- ט-־יצעס, דעט  וועלט נל״בינע; דע־ זעהנזונט ריסע ד
 נע־ ב־יטטליך שפאניען דיילינע דאט נאט־ייך דאט, ע-פיללט

ע זעדען, צו אינינט ז  לוטפינע פאאי אין דרך איינה״ט ר,
 ל־טפעטע קאניג דע- . . . ?■ ז״א פע־שנדטטעלט •רע;

ר־דערטטאנד.

) ה * . ה ד י
 כלנו אנחנו אדים שנים,עשי־

ת אם בני ח לנו. אב אין אך א
 שונים. דךבים לנו לאח• אח כימה לא

תנו לעשות  נבינים. קל־עת מלאני
 שמח■ עלז אך כלקי^יו אהד
מתאנה. באבלו נעצב אך אהד

 כששונו ושש ושב מתחנן בוכה זה
פי מתפלש בובה וזה ע  באסונו. ב

נזעמים• בפנים לרביעי אנכי
 י כ;בים לפנים אסון לי,קרה

שהון. אלך אצום נאנה■ אני מאז
 לשמוח. אשוב עוד תקרה, לי יש אך

ך שמי  יךםז מעשה ך אל כשם מו
שפתים. שמי.על נשאי מכבות ונשים

הלוי. ר ע ל ל ע ט אלעז־ צבי
דנע־ל. ה נ־ים ״פ••; אש־ ברעיה ■כי־ דפית־ים שמי־.

רעטהזעל■*)
̂־נע נל״ך׳ א־ך בין הינטען אוגד ש

 ״.ך •ן... זש.א דא ז־־טן די־נע- א;
:ז״א ־נקי׳1• דיא רעבטע, ריא עט אב

דאבייא. נלייך פאללינ דך בל״נט דאט
 נאבסשער אי; ווע־דען א״פלאזע- דע־ נאטען דיא •ו

פע־אפפענטליבט. פי״טאנ-נוטטעי

!2. נוממער אין ראטהזעל דע־ אדפלאזונג
דד דע- 1. אווזיותהקצור: י בלוטו צבי טו־ה וטא־. הי

ט״נ״צ״פ״ק.
: .זזדעס ט ל ע ז ה ט א  נע- נעלענענה״ט. י

נענטייל•
:געלאזט האבען רינטיג

 -אט- שףטקערעק,ב׳ ד״טש בי דעייעןי דיא ניידע,
 ש׳ אינד אטט־״בע־ הי אי אוננא-, ל׳ א■ דעעש, טענבע־נ
 נאנצ-~: נ״לאנדע־ ״ שאלי, שווא״ן ז׳ האטאבנא. קארניאל

 שפ-ננער •י באיטוןק, נוטטטאנן ט׳ נ״טיא, ניעטקאנן י׳ קא.
 קעפעטש ש׳ טא־פא, פעשע־זעל עט פייעדטאנן אבי-ט־נא,

 טי אבי-טינא, שפייננע־ עי קוןטא׳, נינצלע־ א■ קלויזעננות,
נראטווארד״ן; נאלדנע־ ״ ע־דא-טעלעק. קאט־ן



 :־־א פלינטען■ ער1נעוו!)ד תא אינע־שוועסטט, קאטמען
 וואססער דאם האט (נאל־צ־ען) ט • ש ט נ ע י ו ו ש ^

ה־יוער צאזזלייינע אונד אויפנעתסםען שטראססען טיעלע
 :־;)טע אונטע־שטילט.

)ע־נינטעט. נאנצליך
פעלדע־ נענויטע■־ פלאנק

הירש בא־א■ דעס אייסערונגען דיא
- ־׳ידען• הט־שען דע־ )נילאצ-$ן1קאל ד-א א-נעד _

 קורצע ודר מאבטען נוטמער פארינער אץ
 באי־א] וועלבען אתפזאטצע■ איינעם יפאן ערוואהנוננ

 פער- רעוויע״ ״נארד-אטער־קאנישען דער אין הירש
דיאט. אפפענטליכט
 אננעזעדיע- דיעזער אין שרייבט הירש באראן

: פאלנענדעש צייטונג נעותאי־רער נען
 צורי- קיין דא־יבער קאנן עראכטענם ״מיינעש

 ע! ג־אם א־ינעש בעזיטץ דעד דאש אבוואלטען׳ פעל
 אתם- פפלינטען איינענטהיטער דעם פערטאנענש

 איבערציינוננ איננערסטען מיינער אונד ערלעגט.
ץ דאש עשי ענטשפי־יכט  צייטוויי- אלש כלאם מין־ א

 ערווארבענען טיר פאן דעש פערוואלטער לינען
ץ דאש אונד האבע. בעטראבטען צו פערמאנענם  א

 דעם לינדערוננ צור האלטע• פפלינט מיינע פיר עם
 נעט־אפפענען הארט שיקזאל פאש דער עלענדש

ץ אינדעם בייצוטראנען. ווייזע טיינער אין  אין א
 דיא איך בעקאטפפע בי*ןי וררקזאם וריזע זאלכער

 פער. - אלמאזענ דער ארט אלטהערגעבראכטע
 אויף שאפפט׳ בעטטלער נייע נור ד־א טהיילונג׳

ץ אונד ענטשיעדענשטע׳ ראם  אלש עש בעטראשטע א
 אויש וואדלטדאט־נקייט׳ דער הויפט-ארפנאבע דיא

 פערפאל- בעטטעץ־א דער זאנשט דיא אינדיווידוען׳
 דא- אונד טענשען ערווערבספאהינע מיששטען׳ לען
 נעזעללשאפט דער מיטנליעדער ניטצליכע טיט

העראנצובילדען.״
ץ ״פיר  בעזאנרעדעם איין נעשיר! ראש האט פ

 אתשער- ווירקזאטקייט מענשענפריינדליכער פעלה
ץ וועננגליץ זעהען.  מענשלינער לינדערוננ בייא א
 פאן נאטה-שרייא דער אב פ־אנע׳ נ־עטאלם ליידען

ניבט׳ א־ע־ קאטמע גלרבענש ט״נעם אבנעהא־ינע;
ץ ראש אלם נאטירליכעד. דעננאך איזט וואם  א

אבע האכשטע מיינע פנ  רען ערבליקקע׳ דארין אי
 אין פערקאטטענען׳ הרוק טויזעני-אהרינען דו־ך

 יודענטהוטם דעש אנהאננערן דארבענדען עלענד
 גיישטי- אוגד קארסערלייען אי־נע־ מאנלישל־ט תא
ץ דאש נייעטען׳ צו וויעדערנעבורט נען ץ א  בע- ט

 ביר- ארבייטזאטען צו זיא געפרייען׳ צו זיא מיהע.
ק ע  טענשה״ט דער דאדורך אונד העראנצונילדען נ

 צו- קראפטע שאטצענשווע־טהיע אונה נ־יע פיעלע
 דער געשיבטע הער אי; בלאטט יעדעש ? צופיה,רען

ץ ראש אונם׳ לעהרט יודען  נעדאנקען ד־עזעם טיט א
ץ אונד פע־פאלנע פאנטאזיע קיינע  צו- דיאפפע א

 קאנן. ווערדען עודיינט ציעל תעזעם דאש פערזינטלץ׳
 שווערען נא־ וואש ורנשע■ פ^ללפיהרען צו אץ וואש

 ! לעבענשנעווא־דען ציעלמיינעם דאם אוננליקשפאללען
ץ איזטאונדוואפיר  | יפער- טיינעש טיט בין׳ בע־״ט א

 ן איינצושטעהען׳ ק־אפטען מיינען ימיט אונד טאנען
 ! אויש פערפאלנטען׳ טיינער טה״לע איינעם :איזט

 ! גלד- פערטריעבענען הייטאטהש-שטאטטען איהרען
א בענש-נענאששען ע נעבען׳ צו טאנליבקייט ת  א״נ

 אקער- אלש ליניע ערשטער אין עקזישטענץ, נייע
ץ פערנער בתער׳  אין;אד- האנדווערקער, אלש או

 אונד צוםינדען.א־ןדענעןתאנעזעטצע לאנדעדן כען
 געשטאטטען׳ איהנען טאלעדא:׳) רעלינאזע תא
 פעראנט- אונה עדלע אלש דאזיין אומש קאטפף דען

 ן ע נ א ט ו ה איינער אונטערטהאנע; וואדטליבע
פיה־ען. צו שטאאטט-רעניערוננ

 פא־- שטאנתנען הער איינעם צו איזט ״עם
א וררפע׳ א נענען טאן ת א־- ערהעבט׳ יודען ת  נעוו

 האנד- צום נאך אקערבויא צום וועדער זיא דאם דען׳
 דען איררטהום׳ איין איזט דאש דיאבען. נ"נוננ ווערק
 ארך זאנדעדן ב״שפיעלע■ טאדערנע אלליי! ניבט

א ווידעי־לענען. נעשיבטע תא  אין איזראעליטען ת
 וואה. אקערבויער׳ ווא־ען ברישטום פא; צייט הער

 בעשאפטינוננ דער נאך דער׳ האנדעל׳ דער רענד
 ערבטהייל דאם שליעשען׳ צו הייטע פאן יודען דעד

 דעד האנדען דען אין דאטאלם זאלל זיין איזדאעלם
טיטטעלמעער-סאלקער אונד גריעבען פאניציער
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 זעיבשט- פאליטיש ז־א לאננע זא יודען׳ תא לאנ.
 איהרע נע־אנט ותא בעשטעללטען׳ ווא-ען׳ שטאנדע
 האנד- ווארען אונד פיעהצובט טריעבען פעלרער׳
 דעם אתה ארבייט תא פי־ פארליעבע תא ווערקער.

 עקזיסטירטע ווערקשטאטט דעד אין אונד פעלרע
 בעאבאבטיג- איינענען טיינע יודען. דען ב״א אלזא

 בעוויעזען׳ האבען אנדערער דיעיענינען זאותא נען
ת דעם אין איזט׳ טאנלץ פאללקאטמע; עש דאש
 פיר ליעבע אונד פאהינק״ט תעזע שטאממע שען
 נייער צו אונד ערוועקקען צו ותעדער אקערבתא דען

 איינענען •ינער ז אתן! בריננען. צו בעטראטינונג
 ביזהער רען יודע■ ארמע דעד אלזא ותרד שאללע

 פערפאלכטע נעאכטעטען איינען ותא דאשש דעיר
 דען פיר ל־עבע אונאבהאננינקייט׳ אונד פריעדען
 פתי- תא פיר אונד בעארבייטעט׳ ער דען באדען׳

 פאטתאטישער א"; ותרד עד אונד ערלאננען׳ הייט
ווערדען.־ הייטאט נייען דינער בירנער

 ■אי נעלייטעט■ איבעדצייגוננען תעזען ״פאן
 קלאו ווירקען וואדלטריאטינעיש מיין פיר וועב דער

 פאן ערתבטוננ דורך מיר. פאר פארנעצייבנעט
 י- ל א נ אין אונד ט נ ע י ר א איש שטיפטונגען

ץ ווינשטע ! ע י צ  צוריק- קולטור דער אין דען א
ע לאנדער׳ תעזער יודען נעבליעבענען  פאש דא אהנ

 תא אבצילענקען. בעוואדנען■ זיא וועלכעם לאנדע׳
 אונד אקערבויער טיבטיגע ביעטען׳ צו נעלענענהייט
א וואצו ווערדען׳ צו האנדווערקער  פאן שאפפונג ת

 טיטטעל ראם האנדווערקער-שולען אונד אקערבתא-
ע יעדא־ מים עש ב־לדעט. ג י י ע א ר ע ד נ  א

 יודען יענער אונטערשטיטצונג צור ע ד א ה ט ע מ
 ה״מאטה א־ד״־ער אויש תא ווערדען׳ בעפאלנט

 ענ-י זינד׳ נעצוואוננען אונד וואורדען פערטריעבען
 . ז־בען. צו וואהנשטאטטען נייע טעערעם רעש זייטש
 נראש- ט״ן נענענווארט׳: עש איזט דעשדיאלב אונד
 בעתיטענדערער וו־יט פא; ווערק איין וואוניש טער

 אלם באראקטער אנדערעם נאנין אונד אתשדעהנוננ
 וועל- א) צ־על׳ איין ;פאלרפיהרען צו ביזדערינען תא

א עהעשטען אם בעם  ערנעבניששע ערוואהינטען ת
ץ האנדעלט עם קאננען. ווערדען ערר״בט  דארום ז

 רוישסישען פערדראננטען דייימאט איהרער ארם דען
א פערהעלפען• צו היימשטאטטען נייען צו יודען  ן "

 ־יא זץ ענטפאלטען׳ פרייא דךאפטע איהרע זיא
 אננע ותערער אוראהנען איהרער א״נענשאפטען

 א־נזאששען ניטצליבען צו שליעשליך אונה וואהנען
 ז־בערנ- דעכטע נלייכע בעוואהנעק אללען סרייער.

 פלאנע תעזעם בייא קאננטען. ווערדען לאנדעד דעד
ץ דאנטע  ׳׳פעראיינינטען ־יא אן ארך נאטירלץ א

 פע־פאם- פר־־ע דעי־ען נא־דאםעריר!אש׳ שטאאטע;
 ענטייו נעתיהליכער נא־אגציען תא שוננ
 ביעטעט. קאנפעששיאנען אדלער אנהאננע־ תא
 ראש נעלאננען׳ א״נזיבט צור יעדא־ טושטע אץ

 בעתיטם אהנעה־ן דער פערטעהרונג שטארקע איינע
שטאאטען ״פעראיינינטע; דען אין יודען צאהלרייבען

ד׳ פיגוננ !

 האטטען אלם ותששען■ אומצונעהען זא התע דער
א  אידרע בעשטעללען זיא נעטדיאן. אנדערעש ניע י

 זא זץ ברען אונד זארנזאטשטע דאש אתף פעלדער
 גענענד נאנצען דער אץ דא דאם הייזכען, נעטטע

 וועד. פץ־ווענדעט התזברא צום ציממערלייטע אלש
 אינטיטטען יאהי־ען ווענינען ביננען א־זט תעש ז־ען.

 אתשוואנדע- רוסשישען רען אויש עלענדס נראשע!
ע נעוואי־דען. רערן ץ ל״טעט ערפאהי־וננ תעז  מ
ץ אוישפיהרונג דעסשען אן ווערקע. טיינעם ב־יא  א

גער,ע.״ קראפט פאללער טיט יעטצט

טעלעגראממע.
נ. א ר פ דאש יולי. 23.,נ ר ו ב ם ר ע ט ע ם

 מיטטאנם איזט ר ע ד א ו ו ש ע נ ע ש י ז א צ
 אונד א־יננעטראפפען ט ד א ט ש נ א ר ק אץ

עמפפאננען. בעניישטערינג בייט וואורדע
 פער- אתף יולי. 23. נ, ר ו ב ם ר ע ט ע פ

ץ ווערדען קתענשמינישטערם יעם ר. ע ־ פ ז
 דען צו ע ר ע י צ י פ פ א ע ש י ם ו ר נ י צ

י ז א צ נ א ר ם שטאטטפינדענדען דעמנאכשט
בעגעבען. ן ר ע ו ו א נ א מ ! ע "

בעפיג־ אללנעטיינע דאש יולי. 2.:: ז, י ר א פ
 איץ איזט א ר ד ע פ ם א ד קאיזערם דעס דען

א ם. ע ד נ ע נ י ד ע י ר פ ע ב  אם וואונדע ת
 פער- עקש-קאיזער דער ה״לען. צי אן פאננט פוששע
ני בעטט דאש טאנליך דאשט  נאכשטער אץ ירר וו אי

ץ צ״ט קאננען• אתשנעהען א
 היעזינען תא יולי. 23.נ׳ ר ו ב ם ר ע ט ע פ

 בענתישונגש- איהרען אין בעצייכנען בלאטטער
א- פ־אנצאזישען דעם אנקונפט תא ארטיקעלן  געטוו

 עראיינ- א״ן אלש ט ד א ט ש נ א ר ק אץ הערש
 בעצ־ע- פ־״נדשאפטליכען רע; פאן וועלכעם ;־ששי

 אב- צ־יננים ־ושלאנדש או;־ פהאנקתיבם הוננען
א מיעט׳ וורעמיא״ ״נאוואיע תא לענע.  פערא״ני- ת

 פיננלאנת׳שען איש נעשוואדעד ביתען דער בונב
ע  דער וויעדערשיין איטפאזאנטער א״ן דיא טעע־

 שטאא- ביידען דער פאליטיק אינטע־נאציאנאלע;
א טען.  העבט צ״טוננ״ ״שט-פעטערשבורגעד ת

אנקריץ אונד ־ושלאנד העי־פאר׳ ך וייען פי ר ו ד  ״
ן י י ם א ע כ י ל ר י ט א - נ ר ע פ ש י נ ד נ י  ב

ניעטאנדען. פירבטע רושלאנד ט.״ פ פ י נ ק

ייגעץ.א:צלוליינע
״;־עם קאםםי;ם ־:נ־יק תעזי;־ אין

 רעד אירי ארם דען נא־ זעלבשט לאנדע דעם וועדער
ע. פארטה״ל יצום יודען פערטתעבענען היימאטה נ

- ותא קאננע תיבען  א;- דע־ איבערה־יפט דענן א
פעי־שיע. אויה אנזיעדלע־ נ־יען תא ראש בין׳ זיכט

 פע־טה־־לט געביעטע ג־אשערע אוני לאנדער דענע
 נעזעללשאפט- ווערדעןזאללעןידאטיטצוק״נערלייא

 אנלאש תיבוננען דיאנפעששיאנעללען אדעד לינען
ץ זייא• נענעגען  לאנ- אנדערן אי; דאהער ליעם א

פער. טיינע אתך תא אונד האלטען׳ אוטשויא דעי;
 1 בעותיזען׳ סטותען פא־נענאממענען אנלאששונג

א דאם  אונד -־!אנאדא רעפובליק׳ ארנענטינישע ת
 ן זיכערשטען תא ליניע ערסטער אץ אתסטראליען

 פלאנעש תעזעם אויםפיד.יוננ תא פיר נאראנציען
בעניננען׳ אי־נענטיניען־צו טיט דענקע אץ ביעטען.

 אנקרפעש וועגען פערהאנדלוננען תא זינד אונד
צינע. איש אנזיעילוננש-נעביעטע נעז־״טענדער

 הונדערט טעהרערע אייניגעןיאד.־עןדנד ״פא־
 א־נענטיניען נא־ רושלאני איים סאטיליען יידישע

ריע. ת־דען׳ אונזאנליבער ט־>!טין ארשנעוואנדערט.
 געלאנג בענעננעטען׳ זיא יענען הינדערניששע זינער

וואור. ה״טאט נייען דער אין ־עננא־ איהנען עם
א סאטליען׳ דיעזעלבען פאששען. צו צעל א־ " נ
 בעדעל שוועי־עם אונטער יאהרען׳ ווענינען פא־

 האנדעלם- וואנאנטע אלם בליקעם שי־ען קייכענד■
 נד־- יעטצט זיני אומהערצאגען׳ רושלאנד אין יי־טע
עק טיגע איעד פפליגע דעם טיט תא נעוייא־דע; גוי
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נדב? ן ע ט יעדעס פעטט׳ טי
ש־ אויך :ע אנציי: ד*א קר׳.א*זט 3

סע דאם- סיססק לא אננענעבק,
— נ־דען• וו; ענט־יסטעט געב*ד.ר

אדשיניסשו דיא ע־־טה״לט צ״נעץ
♦שליסטי ; אונענטנעלטליך יעדע־
נאש דער :נ - דאך א״נזענדו׳ געגעץ נ

מאכטע איי
ציי־ העבראישע איינע
;; :לענק א: טוננסזאמנלרננ
! •׳״עז; דאהע- ביטטע אוני
!לטעם > איין א־־;ענ־ דעי
; ! :לאטם ב העבד• נייעס אדע־
י דאם- ט*־ האט׳ אבצוגעבען

} י או:- אונטע־ גיט־נשט זעלבע

 רך׳ 2 וואיש א**;£אנע
 וואיש נעדיוקקטע ן ע ב א

אדיעססע '־כען א״נע :יש

 צי- אד־עסשע טענשטעהענדע
 םאי־םא- ראללען. ע׳ זענדען

אוץ! איך פע־ניטע שפעזע;
ה דאג יללינםפ.וואונשבע־״טוו׳

פא־או־ם. אים
ק\11106̂£ח ><7)1 >11301168

 ¥01*81(11111*• 7)1ז 3. 8. 100
81ו11קג681. <)¥0תוז110(.ז

רררד נעזרכט

אנ ריא א*בע* שקונפט
 נלאטטעם. איניערעם י?•{

ווערדען אויסקינפטע י

טאנן יוננער א"ן
 אי־סעדן אננענעדימעש אן6

ווינשט זינעדעדשטעללוננ ריט
א טיט אטען----ם;י צו זץ
 אוים סאדבען ה־בשען נעם

 טיט הויזע ־עליניאזעם ניטעם׳
 מיטניפט. נולי טורענד א״נינען

 איינ- אנטיאנע אלל־נע6נע -
 עקם- דיא אן .־עליניאו״ טעי־

נלאטטעם. דיעזעם פעדיציאן

 נונ- :לנפטשטאנתנער1
 ן,א .-;1;ד־ד.. דע- דאלטעי,

 ק!ן־־עשטאנדענט הענרא־שעד
 א־בער- נאך נעהאלט איזט.

 אן פע־טע6)1 איינקאטטען.
דיעזעס שע־יציא:— ־; א ד

 ״בונהאל- איינטע־ נלאטטעס
טע־.

בעצאהלוננ נענען
ט א״ן והרד נ א ק י ט ק א ד  ט
 ט?)אי0)ט1טאנ־'קט-ק איין פי־
 נע- הויסטשטאדט דע־ אין

 אונד אוננאתשער אין זונט.
 נעשתע- שפראכע ד״טשער

 ניישלוס טיט אשפע־טע נענע
 לעטצ- אט6 דעס )ם־ע1ק דעי
 שול- לויטענדען יאהיע טק

 אונטע־ וינד ציינניספעם
 עעטפעת- ריא אן .א. 0.2־.׳•

 צי נלאטטעם ד־עזעש צי>ןן
רינטען.
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אב" תולדות
(המשך.)

 רדף והכבוד הכבוד מפני עת בבל ברח אביי
הי אחריו.  האנשים כל יברכוהו ברחובות בלכתו י

 אך הכבוד. ביראת מפניו ויקומו עליהם עבר אשר
 לא עירו בני עליו שתו אשר היקר וכל הכבוד כל

 חובתו את בדי-רנע השכיחוהו ולא ראשו הניאו
 זקן איש אבי■ ראה אשר עת ובכל וארם. לאלהים
ט לקראתו מהר בחרן. מתהלך ש  ישען כי ידו לו יו

ל״ס. לסבא.״(קדושין ידא יחיב -אבי־ עליו.
 כנראה מאד עד אביי נדל הכותאים בעיני גם
:נדה בנטין הנמצא הלז מהספור

הארור. אל בלכתו אחת פעם תעה חמור־אביי
א ב דע כותאים. בו נרו אשר בית בחצר י  הדבר יו

 מצות את יקימו ני במכתב פניהם את ויחל לאניי
שיבו השבת־אבדה  שאלו הבותאים אבדתו. את לו י

 מידם להוציאו הפין הוא אשר החמור כי אות■ מאתו
 אשר החמור כרם ני אות. אבי■ למו ויתן הוא. שלו
 החמורים בל כי היטב ידעו הכותאים - לבן. לו. אבד
 אביי באמונת בטחו זאת בכל לכרסם• אהד צבע

 הם פניו את בי לו הנידו אך חמורו את לו ישיבו
 נכון אות כל בלי אבדתו את לו בהשיבם נושאים

 השיבונו לא אזי נחמני. הנך. אשר את היית ״לולא
 לבך״ איננו החמורים שאר נרם הכי החמור. את לך

- אב״. אל הכותאים דברי אלה
 אביי בידי עלתה כי היא■ נפלאת לא ובכן

 הבריות. כל בעיני חן מצא אשר מרבבות. הדגול איש
 עד מסביב. אויביה מכל בפומבדיתא לישיבה להניח
 בית- אל ולבוא ללכת בימיו התלמידים יכלו אשר

 טובים רמים בערבי-שבתות משם ולצאת המדרש
 היו דודו רבה בימי אשר בעוד ומפריע. מבלים באין

 ללכת יבלו ולא חשך בלי נרדפים פומבדתא תלמידי
 ביום במעונם לשבות וירט שבת בערב ביתם אל

 נפשם, למות הרף מבלי בימי־מועד. ולשמוח השביעי
 בית בדרך שבול כדוב למו היו ישראל אויבי כי

הישיבה.
 וטחנה מחלת בת אנרת כי יספר■ קי״ב בפסחים

 ברוב תפוש בלכתו בדרך. אביי את אחת פעם פגשו
 עליך נכרז ״לולא לו: אמרה הלזו, והשדה סרעפיו.
 ״1 המתיך אזי ובתורתו!״ בנחמני ״הזהרו ברקיע:

 הוא. כן שדה■ בדבריך. ״אם :לה אמריו השיב ואב״
 מזה תסעי כי עליך גוזר הנני בשטים. אני חשוב כי

 - י* נושבת ן באר־ לנצח תעבורי ולא חיש טהרה
 שהיה מעשר. לנו לספר איננה• הלזה תכלית־דספור

 וטדתאטצו אב״ מגדולת נכון מושג לנו לתת אם ני
.הכלל לטובת תמיד

 אביי את בתארו מאד עד טעה יאסט החנם
 איש- בתור היהודים״ ימי ..דברי מספרו השני בחלק

 הטק-העם. שיאמין מה בכל להאמין הנוטה הכינים.
 אביר-השכל• חרוץ הרנה נאור• איש היה באמת כי

 בהחלטותיו סמך ולא שמע ובאזניו דאה בעיניו אשר
 קים הוא וחקירתם. ושמיעתם ראית-אחרים על

 ושאלת וחקרת ,.ודרשת :המצוד, את תמיד בנפשו
ו־ היטב

 נסים נע־טו ״מדוע :אבי' את שאל אהד איש
 ״מפני :בקצרה, לו ויען יעשו?״ לא ולנו לאבותינו

 אלה בדבריו - השם.״ קדושת על נפשם שמסרו
 וסנופים בענויים כי טוב. לקח האמורא לנו הביע
 רק לטובת־העם• גדולות לעשות אי־אפשר בלבד

 והנפש כחות-הנוף כל בהקדשת אמתית׳ בהשתדלות
 את רק תמיד המשתדלים ובשוות לטעשה־הצדקה

 כבוד או השנת־בצע "א עינם■ לנגד הנרצה התכלית
 ימי- בכל המוני אדם מלב תמיש לא איטר ותפארת•

 אהבת את רגע אף להתפשט תתנהו לא ואשר חייו■
 הכרחית בזאת התפשטות אמנם ובשרו. עצמו

 ייעודיו את להציל בחפצם ונוזליו• העם לראשי
ה — את ועתידותיו. - ת ש ו ד ם. ש ק

 בטורים נספר אש־ התלמודי. הספור נם
יפיו: בעצם אב״ רוח את לנו יתאר הבאים•

 לו והניחה אשתו עליו שמתה באהד מעשה
 לשלם ידו מטה אשר ואביון• עני והאיש לינק; בן

 לו נפתחו כי ממרומים• נם לו רעשה מינקת. שכר
 שדים שני לו ויהיו אישה דדי כשני דדים פתאום

 יוסף רב בנו. את וייניק חלב־אם• מלאות כאשנלות■
שמעו ר: להתאפק יבול לא דבר־הנם׳ את נ מ א  י

מל כמה וראה ״בוא  י״ כזה נס לו שנעשה זח איש נ
ם גרוע במה ״אדרבא• :ראמר לדבריו שחק ואב״  אי

ו״ בראשית מעשי עליו שנשתנו זה

ט ט א ל נ ס ל, י א 6 ס ע ש י ד י י
תן הוא ברוך הקדוש עתיד :דרש דימי רב  ד

 יום יום ח׳ ״ברוך :שנאמר עוטסו מלא צדיק לכל
 כן. לאמר אפשר ״וכי :אב״ וישאלהו - לנו." יעמם
 תבן?״ בזרת ושמים מים מח־בשעלו טי נאמר: הלא

 לדרשות מעצור לשים אביי הפין האלה בדברים
ת  תוך אל להביא דרכן זה אשר בשערה. התליו
שי הדורש• לחם־ן הדרושה כונה הכתובים  נון לא א
 אמנם מונח. במקומו רב־דמי כבוד מימיו. המשורר

 בעיני ישרה לא הדישה ואם ;איש פני נשא לא אביי
 בהיות גם אף הדורש. בפני עליה העיר אזי יטבלו

מל אדם הדורש  - ובעצמו. בכבודו נרב-דימי נ
 בלב חבטה להביא רבא׳ רעו בלוית התאמץ אב״

 רק יסתפקו ולא הנסים״ על ״יסמנו לבלי התלמידים.
 אשר יוחאי■ בן שמעון כר בלבד. התורה בלמוד

 כרי לעשות אם כי אב״. בימי בדרכיו החזיקו רבים
 הזה דתורה ספר ימיש ״לא :דרש אשר ישמעאל

 ואספת :לומר תלמוד בכתבם. דברים יכול מפץ.
 כי לאמי■ רצונו !״דרך־ארץ מנהג בו הנהג דגנך.
עת תורה ללמוד איש כל על נטל  ולעשות הלמוד נ

 לבלי ובזמנה. בעתה בעליה את המחיה ענודה כל
 על למשא יהיה ולא ודם בשר מתנת לידי יצטרך

 בפעם: כפעם לתלמידיו אב״ אמר כן ועל הבריות.
ה ״ה ב  שטעון כר ביק• ועלתה ישמעאל כר עשו ר
 הפץ־אביי את נשוה אם !״ביק עלתה ולא יוחאי בן
 דרשת יבלה לא כי נתפלא• לא אזי עינינו׳ לנגד זה
בעיניו. חן למצוא הנזכרת ממי רב

יבא.) וסוף

״מאראננאם״ דיא
ר מא אדער —  — ■ידען• נעצוואוננענען טויפע צ

(פזןדטזעטצו;:.)

 העזעס נעשינטע דיא פלאטץ. דעד ניכט דא איזט עם
 צו אג־ננאיי. איואק דא; דעם שטאאטשמאננעש, ורדדינען

 האג־ דאם ווענן : נעורים איוט זאפיעל אבער ;פערצ״ננען
 קאנאנישען דען ט־אטץ ארם. קאנינשיפאא- קאטהאלישע
 ט־אט־ן ארד קאדטעדינעשלישסען דען או;ד פא־ש־יפטע;

 אטט, ראכסטע דאם אינקווידציאן, יער האללע:האםםע רעם
 סוסטע וא האט• אנשערטררט פינאנצלייטוננ, אבע־שטע דיא
 לעבהאפט ועדר אונענטנעדרלינקייט מנעד נעפידל דאם דא

 פינאג־צ־ האכנעאבטעטע ניאסען אללען פאן רעד מן. נעוועזען
י איממער נאך א:עי וואד מזגן ד ע ע מ ד ו ם י ל  מי- א

, ר ע ט ם י עי נעוויכט נאנצע דאם לענטע עד אונד נ  פער־ מנ
א גאלט, עם ווא וואנע. מא אויף זאנלינק-ם  נעדדאננטען ר

 דעד עם, וואד ער אונד שיטצען. צו אוננילל פאר נרידער
 וואד נעוואנפען טאדקוועמאדא אללנעוואלטינק ועם ארך
 א; דא פאן עדה>ונ. יודען ויא נענען א־ס מנען עד אלם

 פעי: צו־ קאנינש־פאא- דאם נ־אם:אי;קווידטא- דעד ד־אננטע
ק אידם וואד עם •טפאניען; ארם יודען ועד ם־״בו;:  או; א

 ■טאטטענ־וועזען ז״עזע דאם נעדאנקע, ם״נל״נער עדנדאנלץ
 אידם לייםטעטע דא אנע- שפזןטטעטען. אללמאגט מנעד

א זעלנםט  הא-ט־ אמאנעללא א״ננעשינטע־טע אידם פאן ד
ודדעדשסאנד. נאקקינע;

ד דאס  ערנענענסטען אונד ניטצלינפטען אונזעדע מ
איינשטיממינ. קאנינם־פאא- ואם זאנטע אונטעדטהאנען

- א נ א ־ ג ן ע ג נע עג רי דע־ האטטע ק אר־־ע י צעק
איינשט דע* שטאטטע ע י׳עטצם ד״א ווא* דאש . געדדעיט א ד

דיעזע* נו* . הע־־שאטט ־ א־אבע־ טאבטינען אונד נייא־״״ק לא
אראבישען י דער האנדען יען יק נאך ק־ עטאנד ̂עק א״נע ב טר

כ-ישט־- גוט שאץ וראי שסאניען איבייגע גאנציל ראש מדיעך,
קאנ־גש- די:ען רוד.:־ דעש אונמעי טעראיעש .לינ-קאטהאליש
נ-יש־ גאנצען דעי נזאנע עהיע נוץ ווא־ עש אונד ; טאא־ע

פא;*ען1 יל נאניץ אונד ;ינעץ -יי! צו טלעק דיעזען אויך טענודיט,
ק־יעג • דיעזע■ איך דענן !ע האטש לא ע־אייניגק. ט צו נרישטליך

צור :עש נעןלןיע־ ,היירי! *מעש 1,קרייצ-צונעש *יינעס 1 כאראקטע* דק
ואושטע ו ־ד־צ־אן אעקור דיא אעד קרייצעש׳, דעש עדהעדדליכוננ6

יען ץ א דא שטאניען ין נאני דאש ■נצו־יכטען, א*׳ לא שאץ עש
געריעשר ש-אייטעיש יעליניזג׳ גליהענדען א״נעם טרמעל

אונטער .עי׳לא איא: *ונד ז טע־נאנדא נדליך ע איים

יא ז• היעלמו גיאנאדא אץ איינצוג איד.*ען ;לאקקעננעל״טע

לז ״נ ק דיא ווא-ף א־נד טא־קיועטאדא ארך דענן קאם
 ט־א־מפע ג-אטען דיעזעם נא- דענן .אב : אויף פיאנע מע

 וועלט נל־נינע; דע- זעהנזוכם ומסע מא דע- קר״צעס, דעם
 נע־ נריסטלץ שפאניען ה״לינע דאם נאמיץ -אט עדשיללט

ע זעהען, צו א־־נינט  דימפינע פאאד א״ן ד,ירך איינד״ט ד,ז
 ר״םטעטע קאניג דעד . . . ?- ו״א פערשט־ממעלט יודען

ורדעדשטאנד.
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 דעי ׳•:ד עד זאנטע ׳ידען לומפינען פאא־ העלע
 פערבאננונב איה-ע- מיט אונד לאנדעם, מיינעס וואהליטטאנד

פעדנאננט. וואדלשטאנד מעזעד אוץ־ וריד
 דאם :פאינענדעם טאיקוועמאדא עיורעדערטע דאירף

 וואהל־ אדסשליעסלינע אונד א-נזרנע מא אייט זעעלענדייל
מענשען.־ דעס טאהרט

 ווארדע קאנינם־פאאיעש דעס אנשראוננ וועלטליכע הא
נעניאנט. ׳שיו־ינען צום

 האפע ב־־א פאמאננען דען פאן אניננאל איזאק יאן אלם
 פערלענען פאלאסט. דען אין עי א״לטע עידיעלט, קונדע

 מיט. ארםוו״זונג דע־ נעשלוס דען קאנינ דעי אידם טה״לטע
 שטאנד־ פאם ניינדע אללע דאנענען ערשאפפטע אב־בנאל

 אונד דומאניטאט דע־ שטאאטם־אינטע-עששעם, דעם פונקטע
 אידם פע-נאנדא וואררף -עליניאן, נהפטלינען דעד זעלבסט

 נעליעדרונג קמע אידם פאן ער דאם נעמעיקטע, אייאנ״ט
 דעד עד דאנע דאצו ווינשע, רעליניאן טיסטלינק דעד אץ

נענוג. איים מעד- פאטע- פ-אממען

 ם ו נ מ ו ל א ק איים ציט, הא אום דאם וואד עם
ע- וועלט־ענטדעקקוננם-היוען נראםארצדנען מנעד פלאן דען  נ

 נענייםטעהננ מט קאנינין דע־ פאן אונו ענטוואיפיען ה״טם
ר וואי; ווא־דען ארפנענאמסק  נעלד־ הא דיעדצו פעדלטען נ

 א״ננאהמשיקוועללען אללע קהעג מורישע דעד ומל מיטטעל,
 אננעבאט דאם נון מאנטע אייאק דאן דאטטע. ע-שאפפם

 עקששעה־ קאלומב־שע הא פי- דוקאטע; דר״ם־נטרזענד פאן
 געי שפאניען אץ פערבל״בק דאם יודען דען ווענן צ־אן,

ורוד, שטאטטעט

פאלנט). סארטועפצוע

*) ה. ד י ח
בלנו■ א;חנו אחים ?זנים,עשר

לנו. אב אין אך אהת• אם בני
 שונים. ח־נים לנו לאח. אח ;דמה לא

 נכונים. קל־עת מלאכותנו לעשות
 ?זמח• עלז אך בלקיקזיו אהד
מתאנה. באבלי נעצב אך אהד

 ?ששונו ושש ו?זב מתחנן בוכה זה
 באסונו. בעפר מתפלש בוכה וזה

נזעמים. בפנים הרביעי אנ?י
 :בשים לפנים אסון קרה לי

שהון■ אלך אצום נאנח׳ א;י מאז
 לשמוח. אשוב עוד תקרה, לי יש אך

 מזעשה,ירם ך אל בשם מהר שמי
שפתים. שמי.על נשאי מבנות ונשים

ד,לוי. ר ע ל ל ע ט אלעזר צבי
ת מ דבע־ל. ״ נ־יפ •יסיע אש־ כחערד שי• דסית־ים ז

רעטהזעל•*)
■ץ,1:■ אי־ נין הינסען אונד פזן־נע

״ ןא -נך ן ן [ . ׳ . . ..ןם ״.ן.) אך , . . .
:ל״א לינקע מא רעבטע, דיא עם ;־,ב

דאנ״א. נלייך פאלל׳: דך בליינט דאש

 נאכפטעי אי; ווע־דען אי־פלאוע- דעי נאמען ד־א *)
פעיאפפיענטליבט. פ־״טאנ-נוממע־

.<< נוממער אין ראטהזעל דער אויפלאזונג
דד דע- 1. אותיותדקצווי. צביבלושו■ מרד ומאי. חי

ט״נ״צ״פ״ק.
 נע- געלענענה״ט. :ס ל ע ז ה ט א י פ ע ד 11.

נענשייל•
:נעלאזט האבען ריכטיג

 ־אט- נ׳ שןמקעיעק, ד״טש בי :העידען דיא ע, ד ״ ב
 שי אינו אשט־ייבע־ די א׳ אוננאי, לי אי דיעעש, טענבעד;
 נאנצ-דוס- ניילאנדע- ״ שאלי, שווארץ ז׳ )ננא,1דו>מ קאי;י>ןל

 שפ-ננער ״ באימוןק, נוטטמאנן מי נייטיא, ניעסקאנן ״ קא,
 קעפעטש ש■ טא-פא, פעטע־ועל עם פ־־עדמאנן אבי-סינא,

̂טא׳, נינצלע־ א• קלרזעננורנ,  מי אני-שינא, שפריננע־ ע׳ קז
:ניאםווא־ד״ן נאלדנע- ״ עידא-טעלעק, קאטין
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הנער דיא אינע־שוועםשש, קאששען  יא - ׳נטען.#1? בעו̂ו
 וואספער ראם האט (נאליציען) ס י ט 8 1 ע 1 1 ו יז ון

 ה״זער צאהלריינע אונד ארפנעריסשען שש־אססען פיעלע
 דנד פעלדעד בענדטעד שלאנק נר^סע אונשעדשפילש׳

פעמי:שעט. נאנצליך

הירש כאראן דעס אייסערונגען דיא
— יודען. רושישען דער קאלוןניזאציאן ד־א אינער —

 קודצע וויר מאבטען נומטער פארייע.־ אץ
 באדאן וועלכען אויפזאטצע. אי־נעם ערוואהנוננ'פ^ן

 פער. רעורע״ .,נארד-אטעריקאנישען דער אין הירש
האט. אפפענטליכט
 אננעזעהע- דיעזער אין שרייבט הירש באראן

:פאלנענדעש צייטוננ נעווי^רקער נען
 צורי- קיין דא־יבער קאנן עראבטענם ,מיינעש

 ען נ־אם איינעש בעזיטץ דער דאש אבוואלטען, פעל
 ארם- פפליבטען איינענטהימער דעם פערטאנענש

 איבעדציינונג איננערשטען מיינער אונד ערלענט.
ץ איך דאס עם׳ ענטשפדיבט  צ־יטוויי. אלש בל>*ס מ

 ערוסזרבענען טיר פאן דעש פערוואלטער ליגען
 איך דאש אונד האבע, בעטראכטען צו פערמאנענם

 דעם לינדערוננ צור האלטע פפליבט טיינע פיר עם
 נעט־אפפענען הא־ט שיקזאל פאש דער עלענדש

 אין איך אינדעם בייצוטראנען. והיזע טיינער אין
 דיא איך בעקאטפפע ביין. ווידקזאש ודיזע זאלנער

 פער. - אלטאזע: דער ארט אלטהערנעבראכטע
א טהיילוננ׳  ארף שאפפט■ בעטטלער גייע נור ד

ע איך אונד ענטשיעדענשטע. דאש ט אנ עטר  אלם עש י
 אויש וואזהלטהאטינקייט׳ דער ההפט-אויפנאבע דיא

 פערפאל- בעטטעלייא דער זאנשט דיא אינדיווידוען.
 דא- אונד טענשען ערווערבספאהינע מיששטען׳ לען
 נעזעללשאפט דער טיטנליעדער גיטצלישע טיט

העראנצוב־לדען.״
 בעזאנדערעם איין נעשיק דאש האט מיך ״פיר

 אוישער- וררקזאטקייט מענשענפריינדלינער פעלד
 טענשליבער לינדערונג בייא איך ווענננלייך זעהען.
 פאן נאטד-שרייא דער אב פ־אנע׳ ניעמאלש ליידען

 ניבט• ארעד קאטטע גלרבענם טיינעש אננעהארינען
ץ דאש אלם נאטירליבער' דעננאך איזט וואם  א

ען יעדבליקקע. דארין איפכאבע האבשטע טיינע  י
אין פע־קאטטענען■ ודוק טרזענתאהרינען דו־ך

 יודענטהומם דעש אנהאננערן דארבענדען עלענד
 גיישטי- אוגד קארפערליבען איינער מאגל־כררט דיא
 בע- מיך איך דאש ביעטען, צו וויעדערגעבורט נען

 ביר- ארבייטזאטען צו זיא בעפרייען. צו זיא מידע.
 טענשה״ט דער דאדורך אונד העראנצובילדען נערן

 צו- קראפטע שאטצענשווערטהע אוגד נייע פיעלע
 דער נעש־בטע דער אין בלאטט יעדעש ? צופיהרען

 נעדאנקען דיעזעם טיט איך ראש אונם. לעהרט יודען
 צו- האפפע איד אוני פע־פאלנע פאנטאזיע קיינע

 קאנן. ווערדען עררייבט ציעל דיעזעם דאש פערזיבטלי־
ה האש  שווערען נאך האש ווינשעי פאללפידדען צו א

 לעבענשנעווארדיען ציעלמיינעש דאם אוננליר,םפאללען
 יפער- מיינעם טיט בין. בע־ייט איך האפיר אונד איזט

 איינצושטעהען. ק־אפטען מיינען טיט אונד טאנען
 אויש פעדפאלנטען׳ מיינער טהיילע איינעם :איזט

 נלר- פערטריעבענען הייטאטהש-שטאטטען איהרען
א בענש-נענאששען  איינע נעבען■ צו מאנליבקייט יי

 אקער- איים ליניע ערשטער אין עקזישטענין. נייע
< אי; האנדווערקער. אלש אהך פיערנער ברעה א  ז

 אונד נעזעטצע ד־א דענען אץ פינדען. צו לאנדערן בען
 נעשטאטטען׳ איהנען טאלעדאנץ רעלינאזע דיא
 פעראנט- אונד עדלע אלש דאזיין אוטם קאניפף דען

 ן ע נ א ט ו ה איינער אינטערטד.אנען ווארטליבע
פיה־ען. צו שטאאטס-רעניערונג

 פא־- שטאנתנען דער איינעם צו איזט ״עם
א נענען מאן דיא וררפע׳  געוואר- ערהעבט. יודען ד

 האינד- צום נאך אקערבו־א צום וועדעד זיא דאם דען
 דען איררטהום. איין איזט דאש האבען. נייגונג ווערק
 ארך זאנדערן ביישפיעלע■ טאדע־נע אלליץ ניבט
 אין איזראעליטען דיא ורדערלענען. נעשיבטע דיא
 וואה. אקערבויער. ווארען כריסטוס פאן צייט דער

 בעשאפטינוננ דער נאך דער. האנדעל• דער רענד
 ערבטהייל דאם של־עשען. צו הי־טע פאן יודען דער

 דער האנדען דען אץ דאמאלם זאלל׳ זיין איזראעלם
מיטטעלמעער-סאלקער אונד נריעכע! פאגיציער

א לאג.  זעלבשט- פאליטיש זיא לאננע זא יודען׳ ד
 איהרע נעזאגט׳ ודא בעשטעללטען׳ ווארען. שטאנדינ
 האנד- ווארען אונד פיעהצוכט טריעבען פעלדער׳
א פיר פארליעבע רא ווערקער.  דעם ארה ארבייט ד

 עקזישטירטע ווערקשטאטט דער אין אונד פעלרע
 בעאבאבטונ- איינענען מיינע יודען. דען בייא אלזא

 ■ בעורעזען האבען אגדערער דיעיענינען זאורא נען
 •ידי- דעם אי; איזט. טאנליך פאללקאממע; עש דאש
 פיר ליעבע א׳ינד פאהיגקייט דיעזע שטאטמע שען
 נייער צו אונד צוערוועקקען ורעדער אקערבויא דען

 איינענען זי־נער ארף בר־ננען. צו בעטהאטינונג
 ביזהער רען •ודע׳ ארמע דער אלזא וררד שאללע

 פעדפאלנטע נעאכטעטען איינען ורא דאשש דעיר
 דען שיר ליעבע אונאבהאננינקייט׳ אונד פריעדען
א פיר אונד בעארב־יטעם׳ ער דען באדען.  פריי- ר

 פאטריאטישער איין וררד ער אונד ערלאננען. היייט
ווערדען.״ היימאט נייען זיינער בירנער

 לאג נעלייטעט■ איבעדצ״נוננען ריעזען .׳פאן
 קלאר וררקע; וואדלטהאטינעם מיץ פיר העני דער

 פאן ער־יכטונג דורך מיד. פאר פארנעצייכנעט
 י- ל א נ אי; אונד ט נ ע י ר א איש שטיפטונגען

 צוריק- קולטור דער אץ דען איך ורנשטע ן ע י צ
 פאש ז־א אהנע לאנדער דיעזער יודען נעבליעבענען

 דיא אבצולענקען. בעוואהנען• זיא וועלכעם לאנדע׳
 אונד אקערבויער טיכטיגע ביעטען׳ צו נעלענענד׳ייט
א וואצו ווערדען. צו האנדווערקער  פאן שאפפונג ר

 טיטטעל ־אש האנדווערקער-שולען אונד אקעדברא-
. ע נ י י א יעדא־ מום עש בילדעט. ע ר ע ד נ  א

 יודען יענער אונטערשטיטצונג צור ע ד א ה ט ע מ
 הייטאטה איהרער איים דיא ווערדען• בעפאלנט

 ענ-י דנד• נעצוואונגען אוני וואורדע! פערטריעבען
 זובען. צו וואהנשטאמטען נייע מעערעם דעש זייטם
 נראם- מיץ נענענווארט׳; עש איזט דעשהאלב אוגד
 בעדייטעניע־ע־ ודיט פאן ווערק איין וואונש טער

 אלם באדאקטער אנדערעם נאנץ אונד ארסדעהנונג
 וועל- אן ציעל׳ איין !פאליפיהרען צו ביזהערינען תא

א עהעסטען אם בעם  ערנעבנישסע ערוואהנטען ת
 דארים■ זי־ האנדעלט עם קאננען. ווערדען עררייכט

 ־וששישען פערדראננטען היימאט איהרער ארם דען
־־א פערהעלפען׳ צו הייטשטאטטען נייען צד יודען

ט ט א ר ב ם ר_ק פ_א ס ע י_ש ד י י __

־יא זיך ענטפאלטען• ס־ייא קראפטע איהרע
איהרער איינענשאפטען

ולה י
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ע ודעדער אוראהנע;  אננ
 אינזאשסען ניטצל־בע; צו שליעשליך אונד וואהנען
 זיבערג- דעבטע נלייבע בעוואהנעק אללען פר״ער.

 שלאנע תעזעם בייא קאננטען. ווערדע! לאנדעד דער
 ״פעראיינינטען ־יא אן ארך נאנדרלי־ אץ־ דאגטע

 פע־פאש- פ־י־ע דערען נא־דאטער־קאש■ ישטאאטען
 פיר ענטורכקלונג נעדייהליבער נאראנציען תא שונג
 ביעטעט. קאנפעששיאנען אללער אנהאננער תא
 ראש נעלאננען. א־נזיבט צור יעדאך טושטע אץ

 בע־ייטם אהנעה־ן דער פערמעהרוננ שטארקע איינע
 שטאאטען׳ ״פעראייניגטען דען אץ יודען צאהלר״בען

א- זעלבסט לאנדע דעם וועדער  איר,רע! ארם דען נ
ע. פא־טהייל צום יודען פע׳־טריעבענען היימאטה  נ

ץ ורא קאננע תיכע;  אג- דע־ איבערה־־פט דענן א
 פערשיע- אר־ אנזיעדלער נייען תא דאש בין. זיבט

ע ענ  פערטהיילט נעביעטע נ־אשערע איני לאנדער י
 נעזעללשאפט- דאטיטצוכףנערלייא זאללע; ווערדען

 אנלאש ת-בוננע; דאנפעששיאנעללען אדער ליכען
 לאנ- אנדעדן אי; דאהער ליעם אץ זייא• גענעבען

ק ע א אונד האלטען׳ אוטשו־א י  פער. טיינע אויה ת
 בעוריזען׳ שטותען פא־נענאטטענע; אנלאששוננ

עד קאנאדא רעפובליק׳ ארנענטינישע דיא דאם  א
 תאזיכערשטען לעיע ע׳־סטער אץ ארסטראליען

 פלאנעס תעזעש ארשפיהרונג תא פיר נאראנציען
 בעניננען, א־נענטיניען־צי טיט דענקע אץ ביעטען.

 אנקרפעם ווענע; פע־־אנדלוננען תא דנד אונד
צונע.״ איש אנזיעילוננסנעביעטע בעדייטענדער

 הונדערט מעהרערע דנד ■אה־ען אי־נינען ״פאר
 א׳־נענטיניען נא־ רושלאנד איים פאביליע) יידישע

 ריע. ליתען׳ אונזאנליבער ט־אטין ארסגעוואנדערט.
 נעלאנג בענעגנעטען׳ זיא דענען זינערהינדערניששע

 יואיר. הייטאט נייען דער אץ דעננא־ איהנען עם
א־ ־־א פאטיליע; תעזעלבען פאששען. צו צעל  נ
 -נדעל שווערעם אונטער יאררען ווענינען פאר

 האנדעלש! וואנאנטע אלם בליקעם סייען קייבענד■
ד־. יעטצט זיני אומהערצאנען׳ רוסלאנד אין לייטע  נ
אונד פפלונע דעם טיט תא נעווארדען ברערן טינע

 האטטען אלם ורשסען. אומצונעהען זא הרע דער
 איד,-ן בעשטעללען זיא נעטדאן. אנדערעש ניע זיא

ץ ברען אונד זארגזאמסטע ראש ארף פעלדער  זא ז
 נענענד נאנצען דער אץ ז־א דאש הייזכען. נעטטע

 ווער. פעריועניעט הרזברא צום ציטטערלייטע אלם
 אינמיטטען יארדען ווענינען ביננען איזט תעם רען.

 ארסוואנדע- רוסשישען דע; אויש עלענהש נראשען
ע נעוואדדען. רערן  טיך לייטעט ערפאהרוננ תעז
ץ ארםפיהרוננ דעששען אן ווע־קע. טיינעם בי־א  א

נעהע.״ קראפט פז^ללער טיט יעטצט

טעלעגראממע.
 נ- א ר פ דאש יולי. 23. נ׳ ר ו ב ם ר ע ט ע ם

 מיטטאנם א־זט ר ע ד א ו ו ש ע נ ע ש י ז א צ
 אונד אייננעט־אפפען ט י א ט ש נ א ר ק אץ

עמפפאננען. בעניישטע־וני טיט וואורדע
פער. ארף יולי. 23. נ, ר ו ב ם ר ע ט ע פ

ץ ווערדען קריעגשמיניםטערם דעם פינוני  ר. ע י פ ז
ע ע ש י ם ו ר נ י צ ר ע י צ י פ פ ז  דען צו ז

י ז א צ נ א ר פ יטטאטטפינדענדען דעמנאכשט
בענעבען. ן ר ע ו ו א נ א מ 1 ע 

 בעפינ- אללנעטיינע דאש יולי. 23. ז, י ׳־ א פ
 איץ איזט א ר ד ע פ ם א ד קאיזערם דעם ־ען

אם וואונדע תא ם. ע ד נ ע נ י ד ע י ר פ ע ב
ה־ילען. צו אן פאננט שע

תא
פער עקש-קאיזער י

נאנשטעד !  אץ הירד אונ־ בעטט דאש טאנליך לאשט
ץ צ״ט קאננען. אר׳שנעהען א

א יולי. 23.נ׳ ר ו ב ם ר ע ט ע פ  היעדנען ת
 בענתשוננש- איה־ען אין בעצייכנען בלאטטער
 נעשווא- פ־אנצאז־שען דעש אנקונפט תא א־טיכעלן

 עראייג- איין אלש ט ד א ט ש נ א ר ק אין דערש
 בעציע- פ־יינדשאפטליבען דע; פאן יועלכעש נישם■

 אב- צייננים רושלאנדש א־נ־ פ־אנקת־בם הוננען
א נ״״נט, וורעמיא״ ״נאוואיע ־־א לענע.  פעראייני. ת

 פיננלאנתשען איש געשוואדער ביתען יער גוני
 דער ורעדע׳־שק איטפאזאנטער איין ז־יא טעערע

 שטאא- ביידען דער פאליטיק אינטערנאציאנאלען
א טען.  העבט צייטונג״ ״םט-פעטערםבורנער ת

ך זייען פראנקריץ אונד ־ושלאנד הערפאר׳ ר ו ד  ״
ן י י ם א ע כ י ל ר י ט א - נ ר ע פ ס י נ ד נ י  ב

ניעמאנדען. פירנטע רישלאנד ט.״ פ פ י נ ק

אנצייגעץ. לוליינע
 הרי 2 ויאיש אייסאנע ■עדעס ט טע דאה מנתק דיעזעד אי;

 ווארש נעד־וקקשע ן ע נ א ש ש נ י נ ;ע ש ש ע 6 שיש ■עדעב
אד־עססע תישליכען שישאיינעד ארך אנציינע ד־א

נעצ ! י

! אילש קת. ■!
 ששעששעל- אן ק־׳ 30 שעשא־אש דאשיי סיססען •א אננענענען.

 אנ- ד־א איבע־ ש6אויםקונ — וועדדק. ענש־־נשעש נעב■־״־
נלאששעש. אונזעתס איהדניסםיאזדאן דיא ;דשהיילש

 יע- וועדדען ארשקינששע ש־־ששלי:;• ;אונענשנעלשליך יעדעש
עישר,״לש. שאסששאיקע נאשרינען דע־ איינזענדוננ נענען ני־ ד$ך

טאבטע אי־
 ציי■ העבראישע א־ינע

 אנלענען טוננמזאטנלוננ
•עתען. דאהע־ ניששע אוני
 אלשעש איין אירנענד דע־

 בלאשש רעב־, נייעם אדע־
 -אט- מי־ האש, אנצונענען

 אונ- אונשע־ נישינשש זעלנע
 צי- אדדעששע שענששעהענדע

 שא־שא- וו^ללק. צ־ זענדק
 אוייף איך פע־נישע שפעזען
 דאנק נעי־־שוויללינסש. וואונש

סא־או־ש. איש
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מאנן ירננער איין
 אייסערן אננענעהמעם £אן
 ווינשש זינעדע־ששעללונג שיש
 איי- מיש שע־ה־י־אשען צו דך
 אויש שאדכען ה־בשען נעש

 דיייועסיש ־עליניאזעם נישעש,
 מישנישש. נולי שויזענד אי־נינען

 א׳ינ- אנש־אנע אללינע6נע -
 עקס- דיא אן .־עליניאז־ שעי

נלאששעש. דיעזעם פעדיציוןן

איי:
 וררד נעזוכט

 נוב- זעלנששששאנדינעי
 אר ד־יששע־ דע־ וזאלסזד.

 )־־עששאנדענש1ק העב־אישע־
 אינער- נאך נעהאלש איזש.

אן ע־שע66)1 א־־נק>)=שען.
׳?ז״ד־דיא

 אינשע- ניאששעם
טע-.

•עזעשיי 'לו
נוניאל■

בעצאד.לוננ נענען
קאנש איין וריד -אקטי ׳  ס

 )א־1םש1)י1שאב-'קש-ק איין -6
 נע־ הויטששטאדט דע- אץ

 אונד אוננא־ישער אין ;ונש.
 נעשתע- שפ׳-אנע ד־־ששער

 ניישלוש שיה אששע־שע נענע
 לעטצ- אש6 דעם קוןשיע דער
 שול- לרשענדען יאה־ע טען

 אונשעד דנד ציינניששעש
 עקשפעדי- תא אן .8.0. <5■

 צי נלאששעש דיעזעש >ן1צ'
דינשען.
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