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:בלאטטעם העם פרענוטעראציאנס-פרייז
:ך.אד.;ארן—עפטע פיר

נולד׳. 2 שדערטעליאהדע נולד׳׳ 4 האלביאהרינ נולד׳, 8 נאנציאהריג
:אייפדאנר דאם פיר

?־ 50 נולד׳, 2 ס־ערטעליארר־נ נולד, 5 האלניאהדיג נולד, 10 נאנציאהר־נ

ן .:ע:—זע: ארלע ״יא יון פרענימע־אזדןןנטנעלדע*. ו
 אן ריכטען צו דנד
 דעש רעדאקציאן דיא

 ! פאלקסבלאטט׳׳ ״יידישעס ;
וואורמהאף. בודאםעסט,

 1 0169[616ם11) 1161831)101 3-8201:■ 1161160, 87,01)־1סג 63 ק60)61)60.
פרייטאנ. אונד םיטטוואך מאנסאג, :וואכענסליך דריימאל עדש״נט
̂נקורזע אונד אנצייגען בעדעננעט. ^ללינסט ווערדען געסיינדען ן$6 ק

̂ן וואורמדיאף. בודאפעסט׳ עקספעדיציאן: אונד רעדאקצי

טער עי יאהרנא:; צורי מ מ 44 ;ו
1־616168 826יז1682)6 : 00^^80809 ג108.

ש. ו ב נ ר א ד מ׳ 5 רעדאקטעד אונד הערויסגענער סט תרנ״ב. ניסן י־ד מאנטאג בודאפע

פיא־ דערען אבז$ננענםק, העררען דיעיענינען
̂ן  דיא דיעיענינעץ׳ זאוויא ענדעט׳ אפריל ג5• אם נ־מע־־אצי

 אננעלווםענע אטייל 1. אם ד־א פי־ בעם־אנע דעם מים נאך
 ע־נייע־וג; אום ווערדען זי;ד, ריקקשטאנדע אים פראנוטעיאציאן

 ק־ דאמיט ערזובט, דעדזעלנעץ
 איינטיע אדיעסשע איד,־ע אץ בלאטטעס ז־עש דונג

אבז$נ: העדדעץ נעעדירטען דיא סאנק וויי
זארייא נערם, ענדע צו פיאג־דע־אציאן ־עץ

 דאיייף םראנומעראנטען איינטרעטענדען
אי דיא איינצאהלוננ ־־

״איין אונד יודע״
 או:: פאן נזאיזערהאפע רוסישען אם יידע
ב־ דיעזע וועידען פע־לאננעץ אויף קאננען. בעץ

 ־*: בייא זיא דאם זאם,
 עישיענענען יקק אם״

אונד ״אריכטארדאט

 נייא דיא
 םע־ק•6אוי ף
 םעפא־אט־ !ין

 ע־צאהלוננק
 נעטויפטער

 נעאנשטלו- ;
̂דאנע •דע; י

 זאפא־ט פ־אנודע-אע־א; דע־ א־נצאהלונג :••א יעדעם
צונעשיקקט.
 בלאט- אונזעיעם י ע ט מ ו נ ע ט ם כ א נ דיא

 אם ערםט הפטה־. ״הו. דעם ווענען ערשיינט■ טעם
 אונד נאננעדן לעזערן. אונזערען אללען ג. א ט י י ר פ

הער. פאם ודר פערךורנשען אונד נאה פאן סריינדען
י טוש יום שמחת צע]

<' פ״־א איזט וועד

= עטטע.8טשה- צ־ב :עט־אנטוננ א״;ע —
 ! קעהרט טאגעם הייטינען דעם אבענד דעם טיט

 י! אין פעטטע ליעבליכסטען שאנבטען׳ דער איינעס
 ן אונ־ ערהאבענע האם טריפט איין. הייזער אונזערע

 | דער פעסט ערהעבענדע נעמיטה יידישע יעדעם
 י זייט אן. העררשאפט זיינע חרוהנר. ״זמן פרייהייט.

 פעפט דיעזעם יורען ודר פייעין יאה,רען פ־עלען זא
 אינם •ונטע־ ו עם ניבט דעננא־ אונה פרייהייט■ -ער

זינד. פ־י־א ניבט לאננע נא־ דיא פיעלע.
 אוב- דער דע־יענינע. וואהל < פר־יא איזט ווער

 דער פערפינט■ וויללען זיינען איכעד אייננעשדאנקט
 טריעבעם באזען דעם שקלאפענ-קעטטע דיא נינט
 אוני העלדענטדום שלעפפט. לענען דודכם זיך טיט

 איינאנ- צווייא אלם הער יע זייט נעלטען פרייהייט
 ריננט העלו־ וואהרע דער בענריפפע. דעקקענדע דער
 יען וועכטעלפאל דעט סיטואציאנען אללען אין זיך

 זעלבסטשטאנדינקייט אונד פרייהייט צור לעבענם
 אונזערע פראנען ?״ העלד איין איזט ..ווער עמפאה
 באזען זיינען .ווער .לויטעט אנטווא־ט דיא ווייזען.
 פעלדצוג דער אלם מאכמינער בעזיענט.״ טריעב
 ד•,ן קריעס דער א־זט לאנדער אונד שמאדטע נענען

 וו^הנעג- איגנערן זיינעם אין רען נענען מענש דער
 ו.עגען פיינד. אנגעבארענען אדף יונענד פאן איהם דעי.

 ראכען ווייטען זיינען דער נאטצען. איננערן דיעוען
 דין וואם פערשליננען. צו אללעם אום אפפנעט•

 נוי האפטעט טריעב באזע ..וער ערדינט. בליקר!
 אים עם הייסט זעהען.״ אדנען זיינע וואם דעם. אן

 ניבט איהן עדניבט■ דך טריעבע חעזעם ווער י הלמוד.•
 אייסערלי- דעם יאנט דער פערשטעהט• צינעלן צו

 אינ- וואהרען דען פערנאבלאסינט אונד נאך כען
איינעד צו אונם >!הנע מענשען.- דעם נעהאלט נערן

 דירפע! וואללען. צו פערשטיינע; טאראל-פרעדיגט
 דארויף בעטראכטונג קורצען דעזער אין ווארל וויר

 טיטטע אונזערער אין פיעלע וא וויא הינוו״זען.
 פעראנ- א־יםערלינען דעם נאך יאנד וואה־ע איינע

 אדנע ראם וואם נאניאנען. דעטיענינען שטאלטען.
 •יואר- ט. ; ני נעפאננען דננע דיא אונד בלענדעט

 נטהוטס יוד רעם קעדן אייגענטלינען רען זיא רענד
 דך זיא בענייסטערן של-וערן■ הינווע: זיך פא.ן ודיט
 פיאזע. לעערע ערפונדענע נייא איהגען פאן דיא פיר

 אן לוסט ערקעםבעלטער טיט דן־ ע־וואיטען;•א
 מאב- טאנען עטוואש זיא רעם אדם נינטם, איינעם

 נ־נטם ד־עזעים הייסנט ן א צי עפ צ ע ״ר טען.
̂זעם איין ניבטם. איי; דענן  וואה- איין דינס וועדטהל
 אונד איזט נלדבען יידישען דען אויף האהן דער

 דעי רעציפירונג דער נאך שטרעבען דאם בלייבט
 סאן דיעזע לאננע זא אוננא־ן■ אין רעליניא) יידישען

 נעראננט ניבט נאד שטרעבערן דענזעלבען עבען !
 ניבט איהן וואללען ניבט■:■א אירן קעננען זיא איזט. !

 דך אי; דער גלויבען. היילינען אונזערע ־עננען׳
 ן וועלנע איהם אלם בירנט. יאטטבארקייטען טעה*

 1 קאנן ודא פערלייהעןקאנן. איטטער מא:.ט אירדישע
 | עטוואם. פיר בעאנשפרוכען אנערקעננוננ נו־ טאן ו
 ! בעדטצט■ ניבט טאן וואם האט■ ניבט טאן "אם ן
 | ווינשען רעציפירונג ׳׳ פערווירפט זעלבסט טאן וואם |
 ! נע- יעדער ב״א דא דען נלדבען• ..איה־ען■ פיר זיא י
 אונד שריטט אויה זיא דען פעדלייננען. לעגענהייט !

י שטראפען לייען טריטט
! הער- דיא זיך דאם עם׳ ראטניט וואהער אונד

| פערליעבט רעציפי־ונג דא אי; זעהר זא נאר ־ע;
 י קידוש פיר או־פלאטצלד זיז־ זיא דאש האבען. •
נינ דער עבען א־זט עם י לענען צי'נ אינם השם״ !
 בר״טע ־יא פידלעפאנין• אייםערליבע טינע::אנו.דע־ י

 .דער אנשפא־נט. יאצו זיא ;־א פאראדע-זוכט.
! אוי- זיינע וואים רעם• אן נור האפטעט ט־יעב באזע

( וואללען• ריטטער צארטפיהלענדען דיא זעהעך. נען ;
 נע- ניבט ״מוטטער״ חא ראם פא־נעבען. ז־א ודא !

 ישע— אלטע דיא דאם נעשאמט. טאכטערך רען נע!
 צו- נענאם־ננען ייניערען דען פא־ נינט ־עליגיאן

 1 אלטע. דיא דאך לאנסעט ווערדע. ריקקנעזעטצט
 :נטשטעל- איזט׳ זיא ודא מאטדאנע עדהודרדינע

 | איה־ דער פוטין. נייטאדישען דורך' נינט זיא לעט
 | רען איהר דער שטעהט■ נעזיבטע צו נינט נאר

 איזט עם קאננטע. רדבען ווירדע דיא אונד ערננט
 . הדזע צו אייך בייא זיא איד,ר דאם בענוג. טרויריג יא

 -עפא־מ-טעט- אייערען אין איהר דאם פערלאנט.
 נעהיילינטען דער אן בובען, באזודללינע ודא פעלן,

 ! צוריקק- ניבטם איהר פאן ניז רופפעט• אונד צופפעט
הען איינען נאך איהר ווז&ללט נון בלייבט.  \ טהורמה̂ו

 1 עה־ווירדינע אדפיס איהר פאסאן נייעסטער נאך הוט
 ן עהרפורנט זילבער-ודיסםעם. איה־ זעטצען■ הדפט

 ] בלא,נדע פע־פיהרערישע אין דאאר נעביעטענדעם
 ! אין זין־ ניבט-יודע דער דאטיט פערוואנדעלן. לאקקען

אצו־ איי.־ וואללט פערשדע? זיא  | טאבען. בוהלק זי
 ! גע־ מאננע־ פרעמדער נונפט דיא אום זיך זיא דאם

■ ווערבע
 זעהר פיעל. דיא צייט. אייגעד אין לעבען ודיר

זאנא־ דאך האבען בריננט. טאנ דע; אן נייעס פיעל
טאן בעקו^טטען. נאמען נייע ק־אנקהייטען דא ן •■). ועוטה -ואוי. •טע־ניו אלא;נטד. שולט ■צהי־ אין 1*

 רא דענקען. צו •אינפלוענצא״ ״א אן נוי ברייינט
 אונד -־עצעפציא;״ הייסט קראנקהייט אללערנייעסטע

 הרפט- דער פא; ריא עפידעמיע. אי־נע ודא נראטירט
 פ־א-דנצ־ פערשיעדענםטען דען נאך ארם שטאדט
 רךאנק- דעזער פא; חא ודרה פע־שלעפנ-ט א־טע;

 בענ״בטע- א־ינעם פאן ווערדען הייטנעזוכטען הייט
 אים שפרענען אוני נעש־טטעלט רונננ-פיענע־

 קאפף. איה־ וועדער דענען פאן וואיטע. דעליריום
 פ־י־א לדפען זיא ווייסם. עטוואם הער*! איה־ נא־

 נעניעסען זיא ■ פ־י־ה־יט נאך שרייען אונד הערום
 ביטטער- יאטטעק אונד לאנדע אים רעבטע אללע

אונטעח־דיקקט. זייא רעליניאז .איה־ע־ ליך.
אנדערעם■ נינטם נעזאנט ודא א־זט ראם

 דע־ פאן איזט פר״א וועד פאטפ. אייםערער אלם
 דך וועד שיוא־טע־ייא׳ קראנקהאפטע; נייעסטען

 דער לאםסט■ בעאיררען נינט שלאנווא־טערן פאן
 לא־ אים בעפינדעט: זיך דאה־ה״ט דיא ורא זיעהט■

 א־ער דעצעפציאנם-ריטטער נעאלאנען דער נע־
 איה־ען איבער ~א ארטהאדאקםיע. דער דעם אין

 נע- דער פערזוך, יעדען 'דיא פערפינט, פרייא ודללען
 נעריב- אונאבהאננינקייט אונד פרייהייט איהרע נען

 מוטה האט זיא צוריקקשלאנט. תאקקער איזט. טעט
 פערהאלטנים- הייטינע! דען אונטער אום נענוג.

 ..קידוש דען ניהיליסטען קאנפעסיאנעללען דען סען
 זיא ודלל אנע־ זעלנסט :איבערלאםסען צו השם״

 7י נאטטעם־־עליניאן דעי נעהאלט איננערן דעם אן
 א;י נלדבען איה־עם טר״א האנגט זיא ערבדען.

 נרונדזאטצע׳ אידרע העלדענמיטהינ פערטהיידינט
 ציעהט אוני ודללען איהדען איבער פ־ייא פע־פ־נט

לאז. טריעב נאזען רען געגען ערפאלנ בייט
 כלרבענםנענאםםענ- א״נע אי־נענדיוא ווענן
 ער- מאאסע פאללעם אין פרייהייט דער זי־
 אוג- אין ארטהאדאקניע דיא עם איזט זא

 פעדנערהין אדך אדטאנאמיע איה־ע וועלכער נארן.
 אנהאנג- טר״יען צו־ ווי־־ זיין אדפבונטערוננ איינע

 צום פאטער. אונזע־ער נלויבען רען אן ליכקייט
 אנים־אנע אללע נענען קאמפפע העלדענמיטהינען

 הייטי- אם ודרד זיננע חעזעם אין גענגער. איהרער
 טיט •ודע ארמדא־אדקע יעדער סדד-אבענד נען

 בנל שפרענען: ווארטע דא אניאנט בעזאנדערער
 מצילנו והקב״ה לנלותינו• עלינו עומדים 'ודור דור

מידם.״

טאגעס-נייאיגקייטען.
נ׳ י נ א ק ר ע ד ט א ט ם ע י א מ ע נ י י ז

 דעם דערבסט-מאנאווערן נ־אסען רען ה״ער ווירד
 ביי- פרזעמישלינאליציען ב־־א קארפם '1. אונה 10,

 האם ודססען. וואללען צייטוננען פאלניישע וואהנען.
 אוני ד נ א ל ש ט י י ד פאן ר ע ז י קיא דער אדך
 מאנאוועק דעזען אן ן ע ם ב א ז פאן דאנ־נ העד

 פירסטען דער שלאססע אים אונד טהיילנעהמען
 אבשטייג- ן י ש ט י ש א ר ק אין א ה ע י פ א ם

וועריען• נעהמען קווארטיער
 ייד- ניישטאדטלעד דער דעפוטאציאן איינע

 ט־ה־ונג אינטע־ ראננע-טטאג אט שט־אך נעמיינדע) שען
אונטעי■ ס ■ י א ט ע י 1 ו קאלאכזא; אנ;ע!>־תעטען העט

•מאפם
•̂ י?*יי



ט ס ע ש י ד י י8 ט א ל ב ס ן ר ל א פ

x x x x x ' x x x x x x x x x xו ?
פכח. של כשר קאגנאק טאקאיער

 אין קאננאק-פאבריק טאדאיעד ערסטע ד־א
 דעם אויפזיבט אונטער איהרען עמפפיעדלט טאקאי

 רזעשאוו׳ ארםפחעטישל. ראבבינען דעןהעררען פאן
 אנדערען פיעלען אונד נייא-סאנדעץ אונד •טיניאווא

 אבער- הערק אדטאריזירטען ראבנינען העררען
 טאקאי׳ בייא טא־צאל אין שפירא יאקאב ראבבינער

 גע- פסח של כשר טאקאיער-וויין פ־ינפטעם אדם
בראננטע•

 פסח. •סל כשר קאגגאק טאקאיער
 נענעראל-פער- דא ערטהיילט אדסקינפטע

 הערר׳ בייא בודאפעפט פיר טרעטונג
1.* א 0113 ח )18 ,ח

 טאקאיער ערפטען דער בעטריעבסלייטוננ דא אונד
טאקאי. אין קאננאק-פאבריק

ס € ס0* 0ס 0 € ס5 ס ס ^ נ מ0ס

הדזפ־רא יעדע אייגע
 פייער- העראננאהענדען דער געלענענטליך עם זא.לל

 ׳־•- עע£6־אנק-קא6 דע־ דאם פערנעפסען, נינט טאנע
ע;: ק 35 ט אבבינ א־;ם ־  £וןלל■ פי־ נאליציענש אונד אי;;

ך דע- אונד עדקלאדט נז־פה ק׳ןטטע; ק נענדוי לנ ע פז ע ־ ד  פי
אצע; ד.״;ע- ■ידישע  נע- דיא דאהעד עדזועע איך איזט. פע־נ

ע עהרסען ט ־ ה־יזפ־״ען, ״־״  טע־- צו בעק־קאפפעע רען ני
עי ווענדען,  פסה של איך אונד נשר פערלאפליך ד

ציינט ווידד. עי

ע עלנ ת ע האנען. צו •!ופעצעד״א-נעיצאפט יעדעם אץ איזט ד
 !>לל6א:שוננם

בעין. אהרן כשה יי־ק
ער-טיהאליפאלווא. אי;

 ציגאררטטטעג-
פאטענט-
הילזעז

 פאטענט- אויט נוד צוליענע פ־ויא טיינע־ ■וינע איך
 צ״,אד־עטטענ-פאםיעי פ־א;צי ענט אויש ד־לזע! צינא־יעטטע;

 פעדהינדעדן. דיעזע דא טאנאקזאפטזוינעד, אונד ניד!$ט•;- טיט
 טאנאקזאפט, עקעלהאפטען אפט דק דורך טונד ט״ן דאם

 צו ט־אפיקען אללען אין דעטאיל ק וו־יד. אינעל־-עעענד
 פאפיער־ אונד נירננעינעד- דען אין נד!ןד, ק )םטען,1נעק

 לייפניקע־ עט׳ אוי יולי :דפוק, אף פ־אדליך :נדאפהאנדלוננק
 פ־אנקל נייווירטד, אוי ן־ננע־ נא:פי. קא־פונקעליש אוי •טניטצעי

 ווייסס סעדוועי. יטי לייטנע־, ל׳ טי נאל־טצעניטטיין. הי ■י,
נראטיש׳ מושטער — בערגעד. או׳

 ווייל ייט־אל. נ- •עדעט פק אויך קאננען דילזען דיעזע
 חטץ ד,•טיט :ל• פטח אן אויך זינד, קלעבעיטטאפף הנעיא זיא

ווערדען. נע״ויכט

מאטטאנ״ם
עליזאבעטה-זאלצבאד

ע;8>} ט ם ע פ א ד ו נ
״ביז מאי .• באם סאיזאן סעפטעמבער. 3.

:••א ע־פאל; נלאנצענדעם פאן

פרויענ-קראנקהייטעץ
אונטערלייבם-ליידען. אונה

̂״דינייענדער 5 באדעאדצט ז
א 1. ז ) ¥180).16 1;6ז , ,1101*0 ם 1. 1 •י .

ע לאנע, נעזונדע ללינ  דעסטו׳- נוטע וווןהנוננען, ני
 הויפטיטטאדט דער טיט עד־—ץט;י;וט-פע דענער — ־אציאן.

הי 5 פאן  ■אועפט- פ־אנצ פאט אננעפאננק ט^ינענט או
פלאטין.

וויק־עקסטראקט.
ק צור קקלינ עננלי  פא־צינלינע׳ אי־נעט עי־צ־־נונ; אוינ

ע־ וו״נעס, נעזונדעז עלנ טען פאט וו ט נאטודוו״ן ענ  אונ- צו ני:

■טפע- בעוואהרטע ייעזיע איך עטפפעהלע אילם, טע״ט״דיען

״ פ־ייז עי "<0 צו (או־סדיינענד קילא 2 פ ט וויין) לי

י נ״נעפאקקט. נ־אטיט ווירד -עצעפט קי. 50 פלי י■  נעטטע פי

קאט נעזונדעס אונד ע־פאלנ אננדדע פאניי איך. נאי

שפיריטוס-ערשפארניסס
 פע־שטאר־ אונאינערטיאפפענע טיינע דורך טאן ע־צ־עלט

 פע־לייהט דיעויעלטע :בדאננטוויינע פי־ כוננם-עםםענין

 אונד געשמאק שניידינעץ אמעגעהמען׳ א״נעץ געט״אנקעץ דעץ

 קילא פער 3.50 פלי פרית האבק. צו סיד נייא נור א־זט

ז 000 (אויף עי! 1000 ני ש  נעברו־נס-אנוו־יזוננ. אינהלודווע לי

ע ט ט לי פ־אנקא. "יז

 קאניאק■ רום■ פאן פאב־יקאציאן צו־ עטענצען זאטטטלינע
 לאנערבראננט- אונד גלענער- טרעבער■ שליוואוויטיי

 טאפעל-ליקא־ע פ־־נען עקזיסטירענדען אללעד זאוויא ודין,

 קוואלי- אונאיבעדט־אבבענע־ הערפא־דאנענדער אין
ני־נעפאשד ־.־אטיט ווע־דען ־עצעפטע בע ל־יבטפאטלי טאט.

פאללאק פהיליפפ קארל
פראג. איז עססענצענ-שפעציאליטאטענ-פאבריר

ט ; )1872 די .

8)18)516111:• £1. 1(01־01(11301.( 6 1(110 •61)18861*61-8 ̂

ס? $801. ^1־1)08, 011)18 ק681. 01־11)31) ס
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 נ־אבע לאנדע דעם פיהרטע ער דענן פעדדאנקען׳ צו איבערש־וםם לישען

 אייננע- עניפטען אץ ער האט דיננע ניטצליכע פיעלע צו. נעלד-שאטצע
 בעריהמטע דער לאנדע דיעזעם אין עקזיסטירט נא־ ה״טע אונד פיהרט■

 צ״טען צו ער דאם בעהרכיטען■ מאנכע וועלבעם פ^ן ■יאזעפם-קאנאל״■
 מיינען• אנדע־ע :וואורדע ערריכטעט אנא־דנונג. דעפםען אויף יאזעבם■

 א; אנדענקען צום נוי אונד ערריכטעט שפאטער פיעל זייא קאנאל דער
ויא־דען. בענאננט נאגיען זייגעם נאך יאזעי.

 לאנדע א־ם פא־פאה־ען אונזערע וועלכע צייט■ דער וואהדענד
 אוננענדין, נאנראבטען אידרע זק־ נושןפע־בראכטען.פערמעהרטען

 בעשטע- זעעלען טדזענדען פיעלען אוים טאכטינע■ נ־אסע א־ינע זיא ביז
י הענדע צ א  עניפטערן דען פאן וואורדע נאציאן דיעזע בילדעטען. אין נ

 נאננ- זעלנכט נאציאן דיעזע־ אננעהאהנען הא נענאננט. בראער״ •ע
ץ טען  קינדער ״הא אדער ן■׳ ע ט י ל ע א ר ז י ״א איינאנדער אונטער ז

שראל אללטאבטינערעןנאניען דע־ וועלנעם יעקב■ גאך איזראעלם״.  י
 נא •ידישע דיא ודרד ־.נ״ך כתובים אונד נביאים תורה. נאנין אי; י.אנ.
 בבל״ ■נלות רעם זייט ערסט גענאננט, ■ישראל״ אלם אנדעדם ניבט ציאן

נעהייססען. ודים״ ה ״י זיא וואורדען
 ע■ ש י א ר ב ע ה דא וואר איזראעלם קינדער דער ע ב א ר פ ש דיא

 ישעי׳ ווירד. נענאננט הקודש׳ ״לשון שבי־אבע היילינע הא וועלנע
 כנען ■שפת1 שפראבע ע ש י ט י נ א א נ א ק הא אויך זיא נעננט הנביא

 פעראיינט■ שפראבע העבראישען דער בייט ווא־ לעטצטערע העזע רענן
ם זייטדעם ה ר ב  האטטע. ארפנעשלאנען כנען אין ויאהג-א־ט זיינען א

 פאר. צייט אור-אלטער ארם מ־נצען פאנכע נא־ זיך פינדען ה,ייטע
זיני. פערזעהען אינשריפטען העבראישען ריין טיט וועלבע

ן לאנדע אים ש ו  דיא איזראעלם קינדער הא ענטוויקקעלטען נ
נראדע. דאהעם אין שם־אנע היילינע

 זיי- בייט יעקב זק־ דא צייט דער וואהרענד איזראעלם צושטאנד דע־
 יאזעפב אבלעבען צום ביז האטטע■ בענעבען עניפטען גאך זאהנען נען

 נוריידיבם פיעל יא בעקאננט. נענויא ניבט א־זט זיינערברידע־ אלל אוני
 נאנצעם פאן אונד בעשאפטינטען פיעה-צונט דער טיט זיך זיא ראם מאן׳

 נאך אונד נאטור דער נעזעטצען דען נאך ט נאט וואהרען דען הערצען
 זאטצוננען ווענינען איבערליעפערטען עלטערן איד,רען פא; איהנען דען

 דא- ווארען אונד נאטטעם אי־נהייט דער פאן וואובטען זיא פערעהרטען.
 גלד. נע;— דיעזעם וועלכע וועלט■ דע־ בעוואהנער איינצינען הא באלם

שטופע וועלכער אויף נאציאנען■ איברינען אללע יענן אנהיננען׳ בען
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 אנלאנען מאכטען׳ שטעהען אויך זיא וויססענשאפט אונד' קונפט דער
 נ־אבטען הא פע־א־בטען אונד נאטצענדיענסטע דעם צ־־ט זעלבען צור

 דעם דונקעי א־ם פאלקער אנדע־ען הא וואה־ענד אבשייליכקי־טען.
 זאוויא שטע־נע אונד טאנד זאננע ווא־ען. פע־זונקען אבע־גלדבענם

 אייזרא- קינדער הא שטאנדען היעלטען, נאטטע־ פי־ טהיערע איינצעלנע
 איינציגען דען אן נלויבענם ריינען דעם שטופע האהען דער אויף עלם

 כיינען אונד רעניערט אללין זיא דער וועלט, דע־ שאפפער דען נאטט,
האט. זק־ נעבען' אנדערן

 טאדע דעם נאך נליקקעם, דעם אונד רוהע דער טאנען דיעזען נאך
 זיך מוסטען נענע־אציאן, נאנצען דער אונד ב־ידער ז״נער אלל יוסף■ דעם
 וועלטאינם דער ערשאפפוננ נאך 2332 יאהרע אים איזראעלם ק־נדער הא
 זאהען עניפטער הא בענעבען. שקלאפענ-א־בייט עניפטישען דער יא־
 צוזעהענדם זיך אננעהא־ינע דעססען א־זראעל. אדף פורנט אינד נייד טיט

 שליעסליך ווע־דען י איזראעליטען הא פירכטעטעי,. זיא פע־טעהרטען.
 איהרע אין נאנין לאנד דא־ זיא דאם בילדען׳ נאציאן טאכט־נע זא איינע

 אים עניפטער. הא ווארען אויסערדעם קאננטען. בעקאטמען האנדע
 טיט זיך דע־ פיינד. מענשען י:!דעם נלדבענם. היהנישען איהרעם זיננע
שנטע. בעשאי פיעה-צובט דער

 אונטער- נייזטיג איני קא־פע־לי־ א־ב־יט׳ שווערער הארטער׳ אין
 אלל- ־ע־ זיך ביז עניפטען. אין איזראעליטען הא שמאבטעטען דריקקט•

 רעטטער רען ה ש מ אי; איהנען אינד ע־בא־טטע א־ה־ע־ טאכטיגע
 נעזיט- איינע־ צו ודעדער עם אונד בעפהיטע א־ז־אעל דער ישק־טע.
 האט. נעטאבט נאציאן נעאידנעטען באטטעס-נעזעטצע דורך טעטען,

 העזער בעשווערדען אינד שר,ע וועלכע דענקבא־. קוים וואהל איזט עם
 אי; דאם ער ביז מוסטע• דורבמאבען איזראעלם לעהרער אונשטערבליכע

 פאלי■ פע־קאטטענע אונד פערזוטפפטע שקלאפע־ייא עניפט־שען דע־
 שפראנע ז״נע פארפאהרען׳ בעההטטען זיינע אורשפרונג■ זיינען וועלבעם

 קאננטע נעננען איינען זיין שטאלי! טיט א־־נבט עם וואם אללעם. אונד
 ערהאנענען דעם באר,ן הא אוף וויעדער האטטע פערגעססען פאלל־נ

ם אדף אינד פ־הרען נאטטעם־נלדבענם  וועלטנעשיבטליבע נדאסטע יז
 פארבערייטען ה■ ר ו ־ היילינען דער עטפפאנג דען אויף ע־א־ינניםם■

קאננטע.
פריהע־ען, איה,רען אין דאנן איזראעליטען הא ען פיע אפב וויא אונד

האנדעלטען אביט ודא !צוריקק פעהלע־ ערערבטע! עניפטערן דען פאן



ש 2• ־ ט ע ט א ר ב ס ן ר י א 3פ

 בריפטענ-טאדנען ! ערמארדעטע פעהלענדע, -א:
ם י א ד נ ו ז ע נ נ ר ע  ארסנע- קארטאנעים ע ־,רז ר

 הא־גילא- א־ן גינג טאדנען כריסטלינע דאש פונדען.
 צו >!פט עש ווא הרז, קארשאנעיש א־ן ווייזע זע-

 אששעי- דא אבער דא פפלענטע פערקעדרען
 בעניפזצטע זא מד, טהירע דער פאר פייערטאנע

 געלע־ דיעזע נריעכע וואדנענוער נענענאיגער אק
בלוט-בעשולדיגוננ." א״נער צו נענהייט
א ן ע ב ע <נ - די ע כ ־ ש נ א י צ פ ע צ ע  ר

. אין נעמיינדע ארטדאראקשע -א .נ נ ו ג ע ־ ־  פעל
 אבנע- ייננסט אידרער א־ן עש האט א ז א ד י ד ע

 אנטראנ או־ף גענעראל-פערזאמטלונס -אלטענען
ק, הערק פראזעש רעם אנ ר  בענייסטערוננ טיט פ

 בעקאננטען אים דעש זיך ז־א דאש אוישנעשפראבען,
 קלארנע- ראבבינערש פרעסבורנער רעש ־־נדשרייבען

אנשליעסע. נאנין אונד פאלל שטאנדפונקטע לענטען
 נעטיינדע אי־טהאדאקשע ייא בעשלאשש ־אשזעלגע

 רעוע בעניישטערוננשפאללען איינער נאך א ד א צ־
ר, ע נ ם א אדאלף הערק געטיינדע-פראזעש ־עש

 א־ין איזט דאנאטט ־';'־ע: •ו אט טאדעשפאלל.)
; ע ־ נ• ־ ו ב נע- א־טה׳ דא־ט-נען דע־ וו־צע־פ־אזעם דע־ ס

 דע־ ן. ע נ ־ א ט ש ע נ ק־אנקה״ט לאננעדעד נאך ד, ל ע 2
 פראדד-נק-־ט. ;׳•;עד אינ*אלנע דך ע־פ-טע פע־נלשענע

 אב- האהען דע־ וקהלטהאטעק״ט אונד ענהאכ-ט־נק״ט—ע
 טאדעטטאנע זיינעם א; קאננטען. איר; ד־א אללעד, ט•;:

 טרויע־- שווא־צע דיא שטאדטהדזע פ־עטנו־נע־ פאט ״ע־טע
 שטאדט- דע־ דיטנל-עדעדן בער-ענטען דע! צ■ עד דא פא־נע,

 וואהל- ה-לפ-כען ■עדעיצ״ט א״נען צאהלטע. ־עפסזזענטא;׳;
 ט־עט- דעד הא־ע־ אונבעדיטטעלטען ד-א האטען טהאטער

 אט )־ען.1פע־ל דאודננעשיעדענק דעט אן •ש■:-, :•־;ע־
 העדר וועלנער ב־־א שטאטט, הלו״ דיא פאנ־ ־׳ענטטאי

 אושע־ א-נען פע־בלשענען דעם ־ ע נ ־ ־ ־ ש אבע־-־אנב־נע־
הנציבה. - ודדטעטע. ווארטעןנאב־וף א־דענטלק

. ט ל ע ט כ ע ו ו ר ע  ער- נ ר ו ב מ א ה אין 1פ
 פאלל: פאלנענדעד טאנע דיעזער זי־ א־יננעטע

 איין שטארב שפיטאל שטאדט־שען דא־טינען איש
 ליעש קדישא״ ״חברה, דיא או־שיואנדערער. ־־שישעי

 איבער- פריעדהאף יידישען דען ארף לייננאש ־ע!
 הערויששטעללטע ■טהרה■ דער גייא דך וו$ פיהרען.

 וואור. עש וואר. יודע קיין פערשטארבענע דעד ־אש
 פאן טעלענראפירט׳ געבורטש-איטע זיינעש נאך ־ע
 אנגעהארי- אלש ער דאש קאש, אנטווארט דיא יוא
 ווארדען געבאיען קירנע א־יענטאלישען דער נער
 אינש פאי״צייא דער טיט זק טאן זעטצטע נץ ז־א.

 דיעזער בייא זק צ״גטע עש אונד א״גפעדנעהטען
שפיטאד דעמזעלבען אין איינע דאש נעלעגענהייט,

 רושיש-יידישע פערשטארנענע וואנען * עטיוא פאי ן
 נריסטליכען דעש אויף איררטהיטלינערווייזע פריא !

 לייננאש דעד זייא. רדען6וו* נעערדיגט פריעיראפע
 יידי- לעש נאך אונד עקשהומירט וואוח־ע פדרא דעד
 רוששע דע־ וואהרענד נעבראכט, פ־יעדהאפע שען
 איבערפידרט פריערהאפע כרישטליכען דעש נאך

וואוררע.
א י ן ן $ י צ ו ל $ ו ו ע ר ד י . א ש ו ד

 דאש בערינטעט, ווירד י ו ע י ק אויש ד. נ א ל
 פערדאכטע דעם אונטער פערז^נען צאהל״ינע

 ט ע ט פ א ה ר ע ם אוטטייעבע ־עוואליציאנארע־
וואורדען.

אייגגעזעגדעט.
•ע־א. וואיטצען טה נ־ה.
 טק וועלנע דעררען, הערדטאננשטאדטער יענען

 זא נישן בי טיוש ■אייננעזענדעט״ טיינעש אנלאששלק
 דיעזעש ארף אק ודלל בענליקקורנשטען, הערצלק

 כעטערקען, צו צונליק איהנען אום דאנקען. ווענע
 ווייטערען צוש אויפםא!רדערוננ איהרער אק דאש

 אין אק ווייל קאנן׳ ליישטען פאלנע ניבט קאטפפע
 פאלע- א״נע אין מק בין, נעזאננען פאללע קיינעש

איינצולאששען. מיק
י. נ ע ט ע פ מרדני ד,ק

א־בעראיל. אנארכיסטען
- אנארניסטען. פריטישעד אטטענטאט -

 געגען טאנאטש דיעזעש 24, אם דעש בי־א
 ל א ש א ו איו ר גאמנענ-טאנן נעפאהדלינען דעי
ז אין י ר א  דירפטע'עש פ־אצעשם בעניננענדע; פ
 וריט איינע אנארכישטוש דער דאש ציינען, וואוהל זק

 פער- איידאפאים נעביעטע פערשיעדענע איבער
בילדעט. באנדע ברייטעטע
 קאטמען ל ע ש ש י ר ב אונד ד י ר ד א ט אויש

 אנארבישטישע איגער נאנריבטען פא־טיואה-ענד
 איינעש פאן מעלדוננ דיא ליענט נון אונד אנשלאנע,

 פ־יישען אין אנארנישטען דעד אטטענטאט קיהנען
 - א פ בייא •ן ע ל ע י צ ז א ק דא-פע דעש אין פאר.

 י פאן י ק ם נ י נ א פ ״דעקאן״ דער וואורדע ן ע ז
- פערזאנען פערקליידעטען ר ע ב י א ש י ר ע ל כ י י  מ

ע אונד ן ע ל ל פא ש ש י ש - ר ע ו ו ל א ו ו ע ר ־ ן ר ו  ד
. ט ע ד נ ו א ו ו ר ע פ

 דער נאטען איש פערלאננטע; רייבער דא
 דעש נעלדער זאמטטליבע אנארבישטען פאלנישען
 דען אין פענשטער דאש דורך וועלנער דעקאנש׳
לע- נינט אבער שווערע, ער ווא שפראנג, נארטען

דע־ בייא ע־היעלט. וואונדען בענשנעפאה־ליכע
 ־ ע נ י י א וואורדע ריינער דעד נ נ ו נ ל א פ ר ע ס

 ער. ר ע ט י י ו ו צ איין ט, ע ט ד א ט ע נ דערזעלבען
ך שאשש י , ז ט ש לב ע  ר ע ט ט י ר ד איין ז

ע ט ע ט ד א ן ט ע ן ד ע ט ד ע י ד פ נ ו . א ר ע י ה
 יי- זאללעז טא-דעד דיא ט. ש ב ל ע ז ך י ז ף י ו א

 בייא פאנד מאן זק. נעקאטטען נע־לין אויש יעקט
 ■עקזע- אינשריפט: דעד טיט קארטען ראטדע איהנען

אנאיכישטען. פאלנישען דעד קוטיפ-קאטיטע
 אנאר- פערהאפטעטען מאדריד אין דען יייא

 וועלבע שטאטוטען. געדרוקקטע מאן פאגד בישטע;
 דא- האטטען. פערפאששט זק פיר אנארכישטען דיא
 האט נעגאששע אנארכישטישע ■דעד :עש הייששט דין

 ער אנטען. צו נינטש פיר לענען זיין אללעש פאר
א ו ו ע ר רא אלם פאטערלאנד אנדע־עש קיק נעננט

 דאש אלש פיינד אנדערען קיינען אונד ;א י צ ו ל
 דיא קלאששע. בעזיטצענדע דיא אונד ל א ט י פ א ק

 אן, יושט״ן אנדערע קיינע ערקעננען אנארנישטען
 •עהרענ- ע־נאננטע טיטטע איהרער אויש דאש אלם

 עש אורטהיילש-שפרינע דעששען נענען נעדינט־.
 אונטער זינד אנארניסטען דיא ניבט. בערופוננ קמע

 יעדערצ״ט מום יעדער :אונפערלעטצלק איינאנדער
 זיינער פערטהיידינוננ דיא פיר לענען זק זק, נערייט

 טיששען אנא־נישטען אללע וואנען. צו נענאששען
פאלי קק דירפען קעננען, איינאנ-ער אונטער זק ן
 אנער האנען■ איינאנדער אונטער נעהייטניש טישעש !
איש פעראיינינונגען אנדערער נעהיימניששע אללע !
קונדשאפטען״. ן

רעיאקציאן. דע־ ב־יעפקאשטען
 ודד :בי-טשאנא אין זילבע־שטיין איג■ קעדין
פ־אנ'דע־אצ->):ב־ דע: עדפפאננ דען דאנקענד נעשטאט-נען

 פערנעטסע; יעדאך דא ש״נען אנדע־ע -אב אן ,נעטדאנעט ן
 לעורן נענרידער דזעי־ען — דאדוט. ב-טטע; ודד האנען. צו

 - :-א:- נעסטען ע־האלטען. :נר-טאפאלטשאני אין
 ברוב- ק־נע ודד דא :ווא־אננר אץ אי-שטעק העיין

 א-ה־ אדך נאנצע. ־א: א-הנען ודד זענדען ד,אטען, שט-קקע
 - ענטשם־לךבען. דעסנאבטט ודדד וואונשע אנדע־ען ויט

 צוד־טע דאט פע־שטעהען וו- :יוא־שאלץ אין א' י' הערק
 נעפאל- ך דון דך דא ד־-קקען ד-נען. דא וואט ניבט, טאל ן

 דע־ א-ן לן־טט-נאדען ד־א ז-א אב אדט, די־טלינע־ ל־נטט
 אנדע־עט עטוואט אדע־ פערקעה־,״ אונד ״האנדעל רונדיק
 דיא ווענן אי-טעויעש: אץ ראטד ל׳ העידן - מ״נען.

 טאלנט דאנן אדטנעהט, אדטט-פע־לאן א־-נעי פאן אנציינע
דע עוט פאללע אנדערעט אץ צ״נען. אהנע אדך שט־אפע

 העדרן עהדוו׳ - וועדדען. ן ע ז ע • ו ו ד ע טהאטנעשטאנד !
צ דאנקענד :דאאב-סיגעט אין עהילק מ' דאבנ-נע- ן

 צודשענ- דע־ אק ש-נט, עט ודא אהרן, האבט רא
ט :ריט בענערקט. פדאנטע נעזעהען?־ מ

 אי-נעם טא־ עדטט אנעד נאטראן; ענטנעננעטע ,;ק■
 שס־עבען. א-הט אן6 אונע־וואדטעט נאנ-ן איך האדטע •אה־ע

 ע־צאהלטע דע־ טולה, נאך ליטטאנא; אדט •ודע א-ן קאט -א
 -רען אדף ארט אנודא-י •וננע דעי א-דט. טא; פ״,-לעט

 דעט ע6ד,א אט ל-טטאנאן א־ן וואודדע אונד נענאננען
: א ט קאנ-נט  נעוואנן לעב א-הן דעד א-הנעפ-דרט, א ;

 צוואר עד נליעב פאדל"םינ דאללטע. נעהאלטען דא־ט אהד
 וואללטע. אונטעדנדענען ניבט ררע זי-נע ער ד״ל :•נט,
 דעס אנעדביעטוננען -א עי דאט מט, פעלטע—צ דאז אבער

 ודרדע דאדאן ודרדע. צורקקעדרען אונד בענוטצען ק*-נם
 א-בע־ט־-ענען נ־נט ■ודע יענע־ ווענן טהץ, האהל ארך ע־

 אהדעססק •ט-דע-טע. עדך ,נן א-ץ ודא ליטטאנאן דע־ האט,
"הדען.־ זעדר פא־טונאל זאי-טט ארך דאן הא־ט

 ד-נעד צו נענערקט בענאנן ה,ערן,־ ט־ן דוא, ורטטט
נוט.״ ורץ נלא; א־ן ווא־ן טא־טע צד •־■-א,

ע־שטדנט. שט־ה רען■ י" א-ץ ה־טע ד- פא־לט ״וואט
דא־ט. פלאשע רא פאטע־ דעט נע— !ט־—

עד, זאנטע לעבען, ד״ן נעזונד, דק לאטטע ;אטט
 פיעל, זא נא־ נד א אהט דא״ן ל פלאשנען דאט זאלל ■ואט
 אל־יע אונט פ- לאטטע נק, נדדנע. נענשען צום אק אלט

טעקט. שפאנ-שען נ־טעט, עטוואט אהד ־ע־דפהאלען.
אין .גון, פע־וואוגדערט. זיא ״׳1׳ ,ט ע־גש איש

נע- ולאד,ל —א עט מאג; אוגי נע־ן, אייך עש גאגגע
־אממעץ.

שליטטעל. ייא דוטטע־ דע־ פק : ופפיג: ע: הדשה
פונקעלטע :איי־ אה־ נם, בעזא־ שגעלי* ווא־ גאטהיגע אללעש

 דאדדע נעשפדאך דאט נלאזעק. דען אץ ורץ פ״־ינע דע־
 אונד ודטצ-ווא־טע פ־אהלהע־. אהד לענהאפטע־ איטטעד

 אהד אוטהעד, דע—ק אש פלאנען נעדע־קהנען שאדפלהנינע
 א־ך קאנן ,,אק דרטע־. אהנעוואהנלק וואדדע נענערקט

 מאהל זעהד ד,״טע אהט ט־ד עי.) <שפ־אך קהדעד. זאנען,
סוטהע. צו

 נענעט-שטיקקע איהינע נדה ווא-זע;-יךאנע קל״נע דעד
פא־. שט-טדע ליעבליכער טיט

 קאבען דעט -ע- נעואננע, רעזעט נאך קורן אלט
 קלה- פ״ן אהד העלל זיהע א-נע- לאנשפ״נע פ״עייע נאד

 נדשנעבעט דאט הרזהע־־ דע- א״נב־אנטע, שט-דדע נענדע
 דא אדך נאטטע. רא דך ענטפעהטע; האטטע, נעשפיאנען

 נעד־ה- אהל־ אדף דך אלט ק, ע־האנען טאדנען נ״דען
 ודעטט נענעדיקט דא־ ;■צו-קקצוציעהען צינסעי שאפטלינעט

 אהנעמא־נ- לא עטו-אט ולא־ העזעט פע־וו״לען. ;אך ז־א
אדפפיעל. נאטנדן ז״נע־ זעלבסט עט דאט לשעם,

 נעטטע צו נשט קהדעי ד-א הא לאטטעטט ווא־זט
 ה״טע א-נעדהו-פט סיד דוא קאדמטט ודא דא. רעף ?־ נעהען
לאנטט' ו--א אנדע־ט נאנין בהט דוא -.',פא־

 ע־ודעדע־טע פ-דא. ״::דג, א-זט נעטעדקונג .ד״נע
 פ־-רה דק דאט עטמאט, ווא־ טישנעיטשדאבע אש עד;

 ד־ט- א״נע יעטציט א״ך פע־אנלאטטט, דק אהד אדפ-ענטע.
 פע־ש-עבען טאנע איהינע ־ נ א- הא דאכען, צו טד״לוננ

•ואללטע.
 ־ד;ץ0 דיא איהץ זאהען עדוא־שו;: נעשסאגנטע־ טיט

 דיעזער ודא נעהארט, האבט ,איד.־ :םא־ט סוד־ ע- אוגד אן.
 גיכשס דאטיט ע־ זאנטע מי־ דאט. געלאנט •טפאגיעץ נאטהאן

מען, מ א £;•־; אטט זאגטט שאן -א: א- דאטטע טד••־*: גי*עט.

 אמעט ע־צאהלוננק דק איש אין עש 7א וואוסטע טהיילש
האט.־ נעלענט לאגנע דא־ט דע־ םריינדעש,
אונגעדולדיג. שם־ה ראגטע6 /׳ דאש איזט זע־1
 ע־. זאגטע !ן ע ש,ש א י

ע־שטויגט. מלכה ־יעף םאטע־׳י• מיץ .יאששק?
גו־ .בלייבע סא־ט. בעגעדיקט ם.יה־ יאששעץ!־ ״יא.

 ע־סאה־ען, מעה־ נאך ווערדעט איה־ ;ווייטע־ הא־ע אוגד ־והיג
 יאה- •וננעץ ד*נ;ץ אץ האט יאששען •רששעט. ג*:ט איהי וואש
ק  שסאגיען. גאך צולעטצט קאש אוגד נעמאשט רייזק יעלע6 י

 דין האטטע ע־ אוגד איבע־איש, איהש עש געפיעל דא־ט
 דיא האטטע. פע־שטאגדען ע־ וועגץ קאגגען. מאנען גליקק

̂י:טזיגגינ. דאי־ ע־ ע־ אב נעגוטצק; צו אימששאגדע  ודא ל
 טאג. מארגעגדען דען אן גיבט דאכטע אוגד מעגש, יוגנע־ איין
 מאזע דעש ם־ייגדשאפט דיא א ד ע ל א ט אין נעוואנן ע־
 גענאגגט גאטד.אץ סאן סא-הץ דע־ ד־ישזעלנעץ, אבודאל, נן

 פאטע־ זיין ייגג, גאן ארן מאזע אנע־ דא־ דאמאלש וואו־דע.
 טאלע־א. אין מאגן ־ייבשטע דעי וואר אוגד גאן לעבטע

 דע־ איץ. אבודאל אלטען ־עב בייא יאששען פיה־טע מאזע
ודא איהן עד דאש סאשבטע, איהן פי־ גייגוגג זאלבע אייגע

 טא־טע־ אייגע אוי־ אבודאל אבע־ האטטע נץ ליעשש.

!״מוטטער
••;י וויללבט, אוגטע־נ־עבען שטעטש מי־ דוא ..רוענן

בעגעדיקט. זאנטע פע־טיג, גיבט מא־גען ביל ווי־ דען



רע־ ,א־׳:'-—ע אי־נע איה: נייא א•: פא־׳ פ-סי;־:טע־8-•:
שע.......;■•שטאדטלע רא פ- :ובווענצילק ־•:ע;
 :עסיינדע- דעפ אנשפ-אנע רא אויף ערלוי־קק. צו
:■■:־:-׳ע־ דע־ פע־שפ-א- ־ ־ ע פ ; : א ■ פראדדענטען

 ;עני״נדע דע־ "או;•* דע; אונד ע־ילאנען א;:עלענע;הייט ד-א
 דננע אד;לי:עפ א•; לואללען. צ• עיפיללע; *הונל־סדי* ;אד

 י צ ■ ו ע ז ־ ע נ שטאאטס-סעק־עטא־ ־
ייא דענען

ף א
 אוגרעבם מאנכעש זא בעמיהט. א־זט י ק א ש ט

 אמטם- ז״נעם אונטער וועלכעש טאשען. צו נוט
̂קםען -עם אן פאדנאננעד  יח־ענטהום ארטהאד

 נעשטרענען לאשלישע דיעזעס וואורדע. פעראייט
 ארטה׳ דער יעטצט קאטטט עקפצעללענין זיינער

 •טטא־ט דיעזער א•; נוטע. צו דיאנדיאש א־ן נעמיינדע
 שטאטושקווא- א״נע :נעטיינדען צווייא בעטטעהען

 נון קאם ערטטערע נעמ״נדע. ארטד׳אד איינע אונד
 נאשערלא־ דיא ווא־ע. ניט עש איינפאלל׳־אש דע; ארי.

 צו א׳־טדאדאקשע; דע־ קאשטען ארי. אייננאהטע
 קולטים־ ראש א! א־יעררייבטע דא פערנראסערן.
 געבעטען וועלשעם אין נעזוך, א־•; מיניפטע-ום

 דאש ווערדען■ ארשנעשפ-אשע; טאנע עש :וואורדע
 נא־ ייא זייעז׳ פע־פפלינטעט ארטדאדאדשע; ד-א

 שטאטושקווא-געטיינדע דער טיט צוזאטטע; יעללא
 וועלנעד קאננ-עש-קאנצליא׳ דיא שעישטר־־טען. צו

 פאד- בענוטאנטוננ צור געזוך דיעזעש ז״נערצ״ט
 צושטיטשענדעם אין דאשזעלבע נענל״טעטע לאג׳

 ארטד׳א-אק- דיא פ-אטעשטידטען פעינעבליך זיננע.
 זיא טאן דאש הינווייזען, -א,-רן־ זיא אינדעם שען׳
 אזי יא קאננע׳ צורנגען גאבעללא צוד ניבט דאך

 נאשעללא אהנע ארך געמיינדע-בעדו־פניסשע איהדע
 דען:אננעדאיי- אונטעד דאש אונד קאננען. דעקקען

 נדאשטענטה״לם זיך שטאטוסקווא-נעמ״נדע דע- גען
 עש־ ש פלי ששד קין דיא בעפינדען, יודען נעאלאנע

 ענט- צו נאשעללא קיינע אויד נאטירליך שען׳:אטיט
 ווארען איינווענדוננען אללע האיען -שטען

 צוריקקנע- וואו׳ידען א-טדא-אךשען דיא :נוטצלאז
 א״נען ■2׳'׳ו״< )״־<!>10. םא־ ורד לעזע; נק ורעזען.
̂־לאםם  י׳ ק א ס ט גראפען נויניסטערס דעס י

 פאי- זיינעם פערארדנונג דיעששעצינלישע דא ווא׳-ין
 געזעטצטאונד קראפט ר ע ם י ו א גאננערש

 אננעפאנ- 1־83 יאננער י פאם. דאש וררד, שעשטימטט
 אידרע דאנדיאש אין ׳ינדען געטי ביידען דיא נען

 נאך .יעדע נעטדעננט■ גאבעללא-איינגאדמע
ראננען. טאניפולירען איינדשט איינענען איהרער

פינאנצ-טיניסטער רוסישע דעי

 ליענען נ ־ ו ש ם ־ ע ט ע פ אויש נ. י נ נ י ז נ ד א ו ו
 ־ו- דעם ע־ק׳־אנקוני דיא אישע־ טעלדוננען קורצע
 י ק ם ד א ר נ ע נ ש י ו ו פינאנצ-ט:־שטע־ש שישען
 .<•׳ פאם טעלענראטם פעטערסבורגער איי; פאר.

 מינישטערש דעם צושטאנד •־עי :שעריכטעט אפ״יל
 אננעזע־ בעדענקליך זעה* סיר וררד ווישנעיראדםקי

 -1אד נעשטרינען :״נעם זייט האט דערזעלבע הען.
 שעוואושט- -אש פריד ה־־טע שי: טאכטס-אנפאללע

 טיטטדיי. לרט ע׳־לאננט־. ורעדער נ־שט נאך זיין
 טינישטער דע־ דך האט דיטע אנדערער פאן לוננע;
ד־ ו א א״נער אין קראנקהייט ז״נע  יא י ב •ן נ ע י

אר וואר צא־ דע־ געהאלט. ר ע ד נ א ש ק ע ל א צ

י איה; ער' דאש אונצופריעדען. ע י ז  ן ע צ נ א נ ;נ
ן ן ר צא ע ל ה י  פערלאששלישער פאן ליעם. פ

 דער נעמעלדעט. פעטערששי־נ אויש יררד זייטע
 נ- ד א ו ו ן ע ר א י ל י י ד נ ו א ן 'א דיא מינישטער

ן נ י . ז ן ע ל ל א פ ר ע פ

ר ו  ארפ- ע. נ א ר פ נ ע ד ו י ן ע ש י ם ו ר צ
 נ ר ו ב ש ר ע ט ע פ אין איי; דאש עש, עררענט זעהען

 אונער- אונד אפפען שלאטט רושישעם ערשיינענדעש
 אידרער ווענען רעניערונג רושישע דיא שדאקקען

 שלאטט דאש טאדעלט. יודען דיא נענע; נרויזאטקייט
 דאשזעלשע ורעדאטאשטי״. •פעטערששורגיא הישט

 פאלנענדעש וועלשעם אין א־טיקעל׳ איינע; בריננט
 לעטצטען דע; אי; האט ״־ושלאנד :ורוד נעזאנט
 נעשל- גאנצען דער ארפמערקזאטקייט דיא יאדרען
 דורך ניכט אבער נעלענקט׳ זיך איף וועלט דעטען

 דערקונשט■ נעכיעטע דעם ארף פארטשריטטע זיינע
 דורך זאנדע׳־ן ליטעראטור׳ אונד וויששענשאפט

נ ע ט ב י י פ -ושלאנד אויש שאארען דישטען דא
 נ׳־ופפען נאנצער אנבליקק דער ווא- י ן ע ד ו י ר ע ד

 נראשען דער שטראששען דע; ארן־ לייטע הונגרינער
 אונזער פיר אטעריקאש אונד אייראפאש *טטאדטע

 שעזאנ- אנזעהען שטאאטלישעם אונד מאראלישעם
 קאנליטעם יטטאנדינע; ד־א ווא־ען ? ניטצליך דערם

 פליעהענדען דיא פיר שפענדען פאן זאטטלונג פיר
 שטאאטלינען אינד מא־אלישע; אונזערען פי־ יודען

 קאנן היעררף ע פארטה״להאפש בעזאנדע-־ש קרעדיט
 איזט דאש נעבען. אנטווא־ט ע נ י י א נור ליידער עש

 ציי- איינינען פאן דיא אלם אונאננענעהטער׳ אוטזא
 אונ- נרונדע איש יודענהעטצע נעלייטעטע טוננען
 דא ענטשפרישט׳ נישט דורשארש פאלר׳שניישטע זערעם
 גלוי- ווייטע דורך זיך וררקלישקיט אין פאלק אונזער

 פראטט- נוי אונד ארשצייננעט׳ שענש-טאלע־אנ•;
 פאלר! אונזערעם קאננטען שיינהיילינע אונד לער

דיא וואללען. אשנעהטען נאשע קאשטבא־ע דיעזע

ט ט א ־ ב ש ק ר א פ ש ע ש ־ ד ־ י

 ייא אין יודען דער צוריקקשליידערוננ נעוואלטזאטע
 דעשפער. נאך זיא וועלכען אין נושע־נעטענטש׳

 כע. ארפענטהאלטשדעכט איין נעזעטי; אלטעטען
 פורשטבארע דאש נעפיהרט׳ דאצו נור האט זיטצען,
 בעפאל- יידישען דער ארטוטה נראשע דיא עלענד,
 איינע ניבט קאנן מאן דענן פערג-אשע-ן׳ צו קעיוננ

 בע- איינע אן זעעלען טילליאנען פאן שעפאלקערונג
 א־טשאפטע; אינד שטאדטען פאן צאהל שטימטטע

 וואהל- דעש קוועללען אללע אהנע פעשטשטיעדען.
 אונטער- צו וואו׳־צעל דער אץ דערזעלבען שטאנ-עם

 מאש- שראפפע דיעזע טראנט ארשערדעם נראשען.
 אייגענ- י־ד־שע דיא נייא. דאצו מעד- נאך ניר דעגעל

 דארניאך מאן דאם שטאטט פערשטא־קען׳ צו ארט
 איירינען דען בעפארקע-וננ יידישע דיא טראשטע.

אנצופאששען״. שעפאלקערוננ יע- טהיילען

ע י ר נ שער ! י ) ש . ש ו ט ש י ט י ט ע ש י ט נ א
 פו א.ד ק אויש דאש בערייטשנעמעלדעט, האשען ורר

 יודענ-העטצען שעפא-שטעיענדע אייעד נאש׳-ישטען
 - ט ־ א פ אי; נריעשען דיא דאש אונד איינלויפען.

ד  אששלאכטוננ דער יודען אינען עניפטען שאי
 כע- נון בעשולדינטען. שרישטענ-טאדכענש איינעש
ו אויש פריוואט-שריעפע רינטען פ ר א  פאלגענ- ק

 בע- דעד אין איזט וואכען מעהרערען ״זייט :דעש
 נע- צו נאה־ונג אונד אונ-והע ורעדער פאלקע־־ננ

 דיא אגיטאטא-ען׳ פרעמדע דורך וועלשע טערקען.
 איינע יאהרעם פארינען דעש טוטולטען דען שיא

 ווערדען עש וררד. נענאהרט שפיעלטעז׳ יאללע
 אוני פלונבלאטטער אנטישעמיטישע טאששענהאפט

 אר טא־דע -יטועללע- דארשטעללוננ טיט בילדער
 יודענ-שיער- איש היזערן דע; א; פערטהיילט. ווי זי

 דיא אנגעהעפטעט. דראה-פלאקאטע וואורדען טעל
 פאר- ענערניש זיין■ צו געוויללט שיינען שעהא-רען
 צור ווירד ן ע י ר ד נ א ם ק ע ל א אויש צונעהעך.

ר אין שענעיענהייט: א  פאלנענדעש נא־ ־ ־ א ט-ש פ
 פער- פא־ט-שא־ד אין ג׳־יעשען ■דיא .טיטנעטה״לט

 קרם־ יידישע דער דאש נערעדע. דאש בדייטעטען
 אשנע- מאדשען גדיעשישעש איין ע נ א ט ר א ק טאנן

 ארגענ- נאששטען איש שאן אונד האט שלאשטעט
 פערלעטצט מעששערשטיכען טיט ע־ וואורדע בליקקע

 טישהאג- נאששארשאפט דער יודען אייניגע אונד
 איינש׳־י- ענערנישען זאפארטינע; דעם דאנק דעלט.

 ווי- דיא וועלנעם טיליטא־ם׳ עננלישען דעס טע;
 אונד באיאנעטטען טיט פאלקש-מעננע טהענדע

 אנ- דער וואורדע צערשטרייטע. דאמפם־שפריטצע
 קארטאנע ערשטיקקט. קיימע איש טישעמיטענ-פלאן

 שפאטער שטונדען איינינע איזט יודע שפאנישער
וואורדע היננענען ערלעגען■ וואונדען זיינען ליידער

עט ל איל פ
יאהיק. ססל הא־

צי׳א־־-ע! דע־ ע:־ע דע: אוי: ־אדא; -;:א־״י.יע־
 •אה־ד.ו;דע־*:.*

:א־טזעשצ•;;.! 21.
־ ע: דא: ;־״נע: א־ב־נע;: איה־ ■־ע;;  א- י

 א'־ פ־אנע לא קא־ן. נמען לו: •רע; עי* ־ ע צ ט ע ק
 ׳*:אניען אין ן ע ט : • ־ כ ״א אלך ד;ד א-ך;

;אס־׳אן. •*!־אך קעטצע־י
א; ■ א : •ט : ה: ץ איה־ •ע;-־;י:ט ן ע ; א קט ;  נענע־י

א: -אי* < ללא: •יא־ט. ד די 8ר::י ר ץ יצסאדע; פאן אי ד

;עוועזען? •*פאניען אי; ארך איה־
ק! ;אפר,א;. ע־לרעדע־טע .אי■;:לאל? : טאל צעק ;

 צל דאשפע איך אל;־ אפט. לרא ;•נט׳ לעלנעי ללי■:: אי־
 איזט ■צפאניע; יא. ־,•;קאסדען. לויעדע־ ל־ע־דע איך ;אפט
 דיא א־זט. טע;י* איין ■ידע דע־ •לא יא;-׳ א־;*י:ע -א:

 דא־ט :לות. אץ ;יכט נא־ לענע; וואהלען, דא־ט דיא •רען,
 אי; ;עאנטעט, האך קא;ינ־יי:ען אייע; אץ •רע; -א ד;־
 האנען דא מץעשקישע;, דע! אץ ורא נ־י:*לי;ען דע;

פי־:*ען. רא וליא לענק אל;־ ללרדע, אל;- -א;נ אדפע־,
ווע־דען•' זא ענק ע: —לל א :ל ט ־ א פ אץ אל;־

־ איינטייעטעלדעןאנא״ענטע;ללי־ד, ;•׳א *) י ל • א ער פ
;א ־  : • ט -א ; -אדא:: י*:א;;ע;דע; דיעלע: א;פא;י. דע־ י. ע ;

צו:עזע;דעט.

 רא אדע־ איי;ע רא דא־ט פיעלליינט —א איזט
נענעדקט. פ־א;טע נעקאננט?׳ •אדי־יע אנדע־ע

 פע־לעטצטע פאטי־יע;. •טפאדיטע פיעלע קעננע איך
י ׳•ואהל דאך דיינט איה־ דע;; ;אטד׳זק ד י עי■ •ט •

דאך סיר ;;•;;עט נענערקלז. זאנטע דך, פערצשעהט
י אי•;•;;•

 שפ-אך ;ע;;;ץ׳ ;־אנטע רא ;לייך אייך אץ לדלי דא
נו סאסיליע רא איזט ,דא: ;א*הא;  רקע ט. : א נ א

 לועלט. האלנען -ע־ אץ יד:םע -א פיעלייינט •עטצט ארט
 אץ אללעם אץ אללעס אילט נא:ט אנו נן ף ע ל א • דאן

 אהנע ד*;דעטטע דאט נ״בט טד,וט קאניג ד<* קאטטיליען,
 ...א .ןדעי אנדעדע •אך צילא- ששערען ע: יאזעף. ד־אץ

 ז ע א י בן טאמיעל* ראן אנגעש-יעבק, גיט זעדד ־,אסע
 געהט אנידאל בעץ טאזע ראן דאגן, קליעע־ קיץ ארך איזט
 אנדע־ן. דעם בייא ב־ודעו־ איין וויא אויב :־־,א איין קאניג בייש

בב לא אבע־ בו י־יא ג̂י  רע־יאיזט קיינע־. איזט ט ב א ב א
 קאבינ בי־א ־אטה נעהייטע־ אייך ל־ך אוגטע־־ןדייבם אונד

קאטטיליק. פא; אלפאנז
 אמזעים :״א :ד '״ט־ ־'*־- ? ז נ א פ ל א קא;י; נייא

ץ שורענע־זאהץ
 ב־אך בענעדיקט אן; טע־וואוג־ע־צ ז־א לאה :אטדיאן

אינעדניננען. ארנק רא איה: דא: א-:, :עלאנטע־ איץ אץ
נענעדיק*. נענאנן הע־־ען. איה־ ;•:ט, ־1; .נלרנט

 -א: נטע. קאססע; •לא־פע צו לאנע; פא־ ע־ אל:
 דענן האט, •טלדענע־זאה; פא־נע־׳סע; לא א••;;•; פ־־א סיינע
 אילט רעוע אלעד פאנטע־ א־ינצינע רעזע נר האנק ווי־
 אללע- פי־ א־•;- -עננעט פריא סיינע אנע־ נ-יט. ;ינט ;>ןך
פאסיי•;•׳ איה,־ע־ צ■ סיט ץא;י;: אעזע־ע: טאנטע־ "א סאי

ה־ פע־יטטעהט לא אלנד ל, לייא יטאן, אי * פ ל הי א א ס ע ; ץ ל:  א

ער ע, ם־יגצעטסיץ ד א־ א; ע ד על ״ מ ק ז א ע-ז ענ פלי ? ׳ ״  *5 י
־ א, ען לי אנ  ס ל ע ה ל • ו ו קא;י; •צוליענעראהנע, צולייא ך א ;ה

ען ע; ד ט רי ד צו ט ק ך • ־ ; • • ה א ק ד ו או א ;ל ען די ל ע א  ל

ד ך אונס ד ט אוי נ ק. ני ט ה ע ,נ

 לאנטע פענטעטטע;׳ א: אלפאנל יעדאך האי*עט
 פירא רא ארך דק איינשטיס״ענד, שערן דע; אץ ;אטהען

־ .דענן נעלאנעלטע. ע  נעסטע דעי ■רען אט: פ-ד אילט ד
, דק איהן נעעט פאלק ויי; אלי־ אטד ן ע ט ו  דא: אטד ;
 ן •ע ו ו א ל דק איה; ע: ווענן אל: לועיטה, סעוד איט

־׳•ע::ע.
 ***־אך אניואל. ק סאלע דק אוץ נאמטע* •איה־

?' פע־לאנליך רעלע; איה־ קעננעט ;טע־ י לעה־ נענערקט
 פא־• ליענעד. ׳אק נאטיזאן. ע־רעדע־טע נוט. ,זעה־
 א״נענע, איינע הייזע זיינעט אין האט ע־ סאנן. ט־עפפל־נע־

 דריא איהט איך האנע רקע פי־ אטד :׳;אנאגע, קליטע
 :•־ פאן רנד ן ■ ל פ ר. רא אלץ נעליעפע־ט. תו־ה :פ-

 עדהיע.מ. מצוה-שייע־ ב־ דינע־ צו יאיעף זאהן רץ דא געקדסט,
 אץ שאנה״ט, פא־ לינטעטע ע־ קטד! איין אלץ ולא־ דאט

 אטד אסצלזעהק. אר; נעקאססק, לאטט ;י:ט עש קאנ;טע
ט •לננע דע־ דאטטע ללא:  אונזע־ק אין !נעלעדנט אללע: ני

 יעדק ע־ דא: בעוואנדע־ט, לא ע־ ולא־ ש־יפטען ה״ליגק
 דאפטע תלסוד אי: א:פטנ: סאן דק פאליקדעטע, ולעת

 אללע ע־ לאו ־א:ייא נעסאנט, פא־טש־יטטע טשטינע ע־
 סוס: עי נ״עניש. ענק לעינטע אטד ווערקע א־אנישע•

 ■אה־ע צדאלף -עטו! נאנין •א, זין. סאנן איין שאן ד,ייטע
 •אירע 2.־. ■עטצט אלוא אדט ע- םע-פיא::ק רנייע: ד;ד

איט.


