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נערעכנעם. ביללינסס ווערדק געמ״נדען פאן קאנקודלע אונד אנצייגען

̂ן: אונד רעדאקציאן ̂ף. בודאפעסט׳ עקססעדיצי וואורמד
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ג04 :וממעי •אהרגאע, צווייטער ש. ו ב נ ר א ד טי תיאק־עי: אונו תעהיסנענער תרג־ב. אלול י״ג צאנסאג בודאפעסט

ד * ̂נגענטק, העריען דיע־ענינען ןן  פיאנו• דעיען אב
 ווערדקאום נינג, ענדע צו סעפטעמבעד 1אם• כע־אציאן
 אין אונטעדברעכונג קיינע ראמים ערזונט, דערזעלבק ער:ייערו:נ

איינטיעטע. אדיעססע איד,רע אן בלאטטעס דעם צוזענמנג •עי־
̂ננענטען, העדרען נעעהרטען דיא מאכען דויר  דע- אב

 נייא דיא דארויא אמם, ענדע צו פ־אנידעיאציאן יען
 אויפמעיק־ דארויף פראנומעראנטען איינטרעטענדען

 סעסאראט• אין דיא איינצאהלונג דעי בייא זיא דאס •אם,
 ערצאדלונג ה^כאינמעדעסאנטע עישיענענע אכדרוקק

 דער אנ&אנג דק אונד יודע״ אונד •אריסטאקראט
 בעאנשפי־ו- אונס £אן עדצאהלוננען לויסענדעץ ניידען

ק ̂מאנע דיעזע ווערדק פעללאננען אויף קאננען. :  רז
 זאפארט פלאנומעיאציאן דע- איינצאהלוננ בייא יעדעם

צונעמיקקם•

!אללעס איבער תורה דיא
 — ■ודענטהום. א״ם נעווענינג גאע־אנאלען צור —

כילם. נננד תויה ותלמוד
 אין נלויבענשנענאששען אונזעדען אונטער

 רוסלאנהש נענענדען פיעלען אין נאליציען. אין וריען.
 ענג- אוגד דייטשלאנדם טהיילע איינעם אין אונד

 בעווענונג איעע יאה,רען איינינען זייט איזט לאנדם
 אוב־ אין היער מאן דעי פאן געראטד.ען. פלושש אין

 איזט עט מערקט. שפור נעריננשטע דיא ניכט נארן
בעווענינג. נאציאל-יידישע זאנענאננטע דיא דיעם

 יאהרהונ- פאריגען דעש ענדע צו וואר־ענד
 טהיילעש נראשען איינעש בעשטרעבען דאש דערטם

 אנצושליע- נאציאנען דען זיך ניננ. דאהין יודען דער
 דיא דנד פערמעננען. צו איהנען מיט דך אונד טען

 נלויבענש- אונזערער קרייזען מאנכען אץ בעמיהוננען
 יאהרהונ- 19• דעש נייגע דער אן יעטצט. נענאששען

 דאש יודענטהום דעם געריכטעט. דאדויף דערטש■
 אדפצודריקקען. זעלבשטשטאנדינקייט דער נעפראנע

 נאציאנאלי- דער צי־ט-אלטער איש יא לעבען וויר
 ניבט■ יודען ארך עש דאש וואונדער, וואט ;טאטען

 הערפארקעה- נאציאן יידישען דער וועזען דאש דיא
 צוואר אוגר מענדעלזאהןים, צייט צור ■ מאכטען רען

 יודען דיא שטעללטען אנרענונס דירעקטע זיינע אדף
 זיא ראש ארף. בעדויפטונג דיא דייטשלאנד אין

 ראם זייען■ קאנפעשיאן״ איזראעליטישער ■דייטשע
 רעש געשטאנד-טהייל אלט דך זיא ראש הייסטט,
 רעליניאזער אין נור דער פיהלען. פאלקעש דייטשען

 פער. איש אננעהארט. יודענטהומע רעש געציעהונג
 אדך אדפשטעללונג דיעזע פאנד יאהרע דער להפע

 יודען דיא דאש זן! אנהאננעד• איהרע אנדערווארטש
 סראנק- אץ וואורדען. ן ע ל ן! פ יידישע נאליציען אין

ג ריין־יידישע א ר  יידישע עננלאנד אין זען. צא פ
א דיור. אוי ר ע נד א ל נ עב  הייטי- דער לייטער ד
 דע; אבער האבען בעווענוננ נאציאנאל-יידישען נען

 דאש ארך זאנען, זיא אינדעש' אומנעדרעהט. שפיעש
 זא נאציאן■ איינע בילדע זיך פיר אונד אן יודענטדוש

 פראנק- אין פאלנישע. נאליציען אין יודען דיא דאש
ן עננלישע עננלאנד אין פראנצאזישע רייך ע ד ו  י
וו. זי אוי זייען

 נאלי- שטאדטען מעהרערען אין וריען. אין
 אונד פאריז נערלין׳ אין ארך רושלאנדש■ אוגד ציענש

 פעראיינע יודען ■נאציאנאלען״ דא האבען לאנדאן
נאציאנא- דיא איזט. עש צוועקק דערען נעניינדעט׳

 יידישען דיא פארדערן, צו יודענטהומט דעש ליכאט
 אונטערשטיטצען, צו פאלעשטינא אין קאלאניען

 מאקקאבאער-פייע־ דא ודא - פעשטע נאציאנאלע
 איינעש מיט פעראנשטאלטען׳ צו חנוכה-צייט צור

 וואש מאנען. צו דעש צו יודענטהום דאש ווארטע
 נאט- ווא־■ נלאנצ-פעריאדע זיינער אין איינשט עש

נאציאן. איינער צו :7ל
 אייננע- זאשע דיא אויף נאד,ער נץ ודר ווענן

 דיא זינד ודאש :פ־אנען אונם ודר מיששען הען•
 פאלנענדע ויאהל י' גאציאן איינער מערקטאלע

ה איינענעם :דינגע דרייא נ א  ע ב א ר פ ש איינענע ל
: איינעוע אונד ג נ ו ש ש א פ ר ע  דיעזע אד,נע פ
 ניבט נאציאן איינע אינש וויר קאגנען דיננע דרייא

 דרייא דיעזע יודענשהום דאש האט איינשט דענקען.
 האט לאנד אינזער ? הייטע אונד בעזעששען. דיננע
 שפראנע היילינען דער גענאטטען. פיינד דער אונש
 אינדעם בעררבט זעלבשט יודענטהוש דאש דך האט

 דיא נור פעמאנלאשינטע. קלאנליך דיעזעלבע עם
 פאן אונם דיא נאציאן. יידישען דער ״פערפאששונג״

 נע- דער אינהאלט דערען תורה. נענעבענע נאטט
 וועלט דער נאציאנען אנדערען אללער זעטצגעבונג

 נע- אונם איזט דיא האט, נעדענט נרונדלאנע צור
 ניבט הייטצוטאנע ליידער ארך זיא וזעק ;בליעבען

 פערדיענט■ עש זיא ודא ודרה האבנעהאלטען זן!
 דיע- ודר דאם טהאטזאבע, איינע דןוך עש איזט זא
 אונד בעזיטצען הינדורך יאהרטויזענדע שאטין זען

 דענ- פיינדע ערב־טטעדטשטען אונזערע אונש דאש
 דיא ווארען. שטאנדע איש רויגען צו ניבט זעלבען

 קיזעללע־ איינצינע דיא ד,ייטע איזט הקדושה תורה
צופליעשט. לעבען יודענטהום דעם דער אויש

 מיט 7* 'ייערעונותיו■ מוהלין בתורה ■העושק
 זינדען דיא ווערדען רעם נעשאפטינט. תורה דער

 ווארען זיגדען דיא תלמוד. דער זאנט פערציעהען)
 זיינער פערלושט דען יודענטהום דעש וועלכע עם,

 וויא ;בראכטען רייכעם דינעם אונד נאציאנאליטאט
 איין אוץ־ קאנן זא קליינען, איש ודדטהשאפט יעדע
 פערהאנננישפאללע דורך נור רייך, נראסעם איין לאנה

 דער פערפאלל דער נעהען. נרונדע צו פער,לער
 נאציאן איינעד וואש ענטהאלט■ לעש אל דיא תורה,

 פעהלעד, שווערשטע דער וואר נערייכט, היילע צום
 נעראכט ביטטעד זא יודענטדום דעם א; 7י דער

 היא זאללטע ארפצוריבטען, ודעדער דיעזע האט.
 ניכט-נא- אונד נאציאנאלען דער אללער, ארפנאבע
 שווע- דיא קא.נטען דאדורך בילדען. יודען ציאנאלען

 קאננ- ווערדען, געטאנט נוט וויעדער פער,לער רען
 ודע- שם־אנע הייליגע אונזערע 7אי אונם ודר טען
 גע- מערקמאל ד־יטטע דאם וואש אנאי־ננען. דער

ה דאש טריפפט, נ א  דער מיט דאשזעלנע קאנן ל
 דאמיט ווערדען, צוריקקנעוואננען עבענפאללש צייט
 פריי- דיא ווערדע, בעוואהנט יודען יענען פאן עם

 צום וון!ללען, בעפאלקעק באדעין היילינען דען ווילליג
 נלד- אונזערער יענען פאן אבער' טהיילע נראשען

 נעבורטשלאנדע אית־עם אץ דיא בענשנענאשסען,
 ווא- דאש ווערדען. אונטערדריקקט אונד פערפאלנט

 יודענטהום דעם דיא פיר פא־נערייטוננען דיא רען
 אין צוקונפט• פערה״שענע פראפעטען י זיינע דודך

 נראשע עהעמאלינען זיינער צו וויעדער עם וועלכער
ודרד. צוריקקעהרען

טאגעס-נייאיגקייטעץ.
ע נ י י ז ר ( ע ד ט א ט ס ע י א קאנינ> ט

 ודען פאן' יירנערמייםטער דען פארנעשטערן האט
 דעג- אונדליעשיץ־פאן בעשיעיען האפבו־נ דיא אץ

 ר ה א פ ע א־נ ר ע ל א כ דא נענען דיא איבער זעלבען
 עד- יעריבט שוטצ-מאשם־ענעלן נעטראפפענען

שטיאטטען.
ר ע ט ם י נ י מ - ש ל ע ד נ א ה א ( ל ע - ב ו  ל

 דאש פרייטאג לעטצטען אם בעדכטינטע ש ט א ק
 דעם טאננינ-פאבריק דיא אונד האלצזאנע-ווערק

 בעדכטי- אייננעהענדער נאך ן. נ א מ ט ט ו נ הויועם
 מיניסטער דער דך בענאב אנלאנע נאנצען דער נוננ
 טראנק נוטטטאנן פי ריטטער ודלה,עלם דינעה. צום

 דען אונד אי־בייט דיא דעס וואהל דאש אוי־- דאבייא
 ד ע ט ם י נ י ט דער טיניסטערם. פא-דערנדען פליישם

 אויש- וואוגשע דעם ערודעדערונג זיינער אין נאב
ן דדוקק״ ננאר ע -או נ א - זן! מעהר יע מ  פליי
ע - נראם שינע ל ל ע י ר ט ש ו ד נ י , א ן  האנע
א י ו ר ו ע ד י ר ב אי י ״ ד . ן נ א טטמ ו נ

ר ע ד ע י ו ו ) [ י י - א ל א י ר ע ט ש י נ י  מ
שם א רל ו ע ן צ ע ט ש נ ו ר נ ע - ד א ה ט ר  א

 ע־- י ק א ש ט גראן* קולטושמינישטער ע. י ם ק א ד
 נעשיט- ענעמישער אלש טהאט דער אין זי־ ודיזט
 דיעזער איטהאדאקשיע. אוננאריש-יידשען דער צער

 נוג- צו עדלאשם זיינען ודר טהיילטען ערשט טאנע
 טיט, דורבפיהרוגנש-קאממישיאן אדטה׳ דער שטען
 ודעדעד .231*16 811,8>16- אים ודר לעזען נץ אונד

 וועלכעם קולטושמינישטערסאי] דעם ערלאשש איינע;
 שטאטוטענ-ענט- -דער :ודרד נעזאנט פאלגענדעם

 צומעז־יעשקאנן נעמייניע איז־׳ אדטה־ דער וואורף
 פאראנרא- דען אץ ודיל ווע-דען• בעשטאטינט נינט
 ליטורניע דער אבאנדערונג דער פאן ״ אונד * פען

 דעדע דא נאטטעשדיענשט נייען איינעם פאן אונד
 נרונדלאנע א־טה׳ אדף אייגע דאד וואהרענד איזט,

 פא־- ניבט אבאנדערונג דיעזע נעמיינדע שטעהענדע
ע קאקודיל נער,טען י נ ר ו ט י ד ל נ ו  נאטטעם- א

יענשט ך ״שלחן איש ד ו ר ץ ע נ א א נ י ו נ ע  נ
ט ט מ י ט ש ע ן זינה כ א פ א ו ן ו י - אי י ו ל  נ

ר ע י י ר ט ש נ ע ע ב ד ו ט י כ י ן נ ע כ י י ו ו ג  א
ף.׳ ר א ד

ר; ע - ר ע י נ א ר ו ש ד י ב ב א ר - ר ע ב  א
 ערב אם היעלט נ״י, ט י ו ל פ פייבל ר׳ הנאץ ר., ע נ

 דישה, פיידינע איינע נ א ש לי א ם אי אין אלול ריח
 פאלנענדעש אנדערעם אונטע־ ער וועלכער אץ

 בודאפעש- איש דאם דאטען, בעזיטצע 7•א •י זאנטע
ט טאטריקענבוך נעאלאנען טער ר ע ד נ ו ה י י ר  ד

ע נ ע ט ט י נ ש ע ב נ ו  אייננעט־אגען ר ע ד נ י ק א
 טהאט- בעשאטענדע איינע ניבט דיעש א־זט זינד.

 נלדבענש- דער ערהאלטוננ צור עש ניבט אונד זאכע
 דיא אלש טיטטעל, אניערעש איין יודענשאפט טרייען

 נע- דען פאן נ נ ו נ נ ע ר ט ע נ י ד נ א ט ש ל ד א פ
 נע- אמונה היילינע אונזערע קאנן זא נור ? אלאנען

!״ווערדען רעטטעט
בער י א ן דיא ו ע ד נ ע ה ע ט ש ד א פ ע  ב
ר ע ו ו א נ א ן מ י  אי־נ- לדפען ן) ע ב ־ קי ם נ י פ א

 נא־ איץ. נאבריבטען ודדערשפרעבענדע אנדער
נאנין טאנאווער דיעזע זאללען בע־יבטען טאנבען
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בילליג שטוינענד
 אתרונים־נעשאפט נייעם איין מיר אץ אינדעם

 נאב- צו אתרוגים איך ליעפערע האבע, עראפפנעט
 פאן 1ז נומי אתרוגים :פרייזען בללינען שטעהענדען

 11 נומי פל. 1 ביז קר 6״ פאן •1!נומי קד■ 50 ביז 25
 שטיקק• פער פלי 3 ביז 2 פאן 1 נומי פלי■ 2 ביז 1 פאן

י אונד מובחרים נ ו ץ אתר ר שראל א  פאן י
ם הדסים שטיקק. פער פלי '5 בין * י ש ל ו ש  מ

ם נרינע פלי. 1 שטיקק 50 י ב ל ו  ביז קר 3:י פאן ל
 נעשיעהט פערזענדונג דא - שטיקק. פער פלי 1

 אננאבע. ענטשפרעכענדער ב״א נאכנאהטע מיט
 איך פערזענדע בעטראנעם דעם פאררסזענדוננ בייא
 אום - שפעזען. איינענען מיינע אויף אתרוגים דא

ביטטעט אויפטראנע צאהלרייכע

נייאיאהרס-מארטען איזדאעליטישע
 הו. אויך ורא ערנסטע האבסט-אריגינעללע

 נייהייטען נור שטיקק 20 נייהייטען. מאייסטישע
 גליקקוואונש- בעססערע נור שטיקק 20 ,׳ 2,50 סל■

 ; 1,70 פלי נור בריעפע הומאריסטישע אונד קארטען
 אויסלאנדישעקארטען אונד אינ- פ־ינערע שטיקק 20

 וויעדער- פיר .'.2״ פלי גלקקוואונש-בריעפע אונד
 זארטירטע אויסנעצייכנעט שטיקק 100 פערקייפער

פאסט. פראנקא קאפסא פארהעריגע גענען ■1.50 פלי
81£3£38'1£11,זו

1י8ק.16ת 611 £1־08

2/3 1ב1110ם1ת(1111מ8,8880 18.

ש י ד י ם י ט ע ט א ל ב ם ה י א £

ן. ברוב נ שא מ׳ ראבבעער
 :טעלענראטטע אונד בריעפע פיר אדרעספע

801סנ1ו1(1י1111,ת '111051, 171)6 30186.

?61116 א6816ז1מ6886ז 1311119311!
ח0<03*19 81)(13ק061| 1)5:

:,6 1 ז6. 3. 8611111(1 ^1ז
41וו111))ו1110וו01€111 91פ9>!פ)ן1(1ו11>(}>ןפ@:פפ191
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
גאראנטיע. יאדדע 10נאיאנטיע. יאהרע 10

פל. •י7״ נור
 נראוויר-אנ- אוני שנעללפרעפפעג-דרוקקערי־א דא

פאן שטארט
בודאפעסט ן■ בי ו ם.ר

 אני־קקענני6 דע־ ודז-א-וויז .59 נומי קאנינסנאספע ■■״י
 נע. נאטטוננק אל־•;־ אנפעיטינוננ צוד זיך עטפפיער־ט

 אטטפ-שטאמפיגלען■ או נעמ״נדע- שאפטספירמענ-
 עמבלע- וואפפען■ זיעגעל- פאיקאטטענדען אללי; או־ך יויא
 באל- אונך ק־סטען ;86 זיננירען צום שאבלאנען אוגר טע
 אך6 דיעזעס אין אללע־ אייך וויא נלאטניר-צאננק לען.

ארנ״טען. א־ינשלאנענרען
איינען ערציינניססע. א־ינענע נור

!נייעסטע דאם י נייעסטע דאם

71.06280(07821(11(112
151£ו1ז 0. $00ז1141*:6פ  ז

.681)181(730

.36 £01118808886 .362 .71

ניגעם
״־קל

 אנרי-6 אללערנייעפטע זי־נע עספפיעהלט
 נאנצע אוגד ד.אלנ פרויענ-ש״טעלן. אין קאציאן

 י זי■- פ־ינסטען וען אויף שייטעל פעדריקקען.
 נאטידליכע• פ־אנצאדשען טיט נעוועבט דען

 אהנע אדעו שט־דנ-לאקקען טיט אנטהיילוננען
 שווא־צ ארעד דונקעלנרוין, נידן. ד־עזעלנען.

 האלנפערר־קע שטיק. פעי נולדען 5 פא־נ־נ
 פדויעג- נאנצע נול. 8 ארנייט זאלכע ענק

 וועל- טיט נעא־נייטעט. פ־ינסטענס פע־ר־קע
 האאי אי-נענעס וויא אונערקעננטלך טא; כעד
 צום פארנען אנינען אין קאנן׳ פ״ז־רען ז־ך

 נולדעי. 22 אוגד 18 ניז 15 פק פרייזע
 טיט האא־פלעבטען !!;6 לאנער ניאסטעס

 נולד 2 ניז נולדק 1 אן6 צאפפען. לאננען
 דאלבקויצעם טיט האאר לאננעט ק-. 80

 50 נולדק 2 פאן פארבע יערער אין צאפף
 פעינעד' . ניולדע 80 ביו אננעפאננק קר

 פרויענ-האאו אללען אין לאנער נראפעם
טאדע-איטיקעלן.

 האאיסוטטער-איינוענ- נ־יא פואווינצ-נעשטעללוננק
 בעליע- ניכט עפפעקטואידט. נאננאהטע נענען וועדדק
 טארעאי- נ־־ען !):נענאננפק דיא אוטנעטו־שט, ודרד
האבק. צו סיד נייא נוי דנד

1872. געגרינדעט1872. נעגריגדעט

העראננאהענדען דער נעלענענהייט בייא
כפור יום אונד השנה ראש

 אנ- צור סובליקום ט׳ ס׳ דעם טיר. איך ערלויבע
ם פאן שאפפונג י ר ו חז ם. אונד ט יתי  זאוויא טל

 נ*_ דעלניאנסאיבונג איזראעל׳ צור זאטטטליכער
 _0בע לאנער רייכזארטירטעט מיין ארטקעל טהינען
עמפפעהלען. צו טענם

 שטארקען נור אין ם י ר ו ז ח ט אפפערירע איך
 טיט פאפיער. בעפטעם באנדען. עלענאנטען אוני

 איבער־ לעטטעח יידישען אדער דייטשען אוננארישען.
1 זעטצוננ

 אויפוו^רטם, 3-. סל׳ פאן באנדען 9 אין
, 1.80 , . באנדע ערפטק 4 דיא
, 1.20 . . באנדען 2 אץ

 קוו#_ בעסטער נור אין זיידענ-טלית אונד ייאלל-
 זילבער-בארטעןקאט^עטט אדער נאלד- טיט ליטאט

 נראטטע אויפווארטם. 4 סלי פאן פערטיננעשטעללט
 אץ'פייג ד. נ י ח ת אוני ם י ר ו ד י ם פאן אויסוואהל

- סטען ט מ ט א י פ ל , ש- פ . ר ע  קאלבלעד
, ן ע ד נ ^ ב - ט י ט י א - נ י י ב נ ע פ ל  נעאייננעט ע

 2 סל׳ אן0 נייאיאהרס-געשענק. אוו,ד ברויט- צום
ע אויפווארטם. נ א ר ט פ י ו א - ט ם א ווערדעןנע- פ

ט פ א ה נ ע ט ס י ו  ע1טיי וואפירי עפפעקטואירט. ו
 בעישטעהענתו יאתרע!40 זייט פלאטצע היעזינען אם

בירנט, פירמא
דאנאנטוננספאלל

£ 111*15.5' 11£1ס11ס?180,לנ 0 6 .15, 
בובהאנדלוננ■

א6״10*888*6 זא■ ■*
.1.20 פלי א אפעלןיאהרצייט-ט________

רעגאליענ-סאכטער. פיר ורכטיג
 לאנער-בראננטוויץ טרעבער. סליוואורטץ׳ רום׳

 ערציינט נעטראנקע נאטטוננען אללע אונד ליקארע
טיי- פיט אפפאי־אטע אדנע ווענע קאלטעם אייף מאן
ווי ז׳ אד יולען אפרע־ישען אונד עפטענצען פיאטיאירטען נען

ס)1,־דא£י ע *31101,0 ו7*11£01ס1, 1ג
 ,.טזן 181(81188886 .פא 1, .11ט524ז1182> זו18-8׳ו-18

>1601 186861111801168 1'6ט8ק61.
־  אץ םרייז-ליםטען איני מאניפולאציאנס-ביכער ^
 פעינער! עטפפעהלע ■0־ י נ־אטים שפראנען אללען

ע. ענטזייערוננס-פולווער. ווערםוטה-עםםענץ.  וזי
סיטטעל אונד הרזענ-בלאזע נליצערין. קלאר-סולווער.

וו״נ-קיאנקה״טען. אללע נענע!

קויטשוק-שטעמפעל
 וועלכע אד־עסטע, אונד פי־טא נאטען, נעל־ענינען יעדעט טיט
 זאטטם איינשטאטטונג דו־ערהאפטעד אונך שאנעד אין איך

 איץ •*•••א פאלסטער פארבענרייבער. קאפשעטע.
נוי אוט שטאטפינליענ-פארבע פלאשבען

־־** פל׳ 1.70 **•״
 טעקסט דען בעשטעללוננ נייא איך ניטטע אונד ליעפעיע

 זא אנצונענען. דייטליך אונד נענויא שטאטפינליע דיא פיר
 איינצו- פאנטאניו-זוננ פע־ דאראנגאבע קל״נע איני; וויא

זענדען.
 נעשטאקק- ווערדען דרוקזא־טען נאטטוננען אללע

פערפעדטינט. ביללינפט אונד פאלל
טיט קא־טאן פיינשטווייסעי וויזיטקאיטען שט־קק 100

3...................................ורוקק, קל. 5
זעהי נמיא ארעד נעלב נעיטאפטס-קאווערטע . 1000

 2.50 ל׳6 פירטא-דרוקק טיט פאפיעי נוטעס
1.25 . קאווע־טע טיט פערלאנוננס-קארטען ״ 100
קאר־רטעס ניאטפא-טאט (קוואיש! . '000

3.50 ״ . . . . נריעפפאם־ער פיינעם
2.80..................■ -עננונגען אקטאוו . 1000
 דאט אויף ויערוק דרוקזאוטק פא־קאטטענדען אללע וו־א

נעיעננעט. ניללינסטע
 נעוויפטענ- אונד זאסאיט ויעריצן פראורנצ-נעשטעללוננע;

בייא נוי אדפגעפידדט ט6הא
,6 ו10ק81 ו ז 111111 ,ח■ 6ו .

 711,. £0010898888 .פא 59.
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 ן ע ט א׳ר ק - פ נ א י צ א ל ו ט א ר ג
!השנה לראש

ת ר :שנ כ ו ו ז ד ו צ ש י ר ד ק. ל לפי

ז בעצונפ-קוועללע ביללינסטע אונד בעסטע אנערקאננט

!! איינען וועלטרוף!
 בעזאנדערער טיט זאלנע דא ערווארבען. יאהרען זייט נראטולאציאנפ-קא־טען פ־קטא־ישען דא זיך האב־ען

 דיעשיאה- דיא ווערדען. עררייכט אננאהערנד נור אויך קאנקודרענין ק״נער פאן אינר נערו־פט פא־ל־עבע
ע ע ב י י ר ל ד א צ דודך ודעדער זיך וועלבע אויפוואדל■ רינע ל ל ע נ י נ י ר ן נייד, א ע ט י  אדסצייבנעט■ י

 סערלאננען אויף פערזענדע פדיזקוראנטע איבערטרעפפען. ערווא־טוננע! קיהנםטען ר־א זעלבסט דירפטע
 יידישען יעזא״מטען דער פאר מיינען. עמפפיעהלע נליינצייטינ פ־אנקא. אינד נ־אטים ורעדעדפערק־יפער אן

 נראט צענטימעטער 38x18 קארטאן, ארף פארבען <0 אין בעשפדאבענען. לאבענד איבעראי־פ סרעשפע
עריש סטל נ ן קי ע ט ע ט ט א ט ש ע נ פ י ו א

 5853 יאהר דאם פיר ילוח! וואנדקאיענדער יידישען
 'אויפלאנד טאדקען אץ וואדרוננ אפטר רך 50 אדע- פש׳ 8י' פא! איינזענדוננ פארדערינע נעגען פ־אנקא

א פיר קאלענדאריאום דאם אלם דויערנדער, איין א־נזאפערן איזט קאלענדער דער .1• מארק  פאלנענדען ד
 שטירו! 10 פאן בעצוג בייא ערהאלטען וויעדערפערקייפער - ווירד. נאננעליעפערט אטים ד נ יאדרע
ראבאטט. סערצענטינען '־׳5 איינען

ק. איינען צינל־ז בילדעט קאלענדער דעזער ק ו מ -ש ער ט ט י  אלם פארצינליך זיך אייננעט צ
 ונ.ם.ט- ק חידש באראן פארטראט פע־נע־ - נעאייננעט. ■מזרח״ אלם אויך איזט אונד ק, נ ע עש נ סט ע פ
א אונד ל אל פ י י ר ט ע נ ר ו ט א  סלי 7 שטיקק 10 לך•9)1 שטיק פער נראם■ צטטי 40״״א אויסנעפידרט נ
ך40  מעד,ר. קרי י!5 רעקאטאנדירט בעטראנעם. דעם איינזענדונג פארה׳ נעגען פראנקא ר

אויו .0 ו6 י ק6) <וו.9א9ו •יי 9וו !. 8 6111* ,1 0 7 0 8*
־ 1* .12 קאנינםנאססע 71. פינק סאמועל בודאפעסט: אץ סערטרעטער *יי
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נונוז
בה

לם-ק.

אייננעזעגדעט.
לחד• א;• נחדש תו ירושלם ייק1*

 אננעמעלדעטען דעי נעזאטטטצאהל ביזהערינע דא
 דעד ייא .5620 בעטראנט כ^לעדא-ער־ראנקוננען

.25̂  ט>ןדעש-פאללע

נוראה׳ ימש -א <$טםק עם !ציונס-פדתדע דקנעדלע
 עונותינו, כל על וכפיה סליחה רחמם בקשת ימי התשובה, ימי

 לתשובה השופי בקול הערץ יידישעס ■עדעס איין וועלנע
 אייך יייא פד״א׳ זא איך נין נון ערמאהנק. ולצדקה לתפלה

 שוועספעדן אונד ב״דע־ העדצענסנוטע אייך פעדפפליבנדעם,
 אירעה ארך צדקה פאן טצוה נ-אפען דעד בייא כשטען, צו

 אונד ורטטווען שוועשטעין. אינד לאנדעם־נדידעד שמאנטענדען
 איזט עס פע-נעססען. צו נינם לאנדע הילתען איס וואחען

 אונזערעד קוממעד דען אונד לאנע דא אייך נאטהע, ניבט
 סענש טע־נינפטינע יעדע' איין דענן שילדעק. צו נעמיינדע

 דעדענינען לענען דאס היא נעג־״פען, זעלנסט עס קאנן
̂הלטהאטער איה־עד נאנק מיידע אויף נור דיא אושזיעהט,  וו
 מאג- יאך איילעט אונד ע־בא־טק האנעט הנד. אננעודעוק

 השית והדר זה ובזנות הצדקה, במצות הילפע צוד לינקים
 לנס לטוב ע־הא־ען ותפלה תשובה ע—א ונהסדו נ־המיו

עולם. ים• כל
̂הלע צום  כזיך איך פינדע נעמינדע נאנצען דע־ ודו

 שפעג- דען פאן דאם נעמעדקען, צו וויעדער פעיאנלאסםט,
 נע־ נאנצען דעד לענענפ-אונטערהאלט דען פי־ וועלבע דק,

 או־סנע- פריוואטק אינק אן נשטם דנד, נעשט־ממט סינדע
̂לנט  מאננע איעעם פאן ניטטע דיא דאג דאדף. וועדדען פ
̂דעה  אונטע־ש־יפ- פיעלק זץ נ$ך מיט ורטווע א־ינער פא; זי
 נעהא־עץ, כולל אונזע־עם צו דיא זאלבק, פא; ארך והענן טען,
ל איסו־ ווענען דדינניען. אייך אן  אב־ זיא משסען דנים נז

 מיט ארב־טעט אונד זא־נט געמ״נדע ■יא וועדדען. נעוויעזע;
 דיא לאנדסל־יטע, אללע פ- אנשס־עננונג אינעדמאבטינע־

 פ־הען, סאננעי ז־נד. אננעוהעזען נדבות אירע אדך. ליידע־
 אונטע־שטיטצט, איינקאממען להט ווע־דק וייאיזיען אזנד והטווען

 וואיע עם הכולל; בני הינע פיר זאדנט בולל ׳עדעם אין
 ניטטשטעללעד פעדשיעדענע דודן מאן ווענן נמוד, נזל איין
 ורד טאכטע. ענטצחןהק עקסשטענין קנאפפע דעע בולל דעם

 המלבות שלם פיח ודק מקומות נבל שסעטם נעטען אללע
 צום אייך והנשען אונד היק־ים רכדיכש אח־כ• כל פי־ ושדיה,

 טובה ישנה ושלום, חיים •שנח ופ-נסה ניכה שנת •אה־ע נ״ק
סלה. אמן השועה נאולה ישנת ומעונשה,

לאזע-ציעהונג.
 — ע. ז ץ ל - א ק • ל ■ ז א נ - 1.

ם.) ס שלו נ

,15 ד. נ!77 ש. ,35 נ״. 638 ש. : געוויננען סל. 100 יע
3382 ס. ,10 נ-. 2742 ש. ,69 נ 2687 ש. ׳15 ,ר נ 2162 ש.
,23 . נ 5570 ש ,48 ני. 4874 ש. ,89 י. נר 4459 . ש ,29 נר.
7893 ס. ,76 . נר 7494 ש. ,42 . נר 7463 שי ,50 ;ר. ; 6441 ש.
791 ש. ,80 . נר 483 ש. ,88 :ר. 1 438 ש. ל.6 50 יע ; 49 נר.

ס. ,51 נד. 1942 ש. ׳35 נר. 1859 ש. ,40 . נר 1385 , ש, ,96 נר.
 ני, 3265 ס, ,93 ני. 30:14 ס. ,14 ני. 2386 ם. ,48 נר. 2378

 ס. ,86 נר. 4317 ס. ,12 נר. 3297 ם, ,23 נד. 3277 ס. ,12
 5411 ס. ,71 נד. 4937 ם. 43.נד. 4544 ם. ,45 נד. 4355

 ן ,13 נד. 5927 ס׳ ,85 נד. 5590 ש. ,12 ני. 5498 ס. ,30 נד.
! 7111 ס. ,11 נד. 7107 ם. ,92 נר. 7102 ש. ,20 נד. 6961 ס.

1 16 ש. ,84 נ 11 ט. ל.ו6 25 •ע 73 נר. 7726 ש. ,60 נר.
! ס♦ ,4 נר 688 ש. ,78 . נל 553 ש, ,84 ר. 540 ש, ,35 נר.
נר. 1443 ש ,13 נ- 1398 ש. 24. נר 1026 ש. ,32 נר 628
ש. ,35 נר. 1782 ש. ,48 נד. 1715 ש. ,64 נר. 1453 ש. <25
נר. 2048 ש. ,18 .- 1998 ש׳ ,25 ר. 1858 ש. ,55 ר. 1851
ס. 51, נר 2715 ש. 38, נר. 2660 ש. 37, נ-. 2169 ש. ׳53
נ-. 3488 ש. ,56 .ר. 2980 ס ׳89 2909 ש ,92 ר. 2828
ש. 48 ני 3804 ש ,15 נר 3792 ש. ׳44 נר. 8692 ש. ,22
נר. 426 ש. ,24 ־. נ 4189 ש. 67 -. 3894 ש. ׳36 - 3851
ש. ,32 נ- 4626 ש. ׳12 ני. 4437 ש ,54 נר. 4288 ש. .26

 ני. 5443 ש. ,16 ני. 6173 ש. ,37 ני. 5וי91 ש. ,20 ני. 4891
 ס. ,89 ני. 5952 ש. ,3 נר. 5786 ס. ,99 נד. 5761 פ. ,53

 נר 6390 ס, ,54 ני. 6243 ס, ,10 ני. 6216 ש, ,45 נר. 6115
 פ. ,100 ני. 7840 ס, ,96 נד. 7148 ש. ,1 נר. 6458 ס. ,38
.27 נד. 7765 ס. אונד 87 נר. 73.7 ס.

 - לץזע קדעד־ט- - 11.
<שלושם.)

: 80 נד. 113 ס. 1400 ל.6 יע נעוהננען שליעששליך
 \ ס. ,77 נר. 538 ס. ,76 נד. אונד 12 ני. 503 ס. ,87 נד. אונד

ס. ,6 נד. אונד 4 נד. 941 ס. ,86 נר. אונד 31 נד. 804 ס.
ף ט ד ד, י ש . מ ז י ו ר ק  

הכולל. סופי

טעלעגראממע.
, נ ־ ו ו סב ער עט  אץ סעפטעטיער• 4. פ

וא־זטדיא ם נ!>!לערא קיעו ג נ י ד ר ע י י  אויבי- נ
נעטרעטען.

 ! ער- זאטפטאג סעפטעטבער. 4.נ, ר ו ב מ א ד,
! ט^רעפפאללע. 5ל אונה עדק־אנקוננען 120 סאלנטע;

 ני. אונה 27 נר. 1256 ס. ,70 נד, אונה 53 ני. ,36 ני. 983 ס.
 ! ס. ,69 אונה 66 ,65 ,31 נד. 2269 ש. ,18 נר. 1610 ש. ,39

 ! .33 נר, אונה 12 נר. 2495 ש, ,96 אונה 86 ,82 ,37 נר. 2425
 ! אונה 77 ,49 נד. 3440 ס. .79 אונה 44 ,30 ,27 ני, 2713 ס.
 | .18 נר, 4103 פ. אונו 45 נר. אונה 32 ,3 ני. 8957 ס. ,89
 ! ענט• סער־ען 19 פערלןזזשען היען אין אינרינען אללע או־ף —

 [ 1851 אויפנעפיהיטען בעזץנדעדס ניבט היער האלטענען.
 1 יע ץן6 געווינן קליינטשע דעד פאללט נעוויננ-נומטעק

.200 ל.6

יכישע - 111• י י ייצ-ל^ז ד*טהע אשטע־ — ע. קי
 פיאמיענ• 30.פא־נענאממענע; ט׳ יי 1 אט דע־ ניא
 אזיז 15.000 פל. טיט הושטט־עפפע־ דעד פיעל פע־לאזו::

 אייז 1000 ל.6 מיט ט־עפפע־ ציהיטע דע־ ,3 ני. 4696 ש,
 ,36 ני. 2180 ס. :נעיזאננען 500 פל. יע ; 25 ני. 5260 ש.
 ש. אונה 11 ני. 8766 ש ,31 נר. 6972 ש. ,35 נר. 4107 ש.

 ס. ,41 ני. 1458 ש. נעוואננען: 100 ל.6 ■ע ;23 ני. 11017
 נד. 3157 ש. ,6 ני. 2936 ס. ,14 נד. 2923 פ. ,48 נד. 2409

 ש. ,26 ני. 6903 ש. ,37 נר. 5157 ש. ,13 ני. 3722 ש. ,23
.17 נר. 10023 ש. אונה 8 ני. 8569

פאלנט.) (שלושש

רעדאקצ־אן. דעד נ־־עפקאפטען
̂זענששיק י העיין  היד טעטעשוואר: א־ן ר

 נאפיין, פאלשע; א״נע• בעיינטינוננ צו־ ־ויש קיינען האבק
 - וואי. אבנעד־וקקט בלאטטע אנדע-ען איינעש אין דיא

 דאש האט ניעטאנד :נאלפעטש אץ בירננוים י' העידן
 והר דאש פע־לאננען, צו מאנזשק־יפט איין אונש פא; -עבט.
 כעזנינק, דאמ-ט דך זץללטען דא האכען. פעדווענדעט ניבט
 אהפנאהטע קיינע בלאטטע אונזע־עש אי; נע־־בט דעי דאש

 שו- שאני; א״נע איזט תטזי■ ולא הקוש .לא האש. נעפונדען
 ו״ששען וו- עטשפעהלען. בעשטענש איהנען וויי ד-א נענד,
 פעי- זיא יען דע־יענינע, והרקליך ץ: איינטאל, ניבט הייטע

 פע־- ניבט יעני האט. נעש־יעבען בעוואושטע האש טוטהען,
 ע-- שאפי רען אץ )£>ךט1ז יואנדע־ן מאגישקייפטע ווענדנא־ע

 נ־-סערעדא: אץ ראזענבערנער א׳ י׳ הע־־ן - ק?"•
 בע־יקקויבשינש וואונ״ש איהי ווא־ טיטשווץב-נומטע־ דע־ אין

 ב-ז פ־אנושע־אציא; נעשעהען. ווייטע־ ארך והדד ווץ־דען.
 נע- נאבסטענש וו-ד שלי-פע א־יננעטדאנען. נץוועמבע־ 15.

 ::י־ט־אבקיק נ״ דןאטע־ ז׳ כי םו*ת להדנני - המשקם.
 אלטטאנן י' תעיין - אהבה• טלאי דבריו בעד תודות אלף
 עט- יען דאנקענד בעשנמוטינע; :הערטאננשטאדט אי;

 עפפעקטו- וץפ>ךט אויפט־אנ נ• איהרק האבק אונד פפאננ
 אט וו- עדהיעלטען קא־טע איה־ע האלאש: נאך - א״ט

 דא נעסטעין, עדסט אבער זעלכשט כעדיכט דען פ־ייטאנ,
 פק אבנעזעהק :לשק■ ■בעל - שפאט צו שאן עט יואר :

 עש איוש סתתלפץ. דשישד׳ץ אותיות דאש בעטע־קוננ. א־היע-
 יעש מיש השיה■ ($דעי .,שור■ שו־ש דע־ דאש שהאטזאכע,

 שאן דאש זא איזט. גליך נאנץ תשה) (!)דע־ ״שוח■ שורש :
 אנדעיע דאס א־ע־ א״נע דאש שפראכע תלמודשען דעד אץ י

 הייבטט קאנן. נענרהנען .שפיעכעך כענמפף דק פ- ווץ־ם
 אן אוני אהד• זקן ל• ח .פ שטעללע איינער אן ד$ך עש

 משיחין .אץ חולץ,׳ שיחת וויעדעד.השה אנדערען א״נער
 אי*וא קאנן סאן תאשהי. עש שיחה תהנה ■אל אינה בסעודה■

̂נוט ה• י ש ,ם  האש תומו.־ לפי שיה ״מ והא שדייבען עבענזו
 •י, איהדעש סוןמענט ע כ י ל נ א ז ר ע פ האש אדף ע. ב א ז צוד

•שאין ״כמקוש יענן דעפלעקשירען. ניבט והר ווץללע; שדייבענש

£ורנט. א־:ד אגנסט א־ן צאר דער
רוטלאנדש.) לעבק הייטינק דעש אויש ■אמאן

י ר פי לעץ פץ; יוןטא; איינעש נאך1 ד.) ל ץ ה נ י

פא־טזעטצוננ.) 51(.

̂נלץ,־ נאנץ איזט .דאש  קאמטעד- דע־ שפ-אך אתמ
 נ־אשפ-ט .דע- לאבעלן, פע־־שמיטצטק א״נעס טיש דיענער

אלליין.׳ ניבט איזט —
 ענטנעננעטע דין. פאנלץ עש מושש ב האל ס דע .ענק

 האב- פא; •עש-אש פרנצק דעש האבע ■אץ ענעדנ״ש. עללען
מיטצוטה״לען.■ והנטתק״ט סטעד

 זאנשע אבער דאנן נאך, זאנן קאטסעדד״ענעד דעד
 דען אוס סץ נראבטע •עש ניבט, נעהט •עם .נ״ן, ו ע־

ד״ענשט.׳
אהף. פוטסיע דעם טיט צא־נינ שטאטפפטע עילק

 יעטצט דאש מאדבק, דאש אץ דאסש היססק, .דא
 קאננען ודא האנע, הע־נענדאכט איום. נ־אשפ-ששק דעש נ״א
 שילדע איש שליטטעם עטהאש אץ דאט נלדנק, אלזא זיא

 אץ ? קאננטע נרתנק ד״ענסט דק אם דא דאס פ־הי־ע,
שפ-עבע;.' פמנצען דעט ם־ט טםס אץ אהנק, והעדעחקלע

ו״ענעד. דעד שוואנקענד פ־אנטע ■:״,.אלליץ
 יא עש אמט עד סיר. נדט קאממט הע־ד דעד •נץ.

נ״ננט.׳ נאכמכט ודבנינע מא דעד ענק.
עשט1 והעדעד מענעי דע־ ואנטע ניבטש,־ והרד .דאדרס

 ףלל1ז וואש עללק. פישש ניבט. דא פאפפק ■טץ ווע־דענד.
נעד״טק?• א״נענטלץ קץטאדע דיעזע רענן

 צו נינטש עדיני.—אינע טיט ה״ע־ דאש ואה. עללעץ
 א״נפע־- דעש נליקק אינק דאהער וואדף ויא וואי; מנפק

 שטוטטק איי.;־־ אץ נחהע- דך דע־ ניזקה, אדף שטאנדניששעש
ללע האטטע. נעפאללען ̂י

ץ ואנטע, נידונה אונד עי אן ז  נדאששע נאנצען מ
:אויפריכטענד

 דעי אדף וועדדען זיא נעסטעד, סין ויא, .הא-ק
 איף יא. הארק ודנשט, דאטע ד״עזע וואס טהון. שטעללע

. . זאנסט שטעללע, דע־
 אוני צו-קק ש-יטו איתק ע־ש־אקקק ודך דענעד דע-

ץ ו ע־ מעף נאהערנד, נלאקקענצונע דעס ז
אלז?|■ עם שטעהט זא — •אך

 דעי נאן נעהאנט, צ״ט ניבט נוץ האטטע יעד אבער
 ע־נמפפק אידן רעזענ-איפע נהאהיש אלש ני״פק. צו שנור
 ן־א אדף דעיא־ט שטאטש א״נצ-נע; א״נעש טיט איהן אונד
 אויפשנועהען אנ׳ם פוף־ע־טש ע- דאש ניעדעדשנדעקקטק. עידע

נליעב. ליעגען א־נמאבט־נ האלב אוני פעדנאשש
 האטטען דק .ז^ צו: עללק עד דעף אבער דאנן

 זיא טאבען -עטצט . . . נעשאפפט האלוע שאש אונש ודד
עללק.■ יישס ראש,

ק קאננטע עללק  נ־יןס- דעש סאלאן צום דעד ווענ, י
 אויש — נענדא רעםליך1 פה־טע. פאלאשטעס פ-שטלינק

 דק ך.1נה פא־אדש, אלוף א־לטע דא ע־פאה־וננ. א־נעניער |
צ־נק• צו תענ

 שאלק, רעש צו נר דא נעלאנגטען הינדע־ניטש אהנע ן
הא־. פע־שלאששק טוד- תשסק

 נ־אספי־שט דע־ דאס עש, וואר מאטענטע דיעזעס אץ
 ששימטע; אונד ש־״טםען פאן נע־״ש נעפ-עטדענדע דאש

פע־נאהש.
פאש■ דא־בע־ נעדאנקען קמק ע־ האטטע אנעד נא־

 מאן נידונה מא שאלאנס, דעש שהה דא אלס קאננען. שען
 ק־אבעני נעא־נ״טיעטע, שטוהלע איינעש ביט אהסשען

 קתסטלע-ש דעש -עזעננעששאלש ז־א אונד מ־אנ אוישאיתאנדע־
 שהעללע דע־ אן עללען וואח־ענד שט-טטע, ציפטע־ אינ׳ש
ודעו. מא־א אדף

ץ שש-צטע ניראה  ע לאו׳ קאטפפ-בע־ייטע- איץ ודא ז
 נייא ק־אפנדנ זא ער דק פיינצק, אינעי־אשטק דק אדף
 ק דך טדבעלנד אלעקשע׳ נ־אשפ״שט דאס ׳שנדעשס. דיטע
 דא: אוטצודנקק. ניבט אם טםשטע, קלאשמעק ט״ש דק
̂ך דעי לאשט פעדעדליכטע ד־א נידונה דאב  נע- איממ;~ נו

 אדפנע- א״לטע, אתי אדטע דתע אוץ טא־א האושטלאזעץ
 ורע־ע־ עללענש, צודופע ט״אוםפידענדק דעס פאן טונטעלט

צו. ארשנאננע דעם
נעפאשט. ■אש ווא־ אלעקשע■ נ־אשפ-שש אוץ אבעל

ץ ע־ אלם ן אן י  דאנד ז־נע דאטטע נעקלאממעיט, ט״ש ת
 האפפע ן־א ~םם עד נעדהיט. יעוייילתיס דתעס ף6נ~ דק
ץ אן  -א- דע: אץ ששם דעי ק־אבטע ד־אהנענד אתד ז

. לק . .
̂ה  פאן נענדאפפק. עי וואיע אלם ש־אנקטע נהו

בלוט. מעזעלטע שולטעד דתעד
..שוטה עללען. פע־ציז־פעלט מעף •1 נידןה .טושה. . . !

 !■שליטטע; אם ודעדע־ דנד והד אוני נו־ ש-טטע איתינע
פיולגט.) (פירטדעטצתנ
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 אנדערע! נא־ אונטערבליינען. טדיילודיזע אדער
 פ^לל- דיעזעלבען זאללע• ורע־ער מיטטה״לוננעז

ווערדען. אננעהאלטען שטאניינ
ן נ א ה א י ן ( ) פא  אבער־ דע־ טאראק.

 נעפטערן איזט בודאפעשש פאן שטאדטהויפטטאנן
 נעשטא־נען• הערצלאהטוננ איינער אן פלאטצליך

 מאננעפ-אלטער דיסטינשטען איש •שטאנד טא־אד
 דדישטשטאדט דיא אום דך ד׳אט איני יאזהיען •19 פאן

 וועלנע פיר ערוואריען. פע־דיענשטע ודר־לינע
אוישצייננעטע. ורעדערהאלט דאני; דער אידן

סישע רו ן ו ע ד ו ן י ך אי י י ר ק נ א ר  פ
ל שטאדט פ־אנצאזישען דע־ אין ל י ע ז ד א  דנד ט

ע ־ ר א ע פ ; א ו  אי־ננעט־אפפען׳ יודען דוס־ישע 30' ו
 ע־יוא־טעט. דעטנאנשט רא־ט וועררען אנדע-ע סי

 זא־נט וואהלטהאטינקייטש-קאמיטע •ידשע דאם
עי פע־פפלענוננ איג־ אונטערקונפט דא פיו  י

אויסוואנדעדער.
בעריב־ אמטלינען נאך א. ער אל נ א יד־

 או־פט־ע- דעש זייט דייער ד נ א ל ש ו ר אין דנד טען
 -יםע '0.ז6-ו אוינוסט '-׳2.צום ביז שאלע־א דע- טען

 נע־ קראנקהייט ענטזעטצליכען דיעזער אן זאנען
 :נעש־יעבען ורדד נ ר ו ג ט א ה אויש - שטא־נען.

 ניים ̂ אפט זיך עדאייגנען שצענען ״הערצדיישענדע
 וואללענע אין גאנין דאי קראנקען, דער אבהאלען

 ווער־ נעדאלט וואהנונג דער ארם נעהיללט. דעקקע;
 אלש קיאנקענ-וואגען איים שאן טאנבטאל אום דען,

 אננעהאלטען פינפצינ ״אונטער ליינעןאנצוקאטטען.
 דע! אונטעי אנט פ־ייטא: אם מי־ ווא־ען קדאנקען
 איין ערצאדלט נעשטארבעך וואגען אים האנדען

ק־אנקענווא־טעי.
ין ר אי ע ט ו ׳ נ ער פאשטער ך אב י ו  א

ן י ר אי ע נ י ט ב י ) ט  איטא- דער איזט עססער
. פאשטענ-קינשטלער ליענישע  1 דערזעלבע סוטשי

 ; אונטער נעאפעל אין טאנטא: פא־־יע; אם האט
 -טאנינעם2ו זיין קאממיסיאן א״נעד או־פדיט דע-

 ; ד־נדוי־ד וואנען פאלדע דדייא יעענדעט. פאשטען
 נע- דך צו שפייזע קיינע גא- טענש דיעזע־ האט

עי וואדרענד נאטטען.  א־פער- ק דין איזט צייט דעז
 קילאנראטם 12 אלם מעדר עטוואש אום נעורנט
 פאשטען לאנגען דיעזעם נאך יעווא-דען. לייכטעד

 איינער פאן פע-לרפע אים סוטשי פערצעהיטע
 טיט טאקקאראני בוטטער-שפייזע. א״נע :שטונדע

 שוש- אין שפייאט פיש נעקאבטען איינען פא-אדייז
 טעדרערע ד,והן. געב־אטענעם אייז טע-:ע־אשטעטי

 אונד קאניאק שאטפאניער. פלאשע איינע בראדע׳
 שטו־נ. אדצטע אנוועזענדען זאממטליכע ■ קאפפעע

איינער נאך סוטשי דאם דאדיבער. ווענינ נישט טען

 מאהל ריינליכעס זא איין פאשטענצייט לאננען זא !
קאננטע. נעהטען דך צו פאלנען ע־נסטע אדנע !
 וואיר- פאםטענ-לןינשטלע־ש דעש העלדענטהאט דיא !
געשטאט־גט. אוג־ נעזיענעלט אטטליך דע !

קא־וע־ס רום־שען דעש בעשעהל
- רטלאנד. אדט יודען דע־ אויטוואנדעיונ: *ט6נעט־ע -

ד אי; נ א ל נ נ  נערייטש ודד וויא זיך, האט ע
 קאלאניזאציאנש-נע- .יידסע אי־נע בערינטעטען■

 אדשיואגדע־ונ: וועלבעדא נעי־ינדעט, זעללשאפט־
 נעזעללשאסט דיא לייטעט. רושלאנד אוים יודען דער

 רוסישעם אויף טהאטינק״ט איהרער צו ערה־עלט .
 קאיזערם• רושישען דעש נענעהטינוננ דיא נאדען י

 דיעש- אין בעפעהל אללערהאנשטען דעששען אויה
וואורדע. א-שנעא־בייטעט רענלעטענט בעצינליגעש

ק ע ל א צא־ דיעזעשרענלעטענט!וועלבעש
 האט. בעשטאטינט אונד דורנגעזעהען ר ע ר נ א ש

:בעשטיטטונכען פאלגענדע ענטהאלט
 קאלאניזאציאנש-נעזעללשאפט יידשען דעד 1.

 צו קאטיטעם רושלאני אין נעשטאטטעט■ עש איזט
 דיא האכען, בעשט־טטוננ דיא וועלשע נדיגדען.

 - לאג אנדערען נא־ יודען רוסשישע־ אינערזיעדלונג
פא־דערן. צו דעק

 נעזעלל- דע־ פאן ווי־ד פעטע־שבורי אץ 2.
 וועלבעס נעג־ינדעט■ צענטיאל-קאטיטע איין שאפט

 לא־אל- דו,־ך א־־נע־ז־יטש טהאטינקייט זיינער אין
 נע- דער טיט בעדידפנישם נאך יע דיא קאטיטעם.
 איננע־ן דעש ט־נישטערש ־ושישען דעם נעהט־נונג

 וועד- ע־אפפנעט רושלאנדם שטא־טען אייניגען אץ
 א,־נ- שעפאללמאנטינטע דורך אנדערערדיטש דען׳

 ענטלאשסוננ ע־נעננונג■ דערען רירה טערשטיטצט
 פא־- דעי געשט־טטוננ דיא דו,־ך טהאטינקייט אונד

 טהא- דיא וררד. גע־ענעלט פא־ש־יפטען ליענענדען
 לאקאל- דעי צענטראל־קאטיטעם. דעשו ט־נק־יט

 אינטע־- בעפאללטאנטינטען דעי אינד האט־טעש
רעניעדונג. רושישען דעד אויפזיכט דער ליעגען
 נעזעללשאפט דער צענטראל-קאמיטע דאס 3.

 דעש אויפדנט אוני לייטענ דער אונטער שטעהט
 ;איננע־ן דעם פאליצייא-דעפא־טעטענטש רושישען

 וועלנע מיטנליעדע־ן■ '<ביז ל אדם געשטעהט עם
 - נע נעדאכטען דעד קאנזעילש-פראדדענטען פאם

 טינישטע־ש רעש נענעהטינונ: אינטע־ זעללשאפט
 ענטלאששונג דא יעדערצייט קאנן איננערן דעם ן מינישטער דער ווערדען. ערנאננט איננעק דעם ,

צענט־אל-קאטיטעש דעם טיטנליעדער דעריענינען

 אנשיאוננען דען טהאטינק־יט דערען פע־לאנגען.
זאללטע. ענטשפרעבען ניבט רעניע־וננ רעד

 דעם אדע־ אבלעבענש דעש פאללע אים 3.
 צענטראל- דעש טיטנליעדעש איינעש ארסטריטטעש

 דננע איש שטעללפערטרעטער דער ור־ד קאטיטעם
ע־נאננט. פאראנראפען פא־שטעהענדען דעם

 דער איים וואהלט צענט־אל-קאטיטע דאש 3.
 פ־אזידענטען׳ אי־נען טיטנליעדע־ זיינע־ צאהל
 איינען קאששיעד. אי־נען וויצע-פראדדענטען. איינען

 פערזאנען׳ א—1 ווענינשטענש אונד שעק־עטאי
 בילדען צו אנארדנוננם־קאטיטע דאש וועלשע
האבען
 צענטדאל-קאט־טעש דעש בעשלישםע דיא 0.
 דעש נענעהטינוננ טיט אלם אנדערש ניבט וועדדען
 או־שפיר.־וננ אין איננעדן דעש טינישטערם רושישען

 צענטראל-קאטיטעאיזטפע־פפלי:- דאש נעב־אכט.
 איי- אלליאהרליך איננערן דעש טיניסטער דעם טעט.

 טהאט־נ- דינע איבע־ רעכענשאפטש-בעריכט נען
פאיצולענען. ק״ט

 נעזעלל- דע־ קאנזעילש-פ-אזידענט דעד .ל
 איינעי בערענטיגט• צייט יעדער צו א־זט שאפט
 אדם־ דען פערטרדענש-פערזאנען מעהרערען אדע־
 שטעללע אונד איט אן דך ערטהיידען, צו טראג

 איבער- צו נעזעללשאפט דע־ טהאטינקייט דעד פאן
 קאטיטע- דען אויך צוועקקע דיעדעם צו אונד ציינען

בייצו-וואהנען. דטצוננע;
 דעזע־פע־ט־־ענש-פע־זאנען ע־נעננונג צור

 דעש טיניםטע־ש דעם נענעהטינוננ דיא ע־—פא מים
ווערדען. אייננעהאלט א־ננע־ן
 בעפאלל- דיא אינד לאקאל-קאטיטעש דיא .ד

 דעי אדפדנט דע־ אונטע־ שטעהען טאשטינטען
 היער- דיעזען פאן דע־ אדע- נובערנא־ע רושישען

פע־זאנען• כעטרויטען טיט
 לאקאל-קאטיטעש דע־ טיטגליעדער דיא

 דעש פאן וועדדען בעפאללטאנט־נטען דיא זאו־יא
 צייט־יים נעירםשען איינען שיד ציענטראל-־אט־טע

 -יעזעם פא: ע־נאננט-־יא נעדיננוננען אונטער איני
 נענעהטינינג איינגעהאלטער שאיה,ע־ נאך קאטיטע

 פעשטנעשטעללט אינגע־ן דעש מינישטערם דעם
יע צו דאקה איננערן דעש מיניסטער דער ווערדען.

 דעד ט־טנליעדע־ן פאן ענטלאסשינג דיא צייט רער
 פעפאללטאכטינטען דעד אונד לא־אל-־אטיטעש

 אנ- דע; טהאטינקייט דע־ען זאבאלר פערלאננען.
 ענטשפרענען ניבט רעניעדוננ דעד שויאוננען
זאללטע.

ץ. א ט ע ל ל י א פ
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 טען6צוואל דעס ענדע דעס אוי־ דאפאן (דיטטאיישעד
,יאהדהזנדע־שטר

*אדפועטצינג.) 81(.
 רעדע רא אונטעדבראנק שטיסטק טו־דענדע איינינע

 זעטצטע אונעדש־אקקענען טאסענט. איינען אוף חם דננו דע;
:*א־פ ע־

 לאנ- העזעם נאטט דק *־••דענטאנ. דען -אנט .איר־
 סעד- ענטיעטצענט אונד נדדענס ועט טאנ א״נען אץ :א:, דע

 אינעד- צו אונד ק66ערנה א־ך האט וואהנדנן אק קעדדט.
 אונשולה־ דיא א־ך האנק וואט נעט־יענען. ני״עלן דא־טיק

 אוחאכע איה־ ווענן ? עדוד־נטע נריטס אייעד דא נעטהאן, נע;
 צו!דר• אלקעט6 ס״נעס טאננעוץ א־נינען נלדנעט, האנען צו
 אונטערשיעד אהנע ע ל ל א שווע־ט אייע■ דאנן *טע— ען, נ

 דינלענע רא קינדעד, דיא דדק.6 הא דאניק ? ק6פ־עפ
 יתהטוטה האנט? נעשלאכפעט איה־ הא פע-לעטצט, א״ך

 זאלנען נייא העדין פענשלייע •עדעס טוסט •אעעער ונד א
 נע-6הע־וי האללעננייטט איין דענן איזט ע־טילליק. טהאטען

 טיע־שט״- צו א־ך *עדדארטק. צו א״ך שטיענען,
 ע־שטיק- צו אייך אי; נעודהל טענשלשע ■עדעט אד,ד נע־ן.
ע— ציד דעד טהעסטעדט. א־תט שטיסטע הא הא־עט ? קען

 *ער ף או• ווירד, אנאננענטען איינטרעטענדען נ״א י,
א ר נ יאטאנע לויטענדען ניירען דעי אנ*אננ דעי ן, ע נ נ א ל
צונעזענדע*. ט י ה

עי *א־שטעהע־ט איי־עט נענאט דאט הא־עט דאהנט,  נע־עט־ י
 .פע־ק־נדעט טאנא־כען א־דעט ודללעץ הק אייך דעד -נק״ט

נע ניטט נייטט יינק ז קעה־ט ורטטע דעד טהיי ודלדע דאט
 טינע־, דען נינט צע־פל״שט טינעד דע־ נלייכען, ז־עעט ניק

 איה- אונד היאנע, הא טע־שאנט זדאנע דע־ צאהן דע־
 דאזע-א. *הכטע־לינעד אץ ע־—הטב א־יע־ע נעניק וושהעט

 ודנזעלן דאט ועם צו היטטעל, איט נאטט איץ נינט איזט
 ען6ט־א* ■עדעי ענטא־שט״נט? קלאנענד הענעודרנטען דעד

 הא אין שווע־ טאל־ט נלוטעט *ע־שיטטעטע; אוננע־ענט
 א״ן דאט נעדענקעט. א. נע־־כטט. עווינען דעס וואנשאלע |

 אונענולי- טיט נעשאטטע הנע דע־ עדנאיטענט, דעם *אטעיד
 א־ט וואידם צע־ט־עטענען דק *״ נעוואנט, הענע נע־

עט־ הנע־ ל־דען דאט אונד טא־דע־ט, ■עכענשא** שטויבע  נ
שט־אטען, צו ט־־נעע־ דק אהנע דעהט, ניכט טענשק נינטק

 שטעטטע־נד נ־כט בליטין זק אדנקנל־קץ דען *ד ארך ויענן !
*ע אונד ־אנע־ עידנע־ אק דאם בעדענקעט, ניעדע־טאה־ט. |
 אינדעט שולד. ארז שולד נינט עט6הי אעד לענם, נעלטע־ ,
 -ע- אוני נעיעיטצעט דעס ע6יו ־עט **־ איר !העי אה־ 1
*ע־של־עטעט. הנניצלינק״ט !

 ש־ואט- ה־לאזע־ אף. ודלל *עדשליעטען צמד דק .הר
 אונד *א־שטי־ננענד, טאנן -עזענהא*םע יענע־ ש־ע צער־

 ע־שט־קק- א־ן נארק. צו נד־ו דק שטעטטע־טע שדעדט הן
 דעד -יטטע-ן. דק והי6ענ* ענטועטצענט דעט א—ש טע־

 איילטען וועי.,־וף עישיטטעיטעט טיט עישטא־יטע. נישאף
צורענען.6אוי יאנני יען יודען, דא

 נק שטידצטק ע־צור*לו:נ6 דעי וואוטה אלייע־ אץ
 הא איהנען דנטען אונד לאו *"נדע !יידע אוף ׳ויק ייא

.־שט~ זוהנען הינטע־ העט אינד ענצי־טטק צו שיוע־טע־

 אינטא:- דיא *ע־טאנטע וואט אנע־ העאן. -טטע- הא טען
 נע וואו־דע; •יא נעטק,66או:נעווא ווענינק דעד וואוטה הנע
 אי־־ע אינע־ אונד היננעשט־עקקט טאנן לעצטק דק איף

 דק הא־דע ווילרע הא דיאנג העדעג קא־טע־ צעיט־עטענק
 א־נע־צאהל הא נענק האטטען. נאטד. הא ענטנענען. נן־יענעין
 קוועישט־אט- איינעי אדט נ־אך צונליץ־ האלטק. צו שטאנד

 ט־נ- אויך דך וועלנעם אץ הע־סאי. שווא־ט נ־עד אק טע
 דאב נעטע־קליך •דנצק ק־־שענדעט איין דהך *ידען קענע
 אוני נעלאדען, ידב הט ווא־ק אנקאטטענרק נייא הא טען.
 דעי אויט דא של־דערטק *א־ני:נ. וואט זאהק, דא ודא

 היטעי. הא אדף ציענעלשהקקע נאלקען, שטיינע. *עמע
 נאב פוחעי סוטטען. דענקק -עטטונג איה־ע אדף הא
 ןוינ*ע6ע־6 טאן צו-קק. ודך אהד נאך נאטדרענהנק-ט ת־
 א~ וואהל שיטפפווא־ט־ד. לכע,6 אטע־ נינט, ־*מטע־ הא

 נישאז הד אונד נאי, א-דנק לאנק6 וואהש-שהקקע
 נעהטי ־אזענדק דעס נענלי־טעד הנע אונד דך א״לטע.

 אונהד־ צו נע*אה־ הד *אן קאניג דק אוני ענטציעהען צו טעד
-נטען.

 ן1לע~!ד6*־ע הא דך *ע־אמינטען דענעסט־ונקק
 *ע־- הט אד.ד בעפלעקקטען נלוט ט ט הד ארך שאאדק

 דאנן צאניען אר,י שט־אטטע. נעדעקןטען לינק שהטטעלטק
 אונטער נע ואננע הא זר׳אנטען. צו ע־6א* נ-ע אוט ודיטעי,

 אוני ל״נטען, טעוד נינט נד־עלן הקק דא דאללטע אלט
 נאנט הא דע5ד אלט דך. ע־האב נענעל הנטע־ א-ן
 *׳ד- עי הטטעטהאטען *׳עלע זא נענוע שווא־ץ נינט

הללק.
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