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בלאטטעם: דעס פרענומעראציאנס-פרייל
:עסנמוי״ד-אוננאין סיד

נולד׳. 2 סיעוסעריאר־ינ נולד׳. 4 האלגיאהי־נ נולד׳, 8 נאנציאדר־נ
:אייסלאנד האם סי*

קר 50 נולד•. 2 סיע־טעליאהו־נ נולד׳, י• האלניאהדג נולד׳, 10 נאנציאדרינ

וענד־גנען אללע יויא •א ם־.עידע־. ;טע־אציא סדעני
 אן ריכסען צו ־ינד
 דעס רעדאקציאן דיא

 פאלקפבלאטט׳ .יידישעם
̂ף. בודאסעס̂נ וואורסה
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סר״פאג. אונד בייטטוואך טאנטאג. :וואנענטליך די״מאל ד־ש״נם

כערעננעט. ביללינסט ווערדען נעמיינדען שאן קאנקוללע אונד אגצ״נען
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ש. ו ב נ ר א י פ׳ :יעדאקטעד אי:ד -.ערויסגעבעי תרנ״ב. אלול י׳ז פרייטאג בודאפעסט

 פיאנו- דעתן אנולננענסק, העד-ען דיעיענינק •י•'
 אוס ווערדען ענדענעהנן, צו סעפטעמבער 15י כעראציולןאס

 אין אונפעוניענו:: ק״נע ואסיט עוזיכט, דערזעלנען עינ״עדוננ
א־נטרעטע. אדיעססע איית אן נלאטטעס דעס צולע:־י;נ •ע־

דע אנולננענטק, העדדק נעעהדטק ד'א נ׳אכען •ויד
 נייא ריא 'א״יא איזס, ענדע צו סיאנוסעראציאן ת;

 א״פיע־ר- דאדו־ף פיאנומעראנטען איינטרעטענדען
 סעפאדאט• א•; דיא א״נצאהלוננ דעד נ־א דא דאס אס.

 עיצאדלוננ דאכא־נטע־עסאנטע עישיענענע אבדיוקק
 דעד אנסאננ דען אונד •ודע״ אונד •אריבטא־ראט

 נעאנשטרו- אונס פא; עיצאהלוננע; לויפענדען ען—ב
 -אדאנע ד־עזע וועדדע; פעילאננע; ארף קאננען. נע;

 זאפארט פ־אנוסע־אציא; דע־ א״נצאהלוננ ב־א •ע־עם
י־תשיקקט.

פראנקרייך. לייבטד״־נע דאס
— פי״נדשאפס. יוסיש-פדאנצאלישען צוד -

 איין אלם איזט פראנצאלען דעד פאלק דאם
 טאג דען אץ 'לעבט עם בעקאננט• לייכטלעב־נעם

 מא- דעד אונד פערננינען דעם ך ז ערניבט היניץ■
 לאסםט איברנע דאם פיר ליידענשאפט. מענטאנען

 ל!!נדעק הערנאטט״• ליעבען .דען איינטאל ניבט עם
 :נעשטעהען מושם מאן אונד ל^רנען. ■צופאלל״ דע;

א' צופאלל דער  לעטצ- רען אין פראנצאלען דען וו
 זיא נעבליעבען. נינםטינ ציעטליך יאהרען 20 טען
 קריעג. דייטש-פראנצאלישען נראםען דען דורך לעד
 קלוג ניבט בראבטע׳ שאדען פיעל לא אידנען דעי

 הייפען קריענע דיעלעם ר א פ ורא נאנין .נעווארדען
ץ ל־א  פאליטישען פיעל לא דעמלעלבען אך נ או

 איינצינער איין נור דאם צולאמטען. צינד-שטאם־־-
 אונד ענטפאבען צו איהן אום ודרדע נענינען פינקע
 לעטצען. צו סצענע אין בראנד אייראפאישען איינען

 דיעזער דאם וואונדער. איין וואהרליך אילט עם
איזט. לאזנעם־אבען נינט נא־ יעטצט ביל בראנד

 אונער- ניבט אבער אילט וואונדער דיעועם
 וועלנעם פ־יעדענם-בעדירפניםםע. רעם קלארליך.

 ראם פערדאנקען. צו עם איזט פידלט. אייראפא נאנין
 פראנצאזי- דעם שווארמערייא טהא־יכטע דיא מאן
 אונ- אלם נור עבען קאלאקען דיא פור פאללקעם שען

 ודיטער דיא בעטראבטעטע. שווארמערייא שולדינע
 וואם קאנן. ציעהען לץ נאך פו^לנען איבלען קיינע
 דער אוץ לץ ווענן זאנען. דאצו אבער נון מאן ז>!לל

 הערר רעפובליק. פראנצאלישען דער פראזידענט
 פער- צום פעדזאן האבפבל-איינענער אין ד. א נ ד א ק

 פיר אנימאטא־ צום שווארטערייא. דיעלער ברייטער
דענראדירט? רייטשלאנד נעגען רוסלאנד
ן יא. ע ענ ! נ ד נ א ל ש ט י י  דער נור דענן ד

 מאכטינע ראם וועלכעם דייטשלאנד. נענען ד.אםם
 ראכע-נעדאנקע דער נור האט. בעליענט סראנקריץ

 טהאט- דיא פיר פראנקריץ :־,אנן דייטשלאנד נענען
 ליי. מיט לץ עם דאם האבען. נעמאנט בלינו זאבע

 איי- רוסלאנד פיר פריינדעלאפט איבערמאסינען נער
 נעוואלט- מענשענ-קנעכטענדען. נררלאניען. נעם

א אין שטאאטע טהאטינען  דער ווירפט, ארמע ד
 גע. טרייע דיא פערבינדעטען זיינער יעדעם ־1נ>

א האט. בראנען דיא ד.אםםט רעניערונג רוםישע ד

 פראנצאלישען דע־ אוי־ ליא מוסס זאנדט פרייה״ט. ׳
 ליא ווענן ליין. נעזיננט לימפאטהיש ניבט רעפובליק

 ליעבאיינעלייא רעפובליקאנישע דיא יעננא־ אבער לץ
 זיא וו״ל נוד. דיעם ז־א טהוט לא לאסשט. נעפאללען

האפפט. פינדען צו דעבנוננ איהרע דאב־יא
 פראלי- האט נד!־ א ל רום ע סם י ק ״איך

 אומארמונג דער בייא וואבע דיעלע קאדנאר, דענט ;
 שול-יונ- נעקליידעטען טראבט רופישע אין איינעם

 אדם- דיעלעם טיט אדסנערופען. שווארמעריש נען
 אוץ דאם נעציינט. הערר האהע דעד האט רופע

 פ־אנצאזישע נעזאטטטע דיא איהם טיט אוני ר. ע |
 רעם אן לץ אוגד פערלארען קאפף דען רעניערונג■

 פראג- דען רובלאנד דאם דאט. בערוישט נעדאנקען '
ן ווערדע. צאלעןהעלפען ■ ע נ נ י ד ה ט א ל - ב א ל ל  ע
 אינטער- אים עדאבערן. צו צוריקק דייטשלאנד פאן ]
 דאם ווינשען. צו עם ווארע פריעדענם דעם עספע |
 ער- רוישע דיעלעם פאן לץ באלד רעבט פראנקריץ :

 אונצורעב- ליינעם אין עם דאטיט טאנע׳ ניבטערן
 א־נ- איי־אפאישעם קיץ צושטאנדע נוננספאהינען

•' שטיפטע נליקק

טאגעס-נייאינהךטען.
ק דער ) רעם דאנ נם. י  אלל- ודא קאנ

 א־טהאדאקבען דע־ פראלידיום דאם האט יאהרליך.
 מאיע- וינער הייעד אוץ דודבפיהרוננם-קאמטיםא,ן

 א־ננא־־ש-א־טהאדאקםען דער נאמען אים סטאט
 ליי- נעבורטסטאנע אללעדהאכבטען צום יודענהייט

 ודא דארנעבראבט. נליקקווינשע הולדינענדען נע
 אבער- דער האט לעלען >!*?!.16 ־סס״•!))! אים נץ ודר

 אן ה■ ט א ר קארל בח־אפעכט. פאן בירנעדמייםטער
 צוש־יפט א־נע קאנצלייא ארטה׳ דער' פדאזידיום דאם

 פער- ־אפא; דאסלעלבע וועלבער אין נערינטעט■ ן
 אללע־ננאדינסט טא:א־־ דע־ דאם ודוד. שטאניינט

 $רטה*ןד!!קסיע דער נליקקווינשע דא האבע. נערוד.ט
 קעננטנישס צור דאנקעם דעם אדםדרוקק דעם טיט

נעהמען. צו
ן ׳פיר ע נ ד נ א פ פ כ ר ע ע נ י י י מא ל

) י סטאט ן אין ווערדען ע ע ב ר קי פ נ י  נראשאר- פ
 דיענבטאנ אם נעט־אפפען. פארבערייטוננען טינע 1

 טיט פאקקעל-צוג איין דאזעלבביט 'פינדעט אבענד
 שטאטט. לאמפיאנ-טראנעק אונד פאקקעל- טדזענד

 קאנינ דע־ איללוטינירט. ודרד שטאדט גאנצע דא
 אפפענטליבע טעהרערע אוץ פינפקירבען אין ודרד

בעליבטינען. נעביידע
ע ידער ש ט י י לער ד ! קאי ע ענ ! נ  דע

! . ס סמו טי סעמי טי  ציי- אנטיסעטיטישען דיא אנ
 צייט לעטצטערע־ אין האבען דייטשלאנדם טוננען

 אננענריפפען■ ר ע נ ס א מ אבערסט-ל״טנאנט דען
ן פאן יער ודיל ע ד ו  קאיזער אלם אבשטאטמט. י

ילהעלים ו  נע- דען ער ע־נאננטע ערפוהר. דיעם ו
לץ אפפיציער שיטפפטען  צו סאראדע דער בייא ני

 נעלענענ- דעלער בייא פלינעל-אדיוטאנטען. וינעם
 ! •אץ :פאלנענדעם קאילער דער איהם זאנטע הייט

 : פא- אונד רעליניאזע דער דאם טיעף. עם בעדדערע
 נא־ ל״דער הייטע' דיטשלאנד אין ,אםםד ליטישע

עם דאם אונו שאנט, אפפיציערס-שטאנד דען נינט

 לא. איזט. הייליג מעהר ניבטם דענען ניבט. לייטע
ן איד,־ער נילט עם באלו ע אפט קה אנ  פער- קר

כט ו ל ם־ נ נ ו ד מ י י שאפפען.״ צו לופט ל
ט א י (ו שי נ ע אל אן טע ב ע ע פ  ן ד

ן ע נ ע ט ט י נ ש ע ב - ט כ י ן נ ע ש י ד י -יק י  נ
 אדפנע- בלאטטערן דען פאן יעטצט ודרד ן! ר ע ד

ך קאפל ר׳ הגאון הרב פרישט. י  אבער-ראב- נ־י. רי
 דיעלען האט נעמיינדע א־טה׳ פעסטער דער בינע־

 מייסטער- ליינער איינער אין לאננסט נענענשטאגד
שו דק״ק הגאון היב בערידרט; דרשות דאפטען

 בעתב- וואנע דיעזע ערסט ודד ודא האט י נ א ר
 אור- דירעקטע אלם איבעלשטאנד דיעזען טעטען.

 צור א־טדאדאקביע דיא וועלבע בעצייכנעט, זאבע
 נעאלאניע דער פאן ט־עננוננ פאללשטאניינען

 'ציי- דיא ודא האט צייט לאננערער פא־ צוויננט.
 סענעדנער דער מיטטהיילטען, דאטאלם טונגע;

!*■נבע איין נעורינערט לץ ו ו א ל דדי ראבבינער
 קאטטט נץ אימטאטריקולידען. צו קינד' שניטטענעם !

 מיניפטע- צום ביל אניעלענענה־ט פיינליכע דיעלע
 ודר ענטנעדמען ללאיד■ ״פעסטער דעם - ריום.

 עם איזט צייט גייערער •אץ :פאלנענדעם היעריבעד
 אן עלטעק יידישע ראם פא־נעקאממען. אפט לעדר

 בע- ריטועללע דיא לאהנען ניינעבא־ענען איד־רען
 דעג- אבער דיעלעלבען פארנעהטיען. ניכש שניידונג

 לאם- איינט־אנען מאש־יקעל ידישען דיא אץ נאך
 וואדל. לץ ודינערטען ראבבינער דיא וואללטען■ סען

 קול- דע־ בעטדאבטען. צו יודען אלם קינדער דיעזע
 איטטאטריקו- דא יעדאך. פערפינטע טיסמיניםטע־

 נע- דיא ראם ע־פאלנען. צו דערארט האבע לירונג
 פע־וואל- דער שעץ דעם בייא קינדער דער בורט

 ראם וועלכע־ ודוד■ אננעמעלדעט טוננם-בעהא־דע
 בעט־דטע טאטריקעל יידישען דע־ לייטונג דעי טיט

 איט- צו קינד דאם בעאדפט־אנט נעמייניע-א־נאן
 קאנן. ווערדען בעמערקט וואבייא מאטריקולדען■

 דער אילט. אונטערבליעבען בעשניידוננ דיא דאם
 אדם. אדפפאםסוננ דער פאן היעבייא ניגב מ־ניםטער

 צע-ע- ריטועללע ריץ איינע בעשניידונג דיא ראם
 דנם אדסערהאלב לאלנע אלם אונד איזט מאניע

 אנ- ליענט. ציודל-בעהא־דע דעד ודרקוננסקריילעם
 ראבבינע־ דער נץ האט פאללעם איינעם לאשסליך

 ליננע אים איינען נענע! ו• ו א ל דרי םענעדץ. פאן
 בע- נעפאפסטען פעדפינוננ מיניסטע־יעללען דיעלער
 רעקודל דען בירנערמייסטערם דא־טינען דעם שלומם

 אדמינישטרא- דיא דאם גלדבט לאוו דר ע־נריפפען.
 דאנמאשישען ריין דיעלע־ אץ בעד,א־דען' טיווען
 נ-1א א״נטראניננ דא אונד ענטשיידען ניבט פראנע

א אין קינדער בעשניטטענער  מאטריקעל יידישען ד
 פערתאלטוננס-אוים- דער קאננען. אנאידנען ניבט

 בע- אונד ל ר ו ק ע ר ן ע ד ף ר א ו ו ר ע ם שוסם
 דר בירנערמייסטע־ם. דעם בעשייד דען סטאטנטע

 אננעלענענהייט דיא וואה־שיינלץ נון ודרר לאוו
 םענעדינער דע־ בריננען. טיניסטערום דאם פאר

 אדפפאםסונג ליינער איברגענם■ פערלונט ראבבינער
 פערשאפ- צו נעלטוננ ווענע אנדערעם אויץ אוץ
 איין סענעדץ אין שטארב צייט קורצער פא־ פען.

 לאהנע ליינע דע־ אדוואקאט. יי־ישע- אננעלעהענער
ודינער- לאיו דרי לאםםען. בעשניידען האטטע ניבט
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:!ייינע״ עיפינדונג נייעשטע םייוויר*ענירטע קאג. קאיזער

ט ן ע ש * ט ס א ל ע ע ן מ ג א ל נ י י ט-א ב
 אדטנעצייבנעטעי פאן אי;ד וד־טהשאטטלץ זעהר ויעלבע

 א"? ניי דענלעלנק צו :רו•:: אן5 דנה; נייוינבאוקי־ם
 לעה- צולאממענלענבאו. טהיילע י ׳• *••ף דנד דא ;ליינטוך
 ;ערםערט*נט6 שרדבענ-קודנםע אויף ב-ישסען טיט ם,8־•*עיד.א

 צ• נעטטמאטט נאך :■יל■: שטדנענו נאטטיננען. דיייא א•;
נעשטעללען.

 רעפאראטורען אונד ארנייטען נייע יעדוועדע
 אלם לא־א איל זאוואהל פאלידעטטע ארפט וועררען

פערפערפדנט. פראודנין דיא פיל
 !)לל6אנטוננס

,¥ 1 9 1 11 3 *1 
דעקאראטעד׳ אונד קונסטטאפעציערער

 8קגסט£5,ז ,.ו/ז 8086003886 .יא 52.
 פיאנקא אוב־ נראטים ווערדען ס־ייזקוראנטע

צונעזענדעט.

בעאבטונג! געפאלליגען צור
 היע- זיך נעעהרט פירניא ענדעטנעפערטינטע

 נע- דער אנלאשליך פיבליקום נעעהרטען דעם טיט,
 צו פאלנענדעט פייערטאנע הןך,ען פאלטטעיענדען

:אפפערירען
 אדט- פץללשטאנדינטטע אלנו טעטטע דיא מהזור,

 טעקשטע דעט געבען נל״ך דע• טיט סעשטגעבעטע דעי גאבע
 וועלטבעדיהטטען דעס םז*ן איבעיזעטצונג בעסעדליכען
 השלט■ .עוון דעס טע־םאטמער לאנדוי, •י גל• נעלער־טען

 אין וועלינפאטיעי פיינע: אליף ווערקע, טעהרעיער ךינא אינו
 טיט ; טלי ביל !: טלי סאן ליינוואנינאנדק עלענאנטען י

 נעיטלואקטאל- טעל״טיעדענען אין האט־־וק אונד נאלדשנימט
 עלענאני ׳•׳ אי; ;<>-־.ל טלי ביל •1 טלי פאן אויסטיוזרוננען לען
 אדט- דערועלבע; באל - יל. טל■ טאטיאנ-לעדע־באנהע; טע;

 לי־נ־ 4 א" ־•נ אלנד ד-ה ט- טול־־לע 1 עיטטע; דיא נאנע
 אונד הץטד־לק טיט צ; טלי ביל 1.80 טל פא; וואנדבאנרע;
 — .1. ״ טלי ליינוואנדבאנדען צ אין ;2.50 טל נאלדיטניטט

 0 אי; א־נע־זעטצל:: ••דיש-דייטשע־ טיט ס-טזליילע טהזור
 טלי נאנצליינוואנד אי; ול. טלי האלנליינוואנד איינבאנדען

̂נדרוק אין ״א.לל,  ו-טדי־לע טחזור .4.60 טלי ליינוואנדה
 ליינוואנדהאב- אי; ; 2 טלי ל״נוואנדבאנד אין ד־יטיט •יד״ט
 אינעחעטצונג אונני טיט ס-טה״לע מהזור .2.60 טלי דיוק
ראלבליינוואנדבאנדען נוטען י! אין פירעד׳. ט־אטעטביל־ טאן

 טיט )כדיוק1לי־נוואנדה אין ; 1 טלי ליינוואנד אין ; .׳: טלי
 ■י• סלי פאן אדטטיה־וננען, טערשיערענען אין נאלויטניטט,

 דאלגל־ינוואנד- 1 אי; מה־ילע 1 ע־טטען ד-א 7.50 *ל■ :לנ
 נאנצלי־נ- אין ;2ד..1ו .לינ נאנצלי־נוואנד אין ;2 טלי באנדען

 מחזור ל:< טל. ;אלרשדטט, אונד הץנד־וק טיט ולאנד
 אינד נוטען 2 אי; לו• ביה לו• טטד, אהרן ק־נן טיט 4•

 טיט דאטעננענעטביכער ״׳־•'!. טלי אייננאנדען שטאיקען
 אין איבעחעטצונג אוננארישער ז$דעד

 ן שאטטט אין ; 1 סל׳ סאםיאנלעדער אין קר׳׳ 40 א ליינוואד
 עלסעני א'; ; ׳'• טל• ביל נ ■י.:. טלי ט$; בעיטלאנ היבשעט טיט

 אי טליתות י•; טלי ביל 2 טלי פאן :■■נ-איט-טאצ-א;
 אונד נץלד .20 טלי ביל 1 טלי פנן; ליידע *דער •טאטלדלללע

 טל-.-י. >)יעל קנאבענ• .7 טל. :•ז קד׳ :״ פ!)ן ל־לבע־סן־טע;
 או־ט קיטטעל-די־בנען טל' :•ל קד׳ ״ טן); בהלדיט טי־

 נץלדבא־טע[ אדע־ טיטדלנעד ליידענ-אטלאם ווייטטען פי־נעט
קאלנלעדערנען טיט ביט־יס תפלין .2.50 טלי ביל נ טלי פאן
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 סל ביל 2 פלי א רצועות
אהטע

 בעשטעללוננען
או־טנעטיהדט. ילבטענם

אבטוננטטאלל
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 בהכשר ספרי-תורות אייך ליעפעיט פ-מא *$נינע

 אתרוגים׳ אויך סינאנ^ען׳ פיר גאלרשטיקערייען גמור׳
 ביללעשטעץ רען צו השיבות להג 0יוהדכ לולביס׳
ם־ייזען•

נאלעדא. דיא גענען
 טטורטסיט דבניט טאת החלי-רע ניטעת יפה תפלה

 עקינא ר׳ הי-אין טה־ב נפלאה, טנולה נם עליון. קרוש•
קרי. 1" פדיה :■צל. איני

;•יאיאדרש-האדטען א־זדאעדט״טע
הו אוץ■ ודא ערנטטע האנטט-^רינעעללע

 נייד,ייטען נור זטטיקק ״צ נייהייטען. טע י
 נליקקודאונס- נעטטערע נור יטטיקק 20 ;ל.׳
 ;,״ז. פלי נור נריעפע הימ^ריטטיסע אונה קאדטען

 קארטען אדטלאנדישע אינה א־נ- פ־ינערע יטטי;,ק 2״
 ודעדער- פיר .1.2״ פלי נליקקוואונש-נריעפע אונה

 זא־טירטע אויטנעצייננעט יטטיקק ״י" פערק״פער
פאפט. פדאנקא קאנטא פארהערינע נענע! !.:״ פלי

!8 811.111:י1א!11;1,\ 8ז ג1\/£
1י8וק1זל חס ^108
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 עקם־טטי נילהע־ א־ילע אינע־ט־־פטט ט))ל)ןשקא-נאט היא 1
 איינע דאם נאבדעט וואנצענ-טעיטילנונס-סולוועי, רענהען !
 ניבט וואנצע; היא טאן דאם האט; ט))יר־:טונ: וע־איט־נע |
 קל־ינטטען רען אי; ליך דאטט־ ריעלער לאנרעי; טלםט■ לובען ;

 ריעלעי טארטעט. ליא אינה טאבם טלאטין ־••טליכקי־טען
טיטטעל, טארטלינעם אונה ערשטיקקענדעס א״; אילט דאטטף

 ריעלע טארטעט. סינוטען י'׳ ניננען אטהטענדע אללעט לואט ,
 :צי־נניסס )לנענרעס1נאנט בעצי־נט בעשטאטינענר, אננאכע !

פעיננינען, טיט איך נעשיינינע נוטטמאק דאוויך העוין
 פערזוג- ניזהער אללען וועלנע לואהנלננ, טיינע עי יאט .
 ם־טטעלסט נענאטען טראטין אינזעקטענ-פולווערן טען ׳

׳טטונדע; 24 נ־ננען דאגיפפ-סא־ריכטוננ נעמישער
 דאמפם־פא־- טע נעמי ילעלבע האט, נעד״נינט נדינדליך ,
 אינעל ד־עזעם א; וועלכע דעניענינען, אלל איך רינטונג ;

 ווייזער ר,ארל דר. סטעהלע• עט בעטטענט טיינעדזייטס ל״דען.
נאטא־. אוננ. קאנ.

 זאלבע טעהדערע באך לאנע, אננענעהטען הע־ אי; בין איך :
 טייטינט היעלע קאננען- צו פא־לענען אנערקעננוננט-שיייבען י

 האבק צו דאלען אין אליך אילט ,)?.10811* 041,״ נענאננט
 טע־טיל- היא נענרויבפאנוויילוננ ני־ליענענדעד נאך קאנן אונה
 טע־ פד-ל טארנעהטען. לעלנטט ■עהעד לואנצען הער נוננ

טל. 2 אונה טל. 1 קר. <׳•0 האלע
האכאכטענד

,6 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 3 1 1 1 1 1
 פענסטער-ר אוני וואהכוכגס-

נעהגזונג.
1.ז41־017-1£0*״י* 22. 8*4;

̂ווינצאויפפראנע .1י.ידא נענרינדעם  אננענאםבזען ווערדען פי
 אנט־אנע; בד־עטליבע אי־נצווענדען. טא־טא טי־ ק-. 25 אונה

בעאנטווא־טעט. לאללן־ט

*ז8ןן056ז 01111 110)1:101004: .41. 1(01-050*011.  110ס
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 היער ארך אוט א״לםע, טריינדץ טערניבטעטען קא־פעד אונד
ליטטען. צו בישטאנד

הינע־ לאנע־ פאט אדנענבליקקע אדף נד וקי •))טבען
 בעשלאטט, ע־ לעהען. צו ט־יעדען ל״נען נאך אום טאבטעד,

 ק־אנקע; היא ארטצוניעבק, יאדק נאך טאנע *אלנענדען אט
ווערדען. טארטנענראנט זאנטטען אין לאללטען

 טארבעריטוננען נאטהינען היא עט, איבערנאדט אבדאל
 א-נ״ט דא ווע־ק. אלט לאנליך שרטט אונה ט-עטטען, צד

 רעלטע הע־ני״טטדצטען, ידען אלט פאללענדענע פאטט ולאד
 אנדע־ן איל רא ניאטטען, ברימנלן דע! טאז נאטדכט דיא

 צאהל דא הך טעדרטיע נאלד ווארדען. טעד)ליבט שט־אטטען
 אננעלעדענטטען אידרעם הויזע דעט אץ דא טליבבינע;, דע־

 האטטטעך הא ורא העט, יוטפען■ שלטין נידבענטנענאטטען
 אלט טע־צוריטעלטע;, הא ור־דע. לענדען ניישטאנד האף דע־
 דא־ ע־טלה־ען. טאסיליע דער נעשיקק שרעקקליבע דאט ליא

 האט איהנען, ציינטע ע־ ניטט. בעדטוננ דא טע־לא־ אנלדאיי
 טיטטטען, כ־רטען דיעטטוננ איה־ע־ צו ק־אטנל אייגענע אי־יע זיא
 ערקאננטע דא אונה אן׳ מוטה נעלונקענען איהרען רענטע עד

 סע־טה••־ צו דך ענטשלוטס, איה־ען נעלעבטע נאטהווענדינקי־ט
 רעש פענשטע־ אוגד עהייען דיא ע8ע-אמםעל6 מאן דינען.

 אננ*:נ, עש גום לא דך בעוואפפנעטע שאן ע־דנעשאששעש,
 יע־ ערפאלנטע דיעזער אב. אנני־ים* דק נץ ווא־טעטע אונד
א־ךל׳עש נליעב שטראששע נאנצען דע• אויף אונד ניבט. דאך

̂ד-עט )ביט1נ אין לאנ דאטי־ נמנה דע־ איינעננוטין. ק
 אונד דך טי־ ע־ שטא־טע שטאוט דע־ הויז דיינטטע האס
 היסט■ דא־וט לענקטע אונה טייינדע, טע־ט־ויטעטטען ליינע

אב לענענה ד־עלער )ן1ט ־אטטע ט־יינדע־דע היא :ליך ל.

טע־לע• ח״ב טיט הינלאננליך אנדע־ן, דיא אלט שטאט, ע־בט
 אללען דיך אנפיננעץ, אונד וואורדען ש*דע רויבענש דעש העץ. |

 •טאא־ דינעד טיט עי צ!)נ אינעילאטסען, צו או־טשוו־יפוננען
 נעדאב■ טהון צו ך—הויטט-שט דע; פיי:•ך עד )1וו ד))יטהץ,

 )לנענהען1ט איהט רעי )ן16 לעלנסט דך ע־ האטטע נע־ן טע.
 ודך. איהט טא; ניבט דיעזע דא אנע- )לנעמאבם.1ל טעננע |
 ניאטטען דיא אלנד טיישען. צו ווענינטטענט דא ע־ לובטע \
 נעפאטטע, .ילנעינע אוג־ נלןלדענע א־ט קאבטבא־ק״טען, |

 דך עחוארטעטע, טינדען צו נערינט עטט״ב נאך עי דיא
 אללנעמי־נען דעי האבע דעי רעסט דע; עי עהע צוצוא־יגנען,
 אב נאניע היא הארעי שטעללטע ע־ טי״לנאב. פלינדעיוננ
 ציינק יאט ז־א ה־עטט אוני אדף שטיאטטע דע־ אייננאננע

 אי׳נען ט!)ן ער דאם ערווא־טען, הוי: יאט אי; א־ינדריננען צוס
 היינין בר־אן, ניקלאה, טיט לעלטטט ע־ פע־שט־אך. אפטנען צו

 הינטע־■ עננעט איין ידך עטטי טאן ויאוידע טעטט׳ אונה
 דעדען נעטיה־ט, !)יטע6פ אננעלענענע איינע אן נאטטטען
 ווענע. דיעלעט או־ף ווא־. נעשטרעננט ליינט ייענעל שיואנעי

 קאננ ניטט איה; ע־ ודיל האטטע, טעוואטט נ־נט אטידאל דען
 דא טאן אינה הינטעינעביירע, יאט אין ליא נעלאננטען טע׳
 אלליין פא־דעיהויל. האט אין )יעני־־מע1נ דיא איבע־ אדט
 נעסערקט. דיענעק •■יישען איינינען טאן ליא וואוריען היעי
 אטטנעטען. טה־־ען טיעלע דך נעש־ייא יע־ען ארך■ יא אלני

 נעלואהי איבער־אשיני. א־דרעי צו ייא יייבע־, י־א עינייטטען
 צל מאנט אינעילענענע; איינע־ :״ט עט ל־ ואט וואורדען,

 דא נעווירדע, העט אין טלוטט. דיא 1שנעל־ האטטען, טהו;
 נע- אייננעד־לננענען דיא דך ■לא יואופטטען. ניבט •ודע; דיא

 ענפקאמען נענינססינט, יונקעלהייט דעי טא; אונ־ טאנדען,
טא־דע־- העט פלו־ דיא אדף ני: נעלייטעט, עטט׳ );1פ הא,

 היא וועלבע מאננע־, אי־נ־נע דא וואיפען יא־ט הויועט.
פיייע. האט נעוואננען אונה ל״טע צי־ בעוואבטק, טהיי

 סלבהיט אץ פא־נאננעט דעלעט וואה־ענד דעי אבודאל,
 נעשפיענען, צו •אטטען ניט הך א־ט ווא־ נעדעלען צ־ממע־

 וואט פעיטאלנע;, צי ענטפלאהענען היא אוט שפאט צו קאט
 הדל האט לץ. בענדנטע אונו לוא־, יאטהואט דטט אהנעהין

 סעדשלהןטסען. צי פיעטט הינטע־דיטע הער פ*ק אדך נץ
 אנוועלענהייט איה־ע האט איגע צד־קקנעבליענק, ולא־ עפפי

אדפפיעל.
נעשטיללט. ודעדעד הרוע איט נעטיטטעל ואט יא־ שא;

 נעודעו, אונה פעדברייטעטע ביאנד-נעדץ פיינער איין דך אלט
 קליצען איה־ע־ שטו־ען פערדע־בליכע נאלעודכטע־ דיא יאט

 נאך לאנלייך לוטטע מאן דאטנתץ. היטע־לאטטע; אניעלענהייט
 -דך, צונעהמענדע־ איין אונה שטעללע, ענטצינדעטק יעי
 לאש- דיא לץ יאהין צ־־נטע, העיאבדראננ, באדען פאט דעי

 נעפאה־ היא האטטע מאן אבער סוססטען. דיבטען פע־זובע
 ד־רע דאט האטמען צינדממאטטע דיא ערקאננט, יטפאמ צו

 ע-י צונל״ך שטעללען פ־עלען אן דאטעט דעס האלצוועיק
 ענששטעהען איש מעוור ניטט לץ ליעט פ״ע־ האט אונה פאטטט,

 וועי־ געאפפנעט הרזטזדד דיא שוששטע נונמעדד ע־יטטיקקען.
 יאט ארך אלט הע־במעהאלט, וואטטע־ זאיואדל דאמיט דען.

 נעפאקקהינדטנעשאפפט פעיטינע אביייזע צד נ־אטטטענטה־לט
 רעהדעדען מיט לץ שטעללטע אנרדאל אונ־ קאלנטע, ווערדען

 דעט דעקקונב צו־ מאננעדן נעוועה־טען נוט אוני ק־אפטינע;
 הענן היילזאט, אלט דך ע־ורעל פא־דטט ד־עלע אד־. א־־ננאננט

 אלט הינדט, דאטע צ־מ פלאממע ע־טטע דא ב־אך קדט
 הע־א״ וענ-לל ם־־טטבא־עט מיט פייניע דע־ •טאא־ דיא

פאלנט.) <פא־טלעטצוננ שט־צטע.
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■ ר ע י ו ר ט ן • א ע ד י • ר !פ ר ע פ
ן1־ אויש ט.) ל ע ד נ א ו ו ־ י ; ־ א  בעריכטעט א:

 נעלענענען היער ם$ן אונוריט דעם ״אין :אונם מאן
 פעם- .י אפ פערה־יראטהעטע ט י ל וי פ א־טע

 - נ י ז ע ל ט הערר רענאליענפאכטער דעה טעמיער
ר ע אי טאנטע־. זיינע נ  אבענדם אוה־ ״ אום הער נ

 רען אונטע־ עם ניננ טרויאוננ טטאטטנעפונדענען
 צירקא או־־- זיך צאהל רערע; ראכצייטט-נאטטען׳

 דער איינטאל אוי־- אלש הער■ לופטינ בעליעף■ 2י>0
 ורלהעלם הערר ברייטינאמש, רעם נרודער ייננערע

ישם, י ו ק. אויש קויפטאנן ו לא נ י  פלאטצל־ך פע
 אעשא־דע־גע. זא דאש צוזאטטענשטירצטע. טאדט
 יוננען ־--יאהרינען רעש אבלעכען ע־פס!לנטע זעהען

 או־פ־ישטיגע ק־י־יען ווייטען אין עררענט מאננעש
טהיילנאהטע.״

ן ע ט י ד נ א ן נ ) אי . ן ע י טאל טא: ־יין אי
 א־בעיפאלל רייבע־יטען איינעש פאן נאשריכט אהנע

 דער :ט־יעשט אויש גערישטעט מאן א־טאליען. א־ן
 ז־ינעם טיט וואורדע י לד א ב נרונדבעזיטצער רייבע

 באנדיטען מאשק־רטען פאן ב-אענצא גייא זאהנע
 פערלאנגטען לירע ״״״-י״: וועלכע איבע־פאללען׳

 באלדי כעהיעלטען. פפאנד אלש זאה! דען אונד
 צו- נעלדע דעש מ־ט טטונדע איינער נאך קעהרטע

 וואורדע. פ־יינעלאששע; קנאנע דעה וו^דויף ריקק׳
 ער. איינע ענענדאזעלבשט וואר ־ואשען צוו־יא פא־

י נוטשבעזיטצע־ דעם אן פרעששינג ל ל ע ו ו א  ש
 זעחר א־זט נעפאלקערוננ דיא ווסןרדען. פעראישט

אויפגערענט.
ג א־ן כ>!לערא.! (דיא ר שו ט א  זינד ה

 טאיעש- י׳•!י• א־נ־ ערק־אנקוננען ׳׳0״ פא־נעשטע-ן
 יפאר- איין פא־נעראטטען. שאלע־א אן פאללע

 טעלדעט, האטשורג אויש טעלענראמם נעפטרינעם
 ט ר ע ד נ ו ה נ ה ע צ י י ר ד נ>ןך -אדנענבליקקליך דאש
־ שען ליי ט נ י ד ר ע ע כ נ זי־ען. או

כעריכטס-זאאלע. דעם ארס

ע. שעפטעטשעה !2. טאנטאס נאששטען אם נ
ן ו אין טוואור-געריכטע רעם פאר ניננט ע י  היא ו

 דער טט־אפ-פ־אצעםשעש, איינעש פערהאנדלונג
 אויפזעהען נראשעש אשטע־רי־ש-אוננא־ן נאני; אין

 נראשע איינע איש דך האנדעלט עש ווירד. עררענען
 בעטטע- אינה בעטרונש- איינע אום טטוננעלייא■

 יאה. צעה; אלש טעה־ זייט דיא כוננש-ור־טהטאפט■
העררטטע• בוקזינורנא הער אין רען

פער. 22 ווערדען אנקלאנע-שאנק דער ארף
 צ־ו־־א דירפטע פערה,אנדדוננ דיא דטצען. זאנע;

אין איינענטליך האטטע דיעזעליע רויערן. וו^כען

8 8 א ל כ ס ה א_ל £ ס ע •ס * ד • י
 .ר ע ט ט לאנדעש-הדפטטטאדט שיראווינאע־ הער

 אשער טאן דא זאללען. טטאטטפינדען ■ן ט • ו ו א נ
א ־־  וויששען נישט - שעטערקט אנקלאנע ״א -

 ריע. אין נעטיוא־נע; טטע־נאוויטצער היא אש קאנן,
 או־טהיילען אינפארטה״איט אננעלענענהייט זע־

 לאנדעשנערינט ר ע נ ע י ו ו דאש וואורדע ווערדען■
 פ־אצעש- נ־אששע; דעזעם דורשפיהרוננ דע־ טיט
 אלם אונטערזוכוננהאטלאננער דיא שעטרויט. שעש
 נישט קאננטען טראטצדעש נעדויערט• יאה־ איין

 נישט אונה געמאשט אהשפינדג טיט-טולדינען אללע
 טיט דיא ווערדען■ ענטדעקקט בעטרינערייען אללע

 איינע האש טטעהען. פערבינדוננ אי; זאשע דעזער
 דעם וועלשער טאדען׳ הער דאש פעשט• טטעהט

ע אראהצונעפינטוואורדע ר ע ר ה ע א. ט י ל ל י  ע
ן ע אנט. נ בעט־ לדען ו נ

 אונה האפ־אטה דנה: אננע־לאנטען דיא
 יאהאנן טטע־נא־־־ט״ פאן דירע־טאר - פינאנצ

; י ק צ ע י נ ע ט  איננאי; שוויענע־זאהן דעששען ט
, י שק ו ו  זאלצפעד- העם* פערוואלטער טאלק^

 והקטיר פ־נאנצ-אינטפעדטא־ ;טליישש-אטטעש
ם פי־אנין צאלל-פע־י־ארטע־ ;נ נ י ל ד נ ע ם ט ו ר  פ

 פינאנצוואש-קאטטישא־ קאשיערשקי; פאן ריטטער
ט יאהאנן ט י ו ו א נ י ש א ל א ו  פאן אנטאן ו

 טארצעלל י צאלל-אטטעש העש לייטע־ א׳ ל א ט ט
ט ט י ו ו א  אשישטענט רא־אשישרן■ פאן ריטטע־ נ

 ! םינאנצוואש-רעטפיציענ- היא צאייי־-אטטעש רעש
 נאונא.: אוני יאנאיייט״ן ו־א־נארק• באנקא. טען
 | אונה האדינשקי■ טררשע־ט פינאנצ-אויפזעהע־ דיא

 ; ט ש ע בר אל וואלף טיהלענ-נעדטצער דיא ;ט־ר>!ן
 אז־אש ם־ושטהאנדלע־ ;ן י י ט ט ד ל א נ מאיר אונד

; ד ל ע פ נ ע ט ו ל  לייב י געלד-ווענסלער דיא ג
ר ע ד ו ר : הים אונה נ ג ר ע ב ב א  קרפלייטע דיא ה

 אונד ק א ה נ ע ז א ר נאטהאן ן, א ר נ ר ו ש טאזעש
. שעניאטין ער ג נ א ל
 338 ארף זיך דעהנט אנקלאנע-טר־פט דא

 ווירפט אונד אויש זייטען ענננעש־יעשענע לאננע
 פארי פערברעשען פערטיעדענע אננעקלאנטען דען
 קוקוריזו- דער :זינד ווישטינשטען דיא דענען פא;

 וננעל וריצענ-טט דע־ שאיאטעשטין. אין שטוננעל
 פינאנצ- דער שעטטעבווג דא אונר אלט-איצקאני אין

בעאטטען.
 אנקלא- דער טהייל אינטערעשאנטעשטע דער

 פינאנצ- דען אוי? זיך דע־ יענער. אשער איזט נע
ע האפ-אטה טטע־נאורטין, פאן -י־ע-־טא־ ט ט

. ני  דער דערלייטער ווא־ דיען־ער בעציעהט. עצקי
 אננעקלאנטען דער אינער בעט־יגערייא. נאנצען
 1 אין איזט האש־אטה הערר .־ע־ :איהם פא; זאנטע

! דערבו-־ןא- אין האט ער ער; ט פ י ט ד-ש נ א ר ב

 נאך ארך וועלשעש אננעלענט שייער אין ורנא
ורוד.• ע־יאשען ניבט יאהרען הונדע־ט

טירקי. אין ורא האט היזפדאטה הערר דע־
 פו. אוני בעאטטע :עוררטהטאפטעט פאטא טע־

 ראשטען פרעטדע אויף אוני נעשראנדטאטצט בליקוט
 לעבעןנעפיהרט. טקאנדאלאזעש אונבעסריינליך איין
 אננע- דער היעלט ארשפיה־ט■ אנקלאנע דיא והא

 טיט פפלענטע אוני טאטרעששען פיע־ קלאנטע
 פראזידיאל- איש צוזאמטענקינפטע זינע איהנע;
 דער אונטע־טלוג ארישע־דעם אבצוד,אלטען. ביראה
 האהע. ז״נען טיט פעדאינע איש האפראטה הערר

 טאניפולאציאנש- קאנצליא-אונד אריך שעאטטען רען
 פינאנצ-דירע־ציאן דע־ אין עם דאש זא נעלדער,

 רוט- א״נער אין ורא שליעשליך טשערנאורטץ אין
 בעטטעכוננש- ז־ך ליעם ער אוישזאה. פעל-קאמטע־

 דיע- דאש ווי. ד אוי צאהלען האנד דיא אי; נעלדער
 קאננטע׳ פאדטדרעק יאהרע דורך ט־י־בען זעש

 דא דאש ערקלארונג. דיא אנקלאנע דיא ניבט דאשיר
 גינשטליננע דיא נענען וועלבע אנציינען, צאהללאזען

 אי־נ- זעלבשט איהן נענען אדע־ האפראטהעם דעם
 אונטער- זעלששט איהם פאן ענטוועדער ליעפען•
 פינאנצ- ראש א; זיא ווענן איהנען• אדער דריקקט

 בע. פאלשע דורך :ווארען. נעריכטעט מינישטעריום
וואורדע. ענטצאנען נ־ונדלאנע ד־א ריבטע

 נעפאללש-אבער- ד־א דער יודישט יוננער איין
 פאן זאללטע וואללטע אבלענען נע־יבטש-פריפוננ

 יוג- העם רערדען. נעפריפט האפראטה הערק דעש
 האש- רע־ דאש טיטנעטהיילט• וואורדע טאננע נען

 ט ניי ם־יפוננ דא קאנדדאט דעה דאש דאפיר. ראטה
 נולדקםערלאננע.אללייןאם.טאנע10)10 בעטטעהע

 •,1פי 500 נור קאנדידאט דע־ האטטע פריפוננ דער
 טיט- אונטערהאנדלער דעם דיעם ער אלם אונד

 פ־י- צור אב■ דאפא; דיעזע־ איהם ריעטה טהיילטע,
 דורבפאללע• אהנעהין ער ווייל נעהען, צו פונג

 דער מאק יוננע דער דך טטעללטע טראטצדעס
 אן פראנע איינע נאך בעפא־ אלליין ;קאטטישיאן

 פראזדענט■ דע־ ערקלארטע ווא־, נעריבטעט איהן
 :יא פאררש, איש זעהע ■איך :טשעניעצקי האפראטה

 נאבד,רוע דא נעהען פא־בערייטעט בענוב ניבט זינה
 פא־- בעששער זיא ווענן וויעיער• דא קאטטען אונד

 דאבייא איהנען קאנן פיעלליינט דני. בערייטעט
ט איהרע ט ו  עש■ בליעב דאבייא העלפען.״ ער מ

 אונפערריבטעטער טושטע קאנדידאט דער אונד
ץ בענאב ער אבציעהען. דיננע  טשע־נאורטין פאן ז

 אר־יענ-ן איינע ערלאננטע אונד וויען גאך די־עקט
א רו פ־נאנצטינישטער בים  ער דעש י, ושק ו ע י נ
 דו- טינישטער ערצאהלטע. נעשיבטע פאטאזע דיא

- צ ט א ר ט אבע־ אבה־לפע■ פע־שפראך נאיעוושקי

| פורכט. א*;ד אנכסט אץ צא־ דיני
■וטלאנדט.) ־ לעבען ה״ט׳גען דעש א״ס *אג־אץ

| ד.) ל ץ ה נ י • ־ ס׳ לעץ סץן ; ־ז$דא א״;עם *;אך

סא־טזענמוננ.) 53(.

 נל־שנדטה־נ א־וואןנעללץוו זעטצטע ווטטע,־ ■ונבע .דע־
 ;•-- ל״דענשאסט אהבעדעננארק א־״-ע־ סאן .וואוודע סא־ע,

 ש-עעשען ודנדעועסשע א־נא־בע־־-־ט־־ננאדע אנע־ נ-פפען.
 דעם ואננע־ין שען יד אמעד וו״בע, שאנען דעם סאן א־הן

 סאנן ל־־דענשאסטליבע דע־ עים.8-טהעא6)1ה דארטשטאדטער
 אדף -ק^הטען דא נענודס. ;אילעם א־דרעטווענק פע־נאע;

 א־־נעם אללעש! אללעס, — סאי־ל־ע ה>גשטעד,ע;דע זי־:ע
 ורעדער אושטעללוע6 דעי נאך זיא עד אלס אנענדס, שאנען

 העיר סא־נעייע דעי על ם יא דודפטע, נעל״טען הרזע נאך
זי־נעי לוקטו; דעסטען נעעאך, פ־אכט-שט־אשצע;דען דעם אי;

סימא סע־סיה־ע־ישען דער שא־ ;*;טיטטאדמטע, סי״נעניק״ט
ט־־ע אהד לענע עודנע ̂•ע, דא אק איד־ או;ד ?

דא ננאדע, א־־נצזע ד*א אום דא ע־ נאט ׳טוואיע;ד,
צו ס־ה־ען אלטא־ יק א! טא;ע ;אנטטען אם

נ! י * .־ . . ־

 דען נ־א דך דאטטע דשםען1ניאפ ועש אנטליטין דא;
 :אדן אנעי ע~ס־;;טע־ט;6 דעה- א־דדע־ ש לאוו נעל "א־דעק

א־ד:6 ערצאהל־ענדע דער זעדעטע נל״כנילד•:
קי; קא־־אליע־, וע־ דך פא;י דא־נע; נא:;טע; .אם

סע־- ע־דע רא שגדאדלע עשפען א־־־ע: דש זאננע ד־א

 וואי ע; א־ן. זאעערן דעי דואהכונכ דעי א-ן נאלדעטע.
 סאן ודא דינע־, סאן .הליזאוו סאינע־־דעס זא־נל־ך אללעש

 ואנא־ יאדדע דאדע פא־ושדנדעע דיא ו־שע. א־ה־ע־ —
 השם־ש-ארטדאדאקסען דען נענען יעל־נ־אן ״רשע רא נע־ישס
 נייעניש-א״ע:- דא־דשדאדשע־ ועד אק סעוטרשד. נלרבען

 אק נ־שסלשע ת־ נעי־־פ; הא-;ע קאשעללע פאל־עשען
;א;־ע־א:אש־;ר א־;ע- דע-ען ע־נק, צוו־ע־ אנוועזע-״ה־ס

דא סאא־ע: ■וטען דעס ;;;,אגל דעל •ואי, אלדע-ע דע־
. . נעשלוססען ההטנק־אסס־נ וואוידע עהע  נייקקלשע דאס .

 אן סא־יז ;אך ראנורשסי־זע א־;ע זאסא־ט •אד ד פאא־
 א־דעל אץ סע־נע: לאננע־ אהד •אדי האלנע; א־״ אונד

. . וואננע אונד נליקק ..■ חנן . .
 נעסיעסמד־ דש אלעקסע• פ־אנדע חנן? .נון
שטידדע.

 קעדדען רא קאוואליעי ־ו;:־שע דע״ האטפע .דאגן
 דך דאטטע ע־ אב;״ אננעש־טטעלט. ווידע־ עהע רעזעד

 סיו־א הנע •א ו נשט. נע: עט . . . סערעשנעט רעטדאל
 סיד דדאהטע אוני ענע־נ־ע ע־טהע1שטוי;ע;נו א־־;ע נעוויעז

 ס־־י ק־נען אס קלוע, זא דא ••א- דאנ״א . . . שקאנדאל
 ה־לעען אש דענן האללק. צו קאדבעץ יססלאנד נאך

 נא־ אייגע קאוואליער ס״נע דעי האטטע ־־:ע ־שדש•״
 החע קאהע־ל־כען דעט דש א־וט עי דאבט: נ־ומטע

 . . . דעלל״בט נ־א:;ס״טט א״; ס-נין, א״ן סע־וואנדט,
 . . . נ־אסס־שט א•־; יאי־ט; קאתע־לשע סע־שטעהען, דא

 דששלוגי, נאך ודנשע־ וואנדע־בק ;ודדען אענעה־־ע אהד
 אוננעה־רע, •עיקויסען, צו סיו-א רעוע־ שוו״נען חם אש
 אבע־ אונע־זאטטלך. א-זט דאדע נעסאה־ל־כע רעוע רענן
שדלל- א-ה-ע; האט, ע־ וואט אללעט, אספע-ט נעדאהל א־ד.־

̂ך עי שטעהט ;שוו־נען ־ א־עע■ דש דך בענ״פז, אש ד  ר
 נעלינאטה עוינען רנעי אוט פעדדאהלען, צו ע־ביננע; י־נטטען

 רעיע איהנעץ נעסאללט ודא סי•:•], ד-ן נץ, דאנעז. צ• ענדע א־ן
 קא־וע־רבע נלדנק מאט . . . נעש־נטעי מאדידאסדנע

 זאנע; ודעצו צא- דע־ דא״עטטאט רנע וו#הל וואט הץד־ט,
 אה־ע; צ נעששטע -אדאנדשע רעוע איהט וועען מ-דע,

 א־נד דטטע איף ס־על תה־ האלט דא־עטטאט רנע קאסע?
 העם קאננטע אלליץ ש-טט עשטע דע־ אונד -על־נ־אן,

נעאב- רא ע־טט נץ ווע־דען. סע־דע־נען צום קאוואל־ער
עדע ע־שטע רא עהע סע־עהעלינהנ, צוו־טע טע דנט*נ:

.־ . . נעלאוט
!ד.א;ד ל־נקעץ ־,צ עהע א״;ע נרד וואד .דאם

״;•:טם א־ץ. 5 טאני רדססעט אץ אלעקטע• נ־אטטס״טט ודעי־
7ז ז׳ •־־ד;דע־ ם׳ ד*טם נע: קאהע־ל־נע; ס־עצען א־נען קא;ן
צו ען א;ט־־• ־׳א;־ : ־ע:טז רא א; נעדאדל־ן ■נע א■ נץ

לאםםיק•׳
דט־־םם ענט דע־ אלט ן. סע־רינדע״ רעט קוננטע .;שטם

דדם ־א י עם צא־ק. דע: ז וילדע דע־ או;ד ב־־־ט דע־ םא:יל-ע ד;־
עס־אנע; : צ■ •ץ טייה רעזע אן. ט־ץנע רא או״. אלזא

ם־אבע רא ן דא דאם אלזא. דאה־ט קאמעדלשע א־״ע 1 בעץ
!,זאללטע ן דא:ע

נא- ן דע א•-. 1 יטהע־-ד וו שטאדססטע נ־אטסישט דע־
ע־: ־״עף דא;ן דען;
.״ . . א*ץ לעד .דא

א-ייז -אש ס-על • דאה־ט' נעל״דנוננען, .ק־נע
אדסישטע:־. *ך1ה דך איץ, נעללאוו

סאלנטיו (סא־טזעטצו;;



־2 ד ז ש ע •ט ״ ב ט א י ב ס ר ד א פ

 איז נו־ אוני בענראבען צו אטען רדאר א ןדע דך, טע
 אי'-־ נרא=ע: ענטשטאנדענען היעיויף דעך פאלנע
 אבעי אהנע פאך בעניאבדש -אס ער נאהש רעכונג

דע וראש - האלטען.׳ צו ג־אנ-־עדע איבליכע דא
 ורששע; נעט״פפט איטסטאני לעטצטע־ען ,״.
 האבבינאטש- אהנע •ודע איין רענן וואנן דיט ניבט וי־

 ירי ראנן• ווערדען בעניאבען נינט ביישטאנד
 ניא־ אלס ארד עטווא ניבט דאך לאווא־זט

 אננע- נעטי־נדע שענעדנעי ידעי ב״א ביער
 דער טיט עש א-זט אנדערעש עטוואש שטעללט!

 יעי־ 'יי־ג׳ איי! :ע ד ע ־ - נ א ר נ דע־ ערוו<ערוננ6
 פערד־ענט ליעשש■ בעשני-דען ניבט ך־נ־ע־ זיינע
 רעליניאזעה זיין וועלנעם אין .השפר, קייבען ראד

 זאללטע איב־יבענש ור־ד. נעלאיט לעבענש-יואנדעל
 אויפטרע- ענערטשעש לאוו;יק ד־׳ ־אנב־נע־ הער־
 דען בייא אלש ן, ע ד עב עב ל רען נייא ליעבע־ טען

 -ע־ נעמיינדע זיינע־ טיטנליעדעק פע־שטא־בענען
 ראבכינער וואדעה נעטיינדע איינער אק טדאט־נען.

 נעהאו־ע פפליכטען רעליניאזען דע־ איבוננ דא
 נינט שקאנדאל :אלכער איין קאבן איבערוואכט,
 נעט״נדע- טאנשען אבער טאן ורענן פאדקאמם־נן.
 איה־עד בעשניידונג דא ערלויבט, מיטנליעדעק
 דענש- פאן בי־שפיעל ציש זאהנבען נ״נעבא־ענען

 דעזעש אן ודיל פערשיענען. צו זאננטא: א־־ף טא:
 צ~ט טעה־ נאשטע ־יא פייערטאנע בדשטל־רען'

 7; טאן דאש וואונדע-, קיין עש א־זט דאנן האבען,
 בע־ דע־ בעזייטינוננ נאנצל-כע דא ט צ־ דעה טיט

 פעשטע־ נורבייאדען פ־אנע טאן ע־לו־שט. שניידוננ
 צאהל דא זץ ערםאד.־ען.ורא וירד מאן אןאונד מוהלים

 בע- ניבט קינדע־ איה.־ע דיא פאטער, דעריענינען
 וייזע ע־שדעקקענדער אק וואללען■ לאסשען שניידען

 דאם פאדנעקאממען. דאך עש איזט פערמעהרט.
 פארשטאנדס-מיטנליעד אלש ע ק א ב פיאפעשאר

 זאהננען זי־נע קאננרעש-נעמיינדע פעשטער דע־
̂נדערן בעשניידען• נינט בור נינט  דירעקט נאנק ז

 בליעג ער ליעש. טויפען נעבודט נאךאידרער
 נעטיינדע דער;נראשען דאךפארשטעהער דעסהאלב

 בעקעהי- ב־ישטענטים צים ענדליי:עלבשט דך ער בד
 אומשטאנ- זאלנען אונטער עם קאנן ווען - !טע
 ראגבינער ארטהאדאר,םען דא דאם דאונדערן• דען
 דעם בעזאנדערע, איינע אלם נעאלארע יידשע דא

 1 ערקלארען קאנפעשיאן ענטפיעטדעטע יודענטהום
 אל- פ דען אין יודענהאשם ער ד
 ׳׳אד־א- לעטבערנע־ דעם ן. ע נ נ ו ט י • צ נישען

 ■אב- :נאטיק פאלגענדע וויר ענטנעהמען עליט■
 ער- ף פ א ה ש ו ב יודען דעש אונשולד דא וואהל
 אויף נעלעה־טע ניישטליגע אבוואהל אדט• ורעזען

אונטער שדפט-טה־טש יידישען דעם נעניעטע דעם

 דען אין דאש האגען. ע־קלא־ט איידעש-ליישטינג
 אדט ענטהאלטען נינטש רעליניאנשבינע־ן יידישען
 טענ- יודען דיא דאש קאננטע, שליעשען מאן ווא־רש

 נענאטהינען׳ צוועקקען ייטועללען צו סיננבלוט
 דער •פשענלאנד׳, היעז־נע דע־ דאך דך לאששט

 בע- דיא פראצעששעם קשאנטענער דעש וואהרענד
 ענטשטעללטע, וריזע נעהאששינשטע־ אי; ריכטע

 קאטהא־ דא דאש שר״בען, קלעדע אויש אננעבליך
 איבער אדט ע־ניטטע־ט זעה־ כעפאלקערונג לישע

 אונד נושהאפף, פ־אצעששעש דעש ארשנאני דען
 ין י ק רייכע דיטשען איש איה־ דאש זיא, בעדדערע

 דעה דאש טערקודרדנ, איזט עש נעשעהע. ט כ ע ר
 איינעש צו דענזעלנען ■פשענלאנד■ דעש יודענהאשש

 נע- נעפאלקע־וננ ד־טשע ארטע דא סיר זייפצער
 אנ- פאלנישען דען אבער ורה טאנטען נק וועגט.

 די- דער זיך עטפפעהלען, צייטוננען טישעטיטישען
 דעם דא דא אנצינעהטען, נינט בעפאלקערונג טשען

 נינט העטצ-א־נאנע היעזינען דער ביישטאנדעש
 דא ניכט -פשענלאנד דעד אבער וועק כרוינט.
 דיא דא־ורך זאנדערן מיעט, בעפאלקערוננ דייטשע
 ״קוריער דער וויא 7אה:ל בעפאלקערוננ• היעזינע

 מאנע זא ודלל, העטצען יודען דיא נענען פאלשדך׳,
 אנדערע פיעלע בעקעננען. אפפען נאנק דעש ער

 אן נענענטהיילע איש קאננען א־נאנע אפפענטלינע
 נערעבטינקייטש- דען קשאנטען אין פ־אצעשש דעם
 נאד,ער עטוואש דך רענטשאפפענה־יט דיא אונד זינן

 פ־אצע־שעש דעם אינם עראיננערן ודר אנזעהען.
 י. ו ק א ר ק אק א־נ־ וו שא ע ז ר אק ר ע ט ט י ר

 ערלעבט, אניע־עש נאנק ליידע־ ודר האבען דא
■׳ קשאנטען אין איש

 בלאט- ן ע ש י ט י ט ע ם י אנט דיא
 וואהרענד האבען 0 נ א ל ם ו ר אין טער

 ן •ע ש י ם ם ו ר דע־ זאכען אין צייט לעטצטען דע־
 ער- ריקקצוג איינען יודענ-פערפאלגונג

 יודען רוששישען דען בייא בעניננען זיא אפפנעט.
 ענטדעקקען צו איינענשאפטען נוטע פלאטצליך

 אויסוואנ- דיא גענען 7י אונדשפרעכען
 •ווילענשקי דער תל־״בט זא איים. דערונג

א נ פירשט הערדשגעבער, דעשסען ודעשטניר,.׳
 יודענ- אדשנעשפ־אנענע־ זאנשט איי; ן, י צ ט י ל

 אויש יודען דער א־ישדאנדערוננ דיא איזט, פיינד
 ורנשענם- ניבט רעניע־ענ ר־א פי־ קאננע רושלאנד
 דעם אונכעשט־ייטבאר יודען ״ד־א דייל זיק,' ווערטה

 זייען, ניטצליך כעפאלקע־וננ דער אונד שטאאטע
 בעדטצען. א״נענשאפטען■ נוטע -פיעלע זיא דא

 דיעזעם אק יעטצט ש־יינט ״:ראשיאנק־ דער ארך
 פערשיק- דיא טעה־ ניבט נק פערלאננט עי זיננע.
נעאיי דלל זאנדע־ן שיביריען, נאך יודען דע־ קינג

 נע. אלש אנדערע דו,־ך פ־אנע ״קשען דע־ לאזוננ
 פראטצ- ו״עזע־ - הע־בייפיהרען. ווא-ט-מיטטעל

 פיעל ניבט איזט יודענפ-״ניליכקייט ע־דאכטען ליד
טרדען. צו

 עט- האנדע) דעד (ריי.נהאלטוננ
 פראפעשאר בע־לינעי בעריהטטע דער פפיעהלט

 נע- ־ויפט-בעו־אה־יננשנדטטיל אלם ו או רב י וו
 עש. ביים דעו־ שטוטק• דע־ ודיל כאלערא• דיא נען
 טינד יען אק האני דע־ פעיטיטטעלשט עטדא שען

 - ע־צ״נט. כאלע־א צור קיים יעז ווירד, נעפיהיט
 ד־א־עליניאזלעבענ- האבען בעציעהוננ ייעזע־ אק
 דך זיא דא בעפייבטען, צו נינטש נעדישש יודען רען
ייאשען. האנדע דיא שפייזע; רעש פא־ יא

הרבים) ה כ ז ט ר ע ר ה א י ו ש . א
 - זאלצע יהי־א יש־אל ר׳ טדה הצדק ה־ב קאנז
 דעה ווערדען, בעצייכנעט ע ד נ א נ צי צק״־ך ניי

 א״. איהש דע־ טיט הינקאטטט• ער ווא איבע־אלל,
 בע-עדטזאטקייט דריננענדען העריץ אינש נענען׳
 איש אונש קאטמט זא סעהב־י־טעט. ומים־ תורה

 אינ- פא־שטאנדע פאש איין ו ר א ס י נ ע ש-ב• א י
 נעשיל. וועלנעם אין צו, שרייבען טערצייננעטעש

 דא דיהקיננשפאלל אונד פייעריג ודא וויהד, דע־ט
 פרשת קדש שבת אש הניל הצדיק ד־א דאה, ירשה
 עהרודרדיגע .דעה האט. נעהאלטען דאזעלבשט תצא
 אינזע־ע האט שרייבען, דעש אין עש והייששט צדיק

 אטת דע; האבען דיה ע־ש־טטע־ט. טיעד- הערצען
 אבנעלענט, געלאבנישש היילינע אונדיאש ע־קאננט

 דעה ווענע דעם אויף או־פ־יבטינק־ט פאללער טיט
דאנדעלן.״ צו שטהענננלייבינק״ט

 מאטטעהש- אויש (טאדעשפאלל.) .
 ט־דע־-נאב- ד־א וייע־ע־ וויה ע־האלטען רף א ד

 שיייבט טאן וצדיק. גאון א־ינעש אבלעבען פאש היבט
 איין היעה וואוידע טאנטאג ״אם :דא־ט פאן אונם

 נעטיעדע, אינזע־ע־ טיטנליעי האב-עהרודרדינעש
 נ־אבע צ־ זציל, ה ע ש י פ דוב טרה ובי הנאון ה־ב

 ק טובה תלמוד איין ויא־ פע־בלינענע דעה נעט־אנען.
 דעה אבלאנ אונד זציל שום־ שמעון טרה דנא־ן של

 זיינעש טאנע לעטצטען צ־ם ב־ז עבודה אינ־ ותוהה
 אוננינשטינעןורט- דע־ ט־אטין לעבענם. פ־אטטען

 פע־עה־ע־ פ״עלע זעה־ דך בעטה״לינטען טעהונג
 ד,לדי. דעה אן פעה; איני נאה פאן פערעודגטען דעש

 שוויענעה- דעה ה־עלטען טרויער-העדען ערג־ייפענדע
 צב* גרשון טרה המופלג הנפטר, הצדיק של זאהן

 דקהלתינו, אב״ד הצדיק הנאון ד,־ב דאנן נ״, ם י ל ל ע נ
 החריף נ״י, שפיטצער זלמן ר׳ הגאון הרב פערנער

 שליעש- אונד דפר״ דיי; י, נ ר ע ל ל י ט נב־יאל מרה
נ״י. פהעשבורנער יושף מרה החריף ליך

בדמע.' ד,נותב

. פאיללעטאן
יאהרען. 700 פאי

 צווא־סטעז דעש ענד;• רעם אויש ראשאן ישער פאר (ריס
 י יאהיהונדערשש׳*

םא-טזעשצו:נ.) 83(.
 ם*ר נאך הויזעס דעש נעזאטצוגג דיא דעי באב.

 זיינען דיא ליעשש רואי׳ ווילקליך זיא אלש היעלש, שפא״קע*
̂ל הויזע דעש האלשען. נענענאיבי

בעשווינטי־ צו אוננעדולדינק דיא שיהע, האטטע ע-
 דיא אונד ע-האב העללער פלאששע דיא אבער דך אלש גען.

 איבע־ לויבלוסטינק דיא וואללטק בעלייכטעטע, ו-יאנק
 דעד אנם־הרע- איש דעד היינץ, אונד הע־פאללען־ דיעזע
 האשפע, אוישנעהאלשען אירן דע• ע-קאננטע, **ננלינג דען •ידען

 דאללטע, ערס^רדען שלאששע דעם א-6 כיאדבען דאש ע• דא
 ן נענע וועידען, סע״דדנדע״ט געוואלט פ*ש סאשש דוכששע

)-צוברענען.16רע־ איי;
̂ללט ״ווזןצו  ע־6 דיא נענען לעבען אייעד איה* ווז

 ששעל- דע־ ̂ישה״לע6 א*ש יעשצש דיא וואגען׳ עלשען6צו,ייי
̂ב. זאנטע ?* דנד ל־ננ  אונזערע יעפצש ביל האבק .וויי בז
 האבען וויי עיקויסט, ען6ביושש־שיאם ק״נעש שיש נאך נע זיע
̂ר6 דיא  ווילד דאש •אנער דעי וויא ערלענט׳ ענק6עדו.י

דעד ע*לעשצט6אונ אונש קאננען אוני ניעדעישפדעקקט,

ענדעש צוגע ש * ט

 אונש זיא איזש ני־נענדש ט, ע זעה או;ד יי*ק,6•ע״ ב״טיע דייבע*
 ק־״־יק דיעזע היער אלש זוא־דען, נעליעשע״ט בע־יועש זא

 דעי שאשין, רייכע; איינען ז־נעי ענשהאלשען פאקקעטע אונד
 נע־־ישש או;ש א•;־ איזש, צוזאששענזעפאקקש אי;ש פי־ וויא

 נוד ? כאדששע; דאיוס ע־שט וויי זאללען וואיום נעהא־ט.
 דאש אונו פיאשדע דיא טר״גט דאנן !נעדולו קויצע נאך

 עלענדען ייא ענטנעכען. הויזע ועש אויש נעזינדעל ״וישע
 אונו יעננען ששיעששע אונזע־ע אק אינע־אלל וויא יוע־דען

 ד־א וואה־ענו אונו ווע־דען, ע־רייקקש שאששע אונזעיע־ שאן
 וואנען דיא וויו נייננען ענטקל״וען. ליינען דיא שדיען
שא־ש.

 זיך אוש וויישעי *•^6 דאס נון אויך נ־ים* ווילקליך
 ע־ד■ דאש אין שש־ה נעבשט ק־אנקען דיא שישששע שאן אונד

 אין הויז דאש דיא אללע, •עטצט דך וו̂ז ב־יננען- געיצאשש
 אוינעג־ דען זאה שאן אונד שע־זאטשעלשען, א:שטע,6 זיך

 ני:ש ־״שע ע ז ע י י אייך •ועלנעש אין רע־אננאהע׳, שליקק
 ,נעשלןשש אשייאל וו־־דען. נעיואה־ען אהשענשהאלש לאננעק

 נעשעהלע הינע ע־ טהיילטע יאש קזןרטען■ צי צו*ך חט
 דיא ייקקטען שעישוטהעטען, נעננער ויא עש עהע אוני אויס■
 אינדעש שא־ווא־טש, נעשל))ששען, א״נאנדע- א; ד־:ט יודען,

 ענטשאלטע■ אנצאה־* איננעדייטעניע נינט איהיע •עשצט זיא
 וואו־דען איש־יננטען. וואנען ־'א זיא וואירענל אוני טען,
 אוני נענעטטעט, בעקיועט שאניייששט ייעזע אין ק־אנקען דיא
 אינטעי א״נינע אייך 7י יענק עיניעי, אוני *־ויען דיא
 דיא דענען אונו ראטסען, א״ננעשונדען שליכטינען יען

 ט־אטען הא־ נענאשען קלאנינלו־טעש ■עדעס אונטעדד-קקיננ
 הא:• דיא וואי ■<ש ק־״יעש שיטצענרען דע־ שיטטע ־׳א אין

נאלקע; ניענגענדע צטע; שט־ שאן יעני נעהעזען, צ״ט ששע

 שלאטטענ- איין שלוג איננעק ועם אה: אונה צוזאנזסען,
 איה-ע והא ■ודק דא שרעב נלוטה היא האהע. רא אץ טעע-

 נעשאה־ל•־ דיעזעש אק שע־היניע־טע אונה שא־הא־טש נעננע־
ך אלש ש״נ-זעלנק״ט. •עהע שאשענשע נק  ב־הע אבע־ ז

 נ־אנד-ששאשטע דע־ שאן ענטשע־נוננ א־נינע־ אק שא־גדתן
 דא נאטהעטע אעד אס שאא־ שאבש וואנהטע שעשאנדען.

 היא שי־ דע־ אנודאל, א״לשע זאנל״ך האלטען. צו יודען,
 אע־ שא־ייא־טש דאטטע, נעיא־נש ראנען דעד פא־טיצאפשוננ

 וש־7 ודענ דען 7 שטיגשע• לדטע־ נדט יודען רא עו׳נאהנטע
 ע־שא־נ־צ רעוע רא נעננעת ~א ע־אששנעק. צי **ענו

 שט־־צ־ אונד נעש״יא *•רנטערלינעש איין עיהאנען הארטען,
 שא־-דקקענדען. דיא אהף -איטה ש־סענועי אין ייך גזען

 אבי■ נענק -אנזוכט זיי־נעי פאן פא־־אן, אללע; פלאג ה״נק
 ליעי ווענע אס איינען אינעי ששרצטע עי בעשלינעלט, דאל

 ניקלאה שש־אננען וועג איין אסע־ אוני שש־,, נענדען
̂ה קאנזעיאדען. דינעי איינע־ אונד  •יננליננ דען סשע—ע ניקל

 ענוטםאנגען, ך—שרע־ששש איינעש ם*ט וואולדע או;ד צוע־שט
 טצטע זע קאשע-אד דין ששא־שעטע. •שאדעל דען אידם דע-

 אינד אללענק6גע דעש לייב דק ארף טישש דק קאלשבליטיג
 זאה שאן אדש. קיילענשלא; נעוואלשיגק איינעש צו האלשע

 ניעדעדדנקק, קיילע דיא זאה שאץ נל־שצען. •טווע-ט אבודאלש
 קאששש;~־ען ביידע לאנען אויגענבליקקע דעשזעלבען אין אונד
בארק. אש

 די-בדדיננענדעס א-ץ נא:שש;ץ ד־א ע־האבען דא
 עי• ארש יאזעף -אן !אד״ש .וועהע :יאששעמעיט-א

!יטלאנען
נש.)4^־ סאישזעשצונג
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ד. חידה
תקראני. אם לאחור או לפנים
שני. ואין אחד דגני
מניני. ותשעים מאה

משכני. קדוש במקום
 הלבישני הקודש אל בבואו
אלקינו. בבית משרת

נעסטעלי, ר• ע ל צ נ י ג ב׳
דימ״ל• ד כיוס ■יסיע אשי נד,עלה יגלו הסדורים מסית *)

רעטהזעל•
ן אין מום ארטלאווננ <דיא ע ש ט י י ערטאלנק.) לעטטערן ו

מאנן. דעם ציעמעט ניבט זיין צו וואש
;אן דר וו^רט מק דורך אץ צייני

:וועג צייבען ערסטע ראם ווירף
דאנן. דוא זיעהסט פפלאנצע איינע

 ברייט אונד ווייט קראנקען בייא דיא
ערפרייט. רופם בעסטען דעם זיך

! 103 נומטער אין ראטהזעל דער אויפלאזונג
עי 1. (נ׳ הפוך וקרן קציעה׳ ימימה. :ה ד י ח י

איוב). בנות
עי !ן ע ש ט יי ד דעם 11. ראם אונד טהאן■ ד
טה$ר.

:געלאזט האבען ריבטיג
ןלוןזש•1ק אין טאיקאש א׳ 1 העררק דיא חידה, ד־א

;טאראד אין טריעדמאנן ״ אי אונך נא־שא
 אין ;אטטליעב העלענע טרויא :ע ש ט י י ר דאב

 מאט- אין קעסטעננויס אי ״ :העווען דיא אונד )ישין1ןנ1ש
̂רף, לישעין. אין לעמטעל ״ טערסד

וואארענ-בעריכט.
סעפטעמבער. •י פאם נעטריידע-נעשאפט

 דיא נוט. ה״טע וואד וו־שען אין ארבנענאט דאב
 מעטערצענטנער 12.000 וואודוען עס - נינסטיג. קרטלוסט

פערקרטט: פוייזען נאנשטעהענדען צו

ז ע צ י י ו ו ס
וו״סעננורג ס־ טח נ׳ פעסטיער נאטשקאע־ •1־

קילאנ-אמט 100 פער טדייז 3

7.50 7.00 7.50 7.60. 7.45 7.55!-.— 75
7.55 7.75 7.55 7.75[ 7.50 7.70-.— — 70
7.7(( 7.80 7 71• 7.80 7.05 7.75-.— — 77
7 85 7.95 7.85 7.95 7.80 - - ־. .-7.901 78
7 90 8.10 7.90 8.10 7.85 8.05—.— —.- 79
8.— 8.15 8.- 8.15 7.95 8.10,-.— 80
8.10 8 20 8.10 8 20| 8.05 8.15;--- — 81

קד. 40 ולד 6 ביז קר 30 נולד 6 ן¥ט דן¥ק

נולד 5 ניו קר׳ 30 נולד׳ 5 פאן פוטטער ע סם נער
קד 20 נולד׳ כיז קד׳ 70 נולד׳ 5 פאן ביעננעד קר׳. 50

ק״•50 נולד׳ 7 ק״ניז 40 נולד׳ 6 פק נרויער
קר׳. 60 לד׳ נ 5 יז ו־1 03 ס 1- ־̂■

׳

פאן ר ע פ א ה
רדי, 90 נולד׳ 4 ניז ביי 80 נולד׳ 4 טק ■ן ט ו ד ו ק ו ק

ץ׳, 25 נולד 11 ניז קו׳ 80 נולד 10 טק ם פ ע ר ל ה קא
 ץי. 75 נולד 4 ניז קד 55 נולד׳ * פא; ע ז ר י י,
6: ן ע צ ״ ו ו - ם ר ה א ' - ר י ני! קד 08 נולד• 7 ר

קר. 70 נולד׳ 7
: ן ״צע ו ו נולד 7 נד קד 31 נולד 7 העדנבט-

ץ,. 30
 נולד 4 :סעטטעםנעו-!ןקט!ןבעו פעי ץ ט ו ר ו ק ו ק

קד. 82 נולד־ 4 ניז קד 80
! ער ט א ח - ס ר ה א י ה י ר  5 ני! קד 05 נולד׳ 5 ט

ץ׳, 67 נולי

 טלי נייא אוננאריש לוצעדנער :ן ע ט א א ע-ז ע ל ק
.46 נד 42

 נולדען 18 נד 18.50 טלי בלאווולניש !י א י ו ק ע ל
 קד. — נולד׳ 18 ניז ץ׳ 75 טל• 17 סע־נ-ש קד; 75

.5.25 ני! 5-. טל, פ: רעפ
.40 ני! 39 טל, נעל״טערטער נעלנער !נ י נ ה!ן

̂זענרער 1 ס נ א ו ו .141 ני! 140 טלי ר
 .32.50 ני! 31.50 טלי ל א נ י ר

! ם ו ט י ו י פ  .10,50 ני! 16.— טל רוןה ש
.19.50 ניז 19.— טלי שפיריטופ-פרעסםהעפע!

5 3.50 נין 53-. טל !ט ר י נ י 6 ט א ו ס ו ט י ר י פ ש

 סעפטעטכער. 8. פאם קורזטאבעללע
ז עלי־קיר נ

5.67
5.00
9.48 . . . , ס-נולדענ-נאלדשטיקע אבט.-אוננ.
9.48 ................ . טראנקס) 20( נאפ>!לע*ונדוןר

11.74
58.70 ................ טען דייטשע . . ר״כסבאנק̂נ

120.75 ............... .....................פאפיער-רונעל
ווערטה-פאסיערע

111.45 ................ 4./״צו נאלד־ענטע אוננארישע
100.45
113.75 .
100.25 5,/■צו פאפיעררענטע
39.- . . 3". צו ט־אמיענ-אנלעהען סערנישע

100.25 4'/ ./• -א*;שש.צו ̂דענקר אונג. דעס פפאנדש״נע ב
102.50 ̂טהעקעננאנק אונג. דעד צו היפ
44.80 .

ע ז א ל
142.50 . .100 ̂זע אונג. ״ פדאמיענ-ל
142.25 . . 50 , ,
136.50 . . 100 י טה״שטהאל־לאזע
159.50 . . 100 ■ ירענעיליןוע

2.86 . '))ביוו-יאוע
188.25 . . 100 . קרעדיטלוןזע
54.- . . . 40 . קלארי-לוןזע

126.- . . 100 . ־ט-לוןו1דאנוי-דאמפטיטיטטאה
25.— , . . 20 . לון!ע אינפנמקער
23.25 * . . 20 ■ ליזלע קראקויעד

55.50 . . . . 40 . פאלטי-לזלוע
24.50 . . . 10 . ־ודוןלטב-לאוע
62.25 . . . 10 . באלמ-לאויע
20.25 . . . 20 . לאזע אלצנורנער
30.— . . . 29 . לוןוע בטאניבלויער
37.— , . , 20 . וואלדשט״נ-לוןזע
58.— , . 20 . . וו־נדישנרעץ
17,50 . . . . צל*זע קרי ראטהע אסטע־רייכישע
13. ״ איטאליענישע
11.50 אוננאדישע
6.70 , ............. ̂וע . דוןטנוי-ל . . .

140.— . . טל. 25• צו שטאאטסלון• 4,/• -ער1854
139.75 . . . 600 . 5,/• ־ער1800
150.— . . . 100 . .
183.75 . . . 100 . -ער1804

,1892 סעפטעמבער 7. פאש לאטטאציעהוננ
א( ר 08 12 50 66 69 פ

76 44 82 48 54 נ ר ע ב מ ע ל
11 71 10 23 04 ט ד א ט יש נ נ א ט ר ע ה

>ן4ם דאבוכהאנדלונג

ר ט ש ע ב : ר קאמפ׳ אונד ג ע
״ ראטבאבגאפפע בודאפעסט.

 לאנער אשארטירטעם רייך איהר עמפפיעהלט
 אינסבע- סדורים, ספרים, גאטטוננען אללער

:פיייזען פאלנענדען צו ם י ר ו ז ה ט זאנ־ע־ע
אינעדזעט• ד״טשעד פאטיער וועלן נאנדע 9 טחזור

 אין דיעזעלביען טל; 3 ל״נוואנו-נאנד עלענאנטעב צוננ
 אינערזעט- אוננאדישער נאנדע 9 מחוור טל. 4 טיאנטנאנד

 אק דעועלנען טל. 4 נאנד לינוואנר עלענאנטעט צוננ
 אינער- ״וישער נאנדע 9 מחוור טל. 4.50 פראנטבאנד.

 ויעועלנען טלי. 3,80 ל״נוואנו-נאנד עלענאנטעם זעטצוננ,
 ו״טשער, מיט נאנדע, 4 מחוור טלי. 4.60 טראנטנאנד אין

 ל״נ• עלענאנטעם אינערועטצונג, ״וישער $וער אוננארישער
 טלי. 2,5• טראקט-נאנד אין ד־עזעלנק טל, 2 וואנד-נאנו

 עלענאנטעב א־נעחעטצוננ, דייטשער עיט נאנדע 2 מחוור
 לעועד-נאנדע שטארקע 2 מחוור טל. 1.40 ל״נוואנד-נאנד

 א־נער- אונו אורג מעשה לוי. נית לוי מטה טיט נ^נען 1,
 דאמענ-נעבעטנינער :נרויטנעשענקע טיר טלי, 2.80 ועטצוננ

 אין עלטעננ״ן■ נ״א אין ולןוויא קאלנ-לעדער, סאפמט, אין
 א אינעוועטצוננ, אוננארישער ארעד ר״טשער, ״וישער,

 שאטט- ט״נפטען טאן טאנדיקט-לאנער פלי. 8 ני! ,6,4 ,3,2
 ,10,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 טק ז״וענ-טליתים. עכטען אונו וחןלל-

 50 טקן (עטרות) וילנעדנוןרטען נוןלד-אונד נולדק, 12 ,11
 טליתיט נחורים וןדער קנאבען טל. 7 6 ,5 ,4 3 ,2 ,1 ניז קד׳
 שוטרות סדימא ל.0 2.50 ני; 1.60 טל׳ 1 .-,80 —.50 ן טון

 ק־טעל-ה״נעל טל. 4 ביו נ טק טעחלערטרייא נאלאנטי־ט
 }לו-1נ אדע" וילנער- ם־ט ו״דענ-אטלאב. וריסק טיינעט אויט

 קאלב- טיט ונאמניט טומחיט מבוטריט הטילין טל. 1 נארטען
 נעשטעללוננען טל. 2,50 נ־ו טל 2 א דצעות לעוערנען

 אי•ט- ארסנעטיחרט. טהןעטטעטט נאננאחמע נענען וועדדען
טראנקא. פערוענדע טל׳ 5 אינער טראניע

 לשלחן, מכסה פרוכת אויף קונסט-שטיקערייען
 גאלד- אומערע חופה. תורות, ספרי פיר מאנטעל

 לאנ- בודאפעסטער דער אין וואורדען שטיקערייען
מע ן ע אם ר ג דער מיט דעם-אויםשטעללוננ

 לולבים׳ אתרוגים׳ ־ אויסנעצייכנעט. ע ל ל י א ד
 אוישוואהל רייבסטער אין ומהודרים מובחרים הדפים

ביללינ. שטדנענד אונד

?61116 88816םז16886ז 1(111198!!)
1וו4!)••ק< 1)6:ת9ן!*3<<6 1.

• (,0 1)8 0 1 1 1 1 1 * ז . .6\ ? י מ
מ( ט) 14. 5(10!ז0>זז1(1וו10־ון610)ן1ן) טטטןו (1;4ו ו ו ו ו 1ן

חלף. 01]8]0וו8ז1 1826. מוהל-מעםםער

ם; ״;! נ5.ו | :..״ 1111 די



ם : דע א ש ע מם; : כ י  אל־ עם ניננ זא אונד נ
ע;  פאפ״ער-קא־ם דע] אץ וואורדען דא אנציינען. ל

 •שט־רצ־ דונאיעווסקי פינאגצמיניסטער ביז נע״א־פען׳
 נייען דעם ערנעננוננ דער נאך טאנע דדייא י טע

 פעראנלאסם- ך. א ב נ יי ט ש דר פינאנצמיניסמע־ב.
 פיגאנצ־ דעש פראזידיאל-ביר^הים רעש שעז -ער טע

. פ דר מיניכטעריומם׳ י ר ס ו ו ן ז ט י ^ר  דורך ק
 אוננעאנטעט רא ארלע פריד,ער האנדע דעששען

 א״נ- איינע ווארען■ נענאננען אנציינען נעלאששענען
 פרא- דער רעזולטאט דערען אונטעדזונונס נעדענדע

 דינעןאנפאנג:■טמט. טא:טאנ אש -ער איזט, צעשם
 אנקלאיע-שריפט דיא דיא ענטה־ללוננען, רא אבער

 זינד ביעטעט■ אוישפיהרליבקייבז ע-—א אץ זעלנשט
- צודען פערנליינע איש נינטש נ ו ש א ר ר ע ב י  א

ר רא וועלנע ן■ ע נ ע נ י ד י י ה ט ר ע  בריננען פ
 האסראטה דאש דיעזעלבעןבעהדפטען׳ דענן ;וואללען

ט טשעניעצקי ב י ר נ ע ע ד ט ש ר ע ב ־ א ' י  ל
 דאש ז^נדערן וואר, בעטרינערייען דיעזער אלל ר ע ט

ר ו נ ר ן ע י נ אי י י צ ק ר ע ו  דערהאנד אין וואר ד
ם ע נ י י . א ן ע ר ע נ י ט כ א  בעשיטצ- אידן דער מ

 אנקלאנע-באנק דא ארף ענענזא דער אונד טע■
שיטצליננ. זיץ וייא נעדא־ע■

 הער- דיא דך טהיילען פערטהיידינוננ רא אץ י
 דער אן ורעגס■ א־וואקאטע; פא־־אנענדסטען

 - נ י 1 עדמונד דאקט>ןרען דיא דערזעלבען שפיטצע
א.' ד י י נ מארש אונד ר ע נ

4

רעדארציאן. דע- ב־יעפקאסטען
נלאטטעם אינזערעש רעדאקטעד ע־ ד ן נ* ב' י־זד־ז

שיטנליעד נינם, •עטצט אייך ט אי• אוני ט, ל א ש ע ■ נ וואר
נע- נענענטהייל יאט ווע־ ;•נעטיינדע נעאלאנעני פעטטע־ דע־

צאלל דעי :ב׳ אין ם׳ ל׳ הע־ק — ל*נט. דער רויםפעט,
ענם־יב- צי אשיא שיט •לנעי-נולדען ד •<עי נאלד- אין א־יט

וויעדע־האלם, אפט שאן האבען ודיר ̂ונימרס״ - :.אנ מען•
קאננע;. בע־יקזיבטינען ניטט ■יפטען ̂נידע די־ ציש אג דאם
בל"- דאהייט מה־נ טאנע יעד :טעם. *־:6 געננעץ צו זיך ויע־

 אינע־ נעיינטע אללע איש :-אדאשנא נאך - ן.7נ
 א־ץ סאן שיטסטע פעראפפענעטל־בען. צו שציה-פעסטע נ־

 עשר ■שלשה טיסעל דעם אונסער עסווא נלאטט, איינענעט
 נעדול- דך שאנען העדרען יוננען דיא הערויסנענק. יר־ע, ם•

 אייה דא ויענן לעדנען. פל״ט־נ ודיטער פארליפינ אינ־ דע;
 ויער- ד,אבק נעל״סטעט טינטינעם אונד דץ הע־אננעוואנסען

 א';- ניכט נעוייסס פובלשיטט־ק ״רשע דיא עט ״■־ד דע•
 ■איש — ווירדינען■ צי פע־דיענטטע א״ריע מע־לאטטען,

 נאב- )3 נעשעהען. בע־ייטט )2 שפאט. צו )1 לד־: ,—ט;
 נליינט :א אי; 1 .ז העיון — נעא״ננעט. נינט )4 טטענט.

 יזעיק - יא■ לי־יעי :ר-שאנאםל" נאך - א-טען. בייט
 15. יה צויא- אינד נעשיקקט, ידיד נאלשעטש: אץ י' ד׳

 אץ ם־עטהעפע-נאבי־ק ״נעשווינדישע :אדיעסטע ארטאבע־.
̂־נעמע־רט — נ-דאפעסט״.  טעפא־אט-אב- רא אויף פ

 פע־י ודר האבק ע-צאהלוננען לויפענדען ניידע; דע- דתקקע
 בי-שאדא• אץ אינני וו־ סאטסאי, אץ א׳ טי רעי-ען: ■יא נע־

ני-שאיא אץ וד א׳ אינד -אש
 נעאנט- רא טוש דדם אן פאננעלס יוענען

 נאבסטע פיר אנפראנען איברינען אללער ייא־טוננ
צודיקבלייבען. נ־טמער

סעפטעטנער. ש.י פא פיעהטארקט בודאפעסטער
 אוננאיישע שטיקק 489 נעטייני אייפט־יעב דעי

 טעינישע שטיק 974 קיהע, אוננאיישע שטיקק 417 אנטען,
 נ־פפעל. שטיקק 13 קיהע, שעדנישע שטיקק 61 אנטען,

 456 העידשאפטס-אנסען, שטיקק 263 שטיע-ע, שטיק ■'■9
 נייא האלנפיעה. שטיקק 2732 צוואטטען נאנטריעב. שטייר
 דעי אץ אלט או־פטייעבע. ניאטעיען שטיקק 300 איט איינעס

 דאט *עדל־עף קייפעדן פרעסדען אי סאננעלם אונד פא־וואבע
 נעניאנט סאנן אן אללעם קוים דייפטע אוני פלי• נעשאפט
 צו יויידע-אכסען אוננאיישע נעצאהלטע: טאן ווערדען.

 נה 26.— פלי צו אבסען סעינישע ,32.— פלי בה 28-. פלי
 28.— פלי נה 24.— פלי צו קייזע אוננא-ישע .33.— פלי

 בה 26.— פלי שטיעיע ,24.50 פלי בה 20.— ביפפעל׳
 צוני לענענד-נעוויבט.) טעטעיצענסנעי פע־ ואללעם 32. -

פאאר. פער 370-. פלי בה 300.— פלי פאן אנטען

קאגקורו.
.1

 קולטוסנעמיינדע יחדי $רטהי היעזינען דער אן
 פא־בעטערש ״דכטינען איינעש שטעללע דא א־זט
 איזט, מומחה ובורק שוהט איין צונלייך דער . והזן
 •אהרעשנעהאלטע דעש מיט הנעיל חשץ ר־דז פיר
זאנשטינען אונד נאטו־אל-יואדעוננ י■פל ״סי•■ פאן

*88© 0. ^()117יזו1ו4)< םז* )667*113. 0070)11611* ] 1(7110* חס▼ 5.

 רעפלעיר - נעזעטצע!. צו נעבענ-עמאלומענטען
 אנער־ פאן קבלות פאן בעדטצע אים רא טאנטען■
 שאנע איבע־ דנד■ ראבבינען איטה׳ קאננטען

 נאטהינענפאללם אונד פערפינען שטימס-מיטטעל
 דנה בעפאהינט פארצובעטען משוררים טיט אוץ־

 אידרער ביישלושם טיט אפפערטע איהרע וו^ללען
 רעליניאז- ווירקען. ביזהערינעם איבער ציינניששע

 פאמיליענשטאנד אונד אלטע־ בעטראנען■ דטטליכעש
 נע־ דען אן הנעיל שבות חוה״ט ביו לאננסטענש
 ווערדען בערופענען דיא נור איינזענדען. פערט־נטען

 רעם נור אוני צונעלאששען :■־אנע-פא־ט־אנע צוש
פערני- רייזע-קאסטען רא ווערדען אקצעפטירטען'

11. י8?0
א פיר והרד עבענדאזעלבסט  קאממענדען ר

 דאש פיר מוסף נעל טינטינער איין נוראים ימים
 אונד פערפפלענוננ נאנצע פלי. <! ״ פאן האנאראר

 בעטרעפפענדער. נעזונט. רייזעקאסטענ-סערניטינונג
 ווידוי ענטטשפריכט, אנשפריבען אבינען דען ער ווענן
 פער- נעפא־צ־נט. אויפנאהמע שטאבילער בייא

 שליחות טאנ ערשטען צום בי! ערשיינען זאנליכעס
 אדף האט אקצעפטירטע דער נור נעפא־דע־ט. ודרד

ערזאטצ-אנשפרוך. רייזעשפעזען
.5 6 5 ץ801ט1ץ;6, >1611 8. £1111 2 -82114£1

£ ג ז 1 8 ז 1111,
פ־אזעם.

קאגקוח.
 ווינשט נעטיינדע א־מה׳ איזר מאלצאער רא

 זאפאיט פאלקששולע אפפענטליבען איה-ער אן
 דער אנצושטעללען■ תלמוד'תורה-לעהרער א־ינען
 הומש אין מאיכען, אוני קנאבען שילער■ 3״ צירקא
 אונד לעזען יידיש-ריטש עברי. דקדוקי נ״ך. רש׳י,

 צו שטונדענ-פלאן דעם נאך טאנליך עטצי שריינען
 גולדען 120 יאהרעסנעהאלט האט. אונטערריבטען

 וועח־ען לערנע קווארטיער. אונד קאשט נעבסט
 ציינניס- איהרע האבען בעוועדנער - בעפארצונט.

 בי! פונקציאן ביוהעריגע אונד פאהעק־יט איבער שע
 אונטערפערטינטען דען אן י׳ ל׳ סעפטעמבער !5.

 בעששער נאך אדעה איינצוזענדען׳ שול-פראזעש
ערשיינען. צו פערזאנלך
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בעאכטוגג! נעפאלליגק צור
 היע- זיך בעעהרט פירטא ענדעסנעפערטינטע

 בע- דעה אנלאשיי־ פובליקום נעעדרטען דעם טיט■
 צו פאלנענדעם פייערטאגע האהען סארשטעהענדען

אפפע־ידען:
 אויס- שאללשטאנדינסטע אונד נעסטע דיא מחזור,

 טעקטטע רעם נעבען נלייך דער טיט פעטטנענעטע דעי נאבע
 וועלטנעויהטטען דעט פא; איבערזעטצוננ נעפינדל־בען
 השלט■ .ערוך דעס פעיפאסטער לאנמי, ״ ט׳ נעלעה־טען

אי; וועלינפאפיע־ פיינעט אויף ווע־קע, דעה־ע־ע־ נאך אונד
 טיט ; 4.50 פלי בה 3 פלי א;6 לינוואנהבאנדען עלענאנטען 9

 נעששאקפאל- פערשיעדענען אין האבדתק אונד :אל־שגיטט
 עלענאנ- 9 אץ ; 7.50 פלי בה 4 פלי פא; אויספידרננען לען
 אויס■ דעיועלנען פא; — .9 פלי טאפיאנ-לערעינאנדק טען

 ליה- 4 אץ ״כ אונד ר־ה פיר טהיילע 4 עיטטען ייא נאנע
 אונו הוןנדיוק טיט ; 2 פלי בה 1.60 פל פאן וואנדנאנדען
 — .1.20 פלי ליינוואנינאנדען 2 אץ ;2.50 ל,6 נאלדיטניטט

 9 אין אינערועטצוננ ■•דיש-דייטשער טיט -טד.יילע9 מחזור
 פלי נאנצל״נוואנד אץ ,3 פלי האלנל״נוואנד א־ינבאנדען

̂נדרוק אץ ,3.80  -טהיילע4 טהזור .4.50 פלי לייניואנדה
̂ב- אין ; 2 פלי ליינוואנדנאנד אץ דייטש יידיש  ליינוואנדדי
 אינעדועטצונג אונני ם־ט -טד.״לע9 מחזור •2׳60 פלי דייק
 האלנל״נוואנדנאנדען נוטען 9 אץ פידעדי. פ־וןפעסטון־ פ>ן;
 טיט )נדיוק1ליינוואנדה אץ ; 4 פלי ליינוואנד אץ ; 3 פלי

 5 פלי פאן אויספיה־וננען, פעישיעדענע; אין נאי־שדטט.
 דיאלנליינוואנד- 4 אין טהי־לע 4 ע־סטען דיא 7.50 פלי בה

 נאנצלייני אץ ;2.50 פלי נאנצליינוואנד אין ;2 פלי נאנדען
 מחזור ;3 פל, נאלדשניטט. אונד ה!)כדדוק טיט וואני

 אונד נוטען 2 אין לוי בית לוי טטה אה־ן קינן טיט 4•
 טיט דאמעננעבעטביכער .2.50 פלי איינבאנדען שטאיקע;
 אץ איבעוהעטצוננ איננא־ישע־ אדע־ ד״טשעי •ידישעי,
 סאטטט אין ; 1 פלי טאפיאנלעועי אין קרי 40 א ליינזואד

 עלפענ- אין ; 5 פלי נה 1.50 פלי פאן נעשלאנ היבשעט טיט
 א־ טליתית - •0 פל' ניז 2 פלי פאן נ״ניאיטיטאציאן

 אונד נאלד .20 פלי בה 4 פלי פאן זיידע ארעד שאפויאללע
81ו4ק*6ג1. 189
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̂־טעץ ̂דע־ קנאבע;- ד. .4פי בד קי׳ א9 פזןץ דלבע־־ב פר׳יתות ז
 אדם קיטטעל-הייבנען •3 ל'6 ביז ק*' י0 **ו5 ש*"בה
̂י״טע* **לבעל ט*ט ז״דענ-אטלאש ווייסטען ם**נעט ̂לרב  גז

 קאלנלעדעינען טיט בש־יט תפלץ •2■ז'0 ,פי ניז 1 פלי פאן
 ווערדען נעשטעללוננען - .2.50 פל. בה 2 פלי א רצועות

 אויסנעפיהיט. שנעללסטענט נאננאהטע טיטטעלטט
אטטוננספאלל

8 0 1 1 1 1 8^1 5 £ . ]\|.
■^81־1*5■ - 8001111*11 >11005
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 בהכשר ססרי-תורות ארך ל־עפעיט פי־טא אבינע
 אתרינים, אייך סינאנאנען, פיי נאלרשטיקערייען נמור׳

 נילל־נטטען רען צו הטונות לחנ והדסים לולבים׳
פ־־הען.

כאלערא. דיא געגען
 טפויטטיש רנניט טאת החלי-דע בשעת יפה תפלה,

 עקיבא ר׳ מאון סהיב נפלאה סנולה נט עליון. קדיש■
קר. 10 פדיה ז־צל. אינר

איבער פרייזבלאטט איין דא פערלאננען
הדסים לולבים אתרוגים׳

 נראפסהאנדלוננס-הויזע אלט־ענאמירטען כיאם
8381861 ?)01161־ )0 7716$.!

 טריעסט• אין ראטטעל סאטועל הערק
 נעשאפטם- לאנניאהיינע אונזערע אויף נעצוננעהטענד

 אנדעדע, נענען פיייזע ע—א ראם איך. נעטערקע פעדנינווננ
 נראטעי פיעל האנען׳ אייננעשיקקט אפפעדטע איהרע סיד היא
 זעטצע אונה נעבען פא־צינ דק איהנען איך וו־לל •עדאך זינה,
 אונה ניט שטעטט נזןך סיך דא הא זיא, אין פעיט־ו־ען מיץ

האנען. נעדיענט דעעלל
.1892 אוינוסט 23. נ, ר ו נ ס א ד פ ש
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כפור יום אוגד השנה ראש פיר
 יאהר. נאנצע דאם פיר זאוויא

 היא עמפפיעהלט איזראעליטען הער פעסטנעבעטע
:סארטימענטש-בוכהאנ־לוננ אונטענשטעהענדע

 א־בע־יעטצוננ דייפשער פאפיעי וועלץ נאנדע 9 טהזר
 פ־אכט-. אץ דיעזעלבען ;פלי 3 ליינוואנד-נאנד עלענאנטעט

 אינע־זעטצוננ אוננאיישעי נאנדע 9 טהזור פלי. 4 באנה
 פ־אכט- אין דשזעלבען פלי. 4 ליינוואנד-באנד עלענאנטעט

 אינעתעטצוננ, ■ידישער נאנדע 9 שחזור פלי. 4.50 באנה.
 פ־אנט- אין דיעזעלנען פלי, 3.80 ליינוואנד-באנד עלענאנטעט

 אוננארישער הייטשעי, טיט נאנדע. 4 שהווי פלי. 4.50 באנה
 ליינוואנד-נאני עלענאנטעם איבעחעטצוננ׳ ■ידישער >ןדע־

 נאנדע 2 שחזור פלי. 2.50 פיאבטינאנד אץ דיעזעלנען פל,׳ 2
 ליינוואנד-נאנד עלענאנפעם אינעיזעטצוננ. דייטשער שיט
 שיט נ?נען ,/' לעדעד-נאנדע שטארקע 2 שחזור פלי. 1.40
 פלי 2.80 איבע־זעטצי;: אונה אורג שעשה לוי, בית לו• שטה
 קאלב- סאששט, אין יאשענ-נענעטבינע־ :ב־־־פנעשענרע פיר

 דייטשער, •ידישע־. אי; עלפענניץ, נייא אץ זוןיויא לעדער,
 פלי. 8 בה ,6 ,1 ,3 ,2 א איבערזעטצוננ, אוננאיישעי אדע־

 ענטע אונד שאפפרזןיל• פיינטטע; פץ; פאבייקט-לאנע־
 נולדען׳ 12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,1 פאן זיידענ-טליתיט,

̂ן (עטתתז )־טען1ז־לנעינ נאלד-אזני  3 ,2 ,1 בה קי׳ 50 פ
 —.50 פאן טליתים בחורים איעי קנאנען פלי. 7 6 ,5 ,4

 נא־אנטידע שופתת פיישא פלי. 2.60 בה 1.50 פלי 1 .-,80
 פיינעם אויש קיטעל-הייבעל פלי. 4 בה 3 פאן א—פעהלעיפ

 1 נאלד-בא־טען ארע־ !•לנער- טיט ייידענ-אטלאם, ויייטען
 קאלבלעדעינען ט־ם ונאטניט סושחיט שסופדים תפילין פלי.

 נענען ווע־יען נעשטעללוננען פלי. 2.50 בה פלי 2 א יצעיד.
 5 איבעי אויפם־אנע או־סנעפיה־ט. פראשפטעטט נאבנאהשע

 נעהשע קאנווענירענדעט ניבט - פיאנקא. פעייענדע פלי
צודיק. אנשטאנדסלאז

האבאנטוננטפאלל
מ .3£1(8 £ 8^4'51 .8
 811011• 4 קג?10-ז1160^11.ןתו 1118110107.)6.(תז*ןח
.1066761)8110111 1106 811011117110116061
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איבעראלר אלם בילריגער
נאטטוננען אללע

הדסים לולבים׳ אתתנים׳
1 .0102(18181 3011167967(8 : 7610010^1616
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