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אינטערעססק. יידישע אונד פאליטימ פיר אדגאן אונפארטייאישעס
ז1. \6 2 ז ?6)16זז ^6 4 תז1, ח6ץ * ^16־ ״ ט6א7.61481 א י

ג בלאטטעם דעס פדענוטעראציאנס-פרייז
:עטמעיר״ד-אוננא־ן טיי

נולד. 2 םיערטעליאהרינ נולד, 4 האלניאהדיג נולד׳, 8 נאנציאהתנ
:אויטלאנד דאט פיר

ק־ 50 נולד. 2 ם־עיפעליאהיינ נולד, ״ האלניאהו־נ נולד, 10 נאנציאהי־נ

1 זענחמען אללע ודא זא טעראציאנסנעלדער. פרענו
 אץ ריכסען צו דנד
 דעס דעדאקציאן דיא

 פאלקסבלאטט׳ ״ייתשעם
וואודסהאף. נודאפעסט,

.80(81(160) 88 8280460 ,4 0(1161 :3-8200 101(801(118 (0161111]169| 
ם־״טאנ. אונד סיטטוואך ניאנטא:, :וואכענטליך דרייטאל ערשיינט

נעדעכנעט. ניללינסם ווערדען נעטיינדען פאן קאנקווזע אונד אנציינק

וואורטהאף. בודאםעפט, :עקספעתציאן אונד רעדאקציאן
107 נוטטער יאהרגאנג• צוריטער  '׳!616168 826!ת168216: ס0ןיוה81י8011 ג10.מ

ש. ו ב נ ר $ ד מ׳ • רעדאקטער אונד הערויסנעבער תר:*ב. אלול ר מאנטאג כודאפעסט

 פראנו־ דעתן אנאננענטען, וסעררען ו־ע־ענ-נען ס•־־
 אום ווערדען נעהט, ענדע צו סעפטעמבער 1.* אם מעראציאן
 אין אונטערנרענוננ ק״נע דאטיט עדוונט, רעדועלנק עדנ״ערוננ

א״נטתטע. אדדעסםע איהוע אן נלאטטעס דעס צוועניוננ דעי
 דע- אנאננענטק, העררען נעעהדטען דיא סאבען וויד

 נייא דיא לא־״א איזט, ענדע צו פראנוטעראציאן רען
 אייטדע־ע• דאחיף פדאנומעראנטען איינטרעטענדען

 סעפאדאט- אין דיא א״נצאהלוננ דער נ״א זיא דאס ואם,
 עוצאהלונג האבאינטעועסאנטע עישיענענע אנדרוקק

 דער אנפאננ דען אונד •ודע״ אונד .אריסטאזקראט
 נעאנשפדו- אונם פאן ערצאוזלוננק לויפענדק ניידען

 ראטאנע דיעזע ווערוען פערלאנגען אויף קאננען• כען
 זאפארט פדאנוסעראציאן דער איינצאהלוננ ב״א יעדעם

צונעשיקקט.

רעציפידונגס-ארסדנטק.
—. אוננאין. אין דעליניאנם-נךענ —

 קיה- יע העראן. נאהט הערבסט קיהלע דער
 דעסטא נעשטאלטעט■ זין־ וויטטערוננ דיא לער

 דעד רעצעפציאנפ-ריטטערן דען שטיינט הייפםער
 צו פלאנע פערווירקליכונג'איהרעד דיא אן נעדאנקע

 י ק א •ט ט נראף קולטוסטיניםטע־ דאך האט ק$םף.
 רעציפירוננס-גע- איין הערבסט פערשפראנען׳יאים

< איינצוב־יננען זעטין
 וואר מיניסטערם דעם פערשפיעכען דיעזעס

 אב- פאדמליך איהם וואורדע עם פרייודללינעס■ קיק
 פא־- עקפצעללענין זיינע וואד איברינענם נערוננען.

 :וו#יטבען ניידען דיא צוזאגע דעזער נענוג, זיכטיב
בייצופינען. טאנלינקייט״ ■נאך

 יעטצט זיין מאנליך מיניסטער דעם נון עם ודרד
̂רדנעטענהויזע דעם  רעציפירוננם־נע- איק אבנע

 רענן ;קוים נלויגען וויו* ? אונטערברייטען צו זעטץ
 היערצולאנדע דער נ, ע י ר ק - ם נ $ י נ י ל ע ר דער

 אונד ן ע ק י ל א ה ט א ק ן ע ש י ו ו צ נאכט איכער
 ו״־פ- איזט• אויסגעבראכען פראטעסטאנטען

הינדערן. דאראן אידן טע
 וואבע פארינע וועלנע יובעל-פייעד, דער בייא

 פעראנשטאל- אים ם י ט עד,רען צו ן ־ א מ א ק אין
 רעם יאהרעס-בערינט איין נעלאננטע וואורדע, טעט

̂־מירטען  אין פערלעזונג. צור פ א פ בישאפש רעפז
 בעקאננטע זאטטזאם דיא ווירד בערינטע דיעזעם

 אונטער אונד בעשפראבען •ווענטרפוננס-פראנע*
 אבע־הויפט -ראם :נעזאנט פאלנענדעם אנדערעם

 דער אלזא אונגארן אין קירנע קאטהאלישען דער
 מאן דאם אנזיכט, דיא פערדאממט פירסט-פרימאם)

 דאם אוני קאנן וועדדען זעלינ קירכע ר ע ד ע י אין
 נע- קירבליכע דיא זייא, בערענטינט שטאאט דער

 וו*. ז׳ אר איינצושראנקע;״ שולען דיא איבער וואלט
 דעזע ל, י י ו ו עבען פיעללי־כט אדער נון זאבוואהל -

 וואה־דייט ארף יאהרעס-בעריכטע אים בעטערקוננ
 פער- וואסארי פ־רסט-פיימאם זין* האט נערוהט.

 איינען נייסטליכקייט דיא אן נעזעהען אנלאסםט
 אינהאלט דעסשען ערלאסשען צו ■הירטענ-נריעף״

 ״היר- תעזעם אין ער,־קנט. אויפזעהען נערעכטעם
 ער- צוואר נייסטליכקייט דיא ודרו טענ-נריעף•

 צונלייך בעמייסטערן צו עררענוננ איהרע טאהנט■
פייערלינקייט אללער אין דעטזעלבען אין ווירד אבער

 קיר- ע ש י ל א ה ט א ק דיא ראם קאנשטאטי־טי,
רדען פערלעטצט טיעך נע  דיא דיא. וו̂ז

 קירנענ-פירסטען פריעדליעבענדען רעם ערמאהנוננ
 זיך ווירד דאנענען פערהאללען אוננעהארט דירפטע

 אן צאהינקייט איינענען איהם דער טיט קלערום דער
 טהאט- .קאנשטאטי־טע םירםט-פר*מאם פאם דיא

 וועל- קלאטטעק, פערלעטצונב־ •טיעפען דער זאנע״
 נעוואר- טהייל צו קירבע קאטהאלישען דער בע
י זייא. רען

 קאלודנער דא ראם שרער-נעשיכטע, דיא
 קא־ דען אום זעטצען בעווענוננ אין טיטטעל אללע

 ווענן איהן אונד דעמיטהינען צו נלרבען טהזאלישען
 הינוועגצופענען בואדען אונגארישען פאם מאנלק■
 קאטראליש-קלע- דיא דורך רונדע דיא יעטצם מאנט

 קאטהאלי- נלייבינען דיא וועלכע צייטוננען ריקאלען
 צום נענענוועהר, צור ווארטען פיירינען אין קען

̂ן תא פיר קאמפפע  מעכסעד״ אהפם ״ביז רעליגי
ארפרופען.

 קיר- קאטהיזלישע תא ראם איזט, טהאטזאכע
 איע- שטעללוננ מאבטינע ז>ז איינע אונגארן אין בע

 נאר דאנן ארך דערזעלבען ארם זיא דאם נימטט,
 יעטאנד זיך ווענן קאננטע, ווערדען פערדראנגט ניבט

 ט־אטצ- וואללטע. אונטערנעדטען דיעם דער פאנדע,
 גאר פא; היער קאטהאל־ציםמום דער אבער דעם

 אין עם מאן פינדעט ורוד. בעדראהט ז־יטע קיעער
 נוט■ פיר קרייזען קאטהאלישען טאסנעבענדען דען
 הינצו- נעפאהרדעט אלם נלרבען קאטהאלישען רען

 ליידענשאפטען היא דאדורך ווילל מאן שטעללען.
 יע- אבשאפפוננ צור רעניערונג דיא אונד עררענען

 לרט צורננען <868 יאהרע פאם נעזעטצעם נעם
 צווי- ביישפיעל צום - עהען נעטישטען אין וועלבעם

 דיא - פ־אטעסטאנטען אונה קאטהאליקען שען
 דעם רעליניאן דער נעשלעבטע, רעם נאך יע קינדער,

 אננעהא- טוטטער דער דעריעניגען אדע־ פאטערם
 ערליידעט דאנן נאך, רעניערוננ דיא היעד ניבט רען.
 זיא וויינערט ;ניעדערלאנע שמאבפאללע איינע זיא
 דאנן בעזייטינען צו נעזעטץ ערוואהנטע דאם זיך,

 גענען קירכע קאטהאלישע טאכטינע ריא זיא האט
 אונ- זעדר טריטט אונד שריטט ארף איהר דיא זיך,

קאנן. ווערדען אגנענעהם
 איזט איבעלן ביידען דעזען צורשען וואהל דיא

 נ־אפ נלייך ביידע ודייל שווערע, אייסערסט א־־נע
 שווערעוואהלצוטרעפ- אוננעטיין דיעזע אונד זינה.
 קולטים- רעם זאבע רייהע ערסטער אין א־זט פען

 דעשאדט דעספען אין טשאקי, נראפען טיניסטערם
נעהארט. אננעלעגענהייט דיא

 זאלכען אונטער טשאקי מיניסטער נון קאנן
א נעזעטצ-ענטוואורף איינעם טיט אומשטאנדען

 ראנפעש־אן ישען ד יי דער רעציפירונג דיא בער
 ניבט פאללע דיעזעם אין זיך ורוד ? הערפארטרעטען

 ז ערהעבען שטו־ם נעוואלטינער איין איהן נענען
 יודען רען דאמיט ווא־ע דיענסט וועלכער אונד

 צי- טיניסטער רעם מאן ווענן נעלייסטעט. אוננארנם
 טיעף א־זט קירבע קאטהאלישע -דיא :קאננטע רופען

 נע- אין איזט קאטדאליצישמום דער פערלעטצט,
 בעססערעם ניבטם האט טשאקי נראף אוני פארך,

 אק יודעןצוקימטערך? אוסדיא דך אלם טהון, צו
קאטהאלי- דער זיך קאננטע אייפער בלינדען דינעם

 בע- - אונד ווענדען יודען דיא נענען קלערום שע
 טאכטינען איינען ער ווא אבערהויזע, א־ם זאנדערם
 דעבאטטען אנטיפעמיטישע - בעזיטצט אנהאננ

פ־או־אצירען.
 ערוועקקען נרינדע וויענענדען שוועד דיעזע

 דען הערבסט דעד דאם פערטוטהונג, דיא אונם אין
 קיינעסווענסתאער- העירען רעצעפציאנס-לוסטינען

ווערדע. בריננען וואונשעם איהרעס פיללונב

טאגעס-נייאיגקייטעץ.
 בעשיטצער מאנארךאלם :אונזער

 ווירד וויען ארם קאנפעסיאנען.) אללער
 ניעדער- דער האט קורצעם ״פאר נעמעלדעט:

אר. אי; בעקאננטליך לאנדטאנ אסטעררייבישע
 דעבאט- דעפסען בייא בעשלאפפען •ן ט ע ז ע ג נ ע מ

 טריע- שקאנדאל אללערלייא אנטיסעמיטען דיא טע
 דאטאלם שטעללטע נ י ר א נ ע ר נ אנטיסעטיט בען.
 נייסטליכען קאטהאלישען רען ראם אנטראס דען
 זאלבע איינע בעצירקם-ארמענראטהען רען אין

 האכפט- דען זיא וויא ווערדע, אייננעריימט שטימטע
 וואו-דע אנטיראג דעזער צוקאממט. בעשטייערטען

 ליבעראלען דער אנטראנ דער אננענאטמען. אויך
 - א ר פ דען רעכט נלייבעם איין יעדאך■ פארטהייא

 זעעלזארנערן ן ע ש י ד י י אונד טעסטאנטישען
 דיעזעם ארם אבנעלעהנט. וואורדע איינצותימען
 קאיזערלי- א די ארמענ-נעזעטצע ערוואהנטען ן דעם מאיעסטאט זיינע האט גרונדע לעטצטערען

 אין וריל עדטהיילט, ניבט סאנקציאן כע
 נעשטעלל- ליבעראלען דען פאן דעם אבלעהנוננ דעד
 דער פערלעטצונג איינע אנטראגעם טען

 קאנפעםיאנען אללער נלייבבערעבטינוננ
ליענט.״ |

 וויעדער-צוזאטמענטריטט (צום
 מיניסטער זאממטליבע זינד ם׳ ע ג א ט ם כ י י ד ם ע ד \
איינ נודאפעסט אין ערהאלוננס-ארטען א־הרען ארם ן
 איבער קאנפערענצען דען אן אום נעטראפפען !
 יאה־ דאם פיר באדשעטם דעם פעסטשטעללוננ תא |
 דאם בעשטיממט, איזט פיעל זא טהיילצונעהמען. 18י* |

 דעם שטאאטם-אויםנאבען ן׳ ע נ י ל ט נ ע ד ר ״א תא
 ניבט היידינען דעם תעיענינען באדשעטם נאבפטען ן
 ווע- פינאנצטיניסטער ווערדען. איבערישטיינען ;
 דעם מאנאטם תעזעם ענדע נאך וררד ע ערל ק |
 באדשעט-פאדאנשלאנ דען אבנעארדנעטענהרזע ן

 אים באדשעט-דעבאטטע תא ווא אונטערברייטען
 אבנעאודנע- דאם ווי,־ד. שטאטטפינדען נאוועטבער :
 נאב- דעם אנפאננ אוני תעזעם ע:דע ווירד טענהרז !

 זיטצוננען קו־צע ם־ער אדער דרי־א טאנאטם סטען
 וויעדער דאנן בעראטהוננען זיינע אונד האלטען' ן
 דעלע- דער אבלויף נאך ביז וואבען איינינע ארף |
 דעלענא- תא פערטאנען. נאציאגס-פערהאנדלוננען :
 בויא־ אין היער אקטאבער •י אם טרעטען ציאנען |

צוזאמטען. פעיסט
 וואה- קאשוטד״ו נענען אונד פיר

 לודזויג פאטריאט אונגא־ישע נראפע דעי דענד
 עהרענביד- צום פרייטאג ייננפטען אם ה ט ו אש ק !

 וואור- נעוואהלט י ל ע ה י ש-א׳-א שטאדט דער נער
רעפראזענטאנץ שטאדטישע תא בעשלאסם דע.
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 אללעדנ״עטטע דינע עטט&יעהלט
 ן נאנצע אינד האלב רדענ-שי־טעלן,6 אין ראע־א־

 - ז• טיינסטעך דען אדף שייטעל פי~~'קקק.
שען טיט נעוועבט דעץ  נאטידדכען פ־אנצאזי

אד.;ע אדע־ ן ׳ . ---- , ־יט *־ע! ,
 שווא־צ- אדע־ רונקעלנרדן, ר־עזעלבק.נ־דן,

 דאדנפעי־קע שטיק. טע־ :.•לוע; 5 פא־:•;
̂לכע ענק  פ־ייק- נאנצע נולי. 8 א־נייט ז

 ויעל- טיט געאדנ״טעט. פיינטטענט קע—פע
 דיאאי א״;ע;עט וויא אונע־קעננטל־ך טא; כעד
 צום טא־בע; אנינק אין קא;ן, פ־יד־ק דך

 נולדעי. 22 א־;ד 18 :•ז 15 פק ט־־יזע
 טיט ראא־טלענטק פק לאנע־ נ־אטטעט'

 נולד 2 ני; נולדען 1 אן6 צאטטעך לאננק
 דאלנקו־צעם טיט היאאד לאננעט ק־׳. 80

 50 נולדען 2 טאן טאינע יערער אין צאטף
טעינער' נולדעו. 30 ביז אננעטאננק קל

 ־דענ-דאא־-6 אללען אין לאנע־ ;־אטעט
 פ<דע-א־ט־קעלן.

 נייא טסןווינצ-נעשטעללוננען
 נעליע• נינט עטטעקטואירט, נאננאדטע נענע; ווערדק דונג

̂דעאר- נייק ^בנענאננטען דיא אומנעטוישט, ווידד נינעט  ס
האבק. צו סיר נ־־א ניר דנד טיקעל

1872. געגרעדעט1872. נעגרינדעט

טיינעד ערפינדוננ נייעסטע פריווילעגירטע קאג.

ן ע ג א ל נ י י ט-א ט ע ב ן ע ש י ט ם א ל ע
 אייסנעצישנעטע- פאן אונד וו־רטהשאטטל־ך זעהד וועלנע

 איי; נור דענזעלבק צי בדוינט טאן :׳נד; נדויננאדק״ט
 דר זע צוזאטטענלעננאי׳ טריילע זו ־2 אויף זינד דא ליינטוך;

 ;טע־טע־ט־נט שרוינענ-קיוינטע אויף פ־טטק טיט דדעדהאפט,
 צי נעטטטאטט נאך נ־לל־נ שטדנענד נאטטוננק■ ררייא אין

נעשטעללען.
 רעפאראטורען אונד ארבייטען נייע יעדוועדע

 אלס לארא אי! יארואהל סאלידעסטע אויפם ווערדען
פערפערטינט. פראווינין' דא פיר

,9 1 ¥ 1 11 3 9

דעקאדאטער׳ אונד קונסטטאפעציערער
 6ק*םט£5,ז ,.וזו !)0501193886 14.-! 52.

 פדאנקא אוני נראטים ווערדען פרייזקוראנטע
צונעזענדעט.

14*£1* ״ :* : * :

*£ 1 £ ו*; £ 1111 * א 1( £ 1 81א8
!>181<8161א-ם1611611886

״) א 9. ! 1!11!(>1 (]051, א81[8110£ .ז
!')11־110 ת! 8/01001־ £3

 # רייךאסאדטירטעם נראשעם׳ זיין עטפפיעהלט *|1
״י י אויםשליעסליך לאנער ^
אויסוואהל נראטטער אין £

 ארבייט נעדיענענע פיר יקס-פרייזען.
 נאראנטירע. פעדנאלדונב פיינטטע אונד

 פ־אנקא. פרייזקוראנטע איללוסטרירטע
̂שפען. פייערטאנ אונד זאטסטאג נעשל

אאאאאאאאאאאאאאאאא

העראננאהענדען דער נעלענענהייט בייא
כפור יום או;ד השנה ראש

 אני צור פובליקום טי פ׳ רעם מיר. איך ערלויבע
 זאיויא ם■ י ת י ל ט אונד ם י ר ו ז ח מ פאן שאפפונג

 נא־ רעליגיאנשאיבוננ איזראעל׳ צוד זאטמטליכער
 בעם- לאנער ־טירטעם1ריינז> מיין איטיקעל טד־נען
עמפפעהלען. צו טענם

 שטארקען נור אין ם י ר ו ז ח מ אפפערירע איך
 מיט פאפיער׳ בעשטעם כאנדען. עלענאנטען אונד

 איבער־ לעטטערן יידישען ̂דער דייטשען אוננארישען,
זעטצונג

 אויפווארטס 3-, פלי פאן באנדען 9 אין
״ 1.80 ״ ״ באנדןן ערשטען 1 דיא
״ 1.20 ״ . באנדען 2 אין

 קיוא- בעסטער נור אין זיידענ-טלית וואלל-אונד
 ז־לבער-בארטעןקאמפלעטט אדע- טיט:אלד. ליטאט■

 נרא-טע אויפווא־טש. !פלי פאן פעדטיננעשטעללט
 פיינ- אין תחינה אוני ם י ר ו ד י ם פאן אהפוואהל

 קאלבלעדער- ש״ פלי סאממט-׳ סטען
 נעאייגנעט עלפענביינ-אימיטי-באנדען■

 2 פלי פאן נייאיאהרס-נעשענק׳ אונד ברויט- צום
 ע* נ ווערדען ע נ א ר ט פ י ו א - ט ם א פ אויפווא־טם.

 מייגע וואפיר עפפעקטואירט׳ וויפסענהאפט
 בעשמעדענדע יאהרען >0 זייט פלאטצע ה״עזינען אם

בירנט. פירמא
דאכאכטוננספאלל

!X08^1 881̂.8' 113ס1ן1§[ס0,ע
בונהאנדלונס

ט ס ע ש י ד י י ט א ל ב ס ה ל א פ

׳1.20 פל־ א יאהרצייט-טאפעלן

 ן מצבות יודען פיר
י?■ ביללינסטען דע! צו ל

ן י.....~ ״

8 ,1 , ־ § ;0 1 0 8 1 1 8± *

 ^רריכפוננ.6דאםפם- טיט וואנצענ-טע־טילנוננפ-ט־טטעל
 עקטיטט■- ניזהער אללע א־נעיט־יפטט פ^שקא-נאט ו־א

 איינע דאט נאנדעם וואנצענ-טעדטילנונם־טולוועד, דענדען
 ניבט וואנצק ריא טאן ואט האט, טא־דיכטוננ דע־א־טינע

 קליינטטען רען אין זיך דאפפף דיעזער זאנדערן טושש׳ זובעץ
 דיעזע־ טארטעט. זיא אונו טאנט פלאטין רייטלינקייטען

 ד־טטעל, טארטלינעם אונד ערשפיקקענדעם א״ן איזט דאטפף
 דיעזע טאדטעט. טינוטען 5 ביננען אטהמענדע אללעם וואט

̂לגענדעט נעצייגט בעשטאטינענד, אננאנע  :צמניסט נאבט
 םעמדגען׳ מ*ט א־ך כעשייניגע נוטטמאנן דאוויד העדין

הנונני מיינע ער דאש  פערזרב- ביזהער אללען וועלכע ו̂ו
 מ*טטעלםט נעבאטען טראטין אינזעקטענ-פרלווערן טען

 •טטונדען 24 ביננען דאטפפ-פאו־ריבטונג כעמישער
 דאטפפ-פאד- כעמייטע וועלכע האט, נעריידגט ניינדליך
 אינעל דיעזעט אן וועלכע דעניענינק. אלל איך ריכטונג

 ווייזער קארל דר. זלע• עטפפעי נעטטענט ט״נע־דיטט ליידען.
)טאי•1נ אוננ• קאנ.

 )ל:ע1ז טעהדערע נ!}ך לאנע, אננענעהמע; דע־ אין נין איך
 טישוננ. דיעזע קאננען. צי פון־לענען אנערקעננוננט-שר״נען

̂זען אין אייך איזט ,•!־).־־ו־סו־ק״ נענאננט  האנען צו ר
 פעיטיל- דיא נעגווינסאנוו״זוננ נייל־ענענדער נאך קאנן אונר
 פעו פ־״ז פא־נעהטיען. זעלנסט •ערער וואנצען דעו נונג

̂זע טל. 2 אונד טל. 1 קד. 50 ד
האכאכטענד

0י1, 1 1 1 £ 1 1 1 3 1(1^0 3
̂הנוננם-  פענסטער-ריינינוננס-אונטער- אונד וו

נעהמוננ.
22. 8ט*־1 116*■וו

̂ווינצאויםט־אנע .1879 געניינדעט  אננענאטמען ווערדען ם־
̂־טא שי־ לן. 25 אונד  -א:ען6א; בייעפלינע איינצוזענדען. טי

̂־ט ̂שז ־טעט. ל בעאנטו̂ו

ר ל. סלי! נו פ
נראורר-אנ- אונד

פאן שטאלט
׳ פ. ן י וב בודאפעסט ר

 פאב־יקלעננ• דער וויז-א-וויז ,59 נומי ראנ־נם:אבםע ''11-
ך עמפפיעהלט  נע. נאטטיננע; אללער אנטערטינוננ צור ד

 אמטט-שטאטפיגליען, או׳ געט״נדע- שאפט־פי־טענ-
 עמבלע- וואפפען׳ זיעגעל■ טזן־קאטפענדען אללע אייך ודא
ני טע  נאל- אונד קיסטען פ־^ן דננירען צום ׳טאבלאנען אי
ק. ק ל עי אייך ודא נלאנזניד-צאננ  א־6 דיעיעס אין אלל

ק ענד אנ של ק. איינ ט ביי אר

ען ערצייגניששע. אייגענע נור א״נ

קויטשוק-שטעמפעל
ק •עדעט טיט עבינ עלי נו פירטא נאטען, נ ע אדרעטטע, או עלנ  וו
האפטער אונד שאנער אין איך  זאטטט אויטשטיאטטונג דדעו

אודא פאלפטער פארבענרייבער. קאספעטע■  איין ז
נול איט ששאטפינל־ענ-פא־בע פלאשנען

טטע אונד ליעפע־ע שטעללונג ב״א איך ני ק נע  טעקטט ד
ך אונר נענדא שטאטפינליע ד־א פי־ טלי ק׳ ד״ ענ נ צו א אנ  ז
 איינצו• פאשטאנוו״וינ: פע־ דאראננאבע קלי־נע איינע ודא

זענדק.

 געשמאקק- ווערדען דרוקזא־טען נאטטוננען אללע
פערפערטינט. ביללינפט אונד פאלל

ט קא־טאן טיינסטוו״טעד וויזיטקארטקשטיקק  פי
3...............................................דרוקק, קרי 5

זעה־ נרו־א )דעיי1 נעלב נעשאפטט-קזןווערטע . 1000
 2.50 טלי ירטא-דרוקק6 מיט פאסיע־ נוטיעש

1.25 . קאווערטע טיט ןבוננפ-קא־טען1טע־ל ״ 100
קארירטעס ןטפא־פאט1נ־ (קווא־ט) . 1000

8.50 ״ ...............נריעפפאפיער פ־ינעט
2..................• רעננוננק !)קטאוו ״ 1000 .80
 דאט או־ף ווערדען דרוקווןרטען פ^־ק^פפענדען אללע ודא

נעדעננעט. בילל־נסטע
ט וועריע! פ־איוינצ-בעשטעללוננען אד אפ  נעיוסטענ- אונד ז

נ״א נרד אויטנעפיד־ט דאפט

( ץ 11 11 11 111, 611413116$, .
59 \ ¥11,. 1)0!ח9893886 .ז

אנצייגען. קליינע
ע יעדעש קאשטעט רובייק דיעזער אין  קי׳ 2 וו^־ט איי;£א:

ט יעדעש ט נעדרוקקטע ן ע ב א ט ש ג ו כ ן ע ט ט ע ט טי אי  וו

ט 3 איז ק איינער טיט אויך אגציינע דיא קי׳. נ לי ט  אדרעששע דיי

 שטעטשעל־ אץ קד׳ 30 שעטאראט דאפיר טיששען זא אננענעבען,

עידען. ענטריכטעט נעביהר  אג־ דיא איבעי אוישקונשט — וו

 בלאטטעש אונזערעש אדטינישטיאציאן דיא עיטהיילט צייגען

עידען אוישקינטטע שרישטליכע ;אונענטגעלטליך יעדעט  יע• וו

י דאך  עדטהיילט פאשטטא-קע נאטהיגען דעי* איינזענדונג נענען נו

עהע. גליקקריכע  שו״ב׳ טיכטיגער איין
 ארך טהאטיג, יאדדען 5 לייט

 סאטילי;/ קליינער טיט טוהל,

 קבלות׳ נוטען טיט שע־זעהען

ט  *,אי אק שאשטינן איינען זו:

 געטיינדע- אידענטלינען נער

 שער־ שטשות טיט אויך ורענן

בייא ע־ם־אגען צו בונדען.

-ז1£ג,\ב)8. ?081: ןא1־81-ץ

 מאנן׳ יוננע־ רעליניאזער איין
טענ־ איין צייט צור דער  נעדיי
 הושט• דער אין געשאשט דעש

 נע• ווא־ע לייטעט, שטאדט
 אייג־ הייראטה אייגע נייגטי

 אין ע־־ וועלבע דורך צונעהען.
 בערייטס איינעש בעזיטין דעץ

 נעשאשטעש ביעשטעהענדען
 אנם־אנע קאננטע. נעלאנגען

קקלינע  אן עהע״ אונטע־.נלי
 דיעזעש עקשטעדיצי^ן דיא!

בלאטטעט.

 1101!י11ג8>ן656ז 011)1 1!0(>3ס1611ז : .11. 110101(118011.
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 זאנםט ער דא אכטנעלאםםען■ אויססער זכות־ לכף
 לוב- דיא איכער איינפא־גיאציאן פרידערע אהנע
 זא ניבט נעטיינדע דיעזע נענען פוידגאננע׳ לויער

ווארע. אדפנעטרעטען שאנענםלאז
 אהנע פא־נאננע דיא איך ווילל האטת למען

כזילדערן. קזיזטטענטאר
 פיער פא־ נעמיינרע לובלויער דיא אלם

 דא שריטט. קאנשטיטואירונג איהדע אן יאהדען
 אונד ארטהאדאקסע שטרעננ איינע דך שטאנדען

 אונד נענענאיבער. שטאטוסקווא-פארטהייא איינע
 איבערודענענ- אין נוטעריש ערכטערע ודעוואהל

 כייא טראטצדעם זיענטע איזט• מאיאייטאט דער
 לעטצ- דיא נענעראל-פערזאטטלוננ ערסטען דער

 נראססען א־ינען זעלבע ודיל פארטהייא■ גענאננטע
 שטימטבע- ניכט אלם ארטהאדאקסען דער טהייל

 פאר- ארטראדאקסע ד־א דעקלארידטע. רעכטינט
 הערפאר- איץ אוני דאנענען׳ פראטעסש־רטע טהייא

 ווענדעטע פארטהייא דיעזער טיטנליעד ראגענדעם
 אום ביטטליך נ־י ך י י ר יצחק ר׳ אן נלייכצייטינ דך

א ראטה.  טראםט- זעהר ניכט לויטעטע אנטווא־ט ד
 דיאנענענ- עם■ נעלאננ קאטפסע האו־טעם נאך ליך.

 אונד בעווענען. צו נאבניעבינקייט צור פארטדייא
 זיננע ארטהאדאקםען אים שטאטוט איין וואורדע

 טיניםטעריאום האהע דאם אן אונד אויםנעארבייטעט
 פער. אנערוואהנטע אכגעזענדעט. גענעהטינוננ צור

 ר אן ביטטליך צונלייך זיך ווענדעטע זאנליכקייט
ך יצחק י י  טד.ונ- נאך שטאטוטען לובלויער דיא ניי, ר

 פיעללייכט ווענן אוגד בענוטאכטען■ צו ליכקייט
 ווענןטאנ- דיעזען. פארדאנדען. פארמ-פעהלער איין
 נייערען ניכט לובלד אום איבערזעחען(י). צו ליך■

 יא נ־אנאטע אדסצוזעטצען, קאטפפען אוננעדיסםע;
 שטא- לובלויער דען פאן אונד פערניננען. יאהרע
 וואנדטע פארשכאנד דער שפור. קיינע וואר טוטען

 חרב- דער קאנצלייא דיא אן אויפקלארוננ אום דך
 אנטווארט קיינער וואורדע ער םיד,רוננם-קאטמיםיאן.

 זיינע ער ערנייערטע טאנאטען נאך נעודרדינט.
 ווענ- ענדליך ערפאלנלאז. ורעדעד יעדאך ביטטע,

 האד,ע דאם אן דירעקט דך פארשטאנד דער דעטע
 די<* יי**! סעבער איב ערהיעלט אלול־ טיניפטעריאים■

 דערען נאך שטאטוטען דיא דאם פערשטאנדיגונג׳
בע- צור קאנצלייא ארטד.אדאקםען דער אנלאננונג

 אויף בעצונ פיט פפלענט. אבצושפ-עבען בערעבטינוננ ליבע
 ״דיע- :ארטיקעל ׳ענעם אין עט הייססט אופשטאנד ן ע ז ע י ד

 עווואדעטע דער נעזעטצט. אייןענדע נון איוט פ!)פפעדייא וער
 נעלענט.׳ האנדוועוק דאט איד,ר האט סיניספעריאל-ערלאפט

י. א י צ ק א ד ע ו דער אנפערקוננ

£ורכט. אונד אנגסט אין צאר דער
רוסלאנוס.) לעכען הייטינק דעם או־פ דאפאן

ד.) ל )1 ה נ •י י '6 לעא פאן )פאן1ד איינעם ונאך

פארטזעטצוננ.) 54(.
 (שפ-אך פערשטאנחק■ אונם האבק ורו נלוינע, .איך

 צודיא אלם ׳עטצט איינאנדע־ שטעהען ■ורר ;נעללאוו) א־וואן
 נעננעו, ע נ י ה ט ר ע ו ו כ ״ ל נ צור־א אלט נענענא״נער. נעננער

 ראך וראללען. ואנעץ נוי אך האנע דאט זעהען. הא וויא
 נעשיכטע, פערקווירדנע חא ואט הינצופינק, נאך אץ־ סוטם
 אונם אונטעד נאנין דאטטע, עודע דיא ע־צאהלען צו אץ■ דיא

 איה־עד פ$ן פעזז־ נחטט זאניגטק■ פא-א לאננע :ן נליינט,
האט.• פ־וכטען צו אלנוננ6פער

 פער- אונו אום ראש נעללאדו איוואן דך וואנדטע דאנן
טאלאן. רען ווארט וו״טערעס אק )הנע1 ליעטט

̂טפירסט רעד ̂יטלאז, וו״לע א״נע שטאנר נד  וויא וו
 צו ערטט ער קאט לאננואם ציפסער. רעם אץ פערניכטעט.

צישטע: אונד פויסט דיא נאללטע עד דך;
פעו־ פ־ץ לאננע זא איך האבע עלענדק דעועם •אונד

 איין נאך רעדען ווד נור, ווא־טע אה. . . נעשענקט טרוק
!איינאנ-ע- פיט הא־טכע;

יף־טע. דכערעם אן קאפיטעל: .1ז
יטץ נאטהאן ר  1 ערש־אקקען, וועניג נינט ווא־ אי

 : טאנעט נאנטט&אלנענדען רעם פ!ךנק פ-יהען אם ער אלם
י אב- איינפאל נאך אידר פאן אום הינויפשליך. פאדא צו דך

 דא־כ־עהויפטעט וואורדען■ איבערשיקקט נוטאכטוננ
האבען. צו ערהאלטען קיינע זעלבע׳ 1

ע דענן וואורדען זא אונד ר ע ד נ  שטאטו- א
 אינקריטינירטען ביידען דע; ן14פ פערכיאסםט. טען |

 האטטע שטאטוטען אנדערען דיעזער פאראנראפען
 א־טהא־אק- לוכלדער דער מיטנליעד איינצינעם קיין
 דיעזער טיטנליעדער דער קיינעם דא קענטניסם. סיע

 ווייט זא שפראכע אונגארישען דער פארטדייא
א דער דינערצייט האט העם טאכטינאיזט; נ

 צאנערוננ לאננע איגערדיא פערדרוםם אדם ■ר א ט
 ע נ ה א' -קאנצלייא. דורכפיהרוננם דער זייטענס

ן ע ם ס י ו ו ר ^ ר פ ע ע ד ד נ י י ט ע - ג ע נ נ י י  א
. ט ל ע נ נ ו מ ש

 אויפ- איהרעם פ;4ם והצדק האטת לטען דיעס
פערעהרער ריכטינע;

אן. נם ער כ ארי׳ יוסף ודק
 *ר_4 לובלויער דער עהרע דער רעטטוננ צור

 פפליכט אונזערע פיר עם ודר האבען !קסען4טה$ד
 פע־אפפענטליכען. צו צושריפט אכינע נעהאלטען.

 עם דאם הערפ^ר. קלאר דערזעלבען אדם נעהט עם
 נעמיינדע $־טדי לובלרער דער אבדכט דיא ניעטאלם

ך וואר•  ודדער. אץ קאנצלייא ארטה׳ דער טיט ז
 דא וואהל ודחי נעטיינדע דעזע זעטצען. צו שפרוך

 בעאנשטאנ- רעכט טיט קולטוםט־ניםטעריום פאם
 ענטפער- שטאטוטען אית־ען אדם פאראנר׳ 2 דעטען

בשלום. יבא מקומו על והכל נען

אייגגעזענדעט*)
!דעדאקצ־קן לאבל־כע

 נעדינט איין וואר 162 נח נלאטטע נעש• איהרעם אץ
 נאך וועלנעם לויט פעראפפענטלינט, שא־אש-פאטאק או־ם

 רפה הדרג ענדליך עם שוויערינק״טען נ־אפע־ אינעיווינתנג
 רעם אוים פ־יפינג אפפענטלינע ע ט ס ד ע ויא נעלוננען:••א,

ווי. ה אוי פאדצינעהפען שולע אונועיער אן רעבראישק
 נעטיינדע אונזערער ועפוטאציוק דער אינטערעסטע א־ם

 דיא אן ניטטע ערנענענסטע דיא פע־אנלאפט. פיך איך פיהלע
 צו בלאטטע נעש■ איהדעם אין ריטטען. צו רעדאקציאן לאבל•

ל ל א ניוהער שולע אונזערער אץ ראם פעראפפענטל־בען,
 אביע- אפפענטליך פריפוננ דיא הענראישעו אים ך י ל ר ה א י

 נור נינט נעוו־יזען עופסלנע, וועלנעם פיט וואודדע. האלטען
 פחה ההינ או־ך ואנדערן פד!)טאק!)ללע, דיעסבעצינליכען דיא

ע י ל ד ע י ר פ אלנערט הערר אונד ניי פ ע נ א פ יחזקאל
 )לטש-1ט אונר ̂•העליער דער פעדנער פובםטיטוט, אלם ר ע ב

 העב־אישען רעם )לע1קאנםר צור דיא !)בער-ראבבינעד, וואער
לענאטעם רעם זיננע אים שולע אונזערער אן אונטערריכטעם

 דיא איוט תבריק דיעזעד אינהאלט אונד פ!ןרם פיר *)
פעראנסווארטליך. ניבט רעדאקציאן

 אונו xערליע6 פעטעדסנורנ ער נעפא- נעהפען. צו שיעד
 פיק אונו נערעדען, צו נאטהווענתנע אללעם פאדבק רעם פיט
 נאבפיטפאנע אם פארא ראם ע־פוהר, זאפיא ותנענדק דער
 ותפנע- ניבט נאנט רעד אץ אונו פערלאטטען הדו ראם

תא. קעדרט
̂הנע דנן. תנען ת־כק־יצטען נעפידכטוננען טרוענד  י

 איינען נור ארך וואיע. נעוועוען שטאנדע אים ער דאם
פאנק. צו ארפענטהאלטעם אידרעם עייפידשוננ צור שריטט

 דעי נעתיטם אירס נראננטע פעטערטנות אץ דענן
̂ליצ״-נתטטער דעו פ־טטען. רען אונטעד נאדען  ר ע ם ס ע ר נ ם

̂ריעפלץ■ איהן האסטע  ביא אונו לאםטען. פעיפאלנק שטעק
 •עדע- אן תא (וואכ-פאנגער). נא-אדאווידט פ״עלען רען

 דער אץ איהן אום לרעדטען. איהן ארף שטראטטענ-עקקע
 אק עם ווא־ א״נצוליעפעדן, בעל!ןהנוננ איינער ה.אפפניננ
 פר״ה״ט דער איפפעי נ!ק■ דך ער ראם וואונדער. וואדרעם

ע-פדיטע.
 יעטצט אתם וואר ארנפאנט תנער נעפיהל ראם

 נאב- רעד ראם וואוטטטע, עד וא צופאל, לאםטינ, דאפפעלט
 אב- טאנק דתיא צודא אץ פע־שיקקםענ-טראנםפ!ךט טטע

 ב-;:ע;6אוי ארך איהן פד דאנן עם אונד ואללטע נעהען
 נע- צו סטאנשלרם שוואת, תנק ע־ •יאללטע היעטם.
האלטען. פ-ייעץ,

צותפעל: ווייטערען ק״נען דא עם נאב איהן פיר אונד
 — שטערבען. צו ארעד נעיפ-יען צו פא-איס נרודעד רען
 אלם נעוועוען. שט־עבען א״נצינעם זק •עטצט ניז ווא־ ראם
 נעדאנקק תנע אללע פא־אים פעישורנדען פלאטצלינע ואם

אנלענקטע.
? האנען נעיועניעט' דאהל דך דא קאננטע וואהין

 חותני נ-נ-ע-. דעו ■א •יאהנטעי אינעיריעם זינה נעתפען
 אלליאהילינען רען לעבענם זיינעם וואהרענד זעלבסט דל.

נייא. פ-יפוננען הענדאישען
 פע־אפפענטלי- צו וואהרהי־ט דעי שפייע־ צור ד־עם

האבאנטוננ פיט צייבנעט ביטטענד. נאבפאלם כען
מאשק^ודטש. יצחק

נרינדערס. רעם שוי־ענעחאהן

טעלעגראממע.
"ן. י ל ר ע ב  דער אננעדבטם םעפטעטבער. 1.

 פא־שטאנד דער פער^רדנעטע כאלערא-נעפאה־
ן היעדנען דער ע ש י ד י . י דע נ י י עמ  אם דאם נ

 מעהרערע נאטטעםתענסט דער פעדזאהנוננםטאכע
 אונטער- םינאנ$נען דער ליפטוננ בעהופם שטונדען
ע רט ע רד וי) פ אונד טופ ווערדען בראכען ל ל  א

נ ע נ א ן - מ ע כ א ו ו ׳ ש ף י ו ל א א מ ס ע י  ד
בט י ו נ . צ ן ע ט ס א פ

, ן י י ד ר א ו ו ס ^ ר  היער םעפטעטיער. נ
ט-4דעמ איין הייטע האט או ^ נ ! י ( י צ א ד ט ש נ  ן

 לוד- ודיל שטאטטנעפונדען. שטודענטען דער נ ו צ
טה ור־נ  נעוו^דלט עדרענבירנער צום ניבט ק^שו

 שווא־צען איינער פאדאנטראנוננ אונטער וואורדע.
 שטאדט. תא ודרך אוטצוג הער זיך בענאב פאהנע

 איינע וואורדע ל ל א ש בירנערטייםטער דעם
ק י ז ו ט נ ע צ ט א דארנעבראבט. ק

ע סעפטעטבער.'1.ן. ע וי ו נ י י - ז ע י א  מ
 טאנ- דען צו רייזע דיא אבענדם הייטע האט ט א ט ם

ן בייא אווערן | ע רכ קי פ נ י י נאך פ ד נ א ו ו ט ש י  א
אננעטרעטען.

רעדאקציאן. דער נ־יעפקאסטען
 פערפאםטעד ביים נור )1 :ב׳ אץ בדם עט־ ייעירן

 - נובהאנר הענרא־שען אין;•ערער )2 האבק. צו זעלנטט
 .הפניד■ זאלל הארען, ווד וויא :•צייטוננס-לעזער■ — לוננ-

 צוואר אונד עישיינען, וויעדער קראקוי אין דעפנאנטט
 .תל פיכם. העדרן דעואקטערס, לעטצטען תנעם לייטוננ אונטער

 דעי דך עדפרייט וא!126ו1ןןי ,.ם *צ01תלפיות׳(אדרעטטע:
 תא איין• ונאוני תעז הע־פיךדאנענדעד ם־טארבייטעדשאפט

 נעווידפעטען וויפסענשאפט ׳ידישען דער ריעזער נופפער ייננטטע
 אידר שטארק. ן ע ם יי ז ס נ ע ז נעי״טם איזט צייטש-פט

 דעי צונאהפע דער פיט האפפענטליך זיך ווידוי אופפאננ
 א־ם וואט פערנ-אסע-ן. פעה־ איפפעד )ננענטענ-צאהל1אב

 וואיע• והנשען צו זעהד תו־ה-שטודיאופם רעם אינטעדעטטע
 ״ושיר!) רעם רעדאקטער רעד אונס ודא :״נייניערינער״ -

 שטאנדינע־ בעטיעפפענדע דער איזט פיטטהיילט, הי-א־א־
 בי העיק — שורנאל■• פעסטער .נ■ רעם סיטארנ״טער

 איהרער איינטרעפפע; ביים :באקאני-רעדע אין שטיינער
נלאטטעט אונזערעם פרייטאנ-נופטער תא וואר צושריפט ווי

 צו ״)פיא קליתק דעי פ*)ן תעם ער. פע־זובטע פערנענל־ך
ע־פאה־ען.
זאנק, יגדע-עם ניבנה קי)ננטע קליתע אדפע תא

 תעדע־צקאם- באלו האבע. פע-שפראבען פירא ראם אלם
 צו קינד ותנענדע ראם נענוג, פיהע האפטץ נאטהאן פען.

ט־אטטען.
 אלם נעוקדדען. פ־טטאנ פאטט עם וואר א־נצודשען

 •עפיגד פע־נארט. נדפפע רעד אהף ש־יטטע פלאטצלץ־ ע-
 איינעם פא; שוועבענד. נעפאהר *)־טוואה־ענדען דער אין קאם.

 ואה והדדען, צו ע-נריפוען (אתטער-פאלתדינתםטע-) .פ־יטטאוו■
אום. פעיישטעקקע א־ינעם נאך ראש נאטהאן יך

 איתעם תנטער דך ציים. ניןך נעראדע דאטטע ע־
 נעקל-- עלענאנט ׳תנע. א״נע עד אלם פערבעינק. צו ש-אנקע

ואה. נדעטען ציפפע־ ראם אץ דאפע דעטע
 פא־טרע- אונו פע-דאבט רען -אש אתם בענאהם תעם

ענטנענען. בענהססתנ איהלער צו איתי עד נינב טענד,
 ערתעת־טע דאפע. תא דאר דעם עללען. פ־סס

 פאדבק ראם ארף זאנטע, אונד נת^ תנען פתעדלץ■
צ־נענד:

 טאיא׳ס תל1וו>) אתט ראם העיד. פ־ץ דא, .פדתדיהק
?■ שוועטטעדבק

̂הל,  צו נאטהאן וד בעא״לטע פרייליץ.• ס־ין ״יאוו
 דעיפיעפדען בעזובעם רעם צוועקק דק בעניעדינ. עדורעדערן,

ערפאחרק. צו
 זעטצטע איבערפליסםת.■ אינענטלץ־ ווא־ פ-אנע .תא

 נאב- נעפטעק קינד ראם האבע •איך ;פא־ם ואסע תא
 .׳פ!)־ט:־ננ פארא פיט איך אלם נעועהען, והער יא פיטטאנם

פ!)לנטי! !פא-טועטצוננ



ע ל ב ג * נ ו ג . איינעם ד } דא* ין י ד ר א ו ו ס א ר ג
צום קאשוטה׳ש וואהל יא ד עפפענד נעטר ״אנעם אגם
נע־ י״• שלאש ווארען ־,ל ררא׳ דא ־ פי: עדיענבירנער.

האט היננענען ט־מטען. ס: :;9 •א־ יעד דיעזעלבע גען
נע- ט-־עפראזענגיא;׳; שטאד ע־ גר^שווארדייב׳ דיא

זיינעם צו צריזףטען סאג ־ייזען ג־ דעם של^ששען׳
צו ולאציאנס-אדרעששע גדאט נעי אי נענררטשטאגע

טעל:־אפפע.) (זיעהע זענדען•
ע ללען נ א ר דער פ א צ כפ א ר ו צ ג ש ;

איש ודר לעזען קינדער ער״ ״יידיש ניכש-כעשניידונג
א-ארשע;—א־ט ״אץ סאלנענדעם: זז1ו?14־!•

נאטיראך פאללע :אלנע ז קאננען נעטיינדען יירשען
 ער־ דא אונד היע זיך עם ורענן פאדראששען. ניבט

 מאטרי־ איזר׳ א־טד, איעעם אין איין דאש אייננעטע,
 דאקגיא־' ״הערר וו*ןהנענדער צופאלליג קעננעצי-ק

 בע־ ייאיץ .אויפנעקלארטער״ אנדערע- איין אדע-
 ערלדבט קאמא-ע ן״א זין■ פאנטער אדער אמטער

 זיינעש איטטאטריקולירוננ -יא ראננינער רעם האט
 וואורדע אויפצוטדאנען, קינדעש אוננעשניטטענען

 אונזערעש ■ אוישנעפיה״ט ניעצאלש אייפט־אי דיעוער
 איש פאללע זאלנע ם־נף אדע־ פיער זיני וויטסענש

 ארטהאדאקשע רעד ם$דנעק$טםען.) לאנדע נאנצען
 נעהארזאם רען ענטשיעדע; נאני; ודירדע ראבבינער
 ער ראש ווארע רעדע רא יאפא; ווענן סערזאנען,

 נדונד- ודנטיגשטען דער א־־נען זייא. נעצוואונגען
 והיזע נרוטאלע זא אויף נלדבענם ז״נעש זאטצע

 גלייב- איטטאטריקולידוננ דיא דורך פערלעטצען. צו
נעדטען.־ צו קעננטנים צור אמטליך זאש

דישע י י ן ר ע ר ע ד נ א ו ו ש י ו א ( י  א
( ך. י י  ישטאדט פראנצאזישען דער איש פראנקר

 אג- נעפארשטעהענדע דיא ווירד ל ל י ע ז ר א מ
 אדשוואנ- יידישען פאן נרופפע נייען איינער קונפט

 רוטאניען אונד מירקייא דער רושלאנד, אהש דערערן
 איג- רעש מינישטעד פראגצאזישע דער נעמעלדעט.

 וואנדערער דער ג נ ו פ ם י ש ם י ו א דא האט נערן
. א ערב פ ̂ז־ולטהאטיגקייטם- יידישען דיא טען  וו

 נינט הלפע ודיטערע ערקלארען■ געזעללשאפטען
ך דא ראנגען. צו ל״שטע; י ו יקא א אדד-אצער  נ

ג דיא נ ו ד ר ע פ ש ב ר ד א ע ע צ נ ע ר  אננע- נ
האט. נעט—א.

 אונטער די.) נ י י פ - ב ר ע ר ע ז נ ו <״א
 נום- ייננסטען דער אין איזט איבערשריסט דיעזער

ל ע י דר רעש פעדער דער אויש •נייצייט״ דער מער
 ודר וועלנעש ערשיענען- אדפזאטין איין עק נ לי

 ענט- דער •ווענן ענטנעהמען: שטעללען פאלנענדע
 אשטער- אונד רופלאנד צווישען שייח־ננס-קאטפף

ן והרד ודרה אוישירענען רייכ-אוננארן ע י צ י ל א  נ
ראש !זיין קריעגס-שדפלאטץ נאנסטע דער נעוויסש

ם ע ש י ד י ט אט ל ב אדמם פ י
 אום איינפאללען, נאליציען אין ווירד העער דוששישע

רט פא; אונד ניעדערצור־יקקען פ!ףלען ריא  אויש ר̂ז
 אין יודע! אללע אן ווירד דא פא-צודריננען. ווי־טער

 צי דעעדע אשטעררייבישען איש וועלנע נאליציען.
 טאפפער ערנעהען׳ צאהנוגנ דיא דיענען, טויזענדען

 קאט- צו 7׳" איני קאיזער פי- ט^דעשטוטהיג אונד
 אש- איש זיך ערפ-ייען יודען נאל־צישען דיא פפען,

 אוישנעצייננעטען איינעש העערע טערריינישען
 ן א י צ א פ ו ק ק א דער בייא האבען זיא דופעש.

ך י ז ן ע י נ ש א ב ן $  דערפארנעטהאן. נעזאנדערם ם
;ז ם י ל י פ העער-פיהרער באשנישען פאם וואש

 קאיזער רעם ער רען ראפפאדט׳ רעם אין ש ט י ו ו
 הערפאר- ווזיז־טען ריוטענדען טיט ערשטאטטעטע,

 יידי- שאלדאטען נאליצישען דיא וואורדע. נעדאכען
 אנשטעל- אינטעללינענט, זינד בעקעננטניששעש שען
 ט^דעפ-נעפאהר, קיינער פאר דיא וואקקער. ליס

 טיישטען דיא ליעפערן אונד צוריקקשדעקקען.
 פאן צווייקאמפפע רעש אין אונטער-^פפיציערע.

 יירישען דיא מיששען אשטעררייך אונד רושלאנד
 נינט זיא ראש זאנען■ זיך גאליציען אויש שאלדאטען

ר ך י ו א ז>ןנדערן רייך. אונד קאיזער פיר נל$ם  פי
ע ר ה י ע א א נ ע נ י ן י י נ ע ט ש שי ק  וואם- דא ע

 שצעפטער רעש אונטער לעגען זיא פיהרען. פען
 נלייכיערענטיגט אונד פרייא קאיזערש אונזערעש

 זיא שטאאטש-אננעהארינען. איכרינען רען טיט
 האנדעל ווו^ללען. זיא ווא ניעדערלאששען. זיך לןאננען
 אונד נימנאזיען בעליעבען׳ איהרעש נאך טריינען

 אין יודען מיללי^נען וואש בעזוכען. אוגיווערזיטאטען
ט רושלאנד ב י  אונדוועלנעש איזט. געשטאטטעט נ

 דאפפעל- דער ווענן האררען, איהרער ווירדע ל>ןז
 שודננען זיינע מעד.־ ניפט אשטעדריינש אדלער
 יידישע יערער מאנטע אדטברייטען זיא אינער

ט טושש גאליציען אדש שאלדאט צ ט ע  רען ש$ן י
 האלטען אויגען פאר זיך אשטערריינש ערבפיינד

 דך טוגענדען מיליטארישע דורך בעטיהען. דך אונד
ז״ אוישצוצייכנען

ן י ר (אי ע ש י ש ו ם ט ר י נ , ט י ר ער ע  ד
ע נ י י ן א י ד י ) י . ט ע ה ט א ר י י  אויש ה

נ ר ו ב ש ר ע ט ע  דער :טאן טעלענראפ״רט פ
יטטע, בויטענ-טיניסטער ו  נאנפאלנער צום דער ו

 בעשטימטט ודשנענראדשקי פינאנצטינישטעדם רעם
ן איינער טיט זיך האט איזט, ע ט פ י ו ט ע  י.ן ד י י ג

 פיינלי- קרייזען האהעדען רען אין וואם פערמאהלט•
עררענט. אדפזעהען נעם

א ם אדם וואורדע נייליך ט.) נ נ א נ ר ע (פ
י ני לא  יוננען טירקישען איינעם טרינען ראם נ

א אין דער נעשילדערט, מאננעש נ ע ד ז ס  איין ו
על- דיא אונד ווזףללטע ענטפיהרען יודעגמ^דנען

. ץ א ט ע ל ל י א פ
7 פאר 0 יאהרק. 0

 צמאלפטע רעם ע;דע רעם אויש ו$םאן (ה־םטוןוישער
יאוזוהמדערטס.•)

פאדטזעפצוע.) 84(.
̂ן !:אטט .געוענטעד  שדע •1 ;עפאללק א-זט קועף ד

 עדשאלל. ;עשד״א דאם וו* ואודן, מל*! איילטע אר.ד הדטד,
 אש ליקקע אימע פאלל ״;:ליעם רעם דורך וואר אמדעספעץ

 איינינע ;אך אונו נריאן וועלנע דוח־ ענסשטזמדיק. קדייזע
 פיעל אוינע אינט נדאן וואם ערסטע, דאם א״נד־אננען. אזדעדע

 ערנליקקט, •יא עד דאטטע קוש פאדנק. ׳אמסערנדע -אס וואד
 פער- ענטשטעללק צו נשט שפעדץ דעד ארך '־•";ע רעדק

ק ארף דא עי אלט פ*כטע,  דעם טיט אונד שווא;;, א־ט מ
 דען צו החמד, דך אום רענטק פחיק דעד אץ שוועדטע

ק  או;ד ;•עדערליעטם ;ערוינטע דא עד וו* איילטע, צודיקק מ
 קאםםפע;דק דעד רייהען דק הי;טער דא אינעתאנ, סעסם׳

טדאםטעטע. ההין איהדק
 !■וויעדערקעהרע אץ ניז פאוכק, העזעס מיד •וואדז־ע

אשר. עד נעפאהל
 אי;ע אמפערועה־טעם אידר אי;דעם פעפפי, רעף !׳,הא

 האסט דא הימין, דעה, . ל״נטעטע, פחידע נאזהאפטעד פאן
 וואורדע. ע;טריםםי<ץ דיר דא עלע;דע, דא פד עחאטין דוא

דאו ערודתע אדף,

ד' ע 8 ף י ו א ודוד, א.נא;;ענטק א״;טדעטע;דען ;■־א *!
; לא א ר ;ראטא;ע לו־פע;דק ניידען דעד א:נ6א: דעד ן, ע ;

צו;עזע;דעט. ס י ט

ודדד!■ ;עקריטטט האא־ א״ן אידר רע;ן דד. .ידעהע
 איך איי;ע;טהום, ס״ן איזט .דא צוריקקנליקקקד, גייאן. שד־ע
 והמן רך. צערטדעטע איך אמד ע-נ-טעט, טד ויא האנע

אינע-לעפע־טם.■ אמפע-לעפצט ;י:ט טד דא דא
 או;;ליקן- דיא האדגיש פעפם׳, לאכטע ,פערשטעהע, .אץ

 איי- אץ טיטטען ימטזעטצען טיט דך דא נעט־אנטע;ד, לינע
ואה. פדדען ׳שאטלאזעד שאאי ;עד

יוחמ-רתע, אייעילדען, עטוואם דיר םט6דא־ .דוא
םא;;עם.׳ נעהעדצטען א״;עם ליעננען דאם ווירסט תא

 חמן יודען. דעד *־׳ידעסרוף איין עדטאנטע ■עטצט
 ק״לקשלא; דעד פלאטצליך. זיך ערהאב אנודאל

 שטאהל דין וואי פיעלטעהר :עטדאפפק, ט נ י ; איהן האטטע
 ;וד אמד ;קדמנק, עיס6א;;ד״ דעעש אחועודידע דא אץ

 אם אמד ;׳עדעתעווא־פק פיט א־הן האטטע שטודץ דעססען
 טאדעם־צוקקועק אץ דך יע;ער ניז עםט;עהאלםען.6 נאדק

 דמעם נלוטע דעם פיט דעד האטטע שאן וואלצטע. איהם פאן
 ;יעדעי- אימ;עד־ו;;ע;ק דא יי;;ליע א־נעתאםסקע פימדעס
 צודקק- העם פלאפפטע קלי:;ע נעראטהעטע מע אגד ;עהדען,

 קאפפף קו־צע־ אבע- דדיטפער, איין ע;פ;ע;ק. נדאן קעהחמדק
 ;עפידרטען ;ליקץליך אימעס טיט דעד אנדאל, פד עוטשיעד

 ליינע פאם ;ע;;עדפ דמעם אדם ע;עטען6נעווא דען היענע
 דעד אין ורינעין דק ̂ע־שטיפטעלטק יען אגד ט-ע;;טע

 דעד ;הפיה, רני איהן ווא צושל״דערטע, ק־״זעם דעם פיטטע
 פ־ויק דעו טינעק אמד שלייעון צעי־שםענען דען טיט
 לע;ע6ם די;ע אץ ערנא;ד,6 פ-״;דע פע-וואונדעטען דיא

:אהם.
וואג־ טהאט אנודאל עכט.6:ע דאם נראמפע -י;;םאום

 פררא אוני ן ה א ק מארי•; טאדנענש. דעש טעק
 רען אום נעדראדגזע. טאדע רעש טיט איננארן. אויש

 אינערזיע- ענטנעהען, צו דר^הונג דיעזער פ^לנען
 רדנריט- יוננע דע־ שאלאניני. נא־ דאהן רעלטע

 פאלאשט-נעאמטען. טירקישען איינעם זאהן טעי,
 נאך אונד פעשטנענאטמען מאנאשטיר נייא וואורדע

 פער- יעטען נאך ער וו̂ו פ־יזן נענראנט■ שא־אניני
וואורדע. נאננט

 ער- טיניסטעריאל דעם פאר-געיטיכטע דיא
לאססעס

— קא;צלייא. ^-טהזןד^קפען דעד ;ו;םטען צו —
 !>!רטה$ראקםען לונלויער דיא קזןוננטע ■וואש

 קולטוסטי- רעם איחרען אץ האנען, פע־אנלאששט
 רא נענען שטאטוטען אונטערנרייטעטען נישטעריום

 ארפצו. דורנםיהרונגם-קאממיםיאן א־טהאדאקשע
 מאנבעד וואהל זיך ווירד פראנע דיעזע ?- טרעטען

 דאנען. פארנעעיענט לעזער נעעהרטען אונזערער
ם אדך נ ו  איינע וויא ראטהזעלהאפט, עם וואר א

̂ד>!לןש אלם זיך דיא נעטיינדע.  קאנשטיטואי- ̂רטה
 נדעללער זא אין פארטייא-דישציפלין דיא ודלל, רען

וואנט. טישאנטען צו ודיזע
א זיך שטעללט נץ  איינע אלש זאנע נאנצע ד

ן א י צ א ק י פ י ט ש י הערדם. מ
 ק י נ פ י ל - ש י ק אדם נאצל־ך ערהאלטען ודר

:צושריפט פאלגענדע
 י רעדאקטער הערר האננעעדדטער

 לעזעד אונדאייפרינער אנאננענט טרייער אלש
 עם איך עראנטע נלאטטעש• נעשאטצטען איהרעם

 101 נומי אץ איהרען אדף פפלינט• הי־לינע אלם
ע ר ע ״ד טיטעל רעם אונטער ט נ ע ל ע נ מ ה א  ל

ל• ע ד נ י ו ו  שטייער צור ארטיקעל ערשיענענען ש
מאנען. צו נעטערקוננ איינע וואהדהייט דער

 דיא נענע! ווירד אדטיקעל נענאננטעם אין
̂זגע- ודיזע העפטינשטער אץ נעמיינדע לונלדער  לז

̂נען;  נעאנזינטינטען איינעם ודרד דיעזעלנע צז
 נע- דיעזע וואללטע אלם נעשולדינט. שודנדעלם

 זיין• אדטהאדאקס נאך' נאטען רעם נלאש מיינדע
 פאר- געננערישען דער טיט אגע־ ווירקלינקייט אץ

 ציי- יענער שריינער נעהען. האנד אן האנד טה־יא
האדם נל את ק ״הד דאם >!םפענבאד האט *> לען

— דעה נלאפנזעש, ד־עזעס דעדאקפעד דעד וואר *)
 צמענען ארטיקעלם יע;עם לעזעד א;נע;ע6או;נע ■עדער וויא

 ;ע- לונלויער דיא אויף זעהר זא ;•נם פיפעל דק — ווירד
 האט, נעצ!);ק ק!ן;;רעסם-קא;צל"א דיא אויף אלם פימדע,
;עזעטצ- יעדע }ד!)קס'ע1אדטה או;;א־יש-ייהישען דעד וועלבע

 -6ערצורי6 אמד דאוטה פא; יודען, דיא ;טאפפערק-ט דעד וער
̂ם- אי;נע״ע:באהד פיט עאפפפפק דדנדדועק, לו;;  זמטשל

 א;- דק פרק א״זעתע אימע ודא וועה-טק אמד םע;ה״ט
 שיזן פאן צאהלטע חטען נ־ידען פאן א:. פ-;דע דעד א;;—

 ;*ך אמד פערוואו;ועטען, צאהלדשק דק ;ענק טוךטע
 ער- *רטהייל קימק קטטע1 ר״נערישע דא קאמטע א־פפעד
 אינערצאהל ועד פא־טה״ל דק האטטע דא מך דמק.

 פע-שטא-־ א,ש אנ, ל־״טע א־ממע נאנ שיקקטע טם—נע אמד
 מדען וער א;שטחמ;מ: אללעד )םין1ט־ הערג״צווקלק. קג;
 קריז איד.- וואד שאן אמפערטיידלץ. אמטעד;א;; אשד וואר

 אמד ערפאטטען, צו אן, דא פי;;ען שאן ;עווא־וק, ע;;עד
 פיט צופערדנם, דא פעיקמרנטע פ״;דע דעו •דנצק דאס
 שפעטטער- דא זאהען. זמנגזמק זיע;ע ;אהק דעם דעזע דעד
 דודך שיאיט-־וף אש-ען ט־אפפעטק חא טלאטצלץ טען
 ןשט~ט.ראסשע דעד לרף ;עשט-עקקטען אש שט־אםטען, חא

העראן. שטורם דעד ודא ;עפאוצערטע ניויזטק
̂ו• עד;ענעט א״ך, •עלמענעם  ד־טע- דא דעפען א

צו. ק!!פפפע;דען רען
שאטא;דא;ם. שטיפפע רא עשפינטע רוואדםם|■1.פ

וועהדט!• דך וואם ;יעדער, .וזיעט
 דישע צור נא;ע;שיטצען ויא דיקקטק ותק דמק ארף

 אש וויינע- הא ווארק זאפא־ט או;ד פא־. ר״טעד דעו
או;ד';עפ*;ק. אופצימעלט עפפזף־ע־ וער דקקק

 הדסה שדע |■ פיממען דק צו פץ נייעט ט׳־, .העלפט
 איהרער אוש דא א;נליקק דעססק נ״א צו, ריטטעד דעם

עמואנטע. ערשטא־ימ:
)ל;ט.)18 עטצו;:1איט6(


