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ש. ו ב נ י א ד דעדאקמער:מ׳ אונד העדויסנעבער תרנ׳ב. מיטטוואךנ׳באלול בידאפעסט

 ם־אנו- דעתן אכא״ענטען, הזית; דיעתנינק ■•־
 אום ווערדען נעהט, ענדע צו שעפטעמבער 1•י'׳ א: דע־אציא;
 אין אונטעלנרעבונג קיינע דאטיט עתוכם, דערזעלבק עינייעדונג

א״נטלעטע. אדי־עסטע איהרע אן בלאטטעס דעס צוזענ־ונג לע־
̂ננענמען, העלרען נעעדלטען דיא בא:ק דיר דע־ אב

̂וויא איזט, ענדע צו נ-־אנידע־אציאן יען  נייא דיא זז
 אויטטער?* דאלויף פראנומעראנטען איינטרעטענדען

 סעטא־אט• אין דיא איינצאהלונג דעד בייא ליא דאס •אט.
̂כאינמעדעסאנמע ערשיענענע אבי־־דקק  ע־צארלונג ד

 דע־ אנ£אנ: דען אונד יודע״ אונד •אריסטאקראט
 בעאנשסרו־ או;ס £אן ע־צאהלוננען לויפענדען ב״ייען

̂טאנע דיעזע ווערדען פעילאננען אייף קאננען. נען  לז
 זאפארט טלאנומע־אציאן דע־ איינצאדלי;; בייא יעדי;□

צינעשיללם.

איבערדכט. פאליטיעע
*א ם ם א ניאף 1. — — אוננאינס. לא;ע ד־א איבע* ;

 נראה ד,אט ;אטשטאי פעדנאנגענען אם
ע נ י י א ם ע י ר ע פ ע ן י א י נ א פ פ  געהאל- רעדע א

 איג- דעד ציעלע דיא אינער ער וועלנער אין טען,
 ״נאציאנאל-פאר- שטעהענדען פידדוננ זיינער טער

 שאלנענדעש אנדערעם אונטער אונד שפראך טייא׳
 אוננא- יעטצינען דער הויפט-פעהלער .דער :זאנטע
 איד,רע ראם דא-ין, בעשטעהט רעניעדונל רישען

 רע. פריהערען •עט פא־טזעמצו:: איינע פאליטיר:
 קאיאטאן פאליטיק דער זיסטעטט. - ניערוננם

 קאט- 'פאליטישען' אונזע־ען אין איזט. ס י א ם י ם
 איינצעל-אינטערעססע ראש ציט־יסט טריטט פפען
 ~א פארדערנרונד. רען אי; פראטעקציאן דיא או;־

 צייט דיא אין יי; רייכען איבעלש דיע;עם וואורצעלן
 עם מאן מושם צוריקק. רעניערוננ פריהערען דער

 1 מא] וויא זעהען. לאנעלן נעומששען אי־נעם מיט נישט
 . מאן דעם טישאו. מאננע יענעם איזט■ בעשטרעבט

 | ומערער פערדאנקט■ איבעל אנדערע אונד ריעזעט
 | יעטצט דער י פערהעלפען צו פיהרער-ראללע צור
 ן פ־אטעש- דעש אוגד קאטראליצישמוש רעם שען צוד

 ! פ$ן איזט שטרייט אמשנעבראשענע טאנטישמום
 [ יעטצינען דיא וו^־דען. פא־שערייטעט דאנד לאננער

 ן רענן מאבט; וואהרע קיינע געזיטצען מיניכטער
 איבער- פעסטע אייגע דער דעריענינע■ איזט מאנטי;
 אב- וואש נעטר,אן. וואש בעז־טצט׳ דאריבער ציינו;;

 מושם. ווערדען נעשאפפען וואש או;ד נעאנדערט
 פערטרייען דאש מאן מושש איבערציינוננ דיעזע פיר
 פערטרויען ראם וועלכעם געוויננען. נאציאן דער
 דעד פ^לנט. קאנינש קאנשטיטוציאנעללען רעם

 נ י ט נ י ר פיר ער וואש דורכפיהרט. דאשיענינע
 דיא !ומרד ן ע ל ה $ פ ע ב אידם וואש ניבט האלט׳
ך דער גאך מאבט■  דיא ניבט זאלל שטדעבע׳ אי
 דעד טאכט דיא ;אנדע־ן מענשען. ם ע נ י י א מאבט

 גע■ נעלענענהייט יעדע ווערדע איך דין. ן א צי א נ
 או;. ני; וואבצוריטטעלן■ נאציאן ■יא אום ניטצען■

 ;יין נעוו^רדען קאנשטיטוציאנעלל ווירקליך נאין
ווירד׳׳

— א. ו נ ע נ אין ן ע ;ן1 צ נ א ו 4 ד־א 11. —
 הא- אים דך פעחאממעלטען מאבע פארינע

א שטאדט איטאליעגישען •ער פען ו נ ע שיפ דיא נ

 בענריסוננ ציר נאציאנען א־י־אפאישען אללע־ סע
 מיט דער איטאליען, פאן ט ד ע י מ ו ה קאנינש דעש

ן א עט נ ;יינעד  וואר, נעקאמטען נענוא נאך הלי
 אטעריקא-ענטדעק- העם עד,רע; צו יא־ט היא אום

ם קערש ו מב ו  פענאנשטאלטעטעאויששטעל- קאל
 וואר פראנקריינש ;ייטען פאן בעדכטינען. צי לו;נ

ענ אדמיראל י ער ד י  פ־אנ- דע־ שפיטצע דע־ אן נ
 איבער- א־מ־־אל ־ע־ ערשיענען. פלאטטע צאדשען

 רער פראזידענטען דעש האנדשרייבען איין רייבטע
 הומגערט קאנינ וועלבעם רעפובליק, פ־אנצאזישען

 ענטנענעננאהם. ווארטען הולדפאללשטען דע; מיט |
 פ־אד- יאש אומשטאנ־עש. דעם אנבעטראבט אין

אה רענט נ אר ער אלש נייליך דך ק ש י ש ו . ר י אנ
פער ;ייטע טאננער פאן ומרד ציינטע׳ ר א ט א ט י
 אן פראנקרייכש אננאהע־וג; היא ראש טוטהעט, !
 לעטצטע- אום נעשיעהט׳ דעשהלאב נור איטאליען !
 אלם עש אינד לאזצורייששע; דרייבונדע פאם רעם י
 על;אשש-לאטה- ומעדעד-עדאבערוננ צור ווערקציינ ,

געניטצען. צו ריננענם
 - פיניםטעמום. רוסישען אים פע־אנדעמננען - 11.!

- טינישטער רושישען ביידע; דיא ע ; ש י ו  ו
 וועשהאלב ק־אנק, ד;ד ם ר ע י ג אולר י ק ם ד א ר נ

 מיני- 2 אנדעדען נאך צארענ-ריינע איש דד מאן
 פינאנצ- דעם נאכפאלנער צום אוטדעהט. שטערן

 ביזהערינע דע־ איזט ומשנענדאדשקי מינישטערם
ע נמטענ-טינישטער רושישע ט ט י ו  כעשטיטטט, ו
 ווא־ע׳ ע־פאלנט שאן פ־עללייבט ערנעננונג דעששע;

 איןיי;נששדדצ~טניבט;אומיט נעיאד־ע דך ער ווענן
ע אייגע האטטע, פערגעבשע; ט פ י ו ט ע ן נ י ד י  י

 פיינלינעש האפע רושישע; אש וואם הייראטהען׳ צו
 עש אי;ט אמשלאנ־ דאש פיר עררענט. אויפזעהען
 רושישער ווער נלייבנילטינ■ ציעטליך איבדינענם

 עש איזט אניעיש ומרד. ווערדען פינאנצטינישטע־
 דעש טינישטעריוטש רושישען דעש פאשטע; דעם טיט

 ש, ר ע י ג ם׳ הערר אינה,אבער. דעששען ן. ר ע ש ש י י א
 אונד בעפינדעט אורלמב אמך. נענענווא־ט־נ דך

 דעפאר. ״א;יאטישען דעם לייטע־ פאש פארלי־פינ
 א־וט ווירד.ניערם פערטרעטען ן. י ק ש י ש טעטענטש״.

 דעש בעקאננט, פאליטיקער פדיעדליעבענדע־ אלש
 פערדאנקען צו אללייין אוגד איינצינ פיעלליינט עם

 איינעם צו ניבט יעטצט בי; דך רושלאנל דאם אי;ט■
ק לאששען. הערייסשען האט קריענע  פראוויזארי- ;

 דעם פאן היננענען. ין שק י ש פערטרעטער שער
 העררן דעם נאבפאלנער דער עד דאם שפריבטי. מאן

 טאנן, ראביאטער איין איזט וועדדען;אלל. ניערם ,פ
 נעהייטען דען אין שייט. נעוואלט-טיטטעל קיי; דער

 אנלאשליך 7נ"ל וועלבע איטענשטיקקען. רושישען
 בולנארי- דעש מארדע־ דיא נענען זאפיא אין דער
 דורננעפיהר- ו ו ע ש ט ל ע ב פינאנצמינישטערש שען
 וואו־דען. ענטדעקקט שלוסם-פערד,א;דלוננ טען

 פאן ראללע. מיזעראבלע איינע שישקין שפיעלט
 ער ווענן ער■ דאש מאן, בעפירנטעט טאננע דעועש

 נע- זא דיא ;אפאדט ומרה איישערן דעש מינישטער
 אמפראללען פ־אנע״ •אריענטאלישע נעפאד״־ליכע

 פערומקקעלוננען קדיענערישע וועלכער אמם ומרה
 פורבט דיע;ע אב קאננען. ענטשטעהען אייראפא פיר

אינערהמפט שישקין אב או;ד בענרינדעטע, אייגע

 איזט■ אמשעתעהען איישעדע; רעש טינישטע־ צום
ציינען. צוקינפט נאבשטע דיא טוש דאש

ע נ י י ט ז א ט ס ע י א ן מ - אי ר י ק פ נ י  פ
 אוהר '2 פאר טינוטען איינינע פארנעשטעדן. ן.) ע ב

 אייננע- פינפקירבען אי; ראנינ הער אי;ט מיטטאנם.
 אננע;אממעלטע מאששענהאפט דיא ווא טראפפען,

 נע- דען בעפאלקערונג נעקליידעטע פעשטלי־ אוני
 כע- פאן שטורם איינעם טיט טאנארבען ליעבטען

 העש אנשפראניע ־יא אדף בענ־יששטע. נייסטעח־ננ
 דינע ערוויעדעדטע ר ע נ נ י ד י • א בירנערטיישטע־ש

 דיעשמאל טיך ״אבוואהל :פאלנעניעש טאיעשטאט
 היע- ע'אינטערעששען ש י ר א ט י ל י ט פארנעהטליך

קאנן נעפיהרט הער פער- דעששען דא איך האבע]̂.

 ומע- איך ווא נין. נעקאטמען שטאדט דיעוע אק
 אנהאנג- טר״ען דער בעומי;ען פיעלען :א יערי,אלט

 ומא בין. בענעגנעט ליעבע הולדינענדען אוגד ל־בקייט
 הערצליבען בערייטעטען ׳עטצט טיר דעם אמם איך

 פינפ- א״נוואהנע־ דיא האבען עדזעהע. עטפפאנג
 בעוואדדט. אונפעראנדעריט נעם־הלע דיעזע קידכענס

 מיינען היעפיר ;ענדער איהרע אוגד זיא עמפפאננען
 האש איבערציינט■ דא זייען אוג־ ראנק. אמפריבטינען !

 שטרעב. דיע;ער פארטשריטט שטעטינען דען איך
 מיינען טיט איגד פריידען;עהע טיט שטאדט זאטען

 כעניים- ואנהאלטענדע בענלייטע.־ ומנשען בעסטען
עליענ-רופע. טע־טע
 ש ע ,־ ע ;נ ו א ע ז י י ר - ט ל ע ו ו

 פראנין ערצהעדצא; ן.) ע ב ר ע - נ א ר ה ט
ד נ א נ י ד ר ע  דע- טאגאט אים ומרד דיעשטע פ

 איבעדיש וייזע אייגע יאהרעם דיעדעם צעמבער
אוננעפאה־ אמך- דמע־ דערען אונטערנעהטען, טעער

 זאלל רייזע דיע;ע אי;ט. בערעבנעט טאנאטע 11
 דיענען בעלעה־וננ צור ערצהערצאנ יעם ני־ ניבט
 וועלט ומיטע דיא ביעטען. נעלעגענהייט איד,ם או;ר
 ;אג- לערנען, צו קעננען אנשויאוננ אייגענער אמם
 איג- האגדעלש-פאל־טישע פיר אמך ;אלל דא דער;

 7נאמל בעשטעהט עם וועדדען. בעניטצט טערעששען
 דעם ענטומקקעלוננ בעששערען צור פלאן, דעד

 פע־קעהרש - האנדעלש אוננארישען - אשטע־רייביש
 נראשעש איין שטאאטען. אינע־ועאישען רען טיט

 נעוואששע־ן דען נאך קריענש-ש־פף טאדע־נעש
 אוישטראליענם אוגד אשט-אזיענש אשט-אינדיענם•

 דיטע פינאנציעללע דיא איבער ענט;ענדען. צו
 דיא יעטצט פערהאנדעלן אנגעלענענהייט דע;ער

 איין אוננארנם. אוגד אשטערריינש רעניע־וננען
וועלט-ריי;ע, דע;ער קאשטען דער טהייל נעומששער

 שיפפש- דען פיר דער נ־אשטענטהיילם צוואר אוגד !
 אמש נאטלץ זאלל נעטראס נאטהינע בעטריעב !

 דיא ווערדען. נעשטריטטען שטאאטש-קאשסע דער
 דא דאטטע מאנאדניע אשטער־ייניש-אוננארישע

 דיא בייצושטייערן. נולדען הונדעדטטויזענד איינינע
 אוגד הערצאנס דעש אמשלאנען ;ע נ 'ל נ א ;־ ע פ

 פריוואט-קאסשע דע־ אמם בענלייטוננ;אללען דינער
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 ר ע ז ע י ו אן דאהער קאנשטאטי־ע; וויו נעדרוקקט. בער״טם
 אלם איוב) בנות וני חיוה דיא סןוווןהל !•א ואם שסעללע,

 •טלי — האנען נעלאיט וינטיג (טה$ר) ואטהועל ואם אדך
 שטעטס דאפק ווארען וויו פערועהק. אדם נוו שלי״:

 חיל&ע נאטטעם פיט ויא פאהנע, ועו •יא ואם א־נערצ״נט.
 נעדאנקענ- איין וועווען. נל״נען טו״א איזט. אונבעפלעקקם

̂סטק. ועהו אונם אויך ווארע אויפטדש  העוצלינק וויללק
 קן־נע• נעוייטם : 1900 באטש־טאדאראש - ■' נווסם

̂וע טעוקט.  פעלשא- אץ ווי י׳ הערק - נעצוןנק. נ־נט ל
 • ק אץ וויטטמאנן ם׳ העיק - וןרנעםערקט.6 :פאלו

 יייך ק' )נעו-ואננינעו1 העוון עהוודווען ׳1 אן :באב^טד,
 )לף0א הערק אן ארע־ ,14 קאנינםנאםםע נוואטעםט אין

 ןץנע•6 )1 :״הברכה■ — .10 נום׳ ק>)נינםנאסםע פראנקל
 היעה ז*ןהן, ללוויים עי ט׳ נוכהאנרלוננ ועו אין )2 טעוקט.

 קוולאנדער עט אוללטאנן :ש׳ קי מי - <• קוןנינסנאםטע
 ועהר קאנן ואמיט )1 הי: נליק העוון — נראסווארד״ן. אין

 ערוואהג- איהנען פאן רעו נ״א אבער ווערוען, נעשווינדעלם
 קיינען )2 אויסנעשלוןםםען. טיסנרו־ך יערער איוט טיוטא טען

 יע6ל ריא דנו נעצאנען ניבט - פ>ןרנעםערקט• )3 וועוטה.
 אץטעזא- ני לי מר, אין ■אבאננענט - העיוען: וער

 אין אבאנגענט׳ מאידאנקא׳י״טרייער אין ,ם יי טעלענד׳
 אץמאדיאר- ביעטש׳מים׳ אין בלי טי אבאאי-באנטוי■

 אץ ר יי בארטניקי, אין נעסטל ט׳ ט׳׳פיק. לאפאש׳
נ׳-אלטאש.

וואארענ-בעריכט.
אונדפראדוקטענ-נעטאפט. נעטריידע- בודאפעסטער

צ וו  סעטערצענטנער 14,000 וואודרען עם ן, ע ״
̂כע ו־א נענען ונר פרייוע ויא פעדקויפט.  25 נין 20 אום פאיוו

 הערנטט-ווייצק ,7.62 טארץ־אפדיל-וו״צען ניערוינער. פר
7.20.

 טיטטעלוואארע טאסינ. וואו נעשאפט ראם ■ן. ק*
 6 פק פריפא קר- 35 נולוען 6 כיו ין׳ 15 נולרען 6 פאן

 פעטער- 6.000 אוסזאטץ קרי. 70 דלוק 0 ביו קרי 40 נולרען
צענטנעי.
 טטצענטנעו 3.000 ונוטען פערשיעדענע ע. ם ס ר ע נ
 10 נולד׳ 5 פאן טיטטעל-וואארע :בעצאהלטע מאן אנואפץ.

 80 נולד׳ 5 פאן וואארע נעססערע קרי, 40 נולד׳ 5 כיו קד׳
5.45 נין 5.40 פלי נערסטע נייע קרי. — כולד׳ 6 נץ קו׳

 וואודדען אדםנענ!ןט נ־אסעיעם נייא ר. ע פ א ה
 טעוקאנטיל-האפער אופנעזעטצט. טעטעוצענטנעו 4000

 נאד.נ- קרי, 25 נולד׳ 5 כה קרי 15 נולד׳ 5 פק וואורדע
 פויטא קי׳, 40 נולד׳ 5 כיו קר׳ 20 כולד• 5 פאן וואאיע

̂ן האפעו נייער ק־׳ 55 נולד׳ 5 כיו ק-׳ 45 נולד׳ 5 פק  םו
נעצאהלס. ק״ 65 נולד׳ 5 נין קי׳ 30 נולד׳ 5

ע. ן י י ר ם - ל ה ע ט
קילוןנראמם). 100 (פער

7 6 5 4 3 2 1 0 נוס׳
6.80 9.30 10.80 11.50 12.:10 12.60 13.20 14.20 סרייז

קארן־קל״ע ג 8* 4 8' י 8 נוס׳
5.- ־ . •־ ־ ־ 5.30 סרייז

סנישע 85 ̂נ :בעצאהלטע שאן 1 ן. ע מ י ו ל ם פ
שטיקק 100 סעיבישע ,21.42 פל׳ צו קילאנר׳ י , ־1םי שטיק

שגישע מ* •18. 50 ל׳8 צו אויאנם סערבישע ,20. 09 ל׳6 צו
נוטער אין ט שליעס נעשאפט ראם .18.53 של׳ אוזאנם

פעטעדצענטנער. 6.000 אוטזאטץ שטיטפונג.
אוג־ ראהשפיריטוס נעצאהלט פאן ריטוט. שפי
ויגאדע רא£ם ע סע־שטייע־־מ קד׳, - נולד׳ 16 שעדשטייע־ם

קי׳. - נולד׳ - :נטען קאנזוטן אן קרי, 50 נולד׳ 52
.53.50 ל׳6 ע ר א ן > ו ו ־ ע ם ע ד. ס פיע

 נעדיננע אהט נאכפ״אנע דיא יטט(חלב). ל נש או
 קר׳ 50 פל. 35 כיו קר. — פל. 35 טיט איזט קעמ-אונשליטט

נוןהירען. צו
ן ע ט א ו נ ״  פער 11.75 פלי ביו 11-. פלי פאן ל

ק'לוןנ־אטם. 100
 אוננארישע נעצאהלטע: טאן ע. ט ה״ ע ה וון

כיו 80 קיה-ה״טע נולד׳ 85 כה 82 פאן !)נסען־הייטע שייערע

 90 פאן פיטטליננע נולד׳׳ 130 נין 125 פאן קני־פען נולד׳ 82
 0 פיון שווערע ראפה״טע קילאנ-אטם. 100 פער נולד׳ 95 בה

 50 נולר׳ 7 פק לייכטע קרי, - נולי׳ 10 כה קי׳ 50 נולד׳
פאאה פער ק־׳ 50 נולד, 8 כיו ירי

 אונד טעטעיצענטנער 3000 צירקא שאפוואללע.
 אונו פל. 160 כין פל. 155 טונואןללע מ־טטעלפ״נע צווא־ו

 פל, 130 נין פל. 110 שכ$פפוו!ןללק סיטטלע נום פל, 166
 פל. 180 ני! פל. 101 קאסטצוועקקען צו קאטטוווןללען
 פל. 102 כיו פל. 100 טיליטארטוך צו קאטטוווןללען
 108 כיו פל. 90 טיטטעלפיינע אונו טיטטלע קאטטוווןללען

 צ־נאיאוווןללען פל. 103 נין פל. 100 צודישורען נעריננע פל.
 פל. 40 נין פל. 45 שוו״פםשורוו!ןללען פל. 94 כיו פל. 93

 פאכריקסנעוואשענע של. 43 כיו פל. 38 שוו״יםשלאטטווווללען
̂ללען קילוןנרי. 100 פער אללעם פל. 192 נין פל. 178 וו
 קאלנעי לענענדע לענהאפט. צופוהרען ר. ע נ ל א ק

̂נואטם פער קרי 46 פריטא קרי, 40 נין 38  פער־ ןהנע1 קיל
צעהרוננםשטייער.

 היער טצטה 150 צירקא ם־אפען עם א. ק י ר פ א פ
 66 כין 65 הוןכפריטא מאטטער. וואר שטיטטוננ דיא איין,

 כיו 14 טערציא סל., 30 םעקונרא פל., 48 נין 45 פדיסא ל..6
פל. 38 כיו 34 שוןטען פל., 18

לזענ-פרינטע. פאן פיזוןלען נייע נראפע הי
 7 פוןן צווערנ-נזןהנען קרי׳ — נולד׳ 6 כיו קר - נולרק —

 - נול׳ — פאן לינוק נייע קרי, 25 נולד׳ 7 ני! - נולד׳
 28.— כיו 26.— פלי פק נלויער ם$ד,ן קר׳ — נולד׳ 9 כיו קד׳

כיו - נולד׳ - פאן פיהןלען -. נולד׳ 24 נין 22 ק פ נרו־ער
 ין׳ — נולד׳ — צו ענטהילוטע אוננארישע נולד׳ —

 קר׳. — נולד׳ — כיו נולד׳ - פאן עדציינניס אדסלאנרישעם
 9 פאן הירוע-נריץ נולי. 20 נין 18 פאן נער־טערט קימטעל

 50 נולד׳ 9 פאן האנפואטק קי׳, 50 נולד׳ 10 נין — נולד׳
 — נולד׳ — פאן טאהאדואטען קר׳. — נולד׳ 10 כיו קר׳
כיו כ־׳ - נולד׳ — אננויא-ווייקען קד׳׳ — נולד׳ — כיו קד׳

יילוןנראטם. 100 פער אללעם
: כעד ד■ ע י• א בעטרו; פריי!-שםיינערוננ דיא ט. י

כיו — קא־בוואארע צאהלטע ראן קיסטע. פער פל׳ 4
 ,31.— פל׳ צו קיסטענ-אייער פדיטא .1.— פלי צו שטיקק —
 וןרינינאל- פער —=. כיו 30-. פל׳ צו ט־נדעדע —.— כיו

שטיקק. 1440 א קיסטע
 38 נויערנ-וואארע פ. נ י ר ע ר־נ ע י י א ד ע נ ע י ו ו
.33.50 פל׳ דאןכפריפא קיפטענ-אייער ;פל 1 פער שטיקק

סעסטעטבער. <0. פאם לא.טטא-ציעהוננ
46 82 14 62 52 ן ^ י ן ן
60 10 77 35 25 *ן א ר ג
78 41 82 8 79 ר א ר ו ש ע מ ע ט

קאנקורז.
עק>0בא.ר יפאםט ר א ב ל ע ב -14 י ד ר ע י ד אץ

 ארך דעי !טטען׳4ארפנענ טו־ב איץ זאפא־ט ודרד
 לעזען אוננאריש אונד' דייטט יידיט. 'אין קינדער 6

 יאהרעטנעהאלט קאנן. אונטערריבטען שרייבען אינד
אן אפפערטע גולדען. 300 בין 250
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איבער פרייזבלאטט איין זיא פערלאנגען

הדסים לולבים אתרוגים׳
 נראססהאנדלוננס-הויוע אלטרענאמירטען פ$ם

$3611161 ?)01101• ח) 11-1684.

•ע־א. א ק ש ם א נ י א פה לפ״ק, תיניב כיה נ׳ נעהיית
 טרה כשית דכא גנרא האי לננוד נויחט שוכ״ט

•עיא. כט־יעפט נ״ יאטטע־ שמואל
 לאאיים שיטהול לנקשו אוטו נקצידה כאת׳ הנני

 אטר, וטיר. הינף אתחנים על הפוייוקיראנט אד. לי לשלוח
 שראיתי יען אהרים. סוחרים סאת ל' הי׳ אחדים ששנים
 יקנו שילא ניתנים אשד א שליט איין צדיק' טאר. טנתנים

 טוב אטנע לא אני נם ע״: טדע־נ אם כי אהדים סוח־ים סאת
 נ׳ על הפד״יקוראנט אד, לי לשלוח טיד אנקש רק מנעליו,

הדושויט. •דידו א״ד — טיניס.

שטוינעט! איני זעהעט דארעט,
 פאטענט־ אטע־־קאנישק וער פאםםא-פע־וואלטוננ דא

 טיעף וואא־ען ואטטטלינע פעדקדפט יילנערוואארענ-פאנויק
 אלוא 6.25 £ל נור פיר שאטצוננס-ווערטהע. רעם אונטעי

̂ט אדנ״טם־לאהנעס, נלאסען דעס האלפטע רא קיש  ערהא
ס נעדיענענעם א״סע-סט אק •עדערטאנן  שפ״זע-סערווי

 פיר והרו אוגד סאטענט-דלנער, אטעדקאדשק פ״נטטען ועם ארם
 נאדאנטירט. יאה־ע 10 אויף נעשטעקקע דעי וו״םם־נל״נק ראם
 דלנער פאטענט אטעדיק׳ אלם נאנעלן! 6 אוני לאפפעלן 0( 12
 _ — לאפפעל - קאפפעע 6
. . . — — טאפעל-טעםסע־ 6
. . . . — — יוספענ-שאטפער 1
. . . . — — נדלנ-שאפפער 1
. , . . שנאפם־בעכער א״ער־אדער 2
. . . .נשניפ-ניקסע(הדס׳ צוקער-אדעד 1
. . . * — — טאססען וויקטאדיע 3
. . . . — טאפעלליינטע- - שאלאנ 2

 פאטענט-דלנעד. אטעדיק• פ״נסטעם ארם שטיקק 34
 50 אינע- פריהער וועלנע שטיקק. 34 ואטטטלינע

 ניכט אים 6.25 £ל נוד ■עטצט האנען. נעקאכטעט £ל
 ועטור אנשטאנדלאו נעלד דאם ווירד פאללע קאכיוענירענדען

 אדם. ״י־קא אהנע נעשטעללוננ ■עדע דאהער נענענק,
 נענען פערוענדונ: ק־׳. 15 פאקעט פער פוטצ-פולוועד

־׳:טען צו נעשטעללוננען יעד אונד נאכנאהטע, אדעד נאאד
פאטעגט־דלבער-דעשאט אמעריקאנישע יאם אן
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כפור יום אוגד השגה ראש פיר
 יאהר. נאנצע דאם פיר זאוויא

 דא עמפפיעהלט איזראעליטען דער פעטטנעבעטע
:ם>ורטימענטם-בוכהאנדלוננ אונטענשטעהענדע

 אינעדועטצונג דייטשער פאפיעו וועלין נאנדע 9 מחוור
 פ־אנט״. אץ דיעועלנען :פל׳ 3 ל״נוואנד-באנד עלענאנטעם

 איבעריעטצונג אוננארישער באנרע 9 טחיור פלי. 4 באנה
 פדאנט- אין דיעיעלנען פלי, 4 לי־נוואנד-באנד עלענאנטעם

 איבעדיעטצוננ, ״דישער נאנדע 9 טחוור פלי. 4.50 נאנר.
 פדאנט- אין דיעועלנען פלי, 3.80 ל״נוואנד-נאנד עלענאנטעם

 אוננא־ישעי ר״טשעד. טיט נאנרע, 4 מחוור פלי. 4.50 נאנד
 ליינוואנד-נאנד עלענאנטעם אינעריעטצוננ. ״וישער ןדעד4
 באנדע 2 סהוור פלי. 2.50 פראנט-נאנד אץ דיעועלבען פל.׳ 2

 ל״נוואנד-באנד עלענאנטעם א־נעתעטצונג, דייטשער פיט
 טיט נאנק ,/' לעדער-באנדע שטא־קע 2 מחוור פלי. 1.40
פל׳ 2.80 אינערועטצונג אונה אורג מעשה ליי, ניה לוי סטה

קאלב- פפט, סא אין ׳ניכער, דאסענ-געבעם : :־ויטגעשעגקע ב; שיר
יטשער, די *׳ יידישעו אין . עלפענביין נייא ̂וויא ־, אין זז לעדעו

פל׳. 8 ניז ,6 ,4 ,3 ׳2 א , איבערזעמצונג, אוגנארישע־ אדעי
ענטע אוגד שאם£וון$לל־ פיינפטען ק6 קם־לאנעד שאב־י
נולדק׳ !12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 16* ׳ם־ת-=ל־ זיידעג
3 .2 , 1 ביז קר־ 50 פז$ן ,) ̂רטען!;עטרות ■אונד זילנערב ̂לד■ נ

 —.50 פאן פליתיט נהירים אדער קנאנען פלי. 7 6 ,5 ,4
 נאראנטי־ע שופרות פ־יטא ל׳.6 2.50 נץ 1.50 פלי 1 .-,80

 פיינעם אויס קיטעל-ה״נעל פלי. 1 ניי 3 פאן פעהלערפ״יא
 1 נאלד-בארטען אדער יילנעד- טיט י״דענ-אסלאס, וו״סק

 קאלנלעדעינק טיט ונאמנים מוטחים טסופרים תפילין פלי.
 נענק ערוק וו נעשטעללוננק פלי. 2.50 נץ פל׳ 2 א רצעוה

 5 א־נעד אויפטדאנע אויטנעפיהדט, פראטפטעסט נאכנאהטע
 נעהטע קאנווענירענועס נינם - פראנקא. פעדיענרע פלי

צוד־ק. אנשטאנדטלאי
האכאנטוננספאלל

5. 51̂'1)18)מפ3£,מ ̂חו 1116110107.)11112ן1.(חז  1111011■ 4 ןק1ק10!ח־ז1מ611,
811011)1ז110116ז61 111111 8110111ו11)(16ץ61.

1869 161176< 101 (1046(0817

איבעראלל אלם בילליגער
נאטטוננען אללע
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ט ט א ל ס: מ ל א £ ס! ע 2• י ד י
ע ג י י ו א ד) ע מ ט א ל-כ ע פ ט ו ־ ע י אה ו

 פ־נאנצ-די- טשערנאורטצער דעם ניראה יאס וואר
. ה$פ־אשה רעקט^־ם י צק ע י נ  יעשצט דער טשע

ען א־ן  איבעל זיטצט. אנקלאגע-באנק דע־ אוי!־■ וי
י יעריכטען שלופפפערהאגדלוננ דעי כאני דען י  ו
 ייאללעז היעי אישפיהרליך. שטעללע אנדערער אן

 איש שטעללע ט־אני-ר^טישע פ^לנענדע ני־ ויה
 וריטערע ״אייגע :פערצייכנען אנקלאנעשו״פט דעה

 הא£דא:.ה דען פיר בלדעטע אי־ננאהטט-דוועללע
 פי. גולדען 2100 דער פערוואדטונג -יא טשעניעצקי

 ציה יאה־לי־ דירעקציאן דער רא שאליענ-געלדער.
 טאניפולאציאנש- איגד דאנצלייא- דע־ בעשטרייטונג

 נעל־ערן דיעזען פא; וואודדען. צוגעויעזען קאסטען
 ;יאהרל־ך ל6 ס״י שלאש פאקטיש ער פערווענדעטע

 דאש לא טאשע׳ זיינע א־ן וואנדעדטע איברינע דאש
 זיינערדענשט- אין אלל־י! שטען פא -יעזעש א••־ ע־

 אטטש-פע־זאנאל ראש ע־־שפא־נע. פלי י י צייט
א נעלדער דיעזע ע־ דאש ערצאהלט.  אויב- זיינען וי

 איהם אויש וואר •צעהנע־ל■ קיק ;היטעטע אפסעל
 עררענטע אישלאנע קליינסטע ד־א הערישצוב־יננען.

 נאגמיטטאנש- א ־ •שאפפטע ע־ :אוגויללען זיינע;
 בעלייכטוננש-קא־טע! דא אום אש אטמש-שטינדע;

 איינעם אין דארען טאנעל אללע ע־ישפאי־ען. צו
 קאסטען. :צוישטאגדע צעריטטא־טען אונבעש־ייגליך

 רואי- אוג־ צע־נראנען אבנעגיטצט׳ שטיחלע מישע■
 אי־נטאל ניבט דאש טאשע. ז^לכען א־־נעש אי; ט נ־־

 כאם עש •א■ וואר. טאנליך רעפא־אטי־ אייגע מעדר
ע דאש ווייט, זא נ ל ע צ נ י י ע א ט ט א ע  ז־ך ג

ט נ נ ל ע י על ז סס ע ן ז ע פ פ א ש נ , א ן  ־׳ 1 טוסטע
ן אטטע אים גור אום ע צ ט י  י׳ , אוגד קאננען, צו ז

 י וואורדען ראש׳ פערוואלטונג נייע דיא אלש ע־נט
זעששעלאינשהיזצוריקקנעשטעללט. איהרע א-,נע;

 נ־אשע־ איין וואר האפ־אטהעש דעש נ־־אה איש
 פלי׳ ׳>״! פאן ווערשהע איש קאנעל-אפען שאגע־
 דאש פיר ם־יננען; וואהנונג הינע אי; ע־ ליעם דיעזען
 אפען רוסישען אייגע; עד שאפפטע אנעד כיראה

 שטא- צוואנציג פאן אן. פלי 10 פאן ווערטהע איש
 נעליעסערט פינאנצ-דירעקציא; דער דיא האל•;. שע;

 אכנע- וואהנונג זיינעד אין זענם וואורדען וואודדען.
 זאלאננע ער בליעב האלצ-רעכנוננען דיא לאדען;
ן דיא כי; שולדי;׳ ע ט נ א ר ע פ ע י ך ל י נער- ז י י ו  ו

. אך דער טען נ י ן א י צ רעק י צ-ד אנ נ י י- פ י ו  ו
ר ע ״ צו ט . ן ע ר טי י רעד ק

רעדאקציאן. העד כדיעפקאסטען
 :■א וויא ;קיש-ליפגיק אין כערנטאנן יי העידן

קאננעי׳ ע־זעדען נלאטטע: אינזעהע: נוטטע־ פא־ינע־ איי;

־.ו צוריטען
 קאנצלייא, א־טהאדאקטען דע־ אץ פרל כאננע: ־'1אה

א": ד־;־:׳־ שולד דיא קאגן י, פ־אלעט דע: ־":
 •־. תן:לל נדפיינטינען. יאט ויעמד ללע־דען. ש־יענען

 א•: טהץ, צי נענו; א;:עלע;ע;רייטע; נעט־עפפענדע;
 ־״ זי״ קאננען. צו אנטען איינצעלהייטען

, 1:■ע־ : : י י ו  ״.- דע: אונטע- נעקאננט ו
 ד טיט נו־ נינט איזט ־,־ א ד א י ו .ו

 טינט איינע; שלוע־ליך ד־א
 טיט אויך דאנדערן איזט. ע: ע־ אל:
 אטטטנלאטטע: דע: לוג;

טענשע; ן ע נ ■ ■ א

 טיע. איני ווי::ע; י־ד״טע: טיט איינענשאפטע; נוטע; דיעזע 1
עדי' £ע־איינינט׳ נעלעה־זאטקייט

נ■ ענד־- ש־יפטשטיקנע. הענלא־שען אללע האפט
 ז ד׳ ל ע 8 :נ י ־ נ ן—דע איינען עאנצלייא דע־ אין |

 א ט־.ט- איי; אונד טעניט נ־אווע־ איי; •טט־ייטינ
 נ־נ: דאנצ-יא דע־ אננעלענענהייטק דע; אי; אנע־

 א־־נענד אי; איד: טאן ו״זלל־ע קימן• ־!״ענטית!
 ־א::ינאט:-:א:טע; ענטשטתנענדע; א־ד: א״נע; •יטו:

 נעוזאלט׳ ־א: £־־ א־נ־ £ע־שא££;ץ
 נע■ וועלטזאנע; אץ נעיטילטען׳ איינען ׳ ׳ נעציע־׳

 אינעל דע: ווא־ע -אנן אנשטעללען, בעאטטען
 דע: דע־צענ:ניטע דע־ אץ ליענט £עדלע־ דע־ :עהץ־פען.

ו ־ ־ י  אס אל: ליידע:. זעל::: ל־ענע־ דע־ נ■■׳ ק
פ־א- העד־ £ע־עידטע דע־ ענע־נייט לא דעהט. ליידע;

דע״ע;

 אינד וו־יך לא פע־שטעהט, אויפציט־עטע; דין אנע; נא־ זע:
 נענענאינע־. אינטע־נענענע; איה: דע! עד איזט -קקלינטטפאלל
ד וו־־ד יטע;

נעהא־ קאטפעטענטע; דע־
 ווענע דע: אוי־ נאנ:פענ: ■נדע

 איי: דיע: וויא ־•קקעדהאלטען,
—ד;—אוי: יאל-ע־־א::ע:

 איהנען פא; דיא -א :ם־עשבורג נא־
אונטע־ והו אנט־וא־טען אילט, ־

אונלע־ דא: א,׳נ:. ט—פ ע: שלאנללא־טע. ;
 נע£ינ- אנקלאני. פיעל לא אללעט* אינעד תלדה

 איזט דא: נאציאן, איינע נילדעט •ודענטהו: דא: האט. דע;
 אונזע־ע־ שטעללען צאהללאזען אוי: אונה וואה־ אונש־ייטינ

ע: אילט ו ה תורה אהנע אנע־ ע־זעהען. צו ש־־£טע; היילינע;
נע• צל ד־ע: אי: נאצי?; א־ינע נאן •ודענטהי:

 דא; טל:: או־:א.־ינאנדערצוזעטצען׳ אנדעדע; אונו פיע;—נ
 טיט פיעלטעה־ זאנדע־ן פ־אטט׳ אינע־טא:*נ נע־אדע נינט

 נאציאנאל* איי; זיין. נענאנט דענקוננטווייזע נע־אדע; א״נער
; י  איינען שלוע־ליך אוננא־; אץ האטטע פע־אי

£א: לעה־ לא איזט •ודע אלננא-שע דע־ וענן

 פי־נטע; ע־ דא: די־נד־וננע;׳ פאט״אטיטטי: דע: נעפיהלע
 איינע: צי צונעהא־ינקי־ט ד־א נעפיהל דיעזעס טי:טע,
 נענע; ל ק נ א ־ £ הע־־ •יא: פע־לעטצען. צו פיע־איינע ליולטע;

טי:. ווי־ נענאננט. אלנ: אילט האט. נעש־יענע; לאיטי•: ד־א
צ-......דע ווי־ אנ״א־־ נענען, ־ענט פיעלע: אץ איה: :ע;

 נלייננילט־נ נינט דו־נאלי: נענענאינע־ נעווענוננ נאציאנאלען
 ני:ט לינה ־, ־ ייעלע ביעטש: אי; כלי פי הע־־ן ך לעי•

 -א: ז או• לא; איין אללענפאללס ענטהאלטען ליא אללטאנליך.
 •נו־א ה־־::ע;.י ניני דא: קאנן לא ללעלען. נאטטלינע

 מיגלא־ אין ב׳ א דע־־; - ללי• ־; איי ילע- ־•־1ל ד:"י
 א•:- איל ־א ״טולה. היא נינט ליענם אוג: א; :א־טע״עש

 •ח• — ד.—ו בעזא־נט פ־נקטליך אללע: ע־טפע־יציא; לע־ע־
רדיינטינען—נע ציש״פטען אנאניטע :פרעסבורני טכ״רו

טעלעגראממע.
 דאכען הייטע שעפטעמכער. !3.כורנ׳ אט ה

 קיינענאכש- טאגען פיעלען זייט טאלע ע־סטק צום
 הל צא ד־א דא שטאטטנעפונדען, כעגראננישסע

ד ל א ש ש ע ד א ט דעה  האט. ן ע נ! מ א נ ע ג ב א ל;
 דאי. טא־ק, 1000 האמכורי פי־ האט ק ־ א שט ני

להעלם זע־ י ו נעשפענדעט. מא־ק 30.000 ו
. פ נ ־ ו ש ש ־ ע ט  נ־נ- שעפטעטכעה. '3• ע

 ד־א איכער כע־־נט אפפיציעללע־ איי; ל־עזט טעה־
 פא־. כאלע־א-עפידעטיע דעה אפיפעד העד צאהל

 אץ שעפטעטכע־ .3 כיז זינד בעריכטע דעזעם נא־
 אן פע־זאנען •••<״.'< אינשנעזאטטט ־ושלאנד ן;אגיל
 כאגטיג- ג־אשטע דאש נעשטא־בען. שאדע־א דע־

 קויקאזיש׳ ־ע־ ל־עפע־טע טא־עשפאללע דע־ נענט
̂זאקען. דאנישען דיא היעדר: .33.159 ■וא.  פ>ץ ר

״.24׳! דענען  ויא שא־אטא־ נובע־נעטענם דאש .
 ■׳-׳זי! י־א זאטא־א׳ נוכערנעטענט דאש אוגד 10.297 ;

זינה נעשטא־כען כאלע־א אן
. ז  שעפטעמכער.דעי־טינישטעריאל- !3.פארי

 א־ש שעפטעטכע־ 22. דע- דאש נעשלאשש׳ ראטה,
; יאה־עשטאגדער<00.דער ן ג ו ־ י ט א ל ־ . א ר  דע־ פ
 ורעה- כעיאגכען ויייזע פייע־לינע־ אין ק י ל ב ו עם ר |

 דער אן דך ווערדען בעהא־דען זאטמטלינע דע.
בעטהיילינען. ע־ שי"

..שיא. איינעען י״ט סעפטעטבער. !3.ן■ ע י ו ו
 אשטעררייכיש-איג- דע־ זיטצוננע; היער פיג־ען נען

ץ נאר־שען ענ פער קאנ לל-  וועלגע שטאטט• צא
ץ  א- ט י א דען בעטרעפפענד פע־א־דג־ננ דע־ טיט ז

ן ע ש י נ ע י לל ל ז י נ-צ י י ו כעפאששען. ו

 אלי: האנע דע־ -ע:ט דע; לענטע, טאנ דע; א; טא־ונ־עננע־
 שלאט■ דיא •עטצט טאן וועלנע: אץ -עטטען, צו הליזע דע:
נעקאטפפטע. טהאט־נ טען

 נאך אוגד נעשטיאנען גאטהינע דאס נא־ וואהדענד
 ־**טע־-יטאא־׳ גייע אייגע קאם וואודדע, געשיקקם פםעידעץ

 וואי נראף דע־ הע־אן. נעםד־רט, י ר ו ב ש י ל א ש ;־אשען פאם
̂שסען אירש אלש בעווענט סיעף  טאנעש, דעש עראיינג־ששע ד*א י

 האט־ בענדאש&ען אמיליע6 צע־יישמעטע ז״א דא אע־אשעק
בע-:טעטע. טען,

שאטאנ-אן׳ צו ע־ זאגטע נענלרבט,־ ניע האטטע .איך
 מאן קאננטע. קעיטמשרע זא שיקהזאל גענעדיקפש די־ דאש

 עי־םעדסט6אונ אעד סענשעץ, זאלנען אייגק אן זיך געוואהגט
 לייגגק, צו גיכט נאד ארך איזט עש ווערטה. איגש עד ורידי
 מגן! אוגנליקקליכע דע- האם. א״נד-שאסטען נוטע ע- דאש
 מיט• איהש נעזינדעל דאהע דאש ודא עגטזעפצליך. א*לט עש

.־דאם געשסיעלט
 ביזהע- עד דיא הדשד.׳ דאש שאטאגדאן, והי6ער יעטצם ע־ישם

 בענעדיקטש האמטע׳ שעדוועבזעלט מלנה טיט א״לע ת־ אין
 אוש נל־טצטע *״דע £אן זם־אהל א־ן דיא. טאנטע־

 עח־-עיביעטולג דעי אן ני:טט ע־ אנדע־טע ~>ך אדנק. דינען
 איררטהוט: ז־נעס פאלנע אץ טאזשען דא: עד ייעלנעד טיט

 תן ^,א •יהי דך שטעליטע עד האטטע. נעהאנתלט
נאט אונו £א־. ̂־ק אץ שלוזססעם ת: קאטטאנדאנטען

 נעפינדען תם לאך עי״זללך6 ־ייד יל ע־לדננימ, הא אם
די־&ען. צו עדקוגדינען שאטע-ש א*ה-עש

 אינע־זעהען, צ* גיבש אוגגליקקש דעש נ-אששע דיא ווא- גאך
 סע־ איינק ש־ייגד, אייגען גישש דע- קייגעץ׳ גאב עש אנע־

 נע• צו טאדטען געל**עבטען אייגען אוגד שע״דיששטע וואגדטעץ
 -יא דידך עגע-—ק דיא יטנדיישטען איגדעששען האשטע. ודיגען
 דע־. הדע הא איבעראלל •טטעללטען אונד שטאדט נאנצע

 £>לל לאנט ט־ד־ילע איינע אונד ע־לאשען, פלאטטען דיא
̂ש ט-יבק  ליינעגטוך שרא-צעש איין ודא ע--לי*טע6 געבעי

 יעץ דיא נעמארדעשעץ, דען ד־ש שטאדש יללטע6ג-ויז־ער דיא
 דים שלע£ען, באדעץ בלוטינעש קאלטעש. ארף •טל̂אף עורנעץ

̂ינען איה-ע דיא וריגעגדען, יען  איר-ע איי? טדדאגען שדע-צ
 לאנע־שטאטטע; נע־־טעטק א־לע דע־ אץ קיטטערלינען.
 אץ דא הא נ־ינעץ, הענטלינען דעץ כדט ה־שט־אטטען.

 באגג אוגד בערישצטען איגטדאש בעגאגגעגע דיטטע איה-ע-
 תניע־וננ נ־ע הא £־ :א־צ־ינע; דיאתנדע אונהייל דאהן

 אל- שטיללע, ווא־ א:ע־ שט־א::ע; דען אץ עינל־קקטען.
̂ינען דא אל: נשנה הארטע טאן  :נא הד ט-טטע נל־נטא

ד שטא־פפען ואט אונד נענשיטצען דע־ ־אט:ע י

 דען דיא יודען■ ד*א
 -6שלופ א־דיתן אוס דך ד״פטען ווא-ק, ע־לענק ט נש תן

לרט. ׳אטטע־ תי עיסט וואודדע נץ

 קאנינט הם או״• נענאנן דא־נעץ ט־יהען אט שאן
נע£אנ■ דע־ פע־־א־ דא: פא־ליטץ פודוע״ס ■נטעו

 טהענדע אטע־ צוזאטסעננעניזגט, הונת־טע האטטע טאן נענק.
 שולד הא נע£־אנטע; הא וועלטע אדף ענט£ל!ןהק, ווארען

 אשד טםסנ-ושט טאנאזשען ת: נאטען תן וועי תנלצטען.
 צוע־טט היען דעי ע־פא־דוננ צוד
ע־טיטטעל; צ־ ודדע ק־נע ארז וואה

 אר. ט>ו-ד טיט א־נסטע; אט הא *שדק,
ש־־ע־ נ־>מ:ע דך צ־נטען היענ״א ארך האטטק. נעודטהעט

לאי. ט־אטץ אינפע־יצאטט־״ט ליגע, *־;ש-״ט
 ווענינע נו־ נינטט. ווא־ ע־־ייועי צי אנטויא־ט. ־ע־7 אץ

ע־נ-פפע טהאט דע־ נ־א ק־יענעץ ת; £אן ראתן 1
ייזריעז• |

 הייפט-־אדעלט- אי: דע־ באש. נעהא־טע רעוע; צו
 נאנדק רעוע• קעקק לעהנטע ע- ויא־. נייצייננעט יה-ע-6 |

 נע. אה: פא• נעציעהוט רעוע־ אץ ל־ננעטע, פעפפי אב.
 נעפעהי דען נע־יינם נא: פיהע* אונד האניק, צו שפיאנק

 נ־ינ- נעשולדיניננ הנע ע־ אדטזאנע דעטטען ארך שאטאנ-אן.
נענעח־טע. א״נלאפט <£** אל■ דע־ב־צודאלען, דעטע

 א־ננע- :־א נעואלננםפ, ת־ אץ -אטטע וריב ־אפ
 רע־ נע־אטהע; צו פע־ראטם א״נען אץ רהע ט־עטענע־

 ויא וייא *א־נעלאניק. נענעהקט: הושע •דם הענע״טאפט
 פא; דא־ט אש־ נעקאטטע; הוד אש: השטע־טה״ע דיא הרך
 דאן הא. ווא־דען א־נע־פאללע; נענאטפען ו־נזץ אונה נא:

 פהנ״ע- נעאנישט־נטע• דע־ א; •יאולען. צוויננען הא האבע
 נעשלעפפט נאדען הק ארך זיא אונה נעהטען צו אנטה״ל ~ננ
 ■ענן האטטע. ע״טא־תט וה־נע־וננ איה־ע א־ף הא טא; ■וא

 פע־שישט הרוע אם לאם תן דהך :אזעו־נטעי הא נשט
 נשם £א־*אלל דעוען נעטטעץ האנע דא דא־ק. דא־דע;

 יא קאננע נץ אנע־ וואללען. אנצ״נעץ ורתע אוננאטהשע־
 האנעו אננעלענט פ־ע־ הא: הא אננעניק, שולדשק הא

דיא. געקאדשען הה איגש זאגשט גיעסאגד דא דישששען.
 הא *•־ לעוינליך דא רא ערצאהלונק רעוע

א נע־אדע אל: אנודאל אן נעלאננטע ע־ואנן.
״אר. נענעניוא־טש טאלםנו- נ־א£ק ת:

פאלנט.׳ ו£איטדעטצוננ



2: ן ש י ד ג* ט אא £ ״
 י־ א ק דייששען דע־ אין <צו-ווא:ש
 א־זט קאיזעדין דייששע דיא זער-פאמיליע.

 פ־־נ- איינע־ פא; :•א־:ע:־ —א י האל; נעםצע־ן
 "א א־:־ קאיזעדין ד-א ווא־-ען. ;׳נצבונדען צעד;

 ~א ו-א-ל. - שעפיניען ם־ינצעשיז נ״נעשא־ענ־ג
 פ־־נ- ;־:׳;בא-ענע קאיזערפאארע דייטשען ועם

 אש דע־ א,-פ טאפטע־ ע־פטע -א איזט צעפדן
 דיטשען -עש עדע נעשלאששענע; ;8*1 פענע־ •ל::

 ענט■ זאהנע זעשש ביזהע־ ־ע־ קאיזע־-פאא־עש
שטאמטטען.

; ן י ש ע צ נ י ד פ ־ ו נ א ר ק י  פ
 ע_ש• נ ה ̂ ז ש ע ־ ה י א ן >! ר ־ ט ן ע ד

 דעש טיטטע־ דיא דיעזע־סדינצעסין. האט נ״ל-
 ו״עדע־ יולנאריען, פאן פע־דינאנד פירפטען

 א-ש אננעט־עטען. זאפיא ורען;א־ פא; ־•־זע דיא
 נ־טטט .־עדעשטאל :נעשדיעבען היע־ישע־ וויעןוד־ד
 נא; יא ווענן ע׳ נ י ט נ ע ט ע ל ק פ־ינצעדן
 דעשטאל טיט. ש־טטען ג־אשערע ד־זט. בילכא־־ען

̂ן איינע ודע־ע־ דא האט  פע־- איר,־עש אי־ש טיללי
 ־עש אוש ט־טנענאטטען בולנאריען נא־ טאנע;

 שע- האט ז־א ארפציהעלפע;. לאנדע נולנאדישען
 אוננעה״ערען איד,.־עש טדייל נדאשטען -ע; ד־טש

 איד,־עם טהדאן דען פעדוועניעט. דאצי פערניאנענש
שעפעשטינען. צר זאהנעש

 ע; ד נענע; הטיד אשדול שולטאן
 אי; יודענ-פ־עששע־ א•־; אנטישעטיט־שמוש.)

 הע־וישנענע- ש־אש״ע איינע נייליך האט עניפטע;
 דיא נענען דע־ בלארזינן אלמען דע; וועליע בען,
 אויפוואדטט בלוט-בעשולדינע: נעדינטעטען יודען
 דיעזע אוים־י־צט. יודען דיא נענע; נ־יענען דיא אונד

 פעי- טי־קייא רע־ אין אוי;• וואורדע טטאד-־ש־יפט
 יודענ- קאנטטאעדנאפעלע־ דא אלש ברייטעט.
 ש־אשטע קעננטניש צור שולטאן דעש דיעש נעטיינדע
 ריא א; בעפעדד פאלנעניען דערזעלבע. נערוך,טע

 ענט־ישטעט דן •איך ע־לאששען: בעהא־דעןצו
 א־אשי- אין עניפטען אין דעש אינהאלט דען איבער
 יודען דיא נענען שפראכע פראנצאזישעד אונד שער

 שע- טיע־- עש טישש אי־ גוגעש. דעדוישיענעשענען
 גע- רייכע פ־יעדליכען טיינעש אי; עש ־אש דרעק,

 נ־יעשען דיא וועלנע גישט, אינדיווידוע; ורששענלאזע
 פעראפ- דורך אונטע־טהאנען יידיסען טיינע גענען

̂זער פעגטלינוננ  אוים־ייצען בעשולדינוננען נרונדל
 ע־וואהנטע דאש היעטיט, שעפעהלע אד וואללען.

 גע- יודען דיא נענען אללע זאוויא כוך,
 צו שריפטען נעדאששינען רינטעטען

פערניכטען.״
יעןאיבעד פאן שאה דער  פערז

. א י ד ודען י, ש ט י ז אנדא־ נ־אפען דעש י

עלכע־1  דיפטששאיט פע־זייטע; דע־ אץ יעטצט יו
ן א ־ ע ה ע  אייש נעלוניען■ עש איזט וו־ילט ט

 פע־ז־ען פא; בעהעררשעדש דע־ ״טאגע-שוך״ דעש :
 יעטצט ער -יא זאטטעלן, צי שטעללען איינינע ;

 אין טא:ע-נ־ך־ דעזעש אין ־אפפענטלישט. פ
 ע־לעכניששע זיינע פע־ז־ען פאן שאה רע־ וועלשעש !

 ארך ראטטט האט, ניעדערנעש־־עבען א״־אפא אי;
ע־:פאלנענדעשטעללעפא־ ט שעראננטע .־ א ה ־

 מיה שייא האטטע יודע. ־־ישע־ זעה־ אין ד. ל י יש
דע זאכע דיא פע־ט־אט ע־ או־דיעני;. א־ינע

 ־ודען דיא אישע־ ארך שפ־א־ ווא־ש■ זעה־ יודען :
 אין א־הנען טא; -אש טיה שאט אונ־ פע־ז־ענש

 איך טאכע. נעיואה־ען פר־ע־ע; לאניע טיינעש
 זיא -אש יעהא־ט, האשע .איך :א־הש צי זאנטע

 שעשטע ראש בעז־טצען. ט־לל־א.נע; פ־נפהונדערט
 נ־א.- א״נעש .:־יל־אנע; הונדע־ט זיא ורעב; ו־א־ע

 א־־נע דאפיר נעשען, ישטאאטע דליינע; א־ע־ שען
 וועלט נאנצען ־ע־ יורע; ד־א אוגד קרפען פ־אווינין

פאלך בענאבטע דיעזעש דאטיט פעןזאטטעלן, ט ־א־

 אנטווארט. קיינע האררף נאש האשד,שילד ווערדע.״
 אל- פערזיען אין איך ראש טיט, איהש טה״לטע איד

 לאששע■ אננעד־יהען שוטין שטאטשען פרעטדען ;ע ל
איזט.״ דללי; אעד רעשט עש וייא

ע ,א־ינע ט פ א ה ־ ה א ו שע ו א ד  דעש נ
 ש- י ש ו ר אי; וואשע פא־יניי א־זט ש ט ־ ה ט נ ע ד ו •
 ווא־רען. ה־נוועננע־אפפט טאדע פאש ן ע י* א ש

 א־זט יאהרען פ־נפציג ;אני; ניבט פאן אלטער איש
 ישבר אש־הש ־׳ ד ש נ■ א ־ א ־ פא: ־אשנינע־ רע־

 נעטטא־שען. ך־אנקה־־ט לאננע־ע־ נא־ זצ״לי השה;
 ם־אט- אישע־ארש איי; פיה־טע פע־של־שענע דע־

 אונזערער שטודיוש -עש אונאונטע־ש־אשע; טעש■
 צאהלטע אווד לעשען נע־ו־רטעטעש לעד,־ע הייליגען

ען צו  דעש אוי* -שלאנדש קאפאציטאטען ע־שטען י
 השטיש ־לשיר־ פא*ן ט־יזענדע ־לטרי. דעש נעדעטע
 ־,למוד- שורערינע ע־ דאטיט איד אן דך וואנדטען

ט־עפע; ז־ינע־ ווענען וואר ע־ ענטשיירע. פראנען
 זיך ע־פ־י־טע אוגר ־אשנעאשטעט נעלעהרזאטק״ט !

 וועזענש נעורננענדען נעשידענען, ז״נעש ווענען
 איה; דיא אללער, פע־עה־וננ אוני ליעבע דע־ |

דאננטען.
 רום- אין (יודענפע־פ?!לנונגען

 האט א־ננע־ן דעש ט־נישטע־ ,־ושישע דער לאנד.)
 אננעא־ר- יודען יענע״ אדשודיזונג תא נייעדתנגס

 שטאד- אץדען ארפענטהאלטס-רעכט קיין -א נעט,
 יודען, דען ער פע־גאט נלייכצייטינ :ד,אשען טע;

 א־ער שאשטען צו ע־־וע־שעין■ צו שאיע; אונד נרונד
פע־וואלטען. צו

 ווע־ק ־אש איזט ניילי־ לעטצטען. ■א י
 !1■יעי וי ק ש א ט אייש יודען דע־ אוישטרייגונג דע־
 צו האטטע, כענאננע; יאה־ע פא־־גען איש שעש

 לעטצטע דע־ יואר עם ווארדעז• נעפיה־ט ענדע
 נע- שע־זאנען הונדערט טעה־ע־ען אויש טריפפ■

 טאשקרער דען קורצעש פא־ וועלכער שטעדענה
 אינר ־־ישע זא עהעטאלש ד־א פ־ללטע. שאר,:האש :

א-. א־זט אשרי' צי: ־.עט־־נ־נ יירישע אננעזעהענע
 נ״ נ־שט צויאטטעננעשרומפפט. פאטיליען אייניגע !

 א־י־ זאנדערן פע־ט־יעגען. זינד האנדווערקער דיא
 רעגיע־יננש- ייא א־נ־ ניידע ע־שטע־ ך־יפלייטע ריא

 דיא נעגליעבען. פע־שאנט נישט זינד ליעפע־אנטען
 קולטוס-שעאטטען אוניריא ראששינע־ דע־ שורטים,
 דע- ארך ־א פע־לאששען; שטאדט דיא טוששטען

 יעטצט דען צו נעהא־טע טא־טעננראשע־ ״הישע
 נע־טלאששען, זינו־ טעטפעל ד־א אי־שנעוויעזענען.

 גע. ״וישע ד־א וועלנע דרפט-שינאנאנע דיא אונד
נ ע ל ל א פ נ ו א טושש וואללטע. ארפברען טיינדע

 יודען איינציגען דיא וועררען. ט פ ־ ו ק ר ע פ ט ע ד
ז ו־עלשע דיעיענינען, נו־ יעטצט זינד מאש־ו״ש

 ז־א יואשייא שענעבען■ צייט קי־צע אויף דארמהין ן
 דאטיט ווערדען. איכערוואשט שטרעננשטע אייפש

 צא־ענ-שטא־ט ״ד־יל־גע דיא ורעדער שאלד ז־א
פערלאששען. :

 טע- ש ע ה ט ־ ע ו ו ש נ ע ט ש א ע ש איין
 נ. ־ ו ב ם ר ע ט ע כ• אוי: קאטטט דעג־אטש

 טעדיצינאל-א־טהייל־ננ ״דיא לויטעט: דאשזעלכע
נעטאשט. ענטדעקקונג אייגענטהיטלישע איינע האט ;

 פע־גר״ט־נג י א—אישע אונטערזושוננ דע־ שייא
 פעשטנעשטעללט, נאטליך עש וואורדע שאלע־א דע- ן

 ט ־ ט רייך נאנצע ראש דורך ע י מ ע ד י פ ע דיא דאש
 דעה וואורדע. ט פ לעפ ש פער טהעע ם דע

 פאפיע־-זא־שע; אי; נאטל־ך דך כעפיניעט טהעע
 צום דנד. אוטגעבען פאפיער-היללען פאן נא־ דא

 רען אי; וו־רד פאפיער-היללען דיעזער פעטטטאנע;
 ט ט ע פ נ י י ו ו ש ש ע ט ש ע ל ש טהעע-טאנאצינען

 פאלערא-באציל- ד־א פיר וועלכעם פערווענדעט,
 טעה- האט. אנציעהוננשקהאפט' ג־אשע איינע לען

 ני! ה,אשען אונטעדזונוננען שאשמאננישע רע־ע
 דיעזער אינצאהלינע ראש נעליעפערט■ בעוריז דע;

 טיט דורך אונד דורך פאפיער-זאקקכען פעטטען
 טעדיצי- דאש דנד. נעשפיקקט שאלערא-באציללען

 ט־־יעע- דיא אן דאהער האט נאל-דעפא־טעטענט
 קינפטיג- לאששען• ערנעהען ארפטראג דען דאנדלער

 פאפיע־-טאטע־י- פעטטעש קק טהעע דען פי־ הין
 פע־- צו פא־האניענע ראש אונד פע־ווענדען צו אד

נישטען.״

. ללעטאן פאי
•אה־ק. ססל

אדא; (היססאדהזע* ה ו ע; אי  *ען6צוזאל ־■;: ע;־ע ר

. )8 פא־זדעזזציט. 0
£־אנ• ׳• £ע־־וא־£ענק רעוע אונטעי דוא קאטמטט .ודא

 דין •;״טטוינט, •טאזרייט איר־ע איכע־ שאטאנ-אן, זיא טע
י' יידץ א":ע ;־:ט דרא ״ברט ר־נלענקענד. איה־ צו דאטט

 טיך האבען .דא דאי עיודעדע־טע איך■ נין ״דאט
י1 הא״לען איה-ען אייב טיך א׳רעטטעט ,׳נע־השען טי־נען דען

•טאטאנ-אן׳ זאנטע קינד, שאזעט דיך, .נערווזינע
ט די־ וועה־ען ״דא  אננע- די־נע זינה דע־ שאדע;. טעה־ ;':

■ ? הארינען
 טלאטצליך ההטה, שלונצטע י !נאטט אללטאנטינעו ״א.

לענען?• זיא:אך א: איך .וריטש אויטב־עכענד. טהראנעי אין
 לייבט- שאטאניאן ■טט־אך נעשאטף,׳ האלדעס דזא .:ין.

 אלט שוטץ ט ע :״ ט אונטע־ חא בל״בסט ■דא:ן :עוםי:6
׳צט־ייטצרעט. ווא,י;דעי־ל*בען דיעזעט ט־״ז יצא:טטע הער

 .*ע־ט־ל:ע הדטה. •אטטעהטע ■ י ;אטט .בא־טרע־צרע־
 אללצי איזט עלע:ד ט״ן ;לעבע;ט דעט בוכע ועט אי־ס נדך

נ־אססו■
הע־א:• א״; אנע־ א;טווא־טען, ייאללטע שאטא:־אן

 י- ע £ ״ז י א .—ד אנא״ערטע; אירט־עטענדען :־•א •)
א־ ־ :־*זא;ע כ״רעז דע־ אנ£אננ דע־ ן■ ע נ נ א ל
צונעתנדע*. ס י ע

הזע א אין ז•;־ .זיא איהן. אוזטע־נ־אך ־•׳טע־ שט־ע;:ע;דע־ ,
 שאא־ קל״:ע אירע :עי־ ריעזעה טעלדעטע נעוואלטר ־ע־ ;
 ,טיה-ע- איה־ :׳עדע־צושטיעקקען. ע;6דאט דיא זץ, ד״זעיט |
 ■ אב ־״ען6 ני־שע היא ט- טע־לאזזט באב. איה; -עטען זיא )
• טהו;׳׳ ווי־ זאללען וואט צר. |

!:אך :•:ט ניב '..־עבט ט;יטטי. ש־יע !■בץב .ביאוועי
 נאטטטע־דאטטטען היא פי־ היא ?־״,רע־. ־־א איכע־ פביא'
 ווזןללס ■יטבע־ שט־״טען! ב־יטטע; :לייברע :ע:ע; •ידען
 יו- איה־ אייך! איבעי פפוא• איה־! דיה קעטצע־ זיין? איה־

־ דענקנעבטע! ע ב ״ ו  אבער קאננען, פאננען איה־ האבט ו
ן דען פץ־  פירטט, אונזע־ איזט ביוב איה־. בעבט סאננע־

 ניבט.■ שפיעטטען ע;—א פץ־ ז־ך פי־נטעט ארד הע־צץ:. ארלע־
 שאטץ:ראן זא:טע צו,■ ננאדע דעבעללען דע; .־.׳פעט

 האט דעט ץן6 שופט. דק יעלבטט זיא .וישנן ־״פע־׳ י־ם ג־
 קץט- איך !פץ־ט או־טליעפע־ן. שפ-אך דא וו״בטבילד פ-ענע

 עט ווע־ ק״נען, לאטטט בץ:ע;ש־טצק, איה־ :אך נל״ך טע
 !קינד רוהר, ט־עטען. נאהע טא־בען יו::ען דיעזעט דיא. אויך ן

 הוא ויץהץ נו־, זא:ע :׳בע־ה״ט. אי; ברט הוא !היטטעל ב״ט
וויללטט.׳ זיין נעב־אבט

 ע־האל- ז־א ויענן:אטט יץטטען. צו ץרע־ בענע־יקט ■צו
ה־טה. ע־ודיע־טע האט,־ טע;

בעשטי־צט. ־׳טטע־ דע־ -עז טאנליך?• עט .דא־ע
 פ־״נרע א״־ע יובע ועלבטט איך !"::פ־״א עילע ־?•*:׳ .ז״ד
צר אייך זיא פיי־ע ארד אויז

 פא:ד ארד צרעט זירעט שפיטצע דע־ :אך 'אנטע "1י
 נע;ץט- פע־צאנענדען וירע ־״טע־. דע־ האנדען דען אין בץב
 וואוטה. פץ־ ־אזטע ע־ ארד ארטנעליעפע־ט איה; האטטען טע;
פץ־ט- וואו־דע:עפאננען ־׳בטץידע־ יע־ פי־יל :־ץטפע־ א";

 ־עטט דע־ ;ב־יא; אבצענדע דע־ ארד ה״נץ אייך נעביאבט,
 ע־. ניבט איהנען טא; דיא פלובט, דיא עדנדיפף •טאא־ דע־

 נע- ניבט ה־טהיטאנוועיענה״ט אבודאל האטטע נץך שווערטע.
 וואו־דע. העדב״נעפיהיט שאטץ;דאן פץ; ז־א אלט טע־קט,

 ויא דאט ע־:־־פך, ז־א דאט ענטציקקען, :אסענלץיעט א״ן
 ליעה ע־בל־קקטע. ווץהלבעהאלטע; ארד לעבענד אבודאל

 •טווא־- איין אבשטאטטעטע, דיטטע־ דעט זיא דע; דאק׳ דעט
 דע־ בע־אטהר: דער ב״א נץך בליעב ד־עזע־ פ״עה טע־ישעט

 נאך זאפאדט בעשלץטט. יץםטען וועלנע־ אין צונענען, טאננע־
 ץורעהין מאן וועלכע פי־ ק־אנקען׳ דיא או־פצוב־עבען. •אדק

 דען אץ וואדען וואוסטטע, ארטעיקץמטען קיין או־נענבליקקל־ך
 נעשווע־דען דיא זיא דאטט :עבעטטעט, בעקוועט וץ ואנפטע;

 א:- טייסטען דיא קאננטען. עטפפרדע; ניבט דיייע דע־
 אבנעץ־דנעטע אלט פרעמדע, טה״לט יודען, וועזענדען

 טהיילט ווארען, :עקץטטען לץ:דץן נאך נעט״נדען איה־ער
̂הנונגעץ דעדען א״נדי״מתוע!  נעט־ץפפע; צערשטאייוע ד*א ווז

 דך דץ דאהין, ביז ץדע־ נאנץ צר דען ווץללטען האטטע,
 ־ ־ ע׳ ט ״ ־ אירע ארד בענל״טען, ווירדען, טדעננע; ווענע היא

 ט״לע; א״נינע בר אויטוואנדע־נדע; היא זץללטע אנטה״לר:
 אונוואהרשירלינע• איב־רענט אירען נענען שטאדט דע־ פץד

 פץרל״פרען טיט יץסטען דע־ נחמיה, דבי דעקקען. אננ-פף
 יץללטען אנודאל ארד פעדזץרנטע, פץ־שריפטען א־צטליבען

 ט־יט- ד־א עדטם אוט ׳ענעי. צו־קקבל״בען: טא: א״נען נץך
 איה־ע פיד ארד זאממעלן צו נעמ״נדע לץנדץנע־ דע־ מעד

 א••■ הילפע טיט אוט דיעזעד, זץינען, צו זיכע־ה״ט פעדנעיע
 נע- נוטעט א-הר היא עפפי, .טר״עך העד ארד דיענער נרע־
 ל״דענדע איה־ע אוט בעפליטטענה״ט א״פדינע ח־ך מיטה

אנש״ליבען העד פע־ווינשוננען לויטע דו־ך ארד הע־־שאפט
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געדכטס-זאאלע. דעם א,״ס
— נלק־ןודנא. דער אין שקאנדאל-נעעדנטען —

 שוואורנעריכטע דעם פאר האט פארגעסטערן
ן ו אין ע י  דיא געגען שלוסשפערהאנדלונג דיא ו

 וועלנע בענאננען, נוקאודנא דער אויש פערזאנען
ן ווענעין ^ י צ א ד י ו ר פ ע ד - ל ל א  אננעקלאנט צ

 בעפינדעט אננעקלאכטען דער יטפיטצע דער אן זינד,
 זיי- פאן דער מיטט־יילטען, נערייטס וריד וויא !יך,
 אין פינאנצ-דידעקטאר ענטהאבענע אמטע נעם

 נעבען ;י ק צ ע י נ ע ש ט האפראטה טשערנאודטין.
 פינאטו־ אמד בעאטטע אבער• !3 נעהטע; איד,ם

 דער פלאטצע דיא קדפליימע 3 ןא\דא אויפזעדער.
איין. אננעקלאגטע;

 אנגע- דיא בעסולדינט אניןלאנע-שדיפט דיא
 נעדזףהנהייטם- איינען ז־א דאש בעאטטען. קלאנטען
 אייננעפיהרט שטעללוני איהרער מיטשרדך טאסיגען
 נעוו^ד- נעווערבע צום איהנען בייא דער האנען,

 איינפערששאניניש אין דך זעטצטען ז־א איזט. דען
 אום שטאאט דען האלפען אונד שמוננלערן טיט

 אנשטעללונ- פערקויפטען זיא נעטרינען. טילליאנען
ווי. ז׳ אי בעשטענוננ נאהטען נען.

 איינע ך ז בענאש !891 נאוועטשע־ 8. אש
 טשע־נאוויט־ן נאך נעריבטש-ק^טטיסיא; וויענער

 נאדים דיעזעלנע אונטעדזונונג. דער איינלייטוננ צוד
 ביז אנטהונדערט אנשפיוך. אין טאנאטע זענס

 פא) מאפסען פערהארט, מופםטען פערזאנען 10*0
 אקטען׳ דיא ע־דען. ו! דורכנעלעזען אקטענ-שטיקקען

 אננעהייפט געפאללם-קאטמיששיאן דיא וועלנע
 אוגטערזונוננם־ דעם זאקקען אין וואורדען האטטע.
 דעם אנשלוסשע דעם טיט איבערנדאשט. ר־נטער

 שלופססער- ז■ בע־ייטש האבען פא־פעדפאהדענש
 בוקאודנא ד־•־ אניעקלאנטע גענען הדנדלוננען

 פערזאנע; 3. וואורד•^ היעבייא שטאשטנעפונדען.
 אונד בעאטטע זענש דארונטער פעראורטה״לט.

 אננעקלאנטע׳ 1•■ ;פינאנצוואכ-ארפזעהער צודיא
 פי״גע־ וואורדען בעאטטע, דרייא איד,נע; אונטער

 ־נאי נוי ווארען טערהאנדלוננע; דעזע שסדאיען.
 נענעג- נדאשען דעם צו פארשפיעלע בעדייטענדע

 צאהל דיא וועלנעם טיט פ־אצעסשע, וואדטינען
 אננעלענענדיייט דיעזעד אין שטראפ-פראצעששע דער
 א־זט פערהאגדלוננ ד־א א־זט. עדשאפפט נינט נאך
 טא־ דעם ענדע ניז נאטליך טאנע, אכטצעהן פיר

אננעזעטצט. נאטש•
 אום* זעהי דעש אינהאלט וועזענטליבען דען

 יערייטש ודר ד,אשען אנקלאנע-אקטעש פאננריישען
 גלאט- אונזערעם פריטאנ-נוטטעד ייננפטען דער אין

22 אללער נאטען דיא עבענזא מ־טנעטהי־לט׳ טעם

ה ד י י ע ש 6 ט א ל נ ס ק ל א פ י
 פאלנענדעט גאך ודר וואללען היער אנגעקלאנטען.

:וויעדערגעבען אנקלאנע-שריפט דער אדם
 יא סינאנצוואנע, נאנצען דע־ אין וואר עש
 אללנע- בוקאודנא דער כעפאלקעדוננ דער אונטער

 הייראטהש-געורללינונ- סיד מאן דאש בעקאננט■ מיין
 דיא אי; אויפנאהמע דיא פיר פערזעטצוננען, גען•

 פארנעדעטצ- דיא א; דערנלייכען אונד פינאנצוואנע
אי עש האנע. צאהלען צו טען ע. אללנעטיין וו  נ

 פינאנצ- דעס פערטיטטלוננ דורך זיך מאן דאש קאננט,
 רעם ארעד י ק ם ו ו א ק ש ט ו ר ק וואנ-קאטטיסארם

 פינאנצ-א־נשפעק- דע; א; ק י ר א נ ד א ו ו וויקטאר
 אבער אדער סוטשאווא אין ג נ י ל ד נ ע פ ש טאד
ם פ־אנין צאלל-פערוואלטער דען דורך ו ר  ריטטער פ
 בעשטען דען טשערנאודטין, אין קאביערסקי פא;

 זאלצפערשלייפסאמטש-פער- דען דורך אדעד פדיינה
 שוויענעד- דען י, ק ם ו ו א ק ל א ט איננאין וואלטער

 פינאנצ-דירעקטאדם, אונד האפראטהעם דעס זאהן
האבע. ווענדען צו בעשטעכונג ווענען דיעזען אן

 פינאגצ-פערוואלטונב דער שפיטצע דער אן
 פי. דער !81־2 אפריל זייט שטאנר בוקאווינא דער אין

 וועלכער קי. צ ע י נ ע ש ט יאהאנן נאנצ-ד־רעקטא-
 נאראק- אונד טיטעל דעם טיט !88* פעבער !3. אם

 וואורדע. אוישנעצייננעט האפראטהעם איינעם טער
 נעשילדער- זאענען דיא ווארען טאננע דיעזעם אין

 ״זים. איינעם צו ודא צושטאנדע אבשייליכען טען
 קאביערשקי בוזענפדיינד זיין אונד פעראייניגט, טעם״

 וועל- ״נראגדשטיפטעד, איינען זעלבסט איד,ן נעננט
 האט, אננעלענט פייער איין בוקאודנא דער אין נער

ודרר.״ ערלאשען ניבט יאהרען !00 אין וועלכעם
 עש נאב אטטם־טהאטינקייט דינער וואהרענד

 פאלשע נעריכטע, פאלשע איינטראנונגען, פאלשע
זיטצונגם־פראטאקאללע.

שקאנדאלאזעש. איין ווא־ פייוואטלענען זיין
 גיא- פיער טיט צייט נלייכער צו אונטערהיעלט ער
פערהאלטניסשע. קאסטשפיעלינע ןעסעסרמ

 אייד אונטעד האט בלום, אננא ציינין, א־־נע
 איינעד ווענען 189״ אנפאננם זיא דאש אננענעבען,

 ד,אפ- צום שוועסטער איהרער שטעטפעל-שטראפע
 ודזיטע דעזע דאש אונד נינט ביראה אינם ראטהע

 ליעבעש-פעד- איינעם אנקניפפונג צוד אנפא:: דע;
 האט האפראטד דעי נאש. איהם טיט האלטניסשעש

 שעשאם- ער זאנדערן אדסנעהאלטען. זיא נור נינט
 ברו- איהרע; פערווענדוננ איהדע אישער אדך טינטע

 אפ־ל אים איד,ד צאהלטע אונד עקססעדיט אים דער
ארם. אשפעדטינונג אי־נע <89!

 יא- נאטענם נעליעשטען׳ אנדערען איינער צו
,  האפדאטה דע־ אונטערהיעלט זעפאטארטאן

ער ~א פדויא, ז־ינער אוינען דען פאר בעציעהוננען

 האטטע מארטא; דיא וואללטע. פארטיאנען אי־נמאל
 נעליעשטען דריטטען איינע־ קינדער. ״ א־ד,ם פאן

 פערשפרא- טראפיק איינע האפראטה דער האטטע
 פער. איד,ר איהם נאש ז־א נענענען. נישט אשער שען,

 אויפשע- צור נולדען ״**• פאן שעטראנע א־ם מאנען
 פיע- טראטין נולדען, '29״ איד,ר ער וואפא; ואד,דונג,

 נישט נאך טאנע הייטינען צום שיז מאדנוננען, לעד
האט. צוריקקנעצאהלט

 האפראטה דער וואורדע 1891 מאי !3, אש
 דיא אויפנעפארדערט, אונד פענזיאבירט פלאטצליך

 נאש- זיינעם זאפאדט פינאנצ-דרעקציאן דער לייטונג
 וואר ״קראך נראפע דער אישערנעבען. צו פאלנער

 ד,אפ- דעם נעטרייען דען אונטעד אונד נעקאטטען
 צום אננסט פירשטעדלישע איינע קאם ראטדעם

 שולד-בע- זיך זיא פיהלטען אללע דענן אדסש־וכע,
לאסטעט.
 דען אדספיהרליך שעשם־ישט אנקלאנע דיא

על נ ג טצ-שטו רו קו ע אין קו י ט ס ע ש א י א  ש
 שין 1889 פעשער •פאם :אדם פאלנענדעם פ־ה־ט איגד

- אזיאם קדפלייטע האשעןדא!891 מארי; מענ  בלו
,  ק ע ה נ ע ז א ר נאטהאן אוי ;א ר נ ר ו י טאזעם פעלי

 קוקורוטצ- דען נעטיינשאפטליך נוראי,וטארא אין
 דעזער וואד״־ענד שעטריעשען. נראשען אים האנדעל

 איינ- אים זיא ד,אשען פריה,ער, שא; ארך אונד צייט,
 נראשע צאלל-שעאטטען דען טיט פערשטאנדניםסע

 אוגפערצאללט רוטאניען אדם קוקורוטין מעננען |
 גאנצע; איהרען האט קאמפאניע דיא אייננעשיאבט. ;
אוט אדף ניבט רוטאניען אדם קוקורוטצ-בעדארף |
 צאלל- דאם דורך אפפענטליך נאנין זאנדעדן וועגען. ו
אייננעפיד״־ט.■ אשטעררייך נאך אטט |

 אונד נעשענק-אננאהטען דעד שילדערונג נאך
- דעם זאודא כעשטענוננען, ן ג ו מ ש - נ ע צ י י ו  ו
ן נעלם י י י א נ א ק צ ט אי - ט ל  עם פערזושט א
בי דעם פערזאן דא אנקלאנע. דיא | אן ר א פ פ
 ;טענגען צו אפפארע שמוטציגע ־־א אין א ר ו נ א ד !
עד,ר דיעזער האם צונעשען, זעלבסט אבער טוס זיא !
ט טשעניעצקי האפ־אטד, צום טאנן ווירדינע ! ב י  נ
שטאנד. שעציעהוננ אין ך י ל נ א ז ר ע פ 1

 בעריכט-ערשטאט- דער פפליכט דעד נעטרייא
ודעדערנענען, דאסיענינע היער ודר טיששען טונג ן
 דא אנפיהרט. דיעסשעצינליך אנקלאנע דיא וואם !
:פאלנענדעם זאנט 1

. ״אין א ר ו נ דא  אק איינענטליך אדער שא
 א צ נ א ה א ר צוזאטמענהאננענדען דאט־ט רעם ,
 בעשטעהען בוקאודנא• דער אין ן א י א ב אין אונד |
 עט •וואונדער-ראבבים.* זאנענאננטע צודיא נאך :
 דען בייא וועלשע פ־יעשטערי א־ט איינע דיעש זיינד 1

אדפערארדענט- נאני; איינע יודען א־טדאדאקשען

£ורבט• א,י;ד אננס:; אין צאר דעד
רופלאנדט.) לענק ה־יטינען דעם ארס (דא-אן

ד.) ל א ד, נ • י ו '6 -■<-,} אן5 ד!ןטאן א־ינעם (;אן

. )5 פא-טלעטצו;נ.) 5
■פיט ;אטהא;>. .ט-אנטע נאנטיטטאנט? !עסטעדן

 דא וועידען לא נאטט, ז״א נעל^נט . . . ?־אוא
 קאג־ זאנען מארא־ס יינ £עינ: דק איגער עטוואס ארך יא רי5

ל"ן.■י,־־6 ליענעס ניק,
א! ורעם צו וועידע, ורססק עי:ט איך ןענוו .נעודסס,

האבע• עהרע דיא
̂ן םעיגעססליכקייט׳ כדינע זיא ע־צייהיק6 . . , .סא־־ד

 מאלא נץ א'ך . . . איזט אודזאנע ע אה: טנני דא
 בע־ איהנען עט קאגן זא£*א ;־־יינד6 בעטטע־ זאגינסקי׳ם

שטאט־גען.־
דלנע, ק״נע צוואר שפ-אך מאדנק קל־ינע דאם

 א| 7' דא דעד טיט טערטדדלינק־יט. דנטלינע ד־א אנע-
 נעןנאנטע;- שארף דע־ זאנטע שנדענטע, טאנן יוננק דען
 6ויאייד״ דא ער דאט נעי״ינע, צוד אלט סעד,־ עללען !שן

נעשפדאנען.
דאדע־ל שטראן דא

בוד דא . . . נענעננעט אועליקק איק ־אד .;)א-א
 אוננליקק, איין . . , העת■ ס״ן ערשדעקקען, צו לא ניבט ק

 איזט, אננעדענדעט נער־טט ע6ד,יל נלזטטעט טיט דאט
ייי■ י׳עיי ״?דעי יזא ׳ • וועטנפטע״ם טדדלע צוט

̂טטענען דינעד ל־א דינטע . . . או־טטעדקלאטקייטען אונוו־ללק
העדד!י דאהלד ■א־ן
פ־ינין!׳ איי; . . . הע־ד דאדע־ לעוד .א־ן
!טדע-עד, טעטאנד קאנן דאט — פ־־נין! ■אץ

 שטודענט, דע־ ־״,־> ליץ,י אלעקסע■ ;־אבט״טט אלט
סדלס-קאפעדנע פעטע־ דעד א־6 נענע:;״.; אד־ע־ ל־ך

ע־אענע־נד.
 טה״לאהטע איה־ע טד בעצ״נט סע־טוטהי:; .איהדע

 נוט פי־ איד עט דא ווענן א־.־ טא־א׳־. נעיט־קן דעם אן
 איך ווילל לא נעננען, צו נינט נאטק איה־ען מד פא;דק,
 טעהד אוטלא העדר, טיין דעדען, א־דטען טיט אפפען דעכנאך

 צו שוועסטעד איהדעד צו זאפיא האנע. אנדכט דא איך אלט
נדיננען.־

פרליץ.• סץ דא, הא־ע .איך
 נע- דעד אין ל-ך נעפאנד לאנינפק׳ טא־א — ״אללא

 פד״נדען סיינען או;־ סיר אלעקטעי; נ־אפפירפטען דעט וואלט
 אילט דאט וויא, דעטטען; צו דא ■עדאך, עט נעלאג;

 לך נעפזדעט נעיטאפף א־טע דאט נענענזאנע. א״נענטלך
 אדפ-ענוע איבעדעזטיגדענען דע־ פאן קיזיטק נענעניוא־ט־נ,

 אנהוט דעד אץ נעט״נוננס-טיטטעלס, א־־נעס פאלנע אץ או;־
 יא יא קאנן צודקץעידק הדזע ;אך פ־־נדע. ט״נע־

 ארפנענענען ;•נט וואה־ש־נל־ך אנדכט דנע פ־ינין דעד
 טוטט נענענטר״ל א־ם דדפטע. לונען היעד דא אונה האט
 פא־טצונ-ננק, היער פאן קל״נע היא אוץ־ איילען, פאן

 רענן פע־פאללע. סענידד באלעד ראנע דעד ;■:ט ליא דאטיט
 דין א״פנעהאבען נעטטען אט נינט אונט נ״א אדך דא

 נעפינדען׳ נעססע־ א־טטעדהץ דא-ט לך דא ודחי :א ודדד,
ודעד,■ אלט

 מיד ע־צאהלען .ליא ;אטה>ץ, דיעף ,פרייליץ, .ם־ן
 ;״עף דא נינם, נא־ עט ורפטען ויא סך, דא דיננע, היעד

 אידגען אלט סאכען, ווא־טע פיעל ;ינט ודל אך נעדיהרען.
צו הערצענטניטע איה־ע פיר וואיוען אדטק דעד נאבק איט

•־ • • ד״קעז
היע־ איהן אונטע-ט־אך ד>גק,י קיעעץ פע־דענע .אך

עללק• טיטט עמסט
 הע־- פאט איהנען דאנקע אך דיא, איסטעד דעט ודא

 אדעען אונד ואביא טיט אי־ דאט ליא, ע־לרנק אינד צען.
אנט־עטע. טא־א צו דע; דק •אפא-ט

 עדווא־טעט וואנק בדין דא־אן. אונס היניערט ■ניטטט
נאדטענשטדאטסע." דע־ אונטאץ

 וועג דק צאנעין לאננעט אהנע דר״א דא שלונען לא
 אדף אהנטאטט־נ האלב טאיא ווא איין. נעלף־נפ-האללע צד

לאג. היננעשט־עקר!ט דוהענעטטע איינעט
 פלאטין מאדא נעניק עדעדטטעדט נאטדאן וואה־ענד

 אום אנשטדעננענד, ודסטען א־צטל־נעס דין דך, אונד נאהם
 פא• דא אויף טיטטלערודילע ריא לילי, צא; נעטיהטע, זיא

̂ללענץ אדדע האטטע, נענענק אטט ציענטין  עללק ק
נ־ייטע.

 ״עטצט ודד לינד .דא ליא, פליסטעיטע חאע .הא־טט
טינטע!• דעד אץ שאן

וויערער?• ןן1ש דענן נינטיט .וואט
 קאטא-- איץ •יא־ אנוועלענהייט ד״נער רואה,־ענד

 אי־פ- דעט טיט היער {פאל־צייא-פיערטעל-אפפיציע־) ש;יק
 דעד טיטנליעדעד דא דא: נ־עסטעד, פדאפיעקטק דעם ט־אנע

 *ל- צי שטאדז• דא שטתדק 24 ניננק נע^הט-דאללע
האנען.׳ לאטטע:



ט ס ע ש ־ ד ז ג ״ ־ י ־ י ״ ר ר א פ

•יאארעג-בעריכט.
סעפטעמבער• 1פאם•>: נעטריידע-נעשאפט

׳ יואל ורשע] אין ארפנעב!)צ ־אב ־  י'־׳ "
צעצע-צענב .':0.000 ללאוודען עם - ק״טליפצ

פע־קדפט: ידען ,פ־ נאבשטעהענדען ו

;4•5י' *לי' ביי ׳: ,4טל );16 ליינויאנדנאניען עייענאנטען 9
 נעיצדאקטאל- טע־שיעדענען א■; ק—לא: א•;!

עלענאני 9 א־ן ; 7.50 לי6 ב•: 4 טל׳ :א•
נא־־ש

■ ..*ן6אדם לען

ז 1• צ י
טעסטעי
קילאנ-אטט 10״ :.;•־ שריד

7.25 7.35 7.25 7.35 7.20 7.30 —7.30 7.50 7.30 7.50 7 25 7.45 —7.45
760
7.65

7.55
7.70
7.65

7.45
7.60
7.65

7.55
7.70
7.85

7 40 
7.55 
7.60

7.50 - 
7.65 - 
7.80 —7.75 7.90 7.75 7.90 7.70 7.85 -7.85 7.95 7 85 7.95 7.80 7.90 -

קר׳. 35 ולד׳ 6 בד קד 25 נולד׳ 6 קא־ז
בולד 5 ביז קד 30 נולד׳ 5 פאן פיטטע־ ע ט ש ־ ע נ

קד 20 גילד׳ 6 בד ׳7 70 נולד׳ 5 ט?ן ב־עננע ק־׳.
ק 50 נולד׳ 7 בד ־׳ 40 !״,י ̂ן •עד נו 6 £

קד׳. 60 לד׳ נו 5 ד ב ק־׳ 30 נולד׳ 5 ר ע פ א ה
כד׳ 90 גולד׳ בר קר׳ 85 נולד׳ 4 טא ץ ט קוקודו

קדי■ 25 נוליד' 11 נ•! קר׳ 80 נולד■ 10 אן6 פ ט ע י  . ל ד די)
 קד׳ 55 נולד׳ 4 א;6 ע ו י • ׳,
: -•אהרם- ה ר• 1 יצען י ו ו

 נולד׳ 4
! סל נולד׳

:ולד׳ 7 בד
'לד׳

.40 בד 42
 נולדען 20 בד 20.— £ל* שלאווז$ג*ש :ד א ו ו ל ע ל

 קי׳• 25 :ולד׳ 19 בד ק*׳ - פל׳ 19 שעיביש ־. ?ך׳ 25
.5.50 בד ,י•25 פל׳ :ש פ ע ד
:י נ זן ה  .40 בד 39 של׳ נעלייטע־טעד :עלבער :

.141 בד 140 £ל׳ ־)$זענויער וואבש:
.32.50 בד 31.50 £ל׳ ל א ב י ד

יטוס: ־ ̂ד, שפי ,16.50 בד 16.— £ל׳ ד
.19.50 בד 19-. £ל׳ :ע £ ע ה ש ס ע * ב-פ ו ט * ־ • פ ש
53.50 בד 53.— של׳ :ט ־ * נ * פ ם א ד ס ו ט י ־ * ם ש

- .9 טל• ■ייעדע־באנדע; שאפיא: טען
־׳ ט- בר״ייע 1 -בצען ע דיא נאבע
׳,טי ניז 1.00 טרי׳ טא; וואנדבאנדען
ליינות 2 אין ;2.50 £ל, נאלדשגיטט

̂ע ייטש׳—יש־—יי **יט *׳־טהיי
א־יגבאגד׳

א' ,3.80
פי יוא:דהאלבלי*

 אויס• דערזעלבען פאן — .9
ליע 4 אין •״: אונד :

̂נדרוק טיט י:  אוני ה
— .1.20 פל׳ •אניבאנדעץ

 9 אין איבעדזעטצונג ך
פל נאגצליינוואנד אין ,3 פל׳

̂בד־וד דד! .4.50 של׳ ליינוואנדד״

:ולד׳ 4 : ̂בע־ ̂קט שעפטעדבעד- *1ז - ־׳׳ קי
ק־ 85 נולד׳ 4 בד

5 בד קד 60 נולד׳ 5 :־ ע £ א ד, - 0 ד ה א י ה י ר £

פל׳ ;••א אלגנא־יש לוצע־נעד : ע ט א א ע-ז ע ל ק

-םהיילע4
̂ב־ אין ; 2 £ל׳ ליינווא:דבאנד אין דייטש יידיש  ליינוואנדה
 איבעיזעטצו:: או::׳ דיט ס-טדיילע מחזור .2.50 פל׳ ד־וק

 תאלנל״נוואנדנאנדען ניטען 9 אץ *•רעד•, עםטא־6־א6 א;6
 טיט ל״נוואנדד.!)נדרוק אץ ; 4 לי6 ל״נוואנד אץ ::; לי6

 5 לי6 אן6 אויסטיתחננק, טערשיערענען אץ נאלדשנ-טט,
 האלנל״נתאנד- 4 אץ צהיילע 4 ערפטק דיא .7.50 טלי בד

 נאנצלי־נ- אץ ;2.50 ל•6 נאנצל״נוואנד אץ ;2 ל׳6 באנדען
 מחזור ג; טלי׳ נאלדשניצצ, אונד ):ד־דק1ת טיט ו־אנד

 אינד נוטען 2 אץ לו• :•ת ״6 טט- אדר; ק־נ; טיט 4•
 טיט דאמעננעבעטביבער .2.50 ל׳6 איינגאנדען שטא־קע;
 אץ א־בעחעטצוננ אוננא־-שע- !)דע־ ד״טשעד ••ד״טע-,
 סאטטט אין ; 1 ׳1טי סאטיאנלעדעו אין קרי. 40 א ל״ניואד

 ענ-6על א•; ; 5 טלי ניז 1.50 טל׳ טא; נעשלאנ הינשעם טיט
 אין טליתות - •6 טלי נ•: 2 טל׳ :•א; :■•נ-איט־טאצ־א;

 אונד נ!)לד .20 טלי ניז 4 טל׳ ט!)ן ז״דע !)!יער יטאטוו!)ללע
 טליתות קנאבענ-!)דע- ז. טל. ביו קד■ 51׳ ט!); דלנעדטךטיע;

 אויס קיטטעל-הייבכען •3 טל' בד יך׳ 10 ט!ן; ט—בת, ט-
 י :•טיט דענ-אטלאט

 תפלי] .2.50 טל• בי; 1 טלי טא;
 - .2.50 טל. גד 2 טל׳ א

שנעללפצע; נאבנאתטע ;ט
א::

 קאלבלעדע־נען ט׳ט :•ט־יט
 בעשצעללוננע; -

אויטנעטיתדט.

איבע־ סר״זבלאטט איין דא פערלאננע!

דזדסים לולבים אתרוגים,
 נר^ססהאנדלונגס-הדזע אלטרענאכירמען פאם

$3חו1161 801101* 1ח 11*1681.

̂טטעדשאדי; טייעסט. אין ר

ליעפז
פאלל

 אי דים ר
ן ? את פ

ן ע נ י ר ה א י ר ץ פ יזיע־
ם י בי* ו 1יד :ו א

;א ט ש
י נ ו

̂ל- ז? ן, ארע וו ן דע ע י-6 ו צ י:  ווי
איהנען פאן בעדאלף דיעשיאהדינעץ וערען

ווערדע!

.שפאלל

8 0 1 1 1 1 7 1י\$ 6 £ מ[ . .
:811011112.0311108 14£1*61?

3 .שא 5 5 8111131165* א0ן>ווו51ב6
̂-11־68ו6 :  7616ת״3ות1ז1>

^8 80ו>11118>ח111111.•§ 811114(ן631. 130'־

 או אויך ודר לע;
 בילל• :!)נקו־־ענטע; איד־ע; )ן16 ווי־ )הל1̂נוז1 נעציעתען,

. האבען ע־האלטען אטטע־פע נערע . . .
ג נ ו אלט ו ו ־ י טע ע לטוטנע- אילד׳ ד  קו

•1892 אוינוטט .24 ן, ע ז י ו ה נ ע נ • א אץ ע ד נ ■ י פ

! ס1ז51ן>ט131ו ! ! < ^3 ג0

שפור יום אוגד השגה ראש פיר
 יאחר. נאנצע דאם סיד זאוויא

 דיא עמפפיעהלט איזראעליטען דער פעסטנעבעטע
:סאדטימענטט-בוכהאנדלוננ אינטענשטעהענדע

 טחזד■
 י עלענאנטעס

 טל 4 נאנד
 עלענאנטעט

 4.50 באגד.
עלענאנטעט

 אוננא־ישע־ ר״צשע־, טיט באנדע, 4 טת!וד טלי. 4.50 באנד
 ליינוואנד-באנד עלענאנטעט איבעדועטצוננ■ ״־״טע־ )לע־1
 באנדע 2 טתזו- טלי. 2.50 טראנט-באנד אץ דיעזעלגע; טל.׳ 2

ליינוואנד-באנד ונטעט

־זעטצונג איבע דייטשער ־ פאפיע* ין וועל באנדע 9 ־
ם־אבט. אין ■יעזעלבען ז סל׳; 3 ליינוואגד־באנד
דעטצונג איבע :א־ישע־ אונו באנדע 9 דחזוד '׳.
ם־אבם- אין ■יזדעלבען ז פל׳, 4 ליינוואנד••באנד
־זעטצוננ, 1 * '4 ' : באנדע 9 צחזוד ל׳■6
פ־אבט- רעזעי׳נעןאין פלי, 3.80 יי״נוואנד■■באנד

 ליעטע־נ טי־טא אבינע
 ט• ניקלרשטיקערייען גמור■

תטובות לחג והדםים לולבים,

 בהכשר ספרי-תורות אייך
 אתרוגים. אייך טינאנאנען.
ביללינסטען יען צו

קאגקורז.
 שטאנדעם לעדינען לעהרער איינען זוכע אי־

 הויזלעהרער׳ אלם דער זיקי. בחור איין ארך יקאבן
 גמרא אץ אונמערריבט דע; ערציעדער. רעשם׳

 ארך וו־א ורשיי׳ חומש אוגד ראשונים עם תוספות
ס דייטשען. אים נ ע ט ס נ י נ ע ו ן ו י ן א ע  נע- ד

ן א ט נש ע נ ע ד ער ם ער ד נ - י ל א מ ר א  נ
 יאהרעפנע- מושם. דאננען ערטה״לע; ן. ע ם ם א ל ק

שטאציאן. פרייער זאמבט נולדען 100 האלט
 (ק$- ציינניססע איהרע וו^ללען בעווערבער

 אפפערטען נעשריעבענען איינענהאנדינ מיט פ־ען
 אד,טאבע־ 20. םא אי;:] פאוםטען דער א־נזענדען.

 נור איך פערניטע דייזע-שפעזען אנצוטרעטען. ■י ל׳
 ביז פעסט פאן שיפפש-קאדטע אקצעפטירטען דעם

קלאססע. צוריטער איללאק
£183111161 1 .311.ץ 111015 8. )1. 1(011811

)8ם*!ץ;1161• 000111411.

בעאכטוגג! געפאלליגען צור
 היע- זיך בעעהרט פירמא ענדעסגעפעדטיגטע

 בע- דער אנלאםליך פובליקום נעעהרטען דעם פיט•
 צו פ^לנענדעם פי־ערטאנע ה^הען פטןרשטעהענדען

:^פפערירען
 ארס- !)ללשטאנדינפצע6 אונד נעסהע דיא מחזור,

 טעקטטע דעט נענען נלייך דע־ פיט טעטטנעבעטע רע־ נאבע
 דטטע;—וועלטב; דעט !);6 א־בע־זעטצונג נעטינדליבע;
 השלט׳ ,,ערוך דעס טע־טאטסעי לאנדוי, ״ '2 נעלע־-טע;

אין וועל־נטאטיע- ט״נעם או־ף ווע־קע, טעה־ע־ע־ באך איני

באלע-א. דיא נענע?
־: טאת החלי.רע בשעת יפה תפלה

ה נס עייין• ור־ש׳  תנאץ טר־נ נפלאה עול
ר*׳, 1יי פ־יי: *צל. ל א'גד

 עי• איבעיזעטצונג, -יטשע- דיט
 שטא־קע 2 דחלור פלי. 1.40
אור דעשה לוי, בית לוי סטה
 קאלב- סאדדט, אין דאדענ-נעבעטביכעד, :ב־ויטגעשענקע פי־

דייטשער, יד־ישעה אין ן,
 אדע*
פאב

גולדק. 12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 פאן

 סיט באגען ./< לעדער־באנדע
ל׳6 2.80 איבעיזעטצונג אוגד .

זב
̂וויא :י,  י• אין עלפעגביין. :•יא אין זז

 פל׳. 3 בד ,6 ,4 ,3 ,2 א איבעיזעטצוגג, אוגגארישע־
לל- פיינסטען פאן ־'קש-לאגע־ עכטע אוגד שאפפו̂ו

 ליל: גאלד-אוגד
פלי. ל 6 ,5 ,4

̂־טען ̂ן (עטרות) נ־בז .2 ,1 בד קר׳ 5<י פז
̂דערלנאב —.50 £ז$ן טליתים בהורים ן

דפו־שדים ,*ם
עקיבא ר־

א־אנטי־ע שופרות פ־ידא ׳.1טי 2.50 בת 1.50 '1טי 1 .-.81(
שיינעם ש או יבעל צעיי-ת ק .,1טי ן בת 3 טאן ■א טעתלערט־

̂־טען 1 :ז ̂לד־ ג !)־ע - זייינעי ציצ ענ-אצייאס. י״י יי״םע׳
ע־ע־גען קאל יט בניצ תטיל׳ טלי

1־ ע* וו ננעץ בעשטעלל .,פל 2.50 ביל ל׳6 א -צעיר.
ח איבעד אויטצ-אנע •צ, אויפנעטיד ט־!)צטצעפצ נאבנאתבע

ל ל א פ ס נ ע י ו ר ט ר ע פ
פ>ןר אלליאהרליך ודא

כפור יום אוגד השגה ראש
 סאלידע בעקאננטע אונטערצ״כנעטע אפפערירט

 וועליג- ארף פעסט-נעבעטביבער מהדרים פי־-א
הל פאפיער.  ״דישען אונד דייטשען אונני מיט זאוו̂ז

 פראכט- 2 נייען נור אין איבערזעטצונג לעטטערן.
 באנדע ערסטע; > ד־א אונד •4 פל. א באנדען

 פאן באנדען '-׳ אדע־ 1 אין .2<״י. אונ־ 2,1.8״ פל. א
 ו־אללע עבטע־ א״־ טליתים ■1•1׳0 כ<• ביז ,יי. פל.

 אים 3 פל. פאן זיידע קוואליטאט בעסטער אדע־
אלד. .1״ פל. ביז ארפווארטם רך. ״'• יע ד נ  או;

 קיטטעל- י6 ל•2 ביי קי• ״* פאן דלבע-בארטק
 נייא. צום סידורים ״• פלי ביי רך•20 פאן הייבעל

 ,10 פל. ביז י פל. פא; בררטנעשענקע אדע־ יאה,ר
ת פעהלערפר״יע סופיי  קאממיססי- .5־3 ביל. פא; ׳

 אי? ס־נאנאנענ-פאראמענטק אז: אנפלאנע■'
 מזחות ־פ־לץ׳ -ארביימען־ נאלז״מטיקקע־־א

ע. עט אלטע תורות ספ~ ;יי

הדסים. לולבים את־־נ־ס

112^ ^ 1.מש 5011.
041011110ויו111חו9

ע 3. ^ לג״ . ©8 .8 8^8^1 5 1 6 1 1 1 ,3 <ן1 ©.1 8<\ !8ג

געדדעם־אגקז*. פערזענדע פל׳
ד ,צו־ אגשטאג־שלאז

̂לל ה^באבטונגשפ
.2 3 3(3 3 31̂^ ^3 •3

. ^ ג ט1תז ני12. ג1181פ0107. ! ז11ג111>11ו ?1ק10־  811011* 4 ן
ח6ז0.: 8!1011)1ז1101פ6ז61 11>ת1 8110111(1^

0*8זז1פ11♦* 110 11111ץ6 1869

איבעראלר אלם בילריגער
נאטטוננען אללע

הדסים לולבים׳ אתרוגים׳
7016עד)3ח1111■) : $13811[ 6־|96•| א131)0102.

ו נ י י ל ו צ יא: על
בעקאנגטמאכרנג.

 ־אבני א־טה׳ אייגעש בייא
ק א״געם

ין 1 י ז ו . ע נ ן

קאנקורז.
עי .

 שמאדטנענס
 א**פ־ קטניש בדי־ש פתדען
 ג־יגדלינען בעד׳ופש גארדע

 גד־א וצ״ך, אין אוגטע־־יבטש
̂שט # פ אוגד  קווא־- אוגד ק
 עגטשפרעבעגד תורע איש מיער

 געדיע־ פיד ארט אוץ־ בילליג.
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 דיא עיטו־-יילם אדשקונפט —

בלאטטעס. -עזעש ראן5־ע־אקי
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ע איין נעזובט
 חודש, אין 

דען אין י אוג־
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ען ־ נטע י- או דגאז י  ג
 נטע־- ו א אל־קלאססען

: י  ז^לל. ע־טהיילען ט ד
 ביז 2״0 פאן יאה־עשנעהאלם

̂וויא גולדען׳ 250  קאשש ז
 פאש־ דע־ קווא־טיער. אוגד
 דען גאך גלייך אילט טען

 בעזעטצען. צו פייע־טאגען
̂פפע־טע אן ־*:טען צו זינד ז
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