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פאללסנלאסט יידשעס
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:בלאטטעם דעם פרענומעראציאנס-פרייז
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! זענחננעז אללע וויא זא פרענוטע־אציא;ם:עידעי,
 אן רינטען צו דנד
̂ן דיא  דעש רעדאקצי
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ש. ו ב נ ר 9 ד מ׳ :רעדאקטער אונד הערויסנעבעד תרנ״ב. אלול כד פרייטאג בודאפעסט

 פיאנו־ דערען אבאננענטק, העדיען דיעיענינק ו״*־
 ווערדקאוס רע, ענדע צו םעפטעטבער15ןןאס.1מעראצי

 , אין אונטעונרעיונג ק״נע דאטיט עדזונט, דערזעלנק ע־נייערוננ
א״נטדעטע. אדרעססע איהיע אן נלאטטעט דעס צוזענדונג וער

̂ננענטען, העורק נעעהרטען ריא פאנק וויר  דע- אנ
 נייא דיא זאוייא איזט, ענדע צו פדאנופעראציאן רען

 אויפטערק- דארויף פראנומעראנטען איינטרעטענדען
 פעפאראט■ אין דיא א״נצאהלונג וער בייא דא ואם זאם,

 עדצאהלוננ האבאינטע-עפאנטע ערשיענענע אנדרוקק
 דער אנפאע דק אונו יודע״ אוגד •אריפטאקראט

 נעאנשפדו- אונם פאן עדצאהלוננק לויפענדען נ״דק
̂פאנע דיעזע ווערדען פעדלאננען אויף קאננק. נק  ר

 זאפארט פ־אנופעראציאן וער א״נצאהלוע נ״א יעדעם
צונעשיקקט.

וועלט־מריע:. גראסען דעש נאך
— לאנע. אי־־אפא״צע; דער צוקונפטם־בילד איץ —

 אונזאנליכען אונטעד מידע, שווערעד טיט
 דריי- אים דען יעטצט עם נעלינגט אנשטרענגונגען■

 אם- דייטשלאנה - מאבטען פעראיינינטען בונדע
 אייראפאי- דען - איטאליען אונד טעודיינ-אוננארן

 נעליננט׳ דיעם דאם ערדאלטען, צו פדיעדען שען
 : צי היטטעל דעם רייהע ערסטער אין וואהל א־זט

 | אטד,עם אין זאצוזאנען ד נ א ל ם ו ר דער פערדאנקען,
 | שאן ניבט צארענרייך דאם אב וריסם■ וועד האלט.

 האבען אננעצינדעט קריענס-פאקקעל דיא לאננשט
 הייט־ פלאנען פיעלען זא פאן ניבט עם ווענן ווירדע,
 עם ווענן ווירדע. רוסלאנד ווארע. וואדדען נעזוכט

 וואהרשייג- פידלטע■ נענו: שטארק איננערן אים דך
 אננעה- פראנקרייכם הילפס-אנערביעטען ראם לין־

 ! אםטעררייב-אונ- אונד דייטשלאנד גענען אום טען,
 דא- פראנקרייך אב ;ציעדען צו קריענ דען אין גארן
ן צו וויעדער דורך ע ג נ י ר ה ט א ל - ס א ז ל  ע

 אנדערע פרייליךאיינע איזט דאם קאננטע, נעלאננען
פראנע•

 דיעזער האט פאליטיקער נעוזיענטער איין
 אנגעשטעללט, דאריבער בעט־אנטונג איינע טאגע

 קריע- אייראפאישען נראםען זא איינעם נאך עם ודא
 ער ווירדע. אויסזעהען אונגעפאהר אייראפא אין גע

פאלנענדערמאםען: צוקונפט דיעזע זיך מאלט
האט׳ נעפירכטעט יאהרען זייט איידאפא וואם

 האטטע רופלאנד :אייננעטראפפען ענדליך איוט
 איין וואר עם איגעיצאנען. קריעג טיט דרייבונד דען

 עם וועלטנעשיכטע דיא וויא ברעננען, אונד טארדען
 דען טיט האטטע. פערצייכנען צו ניבט נאך בייזהער

 צייט מאדערנען אונזערער וואפפען שדעקקליכען
 פיינדלינע דאס נארד-נא־ רער אינערשוועמטטע

 זיענע בלוטיגע האט נארדען פאם ריעזע דער לאנד.
 מאננ- דיא יאנטען קאטטאנדאנטען דיא ערפאכטען.

 רוסישער קיין ;פייער יעדעם אין שאנוננסלאז שאפיט
 ער :פליכטען נעפאהר דער פאר דורפטע סאלדאט

א' פעבטען׳ מויסטע  אין אדער איינע נאך לאננע ז
 ער ווענן שטערבען׳ מוספטע ער איהסצוקקטע;

קאננטע. קאטפפען מעדר ניבט
 בע- קריענע יעדעם אין וועלכעם רוסלאנה

ין דאם הייספט׳ עם דענען אין אדסניבט, ריכטע ״אי

 1 דעזעם נאך טוספטע זייא, נעפאללען קאזאק״ ;
 אייננעשטעהען, זעלבסט פעלדצונע שרעקקליכען י

 מענשען מילליאן האלבע איינע בערייטם עם דאם
 ער- טראט'יענעם דא האט. נעלאפסען פעלדע אים

 אייראפא נעבילדעטע דאם וועלכעם אויף איין׳ אייגנים
 גערעכנעט רופלאנד טיט קריענע איינעם אין

ם י ה ני דער האטטע: ם לי  קריענ דען האטטע מו
 פערורררוננ דא אויסגעניטצט. צוועקקע זיינע פיר
 נראפער. טאנליך וואורדע רוסלאנדם א־ננערן א־ם
 1 אויפנערייצטע איהנען פאן דיא אונד ניהיליסטען דיא

 | העללען אם זיך פעדזאטמעלטען פאלקסמעננע
 1 טאסםע דיא צופלינדערן. אונד רויבען צו אום טאנע,

 ן בעאטטען נעוואלטטהאטיגער אונד בעשטעכליכער
 י אג- דיא פעריאנט׳ אדער ניעדערנעשלאנען וואורדע

 1 שטאלצע; אידרע טוסטען אדעלם דעם נעהארינען
 1 צום אונד פערלאשסען שלאפפער אונד פאלאםטע

 1 לע- נאקקטע דאם נור אום נדייפען׳ וואנדערשטאב
 ן נע- וואודדען געפאננניפסע דיא רעטטען, צו בען

 אונשול- אללע אונד פערברעבער אללע ספרעננט■
 דא ערלאננטען בעפאנדען, האפט אין דך דיא דינען.

 היישדעקקענ-שווארם אק ודא אונד פרייהייט■
 נ׳ ר ו ב ם ר ע ט ע פ נאך אללעם זיך וואלצטע

צו רעכענשאפט נראסען דען פאן 1 דא־ט אום

 דעניערוננ דופישע דיא מופטע יעטצט נענענאיגעד.
 הי- נאך טרופפענ-אבטהיילוננען גראפערע איטטער

 שיט- צו רוסלאנד נענען רופלאנד אום כערופען■ זע
 יעדראננ- אונד עלענדען דער מאנט דיא דאך צען.
 נעשטאב- נאטה אונד קערקער אין ביזהער דייא טען.
 בליהענדע נעוואכסען; ראש וואר האטטען, טעט

 טליטטער- רדבענדע אי; ווארען שטאדטע
 ז־כערהי־ט קיינע פאנד מאן פערוואנדעלט׳ הויפען

 דאם זעלבפט דענן פאבעל. טארדענדען דעם פאר
 אוים- דען טיט עם ד׳יעלט מיליטאר היימבערופענע

 אים וועדער גאלד רופלאנד דאם זא שטאנדשען.
 האט- ט־ליטאר-מאבט איינע היזע צו' נאך פעלדע

ווא־ע. נעוועזען ווערטה עטוואם דיא טע.
 דען עם איזט אוטשטאנדען זאלבען אונטער

 נעלונ- מאבטע פערבינדעטען דרייא דער ארטעען
 פארצידריננען. רופלאנד נאך אונגעהינדערט נען,

 דאם פעטערסגורג. אין זיא שטאנדען טאנעם איינעם
 אונ- דיא טריעבען ארמעען דיעזע נליקק. איין וואר

 נראםעם נאך אויסאיינאנדער. רופפען צופריעדענען
 אונד איננערן אים פריעדע דער העררשטע בלוטען

הין. אויססען נאך
 לאננ דיא ערהיעלטען דופלאנדס פאלקער דיא

 מוססטע צאר דער מענשענ-רעבטע. ערזעהנטען
 קריע: רער אבער נעבען. קאנשטיטוציאן דיא איהנען

 בעזאטצונג פרעמדע דיא אויפשטאנה רער אונד
 האט- קריענס-ענטשאדינוננ אוננעהייערע דיא אונד
 דאם פערניכטעט. זעהר יא קראפט רוסלאנדם טען
וואר. נעלאהטט הינדם יאד׳רהונדערטע אדף עם

פאלנט.) ישלוטס

טאגעם־נייאיגקייטעץ.
ט ע נ י י (ז א ט ס ע י א ר מ ע  נ■) י נ א ק ד

 דעם נאך פינפקירנען אדם פריה נעסטערן וועלכער
 איזט׳ צוריקקנעקעהרט שאנברונן שלאססע ודענער
 אונד סיעפטעמנער 21. יבין דאזעלבסט בלייבט

 טאנע זעלגען אם ווא נא־אללא• נאך דאנן קאטמט
ה קאיזעדינ-קאנינין ט ע ב א ז י ל  שודייז אויסדער ע

איינטריפפט.
נ <דעד י ן קאנ ) אי . ן ע נ ר נפקי י  פאר- פ

 שטאדט נאנצע דיא שוואטם אבענדם נעסטערן
 פאן טויזענדע פייער-מעער. איינעם אין פינפקירכען
 אפפענטלי- אללע אננעבראכט׳ ווארען לאטפיאנם

 פרי- רעל פענסטער' אללע אדך אונד נעניידע כען
 בעליינטעט. נלאנצענד ווארען וואט-וואהנוננען

 זיינעם בייא מאנארבען דעם בעיייטעטע פינפקירנען
 אונ- דער קונדנעבוננען געגייסטעדטע עד שי אב

 טאיעסטאט ליעבעאונדטרייע.זיינע פערגאננלינען
מא נראפען מיניסטער-פראדדענטען, דערטיטדעם

 פעראב- קאם׳ נעפאהרען באהנהאפע צום י׳ ר א ם
 ר, ע נ נ י ד י י א בירנערמייסטער פאם דך שיעדעטע

דיא דורך עטפפאננ הערצליכען ידען פיר דאנק זיינע;

ען (צו ן ד ע ד נ ע ה א נ נ א ר ע ן ה  האהע
 א־- דעד פדאזיריאום דאם האט ן) ע נ א ט ר ע י י פ

 ודר וויא קאטבייפיאן׳ - דודכפיד׳רוננם טהאדאקסען
האנוועד-טיגיסטע- ביים לעזען׳ ,281)16 איש

ר קאדפם־קאטאנדא ביים אונד ריאום י  א י ד פ
ן ע ש י ד י ן י ע ט א ד ל א - ס נ א ט ש ל ל א  פ

ע ג י נ ד נ ו א י י ר פ ע  ע ט ם נ ע י ד ם א ם ב
 השנה, ראש טאנע ביידען פיר צוואר ערודרקט׳אונד

 נאבטיטטאנ כפור יום ערב פיר שובה׳ שבת פיר
 הדפט-פייער- דיא פיר אונד אבענדם בפור יום ביז

םבות-פעםטעם. דעם טאנע
א ■ד ג י נ ו ה י י ו ו נ י י ן ער נ יי א א ע י י  נ

 אנ- אין ין א נד אין נעסטערן פאנד ע) נ א נ א נ י ם
 בירנער- דעם שטאטטד׳אלטערם׳ דעם וועזענהייט ן

 טיליטאר- אונד ציוויל- פיעלער טייסטערס׳:אירא
 איינווייהוננס-רעדע דיא שטאטט. פעדזאנליכקייטען

ד דרי ראבבינעד היעלטהערר  אדם ן נ א ט ע גי
ויען•

ד (באדא,ן ל י ש ח ט ^ ר ר ע ב י י א  א ד
ע ב י ל ט פ א ש ל ל ע ז ע ) נ . ע  קאררע- דער פראנ

 ״פ־גאדא־׳ בלאטטעס פדאנצאדשיען דעם שפאנדענט
 טאםנעבענ- פערשיעדענער טיינוננען דיא וועלכער

 זאנענאננטע דיא אייעד פעדזאנלינקייטען דער
 דיעדער האטטע ודלל■ הארען פראנע״ ״זאציאלע

 ד ל י ש ה ט א ר אלפ$נז באראן דעם טיט אוץ טאנע
 זיך אייסערטע באדאן דיעזעד אונטעררעדוננ. איינע

 עם ניבט בענריפפען מיינען ■נאך פאלנט: וויא
 לאנע דיא אבער ;לייטע רייבע מינדער אונד רייכערע

 הייטע פאן רייבען דא איני אנדערן. יא דך קאנן
 נע־ קלאבסען אנדערען דעד צו מאיגען קאננטען

 קאנן ארבייטען אונד האט טאלענט ווער דא׳־ען.
ארביי- אונצופריעדענע בעזיטצען. פע־מאנען זאלל

פ^רדערן.
 דעד,. וואדרענד

פיינדע דעם פעלדע אים רובסען קאמפפ-פאהינען

 שפענדע- ביאנאדך דעד - אויסשפרעבענד. בירנער
 פיר נולדען■ 1״סי פינפקירבענם ארטען דיא פיר טע

פלי. !00 ■ע ם>ןליצ״א אונד פייערוועה־ דארטינע דא | אללע שטאנדען פא־נאננע
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 נעשענקע נענען אונד נעניעסען פערעה־ונג ליכע
 ב״א שליכטען, נעשאפשם-שטרייטעקייטע; איד,דע

 אונד נייפטעםשטא־יננען עוקראנקוננען• שווערען
 שפרע- זעכען איד,דע; ווייגער אונפהכטבארע איבער

 אדם ועלבסט וריטהעי׳ פאן איה־ען טיט אונד כען
 גליי־ הערבייקאטטענדען רומאניען' אונד רוסלאנד

 פערריבטען.■ נעבעטע נעטיינזאטע בענםגענאםטען
 ואטם תאר• בעקאננט אללנעמיין נון עם ״דאי

 ארף זיך וואונדער-דאבנים דיעזער איינקאטטען דאם
 זא בעלייפט׳ יאה־ליך נולדען פאן צעהנטרוענדע

 בעשטייערונג ד־א פינאנצטיניסטעריום ואם האט
 מידען דיא וואודדען אונד אננערענט, דערועלבען

 דער ענטשיידוננ טיט וואונדער-דאנגים נוקא־וינאער
 אונטער 1887 דעצעטבער 30. פאם פינאנצדירעדצ״א;

 טדאט- •געשאפטם־פערמיטטלוננ״ דעו־ טיטעל דעם
אילץ  ס״■ פלי פאן זאטין דער וואמיא בעשטייערט, ו

 ראנבים מידען הא וואורדע. נעלענט נרונדע צו
 אידרע רענטס-מיטטעל, מאנליכען אללע ע־ב־יפפע;

 פערוואלטוננם-נעריכטםהאן־ דען אן בעשווערדע
 אבנעוויע- '888 נאוועמבער 31• אם אגער וואורדע

 ער- אום נעזונע מידע איבעררייבטען זא־אנן זען.
 טיט וואורדע אונד שטייעחאטצעם דעם טאסינונג
 נאוועטבער 0• פאם פינאנצרירעקציאן דער ערלאפם

 אין פריעדמאנן איזראעל וואונדער-ראבני דעם ■389
 ערווערבשטייער פארנעשריעבענע דיא ראדיאנצא

 יאהרלכער קוואטע דיא אויף פלי פאןיאהרליך
ערמאםיגט־. אן !881׳ סעטעסטער פאם גל•־! פלי•

 329 פלי געטרונ אבער ערטאסינוננ •דיעוע
 נע- דיא !05 פלי פאון זאטצע דעם מיא דא יאה־לץ,
 פלי איינקאטטענשטייער אוני עדוועדב- רינגסטע

 נונמעהר דא וואהרענד האטטע. בעטדאנע; ״!•׳•ס!
אויפמאבטע.״ 71.40 פלי נור

 דאמאלם באדעק. נופטאוו צייגע .דעד
 ראבבי- מידען דיא אן. נאב שט־יער-אינשפעקטאר׳

 ערטאםינונגם־נעזובע אונד ראטעג- האטטען נער
 עדווענעןגעשאפטם-איבער- וועלכע אייננענראכט׳

 י בע- דא ליעם. ליענען ״׳'9 פדיהלינ: צום מ; מרדונג
 דאם זאנטע אונד ד ט א ד פ א ד דעד איה; טדיעב

 איבערלויפען פא־טוי־אדירענד לייטען העוען פאן ער
 האפראטה דעד אידן !ונטע 1889 טאי אים ווערדע.
 וויע- אידן בעטדיעב אונד או-- מראה א־ם ורעדער

 לייטען דען פאן ער דאם זאנטע. ער אינדעם דער,
 ענד. זאבע הא אונד ווע־דע בעלאפטיגט אונגעטיין

 פיהרטע ציינע דער וואללע• האבען בעענדעט ליך
 ; פערטרדענם- דא דא אונד פערהאנדלוננען׳ דיא

 ! פירענטשפרע- מ.■־■• פלי פאון זאטין איינען טאננער
1 אקטען דיא עד לענטע האטטען׳ ערקלא־ט נענד

 1 :•ג- אלעקסד תן שלא:, עיסטע דע־ איזס ואס אד•
ש־הרט•' אר.ס נק

! . , , איום ארנעיעס :•:פס עס דאס *־אד, ורד .הען
׳!' קרזמקען דע־ כיפ יעפעס ודד פאסען וואס אנעל

 ודי זא־נע. שוועת אי־-ע פדאפ דעי א•; א־זס .דאס
 ן פער• דיעזע- נ״א פיעל לא :•:פ •א פעיליעדע; יעלנספ
 1 עס :ע:נאיפ-דפ אדץטסק נאך אאנעהץ דאך זינד ודר ודיוונג.

 עפוואס ודר אב זיץ, נל״סנילפ•; !דעסליך !א אלזא אד״ס קאנן
 . . פא־א אנע־ נעלאננען. דאהץ שפאפער ארעד פר־דער

 רען דא אונפאנל־ך, נא;ץ ע* א־ט צושטגדע דיעזעם אץ
 . . . אויסצוזעפצען ר״זע ז־ניו׳שען א-נער שט־אסאצען

 צו יאסלאנע זיא ׳.דע ס איד־עס דץ, נעספען אס ודוד עס
א&פעננא־ען.׳

 אם א־לפע־ נאך יעי צאפיאן דך ;אדע־פע דא
 וו$ר. ראשק אץ אד,פ פד״לפע אדר וואר, נעתאפפינפ פא־א
כיפ. *ערלענענדייפ אדרע שען

ש* אין ודלל יא א'לפ, אנדעיעס :•כפס עס ן -דע;
 עס צ־עפפע •ארך שפודע;פ; דעי זאנפע שאפפען, יאפה

 עיודדעיע. *ערטרויק פיט *עדפרו־ק אד־ איך דאס דך,
 פאדנען אימע ז״עזעס -8 דא וואס רעם, אן זעדע איך

 איך נרדנע. דענען צו פורכט ק־ינע אץ דאס דעפדאן,
 ערנא:;פ.6 דביר־,ץ ;אך נץ אונד טין,—א ;אפדאן ג״ססע

 אדס. פד״לצאדפספאלל עללעץ העץ• ו *ע־ש־קקפע־ ״א";
 וער סאלדאפען ד־א ווע;ן אץ, יייאת דאס !עוויפם,

 נץ טאצעץ צוו״א א־ץ אץ דאפפען. עיודשם סץ ענתחננד
 נדך ודענדע אץ נעפאד.־; אדססער :אנין ע;פלץ68דא איך

 ווענעסטק אם פאססע־8אד הא מץ ולא דאדץ. *־••ידלל•;
פ־נימק!״ ;אך דערדען; *ערמוטדען

*?ל;פ•) (*לזיפלעפצוע

ם ע ש י ד י ם ט א ל נ ס ר, ל א 8 י
 פאר. אנטראנע אבציעלענדען דאיויף איינעם טיט

 דער אידן אורנירטע פא־לאנע דער פא־ קנאפם
 דער - שטראפםע. דער ארף נאכטאלם האפראטה

 פאר פערנעהטונג זיינער מיא מוסטע בא־עק מיגע
 דיא אידם דאם צונעבען, אונטערזוכוננסריכטער דעם

 אננעלענענ- דיעזער אין האפי־אטהעם דעם בעזובע
 פער- דיא דאם אונד ערשיענען אויפפאללע הייט

 דער פערעהרונג ניאפען דער מיא טרויענסטאננער
 אוגנע- דערען אונד וואונדער-ראגמם דיא פיר יודען

 בעדענק- בעפאלקעחענ דיא אויף איינפלוטם הייערען
 םאדאנוראער דעד דאך יא האטטע ווארען. לץ

 כא- נוטסיעזיטצער דא־טינען דען וואונדער-ראבבי
 נעטהאן׳ (חרם! באנן דען אין א צ צ א ט ס ו ם ראן

 דעם- פאלנע אץ בעפאלקערוננ יידישע הא דא אונד
 דער וואר אבבראך, טיט'אידם פערקעה־ יעדען סען

 צו פערואהנונג צור האנד הא געצוואוננען, באראן
 ער- צו באננעם דעם אויפהעבוננ הא אונד ניעטען

וררקען.״
 דאטאלם י, ק ם נ י ש ם א ר ט ע י פ ציינע ״דער

 אננע- האט סאיאנורא, אץ שטייער-אייננעהמער
 בערייטם פריעדמאנן איזראעל נענען זייא עם נעבען׳

 איהן אלם ווארדען׳ פא־גענאננען פפאנדוננ דע־ טיט
 ציינע דעד קאמטען. צו יאיר,ם צו ערזוכטע׳ דיעזער

 פריעדטאנן אונד פ־יעדמאנן צו הין זעלבסט נינג
 איהם דעם איינשטעללוננ איינע איהן ערזובטע

 מא- נעפפאנדעטען הא אויפטדאנעם, ערטהיילטען
 ציינע דער ערווירקען. צו טראנספערירען׳ צו מליען

 עם ודא הארענזאנען׳ פאם שאן דאטאלם וואוסטע
 דעם טאכטע אונד שטעה,ע, האפראטה דעם טיט
ע דעם צייבען דאם האנד דעו־ טיט רבי צ נ ה א לד

עג  וויסםען נאהערעם נאך רבי דער אלם פ. ל
 ריז- צו עטוואס מיגע יעדאך בעוארנטע וואללטע•

 ער- ער זאנען; מעהר ניבטם וואללטע אונד קירען
׳ כעוויפםען איינען דורך אבער פוה־ ד ל ע פ ט א ר  ב
ץ דער ר, ע ד ו ר נ לייג בעשולהנטע דעד דאם  טיט ז

 וואורדע ציטירט אבנאבי פערמיטטלונגען דערלייא
 וו^דדען נענעבען נעלד דיאפראטריע דעם דאם אונד
 דעם סעקרעטאר' דעד קאם טאנעם איינעס זייא.
 דער איינשטעללונג הא דאם א־ד,ם■ זאנטע אוגד רבי

 ער- מיגע דער זייא. בעורללינט שאן עקועקוציאן
 ווארויף וויפטע• ניכטם דייעפאן ער דאם ווידערטע׳

 אייף נור ואללע עד זאגטע סעקרעטאר דער איד,ם
 אם:.. מינע הער נעשאה׳ דאם שיקקען. פאסם הא

 הא וואר טהאטזאבליך אונד א״נלויף דע] נעטע
 איזט העם דארונטער. א־ינשטעללוננס-פעדא־דנוננ

 צוריקקצו- וואונדער איין או־ף ניבט דורבאוים אבער
ץ האטטע עם זאניעח פידרען׳  צוגע- פאלגענדעם ז

 הויזבעדט- ברא.טפעלר. יאזעף מינע דער טדאנען:
 ער דאם אן׳ ניבט .813 נרי סאדאנורא אין צער

 א־ינשטעללונגסנעווך איין פריע־טאנן פיר זעלבבט
 האפראטהע צום דעסהאלב אונד האנע פערפאטסט

 ״העראבקאנ- יעדאך איהן וועלבער זייא׳ נענאננען
 ניגט בעזרך העזעם וואר וואהדשיינליך צעלטע״.
 אים בעלענט. בעשטעביננם-נעלח לטיט נעהא־ינ

 שטייער-הער- אום אנזוכענם דעם אוגטערשטיטצונג
צ־טירט.״ נרווער ודעדער וואורדע אבזעטצוננ
 עס דא אידים׳ דאם אן׳ נון ניבט מינע ״דעד

 בע- פפיפפען. דאבע דעם אויף שפאטצען אללע יא
 שטייערזא- אץ אייך טשעניעצקי ■אם וואדי קאננט

 בעשטענליך אננעלענענהייטען אנדערען אונד כען
 אנ- דאם דאטם איבערציינט׳ דאהער וואר ער וואר.
 אנווענדונג אינע שטייער-ע־טאםינוננ אום זובען

 געוועזען פי־ונטלאז עכענלא טיטטעל אינלרטערער
 בישאף ניבט זייא׳ )יבער יודע אלם ער וויא ווארע,

 אונטער- צור דאם אוץ. דענן וויסטע עי־ ווערדען. צו
 וואור. נענעבען נעלד אנזוכענם דיעועם שטיטצונג

 פלי א־ע־ ססיל פלי פא; בעטראג איין צוואר אונד דע
 צי אננ״בען בעשטיממטדיייט טיט נלויבע. ער .1000

 זייטדיער דאטאלינע׳ דעי־ העם אידים דאם קאננען׳
 פדיעד- איזראעל דעם סעק־עטאד פע־שטא־בענע

 וועל- ריאבע, מיטנעטה״לט ר>!זעןי נאטענס טאנן׳
 פריעד- איזי־אעל מינען העם אננאבע נאי עבען בער

ץ דעי טאנן■  בע- ניבט איינצעלהייטען הא א־ם ז
 אץ אננעלענענהייט העזע ווילל׳ דיאבען קיטטערט

האטטע.־ דיאנדען
 אונד גרודעד דעם וואורדע אבער נעלד ״דאם

 נרודער אונד נענעבען׳ די$פ־אטהע דעם העזעם פאן
יעטאנד ראם אן, אויפטראגע ועם טיט העם מינטע

 האין. צים געזובע דעם ראבמנעהטמיט העם הטיענם .
ץ אום זאללע׳ נעדיען ראטהע  דער ארט הא דודך ז

 איבערנאהטע פע־זאנלכע הא אונד אויפנאדימע
 זיעעם נוודער דאם איבערציינען, צו נעזוכעם דעם

 גע. אוץ וואט האנע׳ ענטשפראכען אויפטראנע
 גרודער דעם מאן דאם מאן, ערויעריט דאררם שאה.
ץ דאנן זינד עם ט־ויטע. נאמן ניבט אוץ  טהאט- או

אנלץ יוארדען." בעיויללנט נעוובע ביידע ז
 צוואר אונד פערה,ארי דאם בענאנן נעסטערן

 קורורוט־צ- דעם בעמנליך ריידיע ערסטער אין
שמוננעלם.
 ט־טבעשולרינ- דעם נפערנאהטע א' דעי־ טיט

פערדיאד. דאם בעניננט נ ר ע ב כ א ד, טען
ץ ע־קלארט זעלבסט ער  ניכט-שולהג אלם י

 שמוננעל-טא- דער רארשטעללוננ איינע ניבט אונד
 הער נרופפע הא דא וויא שילדערט, ער ניפולאציאן.

 יורני־אן בלוטענפעלד, שעפם זיינע קייפלי־טע, דדייא
 צאלל- דער ני־ופפע הא דא־ט ראזענהעקק׳ אונד

 פפלע- צו אברעכנונב אום נעשטאנדען׳ בעאמטען
 פערצענט 70 בעציעהוננסווייזע ׳5״ דיא אום גען׳
 צו אונד צאהלע; צו סוממע אונטערשלאנענען דער

 הא ווענן פערצענט, סג צוואר אונד עטפפאננען׳
 נאהען נרענצע דעי־ דעם אץ ט ר א פ א ז אברעננוננ

 ווא- הא. ווענן פערצענט׳ 70 ערפאלנטע׳ שפייכעד
 אלזא מאכטען• א־נסלאנד ורעב וו״טעדען איינען נען
 נעוועזען. ניאפער ענטדעקקוננ דעי־ נעפאהר הא

 פינאנצ-אינשפעקטאר זאוויא בעאטטען׳ רעוע
 אונד קאמערסקי צאלל-פערוואלטע־ שפענדלינג,
 טהאטען זיא וואט וואוסטען׳ טשעניעצרן האפראטה

 אונד בעטי־ינען שטאאט דען זיא דאם וואוםטען׳ דא
 זיי- בייא בליבט האבבערנ פיללען. טאשען הא זיך
 נע- זיינעם •מיא ע־ הא אדטזאנען, ערפטען נען

 רעם הינזיכטלץ ארך קאנך׳ בעהרפטען ורםטען
 נא- אדפשי־ייבוננען זיינען נאך דאם אומשטאנדעס׳

יא דיעצו י ן דר ע נ א י ל ל י ם מ ט א ר נ א ל י  ק
ו י א ד מ נ רע אה ו ר ו ה א פ ע נ נ ו ף א ל א ו ו צ ' 

 מ ר ד, י ם ע נ נ י י א ט ל ל א צ ד ע פ נ ו א ן ט.יע א נ א ט
 הא נור דיאבע ער ערקלאדט. דאכמערג וואורדען.

 אונד אויסנעפיד״־ט אויפטראנע ערטהיילטען אידים
 דען ענטשפרעכענד שטוננעל-מאניפולאציאן הא

 הינטיער אום דורכנעפיה״יט׳ שעפם ויינער ווייזוננען
 בדיג- אנציינע צור העזע אונד קאממען צו ואבע הא
 הא ארך ער האבע טדיאט דעי־ אין קאננען. צו נען

ערשטאטטעט. אנצ״נע
. רען פאן וויי־ד אננעקלאנטע היעוער ו ע פ

ער יד ד,י ט נ  ״קרייצ-ם־ערהאר״ אי־נעם איין אין ן י
 דורך ווילל ניעלליער פערטהיידינער גענאממען.

 ע־בדיננען• בעוייו דען ציינגים פארנעמינטעם איין
 אוים- אי־נען ויך פיר 1391 אוגד '89״ האכבע־נ דאם

 מיג. דעועם ביעטי־יעבען. מאיז-דיאנדעל נעדעדינטען
 דער אוים טאננערן .עה־ענווערטהען■ !8 פאן ניסם

 נעלענגי, וייטע בי פיאוידענטען פאם ווירד בוקאווינא
 בעטערקט, ארך אבער פי־אזירענט דע־ וואבייא

 אלם ערשטאטטעטע׳ אנציינע הא האבבעמ דאם
וואר. שפור דע־ או־ף שאן בעדיא־דע הא

 א ל שא ט אננעקלאנטע דעד נעלאננט זאדאנן
א־ינפע־נאדיטע. צור

רי^אליענ-פאבטער. פיר ודכטיג
 לאנער-ב־אננטוויין טרעבער. סליוואוו־טין׳ רום׳

 ערמינט נעטראנקע נאטטוננען אללע אונד לירא־ע
 ס••- דש אפפא־אטע אד,נע ווענע קאלטעם אדף טאן
ווי ד אוי אלען אשהע״שען אונד עססעוצען *,־.■מאירטען נען

סווווויו״זי״יוו !ו0ם1ו1נ£8,'ך מג0ז.ז1 ,זו א
א.829!ת142• .•18-0-718 א 1, ט ז ע1 ־1'81(01!ן;8886 .  ן

 1501X1 18X3811118011611 'ו6ח1ק61•
 אין פרייו-ליםטען או:ד טאניפולאמאנס-ביבער גמי־
 עי;ער:6 עס*£עד.לע '־•טע גראטים' ששראנק אללען

 וו״נ- ענטוייערוננם־פולווער, ווערטוטה-עססענץ,
 נדטצעל אי;,־ הויוענ-בלאוע נליצע־ץ, קלאר-פולווער,

ען.8והנ-קראנקד,״ אללע נענען



ט ס ע ש י ד י י ט א ל ב ס ה ל א פ

 :טאנע פ־יערליכעם אין וויעדעידפןלט הנכנעת רופט
 איך אויפנעפאפטט. נוט אריך אץ האנע •דעסהאלב

 פינאנצדירעק־ דיא אן אנציינען פיעלע אוץ יא ,האב
 אונ־ זינד אגציינען דיעזע אלל אבער ;נעטאכט ציאן
̂רפען טיש דען טער ̂רדען נעוו •!וו

 נור ווירקלץ דא האנען ט: עב יד ז א פר
 שטאאט דען אום נעמאכט, אנציינע דיא דעשהאלב

 בע- דאצו נרונד אנדערע- קיין דא האט ? ש־טצען צו
 - ניבט! דורכאוים ביין. נ: ער ב ב הא - וואנען?

 אייגע אויף אנשפרץ זיא טאבען פראזידענט:
 האג- - ?שטאאטעם דעם בעלאהנונגזייטענם

 טיינעאבדכט; ניבט ראם וואר פריהער ג: ער ב
 רואי- פאטיליע מיינער טיט אץ דא יעטצט. אבער
 פער- ניבט אנשפרץ דיעזע! אויף איך קאנן בק, נירט

 ראזענפעלד: דר פערטהיידנער - ציכטען.
 נעשאם- דען ב״א זיא ווענן האכבערג׳ זיא. הארען

 אום נוד האבען. מיטנעטהאן בלומענפעלד דעס טען
 אייג- דאגן זיא דנד ווא־ום שיטצען. צו שטאאט דע]

 בלומענפעלדאויסנע- דעם רענסטען דען אויס מאל
 איהם בייא וויעדער שפאטער דאגן אוגד טרעטען

 1 מערקווירדיג זעהר דאך איזט דאם אייננעטרעטען
 הערר רעכט, נאמן זיא האבען האנבערננדא —

 איינגעטרע- מאל ערסטע דאם אץ והא !דאקטאד
 י' ערשטאטטעט אנציינען דיא אץ האבע בין. טען
 בין זא אוגד בעאכטעט׳ ניבט אבער מאן האט דיא
 אנצייגען פ־ישע אום צוריקקנענאנגען. וויעדער איך

(הייטערקייט.) קאננען. צו מאבען
 אננעקלאנטען דעם פערהאר דאם פאלנט עם
 אונד קאנטראלם-אםיםטענט פדיה,ער דער טשאלא,

 פיר זץ ערקלארט ער וואר, אמטס-לייטער דאנן
 פרא- מייסטען דיא בעאנטווארטעט אונד אונשולדיג

̂דטען: דען טיט נען  ווי־םםעםניבט״,״דאראן .איך וו
ווייטער. :א אוגד ניבט״ מץ אץ עראיננערע

̂; עבענזא  דיאאיבריגען זץ ערקלארען שולדל
 דער א. ק נ א ב אויסנאהמעדעם טיט אננעקלאנטען.

 שולד טיינער וואהל מיר בין ■איך :זאנט פאלנענדעם
 אונ- איינעם אונטער איך האבע יעדאך בעוואוססט,

 מיין ודיל נעהאנדעלט, צוואננע ווידערשטעהליכען
 האט■ נעדראהט טיר באנצעסקול פא־נעזעטצטער

מיטטהוע.״ ניבט אץ ווענן רואינירען, צו מץ
 הדפט- דער אוץ זץ ענטשולדינט שליעפלץ

 פאל־ טיט י■ ק צ ע י נ ע ש ט האפראטה אננעקלאנטע.
 צי־ דענונציאציאן א־ינע טיר ״אלם ווארטען': נענדען
 אוג- דער קאביע־סקיטיט זאפא־ט אץ הא־ע קאם.

 האנדלע עם נלדבטע. אץ דא בעטרויט טערזובוננ
 אלם אונרענעלטאסינקייט. קליינע איינע אום זץ

בערינטעטע.דאםדיאאנציינעאיינע טיר קאביערסקי

£ורכט♦ אוגד אגגסט אין צאר דעו־
רושראנדש.) לענק הייטינען דעש אויש ־אב׳אן !

) ׳8 ו!ןטאן א״נעם (;אן . נה^לד י י ר

פא-טזעטצוננ.) 56(.
 עדפיל- ט אויפנאנע ורנטינע איינע -א-ט האנע .אץ

 כוך היעלט מאלא אום זאדנע דא נוד נאטדאן.) נואנטע לק,
 א״נען אן טא-א נאך, גור עט נילט יעטצט צודיקק. רעו נאך

 אני פאהדס ט״נע אץ קאנן דא;ן נ־־ננק, צו א־ט דנעוק
 אן לאפיא קליינע הא פ- הד,עד6 שאן האנע איך סדעטען.

 פא־ אלטק מ״נעם צו דא ברינגע איך נעדאנט: $יט העזען
 נעד־ אוננליקקליכען הא ודרו ער נוט; א״ט הערץ דץ טעו.

אדפנעהמען. נע
אנשטאלטען. דא דיעצו דא טדאפען צאנעץ אהנע או;ד

 ניננ פא-ט אונד נעהאנק וואנען א״נען אץ וואורוע סארא
ץ ווא אנטאי-פיערטעל, אוטלינע דאם אץ ראש עט  דא !

נעפאנד. אירטץ אלטען דעם וץהנוננ
 א״נעם טיט ץד,ן הנק עטפפיננ אידיטץ איזאאק

:פ־״וענרופע
פ־־א?■ זאהן, טיץ ר־א,6 במט .דוא

 עט וועודע אונד פ־יא נץ אץ פאטער, .׳אוואהל,
 אץ פאטעד. ם־ץ ;׳:טט. פירכטע נלינען. אוץ האפפענטלין

 ווענן וועדדען, מדנק מיך פר הא פד״נדע, מאנם־נע האנע
 אוננליקקט־ הא דוא דא וענן נעהע. פרעטדע דיא אין איך

 טוטטט ץ דאפט! נעהארט שאן פערנאננוננ דער נאנירט
אנשיעד ריטאטה ס״נעד פאן איך דאט ורטסק, אוץ דוא

 פעראג־ טעהר ניכט מיך אץ פאנד דיא. נרונדלאזע
נאכצונעהען. זאבע דער ווייטער לאםםט■

 פארנעס- זץ פערטהיידינטע שטאלץ זעהר
 פרום צןןלל-םערוואלטער אננעקלאנטע דער טערן

 אוג- פא! האנע ■אץ :י ק ם ר ע י ב א ק פאן ריטטער
 נאיאשיעםטיע צאלל-אטטע אים רענעלטאם־נקייטען

 זעלטען נור יא קאם איך נעוואוסםט. עטוואם ניע
 אלם באנצעסקול, פראזידענט: - דא־טהין.״

 )״נער פא־ זץ דעי צאלל-אטטעם. דעזעם ל״טער
 גאנין ערצאדלטע האט■ ערשאםפען פערהאפטונג

 -אננעקלאנטער: אנדערעזאנעןפאןאיהנען.
נעזיננט. פיינדליך מיר וואר כאנצעסקול

 דאפראטה דער שטאאטסאנוואלט:
 הרז-דיעבע אונטער זיא ער נעיאנט, איינטאל האט

 א־הן האטטען שפענדלינג אונד זיא אונד נעראטהען.
 פער. דאם אננעקלאנטער: - בעלאנען.
 איינען האפראטה דעד מץ ווענן נינט. אץ שטעהע

 זעלבסט ער א־זט דאנן האט, נענאננט הדז-דיעב
 נוואלט: שטאאטםא - אבערסטעדיעב! דער
 אונד זיא דאם נעזאנט, אוץ האט האפראטה דער

 - האבען. בענינפטינט שטוננעל דען שפענדליני
 ם אינטי זא ניע וואר אץ א, :ר ע ט נ א ל ק ע נ נ א

 איינען'שווינדעל אידם טיט אום שפענדלינג, טיט
 וואנן שטאאטסאנוואלט: - צובענעהען!

 באנצעס- גענען פערדאבט ערסטען דען זיא האבען
 יאנ- א־ם :ר ע ט נ א ל ק ע נ נ א - י׳ נעפאססט קול
 שטאאטסאנוואלט: - יאד״־עם. פארינען נער
 נע. זיא האבען פאר-אונטערזו:וננ דער אין ■ אהא
 נ- א ל ק ע ג נ א - '.886 יאהרע דעם ז״ט שאן זאנט,

 העררען ט״נע אונד נעדיגטפהאף האד,ער :ר ע ט
 אייננע- מענש קראנקער אלם בין איך געשווארנען'

 מאנאטע צוריא דוץ ווא- איך ;ווארדען ליעפערט
 ב״א צושטאנדע, דעזעם אין אונד שטערבען צום
 א״נפערנאטטען אץ בין פיעבער-היטצע, נראד 39.׳

 אויםנעזאנט רבטיג דא אץ זאללטע וויא ווא־דען.
י האבען י . .  א, שטאאטסאנוואלט: - .

 שאן דא ווארען וואורדען, פערנאטטען זיא וויא
 איהרען אין איביערהויפט לאטפען )•א נ־יזונד. נאגין

 איד,רען ש״נעןעם ז־א נאך; זעהר הייטע אדפזאנען
•וואללען צו נאנמאבען קאטעראדען  ע- ג נ א - ..

 הערר שטימטע): לויטער ימיט קלאנטער:
 קאטערא- ק״נע היער האבע אץ שטאאטסאנוואלט,

 - קאטעראדען! קיינע נאר ניץ, דען,
 האם. דער איהנען האט :ט ל א ו ו נ א ם ט א א ט ש

 ירא ערטהילט, ארפטראנ דען איינמאל ניבט ראטה
איבערוואבען? צו גענדא באיאשעטטיע שטאצ״אן

געזאנט. ער דאפהאט יא, אננעקלאנטער: -
נענענ- וואררעסאין שטאאטסאנוואלט: -

 נא- ואנטע נץ■ פלנטל•:; אץ אץ דא־ פוסט, נעהטען
ט־ו'־ינ. טראן

 פא־וואהפם- שיער ארנק הא שלוג איזאאק אלטע דער
ז״פצטע; אונד אץ היטטעל צום פאלל

נעהאל־ שטרעננע זאטצוננק העע שטעטם האנע ■איך
 נדעע פר נץ, טץ. פר נינט האנע איך נאטט| סץ ק,8

 נעאפ- אללעם אלערנע• נדאננפרנטק רעם נלוינענסנהוער
 ו״נע פיך ט־יפפט דעננאך אונו האטטע, איך ראם פע-ט.

 אר.עד- — זאהן. ס״נען סד ניסססט דוא . . , •צט־אפע
!•ווענע ד״נע דנד נ״נדלץ

 דר ניטסט רססעל דעד פאטער, ס״ן נינם, .קלאנע
 טע- טאנ א ויי צו הר האט עד אבער ז^הן, א״נק

 הא צי־נענו, ואפיא אונד טאדא אויף נאטהאן, זאנטע נעשענקט,׳
 ״צוו״א ווארען; וואדדק נענ-אנט שטונע הא אץ וואנען פאט

 פווד דנה׳ ורדהנ ליענע אונד זא-נע הינעד דיא טאנטער,
 פאט ועד א ז׳ אוץ .דענן פא־ט, נעטאנוננ ווארמער טיט ער

פע־פאלנטע.״ ש־קקואלע
 דאנן סאונען, הא ארף עדשטדנט ואה נהיו דעד
ער: פליסטעדטע

 אץ ץלל נלרנענם סיינעם פ-נדע . . . .נהסנדנען
אויפנעהטען?■ הרוע טיעעם אין

 נע־ איט נרודעי תרען פאטעי, ט״ן ווא־וק, ועד .עט
 ועד .ע: ע־ננט, נאטהאן ערורעדערטע שטאנטעט,׳ פאנננשט

 נעשאפפע, נעשטיקקטע טונענדק צאהלה־נק טיט אעשולהנע,
 צו נ־אטסען רוטטישען דעד לועק הא ורד, ורא ענענזא הא,

 פע־< צופלינטט-א־ט איעק הא הענק אונד דאנק, פרנטען
• . . . ודלל* ור־נעץ

. אלטע, דעד טהסעלטע .־ . . .וואיוען!

 אננע- - מארטהאי נעוויםםען א״נע־ ווארט
.יצאנערנה קלאנטער: . . ..טא־טהא דער :  י.

 פער- דאנן אונד י טארטהא דיא וואר רוץ! נץ, א
1 -}טףיי נטינ נאף אוץ מארטהא דיא יא שטעהט

 - א פ לאנדעסנערינטסראטה ביידטצענדער
 הערר דאצו, זיא זאנען וואם נ: ער פ ם דראג

 באנצעם- ערצאהלטע• נ ר ע ב כ ץ ה דאם האפראטה,
 האט- זיא נעזאנט, איהנען פאן איינטאל האבע קול
ז נעצאנען אד״־ען הא א־בער היט דיא אידם טען
 ידעם צו ראש דך' ווענדעט האם־אטה דער -

 נעזענקטעם טיט האבבערג דעם אויף פלאטצע.
 זאנט אונד אן פ־יפענד איד,ן זיעה,ט זיטצט. קאפפע
 האב- הערר פאר, זיא ״טרעטען :ענערניש דארויף
 אונד נערופענע דער נעהארכט ווידערוויללינ !•בעי־נ
 וואל- אלזא <דא :איד,ן פערהארט האפראטה דער
 האב. - האבען? ערשטאטטעט אנציינע איינע לען

 - ? פאפט דער טיט :ה ט א ר פ א ה — יא. :בע־נ
 האפראטה: - פאסט! מיטדער האכבערג:

 פינאנצדי- ״לאבלי • האבבערנ <׳ אויפשריפט דיא אונד
 יצום ט נ ע ד י ז א ר ם - ■״ טשערנאוויטץ דעקציאןואין
 נעזאנט, זעלבםטנא־ינטאל יא האבען זיא :י האפראטה

 איינדדוקק דען האנבערנים בעהרפטוננען דיא דאם
 אננע- - טאנען. זיא אוץ וואהרהייט דער

 !בעטייבט נאנין וואדאץ דאמאלם קלאגטער:
 דאם זאה, אץ אלם ניעדערגעשלאנען, זא וואר איך
 ששיר. אלם וואר׳ טיר נלויבטע. שולד טיינע אן טאן
 פיינדליך אללעם מיו־ ז״א איני איי; וועלט דיא צע

 ניבט ארך דאטאלם איך האבע דאנן אונד נעזיננט.
!וריםש ר,ייטע אץ וואם נעוואושפט■ אללעס
וררק. דא ורענן :האבבערט צו ד, ט א ר פ א ה

 האטטע האטטען, ערשטאטטעט אנציייע א״נע לץ
ראננען. ווערדען פערשוויענען ניבט דא

 טשערנא- אץ שטאאטסאנוואלט:
 דר פערטהיידינער - (בעוועגוננ.) שאן! וויטץ

 נע. זעהר דנד דא :האכבעת) צו י ד ל ע פ נ ע ז א ר
 - ? רעקאמטאנדרט אנציינע דיא זיא האבען סיקקט.

 ראזענפעלד: דר - נץ. אננעקלאנטער:
 דער דענונציאנטען. ק״נען ניבט עם י דא זעהען נא,

:האטטע דעקאטאנדדט ניבט בר־עך- זאלבען איינען
 נע. טץ אין נעגענטהייל. אים אננעקלאנטערג -

 אלם אוים• בעסטער ווירקליך טץ אץ קענן שאפט
הייטערקייט.) י(שטירמישע דאקטא־ הערר דא,

 דאם פארנעסטעץ וואורדע שפאננוננ טיט
 שאם- קא־ל צאללאטטס-אפפיציאלם דעם פערהא־

 ורעןינאך פאן דער איינער וואר ער אננעהארט. א נ
 אונטערזוכוננש-בע- ענטזענדעטען בוקאווינא דער

ער- :אבער איינפאבער, אין שילרערט ער אטטען.

 הנעד אץ דא שטאטטע־טע דאנל־נק,׳ זיא .לאננע
 דער דאצורשק, הערשעל ץוטטע דעד ורוע שווערפאללעק

 וואי. ווא־דען נעטערקט נינט נעהעד א״ננעט-עטענען דק פאן
 נ״א איעעם טיט עד, וו״ערערהאלטע פאטע־,׳ דא דא •לאססע

 הא אץ טהיילנאהטע דעד אוינדרוקקע זעלטענען אידם
. . . שטארענד זאפיא קליעע

 דיעזער פי< נעווענט טיעף וואורדע איהטץ איזאאק
קהפפעלס. א-טק דעם רענונ; ט־סליידנען
ץ נאטם האטטע אלט וואר, איד,ט  דיע- שטיטטע הא רו

נעשפץנען. איהט צו איעפאלט־נען ועט
 נ־יא פעדשטאטטענען דיא אונד א־טען הא זץללטט •דוא

 דעד אין עט ה־יטטט ״:א לייזע, ער זאנטע אויפנעהטען,■ דיר
דאטט נאטדאן, זאהן מיין דיה דאנקע איך . . .ש־יפט היילינען

טהאט.״ נוטען איינער צו ט ניכש נהיים נעלענע ר ם• דוא
ע־צאהלטע פע״טפרענען, העזעט איבע־ י*ש הז*:ע־£־

טאדא אוט דיעזעט. וואט אללעט, ד טע שא •נעש זי טודענט ס דער

וואר. נ^נוהווענדע ודששען צו ,ען> קא:: צו ן ש-טצע
זץפ־א, הע־שעל קיוסטע דע־ רך 1 האשטע גן אינדעששז
נענעם- לעהנשטוהל א״נע; אין ד אידי'- עבען : גשטל•־ א; דיא

אונד נענאהע־ט לאננזאם זאטט, שוועשטעי קדאנקען טעטען
נעקאטען, נלאנץ העללען א״נק אויגען יבען ט זייגע אינדעם

•הר: א צו לייזע עו שש-אך
נאזעד פידנטען. נינט טא־נען, נעט קל••; •נטען, פיו .:•:ט

־נינט דא־ף נ״ן. . . .שלאנען ... דיך:•כט ף א' ויוני? י אישש-א
סיענע, טהיהערצינע זץ אי־נע ע־ מא:טע :••א דא: אוגד

אידרק אינע- טוטטטע לאנעלן ■ ;ודללקידלין או; שיא$1: ז דאשש
נעשיטצעה ץנדערנאוען

יפא-נדענשוננ ׳ .וואיוען . . פאמט•).



ט ם ע ש י ד י י2 ט א ל ב ס ה ל א פ

 (ארבייטש-איינשטעללונג) סטדייקי צום ראננען טער
 נעזעטצליכעס איין פיר דעם האלטע איך ניייפען;

ם דער טיטטעל. ו ט ם י ט י מ ע ס י ט נ  איש א
ט ד איינע עבענזא מ  י־יעב דער וויא זאנע, ע ו

 נעפאהר ודדקליכע איינע קאפיטאל. נענעןידאש
 איביי- דעד בעורענרנב דער אין נינט איך עדבליקקע

 וואהל זיך עראיננערן רעזער נ' אונזערע - טער.־
 אנטישעטיטישע דעי אגדעדם נאנץ ודא דאדאן,
 דעטזעלבען •ץ וויען אץ ן י י ט ש נ ע ט כ ע י ל פרינץ

 דערזעלנען נעצינליך נענענאיבער שורנאליפטען
 אלם ייטעו־ ארב דא ער אינדעם אייסערטע, פראנע

 ריינע; דען פאן דא בעצייבנעטע ״דוטמקאפפע־
1!מיססען ווערדען רעניערט

ף ע י ר ב ן י י א ) ( ם. נ נ י  וועלבעם אין ראהל
 פערלייטדער אונד פאלשער אנטיסעטיטישע דיעזער

ס דען ע צ א ר ף פ א ה ש ו  איינע-קאטא- אלם ב
 אלם קלעווע פאן ן ע נ ר א ו ו ש ע ג דא אונד ע״ י ך

 בערלי! אין יעטצט טאנט בעצייבנעט, ל׳ ע ו .ע
 דיעזען אויף ווערדען ודיר אויפזעהען. פיינלינעם

 שפרעכען צו נוטטער נאבשטער אין גענענשטאנד
- , קאטטען•

גע י ן אי י ע- דער העלד ט א ה ט ל ה א ו  ו
א־ אץ טאנאטש דעזעס .ח אמ וואורדע קייט  ב

 דיא נעטראנען. נראגע צו ט א מ ־ א י ד - א ש א ל
 רעם שלונצענד פאלנטען שטאדט דיעזער ארמען
 איינסט וועלנע ם. ו ל י ו י קאטאלץ וויטווע דער זארגע

 הילפם־ דען פעדמאנען נאנצעם אידר אוגד וואר רייך
 פאשט ז־א דאש האטטע,:א ה־ננענעבען בעדירפטינען

 אבער-ראבבינער הערר אי:ט. נעשטאדבען ארם
ש ט י י  דיעזער ווידמעטע בי-דיארמאטה אץ ד

 דיא טרויער-רעדע, ערנרייפענדע אייגע הל אשת
 טיעפען אייגען צוהארעדשאפט צאהלרייכע דא אויף

טאיטע. איינדרוקק
ם י ט או ב ר ו ר פ א ר פ ע א- ד ער ל א  נ

 בעהארד- בודאפעשט אץ היער וואורדע אהה ם נע
 יום אוגד השגה ראש אש דאש אננעארדנעט, ליך

 פערהי- בעטהייזער רעד איבערפיללוג; אייגע כפור
 נע־ ליפטוננדערזעלבען הינרייכענדע פיר אוגד טעט

טיששע. ווערדען זא־נט
ן י ער עש-טר עב לי !אי י  ודא על.) י שפ ו

 איישערשט גור נאטטלאב לךייזען יידשען אץ עש
 דעזער זיך האט פפלענט• פארצוקאטטען זעלטען
 צו- ץ ט א ל א נ שטאוט רומאנישע; דער אין טאנע

 פאלגענדעש דארט פאן ווירד היעריבער נעטראנען.
 מאגן. יוננעד יידישער -יאד,רינער2ג .א־ץ :געשדיעגען

 על- רייכער קינד דאש ן, נ א ט ט ל א יאזעף נאטענם
 ער. של י ק ־א:א "•-יאה־ינע דיא ערשאש טערן.

א דעם בעזיטצערם יידישען רעם טאכטער שאגע ד

 זיך אויך זאדאנן פערזוכטע אוגד לאנדאך, .האטעל
 בעווערבוג- דיא האטטע קישלער ראזא צויטאדטען.

 פריינדליך צייט לאננער זייט יוננעןיטאננעש רעש נען
 פערשווענדעטע אלטטאנן אוגד ענטנענעננענאטטען.

 קאקעטטען רעם נונשט דיא זיך אום פע־טאנען׳ איין
 אלטטאנןים. עלטערן דא ערהאלטען. צו מאדנענם

 נאהעצו זאהנעש רעש לייכטזינן רען דודך וועלבע
 ענדע איין זאכע דער מאבטען וואורדען. רואינירט

 וואנדטע פערטאנענםלאזען נונטעהר רעם פאן אוגד
 יינג- אייפע־זיכטינע דער אב. מארבען ראש אוץ זיך

 אוגד רעבענשאפט. צוד אוננעטרייע דיא צא; לינג
 זיא. ער שאטם ער פערלאכטע. איהן זיא אלש
 אבער ורירד דאדניעדער, נונטעו־ ליענט זעלבשט ער
בלייבען.־ לעבען אם

געריכטס-זאאלע. רעם אויש
— נוקץודנא. דעי אץ שקאנדאל-נעשינטען —

 דע- נאג: ודיטערען דען איבעד ורד בעפאר
 בעריב- פראצעששעם עררענענדען אויפזעהען זעש
 ציי- דעם טיט איינטאל נאך אונם וויר מיששען טען,
ג חיים נען ר ע ב ב א  דיעזער בעשאפטינען. ה

 אייגע נאנצעןשקאנדאל-געשיבטע יער אץ שפיעלט
 אגדע- דיא וויא עבענזא ראללע. איינענטהיטליבע

 בייא בעשולדנט, ער אויך איזט אננעקלאנטען דען
 מיטנע- בעטרוג פעראיבטען שטאאטע דעם אן דעם

 אבערניכטם ודלל האבבערג האבען; צו א־בייטעט
 צו- זיינערזייטם אבזיבט בעטדינערישע; איינער םאן

ץ שטעללט ע־ נעבען.  דען אלש נענענטהייל אים ז
 אלש ;דאר ש ע ט א א ט ש ם ע ד ר ע צ ט י ש ע ב

 בעטרונע דעש בייא דעשהאלב גור ער ודלל זאלכער
 נאנצען דע! אום דאבען• ט־טיעודרדט שיינבאד
 דעכטצייטיג -אפא; אוגד ערפאהרען צו שודנדעל

 נע- יע־אי־ ודר ודא ערשטאטטען. צו אנציינע דא
 דאש פראזידענט. דעד קאנשטאטירטע האבען. האדט

 ערשטאטטעט אנציינע דא ן נ א ד ערשט האבבערג
 אויה זעלבשט בערייטש שטאאט דעד נאב־עם האט.

 נעקאטטען בעטדינערייען דיעזער אלל שפיר דיא
וואד.

 י אג- גור ניבט אלזא איזט נ ר ע ב כ א ה היים
 בע- וויכטינשטע דעד אויך זאנדערן נעקלאנטער,

 - ״קדאנ-צייגע■ זאנענאננטער - לאשטוננש-ציינע
 אוג- נאנץ עדצאהלט עד פדאצעששע. דעזעם אין

א שענירט  באיאשעשטיער דעד נעהיימניששע ד
ץ עד וועק שטוננעל-קאמפאניע.  זיינער וואה־ענד ז

 ודיסם, עראיננעק צו ניבט עטוואש אן ערצאהלונג
 וועל- נאטיצ-בוך. קליינעש איין אד־ דך ער בעדופט

 נאטיצ- דיעזעש איזט. בייגעלענט אקטען דען בעם
אוגד נעשריעבען ש־יפט יידישער איין איזט בוך

ץ. א ט ע ל ל י א פ
7 פאר 0 יאהרעז. 0

̂נואן (היםטוןרישער  צוואלפטען דעש ענדע דעם ארו ד
׳אהדהונדעוטס.*)

פא־טזעטצוננ.) 86(.
נעדנט, צום אדע זאנלץ, עפפי צוואנג נעאשטע דעד

 אלם אונד פאלנען צו וואי, נאננע איש אונטערזונוננ הא ווא
 ק״נע איה־ דא ארפצוט־עטען. שולדינק דא נענק צ״נץ
 צתאששע! פדענה־ט אידרע אללע דא נאהם זיז נליעג. וואהל
 אננעקלאנטען דען פאנעל אדידע וו־עדערהאלטע אונד
נעז־נט. אינם

אן. עשפאיענד. וואר סצענע דא  וואונו- אש6 נרי
 אונד כאב אבעד אננעשטושפפט; וואו עינדפפק, פיענעד
וויטהעטען. ד,״נץ

 אונד אדסנעזאנט נישטט עפפי האטטע פעם• נענק
וע דדך זיא זעדד זא ׳*•••־נעז, עט—א• אץ זיא פערהאירטע

 וואורדע. נעדיצט שלינע אונד ששאהוננק ענטזיעטצליכיע רק
 עידא- זיא נענען הא דק— אוששטאנדען אנדערק אונטער
 אנער זיץ, נעוועזען נעווינט פאן נענענ-נעשולדניננק נענק

 קעננען, צו אינעדפדז־טע א״ניגע נענינטע, עם דעם פוהע׳,
 ענטנעננוגג פארנענראנטע טהיאנק אינטער עפפי׳ם ליעם

אנצולע- צ״נניםם איין קאננע, וואנען ניעטאנד דאם נעלטען,

ד ע פ ף י ו א ווידד, אנאננענטק א״נטרעטענדען נ״א *)
א ר נ ראשאנע לו־פענדק נ״דען דעו אנפאנג דעד ן, ע נ נ א ל
צינעוענדעט. ס • ט

 דאכזונט וער פאן פ־עפלערן וען הא עדהנטוננק, והענן נק.
 אידדע פיו וואדדע עפפי פאנדען. נלדנק ווירדען. א״ננענענען

 נעלאנט, הערדשאפט אוננלקקלינע ע—א נענען .טר״ע■
הדזע. נאך פערננינט ניננ אונד

 אונטער- הא נדנדק נוטען אוים האטטע נישאה ועי
 נעוננוננ הא דאם וואופטטע, עי וענן אננעקדצט, זוכונג
 דיא העסטטע. נעיענטינק״ט ועד שוועיט דאס פאלקעס תם

 נעדדאהלי- א״נעי צושטאנדע איש זץ נעפאנד שטאדט נאנצע
 א״נענעוואל- וואר נעיינטם־נענ״דע דעם פא־ ארפיענונג. נען
 טשי פאידע־טע אונד צתאשטעננעלדפען פאלקששעננע טינע

 דיא וי!ןד.ענק אפפעננא־ען אונטעי אונד נעשר״א לוטי,יש
 דך צ״נטע שטואםשען דען אץ נעפאננענק. דעי פ־״לאםםוננ

 צוזאששענ- ניונע־ הא זאה סאן נעווענוננ, אוניוהינע א״נע
 נ־ום- ת; אונטע־ ק■ לעשם תתעד שא::ע־ אונו טדעשען.

פעדנעוטען: פק
 אץ פאלק דאם ורענן וד־טעי, תנן עם א־זט ״וואם

 א־נירע- האט? נעטאדטעט ׳ודק א״נינע אייפעי נעדענטעש
 טאהאשע- הא אלם ש*וננ מעוד ייתן דענן פערהענק פעץ

 נדסטענה״ט נאנצע הא יא סאן פע־טילנוננ דעתן צו דאנע־,
?• אדפנ״עשעט

 נעששערק דק פא; צווא־ נון וואורוע אנדנט העזע
 נלוטינע איינע זיא ארך האטטען ואך נעניללינט. נינט נדנערן

 פעד- פעיאינטק יודען נענען נהסטען פאן דעי נעשט־אפוננ
 דאש הא וענק, פאן נהססען הא נעחלדעט. נינט נתניען
 דאש נע-יפטעטען, אונד וו״טעי, נא־ ניננק ט־ונק. יך־ין
 לאנענפוועדטהע איינע יודען דעי פעינינטוננ א״נע

 נא־ אננ״פפעש נעטט־עק תם עינעננים ־אם אונד טהאט,
ז״א. ה־נ־״נענד נינט לאננע

 נע- דיא איבער אדפצייכנוננען נענדע ענטהאלט
 בלומענפעלד אננעקלאנטען דער שאםטם-נעבאר,רוננ

̂ב- ■פאקטאר■ דערען יורנראן. אוגד ראזענהעקק  הז
וואר. בערג

 גור לעטצטערע! דיעזער (זאנט יא בין ■איך
 אייננעטרעטען געשאפט אינם נען איה צו דעשהאלב

 האבע איך שודנדעלן! דא ודא זעהען, צו אום
 אדפגעפאששט. נענויא נאנין אללעם אויף דעשהאלב

 80 ל ו ק ס ע צ נ א ב ם דע זיא דאם אדך ווייםש איך
 נענעבען פראזשיט איהרעם פאון פערצענט ״ל ביז

 דע אן וויעדער נעלד דאם האט דיעזער האבען.
 האט באנצעשקול אבנעליעפערב. האפדאטה הערק

 האט עד נעטאבט■ נעשענקע אויך האפ-אטה דעם
 דאך, וויםשען זיא געשיקקט; קאודאר אוגד ודין איהם
איזט?■ קאוויאר וואם פדאזידענט, הערר

 פרא- דען אן אננעקלאנטען רעם פראנע דיעזע
 גראשע צוהא־ער-פובליקום אים עררענטע זידענטען

הייטערק״ט.
 בע- וועלכען אין אוגד באנצעסקול איזט וועד
 איבער בעטדינערייען? דען צו עד שטאנד ציעהוננען

 אללעם ניבט נאך איזט אוטשטאנד לעטצטערען
 בעציעהט, דארדף זיך וואש פיעלעש, אדפנעקלארט.

 דאש בלייבען, נעהיימניש עודנעש איין ווא.הל ווירד
 ער דענן נענאזטמען, ניאב אינש זיך טיט באנצעשקול

 ענטדעקקט שודנדעל דעד נאבדעם באלה זיך האט
. וואר, ן ע ש ם א ש ר  באנצעסקול. אלעקשאנדער ע
 אבשטאטטונג, רו״אנישער פאן נאך נאביען דעם
 באיא- אץ צאלל-אטטעם דעש לייטער דעד וואר

 טשעניעצקי האפדאטה צום שטאנד ער שעשטיע.
 ביז איינעם אץ העלפערשהעלפעדן דעששען צו אוגד

אי יעטצט  פערהאלטניסשע. אונאויפנעקלא־טען נ
 אב- זא זיך פאן איהן פערשטאנדען. עם האבען' זיא

 איה- אץ' ווערקצייג איין ער דאש מאבען. צו האנניג
וואורדע. האנדען רען

ג חיים ר ע ב כ א  באג- דאש עדצאהלט, ה
 אוגד האטטע פעדמאיען בעדייטענדעש איין צעשקול

 שודנדעלייען 'דורך זיך האטטע, נאטהיג ניבט עם
 אבער- דיא ער בעזא־נטע דעננאי ;אדפצוהעיפען

 איטטער יאמטערטע י ■ער שטוננעלש. דעם ל״טונג
 געשאפטע פאם זיך ווז^ללע ער האבבערג/ (זאנט

 האט ער ;געהען אין'פענזיאן אוגד צוריקקציעהען
 ר!אםף רען אץ קוגעל אייגע - פדיהער אבער זץ־

1 נעיאנט
 ענט- האגבערניש נאטיצבוך אים דען נאך
 באיא- אין דיא בעטדאנט אדפצייכנוננען האלטענען

 צירקא אלליץ צאלל-נעביהר דעפדדדרטע שעשטיע
נולדען. זענצינטדזענד

!״וואללען ש־טצען שטאאט דען האבע -אץ

 פו־נטנאי דען אוש זיך פע־זאששעלטען ראטהע דיא
 צור א־הן פא־יינטינ פעתונטק אללע שאנא־נען. ציינענדען

ששיששק. צו ם־לדע
 קאניג ויעף נאנזינט,* פץ; נינט סד .שפדענעט

 צום שיך שאנט זיא שט־אפנאר. איום ״!•א ;העפט־נ רינאיד
 ס״נעם יודען דיא האנע איך 1 שאדדער דעד סיט-שולדינען

 אוינען דק אונטעי זיך נלוינטען זיא פע־ז־נע־ט, שוטצעם
 עם נאנדע פיענע א״נע דורפטע ! ניעשטיטצט קאנינס איהיעס
 י״ך ד־עזעס איזט שפיעלען? צו ווץדטע ס״נעס שיט וואנען,
 פאל- דעם ודללקיר דיא היעד שאלטעט ? שאיועיניונע א״נע
 חיך איך זץלל נעניעטער? אונו הערר נינט איך נץ קעס?
 איך דיא ניללינק, טהאטען שוויינען פערוועיפלינעס א״ן

 1נץטט נייא ט־ץטצען? אנזעהן שיינעש הא פע־אנשייע,
 דעי ןנע,1קי דעו אן פערראטהער איין פיינד, מ״ן איזט דעד
 יא, צינטינען! צו עספאיעו דיא ודלל, אנהאלטען שיך

 צו דיעיענינק ערקיהנטען, זיך דיא זיא, זינד ן ע ל ל ע נ ע ר
 זץלל שטראפע איהרע אונד נעשירשטע, איך דיא פעדלעטצען,
ו ז״ן שרעקקליך
 אונד זאאל דק אין ט־אט קאנינין דעד דיענער ץא
 צופליסטער- ער דעם קאנצלעי, ועש נעהוטזאש דך נאהעדטע

 דייננענד שיןנא־נען וען נעניעטע־ין ע־לו־נטע ד־נע דאם טע,
 דן נענאנ ־•נא־־ לאשפע. ניטטען אונטע־רעדוננ א״נע אום

 וואונש איהדען עד וויא זץ טוטטעו, דינעד צו אדנעננליקהליך
 קאנצלעי, דעי איהן נענל״טעטע נעהיים דין ארף אונד ע־פוה־,

 נערא- נאננעי צו פערזאטשלוננ פע־לענענע דיא וואהיענו
צודקקנליענ. טהוננ

פץ־נט.) זפא־טזעטצוננ



קאשוטה-דעבאטטע. א״;ע
ה ל ל א ״ז ט ו ש א ר ק ע נ ר י ב נ ע ר ה  ע

ט פאן ס ע פ א ד ו * ב י ן ע ד ר ע ו  דעזע איבער ו
 מיני־ הויפטשטאדטישע דע־ פערהאנדעלטע פ־אנע

 דטצונג׳ ורנעםטרינען4ם זיינער אין ציפאל-אויסשופס
 פאר- דע־ געשטאלטעטע. שטירטיש זעהר דך דיא

״ קאדל בירגערמייסטער - אבער זיטצענדע.  ראשו
 רעפ־אזענ- דעס דריננליכקייטס-אנטראנ דען לענטע

 אנטראג דיעזעד פ!^ר. ער עי פר דר טאנטע;
ט א ק לודוריג אן זייא עש לויטעט:  אדם ה שו
״דינעם אנלאפש ק ק י ל נ איין נעבורטסטאנעם 9.

 פערנער ריכטען׳ צו !ע ב י י ר ש - ש נ ו א ו ו
ר ע צום דערזעלבע מאנע י  דער ער ג הרעב-ב

 •דאטוואנער- דער אונד נעוואהלט הדפטשטאדט
 ביינע- ע״ ם ם א נ - ה ט ו ש א ״ק נאטע רעד נאפשע״

 אנטרא: זיינען ר ע י ע ר פ נאכדעם - וועדדען. לענט
 א ר י ע ט רעפראזענטאנט היעים בעגרינדעטע, קורץ

:זאנטע פאלגענדעם ער וועלנער אץ רעדע איינע
 דער לאנדע׳ תעזעם אין ניעמאנדען ניבט ■עם

 נענענאיבער פאטריאטען נראסטען אונזערעם ניבט
 אהנע עמפפאנדע. פערעדרונג ארפרינטינסטע דיא

 אונד קאנפעספיאן דער פארטייא. דער אונטערשיעד
 ריינען דינען יעדערטאנן ודרתנט ראננעם רעם

 פריי- דיא אדף ראם שטרעבען. זיין פאטריאטיסמום׳
 אונזע- גראשע דיא אונד אונאבהאנגינקייט תא הייט,
 ביי- (לעבהאפטער וואר. נעריבטעט לאנדעם רעם

 נאציאנאלען זיינע ווערדען אונפערגעשסל־ך פאלל.׳
 בעפרייט■ פאלק ראש האט ער בלי־בען. שאפפוננען

 נעוועקקט■ זעלבםטבעוואוםפטזיין נאציאנאלע ראם
 פרעסשע תא פראקלאמירט, רעבטפנלייבהייט דיא

 אנהאלטענדער (לעבהאפטעד. געטאנט. פרייא
 פערדיענסטע בילדען טהאטען דיעזע אללע בייפאלל.)

א זיך וועלכען פאר  איג־ מוסס. פערנייגען נאציאן ד
 פערהאלטניפפע אונד צייטען דך האבען דעפסען

 עד- רעבטע איהרע האט נאציאן דיא געאנדערט.
 שטאאטם- דער פרייהייט. זיינע לאנד ראם לאננט.

 שטאנדע צו איזט <8*7 פאן אדסנלייך רענטליכע
 אונד טאנארך דעסםען פץ.לנע אין נעקז^מטען,

ץ נאציאן  :ורופע רייכטען. האנדע דיא פערזאהנט ז
אללען !ן4פ רופע שטירמישע איזט׳ם' זא

)£1^011 .762861!' ט [£11*6,1? 1
 שלייער דער וואורדע פערנאננענהייט דיא איבער

 טאיע- זיינע אונד געברייטעט פערגעסשענם רעם
 דיטהער נעקראנט. אוננארן פאן קאניג צום סטאט
̂ן אונזערער ענטוויקקלונג דא איזט  א־נע באצי

 ד- טיט שרייטעט אונד ערשטארקט זיא ;שטעטינע
 איד,רעם אדף האט דא אונד פא־וואיטש בערהייט

 רעם גראד זז^לבען א״נען ענטודקקלוננם־נאננע
 ד<ר אין איהן וויר וויא עררייבט׳ פ^רטטדיטטעס

 וואדרגענ^ממען ניבט נאך אוננארנס געשיכטע
היג־ לפשוטה לודוויב איזטיסס זן! (רופע: האטטען.

ע לער״] גענען אי, 1667 יאהרע באש לייךםגיאו ןד
 איננעזעטצלי- איינען ר־אנוננ דער אקט רען נעננט

 אויסנליינם- רעם נרונד אויף רען ערקעננט ער כען,
 רעד טוניציפאל-אויסשוסם א־נאניז-טען נעזעטצעם

 אן ניבט בוראפעסט רעזידענצ-שטאדט אוגד הויפט-
 וויר קאננען ז$ אונד ■), איזטם ז$ רופע: (אונרוהע.

 בע- איננינעם טיט דעם ערקלארע איך - ארך רענן
ט אנט־אנ געשטעללטען רען - דויערן ב י  נ- א נ

 שטעל- נענענ-אנטראג רען איך דאהער ן׳ ע מ ה ע נ
 •') ״הארט !•״אבשטיממען :רופע אונרוהע. גרז*פע1לע
 אי- יוןזללע גענעדאל-פערזאממלוננ נעעהרטע דיא
ר אנטראג געשטעללטען רען בער ם- צו ע נ א  ט

ג נ ו נ ד ר " א . ן ע ה ע נ ר ע ב י לארם) (נראשער א
 עש ראש ניבט נלרבע .איך :י ם ל ע ה א־ננאין

 נעשיבטע דיא אץ דע־ נעבע, יעטאנדען אירנענד
 שטאנפאללעש זא איין אוננארנש הויפטשטאדט דער

 בלאטט דאש עש ודא וואללטע. איינפ־גען בלאטט
 דער דאש שטינדע, פערצייכנעט רעם אדף ווארע

 מוני־ הדפטשטאדטישען רעם פאן פרעיערש אנטראג
 (ליי- זייא• וו^רדען אבגעלעהנט ציפאל-אדששוסשע

 לודודג איבער בייפאלל.) לאנג-אנדויערנדער טער,
 טאנעש-^רדנונג צור ניבט טאן קאנן לפשוטה

 קאנן וועלט-געשיבטע דיא זעלנשט איבערנעהען,
 )>!בער- - בייפאלל.) שטירטישער ניבט:״ ריעש

 דע] נענען זיך קעהרט אטה ר בירגע־מיישטער
 רעש אבלעהניננ דא ראם העלפיים, אדשדרוקק

בלאטט״ ״שמאכפאללעם איין אנטדאנעם פרעיערישען
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 בעדייטען הויפטשטאדט דער געשיבטע דער אין
 איינען פיר טיך האלטע ער) זאנטע (איך ■אדך ווירדע.
 זא איינען פיר יעדענפאללש אונד אוננאר נוטען
 (לעבהאפטע איזט. העלפי הערר עם ודא נוטען,

 צו אן, ניבט איך שטעהע גליינוו^הל עליענ-רופע.)
 אל- אץ פרעיערש אנטראנ רען איך ראש ערדלארען,

 (בייפאלל קאנן. אקצעפטירען ניבט שט־קקען לען
 נדאשען דיא אנערקעננע א־ך אכטיע אץ אונרוהע.)

 'דער ראך בין אץ אבער קאשוטדוס׳ פערדיענסטע
ם- איין וואהל קאננטע מאן אנזיכט נ נ ו ס י ד ג ע  ב

 איי- קאשוטה, אבער ריבטען■ קאשוטה אן ן ע ב י י ר ש
 ניי-נעשטאל- שטאאטש־עבטליבע דיא רעד טאנן נען

 אונזערן דער פערודרפט, לאנדעש אונזערעם טונו.
 אנערקעננט: ניבט זאלנען אלם קאנינ געק־אנטען

 ר- י ב נ ע ר ה ע צום אבער נעעהרט, קאנן קאשוטה
ער  איזט ראש ־- ער קאנן הויפטשטאדט דע־ נ

בט - איבערציינוננ מיינע י  וועדדען. נעוואהלט נ
 עש אץ ודלל נאנטאלס אונד אונרוהע.) ■לארמענדע

פי ע ה איננאץ רעפראזענטאנטען העררן רעם  ל
 וויא אוננאר נוטער זא איץ בץ אץ :האבען געזאנט

 ראך איך קאנן אבער פרעיערם אנטראנ רען ער,
 טיינער ודדערשטרעבט ער רענן אננעהטען. ניבט

 וויעדערהאל- בייפאלל. י־(לעבהאפטער איבערציינונג
 רופע: אונרוהע. גראשע ראטה•"׳ ■עליען רופע: טע

)אבשטימטען  נונ- שרייטעט פראזידענט דע־ - '
 דיעיעני- פז^רדערט ער בעשלוספאסשוננ. צור מעהר

 אדף, אננעהטען, פרעיערש אנטראנ דען וועלכע נען■
 (נעשיעהט.) ערהעבען. צו זיטצען איהרען פא.ן זיך
- : ט נ ע ד י ז א ר ט דיא פ א ט י ר א י א  איזט ט

ר א פי ע די מ ה א נ נ  דיע- - אנטראגעם. רעם א
 אנהאל- סעקונדענלאנג טיט וואורדע פערקינדונג זע

 נאלעריע-בעזוכער ויא בענריששט. בייפאלל טענדעם
ץ ענטפערנטען  קאשוטה- דעם אבזיננוננ אונטער ז

ראטה. קארל אדף אבצונ-רופען אוגד ליעדעם

געשיכטע. יידישע
1( . נ נ ו ע ש ע ז ! נ ־ א פ

 ענטשיי- לאאז דאש שאול קאנינ ליעם דארויף
 דיא ראש תיטען. דארויף ליעם ענטשיידונג דיא דען.

 זיינעם אן פזרער זעלבשט קאנינ רעם אן נור שולד
קאננע. ליעגען יונתן זאהנע

 מיי- אונד מיך צווישען לאאז ראם מאנע .זא
 שאול. ריעף ווערדען נעוו^רפען יונתן ז^הן נען
קאניגם־זאהן. דען טראף לאאז ראש אונד נעשאה• עם

ך' טיר זאנע ״ז$  האסט,״ נעטהאן דוא וואש ד̂ז
שאול. שפראך

טטען ללק̂ז :יונתן אנטווארטעטע נעפאששט פ̂ז
 בין איך געקאשטעט, הא:ינ וועניג איין האבע -איך
בערייט'־ טאדע צום

יונתן'• שטערבען, מוספט דוא נאטט, ■בייא
קאניג• דער ריעף

מורדען; צו פאלק דאש יעטצט בעגאנן ״ודא־,
 נרא- רען ודר רעם ווערדען, געטאדטעט זאלל ״יונתן

 'אוגש פאן פע־ן זייא ראש ? פערואנקען ז'ענ שען
 אן ר,אאר קיץ דארף איהם לעבט, נאטט וואהר זא

■״ ווערדען נעקריטמט הדפטע זייינעם

 יונתן ליעבלינג זיינען ע־לאזטע פאלק דאם
 פאללציע- צו איהם אן פאטער ז־ץ רען טאדע פאש
 האבסט זאכע דיא נאהם שאול וואר. בערייט הען

ץ ווירדע אונד ערנסט  נעודידט טאדע רעם זעלבשט ז
 נעטראפפען ן ה י א לאאז ראם ווענן האבען.

האטטע.
 פער- דא וואורדע צודשענפאלל דעזען דורך

אייננעשטעללט. פלשתים דער פאלנדנב
 שטאב- ערליטטענע דיא איבער ודטהענד

 פלשתים דע־ רעשט דער צאנ ניעדערלאנע פאללע
ץ ע־ אינדעם ד,ויזע, נאך  דעזע פיר פארנאהם, ז

 נעה- צו ראבע מאנלץ נור אלש באלד זא שלאפפע
 העררשטע הינגענען איזראעלם לאנער אים מען.

 ערפאב- אוגערווארטעט דען איבער יובעל נדאשעד
זיעב. טענען

 אום איזראעליטען דא דאטטע טאנ דיעזער
 וואנקעל- אונד שוואבען דיא נעשטארקט. פיעלעם

 אדפנע- ודעדער וואורדען איהנען אונטער טיטהיגען
 אללעש מוטה. בעקאטען פייגען דא ריבטעט,
 קאטפפע צום נערישטעט אונד שטארק דך פיהלטע
 פראבע! אונליינבארע דער שאול, קאניג אונטער

האטטע. אבגעלענט ודללענשרךאפט ז״נער
סאלנט.) *צונג1אי#זז6(

י ט ם ע ש י ד י ט א ל ב ס ק ל א 6ם

. חידה ד

— הוראות. ני ולה אהת מלה —
 לאזנץ, ישטע בי שופר קול

 עלץ. אפל ואימתי פהדי
 הראש עד אתנשא אם

 תדדוש. לקרב או לרחק
 והגדולה הכבוד תאות

הובלה. לשאל נפשי את
אלשד-קובץ. ט, ו נ ר ע ט מ י א וואלף

ע אשי בדעלה •גלו דם־תיים שפית *) דג<*ל. ד ביום ׳ייי

רעטהזעל•
— דריידלנ־נ. -

 פלייסיגען נאך פרייט ערסטען ביידען דען אן
טהאטען

;ראשט צור איהם ודנקען זיא זץ, יעדער וואהל
 סעד- שאן אפט נאד האט דלבע לעטצטע דיא

ראטהען
נאשט. אוננעבעטענער אלם ליננער דען

קאנינץ, איינער שלעפפע תא איזט נאנצע דאש
ץ תא  טרא- איהרער פערשודנדען ביים ציינט ז

נערץ.
בר. _______

: 106 נוטטער אין ראטהזעל דער אדפלאזוננ
ציץ, :ה ד י ח דער 1.
.ן ע ש ט יי ד רעם 11. :18011)£11 ,7011118011■̂

:נעלאזט האבען ריכטינ
: ע ד י י  א׳ ליפטר-תועננערג, אץ נ״טאנן ״ העת נ

:ישקאלץ; נראפנזמן
 תע־ ור סןטש, קןהן א' העררען: דא חידה, תא

 נאטטליעב •6 רינוא-שאפנאט, פאללאק שי זנן־ד. נעלהויטט
 קאל^ש- פא־קאש א■ אלשר-קונץ, א־פמע־נוט וו, ש^נא־״רן,

 נאדי- ותשש א׳ שאטטערשדןרף. קעשטעננרש אי יי ג^־שא,
;שאיא

, ראש ע ש ט ״  אונד נ״שאנן רענעא דאטען: תא ד
ליפטד-ראועננערנ. פיש פאד

םעפטעטבער. .׳־•<פ>!ש פיעהמאדבןט בודאפעשטע־
ענ6או־ דער ג: טרי טרו ע  אוננארישע שטיקק 351 נ

שען, שע שטיקק 562 ןנ  שערנישע שטיק 1356 קיר,ע, אוננאוי
שען, י שטיקק 82 ק־הע, שעדנישע שטיקץ 73 ןנ  על,66נ

 754 העדרשאפטס-ןנשען, שטיקק 307 שט-ערע, שטיק 49
רנ שטיקק 3534 צחאטטען נאנטדיעב, שט־קק  יעה.6הן

הלטע: טאן . לי6 צו וויידע-ןנשען אוננא-ישע נעצא -28 
שען פעדבישע ,32.— פל• ני: , ל■6 צו ןכ ז 26- י  ,83.— ל׳6 נ

. פל, צו קיהע אוננאתשע . פלי ביל 24- פפעל׳ 28-  ני
. ז 20- ע־ע ,24.50 פלי ני ז 26.— פלי שטי . ני -32 

עי (אללעש ץ: לענענד-נעווינט.) טעטערצענטנעד פ נ  שען צי
ז 300.— פלי פו$ן פאאר. פער 370.— פלי ני

סעפטעמבער. <6. פאם קורזטאבעללע
י ר י ו י - י ל ע פלי ץ. נ

5.67 .........................................סינצחקאטען
5.60 .............................................ראנדדוקאטען

9.60 ....................-נולוענ-:$לושטיקע9 אשט.-או::.
9.50 ........................פ־אנקש) 20( נאפאלעאנדא־

11.75 ........................................פאדק-שטיקע 20
58.76 ...............................ד״נשנאנקנ^טען ד״טשע

120.75 ...........................................פאפיער-־ונעל
ווערטדי-פאפיערע

112.25 .....................4,/*צו ;!)לורענטע אונגארישע
*צו פאפיע־-וענטע אוב:. 100.60 ....................... 5,׳
118.50 .......................4,/״ צו ;)(לודענטע אששע
100.50 .................. 5״/• צו פאפיעררענטע ,

. 3,,• צו פ־אט־ענ-אנלעהען סע־נישע . . . 89.25
100.25 4׳ ,/״, צו בארע;ק־.-אי:שט. או:נ, דעש פפאנדשי־נע

102^0 . . . . 5■ צו היפ^טהעעעננאנק אוננ. דעו
44.60 ..............................................ט'-קע;-לאלע

ע ז >|1 ל
. . 100 . ע1פ־אטיענ-ל>) אוב;. . . 144.50

. 50 . . . . 143.60
. . 100 , טהיישטהאל-ל>ןע . . 137.50
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 באנצעם- איד,ם דיא ש״בטע. דיא ורייזע נרייםענדע.־
אבלענטע. טאדע זיינעם פא־ טאג איינען קול

 וואלל- נאנצעשקול :ערצאהלט סאשנא הערר
 א״נענטליך איך ווארום ערפאהרען. מיר פאן טע

 וואללע;איךאייער- אץ ייאש אונד זייא נעקאמטען
 ענטהעבוננש- ראש אנטווא־ט אלש אידם ריינטע

 ווארויף אש! שיבער דיא פערלאננטע אונד דעקרעט
 וואד״־ענד מאשטע. דורנזישט דערען אן טץ איך

 אונד מיר צו באנצעפקול טראט ארשייט מיינער
 ווענן !ווירו נעשעהען וואש יא. ווייסש •איך :זאנטע

 פאללע דיא איהנען אץ ווערדע זא ם־אנען, טיך זיא
 יא׳ לינען. צו פערן׳ טיר ליענט עם זאנען. וואדרדייט

 פערא־שט׳ טאניפולאציאנען אונלרטערע האשע אץ
 רעם אונטער נור ניין. - פ־ייוויללינ נישט אבער

 זעהר אין אץ ראש וויסשען. זיא אשען. פאן דרוקקע
 איך ראש אונד לעבע. פערהאלטניששען נינשטינען

 האטטע אץ האשע. שורענערפאטער רייבען איינען
 צום נעהאשט׳ נאטהיג ניבט פערזאן טיינע פיר עם

 האשע. נעטדא; איך וואש' ווערדען. צו פערשרעבער
 אשעקנע- דיא פיר נור אנדערע. פיר נור אץ האשע
 ״אונד :פארט פוהר אונד ער זייפצטע דאנן י״ טהאן

ער ו זיא׳ וויםשען  פ־ א ה רנד!׳!'דע־ אנדערען דיא ו
נ אוני ראטה נ י ל ד נ ע פ ערסקי אונד ש י  קאב

 טיי- דיעזער 1 י ק ם ר ע י כ א ק דיעזער א. !עש זינד
 נעקוואלט מץ ער האט ודא 1שלאננע דיעזע 1 פעל
 איך האטטע נאנט אונד טאב !פערפאלנט אונד
 ;יא ווייסש■ אץ פריעדען. ק״נען אונד רוהע קיינע

 אינשפעק- אידרעש אוויזא איץ אדף נור ווארטען
 עם אבער לאששען. צו פערהאפטען' מץ אום טארש.
 אנפאג- קליינען דען ב־יא זיא ראש נוט, ניבט איזט

 !ף פ א ק פאם שטינקט פיש דער !נוט ניבט ביין׳ ;נען
 נינט אונד ואללען׳ אנפאננען זיא האטטען אשען

 שלעש- אם ויוא־ען קליינען וויר ! אונטען אונם בייא
ט וויר האטטען דאדאן. טעשטען ב י  נעשטאהלען. נ

ע נ וויר האיען ן• ע ם ש א ל ט נ ע ודר וואודדען זא
 פ- א ה ר ע פ יעטצט וויר ווערדען זא ן. ע ל ה א ט ש

ץ. ער ענטפערנטע דארויף טעט!■  אלם אבענדש ז
 טישע מיינעם צו ער קאם ;אשש. נאשטהויזע אים אץ

ץ ער אב פראגטע׳ אונד  דידפע. זעטצען טיר צו ;
 נע- אץ אונד פרייא טיש אנרערער קיק וואר עש

 פ־על ציעמליך' שפראך ער אידם. עש שטאטטעטע
ץ פעראבשיעדעטע אונד אויפנערענט אונד  נאך ז

 זאה טארנען נאששטען אם מיר. פאן צייט איינינער
 נעשטרעקקטעם אין בדער רומאנישען איינען איך

 אונד קאטטען שאנצעשקולש הוי; ראש פא- נאלאפש
 שאנצעש- ער וואש דאפאנשפרעננען. ורעדער נליץ
 אבער אץ אלש ניכט; איך וויישש האט. נעזאנט קול

 צאלל- רעם וואהנוננם־טהיר דיא אן דארויף שאלד
 פערשפעררט. ;יא וואר פאשטע' אטטש-לייטערש

ץ ;אטטעלטען לייטע דיא  דיא אץ אלם אוגד אן ז
 ט ד א ט באנצעסקול אץ פאנד ליעש■ ערשרענען טהיר

ץ האטטע ער ליענען. וואדנציטטער ;״נעם אק ! 
־ ! ן שע אש ערש

 פערהאר - צי־גענ דאש וואודדע נעשטערן
 ״נעליעב- וואש״אדיאפערשיעדענען פארטנעזעטצט.

 רייהע דיא אן האפראטהעם הערק דעם טען״
קאטען.

רעדאקציאן. דער בריעסקאסטען
 אללע "6 איזט שלוטפערהאנרלוננ ד־א :״ווערזירט״

ע 1 ץ־־ז * אדטפוה- ד־א אינטע־עטטע. נ־קטטעט );6  יוקד- פ
מץ ך יאהרע איים בעט־אנט רוסאניען אויט ח טטלי שגי  דודנ

אנען זעטטטהאלב אלם דעי.־ אך א״נפוהר ד־א אונד ריללי : 
: טעטעיצענטנער. 23,000 צ-קא -וטאניען א  צאלל-נעניע* י

 נוקאווינאעד ד־א ווא- אונד .נעטיינזאטעס.״ א-ן •א איזט
 פ^ן סאנארניע אפטערדייכיש-אוננאוישע ד־א פיר שסוננעלייא

ט. זא קאט עט נאכטה״ל. נ־אטע:  רוטאניען אץ טאן דאס וו״
י זא:=ע: וי ו טען .  •נ-—אטטע טיט ע־ט־אנ6צאלל- קיינען נ־ר
ט אללעט נרענצע נוקאוו־נאעי דער אן ודיר דא אוננארן, ״נ  ל

 :אבאננענט■ ״טרייער - י קיזננק־ או־טפ־היען אונד א״נ-
י ייא נ  נעיעטפערטינט. פוןללקאטטען אייגע; אינזע־ען אין יי

ץ דיא או;ט איזט ארטעידעם קל ר  טהאטינק״ט זענענטד״כע ווי
ק ראננינערם העדרן א־הועס היני ך בישראל תודה ל  פאן אר

ע־ע־;׳־טע  הנכבדה עדתו לטוכת ■הזקהו ה׳ ווא־דען. נעדיהפט אני
 ראנק. נעסטען וו׳ן־טע אנעיקעננענדען איה־ע פיי תוה־ק. ולכבוד

ויי דאם דא׳ ענטשולדינען ע. ווי איהיעם שלוטם דען אויף ו  נרי
 הערק - ודיל תדום. נפשי ולמקללי רעפלעקפירען. נ־כט פעם

 ! ניכט ;2 נאכנעשיקקט. ה־יטע ווידד )1:בי־>|'לאק אין ,וו ד׳
ק - צסנען■נע : ר׳ ווי העי ד ר א ב ; ן י ען א נ ״ י אונם זיא שי

 ויא ווענן ; פעהלט איהנען נוטטער ע כ ל ע ו ו נענרא. ניטינסט
רד זענדען איוט. פ<ןרראטה'נ  נאך — נערנע. איהנען זיא ו

א אי ש - עי :ני  רעטור, אדרעטפע ווי איהדע אן נעהט כעטדאנ ד
 אונם וויר לאטםען נייעסקאטטען אים אנטווא־טען -6 דענן
רי ט׳ הערק - נעצאהלען. ניכט י חי אין פ נ ע ט א־ ש א  :ש
ץ ז!)נדעק .הויפנמךדענטל-בעך. דען נור ניכט ו א  אללען '

י ווינשען טענשען אונאדדענטליכען י ו ע העדצען פאט ו  א״נ
 איה־עם צו בעסםערן זיך זיא טאנען טונה. וחתימה כתיבה

 נעזעלל- מענשליכען דער חייל צום אונד וו^הלע א״נענען
-שאפט ק ! עי ט אין ם׳ ש׳ ה א נ ט א ש א מ  אפפען :רי

 האלות כל את אלכיך הי ״;נתן לטד־ איה־ אונם האט נעואנט,
ך ועל אויביך על האלה אי  נע- אונאננענעהם רדפוך־ אשר שונ

שען וויר רענן ריהוט,  ניכט פיינדען אונוערען זעלנטט ווינ
א אויף שלעכטעם.  פארנעטערקם• סעפאראט-אנדריקקע וי

ש־רע ד־א נעורוקקט. אדדעם־של״פע ק  קר. 65 קקטטעט ני
 הערק - נעציעהען. צו פערפאטטע־ רען דורך נור איוט אונד

רי ,ב א אין נ ש א ש ט -  איהנען ווירד נוטטעד נעווינשטע :ב
ו האנען האלפטע• ■אנדערע דיא צונעשיקקט. י ו עלנפט ו  נ$ך ו

ף נאך נ־כט. לוי  וואונש אויף אבקננענט יערער ערהאלט אנ
י י' העדרן - נראטים. נאנצע דאם ר ט ה אין ש ט א מ ־ א י ד -  :ב

א נאך - פון־נעטעיקט. אונד ע-האלטען ל ל א ק ־  זיינע וועד :ני
 פערשטעהט. ערשיטטערן צו סוס־ דברי דורך נעבענפענשען

עו ך עדווידנט ד  פיר קב פע-דיענטט; איין אללענפאלם ד
ץ דאטיט איתן ען פעדדיענסט ר ע ד או בונד  איוט דאם אהט, פעי

ק - נעבענזאכע. : אין ל' שי העי א צ ל א ק. מ נ לי ענ  - נ
ל א שו ה . : ׳ ו נ ע מ  נע• אים קאנן )2 נאהטען. פדקנלאנד )1 ל
ץ ל• העדרן - ווערדען. או־נידט ווכ-ווענע ר א ו ו  שי. אין ש

לי ע ר אי -  א, הע-רן - וועדדען. א־בערזעהען ניבט ווירד :א׳
ץ אין גרי ל א ק ש ט, אדאלף :טי אד ט ש  נום- קאנינסנאססע נ״

.26 מעד

וואארעג-בעריכט.
שעפטעמבער. !5. פאש נעטריידע-נעשאפט

אי ווייצען אין אויפנעבאט דאם  ד־א נוט, הייטע וו
 סעטע-צענטנעד 45.600 וואורדען עם — לענהאפם. קויפלוסט

ען נאנשטעהענדען צי :פע־קויפט פד״ו

ן ע צ י י ו ו
וויישענבידו מהייס נ׳ סעסטעד באטשקאע־ 11

 ■ ~ו
׳'4

ק־לאנ-אטט 1״״ פער פ־״ו3

7.45 7 7.45 7.55 7.40 7.50!— .—  — 75
7.50 7.70 7.50 7.70, 7,45 7.05 — 70
7.05 7.75 7.05 7.75 7 00 7.70— .—  — 77
7.80 7.90 7.80 7.90 7.75 7 .8 5 - .— 78
7.85 8.05 7.85 8.05 7.80 8.---- — .— 79
7.95 8.10 7.95 8.10 7.90 8 05 80
8.05 8 15 8 05 8.15! 8.— 8.10)— —  — 81

קי׳, 00 נולד 0 ניז ץ׳ 35 נולד 6 פין; קאק
נולד׳ 5 ביו קד 30 נולד 5 פאן פוטטער ע ט ם ר ע נ

עד קד. 50 עננ ; קד 70 נולד• 5 פאן ני י ד 6 נ ל  ק־ 20 נו
ע- ד ד ביו קד 40 נולד׳ 6 פא; ניוי ל ו קד. 50 נ

ל ל א פ ס נ ע י ו ר ט ר ע פ
פ^ר אלליאהרלץ ודא

כפור יום אונד השגה ראש
 סאלירע בעקאננטע אונטערצייכנעטע אפפערירט

 וועלינ- אדף פעשט-נעגעטביכער מחזורים סירטא
 ״דישען אונד דייטשען אונני טיט זאוואהל פאפיע־.

 פ־אשט- <■' נ״ען נור אין אישע־זעטצונג לעטטערן.
א אונד י'■ ,4,3 פל. א באנדען  באנדע ערשטען 4 ד

 פאן באנדען 2 א־ער 1 אין .2.50 אונד 8 .יי80 פל. א
 וואלל־ע עכטעד אויש טליתים •'׳8״ פלי בי! 1,20 ל•2

̂ן זיידע קיואליטאט בעסטער אדע-  אום 3 פל. פ*
אונד נאלח- •15 פל• בי; אדפווארטש רך. 50 יע

ק ארט  ק־ממעל- י׳;פלי ביי קי•6 ביאן דלבערב
ם פלי בי; ק־. יי״ פאן הייבעל  נייא. צום סדורי

 .10 פל. בי; !פל. פאן ברדטנעשענקע א־ע־ יאהי
 קאממיפסי- .5—3 פל. פאן ׳טית-יק פעהלערפר״ע

 אין סינאנאנעג-פאראמענטען ?<!פ אנשלאנער
 מזוזות תפיל־;־ גאלדיסטיקקעדיא-ארב״טען.

פד נייע. עט אלטע תורות ס
הדסים. לולבים אתרוגים

5,2^ ^5 0 ם 0 ע .1
ו9 ו י 6110111נ3ת€11י

ב3. א ז
^ 6. ■"״״)6(0 . 8ו1'ק*11, 1892. צסווזס ״־ז 8״■* 0ז״011.8״ 1

איבער פתיזשלאטט א״ן זיא פעילאננען

הדסים לולבים אתרוגים׳
 נראששהאנדלוננש-הדזע אלטרענאטירטען פאם

.1681^7 10 *$01161 $3011161

ט. אין דקטטער פאטועל הערק ט-עב
טע1 טעהיערע איך ו^בנלי-ך פפעי  קקנ- א־היען פאן )

ע דיא וו^רין האנע, ערהאלטען קורדענטען ז ״י ד פ ענ ט עד״  נ
עי נ לי ל ני. פערצ״בנעם ני י ל ז ל ד  ע ר ה י א נוד דקך איך ו

א נעריקקז־כטינען. פ־רטא  אונד עהרענטאנן אלט ו־א איך י
. . קעננע. נעיטאפטפטאנן רעעללען
,1892 אדנוסט 23.א, נ ל ק פ ם *1 ט

יעליניקנסלעה־עד. קלונער. נאע

! ! !

כפור יום אוגד השגה ראש פיר
 יאהר. גאנצע דאם פיד זאוויא

 דיא עמפפיעהלט איזדאעליטען דער פעשטנעבעטע
:שארטימענטש-בונהאנדלונג אונטענשטעהענדע

עי וועלין נאנדע 0 טחזור שער פאפי ט  אינעדועטצונג ד״
עלנען ;פלי 3 ליינוואנד-נאנד עלענאנטעם עז  פ־אנט-. אין די

אנד  אינעדועטצונג אוננאדישעד באנדע 9 טחווד פלי. 4 נ
עלנען פלי, 4 ל״נוואנד-נאנד עלענאנטעם עו  פ־אכט- אין די

ד. אנ ער טאנדע 0 מחוור פלי. 4.50 נ ש  אינערועטצונג, ״די
עלנען פלי. 3.80 ל״נוואנד-באנד עלענאנמעט עו  פ־אנט- אין די

ד אנ שער, טיט נאנדע, 4 מחוור פלי. 4.50 נ  אוננא־ישער ד״ט
ער קדעד ש  ליינוואנר-באנד עלענאנטעם איבעחעטצוננ. ״די

ען פל,׳ 2 עלנ עז ע 2 סהווד פלי. 2.50 פדאבט-באנד אין די אנד  נ
ער טיט ש ט אנד עלענאנטעס אינעיועטצונג, ד״ אנד-נ  ל״נוו
ל. 1.40 אנען ,/■ לעדעד-נאנדע שטאדקע 2 טחווד פ  טיט נ
 פל׳ 2.80 אינעחעטצוננ אונה אורג מעשה ד, ל בית לוי סטה
קע פיר שענ טנע  קאלב- סאטטט, אין דאטענ-נעבעטנינער, !ניוי

קורא לערער, ק, נייא אין ו שער. אין עלפענני שעד, ״די ט  ד״
 פלי. 8 ביו ,6 ,4 ,3 ,2 א אינערזעטצוננ, אוננארישער ארעי

ע אונד שאפפווקלל- פיינטטען פו!ן פאנ-יקט-לאנעד ט  ע:
נולרען. 12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 פאן ו״רענ-טליתים,

טען נאלד-אונד קר ערנ ין קרי 50 פ!ןן (עטרות) דלנ  3 ,2 ,1 נ
 —.50 ן פון פליתים בהורים אדע־ קנאנען פלי. 7 0 .5 ,4

80, -  נאדאנטירע שופרות פ־ימא פלי. 2.60 ביו 1.50 פלי 1 .
 פ״נעט אדם קיטעל-ה״בעל פלי. 4 ביו 3 פאן פעהלערפדייא

 1 נאלד-באדטען אדע־ וילנעד- טיט ד־דענ-אטלאם, וו״סען
 קאלבלעדע־נען טיט ונאטניט טוטה־ט טטופ-ט תפילין פלי.

ערדען בעשטעללונניען פלי. 2.50 ביו פלי 2 א דצעות  נענען וו
 5 איבע- אויפט־אנע אויטנעפיה-ט, פדאטפטעטט נאננאדטע

 נעהטע קאנווענירענדעט ניטט - פ-אנקא. פע־וענדע פלי
צו־יק אנשטאנדטלא;

האטאטטוננטפאלל

מ ,5£1(8 £ י8 ^81 .8
& קגיז10-י!11]ן;161,;}תני 1115140162 )11ז1!׳}1.(חת

ס1. ח!(1סז 81161111ת110116ז61 1111)1 011ס111)
1x0 ■714111*0 1868

איבעראלל אלם בילליגער
נאטטוננען אללע

הרפים לולבים׳ אתרוגים׳
ו616^1י3זז1ח1ט : $13011נ6'ו96■ז א1181>0102. '

אגצייגען. קליינע
ט -עדאקוראן רע־ ע עו נלאט- ד פאר- טיכטינער איין

טעסי שעטער
וויינבערנער פדאנין סי־ע־טאנע האהען ד*א סיד

. אדם א ש ט א ו פאטט פ א ו נולדען טינפצינ טיט ורנשט
* : ו א לא־ אקצעשמירמ .,: אץ יוערדען צו אקצעפטירט

ל־ין א״ן פא־ט 150 טיט פדי ארטהא- ציעטלינען א״נע־

ץ נולדען ה־י א נאנצעד אונד • בעט-עש־ נעסיינדע. דאקשק

טאדטען 3 אוט פע־פפלענוננ, שאגע אייגע נעזיטצט פ<גדע־

ק, איט ט ע א נ אוד ש. ו אוננארי קאנן איגר טענא-־שטיממע

ש אוגד די״טש די ק יי ב יי צו ש־ פא־ מושף איגד *צדדית אויך

אונטעח״נטען. אץ אדטקזנפט — נעטען.

,1802 סעפטעטשער <4 פאש לאטטאציעהוננ
40 48 34 ן נ י ד 72 54 ב

116<ז1115ן61<0ז 1>חנ1 06̂*016117: 007013118011.


