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̂קסנלאסט9 ״דישעס
אינטערעססק. יידישע אונד פאליטיר, פיר ארגאן אונפאדטייאישעס

6166261481 41*811: £8482 4זזו6 8 ,אז ז414זח\6 4 ,אז ת68ץ6)14ץזג6 2 .אז
:בלאטטעם דעם פרענוטעראציאנס-פרייז :ע־ר״ך-אונגארן0עם פיר

נולד׳. 2 יערטעליאד,דנ6 נולד/ * האלניאהדינ נולד׳, 8 נאנציאהרינ
:אדסלאנד דאם פיר

קי 50 נולד׳, 2 שיערטעל־אדרינ נולד׳, 5 האלניאהר־נ נולד׳, 10 נאנציאהר־נ

זענחכנען אללע ודא זא פרענו:״דאגיאנטנעלדער.

 אן דכטען צו זינד
 דעס רעדאקציאן דיא

 פאלקסבלאטט״ ״יידישעס
̂ף. בודאסעסט, וואורמה

 816^610011) 116)601)10) 3-8201:■ 116)160, 826א140 68 ק60)806̂.
ך סאנטאנ, :וואכענטליך דר״מאל עישיינם םרייטאג. אונד סיטטו̂ו

נעועבנעם. ניללינסט ווערדען נעסיינדען סאן קאנץהע אונד אנצ״נען

̂ן: אונו רעדאקציאן וואורטדאך. בודאפעסט, עקספעדיצי
118 [ 661816■ ■1!6ז1א216: 0081(80808 *08.

118 -ומצעד יאהרגאע׳ צווייטער ן ש. ו ב נ ר א ד מ׳ דעדאקטער: אונד רעחיסנענעו תרנ״ג. תשד כ״א מיטטוואד בודאפעסט

 סיאנו- דעתן );נענטען,1אנ העייען דיעיענינען ■•־•
 אום ווערדען ניננ,ן ענדע צו אדטאבער 1. אם טעראצקן
 אין אונטערנדעכוננ קיינע דאטיט עיוונט, דעיזעלבק עינ״עיוננ

א״נפדעטע. אדיעפסע איד,רע אן נלאטטעס דעם צווענדוננ דעד
 דע- אבזןננענטען, העורען נעעהדטען דיא סאנען וויו

 ניוא דיא זאוו־א איזט, ענדע צו פדאנוטעראציאן רען
 אויםסעיה- דארויף פראנומעראנטען איינטרעטענדען

 טעפאדאט• אין דיא איינצאהלוננ דעד נ״א זיא דאס ואם,
 ערצאהלוננ ה^כאינטעדעפאנטע עישיענענע אנדדוקק

 דעד אננ6אנ דען אונד יודע״ אונד •אדיסטאקראט
 נעאנשפדו- אונם אן6 עדצאדלוננען לויפענדען נ״דען

סאנע דיעזע וועדדען סערלאננק אויף קאננען. כען  ו̂ז
 זאפארט פ־אנוםע־אציאן דעד א״נצאהלונג 'נ״א יעדעם

צונעשיקקט.

מא;ארכעג־צוזאממע;קו;פט.
— וויען. אין קאיזעדס ד־יטשען דעם געזוך —

ל ו קאיזער וויילט נעסטערן זייט ם ה וי  על
 ריעזעם וויען. אין מאנארכען אונזערעם נאשט אלם

 פא- יעדע וואורדע בעזונע אננעקינדנטען לאננסט
 ודעגער דאם אבגעשפראכען. בעדייטוננ ליטישע

 גאשטע האהען דעם זיינעם, אין שוייבט אטטש-בלאטט
:פאלגענדעש שענרישוננש-ארטיקעל נעווידמעטען

ריינס-הויפטשטאדט, דער בעפאלקערוננ ״דיא
 גאניןאשטעררייכ-אוננא־ן, פאן יענע אידך טיט אונד

 פערבינדעטען פריינדיאונד ערלדכטען דען בענרישט
 אויפדינטיג- טיט מאנארנען ערהאבענען אידרעם

 זימפאטהיע. ו־א־טשטע־ א־נ־ פערעדדונג שטער
 טיט איינש יעהער זייט דענקען אונד פיהלען איש

 זיא ערבליקקט העררשען, אננעשטאטמטען א-דעש
 צו־ נעווארדענען טראדיציאן צור שאן נון דעי אין

 איננינ ביידען דער מ^נאיכען דער זאטטענקונפט
 קראפטי- נייע איינע נאכבאר-רייכע בעפדיינדעטען

 זענענם- יענעם אונטערפפאנד נייעש איין אונד גונג
 לאננערען איינער זייט אייראפא דעם בונדעש. רייכען
 פריע- דעש נוט ראשטבא־ע דאש יאדרען פאן רייהע
 אונוואג- אויף דיעזעש האט. פערדאנקען צו דענש

ט דעלבאדער פ א ש נ י י מ ע נ - נ ע ס ס ע ר ע ט נ י  א
ר אונד ע נ י ט י י ז נ ע נ ע ג נ נ ו נ י י נ ו  בערו- צ

 ס נ ע י ל א ט י א בייט־יטט דען דורך בינדנים, הענדע
 פאלקערן דען איזט פערשטארקט■ אונד ערוריטערט

 איזט עם איבערנענאננען. בלוט אונד פלייש אין
 בירגשאפט קראפטינע דיא וואהרהייט אין דייטע

 פאל- דער פא־ט-ענטוויקקלוננ אינגעשטארטען דעי
 ער- זאכליכען ריין דיעזען צו דרייבונדעש. דעש קער

 פערזאנ- הערפארראנענדע זיך נעזעללען וואניננען
 פריינדשאפטש-בעציעדונ- אינניגער טאטענטע ליכע

 העררשער-הייזעק נלא־רייכען דען צווישען נען
ר נ ד,א ו כ . אונד ג ש ן ר ע ל ל א צ נ ע ה א  דיא ה

 דער ט־אנער דע; וועלכע טונענדען. לייכטענדען
 אוג־ ודא ציערען. עבענזא קאיזער-קראנע דייטטען

 דיא ענדליך מאנארנען, געליעבטען אייגענען !ערל*;
 זייט ווילהעלם קאיזער וועלכע פערעהרונג. טיעפע
 ענטנענעננע- העררשער עדלען אומערעם יעהער
 ריטטערל־כען דעם האט דעם אלל ל האט בראכט

שווארצ- דעד איננערהאלב אייך יידזער דייטשען

 נעוואננען. הערצען אללע נרענצפפאהלע נעלבען
 אם- טרייער' מילליאנען הייטע וענן רופען זא אונד

 פ־יינדע קאיזערליכען דעם אוננא־ן אונד טעררייגער
 הערר- ערהאבענען אידדעם בונדעשנענאששען אונד

 ד,ערצ- פריידינעש. איין זעעלע טיעפסטער ארם שערם
צו.״ ■וויללקאטטען■ לינעם

 ווילהעלם קאיזער ואם פעסט, נו; שטעהט עש
 איזט■ נעקאמטען וויען נאך דעשהאלב איינענם ניכט
 אונזערעם טיט אבטאכונג נייע איינע עטווא אום

 פא- דעמזעלבען טיט אדער טרעפפען. צו הערשער
 עכען אבער פפלענען. צו בעשפרעכוננען ליטישע

 דיע- כעדייטוננ פאליטישע האהע דיא ליענט דארין
 פערא;- ודנטיגע אד,נע זיך ער דאש בעזוכעם. זעם

 ביי- דען צורשען פריינדשאסט דא ערנייערט. לאשםוננ
 איננינע דאם זאטיט אוני העררשעק, ערלוינטען דען

 אשטעררייב- אונד דייטשלאנה צוויסען פערהאלטנישש
 דיא דאש אויפריכטיג איבעראדש זא איזט אוננארן.

 דער צוזאטטענקינפט וויעדערהאלענרע אפט זא זיך
 בעזאנדערן איינער ערשט ניבט טאנארכען ביידען

 נענענ- דיא אלליין ניבט אבער בעדארף. ערקלארוננ
 אינטערעשסענ- דיא אוץ זאנדער; צוניינונס זייטינע

 אונד מאנארביע אונזערער צווישען נעטיינשאפט
 צור בינדניסשע דעם וועלכע עם, איזט דייטשלאנד

 פער- בינוניססע דיעזעם דיענט. נרונדלאנע פעסטען
 פריעדען, ערזעהנטען הייסש דען אייראפא דאנקט

 שאן וואהרשיינליך בינדנישש 'דעזעם אהנע דער
 פ־יינדשאפט ווארע. וואררען פערלעטצט לאננשט

 פעראיינבארוננען פאליטישען בייא געניגט אלליין
 עמפפינדונ- קיינע; דא־ף פאליטיק דיא דענן ניבט,

 אונד קאפפע פאם דך מומש דא נאכנעהען■ נען
 בינדניסם, איין לאשסען. לייטען הערצען פאש ניבט

א וועלכעם אין  פארטייען פערטראנ-שליעסענדען ד
 וועל■ אין פינדען׳ רעכנוננ איהרע טהיילען נלייכען צו

 גלייכע אונד רעכטע נלייכע דערזעלבען יעדע כעם
 אדם■ צופאלליגקייטען קיינען איזט האט, פפליכטען
 לוינע איינער אירנענד פאן ניבט קאנן נעזעטצט■

 וועלבעש בינדניש. פעשטעם זאלך איין אבהאננען.
 זיטפאטדיע נענענזייטיגער יפאן אדםערדעם נאך

 דעם בונד דער איזט ודרה צויאממעננעהאלטען
 אין מאנארכען ביידען דיא הייטע דער פריעדענם,

צוזאטטענפיהרט. וויען

טאגעס-נייאיגקייטען.
ע (דער ש ט י י ער ד ז י א ן ק ׳ אי . יען ו  1 ו

לה קאיזער י ו  ן דעי נעסטערן שטאטטעטע ם על ו
 ! איינעןבע- ע ני א עפ ט ט קראנפרינצעסין־ודטווע

ץ  ווא קאיזער-נרופט דיא אין דאנן פוהר אונד אב ז
י קראנפרינצען דעם זארנ דען אדף ער ו  רודאל

 אשטעררייכי- דעם - ניעדערלעגטע. קראנין איינען
פע גראפען מיניסטער-פראזידענטען שען פ א א  ט

 ן ע צ ר א ו ו ט דען קאיזער דייטטע דעד איבעררייבטע
. ן דע אר ־ אדלער

ג נ ו נ א ט ר ע פ ר ( ע ־ ד א י צ א נ ע ל ע ד
 אוננלויבליכענאברינטקאמטט פאשט איינע י ע; נ

דאנען דעלעגירטען אשטעררייכישען ד־א וויען. אדם

 שטאטט- וויען אין וועלכע קאנפערענץ. איינער אי]
ץ פאנה  דעלענאציאן דער פערטאנונג איינע פיר ז

 אין ד,ייטע פיר דיא בערייטם אונד אוישנעשפראכען
באדשעט־אדם־ דעם זיטצונג גענאטטענע אוישדכט

 פאן טעלענראמם ודענער איין אבנעזאגט. שושסעם י
 האט פארטיטטאנם ,,ד,ייטע :מעלדעט פארנעסטעק |
אש דעד פראזידענטען דעם פא־זיטין דעם אונטער ן
 אש- קאנפערענץ איינע דעלענאציאן טעררייכישען !

 עטווא שטאטטנעפונדען. דעלענירטער טעררייבישער
 בע- דער בייא אנוועזענד. ווא־ען טיטנליעדער 8״

 אין דעד אננעזיכטם ניבט אב פראנע. דער ראטהוננ
 ר- ע פ איינע א ר ע ל א כ העדרשענדען בודאפעסט
ב נ ו ג  ווערדען בעאנטדאנט דעלענאציאנען דער לע

 זאלכע דאשאי־נע אדשכעשפראבען. וואורדע זאללע,
 ל- א י ט י ט ערשיינע. אננעציינט ניבט ג נ ו נ ע ר נ א

ען ען ל ע נענ נ י י ע א ט מ י ט  וואורדעדאנע- ש
נ דער נען א ר ט נ  דאם דאשס אדםנעשפראבען. א

 אים דעלענאציאן אשטערר־יבישען דער פ־אזיריאום ן
 דעם אונד רעניערוננען דען טיט איינפערנעהטען

 ע נ איי דעלענאציאן אוננארישען דעד פדאזידיאום
ר ע ד נ נ ו נ א ט ר ע רא- פ אנס-בע י אצ  דעלענ

ן ע נ נ ו ד  זאלל פערטאנוננ דיא זאללע. ערודרקען ט
ץ א אדף - הייסשט עם ודא - ! י י ו ו א א ט צ נ
 אננענעבען■ וררד אורזאבע אלם ערשטרעקקען. ע ט

 געאייססערט, האטטען דעלענירטע יוננ-טשעכישע
 בא- דעד אן לייטע מעהר פיעל זייען בודאפעסט אין

 צונע- אדסודיזען דען אין אלם נעשטאדבען, לערא
 אננעזעטצטע טיטטוואך דיאפיר וואורדע.- שטאנדען

 באדשעט-אדם- אשטעררייבישען דעם בעראטהיננ
 ט. נ א ז ע נ ב א אבטאננע פאש וואורדע טושסעש
 איינער צו דעלענירטען 'דיא טרעטען טארגען

ן ע כ י ל ר ע י י ג נ נ ו כ ע ר פ ש ע  - צוזאטמען.״ ב
 פאלקשפערטרעטער דיא ווענן :נק זיך פראנט עם

 דאש דאנן זאלל וואם פליכטען, באלערא דעד פאר
 פער־ מוטה, דען אבנעארדנעטען דיא ווענן טהק? פאלק

 טאפפער טעננע נראשע דיא דאנן קאנן ודא לייערען,
 ווענן נור• ניבט מישסטען דעלענידטען דיא ? בלייבען

 זאנ- אדסהאררען, היער ווארע. פפליבט איהרע עם
 אללעש אומשטאנדע; אנדערען אונטעד אייך דעדן ;
בערודיונע] צו בעפאלקעדוננ דיא אום אדפביעטען. י
 ווענן פאראנצונעהען. ביישפיעלע נוטעם טיט אונד 1

 נא- דיעם מוסם זא ערגרייפען, פלובט דיא אבער זיא
 בעפאלקע- דא אדף ריקקודרקונג זי־נע טורנעטאשם

טעלענראטטע.) (דעהע האבען. רונב
( . ל ה א ו ו - ר ע נ י ב ב א ר  דעד אונם ודא (

 א נ י ט ו ק צו קולטוסגעמיינדע אי!ר דער פאדשטאנד
 ראבבינער הערק דען דיעזעלבע האט םיטטד,יילט,

ן מ■ נ ו ר ב נ א ק אויש ש י ר ב א פ - ר א ו ו ש ע מ ע  ט
ר איד,רעם צו איינהעלליג ע נ י ב ב א ר - ס ק ר י צ ע  ב
נעוואהלט.

 פאלנענ- ודר ערהאלטען י) ו ם ק י ם ם י ו (א
 מופת הגדול היאק הרב עד,־וו■ ״זיינע בעריבט: דען

 שאול מה׳׳ו וכ*ו ולתהלה לשבח המפורסם הדוד
ד ל ע פ נ ע ד ה  שליט-אאב־דדקהלתינוקאמפפטע ע

 אין היער אידעע, דיא פיר יאהרען זייט בערייטם
̂ו סיקסד,  בע־ ישיבה בליהענדע איינע יעד,ער זייט וו

ד איינע אוץ שטעהט: ו מ ל צו ע ל ו יש - ה ־ ו ת ת
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םי י4 ט ע ט א ל ב ס ק ל א פ

 ענטהיללט. נעשטאלט וואהרען איח־ער אין זיא אונד
 דעם לרטעט ;א שאנדע. איינע זייען כצענען דיעזע

 איני־ אננדייפע־ דיא יינטעט עט ;ווא־ט קאיזערס
 נע- האכטטע -א אננענריפפענען רען בערייטעט

 האטרופע אין בייכט סערזאסמלונב ־יא נויטהואונג
 דעט נעביד,־ט ראש־.־ אוני אויש)• קאיזער דען אויף

 ׳עי־ניי- יאנק•־ איננינסטער מאנארכען עדעלזיננינען
האכרופע). ערטע

 ייעל- אין אנשש־אכע׳ :יינע שלאש רעדנער
 עמפפאה- וואהל צור קראנאוועטטער דרי ער נער
 דיר- •ודר וואנזאמקייט. צור טאהנוגג דעד טיט לען.
 דע- דער אונבעדיננט ניבט ער) זאנטע אונם סען

 ענטפאל- נעננער דא היננענען, נעפ-צופערזינט
 יואל- אונד אניטאציאן׳ פיעבערדאפטע איינע טען
 ער- איבערראשענען אונאגנענעהטע ניבט ודר לען

 יעדער- דאט זארנען׳ דאפיר ודר מיססען זא לעבען•
 דער אונם■ פאן יעדער טהוע. פפלינט זיינע טאנן
 איי- בענעהט פערנבלייבט■ וואהל-אורנע דער פאן
יי זאבע היילינען דער אן פערראטה נען

 צושטיטמוננ אונד בייפאלל לענהאפטער
ווארטען. דיעזען פאלנטע

רעדאקציאן. דער בריןפקאכטען
 דעכטציי- האבק ודר :ביעטש אץ בליקק פ׳ העיד

 איבערטרע- ז!! אין נינם אויך ווענן בע־ינטעט. דאיינעו ם*.
 אנדע־ע סאננע יויא ווייזע. עררענענדער שרעקקען אונד נענעו

 דך ווענדען:•א :גראס-סטי-מיקלאש נאך - צייפוננק.
 ניידען דער איינע אן זאכפעיהאלטעס דעס דאילענונג אונטעי

 דיא אן ענטוועדעי נודאפעטט, אין לאנדעם־האנצלייק איד״
 ק!ןנ- דיא אן >ךעד )4 סארטאניצקי-נאסטע איטהאדאקםע

 וריסס איד העידן — ).10 נוס■ (נאדנאסנע נרעטס-קאנצל״א
 דעווא- אץ פישער ה׳ ראננינער ה׳ עהחו׳ :קאלמהא אץ

עי פ*; :אטטיניא אין נינצבורנ איז־׳ העיק - וואניא.  י
 בעקעש- נאך — נענאטטען• נוןט״ן ודר האנען טהאטזאנע

 נום א־הנען ודר האנען ל׳-קיי-טארקע דיא :סטי-אנדראש
 קאנינל' דאם אן נידון איינעס נו־פ דך דא ווענדען נעשייענען.
 ודי פריינד■׳ •גוטער - אקקערבדא-ט־ייסטעדיוב. אוננאיישע

 רעפלעקטירען. טעהר נינם דארדף אללעסאל פיו איינ- וואללען
 עם םיםםםען ודר :בי אץ ור ני' העיק - עם. נלייבם דאנ״א
 וואהר- זעהר נינם איום דאם : ש״א הערק — לעוען. פדיהער

̂נען. נינם )2 פא־נעטע־קט. )1 .א.: ״.? — שיינליך.  — נעצ
 איינענע איינע וורד דארינער :פעלשיטין אי' ד מ׳ הערק
 הערוץ עהרוד - פעינעפםען. נינם ווירד ; נעפיהרט ליסטע
 אדף פארנעטעדקט - נעצאגען■ נינם :נ■ אץ ד ם׳ -אנכי

 ערצאהלוננען לויפענדען רעינניידען סעפאראט-אנדדיקקע דש
 נאיאנהאוא אי; שפרדס עסי :העררען ד־א פערנער ודר האנען

 פיעלע :,״פארזיבט - ני-סאללאש. אין שאנפעלד עם׳ אונד
 פ־אפע- נערלינער דיא דארונפעד קאפאציטאטען. ארצטלינע

 ערקל£דט. ענפשיעדען האנען ו, ו $ נ ר י ו ו אונר ך א ק פא־ען
ם " ק ן ע ד . ד נ י ז ם ע נ נ ״ א ע נ ם נ י נ ן ע נ נ ו ם " צ ס א  ד

ר ע ט ״ ו ו א ר ע ל ן ׳ נ ר ע . צו ו טען י י ר  איהרע פערנ
 ׳אהרע אים אדך אינעיטריענענע. א״נע דאהער איום פורנם
 אבער הייסנעזונם■ נאלע־א דעו ם!)ן נודאפעסם וואורדע 1880
 נעריננ- דיא נור אויך ניעסאלם האט צייטוננפ-פערקעהר דער
 נדאסטע ד־א שיינם אינרינענם ערליטטען. אונטערנרענוננ סטע

 טוןדעס• אוני ערקראנקוננם• דיא דא ז״ן, צו פא־ב־א נעפאהר
 טאנע •עדעם ס־פ ערפריילינערוו״וע היער נ>)לערא אן פאללע

 געסטעלי: אין נינצלער ב׳ העיק - וועדדען. יעלטענער
 ואנדעק פע־ניטיננ. פון־פא אום נינם דך עם האנדעלם היער

 נעטרעפפענ• דעם סים פערקעהר יעדען ודר דאם וארוס,
 וועלכען צוריקק. נריעף דען איהנען זענדק וויי פ־ידען. דק
 דער ווענק נעליענק. נעפארדעק צו אדרעספע ד־נע אן •יא

 נעוואוסט- פ^ללעס סיט נלאטטע •ענעם אין •ו־נ פא״ קנאפפ
 נעשלוןס- ודר האבק אונוואהרה״טען ניעדערנעשר־ענענען דץ

 אלזא ודססע; ודר לעזען. צו סעהר נינם דאסזעלנע פק.
 אדך וואללען אונד שטעהם בלאטטע ■ענעס אין וואס נינם,
וויססק. דא&אן ניכפס

וואארענ-בעריכט♦
פראדוקטענ-נעש^סט. אונד נעטריידע־ בודאפעסטער

 טעטערצענטנער 170,000 וואודדען עם ץ. ע •צ ווי
 12ניז 10 שזךוואבעאוש דיא דנדגענען שרייזע דיא פע־קוישט.

 העדבסט-ווייצען ׳7.84 מארץ־אשריל-ווייצען ניעדדינעד. קר׳
7.48.

רן. טיספעלזואארע מאשיג. וואר נעשאשט דאס ק̂ז

 0 שאן ש־ימא קר׳״ 40 נרלדען 0 ב־ז קי׳ 25 נולדען 6 שאן
טעטעי־ 6.000 אוםזאטץ קלי. 55נולדען 0 ביז קר׳ 45 גולדען ן
צענטנעד. |

 מטצענטנער 24.000 זא-טען שערשיעדענע ע. ם ם ר ע נ
 10 נולד• י' שאן טיסטעל-וואארע :בעצאהלטע שאן אבזאטץ. *
̂ן וואארע בעססעדע קי׳> 35 נולד׳ 5 ביז ק־׳ !  00 נולד• <־ ש
רד-אוננארישע קר׳. 25 נולד׳ 0 ביז קר׳ ן  7.50 בי: 0. - של׳ ̂נ

̂ט נעריננעם בייא ר. ע ש א ה  וואורדען אוישנעבז
 מעיקאנטיל-הא&ער אוםגעזעטצם. סעטערצענטנעד 5000

באדע־ קר׳״ 20 נולד׳ 5 ב*ז ק־׳ 10 נולד׳ 5 שאן וואורדע
̂ן וואארע ש־ימא קר׳, 35 נולד׳ 6 ביז קר׳ 15 נולד• 5 ש

שאן האשער נייער קי׳ 50 נולד׳ 5 ביז קר׳ 40 נולד׳ 5 ש$ן .
בעצאהלט. קר׳ 90 נולד׳ 5 ביז קר׳ 00 נולד• 5

ע. ז י י ר ם - ל ה ע מ
̂ג־אטם). 100 ;פער קיל

7 0 5 4 3 2 1 0 נום׳

6.60 9.— 10.60 11.40 12.— 12.60 13.20 14.20 שרייז

קלייע > 8* 4 8* י 8 נום׳
3.60 — -• ־ — 5.30 שריין

85 סערבישע :נעצאהלטע טאן . ן ע ט י ו ל ש ש
 שטיקק 1*0 סערבישע ׳21.42 של׳ צו קילאנר־ 1, שער שטיק

 ב^סנישע •18.30 של׳ צו אוזאנס סערבישע ,19.64 של׳ צו
 נוטער אין שליעסט נעשאשט דאש .18.75 של׳ אוזאנש

ניעטערצענםגער. 0,000 אוסזאפץ שטימשוננ.

רי ש ש  אונ־ ראהשפי-יטוש נעצאהלם מאץ ט. ו ט י
 ראששינאדע שע־שטייערטע קר׳. 50 נולד׳ 15 שע־שטייע־ט

 קר׳. - נולד• - ק$נזוםענםען אן קד׳׳ - נולד׳ 52
ואארע ו .52.50של׳ שרעסהעשע־

אאאאאאאאאאאאמאאאא
ט״נער ערפינדוננ ני־עפטע פדיווילענירטע ק**נ. קאיוער !

? ע ג א ל נ י י ט-א ט ע ב ז ע ש י ט ס א ל ע
 אדסנעצייננעטער פ!ןן אונד ודרטהשאפטליך זעהר וועלנע ן
 א״ן נוי דענזעלנען צו נרוינם סאן זיני; נרדננארק״ם ן
 זעהר צוואססענלעננאד, טהיילע 3-2 אדף זינד דא ל״נטוך; 1

 ;פע־פע־טינט שדדנענ-קודנטע אויף פיססען טיט דדערהאפט,
 צו נעטטטאסס נאך ביללינ. שטדנענד נאטטוננען, ררייא אין

נעשטעללק.
 רעפאראטורען אונד ארנ״טע נייע יעדוועדע

 אלם לאקא אי׳ זאוואהל טאלידעםטע אויפש ווערדען
פערפערטינט. פראודנץ א די סיר

 אנטוננשפ^לל

 1* 3 11 1 0 י 9,

דעקאיאטעי. אונד קונסטטאפעציערער
ח380 .פא 52. ן מ80נ  60ק*ם£$7, ¥1,. ס

 פ־אנקא אוג־ גראטים ווערדען פר״זקוראנטע
צונעזענדעט.

אאאאאאאאאאאאאאאאא

רעגאליענ-פאכטער. פיר ורכטיג
 לאנער-בראננטוויין טרעבער• סליוואוויטץ. רום,

 ע־ציינט נעטראנקע נאטטוננען אללע אונד ליקארע
 טיי- טיט אפפאראטע אהנע ווענע קאלטעם אויף מאן
ד• ז׳ אוי אלע; אפהערישען אונד עססענצען פראסיאירפק נק

 נעריננע איום נאנפ-אנע ריא אונשליפט(חלב).
 קד׳ 50 ל.6 35 נין קו. — ל.8 35 טיט איזט קערנ-אונשליטט

נאט-ען. צו
י ל  פעי 11.15 פל■ ניז 11. - פלי פק ן ע ט א ו נ י

ןניאטם.1קיל 100
 היעד טצט־. 60 צירקא טראפק עם א. ק י ר פ א פ

 58 ביו 55 -אנפ-ידא טאטט. וואר שטיטטוננ דיא איין,
 ביו 10 טערציא פל., 35 סעקונדא פל״ 48 ביז 45 פריטא פל..
פל. 42 ביו סי שוןטען ,פל 22

 פאן פיזאלען וו״ססע נ־א־ע ע. ט ב ־ ר פ ■ נ ע ז ל י ה
 7 פא; צוועונ-נן)הנק קרי. 75 נולד׳ 6 ביו קר 25 נולדק 6

 קר• — נולי 0 פא; לינזען קרי, .75 נולד׳ 7 נד 50 נולה׳
 31-, ביו 32.— פלי פאן ס>ןהןנלדער קי׳ — נולד׳ 16 ביו

 ביו - נולד׳ — פאן פיואלען .— נולד׳ 29 ביו 28 סד, נרדער
 קרי — נולד׳ — צו ענטהילזטע אוננארישע נולד׳ —

̂ן קיטטעל אוננאדישער  קרי. — נולד׳ 25 ביו נולד׳ 21 פ
9 פאן הירזע-נר״ן נולי. 22 ביו 20 פאן נער״טערט קיטטעל

- נולד׳ 9 שאן האנשלאמען קר׳. 25 נולד׳ 10 בין 25 נולד׳
- -נולד׳ - פאן מאהארזאטען קר׳. 50 נולד׳ 9 :ין 1 קר׳

ביז כ־׳ — נולד׳ - :בויא-וויקקען או ק-■■ — נולד׳ - ■ ביו קרי
̂ניאםט. ל קי 100 פער אללעס .

שוואנקענד. זינד ע1 פרייז דיא , יכט, יער־בער אי
,1.— של׳ ל צ: שט*טק 12 נין 41 קא־בוואא־ע צאהלטע מאן

צו רינדערע י .35.50 1 ביז ,34.50 ׳1 של צו קיטטענ-אייער 1 שרים*
שטיקק. 1110 א ̂*ינינאל-קיטטע שעי• 34.— בין •>׳׳׳ ־ • של׳

:עשסיעגען. 1 ע שריין ■בעריכם• ענער י ו אייעד■ ו
 קיסטענא״ער פל; 1 פער שטיקק 32,,׳ בדערנ-וואא-ע

.37.— פלי )נפ־יטא1ה
 ודרפעל-צוקקער ,36.76 פל• •אפפינאדע :ר ע ק ק ו •צ

38-. פלי
. קיא קאלנע־ לעבענרע טאננעלראפט. צופוהרען לנע־

̂הנע קילאראדב פ<־ קי׳ 40 ביו 42 פ־־טא ק־׳. 40 ביו 36  ו
פערצעהרוננטשט״ע־.

 1.90 פלי באדן אב וואארע נעלבע ל י; פ פ א ט - א ק
 פע־ 1.80 פלי ביו 1.70 פלי ־?",':־א־סאפעל ׳2-. פלי ביו

סעטערצענטנע־.

̂ץ11.י .תא 1. י9אט2̂ת1*^ו ^18־ט-¥18
)10111 18ת0611)18011611 1601ק61.

אין םרייז-ליםטען אונד ייעד ־ מאניפולאציאנס-ב אי
מ • שע־נער: עמששעהלע ־ י גראטים ששראבען אללען

וריב- ענטזייערוננם־פולווער. ווערמוטה-עססענץ׳
טיטטעל אוני הויזענ-בלאזע נליצערץ׳ קלאר-פולווער■

ינ-קדאנקהייטען. וו אללע נענען

אנצייגען. קליינע
קר 2 וו>ןרט איינפאבע נדעם י קאסטעט רובריק דיעזער אין
ייא־ט נעדרוקקטע ן ע ב א ט ש  בו ן טע שעט מיט יעדעש

קר׳. 3

בעדי״י• בעקאננטמאכוננ.
אנ־ אויט מאנן יוננער איין דאבבינע־ א־טה׳ איינעש בייא

 •אה־ 28 שאמיליע, געזעהענעד
שא־ שערהיידאטהעט, אלט, ־ע •טשאדטבענש קליינען איינעש

דער קינדעט, ם ע נ י י א טע־ אויפ- קטעים בהרים פעדען
אנע־קאננ- דרייא פאן התתת ניינדלינען נעהופם נאהטע

:אונים )ד>ןקטק1)רםה1 טען גמרא תנץ, אץ אונמערריכטש
אונד דייטשען דער בעזיטצט, קוואר־ אונד קאשט פ־̂ר איינד

אין שש־־אבע אוננארישען אונד ענטששרעבענד חויזע איש טיער
̂רט מא:טינ ש־ישט אונד וו
אנשטעללונג איינע זובט איזט׳ נערע־ פיר איום אוץ נילל־:•
־עליניץנט- אדע־ נץטא־ אלם אוננא איש אונטע~יבם נענק

אנ- בעשיירענען טיט לעהרער געזא־נט. דייטשען אונד -ישען

ריע- ■ע־ארציאן דיא טהיילט דא ע־טה״לם אדסקונפט —

בלאטטעם ועם בלאטטעש. דיעלעש דעדאקציאן

אקנ&אנער. \ :*אם לאטטא-ציעהוננ
69 28 52 73 5 ז ע י ר ר

64 א1 21 41 78 ין א ר נ
64 56 76 18 37 ר א ו ו ש ע מ ע ט
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ט עם ־ב ד־ מ א ל כ ס ה ל א בפ

 איינצעלנע יעדעם בעטהייערטע פורנטזאם־, ניבט בץ
 זא ניבט אוץ איזט ״עם פאטיליע. דיעזער מיטנליעד

 נאר איבעיט־ייבען צייטוננען דא א•;־ בייא א־נ
 שאדען.' ניעטאלש קאנן ט כ י ז ר א פ אבער ;זעהר

ץ יעדער ניבט וואהל דאך קאנן נון -  פער- דאם ז
נאננען. פארזיכט קאשטגארען זא איינער נניגען

 אטטליכען דען נאך נדאששירט, כאלע־א הא
 מאששע, דעם אין ניבט נודאפעפט אין בערינטען.

 ערנרייפען פלונט דא דערזעלבען פאר מאן דאם
 עפידעמישען יערער פאר מאן וואללטע מיספטע.

 בענינן טיט מאן טיפסטע ענטפליעהען׳ ס־אנקהייט
 דער אום אוישוואנדע־ן■ יאהרעסצ״ט ררהען דער

 שטאנ- איי; יא דא ענטנעהען, צו א צ נ ע ו ל פ נ י א
 נעווא־דען טיטטעל-אייראפאש ווינטערנאשט דגער
 צייטררם נליינען אים האט אינפלוענצא דיא איזט.
 ביזהער אלם נעפאדדערט. אפפער ווענינעד ניכט
ץ קאנן מאן האלטע. בודאפעסט אין נאלע־א דיא  ז

נע אלם שיטצען, וועניגער אינפלוענצא יהא גענען
א נע;  מאנען פא־וי־טינסטען דיא רענן באלערא, ד

 דיא אונד בעקאגנטשאפט. פאטאלע איהרע אפט
 נור מיישט זיא קעננען פא־ז־בשינען ווענינסטען אם

ען נא דעם נאך. ט
ס דער ו פ י  אננענעהטער קיין אוץ איזט ט
 אין שטאדט• איינער אין אפט טריטט ער נעזעללע.

 אנער ;אוץ► עפידעטיש פא־טלץ בעצירקע איינעם
 ם־עט־ענ- דע־ דאם געהא־ט, ניבט נ^ך האט מאן

 ליי- רייבען דיא דאם ארעד ודרה געריננער צופלוסם
א טע  נראשפירט. טיפים דער ודיל טיידען, שטאדט ד

ץ לאששט נלייבע דאש  טאזערנ-אונד. פאן א־ץ ז
ק- דעןפיעלנעפאהרליבערען נ א ר ק נ ר ע ט ט א ל  ב

ן י הי זאנען. טע
 זאנע טישפליבע איינע איזט שטערבען דאם

 הינוים■ נע־נע ווענינשטענם עש צאנערט מאן אוני
אי ע־פינדוננען ביזהערינען דיא דא  נעאייננע- קיין נ

 איבערהויפט עש אום דאבען׳ ערנעבען טיטטעל טעש
 באלע- דער אויפט־עטען דאש אבער ;פערהיטען צו

 אללנעטיינעם קיץ הייטצוטאנע בעדייטעט רא
 פירבטען. צו טאשע רעם אי; דא א־נד שטע־בען,

ץ וואגט באלע־א דיא בערעבטינט. ניבט איזט  ט־ט ז
 הינאן׳ א־טשטען דיא אן נור אוישנאהטיע נעריננער

 נאט־יינע דיא וועל־ע נענאה־טען. שלעבט דיא אן
 וואללען. אדע־ קאננען בעאבאנטען ניבט פא־זישט

ץ האלטע דאנענען אינפלוענצא הא 1 ע צ נ י ר פ ז

 האט־ע דאגן עינינ;,8אונ אויפש-טק, *דטדרען טיענעם אין
עיליטטק. שלא; שזוע־פטק דק נעטר״אוננפווערק איהי

יאייין׳ וואנען ליינטע־ דין פלא: פפיילשנעלל, אונו
ווינטערטאלאטהע. ציט

 אט נע־ייטט לץ נעללאוו לאט ע-, יפלה- ע דא-ם
 האפ-פעטט לאס ־ייטע •לא *נדע,6בע אנגיטשקאוו-פאלאפכע

לאללטע. שטאטטפינלק
 לעל נאהע לעל אץ שטעללט אטיטשיקא־י-פא־אכט לער

 גזאנטע עי נעלזא-פלוסטע. לעט אן האלט ,איואאק־-ץ־נע,•
 צוט קאטטען, ללפעץ פפע-לע ליא וואס פולי, או;ל קעהרם

אניטשץאוו-פאלאטטע.
א״נט-יפט. רען וואכע ל־א אירט וועה־הע אנע־ רארט

 נעפעהל, לער לויטעטע לא אנענדשטונדע, לער אננרץ -א-
 טה־א:• לער אי־נצולאטטעץ. פאלאטט רען אץ :■עסאנר ליא

 אלנד בע־טאפטינט זעלנעי אודאנשידען דעט טיט לייא פאלנעד
 קאייעללינע זמע אש נלישען, אלננעשטא־ט נאנין ויאללע

 א.ניטשנאוו־ לעל לעגן קא:;ק, צל עדפפאננע; וללרי: כוטטעל
ק-אנפדינצען. ווטטישיען לעט בערוילמ ריא איזט פאלאבט

 דעט דדאהד״נק ליא ביטטען, ריא ווא-;ץ פעתענלץ■
 אש אנציעהען, דגנע עלר:טעטער6אונ משטטע ער ;נאואנס

ע־רענען• צי משסם־דען קיץ
 דעי • • . 1 פדלא־ען אללעט אללעט, דענן שיען יא

 פיה-עד ל״ן אלנד אנהאננזך דינע פי״נדע,• דעד ״נונד
 א־נעש פע-אטד, דען דודך נעודיהט אונטע־נאע דעט ווארען

 נע■ צ״ט לאננע אדף ווטטלאנדם פ-״הייט דיא נאזעודנטס,
. ג-אנען! . .

 אנניטש־אוו־שאלאטטעט דעט אינ;ע־ן א־ט לוא-ע; איגדעסם
 !האפ נלאגצענדע -אט פי- דאדאן, דא:־ע :;־טאפטינע ד.י;דע-ט

 נא;צע שאפפען. צו -אד,טען ווירדנע-ק יע איינק פעטט
 וואו־יען לא;צען1נלאטט-פ רעטדלא;דישען6 פאן וואלדעד

 • פא־נינע ווארען עדען עקקקאונד אללק אן ;פעריצווענדעט
אננעניאכט. ואזעטטען נליהענדע עלעיןטריש

פאלגט.) סא־טלעטצוננ

, אונד אנארע י לל  קינסטלער, נעלעהדטעאונד טי
 דען בייא פא־ליעבע טיט יעדעשטאל שפראך זיא

ן ע  אונד פא־, נעזעללשאפטפ-קלאפשען האהער
 שרעקקען זאלכען קיינען עדשיינען אירה רופט דאך

 אין אוץ ווא־ דיעזע באלערא. דיא וויא הערפא־,
ען!״זי דען הי א  נאסט, צו בודאפעסט אץ מ*! אוגד י

 זעתר וררקלץ דאמאלם זיא נראם־רטע צוואר אונד
 בעצירקעש׳ 6י דעש נאששע עננען דעד אין שטארק.

 בעזאנדעדם. נאנץ זיא וויטהעטע וואהנטען, וויר ווא
 דעם אויש נינטש. טאן טע־קטע פורכט פאן אבער
 איינטאל וואורדע געוואהנטען, וויר וועלכעם הויזע׳
 עלטע־ן דיא אונד נער,אלט, כאלעיא-לייבע איינע

 ר, ע ט ט י ו ו ש דאקטאר אלטען דען בעזארנט פרונען
 פעסט אץ א־צט בעליעבטעשטע דעי דאטאלם דעד

 הרוע דעם אויש ניבט קינדער הא מאן אש וואר׳
 פא־ז־שטש-טאש־ענעלן בעזאנדערע אדעי בדיננע;

 זאנטע ■רנטען!״ ם ״ניבט זאללטע. נעברויכען
 דען ער דאש טיטטעל, א־ינצינע דאש וואר דאם ער.

 שוטץ נ־אששירענדעפעשטאלש דא נענען געזונדען
 ודר עששען. אבשט אינם ליעם ער פעראב־ייבטע.

 אונד וואששער-מעלאנען, אין פא־טלץ וואטעטען
 אינ- אץ דיא פעחאנען, אבטצינ ביז זעבצינ דען פא;

 בא- דיא ניעמאנד בעוןאם וואהנטען הויזע זערעם
 איין איינעווא־ אונדדע־ ש ע נ איי אוישעד לערא,
 וואה־שיינליך דעד הערר, אלטע־ יאה־ע 8״ צירקא

 אבטציג א־־נמאל נא־ קוים באלערא אדנע אוץ
האטטע. נעלעבט יאהרע

 דאק- אלטען נוטען דעש אויששפרוך דען אן
 דיא אפט :א טץ, אץ ע־איננע־ע שורטטער טא־

 האלטע אץ אונד קאטטט, נאי,ע־ אונש באלע־א
 ווייטער עששע איך רעצעפט. זיינעם אן נעט־ייא

 פער- פערננינען■ נראששעם טיט עש עששע אנשש,
 ל בודקע איינע בראטען צום נינט אויך שטאדע

 בעשטע- פא־דבטש-בזאש־ענעלן נעזאטמטען מיינע
 אונש רען ראטהעם, דעש בעאבאנטונג דער אץ רען

 אונד גאב■ שווימטער דאקטאר אלטיע דער צומאל
 בעהערצי- אילנעמיינע) דער אוץ אד טאשטע דע;

ך גונגעמפפעהלען:ניבט ע ט ב ר י פ

 פאי פורשט דיא לאכערליבקייט וועלנער צו
 פאלנענדע בעווייזט קאנן׳ פיהרע; נאלע־א דער

ץ דא סצענע,  פארנעה- איינעם אין טאנע דיעזער ז
 בודא- קאפפעעהויזע בעזובטען צאהל־ייך מען,

האט. אבנעשפיעלט פעשט׳ש
 טא! אונד אנוועזענד נאשטע פיעלע ווא־ען עם
 איינטאל אויף באלעיא. דע־ פאן נאט־רליך שפדאך

ץ וואנדטע  נעט־יידע- בעקאננטער איין שט איין:א ז
 .דער :ווארטען דען נאנבארטיט זיינען אן האנדלעד,

י* פערדאבט־נ א־זט דא־ט
 דא איבערראשט פ־אנטען ווא?■ ״וועד?

איברינען.
<■ טיש רונדען ביים דאיט ״דער

 בליינעד׳ איין לאשש דא־ט הין. זאה אללעש
•שווארצעך. שאלע איינע־ בייא הערר אלטע-ער
.קראנק וואהל איזט דע־ - . .

 זייט שאן איהן בעטראנטע אץ וואהל■ -יא
שטוניע.״ האלבען איינער

ז זיא זאהען וואש אונד -
 איב- רען פלישטערטע געטדידע-דאנדלער דער

צו. ווא־טע איינינע רינען
 אללעערשראיו- ריעפען מאלי״ זענשמען ■צום

י" זיץ באלערא-קראנקער איין נור קאנן ■דאש קען;
ץ ערהאב רארויף נליץ  פערדאבטינע רער ז

ה־נויש. טיענע פע־דריעשלינער טיט ניננ אונד נאשט
.העררען טיינע זיא, זעהען - .  איזט יעטצט .

ע דאם עם ט נ ע ב ע י מאלי ז
 צי- פרעמיע דער קאם מינוטען א־ינינען נאך

יזרירער• אלש פערשטא־טער. נאך ווא־ אונד דקר
 טיינ- י זאיען דעשקאפעטיער עש מושש מאן -

נאשט. א־ץ טע
 אוננליקקלינע דער היבט זאנשט נעווישסל -

אויש. זעעלע זיינע היער נאך
 נעט״ידע- דער ריעף טאל!״ אנטען ■צום
ל סרעטיע דעד אלש ע־ש־ארקען■ דאנדלער ע־ ׳  וי

״ , ענטפערנטע• דער
 איב־ינען אללע ריעפען ז־ טאל אנטען •צום

נאשטע.1

 אונד הערב״רופען קאפעטיער דע] ליעם מאן
קעננטנישש. צור פאלל דען איהם בראנטע

 ענט- ער פדאנטע י* לךאנקע דער איזט •ווא
זעטצט.

■1 טאל אבטען צום שאן - דרוישען ״יעטצט
 אונד נאלע־א-יואנען איינען איש מישש מאן -

טעלעפאנירען. א־צט איינעם נא־
 •פער- דעד ט־אט א־נצווישען נעטהאן. - נעזאנט
 אם נאד,ם אונד איץ וויעדעד פרעטדע דאנטינע־

פלאטץ. טישע רונדען
 ם־אנטע הערר?״ מיין זיד. זיא פיהלען ■וויא

אץ קאפעטיער. דעד בעזא־נט איהן  שאן האגע .
,נעטראפפען. אנשטאלטען נאטהינע; דיא

 ער- ער פראנטע ? אנשטאלטען פיר '.וואש
שטוינט.

 נע- וואנען אונד א־צט נאך האבע ״אץ
שיקקט.־
? רענן ווען פיר -
ק־אנק. יא זיני ז־א י דא־ זיא פיר נון■ -
. זיא זינד ז ר־אנק ך י א - . .
 הינוים- אבטטאל שאן דאנן זיא זיני ווא־ום -
5 נעלויפען
 האטטע וואש איינטאל! נאך טייפעל צום -

 פער- טאל זיעבע! אץ ורענן קאננען, טהון דענן אץ
עדעשטאל אץ דא הינוישניננ, נעבלץ - י ע נ

ע | . ? פאנד טהיר שלאששענ . . !
ץ קאנן מאן י  הייטע־קייט פאן ארשברץ רען ז

 ״שא- דעזעש עראפפנונג דעזע אויף דער דענקען,
פאלנטע. לערא-פע־דאנטינען״

טעלענראממע.
׳ . .1< וויען ער אקטאבער ז י  וויל- קא

 טיטטאנש אוה־ ז2 איש - הייטע איזט העלם
 בענריששט אינד עטפפאננען אננעלאננט, ד,־ע־ -

 ווירדע האבשטען דינער בעזאנדעיען, דע; אלל טיט
 אינני: איינער טיט אוץ אבער עה־ען, נעביה־ענדען

 אונזערעש זייטענש הע־צליכרףט פריינדשאפטלינען
 אייששערוננען אונטרינליכען טיט אונד טאנא־בען

 בירנער- דע־ זייטענש דמשאטה־ע אעד פ־יידע דעיר
 דא דורך פאהרט דאלבשטינדינע דא וויענם• סאפט

 הא שלאששעדורך שאנברוננער צום שט־אשסען
 אהנע ניבט בליעב טענשענמאששען דעד תי־ען

 או־נענשיינ- דעד קאיזער, היטשען דען אויף ודרקוני
וילל נעכאטעגען איהם העזעם פאן ערנריפפען לץ [
 באקקע פ־יינדליבשטען דעם ט־ט קאטטענ-נדושש '

 דער א״ש אינד זאנטע דאנק דאדטהץ אונד דא-
 טיט נעשפיאבע געפיה־טען לעבהאפט רע־ אדט

 איבער פדיידע רעבטע הא דעררשער אונזערעם
 ע־קעננען פהינדע דעם טיט בייזאטטענזיין דאש

׳ נ נ יששו  טאנא־- וועלבעהא ליעם.-האבענר
 סריינדע; טרייער ווארהאצוו״ע־ ווענשעלטען, שען
 ן ע שט ם קי נעלענט■ אינאיינאנדעד האנדע דיא

א ן די ע רשט י ער פ ד נ א נ י י אל א ט י י ר  ד
 דייטע- אין לאננ מינוטע; אייניגע דאנן בליבען אונד
נעשפדאך. רעם

ן ע י ו . !1• ו ער  צורי- עשאיזטקיץ אקטאב
 דעלענאציאן■ אשטעדרייבישע הא דאש פעל,

 רען נענען וררערשם־ץ אוננארישערזייטש נאבדעם
נ א ר ט נ א - ש נ נ ו נ א ט ר ע  וואורדע׳ ע־האבען פ

בט דעטזעלבען אויף י ן נ ע ר ר א ה ע  ווע־דע. ב
 ש נ ו א ו ו אלם נור איבערהויפט א־זט אנטדא: דער

- דיא אונד ווא־דען ארפנעששדאבען י ל טש- י י  ד
ן ע ל א ר ע ץ האבען ב  איבערוויענענדער אין ז
א זאוואהל טעהרצאהל י ד ן ע נ ע ׳ ג ג נ ו נ לע ער  פ

ג דיא נענע] וויא נ ו נ א ט ר ע  אוישנעשס־אנען. פ
 אללען ט־ט ניבט וואורדע בעשלושש נעשט־ינע דער

 טאיא־יטאט טיט נו,־ זאנדערן שטיטטע אי־נע בעבען
עג פ דעלענירטער - ערבראכט.  ערקלא־טע ער ל

 איבערמא־- אדער טא־נען, רייזען .ודר :נעסטעק
 שיר רעפערענט דע־ אונד בודאפעפט.״ נאך נען

 עש דאש ערקלא־טע א, ב ט ו ד אוישווא־טינעש,
ע נ י י ך א טא ד ש נ ע או נ י י ט א י הי נ י י  פ
 הא נליץ באלערא-פאללע איינינעד ווענען ווארע,
 טעלדען בלאטטער מעהרערע ערנהיפען. צו פלונט

ץ פדא  פע־טאנוננם-אנ- דעש רעייערוננ הא ארך !
 זא- פעדדאלטע. אבלעדגענד נענענאיבער טראנע

איר־ אללער נאנמיטטאנס ד,ייטע הדפטע נאך וי



י ד י דמם פא עש ש " ט ט א ב
 אנטיסעטי- דיא שטאטטנעפונדען. וואהלער ליכער

 אני. בעזאנדערע נאנץ איינע דאב־יא האכען טען
 קאניי- ליבעראלען דען אום ענטפאלטעט׳ טאציאן
ר פערדינאני דרי דאטען ע ט ט ע ו ו א נ א ז ר  צו ק

 איזט. נעלוננען נינט יעדאך איהנען וואש שט־רצען,
 וועלנען פאן שטיטמען. וואורדען אבנענעבען

 ■נרישטליכ-זאוציאלע״ דע־ .2701 ק־אנאוועטטער דר
 אנטיסעמיטישע דער אונד <005 נענענקאנדידאט

 ק־אנא- דר ע־דיע־יטען. שטיטמען 78 קאנרידאט
 רייכשראטהש-אשנע- אלם זאגי-ט ערטיינט וועטטער

 גע• בעצירקעם וויענער ערסטען רעש אורדנעטעד
וואהלט.
ער כ כ ו ד י ל ל ו נ נ יא נ י י ־ א ע נ ד ר א ע נ נ א

 נעיישטם-קאממישיאן דריטטע דיא ל.) ה א ו נ-ו ע ט
 פערהאג- אשנעארדנעטענהיזעש אענאריסען דעס

 דעפוטירטענ-וואהל דיא איבער פ^דנעשטערן דעלטע
ל. בעלא באראן הערק דעם  וועלנע נענען אטצעי

 וואהל-בעצירקעס דעש וואהלערן פאזן אנצאהל איינע
אי א ב  דעןפרא- קאמ-טאט ווייסענשורנער ואים ק ד

 דער- איזט אטצעיל באראן האט. איבערריינט טעשט
 אננעא־דנעטער-קאנדידאט אלש וועלכער זעלבע.

 איזר איינינער אויפפארדעדוננ דער ודינעדטע. זק
 דער .רעציפירונג דיא איבער זק נעטאשם, וואהלער

 האט דארויף באלד אייסעק. צו קאנפעשיאך יידישען
 אלע נרונדבעזימצערש-זאהן דען באראן' העדר דער

 פערוואונדעט,ודיל דועלל אים קארישאי קסאנדער
 קר&נוננש-יוש-דאומם דעש אנלאשש איים זק ריעזעד

 האטטע רייטע־-באנרעריוטש דעם לישטע דיא אין
 דאש נאמלק. נלויבטע אטצעיל לאששען. א־ייטראגען

ע קארשאי ד ו  וואהר- אין דיעזער וואהרענד זייא. י
 קורצער נאך - האטטע. געטויפט לאננסט זין הייט

 28. אם דיא קאמש־שיאן דא ערקלא־טע בעראטהוננ
 אבנע- שטאטטנעהאבטע שאדאיק אין ! 702 יאננער

 מאנדאט ראש י נ י ט ל י נ נ ו א פיר א־ינעטענ-וואהל
 איזט אטצעיל יעלא באראן אבנעאדדנעטען דעם

 אונטעדזושוגנש-קאש- דיא - ט. ר י ם ש א ק זאמיט
ק וועלנע טען•  נעלויפען׳ רך 8״ גולדען 223 אייה ז

טראנען. צו טהיילען נלייכען צו פארטייען שיידע האבען
ד נ א ט א דער ש ר ע ל א ן כ י דא- א ו  כ

 דיענטטאג ניז טיטטערנאנט מאנטאג פאן סט.) ע פ
 באדאקקענ-שפי- פעסטער דעם זינד מיטטערנאכש

 אייננעליעפערט נא-ערא-קראנקע נייע 34 עלטא
 קיאנקע <5 זינד צייטררטע דעמזעלשען אין ;ווארדען

 אבע־- ערשטאטטעטע נעסטעק - נעשטא־יען.
ט דר פיזיקום ד ר א ה ב ע  עב-ירעט-ע-קאטט־- יער נ

 - ה א נ ב א דיא קאנשטאטירטע אונד בע־ינט םי$ן
 העם שפיאך קאממישיאן דיא שאלערא. דער ע ט

ש גאראן ר י דווק ער דאש ארם. דאפיר דאנק ה

 צום נוליען טדזענד טעהרערע ץ פ י ש י ש פררא
שפענדעטע. זופפענ-פערטהיילוננ דער צוועקקע !

ן זי>! ר (עקםםל*ו ע נ י י ן א ע ש י ש ס ו  ר
( . ק י ר ב א פ - ר ע ו ו ל ו  - ע ם אויש מאן ורא פ

 איי- אין טאנע דיעזעד האט שרייבט. נ ר ו ש ם ער ט
 פול- נעהארינען ר ע נ נ י ו ו נזבערסטען דעם נער

 (איננעפאהר א נ י ל ש א ז יא־פע אים ווער־פאבריק
 הויפטשטאדט דוסישען דער פאן קילאטעטער 3״ |
 שטאטטנעפונדען. עקשפלאזיאן איינע ענטפערנט) ,
 צער- פאללשטאניינ ווערקשטאטטע איינע וועלבע ן
 צום ווערקשטאטטען אנדערע צווייא אונד שטא־טע ן
א פערוויסטעטע. טהייל !  בעשאפ- פאשריק דער אין ד
ק קאננטען ארשייטער טינטען |  נליקקלישערווייזע ז
 וואורדען רערזעלשען איינינע פליכטען. רעכטצייטע 1
פער. שווע־ טריטטער אויפנעסלאנענע דודך אשער י

 ווערק- דע־ אין זק דער ארשייטער, אי־ן לעטצט.
שאי צים עקשפלאזיאן דיא ווא בעפאנד. שטאטטע :
שאדע! דעי אייננעשישט• לעשען זיין האט קאם. ש־ק ;

 ארם- פאללינ וואורדע פאש־יק דער נאהע דער אי;
 הייזער טיישטען דע־ פענשטער דיא אונד נעורהלט |
 אשע־שט צע־שטעטטערט. וואורדען זאשלינא אי! !
יא פאן טאלע צוו־יטען צום שאן וואורדע וויננער ;
 איינינען פא־ י שעט־אפפען אונפאלל זאלשען נעם ;
 נעלע- פעטערששו־נ צו נאהע־ איינע א־זט יאה־ען :
 דיא אין נעהא־טע. איהם דיא פולווע־-פאשריק, נענע ;

נעפלאנען. לופט
ע ר ע ז נ ו א דישע ( י ירד •י ו ו  נעשישטע■)

 רענעלטאש־נ וויעדער פ־יערטאנען דען נאך שאלד
 אונזערעם פרייטאנ-נומטע־ צור שי-לאנע דעי א-ן

ערשיינען. בלאטטעס

כאליניא. דער פא־ פודכט דיא
 א־י- זייט דע־ שודאפעשטע־. נעשירטינער אי־ן

 א-ן אייפענטהאלט שטאנדינען זיינע! יאה־ען נינען
 פאל- דא־ט פאן ש־יישט האט. נענאטטען וויען ;

נענדעם:
 זא נישט וויען א־ן אק האשע יאהרען זייט

 דען אץ אלם נעטראפפען. שודאפעסטער פיעלע |
 דיעזעס איך, דאשטע אנפאנים טאנען. לעטצטען \
 דאך צופאללינעש דין אק זייא צוזאטטענטרעפפען !
 פראנטע אנדערען דען אונד איינען דען איך אל־ ;
 טייש- דא דאם איך, הארטע מאנע, היער ער וואש |
ר טע; ן א ער פ א ד ר ע ל א ט כ ע ט ש י ל פ ע  נ
 אק טראף קארנטנער-שטראשסע דעד אץ זיני. :
 כעשטעהענדע פערזאנען 3 אדם איינע נעסטערן |
א פאטיליע. שודאפעשטער :  דענסטשאטען זאטטט ד

״איך האט. ע־נ־יפפען נאלערא דער פאר פלושט דא
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 אוים־ פאלקש-שולען דער ארש דא אום ערדכטען,
 רעליניאזער שטרענג שייא צאנליננע טרעטענדען
 ״על אונטערריכט ציעלשעוואושטעם אונד ערציעהוננ

 דאש וואורדע ענדלק ערציעהען. צו תשורה״ ברכי
 אין ש־ה הייטע שעשטעהט עם י טהאט צור ווא־ט

 אץ תורה-שולע תלמוד איינע נעטיינדע אונזערער
 אין אומנעשוננ אונד היער פאן קינדער וועלנער

 איינען דורך וגמרא משניות דקדוק, נק. רש״י, חומש.
 אונטער וכיראה שתורה וטפורכם גדול י*ש מלמד

 אונטעררישט דקהלתינו אש״ד של אבע־-ארפזינט דער
 פער־ צו א-ץ דרך עם תורה אוק אום נעניעסען.

 תורה תלמוד דעי צאנליננען דע! עש אונד איינינען
 ער- אונע-לאששלק דאם אוקי זק ערמאנליכען, צו

 האט אנצוא-יגנען, ווישסען פראפאנע פארדערליכע
 אפפענטלי- איזר׳ היעז-נען דער לעה־קא־פער ח|ר
־ איינע! פאלקש-שולע ״-קלאששינען שען י נ ע ש  א

 גענאננטען דיא וועלשעם אין ערריכטעט ז ר ו ק
 אונד אששאלוו-ען שירנערשול-קלאששען * צאנליננע

 אפפענטלי- איינער אן פריפוננ דא דענזעלכע! אויש
 ארם קינדער קאננען. אשלענען נירנער-שולע שען
 אג- א־ן פערפפלענונג דיא קאננען פרעמיע דער

 ערדאלטען. פרייזוררדיג הייזערן רעליניאזען שטאנדינ
 פ־ר אוק אבער וררד ועבודה, תורה פיר אדסער -

 נעזארנט. נעמיינדע אונזערער אין השדים גמילות
 אן לעהרער דרינירענדער פריעדל■ יאזעף הערר

 אשערמאלם האט נעמיינדע-שולע, היעדנען דער
 פיהלענדען ווא־ם זיינעש כעודז שלאנענדען איינען

 קאנשטיטואירטע נעשטערן נעליעפערט. הערצענש
 זיינער אונטער אינד אנרעגונג ז-ינע ארף היער זק

ק דעם ״פ־ויענ-פעראיק. יידישער איין לייטוננ א ז  ד
 דאמען וואהלהאשענדשטע; אונד אננעזעהענשטען
 נייען דעם קאנני״ן ורד אנשלאששען. בעדיטוויללינסט

 פרא- צוקונפט שאגע איינע אומזאמעה־ פעראיינע
 אשנענאננ- דעש שאפפוננען דיא אלם ננאשטיצירען.

 יאהרע] 5 פא־ א־הם פאן דיא דיעש וויא הערק. טען
 פאש שעודיזט, השדים־ גמילות •חשרא נענרינדעטע

 אונזערער אין זינד. נעק־אנט עדפאלנע נעפמען
 :חשז־ל שאט־ו מה ערפ-ללט בעי׳ה זק האט נעטיינדע

רה על עומד העולם דברים שלשה ״על  ועל התו
דה ו ת ועל העב ו ל י ט חסדים.״ נ

נע י ־ א ע ( נ א ל ר ע ד ע י ער נ - ד י ט נ  א
ן ע ט י מ ע ן ס ) אי . ען י ו  פאדינעי אץ ודר ורא ו

 שעצידקע ערשטען א־ם ווא־ בעריבטעטען. נוטמער
 מאנטאג פיר שטאדט, איננערען דער אין ורעניס

 אן ריינשראטהש-אשנעארדנעטען א-ינעם וואהל דיא
 דרי דעפוטירטען פערשט^רבענען דעש שטעללע

 פאי- נץ האט וואהל א ד־ אנשערויטט. ט ש ב ר ע ה
זאממט- שעטד,יילינוננ לעשהאפטער אונטער נעפטעק

פ־רבט. א*:ד אנגסט אין צאר דער
חסלאזד:.) לענען ה-פ-נען דעם או-ם (־אדאן

ד.) ל ד. ג י י ר '6 לעא פאן דאסאן איינעם (נאך

א־טזעסצוננ.)8 65(.

 רעד יאנםע8 ?• דאס א-זט ריעפעל וועלכעס .אונד
ידשט.6)ס1נד

דעמיטה־נ: ערוויעדערטע •כזאטאנוו-לל דע־צזן:
 האנד ד-א אן הץד״ט ע־—א ז!)£^־ט עם וועד,־ע ״אק

 אדנענחועד ווענן לעבען. מיץ דא ויזקרע אק אבער נענען.
 :עשטיעלט, £ערראטד,ער דען א-ך דאם ,8אד,י6ער נונדע פאם
 ם־ט איזט דאק אונד . . . טץועס דעם קנד איץ איך נין

 ארך אוי£:אנע טיינע טוטם, אייניטלאנען דאט טיטטעל, דיעזעם
 זאנטע ה^הייטר קאיזעדליכע נעשטעהע, איך . . . ענוע צו

 דא;ן איך .דאט בעטאנונב, היינלעוישער ריט רע־צא: דער
. והלל בעג־ננען לענק נייעט איין  דע• קאיזערלינע ד־א . .

 נינט ווערקע. טיינעם צו איך וואט דאס, פיו נינט ניערוגג
•ניויבע לענק נייען איינעס צו איך וואט דאס, אייך אנעו ... 
 רונעל, ם־ללי^ן האלנע ״איינע עו: זאנטע האלנלויט אונד

 דק דער הקרדיט, א״רע טי' צוטיעל נינט וואיע איך, דענקע
וויוד.* ערנטק ענטדעקקוננ דעד חהם

צ!ךן. זיינען ערנארנ6 נד^טטירטט דעו
 איזט .דאט ער, ויעף וונעלר מילל■*)! האלנע .א״נע

אלטען ועט טיהע האיטעי ניט איך אלט טיעל, ״) נעיאיע

של״כעי. ע־ עלענד . האנע . הא, . אבנעסדעססם ;ק א׳לאא
?״ '.דציצשיאדרפ > אזיך דאש איה־ ט נ הא

.ני־ן . נע . .דין, היגצו: רוהינער ע־ שיגצע דאגן
£יעלליינט.־ ■ זשאטע׳ ע , , . טע6האל ־ ־ ־ ל אי • עי !׳ י נד:ען
טלאטצליך, ע ׳?<צצצ ער6 האה״ט,״ יד, לי פיר איזט •עט

אטיע־,—£׳״ דע־ , צוריקקנעוויננענד פיעני״ט אלטע זיינע
ווערטד,.״ הד ע פ איזט פיטטעל ׳״מיין

נא־ט. דק <־ א*נ־ יג ̂-; זיך שטייך צן נ־אטטי־טט דע־
::קאפש&ענד נע זיך ע־. שט־אך דאגן

ענטדעקקוננ י צו ־על פי־נ אייי ויענן . !אלזא .נוט . .
האבק.״ סופפע דיא דא זאללק !, -דד:6

?■ נאנט .הייטע

̂הייט קאיזעדלינע דאנקע, .איך . הז .  איזט זאטע דיא .
 טעי- דעי דאס ז־נעי, דעטטען נין איך . . • א״נטאך זעהר

 איך א־זט. נעלענק קיינע א״נעי אונטע־ )יט1זאפפלוננט-
 ׳טטעפט ד־א אוינק, איינענען פיינען פיט צווא־;■:ט עט דאנע ;

 שטעטט וואוידע איך או־ך קאננען. זעהען דעקקטע, נינדע אי־נע
 אוט- צעהנערל״א אויף וואנען א־ינעם אץ נאנט הנקלע־ ני־א

 נעטיה־ט, טט-^יטעט6צוזאטסענקונ דעט נענענו ד־א אין ויעניק
 אונטע־- דאט ז״טען טע־שיעוענק א;8 טאן אויט דעט ט?ן

 קאם■ איט דאנע איך אנעל קאנן, עיריינע; לאקאל איידישע
 דעי אונד א־נאנע. נעשאיטטע דאטטעלט לענען דעט טיט טטע

 ס־ך איך ואם נעוו־טסה״ט, פיט פיר זאנטע ווייהרוינ-נעחך
 נאבט רייטע נעטאנד. קירנע א״נעי לוטטקי״זע דעט אץ

 ווייזע אהנלינע אויף סעהאמטלוננ דיא נעיינטעט, וויא וריר,
קאטטק.■ •טטאנדע צו

דעי (שט־אך אנדע־עט,־ נינסט נון ע־א־נ־־נט .עט

 פעטע־טנורנט קי־כק זאטטטלינק אין אלט ווייטע־)׳ הע־צאנ
 צי- אללע אונ־ האלטען, צו פערשטעקקט נע־ייפטאלציטטען

 בעווא• טאליציילק קי־טען דע־ אופנענענד נאנצע דיא נאננע,
 וויו- צונעהען, ־.׳יינעל דעט פיט פיססטע עם לאסטען. צו כק
ווע־דק.״ דאנהאפט נינט איהרעד וא פאן דע

נאך. וו־ילע אייגע דאנטע נ־אטסטירטט דעי
 •דע־- ״אויך עי, זאנטע אינעלד נינט א־זט פלאן .דעי

 ׳טא־1:׳•־ דאט טאללע אללע יר6 קאסערנק דען אין איך דע
 אוט אנעני, הייטע זיא קאפטק . . . לאסטק קאנז־ננירק

• האפנאלל דען אויף £עיפ״וק, צו פע־דאכם •עדען
 אי,נעיין א-ך דא האהייט, קא־זע־ליטע פערננינק, .פיט

.־ . .ווענען נעלדעס דעט
. . נעלד דאט .אך  ■יעף ד■ נעלי יאט איפפע־ אונד .

אלעקטעי. נ־אטטני־טט
נעשאה. נאכט העזער אין וואט :קאכ-יטעל ).21(

 בא־אן איילטע העוצענט-אננסט אוננעשי״נלינעי אין
 רעט אדיט האטטע, נעהא־ט נענוג עי אלט קאיעטך, £עיאי
ו איוואן א־ט ?לוג, £יניען. צו נעללאו

 נוי ע־ דאנטע *עינעסטענד, ליידען איינענק זיינער
 פ־״ה־יט וע־ זאנע ה־יל־נען דעי וועלנער נונד, דק ואיאן,

רעטטען. צו דיענטע,
ווירדע, זיין אונפאנליך עם דאם עי, אינע־זאה וואיל

 צייט דיא ווא־ ואצו — אנצו-ווענדען, איי6נע נאנצע דיא
 זיי- אץ וואט טהון, פוסטטע ע־ אנער - קווץ צו נערייטט

 אנע־יייטט נ״טט־נעט איי־ א־וואן, אום שטאני, ק־אטטען נען
אוי£צו£ינרען.

 איינע זאנע איי־ע ווא־ ראנן ־על,6 נעללאוו איוואן ווענן
אללע דעט צ■ נונדעט, דעט יויטט דאס יוענן £עילאיענע;
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ד י שי ט ס ע י ט א ל ב ס ! ר ל א 5ם

צוקונפט.״ ■דיא

ז>! נינטש קאנן צייטוננש-שריינער איינען
 לא ניכט קאנן נייניערדע ז״נע אינערראשען׳ באלד
 אוב- דא־ דעי ארצט, דעי ווערדען. עררענט לייכט

 האט. לענען אים בערוך הוטאנסטען דען שטרייטע
 זיינען אללען פאצ׳ענטען זיינעם לאגעי אם מוסס

 אום נעדעטען. -יוייגען עמפפינדוננען מענשליכען
 דעי שטעללוננ צור קאלטנליטינק-׳ט נאטהינע דיא

 שוינאליסט׳ דעי אויך זא נעודננען. צו ״דיאננאזע־
 אונד גי:ימט עינשט בערופע זיינעם טיט עם דעי

 ווע- א־ם צייט זיינער איבעל דיא איזט. בעשטרעגט
 נאך טעהר ווייט אונד סאנירען. צו פרעםשע דעי גע

 שורנאליסט׳ ע ש י ד י י אונאבהאנניגע עהיליכע. דע־
 דעי היילונג צור קיאפטען נאך איזט■ בערופען דעי

 בייצו- יודענטדימע אים צושטאנדע קראנקהאפטען
 אונד טאנעש-עיאיינניששע. דיא מושש ער טיאנען.

 נא- פריידינער איער טרדרינער זא נאך זיא מאנען
 גליינ- פאן נראדע געוויסשען איינעם טיט זיין׳ טור

 פאש- רעוויע אוינע ניישטיגען זיינעש פאי גידטינקייט
 פא־געפאששטען קיינער זין־ דארף לאששען. שיי־ען

 רענונג יעדע אללעם' פאר האט היננעבען׳ מיינוננ
 אוב- צו איננעק זיינעם אין אבניינונג אדער צו- דער

 בעשטעהענ- דער קיינער דא־ף אונד טעדדריקקען
 ניכט זיך ער ביז נעבען. פארצוג דען פאיטייען דען
 פארליע- איד,ם דען איבער אורטדייל רייפליבעם איין

 דע- איזט האט. נעבילדעט נענענשטאנד נענדען
 פאן ער ל אל ז יא קאנן׳ ערסט דאנן פערטינ■ זעם
 דען ארם׳ געזיכטשפונקטע זעלכטטשטאנדינען דעם
געבען. אויסדרוקק עספפינדונג זיינער אייננימסט׳ ער

 לאננע שאן מיך דאש נעשטעהען■ מושם איך
 נינטש לאנגע שאן דאם אינערראשט׳ זעהר זא נינטם

 דיא וויא דיאט עררעגט נייגיערדע מיינע זעהר זא
ת לעט אויש מיר דעי־ נוממער עדסטע  צונעקאט- נע
 דער אן טיטעל דערען צייטשריפט׳ פאלנישען מענען

 אל- פאר איזט. פעיצייננעט ציילען דיעזער שפיטצע
 אונ- א־ינען קלאננע היימאטלינען דיא אינטען לעם

 אי! איך דעי מיך׳ אויף צרנער ווידערשטעהלינען
ע ז ר פ צו נימנאזיאומש פאלנישען דעם נאנקען דען

 נאציאנאל- דיא עש וואר דאנן נעזעששען. ל ש י ט
 פלאממע׳ ר ע נ ע י ו ו אלטע טיינע אידעע• יידישע

 מיר אוני אנהיימעלטע אוישערארדענטליך מיך דיא
 נעזינטנען ליענען אונפערווישטליך אידירעם טיט
 ענטיענענ־ -צוקונפט״ דער שפאלטען דען אויש

 דאש פערפיהיעייש׳ אונד רייצפאלל זא לאנעלטע.
ש דער אנ־ אין וויעדער נאלד דאיננו נעראטדען ני

 ער- דאיאן רענטצייטיג נינט זיך ער ווענן ויארע׳
 נע- נלוט קאלטעם ער דאש ווירדע׳ האנען איננערט
ץ אום טיששע׳ וואהרען  אורטדיייל אניעקטיפעם איין ז

 געניעטע דעם אויף ערשיינוננ נייעסטע דיא אינער
קאננען. צו נילדען צייטוננשוועזענש יידישען דעם

 אנוועזענ- דער יאהרען ל! דען זייט איך דא
 זעהר נאליציען דייטאטהשלאנרע מיינעם אויש הייט

 נעשריענען וועניגער נאך נעלעזען׳ פאלניש וועניג
 דיא טיר נערייטעטע האטטע׳ נעשפראנק ארעך

 שוויעדינ- אייניגע צייטשריפט נייען דער לעקטירע
 דען אונד אינערוואונדען דעזע איך נאנדעם קייט.

 טיט •צוקונפט־ דער נומטער ערשטען דער אינהאלט
 האטטע׳ נעלעזען אויפטערקזאמקייט פאללשטער

 אויש עטפפיגדוננען נעטישטען טיט ז־א אץ לענטע
 אנשטאשענד וויא אונד אנציעהענד ורא האנד. דער

 ם ע נ י' י א אין האשליך ודא אונד שאן וויא !צונלייך
 בעהערצינענם- אונד נעדאנקען ערהאנענע צונע!

 פערהאננניש- איינען׳ דער ארף אנרעגוננען ווערטהע
 פער- צו ענטשיעדען אונד איררטהיטער פאללע

 אנדערען דער אויף אונטערשיענוננען ווערפענדע
טן !זיי

 פאם פערמוטדיליך - ווירד לי־ט-ארטיקעל איש
 וי - זעלנשט ם י ר ר א ק א׳ העדרן רעדאקטער

 זעהר אין אללנעטיינען איש יודענטהיטש דעש לאנע
 וואללען וויר נעש־לדערט. וריזע צוטרעפפענדער

 שילדערונג דיעזעד אוטרישש איינען היער פערזונען׳
:ורעדערנענען צו זאטצען אננענראנענען אין

 שלומטערט קדאפט ערלאזענדער פיללע ״איינע
 אונד נעוועקקט ענערניע טיט דיא יודענטהוטע׳ איש
 דעד אום נושם׳ ווערדען גענראנט ענטפאלטונג צור
 איין צוקונשט׳ בעפפערע איינע נאציאן שען ידי

 איזט פערשיעדען נערייטען. צו לאז נליקקלינערעס
 דעייענינען פאן וועשטען אים יודען דער לאנע דיא

 איירא- אשטען איש נלרנענסנענאששען אונזערער
 נע- א־ינע וואדיגט טהי־לע לעטצטערען א־ם פאים.

 נרופפען נראסען אין יודען פאן אנצאהל דייטענדע
 אויף יאדרהונדע־טען זייט נעניעטע• אי־נעם אויך

 לענט אנכעוויעזען׳ ערוועינס-ארט איינזייטיגע איינע
 אוננעהייע- אין יודען דער טהייל נראשטע דער היער
 זיא׳ העררשצוקאטטען וועלנעם אויש עלענד׳ רעם

 איינ- נינט נעשיאגקונגען׳ נעזעטצלינען דען דאנק
 אננע- האנען. האפפגונג פאן פונקען איינען מאל

 נינט אונם עם דארף טהאטזאנע דיעזער זינטש
 נע- יידישען דער שינטען גאנצען דאש וואונדערן.

 פערקאטטענהייט פיזישען איהרער אין פאלקערונג
 איהרער נעפיהל מאראלישע דאש מעריו־ אייטטער

פא- ורלרע דער קאטטט. אנהאנדען מענשענווירדע

 יודענ- דעם ז־שטעם פארמלינעם קיין היער האט נעל
 טריע- טהיערישען זיינעם פאלנט עי אנער האששעש׳

ץ שטירצט אונד נע  וואוטה אוננעצאהטנארער טיט ז
 שוטצעס נעזעטצלינען דעם וועהרלאזען׳ דיא אויף

 דעם נון אונס וויר מעהר יע יודען♦ בערויבטען
 יודען דער לאנע דיא שטעללט נאהערן■ וועשטען

 אים- וררר צאהל איהרע :דאר נילד אנדערעס איין
 נעשראנקוננען געזעטצלינען דיא נעריננער׳ מער

 פאשט שטעהען יודען דען צוזאטטען׳ שרומפפען
 שאפפענם נעזעללשאפטלינען דעם געניעטע אללע

 נייד פאם היער זיא ורר זעהען אנער דאפיר אפפען׳
 קלאם- נענילדעטען דעי פעראנטוננ פאן^דער איני
 זישטעם יודענפרעששערישע דאש נענלייטעט׳ שען

 אונטער- דעש רעפראזענטאנטען דען פאן אפט ווירד
 אפפענטלינען דער ערציעהערן דען פאן אונד רינטש
געפרעדינט.״ מיינוננ

 רעזול- דעם צו קאטטט לייטארטיקלער דער
 עקזיש- דער צורשען אונטעישיעד דער דאש טאטע׳

 אונד פיאנקריץ אין יודען דער טענצ-אונזינערהייט
 נראשםזייא.פיעלערוםישע אללצו נינט רושלאנד אין

 אל- דעם נאך •עלענד דעם פאר זיך פלינטען יודען
 א׳ נ י ט ם א ל א פ נאך פאטעילאנדע׳ יידישען טען
 ודע- אנדערע ;נעניננען לענען נייעש איץ זיא ווא
 צוואר אונד ן׳ ע י נ י ט נ ע נ ר א נאך נעהען דער
 הירש׳ נאיאנם פלאנטראפישען דעם ננאדע אויש
ט מיינט׳ נוט זעהר צוואר עם דער  איינ- אנער'נינ
א יודען דען שיינט׳ דענקען צו דאראן מאל  ענט- ד

ר ורקקעלונגארף ע ל א נ א י צ א  צו נרוגדלאנע נ
עי־טאנלינען.

ן אין יודען דער לאנע צור ע י צ י ל א  אי- נ
:ארם פ^לנענדעם א־טיקעל דער פיהרט נעתעהענד׳

 היער אוץ א־זט דושלאנד■ אין ורא ■אהנלץ
 צוזאטמעג- נעניעטע איינעם ארף דער צאהל ד־א

 דיא נעדייטענדע׳ ציעמליך איינע יודען געדראננטען
 איינזיי- היער אוץ איזט יודען דעך עדווערנש-ארט

 רום- אין יעסזך וואדירענד ערניעניג. ווענינ אונד טינ
 נערוינט שוטצעם נעזעטצלינען דעם יודען דיא לאנד
 שטאאטש-נרונדגע- נישען—אשמע דיא זינערן זינד׳

 בירנער- דיא כלויבענסגענאססעץ אוניערען זעטצע
 אונם נייא פעהלט צוואר נליינבערענטינוננ. ליכע
ן צור פיעלעם נאך ע ע נ י ד נ א ט ש ל ל א  נליינ- פ

 איןדעןציוויליזירטעזשטאא- זיא ורא נערענטיגינג׳
 דיא נעגען האסם עקדסטירט. וועסטענס רעם טען

 זאנ- קליינען׳ דיא נור נינט אונם נייא הענען יודען
ץ טאנט אנטישעמיטישטוש דער דערן  ארך היער ז

 פרעששע דער אין אונד נענילדעטען דען אונטער
דער אונזינער. לאנע אונזערע מאנט אונד נרייט

ן. א עט ל יל א פ
יאהרק. 700 פאר

 צוואלפטען דעם ענדע דעם אי־ם יןןפאן (דייסטןןרישעו
יאהדתנדעיטס.*;

פארטזעטצרננ.) 95(.
 ערוויעדע־טע טאדעלן,* ני:= ווא-פע ד־נע דא-ך אץ
 ;דאנפע פ6א אץ וראם ארסשפד־נפפ׳ דאס נוד דוא ■אפפען׳.דא

 אץ מיפפען ערקל״נעיפע.6 ;י:פ שולד מ״נע אץ דאס נור
 צום אפם דא אן נעדאנקע דעי מץ האט נליקק אונזערעם
 דע־- אדר6נע א־ינע איד ■אם אהנע אונד נענראנט׳ צופפעין
 נעפארשפע- א״נעם אתוננ דא פץ קוואלטע זאת, אננאהען
 זא א־־נער אץ עם נץ חזך אוננליקקם. דאבענרען רענדעץ׳

 אנדערם עם אץ זעהע א־זפ, עדש־ענק נעשטאלט פורנפנארק
 עח־׳ארט נאטם נאננ־נרן:"ט. לאסטערנדע מ״נע נער״ע אינד
 ורד שוועד ודא אינד אונפערזאדגל־נק׳ א־־נעס לץ6 דען ניבט
 בהאט אונזע״ע דאך דו־פטע זא האבען, פעינאנגעץ ארך אונס
 ש-עקקליך, דא׳ צ איז א״ננליקק דאצ האספען. פערגעבוננ ארף

 או:פ ני:ט ט66מרי עס ראכענדעס, ק*ץ ארט עש אבער שוועד,
טע ל״דען עם אלל״ן,  יענע אללע ועד וויי. ורא דיונדער
 א־ודע שדעקקענפפאנע דעם אן ד־א ם־פטע־, אונו פאטעי
 העי- דעיען אונד זאהען. הינווירנען ארנק אידי־ען א-6 ץנדער

א ו ו ? פעישט״קקט שולד שוועיע אץ פעדנלוטק, נון צק

עו ף • ו א ווידוי אנאננענטק איינטדעטענדע[ נייא •) פ
ען דעי אננ8אנ דער ן׳ ע נ נ א ל א ד נ יץפאנע לויפענדק נ״ו
צונעזענךעט■ ש י ט

 ווא־דק פע־האננם אונם אינעד ענטועטצליםע יאם אנעו רום
 נ־שט ניעליטעיטער אונזער איינםט ואם ט־עלל״נט, ארם?

 ווענע דיא ניבט קאנן א:עי שטע־נל־נע רעי נעני־פט. עם
 פ-ם פ*םםען וד■ עיפעספק׳ פא־זעהוננ וואלטענדען עורג דעי

 איזט, וואהלנעטהאן אללעם דאם עוקעננק, פע־ט־ויען נל״נינעם |
טועט.״ נאטט עינא־פוננםפאללע דעד וואס !

 'אם- ם־רא ייעף !׳נעטריעזק ז־א נאפע היילינע־ .זיץ
 נעניאכענעם פיץ ז״ן. ודללע ה״לינע־ ליין עם .פאנע סק;
 וואם וענן :ע־ריאלטק צו קינד פק אונד ה־לק •צו ד,עיין
 פ״נע ווענן פיי, םע־צ־יהע ע־ אונפאנלץ)' איהם פא־ ארט

 אילט שוועד לא וואה־. שפ-יכטט דוא יענן מדנטק, נעדאנקק
 דיי פא; אץ יא ד־, פיט פע־נינתננ פ״ניע־ שולד ייא ניכט

̂לל. זיץ נוט אוני פ־אפם פאן ודא האנע, נעלע־נט שטעטם !  זז
 ווערדע אי־ אונד נעלעהיט, •עטצט אוץ פץ דוא י׳אטט •א

 יאכיע דע־ ווי־קוננ הא אוננלקק אונזעיעם אין פעה־ נשם
 נשט דידעים דעט• טאד דק אדך יא ועי ועדיק, נאטטעם '

 פעילאטםע וועג כאלק וינק ע־ דאם ואנדעין שע־־אננט
לעינע. אוני

ציטר! *ויערע״ ״,,אי דוא וררצט •יאנן
 ועיצענטלענע פ״נע .דעה׳ ־אש. יאםם;ץ שש־אך םאםםעןי׳

 נ!זך, לץ עם דא אדפנענען, לענק ואם ניע וא־־ פאן 1 פ־ויא
 לאננע לא אוני א״:ם;-ט. ונקקי6 שוואכםטען איט אוץ ווענן

 אננעווענדעט אללעם פוסם איזט, ערלאשען נאנין נשט ;ש !
 אדםצוהם- ק-אפט נ״עד פיט אוני ערהאלטק צו עם וועדדען, 1
 האפפנוננ פאלשען איינער פדט גינט דיך ווילל א נוק• !
 אונלע־עי ק־אנק־׳״ט דע־ נעפי׳לוד דיא ודלל אץ ט-אםטק, !
 לענם נאך אנעי דאישטעללק׳ קליינע־ אלם נשט טאנטע־ )
עט איינע א־ים פא־אוים אים יא דנדלץ, אייט עם אונד -א, ■

 ודא נעוו־ינק. •צו איני נעטיאנטען צו פע־לא־ע־;׳ טי׳נםלאל ו
 אינו אונפאנלץ, נשטם אילט נאטט נייא ? לעלנטט יוא זאנטט ן

 עם ווענן פ־יםטען, צ■ לענק איה־ פיטטעל, איין יייםם איך
ע־הא־ק. צו פלעהק פיץ נעפאללט. נאטם '

 וד־נ דאט איין אונטע־נ־אך דעלנעם׳׳:׳ ..׳ועלניעם?
נענענו. אונו אדפשר״ענד
 נ־שנק קליפא פילדע־עם א״ן אץ ליא פיטטק .ודי

 שפאניענם אונטע־ פיעללישט ה־פטע וא ע־, ע־ויעדעיטע
גענעזק.״ היפפעל ,אנפטע-עם
נל־עדעין אללק א; יא, רעף נ^טט! א נאטם. א
איילען ■ואיש ודעי? נאך ווד לינד וואדום ■אוני ציטטעשד.

הין?• נינט ידי
 דיא יאדי־עטצייט ידהען דעזעי אץ ץאנקע דא ודל

 ע־ט־אנען ניבט סעע״ע ׳טט״צ׳שען דעט אד־ סא־י־ט .דיטע
אבווא־־ ש-יה-אדד דא: :דצשען .ורד ע־. א־טעטע אנט׳ •דלדע,׳

נעט־אפפע; פא־כע־״ט/נק פיעלע נע־״טם דאנע אץ טען. '
 היערנעי א״נפאל ודר יא נעשאפטינט. ואפים נאף נץ אוני י
 נענעדיקט לאנען. אללעם ש>ף; הי אץ פוטש לא שפיענען׳ |

א; ע־ ווענן ע־פאםטט, נ־יען וואה־ען אינעס פאן אילט
פעלאם- נינט ליידעה עם ודדי זעלנטט עי דענקט. עננלאנד י
נעריטענד. לא נינט צוואר לינד פע־לעטצוננק דינע טען. !
 הא איהן האט אוץ קאננטק, וועידק נעהיילט נינם יא ואם י
 - יא ;ניעדעדהיעלט אנפאננם איתן ריא פע־לאטטען. נעטיינונג י
 א״ננעישטעללט ענטק־אפטוננ נאנצלינע א״נע לץ האט פיר |

ץ ראם פיד׳לט. עי איני  •עטצט איזט. פע־ן פעה־ נינט ענדע י
 ז״נע אוני פ־ייא יינע ואם וואונש׳ אי־נצ״נע־ •יין עש אילט '

 אין אילם ע־ אוני פאנטען׳ נעהק ששאניען נאף טאנט־ע־
ז״טדעג טאנען. פ־־ולע־ע; אין ודא הישע- לא נישטע זיעעם



ש4 י ד י ט8 ס ע י ט א ל ב ס ן ר ל א
 דער דאש ווערדען, בעשלאטסען נאך שיינלינק״ט

 איבע־שארנען באדשעפ-אויששושם אסטעררייכישע
 ווערדע. צוזאטמעגטרעטען בודאפעסט אין וויעדער
וליי• יק נעשלאכסען צווישענפאלל דער וו$מיט

׳ ן יע ו  בערא- דייטינע דא אקטאבער. 11.ו
 האטטע דעלענירטען אסטעררייכישען דער טד׳ונג

 פדאזי־ נאכדעם רעזילטאט. סאדויסנעזעד׳ענע דאם
 איני דאם בעקאננטנענעבען. י ק צ ע מ ו ל כ דענט

 דעלענא- דער פערטאנוננ דא נענען נארישערזייטש
 לאי־ ערהאנען ווידערשטאנד ציאנס-פערהאנדלונגען

 נעאייששערטען נעסטערן דען מאן. בעשלאסם דען.
 דער ארבייטען דיא אונו לאשסען. צו פאקילען וואונש

י אצ ט ןן4דעלענ מ י י ז ע נ נ ו ד א ע ד ע י ו ן ו  אי
פף י ר נ . צו אנ ן נעהמע

̂ן. דער בריעםקאסטען רעדאקצי
 נעשינדעז ירפא6 ענדע66נעטרע ד־א :נ׳ אין ר ד העדרן

 :ם׳ קאנדדאט — ״טאסןקקאנעו-הויזע.״ אים היער זיך
 :דאטבראד אי; טראטטנער ל העיק - 1 נערן רענם
 העיק —ועויא-וואניא. אין ־שער6 הי ראננינער ה׳ עהות׳

 נע־ 109 נעשיקקט, 107 נום׳ :ב^נלארקא אין בלם עמי
 :פישטיאן אין שטערן אברי העיק - ען.6ע־ניים8 י־ישש

 אב- נאך אנרערע ראם אננענאננען, יודע־ אונה .אדיסטאקיאט
 העיק - !דאנק נעסשען :״נעזיננוננסטיכטינ״ - לויף•

 נעם־עם- דעם ווירד שרייבען ווי איהי :סוויניצא אין '0 נ׳
 א״נ- אינם איהנען פיט יאנן דך הער צונעפיטטעלט, פענדען

 נעם- אין נינצלער ב׳ העיק - יוירד- זעטצען פעונעהפען
 ריב האם איהנען, דיענע נענונפהואוננ איהוער צו :מעלי
 הקיק אניד נ־י ישער6 נקטטליעב פויה הישיש והצדיק הנאון

 אנדיקק ונוי הנאו; הרב טאנען, ווענינען פון־ ע־שט ודיסעננוינ
 ןן1פדאנופעראצ' דיא נעסטערן עיפט אנער פיששאק-לאדאני

 פיאפפע, וואהיהאפט האט. ערנייעוט נלאטט אונזער אויף
 אוני פואטש דען פעואנטען פאננעי נערעכטע אונה קלונע

 וויו וועודען נויעף ווי איהרען נעאיווען. נ־כט דן יאספען
̂יזונען פאנישרךיפפען דע; אוים יויט נאך א״ה  העופ
 אינעופיטטעלן. פעיווענדוננ נעליעכינער צו איהנען אונד

 :פריינד־ •נוטער — 1 פונ יום שפהה אונד נחסם הערצליכען
 פעוטה,יי- ניכט ווקללען וויו !ניין וויללען היטפעלם דעס אום

 דיא פיר וויללען נוטען איהרע; נעהפען אונה ווערדען דינט
 ערלאספעס בעטיעפפענדען דעס צאהל ד־א :י .* - פהאט.

 אין וויינבערגער ם׳ העיק׳ — נעקאננט. ניכט אונם איום
 נעטועפפענ- דעם זענדען וויו נ דאנק הערצלינען :פאלדעש

̂נע-נופפער. א״נע ה״טע העיק דען  הערק עררוף - פד
̂נם- :שאשוואר אין עננעל ל' ט' דאננינעי  פ־אנופעראצי

 נענעג■ הע־צלכען דאנקאונד אויפיינטינען עיהאלטען. דאג בעט
 וויי- נעינע :ניכגיריטין אי! שארף ק' העיון - ! נוופם

 נינט אנעי לייועי ענפשפרעכען, וואונשע איה־עם ודר דען
 סעפאראט- דיא אויף פארנעמערקט — טיננלי־ פעה־

 ודר האנען ע־צאהלוננען לויפענדען ניידען דעי אנדי־קקע
 לעאב פ׳ פי-קינפשעש, אין שוואיין י׳ העירען: דיא פעינע־

 ני-נאניא, אין שווארץ אי אז!)יא. אין דייטש קי פעיערד, אין
̂־ן סי פיםא-םםי-איםרע• אין ק

 בעאנט- דיא טוש דדם אן מאננעלם ווענען
 נאבסטע פיר אנפראגען איבריגען אללער ווארטוננ
צוריקבלייבען. נוממער

וואארענ-בעריכט.
אקגיאבע־. 11• נ-אם נעטריידע-געשאפט

 דיא נוט. הייטע וואי ווייצען אין אויסנענאט דאס
 פעטע־צענטנער 70.000 וואורדען עש — לעבהאפט. קויפלוסט

פעדקו־פט: פדייזען נאכשטעהענדען צו

ן 1־ ע צ י י ו ו
ווייס;נבולג יס טר נ׳ טע- =־ע: באטשקאע־

גיאפם 1״״ פעי ק̂י סרייל
7.40 7.50 7.45 י־׳נ־.ז 7.40 7.50. 7.45 7.55 75

7.4.־■ 7.65 7.50 7.70 7.45 7.65, 7.50 7.70 76
7.60 7.80 7 65 7.85 7 60 7.80 7.65 7.85 77
7.85 7.95 7.90 8.— 7.85 7.95! 7.90 8.— 78
7.90 8 05 7.95 8.10 7.90 8.05 7.95 8.10 79
8.- 8.10 8.05 8.15 8.— 8.10 — ,— 80

ו י־— —1־ — —־י 91

_נז00ס1־׳ 6 ביל קר 55 נולד 6 **ן ק*יז
יגולד ביל ק 30 נולד׳ 5 אן ער פ טע ס :ער

קר 20 נולד׳ ביל קר׳ 70 נולד* =?יז בי; קרי. 50
ק 50 נולד׳ 7 במ ק-׳ 40 ־׳ נול 6 פאן עי כיו*

קר׳. 85 לד׳ ג 5 ץ נ קר' 60 נולד 5 אן6 ער האם

ו ו קו היי, 85 נולד 4 נע עד 80 נולד 4 פאן טץ קו
קד. 30 נולד 11 ניי קו׳ - נולד 11 פ^ן ס ט ע ר ל ה ק$
̂ן ע ז ר י ה  גך. _ מלי׳ 0 נין קד 75 נולד 4 פ

:  ניי קי׳ 85 נולד׳ ז פריה-יאהרס-וו״צען
קר. 87 נולד׳ ד

וייצען: נולד 7 נ״ז קר■ 58 נולד 7 העונסט-ו
קר׳. 54

נולד׳ 4 :סעפטעפנער-קקטנןנעו פער ץ ט ו ר ו ק ו ק
קרי. 79 נולד׳ 4 ניז קי׳ 77

 5 ניז קרי 08 נולד׳ 5 פריהיאהרס-האפער:
רךי. 10 נולי

 פל נ״א אוננאייש לוצערנער :ן ע ט א א ע-ז ע ל ק
.52 נמ 44

 נולדען 23 ניז 22.50 פלי סלא״אניש :ד א ו ו ק ע ל
 ק״. - נודד׳ 20 ני! קד׳ - פלי 19 סיעיביש ;קי׳ -

.5.50 ניז 5.25 פל׳ :ס ם ע ר
 •— ני — פלי נעליישעיטער נעלנעי :נ • נ ק ה

.141 ניל 140 פלי ראזענויע־ וואנם!
.32-. ניז 31-. פלי ל א נ י י
.15.75 ני; 15.25 פלי יא־׳ :ש ו ט י ר י פ ש
.18.25 נין 17.75 פלי נ ע פ ע ה ס ם ע י ם־פ ו ם י ר י פ ש
יט: ס ו ט י ר י פ ש י נ 52.75 ביו 52,25 פל דאפפי

אקטאבער•10. פאם -טארקט שלאנטפיעה וויענעד
צוואר: אונד שטיק, 3902 נעטרוג אויפטריעב דעי

 ד־יטשע- 1352 אונד נאלשישעי 022 איננא-ישע-, 1968
 דיעס אינפאלנע נ״נדלפיעה. שטיקק 600 דארונטעו יאפע,

 נע- טאן .פטפט פו״זע אויפטריענעם, ן קליינערען
 .06.— פלי ני: 57.— פל׳ צו אנפע; אוננארישע צאהלטע:
 פלי צו ד״טשע 67-. פלי נד 57. — פל צו נאליצישע

 60.— פלי ניז 54.— פלי צו נ״נדל-פיעה ,08.— פלי ניז 66.—
לקנראפם.) ק !00 פער (אללעם

קאנקורז.
 - א י א ש צו נעמיינדע איזר׳ אדטה׳ דעי אין

זט ט-פ ם  דיא הבעייל מיחשון ר״ח טיט עטעריאי
 דאש אדן דער שני, ובודק שוחט איינעש שטעללע
 טאנאטליכען דעם טיט האט׳ פעיזעדען צו שמשות

 אונד >!הנובנ6וו פרייער נולדען, 16 פאן נעד׳אלטע
בעזעטצען. צו עטאלומענטען

 דען אן דאקומענטע אידרע טאנען בעווערבער
 ווערדען רייזע-שפעזען - איינזענדען. געפערטינטען

פערניטעט. אקצעפטירטען דעם נור
ן׳ ה א ק דאורד

נעפיינוע-פיאזעם.

קאנקורז.
 טיכטינער בע־ת גוטער שרבי איין בין איך

 מגאוני קבלות דאבע מוהל, פראקטיצירטעד בע״ק׳
 נ״י. פרעשבורנ דקי׳ק מדגאון תלמוד איי; בין זמנינו׳

 זא טאכטע. פערלאששען פאשטען טיינען איך דא
 ארטהא- שטרענג-רעליג־אזען איינעד אק איך ווינשע
 35 ווערדען.'בין צו אקצעפטירט נעמיינדע דאקסען
 אפפערטע - פאמיליע. קליינער טיט אלט׳ יאהרע

 בלאט- דיעזעם רעדאקציאן דיא אן ריכטען צו זינד
טעם.
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פיינער ערפינהיננ נייעפטע פדווילענירטע קאנ. קאיזעי

ן ע ש י ט ס א ל ן ע נלאכע י י ט-א בעטי
 אויפנעצייכנעטער פ>ןן אונו ווירטהשאפטלך זעהי וועלנע

 איין נוו דענזעלנען צו נדויכט פאן דנד; ניויננארק״ט
 נעיד צוזאפמענלעננאר. טהיילע 3-2 אדף דנד דא ;ליינטוך

 ;פעדפערטינט שרדנענ-קווינטע או־ף פיססען טיט דויערהאפט,
 צו יעטטפאסם נאך ניללנ. שטוינענד נאטטוננען׳ דיייא אין

נעשטעללען.
 רעפאדאטורען אונד אדבייטע נייע יעדוועדע

 אלם לאקא איי זאוואהל טאלידעשטע ארפש ווערדען
פעדפערטינט. פראווינין דא פיר

 אנטוננםפאלל

; ,1 /1 1 11 3 *1 

דעקא־אטעד׳ אונד קונםטטאפעציערער

 ט1המםנ£37, 1/1, 1!036;ת8גו!0 תא 52.
 פ־אנקא אונד נראטיס ווערדען פרייזקוראנטע

צונעזענדעט.
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£  אשא־טירטעש דייך נדאשעש, עטפפיעהלטזיק
 מצבות יודען פיר אויסשליעסליך לאנער ^
 |§| ביללינסטען דען צו ארשוואהל נדאשטער אין ^
̂  ארבי־ט נעדיעגענע פיר פאברידס-ב-־־יזען. ^
̂  נאדאנטירע. פעדנאלדונג פיינסטע אונד ^
 פראנו פרייזקוראנטע איללוסטרירטע ^
0

$
ציי!© ■ין?*•

^ געשל^ססעץ. פייערטאנ ארנד זאמםטאג ^

בראנשק. אללער קויפלייטע פיר וויכטיג
 ווינטער- אונד הערבסט- ארטיר־עלסירדיא פערקייסליכער אונדלייכט איינטראנליכער זעהו־ איין

ר קאלענדער. דא זינד סאיז^ן י 1893 פ
 נ- י ל ל י ב ם א ר ע פ י י ק ר ע ר-פ ע ד ע י ו ו פיר אונד ר ע ד נ ע ל קא שאנסטען דיא

ן ע ט ט ש ע נ ב ע ר ע א ט ר ע פ ע י ל ב י ג ד נ ו ל ד נ א ה כ ו ב - ש ג א ל ר ע ל פ י ו ו
ם ה ל .בח־אפעשט אין ד ע נ ה ע ם ע )19.״(ןנ<ן0*ז146 ״!־ו״ 8(

 אונד קאלענדערן פאן פערקרף איינטראנליבען זעדר דעם טיט דך ד־א הערדען. דיעיענינען
 ארז פערלאנשהאנדלונג דעד אדרעששע איהרע ערזובט■ ווערדען וויסללען׳ בעפאססען פאלקסשדיפטען

 פריז- ארספיהרליכען איינע; זאפא־ט ערהאלטען זיא אונד אנצו־ציגען רא־דעשפזי״־ענצקאדטע איינער
ר׳ודאנט.
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