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אינטערעססעז. יידישע אונד פאליטיה פיר ארנאן אונפארטייאישעס
£16117.61681 8 1ז1, 4 111, ״6ץ?6)16^6 2 1ז1.

:בלאטטעס דעם פרענוטעראציאנס-פרייז נ עםטע־ר״ך-או;:א*ן פיר

קרי 50 נולד. 2 *יעדמעליאחדנ ,,נו'^ 5 האלניאהד־נ נולד׳, 10 נאנציאהרינ

 אן רינטען צו דנד
 דעם רעדאקציאן דיא

 פאלקסבלאטט׳׳ -יידישעס
̂ף. בודאםעסט״ וואורמד

6, 820וז140 60  מ6נן!018ס111 11610ם111מ1 1-020:״ 1101)0
סרייטאג. אונד סיטטויאך םאנטאנ> וואכענטליך? דריימאל עדשיינט
 בערעבנעט. בילליגסט ווערדען נעמיינדען סאן קאנקורזע אונד אנציינען

̂ן ארנד רעדאקציאן וואורמד^ף. בודאפעסטי .עקספעריצי

137 נוטמער יאהרגאנג׳ צוריטער  £616168 8261)(*63216 : ס0אמ808011 110.מ
ש. ו ב נ ר ד מ׳ :רעדאקטער אונד הערויסנעבער

̂ננענטען, העריען דיעיענינען מ•  פיאנו־ דעלע* אב
̂ן  ; אום וועדדען נערים״ ענדע צו דעצעמבער 1. אם סעלאצי
 אין אונטעלבלעבונג קיינע ראמים עלזוכט״ דערזעלבען ערנייערונג

איינטרעטע. אדלעספע איהרע אז בלאמטעס רעם צוזענדונג דער
̂ננענטען, העדרען געעהרטען דיא מאכעץ וויד דע־ אב

̂וויא איזט, ענדע צו פלאנומעלאציאן יען  נייא דיא זז
 אויפמעל?־ דארויף פראנוטעראנטען איינטרעטענדען

 סעפאדאס־ אין דיא איינצאהלונג דער בייא זיא ראם זאם,
̂כאינמערעסאנטע עלשיענענע אכדלוקק עלצאדילונג ה

 | דער אננ6אנ דק אונד יודע• אונד •אריסטאקראט
! נעאנשפדו- אונש אן6 עוצאהלוננק מי&ענדק ניידען

̂מאנע דיעזע ווערדען #ערלאננק אויף קאננק. נען  ר
 זאפארט פראנוםעראציאן רעד א״נצאהלוננ נ״א יעדעב

צונעש־קקט.

וואהרמאנן מארי*!
̂רק .1892 )וועטנער1נ 20.ש*ךנק1ני ,1832 פעבער 28. נענ

 פלאמצליך אבענדם פ$רנעםטעק דעם טיט
 דאב האט וואהרטאנןם מאריין טאדע ערפא,לנמען
 איינע הין אויטען נאך אללנעטיינען אים יודענטהום

 אבער נאציאן אוננא־ישע דיא פערל^רען, ציערדע
 אונערזעטצליכען •טיער איינען איננערן איהרעם אין

 זאמצע קורצע; דיעזעם אין ערליטטען. פע־לובט
 איבער אורטהייל אונפארטייאישע דאט ודר׳ נלדבען

וואדר- לעיען נעלאנגטע אבשלוסם צום זאעב־ען דאב

 פ>!־ט- צום נלויבענסנענאבבע! מייגע איך מום טע.
!׳׳פיהרען שריטט

 אוג- זייטדעם דאבען יודען אוננארישע פיעלע
 ג־אבע ווירקליך וואהדטאנןס לייטונג דער טער

 יודענטהום אידה אבער נעמאבט■ פארטשריטטע
 ריקקווארטט נאך ריעזענ-שריטטע צונלייך מאבטע

 נאך דעטזעלבען פאן הייטע איהגען בייא ראם זא
איזט. צוריק־נעבליעבען עטוואב קוים

 האט געשטעקקט זק ער וועלכעם ציעל, ראם
 ארבי•- ערסטע דער וואר ער :עררייבט וואהרטאנן

 עד האט דיעזע פיר נאציאן. אוננארישען דער טער
 1 האט זיא פיר אגדערער; איין זעלטען ודא נעדאבט■

 א) פיינד אוגד פרייני וויא געודרקט, זענענטרייך ער
י טוטם. אנערקעננען ריקקהאלטבלאז באה־ע זיינער

דע אלם וואהרטאנן וואם ו  דארי- נעפעהלט, י
 מכפרת״ -מיתה רעם ז־ננע א־ם ודר וואללען בעד
 פער- דער שלייער רען ליעבעפאולל דתם) טאד ורעד

 עבען יא דך בעפינדעט 'ער ;ציעהען נעססענהייט
 אלליין רעם ריבטער׳ עווינען צום ווענע רעם אויף

 נע- ודא איזט. שולדינ רעכענשאפט נונטעהר ער
 ראם וואר, ן ר א נ נ ו א פיר לעבען זיין האלטפאלל

 טרויעה ארפריכטינע אוגד אללנעטיינע דיא בעווי־זט
הערפאררופט. לאנדע נאנצען אים טאד זיין דיא

ש. מ׳ ו ב נ אר ד

איבערדכט. פאליטישע
 דענןדעם האבען. צו צוזאטמעננעפאססט מאנןים

 נראפען אים פערבליבענע דער האט יודענטהומע
 דורך ער דאב נעלייבטעט, דיענבט רען נאנצען אוגד
 טהא- ערשפריעבליכע אוננעטיין ראבטלאזע׳ זיינע

 פא- הייסבנעליעבטע איהם פאן דאב פיר טינקייט
 דאב א־בערדדפט וועלט דער אוגד דיעזעם טערלאנד

 יידישער שארפזיננם׳ יידישען פלייבבעס׳ יידישען בילד
 אור- אוגד קלונהייט ניבטערנהייט. ארבייטסרראפט.

 בראבטע• אגשויאונג צור קלאר טהיילם־פאהיגקייט
 נלדבענבנע- זיינער ער נערייכטע אלליין דאטיט שא;

 עדדע. נראבען צור הין אויבען נאך נאבבענשאפט
 ליי- יודענטהוטע דעם ער האט איננען נאך אבער

 נע- זעלבסט ער נעשלאנען. וואונדען טיעפע דער
 דאב דאמיט׳ דך ענטיטולדינטע אוגד דיעם שטאנד

 האג- אנדערם ניבט אדפפאםבונג זיינער נאך ער
דידפע. האנדעלן אנדערם ניבט קאננע. רעלן

 אונזעליגען רעם צייט צור יאה-ען■ פאר אלם
 אונפערנעבםליכע דער אנקעל. זיין קאננרעססעם.

 וויילטע׳ בודאפעסט אי; היער זציל, ר ם ו ם כתב
 איינען האטעל אים וואהדמאנן איהם שטאטטעטע

 העפטינען איינער צו דאבייא קאם עב אב. בעזוך
 טאב- דיעזעד אנקעל. איגד נעפפיע צווישען סצענע

 רעם וויצע-פראזידענטען דעם אלם וואהרטאנן׳ טע
 זיינער וועגען פא־־ור״פע ביטטע״ע קאננרעמפעם׳

 יורענטהומס שטרענננלייבינען רעם פערניבטונג אדף
 - נאד,ם םום־ בתב טהאטינקייט. אבציעלענדען

 ; פאר בלאטט קיין - פפלענט זאנען צו מאן ודא
 דיא וואהרמאנן ער היעלט שאנוננםלאז מונה דען

פא־. יודענטהום דאב פיר ודרקענב זיינעם שאדליכקייט
 ! אנ- ניבט דא־ף איך אנדערב, ניבט קאנן ״איך

 אינטערעבבע ״א־ם ;וואהרמאנן בעטהייערטע דערם■־
| ודד- לעבען מיין אץ דעד נאציאן. אוננארישען דער

. — רייכססאנע. לישען אוננא רעם אוים 1. —

 ! ■גאציא- דער פיהרער דער וועלבע רעדע. דער
ם אלבערט גראף נאל-פא־טי־א״.  אם אני• אפ

 דאט. נעהאלטען אבנעא־דנעטענהויזע אים פ־ייטא:
 וואב אנערקעננונג. נעננער זיינע זעלבבט צאללען

 | אי- רעדע מייבטעדהאפטען נ־אבען, דיעזער אין עד
 ! פארטייא זיינער פ־אנראמם״ -נאציאנאלע דאב בער

 שווארמערייא. שוואוננפאללע וואהל איזט זאנטע.
ע מיניבטער-פראזידענט וועלכע ל ר ע ק ע ו  אין! ו

 | ווע־טד, וואהרען איהרען אדף ערודעדע־ונג זיינער
 1 דאב זיך פיהלטע דאנענען ;האט צוריקקנעפיהרט

 : דיא איבער אייבערוננען אפפאני׳ם פאן הויז נאנצע
הינגעריםבען. פראנען״ ..קירבענפאליטישען

 1 נייבטליבקייט דער קאמפפע פאם יטם־אך ע־
 | ווינשע ■איך :זאנטע אוני ציודל-עהע דיא נענען
 1 נייכטליבקייט דער פא; דיא דאב האפפען. ודלל אונד

 ער- דער באראקטער דען בעווענוני איינגעלייטעטע
 דיעם. ווינשע א־ך ודרד. נעוו־ננען ניבט ביטטע־ונג

 פפליגט- פאטריאטישע דאב —דו פעראנלאבבט
 דאב אום טהוע׳ זייניכע דאב יערער דאב נעפיהל׳

 מאיליה ווענן פייע־׳ בענריפפענע ענטשטעהען א־ם
 נראבערעם דעבבען טינדעסטענב אדע־ לאשען, צו

 לעב- (אללנעמיינער פערה־טען. צו אדפפלאקקערן
 דעם נעב־עטע רעם אויף דיא בי־פאלל. האפטע־

ם ע ר - ע ה ע  פער- בעשטעהענדען אינם בייא בטע
 ר. א ב ט ל א ה נ ו א ט ו ל א ז■ ב א ז־נד האלטניבבע

 ניבט דורכאוים קאנן בעשטאנד ווייטע־ער דע־ען
 ראם •א, ודסבע; אללע ודר ווערדען. נעשטאטטעט

יל- דעןנאכבאר-שטאאטעןאיבעדאללריא אין ו ו  צי
 אנדערעןפא־סבעדייטם אדער איינען דער אין ע עד,

 שטאאטפביד- אוננארישען דיא איזט; אייננעפיה־ט
צור,ויזע דאנן וועלבע עהען. דארט של־עבען נער

 אוני ווערדען. אנערקאננט נעזעטצליך אלם ניבט
 איהרע ראם דארדף, זיא קאמטע; יאהרען נאך ערסט

 אלם צופאלנע נעזעטצען איינהיימישען רען קינדער
 איננערע דעד אינד זינה בעטראבטען צו אונעהעליך

 צוקונפט מאטעריעללע דיא וויא זאוואהל פ־יעדע
 בע- נעפאהר ארנער פא; איזט פאמיליען איהרער
 דיעזע זינד :ודיטער נאך אבער נעהע איך דראהט.

- דער נעזיכטםפונקטע פאם צושטאנדע ט נ ע פ פ  א
ן כע י ׳ ל  געזיכטבפונקטע פאב זיא זינד מאראל

ט דער י י ק ג י ט ם ע - רעם פ ב ו ב ן ע כ י ל ע ה  ע
 צושטיטמונג) לעבהאפטע (אללנעמיינע אדם רעם

 נאנץ אין עם ראם זאנען, קאנן מאן י האלטבאר
 עהעלינע דאב וועלבעם אין ניבט לאנה קיין אייראפא

 וועלכעם אין איזט נעקניפפט לאקקער זא באנד
 בייא אלם קאנן. ווערדען געלאזט לייבט זא עהע דיא

 טרויריכעם צו ודד זינד בעציעהונג דיעזער אין אונס.
 בעשטרע- שטאאטסבירנער פרעמדע נעלאנגט. רופע
 שטאאטבבירגער- איננארישע דאב אפט זיך בען

 וואהרענד אוב ערווערבען, צו צייט איינע פיר רעכט
 צו לאבבען אדפלאזען עהע איהרע ציים דיעזער

 האם נאבדעם צושטיממונל.) (אללנעמיינע קאננען.
 דער אויפלאזונ: קיינע קי־כענ-רעכט קאטהאלישע

 קאג- מיטטעלםט מאן נאבדעם אונה קעננט עהע
 זעהר עהע דע־ אדפלאזיננ דא פעםיאנם-וועבבעלם

 פאן טאגל־ך ודר ע! ־א .׳!א.! קען ערוד, _ט ל
 אונד עהע דער אדפלאזוננ בעהופם ווא פאללען.

 קאנפע- עהע-שליעםוננ נייען איינער עדמאנליבוננ
 אללנע- ווערדען. פא־נענאממע; םיאנם-וועבםעל

 פ־אנע נק אוני צושט־טטוננ.) לעבהאפטע מייגע■
 אפ- דע־ אנזעהען רעם צושטאנדע זאלכע אב איך.

 ענטשפרע- רעליכיאן דער אוני מא־אל פענטליבען
 טאסע האבסטען אים ניבט דיעזעלבען זינד ? כען

 פעם- אכטונניפא־דער ד־א בלאם ניבט נעאייננעט.
 נלויבען רען ארך זאנדע־ן עהעבונדעם. רעב טינקייט

 ז אונטע־נ־אבען צו איבערציינונג רעליגיאזע דיא אן
 פאל- האבען ודר אונד צושטיטמונג.) לעבהאפטע

 ענטוועדערדיאאדפרעכט- פא־אונם: וואהל נענדע
 אדער צושטאנדעב, נענענדא־טינען רעם ערדאלטונג

 עהע- דעם פעטמינונג דיא רעם צו איבעדנאנג רען
 שטאאט- דער נרונדזאטצע בעצוועקקענרען בונ־עם

 רענן לעקם.) צושטיממוננ נעזעטצנעביננ. ליבען
 טרד- אים נו־ אויר ניעמאנד וואהל דך לאבטט דאב
 פיעללייבט צישטאנ-ע דיעזע דאב א״נפאללען. מע

 עהע- דאבבדאב קאננטען. וועדרען געהיילט דאדו־ך
 נע- פארהעררשענד קאנפעביאן א־ינען דער רענט
 איינעם מיט נענענא־בעד איברינען רען אונה מאבט

 זאלבע וועד ווערדע. בעקליידעט פריודלעניאום
 א־ער בעוואובט ווארע, דיער ווירדע. שמיעדען פלאנע

 איננערען דעם פיינד שליממבטע דע־ א־נבעוואובט
 שטאטיבטישע :צושטיממוננ.) לאנדעבפריעדענם.

 איינדאה- דעד פערצענט 58 דאב בעוד־זען■ דאטען
 אונד ריטען קאטהאלישען ביידען דען צו נערשאפט

 בע- דך קאנפעביאנען אנדערען צו פע־צענט !2
 וועלכער אבער׳ שטאאט טאדערנע דע־ קעננען.

 בענרינדעט בירנער זי־נע־ נעזאטמטה־יט דע־ אדף
 דינעם טיטטעל מאטעריעללען דיא וועלכער א־זט.

 בעשטייערונג נלייכמאביגע דא דורך בעשטאנדעם
ר ע כ י ל ט ט מ א ק״נען קאנן נעודננט■ בירנער ז
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 דער פ^לטקי׳״ .חיענניק דעם טיט-ארבייטער איץ

. דיכטער סקי ו ו  דער רעדאקטערע דיא ראסס^
וריטער. !41 אונד לווןךוסקא■ ״נאזעטא אטטליכען

:•ע־ואנען׳ דיא זאנא־ נאננטע הענדיגער
 אטטענ- רעם אויספיהרונג דדעקטען צור וועלכע
 פערפפל־בטע- דך דא זייען, ווארדען ;עלאזט טאטש

 אם דאדט אונד רייזען צו פעטערסבורנ נאך טען■
 דע- דער - ערשיינען. צו טאנע פעסטנעזעטצטען

 ער דאפ פ־אטא-־אלל׳ צו ראטאלם נאב נונציאנט
א פיר  זעהע׳ אםטעררייך אץ צוקונפט קיינע פאלען ד

 נא- רוסישען דער טיט בינדניסם אים נור זאנדעק
 אלע- צאר רען ארף אטטענטאט איין דא אונד ציאן׳

 דיא פיר ארסנעפיהרט, פאלען פאן .111. קשאנדער
 דאבען פאלנע צור אוננליקק ינוד נאציאן פאלנישע
 פערפפליכטעט פאלע אלם זיך ער פיהלע קאננטע.

 רוששישען דיא - עדפאהרען דאפאן ער נאכדעם -
 א ז דיא׳ ארם יעדאך ער דא ;ווארנען צו נעהארדען

 ענט- רעניערונג רוסשישע דא איהן דאש ער. דאפפע
 איינצעל- ער ורענן ווערדע. דאנאדדען שפדענענד

 ליעפערן פערשווארוננ דער ענטדעקקוע צור הייטען
 לעט- אין איהן מאן ווא אן. ער נאי צונלייך ווערדע.

קאננע. פינדען גערג
 פואלנעגדעם שליעסליך פיהרט אנקלאנע דיא

 רוסישען רען בייא זיך טעלדעטע הענדינער :אוים
 איינער סאון דיעזעלבעז זעטצטע אונד בעהארדען

 לע- ראם אויף פערשווארונג ערויכטעטען איהן דורך
 בעהאדדען דיעזע 'קעננטנים. אין צארם רעם בען

 אים פארשפיענעלוננען זיינע דורך שפאטער וואורדען
 ערוויעזען. 'וואורדע עם בעקראפטינט. איררטהום

 דעם צו בעהארדען רוסישען דיא הענדינער דאם
 | איינע דענזעלבען פאן אום איררעפיהרטע■ צוועקקע

 10,000 אויף ווענינסטענם ער וועלבע כעי^דנוננ■
 ווירק- אין הערוישצולאקקען. בעציפפעדטע. רובעל

 הערויסנעלאקקט. רובעל 500 אוץ ער האט ליכקייט
 פערברענענס דעש נור נינט יעדאך דך טאכטע ער

 פערלייטדונג דער אוץ זאנדערן בעטיונעם, דעש
 איך דענונציאציאן זיינעד אין הענדינער אב שולדינ.

 בעשולדינטע. פערזאנען וואהנענדע ד נ א ם'ל ו ר אי;
 ער- יעדאך כעשולדינטע ער ערוויעזען. ניבט איזט

 צאהל- דענונציאציאנען דינען אין וויעזענערמאםען
 פער- וואהנענדע לעמבערג אונד קראקוי אין רייכע
 מארדעש. פערזוכטען דעם פערברעכענם דעם זאנען
 וויא פאלש. ודססענטליך וואר נעשולדגוננ דיעזע

ץ  ערניבט אויסזאנען איינענען דינען אדם דעם ז
 צורי- אונטערזונוננ דא אוץ איברינענש וואס אונד

 פער- בעשולדינטע דער קאנשטאטירטע. פעללאז
לבע. נור ניבט ליימדעטע  אונד קאננטע ער דיא ז̂ז

ארך ונדעק4ז טהאטען. באזעם ניכטם איר,ם דיא

ק אנ פד ק, ש אנ , נעניינט איהו אנ ה ו י  איינעם צו האנד אי־וע ד
ק, צו אונטעונעהפק עט  טאדטה״ל נראששק אייך דאש ני

נראנטע.״
 זאנטע טיהדק.״ פערזוכונג אין סין■ וואילילט ״איהי

שען צו עטט׳, ט אונד נעניעדדע וי אונד שוואנקענד, טוינ  ' מענן .
ץ הי קאננטעט נאננענע, א ך אי פע־דע־נען.־ לייכט פי

ף !■.אד.א ע י ו | אייעד ניבט, פיר טרויעט ,איד,ר ;פעפש• ;
י איין. אננשם אייך טלאשסט נעוויסשען נאזעש י  ] מאס ווהינ. ד

ק, איזט איזט, פערנאננען אננ  1 נאנע טעררעינען אייעד טעונ
ט אבער דאנע, פיר נ  אודזאנע, איך האטטע עהעד נעווינן. ני

ץ אנעד זיין, צו טיששטרויאיש אייך נענען  ד־ע- דאש ומישש, א
ק אייך טיערראטה זעססאל אנטע. טאד ד  וועדדעט דאש נר

 :ד.אנע נעזאנט אללעם איך מענן איינזעהען. זעלבשט א־הד
ע :א אונו ד רי דאש דארויף, איך נ  וועדדעט. זיין נענונ קלוג אי

 ! נעשט־פטט קורץ אלזא וואר־צונעהטק. טא־טהייל איירען
?• איהד מאללט

א טואנטע איהר?■ טעדלאננט .וואש אלטע. די
 נאכט דער אין טריינדען איינינען אונד סיד זאללט .איה־

יענע■ אנטמארטעטע אטטנק.״ הו־ן דאש
נו או אל• דיא ט־אנטע ?• אייננעהע דארויף איך מענן .

?• סיר איה־ ניעטעט .מאש מ״טעד. טע
 נעשטיספען,■ ועלנשט אנטהייל איירען זאללט .איהר
 ויארע עם הויז, דאש קעננעט ,איהד טעטטי. ע־מיעדעיטע

לד, איינענע איירע  פעי- נעשטען אם נינם אייך איהד ווענן שו
זארנעט•■

אונד ד מער . עטטי, טא-שטע טריינדע?■ איירע דנ
עף !■ק־ייצטאירע־ .־•א נ־אשש• איינעם טיט טעטט׳ וי

ק נ ט נליקה. לי נינ ד דאש ? מאה־ , ק דיא פאננעד, דנ טער- ד

לבע,  טאטה- זיינער אץ וסקהלטהאטען איד,ם דיא ז̂ו
ערודיעזען. לאנע

 ערשט הענדינער דאש איזט׳ אינטערעששאנט
 טיט צוואר אונד איזט. פערהייראטהעט צייט קורצע

 ער רען י. ק ם מ ו ש רעדאקטערם דעם טאבטער דער
 יוננע אוננליקקלינע דיא דענונצירטע. עבענפאללם י

 אהנוננ קיינע האטטען פאטיליע דערען אונד פרויא
הענדינערים. טרייבען דעם פאן ;

 אפפיציעדע פא־נעלאדענען ציינען אלש דיא
 פ^ש ערהיעלטען שענדארטעריע רוססישען דער

 בעפעהל׳ רען איננעק דעש טינישטעריום רוששישען
נע פארלאיוננ דער י ו קי צ ע נ ל ^  טאן ליישטען. פ

 וואהרענד דער פערלעזוננ דיא אויף זאמיט דך ודרד
 נע- פרייווללינ דענזעלבען ן64פ אונטערזונונג דער

 בע- ודא מיששען. נעשראנקען אויסזאנען מאבטען
 אויך מיט-שולדנע הענדינער האט ודרד, הויפטעט

 דענזעל- ;א י צ;י י ל $ ם ן ע ש י ם ו ר דער קרייזע אים
 נע- נעלעגען זעהר דענונציאציאנען זיינע זינד בען

 נע- צו $רדענם-אויםצייכנוננען צו אום קאטטען,
לאננען.

.חידה * )
— הנחת. נ' נת פלה —
 ונהרות יט־ם עלי הראשונה

ושטרות; בתב־ם עלי והשני'
 נרשמה בשם משה בתורת בלה
שמה. ננרת אשר הברית על

אלשוי-קובץ. ט. ו נ ר ע ט ט י א ,וו
הבע־ל. ף כיום יופיע אש־ בדעלד של• דפיתריס שם-. 1*

רעטהזעל•
 - דדייז־לנינ. —

 דריטטע דיא זאנפט ווענן
וויענט■ אונם שלוטטער אץ

 אינער דך גאנצע דאס
שטיעגט. אונם ערסטען דיא

_6 ס ע ש י ד י _י _ ט ט א ל ב ס ק ל א

: 193 נומטער אין ראטהזעל דער אדפלאזונג
פלת.אחד■ ונציוף ונקנה, (זנה שטש ז ה ר י ח ועד 1.

תרנ־נ.) השנה לפשפד עולה
ברדנשוריג. :ן ע ש ט י ־ ר רעם 11.

נעלאזט: האבען רינטיג
אלשמ-קונץ, איפשעדנוט מ׳ העורק: נ״רע,ר־א

נאטם- ,ט אנאאי-האלפא׳, שטץן א׳ טשעצלאוו, שענטער א׳

 ; אונזרינע היא נייד איהד נון, !וויששטק שפדאטען צו ראטה
 דען טין האנע אץ ! אייך ט$ר פעהר נעה״פנישם קיץ אלזץ

 איהיע אללע האנע אונה אננעשלץשסק פאננעדן וואקקעדן
 שפאפמטץרו. טאן איך קץפסע ׳עטצט ם־טנעפאכט. צינע
 ד ע פ פ ע נ עם סולל היעד !נעדויד !לושט איינע וואי דאם

 ם ר ע ד נ ץ ז ע נ פיך אץ האנע יארע אויף 1 קאפפק
!■נעטיייט

 .מארוס טי״דינ. עטט■ שדיע !■העדצענסשאטץ ״פי־ן
 נענאננט? נענץשסען נדאווען י־ע א נלייך ניבט פיר איהר האנט
קאננע;•• שפא״ק וואדטע טיעל האטטעט איד,ר

 ענטזיעטצלינק ני־דק דיא נעשטדאנען לאננע נאך
 נאנ- דעו א־ינע או־ף אויםטיד.דוננ דעששען טלאן, ויען וויינער

 דאנן ליעסם טארזינטינ וואורוע. נעשטיפפט נאנטע סשען
 אונו הינוים, הויזע צום ומערער טעינינדעטע אירוע עטט•
 קאפסאנ■ העם שלאשסע דעס נאך וועג איה־ען נאהם דיעזע

 נענעהרטע, וואנע וער טאן זיא ווא ן, א ר נ א ט א ש דאנטק
 פאן וועודען. צו נעלאסשען שלאשם-הוישטפאנן דען טאי

 זיא נליענ וארט אונה וואנ-שטונע, ויא אין דא נדאנטע
 איהם האם פעלדוננ, נעלאננטע ריפטער רען אן דיא אויף ניז

 ווינטינע האנסט אי־נע טרויא נעה־ללטע לופטק אין איינע
 טא־• זיא נעטעהל דער וואללע, מיסטר:•■לק אננעלענענהיים

אנקאם. צולאפשק,
לאננע, וויערטע ריטטער ועם פיט נעשפראך איהי

 אוינע, איר־עם אין נל־פצטע ט־יירע האללישע איינע אונד
ץ ומערער זיא אלש  אונד צוריקקניננ ווואנשטונע ויא רו

טערשוואנד. טינששערנישש דע־ אין רוויששק
טאלנט• טא־פיעטצונג

ן, ליענ שי אר אנ  קעללנער י' טעטראשעני, לאמיננער יל ש
 הערנשט ס׳ טאקע-טערענעש, קעשטעננו־ם ש■ סיניער-וואראל־א,

ג ש, טאיאד, ט-עדםאנן יי א׳ דאנקא, נ  י׳ ניא־אד-שערערא. ר
 נייפאנן יי זונוי, דיאפאנט אי פאטטעישדארף, קעשפעננויש א׳

;ליטטוי-ראזעננעינ

. היא ה ד י ק היא ח  טיזעש- וויינשטאקק ד• ם׳ :הערי
רנעי ם׳ ט־שא-טאריאן, נלי־ע־ הי אנאני, עני  א׳ מעיעצקע, נ
אנן פ׳-פינעט, וויעזעל פ ה. ש ש, נראווער י' קרימאנ׳, פ א אנדי  די

עי יודא עי י׳ פונקאפש, ראזנ טצ לי ל שקאוויפש ם׳ אינה ני  סא
שר סערעמיע, מנ  שאננער- ד פ׳ הערפאננשטאדט, ישועה• .

נאד־-סאללאש; נער

י ד ראם  ן נוטפאנ ערנעסטינע :דאסען דיא ע, ש ט י
נו נ־־פאנן רענינא טאררא-ענטש, ש טאני או  ל־טםוי-ראזענ• טי

נו נעי־נ, ען: דיא או עדי  ם׳ פאטטערפדארף, נרין אמידאר ה
ליטטוי-ראזעננעינ. אין ר־ענעלהויטט ווי אונד ני־נער

וואארענ-בעריכט.
נאוועטבעד. 24. פזאם נעטריידע-נעשאפט

ק אין אויסנענאט ראש צ אך, ה־יטע וואר וויי א שוו  די

 פעטער- טויזענר איינינע מאורדען עש — סאטט. קויטלוסט

:טע־קויטט טדייזען נאנשטעהענדען צו צענשנעד

¥ . 1 ע צ י י ו ו \
! שעננו־נ ״ טהייש ־ ן ני טעסטער ; נאטשקאער •̂ן וויי

קילאנראפש 100 פער פרייז 1
7.30 7.40 7.35 7.45 7.30 7.40 7.35 7.45 75
7.35 7.55 7.40 7 60 7.35 7.55' 7.40 7.00 70
7.50 7.60 7.65 7.75! 7.50 7.00, 7.55 7.75 77
7.75 7.85 7.80 7.85 7.75 7.85 7.80 7.85 78
7.80 7.95 7.85 8.— | 7.80 7.95: 7.85 8.— 791
7.90 8.— 7.95 8.06, 7.90 8 .- !— 801
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קרי. 35 ולדי ׳ 10 נולד׳ 6 טאן קאין 6 ני! ץ

לד׳ נו ביז קר 95 נולד׳ 4 פאן טופטער ע ט ס ר ע נ

קר׳ 90 נולד׳ 5 כיז עננער קיי. ׳ 40 נולד׳ 5 טאן ני ץ 20

קר 20 נולד׳ 7 נה קר 20 נולד׳ 6 טאן עד כרוי

קר. 80 נולד׳ 5 ז נ קר 50 נולד׳ 5 פאן ר ע ט א ה

קרי׳ 70 לר נו כת קד 65 נולד׳ 4 אן6 ץ ט ו ר ו ק ו ק

. ר ק - לד׳ -נו כת ־׳ ק— נולד׳ — אן6 ס ט ע ר ל ה קא

קרי. 30 נולד׳ 4 בת ע ו ד י קר 15 נולד׳ 4 טא; ה

ביז ד 52 נולד ר, 6 י ־ ר ם ר ה א ' צ ו ־ " : ו ן ע
קר. 54 נולד׳ 7

נולד׳ ביז קר 64 ! ן ע צ י י ו ו - ט ס נ ד ע נולד׳ 7 ה
65 . י ץ

ן ר קו קו י ס ז קרי 87 נולד׳ 4 :םאי-יונ׳ פער ו  4 ני
קר. 88 נולד׳

ה ר ט ר א י י : ע 6 א -ה ס ה ז הר 52 נולד׳ 5 ו 5 ני
ל קר. 54 נו

עו :ן ע ט א א ע-ז ע ל ה צעונ טלי נייא אוננאריש לו
מ 46 .52 נ

: י א ו ו ק ע מ 21.— טלי סלאמאניש ל  נולדען 22 נ
ש ;קר - ל 21 סע־ני ין קר — ט , 50 נולד׳ 21 נ ׳  ץ

.5.50 ניז 5.25 טלי :ס ם ע י
ז 38 טלי נעלייטע־טער נעלנער :נ • נ א ה  .89 ני

: ש נ א ו  .141 ני: 140 פלי ראזענויער ו

ל א נ י . טלי ו י: 81- . נ -32.

ל ראה !ס ו ט י ו י ס ש ז 14.25 ט י .14.50 נ

: 16.75 ל6 :ע ט ע ה ש ש ע ר ש-ט ו ט ■ ד י ט ש י  .17.26 נ

ש ו ט י ר י פ ל; 51.75 טל 1 ט ו י נ ־ 6 ט א ר ש .52.—ני

נאוועטבער. 24.פאם פיעהטארקט נודאפעסטער
 אוננארשע שטיקק 310 נעטרונו אויטטייענ דעה

טערנישע שטיק 990 קיהע, אוננארישע שטיקק 161 אנשק,
ניטטעל, שט־קק 7 קיהע, שעדנישע שטיקק 30 אנשק,

878 אנשק, - צונ שטיקק 156 שפיערע, שטיק 31
האינטיעה. שט־קק 1863 צוזאפפען נאנטריענ, שטיקק

 27-, טל צו מיידע-אנסען אוננארישע נעצאהלטע: פאן
 ,32.— טל ני: 25-. טל צו אנשק שערנישע ,32.— טלי ני:

 ניטטעל׳ 26-. טל נס 22-. טלי צו קיהע אוננאר־שע
 31.— ני! 85.— טלי שפיערע ,20.— טלי ני! 17.—

לענענד-נעווינט.) פעפערצענטנער פער (אללעש



ס ע ש י ד ר £ ״ י ̂ט ל ב ס א 1ט א

 ניעדער- אונד אבער- אין דאם ניכט. שלעזיננער
 שלעזיען אונד ט*נהרען באהטען■ אק אסטערריץ,

 אונצוכט דער הייוער שטאדט נראסערען יערער אין
 שטאמטעם- איינענטד,יטער 'דערען עקזיסטירען,

 שלע- העיק רעם עבען גלויבענס-נענאכםען אונד
 נע־ איינטראנלינעם איין איזט ראם זינד? זיננער

 (הייטער־ צו. יודען קיינען מאן לאססט דא ווערבע,
 כריסט־ אויסשליעסליך איין דאם דעק איזט קייט.)
 ענטרים- זא דאריבער יאז םדא נעווערבע, לינעם
 קאנקוררענץ איהנען יודען פאאר איין ווענן זינד, טעט

 איינען איינמאל האבע איך טאכען?;הייטערקייט.)
 עם וויא נעפראנט. שטודענטען דייטש-נאציאנאלען

 דער אין הרז זק ר ע ר ע נ א ש ראם ר,אממע, רענן
 אונצוכטם- זאלנען איינעם צו קרונער-שטראסמע

 דארויף האט דיעזער אונד האבע, נעטאנט הרזע
 גער- אלטע איינע יא איזט ■ראם :געאנטווארטעט

 דרטערקייט. שאללענדע י אינשטיטוציאן.׳ מאנישע
 אנטיסעמען.) רען בייא אונרוהע אונד ורדערשפרוך

 ערלא־ דורכאוים רייהע איינע האט נ נ י ל ה א ר -
 דער מאננער אויפגעשטעללט. בעהרפטוננען נענער

 פאל- ענטשטעללוננען. איהם האבען ורססענשאפט
 רעד (שלוסס-רופע פארנעווארפען. לינען שוננען׳

 י- י נ ש !•) ..רעדעפרייהייט :נענענרופע אנטיסעמיטען.
 וריסס מאן יודען. צום יעדען דערשטעטפעלט

 אונד אנפאננט יודע דער ווא מעהר. ניבט דרטע
 כריםטארפד,ארט(לעבהאפטעהייטערקייט). דער ווא
 איה- איהנעןטטיטמט.דיור טיט דער דעריענינע. נור
 וואם כריםט. איין איזט איזט׳ נעפאללען צו נען

 ווער יודע. אללעם יודע, איזט הינרסנעהט• דארייער
 האט׳ נעשטימטט האנדעלס-פערטראנע דיא פיר

 וואלוטא-רענולירוננ דיא פיר ווער ;יודע איין איזט
 :ר ע נ ע ו (ל יודע. איזט אללעם :האט געשטימטט

 דעזע הייטערקייט.) לענהאפטע שטיממט ״דאס
ב עני ר דער פאן דנד געזעטצ-ענטוררפע ו  ג ער

 ארם רעניערוננ דיא אלזא טופס דאנן פארנעלענט,
 הערר דער (הייטערקייט.) בעשטעהען. יודען לויטער

 ב- א ר איינענטליך. פערדיענט מיניסטער-פראזידענט
ר ע נ י ן ב א ו פ צ ס ע ל א ז ו ר ע  ילעב- ווערדען. י
 איזט היער הרז נאנצע דאם הייטיערקייט.) האפטע

 בעפעהל דעם אונטער שטעהט אללעם פעריודעט׳
 אנטיפעטיטען ווענינען דא בלאם אוגד יודען, דער
 אב- הרזע. דיעזעם אין נריםטען איינצינען דיא זינד

 וואהלער- איינער אין האט ד ע ד י י : ש נעארדנעטער
 אלם עם בעצייננע ער ערקלארט. פערזאטטלונג

 דאםדערקלערוםאונדדערע־צבישאף שאנדע, איינע
א ר נ ש  ארפטרעטען. אנטיסעטיטען דיא נענען ו

 ע־צבישאפע וויענער דיא דאם דאפאן, קאטמט דאם
איזט דאנן ;ווערדען(הייטערקייט) נעוואהלט יודען פאן

 טרוי- דאם ז פעריודעט ערצבישאף וויענער דער יא
 שניידערדאם אבנעארדנעטער דאם ניבט, איזט רינע

 אנדערעם נאנין איהם פאן זינד וויר - האט! נעזאנט
 כריסטליבען וויענער דער אין דאם אבער נעוואדנט;

 אונד בעיובעלט אייפערוננען זאלנע בעפאלקעדוננ
 כעהויפטעט׳ האט שניידער ווערדען. בעקלאטשט

 וועבסעלפאל- עם נענע פרעפסע ורענער דער אין
 רא אהנע רויבפא־דער, זאיאר איינברעכער. שער,

 איך פארצוברינגען. היעפיר נעווייזע נערינגסטען
 נ- ע פ ר א אנטיסעטיטישער א־ין דאט ווייפם, אבעי־

אטה  איינברעכער-באנדע איינער העהלער אלם ר
ס י מ אין דאם וריסס, איך וואורדע. פערהאפטעט

 געמיינדע- נאךאנטיסעטיטישערער איין ך א ב ל ע ט
 ר ע ד ר א מ נ י ו ר אלם ן■ נ א ט י י נ פראנץ ראטה.

 אונטער אום זק זיא זעהען וואורדע. פערהאפטעט
 פארטייא• אנטיסעטיטישען דער קאפאציטאטען דען
 גלויבען (בייפאלל.) דרין? שאן זיטצען פיעלע וויא
 איע- פיר איזט״■ דאםאיהרפיריורלעניאום דאסס זיא,

 איינען ניבט טאן קאנן אינדיוררוען שלעכטע צעלנע
 הערר טאכען. פעראנטווארטליך שטאנד נאנצע!

 ער ;רייכפראטהס-אננעארדנעטער יא איזט שניידער
 דער אין ניבט רייכסראטה דעד אוק דאס וריסס,
 בעזייטי- צו אינדווידוען אונבעקוועטע איזט• לאנע
 אבנעארדנעטער - בייפאלל.) (לעבהאפטער נען•״

 ■אק :ווארטען פאלנענדען טיט שליעססט בלאך דרי
 אנטיסעטיטען דען פאן יודען ורר דאס כעהרפטע,

 אן זיא עראיננערע איך האבען. פירכטען צו נינטם
, דא אים טאזעם פאן ערצאהלונג דיא ט ו ב נ  דער ר
 פער- ניכט זיך אונד שטאנד פלאממען ליכטען אין

 זא דארנשטרוק, דיעזער וויא וואללטע. צעהרע!
 איין פיינדען'יעדערצייט דען יודענטהום דאם וואד

 אללעם אונד דאק׳ לייבטענדער איי) אבער דארן,
 ר,אננ- שייטערהויפען אללע אונד בלוט אונד פייער

 נאטם- איינע ווא־ דאם פערצעהרען. ניבט איהן טען
א אן בעשטיממונג, ליבע  גלויבע. יודע אלם אק ד
 דען ארף בעצונ אין לעה־ען זאלבע אבער זיא ווענן

 לאם- פערברייטען פאטדיאטיבטום דען אונד שבאאט
 איה. אק רופיי דאנן אנטיבעטיטישען, דיא ודא פען
 אבט אין ראטהע דיא זק ■טאנען :צו אללע נען

־נעדמען '
ע ד נ ע ל ל ע ט ש נ י י א - ט י י ב ר א ) . י ט נ  א

( . ן  מיטנליעדער אנטיסעטיטישען דיא סעמיטע
 ״אר- דיא שטעללען נעמיינדעראטדעם וויענער דעם

 בעקאננט- בירנערטייסטער דעד נאכדעם איין. בייט״
 לו- אוגד שטיינער י אנטיסעט־טען צווייא איבער לק

 דרייא פאן דער'אויסשליעסוננ שטראפע- דא ענער)
 נעזאמט- דא זק האלט האט, פערהאננט דטצוננען

זיטצוננס-זאא- פאם פאדטייא אנטיסעמיטישע טע

 הא- זיא פערנע. נעטיינדעראטהעס וויענער דעס לע
 טהילצו- ניבט זיטצוננען דען אן בעשלאססען, בען

 בייא אנסעטיטען העררען דיא בעהאררע; נעהמען.
 נעטיינדע- דער ט־ססטע דאנן בעשלוססע, דעזעם
ט וואהרשיינלק ראטה ז א ל ע נ פ י ו  - ווערדען. א
ק עם ווירדע וואהלען נייען דען (בייא  אב ציינען, ז

 זיי- אייסערוננ פערדאממענדע דיא וויענער טאנכע
 בעד,ער־ אנטיסעטיטען דיא נענען מאיעסטאט נער

האבען.) צינט
ט (דאם א ט נ ע ט ט א ע ט ע ט ב י ד ר נע ע

ן נע; ע ) ר .  דער פראצעססע, דיעזעם אין צאר
 לייננעטע דע, וואו פערהאנדעלט קראקוי אין יעטצט

די ע ה אננעקלאנטע דער  אב- דיא ער דאס ר, ע נ נ
 איררעצופיהרען, יעטאנדען דאבע. נעהאבט זיכט

 ער יאנטע, עד פערלייטדען. צו אדער בעטרינען צו
 פער- דער פארהאנדענזיין דאס אן האבע זעלבסט

 קאיזערם רוסישען דעם לעבען דאס נענען שווארונג
 דער ער:פאן איברינענס(זאנטע האבע ״אק נענלויבט.
 בע־יכטע נעל־עפערטע פיר נור רעניערונג רוסישען

 דאם וואהר, ניבט אבער איזט עם ;בעקאטטען נעלד
 זייען. ווארדען צונעזיכערט רובעל צעהנטרזענד מיד
 וואור- הענדינער - ־1 ניבט רוססען דיא זינד דומם זא
ה ן ע,ה צ צו דע א ען י  פער- קערקערם שווערען ר

אודטהיילט.
ע נ י י א ע ' צ נ א ע נ י נ א פ ט א ער- ק עז  ד

 פעטערם- אין איינעם דערקאטפאניע אין ט.! ר טי
 ארם- איין איזט רענימענטם נרניזאנירענדען בורג

 טאנג- דער בעהאנדלוננ שלעכטער ווענען שטאנד
א ארסנעבראבען. אפפיציערע דיא דורך שאפט  ד

א דורך וואורדע אונד דעזערטירטע קאטפאניע  ד
צוריקקנעבראבט. נעפאננען טרופפען

ג נ ו ק נ א ר ש ע ב ער ( ־ ד ע ד נ א ו ו נ י י א
ג נ ו אך ר ) נ . קא י ער  בעריבטעט, מאן ורא אמ
א פיר נעזעטין פ>!לנענדעם וררד  איינוואנדערונג ד
 א״נ- צור זאלל נ־עטאנד :נעפלאנט אטעריקע נאך

 לעזען ניבט דעו־ ווערדען, צוגעלאספען וואנדערונג
 באאד- איינען מינדעפטענם אונד קאנן שדייבען אונד

 ווער ארפוריזט. דאללארם הונדערט פזאון בעטראנ
 טוטם איזט• בענלייטעט קעדעק אונד פרויא פאן

 אנדערער- - פארוריזען. בעטראנ האהערען איינען
 נאך איינוואנדערונג דיא נעפלאנט, ווירד זייטס

 איבער- יאהרען פינף פאן דויעד דיא פיר אטעריקא
 זאלל רייזענדע יערער פערביעטען'. צו נאנין הויפט
 געורססע אי־נע פיר ארפענטהאלטס-פאסם איינען

ערהאלטען. צ״ט

יאהרען. 700 פאר
 צוואל&טע דעם ענדע דעם אויס ראסאן (ר,יםטא.רישער

יאהרהונדערטס.*
א-פזעטצוננ.)6 114(.

א !קאם־פעל .1״ אוננליקקס-טאנע. ד
 ד!}! אנענדם. שפאט 1890 סארץ 10. אם וואך עם

ף1י))  הדסה, נרויט ערייק זיינעד בייא זאסם אבודאל ע
 ט־ייע נעקאננטע נעדייסט אונס דיא אויך דך וועלנעד ני־א

 אידרק האטטע דיעזע נע&אנד. סעדעדיטה האננא
 דעס סאננשאסט צור ער דא נענלייטעט, קוק נאך זאהן

נעהא-טע. שלוזססעס קאנינליבען
̂טענט קיינק ודך הדסה  איה- קראנקענ-נעטטע פאם סז

שסרה. טוטטעו דער
 שסראך האטטע, ענטסערנט יאזעף דאן דך נאנדעם

 ווירקליך דיא האננא, אלטען דעו סיט איטסער נעך הדסה
 בע- סאמיליע דעד דעסשיקקזאל אן טיייע אדפרינטינעד טיט

האט. טה"לנענ$םםען נעדיקט
 נעלענע- צו הזןסע דעס נאך אי־נעט אין זאססען ז־א

 ויא אוס וואר, נעוואדלט שסרה סיר וועלנעס ציטטער, נען
 עסס־ האלטען. צו סערן שט־אססע דעד נערי־ש דעס זןן6

 דעד הדסה וועלנעס נאנטסאהל, דעם נייא דא נעדיענטע
 האטטע, נעשטעללט ר־ינלינער עהרען צו סי״נדין אלטען

 וא איינע ווא־ עססי אן נענאסס. וועניג נור אבער זעלנסט
 אויס■ הדסה עס האס נעסערקען, צו נעווענלינקייט אונרוהינע

אוס אוננעדייטענד, צו אבער איהר וואר ואסע דיא סיעל!

אשת-. או*ך ע־שיען עגדליך . ־׳טע; ס!ן צו נרונדע דעש נאך
הדסה וואכק. צו ק-אנקען דעי ! נייא וואר, רייהע ויא דע־ אן

:אנט דיא מהידע דעססען עד. נענענציטט דעס אין האטטע
אייגעגעץ איהרעם נעבעץ לאנער איין נליענ, אספען אינע־

ז• לאססע נעד־־טען האננא סיר
 סע־- הרוע אש :ע־י־יט דוסססעש איץ ק ליעסס רא
 בעדי־טס אבער אויף, הא-כטע דא עושראקק, הדסה נעהטען.

 עשיע־טע נע־ייש דאס דאך שנדלל. ודעדער אללעס ואד ו
 שלוטסער 'איה־עם אי־ס סודר אסוד שטא־קער. ומד עס זיך,
 נע־ א-.- .האנט אום. סעחואונדערט ק נליקקטע אונד •—א

דא. ס־אנטע רוסען?■
 איינינע נאך טיססק ,עס הדסה. ערודעדעדטע ״נק■

 פאלטעק אונטען אוננעניהרליך וא דיא דין, וואך דיענער
 קאט־ איהרע אדף שטילל דך ואללען דא איהנען, זאנע נעהע,
סע־סינען.' טע־ן

 אן קע־צע א־נע אסרד צעדעטע טדייטענד דאלב אך נ
 דעס ארף ט־יטטע איהרע הא־טע טאן דך. ענטסעדנטע אונד

 ט־עססע, דע- שטוסען ע־סטען ועץ ארך. אונד נאננע לאננען
 וואר אונטען —א אונד מעד.־, נ־כט •יא טאן סע־נא־ס דאנן

 ערטאנטע סלאטצליך א״ננעט־עטען. שטיללע טיעסע וויעדעראום
 וולד איין דען ש״יא, ענטזעטצלשער נעדעהנטער, לאנג איין

 טענשענטעננע איינע עישטיקקטע. לאש אדסב־עיענדע־
 איר.־ הא־טע דאן הרז. דאס נרויוענד איינטאל אדף סיללטע
 נע־ נעווארסענע קאסטען, טהירען ריטע, אללע דורך טאסען
נעסעהלס■ שטיעשסען שטיטטק ראה* א־נ־ סאלטע־טען, -אטד

 סא־ ווא־ הרסה ארס. לאסטע־וננען אונד סלינע ווארטע, [
ע־וואסטע שסרה אונד ציטטע־טע דאננא עדשטא־רט, שדעקק ;

 אונד הץ, ק־אנקען דע־ בעטטע צוס סלאנ דא נעדננוננ.
 אלס נעווארסק. ז״עזע אדף נליקק איינען ז־א האטטע קייס
 .הילף הערני־ריעף. האננא שטיטטע ציטטע־נ־ע־ טיט זיא
 ׳אטטערטע, הילף.־ וויללען, נארטהע־צינקיט נאטטעס אוס א

שנדרבט•• מופטעד •ט־נע זיא*
 לעטצטען דק אך ק־אנקע דיא דאס ואה, דאננא

 טוט■ איהרער לאנער דאס אוק ורינענד ווא־ השד, לא.נ, •רניק
 א־ינע טאסיק דאס עדר״סטע דרשסען אונד נעזונקעך* טעי

 האטטע דא נשט, לאש דק אסטעטע הדסה האהע. סוינטנא־ע
 וואר אניד דאננא טופטער. איהרע סיר אלס דנן, נינטס סיר

 אלם דא, נענדינט אונד אונטהאט־נ שטאנד דא סאססוננסלאו.
 הינטעד שטי־צטעץ. צ־טטע־ דאס אין טאננער זענם בה סינף

 סורסטזאט י ס ס ע וועלסער נעניק י. ש ם ע פ דך ציינטע איהנען
שטאנד.

 אינדעס צו, יענע־ עסס• סליסטערטע עס,י אמט .דעזע
 ענטזעטצען שס־אסלאזעס אין דא הינודעו, הדסה אדף דא
נעט־אסטעטע. סל־קקק שטיע־ען טיט ערשיענעניק הא

טאננע־ן. דק פעסס• נעפאהל דא.■ .ערנהיסעט
סא־ דך אויף, האננא ש־יע איד.־?־ וואללט ״וואם

 ה־נ- שוטצע צוס וויא א־טק אדסנענ-ייטעטק טיט השה
 ? היערהער איק פיהרט וואס ? איה־ הד .וועד שטעללענד.

 ;סינדעט איה־ וואס אללעס, נעהטעט •א ־••נע־. איה־ הו
 ווידע־זעטצען נינט אייך דך הא ס־ויען, סע־׳טאנעט אנער

 שטערנע-נעטטע אס קינד ארטע דאס נשט ערטא־דעט קאננען.
̂ ־1 טוטטע־ וער

לאסענד, מאננעד דע־ א״נע־ העף טייסעלן.■ אללק ,נ־א
 ע־שסא־ט דאס נוט! טאדט. איוט ודיג דאס נלדנע, .איך
̂לנט.! נסא-טועטצוננ טעססעו-שטיך.־ איינק אונס ס



דישעש י פאלמסבלאטט י

 1 יען דעניענינעז■ אלם כאראקטערבעזיטצען. אנדענען
 1 פערלייהט. בירנער זיינער נעזאמטטהייט דא איהם

 ן ריענן אינד צושטיטטוננ.) לענחאפטע (אללנעמיינע׳
 פערשיע- אונטער בירנער דער נעזאמטטהייט דא

 דאש קאנן זא פערטהיילט, זיך קזיזנפעשיאנען דענען
 ם- ט ב ע ר דיא אלש דין, אנדעדעש קיק הרפט-פרינצים
 ! יאלל- פרייהייט/ ויא אונד נליינחייט

עליענ-רופע.) אונד בייפאלל לעיהאפטער נעמיינער
ן פאדלאטענטאדשע 11. — ״ ן עק - אשטע-־ך. א

| טינישטער-פראזידענט• אשטערדיכישע דער
 | דאננעי- אם דינער טיט האט טאאפפע, נראו־

 רע־ נעהאלטענען אננעארדנעטענהויזע איש טאנ0
 | וואש בעאנדכטינט• דאסיענינע נינט געווישש הע
̂דנע צור דא  פרייטאנ-נוט- אונזערער אין האט. פ

 רע־ דיא דאש בערינטעט׳ בערייטש וויה האבען מער
 דען ע־ וועלכעד אין טאאפפע, נראפען דעדעש
 ן - י מ ן ע ש י מ ה א ב איינעש בערופונג דיא טשענען

 ר־א האט• נעשטעללם אדשזינט אין נישטערם
 | אשטער- דאש זיך וועלנע אהף דייטש-ליבעראלען,

 שטיטצט• צייט נייעשטער אין מינישטעריום ריינישע
 אונאננע- דיעזעם בעריהרטע. אונאננענעהם זעהר

 1 אנ־ נעשטאלט גרייפנאדע נון האט געפיהל נעהמע
 רעש וואללען דייטש-ליבעראלען דא :נענאט״ען

 1נעוי לייסטק׳ פאלנע מעד,ר נינט מיניסטעריום
 א ד־ פיר גאראנטיען נינט אידנען דאסזעלבע

 פא־ש אללעד אין קריענ דען ביעטעט. פט נ ו צוק
̂ך צווא־ רעניערוננ דער זיא האבען  | ער־ נינט נ
 ן ענט- איהרעם טיט זיך מוסש דעזע אבער קלארט•
 ! אפפענע! צום נינט עש ווענן בעאיילען, שלושסע
 ן צווייא צווישען דא וואדאנן אלל,ז קאפנמען ברוכע

 1 דודנפאללען לייפט א־נר קאטע זיטצע! צו זעששעלן
 ן מינים- ראש עם האט טשעכען דען טיט קאננטע.
 ! ערפאהרונג היא ארך האט זיא פערדארבען; טעריום

 | רעניע- נינט טסעגען דען טיט מאן ראשי געטאכט.
 ן אונשטלל־ איין היישם־הוננער איהר ודיל קאנן. רען

 : דייטש-ליבערא- דא אויך נון זיא ווענן באדעראיזט.
 , טא־א־י- איינע שווערליך זיא והרד פעדליערט■ לען

 ; דעש לאגע דיא פינדען. פארלאמענטע איש טאט
 ערנשטע׳ זעהר איינע נון איזט טאאפפע קאבינעטש

 י אונגארי־ דער טיט קוים דער מאגארך■ הער אונה
 | מושש- איזט■ נעווארדען פערטיג טינישטערקריזע שען

 ן טאאפפעצוזיךבערופען■ דעןנראפען טעיעטצט
 ן אשטעררייכישע דיא איבער איהם טיט אום
 1 איינע נור פאדלייפיג צוואר דיא בעראטהען. צו קריז

 ! לייכט זעה־ אפעה איזט, פארלאטענטאריסע
 ! איים־ היזע ר־ק ע ט ם י נ י מ איינע אין עבענפאללם

1 דער קינבורג■ נראף טיניסטער- קאננטע. איטען

 טי- אים דייטש-ליבעראלען הער פערטרויענסטאנן
 אייננעריינט אבדאנקוננ זיינע האט נישטעריום■

 אוידיענק אין טאיעשטאט זיינער פאן וואורדע אונה
 זיינער פארדערוננען דיא איבער אום עטפפאנגען■

 גראפען רעם רעדע דיא - בעריכטען. צו פארטייא
 האט■ אננעריכטעט אונהייל פיעל זא דיא טאאפפע.

 רע- איינע אויף אנטווא־ט איינע בעמאננטליך וואר
 דיא וער צענבערס שדואר פרינצען דעם דע

 טיניסטער-פאשטענם באהטישען דעש בעזעטצונג
 נ- ו א שטעללוננ דיא אויך דאבייא אונד פערלאננטע

 האט. אננענריפפען מאנארניע דער אין נם ר נא
פ א נראף בעויהרטע פונקט לעטצטערען דיעזען

 אבנעארונע- אוננארישע; איש פרייטאנ אם אני ס
ער ק וע ו מינישטעד-פראזירענט ווארויף טענהייזע,

 אפטערריינישע ויא מאן דאם ערוויעדערטע, ע ל
 פרינצען דעט אייסערוננען דיא פיר ניבט רעגיערונג

קאננע. טאנען פעראנטווארטליך שווארצענבערג

טאגעס-נייאיגקייטען.
ש וויטווע דיא פיר זשפענדען.) ע  נ א נ - ש י ק אין ו

א ״ נ טל) ( אד ט ש ע; פדי ענ שטץ־נ  א י ו ל ב טשה ר שוהט פעד
ו ע־ה נ י צונעק!$םטען: פעדנעד אונש ז

 נ- א ט העררן דורך געזאטטעלט אשלאגי. אויש
ו נ נ נ ה איינער שטעללוננ דער אנלאסליך ש י ע  טצנ

 8.— שלי . עיה ד נ א ט א י ד פנחש ד והשלש הירא פיר
 דיא נ״נעטראנען אנדערען אונטעד האשען היעצו

 פירסט פדויא ,1.50 פלי פוןליטצעד דרי פרויא דאטען:
 קד, סיז וו״שש הי פרויא קר, 25 לינק פרויא לוי. 50

 קאט׳ פרויא קד׳, 60 שוועסטער אונד לאננ פרויא
ארץ ק דיא אהד קו׳, 60 שוו ר  אונד עטאנועל :העו
;ווי ז׳ אוי קרי 50 יע דיאטאנד זינסונר

ק אויש טצ אי רוין מאיר סרה פ$ן וו —.50 קרי שו״ב נ
—.50 . יאק^ב יצהק אנרהש . ,
—.25 , נעדנער משה ר׳ . ,
שוי־ם ״ . טי . . . 25.—

ך —.10 . . .איינעד■ ,;זן

9 פלי צוזאטמען .0 0
ויו וועלכע א וויטווע פדויא דער הייטע ו לוי  צו- פ!$שט פער נ

האבק• נעש־קקט

 וואהרטאנ]׳ם)ער- מאריק טאד (דער
 דיעזער אלם אויפזעהען, פיינליבערעם אוטזא רענט

 זאם- אם נא־ פארלאמענטאריער דערפא-ראנענדע
 דעם זיטצונג דער נאכטיטטאג שפאט סטאנגיז

 אם שאן אונד בייוואהנטע אבנעארדנעטענהויזעש
אוני נאנק טראט מאד זיין ליינעוואר. איינע אבענד

 יא סערוואנדטען, זיינער רףנער :איין ערוואדטעט
 וואהרענד וואד,רםאנן בייא וואר זעעלע יידישע קיינע
 טאדעש-אור- אלם צונענען. טאדעס-שטונדע זיינער
 אום אן. ״לוננענ-שלאג־ ארצטע דיא נעבען זאכע
 נעסטעק ערשיענען אויסצודריקקען. בילייד איד.־
 וועקערלע טינישטערפראזידענט ז טרדערהויזע אים
 קאבינעטם, דעם טיטנליעדער איבדינען דיא אונד
 קאלאטאן נעמאהלין׳ זאמטט סאפארי יוליום נראף
 פיעלע ראטה.' קארל אבער-כירנערטייסטער טיטא.

 לייכענ- דיא ווי. ז אוי רייכםטאכם-אבגעא־דנעטע
 פארטיטטאגם אוה־ !0 אום מארנען פינדעט פייער
 רעליניאנסגע- איזר פעשטער דער קאםטען אויף

 זייט שטאטט. פאטפע נראסטע; דעם טיט מיינדע
 אדפנע- לייגע איזטידיא נאנמיטטאנם נעסטערן
 טררער- צום זיך דראננען לייטע פיעלע באהדט.
 אבנע- דעם זיטצונג מא־נינע דיא העראן. נעטאך

 בעגיננען׳ אוהד1 אום ערסט ומרו א־דנעטענהויזעש
 לייגענפייער דער אן אבנעארדנעטען דיא דאטיט

 פראזידענט ווידטעט הייטע קאננען. טהיילנעהמען
 פער- דעם אבנעאדדנעטענההזע איש פי פ נ נא

 ליי- דער בייא נאכרוף. ווארמען איינען שטא־בענען
 איש הענעדיש אלעקשאנדער והרד כענפייער

 דאם שפרעבען. אננעארדנעטענהויזעם דעש נאטען
 טל- '5 ביז ״! אויף ווירד וואהדמאננים פערטאנען

 זאלל אוניווערזאל-ערבין צור נעשאטצט. ליאנען
 ם. יי ו ר ק רענעע פידא טאכטער, איינצינע זיינע
 וואה- זיין, ווארדען אייננעזעטצט טעסטאטענט לויט
 ד ר א כ י ר אונד ט ם נ ר ע זאהנע ביידען דיא דענד
בעקאטטען. פפליבט-טהייל דען נור

 נענעןדיא גלאך דרי (דעפוטירטער
 1האבע נוטמער פאדינער אין אנטישעמיטען.)

 זין■ דיא נעשילדערט׳ שצענע דיא ארספיהרליך ודר
 אגנעארדנע- אשטעררייכישען אים דאננערסטאנ אם

 דעפו- אנטיסעמיטישען דעם צורשען נעטענהויזע
 פלא- נעוועזענען דעם אונד שלעזיננעד טירטען

 אבשפיעלטע כלאך דרי ראבגינער רידסדארפער
 שטאד- דרייא דער וואהל-בעצירק נאליצישען רען דער
 ורע- אים שניאטק אונד בוטשאטש קאלאטעא, טע
 היעלט פא־נעסטעק פערטריטט. ריינסראטהע נער
 נע- איינע אגנעארדנעטענהרזע איש בלאך דדי נון

 שקאג- אנטיסעמיטישען דיא נענען רעדע לוננענע
 דרי שניידער. אונד שלעזיננער דאלמאנער

 שלע- הערר אגנעאדדנעטע ״דער זאנטע: נלאך
 נאליצישע! רען רעניערונג'איגעד דיא האט זיננער

 כעקאננטען דער אין פראצעשש טאדכענהאנדעל-
 בעדויערע, איך אינטערפעללייט. ודיזע שאנדלינען

 זאלכעם צו דך דיא האבען׳ צו ן נלויגענשנענאשש
הערר י אבער רענן דיים ערניעדריגען. געוועדבע

. פאיללעטאן
£ירכט. אונד אנגסט אין צאר דער

ען הי־טינק רעש ארס טאן81(ר  רושלאנדס.! לענ

)ה נ י י ר פ׳ לעון פ!ןן ראטאן איינעם (נאך  ד.) ל !

. פארטזעטצוננ.) 84(

 אלש טהאט, ויא וואש בעטזי, פרינצעשץ וואוששטע קרס
ק יעטצט׳ דא ~־ קיל-נקע דיא נ-רטע, טא־וע; דעד אלש ענ  א

ק אונו ניעדעדדריקקטע. טהיר רעד פאנד. פ־ייע איניש ווענ ד
של״עףנאך א האטטע ועעלע ק־עע  אללעש נעהא-ט; ד

ש אץ פאלאשטע. נאדאטינסקישק נדאסשען ת

איהדעם ין א, א ענטשלןזששק דאך אונד צאנהאפט שיי
א אדף ד ה־נטער-טהא־ דאש דו־ך דך דא שליך איננעק,

נאסשע.

דיעזער אויף ק אנטע ענ ־ דא־ט עדו ־ נארטנעד. ת ! ת
ע ט עף, ד ך של ר הונדעש. דעש נענעלל ראש ד

בייא לייזע ף נעטד אנעד ע ק ד .צאוא־ ניאששען ד
.שמיענעטי' א אן פודנטלאש דך אונד נאטען ו״נעם וואנד ד

מ אוש  קאפף דען דא גלאטמעפע ווערדק״ צו נעזעהען ני:
דין ע־קעננעגד, הערדין זיינע דאש. טהיערעס, ריעזינען דעש

- •ף ר ע פ תטענדען נ״א *) ק איינפ ט אננענ ו א ,—וו־ אנ
עי ן, ע נ ; א ל עי אנפאננ ר ק ניידע; ד פענד א ו נ ראטאנע לוי
צונעזענדעט. פ י *

 העואנ- נענדוטטע נעדאטפפטען א״נעש צו גענעלל :
שטימדעע. \

וואהנ־ זיעעס ענפטע-6 דאס האטטע גאישגע־ דער
ט נליקקטע אוגד נעאפםגעט ציסמערס  צו איינען נדיבען ני

טהארע. דעם
 זיך ינדק הארםע,6אר בעללעץ צו דמד דעי■ אלס

 ענסםער6 דאש שלאשש ער ;פערליערען צו אונרוהע דינע ארך
וויעדעד.

ף; אטהמעטע בעטזי ד אועעהיג־ דא קאגנטע יעטצט א
םאדטזעטצען. וועג אידדען דעדט

עג? איהרען איד־,*־ עש פיעל ערשט יעטצט . . . וו
ק, עד וויא א ץ איה־ עש שוו ען ווירדע, ד  דאש אץ וועג ד

 שטאטטפיג- דועלל דאש ווא פ־נדעץ, צו וואלדנעץ־ .נאיטעד
ק ואללטיע. ד

ע אין אפטערעס שאן צוואר זיא וואר וואנען צו עו  ד
ק פראנטע דא נעפאהדק. נענענר  נאך פאהנעינעהענדען א״נ

ווענע• דע=
ק? נאדטעד .אינס דנ ל א . . . האדא! . . , וו

עי א״ן טוששט דוא ער . דין פאנעל ודנ .  סיר ניג קאמט, .
 אננעשפראנענע, דער .אנטוואיטעטע ׳טאט•;, מיין קושט, א״נען

וואד. נעטרונקק אפפעננא־ דער
ער א אוס אדש ויינק וואללטע נעועללע ראהע ו  ד
ק, פ״נצעסשץ  דיא ארף ענטזעטצט שפראננ נעטר אנע־ לענ

ענן ו ו א נ א ר נ פאליצ״א-נעאטטער דאש וא ז״טע,  דעזער (י
ך עש> ווא־ מ א ד  ־אש נ״נאהע נעווענדנג אונערווארטעטע ד

האטטע. פע־לא־ען נל״ננעודנט
 עד וואוטה; אוננאנדינע איעע אץ א־הן נראנטע דיעש

ק דאש ארף א-קעלטעפ ני־ס נעוואלט טיט דא אונד צו טאדנ

ער ז־א עד צעררטע פאששענד, ארם  א־נ- ששדאששע, דיא אינ
ע: עד דעם שט ק־״

ע, נור. .וואדטע ך והלל איך דדנ לעה- שאן ד
ק' .■ . . י

א האטטע לא־ש רעד א ל״טע, ד ה6 זא ד א ד  ד
אננעיאקקט. פאשש־דטק, שט-אששע

א ארך הער אומליענענדק דעד פענשטעד ד  אפפ- ד
 אויף נ״נעדיג נליקקטק נעדנטע־ א״נינע אונד דך נעטען

פלאטץ. דען
ר אויך האטטעי זא ל קרוטטע ת ע ש ר ע  הורע איש ה

ך קאפף ויינק אידטציס א־ואאק ד  נעשטעקקט. פענסטעד איין ד
א אויף אוש ק. צו שט־אסשע ד ד ש

ר עדנליקקטע קדם אנעד ק קדפפעל ת  פ^ליצ״א- ד
ן אלם נעאטטען,  איי־ צו דך נעדנטש־אויסדרוקק נייניעדנער ד

פערצו^נ. האששעש נליהענדען סיענע נער
א וואד יוננען א־טען דעס נעה־דן דעס אץ עראיננע־ ד

ע אן דונג  פאליצי׳־ דעד איהן וויא אדפנענליטצט, סצענע ענ
ק אץ נעאטטע  קדפ: צום איהן אונד נעשטאסשען נדאנען ד

האטטע. נעטאנט פעל
ך ער שוואנג שנעלל  דיא אדף פענשטער-נועטטע פאס ד

אנאוו אויף הינקטע אונו שטדאסשע צו. ני

־ צוואטטק• טאתש-אננשט שנירטע העדן נעטדיש  ת
ק אץ דא היעלט פאלשישט נ ק; די ס טע דא אד ק שפיי  ד

אטהעטש. היששיק ו״נעש פהעל-נע־וך

. עם פל־מטעיטע אדנען א־ה־ען פא־ .  ווא- אדם .
 שאן ; פעדדעדנק טוססטע פעדא־ פלאנע; אהזרעם ניט עש

צוואטטענצונתנען. פששע איה־ע ד־אהטען
פאלנט.) ,פארטועטצונג


