
1. [111138 13-3ח1611(31)7011 11801163) 11[1. 6¥?01ץ3חו 10. 32. 6ווו13ון6ו1891,

א־נטערעסצען. ״יד״שע אוגד פאליטיק פיר ארגאן אונפארטייאישעם
■

*.6 2 6^ -6 4 ^6 4 ״6^6 616620^81 ^ ■ !682£ 6־זזו6 8 רא1, ?616-
:בלאטטעם דעם פרענוטעראציאנס-פרייז

:עשמעי־״ד-אוננאין סיר
נולד. 2 יערטעליאהינ6 נולד. 4 דאלביאה־ינ נולד׳, 8 נאנציאדויג

:אייפלאג־ יאס פיי
קו. 50 נולד. 2 פיעוטעליאהיינ נולד, 5 האלניאדייג נולד/ 10 נאנציאד׳וינ

 אן י־כטען צו דנד
 דעה רעדאקצי^ן דיא

 פאלקסבלאטט־ ״יידישעם
וואורמד^ף. בודאפעסט,

316^01011111 116)61111111) 3-310:) 116)11(0, 326)01̂1 63 ק60)31190.
פרייטאג. אונד מיטטוואך טאנטאנ> .׳וואכענטליך די״יימא̂י ערש״נט
 בערעננעט. ניללינסט ווערדיע* נעמיינדעץ סאן קאנקויזע אונד אנצייגען

וואורמהאף. בודאסעםט׳ עקספעד־צ־אן: אוגד רעדאקציאן

10 נוטטעד יאהרגאגג׳ ערסטער ז687.16 : ס0אה8)180[[ )!*,.ח( ^37.6 £616168

נייער. י׳ אונד דאינבוש מ׳ ז רעדאקטערע אונד הערויסנעבער תרני׳א. תמח ד טאנטאג׳ בודאפעסט

ובג. רענומעראציאנס-איינלאד פ
 או״ף אנאננעמענט נ״עס איין נעניננט יולי 15. טיט

 לעזעד יידישק אללע פאלקסבלאטט״. ״־ידישעם אונזעי
א״ננעלאדען. ערנענענסט פראנוסעראציאן צור ווערדעןדאהער

 אנפאננ דער ודוד אנאננענטען א־ינטרעטענדען ני־א
 ״דער עיצאהלונג שפאננענדען אינעראויס לויפענדען, דער

צונעזענדעט. נראטים טערלאננק אוץ• וואונדער-רב׳״
 שפיטצע דער אן דני פראנוטעראצ'!ןנס-נעד־ננוננק ד-א

עיזעהען. צו בלאטטעם אונזע־עס

פאליטיק רוסיש-פראנצאדשע דיא
- נענענאיבעי. דריי-בונדע דעם —

וויי. אדן־ דריי-בונדעם דעם ערנייערונג דיא
 טהאט- שווערוויענענדע אייגע א־זט יא־־ע י; טערע
 א״־אפא־שע; דעס ערהאלטונג דיא וועלכע זאבע

 עם דכערט. צייט אבערוואהנטע ~א פיר פריעדענם
א ניבט נאר איזט ך׳'  אלם עם נ־מכט באן אונבאנלי

סט ד נ א ל נ נ ע דאם אן׳ וואהרשיינליך אנ  דעמנ
ד אסטערריינ-אונגארן׳ צווישען דיעזער אנ של ט  יי

 פריעדענס-אלליאנין בעשטעהענדען איטאליען איני
ן ווערדע. אנשליעסען פארם אללער אק ז

 פיע- ביט ביזהער וועלבעם ד׳ ג א ל ם ו ר
 פאר- קריענס-ריסטוננען זיינע איילע בערהאפטער

 ביהע- לאנגיאהרינע ז":ע זיעדט האט בע־־יטעט
ע דורך ארנייט פאללע  נעפאהר- טד׳אטזאבע אנינ

 קדיעג איינען אלל־־ן אונטאנליך ראך עם ודיל העט׳
אכטע פיעד כאי פיעלל־יבט ודייא■ דיא גענען  ב

 צאנע־ט דעננאך אונה קאננטע. אונטערנעהבע]
 אב- פ־אנקרייך ביט אלליאנצ-פערטראג איינע; עם׳

 אוים טעלעיראמם פעטערסבורנער איין צושליעסען.
 פאל- היעריבער בעזאנט קר־יזען רוםיש-אבטל־בען

שטיפבט קאנן עם :גענדעם  ווער- פערדבערט בע
 איג־ "םלא:ל צייישען אנאהעיינג דיא יאם דען׳

 פארב- איינעם אבשלופפע צום גיז ניבט פיאנקרייך
 אייו אידן וויא וררד, געד״הען פערט־אנעם לינען
 איג־ נ נ ו ־ ע ק ל א נ■ ע נ ריפישע! דעי־ טהייל

 ווע- דערבייווינשט. ע ם ם ע ר ם ־וםישען דעי
 זינד רעניערונג ■ום־שע דיא נאך צא־ רעד דע־

 פערפפליבטינ- פערטראנםמאסינע דורך נעניינט׳
בינדען.־ צי דך נען

 בעפאלקע־ונג ייא איזט צארענרי־נע דעם אין
 ייאם נעקנעבעלט. פ־עםםע דיא נעקנעכטעט׳

 עננעדען א־ינער זיךנאך ביידע דאם אלזא׳ וואונדער
 זעה- פראנקרייך אוגד רוסלאנד צווישען פערבינדוננ

 דורך דאם האפפגוג: דיא ראך זיא הענען - נען
 ודנצי- איי; ווענינסטענם פערבינדונג זאלנע א״נע

 אויף פריידייט פראנצאזישען דער ברוינטהייל נער
 בע- יעדאך וואם קאגגטע. א־בערנעהען רוסלאנד

 פ- א ה ־וםלאנד אין םרעםם'ע אונד פאלקעדונג
אי עבען ט ע ט נ ר י פ דאס ן. ע פ  אלעק- צ

רעניערוננ. זיינע אננסטיגט דאם סאנדער׳
ר איז אייך ן י ר ק נ א ס  בע- איי! ווינשט י
 דער אונד בעפאלקערונג דער טדייל דייטענדער

ם איי; פרעססע  האסם- דיא אום רוסלאנד׳ ביט בעתי
 נענע; ראכע-דורסטעם רעם שטילליננ ארף נונג

נליקק וואהרעם איין בעפעסטינען. צו דייטשלאנד

 בא; •דאס גאציאן׳ פראנצאזישע ־יא פיר עם איזט
 אבלעהנענדעס איין דיעםבעציגליך פעטערסכו־נ אין

 שיינט נעש־קק ניטינעם איי; ציינט. פע־דאלטען
 שיטצען• צו יייללען איינענען זיינען נעכען פראנקרייך

 יאפאג- הויט ד״לער ביט איזט :אך נ־עבאנד דענן
 נעבדט. פ׳־״נדשאפט רוסישע איי- דער נעקאבבען.

 איזט רוסלאנד ביט בינדניסםעס א״נעם ווערטה דעי
 שאן דאבען -אם :ציוייפעלהאפטער זעהר איי;
 שוטצ-ענגעי איין אידיענד ערפאדרען. מאנבע זא

 ע׳־פאהרונג ט־דריגע; דיעזער פאר פראנקרייך ייילל
ט נור עם מאנע י בעוואהרען  גע- אללער ביט נינ

ם זיך שטרעבען׳ דארנאך ייאלט ע עז  צו שוטצע -
י ענטציעהען

 פאלרסבלאטט ■יידישעס אי:זע־ איזט
פאליטיש?

— אנפיאנען. טעדהדע אויף אנטיוא-ט איינע —

 ביז ליידענשאפט•.ביט אונבעשרייבלינער ביט
 נאטט- אבער נעשטיינערטער■ נ־אדע יאבםטען צום
 שיינדיי- דער נ־ייפט וואוטה אהנבאכטינער ראב
 צייטו:: ייד־שען שיינהיילינע; דער רעהאקטער לינע

 פאן אונזער׳ דערזעלגען נוטמער לעטצטען דער אין
 אונטערנעדטען בעגר־םטעם ווארם ד־טען פיעלע; זא
 יאם- ע־ נאננטע נובבער פריהערען אייגע־ אין אן.

 אויסודוק דענזעלבען .׳פע־אינגייקטעם איין זעלבע
 בעקאננטע דאס גענען ז״נערצייט ער נעברדבטע

 פ- ־ ל העדרן אבער-ראבבינער סאנטדער דעם פא;
 קולטוםמיניםטערם דעס אנפראנע א־••• טין י ש
 באגן -ער גוטאנטען. אבנענעבענע י׳ ק א ש ט

אט  פעראוג- אלם ע־ ייאם :פעך ענטשיעדען -
 זיך שטעללט בעצייכנעט ביפרוננע; איגד נלירט׳

- געאלאנעג-פיד׳־ע־ ־־א הערים, זיעגרייך אלם  פ
 פאן העננאד אוגד פערשטעקקטען. אי; ער וועלכע
 וואורדען אייגטראט׳ ווא־טען ערקאננטען •ע־עם

ען פא;  בלוטיגען ביט נעלעהרטען א־טדא־אקםען י
 גא־ בלאטט אונזע־ או:־ הי־בנעש־קט קאפפען
 ער -אם ע־־לאדטע ע־ גוממער ערסטער יעסמע;

 האש- געגע! האלטע■ יייר־ע זיינער אוגטע־ עם
 •עדא־ זי־ ע־ ייעלבעם ביט פאלעב־ז״ען• צו זעלבע

 בעשאפטינט צייטונג ז־־נע־ נובבער יעדער אי;
ם צייט קו־צען דער אי; האט ע ג  זא בעשטאנדעס -

א -אם געפיגדען׳ אגקלאנג אללנעבייגען  ייאיטי׳ -
 ענטשולייגען צו פינליך רעדאקטערם ארבען העם

- אידם מראנען וויר איזט.  איג- יער אלל ווענען אי
א בעשיבפפונגען ערדארטע;  אונם געגע! ע־ -
אטם גע־יגגסטע; דען ניבט שליידערט׳ ר גא־ י  יי

ענן :ביטלייי גו־ אידן פיר עבפפינדען  בעקלא- י
 טדאט- נענען ־ע־ דע־יעניגע׳ א־זט גענםווערטד.

א- אלם וייס׳ ערוויע־ע־ן צו ניבטם זאנען פי  אונ
י ש־בפפ-ווא־טע טדינע

 אונזער •ועלנעם יו^דלוואללען דעם דאנק
 נלרבענם- אללען;יטנעזיגנטען ב־יא אוגטע־געהמען

 אנגעגעד׳בען דער אין וויר זינד פינדעט נענאססען
ע אלל לאנע׳ עז  פאללקאבבעניע־ ביט אננריספע ד
וידערלענען. צו רוהע

 עדוואהנטע יער ראם נעגייא עם ודססען וויו־ •
 זא־נפא־טינ זעדר בלאטט אונזער רע־אקטע־

 נאנדענקען׳ דא׳י־בער לאננע גור מוסטע ע־ ליעזט.
 פיג- צו לאביריגטה דעם איים ארסוועב איינען אום
 אוג- זיין דזרך זעלבסט זי- ער וועלכעס אי; ־ען׳

ם פא־געדען קוואליפיצירבארעם ל ע ק ק י ו ו ־ ע  פ
 ״נאנט־אג- ערסט ער האם קאבבטעם זא דאטטע.

״ ;  בע- פעטיציאנען יען צי פערד׳אלטען דין לן
 רעבטפערטינען צו זאנגטאגם-־־דע דע־ טרעפפם

ע ייעלבע אויף אוגד זוכט. י  ער ז דאם ער טד׳יט וייז
ד ייא י־א־טע אונם איגטיע־ש־עבט  גיעמאלם וי

האבען. ניעדערגעשריעבען ניעבאלם געשפראבען
 אי־נ- א־טד׳ -יא -אם ניבט׳ דורכאוים זאנטע; ודר ;

 ״דעסהאלב זאנ:טא:ם-־־דע הער בעצינל- נאבע
א ער ודיל בליעב,״ אונבעריקדבטינט  אננעלענעג- יי

ע. פער־אטדען סיבאן דר -עם ד׳ייט אנ ע ד  א״נ
ע בעהויפטינג יאלפע א־  ענטשיעדענע אייגע "

 העד וועלבע; איינפליםסעם׳ י;עם איבע־שאטצונג
 טיד׳אט- באבטע׳ צושרייבען אלטעהעררדן־זעלבסט

 ווע־ע־בע;־טצטגאךיעבאלםבעזעם- אבע־ זאבלי־
פער עדנאטצלינעם זיין גור דאבען ודר האט. □ען

 פריידע- נעקעננצייכנעט. זאגע ד־עזער אי; פאהרען
 רע- דיא אין טאנעס א־־נעם ע־ ראם שטראדלענד

 זעלבםט-נע- אונענדליכער ביט ער ייא דאקציאן.
 ביט שילדערטע׳ ״הכבד׳ י־אםע ־־א פאללינק״ט

דרןם־בא] בייא א־טדאייא־םע; ־ע; ער וועלכער
 ער שטעללט הייטע נעשפיעלט. שטרייך איינען ,

 ודר קאננען -אנעגען אב־עדע. אין —שטו דיעזען
ב ענטוועדער ער -אם אלם זאנען׳ ניבטם א ל ד  ם א

א ם עי -אם א-ע- נעשפ־אנען אוגוואה־די־ט -  -ע
ט. ע ט י י י׳ טיו

 אייגען ץ נ י ו ו א ־ ם ־ע־ אי; י־־ -אם
אג: שטא־קע;  באגן דיעזען א־גע־ט בעזיטצען אני

 אוב- דיעזע־ נערייכט אבער ם נ ו א י זעהר באר
 אונזער -אם צי־נט׳ ע־ יענן עי״־ע׳ צור גור שטאנד
 הערר ווא דדפטשטאדט׳ יער א•; :ו־ ניבט בלאטט

 אי־נעם פע־גע־ ך■ י י ־ ראפל ־׳ אבע־-־אבב־גע־
 אננע- אוני נעבלדעטסטען נעלעהרטעסטען דע־

 נעביינדע׳ ארטה׳ דער ב־טיליעדער זעדענסטען
 בעדר אג־ע־ע או:־ ל ק ג א ־ פ אדאל־ הערר

 נ י ל ל י ו ו י • ר פ 7ז א~ י״א־עז ע־פבען ייא
 זאג- בעלדעטען׳ אינם בייא פ־אגיבע־אצ־אן צי־

ן דעק ו  נענענעגען פע־ן אוג־ נאד דיען אי; א
 נאליציענם זיעבענבי־נענם א־נגארגם שטאדטען

בע אבאגנעגטען צא־ל־״בע ביקאיייגא רעד אוג־ ,
 בעשיי- אוגזער -ורך אינם ודר נונפט דערען זיטצט י
 עד- צי פע־נע־הין —א וררקען ־עדליבעם דענעם, |

א ניבט ט־אנען ודד וועריען. ויםסען דאלטען  י
:י ליפפען דען אד־- א־ט־א־ארם־ע א או ת- י ע  נ
 פיר ט־עטען ־— דערצען. א־ם נינגםלאדנדן־ט

 בעאנשפרובען אוגד איי; וואהרהייט אוני רעבט
 פאלקם- שעם— עבטעם איין אלם גיבטסאנדערעם

ם ודר ודא דין צ־ בלאטט׳ ע פ־א- אונזערעם אי; -

א טיישונג■ •עדער אום  אינם זעדר זא ביט י
 וירד■ בעט־יעבען אבזיבטליב־ייט סאללענדער או־גע

דאם אדף דיעביט וויר ערקלארען פא׳־צוב־יגען,



י ועם קרוביו ועם אדיו עם שלום וכרבה ' נ י  א
 למעלה אהוב שירא בדי בשוק. :בר■ עם ואפילו
 י־:'. וברבות הבריות על מקובל ויהא למטה ונהמד
 את אבי• יקשור אלהיך ה׳ את ״ואהבת :בכתוב
 על מתאהב שמים שם ״שירא :מום־־דשכל מוסרו.

 חבמים תלמידי ומשמש ושונה קורא שיהא •רד■
 הבריות מה הבריות. עם בנהת ומתנו משאו ויהא

 ־בו אשרי !תורה שלמדו אביו ״אשרי ׳ עליו אומרות
 י תורה למדו שלא לבדות להם או־ י תודה שילמדו

 דרכיו• נאים במה הביטו. ■או׳ תורה, שלמד פלוני
ויאמ :אומר הכתוב עליו מעשיו. מתוקנים במה

 וישעיה 1 אתפאר בך אשר ישראל אתה ״עבד : ר•
 הבמים תלמידי ומשמש ושונה שקורא מי מ״ט!.אבל

 עם בנחת דבוריו ואין באמונה ומתנו משאו יאין
 לפלוני לו אוי ־ עליו אומרות הבריות מה הבריות■

 לו אוי י תודה שלמדו לאביו לו אוי י תורה שלמד
 נא■ ראו תורה■ שלמד פלוני - 1 תורה שלמדו לדכי
 ועליו י״ דרכיו מכוערין וכמה מעשיו מקולקלין במה

 הי ״עם להם באמור ל״ו> ויחזקאל אומר: הכתוב
- '׳׳•צאו ומארצו אלה

נשנבו' ומה אלה■
יצאו• מפי־מי ה

נוסיף אשר ובכל נשמעו■ מקום ובאיזה זמן ובאיזה

 דברי־מוסר יקרו מה
עד נשכח אותם בשמענו

 ולעורר לבנו להלהיב אלה דברי־קדש יוסיפו לשמעם
 ויראת- תורה בהם ישיש היים ;בקרבנו הדשיס היים

 לחכמים ואהבה הכבוד—רנש בהם שיש ה־ים :שמים
 בתורה להתינע החסין בהם יסיים חיים : ותלמידיהם
 אליי,ים בעיני ה; למצוא הבדל לטובת ולהשתדל

כ לשעתם. רק נדברו לא האלה הדברים - ואדם.
למי הם ו־אוים הדורות• לבל אם

 על חמלתו נם נדלה ב; אבי־ הכמת בנדל
ת דו ב  תכן אשיר והישרה הטובה מתקנתו הנשקפת י
 להסקל היוצא בל בי :והיא למיתה■ הנדונים לטובת

 ׳■זויא ישלהו ■ עצמי על ללמד זכות לי ״׳ש :ואמר
 דברי־ את ויבחנו בדרך אתי ידברו והם ללוותו דרבנן״

 יש ואם בדבריו״ ממש יש אם לידע ״בד הצטדקותו
 אפילו לבית-די; להחזירו ■עליהם נטל אזי ״ממש״ בהם

נפש-הנדון. הציל למען פעמים וחמש ארבע

*> ה. היד
 ד,שפתים מסי אהיותי יין
 שנים. פ־ מצב־ ים ש־ פקדת ל•

 כנברת פעם בשפחה פעם
 דברר. פעם נאלמת פעם

 מועדת נב־ת אינני בראש
 עומדת. נברת תחת ולעתות

 שליש־־ בנבירות אינני נם
א השניה הק  תיש״ה. ־בת י

 שפתים. דבי באין נו מן אנו־ש
 השתים גננירות פועלות בלעך

 ידל־תועלת אני בשפחות אך
 פועלת. רבות אני יב־אשן

 לתמי בשם נק־אתי פעם
שמי. זה יקרת בלי קפוךה אני שם

רעטהזעל•

דא;;ע. א-

.*י נוממער אין ראטהזעל דער אויפלאזוננ
)..........וו: צפני׳ ב; חן חן■ : י-דה דע־ 1. י
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ד נ א כ-ב ו ר ב
פערלאגסבוכהאנדלונג דער אין
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ך ויענען , א
- ברוכבאנד■ פאלליטצער״טע יא: אדף.

:־: דעס אדטד-ענען דאב פעייאטע לל״;הטע
ט א־־נע ■א:א־ א•;־ *ג־א״מל

 נעטראנע! 8נא: אזנד טא; נ״א קיכדעדן אז:ד דא־ען הע-ען,
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............ ״ ניעשל^סק•
־' י דע אננאנע אוט עלדנע נדטטעללונג :•■א

 דע- איגד
בעפ״דעט.

 10 א״גזייטינ ;פריין;[
האלפטע. דיא :■;וער
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 עקסטדעמי- :,■;הטל־־-ע־ געראדעהאלטערן, באנדערן.

 קראנקענפפלענע צו־ אללען אונו אירריגאטעורם טאטען׳
 א״פטע־ק- איך טא:ע בעזאנדערט נענעניטטאנדק. ;אטהינק

נוטטי-סוםפענזאריען, אונד ה־רשלעדער- דיא איץ־ וא:
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זאעבען זינד
מחזורים סעסט־נעבעטע,

 ר ע ש י ר א נ נ ו א מיט באנדען ׳■׳ אין פאללשטאנדנ
 בעקאננטען ריהמליבסט דעם פאן איבערזעטצונג

 דיא ערשיענען. פירעד אינני פראם. נעלעהרטען
 אוגד דריק אונד פאפיער זאוואהל או־סשטאטטונג■

 ערשיענע- ביזהער אללע איבערטריפפט איינבאנדע■
א אונד נעביעטע דעזעם ארף ווערקע נען  פרייזע ד

 יעדע- זעלבע זיך דאם מאסם־נ■ זא זינד דערזעלבען
קאנן. אנשאפפען

 דיטשער אונד יידיש-דיטשער מיט מהזורים אויך
ערשיענען. דאזעלבסט זינד איבערזעטצונג

בערייטסיפערטיג. ארך איזט תרנ״א פיר לוח יער

בוסהאנדלו:: ד־א
פאן

נ ר ע ב נ ר ע ט . עט ש פ מ א ק
 1יי ־אמנאבנאססע בודאפעסט.

 לאנער אססארטירטעס רייך איהר עמפפיעהלט
 קרי. 50 ביז י" פאן סדורים ספרים■ נאטטוננען אללער

 עלפענביין א,דער סאמטט אין ברויט-נעשענקע פיר
 ציצית■ •תפלי! חומשים■ מחזורים, ־15 פל ביז י ״י• פא;

 אלטע תורד, ספדי קודשי, בלי שופרות, מגלות■ מזוזות■
 טליתים זיידענע אונד וואללענע פיינע נ־יע■ עט
 טליתים. טירקישע עבט אויך פלי. י־■! ביז 2 פאן

 לשלהן■ מכסה פרוכת■ אויף קונסטנאלדשטיקקערייען
 ביללע- דען צו נ. ד. או. מפה הופה■ לם־ת■ מאנטעל

 ג־אפסע איינע דאבע זאעבען - פרייזען. סטען
 ספרים זעלטענע וועלבעד אין נעקויפט■ ביבל־אטהעק
ה זינד. ענטהאלטען מ י ש . ר ם י ט א ר  נענען - נ
ח אונזערן וויר זענדען קר. פאן'־■ א־ויזענדנו.  לו

ב ״ נ ר  ניי- דען אונד יידיש-דייטש מנהנים מיט ת
פראנקא. מארקטפערצייכניססעז עסטען

ביללינע פארצינליכע
 ודרה:־אטיס רעם;אטור-וי״נעס פע־מעהיו::

געלעהרט.
 בלאטטעם דיעזעס עקספעדיציאן דיא אן צושריפטען

״8- אונטעד

^ א01ז!01.ז 8ז61*׳11 }ק1011 ג

-03.880

סאדאוואססער-פאבריק. אפנער עויסטע
:אטירל־בע־ דעדע־לאנע

מיגעראל-וועססער׳
א*;ד :;ס-—סיפא:-מא;ט ) 11■ 30־ 83141ענ4ם71

א 3. .ז

 ה־יפט-ניע־ע־ או:ד :•אב־"■
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נעצייבנעם. ע:טיטפ־ע:ע;ד פטע•—פא־׳: נעזעטצליהען דע;

פרייזע: בילליגע א:נד דדערהאפכדגרףט בעזאנדערע
 זאדאוואססעד-פאבריקאנ- פיר בעדאדפס-ארטיקעל אללע אי:־ זאדאוואםםער-זעלבםטענג־וויקלער
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ש י ד י ט ם ע י ט א י ב ס ק ל א 8פ

בי ע א י ( י נ ר ד ל ען צי א ט ט ש ש  ט- א
 ן אבסאלווירטע דער וואורדע א) י י ר ע ש ל א ה

 ! העירם־ דעם ז^רן קי י נ ם ו ז לע>)| הערר יוריםט
 פראיו־ אלם צייטונג״׳ ,,דראהאביטשעד דער געבערס
ם איזט עם אויפנענאממען. טיקאנט ע  ערסטע דער ד

 שטאטטדאלטעי״א- צ־ם נאליציען אין דער יודע,
וואורדע. ערנאננט פראקטיקאנטען

א י ד ע ו ה ו ר ס נ א ט נ נ א י ז נ י  א
• ן ע ם ק א ד א, ה ט ר א א • ד ן ע ד ו ק 1י  א

אטט אוננארישעם דיעזיגעם  איין דאם ערפאהרט׳ בי
א־ איינע אונלאננסט שטאאטס-סעקרעטאר  ארטי

 ד־א ד,אט■ עמפפאננען דעפוטאציאן דאקם־יידישע
א זיך י  פאלנען פארויםז־כטליבען דיא איבער אידים ג

 דעי בעקלאגטע. זאננטאנסרוהע-געזעטצעם דעם
 דעפיטאצ״אן דיעזער זז^לל שטאאטס-סעקרעטאר

 וייגע' העררען' ״מייגע :האבען נעזאגט פאלנענדעם
 וואורדע האנדעלםמיניסטער דעם עדסצעללענין

ן א י ר דאם בעדיכטעט• ע ד ו  1 ־ יי ע נ ד׳ א י
ט נ א ט ם מ א ז ן ע ד ב י  ■ 1 ע ט ל א ד נ

 יעטצט רוהעטאנ ד־עוען דיא דיעיענינען. דאם אונד
ע זאמסטאג אם אוץ• באלד בעאבאנטען׳ נאך די  אי

 הערויס- זיך עם ווענן ווערדען. אפפנען געשאפטע
 איב- פאלש מיניסטער דעי דאם זאללטע׳ שטעללען
 וועלנעם איבעל דעם ער ודרד דאק איזט, פארמירט

 זאננטאנם־רוהע דיא דורך יודען ארטדיאדאקסען ד־א
 צי- ארפמערקואטקייט וייגע וינה אויכגעזעטצט

ווענדען.״
 יעי ויענען אבנעארז־נעטע.) (דועללירענדע

 שא־נעלאששע;/־־ אבנעוןרדנעטענהויזע איש ״א:׳; פא-נע
 עייישע; צווייא-קאשטשע; צו עם •אש ארפטייטטע שטידש״טען

 י. ע •ט ט ע ו ו אונד ■ נ א ל ט •י ־ א ■ א ; דעשוט־דטען דע;
 אננעא־ד- לעטצסנענאננטען ניידע; דע; ;יא6 וואוידע נאיא״
 ציי״א אלוא האטטע עד נעפא־דעדט. ל ל ע ו ד צוש נעטע;

 אי: פע־ל-עף דועלל ערפטע דאס נעשטעדען. צ: דועללע
 :אנעל■ איינק שאלאני עדהיעלם ■עדאך צווייטען איש נל:ט■:,

א א־ש. לינקען דע; או-. ד,־עב  יעני■'־ צו־ לענטען איצטע -
 אן. טע־באנד איינע; זאשאיט בלוטו;: שטארקען דע־ לו:צ
 יא:■ ז־ץ׳ נעצוואוננען ווירד אננעא־דנעטע טע־וואונדעסע דעי

ד־טען. צו נעטט ראש צ־־ט נעדע
י ע נ י ־ א י  י • ן״ ־ ט ם ־ י ״פ ע ש י ד י

אני פ־ייטאנ אם  בעצי־קם- בודאפעסטער דעם פאר פ
 אבע־ קודצע■ איינע י פ א ו ו ר א ט ריכטער

 אייגע שטאטט. פערהאנדלונג אינטערעסאנטע
 א ל א ק א־וואן דעם נעטאהלין דיא זיך ייא פ־ייא.

ט י ק ם ו ו א ק עננ  רע־ אדם דירזע פאם אוגד נ
 עהרענבעליי- ווענען זיך האטטע דייסט׳ פונם נינא

ל פעדאנטיוארטע;. צו דיגונג ד  אנדעין איינעי זיא ו
 דאטטע. פערזעטצט נעזיכט אינם שלאב איינען פרדא

א־דרעם נאי- אננעקלאנטע דיא ריבטער דער אלם

 איך זאנע דאס :זיא שפראך פראנטע■ אלטער
 פראצעפם דעם מיט אלטער מיין האט וואם ■ ניבט

ר - ?׳׳ כזדון צו ע ט כ י  זיא זינד יאהרע 3״ אבער :ר
 :ע ט נ א ל ק ע נ נ א - י וואהר ניבט אלט׳ ד>!ך
ץ ץ ביטטע. א סט וואורדע א  טא־ פא־יגען אים עי

אטע  יען אונטער יגעלאבטער אלט. יאהרע 23 נ
 בעשאפטי. וועלכע ד: ע ט כ י ר - צוהארערן).

: אידר האט גונג ע ט נ א ל ק ע נ נ א - י ן ג א  מ
ץ זאנע דאם  ר ע ט נ י ר - י ניבט דורכאוים א

 - זאנעך היער עם ן ע ם ם י מ ז־א :<שטרענג>
: ע ט נ א ל ק ע ג נ ץ זאנע דאגן נוט׳ א  עם א

 מיין פערשוויעגענהייט. דער זיענעל דעם אונטער
 נעבא־ א״ן איזט נאטטע אנגעטרויטער עהעליך מיד

ר רענער י  ער ש סי ו ר איין צוואר אוגד ט ש פ
 ודא :יידץ דאך זינד זיא :ר ע ט ב י ר - פירפט.

ץ קאננטע  טרדען איהנען טיט פירפט איין דא ז
 וועכםעל- רעליניאן איחרע ז־א דאש אהנע לאסשען׳

: יי טען ע ט נ א ל ק ע נ נ  זעהר נינג דאם' א
 ״נאך לאגער אים אונז ליעסען ודר .צו איינפאך

 פליב- דארדף באלד טרדען׳ ריטוש■ טיליטארישעם
די טעטען  ודר ווא ן׳ ע י ו ו נאך רוסלאנד או־ם ו

 בעגיאבען דאגן אוגד ליעסען טרדען ודעדער אונם
 אונס ודר ווא ט ס ע פ א ד ו ב נאך אונס ודר

 - דאבען. נעשווארען ע י י ר ט עווינע נייע־לץ
 גע- זיא האט זעעלזארגער וועלכער ער. ט ג י ר

 ■ קיינער נאר :ע ט נ א ל ק ע נ נ א - י טרדט
ענן ץ י דע האט אונם פפאפפען. דיא האשפע א

 וואונ- דיעזען נאך - נעטרדטי זעלבסט נ י נ א ך
 וואללטע אנגעקלאגטען דער אדסזאיען דערליכען

 איינען דורך ני־סטעם־צושטאנד איהרען ריבטער דעד
 ראם דאצו לאססען. אונטערזובען נעריכטם־ארצט

בט יעדאז־ עש ; א דא ני  דיא אינצודשען קלאנערין ד
ט צוריקנעצאנען קלאנע א טער דער וו^ררך. ה  יינ

אי־נשטעללטע. גאנצלץ פעיהאנדלוננ דיא
א־= האנאראר.) ארצטליבעס היבשעם ואיין

 נאך טאציענש איי; יך1••- נ א־זט ששיטאל יידיש;־; נעלינער
 שע־שאנען זיין עד נאבדעם .נעשטאינען ליידע; לאננע־עש ,
 שע־שאנט׳ א־צש דעש שא-ק שילליאנק אנ-ע־טדאלנ שא• :
האטטע. בעהאנדעלט איד; ־ע־ |

 ״נייען דעם ורוד נ) ר ו ב ם ע ר פ ם י ו יא
 ״ראבבי- איין דאס נעטעלדעט שורנאל״ פעסטער

 אל- דער ישיבה. דארט־נען דער נאטס-קאנדידאט״
עד אן הארער טעסטע עז שלע ראבבינישען ד אכ  ה

 ודעדעד- ודר דאבע. פעראיבט זעלבםטטארד א־ינען
ע נאכריכט דיעזע כעבען  דא הינצופינונג׳ יעדע אהנ

טעלעני.) וזיעהע אבווארטען, דאריבער נאהערעם ודר
 הע-ד יוני 28. אט איזט ו • י א פ אין ט>!דעםפאלל.>

 יעלי- יעפ ענקעל איין ייאי עי נעשטארנען. ל ע ז • ■ ט לעא
דעי וואיתנד נאשענש. :ליינען יאננינעיש ■יא-עייע- נע;

 עי ט־אט ריינםראטהס-וואדלען כישע;—אסטע לעטצטען
 לא-א- ו־אהלבעצייק דע; שיי אנגעיא־־נעטענ-יאנ־־יאש אלם

■.—א טעא-בוטשאטש-שניאטין

אדפטריטטע שקאגדאלאזע
— אננעארדנעטעניזויוע. אוננאדישען איש —
א ראש פ^ראדסצוזעדען. וואר עם  א״שעי- ד

 נענען קאטפף ערביטטערטען איינען לינקע מטע
 פיהרען ״פערוואלטוננס-דעפא־ם דער נעזעטין דאם

 טיניסטער-פראזי- דען נענען אבער זיא דאם ודוד:
 לי. דיא נענען אונד י ־ א פ א ם ג־אפען דענטען

 פער־ ריקויכטסל^זער זא טיט פאיטייא בעראלע
 דערדע, אדפטרעטע; אנשטאנדעם דעם לעטצונג

געדאבט. ניבט מאן האטטע דאם
א שצענען: דיא ץ ד  א־ם דאננע־שטאנ זייט ז

 אבשפיעלטען׳ אבכעא־ינעטענד־יזע אוננארישען
 פארלאמענטארישען דען אן לעבהאפט עראיננערן

ט ל מ  דער טאנע באזען דע־ וואהרענד דער טו
 טיניסטער- דאטאל־כען דען גענען וועדר-דעבאטטע

ץ טיסא פראוידענטען  דען אין אונד נעריבטעט ז
 פא־טזעטצונג זיינע שט־אססע;-־עטאנםט־אציאני<;

האט. נעפונדען
 שטאטטנע־ דאננע־סטאנ אם דעי אץ ש!א;
 שטירמישען איינעם צו עם קאם ויטצונג פונדענען

 טיניסטער־ דעם רעדע דער וואהרענד אויפטר־טטע
 ש א ו ו ט א קארל וועלכער אי; פראזדענטען׳

 אונגארישען דער ״בעלידינונג איינע נענאששעז אונד
ץ צאג אטוואש וואללטען. פינדען גאציאך  וועגען ז
 דעם ״ארדנוננםרוף״ דען צודשענרופעם איינעם

 יטטירמי־ ודיט - צו. י ש ט ע ם פ־אזי־ענטען
 אבנעארינעטענהדזע אים פ־י־טאנ אם עם נינג שער

עי אין גריפה י נ א ל א פ צו. עדע א״נ  נ־א־ דען י
 אונד י ק א ש ט גראפען דען ־ נ א פ פ א פען
 לעטצ- אלם אן. ־ ־ א י א נ אבנעארדנעטען דען

 פער- וואללטע׳ אבדעהרען אנג־־פך- דען טערער
א אורזאבטע  אה־ענ- איינען אייסעדסט-לינקע ד

א- לארם. סענדען—צע׳ אי  צוד יואהל וואורדע ג
 ״נ־עדעד- ווארט דאם ער ודיל כעדופען. ארדנונג
 ־אס א־זט טהאטזאכע אבער :געברדכטע ט־אבט

 פארם- דאצו אפפאזיציאן דער צורופען דען פא; ער
 אבנעארדנעטער וואורדע. הערו־םנעפאידע־ט לץ

ץ ליעם ־ נ א ל א פ  הינרייסשען׳ ווייט זא ואנא־ ז
 הדזעם דעם טיש דען אדף פו־פט נעבאללטער טיט

 עם ארסצושטאסען. רופע ודלדע אונד קלאפפען צו
 פראדדענט דעי ־אם לארם■ ודסטען זא א־ינע; נאב
טושסטע. אדפהעבען צ־־ט קורצע פיר דטצונג ־־א

 -אש שפ-אבע צו־ אומשטאנד דע־ קאם עם
איינע- וואהרענד י ל א ר א ך נאבריעל גראף

 ן איי; ש־ייבען, געשאפטינעם אויפפאללענד זא איין שטאדט
 | נע־ צו א־ש אללע־ נעיואשפנעטען שא; נעווישפעל נ־נשעס

 ; יאשא־ש אי־ עיקאננשע יאש הום־טען, זי;ד עש אנאנשען.
 העע־עש- זאלנעי אנואסמלונג דיא דע;; שעש—נעז ייאש אנע־

?״ מאססעץ
 ש**א: ג־^סשען איינען בעאבזיכטינק הוסיסק ״ד*א

 איי־ע־ אי; לאננע שאן נאהיט עש ■א־שעלעש. עי-עדע-שע
א• •אדאגן ע־מאדדונג נ־״זאמען דע• ז**ט ש^ן מיטטע׳

 דאנן או:־ נעשליישש פפעדדען שאן נ־עשלויא אין דע־ ש. א :
 ! קאנששא;- דע־ נעשל־שע דיא ע־ ודייל וואודע, שע־ניא״ש

 1 אלש וואללשע. אנערקעננען ;•נש ק־ינע:שע־ואששלו;: צע־
 הוששי■ דע־ אנ:עזא:דשע; דיא ד ;ו 5 ש י נ ־ ו קאיזע־ נאי
 י עעפליעס, דיאהו:;ען מיש אהד עשששי;; או:;:אדי; ועי־ טען
 :עלזן•־ דעץ קאיזע• דעש ען—בעהא היעדגעץ ד*א לאבעץ דא

ד ;עקיודינט ואש  1 דיששישישען ;א:צען דע; :ליינציישי; או
 שא; קא;■; א:דע־ען איינען איש ע;שנאשען. היעיהעד העע־נא;;

 איוש נעשסע־ן וואהלען. שישפע איד.,־עי אויש נאדשען
 ש־■־;'; א•;- םאנ;ע־ .שאבא־־טע; שא; :יאששעשעננע איי;ע

 אייונעש־אששע;. היעד איש, ק ס • ז •אהא;ן א;שידרו;: אווטעי
 -שא־ אש אי;זעל :־אשען דע־ אוי־ וואו־דען שא;;ע־ דיא

 שטי■ נ־יא קלאסטער איש וויינער דיא או:ד ט־א־י זיטצעו
 או;ז שי־ או:טע־;עביאנט. :יישטאדט דע־ אי; אשנ־אזיאוש

 אנע־רא:־ דיא הוסיטק ייא ווע:ן :ליק, איי; עש איזט יודע;
 ד,ידע;- אלש קאטראליציזסוס דע; נעט־אנטען ויא נעדאלטען.

ד טהוש  אן, איזדאעליטען דיא אלם זעלבשט זץ זעהען או
 א״:ען אםםא;־טע־ שאאניטעי, שילישטעי דיא נע;ען וועלשע

 קא;ינליך דיא וואהרענד ראטטעז, שיד־ען צו ק־יע; דיילינען
יוי־ יאש .עשולדינען, ידען אונם קאשוואל־קען נעזי:;טע;

 איך אווטע־שטיטצען. וואששען או;ד :עלד שיט דישיטען -א
 נע- איי:ע זעלנשט זישקא ■אד,א:ן דעש איך דאש ;עשטעהע,
 ש~־;־ע שיי;ע יאש אהד ;עשע:קט, :עלדעש שוששע ד״שע;דע

̂־ נאך אונד אננעק״סט וואפטען דעננע א״נע  •עשיקצ טאב?
 האט דסקא אויסצוי־*:שעץ. האטים קריענע- ^יא איש האבען,

 נע• עחיכע־וננ6 -יא ארנה נעדאנקס או*£-יכםיג י־6•א ט-
 געב^טע צו מיד טא:ט נאנצען זיינעד טיט עי ראש נעבעץ.

 יודעג־ ראש א־זט אויך טע.6בעדיי זיינעד איך •וענן שטאניע,
 זינה, שטא־ט דע־ הע-רען הושיטען היא יייטיעש פיע־טעל,

ששען, שעדי־ ;־:ט  יעדע יויא יודעננאששע, דיא אונה נעש̂ל
נעט.״6£געא אונה:א:ט טא; אנדע-ע,

 דך ע־ אהיעש ■א־טעלעם, שלאש קהדעיי, ליעבע יאך,
 ;ערק. דוד,ע צו־ אהש לאששט .ששאש איוש .עש ע־דאנ.
דאששעלט שאדיש, דע־ א;שטיע;נו;גען דע; :אך ש־נאעל, דעיען

 שאדלעש אץ ;זיין שא־איבעי שאנשע שיטטע־;אנם
 ■ודע:;אשםע עננע דיא אי; לינש זיין שא;ד דע־ •••א־ז שיי;ע
 שא:שעל אץ דינט וועלנע. שא::על, א—1 נעליישטעטע אה־

 שלישען. ע;טלא;: ד,ייועד דעד שויע-ן דע; אן נעהיללט,
;ע לי־זעשטען דעט ני־א :אושהער זיא ששאר,טען אהשטליך

 ש־־טטע, איה־ע העששטען אהד צוואששען ז־א ציקטען יש
 ע;ט;עהעץ. צו ע;םדעקקה: דיני שלושט שליהינע די־ך איש

ציעלע. אש זיא שיענע; ׳;:־־י־
א־י:ע. דעי של־סטערטע רויז״, יאיטעלעס ארט .,היעד

 דיעט- שיין דאף; דע; אץ וויר :עלא;;ען טה^־ דיעועש ,דודך
 אשש;עי. או:פ ווידד מ־טנענראנט, שא־יא-נל- איך דע; ייך

 נריננק דיעזע לייטעד, איהע שטעהט שוששען -עש ;ענען
שם■•:!; אונד או־ף דאשזעלבע ריענעלן £ע;שטע־, א;ש ווי־

א וועלנעש אין צישטעד, -אש אי;  ע;.י6שלא שאדכע; ניידע; -
 נענליי- דע־ א־־נע־ שלישטע־טע קיליאן-. נום, .וער־

 ראש דורך נינט ניטע אהזע־ע דאך קאננען •ויי .אנע־ :טע־
-ו רינונטערשלעששען ל־־טע־ ־ע־ א:•־• שענשטע־

 אניעיע דע־ כענאנן איננאציאוטי, ־;•:ט, האנט א■־,־
̂ן  א־ד• •יאה־עני ־אטד. איך •ריש דאשי־ אוץ אנע־ :נייעש ש
א איהנען שאששעט, שאדשע; ניידע; דיא שיקשטיש אונד - 

 דע; אונו■ אינע־ווע־שעט, שיטנענ-אנט. ■וי־ ויעליע קוטטען,
 שע־ שדייק אש זיא דעי שטעקט, שונד דע; אץ קנענעל

 אה־ א־־ז טהי־ע דיא איננע; שאי איך ־■ענלע ה־נדע־ט■
 אונד -אז דע; אץ דינטע־ט־עששע איינע אינער אייך שיי־ע
 וויי והד שט־אששע. דיא אוי־ טהא־ קליינע דיעועם דו־ך

 נע- ווי.־ האבען דאנן אונטק, וויע־ וויעדעי נל־קלץ עישט
 דע־ עקקע דע־ א; וויי והד שלונע איש ששיעל. ויאננענעש

עיוואיטעטי. וואנען דעי אהש "א ■ודקנאשסע,
איין נדט -וא שיקשטוש: טיינטע ,שאיט-עששליך׳

 נעלארניננ אונזעדע־ שיט זאללשט אונד בי־שע שיאכשינער
 שוש אנשלא; אונזע־ י טדאט צו־ נו; אבע־ זיין. צוש״עדען

 קלאנליך נישט ע־ זאלל דין. ש־נוטען ווענינע־ ווע־ק דאש
שישליננען.

נעאששנעט. ששא־טע דיא קיליאן האטטע אונטעידעששע;
 קרם ;קנאידטע אננעלן איהדען אץ אהדא־נאר שאשט וועלנע

 נעלענט, שענשטע־ -אש אן ל״טעי דיא ער האטטע -אשע איש
 אונד שיקשטוש שאינטע דאנן הינאן, צוע־שט ־־אשש איננאציאוש

 נאב נעשלוןשםענעושענשטע־ האלנ דאס קיל־אן. לעטצטער אלם
 שאננע־ דיא וואיען שאן אה־ נאך, דרוקקע שוואנק איינעם

צישמעי. איש
שאלנט. ושא־טיעטציי;;
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 הערדם- ביייען דעי קי־נער ראם ענטשיעדענסטע
 >!רטה>!י^קםען רעד ■טיט בלאפזטעם דיעזעם נעבער

 שטעהט׳ 33דל1יר בע א־־נענדוועלנעי אין קאנצלייא
 דורכפיה- א־טד׳ דעי פראזעט דען וועדער ודר ראם

 אי־ אדע־ סעקרעטאר דעססען נאך רונכסקאמיטיא;
 דיעזער פעיזאנאלע פאם יעטאנדען בערד,דפט
 ויער האבען. נעשפראגען טאנאטען זייט קאנצלייא

 מעלרע דער קאק. בעודיזען דאפאן גענענטהייל ראם
 פלימפע דיא י ליננעי איים אונם בעצייננע אוני דך

 דאהער איזט ״י־אטים־אננאנצע־׳ דע־ פאן פאבעל
 ארך ודסםטען ורד דא־דען. נעדיבטעט פעדנעבליך

א וואט ניבט ״ - ט ־  אננאנסירען צו קאנצלייא א
 י"א זעדען צו נור עם א־זט דיהרענד האטטע.

 קאנצלייא■ ד־עזעי פ־אזעם דעם א־ן נעננע־ אונזעד
 צונעש־יעבען■ באזע אללעם ■אד,יען זייט ער רעם

ע פלאטצלך  דיא נאפרך אייגענשאפט נוטע א־נ
 ירא - ענטדעקקט. מענשענ-קעננטנ-ם׳ ״טיעפע

 אונזער ־־א איזט. אייסערוננ דיא גלדבודחייג ווענינ
 דאבבינער א־טהאדאקםען היעדגען דעם נעננער

 בע- צו יעדער וררד לענט פונד דען אין אונם געגען
 זאנפטמוטה דורך דעזען דעי ודסםען, אודטדדלען

 דער קעננט, פאנן הערפא־־אנענדען טאקט אונד
־ -אם עבען ודים יאקטע־ ־עז הערר שלויע י  ק״נע ו

ך טאבט עי אוני זינה קריעכער  אופ- ד־עזען ז
 בייט •־ר ־אם עם איזט וואה־ נוטצע. צי שטאנד

 י־א־ען נ*םט :אך ב־זדער ראבבינער איטה היעדגען
 פערזאנלינק״ט קיינע נא־ אינערהדפט ודר ודא

ע- נאטט נ־גט יעשאה -אם דאכען. ארפגעזוכט  ג
 יעם א"ם זאנדעק נלייבנילטינקייט אדם וואהרע.
 ינ־ש"- אדפדריננליך ניעמאנדעם ודר ודיל גרונדע.

 צייט יעדע־פאנן ניבט האט איכר־נענם יואללען. נע;
א פוססע אוני י  הדפט- -ע- פערזאנלינקייטען רען ג

 לאסט צי־ איהנען א־נ־ הע־ומצולוננעק שטאדט
פאללען. צו

 א־נ- אב בעטריפפט׳ פ־אגע דיא ענדליך וואם
 פע־- א־זט פאל־נדש פאלקטבלאטט ״יידישעם זע־

:פאלנענדעם אויף היעטיט ודר ווייזע;
 אנפרא;ק היעסבעצינליבק ־־א אום
ד איניע־ע־ פיע־ע־ ני ־ ־ ל  אגא״ענטע־ (

אי  בעאנטוואיטען■ צ־ אונצדר״דייפד: או;ד ל
 בלאט־ אונזערעם קאפפע ־עב ור־ האבק

א טעם  אונפאיטדד- :בי־געפיגט ווארטע -
 ״הישע א•;־ ק טי ל־ פא פי־ א־:א; אישעס

 פאלקס־ יי־ייבעב או;זע־ אינטערעסבק.
 ־אס האט אי;־ טייב ל־ א פ א־זט בלאטט

א;:עלע;ע;ה־טק פאל־ט״טיק איל ריעבט■

ט ס ע ש י ד י י ט א ל ב ס ק ל א פ
נע פרי־אאינר י י ז ט- אפפען לבס  זע
 הא אייסערן׳ צו מיינו;: שטענדיגע

 אבער־ביינער• הערק רעם הענרק צו וד־
 ■הייפט- הער ק רעשפעקטיפע מייסטעים׳

 פאלי־ אק פיר היא ׳ קאבםא שטעדטייטק
 ערפאירעיליכע נעזעטצליך בלאטט ■טעם ט׳
 5250 פאן בעטדאגע איב ץ א י צ י ו ק

האבק. ערלעגט ;ולרע•
 נעלד-שטראפעך אונד געפאננניס- -שווערען צו
 פעי־ נערנע יואר,ל נעגנער אונזער אינם טאכטע

ויארטען. רארדן־ לאננע קאנן ;־ * אייצד״לם
 לע- אם לאננע נאך אללטאבטיגע דער איהן פאנע

 אנשטאנדיג ודא זעהעי ער דאמיט ערהאלטען. בען
 ויענן ראנן, ווערדען נעפיהרט נלאטט •יי־שעם איץ
 זאכ-־עננטניס נאטה־גע א—נו ניגט דאצו פא;

 רעי- -אם איני וייללען עה־לינען רען ארך זאנדערן
י מיטנרינגט בעשט־עבען ליגע

 איך ווערדע פאלנענד, סאטערס אונפערגעםליבען
 דיא ליענט, טאכט פיינער אין עם וריט זא שטעמם■

ט ע ש י ר א ט ם י ה פ א ש ד נ י י ר  צור- פ
ה א ו ו ע כ נאציאנע! ב״דען דיעזען שען

 נע- איינאנדער נעבען אפט זא פאן וועלכע ן. ע 
 געיעכטיג- איבד פרייהייט דער שרטצע צרם זעהעץ
 ער- ארפנאבע טיינער אין פיך פיהלע איך קייט.

ך רענן טוטהינט עהע א  פאהינע אונד ווייזע האם ז
עי אננ רעם זינה פע־זאפטעלט ה־ער זיא ודא פ
 אבזיכטען פי־נעי עהרליכקייט דער אוני ערנסטע

 ציעל מיין לאסםען. ודדערפאהרען געדענטינק״ט
אי איזט  ל- א ה ט כ ע ר פ י ו א ד־א אללעם פ

ג נ ו ם ט ע ס ר נ ע ד ע - ר  פריעדע דער רענן פ
 וועלכעם איינשליעסען, פערטרדען ראם קאנן אלליין

 ודסםענשאפט, דעה ענטודקקעלונג נעזונדען צור
 נור איזט. ערפארדערליך האנדעלם העם אונה קונסט

 אונם עם שטעהט העררשט■ פריעדע לאנגע זא
 ארפנאבען נ־אםען רען נעדאנקען ערנסטע פרייא

 הערפאר- דיא אלם איך לאזוננ דערען ודדטען, צו
 בעטראכטע. צייטען אונזערער פפליכט ראגענדסטע

ך קאננען ז־א יאם האלטען׳ פערזיכערט האהער ז
טאגעס-נייאיגקייטעץ.

ם א ר ־ א א ר-פ ע ז י א ק ע ש ט י י ד ו
 אבער-בירנערמייםטער הער ן. א ד נ א ל ן י א

 ־עם דאזעלבסט פ־־יטאנ אם האט לאנהא; פאן
 עננלישען דער אדרעסמע א־־נע קאיזער ד״טשען

ט  אדרעססע דיעזער אין איבעררייכט. ו
ך יער ׳ :עם ה־םט עז אין מאיעטטאט איי־ער ב

 איין איזט עננלאנד
 איפמערוואהרענדע

צו עציעהוננען

 אנצ״גען ינעם
דער

ענג- דעה אונד יייטשע; ע־ ־שען
 ם ל ע ה ל י ו ו קא־זע־ - נאצ״אן. לישען

 פ־ינען זיא עדפפאנגען פאליענדעס: ווארטעטע
 וויללקאט- הערצלינען דע; פי־ דאנק אינניגסטען

 דיעזער בירנער דער זייטענם פיר וועלכער מען,
 איזט. נעווארדען הויפטשטאדט עדלען אונד אלטען

נע- זיא נאפע; דערען אי; דעניענינען■ ביטטע■ איך
 ניטינסט נעזיננוננע] פיינער אוים־ר־ר, רען שפ-אנען,

 ר־יצענדען דיעזעם אין וואללען. צו איבערמיטטעלן
ך האגע לאנדע ך א  געפיהלט צוהדזע שטעטם פ

ע1■ א־ם איים  דערען ן, י נ י נ א ל איינעי אני
 אלם ודהר בלייבע; ע־איננעריני אין שטעטם נאטע

 דאמע איינער אונד נאראקטערם עדלען נעם איי רע־
 ראטד,- א״ה־ע־ ודיזהייט דע־ אין א־זט :־אם דיא

 ד־יע־נדע ענגלאנד רעניערונג דערען אונד שלאגע
 ־אם- ל־פט איבע־־־עם האט. פערליעהען זעננוננען

 ארערן. די־טשען אונד ענגלישען אין בלוט זעלבע
טיינעם איני :־אספאטע־ם פיינעם ביישפיעלען יען

ך  טהק, צו בעסטעם ט־ין ווערדע פא־טפאה־ען א
 אונד די־טשלאנד צווישען בעציעהוננען נוטען הא
 בע- אונד ערהאלטען צו נאציאגען אנדערן רען

ך פאן ראם אוני שטארקען, צו שטאנד־ג  שטעטם מ
ך ודרד. פינדע; בערייט  דענ- אונד איהנען טיט ט
 ארב־יט געטיינזאטען דער אין פע־איינען צו זעלבע!

ש־יטט פ־יעדליבען דע; פי־  פריינדשאפט- רען פא־ט
א אונד פערקעד־ לינע;  ציוד- דער פארדעריננ ד

ליזאציאן.״
א ד ע ם ו ש י מ ו ־) א א ־-פ ע ז י א ק ־

 פ־יערן האכצייט זילבערנע ז־נע דעפנאכסט ווירד
ם נאך באלי־ אונד  נאך רייזע ריא פעםטע דעזע

 ריקקפאהו־ט דיא אנטרעטען. ק ר א מ ע נ א ד
 א־בער הייסט, עם ודא זאלל. דאנעמארק פא;

 רעם שודענער-עלטעק ־־א ערפאלנען. ן * ל ־ ע ב
 די־פטע קאנינספאא־ דאנישע ראם נאפליך צא־ם■

בענל־טען. בערלין נאך דענזעלבען
׳ בעלנ״עז• פאן קאנ'נ רען נעגען יאטטענטאט

 דאג- לעטצטען בעלניקאם £אן ד ל א פ א ע ל קאניג אלם
־ •טפ־א:נ א'י:ם'־־ ל ע ם ם • ־ ב אץ נערסטאנ  א- :אצ ת

 נאללטע הין. -אם־ייאזע; העם צז ם - ע ט ; א ו ו יישט
ז םו־םט, היא ע  וואללטע אונה י קאנינ ־;•ם טיט .נ־עדע־ :-
 מיםראנדעלן. צו טא־עספאט הינע אים ה־־ננען, וואנען רען אץ
 רען נאים *))לקסטעננע צוזאטטעננעיצט־אטטע לאםץ־ט היא

 ע־ניטטעיטען ־עם סאן "א־ע היעזע־ טעטט. אטטענטאטע־
 איר,ן ויענן ■וא־דען■ צע־םל-טט שטעללע העי אויף פאלקע ,
האטטע. אבנעפיה־ט שנעלל פאליצ״א דיא :׳:ט |

ץ. א ט ע י ל ל א פ
וואונדעי-יב־ הער

 ־ •:יע־ט.)—•א 1-5. רעם א״ם ע־צאדלונ: (היםטא־־שע

א־טיעטצי;:.)6 5(.
 אים ■ירע;. צו •רען נא- דיך, ענטשלאם טינא;"■

א: איכע־ :אם־ינט הא־ט  צו א־ננעקע־־ע־זיק -ע־ ■יאא־ -
 ייי:עם ע־*ןלנע -עם א; ע־ צ־ו״פעלטע וווךל ערהאלטען.
 איט■ א■:־ •ייעדע־ יאטטע ש״עםטע־ ריא אגע־ בעטירענם,

 עני- נא: טינאעי א•:־ נעאייםע־ט, ויאינש דע; וייעדע־ סער
נאך. ה־אננע; רעם ליך

אננע־ע־ענע:־••:ע:ם-:ע:אםםע; א; עטםפעדלוננע; טיט
 טאנען יעטצטען -ע; אין ע־ ״א־ איים:ע-םטעט ■ויק אץ

 -*עסטע שבעיר צים ״א־־צע ע־ :זט—אננע אם־יי רעם
 טא־נ• -עם טיט ־א:״,׳־:;׳ -א אינ־ ז״ן, ם־א: אי; וושדע־

-—א־יישס•; טאן האפםטע בענאנן, אבענהע נע; ...... ז..א י
ריקקעיר•

ך נאניינט ם־א־ע ׳׳:עי- ליא י.אםםטע ק־יט  דו
 איה־עט באן נוי שם־אך הא אונה ע־האלטען. צ• נ־ויע־
עי ״ ־  בענ״םטע- נעשוויסטע־ליכעי טיאנא־טען אללען א- נ

 ז״נע קלינרייט הינע רע־צענטניטע, הינע זיא ם־יעז ״;:
נעלעהתאטקיים.

־ אים שם״,ייטע - :

 שיטטעלטע. איז־ :״עם טא׳ ״א טענאנן א"
טא־ נע־״טניטטע :־ישם ־א: םא־״אי־־■ ;׳ם

 יאם■ -אם :•:ט ״א א: ־׳:״:־״שי•;• שט־אטע היא אויה
 טיט ״א־ ״א 1 םע־:ע־טע ״א:ע:ט ;א־ע~:דע; רך העט טעל;

 ט•:- א״:ע ״אדנציטטע־. ט־יילינק -עט אי; אלל״; נעלייא
 :עטא: ע—״א ע־טיטפ6 —א אן ־א::ע •יא ״יא טע־ק״ט,

ך טינטע םע־ט־י״;::יע•׳:- ״:ע:־־י:ע־ טיט א•:־ איר־;•־, ז

-ע• א־• ט־־אנעץ

 א•-. *־,י לענדען א:א;:ע:טע; א*ינט־עםע:יען א ני
א: ־״דע־ פא־ד;טצ*::עז ביזהע־עדזזיענענען לאגנק־יא  א•:־ -

.,צ :־אט־: ע־צאד^ינ: טזדעטאגטעץ

 :ע-א <־< :אך
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 עד בעללא, :־•פע ־עט ד־ט
ט־ע־ססע ־־־א נעמאבע׳ ־עט

ך ע־יציען שטאטע־ ט״וטע; ווענינע  •איטעלעס אי
 נענ-טען. צו אנקז^טטענדען הען איט ;אטטין, ז״נע אוני
 ע־ האט טייאעל. בע־ינטעטע ם־אנע האטטינע ־״*ט אך•
 שיועט- דע־ טיט דאנן שט־ענ אונה ב־יננע ;א:-:טע; :וטע
 ווו; הינויף, ווזןהנציסטער העט :אך וו־־טרע; ז״נען א־;- טע־

 ודלל- אירן אינה ענטנענענקאט אי־נט־עטענהען העט כעיי־א
עיקא:נט. ־חל האטטע בליקע א״:עט טיט עט.

 היא אין האנד זיינע ע־ אייט ע־־אט־עטע :־•־ע־ ויה־
 דעי ״ץ־ט איין קדט ע־ י״א לענטע, נענ-טענדען

געגרג האטטע ז־א פא:ד נ־־ש

־ קאטדיען

:עזעהען.
 י נון אונד ט־שע, צו דך זעטצטע טאן

. ה קו>םעל ״ ודא :אעל, -ץ  עטטםאד- אירן טאן דען אן ע
 נא:ייכ- בעטירטע. םע־נעבענם צ־יט לא:נע דך האטטע, לע;
א אוני אנקעיי יען אינע־ טען  ניז ע־חאלטען. צו טאנטע -
ע־—ש יען נעלא::, ענהליך עט  קל־נ- דורך יעיצאנס ־עט נ

 נון, ערצאהלטע היעזעי ב־יננען. צו ־עדען ציט ןהן1ל נענדען
 ודללינען טאלטע־וננ היא אין עד,ע־ :•:ט ־"־צא: דע־ האם

״ק. םוןידאנדען שולד דע־ נעוו״זע טעי.־ :•ז וועידע, ז
 ער-6 ערקונדען צו איך וואם אללעם, איזט ייעם

■ בע־יבט. ז־־נען טי:אעל שלאם טא:טע עי ט על ^ ק רי . 
 ע־ וואם אללעם, נוןטען צוםע־לאסס־נע י־־ך טי־■ שם־אך

 ערםאדרען טהייערק אונזעיעד ׳טיקזאל האם אינע- עינעי6
 נע- דעם בייא אונז ודר נעיודינען טיטצוטה״לען. איני ודיר.

 דיא אהר,6נע אונטיטטעלבאיע דיא צונאטסט ראם דאנקען,
איזט.״ נעזייטינט םאייטע־,

 אן דעדענדע רע־ דך וואנדטע .ע־שטיינט "א־ ■איך
ך הויזעס, רעם הע־ין רען * דע־ אין אונו טרא־ען רען .


