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אינטערעססען. יידישע אונד פאליטיק פיר ארנאן אונפארטייאישעס
6־ז^6 2 .זע) 4 ?1. ח68ץ6 ע6 4 ז 86261681£ : £8652 6ת׳\6 8 11־4, 1־616ז ]

:בלאטטעם דעם פרענומעראציאנש-פרייז
:עטטע־י״ד-אוננארן פיר

נולד׳. 2 םיע־טעליאהד*נ ׳,נולד 4 האלביאהריג נולד׳, 8 נאנציאהרינ
:אויפלאנד דאש פיר

ק־. 50 נולד. 2 פיערטעליאהדיג נולד, 5 האלניאדרינ נולד, 10 נאנציאהר־נ

ע ריא ז̂ן פ־עניטעיאצ־וןנםנד־יע־, י זענד־גנען אל̂י

 אן ריכטען צו דנד
ן דיא  דעס רעדאקצ̂י

 פ^לקסבלאטט״ ״יידישעם !
וואורמהאף. בודאפעסט,

ם 8)ץ14ם 68 ק6ם10150. 2 ז 1161160, 8 :3 -8 2 מ18^610ם111 11010ם111ם1 0

סרייטאנ. אונד מיטטוואך סאנטאג, וואכענטליך: דריימאל עחט״נט
 נערעכנעט. ניללינסט ווערדען נעט״נדען אן6 קאנקוחע אונד אנציינע;

וואורמד,)א.ף. בודאפעשט. :עקשפעדיצי^ן אונד רעדאקציאן
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נייער. י׳ אונד ד^רנבוש מ־ י רעדאקטערע אונד הערויסנעבעד תרנ״א. תמוז י״ד מאנטאג בודאפעסט

ארסזאהנונגס-פערזוכע
— שואנק־״ך. אונו דייטשלאנד צווישען —

 תייטשלאנד פאן ם ל ע ד! ל ־ ו ו קאיזער
 רעפיבליק. פראנצאזישען דע.־ פראזידענט דעי אונד

א געווישש זינד ה■ א נ ר א ק - י ד א ם  פריעד- ת
 ערדבא- נאטטעש ארך■ מענשען נעזינננטען ליכפט

 קריעס איינען אן דענקט איהנען פאן קיינער דען.
א טאבטע איהנען פאן קיינער  פעראנט- שוועדע ת

 וועל פאן א־כערנעהטען, פאלנען דיא ויאדטונניפיד
 תיטש־פראנצא- דעס אויפלאנע צוריטע איינע נען

 דייטשיע דיא ווארע. בענל־יטעט פעלדצונעם זישען
 דיא שטיקקען אללען אין וו>ןיל טד,יילט ן א י צ א נ

 טהאטקדאם- יוננען׳ איד,רעם נעזיננונ: פר־עדליכע
 ער. דעו־ ענערניע זיינע אלל דעי קאיזערם. טינע;

 איין זיך .לאטטט ווידמעט. ׳פריעדענם דעם האלטוננ
 נאציאן ן ע ש • ז א צ נ א ר פ דער פאן נלייכעש

 אב- פריעדליבען דע] פאן ע ז ע י ד ארך איזט - זאנען
 איין ניין■ < בעיעעלט אבערהרםטעם איהרעש זיבטען

ל נראשער  בעפאלקערינג פראנצאזישען דער טד״
 קאדנאד. פראדדענט אלש אנדעדם׳ נאנין דענקט

 לייבטלעב־נ אויש נאטור פאן איזט פראנצאזע דער
 בעניים- דעשהאלב אננעלענט, שווארמעריש אונד

 ויענן פראזען. לעעדע פיר שנעלל 7י ער טערט
 נעמיטרע נראש-שפרעכערישען זיינעם נו־ תעזע

 אונד ניכטערן איזט דאנענען דייטשע דער צוזאנען.
 ארף זאכע דער ן ר ע ק דעש נעהט ער ערנסט.

 זיא טאנע שאלע. דיא לאששט אונד נרונד דען
 ערקלארט דארויש אונבעאכטעט. נריטצע־ן■ זא נאך
 נאציא- בי־דען תעזער •עדער פערראלטע; דאש זיך
אוישזאהניננ. א־ררער פראנע צור נען

 דער ד־טשלאנר אי; טענשען קיינען ניבט עש
 פ־יינדשאפטליבעם איין נענען שטיסמע זיינע רייטע

 .טאבטע ערהעבען פראנקרייך טיט פעדראלטנים
א אבער  מענ- קיינען דיטשלאנד אין עש ניבט עבענז
ע- דאש נור ארך ם־״נדשאפט ויעזער דער שען.  נ

 דיא וואש וואללטע. אפפערן דעם פאן ריננשטע
 טיט =׳!70 יאררע אים קריענער דייטשען טאפפעדען

ראבען. עראבעדט בלוטע איד,רעם
~ איין זעלטען 7' פ־נ־עט פדאנקרייך אין מענ

 צו בעציערוננען פריינדשאפטליבען דען פאן דער
 מאבטע. שפרעבען ווענווערפענד ניבט תיטשלאנד

 אונד ראבע נאך שרייט פ־אנצאזע צווייטע יערער
 רעם טיט בינדדם איין ציעדט אונד פערנעלטונג

 ראם אן אננאדערוננ איינע־ רושלאנד בארבאדישען
פאר. ד־־טשלאנד נעבילדעטע

 עם קליננט אומשטאנדען זאלבען אונטער
 פאר- איינען פינא־א פאריזער דער ראש זעלטזאם.

 אוגד 'דייטשען צורשען אוישזארנונג צור שלאג
 ייננשטען ז״נער איינער אין מאבט. פראנצאזען

 טאדום א״נען בלאטט■ דיעזעם 7י בעמיד,ם נוממערן
 עם פארדערן. צו טאנ רען אן אויסזארנונג דער

 דייטשלאנד ראם פינדען. צו דארין דענזעלבען נלרבט
 ■אררע אים עש דיא פראורנצען. ביידען רען פא;
 רען איינע ע־אבערטע פראנצאזען רען פאן זלי"

 ל- ע 7' זאלל דייטשלאני צוריקנעבע. פיאנצאזען
; אונד בעראלטען ם א ז ע נ נ י ר ה ט א  וויע- ל

 פאר- דיעזער קאמע אבטרעטיען. 7םראנקרי אן דער
קאיזער וררדע דאנן פע־וררקליכוננ• צור שלאנ

 דאררף באלר קארנאר סראזידענטען רעם ורלד,עלם ן
קאננען. אבשטאטטען 7בעל אי־נע; פאריז אין 1

 רעגיערונג קורצען אללצו דער וואדרענד שאן
 ך, י ר ד ע י ר פ קאיזעדם אונפערנעססליבען רעם
 קאי- די־טשען נענענווא־טינען רעם פאטערם רעם

 לאטד- ראם געשפראכען. דאפאן פאן ראט זערם■
 זאללע. ווערדען צוריקנענעבען פראנקרייך א; ריננען
 וואה- נעווארדען. פאללשטאנדינדייטש איזט עלזאם

 אונד שפדאבע אין איטמער נאך לאטרריננען רענד
 ראש אלל אבער צוניינט. פראנצאזע! רען נעזיננוני
 קאיזער דייטשען גענענווארטיגען רען קאננטע

 ״פינארא רעם פא־שלאג רען ארף בעווענען■ שווערליך
 פראג- דיא אב זיך■ עש סראנט צודעם א״נצונערען.

 פא; פיננער רען דייטשלאנד אירנען ווענן צאזען.
 פאן האנד רעד נאך ארך ניבט ציינט׳ לאטרריננען

וררדען. פערשפירען נעליסטע איין עלזאשש
 אונד דייטשלאנד צורשען או־סזארנוננ דיא

 קאיזער פאנטאזיע. אייטעל איזט'אלזא פראנקרייך
 זיינע דיא ערפאהרוננען, רען נאך וררד ורלרעלם
 טאנאטען ווענינען פאר פר־עדריך• קאיזע־ין טוטטער■

 פ־אנ- דער ד,יטען. ווארל 7> נעמאבט■ פאריז אין
 מאכען. צו 7)בע איינע! דרפטשטאדט צאזישען

 | ר- א ש ר ע פ צור ד־יטשלאנד 7? זיערט פארלייפיג
נ נ ו ו פ ע ם א פ ד פ ס י ר א - ר ! פ ש ן ע  ט

 גענאטרינט■ נרענצע די־טש-פראנצאזישען דער אן
ל ד  בעגע- דייטשלאנד נאך 7ז אינדווידוען פיעלע ו
 ״רעוואנש-פעראייך געריימען רעם דיא וואללען בען
 אננערארע! י ס נ א נ שטאדט סראנצאזישען דער

 : אונד זיננען נאנצעש דעששען פעראיינע. איינעם -
א איזט■ נעריכטעט דארויף טראבטען  , דער ראבע ד

 ! 1570 יארך ראש פיר ריטשלאנד נענען פראנצאזען
רערבייצופיהרען. ראש

טהאר-שלוסס. פא־
ע. אונזעדער פא־לא־עננזק דע; ארס - מי אנז - פ

 ביעטעט שר-שפיעל איינענטהיטליכעם איין
ע נ ד ר א ע נ ב א ע ש י ר א נ נ ו א ראם

 סעסיאן. זיינער סלוששע רעם פאר ז י ו ד, נ ע ט
 ליבעראלען דער רילפע מ־ט האט רעניערונג דיא

 אפפאזיציאך ״נעטאשינטען דער אונד מא־א־יטאט
 ; געזעטצ-ענם- איד,ר אינועם עררוננען■ זיעב איינען
 פער- דער ,פעדשטאאטלינוננ דיא איבער וואורף

 ] בעדי- מיט נענעראל-דעבאטטע דער אין וואלטונג״
 וואורדע. אגנענאטמען שטימטענ-מעהרהייט טענדער

 ריא פרייען׳ ניבט זיענעם רעם 7י קאבן זיא אבער
א צו. ניבט דיעש לאסשט איישערשט-לינקע  טינא- ד

א גענען געוואלט איבט ריטאט  אונד מאיאריטאט• ד
 ־יעזע ״אבשטרוקציאן.״ זאנענאננטע דיא דורך צוואר

 לאנגען פאן פליטר וואדרען איינער אי; בעשטערט
 עם צוועקק אויששליעשליכער דערען רערען, לעערען

 שפעציאל-דעבאטטע דער דאשפא־טש־־יטען איזט,
א א איבער בעדאטרוע דער בעענתנונג ד  אי־נ- ד

 פערר־נ- צו נעזעטצעם רעם פא־אגראפע צעלנען
ם דעק.  רע- שטערען נענענאיבער בעניננען דעזע

 ויענן אונד דא ראטרלאז טאיאריטאט אונד ניערוננ
א  ווירד׳ געדאטמט ב־צייטען ניבט רעדע-פלוטר ד

א אלם כיטטעל׳ אנדע־עם קיין ביייבט דאנן ד

ם נ נ ו ז א ל פ י ו א ע ם ר ע נ א ט ס כ י י  ר
איבר־:.

 בילד אונערקורקליכעדעם ווי־ט אנדערעש׳ איין
ב א ן ע ש י ב י י ר ר ע ט ש א אים ורר זערען

א טראטצדעם ע. ז י ו ר נ ע ט ע נ ד ר א ע ג  ד
 ליבעראלים- רעם רייטע רעניערוננ אשטערר־יבישע

 אנטי-שעמי- דער דעננאך 7ז טאבט הינניינט. מיש
 מינישטער. איין א־ני ברייט. רייכשראטרע אים טישטוש

 ל־עבא־- ן■ ד א ב נ א ש נראה יושטיצ-ט־נ־שטער
 ראבען פארינערגוטמער אי; דעטזעלבען. טיט נעלט

 ־ ע ד י י נ ש אנטי-שעמיטע; רעש אנכריפפע דיא ודר
א ריכטער-שטאנה יידישען רען נענע;  בעפ-עט- ד

 אדה ־ושט־צ-טינישטערש רעם ערורעדעדוננ דענדע
ע  רעדע א־שנעצי־בנעטע ייא זאורא אננדיפפע. דעז

ק דר אבנעארתעטען נאליציש-יידישען רעם י  ב
 אוישצונ איינען נאך ורד וואללען נון מיטנעטריילט.

ק דר אבנעאודנעטען ייד־שען דעם רעדע דעד א ש  ז
 אבנעארד- דע; צו נעראדט דעזער ורעדעדנעבען.

ט איננערען דעו־ נעטען  אד- איזט ער ורען. שטאי
ט אונד וואקאט  הער- איינער .־ופעם דעם 7ז ערפדי

 דער געביעטע דעם אויה קאפאציטאט פא־ראנענדען
 פאל- אנדע־עם אונטע־ זאנטע זשאק דר יושטיין.
:נענדעם

 שניידער אבנעארדנעטען דעם רעדע ״תא
א טערקווי־דינע איינע וואר  דעש אנטווארם ת

ע מ־נדעסטענש ראו־ יושטיצ-טינישטערם  זעלט- א־נ
ס י ב רעדע איינע האט שניידער הערר זאטע.

 אין אננעפיר־ט, '84ל יאהרע דעש ארש ם ק ־ א ט
 יודען צווישען נענענזאט־ן לעטצטע־ערדען וועלכער

 בעצייננעטע. אונאיבע־ב־יקבאר אלש ברישטען אוגד
 פא־ ביסטארק האט שפאטער יאררע 2!: אבעל
 זאילל ״עש :נעטראן איישערונג פאלנענדע פאריז
 בדשטען אונד יודען צווישען פע־שמעלצונג איינע

 רענן צוועקטאסיג• זעה־ ווארע עם שטאטטפינדען.
 נאבע דאש וררדען. הייראטהען ■ידיננען בר־שטען

ט׳ וריש אי־ ראשע. איבלע קיינע - 7א ־ואש נינ י  מי
 בישמא־ק ■'״ ור,־דע ראטהע; ן ע נ ה א ז ן ע ג

 נע- אנדערם נענענזאטין תעזען איבער אי־א האט
 אנג־יפף דען נענען שניידער. הערר אלם אורטדרלט׳

א ארה טאננעם תעזעש ך פיהדע טאראל יידשע ת  א
 אלטען איש דאש אן טראטזאבע בעקאננטע תא

 תא פיר נעבאט אבע־שטע דאש טעשטאטענטע
 ורא נאבשטען■ די־נען ״ליעבע :לויטעט דאהי! יודען

 תינען ״ליעבע :זאנט תלטותסט איין זעלבשט.״ תך
 אנדערע אללעש טער,םט■ דע־ איזט דאם נאכשטעך.

קאטמענטאר.־ איזט
 פער- וריטערען א־ם 7י בעדופט זשאק דר

 אנער- בעקאננטען. תא ארף רעדע זיינער לויפע
 מעדרערערקירכענפירשטען ארסשפריבע קעגנענדען

א ארף דארונטער יודענטהום• דאש א־בער  שטעל- ת
 פע־בלבענען טאנע תעזער ערםט דעם לונננאדמע
 אנטי-שעטי- דען נענע; ד ל א נ י א ה קארדינאלש

:רייטער רעדנער זאגטע היערויף טיסמוס.
 תכטער בתסטליבע דער וויא ייתשע ״דע-

 -עפראזענטאנט דער אלם אג־ע־עש ניבטם איזט
 נע- דעש טאיעשטאט דער אונד שטאאטעם דעם

 יעדען איינעש ארפנאבע ניבט עש איזט זעטצעם.
דער אין דעמזעלבען נענענאיבער זי־ מאננעס■



ם הירש צבי בה׳ יראת ו ל  נודאסעסט.) ב
ע1 אח הקולא. שמעני !י
יודע: אני אחים המשה

נקראו. בו לבלם■ אהד שם
נודעו. לנו מ־מי-הצופים

מלם־ לחם •מר אף ומחיק האחד
 בירושלים׳ בנביא נאום ונאם השני

ונע־ ונל עת בכל צדיק הישלישי
 קגע׳ ובל פשע בל אב־ הרביעי

 כפים אם מ לו אץ,ידים והחמישי
ת וגדול קטן ומשוה ה השמים. -

ל. יגע־ ז׳ נידס ■יסיע אש* ברעלה שלו דסיה־יס שר-.

רעטהזעל•
,דיאסט איינמאל געלעגענהייט דוא ווענן

 *יינק נעגעבענען 11 פאן לאשש
אוש׳ שטעלל אנדעין דיא פז*־מ, ציינען צווייא

ע־־ייבען. שנעלל דוא נענענטהייל דאש ווירסט דאנן

•י' נרפמער אין ראטהזעל דער אויפלאזונג
: דער 1. ה ד י  איי* יי־יא ״נוסף״׳ שאותיות אחת ו, אות ח

 שזיש אין ;־אה. וגה ;שה־ ;ה שדשית, אות וגש שטושית
׳פ פה של היוד תמורת הוא אש זולת ״ו״ באות יתהיל אש־

-  השגיה האות דק לעולם •גגה א מהשורש שליש• אות .
 האותיות שתי יק נקראת. איגגה אל גש ואז ״שוד״, .שוב״״ במו:

 ־בה אז לשמוש, באה .ו״ בשאות ורק במבטא, המרגשות
 המשנן.״ ״וו• מכלי-השרת: אהה היא ובשמה בנודע. תועלתה
נאגעל. אננעל■ :דאטהזעלס דעש 11.

:געלאזט האבען רינטיג
, דיא דה י בא־יש^א״ אין אבן יצחק הע־־עץ: דיא ח

 באנייציו אין פדיעדמאנן בערגאט אוגד
:העריען דיא ל, ע ז ד, ט א ר דיא

דאמאגגא. אין אוגגאר •עקב

ספרותית. הודעה
 עולם •מש לו עשה אש־ מיזעס, פאביוש הנכבד החכם

 הפלשופיה ״קורות הנכבד בשפ־ו העברית בשפ־ות לא־יכית
 פנינו1־ המוגה שי־יש״ ״קבעה בשפ־ו דיפעש הראה החדשה״

 השיידי בלוב על ב לד: האמת• מהחוקר •בצי לא נ* לדעת,
 עה בבל •דאו אש־ הנפלאים המשו־־יש באחד בשחקים ולעוף

• ־וחם. •שאש איטי אל כגפי־המליצה על
אל־ שי־י-מיזעם את מלהשוות לבבנו דהוק דחוק

 מאנדעלקערן לעטטריש, נאידאץ. משו־רינו אבירי לשירי
 •ר״־ונש בן בעולפ-האצילות עליהם מיזעם בית־ין ב* וסאמועלי,

 מבטן ש מש* הש אש־ אחי• והמליצה, השירה בעולם עליו
 בחכמת לו ־ב •דיו אשי פלשוף הוא מיזעס והחכם ולידה
 בטיב בה־וזיט נש בה לכתב •דו לאל יש בן ועל העברית הלשון

קורא. בל בעיני שי־יו ייטבו אש־ עד ודעת, טעם
 בשירי■ ה־אב״ע דדך על כתובים הם שי־י-מיזעם קצת

 ,מגלה׳ ״תוכחת ש ביט הנקרא האלה השירים אהד הלצותיו.
שני הביב־ ביב א- יצא־ איטי בעי. .1801 ב  :;<:■דטחב־ת ל

מיי :־■;ע־, אב־דט די■ יא] יע*ךמען טעפדיענסטל־נע  וי
 : עד ויעד. טוב אף נטינו יחיד הוא הזה
:הנננדיט קוראינר לעני טובו בל אי

נעביר בן וערי

מגלה. תוכחת
 עולם ובונה הותיקין, ואניטי הפרושים הזקנים בנין (לחשות־

 דבר ידו מתחת מוציא •טאינו וחזקה התקון, *עולם הנקרא התהו
משוכן). שאינו

 *אהי#ין׳ ??ק׳ לצבות
 החריפי בק הך$ן׳ לגער

 ני;ר׳ אברהם ן״נו׳ הספתח
באיריס. ומתעה נעימה_ק#גוד׳

ד׳ ספר במגלת דו מ א  ו
גדרם. ולהרוס להפר ;עץ

 '?קד׳ וכל־הפקדים תק. אל ־ספר
אסודם. להתיר עוועק ;*לא ופיו
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ש י ד י ם י ט ע ט א ל ב ס ה ל א פ
 ואגךה׳ הלכה שוני תלמוו־א׳ כעלי בעוברו

משמרים. על העומדים ד,עךה׳ ־אימי המה

 כאךם׳ ר.מה אם ;עמירם׳ למשפט היום
■ נזכרים המגנות רהזדנות רם ומטה בשלו

 דדה׳ והרב,ידו כת־יהח־ה׳ עררה
משברים. על ותחלל לידה, חבלי יאהזוה

 החרדה• קול ומה לעבוךה! בשופר מער
ושברים. תרועה לתקיעה׳ נחיה׳ הרב שנת

 שמר בוטה ״לשוא אומר: היה וכך
:בעמדם נשא ואין העמר׳ ימי ״ספירת

 והדש׳ עצרת ימי למקדש׳ נגש ״ואבן
בהר־־פ׳ •באל - לדש אנשי ״ואס

 וממדי׳ נחל ערבות ודרדר רוץ ״בעיניו
הסרים. ומכל־טוב הךר׳ ״ופרי־עץ

 ומנחה׳ מוסת בבטול הנחה׳ למדינה •עשה
ותמרורים. הצמת ודברי לשמהה׳ אבל ולהפוך

בעטו והתלמוד שולל• הוליכו הפרושים
׳ י ל ת ס מ

כפנורים. כמכה גלל חשך מפני ״אוד

נואר לציון ״ובא ישראל׳ מספרי •ולמחות
לפנרים'• נשמה להחזיר נשאל שאל והכי ׳

 השכינה׳ יחזיר מי ומדינה׳ מלך כאין
• הנפזדים נדדו* ויקבץ במה לציון •יביאנו

 לבהלה׳ הרו,עמל;לדי תהלה׳ שמו ׳בההקירה
לעקרים. טפל בין והבדלה׳ דעת ובאין

בלהות לכחש אורה■ היתד, להצדוקים
המסוך־

!הדברים עש־ת:אלה התורה׳ אלא שיור ואין

 חרם׳ הספיחים ונכה הכרם׳ ונסקל נעזק
•י לנוטרים הכרם ועתן נערם׳ היסוד יועד

 ;רפש׳ עכטיט לנפש נאוה .ולא
מטהרים״' מאמונת־כסל חפש בנדי אך

 ואבנים בעפר יסתמו הרבנים המחדשים בכה
העךרם. ושקו ממנו נאקונים׳ מים מקור

 לאהוד׳ האתיות ;ניד הנבחר העש אולם
וסופדים. ממבתגי־עסי עוכר׳ עליו ובעמוד

 הראיס, אמוני ושלמי את־הרעים׳ ד שלח
!ומורים והסלוים התועים. מן להבדלו

 לרוחה תצא עוד ?כה פעמים אלף
קוקרם! דבר וירפדו והניךוה׳ ד?זוךה השה

 שירים הנזב־ת בקבוצה ויש יש עוד הלז ומדד כלבד
 על גדול ־ושש יעשו אש־ מאד, יפים אף מונים אה־ ממין

- מדגיש. קו־א כל לב
 אצל למכירה נמצא הזה השם־

בקיאקו*. גיגציג

 המאמר סוף יבא הלזו בנליון מאסידמקום
 ו׳ ביום יושיע איםר לד,עלה בהוספה אב״״ ׳תולדות

- הבא.

, 6, *\\)11גמז 1101■(

העם בוכדרוקקערייא הער אין
לעמבעיג אי! עהרענפרייז יעקב י׳

דעס לעבענסבעשרייבונג דיא עדשיענען יעטצט איזט

הירש באראן
נולדען. ״ שטיק ״סי קדייצעי. 1״ פריי:

 נע- צו :דר :׳יא זינד סטרש או;ד ווערקע טאלנענדע
,10 חדשת אדדה ק־״צעד, ך;״ דנדוליס טיעשד קאטטען:
 ,15 ציץ אדנת אדע־ ותטר אמנון ,15 ויש־ וט ,15 שולטיד

 נאטא- ,3 לאנדשטווס-נעזעטץ ,5 םיל־טאד-נעזעטץ ;•־;■ דאט
 אלף ק־״צער. 5 -ודאלף ט״נין .4 טירא בן ,15 לעא;
 אט" ,5 באלף טתחלת חיבד ונל חיטת מאלף שיד אלפין
 בפרוע ,10 מכיי נדפש צדיקים אור ;0 משפרים לקיצים שם־,

 משולשת ברבה .30 אייזמאנץ מאת ב־ושיא הפרעות ד ע פרעות
 השקפה לבקו־ת בקורת ,00 עה״ת יצחק בא־ ,10 התפלה על
 ש וק המזון ב־נות ,15 שפירא די. מאת נ יל שירי בל על

 מברמנויא ע ם־ ציון דרכי ,8 זמירות עם דעטטא ,4 טייטש עברי
 ,8 לוצאטו סרנדה תבונות דרך ,10 הקדשה לארץ גשיעתו

 פ׳ ,15 נ־דמים מקיצי עיי נדפש ממודינא מ־יא המושר ש׳
 ש מ־ המפואי שפ־ ,20 מק׳ג עי נדפש עז־א מאבן העבור
 מאת עב־ שפת ללמוד למתחילים חנובים צוין ה־ ,20 מולבו
 הקור ק־. 00 שנה כל מ ת־ חרל״ט משנות המגיד ,00 מאה־
 לא־״ן ,10 ת־ניב משנת לוה .10 ומשכיל השיר בין ויכוה דבר־

 מעשיות הגדולים מעיטת .25 הקדשה, בא־ץ מסע אבותינו,
 מעגל ,10 לוצאטו ח מ־מ יש־ים משלת ,25 ם בש הנמצאים

 בייסק רבני תולדות תהלה עי־ ׳10 מאזולא* נסיעה שד־ יש־
 10 (בדיעפ-שטעללעי) מכהביש קבוצת ,00 המצבות וציוני
 הכמה פתה* קלה ׳25 פ־'א• מאת תונה הדון בוגרים קשי
 ,10 מפ״טיש־א א מ־ עה*ת שמחה קול •35 לוצאטו ח מ־מ

 ,20 נעבונדען דייצש עבר* מיט קינות ,1•) געבונדען קינות
 שוד. .60 טני• נדטם לד טחנד טנעל נקוד׳ט הוט־ שות
 .10 נאון דא• ט־ב טש־ יטי־־ ,80 טיאט טד־ג רשעי או־׳

 תעלוטוח ,20 עילט טנאי.׳ ■ק־־ט דב־יט עד״ח צדיקיט שטת•
 תפא־ת ,10 קח״טים דעת ,טבעי דנד דטד־ש על דכטד
 טטא־•׳ אבדק ט־יט וחולץ :־ניד טס׳ ועל ד־טנט על ט;דט

דן. 15 בשש טאט־יו ו:ל נזדטן ־׳ ר,ולדו־ ,7)1
 דאט ע־דאלט שיקט. א;""":: טיט נעלד דאט ווע־

רך״צנאנד. ביע־ כעשטעללטע
ודלל, טאנע; :אננאדטע טיט נעשטעללת: א״נע ויער

 אתד בעשטעללען נולדען צ טי־ ווענעסטענט זאלל
זענדען.

:ע ־ ש ע ־ י א
6 1 ק8 ע11ע (£ 1 !1ו11]01< 1

עדאסטישעם פרייר ק׳ קי

ב ו ר ב - ד נ א כ
 טע־לעדען פאלליטצע־ ״ףן6

 ב־יב- אונד זיכערהיימם־נודמע מים
 שז$ן ויעלכעש מיט שיטצע־,

 אוגד לואו־דען נעדיילט נדי,3$ד,יטו
 איינזיכט צו־ ׳אנקש־ייבען

 דיא וועלכעם בייא ברוכבאנד׳ פאלליטצער־שע דאש אדף.
 בעשטיממט ב־וכעש דעש אזישד־יננען דאש פעלאטע קליינסטעי

 ן פז* קאנץ ע־מאנליכט, היילונג אייגע זז*נא־ אונד פע־אייטעלט
 נעטראנען נאכט אונד טאג בייא קינדע־ן אונד דאמען הע־־ען,
 אויש- נאנצליך איזט היפטעז דעץ םז*ץ אברונדטונג דיא ווערדען.

גע*שלז*סשען.
 ליינווייטע דע־ אנגאבע אוש ע־זוכע בעשטעללונג בייא

 ביידערזייטיג ז*דע־ לינקש, רעכטש, זיך ברוך דע־ >*ב אונד
בעפינדעט.

 סלי. 10—10 ־אטטע־יט טלי. ״ )0 א״ט״טינ :פר״זע
דאלטטע. דיא ץי;דער

 שטאדלברוך- ט־אנצ' אי:י ע:נל' טאן לאנע־ נ־אטעט
 עקסטרעניי- ק־:ס=ל־:ע־ נעראדעהאלטערן. באנדערן
 ק־אנקענטטלענע צו־ אללען או:ד איררינאטעורס טאטען■
 א״טטע־ק- איך טא:ע נעזאנדע־ט נענעניצטאנדען. נאטתינען

 גוממי-םוםםענזאריען. איני ה־רשלעדער- דיא אייף לא=
 ט״נע אויף או־ך ״) טע־דיטען, עדוו״טעח:: •עדע ייע.:ע

 נע- נאבעל-באנדאשען. איני ברכבינדען עלאסטישען
ב״א אוטנעדענד ;אננאדטע טיטטעלסט שטעללתנען
,12 ?01,0X ג10מ1׳2011
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 *׳ ארי־א! איד,רעם אין שזףרדע־ט זיא דאננען. צו פע;
שטאני דען דורך ארף, נעטיינדע יעדע עי פ^ר  אי
 נע־ יענער אלל ל-סטע א־עע ראנבינער דען דורך

א לאששען׳ צו צוזאממענשטעללען שאפטע  אף ד
 זאלל ליכטע דיעזע בלייבען. נעשפעררט זאמסטאנ

 שטור,לריב- יפאם בעדארדע תאלינד־שען דער תאן
ם א פ ר ע אד ר ע  בעשטא בירנערמייפטער-אמטע) ט

עי קאנצלייא דיא אי; לאדאנן אינד ט־נט  *רטד׳ -
 ווערדען■ אבגעזענדעט דור־פיהרוננש-ראנינייבואן

א וועלנע  דאנדעלסטינים- דעם געזיאטמט-ליסטען ד
 בעמי* דאש !נזאנע - ודלל. אונטערברייטען טער
 פאם תרנפיהרוננש-קאששיםיאן ^־טה׳ דע־ הען

זיין־ו כעקראנט ערפ$לנ בעבטען
ן ע נ ע ן ע ע ר ד ע ז י ר א ד ט א ר פ

 פראנצאדשע טעהרערע יעטצט טרעטען ד) ל י ש
 ב״א או־ף. אנגריפפען דעפטיגען טיט ילאטטער

 קאי- דייטשעז דעש אנקונפט ערפאלנטען נייליד דע־
 פראנצא- אללע נאטליך דאבען האללאנד אין' זערש
 פערלאש- האפען האלראנדישען דיא •טיפפע זישען

 איים־ פאהנע דיא קאיזער דעש פאר ניבט אוש שען.
 טאבטע שיפף איינצינעש איין מיששען. צו ציעדען
ע אי ה־עפאן  .עראש״ דאטפפער דער אוישנאדטע: נ

 ציי- ער פאריז טעהרערע ראטהשילד. בא־אנש דעש
 א־הרע ר^טהשילד באראן דעם נון דרינהען טונגען

ש־ דעטפען פע־לאננען אונד אויש ענטדישטונ:  אי
- ארשדעןפערשיעדענעןפאריזער שטזףפונג ם. ב קלו

 נענע; פ־אנצאזען דער דאשש דעד נעהט וריט וזא
 איינער פאן טאן שפריכט דא אונד דייטשלאנד׳

י י פראנקרייך אונד דיטשלאנד צורשען איישזאדנוננ
קריענפ-טאדש־וטען.) דער (געהייטהאלטונג

 קאנ״נלי רע־ בעאטטען האבעןזאטטטליכע טאנאטס ד. 15. אם
 דאדי־ף אייד בעזאנדערען איינען שטאאפטבאהנען אוננאדישק
 טאב־לידיוננס- אין פאהד-אדדנונג דיא ז־א דאם אננעלענט,

 ;וי נאטי־לק איזט !דאם וועידען. האלטען נעהייס פאללק
פאדזיבטס-טאס־ענעל.) א־ינע

 א־טה' דע־ אדנאן דאס איזט ״2>ו*1<> ה!מ8>1״ו. *)
 יעדעס אום אויסדריקלק, דיעם בעטערקען ווי־ קאנצלייא.

 כעליעבט, נאטלי־ עם האט טאנבען פא־צוביינען. טהוטע—א
 דעי דיענסטע אים וויי דאם אויטצושט־ייען, :אם־יםט דיא

 דע־זעל• א־נאן אלם אינם אדע־ שטעהען קאנצלייא אדטה•
 ראם ע־קלא־ט, וויעדע־האלם האבען וו- אויטנענק. בעי;

 •עטעט אויך אונם פע־וואה־ען אונד איזט אונ־־נט־נ דיעם
 צוטוטהוננ. לאלכע איינע נענען ענטשיעדענטטע דאם אויה
 אדם- אונאנהאננינקייט אונזעיע י—פ ק־־נען אום וואללען וו-

 נלייםט אונ־ איוט פאלקטבלאמט־ .יידישעט אונזע־ נעכען.
 ראם א נ ־ א ש ע ש • א • • ד ט ■ א פ נ ו א איין

פעדקינהעט■ טיינוננ זיינע אוננעאיינפלוסטט אונד פרייא

ע ־יא ב א פנ ר  פי־שיט יוסישע דע־ רוסלאנדש.! א
 אפפענעס איין טאנע ייעזע־ האט י ק ס ־ ע ש ט ש ע ט

 איינענט■ זיך ־וסלאנד ויאם אנגעלענט. דאדינעי נעשטאנדנים
 אונד ק־אפט אונלערע :זאנט עי שטעללט. א״פנאנע עי־ ל־ך

 נע- שטאלצען העם אי; נעדאדע ענען •א ליענט שטא־קע
 לינד. •אייראפא אי; ן ע ־ א ב ד א כ וויי הא־ וואוטטליין,

 נעטםע- צוד אנשטאטט נאלנען צום פיהדט ציוו־לילאציאן דיא
 לוקסוס צום נלוינען, צום אנשטאטט איננלוינען צום דונג,

 אנשטאטט פע־יודוננ צוד פאטדיאטישטוס, צום אנשטאטט
 לאננלעבינעי אונד שטארקעד אינילא ק־אפט. נ־יסטינע; צו־
ע וו-. דנד ר ע ז נ ו ט ע ■פנא: •או א ז ד־א עס, אי  

ן ן ע ־ א נ ־ א נ י  איין :ה־יסט דאם ן, ״ ז צו א פ )1 ר ■ ■ א א
 איי- אונד שפדאנע איינענע־ נעש־נטע, איינענער טיט פ^לק
־עליניאן נענעי

- גאלנען.) דעש אונטער פאן (פלובט  לאטם- פ
 (מעקלענכורג) ף א ־ ט ס ו נ אין ווא־ פ־־ה איה־ 7 טאנ
 ש ו נ נוסטאוו יוינטאדדעים דלי־פאנען דעס הינ־י:טוננ דיא

 ריעלענשטא־- איין ווא־ פעיאורטהיילטע דע־ פעסטנעלעטצט.
 פאבטע־ איינען ד־ענסטנענע־, זיינען האט אונה טאנן קע־

 פינפיאה- אונד פ־ויא דעססען לאוויא ד. ע • ■ ט נאטענס
 בערד- איננעהינדע־ט הליל דאס אום ע־טא־דעט, ק־נד ־־נע־

 נוש נון האט פדיה אוהד ל! אום זאטסטאנ קאננעי• צי נע!
 נע- בייז״טע נייסטל־נען נ־ינענענענען איהם דען פלאטצל-
 דיא אוטנעווארפען, וואנען ביידען דיא דאנן אונד שטאסשען

 איינעם צו עד איילטע ה־ע־ויף שטאנדען. צעללע ליינע־ פא־
 אונד דאסלעלנע אפפנעטע קארדידארם, ־עס פענסטע־
 הינונטעי. האף דק אי; שטאקדע־ק צוו־יטען פאם שפ־אננ
 ש״ט- ווענינען נאך א:ע־ או--, :אך דך ע־ -אפפטע אונטען

 םלוטענד אינה פיע־וואונדעט צולאטטען. —* ■טטי־צטע טען
 שא־פ־ים- דע־ ויא נעשט־ינען, גאלנען דען ני; ע־ טוטשע

 פעינ-עכע״שען זיינעם סעקונ-ען 10 פא; פע־ל־יפע א־ם טע־
טאנטע. ענדע א״; לעטען

א י א ר ר ע ל ^ ן נ י ן.) ע ט פ י נ ע א
 דען אונטער דאש געטעלדעט, וררד ן ע ד א אייש

 ״ראטהען ואש ד, א ו ש א ט אין אייננעבא־ענען
 פא־- אפפער פיעלע שרעקליך באלערא דיא מעעריו
י א ע ל ל א זינד ד,ויזע איינעם אין דערט.  נ- י

א דא ן. ע ב ר א ט ש ע נ ר ע נ ה א ו ו  לייבען ד
 וואור- או־פנעפעדע; טאנען מעהרערען נאך ערשט

 ווערדען• ניעדערנעבראננט הרז דאש גיופטע דען■
היטצע. גראד ״■ל דארט הע־־שט עש

אדווא־אטען.! י־דישען ב צווישען <דועלל
 צווי- צוד-־קאטפף בלוטינע־ איין האט ן י צ ע ־ ב ע ד אין

- ל• אונד ד נ • • ־ פ ע׳ אדוואקאטען -ען שען : ־ * ה  
ן י י ט  נ־ידען דע־ ווארט-ווענסעל איין שטאטטנעפונדען. ש
 -ו-ך טוסטע ע ע פ פ א ק ן ע צ י א ו ו ש :•ים הע־־ע;
ה ט א ט ס ע - י ל  פ־־־נה אדייא־אט וועדדען. אויסנענלינען נ
ואינדעט.—פע נעדייטענד וואננע -ענטען דע־ אן וואו־דע

ט ט א י ב ס ק י א פ ס ע •ט ־ ־ ״

אכער-ראבכיגערם לא;דא:ע- דיגס -עדע
- אמטס־אנטריטטע. זיעעט בייא —

 אבע־-ראב- פעדבליכענען דעש שטעללע א;
א; פזלןן בינערש אני  ר ע ל ד א נאטהאן [דר׳ י

 דע*. דרי ז^דן דעששען בעקאננטלק וואורדע זצ׳־ל
 צו איבערנאהם דיעזער נעוואהלט. אדלער ניאנן
 היעלט אונד אביט זיין ביאנאטש פאר־נע; דעש ענדע
 לאנדאנער נ־אשען דע־ אין אנלאששע דיעזעם אויש

 ערשיע־ דרוקק אין וועלכע -עדע אי־נע שינאנאנע
איזט. נען

 פזןזלנענדע דערזעלבען ענטנעהמען ודר
:שטעללען

 יאהרע 10 גענדא 'ברידער טה״ערען ״טיינע
 נע- אבען נאללעריע יענער אין איך דיט עש זינד

 געשמיעגט׳ פוטטער טהייערע טיינע אן ענג זעסשען
 אויפפאללינען דען פערוואונדערוננ קינדליכער מיט

ט עבען דער אנשטאררענד פא־נאננ א־  אונטען י
 נייען איינעש אביטש-איינפיד,רוננ דיא :פאי־צא; זיך

 נור דאמאלש פערשטאנד איך אבע־-־אבב־נע־ש.
 נעלענענ- יענער בייא א יי רעדע דער וועניג:פאן

 צייט יענער זייט אבער וואורדע נעדאלטען דייט
א אפט איך האבע  איבער- אונד נעלעזען ווארטע ד
א לעזען,  אונד פאטער נעליעבטען מיינעם פא; ד

 ער וואורדען. געשפראבען פארנאננער פערעהרטען
 מוטד,לאזינקייט דעד נעפיהלען דע! בייא פערווילטע

ט אננשט׳ אונד  בעטראט■ אטט נייעש זי־ן ער דע־ ני
 דעטשען לאנדע■ פרעטדעש אין פרעטדער איין

 פער- אונפאללקאטניען גאך דאגיאלש ע- בע •שפר
 אוטנעבונב איינע אין דינייננעשטעללט ישטאנד׳

 איך■ נלרבע לא זינד, נאד וואר. ני־א :אנין אידם ד־א
ק נלוטה דער וועלבע היער, מעהדערע  עראיננערן׳ ז

ט  ל אנריעף זענען אונד הילפע ;אטטעש ער דער ני
 דער אי; וועלבע זענען, איי; אונד הילפע א־ינע

 אן אוינענבליקע דעם פאן זיבטבארליך לא טהאט
ק  דיעזע אדף פוש דען ע־ דא איישעדטען■ ש איי־ אן ז

 זעעלע ז־ינע דא צייט. דער צו ביז זעטצטע קיפטע
 אונד היילינרקט אין היימאט הימטלישע איהרע אין

 איזט שטעללונג טיינע ריעדערקעהרטע. ריינהייט
ק באראקטער. פע־שיעדענעם וועזענטלק פאן  א
ק ארפנעוואבשען. מ־טטע איהרער אין בין  האבע א
 דען ארש נאדדונג ני־שטינע ט־ינע פערזוכט, עש

 דער אונ־ דענקענש דעש פארראטהש-הייזערן רייבען
 צו ענילאנד טדייערען אונזערעש נעלעה־זאנידךט

 אלם שיר איזט פאטע־הרזע מי־נעם אין שאב-פען-
 איין דורך נאבהער אונד שטודענט אונד שיילער

 פער- צונעהטענדער שטופענטאסיג יאדרצעהנט
 ערהא- דעש א״נצעלהייט יעדע אנטווארטל־בקייט

ם בענען :>!ט- פא־זעד־נ: ייא דורך דעם צו אמטע

 נאך דאנן אום צו־יק, ענטזעטצט זיא וויך נעווזךפען, נענדען
העראנצוטרעטען. נאהע-

ק פאללצאנ פע־אנדע־וננ נעוואלטינע איינע  דען אין ז
 ־ע-—י נעוואלטינע דיא פעד־יעטה אונד וויינעס דעס פיענען

 אוי&פלאס- וו־לד דיא נעטאנטינטע. איהרעד דך דיא נונג,
 ;טרעטען צו האהלען איה־ען אוים שיענען אוינען טענדען
 •היען א ווא• ע6וואם דיא ברוסט, איה״ע דך ה^ב ק״כענד
 :־שה, שטיין דיא אן דך זיא אינדעם אונד ענסזונקען, האנדען

 ? זיננע -יינע- נויקעל-שטיעל איין עס ״אילם :או־ף דא ש־יע
 וואהד- עס איזט )־ע־1 אויפנעשפיען, האללע דיא דיך האט

 ? סיקסטוס ווי־קליך. עם דוא נילט ? לעהע איך וואס ה־יט,
 פעד- נעפונדען, ענדליך דיך האבע איך וואהד, א־זט עס ■א,

- ויזלננע אילט האס א, י נובע הנטע־  ראנע-לעכצענ- טיין פ
 מענ- אין טייפעל דוא, ט־יעבע עדעלסטען דעססען העדין, דעס

 גע- דיך איך האכע ודא ל האסט ערטאדטעט שעננעשטאלס,
 וואס אונ־ ■ונענה, ט־־נע־ פע־פיהדעד אונד ריינעי דוא זונט,

 נאך ך א ד א־לט עס נעוואנט, הולפפען צו סעהד קו*ם איך
 דיא נעוואלט, ט־־נער אין בייט הוא נעווזן־־ען. וואהרהי־ט

 נע- ענדל־ך אילט אנ־ע:נוננ דעד שטונדע הייס-עהלעהנטע
- איך ווו) ק!)טטען,  אונד טיד הוא וואט וו־עדע־צאהלע, ד

 !פאנך קראנצעסט, דוא וויא איי, . - • אננעטהאן הוילע פיינעם
 דיי; ל ווייטער נו־ ? נעהט ענדע צו עס דאס דוא, אהנסט
 וויידע ט־ך איך דעד אן )ה־•1 מיין שיד טוזיק דסע א־זט אנצען

. לופט נעקאננטעד ניע ניזהער טיט . .  ק^פטט דא )ך,1ד .
 אייער נענעט, לעטצטעם אייע־ טהוט נון, נ־ודעד. טיין

 שווע- ־ענט איין )לל1ז עם אונד נעשלאניען, האט שטינדליין
ז׳ צו אייך עם שווא־ע איך ווערדען. ־עם

נעעג- רעדענדע דיא האטטע לאנען ווילדעם אונטע־

 דען נליק, איה־עם אי; נליהטע פ־ע־ פע־צעה־ענדעס ;העט
 אונ־ האטטע, נע־ינטעט פאננע נעפעססעלטען דיא אייף ליא

̂ך צע־שטא־וננ דע־ אין היא צינע, איה־ע  איינסטי- שפו־ען נז
 איננאנדינער צ■ דך פע־צע־־טען ציינטעך שאנהייט נעה

 כיודע־ העם ש־יטט אונד אום זק ייאנדטע זיא ווילדהייט.
 העם דך לייבנארדע דינעד שפיטציע דע־ אן דעד ענטנענען,
 הוס־טענ-פיה־ע־ דען אייה נליק איין נאהע־טע. שלוןסםע

 שיזן ״א האס נעלעהיען, ניאננע נעיפעטסעלטען היא ):טע1ד
 "א־ עם האטטען. ען66)1ה צ• ע־םארפע; קיין טאננע דיעלעם

 העיאננע- ־אסם צו האך דא דיא נעשטאלט, איניפאיאנטע א־ינע
 נ־אסע־ א״; לאסם -עלענ-קא־פע־ דינעס אייף קאם. ריטטען

 נאנ• י״נע־ נעני־נט, פאיווא־טם ליינט דע־, קאפף, כדייטע־
 נאם, דויכטהיע־-א־טינעם לויע־נדעס, עטוואס ערשיינוננ צען

 פעהלען -אם נינט ווי־דע ויאדע, נעוועזען שאן דעננאך א:ע־
 פעי- קנאנע אלם שא; זיזקא ויעלםעם או־נעס, לינקען דעס

 אנטליטין ט־עפב־וינע דאס האנען. ענטשטעללט עם לא־ען,
 באדט שווא־צע־ הע־אבוואללענדע־ לאג; איין אונו־אהטטע

 וואונטינען דע־ אין פא־נע. נל־־נע־ פאן הויפט-האא־ אונד
 אייזע־נען איינען ליעביי־ננם־וואפפע, ל־־נע ע־ ט־ו: -ענטע;

שטדייטק^לבען.
 העראנרייטענדען יען לעא־איע רעדעטע זא •נ־ודע־׳׳,

- ב־יננע ״איך ;אץ  וויי דעם :אך וויאי, קאסטבא־עם איין ד
בענליי־ אין צו עילענען עש א־.:ע :עיאנט׳ לאננע

 דעי איזט איגנאציאוס קאדע־אדען עבענבייטיגען זיינעס ט,*נ;
 טאדכענ־ נייעס צו היעהעמעק^ממען וויען שיקסטושאויש טא:ך
?■ איזט טיקסטוס דיעזעד ווע־ דיא, ■יייסש אונד ריב.

 נדי- דען ־•:טעטע א־נד איננע היעלט רעדענרע היא
סיקם- .דע־זעלנע נ־ודע־. איה־ען אויה בלי- אוספי־ענדען

 אוננליקקליך )ל1נאטענל לון שוועפטער דיינע דעי מום.
ז■ נעמאנט

 דע־ צוקטע נעביפסען, שלאננע איינע איהן )ב1 איים
 אין דך דעקטע ־■עזעננעשטאלט דינע אויה, הוסיטענ-פיהיעי

 שטיטטע, טאבטינע ליינע )ללטע1נ־ פי־נטםא־ אונה האהע, היא
:רעף ע־ אלס

ע־י! .םיקטטוס  העוד נעוואלט?! אונזע־ע־ אין הי
 סיינע אין ש־־קען דיעזע; דוא האס ד-, דאנקע איך )טט,1נ

)?״1•ו עד, אילט ויון אבע־ נענענען! האנד

 ווייבעד —פי; ש־עפפטען ק,'אנל)־ענם דוינק איינען אויה
 נליקקע העם אינטע־ וועלנע הע־נייא, נעפעפסעלטען דיא
ע־בליינטען. טיעפער נזן־ דאננעס ש־עקל־נע; דעס

 ענטא־טעטע־ דיך, האבען וויד וו־דקליך! ״אלזזף
 איננאציאום - זינדע ד־ינער נענאטסע; דע; אונה פ-עפטע-,

■ ווזףהל ע־ הייטפט  נור האללונקען?! ציטטע־ט, איהד — !
 איה־ע לאזע =א; האבק. שעדענדעט באל־ לאללט איה־ צו,

 זעהע. איך ? הין ט־ך פא־ ט־עטעט נק אונד ),1ז !פעססעלן
 ניבט קוואל דיא לאללט אי־־ ;זויעד אייך וורד שטעהען דאס

 וואם ז אנטווא־ט נעבט נון אונד האבק. ע־ט־אנען צו לאננע
 דעם האהלע דיא אין היעהע־צוקאטטען בעוואנע; אייך האט

 אויה איה־ דאס וואהד, עס איזש לא שווינט. איה־ — ? לאווק
- אונד אויפנענאננק, ריב  אונשולד־נע לוטט דנדינע ע—א פ

 נע• אורטהייל אייע־ רענן דיא זא אויסנעזובט? דננפדו־ען
 ב־אטען. ביע־פאססע־ן נעפיבטען אין זאללט איה־ :פאללט

וועניג איין 1וואה־ פע-לאננק וואלליסטינעס אייע־ ד—וו דאס

י* די׳לק
פאלנט.) (פא־טזעטצונג
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 בעאב- נעזעט•; דאם ע־ -אם בענעהטען. צו וריזע
 צ- ' ט ש ו י יעם ארפנאבע ווארע עש אכטעט

 אבנע^רדנעשען דען געוועזען ם ר ע ט ם י נ י מ
 אבער דאש האט ע־ עראיננעק צו דא־אן שניידער

 ך י א נלייבע דעשהאלב אוני- נעטהאן. ט כ • נ
 בע- ב־ישטליבע נוטע אונזע־ע זאללען. צו טהון עם

 בעדענקען• ד־עזע איברינענם הענט פאלקעיונג
 אוישנעשפרא- שניידער אבנעארדנעטען פאב וועלשע

 ניכט איי.־ ז־א לאננע לא ניבט נא־ וואורדען. כען
 ווערדען• אייננעפלאשט זייטע אנטי-םעמיטישער פאן

א זץ ווענן ע- אישטלערץ ד דעי הער־ אי  שני
 בע- שטאאטע פאם א־ינעם פאר וו״גערט זעלבשט

 אבצולענען׳ א״ד רען ריכטער ״דישען שטעללטען
ע- דען טיט ו־עזער האפפענטל־ך איהן וירד זא נ

 א■״. נע־־נטס-ארדנוננ דער 1 י׳׳׳ !עש.? שטיטטוננען
 טאבעז׳ נעקאננט שטראפפראצעס-ארדנוננ דער
 דע; ציינע אין אירנענד ווענן דאשש היסט. עש ווא

־  ל״בעם- אונד נעלד- טיט ער פע־ווייגערט אי
ד רען אייט׳ נעטיםפיגען צו שט־אפע  אבצולע- אי

 ייד־שעי אדע־ כ־יסטל־נער איי; זיך האט זא נען.
ר ע ט  ייינעי אדע־ שניידע־ העררן נענענאיגער דנ

 דען אבער ווארנע איי נענעהטען. צו אבסטלערין
 זאלשע שאן ער ווענן ע־. דאש אבנעארדנעטען.

 פא־ גיבט ווענינסטענם עם ע־טהילט• ראטהשלאגע
 פאר היער עם ער ודא טהוע. לייטען טעהרערען

 ליב־ם.׳ (הייטערקייט האט. געטהאן ל־טען פיעלען
 אנוועניונג׳ 30.ז .־! דע- איהן אדף פאנדע עש הענן

 אי־פפא־- דו־ך דך מאן דאס בעזאנט■ וועלנער
 פער- נערינטייינע נענען ורדערשטאנדע צום דערונג

ט שולדיג ש נ ע ה ע נ ר ע פ איינעם פינוננע; א: ט
ע- טאנאטען ג ביז י פא; אררעשט טיט וועלנעם נ
ומרד.״ שט־אפט

 יוסטיצטיניפטעי רעם האט ״שניידער
 אנ רינטער •ירשע ניעמאלש בעלענט■

אי; אהנעה־ן געשיעהט דיעם

ע-ן אנס ה
ישטעללען,
עלטעב־ אדלע' דען

שיען ווערדעןדן־פערגעבליך ליא פאללען. םטען  אומ
אבע־- לאנדעס-נעריבטשראטה■ ידישען אי־נעם נאך

 נאך פעתעבליך וואהל ארך אונד נערינטשהאף סמען
ע טיניפטעריאל-ראטה. יידישען אינעש נ ב־טטע טי
 באדע; רעם אויף טינישטער דער דאש דאהי;. געהט

 ניכט דך איני בליינע שטאאטש-נרונתעזעטצע דער
אב- פעדלעטצונג ענענעאידרער שיעפע דיא אדי־

 טישסען עש זאנטע זעלבשט ער לאששע. לענקען
די דאו; ווערדען בעאבאנטעט דיעזעלבען  ש״־. א

 דער דך האט דא־ין אנערקאננט. זיא האבע דער
א האט שניידער הענן נעאיררט. טינישטע־ - 

 דיעזער אנערקאננט. ניבט שטאאםם-ג־ונ־נעזעטצע
איין אדר- ידיטע־ם דאנן האט אבנע^רדנעטע

 ייהישען איינער פא; וועלבעם הינגעייעזעז. בלאטט
 •ן ד א נ אין י. ט ט א צ ו ל נאמענש פררא׳

ך האבע ראב־־א ווירד. רעדיגירט  דענקען האראן א
 אין יעטצט ן ע י ל א ט י א אין דאם מישםען.

 נא- ר ע ט ס י נ י צ-ט נ א נ י ם ר ע ש י ד י י
 היא יוענן אונר פוננירט■ י ט ט א צ ו ל ניענש

 ער דיא דאש א־זט■ רייטינ שנ״דערש בעהויפטונג
 פער- צום שאן אדיונקטען פאא- איין פאן נעננונג
 איי- האטטע ־אנן פיהרט• שטאאטעש רעש ניבטען

 איטא- פאן פערניבטוננ דא לאננשט שאן נענטליך
 נע- פערנער האבע איך טיששען. אינטדעטען ליען

 שניי- דאש גליק. רענטעש איין ראך ;־•א עש דאבט
ץ דער  אננעלעגענ- ן ע ר ע נ נ ־ א טיט נור ז

א אויף ער קאננטע הענן בעפאשט הי־טען  - י י א ד
ע ר ע  טאבטע זא נעהמען. איינפרוש פאליטי־ ש

 פעריודעטען דעם טיט יעמאלם ווארנען■ דאפאר עי
 דאם אב איינצונעהען. אלליאנין איינע איטאליעין

 ודנשענש- שטאנדפונקטע פאט־־אטישען פאם אבע־
ע ווערטהיאיזט. ט א־  ז״ן דאהינגעשטעללט איך נ

׳ לאששען.
- א־ינע ק א ש ז דרי ציט־רטע ש־ייעשליך  אי

ט ל זעעלענ-פארשערש דעשבעריהטטע; שערונג א
 אנטי-סעטיטים- ״הער :זאגטע דא הער אי ז א ־ ב

ע אלם אנרערעש• נינטש יני א מום נ  ענטודקק- אי
 היא - נעהי־נ-פונקציאנען.״ דער לוננש-העטטינג
 זאנדערם אונד זאטמט אלזא ווערדען אנטי-שעמיטען

 טענשען האלבפערריקקטע ה־־נ־פע־ב־אננט. אלם
 ר ע נ ע ו ל דרי אנטי-שעמיטען היא - בעציבנעט.

 בענלי־טע- ן י י ט ש נ ע ט כ ע י ל פ־יניז אונה
 רעדנערם דעם אויבפיהרוננען לעטצטערען ־יא טע!
 האבע; הין אוישען נאך דאך שפאטט־יופען. טיט
ק רעדעןדע־אבנעארדנעטעז דיא ק אונה בי א ש  ז

געמאכט. איינדרוק טיעפען
 נ״א- רעם שעשיאן ע־שטע ד־א ענדעטע לא

פאדלאטענטש. אשטעררייכישען נעוואהלטען

ט ט א ל ב ם ק ל א פ ס ע ■ט י ד י ־

טאגעס-נייאיגלףטעץ.
ע נ י י ז ם י א ט ש ע י א ר מ ע  א- ק ד

 קאנינץ היא הע־בשטע א־ם בעאבז־כט־נטי ג׳ י נ
בענלייטען. צו ו פ ר א ק נאך

ען ן ע נ ע נ ג נ ו ה א מ ש ן ע נ ע ו (ו  1 ר
 טא- דיעזעם 10• אם ד.) ע ז ־ א ק ן ע ש י ש ו ר

 ן ע י ו ו אי; דער 27 נוטמער היא וואורדע נאטם
 דער פאן וואבענשדיפטי ״אשטע־־׳ ערש״נענדען

 .ט ר • צ ם ־ ם נ א ק אנח־ארטשאפט - שטאאטש
א נ —אי.  פאל- דער קעלם■ ט א׳ ינעש א וועניען— ״

 לאנדע איש ״יודענ-עלענה :טרוג א־בערש־יפט נענדע
• קאנפים- הער בענרינדונג -ער אי; ־אטאנאיוש. דע־

עי זאגט קאציאן  לאנדעשגעריכטש- קאניגל׳ קאיד ד
 ארטי- דער האש ן א ז ע מ א ל נראף פראזידענט

 פאן קאיזער דען נאך אוטפאננע נאנצען דעם קעל
 ריכשראטהש- דער אב - האבע. געשמאהט רושלאנר

׳ היי אבגעארהנעטע ך א ל  אייגענטהימער אלש נ
 בעשלאננאהטע דיא נ־ענען צייטינג. נענאננטען דער

ט א־לט געדענקט׳ אפפעלליי־ען ו בעקאננט. נינ
ן ע י ל א ט י א ר ( ו - צ ר ע ט נ ו  א

ג נ ו צ ט י ט ה ש ע ן ד ע ש י ש ו ) ר . ן ע ד ו  י
ם אין א  דיענש- לעטצטען דך פע־זאטמעלטען ר

 איטא- דער פע־זאנלינקיטען הערפא־־אנענדע טאג
 קא- איינעש בילדונג צור געזעללשאפט ליענישען

 יודען. יושישען דער אונטערשפדטצוננ צור מיטעם
 עראפפ- י ה נ נ א נ מינישטער געוועזענע דער

 ערקלא- פאלגענדער טיט פערזאטטלוננ ד־א נעטע
 נור ארך ניעטאלש יודען ד־א ווא ״איטאל־ען. :רוננ
 נעהא- אונה קלאגען צו פארוואנד נע־יננשטען דען

 קולטור-פפליכט איינע ע־פיללט נאבען. שיגקיטען
מטט ארמען דער דך עש אינדעם  דען וועלבע אנני

 נאציא- אעד ליידענשאפט בלינדער פאראורטהילען
זינד.״ נעפאללען אפפער צום פאנאטישמום נאלען

 נע- וואורדען קאט־טעם דעם צו^פראזידענטען -
 הער- דער י ה נ נ א ב ע־ש-טינישטער :וואהלט

א פאן צאנ ט ט ע נ א ל ר ע  שענאטאר אונד ש
י. ו ו ע י ל ל א

א ב ן ו א ש ר ־ י ה ה נ ו א א י . ד ו  ר
ן ע ש י ; ש . ן ע ד ו  ברינ- בלאטטער לאנדאנער י

 העש פלאן דען איבער טיטטהילוננען ודיטערע נען
• באראן ש ר י  קאלאנידרוננ י־א בעטרעפפענד ה

 ענגלישע נראשע איינע ודלל ע־ יודען• רוסישער
 מ״ם- י״א אדער אללע. אונד נרינדען נעזעללשאפט

 גע- ניבט נעהטען. זעלבשט דערזעלבען אקציען טען
 זאנדערן נרינדוננ. דיעזער צוועקק דע־ איזט ווינן
עי זיכערונג דיא  פערוואלטונג נעשאפטשטאשינען ד

 פער- אונטערנעהטענם. מענשענפריינדליכען דעם
 גרא- איינען נא־אן׳ עדלע דער בעאבזיכטיגט נער
 וועל- אין גילדען. צו פערטרעטוננש-אדששושש שען

 וועלט ציוויליזירטען נאגצען דע־ יודע; היא בעש
 דאנן זאלל או־ששושש דיעזער זאללען. זיין פערטדעטען

 אדשיואנ- רענעלטאשיגען א״נער צו שריטטע דיא
טען יודען יער דערונג איבערוואבען. א.ינ־ לי

 עו ,1 ו ר ם נ א ט נ נ א ז א י ד ך ר ו זד
 נלרבענשגענאש- ארטהאדאקשען אונזערע ערליידען

 צוו״א זיא דא שאדען עטפפינדליכען אי־נען שען
זאננטאג אונה זאמשטאג - וואכע דער אין טאנע

ץ -  היא טיששען. צורי־ציעהען נעשאפטע פאש ז
 איממער נאך ניבט דורכפידדוננש-קאמטיסשיאן א־טה
אנהעל- איבעל דעזעם אוץ־. האפפנונג דיא ניבט

ן. א ט ע י ל ל א פ
וואונדער-רבי דעי

י. יאהדהונדעיט.) 15. רעם ארס עדצאהלוע (הישטא-שע
זזעטצוננ.)8אר6 12(.

נעללא: *ליסטע־טע שטיטסע לי־זער 8:ד
 אונלערעס דיענע־ ט־״ע־ ע־נסט, עם, נ־־ט א ל .ד

 אלנם אלם נעלענדעט. דיך דע- נאטם, לייא נעלאבט !ההלעם
 דיי להר לאללען וליא -עטטען. צל שאנדע דע- פא;

דא־קקל-

 אב. יענע־ ולעה-טע דאנקעם,• דעם ט ״א־ .ק••;
 שטא-ק ולירד ע- :א-ם ריינען אלי־ אייך שטיטצט .קאטטט,

 דען צל ליידענם-נענאםםין אייע-ע אונד אייך אלם ליין, געגלג
מק אל;ד א::םט אין דיא פיי-ען. צו אונלד־נען ע  איייעי ל
וואיטען•■

 פא; דע; נא: -עטטל;: דעי נעוליםדייט פ-־ד־נע דיא
טק ד,אל: אויפדענלנג אלנד שדעקען עטיינ  דיא נלאדנען נ
 •יא שטיענעל נעשט־טצט, ערנסט אליף אלנד, וויעדעד ק-אפטע

א א; ליא בעפאד נא,ך הינאן. ט-עפפע דיא  קלאםטעד-פפאיטע -
 לוענינע דע־ פאטעה דע- איד,;ע; פלאנען לוא־ען. נעלאננט
 אלנד ללאה צל־יקנעקעה־פ לאנעד דעם אלים פ^־־ע־ טינוטע;

̂ן דך -אני. א—פ־יידענש איין ענטגעגען. בדלדעד דע־  דע; פל
א-סען דע; אץ לא; טא:טע- דיא אונד טאדנען, דעי ל־פפע;

 *!־■ אליף דויד לענדק אבן::ע;טען איינטרעטענדען נ־יא •)
: דיעלעי פ^יטלעטצוננע; עדשיענעניען בילד,עד לאננעןריא א נ א -  

צל. נ־אטי־ ערצאהלוננ מערעםאגטק

א פאטע־ם. דעם  :נ-ודעים דעס דענען אין שויעםטע- -
 דיא אינעד לוץ־ט קיץ ליעם אוינעננל־קעם דעם ליאננע דיא

 דל־נציט- יעדצען איד,־ע ד־א נעפידלע, דיא קאטדע;, ליפפען
 פע- טוזדאנען. פ^ן פליטה איינעי אץ ל־ך לאלטען טע־טעץ.
א: אלל שיען נעסםע;  שטונדען לעטצטע; דיא דאם --ד. י

 דיא דאם נעדאנקק, נעלעל־נענדען איינע; דע: אץ נענראנט,
 לייעדעד נענלליבטען פע־ללךען דיא -אם פא-י:ע-. נעפאה-

לייען• נעפונדע;
 דעס אלדא־טל:; דע־ אלים צלעיסט דך לואנד -ה־

 ליע- :׳:אעלם דאם נעטעיקט, עם האטטע ליא :ב־ויע־ם
 איהם ליא פליסטעיטע ל״זע לל:טע, נעללא בליק נענדעי

 שללעםטעי, דיא נו- נייט די־ י.אםט דלא ■טיכאעל, :אד־ א־נים
נערעטטעטז־ נ־ליט דיא אליך לאנדע-;

פעמאטסען, נעלאנטע יאם נעללא א: אלם אונד
 האנד. דיא איה: י״נטע אונד צו ד־:אעי' אליף ייא ט-אט
 דעס ולאננען דיא אינעד פלאטטטע יאטדע נליהענדע אייגע

 ליפפען ליינע קו:םע הייפעם אץ ע- פ־ע־טע יאנן ■יננליננם,
דא־נענש. דעם האנד דיא אייף

ליפפע; דיא אלם שפיעלטע לאבעלן פ-ידינעם א־ץ
ע ע־ אייך :פאטע-ם דעם ט  דע-ע; האני, דיא טינאעל -ינ

 אלים- ליא־טע אלם לאנטע, סעה- כענליקטען דעם ד-וק לידע-
■ פעידאנטען. צלד־יקען

 ט־אדפעטענ- אונד ט־אסטעל-ול-נעל אלנטע־נ־א־ יא
 זיינק טיט לילקא איזט דאם ל הץ־ך שוליינען. דאם —ישא

 *שפ-אם- דאם "א״ט האלט ״ע־ ■ יאי־עלעם :ענאנן שאא-עך,
 פל־כט- איי; להרי עם פי־כטע, איך אלנד נעניננט, נע־־כט
 ני:ט היער אילט טאדנעי, בלייבענם, א״־ע- ללעדדקל נא-עס

נע. ריילע :אך צולעקע דיעזעם צל איך יען ־אקל):, א:נע־■׳1י

 אונלעייעם טיט קלץםטע--פפא-טע דע- א; ולארטעט שיקם,
 איד,רע- אלנטע- לל־-ד• ם־יננען טוטטע־ צי־ אייך דע־ וואנען.

 ע־הוןלם :אלד אייך איי־ ווע־דעט פפלענע זא-נזאטע;
האבק•"

 שנעללעד לץ אום ל־־םטעשען אויפנעפץ־דע־טען דיא
 שא; דע־אנקלןטטענדען דע- ט־יטטע דיא דך אלם פ!ןלנע,

 קוים אונד ל־עםען. פעדנעהטק נאהע אלנטישטעל:אדע- אץ
ק דיא ללא־ען דנ א  דיעועד אונד נעהאבען ולאנע; יען אין ס

א דאפץננעיאנט. ללא־  דעס פ־ן־ט-אם דע־ שאן אליך :ץ: י
 טאנטינע איינע ל־א־ עם שטדאסענ-עקע. דיא אום צונעם
 אלנד פע:-ק־אנצע וואפפען, וועלנע וו־ינערן, פץן שאא־

 נעלואל- דיא •ט-טט פץ־א; ט־ונען. האניען דע; אץ פאקעלן
 אונער. :ליקע דעםםען אלים לל־יבעש, איינעם נעשטאלט טינע

 לוןדעיטע. ל־־דענשאפט ווילדע אלנד שט-עננע נ־טטל־נע
 ד־א לילקאס, שייעסטע- ייא ע, - לן נ !1 ע ל ללא־ עם

 שטאדקען איינען ייעלנע דיינק־שאאיען, ̂דיעד פיהדעדין
 י״עלינעד- איין :ילדעטען. ילםס־טענ-רעעדעם יעם :־׳:ט־־־-

 ליא וועלבע ליאפפע, איינצינע דיא ללא־ דדעשפלענעל
 איהד אין פיהתיין דיא ליעם אםצ־:ען א־יםע־עם קיץ ;ט־לנ

ע־קעננען.

 העואנקלןטטענדע דיא ■איטעלעם ־עדעטע .לעלן:ל)־ע״
 נע- יינד טאדכען .דיא ניינטע״, הו־פט ליין ע־ אינדעם אן,

 ליענען ליא האנד. אונלע־ע- אין ־•יגע־ ד־א אלנד רעטשיעט
נעפעססעלט.״ אלנו פע־ולאינדעט ק־אםטע־האפע איש דו־ננען

 נ-8 דיא לאנטע שיילאלע״, דיא זעהען, זיא ודלל ■איך
 טיאט. קללןםטער-טה־ר דיא דורך ייא אינדעם נע־עדעטע,

ליע- נאדען אש דיא אייף נליק איינען ליא האטטע קלים א:ער


