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. ם ת־המתי תחי
פאר־ האט מיר װעלכע לאטװמז. רריטע די

 אױפ־ װײטער נעכזט הארץ, שוחגרער א מיט לאזז
« רױטע די געפלאטערט דארט האט לאנג צעבז.  פ

 אליר האט איר פוז טײל א רעמאל־וציע דער פת
אקטיאבר־רעװאצױציע אונזער געזעהז

 אימפעריאליזש דײטשער ברוטאצער דער
 \ צוטריבן כאנעז. רויטע די אראפנעריסז דארטז ה«ט
 ארכע׳ אלע געהײמניש איז פארטריבז ראטז, אלע
 л ס. לעטישע העלדישע די »רגאניזאציעס. טער

 סיט ארבעטז נענופעז זחד האט ארגאניזאציע
 ט׳זײנעז באהאצמענערהיייט. גאנץ ענערג-ע גרויס

 П» בצעטער פצונ צײטונגעז, אונלעגאלע «רויס
פראקלאמאציעש.

 דײטשע די »נמהויבז זיד האט אכאל מיט
 נעװאח איז סאלדאט דײטשער רער רעװאלױציע.

 אוז איןופאנמ «ונזער ז״יז צו חבר-«נשמאט אונזעד
 האט לאטוױע רויטע די אונטעררדיקער. אי-נזער

 ענערניע געזאטלטע די באװיזז. מאצ א מיט זיד
ד\ געגאנגעז ניט איז בו אי ל

פתמזלי־ די באמומלזל הײנט האבל מייר
טז אז ידמוה. בט ײנ  גטװארל גטגדינדטט ס׳ז

 װאלמאול ליבאװט. ריגא, איל ארבטטטר־ראטל
&תפז צוױ׳י דצ הצבז טיר אלמ־גדלביז. па «י

 און באפעהימערונג דער צו שאװדעפ װאלסער דעם
סאלדאםן. די

 האט װאצס «ױ םאװדעפ דײטשער דער
 אר־ דטם טאבט גאנצט די איבטרגטגטבל אלימ
מיליציט. איר אול ראט «רבטטטר מיפל

 שטארס ל>ה אזנטערשײדעט כאחיעח צום
 אין ראטז דײט׳שע די פח טאקטיה די

 אפהענ־ הויפזעכליר זײז מוז דאס »הופאןטע. חנד
 ם׳האט װער זײ, איז זיצט עס װער דערפוז. גיס
«רגאגיזירט. זײ

 אונזער האט האװנע איז װעז צײט דעד אין
בריסקער па—גענעראל באקאנטער אלמער

 סאלדאטו־ראט. רעם נעגרינדעט האפמאל—שלרם
־ רי>־םשע א״ניסע—באריםאװ «־ז װי אדער ײ  ל

 איו איניציאטיװ גאנצע רי בליײבט דאז :אנטו.1- בו
 רעאסציאנער. גאנץ נ»ד ז׳ײנעז זײ הענט. לייערע

 מארגילאװם־ רײטשע א לוארטו זײ פוו 1קא מעז
משינט.
 רי 1א טאלדאטז די האבו ערטער אנתרע אין
 זײ באסומעז דא« ראטז. די נעגרינדעט אפיצעח

 די צוױשז שפאלטונג חי רעמאלױציאגערע. זיר
 די איז דעם איז װאקסט. אפיצעח אח פאצדאטז

דײטש־ איז רעװאלױציע צװײטער א פון זיבערס״יט
.1Ж?

דימענטשטײן. ש.

דעם אין זיכער מיר זײנען װאם פ^ר
רעװאליתױע. דײטשער דער פון גאנג

 רי האמ מיר װ«ס ידיעות. אלע די נאד
 באזונדערס. דײמשלאנד. פון באסומעז טעג צעצטע

 גע־ נאבז ארויפגעטראגו האבז מיר װאס דעס פוז
י בו ח׳ דעם מיט שפרער ר א  געװאח אונז איז л כ
 סײל דײטשלאנד איל ניט האבל מיר או קלאר,
מאכט. ראטל

 האט אלעטז פוז מער אז ארוים. זיד ם׳װײזט
 געלערנט דעװאלױציע רוסישער אונזער 4אוי ליר
 זידמיט יאגעהז צו אזוי װי בורזשואזיע. װעלט די
 וויײ ראם זי טאכז םטיביע, רעװאלױציאנערער א

צײט. רײכע די פאר שעדציר ניסער
 נײע א באשאפן האט רעװאלמציע רום־שע די

פאר־ אוטפארטײאישע א :מאכט פח פאימ
 אדבי סאלדאטז. פוז ראטל די אין שטײער׳טאפט

 אלע די פארביטו האבז װאס פויערים, «זו מער
אנשטאלטז. אויםגעװײלטע אצטע

 רע־ к זייף אי: האט ״סאװזגט״ װארט ראס
ער מימ פארטגחן• אלז ער זיה װאלױציאנעדז  «נו

 דײטשע די פראקטיק. רוםלעגדישער איצטיסעז־
 קא־ דער איז דעם מיט זיד באנוצט נורזשואזיע

 א־י־ײנ־ איז זי וועלכער א־ן לאגע, מאסטדאפישער
 מלגרב דעם 4אוי מפצה גרויסער דער צוליב געפאלז
פראנט.

תרז־ בורזשואזיט די האט' דײטשלאנד איז
 V« אפילי אה שײז־טמאל םון פארמיטלונג דער

 מער. נאד ראטז־רעפובליס. א געמעלדעט חאאזט
 פאר דײנושלאנד ערקלערט ױם־טובריס האט מעז

רטפובלימ. םאציאלייסטישט א
 כיל זיד האט בורזשואזיע די שמארצ וױ

 װער־ מוראדיקע אזעלכע פאר געשדאקז ניט אהעד
 רעפובציס״. סאציאליטטישע ראמז ״א װי טער
 באשצאסז צרזצ עת א איז אבער. איצטער זי האט

 גא־ פרענע־ז א מיט זאגן אנרופז אױפצונוצן. זײ
עולט. דעש אפצונאח כדי מעז,

 האט איר זעהט, :מעז זאגם מאםז רי צו
 געװאלט. נאר האט א־ר װאס .אלץ, רערגרײכט

 נ«ר איז עה װאס רעפובליס. בעסטע די ה?לט איר
 דײטשצאנד אין «יז אטתז דער איז אבער טעגמר.

 ה«בז מיר װעלכע רטגירונג, מאאליציאגט א נאר
 תןרש אי! איאח פאר געהאט רוםלאנד אין אונז בײ
.,מא

 דורכגע־ דײטשלאנד. איז דארטו איז אצי״ל
 אלש פאר מער נייכט. בורושואזז מיט׳[ דרונגעז
 תלילה.די אנצוריה, רעגירוגג נ>יע די זיר שרעהט

ס. פוז ת״ליגקײט טו ײגנ  אפגאטפו? אױבער דעם א
 אנתײננער די װען װעלט. האפיטאאיסטישער דער
פח דתסערײ א פארכאפט האי; ליבהגטכטל פוז

к גע־ דארט האבז און צײטונג שװאדצע־טאהריקע 
 נע־ זיי־ טעז האט «ײטונג. זײער אדויסגעבן נומע;

 אלםע רי רחסעריי. רי צוריס אפצוגעבז צוואוננען
בתים. בעלי

 דער »1אוי וזאט װי׳צסאז װאם א״נטצוס, דער
 מיר גרויס. זעהר איז רעג־תנג דײטשעי־ נײער
 ברויט רי מיט בײשפיל דעם א״״יןו געזעהז עס האבז
 הונגעריקער דער שיקז געװאלט האבז מיר װאס

 אפיציעל זיד האכז זײ װעצכז פוז איז דײט׳שלאנד
 אמע- צוגעזאגמ זײ האט וױלכאז װײל אפגעזאגט,

 «מתז דער «־ן אבער איז דאס ברויט... ריהאגער י
אױסרײד. א װי מער. ניט

 װיצסאנעז פאר פשדטמ־רא נאנץ האבן זי׳י
 ראטױרעפובלײן. איונזער התקרבות איױסצװױיזז

 דורר װאש רעם, מיט אויוף איז זאד זעצבע רי
 פאשאל אונזער ניט זײ צאזז תירוצים. «לער^ײ

« ם׳מאז בערליז. איז זיר צו יפה א  מטגליד נ
 מיט אפמאדי גטהײמטל א האבל זײ אז זײל,
רוםלאגד. אפטרטטל װטנל אנטאנט דטר

ניט. דעדוױיל איז דײטשלאנד אין צאגע די
 דאס אבער נערואונשז. געװעז װאלט אמז זוי

ווײניס- אוגז שתהט
 נא־ איר טיט דצדט געהם רעװאלױציע רי
 גע־ דורכגעניאכט אױד «יז זי װי גאננ. טירציבז

רוםצאנד. אין אונל בא וואת

 זײערע «חיף לעתען זייר דארפז מאט; די
 I אויף זיר מוזז זײ פעלעח. אוז טעות׳ז אײגענע

 1 דאם ш איןכערצײנז, פראהטיק אײנענער זייער
 ראטז־סאציאליםטישע א זיד בא אז רופז ז׳יי װאם

 דעם. אויה סאריקאט־ר א נאר ד»ש איז רעפזבלימ
 פעלצירמ ב־חשואזיע די ш דערועהז. װעילז זײ

 זײ אװ פריװיצעניעט געװעזענע «ירע פוז נאת׳יט
 אוז גױט לײה הונגעד!. п אויס קומט אדבעטער

 דארףו מעז אז פאדשט״ין, זײ וועלז נעוי־עז. וױ פײז
 שײדעשאנעלצעזאזצ—״לוערעגסקױ״ זײער שיסז

ליבפנטכט. פארנעפע; מוז »דט ןײל <«ז

 »נטװיסלט איבער גיט בוכאריז ח׳ דש* מי
 אונגעהוי־ א פדייינט לײנע מיט ליבמנעכט איצטער

 וואסשט ווידקונג זײער- אח «ניטאציע. נרויסע ער?ן
 אול דרטזדל סיל צײפציג. טאנ. צל טאנ פוז

 ראטל. רטװאלױציאנטרט שױל האבז האמבורג
ליבהנטכטל. פאר שמײטל װאם

ױ די אגיב אז איבערצײגט, זײנען »יר ש  בות
 ; ת־ דער פח ער^אתנגעז רי אויש שויז טצט אזיע

 איג־ פרילצעטאריאט דער װעט רעװאלױציע. םישער
זעצבע... דאס טאן צו אויםלערגעז זיר גימ

נײם: וױכטיגםטע
 גרױםע — האלאבד♦ אקופירן צו זיך גרײטן פארבעדעטע די

 זײנעץ װאלק און ליבאװע רינע, אין — ברױסעל. אין אױפרײםן
 דער פון םאלדאטן-ראטן ארבעטער־און רױטע געװארן געשאפן

 ראטן דער פון רעסטאװראציע דער באפעלקערובג*-ערב ארטיגער
 לכנרד לאבדאץ אין מאניפעםטאציעם אוקראיבע.-גרױסע אי־ן מאכט

דײטשלאנד. אין הובגער שלום.-גרױםער געשלאםעבעם דעם

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ן פו ( ) א ט ם א ר

רוםלאנד. אין
״װאלאסטל׳/ 12 באפרײט

 װײסע רי פון זײנעז אויעזד שײנקזרססן «ין
 וועליכע איז װאצאשטז. 12 נעװאה באפרײמ
 פוו האמימעטז אוז ראטז נעװאח געשאפז ם׳זײנעז

ציייט. ארעמע רארפישע

אפ. זיד זאגט באפטלמטרונג די
«п בעףעזני^ אין אז מעז. מעצ׳רעט בעצשס 

 נעװארל פארנוטען איז װאס ^־יעזת שײגקורספער
 איל װאצן נעװאו־ו באשטיטט זײנןט װײסע רי פוז

 אפגע־ ליד וזאט באםעלסעתנג די ןעםסטװש. דער
 ךארפל ״מיר :דערתצערט ראט אזז הצױיל צו זאגט

 אונלעיר אויפ װעט וועלכע זעמסמװע. סײז טט
 פטראזש א.יז נאטשאצניס זזןמםמ » אדױשזעצז קאפ

גיקעס״.

й'т н־Л1мв
 צו באשליאסן וזאט סאװדעפ פאהראוחנױ דער

 אאועצטצי־ דער פת פאנד פאד׳ז צוטיפסלײבז
 קאמישי־ דער כרו׳יט. פוד 5000 רעװאלױציע כעד
 5 געבז צו באשטימט אויר האט סאװדעפ נער

ברויט. פוד טױלנט
שטה. א איל װטרטטר 5000

ער‘  פאשט פח קאצעגיע .דער פה מיטגציד ד
 א ערפינדן האט קצעמער ח׳ דער טעצטנראה. אוז

 װעליכעד ״באדא־צופלעקש״, טעצעגרא^־אפאראט
 מיט טעלעגראמעש 8 דראט אײז דורד איבער גיט

 דאזיסל דעם דורד מעז קאז «ופז אזא אויפ ב»ל א
 I 5 שעה א פת משד א איז איבערנעבז אפאראט

װערטער. טױזנט

ם. רײרןאלױציאנטרט די אפ ש ט צנ ד טו ס

 אי־ר בײט סטודענטשאפט םאראטאוחיר די י
 געצײנט ם׳ױערן ראטז־טאכמ. דער צו באציהונג
 פאר־ די טענמש. דעװא^וציאיערע אוױי צעקציעס
 ביסצאכװײז גײט אוניװערפיטעט איז װאלמונג
 רעװאלױציאנזנרער דער פוז הענט די איז ארייער

סטודענטשאפט.

של. מײנט באגריפונגס־דטפט

 פאלסס־ די פת ראם פונ׳ם פארזיצער דער
 באגריםונגם אנצזנעמען פארבאטז האט האםיסאח

 בא־ אײד איױ א־י טעצענראו* דער מחטת דע״ןגשז.
לעגערט.

וױיםע. די פון לאגער אץ
רמגירונג״. ״אלרוסישגל

 אז מעלדעט, ״נאראד״ צ״טונג אופימער די
 רעגירונג אצרוסישע נײע א באשאפז פוז ארבעם די

 טעג נאענטע די «•ז אוז פארענדיגט זיד האט
 נירע די פוז נעפזעז די װעח פארעפנטליכט װעלז

 אלע װעלז מעלדונג באזונמר א לױט מיניסטאח.
 ע־זיש־ זײ אז ױערה ערהלערט נעגנט־רעגירונגעז

ניט. מעד טיח

הרובים. לײבליכט
 דער אין האנדידאטו די פת רשימד. דער איין

 נעמעז זייד באגעמעו שטאט־רוכלע אדכאנגעלסקער
 א אמ ארייז טרעט! װאס עםעח. רעכטע די פוז

װ^יסע. די מיט «כצאה

״רסגירונג״. ארכאנגטלסממר
 אצער־ אצטע די אז בעלםס, פוז איבער מ׳גיט

 טײלוױיז איז ״רעגירונג״ ארכאנגעצםקער העכשטע
 געביצרעמ ש׳איז צוצאפז. זיר טײצוױיז ארעסטירט,

 מעלבע־ר איז רעגיירומ׳/ ״צײטװײלינע א נעולאח
 דוראװ. פאצהאװניס טשא־קאװםקי, אריױ ם׳גײען
 אוז מעפאדיעװ קאדעט דער סוראסין, פירםט
זופאװ.

מװסלל. זיכייױײ
פיבי־ ״דעצא צײטונג זונטאגדיקער דער איז

 הװעצ! ״זיכערע״ פוז נעװאח אפגעדרוקט איז רי״
 האט ״נאראד״ פוז רעראקצלע די אז א.דעפעשע,

 דארו? פוג׳ם גוב. פענזער פוז הײמלאזער א באזויט
 ־טו7 רעס אז רערצײלט, האט п« יאנאװטש־נא

 דערהרג?ט דארןן פונ׳ם המון דער האט נאיאבר
 בעל־ די רעסװיזירט האט זי בעת קאלאנטאי

פרויעז־סאנאסטיר. פונ׳ם הבתיישהײט

װײסטי♦ די הלזגל
באפעלסע־ רי אז מע{, מעצדעט ב־עצסס פװ

 שײנגןירס־זז פת װאלאפטן באפדײנ^! די פח רונג
 א־ער־ זי אל רעזאלירציעס, ארויס טראגט אייעזד

 ״מיר :אמי ערקצעדט אוז ראטדמאכט די קענט
 װאש בדי ארמײ. רויטער רער אין נײז איצע וועצן

 װײםע די ;רעניצז אונזערע פון ארױפטרײבן ג-יכער
פאדחנטער.

ד א מ נ טר ײ ט• ז רי ט

 נובערניע טשערגינאװער פארלאזז דײטשז די
 זײ. מיט צוזאטעז אפ טרעטז האידאמאקעש רי «.*:

 מי־ כו־טאר דעם םארגומען האבן מיליטער אונזער
 גצוכאװ אין יאפ&אל. שטעטצ די אוז כאיקאװםסי

 מיצי־ װײסגװאררייאישע א געי-לדעט זיד זזאט
 בצל־ די פעט שטעלז ליר ,ױיצ װאש מער־אפטײצוננ.

שעװיקעם.

״רלזגירוגגס־טרמלטרונג״• א
 סיבירער די אז מעה טעלדעט פאטארא פון

 צו אינג־כז בחנה האט רעגירוננ צײטװײל־יגער
 פײער• א מיט באפעצקערונג דער צ,י זיר װענה

 עיר צ.' אױח הערט זי אז דעם, מבח אויפרווי ליכן
ט די אוז זיפטירז  דער צו איבער גײט אירע מאי

רעגירונג. ״אלרוםישער״
 ״פי־ רעגירונצ שיבירער רער פוז ארגאז דער

 ״פראוױטעלהטױע־ א װערט װיעפטניס״ בירפל,׳־
װיעסטנילו׳/ נער

ллу •у;г «шв хжхивтяаввяввяящт

פון Ю—9 גומער דער ערשינען ס׳איל

בילדונג״ און ״קולטור
:אינהאלט פאלגענדען מיש

טובים. ױם פאלקם—גענריך ש. (1
2) л -לערער• א־ן האר^דאקער
ער בן (3 ד ה- ש סאעיןלליזט השכיזז׳שעו־ מ
ארב.-קלאם. דער אלן וױפנשאגט די—באגדאנאװ (4
זינגן• און נ־וזיק פון פראגראש א (5
קאמ־ערענץ. ר3ג,-א־נז? ש. (6
д .ליבהאנעד. פאר ^נװײזונגען—ארשאנםקי י
כאלדאמ• א פון ?כױונות—איזרא־;לים ש. (8
לידער. (9

Ю) .אײפרופןן
כראני־ק. (11

רופ. 1 פרײל

.16 םרעטשיסשזןנקע״ מאפקװע,
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= צײטונג פון קאנטאױ די =
אמת״ ״דער

 אץ הוצאות פארגרעסעדטע צוליצ ארן פאפיר אויף יקרות גרויסן דעם צוליב אז מעלדעט,
טק21 פון פרײז דעפ העכערן צו געצװאונגען אדמיניםטראציע די איז אלגעמײן״ נ^יאבר. ־

קאפ♦ 40 מאסקװע אין
קאפ. 45 װאקזאלן די אױף און פראװינץ אין

אבאנעמענט־פרײז:
רובל. 24 —חדשים з רובל, 8 — חודש 1

אוקראינע. אץ
סיטװ. איז סאממ תזר

 נעװאח רערהאצנמ זײנען נאכט בא שפעט
 פארבי־ פאר סומע; דארטו אז ידיעות. קיעװ ;,פ

 חגר פון »נהײנגער די *וױשן געשלעגן טערטע
 פרײװי־ די אמ זײט א״יז פת י־אדע געױעזענער

 רער פוז מיציטער־אפטײצונגען אפיצערז ליגע
זײט. אנדע־־

 אױ םקאראיפאדספי אז יןאאנג®. ס׳ג״־עז
אראפ.

ייומאטטרינאסלאװ. איז דטמאנםפ־אצמיס
 האט יעסאטערינאםלאװ א-יז שטרײפ דער
 אצע ם׳שטרײסו כאראקטער. אנ׳ערנסטן אנלענומעז

זאהאדז• אח פאבריהז
גרוי־ א פארגעל״ימען איז נאיאפר ־טן16 דעם

 מ־ט זאװאד בריאגססער פון דעמאנסטראציע כע
 ״זאל העטמאו״, מיטז ״נידער אױשגעשרייען

 סאלראט: עסטר*יבישע די דאטז־מאכט״. די צעמ
 דעמאנשטראנטז די מיט צומיפגעמישט ז־יר ףאפז

 נעקומעז ם׳זײנעז ארתונג. די האלט,; נעהאלפן אח
 מאכ! װאש ארמײ, פךיױױלינער דער פון אפיצעח
ארעםטז. אוז זוכונגעז

כארכאװ. איז צוזאיזטנשטױםז

 ״סאטא־ עשאלאן א געפומען איז כארקאװ אין
 כארפא־ דעש ארעםטירט האט ,ױאס סטיניקעש״,

 גאנצעטי־ די צוטריבן האט אלן סטאראסטע מער
ציציע.

׳טישערײ א פארגעהומ® אין דערנאכט בא 3

 מיליטער די אה ״סאמאסטיניהעש״ די צװישז
 האי־ 5 געװאח דערהתעט ס׳זײנען העטכיאן. פוז

 נע־ פארװאונדעט זײנעז סר א אוז ראמאסעה
װאח.

פראטטספױשטרײם. א
דער־• מ׳האט װאס דעם. קעגן פראטעסט אצש

 די האיז סטודענט: אח ארבעטער סיעװ אין שאםן
 פוז פאיאזדז די שטרײפ. א עו־פלערט אייזנבאנעז

ניט. גײעז כארהאװ אי! קיעװ

אורחים. г װארי מטז
 סראשנאװס אױןז כיען װאדט כארהאװ 1אי

 צו באשטימט זײנעז װאש מיליטער־אפטײצונגע•,
רעװאצױציאנעח, די פח כארסאװ פארטײריקן

פנים• סבלת גוטטר א
 בא־ די אז מען, מעצרעט סערעדינא־בודא פח

 אונזערע פרי-יד גרויס מימ באגעגנמ פעצסערומ
 די װעצכע ערטער. די פארנעמעז װאש מיליטעה

פארצאזז. דײט׳ג־:

פלאט. חרוב׳טר דטר
גאנ־ דער אז טעלדעז, צײט־גגעג אוסראינר די

 גע־ פארדארבן איז ים שװארצז פוז ני,«ט ‘צז
־ 2 מעו ראר^ פארדיכטז צו איים װארן. לי  טי

צײג^ יאר עטציכע אח ה־בא ארד

ראטן־רעפובליק. דער אױף אנגריף דער
פארבינדטטט. די פוז אױפרוה דטר

 דורכן האבן ציײטונגעז םימפעראפאצער די
 פאר־ רי פון אויפרווי פאליגענח יאקובמט ואדיא

 דרומ־רוס־ פוז באפעללוערונג דער צי יינדעטע
:צאגד

 אז באפעצקערונג. דער טודיע זי־גען ״מיר
 טעריטאריע רוםישער דער אויף ארויף מרעטז מ־ר
 באצשעוױשטישז דעם פרז באפרײען צו זי כד־

 באלשעוויסטישע די ,ױאם סצאנגע־. אצע די יאר.
 רי פה חיצות די אז פארשפרײטז, .אגיטאטאח

 די ארוסשטוישו דארטז פת װיצז פא־־בינדעטע
פאציט. זײנעז ר״טיםז
 װי ניט מיר. װי אזױ דא, זיי־נע; דײטשז די

 אה רעכט פוז פארטײדיקער װי נור עךאבער, קײז
 ציצ! אונזעדע :,זײנע פא> דאזיקז אי־ז אררנונג.

 פאר־ די מיח סצאנגעז די זעציע. די אוז איינע
 פאר־ װעח אה פאצש זי־ינעז געיטצעו.! ׳טטײענחג

פאײק. א ארויפרופז כדי שפרייט.
 רוס־ פװ עצעמענט געזונטער נ׳־ט גאנצער דער

 העיפערס. זײערע אוז כאצשעװיקעם די צאנד־
פער־ רי געזעץ. אויםרז געשטעצט יװערן

אייבער־ װעח באצשעוױקעס, באהאצטז ,טאש
גערייט. צום גענעבן

מי־ רי נאר מיר «:ערסענעז ררסצאנד איז
 די :באצשעווייסעש רי קעגן קעמפט װאש צימער.

 די אוז . יזאזאסדארטײ די ארטײ, כרײװיציסע
 דעריבער גרינדונגש־פארזאמצוננ. דער פװ ארטײ !
 זײער ארויםנעבן טוח ארגאפיזאציעס אצע וועצו ן
 שפעצי־ דערצו װעצו װאס פארשטײער, די געװער !
ורערז. באשטימט עצ :

 אונטערגעשריבז איז אױפרוה דאזיקער דער
 אמע־ פראנקרייד. עננצאנד. פון פארשטײעד די פ,־ז ;י

 םערי־ בעצגיעז. א״טאיציעז,' רזםצאנד, יאפאי, רי־סא.
רוטעניעז. איון גריבגצאנד ■יעז,

התראת. וױלסאנ׳ס
בער־ פה מעצדז צײטוננעז שטאקהאצפער די

 נײטראצער א דוחר ה«ט װיציסאן אז מקורים, ציגער
 אז רעגירוננ. דײטשער דער געװעז מודיע מצוכדו
 װאפנשטיצ־ פונ׳ם הויפט־־באדינגונגעז די פת אי־נע

 װיצ:אז ארדנונו.. די אונטערהאצט: איז שטאנד,
 באטשאפט די אױי אז אונטערגעשטריכז, האט

 קומעו װעט רושצאנד באצשעװישטישער דער פון
 וחגח איבערגעױסז תיכף װעט בערצין, איז צוריק

װאפנשטיצשטאנד. דער

.אױטלאנד אץ
פראטטסטירט. פינלאנד

 צום אפ צײקנט רענירונג פינצעגדישע די
 עננ־ בא געבעטז האט זי אז יריעות. די מא-צ דריטז
 ; ״כעצטינגיה פינצענדישע ױנג די מיאיטער. צאנד

 דער קעגז אנטשייידן פראטעםטירט יאסאםאט״
פינצאנר. א״׳ז םאצדאטז ענגצישע ג־! ארויפזעצונג

האלאנד. טתרה איז מטז
 אז איבער. גיבז צײטתגעז שטאקהאצטער די

 פראנק־ אוו אמעײסא ענגצאנד. םון רעגירונגען די
 װעצן זײ אז האצאנד, געװעז מתרה האבו רײר

 עגינים אינװייניסםטע דיערע איז ארײנטישן זי׳ר
 ערנערונגש־פראה־סטז. לױי; געבז גיט זײ װעצ) איז

 רעװא־ א אױםברעבן זײ בא ש׳װעט נאר אזיכ
צעציע.
רעװאצױצ־ רי «ז שרײען, «בער צײטוניעז די

 גאנצע די אומפארמײרציר. איז האצאנד אץ יע
פאציאציםטז. די פוי צד אויפז איז ט־ציכער

שלום. מיטז שמחה די
 צוזאטענהאנג איז צאנדאז איו שטימונג די

 אופבאשרײב־ א>ז מצחטה דער פח שוג*. ןעם טיט
גאסז, רי איבעיפילז טענטשז »ײנגעס נרויפע ל־ר,

 אי־ צאנדאו איז דערנאיט בא טאנצטי. ױגנט די
צײמינירט.
 װאפנשטיצ־ רער האט װאשיננטאז איז א.״יר

 פאר ם׳סומען פרײד. גרויס ארױםגערופז שטאנד
מאניפעסטאציעש. פײערצ'כע

בודאפטשט• פארנומטז
 פח חילות די אז טעז. מעצדעט צאנדאז פה

 1או בודאפעשט א*ז ארײז טרעט! פארבינדעטע די
באז־פמלוטז. װיכטילוסטע די פארנעמעז

ברירסטל. איז אױפרײס גרויםןזר א

אויפ־ גרויםע װעגן טען מעצרעט צאנדאו פוז
)יבעצגיעז׳(. ברױסעצ אין רײםז

 אייזנ־ צפוז אד דרום די פח װאקזא-ציו בײדע
 אויפרײסונגס־ וראגאנעו פוצע מיט צרזאמעז יאיעז

געװארז. פארניכטעט זײנען נ»טעריאצ

 איט־ גאנצע די געציטז שמארס או־ר האט עם
 אומבא־ זײנע? אויפרײס פוז סבות די געבונג.
קאנט.

רײטשלאנד. אין
װטרל. באשאפז טרשט ם׳דארה

 פונם פארזיצער דער האט נאיאבר *טן19 דעמ
 סױ־ ריכארד בערציז. אין אײספירונגס־סאט־טעט

 טע־ רער וועגז באריכט ברײטז א געצײענט צער
 האט ער עבערט־האאזי. רעגיהנג דער פוז טיגסײט

 אויסצופירו נאר האט רעגירונג די אז אננעװיזז.
 װאפ אפאראט. טעכנישער סי׳ין אויפגאבז. שװערע

 נאר איז ראטז, די פוז גײםט אינ׳ם 1יאי.',ארבעט
באשאפז. אים מ׳דארף אזן ניטא רערװײציע

אויספירונגס־סאמיטטט. פונ׳ם דאנס א
 פונ׳ט גןאטיטעט אױםפירונגס בערצינער חגר

 םאצדאטךרעפוטאם! ארבעטער־און די פװ ראט
 באגריסונגעז. רי פאר הײם זעהר אצעמעז דאנקט

 אח דײטשצאנר פזז עסז אצע פון 1א קומעו װ«ס
מדינות. א־בריסע די פח

רײטשלאנד. פוז אנװטר דטר
זײ־ יד־עות סטאמיכטישע צעצטע רי צויט

 פריז ציייט דער פאר דיטשצאנד פוו אנװערז די נעז
 פאצ־ יאר ־טן1918 אקט־אבר 31 ביז טצתמה דער

:גנדע
נעפאנגעמ*' 'Д580ХЮО— דעדהרנעטע

פארװאיונדעטע ,260.000—פארפאצענע ,490.000
4.000.000.

קחלות. די פון צוזאגזעבפאר דעם ארום
 אנפר*גן אן קומן קהלה-ראט קיעװער אין

 דעפ װעגן קהלות פראוױנציעלע פארש־ד?:ע פון
קהלות-צוזאפןינפאר. דעש פון טערמין

 אבער נאך איז טלרמין דעם װעגן פראגע די
 -טןאקטאברר,אט15 דעם בעשטימט. נישט איצט ביז
 צונױפקלײגן געקאגט נישט צחאמענפאר דער זיך

 פרא- די אז מ׳ערװארט סבות. אוטאפהײנגיגע א צולײ
װערן. קלאר טעג די װעט גע

שול. דראמאטישע אידישע א
 א װארשע אין גרינדן צו איניציאטיװע רי

 שױן לעצטענס האט שול רראמאטישע אירישע
 פון הילף דער מיט פארמ. ממשותדיגע א אנגענומן

 פון פארשטײער װארשאװער אנגעזעהענסטע די
 אװעק־ זאך רי איז לעבן, געזעלשאפטליכן אידישן

 װי און באדן רעאלן א אויף געװארן געשטעלט
 נאהענס־ דער אין שוין שול די װעם א״בער, מעיט
װעק. געעפעגט צײט טער

אידן. בעםאראביער פון גורל דער
 אין אז מודיע, זײנען צײטונגן ווארשאװער די
 מאכן צו מבטל כדי שטארק. מען ארבעט רומעניע

 פאלי־ רומענישע די אװטאנאמיע. בעםאראכישע רי
 מינדער- נאציאיאיאלע די אז אפן, שרײבן טיקער
 פון רומעניען. צו װערן אײנגעשלאטן דארפן הײטן

 בעםאראבער באזונדער מען מײגט מינרערהײטן די
 פול איז קיש״נעװ אין פרעכ׳ע רופןננישע די אױץ.
 פצסט- רומענישע די הלזצעס. אנטיםעמיטישע מיט

 או־ף קארעספאנדענץ די קאנפ-סקירט צענזור
אידיש.׳

ליםטע. שװארצע א
 םוגאנרערגע. איז איבעראלעװארשיוװעדגאטן

 װעלכער אין ליסטע/ ,״שװארצע א געװארן קלעפט
 די פון נעמען די געויארן פערעפענטליכט ױינען ס

 און הײזער זײערע פערקױפט האבן װאס קריסטן,
 זיינען רש־מת דעד אין עלעמענ-טן. פרעמדע גיטער

 ש פונ ״פעררעטער* אזעלכע 13 אויסגערעכענט
 פערברעכן אזא נען זי• װאס פאטערלאנה פוילישן
 פיט• אידן, גיטער זײעדע פזןרקױפט א.ץ בעגאנגן

 אומ- און םערמעגן פױליש אז דערמיט, העלפענדיג
 קריםטליכע פװ איבערגעהן זאל טער ג בעװעגליכע

 אין אויםגערעכענטע די צװישן הענד. אידישע אין
 זיך געסיבן פןיררעטער״ ,קריסטן רשימר. דןןױ

 װאם אנטיסעמיטן, און ענ־דעלעס באװאיםטע אײניגע
 גע־ איז רשימה די באגאנגן. פערברעכן אזא זײנען

 צוט און רעמעל שװארץ א אין אבגעדרוקט װען
 .פעררע־ אלע די אז געזאגט, איד.ר אין ווערט םדף

״שאנד-סלופ*. צום װערן געשטעלט דארפן טער״

 און ליטעראטור אידישער פאר קאטעדרע
געשיכטע.

לז-
 פון פאקולטעט היסמאריש-פילאלאגישן בײם

 אוגױוערזיטעט, אוקראינר קאמענעץ-פאדאלסקעד
 ױרישער פון קאטעררע א געױאין געשאםן איז

געשיכטע. און ליסעדאטור

קאנפערענץ׳ דער ביז
 מאבן װעגן באראטונג צװי׳־טער דער אויף

 דעו־ איז פארטרעטונג, אימפארטײאישע אידישע א
 פראגע די אז עדקלערענדיק, געקושען, ניט ,״יונד״

 מוז פארטרעטרנג, אזא אין זיך באטײליגן װעגן
 קאנ־ נאהענטער דער אױף װערן באטראכט פר-הער
םארטיי. דער פץ פעדענץ

גורל. װילהטלמס 4
 טעצענראפירם טידענרע״ ״נאציאנאצ דער

 מבח פראנע די וחגרט דארטז אז ניריארס. פז טעו
 דאס רעבאטירט. הײש װיצהעצמעז פוז גורצ רעם
 ״האיזער״ דעם ז1ט׳דאר אז דערפא»־, האצט רוב

 דעש אים איבעתעבז אוז האצאנד פוז ארױשטרײבן
מאשן־הריגה. פאר געריכט ענגצישז

 באטשאפםער אטערישאנער געװעזענער דער
 אױפז װיצהעצמעז פארשיקו פאר צײנט װק איז

אינזצ. ״טײװצשז״

מאםקװע. אין
שװמבטלאר.

 פארסױפו מע! װעט נאיאבד ־טז22 דעש
 ערנע־ דער פון 18 נומ. סופאז אויפז שװעבעצאד

טענשז. א אזיוי פושסע איױ צו רונגס־סארטאטשקע

טאבאה.
 טאבאס־ באפוטעז האבו װאש פערזאנעז, לי

 זײ פאררעגישטריח תיכ^ דארפן הארטאט׳שקעש
 םאבאלךמאגאזינעז. געמאצדענע רי פון אײנעש אייז
 דער העציפן מהויב זײגען מאגאזינען דאז-־קע די

צושרײבונג. דער בא באפעצקעררנג

אי־דישע
פאלקם• פון פארשטײער דער אויך האט דאן

 טארטײ- לינקע די וױ אזוי דאם ערקלערט, פארטײ
 אזא אין ויך באטײליגן צו פון אפ זיך האלטן ען

 באטײליגן נ-־ט פארטײ זיץ אויך קאן פארטרעטונג,
 מער שטעהן פאלקיססן רי װײל אים, אץ זיך
 פארטײען, סאציאליסטישע רי מיט פאו־נײנרונג אין
נאצ־אנאל-בירגערליבע. די מיט ווי

 שאפן צו צױניסטן די פון אונטערנעמ־נג די
 טי־ט געענדיגט זיך האט כלל-ישראל־קלײזל, א

גארנישט.

 נאציאגאל־ראט אידישער א
גאליציען• אין

זש. פ*צ, צױניסטן, עסטרײכער די צוױשן
 פירן פארטײען איז־ישע אנדערע און מזרחי ס״ פ.

 נא־ אידישן א בילדן װעגן אונטערהאנדלונגען זיך
 אײנגע־ זיך האבן פארהאנדלוגגען רי ציאנאל-ראט.

 װעט אינגיכן גאר אז ערווארטן, קען מען און געבן
 פון נאציאנאל-ראט אידישער א קאנםטרואירן זיך
 און עסטרײך־אונגארן אין געגנטן אוקראינישע די

מזרח-גאליציען,

אידיש, אויף ״ריגאלעטא״
 אין אפעוע אידישער דעד פון פיאנער דער

 צום איצט גרײט װינאגראדאװ ױסף ,ה װילנע,
 פון סצענעס איריש אויף מאל ערשטע דאס שטעלן

װערדי»ריגאלעטא״. פון אפערע בארימטער דער

רעדאקציע♦ אין נריף א
״העלד״?♦♦♦ דער יז14 װער

 האב .״פוןלי-צױן״ קאשיטעט מאסק־וער פון
בריף: פאלגענדן באקומען מיר

 אײער אין ו רןיראקטאר חבר געערטער
 נאיאבר׳ ־טן15 פון נומער אין אמת״ ״דער צײט־נג

 בוליגאנסטװעץ אדער ״דיקטאטיר ארטיקל אין
 פין קאמיסאר אלס בצלאל ה׳ דער דערמאנט איז

 פון קאמיטעט מאםקװער דער קלוב. באראכאװ׳ש
 אז מיסצוטײלן, נויטיג פאר געפינט ״פועלי־צױן״

ן י א ס . ו ו א כ א ר א ב ב ו ל ז ק י ל א א ל צ  ב
ט י ן ג ר קײ א ס י מ א ן ק ו ז ער אז א י  א

ן ס א ל ש ע ג ס י ו ן א ר א ו ו ע ן ג ו ר פ ע  ר
ײ ט ר א ט פ י ש א מ ד ו ק ח י ר ו ר צ א  פ

. * ך ו ר ב - ן י ל פ י צ ס י ד
: ע י צ ק א ד ע ר ן ו  םון מיטטײלוגג די פ

 אינטע• גאנץ טאקע איז קאשיטעט מאסקווער
 שטריכן. עטליכע אינז גיט זי ױײל רעסאנט,

 ״העלד״, דער איז עס ױער בולט, אויף רעקן װאס
 בצלאל ״קאמיסאר״ דער אז אויס, זיך לאזט עס
 קאמיסאר. קײן ניט נור װילט, איר װאם אלץ איז
 א מיט נאך אים האט ״פ־עלי־צױן״ פארטײ די

דיסציפלין־ברוך. פאר אויסגעשלאסן צוריק חודש
אינטערעסאנט׳ גאנץ טאקע איז דאס

 איז חזיר ,דער אױב אונז, װאונדערט דאך איער
 פארװאש כשר״. האר זײן אלז פארװאם טריף
 רי אץ באראכאװ-קלוב זעלבער דער האלט

 ״העלר* דער װ$ם חפצים, די פארהײ זעלבע
צוגעצויגן... האט

 פוילן ניס זיך קאסיטעט דער װעט אפשר
מיטצוטײלן. אונז דעש זועגן

« אנס־קאלעגױם :עדאקטאר רעדאסצי  
ײ דער פון ק. צ. אױיםגעגעה ׳ מאטו פארמ  

)באלשעוױקעס ניסטן ).
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