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ים. צ דער פון לאגיק די
 זעהד איז געשעהנישז פאליטישע נרויסע איז

 אײ־ זיר• 1ײב6פאנאנדערק צו אזיפריכטיג שװער
 אגרעח רעם בע-ער. איז אזױ אז זיר. חכט נעם

 יפט0דערה זיד אמפערט מעל פארקערט. דיך דובט
 יןאן אים פון װאם מדימ. פאליטישז יעה װענז

א־־ױםסזטעו.
 אזו״נע 1אי שופט בעטטער רער א-ז צײט די

 גערעבט נשוען ס׳איז העד אונז באוױיזט זי פאל!.
 או; תשערות אנשטאט אומגערעכט. װער אח

 װעלכע מיט פאקטו. צײט רי אונז גיט המצאות
ניט. צו געפעלן זײ צו רעכענעו זיר־ מ\ז מעז

 רע־ אונזער פוז הױפט־פראט די פוי אײנע
 וזי לואפוניםטז. אונז בא געװע: איז ױאלמציע,

 פרא־ רי םאציאליסט!. אלע איבריקע די בא אױז־
 איז רעוואלױציע: אונזער פזן טהות דעם װעגן גע
 דעטאקראטישע. א אדער םאציאליםטישע א זי

 אײרא־ א•! אויב :דעש 1אי געװעז איז עיסר רעד
 אונ־ טיר גײעז דאן—רעװאליוציע א זײן װעט פע

 ארר־ אליסםישער סאצ נײער א צו פארטײדליר
 װי ל״איד, צפגעשטאנענע אזא סאז—ניט װע־ נוננ.

 קאטזניםטישער תיח בלײב; נייט אלײן רוסלאנד
 דע־ מיט נאר באנוגענעז זיד מוזז מיר «וז אינזל

רעפארמעז. מאקראטישע
 :ע־ נעסדיגט. פראגע דעו־ וועגז זיד האט טעז
 אנדעדע די אײנע און נעהאלטן מלחמה אמפערט.

איבערצײגז. אופן בשום נעיואנט נ־ט
 פוז משד אין האט אה צײם די נעשמעז איז

 אז אװיגם. עפעש דערװיזן װאכז צװײ לעצטע רי
 עםמרייי־ «ח דײטשע די דערזעהז. עם האבז בלינדע

 וזי מער. ניט *ײלו װאס רעזזאלױציעס, כי׳עע
 מיר х» באװ׳־יז. בעסמער דער ז״נען וזאכן אײנינע

 װעדט רעמאלױצ״ע אונזער גערעכט. נעװזזז 13זײנ?
 א» םאציאליטטישע. א טאסע אוז אג׳אלװעלטליכע

צװײפצש. ניט קי״נעי סאן דעם איז
 בריםסער דעם וועגן עאצת א געװעז ט׳א־ז

 אין באשולדינט אונז האבן שונאים אוױערע שציפ.
 רײ־ דעם שטיצן ווי פארברעכנם. רײהע גאנצער א

 פארקויפ; רוםיאגד. ערנידריק: א-מפעריאציזמ. טיטז
 רײט-&- צו «!יקראינע איוז פינלאנד פױקז, קיטע.
 חנש אוױ» לןאפיטאליזם דײטשז דעם שטיצז לאנד.
ױ. אז. א. רוםישז פו: חשבוז

 שלום בריספעד דער אז נעזאגט. האבז נלר
 זיד ס׳תאט װעלכער אויו* תליה. בריםסער רי א־ז

 די איספעריאליזם. דײטשער דער אויפנעהאנגעז
 אינ־ «.'! פיס די פאר אים ציט רעװאלױציע רופישע

 >ײז אויוי פארציהעז שטריס דער זיר װעט נימ
 באשז-צ־ געגלויבט, ניט אונז האבז פוצע א האלז.
 היצהעיצ־ פארתױפט זיד האבז מיר אז אפיצג דינט
זאכז. אזטנעלומפערטע אזוינע נאך אזז מעז

 דיייטשער דער :הײנט אבער מיר זעהן װאם
 אין מפלה נרעםמע די נעצימז האט «ימפעריאליזם

״בריטסער אזא באסזמעז האט ער זועלט. חנר

 נאד שװערינחײטו אונזערע װעלכן קעג שקום״
 סיג־ к זײערע מיט פאתצי״ר איז זײנעז בדיסק

 װיצ־ העצד שטאצצער בצוטיקער רער דער־שפצ-
 אוז »נטצויפז געמוזט האגז ױרש זײז מיט העצם
סאציאציסטן. דײ פ\ן חענט די איו מאכט רי צ«זז

בא־ דײטציד את פצאר איצטער חאט צײט רי
 זעהט יעדערער נערעבט. געװעז ס׳איז ווער מיזז.

 אונזער געװען ט׳איז ריבטיס װי בא׳«יינפערציד.
 םעגציכקײמ די גענעבז אונז האט װאם מאקטיס.

 «ינזצ. סאציאציםט־שז רוםישז אונזער אײנצוהיטז
 װעג־וױי־ ציבטיקער א אצם דינען ער װעמ איצטער

פראצ*טאדיאט. אצװעלט־ליכז דעם פאר ןער
 װאס רעזאציחניע. די איז אינטערעפאנט זעהר

 ריאט מיננשעװיקעס די ®וז טעט קאמ צענטראצ דער
 דער טיט צוזאמענהאנג יאיו אנגענופען מעג רי

̂מישער  אפגע־ פאסטיש לאמ1 זײ רעװאלױציע. די
 ניט אבער כדי פאזיציעס. אצטע אצע זי־ערע צאזז

 באנס־ פאלשטענדיק זײנעז זײ אז ארויטצרװײזז.
 וועגן. ױצא פוז נאר יןאנטיס. זיד, זײ זירצעז ראמ.
 געװאנה״ט. אצטער ז־ייער צוציב אפ־שר אדער
 מיט אינאײנעפ אז זײ. אנערקענעז ענדציד אבער

 נע־ איצטער זיד האט רעװאלױציע דײטשער רער
 רעווא־ םאציאציסטישע א פח פראנע די שטעצט
 תזכט־ זיד מטז מוז זײ. זאגז דעם מיט צױציןג

ш טאמ־ אלטט גאנצט די בײטז מוז ממז אוז 
טימ.

באדוי־ צוט «יז ין. צ. מענשעוױ&טישער דער
 ענער־ און ט-כטיהע מער רי װײצ שטאד, צו עח

 פון רייש די «יז זיד געפינעז מענשעװיקעם נישע
 די גמארדיש. ווײבער דער אוז טשעכא־םצאװז די

 פארהױ מוזןןן אזיר װעט איבערקערעניש זעצביגע
ר. ,в די צוויש« ארענטציבע מער די טיט מעו

 זייי אז זאגז, נעסאנט פריהער האב; ױי אויב
 קעגן אנטאנט דעמאסראטישער רער מיט זײנען

 ז^ד.איצ- ראכט איז א-מפעריאציזם, דײטשז רעם
 דעכאסדא־ א פאר װאש געװארז, ק?»ר יעד-ה טער
 װטלט־תלימ נײטר חנר זיד איז ם׳טראגט טיזם

װילפאו.
 ארויט־ הצט מעז װאס ב#דינגז:געז, שצום די

 זײ־ דײטשאאנד. רעװאאיוציאגעחגר דער נעשמעלט
 די עפענעז ניט זאצז ו־י פאדברעכעריש צופיל נעז

מענשז. פארבצענדעסע ארענמליכע די אזיגז

 גרויצ א אנכאפז מוז רעװאצױציאנער יערז
 פוז װעח געמאכט װעט עפ װאס געדאנק דעש פון

 ז״ז װעט זי וועז רופיאנד•, תנװאלױציאנערער דער
 אוז דזשארזש ללא״־ד ה׳ ה׳ די פדן הענט די איז

וױלסאז-.
 געװעז זײנעז מיר אז דערװיזז. האט צײט די
 אוז עננלאנדס אז געזאנט, האיז מיר װעז גערעבמ.

 פאר אי־נע זײנעז א־מפעריאליזם דײט׳שלאנדס
בעסער. ניט «נדערער דער

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראסטא( )פון

רוסלאנד. אין
ראטדמאכט. די אויפשטטלז

 האט םאלדאמדה^מלאזע .פח פאחאמלונג א
 ״נןערב־דיװתיע״ די איז ארײנצוטרעטז באשלאםז

 רער פח אױפשטעצוננ דעד פאר קאפפ א פיח און
פויל׳ז. אח ליטע איז ראטז־מאבט

פאלאצמ. איז צוריפ
פאר־ ד״טשז די האבז נאיאבר ־מן21 דעם

 פרײד מיט האט באפעלקערוננ רי פאלאצרן. לאז;
л «יז שטאט אין ראטרחיצות. די באגעעט п п 

אויפגעשטעצט. וועח ראטן די

הרבנות.
 װײם־נװארדייאישז־אוז דעם דערשסיסז באמ

העצדיש זײנען ג׳שאטסק. איז קוצאק;־אויפשטאיד
«:דע־ אח ענזענארי ציפסױ, ח׳ ח׳ רי «ומנעקומען

׳■

אונז. בא שויז גוב. ױיטמבםסמר
גוב• װייטעבםמר פוז טײצ אקופירטע וי

 פוז עװאסואציע די מיליטער. אונזערע פאתעמעז
 דעס פארענדיקז ז־ד װעצז טאצדאטו דײטשע די

נאיאבר. ־מז25

װאלאדארסמז. ח׳ דלוס דײנממאל א
פעטערבורג, איין װעט נאיאבר ־טז24 דעם

 נעשטעלט פראםפעהט שליםל־בורגער רעפ אױו«
 «ויוז װאלאדארסקי. ח׳ דעם דײינהמאצ א ומןח
דערהדגעט. אים מ׳האט װאו ארט זעלגיה־ הגם

װײסע. די פון לאגער אין
אריעגגזפאלז. נטבאד

 איז זיד געפינעז װאס אפיצערז. רוסישע רי
 ענגלענדער די פוו באשטימט װעח ארכאננעלסס

 זײער אז איבעה מ׳ניט ארבעט. שװארצע 4אד־
שװערע. א זעהר איז לאגע

הי־ים. א זיד בטטז
 »נגלישע די אז מע?, מעלדעט בעצםס פוז

 צפוגדימ דעמ פארטראגו ניט קאנעז סאצדאטז
היים. א צפשיקז זײ נז׳זאצ פאדערז אח קצימאט

טע טיגם ײם װיכ :נ
 איז פאלאצק — גאליציען. אי־ן אידן אױף פאגראמען גרויםע

 איז שטאט די מיט באףפארקער דער חיל• אתזער ש־ן פארנומען
 צו זיך דערבעהענטרן טײלן מיליטער אונזערע - אױפגעשטעלט.

 מאביליזירטפארצוראנגט- איז קאזאן אץ בורזשואזיע האמעל.־-די
 זיך האט ראט בערלינער פרן אויםפיררנגם־קאמיטעט דער—ארבעט.

 פאתרמען איז נאקו—גרעדתגם-פארזאמלונג. א געגן ארויםגעזאגט
מיליטער. ררםיש-ענגליעע פון

? ж »

פאלקס-קאמיסארן. די פון ראט פונ׳ם
רעריבע האט א-וז רוסלאנד אין כחות פאסט־פארבינדונג. *רײט פאסט־פארבינדונג. פרי־יט

 אז האלט, פאלקס־קאפיסאח רי פוז ראט דער
 ברי^־פאדבינדונג שטענריקער אוו ברײטער א

 שטא־ דעם אח לײט ארימע דארפי־טע די צװישן
 פארפעס־ צו מיטהעלפז װעט פראלעטאריאט מי׳םג
םאציאציסטישע די פוז ארגאניזאציע די טישז

 באשלזאשז דעריבער האט «וז רוסלאנו איז כחות
 »פע־ פאר *ז .1919 יאנװאר ־טז1 פוז אײנצופירז

 העכער ניט װעגן װאס בריף. פארמאכטע אוז נע
 פאשט־ הײז צצלז דארפז ניט זאלז נראש 15 פוז

 אױםלענדישע ד״ אויו« הל אױר איז דאס געלט.
גראס. 15 פוז העכער ניט וחג» װאש ברי^,

מ כוראיים. פאלט מ
פו» װענדונג א דרוסז צײטונגעז םיבירעד די

 אמעריסאנער דער צו רעגירונג״ ״אלתםישצר רער
 די אז מײזט ״נאטע״ דאזיקער דער איז חגגיחנג.

 אויו* טעראר. 1ב«לשש.ייםטיש «ויפז רירעקטאריע
 קולטור־ אילע פוז אויםראטונג ״בארבארישער דער

 אוז אינטעציגעגץ דער פון פארניבטונג אוצרות׳/
 ״נא־ רער &ון םוו« איג׳ם האנדל. פונ׳ם צושטערוננ

ט טע״  װ«ס הילוי. רעגירונג״ ..אלרוםישע די מ
» י4* מ׳זאל  קומעז ק»ז זי װײצ גענז, גיבער װ
שפצט. צו אמאל

אוקראינע. אנן
אויפרומ. פןזסלױרןזפ

רעפובליקא־ אלע פון הויפנדקאפאידיר חנר
 האט פעטלױרא כחות מיליטער אוסראינער נישע

 ער װעלכן איז אנ׳אויפרוה, מיט נעװענדעט זיך
 ן דער פאר לןעמפן פאזאקז םאלדאטז. רי בעט

 ! ערקלערט אוז אוסדא־נע פה זעלבםטשטענדיקײט
 צפ־ האט ער װײל געזעץ, אויסעח טסאראפאדםקוי(

 די אי: צוזעצט האט פרײהײט;. אלע נעשאפן
 אוכר האט «וקראינע, פח זיז בעכטע די תפישות
 שעה. גרויסעד דער איז פריצים. די ערד די נעסערט

 צארי־ די ם׳פאליז ווע; אויפת^, איז געזאגמ װערט
 הערשז ם׳זעל דערלאזן, נ־ט מיר האנעז טראנעז. שע
 באפרײט אוז היעװ אױוי גײט העסטאז. א «ינז ב»
הענט. העמפאנם דעם פוז זי

גוב.' פאדאליטר אױ פארבינדטטט די
 פא־ אין אז טעלדעז, צײט״נגעז ק־עװער די
 פארבינ־ די פון חילות די אז קוטעז נוב. דאליער
 דומענישע גײעז זײ פוז אװאנגאדד איז דעטע:

מיליטער־ט־ילז.

פינםטטר.
 כ׳איז אז איבער, מען ניט וואראניעזש פוז

 אײנס קי־עװ. איז פאר הומט וואם זאגן. צו שװעד
 די אוז נעפאלז א־ז כקאראפאדםקי אז קלאר. איז

ראדע. נעװעזענע די פארכאפז װיל מאכט

אנגריש. פטטלױרטם

 מיט ה»ט פעטל־ורא פירער אוקראינער דער
 ־ אוז צערסאװ בעלאיא פארנומע' םאלדאטז זײנע

 ■ ליעװ 4אוי נאנג װײטערדיסער זײז בערדיטשעוו.
1 מיליטער. םקאראפאדםקיס דורר אפגעהאל׳פח איז

 נזט.או גאנ׳ו אלע װײםז רײטשלאנד איז מענשז.
 טעלענרא־ זיד ז״ זאלן אלי״ז. הונגעח רוםישע רי

 גע־ ניבטעת אויפז זיור פארלאזז אבער מיר פיח.
 ניט שטרעכו וחגלכע חירים. ארנזערע פוז ר*̂"

א״ראפא. איז פארװערטש נאר אזיעז. איז צוריק

גרינדונגס־פאחאמלונג. א פאר
 רובפונ׳ם דאס אז מעז, מעלדעט טױנכעז פח

 פדאנט אויפז דר פיגט1ג׳ װאס סאלדאטו־ראט.
 גריג־ א צונויפרופו פאר ארויסגעזאגט זיר האט

דונגס־פארזאמלונגג.
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נײס. לעצטע
 איז בומשואזיט דטר פול מאביליזאציט די

סאזאז.
 אויפעראדדנטליכע גובערנשקע קאזאנער ד־•

 פוזדער מאביילייזאציע א ערקלערט האט האטישיע
 מאגײ דער פיו צװאנגס־ארבעט. פאר בורזשואזיע

 דאסטױרים, קינםטלער. נאר פרײ זײנעז ל־זאציע
 ראטדאגגע־ און שילער אינזשענעח, קער, טעכני

שמעי׳טע.

אױסלאנד. מיט האנדל דלזר
ש־ועיי־ אנקומען איז ר&לטז פעטערבורנ אין

 נוטויעלהנד אייז א-ז נאיאבר ־ט;22 דעם שיפן. שע
 ״טא־ האנדלס־׳שיו* שװעדישע א אנגעקזמעז פארט

סחודה. פארשײדענע מיט לעזמד״

האמשל. צו װ?זג אױפז
ז׳שלא־ פוז מע: טעלעגראפ-רט אונעטשא און

 ז5טי'1ם״ל'צמר רעװאלױציאנערע אוגזערע אז ביז,
 »1אױ געהז און אוזא םט. די פארנומעז האבז

האמעל.

פאדאצר״ מימ פארמטר תזר אויפגגישט^לט
 אײזנבאױ זשר אויפגמשטיצלט איז )זס
ט פארסטד  פאד־ איז שטאט די פאלאצה. מי

ראטדחיל. דמר פוז נומי״יל

.אױםלאנד אץ
זיד. טרײסט ״פארװטרטס״

צארבהא־ ״פוז :שרייבט ״פארתערמם״ דער
 פונאנדער רענ־רוגג רוסישע די שיקט םעלא״ יע

 דער־ גיט סאלדאט: דײטשע דיי רופט א־־ז דעפעשז
 או; נרינדונגם־פארזאמלוגג די צונויפרופן לאזז

״ מ׳זאגט  מאםקװע אי; ירויט. אוקראינער צו ז
סנדע אומו,־ מיט מאן צו מ׳האט אז טען. מײנט

נאליצמזז• איל פאגראמעץ אידישלז
 שטלזט,װאונ»ר נאליציאנער רײהע גאנצע א איז

 אויסגעכראכל זײנען בורזשואויע, די הערשט עס
 די נעליםז האבז הויפטזעבליד טאםרפאגראפעז.

 ראזױאט. איזואגי;, באבדאװ. בליזאװ, :שטעט
 האמ אידז בזד א אנדערע. אח זאטאר פכאזשיק,

 עס יױאהנזמעז. אה נעשעפטז זײערע פא־לאז;
ערטארדעטע. פייל דא זײנען

 גע־ »ין טראנז אוינו די װא,י לויפן איה די
о צושטאנד. שרעקליכל א איז זיד

 פױלישע די אר מ-ליציע ביררשראזע די
 אדנ?{ײ;־רמ ך־ האבן שטעט אײניקע אין פאשילן.

 זיי זײגען פאל בעהט׳ אין :אגטײל נעטען »נעךן
יגפם*ע«וץ אירײטע אמריאח. ̂ז

 »י*״*2י איל קערו«5אפע3 אידישע גאנצע די
. א־־פילרעגם. . . .
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== צײטונג פון קאנטאד די• =
אמת״ ״דער

 אין הוצאות פארגרעסערטע צוליב рк פאפיר אויף יקױת גרױםן דעס צוליב אז מןןלדעט,
נאיאבר• *טעןро 21 פרײן דעם העכןידן и געצװאונגען אדמיניסטראציע די איז אלגעמיץ,

קאפ. 40 מאסקװע אין
קאפ♦ 45 װאקזאלן די אויף און פראװיבץ אין

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

טעלעגראמען. לעצטע
פאגראטט». פוילישט די פוז אפמלאנגטז

 פויצו «ין פאגראמען די װעגן יריעות די
 הא־ חגר איח. האצענרער די אויפגעבראכט האב;

 רי צו געיװענדעט ־דייד האט יאבינאט צעגדישער
ארײנשישן, זיור זאצז זײ אז פארבינדעטע,

טטנה. גטרטכטט א
 אינ׳מ או פאצט פאלסם־צײטוננ״ ״צײפצינעד

 או; דיטמאנע! האאזעז. אויףי נומער װגטאגדייןן
 זיד זײ האבן װאם פאר זײ, פרעגט איז בארטז

 בערצײ די ״אויב םאציאליםטי. פאר פארשטעצט
 דעם אייבערטראג) װײטער װעט רעגירונג גער

 רעװאצױציא־ דער װעט רעכטם אויף ?;־;ערפזנהט
 ער* צײטוננ. ךי שרייבט פראצעטאריאט» נערער
 пм רעװאלילציע דער פון פײנד א אצמ זי ליערז
איד. מיט קעטפז אנטשײדז ותט

גאראנטיטפ. אז
 דעפוטאט דער האט פארצאמענט ענגצישז אי;
 עסספע־ רי אז נאראנטיעס, געפאדערט פ»גש'בי

 אראפצו־ שמרעבז נייט זאצ רושצאנד אין ר־ציע
 שעשיצ צארד רעגירמג. באצשעוױסטישע רי *וארפו

חנר־ נאר האט ער אז געענטפערט, דערוױ« ראט
הרינס־טיניסטער־ דעם מיט באראט ניטוױי
 אצענ־ געבז. ניט ענטפער קיייז דערױוי הי*־ אח

 האפז. ניט רעגירונג באצשעוױשטישע די קאן פאצס
שאנעװעז. זי װעט רעגיהנג ענגצישע די »ז

רוסלאנד. דרוש אייפירז ■ ■
 ס׳סוטעו אז מען, ניעצדעט שםאשהאצש פון

 פארבינ־ די צװישז אונטערהאידצונגעז פ#ר «יצט
 פארב׳ינ־ רי אז דעש, מפח דײטשן די און רעטע
 ציבא־• דרופ־השצאנד, אסופיח תיכו* זאצו חומ־ע

ריגא. און «א

זיד. גרײט טט»
 עננצישער דער אז איבער, גיט נױס״ ״דײצי

 בא* צו כרי צונויפגערופז. װערט יצ־ינש־סאבינעט
 שצובר דער אויױ פאציטיק ענגצישע די חאנדצען

האנפעז־עמ.
 פאריז איז פארסומעז װעט דעקאבר מיטז איז

 ישהצײבז1א צ> פארשינדעטע די פון האנפערענ־ו א
 רעט אונטערשרײבו זא׳צז װאש באפאצטעבטיקטע,

שצום־אפטאר.

גרינדונגס־פארזאטלונג. דמר כטגל
 בערצינער פונ׳ם אויםפירונגש־קאטיטעט רער

מ׳זאצ אז דעם, קעגז ארױםגעזאגט זיר האט ראט
 נעפינט און גרינדונגט־פאדזאטצונג א צונויפרופן

 צענט־ א װעח געביצדעט ש׳זאצ אז נויטיס, םאר
 שאצידאטױדע־ ארבעטער־אוז די פוז ראט ראצער

פוטאטז.

אויפגאבע־. אנ׳אלגטמײנט
העצםיננפארס, פה מעצדעט ״אװטענבצאדט״

 כאצשע־ דעם אראפװארפז דאס האצט ענגצאנד אז
 ענגצאנו־, פון אויפגאבע אג׳אצגעמײגע פאר װיזם

 עגגצאנד פינצאגד. און די־טשצאנד פדאנקרײוד,
 רער טיט נאר פינצאגד, איז חיצות שיסז «עט

רעגירונג. פינצענדישער דער פון וזסבשה

באלשטװיזמ. ל־יטגל שװײ׳ל די
 בערצין אין באטשאפטער שװײצארישער דער

 נעזאנט, זשורנאצישט א טיט געשפרר א איז האט
דאש אל באװײלט, שטדי־יק שװײצארישער דער אז

 באצשע־ קעגז איל פאצה שוױיצארישן פ־נ׳ס דוי
 שולימ דער איז אריבערצוטראגו פרובז די יױזש.

 ניט ליר האבז ריםצאנד פון עקםפערימענטז די
___ יגנעגעבז.‘«

נאד. אונטטרהאנדלט מסל
 די אל יךיעה. די אפ ציײקנט ,,פד־ײהײט״

 בערציז. איז געװאונשז נייט איל באטשאפט רושישע
 נאר װעח צײטוגג, די שרײבט אמת׳ן. דער איל

 רער מיט אונטערהאנדצ־נגעז געפירט דעש מכח
רעגיחננ. רושישער

 דיסטא־ די װעח א״נגעשטעצט ולעט דײמשצאנר
פראלעטאריאט. פונ׳ם טור

אפגײטראטל. מאהיזנזעל
 פול ידיעות ברײננט פרעשע״ פריייע ..נײע

 בצױ פארגעסומעל לײנעז פדעשבות בא אז צאנדאז.
 אוו מאקענזעו פוז חיצות די צװישן געשצענז טיסע

 בריסל די אױפגערישן האבו טשעכז די טשעכל• די'
т אפטרעטז. נעטולט האט טאהענועז

ארויסטריט. ליבסנטבטס
 פארלאמצוננ א פאמעסומעז א-ל בערציז אין

 ש׳ליײ וזעצכע אויו» ״ספארטאס״. נרופע דער פװ
 צױסס־ ראלע ציבסנעכט, קאדצ ארויסגעטראטז נעו

 ערסצערט. האט צייבהנעבט אנרערע. אוו עמבורג
 אלז באצשעװילש פונ׳ם אנ׳אנהײעער איז ער אל

 איצטיסער דער »1אוי אנגעפאצן שארף לעהר איל
רעגירונג. דײטשער
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רטגירונגטל. ררײ

גע־ טודיע האט רעגענט־ראט פויצישער רער
 געעידיגט. זילד האט אסופאציע דײטשע רי אל «עז.
 אר־ זײנען בא־וועגונג באצשעװישטישער דער סעגל

 צעגיאנעח־אפטייצונגעו שטארסע געװארז נאנילירט
 ד.אט װארשע איו שאלדאטז־ראט דײטשער רער

 ניט ליז; רארם» סאצדאטן דייטשע די אל ערקצערט,
 עס־ פױצל איז פארטײ־סאמ^, איג׳ס אד״נמישז

 אוז הראסאװ ולארשע, איז ל רע^ירונגעז 3 ליפט״רז
צױבציז.

דיהטאטאר. א ניט נאר
״פאפוציער״ צײטונג פראנצױלישער דער איז

 װעצל פארבינדעטע די אז מעצדונג, א געװעז ,«יז
 אנגעצעגנ־ אינװײניסמטע ד-י אין ארײנמישל ז־ד

 ער־ שײחנמאנאװצעס די דײטשצאנד, פוז מײטז
אין אויב .1ז*יי געמאצט גאר קאז דאס אל ?צערז.

אילאליאציט.
 פאר־ רי פצאט דײט׳ל» רעם איגערגעבז באס
 די פון מאםראשז און אפיצעח די האבו בינרעטע

 שײגע «יל ארײנטיעטו נעטארט ניט פארבינרעטע
 עסל אפילו מאטראשז, דײטשע די מיט בארירומ

 שפעצי־ איז באשלטעל מאטראשו רײטשע די האיז
בניניפ. איזאצירטע עצ

ריגט• איל לאגט די
 אצע כמעט לײלעו סאצראטז רײטשע רי

 ארטיסע די געבצימ נאר ש׳ויינען ייגלג פוז אמעפ
 צעת מעדל א םארס 5 צו באסוטעל װאש שאצדאטל.

בורלשואליע. דער פוז
 אנ׳אצגעמײנע געולאה ערקצערם אויר ם׳איז

 גאר־ ש׳איל נאר יאר, 60 ביל 18 פוו מאביקיילאציע
 צוס איז הײנער מוזמת רערפוז, ארלישגעקומען ניט

געסומעל. ניט פרילמו

רײמינגטל.

 די צװישן אל איבער, מעז גיט בעצשס פװ
 שאצ־ אטעריסאנישע און פראנצוילישע .עננצישע,

 ענגצישע די מחפת סכשוביס, םאר גזו־מעז דאטז
 פראדוהטז רי בצ סורש פאדטײצט האםאגדאטור

סאצדאטל. ענגצישע די צװישז

כלל־טוטר. באפרײט
 צוקיאנאװער פח אז מש. טעצדעט סיעװ םוז

 רי אלן פעטצױרא געוואח באפר״ט זײנעז תפישה
כצצ־טוער. אוסראינער איבעריסע

מאםקװע. אין
טראמװאי־פארמטר.

 װעצו ראט טאשיצוער פונ׳ם באשצוש צויטז
 ־טן27 פונ׳ם סורםיח אגהוימ טראמלואיען די

צענטל*♦ איז הפססה א אן פריהער וזי נאיאבר

מטראםיל.
 סער»ר געבל מעל װעט נאיאבד ־טל25 פונ׳ם

 פוו 1קופ» ־טן4 רעש אויול פונט האצב א 2 צו סי;ל
 1 צו אח קעראסידהארטאטשסע. שלוארצער רער

 הא־ ־טע2 איז ־טע1 די רויטער. דער אוילל פונט
 צו נ»ר באקונמו דעם пп א ולעצו מעגאריעס

«ונט.

אידישע
 פון פאליאקן די פון אפראטעםט

גלויבן. משה׳ם
■г* *

 השה׳ם פון פאליאקען רי פץ פארבאנד רער
 אליינגע- ח^ט גאריסלאװ אין *פאסטעמפ״ גלױפען

 מיט בריף: טאלגענרן צאדל.״ ,קוריער דעמ שיקט
 מיר פרזןטםטירן אױפרעגונג גרעסטער רער
 און נאציאגאליםטן רי פץ ערקלערונגען די קעגן

 פרא- מיר אידן. אלע פץ נאמען אין צױגיםטן
 עילע־ קעגן אופן ענערגישסטן אויםן טעםטירן

 גאנץ א אויף פוילן אין אידנפראגע די דיגן
 אידנ־ די װיען. און בערלין װי געגיט, פדעמדן
 און װיען נישט ערלעדיקן װעש פויילן אין פראגע

 ה. л מאכט׳ פוילישע העכסטע רי נאי־ בערלין,
 דורך ענטשטעולן װעט װעלכע קאנסטיט־אנטע, די

 דער פץ באראט אויפ׳ן װאלן. דעפאקראטישע
 אלע איצער זיך געבן קאנסטיטואנטע דאזיקער
 העכםטע רי איז עם גלויבן. משת׳ס פרן פאליאקן

 די פץ ארבעט דער צו מאכן צו אםוף צײט
 נאצי^נא- װינער ענליבלנ און קאהאנעם ה״ה

 דארפן אירן-פאליאקן די צױניסטן. און ליסטן
 פרײ- די אין גלױבנדיק שוץ פרענידע קײן נישט

 קומק עס פאלק. פױלישן פץ הײט-םראדיציעס
אונטערשריפטן.

באםאראביען. אין אידן די
 200,000 פאראנען זײנען בעסאראפיען אין

 אין אינטערעם גדוים קײן ניט האנן װאס איק,
 פון װערן אפגעריסן זאל בעסאראביען אל דעם,

 בע- פון רומןינען מיליאן צױײ די װען רוסלאנד.
 «ן פאראײניגונג די דורכפירן װעלן םאראביען.

 רי פאד גילטן אלוי רומעניצן. מיט לאנד רעפ
 אין װי געלעצן זעלנע די בעפאראביען פון אידן

 נור אידנפראגע די אבער איז דארט רומעניען.
 װילן װאם פרעמדע, יענע געװארן. געלעלט האלב

 לײנען בירגער-רעכט רומעױשע די ערװערבן
 װעג פארגעלעגטן דעם דורצרמאכן געצװאינגען

 מיליטער, בײם דינען װאם אלע, אירן-געלעץ. פונ׳ט
 שטאאטם־בירגער״רעכט רומענישע דאס בעקומען

 רער מיט קעניג פוג׳ם דעקרעט א דורך נוױ
פארלאשענט. פונ׳ם הסכמה

לובלין. אין לאגע אידישע די
 האט גזננעראל־גופערנאטאר לובליגער דער

 װערן עס װעלכן לויט באפעל, א ארויםגעגעבן
 ציוניםטי־ קולטירעלע, אידישע אלע יפגעלעלט א

 גלנלעלשאפט• און פאראײנען פילאנטראפישזן שע,
אנשטאלטן. ליכע

װעלט.
לאדו. אין אנאלפאבעטיזם דער
 צולא־ האט עם װאה םטאטימטיק, דער לױט

 אפטײ• סטאטיסמישע שטאטישע די מענגןישטעלט
 קינדער 78,287 לארז אין פאראן איצט לײנען לונג,

 שולן אין לערנען דערפון .14—7 פון עלטער אין
 זײנען פראצ. 41 און פראצ. 52 ה. л ,46287 נור

 עלטער אין קינדער די םון אנאלפאבעטן. פאראן
 עלעטענ־ פריװאטע די אץ לערנען יאר 11-7 פון

 שטא׳ די אין ,3.969—חדריש אין ,2.619טאר-שולן-
 פיטל־שולן- רי אין ,18.368פאלקס־שולן- טישע
 פא־ די אין און 2734»אבראנקעם״- די אין ,4152

 בא־ װאס עלטער, דעש אין קינדער .683טראנאטן-
 לער-אנשטאלט, שום קײן נישט אינגאנצן זוכן

פראצ. зз אדער 1б.ооо פאראן זײנען
פא־ זײנען אגאלפאבעטן דערװאקםענע אױך

 באפעל־ דער פון פראצ. 40 בערך לאדז אין ראן
קערוננ.

ן . פו ע נ ל י װ
 רי,לעצטע אין דרוקט וױגאדסקי דאקטאר

 בקשה דעד מיט נגידים רי צו אנ׳אויפרוף נײעס*
 אק ארײנלײגן פארלאג, פרץ דעם אונטערשטיצן צו

 אידישע אדויסגעבן אויף קאפיטאלן נויטיגע רי א־ם
שול. א־דישער דער פאר לעיקר ביכער,

געװען. קובר אליץ
 דער פון איז גמינע־פארװאלטונג רער אין

 בית-הקברות אידישן פראגער איבןירץ פארװאלטונג
 אױפ׳ן אױ טזיג ״די :באריכט פאלגנדער אנגעקומען

 א פץ לױה די פארגעקימען בית-וזקברות פראגער
 •ײבאט זיך ס׳האט װעלכער אין יונגן־מאן, פראגער

 פונ׳ם ארט דאס פערזאן. טױזנט פץ המץ א ליגט
 פאר־ דאזען פאר׳ן באשטימט געװען איז וואס קבר,

 גע• נישט המון רעט איז ױנגן-מאן, שטארבענעם
 ױנגע גרופע א האט דערפאר און געװאק פעלן
 ביוז־ די בא לאםאטעם די צוגענומען אלײן לײט

 פון ארט אנגעזעהען א אויף און הקברות-ארבעטער
 דארטן אץ קבר א אױסגעגראבן בית-עלטין פראגער

 בית- די כדי חבר. זײער קבורה צו געבראכט
 פאראנטווארט- זײן נישט זאלן הקברות-ארבעמער

 װאס פארפאל, דאזיגן פארן גמינע דער פאר ליך
 איגעד- זײ האבן בית-הקברות׳ אויפ׳ן געשעהן איז

 הײנט האבן ,מיר קװיחירונג: פאלגנדע געלאזן
 נישט אײך זאלט איר חבר, אונזער געווען מקבר
 זײן דערפאר װעס איר ארט. פון רירן צו אים װאגן

 אנ׳אונטערשריפש. פאלגט עס פאראנטװארטליך.
 א אויף געװארן באטדאכט איז ענין דאזיגער דער

 פאל דער װאו גפינע-פארװאלטונג, דער פץ זיצוגג
צוליבן, אױפרעגונג שטארקע א ארויסגערופן האט

פראגער דער рв טעראדיזירמג מין אזא דורכפיח
 נאן רארף ענין דער בית-הקברות-פארוואלטונג.

 דןר рפ זיצונג צוױימער א אױף יוזנין באטראפט
גמינע-פארװאלטונג*.

״פאלקסבלאט״.

גר. א פון בקשה אנ׳אריגינעלע
 ‘אנ׳ ןןנגעקוטק איז נמיגןי-פארװאלטמג אין
 עד ל. מאיר יצמק אײנעפ ро בקשה אריגינעלע

 ארויםגעבן איהט »מןןל בעט ער או שרײגט׳
 וױ פירור, א р» תפילין פןר 8 אייף שטיצ?

 װאנק ביז לןגן, צו צייט קורצע 8 ייףא 1אױ
 עו־ ו8 מיט, טײלט *4» אײגארדנען. זיך װעט ער

 באשטעטיגונג א צו לעגט рк רוםלאנד ро קומט
 איבערגעגאנגען גמײק טענ לעצטע די איז ער אז
ро און ױרענטום צום גלויפן פראװאםלאװנעש 

̂ט איצט זיך רופמ ̂- װאן4ז אנשט  וולאדימיר
 ?רוים• איפ ד,$ט גמינ> די מאיר• יצהק —דױטש

שטיצע. געװיםע 8 געגעגן

אנטיםעמיטיזם• פוילישער
 פאלקש־ פאר מיניסטערױם פוילישע ראם
 ארבעט־פאר• און שוץ געזעלשאפטליכע גזןזונדהײט,

 סאר סומען גרויסע ארויסגעגעבן האט זיפערונג
 אינ• געזעלשאפטליכע אנדערע און רעעמיגראנסן

 ד׳אבן װאם געזעלשאפטן, אלע צװישן סטיטיציעס.
 און רעעטיגראגטן פאר רעגירונג־שט־צע באקומען

 אי- אײן קײן פאדאן ניט איז הילף-אינסטיטוציעס
דישע.

קוריעם• נאך זיך בענקט זײ
צױן׳ ,צעירי די פון ק. צ. װארשעװער רער

 אױפ־ זאל מען אז רעזאלוציע, א אנגענומען האט
 א אין פוילן אין באפעלקערונג אירישע די טײלן

 אין װאלן די צו קוריע נאציאנאלער באזונרער
 צאל רי גרינדונגם־פאתאמלונג. פויליש?נר דער

 דארף קוריע אידישער דער פון פארסרעטער
 צאל־פאד־ דער לויט װערן גאראנטירט לכתחילח

 פױלישער און אירישער רער צװישן העלטעניש
 קוריע אידישעי דער אין װאלן די באפעלקעתנג.

 יסודות. פראפארציאנעײע אויף פארקומען רארפן
 גרינדונגס-פאר• דער אץ מיטגלידער איו־ישע רי

 זײער מיט באנוצן צו זין רעבט דאס האבן )אמלונג
שפראך. אײגענער

װיםן, צו אינסערעסאנט געװען ש-װאלט
 צ״צ: די ро שפראן »אײגעגע״ רי איז װעלכע
פױליש... גאר אדער עברית תםיש,

בטהמש». אמ אידג די פוז פאדטרונגטז די
 נאציא־ די по געמעצדעט: װערט פראג פוו

 שאציאצישטישע( т )בידגערציכע סרײח נאצע
 נאציאנאל־ א געװאח געשאפ; איז פיײזז א־דישע

 קארצ זינגער, )צודװיג פרעזידױם זײן װאס ראט.
 איבעתעגעבן האט בראד( מאהש ר״ר אוז פישצ
 אױספיתרונגס־קאטי־ דעם »סטאבער ־טז28 דעם
 פע־ אנ׳אוישפירציכ! טשעכא־סצאװאהז די פוז טעט

 פוו פאדערונגען די אוז צאנע דער װעגז מאריאצ
טצובה. גײער דער א־ז פאצס אידישן

פינםס. איז הונגנזר־נויט
 אקופירט איצט ביז נאד איז װאש פינשק, 1אי

 הערשט געננטן אדושיקע די פוז אפגעשניטי אוז
 מען װאס דאש, צוציב הוננער־נויט. שרעסליכער א

 טעג־ שפײז. קײז אדײז ניט ערגיץ פוז 1אהי פירט
 'באזונדערש הועער־טויט. פון םעצן פאר סומעז ציר

 האט װאש באפעצסערונג, ארבעטע׳ר די צי־דט
 באפעצסערוננ די םאררינען. צו װאו ניט איצט
 אוקראינישער דער בא פועצ׳ן צו װי כיהצען זוכט

 מעז אז קאמאנדע, די־טשער דער בא איוז רעגירונג
 מעו אוסדאינע. פוז ברויט אדײנצופיה ערצייבן זאצ

 כאפעצהעדוננ אידישע אוהראינער די אז האפט.
 דער פח גורצ מיטז פאראינטעדעשיח זיר װעט

 טאן עפעש זעהז אװ שסאט. אי־סגעהונגערטער
איר. פאר
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בילדונג״ און ״קולטור
אינהאלט: פאלגענדען ץןיט

טןביפ. ױט גענריך-פ^לקם ש. (1
2) л -לערעי• ̂דין האר^דאקער
טאציאליזם השפלה.שער משה-דער בן (3
ארב.־קלאם דער ра פש8װיסגש באגדאנאװ-די (4
זינגן. рк מוז־ק פון פראגראםזא (5
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