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אײראפעגאנץארוסװידערכאפטמלחמזז־משוגעתדי
ES¡™׳ע™״״פראװאקאציע:¡גרעספעהיםלערס

אפםאךװערסאלערדעםצעשטערם

די

פראנהרײךװיארמײנרעסערע8צוגענרײסהאטדײםשלאנד

פארלעצטעדיפוןאיינעראויף—)מאנטיק(.פאריז
נאכטאינמיטןלאטעננדזיצונגען,!האטרעגידונגדיפראנצױזישעהגם

דײטשןמיליאןהאלבערא
װעלכעארמײ׳דער'אין

לױטז;׳האבן׳געטעגטהאט
גלויזטראקטאט,-שלום

mo.א״י:.װידער-טויזנט
אבליגאטארישערגעפירט

מיליטער־דיגסט.

אומדעוץוארטערדעראזדערקלערט.
אזאזא,ניטאיזהיטלערןפוןשריט

מלח-באלדיקעאאײנשליםןזאלער
ארור-פראנקרייךה$טמה־געפאר,

מלחמה־באקאינטעגוטדיגעכאפט
צוריק.יאר21םוןמשונעת

רעפוסאטןאפאזיציאנערעדיהאב¡
דערװעגןפראגעדידיםקוסירטאפן

געאיזאפיציעלאוןמלחטהנאנטער
איזלאגעדיאזגעװארן,מעלדעט

אאויןשדורכקומעןאזאזא,געװארן
זיכער־מיטןבהםכסװעג,■לעכן

ױאיזאלירם;װערםדײפשלאנד
םלחמהצוזיךנרײפןפעלקעו

צעטײלט,1914איןװיװידער,נעןאיזפאתעש^גןאיזװאסהײט-פאהט,
לאגער¡מיליטערישעצװײאויןז¡עננלאנד,אוןפראנקרייךדודךװארן

«>

(6ז״םאויח)סוהאײראפעוװיילאוממענלעך,שױןאיז

איחדײםשעדיפוןרעכטזאלעצונעוםעןהאם
אויםלענהעגןבאװעבובגאליארמירנדיהע
פואנסרײךאץדער

—)טאנטית(.פאריז

פלי־אױפנעמעןפוןפעריאדדער
ניטזײנעןװאםםאאר-נעבי׳ט,פוןטים
שױןאיזבידגער,פראנצויזישעקײן

קאמוניקאטארערקלעדט—אריבער

דעגירונג.היגערדערפון

האטדיערמיטצוזאמענהאנגאין
הכנםת־אודחיםסדיאױיפגעלײזטמען

איצטביזהאבןװאםבאראפ¡,או¡
םאאר־גרענעץ,דעראויףעקזיסטירט

זוכ;םאארפוןבירגערפילכאטש
פראנלואיןאױםצובאהאלטןזיךנאך
נקמה.נאצישערהערפוןרײך

אפיצ־עלעריװעוץגלײבצייטיק
פארגע-אױםלענרערק,עגןשיקאנעם

אופן״אליארמירנדיקןאןאויףזעצט
אולטרא־נא־דערפוןרעזולטאטאלם

באװעגונג.ציאנאליםםישער

—)זונטיק(.בערילין
פאראומדערווארטקלאפ,אײןמיט

דיפאראפילוװעלט,גאנצערךער
היטלערהאטאלײן,פירער:אצישע

װערםאילעדדעםצעפיצלט:עכטן
עפנטדערתלערנדיקשלים־טראקטאם,

אירגענומעןהאטדײטשלאנדאז^עך,
װעטאוןהענטאײגענעדיאיןגוךל
פארשטייט,אלייןזיװיפירןזיך

אומאפ־איר״זיכערןצוצװעקמיטן
דעס״פארטײדיקןצואוןהענגיקײט״

װעלט-שלום״.

װעלט־■פונם״םארטיידיקרנגדיאט
גרעםדערפוןאבערבאשטײטמי׳ןם״

אײראפעװאםמ^חמה־דראאונג,טער
געהאט.איצטביזהאט

ו־ועלטראקטאט,װערסאי^ער’?ויטן
מעדערצוםוףאגעמאכטהאטכער

־אט,1918—1914יארןדיפוןחמה
פרידנם-אהאבןגעמעגטדײטשלאנד

מ»ן.טויזגט10Uבלויזפוןארםײ
דערטלעד,־״,היסלערםלויטאבער

פרזא־טייא¡דײטשלאנדאיצטד.אט
כײ-דערלױטאון,מאןטויזנט500
פונקציאנא־פראנצויזישעדיפוןנוננ
iאויךטויזנט.600גאכצע—רען

פאר-דעראיןזיגעראלםפואנקרײך,
טוי600פארטאגטמלחמר״נאייגענער

־ערפערטלאאבערםאלדאטן;וענט
פראנװייטעדיאויףזיךגעפינעןפ.ין

האטפראנקרײךקאלאניעם.צויזישע
450בלוי׳זאייראפעאיןאזױ־ארום

אױמיידײטשעדיםאלדאטן.טויז-נט
פראנצוי־דיװיגרעםעראלזא,איז,

גע-דערזיװערטדערמיטאוןזישע
נאנטעראאויףאנזאגפערצעבםטעד

װעלט־מלחמה.

־דערמאנדערפארטעגיעטלעכע
פוזדערקלערונגאומגעריכטערטעו

-פארט״דיקונגםדערהאטהיטלערן,

אנטדעקטבקאטגערנפאןטיגיםטער
אז״םוד׳/דעםװעלטדערפאר

אאויפגעבויטהאטד״טשלאנד
גרױסעאטיטקרעס־לופט־פלאט,

אטבאטבארדיר-אעראפלאנען.צאל
ענט-אןיגעװעןאיזדערקלערונגדי

פוןמלחמה־צונרײטונגע¡דיאויף■פער
אוןםאװעט־רוםלאנראוןענגלאנד

פוןאנערקענונגניטדיבאדײטזזאט
װער-אינםפונקמןמיליטעדי׳טעדי

אפ־אנדערעאוןטראקטאטסאילער
האסדײטשלאנדװעלכעלויטטאק׳

iייבאװאפנונג.אויחרעכמקײןניט

אפגעלאטעגארישהאט!טאפעטע׳היטלעחפוןדערקלערוגגאיצטיקע
־סמודיאטאקירנדיקביטע,דיטאה־)זאגטדעראטפוןפאחעצוננדיאיז

רעאק־אלםפױעסעדערדורךודענטןאזװײט-גייענדייק.אזויאבעריטיק׳
אז.א.קלערפןןאנהענגערציאנערן,נע־ניטדעיםאויףזיךהאטקײנער

געארויסגעשיקטזײנעיןיטענאיןרי
פוןבירגער.פוילישעאידן,2ײאח

אארויםגעשיקטגעװארןאיזדאםט
אײגענעאןגעהאטהאטװאםיבעקער,

מעןהאטקאמבריאיןבעקערײ.
אי־אקעגןגעהאנדלטאזויפונקט

פארשײאיןאינװעםטירטהאטװאם
מיליא;2אונטערנעמונגעןדענע

טער־אנעקראגןהאבןבײידעפראנק.
ראכפארלאיזןצושעה48פיזמין

.נענעבןניטאפילוזײמ׳האטלאנד.
גע־זײערעליהװידירןצוצײיטק״ן

שעפטן.

איבער,גיטװארשעפוןידיעהא

פרא־האטפרעםעפוילישעדיאז
מיט-דראםטישעדיקעגןטעםטירט

פראנקמצרבידגע-רפוילישעקעגןלען
רײר•

fאנגע־אלםנישטאוןארבעיטבײנישטהאנדל,בײfנישט
צוגענו-135בײ-אידן.דייטשעזיץמעגןשטעלטע

מלא-לערנעןזיךמעגןאידן-בידגער-רעכט.מען
א״י.קײןפארןזײאויבכות

אנגעזיךהאבןצײטוננעןאלעאין¡—)מאנטיק(.בערלין
װאםפירמעםפוןנעמעןדחקןהויבןאװידערזיךהאטאיינמאלמיט

דאזיקעדיאיח.גאךאויױ:באשעפטיקיזאומגליקגרויםאגעטאןשאט
װע־פאבריקןאדערהאנדלם־הייזער\לעצטעדילויטאידן.דײטשעדי

דעראויסנרעכןװעסח.ו82.פןדעם
א־מאכןארבעטער-םינריקאטןדי

־טראמוױיצוםפארבארייטוננעןלע
אומםאר־אויםזעטװעלכערשטרײק,

אוייםװארשיינלעךװעטאוןמיידלעך
חודש.הײנטיקן82-טןדעםברעכן

שויןהאטשטרײק־לןאמיטעטדער
וױקאמפאניע,דערגעמעלדעט

װעגןארביטראזש־ראטדעםאויך
אייינ-איןשטרײק,קומענדיקןדעם

ארבעט־געזעץ.מיטןקלאנג

־אריינגעזײהאבן־גלײכצײטיק
אנ־דיארביטראזש-ראטאיןבראכיט
טראמווײ־קאמפאגיעדיאזקלאגע,

טראמווײ-שפרײה
־ארבעטםפילבשחיקהארויםנעמט

װארשטאט;,אידעפוןמאטעריאלן

״אינדיאניאיאיןזיךגעפינעןװאם
אאױףו¡עדגעץארייבערזייפירטאון

נויטי-רעםאיןכדיפלאץ,ג־עהײמען
דעםברעכן?ענעןצומאמענ־טקען

שטרײק.

דיאויךיװעלןאױם,ם׳מייזטװי
אנפילאוןעלעקטריציםטן־ארבעטער

דערא;אנשליםןזיךפאכןדעדע
קױםאליראריטעט.אויםבאװענונג

אפארלןומעןװעטזונטיקמענדיקן
נםטראציע.ארבעטער-דעמאםעיינרו

אינגאנצזאידןװערןפאראררנונגען
מענטשלעכעזייערעפוןבאדויבט

ניטזיךטאראיראײןק״ןרעכטן.
האטעראויבמלאכה?ייןלערנען

־נ^כןגלײךמעגלעכקייט,דינישט
־פארצופאך,ז״ןזיךאױםלערנען

קעערד-ארבעטבײדייטשלאנד.לאזן
קײןקריגןנישטאידןקי־ןבכללנע¡

-#¡נגעשטעהאלםאו¡באשעפטיקונג,
טאר¡הייזער,אידישעאיןאפילוטע׳

ר#1זי־דיװערן.צוגענומעןנישטזיי
דיצוגעהערןפאראררנוגגע;קע

געשאטאזיךד,אבןאוןטעגלעצטע
פלוצים,אידןדײטשעריאויףטא¡

היטלער-גדוליםעטלעכעװינאכהעם
־אויאזדערקלערונגען,גיעגעבןהאבן
װער;געביטפאליטישןאויפ¡םער

רעכטן.אירישעדיבאגרענעצטנישט

מאן,דרײםיקאוןנייןהונדערט
״גא־אפיציעלעריאןם׳גיטװילויט

-פארהאבןאידן,אלעכמעטזעט״,

זיינעןזײבירגער־דעכט.זײערלוירן
אוים־יפוןצוריהגעקומענעאלעכמעט
איצטזײגען139דאזיקעדילאנד.

או¡הפהראינגאנצןדײטשלאנדאין
װיל.ערװאם־טאןזײמייטקעןיעדער

מעגלעכקייטקײןנישטאויךהאבןזיי
אלםװײלדייטשלאנד,פארלאזןצו

קיינערזײלאזטלאנדאאןבירגיער
זיך.צוארײןנישט

איזפױערים.פ8רכאנד״״ארכעטער-אוןדער
אינאניזאציערעװאלוציאנערעעהםטרעםאן

אפצוזא-געצװאונגע¡ארוםאזוירען
אנגעשטעלטע.אידישעלעצטעדיגיגן

לעצטעדיאיןזײנעןנאציםדי
חוצפהריסערמערנאךגעװארןטעג

דאםאזמעגלעך,איז.עםװעןװי
אלדיװיילפארצװײפלונג,פוןקוימט

אזויפונקטה״נטאיזלאגעגעמיינע
אמלחמה־צייטן.ריאיןװישלעכט

אוכנליקןאלעאזאבער,איזפאקט
אױו?געבראכטהאטהיטלערװאם

קעפאידישעצואויםגײיטד״טשלאנד
געלאזטאפיציעלהאגןנאציםדי

ערגער,נאךװערןװעטאידןאזװיסן,
אויהה^פןצוגארנישטהאבןזייאז

װעטדעריבעראוןקורםמילהערןקיין
איד¡דייטשעדיפארגלייכערזײן
זיךאומצוקערןייטאויסלאנדאי¡
״היימלאנד״.זײעדאין

דײטש־פוןפאליטילנײערי
איחאלעאדויםצוטרײבןאיזלאנד

מיטןשפאניע,גירושבעתןװיפונקט
מעןהאטדאמאלםװאםאונטערשײד

זיך,שמדןאויסװעג:אןגעגעבןאיח
אפילימעןפארטרייבטהײנטאון

משומדים.

?אטאםטרא-דיאיזקײנגזאל.נאך
ניטאידןדײטשעדיפוןלאגעפאלע

איצט.וױאפגרונטבייםאזויגעװען
דערי־װאקסןזעלבםטט^ררןצאלדי

אויארבעטער״אלגעטיינערדער
פארעפנט־האטפוייערים-פארבאנד״

א;איזעראזדערקלערונג,אלעכט
אינםטיטוציע,עכט־רעװאלוציאנערע

אהאנןפוןװײטזייעראיזװאם
״קראם׳מיטןשייכותאיזניטװעלכן
דאשפארטײען.פאליס־ישעמיטאדער

צװעקװעמעםארגאניזאצי׳ע,אןאיז
פולשטע־.־װיאנדערערקייןניטאיז
געזעל-איצטיקעדיאיבערבויעןדיק

םאציאליםאויחארדנונגשאפטליעכע
אטדורכצופירןכדיאוןיםודותטישע

געװאלט־נאנוצןזיװעטצװעק,דעם
פאיהאלטןװעטזינארװעןמיטלען
דעםפוןפראגראםדערקורץ,נויטיק.

־קאמוניםטיאכמעטאיזפארבאנד
שער.

װעעםזיךהאנדלסבאװאוםט,װי
ארבעטע־־אר־שטארקסטעי■דערגען

דאזיהעדימעקםיקע.איןגאגיזאציע
ארגאניזאציעי

פא-רעראויךשטיצט
דעםבנוגערעגירונגדערפוןליטיק

סאציאליםטישעקאש¡,אנטירעליגיעזן
װ.אז.א.בילדונג

ארויבלעצטנםהאטפארבאנדדער
װעלט־גאנצןדעםצוררךזאגעלאזט

1־ט:קומענדיתן,אזפראלעטאריאט׳:
אןדורכפירןאוטעטוםמעזזאלטאי

עסװיגענעראל-שטריית,אבםאלוטץ
נעװען.ניטקיינמאלנאךאיז

אינזשי-אמעריסאנישואןהיונעפןרעבעלן

פראװיניןדעראויףסאמפןניעד;

װײ■העמפןסטדדענטן
סאציאליס.הזצגןטער

כילװננפישע
ליךהאטםטודענטן-פארבאנדדער

נובערנאטאדצוםגעװענדטלעצטנס
טארץ3־מןרעםװאוכאליםלןא,פון

געשעע־בלוטיקעםארגעקומעןזײנען
דעס־עטדעפאפשאפןזאלערנישן,

יילםאציאליכגײש;אאײנפירןיװעגן
או־דארטיקערדעראיןדונג-םיםטעם

ח׳גובעמאטאר,דערנױוערזיטעט.

וױיטער.ייכט

זיךם׳זעטאוןטאגצוטאגפוןבער|
שוםקײןאױםװעג,שוםקײןנישטאי;זיךגעפינעןאידןטויזניטער

בעםערונג.אאויףהאפנונג|גייריצװישןקאנצענטראציע-לאגערם.2אר־פיאנערן״״רויטע
האװעלכעפיל,דאזיינעןארעםטירטעשפורלאזשװאונדן

איבעריטראג¡געקעינטנישטשויןבע¡מעקםיקע״פוןפיאנער¡״רויטעדי
פארשטיע־גיטאון׳גלוחאיןזײןהאםקינדער־ארגאני-קאמוניםטישעא—

אי1גיהנוםאמתןדעםזיךלענדיקהוי־אאנגע?לאגטהאבן—זאציע
צוריקגעקומעןזייזײנעןדײטשלאנר,־בילדונגס-מיפוןפונקציאנארפען

זײמעןהאטדאאבער״אהײם״.ז״ערןאויחהאטעראזניםטערױם,
ארױפגעפילאויףארעםטירט,גלייךזײערעפון2ארעסטירטמיטינגא

זײבײאוןשטראפןגרויםע(לייגטנאךזײנעןװעלכע־ירים,־קליינע
אי1מארקפאדלעדטעדיןצוגעינומעןשפור.אאןפארשװאונדןדעם

זיינען,קארלאיפארשװאונדעניעדי
פאלינאם.האיראסיאאו;רארריגעם

תאנצענטראציע-דיאין'אדײנגעזעצט
לאגערן.

איזםורפריזןלעצטעדיצװישן
דיי־דערשאכט,ה.װאםדאסאויך

האט,װאםפינאנס-מיניםטערטשער
גע־אייערגעגעבןמאלשילם׳איזװי

זיךעפניטלעכלוײט,דעראיןװארן
זײןצוליבאידןפאראײנגעשטעלט

זיךהאטאויםלאנד,איןפאליטיק
זײטדעראױחגעשטעלטאפןאיצט

היטלערשטר־י־הינטבלויטיקעדיפון
־עראיןמיטהעלפטאוןכער-גערינג

איח•רײטשעדי?עגןפראפאגאנדע

פו;״לעאנערא׳/טינעדעראי;
געקידנעפטאיזםאלאטעתאם,שטאט

איגזשיניעראמעריקאנערדערגעװארן
יעהילויזייןמיטצוזאמעןפאולער,

לעאן.דעדיאםכ.

געיילףזוי׳מיטאינזשיניעררער
עכװעןמינע,רעראיןגעװעןזיינען

30.איראיןארײנגעריםןזיךהאבן
דע־אונטעררעבעלן,באװאפנט־ינוט

זייםאליכגעױ־סןאפוןקאמאנדע
איזערגעץאנטלאפןאוןארעםיםירט

די
בערג.

תיכ5האבןמינע־אנגעשטעלטעדי
יגעשעענישדערװעגןטעלעגראפירט

נױ-יארק.קײן

פארגעקוטעןז״געןכלײכצייטיק
איןרעבעלןמיסלאמפןװייטערדילןע

לאגד.פוןפראװינצןפארשיידענע
פארנעלץ־זיינעןגעשעענישןבלוטיקע

סאךלןאיםשטאטאכועלאם,איןמען
קאטףפארצװייפלטעראפאטאסי.

כא־א׳לאדארףודעםאיןגעשעןאיז
רעגידונגם-דאםהאטד^,רטדוראנגא.
־ר־1דיבאלןעמפטזיגרײ1מיליטער

־ירעיעט־פאבלאפו¡בעלן־גרופע

נאכ-צעלאפן׳זיךאיזגרופעגאגצע

טוי2איבערגעלאזטהאטזיװידעם
איזװעלכער1פארװאונרעטן,אוןטע

דורכןטיל־טעד.געוגארןארעםטירט

רעבעלןדיהאבןאנטלויפןזײערא,;
אטו־או¡נעװערזייעראיבערגעלאזט

ניציע.

פארןניטמערװעטםײמאן
גו־וים.די—בערלץ«קײן

־אונטערשרײאוןמאכטן
װערםאילערפונםבער

-האגדלען־אונטראקטאט

מיטלען׳'דיװעגןטער
י-אננעמען.מ׳דאך^װאם

דײטשצונאטעענערגישע
לאנד.

פאליטיקצװײ-זײטיסעענגלאנדם
זאגןלאגע,איצטיקערדעראיז

שולריקאיז
םאװעטןדי

װערטדערקלערוע׳דערמיט^בהיסכם
דײטשלאנדאיןאײנגעפירטצוריק

מיטענטפערטמיליטער־רינסטאבליגאטארישערדער
טלחמה.דערפארמי

דער־ליאזפארשטאנען,װערטעס
אלבגעקומעןאיצטאייזקלעדונג
דעיפוןבאשלוםדעםיאויףענטפער

פארלענגעצורעגירונגפראנצויזישער
־מיליטעראבליגאטארישןדעםדען

יאר.■2ביזדינםט
איזפראיעפטדאזיקערדעריײען

פראנצויזיש¡אייןנעװארןדיסקוטירס
מי:איןגעװעןהיטלעראיזלאבינעט,

דערהאלהאטערװיבאלדינארכע1•
דיטעז

פראיעפטדעראזידיעה,
עראיזאננענומען,װערןביים,,אלט

שנעלןאאוץ«בערליןקײזיעקימעז
אינדיצונױפגערוםןהאט״עיאפלאן,

קאבינעטזײןפוןמענטשןטימסטע
נימדערקלערונג,דיארויםגע׳געבןאיז

איפילודעםװעגןװיסןצוגעבנז־יק
s^מיניםטארן.זײנעיפוןט״

זיך,זאגטדערקלערונגדעראי1
1918איזהאטדײטשלאנדײעז

זיהאטגעװער,דאם'1יועקגעליינט
מענמש־דערדינעןדערמיט״יאלט

1יט׳
װעפעלקעראלעאזגלויבנדיק,

זיךאוןבײשפילדעםנאכטאז\>
-װערםאיטיטןבהסכםנטײאםנען,

_>ר
קיינעראזוױויאבערטראקטאט;

נעהאלניטטראקטאטדעםפון׳?ט
צרבאװאפנט,װײטערזידאיז׳'

שטארקערערנאךאצוזיךטנדיליין5
דײטשלאגדאויךעסהאט״יחטה׳
^מוזט

ניטקאןדײטשלאנדטאן.
(6זײטאויף)סווי

גע־דעםאויףהאבןםטודענטןדי
אזמאניפעםט׳א

א”1אפילועקזיםטירטעםכל־זמן
ניטזײװעלןםטורענט,אײגציקער

פריידערפאךקאמףזײעראויפהערן
דערקעגןה״ד.גייםט״פו¡הייט

הויבדיאיןבילדונגםאציאליםםישער
שולן.

װע־פוןגובערנאטארדער
זירפארענטפערטרארךוס

װעראקרום׳פוןגובערנאטארדער
געמאכטהאטװאםקעם־װעלא׳אדװ,

יװאסאטאקעם,דיאזדערקלערונג,א

—)מאנטיק(.מאםפװע

מיש־פ^ליטישןאיצטיק¡דעםאין
װעלט׳דעראיןהערשטװאםמאש,

היטלעריםטידערפוןרעזולטאטאלם
םאװעט-רום־בלויזהאטחוצפר״שער

אמת־פוןשטיםדיאויפגעהויבןלאנד
דיבײפאדערנדיקאריענטאציע׳ער

ענערגישעאנצונעמעןגרויםמאבטן
װעלט־שלוםדעםפארזיכערןצושריט

אוט-פוןס^מענטאיצטיקןרעםאין
מלחמה־געפאר.געהויערער

־ארםאװעטישער;¡{׳פיציעלערדער
מיטנאךאזזאגט,״פראװדא״גאן

םאוועטזדיהאבןפריערטעגעטלעכע
דײטשלאיגדאזדעם,אויףזאנגעװיזן

שלום-װערםאילערדעםברעכןװעט

״!!»עי״ג!:!?־״״«״״«£«־־ װערן
דערמיטקאנפליתט
פעטראלעאום־קאמפ״.,

אינטריגעם.פאליטישע

״הואםיטעקא-

בלוײזײנען
אי־אלעטעןװעטװאם״באמבע״,א

,יערראש¡.

דערקלע־געבטיקערדערפארנאך

האט—״פראװדא״זאגט—רונג
צוצוגעגרייטזיךגעהאטדײטשלאנד

מאםשטאב;גרויםןגאראאויףמלחמה
פאר-אורזאךדיגעװעןאיזדאםאון

אומאזויה$טםאיװעט־דוםלאגדװאם
אוןארמײאידפארשטארהטגעהויער

צוזיךבדיפארטײדיקונגם־מיטלען,
דראענדי-דעראנטקעגנשטעלןקענען

געפאר.דײ׳טשערתער

דערהיטלערםהאטאמתןדעראין
ארײנגיטנײעםקײןגארקלערונג

ציי־דיװײטערזאגט—געבראכט
שטענדיקאיזדייטשלאנד—טונג.

א־אוןצייןדיביזבאװאפנטגעװען
טעןנארגעװאוםט,דערפוןהאבןלע

פינ-דידורךדעםאויףגעקוקטהאט
בא־אבלויזאיזדערקלערונגדיגער.

פאפטן.װירהלעכעדיפוןשטעטיקונג
ריגרונטלעךזיבייטפונדעםטװעגן

זיךהאטהיטלעראויבװייל.לאגע,

מעקםיקעאיןארץ-ישראל ״״.״אר׳י־ארבעטנדןפארןלעע
אװנטס3•9מאיץ׳12סטןדעםדאנערשטיס

T¥
15טאקובאגעזעלשאפט:ױגנסאידישערדערפוןלאקאלאין

רעפעראטסאלעסםיװער8

זיי¡מיטאדױםצוקומעןדערלזיבט
װיילדערפאר,עםאיזדערקלערונג,

אזמלחמה־גרײט,אזוישויןאיזער
דיפארגארגישטשויןזיךשדעקטער

ערפארקערט,ק^נםעקװענצן;ערגםטע
מלחמה,דיקאנםעקװענצן,דיאטװיל

פראװאציח•גיכערװאס

״די
שריטאגרעםױועאםענענײע,

װייזיךלײענט—דײוטשלאנדמצד
דעי-געקומעןאװראיזיינען—טער

זיי־איןזיכעראיזבערליןװײלפאה
געװיםעדאאויוילפחותדעירפאלג,ער

צװיי־דערצוליבאיזדאםאוןצײט,
פוןפאליטיקאומזיכערערזייטיקער,

ענגלאנד״.

םאזוע-דיאזאנגעװיזן,ם׳װערט
ענג־נעװעןמתרהכםדרהאבןטען

־פ>1ליפאלשערדעראטקעגןלאנד
הי״לערישדערפארזיךבויגןפוןטיק

דיאזפיל,אזויאויחחוצפה.טישער
אויבאזגעדראט,האבןםאװעטן

בעתבויגןװידערזיךװעטםײטאן
:אךזייװעלןבערלין,איןבאזוךזײז

מלחמה-צוגרײ־דיפארברייטערןמער
שולדיקאלזא,איז,ענגלאנדטונגען.

לאגע.איצטיקערדעראין

אירעאדאנקאיז,םאװעט־רוםלאנד
פולשטענדיקפערםפעקטיװן,קלארע

מלחמהקומענדיקערדערצוגר״ט
א־מאמענטיעדןצוגרײטאיזאון

פוןטיילבאדײטנדיקןאװעקצושיקן
פראנקרײך,קײןארמײרויטערדער

אנגריף.דייטשןאקעגןהעלפןצוזי
(6אױףזייט)םוף

eooזײנעןאויטאס
wצירהולא-אויסער

ציע
־אויטאמאבילן-קאנדערכאטש

־אלגעאיןפאררעכנטװערטפליקט
זײנעןדערל״דילןט,שויןאלםמײן
־ארװאםאויטאם,600פאראןנאד

אייגנטימערזײערעװײלניט,בעטן
פאלעק-דיאונטערשרייבןניטװילן

שאפעח.דימיטקאנטראלוטןטױוע

לפ־רעפרעזענטירןאויטאם600די
ארבעט.אןמענטשן1500חות

גײעןארביסראזש־ראטאין
פארהאינדלועען.דיאןטער

-װיי

אפגע־געווארןזײנעןאויטאפפיל
הא-װעלכעשאפערן,דירורךקויפט

קאאפערא־איןארגאניזירטזיך•בען
אויסצאל־באגוטעבאלןומעןאוןטױון

־אונטערגעהאבןאנדערעדינגונגען.
־ארבעט-קאגהאלעקטױועדישריבז

אינ־זיךהאבןאנדערעאוזטראקטז
אויטא־געשעפט,פונםאפגעזאגטגאנצן

אײנניטזײלוינטאז.עםהאלטנדיק-
באדינגונגען.נײעדיאויףצוגײז

—)ם.אנטיק(.לאנד^¡
מע¡האטםפער¡^פיציעלעדיאין

עטלעכעאי¡אןהעם״אויף^נגעװיז¡
אחאלידטדייטשלאגדהעטארוםטעג

נאטיראויםער»מע?ט,דערפו¡,װערן
פארבינדעטע.אירעלעך,

פלו׳האטהיט?עראזידיעד״די
צ>אקעמע¡׳פאראומגעריכטאו¡צים

פי־Di¡¡r,צח$ג¡,דייטשערישטעךט

טראקטאט׳ווערםאילעראי.;םגוךיר¡
תעלטגאנצערדעראי¡װיר:¡{,ך,#ט

נאצי־ךע־דידרנער.אתיגעטדאפ¡
דערגעמאבמקעצטנםה$טגירונג
איבערדאשונגען׳עט?עכע»ע>ט

ג¿־או¡גרעםטעדיאיןד־^םבער
אקע.פוןפערלעכםטע

זיךהאלטקאביגעטבריטיש^רדער
אויםילר־אױףצונויפקוםעןאיי¡אי¡

באהאגרקע¡צוזיצוגגע¡,ארדנםלעכע
טעקעגראױדערקאג־¿,געשאפענערי

ארצואויףניטהערטאויםקאגדקיי¡
אוויאיז?אגעךיפיגום.אבעטן

ניסקייגמא?:אךװיאגגעשטדענגט,
מינ.־טיערעװעקט-מ?חמה.דעױזינט

או¡גײ.עםעפ>םדערװארטמערט
שחטדראםטישערגייערא—אפשר

תיטקעח•מצדאיבערראשונגנײעא

צובאשק^סןהאטקאבינעטרער
ענ־גראהיטקער־ךעגירונגדערשיק¡

:$ן-דערפוןטעקםטדערנאטע.גישיע
טאר-ערשטװערןבאקאגטװעטטע

אזפאושטאגען,ס׳װערטאבערגען,
פאר־■אפראטעסטאגטתא?ט¡װעטזי

גע־נישטצוה$טדײטש?אנדװאפ
ש?ום-פאדפקיכוגנען.אירעמאכט

געגומינ;ת^טרעגירובגעננלישעדי
אויפדיצויםאיןהאלט¡צוזיךאויף

־אייואא?עפוןגעמיטערגעברוחטע
װײטװיאוי^או¡,מלוכותפעאישע
שרימ.דראסטישעפארמייד¡מעגלעך׳

צוװארט־זאגערי¡,דיאיצטאיזזי
איראראנקצוטרוי,ם׳האטװעלכער

דיפ?#{ט\,טיע,דורכגעטראנטערגוט

פריד-דערלייריקןצוא?ץזוכסװ$ם

אײרא־גא:ץאיזפונדעסטװענןלעך.
טק־אפוןארומגעכאפטגעװ#רןפע

שטימען.1914איןװיתמה-משוגעת,
א.־1אומעטוטזיךר,ערןמקחמהפון

אר־דיצװישןאפילופרײזן,אקעאין
ביעמער־פארטייען.

איצטזיךשטעלטפאבינעטדער
בריטישערדערזאלציפראגע:די

קיי;פארןםייטאןאויםערן-מיניסטער
באשטיטטנעװע¡ם׳איזװיבערלין׳

װעטעראויבטארץ?42־ט¡אוים¡
אונ־צונאךאיםבלײבטװאםפאדן׳

דאפאזהיטלערן?טיטטערהאנדלען
האגרויםמאכטןדיװאםװיכטיקםטע,

די—רייטשלאנדגעבןגעװאלטבען
פוןגעביטאויפןגלײכבארעכטיקוננ

אלײן,געגומעןזיךערהאט—װ$פן

(6זײטאויח)םו^

_טעמע•אקטרגלערדעראויו־

91.טערדער
,טאטיזבךצױןחברים:דיפוזv׳-n״5 פל

יידערמאןמ.טעמקין,טוביה נײטן

הסתדרותדיאןןקאנגרעסצױניסטישער
פאצאנאװםקימ.פערקים,מאירםגל־בידערמאן׳דבורה

סאנצערטפראכטפולערא
•

א•א.מארקוזע,מ<ווייםםאז׳פארעראמ,אײזנבערגװיענאם.

יױענאם׳פיז:^¿םט^ײאנטײ'
םאסזי•איןקומטזאמרונגען.פאדטחז

פאדהילפס־קאמיטעטאינטערנאציאנאלער
פרליטענע

גע•די

אפטיילונג(')»•»ם.אײדאפע.איןפאשיזםפון־ייטענע
אוונטס3.9פונקטלד.מערץ91.טןדעםדינםטיר,

טאקובאג,עזעלשאפט,ױג;טאידישערדערפוןלאקאלאיזפארקוטט
קאמונעפאריזשערדערפוןיארצייט46־טןצום15
חבריםדיפוןפארלעזונגהאלעקטיװעא

ט.ד.א.קאהאןטאלאמאןאח'אײבראםסי.

ט8מונעפאריזשערוי
םענט.25ארײנגאנג

אײדאפע.איןפאשיזםפוןקרבנותדיפארגיימאיינקונםטדער
חשובעאונדנדעטאכןבאקאנטמירװילןדערריטבאמעדלןוע:

קולטורעלעאונזערעװידעדמירבאנײעןטאלדעםמיטאזבאזוכער
לא־איןדינסטיקיעחפארקומעזותילןװעלכ־׳נאונמערנעמונגען

קא-גענויערא.15געזעלשאפט.טאקובאױגנטאידישערחגרפוןקאל
איןװעטאונטעדכעכוננעןאונזערעפוןדאטוטםדימיטלענדאר

װערן.פארעפנטלעכטקורצן

Banco Mercantil de
México, S.A.

,1934יארפארןאקציעספוןדיװידענדןארױסצאלט

iנומערקופאןקעגן

m.פעז



גװערעד2ןײ»
מארץ91-טןדעםדינםטיס,

קאפעלמאןך
t

מאלינאװססי

פראװאקאטארבאלשעוױםטישער

גע־זאגאביעלעצקיהאט—ארבעט׳ןנישטהאבןפראװאקאט$רןאפיילו
יעװנא!ט*1•״מזל״.זעלבןדעםאוןא״ן

מיראזנישט,טזיגעםרינטיק׳—װערן;צוגעװען״זוכה״האטאזעף
פארטגא—׳האטזיצן״קאנגדאזא>¡מעןהאטאיםװענןבארימט,װעלט

כא:גמירטוטבכלל—באמערקט.רע.אוןדראטעכראמאכען,;עשױב;
טאלעאװ-ראטאןדאקעגןפארטאזשן,

pe,.רושישעדרעראיןראלוועמעם
געפילגעװע¡איזבאװעגונג*רבעטעו

ארײנגעשדי־האטװעלכערזערלעכער,

אי!קאפיטלטרויעריקערפילא:ען
רעװארוסישערדערפוןג־נשיכטעחגר

—אזעף׳װיבאװענונג,מציא:/נרער

כמע־,איזפראװאקאטארדאזיקערדער
איפװענןאוןגעװאר¡פארשװיגןוױ

.דערטאנטזעלטןװערט

פארטיי׳אצונעהערטהאטאחגר-

כאראק־דעםמערגעטדאג;האטװאם
מאםן-ארגאאפוןװיאקקייז?,פוןטער

ניזאציע•

איזטאליגאװםקידאקעגן
פארטיי׳אפוןא'דעפוטאטגעװ־נן

אויףאנגעשפארטזיךהאטװאש
האטװעלכעפארטיי,אכ־אםן,גרױסע
-i’-13דוטעפערטערדעראין.>האט

באלשע־און)טענשעוױתעםפוטאטן
ברײטאגעפירטהאטאד¡וױקעפ(

ארב־נט.אונטערעדדישעפארצװייגטע
פראװאקאטאליינאװשקישאיזדעדיבער
געפערפילגעװעןטעטיקײטטאריש־1

נעהאטדערבייאוןאזעפםװיליגכיגר,
װימ^מענטן,איגטערעפאנטערעפיל

די
אזעף־אפערע.

פראאפילוהאב;געזאגמ,וױ;אר,
דעמזעלב;אוןאײן;ישטװאקאטארן

טעמעואגעװארןאיזאז^״פזל״...
Iשרייבער,דראמעארןךאכיאײםט;פאר

פארבױנ¡מאלינאװשקישװעגןדאקעג¡
ברייטערידעראיזטעטיקייטבערישעד

באקאנט,װיינילןזייערעפנטלעכקײט

Íאויםערגעזאגט,װיאכטהאלט,זיהגפ
טאטעכטןאיגטערעשאנטעגעוױיינלעך

פארגלייכצײטיקזיךמיטשטעלטאון
א־גטערעס.־יסטארישןנרױס¡א

ארבעטפארליגנדיקעראונזעראין
געשטיצטהױפטזעכלעךזיךטױהאבן

געװעזענעםדעםפו;זכרונותדיאויו*
באליטעװיםטישערדערפיזדעפוטאט
.Vא.דומעפערטערדעדאיןפראקציע

פערזענ^עךהאטװעלכעידבאדאיעװ,
אוןפאלינאװםלןיןגעתענםגוטזייער

אײךװיצזזאמענגעארבעט,איםמיט
דעדפוןמאט׳עריאצןארכױורײאאױף

דיזײכעןװע^כעאכראנע,צארי׳עער
געמאר;.פאריגפנטלעכטיאר;?עצטע

אויסגעלי-װערטסטאלין
אכדאנעד>דפעדט

פרימארגן,טריבערא;עוועןס׳א־ז
נעיןרעגנד?.דריבגעאגיע-גאםןם׳האט

כא־דעראויהרעםטאראןל^יינעםא
האטפיגטערבורגאיןפאגטאנקא

עטיאראפוןפאןאאפגעשטעצטזיך
אויפ־אןמיטאוןדרײםיקאוןלענע

ברײװײכן״אאוןלא^נערגעשטעלטן
עטלעכעזיךהאטערהוט.טען

נאכ-אוןזײטןא^עאיןאופנעקויןט
רעםטארא;.פון•טירדינעעפנטדעם

בעווע;כמעטאיזרעםטאראןאין
אגעזעםןאיזװאוניטװאויציידיק,

דיאיןקומטװערטיש?.אבײנאםט
רעםטארא¡¿'אאיןשעה׳ןפדיטארג¡

.װערזעלטן

הוט,ברייטןװײכןאיןמאןדעד
גע-אוןקעלנערדעםצוגערופןהאם

פרעגט:
קאבינעטבאזונדערערדעראיז—

פרײ?
—

ביטע.יא.

װעןהעח׳צװײקומעןדארפ;—דא
פארטנאיה׳אויףפרעגןזיךװעי5ןזײ

מיר.צוארײנפירןזײאירזאיצט

זײער.פיטע—

הוטברײטןװײכןאיןמאןדער
קאבינעטאיןאװעקגעזעצטזיךהאט
װע5כןאויחטיי׳מ?,מארטאר;אנעבן
קא־אװעקגעשםעלסהאט?ע^נערדער

אירויםהאטערפוטערשניט;.אוןניאק
אי־אוןצײטונגאטא׳שפוןגענומען

ערהאטװיי5.אלעלײעכעןגעהויבן
וױאון,טירדערצובאי?אגעװארפן

געזיכטזײןאויףזאײנגעהארכט,זיך
אומ•סיןאדעדקעגעןצוגעװעןאיז

חאיקײט.

ארויםגענו-כ־אצעטלעכעהאטער
ךעראוןגעםאןקוקאזײגער,דעפכען
אויבער־דיגעטאןביםאנערוועזבײ

ברוםאערהאס״זזמ״...ליפ.שטע
געטאן•

ראםאנגעשםרענגטערהאטבאיצד
פאד־אוןאײנגעהארכטזיךגעזיכמ,

פוןטירדיפום.אאזיױפופאיציינט
ם׳זענע;געעפנט.זיךהאטקאבינעס

װעילכעטעניער,צװײארײנגעקומע;
הינטערטירדיפארמאכטבאלדהאבן

פארש^אםן.זיאוןזיך

דערגעזאגטהאט——גוטטארגן!

ארײנ-צװײדיצוהוטוױיכןאייןמאן
אויפשטע̂נדי?או;,טןןנערגעקומענע

חניפחזײפארזיךעדהאטהאלב.זיך
געטא;:שטײכ^אאוןפארנויגטדיה
אעבירהאןהא?היינט,װעטערא—

ארױםצױלאזן...ה.ינט

די-דערארײננעקוםענע,צ,ױײדי

דעפארטאטענטפאליצײפוןרעהטאר
װיםא־םעקרעטארזײןאוןבי־עלעצקי

דעםמיטבאגריםטזיךהאבןריאנאװ
אװעקזעצנדיקאון,הוטװײכןאין״אן

טרעצואפגערעדטזיךהאבןטיר,ױאם
מיררעשטאראן.דאזיקןדעםא־¡פע¡

אי¡ערגעץאיבינרטראג¡מוזןזיךװעק
שםאט,דערהינטעררעםטאראןא

ביע-ה^ט—געשען?איז—װאפ
געפרעגט.פארזאהגטלעצקי

גיטזיךהאטגעגנטדעראי¡דא—
דירהנײיעראאי¡אדײנג>ק?יבןצאנג

פראקציע,אונזערפוןדעפו״טאטדער
א-אמ¡¡{?ערלד>¡¡,צופעליקםודא^װ

דאזיקן,ך^סטאראן.דעםאיןרײנפאינן
טאקעעםטירדארפןאזוי׳אויב—

הע־of¡לצװייטעדאסשנעקער.מאכן
אייגעםאי¡טרעפןשויןזיךט.ירלע¡
פוןװײט;ישטרעםטאראנעןדיפון

פאלאץ.װינטער

אירהאטפראגןאפארװאס—
פארטג̂יפרעגט—שטעלן?צוהיינט

שטים.אוטגעדו>דיקעראןמיט

שט׳גלןצואײךאיךהאבהיינט—
גע־בעסער:¡ןדערפראגע,אייןב?ויז
האס—פאדערונג...אייןבקויזזאגמ

שמייכ?.אמיטגעענטפערטביעלעצקי

זייער.ביטע—

איז¿רוזינערגעפעמעכער—>ער

ערפעטערבורג.איןדאװידערשוין
אר-או¡פארשיקונגפוןאנט?אפןאיז

.מעשיםװידערבעט

דזשוגאשװיל־יאםיחמיינטאיר—
פאר-אונזעראיןרופטמע¡װאםדעה

״םטא^ין״?טיי
מייןאיךאזזיך׳—פאדשטי-יט

מוזעראנדערן.קייןנישמאוןאים
במשךנאךװערןאויםגעליפעהטאונז

הערט?אידװ$ך!ה״נטיקערדערפון
אומבאדינגט!

מיךנויטיקאיךדירעקטאר,ה׳ער—
פאדט־פ>וציםפא^ס—געהט...איז
רייד.ביעי^עצגיםאיןארייןגאי

מיךאירדערמאנטשטענדיק—
אזזיך,פארשטײטלנלט...איןנאר
געפער־דעםפארגעלט.זייןװעטעם

צװייבאקומעןאירװעטגרחינערלעכן
נאך?אירװי?טװאסרובל•הונדערט
ענט-פירהונדערט...װייצאיך—

דיםקרעטעראמיטפארטנאיפערט

שטים.

הוי-זייער>עצטנםשטעיצטאיר—

פרייזן.״כ׳ע

״געפער־דעראזפארגעםט,איר—
מיט¡¡*הײנטפירטגרחינער״קעכער

פעאיןארבעטטעכנישערגאנצערדער
אװערטצז׳איםמעןנעמטטערבורנ״

מעדט.ם׳איזפארא^יזירט...סך

—

זיךאיזאייךמיטזיין,נו׳
ןעקש¡!אןזענטאירדינגען.צושמער

ומיזדזשוגאשװי^יאזגעדענקט,אבער
אונ־איזגעפונעןזיךװאךהײנטיקע

הענט.זערע

װעטעסאוממעג^עך.איזדאם—

האבאיךװאכן.פאראדויערןמוזן
דעם.װעגןגעטראכטשוין

דוי-עםפוזפארװאםפארװאם?—

ערן?
—

מיר,אוןבאדעיעװןחוץתייניעד,
האלטדזשוגאשװי^יאזניט,װײסמ

שטוב.איןבאדאיעװןבאאויףזיך
דעריבערדעפוטאט,אאיזבאדאיעװ

צורעכטקייןנישטפא^יציידיהאט
רעװיזיע.אשטובאיןאיםבײמאכן

פא̂יצײדיאזאננעמען׳?אמידאבער
װעטדעד^ויבן,דערויףיאזיךװעט

באדאיעװםאיבעראייערפא?אןםאכן
דזשוגאש-ארעםטידןװעטאוןשטוב

אויףפאיצןחשדדערװעטדאןװי^ין.
דייא^םבאדאיעוו¡,אויףאדערמיר,

האב;װאםמענטשןצװײאײנציקע
האלטדזשוגאשװי^יװאוגיעװאוםס

דזשו־אזװיםן,דארפטאיראויף.זיך
ארויפנישטכטעטזיךרירטגאשװילי

שטוב.פון

הערפאר?אירילײנט—װאם־זשע
פאדצײכנס!װיםאריאנאװ,

פאר-גענומעןהאטוױםאריאנאװ
גע-האטפארטנאיװאםאק־ןצייכנעז
רעדט...

געזאגט.שויןאײךהאבאיך—

איךדעם,װעגןגעטראכסהאבאיךאז
פ5אן.,אצוגעטראכטדעריבערהאב

̂פאןדאזיקערדעראזזיכער,ביןאיך
האבןװעטאיראיינגעבן.זיךװעט
אייערעאיןגרוזינערגעפעירלעכןדעם

קא־גישםװעטמיראױחאוןהענט
חשד.מינדםטערדערפאלןנען

באשטײטװאסאיןהערן—לאמיר
פ^אן?אײער
פארטײפאר̂ייגן.דערוועצאיך—

יצטױבא£קאנצערטאאײנצואדדנען
װעט־פארטײדי״פראװדא״.דערבת

דיצו?יבװילדאקעגז׳האבןגארנישט
-■גע^טאו¡קאנפיםקאציעםלעצטע

דערפוןקאםעדעראיןאיזשטראםן,
״פראװדא״

אירגעילט.קײןנישטא
אזדערילויבניש,אגעבןצוזעןװעט
נישטאוןפארקוטעןקאןבאלדער

מעקסיקעאיןסאנאטאריעאידישעערשטיע
Sanatorio ,‘SALUD”

Director DR. J. I. OVAUIEFF.
Tel. Eric. 468-70. Tel. Mex. L-5433

CORDOBA 48. MEXICO, D. F.
סעג^עך.פעזעם6און4.5צובעטן

luאײינגערעכנטאװאדיעף,דר.דורדאטענדירטג^בורטן.
פעזעם.175און125,150צוםאנאט^ריע,אי¡זייןטעג

סאנאטאר-עאיןאטעניײרטװערןצורעכטח$טאײנעריעדער ׳ד^קטאיר.אײגעגעםױי1רורד-סאלוט״

Dr. E. H. Morgenstcrn
שטאט;פארא״ניקטעאוןפראגפוןפאקולטעט

״אגוכיטא׳שפיטאלפוןהוי׳פט־כירורגאוןדידעקטארגעװעזענער
LOPEZ 31 ERIC. 2-96-04 MEXICO, D. F.
Domicilio: JLAN DE LA BARRERA 68 ERIC. 404-93

7ביז4פוןאון1כח10פ,,!אוייפנאם־שעהן:

קדאנק־פדויעןכירזרגיע,אלגעמײנעכפעצי^יטעט:
ראיאשאוןהײטן

א

רעדאקציעאץנױװא
פפרעזירענטבערעביטשעז,

;ןנטפערט,סאד—װילק״,
בורריםפון

־־

״װעג״דעם
געריכט

x

האנסולםאריעזײוכײםאומדחןװדר. I
אוןקאנםוצטארױםדעםבאזוגדעראטענדירןקענעןכיטצוליב

פא־מײנעא5עמעילד¡צוכבודדעםאיךה$בםאנאטארױם,דעם[
מייזאײנגעארדנטװערטי.ד.אפרי^1־טןפוןאזפריינד,אוןציענטן i

גוםאםאנאטארױםאיןקאנםויצטארױם i
Sanatorio “SALUD”, Córdoba 48 ¡

Consultorio y Sanatorio: Córdoba 48. Tels.:
Eric. 46870, Mex. L..5433

.a 8 ביז5פוןאויםנעם־שעהען:
Domicilio: Oaxaca 53, Tels.: Eric. 414-79, Mex. L.6873

4.30ביז3םוןאויפנעם־שעהען:

Dr. Jorge Erdely
ריפלאפ.מעקםיקאסעראוןװינער

קראנקהױטןאינערלעכעאיןשפעציאליסט
RAYOS X

באהאנד̂ונג(עלעסטר.שטראלן,אויצטראוױאיצעט)דיאטערמיא.
7ביז4פוןאון1ביז12פוןאויפנאם־שטונדן

AV. M4IJER0 32 DESPACHOS 402 Y 403
Teléfonos: Ericson 2-99-12. México, D. F.

ERIC. 4-11-53
װאױנונג-אדרעס:

..PARRAS 10, (Hipódromo)..

Dr. M. Guinsberg
פאקוצטעט.כער^ינער

קאנסו^טאריע

Tel. del Domicilio: 4-50 14

קיגדער־סראנ?הייט1.אויםש^ים^עך

Consultorio: Av. Juárez 97

Tel. Eric, 3-75-13

Candiles Modernos

הענג־לאמפ¡
עס־צימערן,פארסטי^ילעצטער

סאלע.אוןשצאח־ציטערן

לעזערדיפארפרײיזןספעציע^ע
״װעג״.פון

LAMPARTE
l Vietorio Nam. 32. Eric. 206-28

איךשװעריקײטן.;,,pדערבײמאכן
בא5,אזאאןיהאזזיכעהװיטערבין

אונװערןאײנגעארדנטװעטװעלכער
װעטפירמע,אומשו^דילרלרא;טער
קרמעזגרוזינער״״געפערלעכערדער

ניטערהאסאנדערשערגעץגײ;.*צוןcpipypשטײכלאמיטזײהאבןזיך,
זע־'װעלכעקאיניאה,פלעשערדיאויף

טיש.אויםןגעשטאנעזנען

הײו‘נישטאירזענטכ׳זע,—װי
באמערקטהאט—פארטנאיפױלער,

װאויל-אייךלאזטאיר—בי-עלעצהי.
נײן•

דאיללעבט,טעןװילאנג,אזױ—
דערהאט—לעפן...פ.יןנעניפןטען
אריינדיװעלכןהזט,ברײמןאיןדאן

פארטנאיאנ־גערופןהאין:עגוכממע
טאן.פילאזאפישןאטיט:אטער?ט

ױיםאריא-םעהרעטארייעלעצהים
פא־כויגןאארויםגעגוטעןהאט;אוו
בלייפערער.אטיט>יר ״

דערצונעטעןזירװעלןטירני,—

צונויפצוטרעפןזיךמעגלעכ?ײט¡?ײן
באלאויפןדאחברים.פארטײטיס

פארטײםךא^•טעןזיכערדאךװעלן
דזשונאשװיװעטארוםאזוימענטשן.

זיךכדיגעלעגנהײט,דיאױסנוצןלי
אטיטטאןשטועםאאוןטרעפןצו
װעטדאטאלטנוסוער,פארטײםך

ארעםטירן...איםאיר

פלאןדערפארטנאי,נלענצנד,—
ביעלעצ?יהאט—!אויםגעצײכנטאיז

א״-עסמאפטאבער—אױשגערופן,
גע־צואאיזגרוזײערדערװײללי^

נישטטארערפארשױן.פערלעכער
פריי.דעראויףזײןלא:ג

קוטט()פארזעצונג

אנטונג
אוןטשאמאדאםפוןסוחרים

פרא-ארןשט׳אטאיןגאמוזעס
װינץ¡

אוזסחורהרויעדיאלײןלויחאיך
בא־חגדיבעראוי׳ם׳אלייןפארטיק

עדשטשטענדיסמירכײאירקוטט
בי-צוםסחורה,קלאסיקע

פרײזליקסטן
דעד־\;פינקטלעךװערןבאשטעלונגען

לײריקט.

SH. NIERMAN
Calle del He. Verdad 11

Eric. 3-68-85 MEXICO, D. F.

MAQUINARIA TEXTIL, S. A.
Presidente: J. M. DE LA PEÑA,
Balderas 130-A., Eric. 2-74-58

PARA LA CONFECCION DE ROPA INTERIOR: “FLA-
l'DOCKS WlELcuX & GIBES", tipo 300, con cuchillas y de
9 hilos. RECONSTRUIDAS.—“FLATLOCKS UNION SPE-
CIAL”, tipo 35,500, con cuchillas y de 5 hilos. RECONSTRUI-
DAS.—“FDATDOCKS UNION SPECIAL”, tipo 5100-Z, sin cu-
chillas y de 6 hilos. La máquina más segura en su trabajo.
NUEVAS.—“FLATLOCKS METROPOLITAN”, tipo 50-30-H,
sin cuchillas y de 7 hilos. RECONSTRUIDAS.—“RESORTE-
RAS METROPOLITAN”, para uno y dos resortes. RECONS-
TKUlDÁS.—“UNION SPECIAL”, tipo G-79000 “Picoetta”, pa-
ra hacer festoncillo de pico. RECONSTRUIDAS.—"MERROW”,
tipo 60-Q, para hacer Conchita chica. RECONSTRUIDAS.—
■ MERROW”, tipo 35-F, para hacer concha grande. RECONS-
TRUIDAS.—“SINGER”, tipo 85-10, para hacer concha grande.
RECONSTRUIDAS.—“UNION SPECIAL”, tipo 39200-AT
(“Overlock”) para remallar y dobladillar artículos de punto eu
seda, artisela, algodón y lana, con 2 o 3 hilos, 4750 R. P. M״
le aumentará su producción un 40% por cada máquina. Vale
10 mismo qle cualquier máquina similar, le ocupará un solo es-
pació muy reducido en su mesa y grandemente le reducirá su
costo de producción. INVESTIGUE(N) USTED(ES). Máquinas
nuevas.—“UNION SPECIAL”, tipo 39200-AC (“Overlock”) pa-
ra remallar seda, artisela y algodón, con 3 hilos, 4750 R. P. M.
SKCOLREVO״—.SAV1EUN MERROW,”, tipo 60-D, de 2 y 3
hilos. RECONSTRUIDAS. — “OVERLOCKS WILLCOX &
GIBBS”, Upo 400, de 2 hilos. RECONSTRUIDAS.—“WILLCOX
& GIBBS”, para adornar los tirantes de los fondos de mujer.
RECONSTRUIDAS.

רעדאק־ראזענבערג,םרײנטח׳
״װעג״•פוןטאר

פוי״װעג״איןעריטאדיאלא,ײער
זיךבעטמ.ד.21־טןדעםדעםטיק

פלאץגעבןבעטןאײךב׳װעלדרשני.
פרטיםאײניקעצייטונגאייעראין

קאמער־—אידישעדיענין,דעםװעגן
סאד.

אויפקלערן,נארפאלעמיזירןניט

איי־איןמעגלעךאיזדאםװײטװי
זעןצום׳איזװיװײלשורות,ניקע

פרײנםאירהאטשרײבןאײערפון
טידיזיךגענומעןניטראזענבערג

־האנדלם־קאדעראיןאדײנצוקומע¡
װי־צוכדיעניןדעםדורכזיעןמעה

זיך.האגדלםד¡¡¡אייגגטלעךװאםשען
אינ־זײטיקעא1יףזיךפארלאזטאיר

אייךקומטדעריבעראוןפארטאציעם
געװאר̂ןפגעטאןאיזאזאוים

מע¡ם׳סייטשזאך,אומרענטעא
װאכגעשעפטאםארמאכןאפ,פםקנט

פאראינטערעשירט¡,דעםניטגעהערט

ניטדערלאז¡מענטש;עטלעכעאדער
דעששטעקןאוןשלינטןצועניןדעם

אוןקא¡,איןקאימעררערפוןנאמען
א־קײןדערלאז¡ניטעפיעםפאדװאם

טא־אירםייינטװ.אז.א.פעלאציע,
מענטשןדיאזראזענבערגפ׳קע

דעראי¡געגומע¡אינט״להאבןװאס
ב־יזװארט¡גערארפטהאבןיוררת

אוםאדטיקלאײערשרײבןװעטאיר
גע־פחעמדןאאזחגרוױםןצוזיך

גלאטפארמאכןנישטמעןקעןשעפט
ארויסאיםנארארײןװעלטדעראין

תקיפות?װייזן
קאיטערדיאזוי,אנ׳גראיזזאךדי
כא־גוטפערזאן5באשטיטטהאט

אידישערדעראי¡קאונטע
װיקק—םאדפוןםיכסוךדעםאום

ה׳חעראויםגלײכ¡.אוןבאטדאכטן
אײנגעגאג-;יטדעםאויףאיזם^ר

בװ־דח״אפארלאנגטהאטערגען׳
יעדןפוןפערז^ןאײןצוהײםטדאם

קאמער׳דערפוןדריטעראאו¡צד
פון5אלעדיאזגעבליבןם׳איזאון

האבןמעלןבאשטימטעקאמעררער
או¡דעצידיר¡,בייםשטימע1נ$ר
מערקװירדיקפארגע>זומע¡.איזאזוי

פםלו,פוןפונקטןדיאפשטימעןביים
דיפארמאכןװעגןפונקטדעראיז

גע־אנגענומעןםאדה׳פוןקאגםינע
דאיסשםימען,3אלעמיטװארן

בורר׳זײןפוןשטיטעדערמיטתײםט
אוןשכנגדצדפוןבוררדעםפון

װעלכעאױףשטיסעדריטערדערמיט
װ״לדעכם,געהאטהאסקאמערדי

װעגןםאדה׳דעםמיטאיזפריער
פארמאצוגעװארןפארהאוגדלטחעם

ניטאבערס׳איזקאנטינע.דיכען
דערװעגןאויםגלייךאצוגעקומען

םאדה׳איוןפאתיטיקונגם־םומע,
קאנדיאזדערקלערט,דײטלעךהאט

הוראתאוןאייגנטום,זייןאיזטעע
בא-לײכטטע¡קעןדאםדין,בעל

פו¡פראטאקאלןדימיטשטעטיק¡
װעלכעאלעדיטיטאוןבוררתדער

געװען.דערבייזײגען
עקשנות?איןקאטערדיטא?עיגייט
פערז#*:.עןפאראי.נטערעםירטזיינען

בריינצופעחענלעך,קאמערדערפון
אההדיןיקוכאזםקאינהאל,אגען

אידישעדיגיט.אופןבשוםההי?
בא־אגערוםןהאטקאטערהאגדלם

אינםטיטו־אידישעאלעפוןראםונג
־עםאלזייטיקפארגעלייגטציעם,
רעםא׳יבערגעגעבןאיוןםיכםוך;אנצן

אנגע־אײגשטיימיקם׳איזפםק־דין.
בארא־יענעראוי^געװארןנומען

פולשטענ־אאיז׳פססדעראזטונג
אוישגעפירטמוזאוןגעחעכטערדיק

איןאזצוגעבן,איךטוזדערבייװערן.
דאיקומעג-זיךגעםינעןתאטערדער

איזקאנטינעדיאזבא׳װייזן,טאלע
מוטער׳שאד׳שה׳םון׳נאמעןאויפן
געהערטװאשטעמיםגעװיסעצוליי

ענין.צוםגיט

למעןקאמערדיאיצט?איזיװאים
מאטענטיעדןצוגרייטאיזהשלים

ענין:דעםאיבערזען
גאראדאלםזאלםאדה׳דער(1

װעל׳אלעװאםפסקדעראזטיע,
־װעאויסגעפירטװעטארױםטראגן

פעזעםטויזנטפינױאיינלײגןרען,
מזומן.

אפרופןתיבףזאלסאדה׳אז(2
חערל,עגןל,לאגעגעריכטלעפעדי

לאטער.האנדלםאיד.

דאגײטקאטערדיאזבאװייזא
האטזיאזאיז,עקשנותװעגןניט

װילקה׳בײםגעפועלטמיפילטיט
זאיעןניןדעראזאײנשטימען,זאלער

אי-װערןאינםטיטוציעשאלעדורך
ה׳פוןכבודצוםאוןבערגעזען,

האמעראזװערן,געזאגטמוזװילק
השלום,למעןאיינגעשטימטדעםצו

אים.הייםטסאטערדיװ״ל

איזרעדאלןטאר׳פ׳זעטאירװי

ם׳בלײבראנדערש.אביםלעניןלער
םארלעאןה׳אזהאפן,צואיבער

אחדאםװיכטיקװיםארשטײןװעט
געריכטעפנטלעךקײןצום׳ןאלאז

דעראיזקומע¡,ניטםקאנדאללעבן
דארחהאמעראיד.דערפוןכבור

אעטערעקליעלעכעוױהעכערשט״ן
דעראזצושטימעןװעטאוןםע¡,

ערליי־אופןאזאאויףזזאלסיכסוך
ידעראיזדאםדעפיניטױו.װערןךיקט

לי־בעקמאן.ה״הדיפוןװאוו-נ^ש
דעראוןבערגעד,יוקאנץ,בערטאן,

פערזאן5דישורות.דיפוןשרײבער
טצדוגענוכזעזאנםיילהאבןװעלכע

פו;אוןבוררתדעראיןקיאטערדער
דערפוןפרעזידענטלאנדוי,יעקבה׳

גאנ־דערפוןדאכטמיראוןקאמעד,
אלעװיילקאלאניע,אידישערצער

װע־געעסדיקטזאלעניןדעראזװילן
טוב.בכידען

פארראזענבערגפ׳אייךדאנקאיך
״װעג״•איןגאםטפדיינדלעכלןייטרי

בערעביטשעזזבזלוןא
געריכטבורריםפוןפארזיצער

ווילת—שאד

nsבאנשעטgאויף
aקלאשאו־!

)פאריזבײןעדיטהפח-

Mעוםותדיזענעןהיינםחותןאיינגעלאד¡געװעןאיךביןה״נם
J®׳מכ;י.סגעװע¡׳יגענוגפרײגרלעךקלא-!גערופעגעאזויפוןבאנקעטאצו

פ^יי׳פלאץאפגעטראטןאוןגעװעןביזזיךאיךהאבאפטז״ערשארן.

פחפאחטרעטעראײנציקערדער
״פאר־װיצײ,טוניגעןאידישעאלע

זשור־״טאחגןאון״וטאג״װעחטם״,
״אמע־און״צוקונםט״אויךאוןנאל״

לעװיןמ.כאראיזריקאגיער״
708אפארטאדאלעװין.ט.װענידן:זיך

אויסדרוקדעםמיטאנגעטראפןאיצט
האבנאנטדערפון:אר״קלאשאר;״,

אגגיע״נישטקײנמאלזיימימזיךאיך
vטראפן.

אינ־גרויםמיטאיךביןדעריבער
פארשטעלנדיקאוה^ק,אהיןטערעם

לכבודפייערונגאז״ןם׳־װעטאזזיך,
ד'לטובתאינשטיטוציענײעאעפעם

קלאשארן.

(2האלןפוןפאװיליאנעןדיפאר
אוים־מענםשן׳מיטקײםאשטײט

אפגעריםענעהונגעריקע׳געמוטשעטע,
פאד־יפאליצײ,האפנונגםלאזע,און

ראךמ׳דארףװײניק׳ניטזיך,שטײט
ארדנונג!היטן

װא׳סאיינגאננדעםאןמירמ׳װייזט
אח?ארידארןפינםטערעדורךפירט

או¡אראפטרעפ׳אײזערנעגליטשיקע
אראפ.

שטינ־אאיןשויןאיךבי¡אטאון
שטענ-דעראיזװאםקעלער,מעגדיקן

רי־שטובאון־עופותפארפלאץךיקער

מענ־װאגאבונדן,—קלאשאח(1
פו¡ארוישנעשטויםןז״געןװאםטשען

טיפשפעציעלעראגעזעלשאםט.חגר
פראנהר״ך•אין

װערמעסװאופלא^ן-לטה8לן(2
שטאט.פוןשפײזדיקאנצענטרירט

ו5¡

ישראל״״נדחיבענעפיסענסיא
82־77-2בענעפ.טע.3מאריאכעםום508-85ב״עטעל.

גנוולע'מ
או¡מעמבערסאונזערעאלעמע^דןצוכבודדעםהאבןמיר

מירהאבןהיי־יאראויךאזפראװינץ,אויחאוןשטאטאיןאידןאלע
אוןמצהבעםטעדימיטישובאידישןגאנצןדעםבאזארגט

גע־װערטװעלכעםעל,עדשטללאסילעפוןמצר^מעל
פיללעױה״הדיפוןבעקערײגרויםערדעראיןבאל(ן

הרבפוןחכשרמיטןגאלדבערגארןאלטאראװיטש

ראפאליןשלמהדודר׳
פרײזןביליתעארחײערןפארלויפטװעטמצהדי

אדדעס:פאלגנדןלויטמעלדןזיךרארפןפראװינץדערפוןאידץ

1. FILLER
Moneda 34. México, D. F.

דער-דערפוןפירמעדיהאבןזאלמצהדיאזאכטונג,גיט

ראפאלין.הרבפוןהפשרדעםאוןבעקערייםאניטער

פארװ&דבוגנגרי

#¡נ־

¡יך^אר

װיסן.דאסדאוףסוחרישדער

פוןפראגרעס־עראפהעננילןא־זדעםאיןוױיל
געשעפט.

דיקריגטאירװאומעקסיקעאיןפלאץאײנציקעדדער
פוןשטאפןבעםטעדיפוןאוישארבעטומפערפעקטםטע

פרויען,£אראונטערוועשסיראנפעס.ליגאס.

איז?יינדער׳אוןימענער

T. I ÜAISEL, SUCR.
BONETERIA Y MERCERIA POR MAYOR
Fabrica, de Ligas y Tirantes “V E N U S”

Fabrica de Ropa Interior para Señoras, Señores y Niños
“A Z T E C A”

Mesones 40 Apdo 7194 Eric. 3-01-25 México, D. F.

¡ S.

מערימאנערא

פלאטינאסאגוכאע
פונטא.דעטעכידאדעמאקינאספאדא

פתלאגעראיזאירבא׳קומטפרײיזןביליקםטעצ־קװאליטעטערשטע

MANUEL SCHMIDT
LONDRES 14. Mex. L-86-05. Eric. 4-42-42 MEXICO, D. F,
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שנעלעע^סטוע
אײראפעןיקױיזעס

וערטיפסענnאיןנלויז
שי^פראצױזישער

PP
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;װעראקרוז:פוןאפגײטװעלכע מאי2־טזדעםV׳72־טןדעם
\*1יוגי8-טןדעם

’ה״ײזירעדוצירטלזזײערנאזער.סט.אוןסאנטאנדערתארזניא,האװאנא,.דורך
CAMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

AV. JUAREZ 64. APDO 715. Tel. Erie. 2-07-69 Mex. L. 0326 MEXICO, D. F.
״.״^גען?־־■־■■׳־■■־■■

Mex. L. 0326
»""*"■"""1""""""""""""""""'"""*"1"""""""*""■""■■■'••■■•»•װװװוװווווווווװװ

קלאשאר•אגטשולריקט׳מענטשן,

אאונז,פארזיךהאטהינטן
'ךאז«פארגעששעילטזשורנאליםסן,

1'־דעראלשאלטיטשקער,כלריקער
o׳L’ױם־טוב.דעםםוןיציאטאר

®װייניקעףניטאוןמערניטאים
fUדיפוןקעניג״דעררוסא,םיע

ף״מעסקדערלויבן׳װעטאיר—
יgi#n?שנודצ>אײךם#¡,
יגם־טוב»תץ:ט'ק*ר,יער

ipW!ייעױ—
׳>רה#1ט'צוטדירנקײטםי״או¡

-רויםםישגעתויב¡
רערציי?¡;u^?ײ(
ג/«ן׳עםאיזיאראינט—

,ץאסארשיטעקטא¡באקט«-מעיםיע
8א1ױ.פארפ?א¡א!עמאנטרואט

פ,.^האק¡.פאדיזערדיאי¡קיאגען
ך|אךיאזאיצט,אוןשוי¡שטייעןt״

ה̂'א;טװיק?ט,שטארקזיךהאב¡?ע¡
פאושטײןדעשגעקייגטהיינטםע¡

pjקודצן.אי¡פאװיקי^¡.31-ס¡רעם
¡¡5דימיטפאװילי*¡¡אנאךזייןװעט

■¡¡12רימיטאײגריכטונגען,רערגםטע

פא¡aפרעםערסדיפארשפייז¡,טע
3í-iדיפארנאדאויש)ווייזשריז

קויפן.צוזאכןגוטעפארמאג¡

̂פדג;.נארמירהאבאיךאון

גווגבאגעלייגטה^סמעןאזשטעקט,
?טונתאינשמיטוציעאןפארשטײ¡

אדעמערי
מיטװארטאכאפןאירוױלט—צי

מעסי>,1מיךפחעגט—קלאשאר¡רי
רוםא?
—

פי7זיךבייאוןכ׳װיל,אהרבא,
אינערא!איןאינגאבצןכ׳ביןװיאיך

צומייןמירזשענידט.עשציטערלעכן
איךבגורא,כ׳האבאוןקליידונגפיינע

רײצן.דערמיםװעמע¡ניטזאל

שויןאבערמיךנעמטדושא׳מעסיע
האנטדערבײברודער,גוטע׳רמעשה

איןגעל^זטזיךמירמיטװאילטערװי
זאל.איבער¡מיךפירטאוןקאדרילא

אײ־אןװיהינערשטײג,מוחל׳זײט
אזןא״נעםערקלאפטמענטש,גענער

פלײצע.איןצװייטןדעם

נעגעסן?גוטהא?צופרירן.—נו,
דיערשטעלטזיםעדקײטאזאמיט
װאל-מאלדעםמיטװיפונקטפראגע

יאר.גאנץאג/גװעןזאטזייטן

מיטאלטיטשקן,אןצוצוגײעןמיר
פניםאױשכעמאטערטבארד׳גרויערא

.אפגעשלאשןאוןאפגעריםן

מעשיע!באנזשור—

אייטעדװיפארװאונדעטער,א

נע־גישטפראגעאזאלאנגשויןהאט
אויסמיי¡אויו?געקוקטערהאטהערט,

נישטזייעראוןהאנט,געשטעקטער
האנט.זייןגעגעבןערהאטדרייםט

עוהאט)מעשיעמארטעןהײםטער
א־נעװעןגעהערט(נישטלאנגשוי¡
אדבעט.אןלאנגסטאליער.אט$ל

מעט-פוגםטרעפדיאויףערשלאפט

באן(.ערד)אונטער

מיטע־איןמענטשאצװייטעהא
א־שויןקרעפטן,םולעדיבײיארןלע

או;הוגגערטארבעט.אןיאראריבער
הא>1.דיאונטערשמוץאינםשלאפט

טאפ׳אגאנצ¡אירטוט—װאם-זשע
עםװען—זיךלאזטעםװ$ם—
דורכצושטופןאביעפעס׳זיךלאזט

טאג.דעם

טו־אי¡נעװענדעטזיךאירהאט—
ארויםצוקרי־זעןצוכריניציפאליםעיט

לאגע?דערפוןפען
גאר-נארדען?װיהײסטמאם—

א—ערזאגט—גארנישט.נישט׳
מיד.זײערפארצװײפלטער

יוױיזטעםװיזועלנדיקדוםאמעםיע
מעיטשןאונזפארפארצושטעלןא,ױם

פארשיפוןאו;םםערןפארשידעסעפון
צ.,־געבראכטעדהאטעלטעהרענעם

איאר.20אתםױנגענמאןאפיח
געקעט׳גלאםפנים,איידעלערפייגער

אגנע־רייןפארתעלטנמעסיקהאר׳טע
גאכרעםכ׳האבװיפיש׳דיאויויטא!׳

דיבײנעטר^גן,ערהאטבאמערקט
לאפטשעס.ל״יוונטענעקעלט¡גרויסע

געװאוםט•נישטזיכערהאטער

פוןארוישאישרופטמעןפאחואס
האל1דיפוןקעניגדערװע■¡מיילטיש׳
ארויפגעליעט,פלײצעזײןאויריהאיט

פאדשטעלנ־האנט׳/״קעניגלעכעזיין
.ױעדטער:דימיטאיםדיק

קלאשאו״!אנ^ךאיזאט״און—
געט$3ציטעראלעצטערדעריהאט
—

בי¡אאיךנײן...נ״ן״•ניי1...
קלאשאר!ק״¡ניט

פרא-דעםפוןאזשזיךהאבןמיד
געבויגן.פיםדיטעםט

וױאיךהאב—חלילה—נ״ן׳
געװיםזײטאיר—נעזאגטיזיךפו¡

לאנג?װיאןןאזוי?ניטארבעט?
חדשים.5—

ארי'זיך,םארשטײטזוכט,איר—
בייאדאפניטפאלטאיראוןבעט

זיר•

נארזוכן,א״ןאיןהאלטאיר—
אייןאומעטום—ארוים?קומטװאם

ענטפער:

ארבעט!קײןניטאניטא!ניםא!
—איר?נעכטיקטזשע—װאו

מיר.:עבןצװייטעראפרעגט

דעו»יטאװעקגעמאכטהאטער
האנט:
—

זיך!..לאזטעם...װאו״

א
מוחל...מירזײטדאנק...

אװעתגעגאנגע¡.איזעראון

יזע־רעםביידארטאיךהאבטער
בעםטערדערבייבאנקעטניגלעכ¡

נעקאנטניטעופותדיפוןאויפנאמע•
לופטךיגאס.איןאדוישבל״בן.כ׳בין

גע״כ׳האבאוןארומנענומעןמיךהאט
טראכט:

פאװיליא¡31-טערדערװעטצי
ברעננייםעפעסמענטשןדיפאראויך
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אתפאטשפ8ליאזמרדכי
מושטעודעונימולײ

פײנקינרמשד»םחפוירים־לעמנדע()א

נאךרוסלאגדאיןהאטעםװען
האב¡אייזנבא¡,ק״ןעתזיםטירסניט

דעראי¡שטאטאײ¡םוןקורםירט
״פאםט-קא־אזױ־געתפענעצוױיטער

מיטרעטקעס״
פאםאזשידן.

ר,א.פ^םט־קארעטקעםדאזיקעךי

פאכטאי;אידןגעהאיטןמ״יםטןנען
רעגירונג.דעריײ

״

אויךהאבןפאכטערסאידישעךי
-שמײאידישעאנד.צװ.גלהאלםן

,פאטשטאליאנם׳אזױגעתפענעםערם
גלאטאדער״קאנטאגיםט¡״מײםטגם

םאלראטן.אױםגעדינסע

ניקאלא■אויםגעקומעןאיזאמאל
פאםט־ערמיטפארןצוערשטןועם

א־קומענדיקאיוןשטרעקעגעװיםעא
רי.זיךהאבןװענזאמריקןשװערן,א

אטעם.כאפ¡אפגעשטעי^טפען־ד

אנע-װעןאיזפאטשטאליא¡ךער
א-א>סאיםהאטניקאלאיאוןאיך

שפיזייגעמיטרערקענטבאלדזיעהנן
אויגן.כיטרעאו¡ציןע

-םפעציזײןמיטאיםערפדעגט
ביזט״רושמייכל:םארקאםטיש¡פיש
יעװרעי¿‘״א

ענטמאיעםטעט׳/עםאיז״אזוי
צארדעםפאטשםאליא¡דערפילרט

דערשדאק¡.שטארק

ניקאיאיפרעגטהייםטו?װי״און
װײטער.אים

־מאיעםמרדכי,איזנאמע¡״מײן
טעט!״.״

װאטרער׳!¡¡¡םביזטו״אלז*¡,
פרעםיערפ/נרםישןדעםגעפירסהאט

תל-חערצ,יזי¡צעןזיי־נ׳גמיטהמן
יה«״.״

גע־האט—מאיעםטעט!״״גײ¡,
הרעםפאטשטאליא¡דערענטפערט

דרייםטער,אביםלשױ¡צארםיש¡
אפגעראטעהאטװאםדער,בי¡״איך
האטמאםאחשורושמלן־העיםװעט

דיפו¡לענדער7צ1איבערגעלענעט
קאפערםישעאיינענעזיינעפו¡הענט

האב¡װעלכע־ותרש,בגת¡מערדינע¡
טויט:״.,אױו¡פארםמעןגעװאלסאים

ניקא־אויםרופטזאגםטו״״אזוי
רעבגעהיייםןאוןפארװאונדערטלאי

אביםלזיךזאלעראזפאטשטאליאן
פארן...אוןצואיילן

אירעםאיצטהאטװעגגאנצןרעם
-געמאנעבעךפאטשטאליאןדישן

װיװיייםטװערגעדאנק,דערטערט
װאםדעם׳צוליבאפשניידןװעטער

עראזדערקענט,איםהאטצארדער
א■געװעןדאךא-יזעראיד.אאיז

שטארקאוןהיהודיםצוררגרויםער
קינדעראידישעאידן,אונטערדריקט

שויכמוטערםדערפוןאװעקגעריםן
חםלאגרקייןאװעתגעםידטזיי-אי־ן

טיילאװע׳^כערפוןמיליטער,צום

-חגראוןאריינגעװאדפןמעןהאט
אי;און״ניעװא״דעראיןטרוגקען
־אפגעטיי^אאוןמײכן״אנדערע

װ.א.א.שמדט

חציעראזהאבנדיק,מוראאון
ברויטשטיק>5דיפאר^ירןנישטלה

זיךמרדכיהאטפאטשטאליאןא^ס
די■געטריבןאוןגעפיצײםטשטארק

װאסכוחות׳^עצטעדימיטפערד
ווע.םטאציע,דערצוצוקומעןגיכער

זייןחןנושאכאטשדערמיט^ענדיק
צאר...פוןאויגןדיאי¡

םטארערצובש׳^וםקוטענדיקאון
אפגעװארטשויןהאטעםװאוצי׳ע׳

פערדפרישעמיטקארעטעצמײטעא
ניק̂אא̂יאזטפאטשט&יאן,אאון

אידישןדעםמדדכין,רופןזיךצו
װאםגעפרענטאיםאוןפאטשטאליאן

פארפארלאנגטערבא^וינונגאפאר

עפעפאדערגעי^מפארן,כוטןזיין
אנדערש?

אוכ־זיךפארבויגט״מאיעםטעט״!
דערצוביז'צארפאדןמרדכיזער
האל■דערשראקענעםאמיטאוןערד

זאלעראזגעבעטן,איםמוילבען
פאטשטא^יאן...אזייןהענען

איצט״!אויךראךביזטו״דאם
האב״איךגיק־^אי.איםבאמערקט

אױךמידבייװעםטדואזגערעבנס,
יענערװימיניסטער,אזייזװע^¡

ביימררכי
אחשורוש¡״...

זיךפארבועטמאיעםטעט,״ניי!׳
*;vביזפאטשטאליאןאונזערװידער

פייאיקנישטראךבי¡איךערד׳חער
גיאפאר:#¡רמיךהא?טאיךרערצו׳

רי-טרייעראא?םאו¡שמײיםערטע¡
צאר״...פו¡נ>ר

מירבײזייןװעםטואזוי״אויב
האטשמייםער׳/פערזעגדענערמיי¡

ג>״אוןצארדעראיםצוגעזיאגט
איםהאטװאםא־ױטאנט,דעםהיים¡

פארשרײ־רײזע,דעראויףבאנהייט
מררכיאזנאטיץ-ביכל,זיי¡אי¡בע¡

שמײםעראלםבאשטימטאיזהיהודי

מאיעםטעטקיחערלעכערזייןפון
רימיטאנטרײב¡גוט¡זיי¡פאר

פערד.

מעןהאטארופמעגעטלעכעאין
טררכיאידדערװיזע¡געקאכטשוי¡

קארע'צארישעררערמיטא¡טר״בס
אוןגאם¡פעטערבודגערריאויחטע

פראםפעקטן.

איצטזיךפלענטמררכימע¡או¡
חב־אלטעזײנעמיטצונויפטהעפן

זאגן:ערפ^עגטפאטשטא^יאנם,רים
חפץהמלךאשרלאיש,יעשה״ככה

קיי-דעםטר״איזמעןאזביקרו״,
מיטאנטרײבןגוםק#{¡מעןאו¡זער

אפישמייסעראמערןמע1קאןפערד׳
ניקא?איען...בײיצו

»Jimamro

(RUSSIA)

פסחאויו«םתנותשיהט
אץפױינפאװקרוניסא״ןרןצז

סאװעם־װסלאנד

א...פורים-געשיכטעדיאיז

(4זייטפון)םוף
געאיזושתיװעןהערקלערונטאמיט

מיט;געשיכמעדימלכה.אויסװארן
געתאנצהאטנאקעטעאדערשיינען

פו¡אינטריגעםדיפוןטײלאויין
ק׳גניגיךמוטער.דער

ארטאק־קעניגפוןצײטדעראין
רעלי.אפאתעקומעןאיזסערקסעם

ז־ךהאטװאםדעפארמאציע,׳גיעזע
איר¡ריאידן.אויףאפגערופןשלעכט

פארפאלגונגעןאויםגעשטאגעןזיינען
אידישערדערפוןנאכפאלגעראלס

דאזיקעדיפו¡פירערחעראמונה,
רערזײןגעקאנטהאטפארפאלגונגען

Dif¡גע־האטדאםמגי^ה.דערפון
דיאויףוױרקוגגשטארקעאהאט

געמעלדעמ^טזײונעןװאםאיין,
מרדכי,םייװארןאטימי^ירם.היבש

נישטנעמעןזײערעזײנעןאםתרםײ
װאסאזע^כע׳נאר״גואישע״נאר

געצנדימיטפארבונדןדידעקטזײנען
אפוןנאמעןאאיזמארדוךנערײ׳

אזאנגעגעבן,װערטתילמודאי¡גאט•
פערםישאיןמרדכי.איזדאסכ^שון
מאררוקבעיצ־שונו׳געװען:עםװא׳לט

זײעראיז״מארדוך״,הײםנזװאס
ג̂ויבי-אנארװאםנאניעןאגאס׳/

אם־געטראג¡.מא^טטארדוךאי¡קער
געטיןדיאיםטאר,פוןקומעןמוזתר

גע־זיהאטהײםןאוןאסטאדטע,
אים־״איםםאר-אודא־שא״.דארפט

דעםפוןאון>^יכם.איראיזטאר
״הדםה״.אםתרםצונאמעןדערקומט

אועצ־דעמאלטװאלטןאיחפרומע
גע-נישטתינדערזײערענעמעןכע

גױריגעװע¡זײנעןדאסםײדןסעבן.
דעראיןקינדערדיפארנעמע¡אישע

דינאךאבערגעזעילשאפט,פערסישער
אנטשטא-זיינעןװאםפארפאצגונגע¡,

אםי־אזעי^כעזײונעןאיד¡,אויױנע!
געקומעןמרדכיװיאיד־ן,מייצירטע

צוגעזוכטאוןפא^קזײערצוצוריק
:לל.דעםראטעװען

עגלעכהייטאןגעפרנעןהאכנדיק
א־אזזען,מעןקעןפאסירונגעןאי1

אפ־װײסניטזיינעןנעמעןדיפיי^ו
װער־גריכישערדעראי¡געשטאנען.

נישטקעניגפוןנאמע¡דעראיזסיע
ארטאק־גאר)אחשררוש(קסערקםעם

קא-אידישעא^טעדיאיןסערקסעם.
מירגעפינעןמגיצהדערפוןפיעס

״אר־אחשורושאנשטאטנאנ־ע;יעם
אידיהאיןדעםחוץאתחששתא״.

צ.יאורזאכןפא^יטישעגעהאטיעז
מעןכדינעמען,דיפארדדײען

זיי
מאיעםפאראנק5אג¡קענעןנישט

טעכדבאלײדיקונ׳ט

נרונט-גע־דיגײעןאזויאומגעפער_
אינ־האשענדערםדר.פון״אנתעז

פורים־נעשיבדערפוןטעיפרעטאציע
באדײט.טיפערןאהאטײאסט^׳
שרײבערדעראזאיז,טעזיסזייזאיז
געװאוםטגענויהאטטגיילהדער®יז

אא^ייןגעװעןאיזאוןפאקטןאיע
גע־דיאזאוןהיסטאדיקערגוטער

װיכטיקעאצעאיןאטתאיז״יכטע
^עסענטן.

דורך...געזעןאײראפע
(4זײטפו¡)םוף

אױב¡ארוךקודש:א¡ם׳דערמאנטכע
קעפז״ערעאויףקרוי¡אמיטלייבן
מיטמײלערגעעפנטעשרשעקלעךםים

דיצװישןאוןװײדלע¡;פארדרײטע
פיי-יטדימילוחותרישטייעןלײבען
,/לאאויפשריפט¡:שטרענגעערלעך
װ.אז.א.תרצח!לאתגנוב!

דאםנעמטאזויװיגעװאלד!
אזעלרעדאקציעאידישעאזיךאויף

התחייבותן!פײערלעכעכע

װא.יקלוב׳אריםטאקראטישןצדם
מיטאגאויףארויפגעפירטמיךם׳האט

לעצטערדער—גראףפוילישעררער
—פאמיליעשטאלצעררערפוןזון

טיטולירטעאו¡ארעליגענארגעהערן
חעכער.אוןבאראנעןפו¡אנהויבנדיק

צזאייךבײבאװיליק¡זאי^מעןכדי
יאראפונטהונרערטפינףדיצונעמען

בא̂יג¡טע¡דאר1זאפצא^׳מימגלירם
באװײזןװע^בעדאקומענטן,רײא

אינגעהעריקײטא״עראוןיחוםאייער
װע-אי1בירגער׳קאטעגאריעדערצו

באקאנממי—ם׳פליםטאדערןמעם
ב^וט.בלוי—

אױ־נ־מע¡מעגאיערגאםטא^ם
ענטשפרעאןהאטװעלכעריעדן,פירן

אדערפראקאויםגעפרעםטןכענדן
םטאקינג.

אבעסטערקװאליטעטדעדפוןמעלזעקלא
ימיםאנקומענדעדיפארמתנהצײטלעכעא

טובים
קרובימאײערעצוארדערטארגםץאשיקט

מעג.אזײגיטאוןױניאןםאװעטאיןפרײנדאון
אץםטאדפטארגםיןאיןאײנצוקױפןלעבקײט

ר,פס.ױ.פוןשטאטגרעסערעיעדע

אדןאײגענעפארשידענע15.000ארוםהאבןםטארסריזע
י?ליידונג,קװאציטעט;הויכערפוןארטיק^ע¡אימפארטירטע

אנרערעם.אוןטאבאקקאפע׳טע^,אונטערװעש,שיך׳

םטא״טארגסץקײןאיזעסװאופלעצעראץ
פארםעלדורךצוגעשיקטאלעםװערטנישטא׳

פאםט.

א\ןדימיטפארגלײכבארכמעטזײנעןפרײזן
אטעריקע.

צואנװייזונגגע^טא^»ױערטשעקםערטיםיצירטןאשיקט

BANK O F AMERICA
485 California Street San Francisco, Cal., U. S. A.

AMALAGAMATEO BM
11 Union Square
New-York, U. S. A.

rט«קע...מעקסיקעװערט
(.4זײטפו¡)םחז

מעקאי¡קאפיטאליזםפו¡אגטװיפ>וגגן
נײשפילן׳געבראכטװערן,עםםיקע.ן Iזוכטרעטרוננריאזעדות׳זאג¡װ^ם

גראדמיטהעלפ¡אוןםארשטארק¡צו
פרי-די̂?מוגיזם—פוןהיפוך'־עם

ניטאיזדאםאוןאיניציאטױו;װאטע
דעראויףשטרײק¡,דיאויףקוקנדיק

קאכטזאויפ¡כייצתפג,םאציאליםטישער
ײ•אי•א.קירךקאטוי^ישערדערקעג¡

פח¡!-דעראיזװיכטיסערפי>5נ$ר
ארבעסםראםהעפ^רמירןצויעקט

איזװעלבערפר^יעפט,דערגעזעץ.
רעגי־אדורךאויםגעאדבעטגעװארן|

אזפאהזעטרונגם-דעפארטאמענט,
פאר־אינגאנצןזא^ןמעקםיקעאין

מ̂ובחדיו-ױי^שטרײקן,װערןבאט¡
דירעגוליחצואױףגענוגאיזאי^ייז

קא‘או¡ארבעטצװישןםיכםוכים
פיטא>5.

ארױםגערופ¡האטפראיעקטדער
װײלארבעטער,דימצדפראטעםטן

א”1מיטנעהײםןדאךװאלטדאם
פרײ-זײערעא5עאפצושאםןקי^אפ

דינאךפײערןפונדעםטוו־יעגןהייט¡.
אזהאלטן׳אוןזיגזײערארבעטער

אויפןאלץנאךז״פירטרעגירוגגדי
עמאנציפאציע.פוןװעג

פוןבאטראכטלאגע,ראזיקעדי
שטאנרפונקט¡׳פארשײדענעא^עדי

מוזןמיראוןפארחעכטיק.זייעראיז
שוי¡דאםאונטערשטרייכןװידער

אזאונטערגעשטראכענע:פי>^
זידזעעז׳םימפטאמעןרויטעװיכיער

|װימעראזשװארצע...מעקםיקעאין
באדראטמירװערןקאמוניזם,פון
פאשיזם.פון—היפוךזייןפון

אויםער־אזריאבעראיז^אגעדי
ם׳איזאזפארפ^גטערט,געװײנלעך

אי!אריענטיחצוזיךשװערזייער
זיך,ראכטבחעננט,ט^גיעדעראיר.

ראדי־דיװעיצכעםימנים,פארקערטע
אוןפרײדמיטונעמען-אויחקאאן

װע־זײװעןאבערזיג;אפארהא^טן
זײאיןזיךזעטאנא^יזירט,גוטרען

$ל-חעדפוןגרונט־םיטפטאםדער
חו^את.פאשיםטישערװעלטיצעכער

שפדיכװערס̂:ענג^ישאןזאגטװי
}ם׳איז—טרו״ביטוגודטו״איםס

אמח...זייןזאלדאםאזנוט,צו

מעקםיקעאיןארבעטער־נצחונותדי
חערפוןאויפבציצן?עצטעדיזײנען

רעטאקרא-פון^יכטלעשנדיקערזיך
טיע.

ו«קענזדמ-סיםלדעראס
די־

גראסאוןגעזדעדקאפוןאנטדעל,ונגניי־ע

זואטע
GUATA

7-16שנײדערפארבלויע,
מע־אוןמענער־אנצוגער

ראמען־מאנטלען,נער-און
פרליזבילילםטןצוםאירבאקוכיט

אײנצי-דעראיןמעקםיקע,אין
פאפריקאידישערקער

װאטעפון
EL GALLO

COBRE 245 Eric. 7-08-37
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$*;געז$נטהאבןפאריזפוןרעפעשן
װעגןזיךהאנדלטעםבשורה.גוטעא

צװיי,ץאםראק,תענ¡םערוםדעם
פר̂-בארימטעררערבאקט־לרי^ל^גן,

אינס־פאםטערפוןבעזרערקאפ>סאר
ל.דר.אםיםסענטזייןא,-ןטיטוט

לאנ־אנאךאויםגעפוגעןהאב¡גר^ס׳
עקםפערימענט¡.קייטג־ער

פדאפפו¡געחערטהאסעסװער
זייגעפו¡או¡בעזרעדקאאלעקםאלדעד

אויפ-װיםנשאפטלעכעאיצטיקלביז
פארשטיין״לײכטמעטרער—טוע¡

אטיטטא¡צו;ישטט,¿¡האטדאאז
כייעראמיטאוים־אכטעײש,נײער

איזע״פאנטאזיע.װיפ;שאפסלעכ>ר
דיאי¡?ייעגעןצונישטנײעםקײן

,־ועג¡אדערריװעג¡ידיעותצײםונגע¡
אנט־עקונגע¡.איבערדראשנדעיע:ע

װייזטראנערשטי?או¡מ^נטיקיעד¡
פעגסאציאני^אפרעפערעראי¡זיך
אגמהאטגי>לערנט>ראאזידייעה,ל>

אױסגעפו־או¡ראק-באצילרעטדעקט

אומהיילנא־רערקעג¡סערופאנע¡
װ#!פגאר.איזצרהדיקרעגק.רי>ר

או־ך>קנישטאלץדאםאיזב־ױאיצט
פרומעאו¡חלומותשייגעפו¡וײטער

הײלןצופרוב¡ױיחוץאמאונטש¡.
רא־מיט^רערשטראלןףעינטגע¡פיט

קראנקדיהאפ¡װ^םפרוב¡,—דױם,
געקאנטנישמאו¡געמאנטגישסהייט

זענען—אומתײלבאר.פארמאכ¡
דער־גישטזאכ¡טטשותריקעשוטקיי¡

דערגעביט.רעםא,־יףגעװאר¡גרייכט
או¡תורותמעדיצינישעפו¡מישמאש

לערפו¡¡i>11ד>םװעג¡ט>¡jí.̂י>פ
פאר»ערגאךתאטקרעבם־קראנקתײט

ראק-אײ¡ה#{טעני¡.ר־*םפלאנסעדט
.־ערכו¡םםדעראזגעחאלט¡,םאד

קעג¡בעםט־נדאפא־זקאפרא־שלאגג
ראק־אנשי-דערמיטקאמףאי¡גיפט

צװייטעראגעקוטע¡גאלדאיזקעג־ש,
דיאזאויפגעװיז¡,ה$טאוןמלומד

ישועהאייגציקעאו¡רפואהבעםטע
מאגפו¡אייוגשפריצונגעןמאנןצואיז

חולה.דעםפו¡בלוטאי¡נעזיע

.ןןילמעןװיפלדערנאך^נשטעקן

הבריאהבקװבלײבןזיװעט
הייבט,דאםעם?הײםט.זשעװאס

געלע•צזויידיפוןמײנוננדער5ויט
פוןאיפזזעלב¡רעםדורךאזרנטע׳

איידעראונטערהארטאײגשפריצוגנ,
:זךקאנעןא¡איצטפוןװעטבערהויט

שרעללעב.דיפוןאײנסװעחהײלט

םענטשדעםפייניפןװאפטחלות׳םטע
־,ױימעדיצינישעדיװאסאו¡םיIלעכ¡

װיאירפארנעשטאניעןאיזסנשאפט
רעסעניש.אפאר

_נאנטבארשויןאיזפסח
נזעובגרצצס־ערדערביך

Gran fábrica de artículos de tocador de
calidad

ארדערסטארגסיז
ו)עלט־סײ5ןאנדערעאוןסאװעסו־רוסלאנדנאד

דאלארסקעש
דורךדירעתטגעשיקטלאטוױאליטא.פוילן,נאו

Paul Frenk
San Juan de Letran 40 MEXICO, D. F. Eric. 3-72-51
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LA TRANSPORTADORA / !
Prop. TEMKIN HNQS ' ל

Estaciones 41

LA CORONA
4a. Puente de Alvarado '84.—

Eric. 218 84,—MEXICO, D. F.
אוןמערםעריאבאנעטעריא.פוןםוחריםאכטונג

!פראװיניןדעראויהפערםומעריא
װעיצכעםוןסחורהאיןםארדינםטןגרעםטעדי

מעןרערנרײכןנאראירקענטצופרידןשטענדיפאיזקונדער
ארטיק־טואלעטאאער^ײארטיקלען!אונזערעמיטהאנרלטאיר

אימםארטירטע,דיטיטםארנאײכןזיךהענען?ען
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Calderas 'Nacionales “KLEIN1
נישט.עקספלאדירןװאסװאסער־רערן,פון
״מולטי-רעטארנא״פון

פעטראלעאוםרויעןפוןברענעןפארספעציעל
קעמאדארעס.עלעקטרישע

באהאלטענעמיטזאלןזיךציהען
טישלאן״תליינע;בײבאגאםן^יכט
פהמיםטעריעהיי^יהעדיפארקומט

זילבער־שטי^ןאאונסערעםןמיטאג
מעםער.גאפצפוןקלאנגגעם

שטיהערשמעןװאם?וים—קוים,
לאקײ-זיךג^יטשןפריסטער;װימען

אקםעל-גאילדענעאון?יבעריעםאיןען
גריייפו¡פנימערערינםטעמיטבאנדן

דיפלאמאטן.םע

דערבא^דזיךווארפטאויגןדיאין
צאנ־איןק^ובדעםצװישןקאנטראםט

ק̂ובאריסטאלראטיש¡דעםאוןדא¡
נעװעןביןאיךװאויין.י^רל,אי¡

מעןזעטראדטצוריק:יאראמיס
דעם(12שטאמטיחםןדעראזג^ייך,

אדערװאצ־םטריט,אויחבאנק־הויז
טעלםעס.איןפירמעשעפםןדערפון
איזעכטעםאיז?אנדא!אין^בערדא
יאי״פוןצייכןאדעםאןיףליגטעם

נורנעראאויךאבער—הוגרעדטעה
יארן״•װײניקערנישטפוןא1מעט

זעטפענםטער^ובגרויםעדיז־ודך
א״ינגעווי-פללויז׳פיקאדי^ידעםמעז

פ״עחשימערירנדעיםאאיןר,עלט
אםאציאציענעדאנקעןאתרךאןז

אונזאויףיאר״אזאאײן;מיר
איי°̂'וו”נ',ןעראי1װיאלעמעז׳

א̂י״פיהאירעםטאראז,קראט־שן
דלםאי(װיפרײ^עבער,איזוװארשע

״פי-אוין«אדעליגעדיפוןק^וב!דאזײןן
'

׳״.צאנרא!איןםירקום״קאדי^לי

Eucino 5
Eric. 3-60-59
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Dr. Garciadiego 208
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פראדוהציענאציאנאלע

Botones y Hebillas
שנאלןאחרגעפ

נאננ־געװײנלעךדיםוןקאנפעקציאנעןםארט1אלעםאר

פאנטא־העכםטעדיצוביזהעףז£אףבארםטע

דאמעזזיעםאר
0<*C״ VM M**'t

•unea iNO.REe.iw•

Para toda clase de confecciones
Desde las más usuales para

CABALLERO

Hasta los de más alta fantasía
para SEÑORA

זיךהויבטקראגקה״טקרעבםדי
j¡|טיטs¿פוגאגדער־או¡גי^שװיר

האוערגעץקעםערלעךדיפו¡װאוכ¡□
D^nקעמערלעך,;ײעךיקער3->ד,א»י¡

אלטע׳דימיט;ישטזיךאפיםיליר¡
ד'ארבעט.ציעישטערונגםאהויפ¡

רערגאךרריעי>¡^עמערלעךקראגקי¿
אזויװער¡עפבלוט.¡אאך״¡אןיך

±-¡npפ1¡געשאפ¡ארום
פאר־צודערגרייכ¡קעםערלעך/

טiהױב¡א1¡¡¡גללא,!/!¡שיךען״>
ד״פו¡חשבו¡א1יפןפאראזיטיר¡צו

פאושפרייטנריקקעטערלעך״געזונס־¿
אוגטער־או¡פאדגיבטונגןיךאתם
גאנט
!¡¡גגעטע;ק:¡¡¡־פראגקהײטראק־י

ויעגדט̂¡רטע¡—עספארשידנםטעדי
דאק-געשמירדערװאוהי¡דעפ,¡¡¡sזיך

קרעבם־דיאדײלגענאפט.ןיךת$ט
אומע־ארייגדריגג־נ¡לאגעןתעמערלעך

ביזאויבערפלאךהויטדערפוןטוב¡,
ביזטארךדעםםוןאחדריזןריצו

טאג¡.או¡האלד1צ;ם

אז׳-סע¡ןע>ט¡״זײערטרילפט•עם
רידערקעגע¡$;הויבאי¡באלרזאל

ראק-קרא;קהייט.דערפו¡םיטפטאטען

׳¿רשטהאלטראק־געשװידחילרמע¡
ט̂;צונאךט׳האטװע¡װער¡,ביימ
ערשטערגערופענעראזוידערמיט

לאזטרצק־תעמילרלעך,דיפוןגעפט
באזײטיק•קראגקהײטדיאמאלזיך

אינטעדהענץ,כידורגישעראדורך
אופ¡אגדעדאןאפעראציע.אןדורך

מיטבאשטראלונגדיאיזהייל¡פח
?¡*נ-ם׳איזװיאדערשטראלןרענטגען

רא־מיט—•יארןלעצטעדיגעטמען
אײדיהאבןשטראלןדאדװםרידױם.

פאר־צעשעדיק¡,זייװאפגנשאפט,
לעצטנםקעטערלעך.קרעבםדיגיבט¡

^גגעװענדמבאשטראלוגגדיװערט
דאל-אפעראציעאנאךאו¡פאראויך

—בײלמשל,—פא^ןיצײכטערעאין
באשטראתרךקא¡.מע¡—הוים־ראק

?ראנלךדי^יקװידידןאינגאנצןלונג
באשטרא̂ונגדורךהײ«5ןדאפהײט.

טײ-א!ייערפא£ןאלעאין.אבעראיז
זעל־גרויםערידדלרצ.י^יבביםן,ערער

רא-דעם—הייל־מיטלפונםטנהייט
דױם.

אי־זי:אמאקעאיזדאםאויבאו¡
אפ-זינדעםהאבןסהאר־הט1ת,בערן

בעזרעדקאפראפ.איד¡.צװײנעהאלטן
זוןאאדעפ,פוןאידאנעטלעך׳איז,

שריפטשטעלערהעבדעאישןדעםפון
)װאפבעזרעדקאװעהס^עראלימלך

?יטע־השכ^הדעראיןבאקאנסאיז
נע-אישפסעװדאניםאונסערןראמוד

פו;אידאאיזגראסל־ד״רא,יןמי(,
צעמבערג...

איזוױנצכערפעזרעדקא,פראפ.
פופצי?או¡עט^עכעבערךאלטאיצט

תאט\ורערגעװע¡לאנניאר¡איןיאר,
מםישבארימטןפוןאםיםטענטאון

ורנימעטשניקאװ,איאיאפראפעסאר
פאפרעםמיטאנגעפירטה^סכער
זיינ^ךפאריז.איןאינםטיטוטטער

איגםטימ1נפו¡לײטעררעראיזטױט
בעזרעדק¡¡¡איררוםישערדערנעװארן

געבארימטפריערשוי¡זיךה$ט.ער
טיקעג¡הײל-מיטאזייןמיטמאכט

הא:אינםטיט1ספאפטעראי¡םום.
יאר¡געארבעסבאװאןםט,װיא1יך,
פרײגוצױניםט,באקאגטערדערלאנג

מארפן¡׳•״דיאלעקםאגרערהערצל,פו¡
םעט,;םייאזאיז,אינטערעםאנטרעל¡.

האבעזרעדקאתלמידזיי¡ם״גיקא-װ,
צא־ישד^פפאדלאז¡געמוזטבע¡

מעטשגיקאװ׳רריפות.צ1ליברוםלאנד
געתרפורעגירו־גגצארישעדיה#!ט

ר^;בעזרעדתאליבעראליזם,צוליב
;איזערװאם״חםרון׳/דעםגעהאט

־צגעהאלפ¡ניטאפילום׳האטאיד.
גאלדענעאבאקומעןהאטערװאם

װיפנשאפטלילנעזייןפארמעדאל
ארויםגערונהאטוױעלכעארבעט,

פראפעפ,»רוםישעדיבייאגטציקוגג
גירוםלאגדאיןהאטבעזרעדכארען.

זייפארא,;װענד1;גשוםקײןבעפונע¡
קיאורגקגעמחטהאטאו¡כ1ח,'תנע

פראנקרייך.

״פנאציםטישערדערפו¡ליכטאי¡
ה־>¡:איר¡אזדעם,וזענןלאז^פיע״

נ?¡אוןא1יפגעטא¡גארנישטבכלל
הידעםפ1¡ערקלעתנגלעצטערדער

שטרײמ״תלטיד־חכם״לעריסטישן
מאב;-שאכעראידישןדעםמכח

ערליכװאפערמאנם,ריפסג״םט
״קור־פישערםאזעלכילאנדערעאון
םדעםאזפאקט,דערבאק1מט—

גרןנעפונע¡האבןראקקעגןרום
א1גאנץאגעלערגטע׳אידישעצװײ

באדייטוננ.גנטימלעכע

פאלאנדנאציװעטאפשראדער
פארא״אריערפחגרונטאויפ¡װעח

דאזיד־נםפון^נװענתנגדיראף״
״אידישף׳

דײטשלאגד?אי¡סערום

טיסהעל־זײןאוןבעזרעדקאפױ^פ.
זײערעגעמאכטהאבןגראםד״רפער

קיניג־איבערנישטעקםפערימענטן
למשלהאטדאסװי)קראלי?י>ם(,ל>ך

באקטעריאלאגבארימטערדערגעטאן
איבערנאררעװע>י,דר.פראנצויזדער

אונטערסיףארייןמעןלאזטמייז.
קראנקקרעבםדימויזאפוןהויטדער

א1¡קראנקמויזדיװערם—הייס
איזדערפחױצא2,'עלאיינציקערדער
דאסארײןאבערמען?אזססויס.דער

?ליינערגאנץאגעװעב״איןזע^בע
אונטערהארטנארטיח׳נישטכמות

באװאהנסמויזדיװערס—הויסדער

yp:¡ייזאל»עןאזאו;קרענ^־ער

שריפדערפאטיגר,בעזרעדקאם
ואיזװע?םלער,אלימ^ךשטעלער

מענדעפו¡פריינדנאנטעראװען
ליניעצ?,י1אליצחתםפרים,מוכר

ה$טאלעקסאנדעהזו¡זײןאנד.
עראידישעאגעב¡צוביאמיטזיך

irviזוןזייןמיטהאטעראונג.
אי1געשיקטאיםאוןהעברעאיש

פחחדר•רעפארמירטן^דעסער
ד̂זיגדערדאגקאאיז,בעזרעדק#{

גאגעבליבןאיצטביזערציאונג,!
באכערהגםאיד,װאוסטזיגיקער!
Iאידיאיןאקםימנישטזיךליקט

דאיזערלעבן.כעזעלשאפטלעכן
געלערנאסקעטיש¡דעםנפוןפיפ

װי•דעראינגאנצןאפזיךגיטװ!>{ם
גוטהאבןװאםפענטשןשאפט.

נעאישאלימ^ךאלטן־עם?ענט
גע¡üזײןהאטעראזאיבער,גיבן
״מײןװי:אגדערשגישספען

געזאװערטעזאיבןװעג¡ילזאי״...
ווגעהאט,חתונהגישטר,'>{טעראז

לצוםגעשטערטאיםװאלטדאם
בעזרע־אלעקםאנדערא1יךנען.

נימאטיװזע>5בןדעםצוליבהאט
זייןפוןמינוסיעדעגעהאט.התונה

פ;דערגעװאר¡אפגעגעבןאיזבען
רעדאגטאגהײנמיתן.בייםשעג

כיעךיצינירייאבעזרערקאפר$פ.
פאך.זש1רנא?¡.

Motolinía 5. BRUGGEMANN y Cia. México, D.F.
Teléfono Ericsson 2-97-57 Apartado Postal 1108

דארףגעזאגסןאיצטביזדעםצו
בעזרעדקאפראפ.אזװערן,געגעבן

וושיטה׳יענערפוןאנהענגעראן
נישטשפי^ןבאצילןאזהאלט

)באואימוניזירןפוןפראגעדער
קראנקה״קעגןקערפערדעםרענען

יאי1אויךראלע.אקטױועקײן
נעבאיבןבעזרעדקאפראפ.איזפאל
שיטה.זײןסרײ

MPEX, S. A .

Candiles Modernos.
ric. 209-76, Mex. L,7496, Tacuba 12, México, D. F.
'Jí 'י(ו<ײ.^י איאףםװאלפאדשױדנארטיקערשטענדיק

ניאדער־נוח,מתפארארסיקלעןארבארטאנטעם,
טיש־^אנ־פבאק-אןיװן,עלעקטרישעהענג־^אמפן,נע

פ«טאנגעדאםעס־ציטער¡,פארלאטפןשטיי־^אמפן,
פרעם־א'עלעלטרישעבראט־נראטע,אייזערנענערטנער,

װענטיצאדארן.האר־טדוקענעהראךיאדאדן,זענם,

RADIO, ELECTRICIDAD y maquinaria

Amoldo Zundel
א5סעפו¡פרייזפארןנייעמאשינעןא,י¡טאשינעןפארסעקציאנעפ

ד.מעקפיקע,67־85־3.עריק.אצטאל.,10נומ.האיצעדאד
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1936סאר׳י91-טןדעםדינםטיק,

חוו־

m
אינ״פארצײטונגאומ$פהענגי?ע

פראגן׳געזעלשאפמלעכעפ^רמאציע,
ליטעראטור.און

שבת.אוןרינסטיקדערש״ינט

טי•—רעראהט^ד

—אדמיניםטראטאר

ראזענבערג
טיגדיצין.מ.

אדםיניסט.אוזרעדאקציעפוןאדרעם

JUSTO SIERRA 40,B

Apdo 1686 :קארעםפאסדענץ
MEXICO, D. F.

פא

פארויס:צאליבארפרייז,אבאנעניטן
6תדש־םזעקיםפעז.;12יאדאיי¡

פעזעפ.3.25תדשיםררײפעז.;
אױםלאנד:

ח־שיפזעקס־אלאר;7יאראײ;
ל$לאר.3.50

דא־זאנאנסן־ייפוןאינהאלטפארן
פאראנטװארטלעך;ישט■~י&ר.א־;ציע

1935טארץ־אפריל—תרצ״האז־ר
נ־«4.5נ׳לי7המגלז:

-*סדטדראשב, םיס
זאג

■a 9»־"

9 ד ר.9סקה«קװי, שבח

זזנ
מאנ
זינ

"IÜ
14 יא זללרױקרא״ שנת

זינ

״¿ J' «סתר]תעניח m

n»rmהחחס,שמיױ,

פודים־געשיכטעדיבאדראטאיזטאהעמעקםיהעװערט
געפאר״?״האטוױשטישעאפח

דג׳■

קא-

דער-שטרײק־באװעגונב.■דיאוןקארדענאםפרעזידענטפוןדערקלערונגד־י
דיאוןמאנראו-דאקטריןדי—אדבעטערשאפט.מעקסיקאנערדערפון

װײזןאריעט־געזעץפוןרעפארמעןפדאיעקטירטעדי—געפאר״.מוניסטישע
געפאר.פאשיסטישערנארקאםוניסטישער,אויהניטאן

גלי2\^ןנז.פו;—איבערבליק(פאליטישער)א

בילח־נג,סאציאליפטישע
און

פדאבלעמען.

פאליטישעשטרײהן

:

האטצײטגאר־װטערקיק;יטאי¡
׳איבערגענומעןקארדענאםפרעזידעגט

האטרעגירונגדימלונה־װדער.דעם

פרעזי••פוןטעגלעצטעדיאיןו;אך
אייניקע־>!נגענומעןדאדריגעזדעניט

ירעפאר־אנדערעגעזעצן,ףאדיקאלע
אנגענומעןגרייטנעװעןזיינעןמען

דיםײערשטע,־יםײאו¡װערןצו
אױ־װארטןגעבליבןזײנעןצװײטע

נאךלעבןאיזזייארײנצוברעגגען
װעטקארדענאספרעזידעןגטװירעם

טאכט.דיאיבערנעמען

אגגעזאמליטדעריבערזיךם׳האבן
ז״ע¡אייניקעאוןפראבלעמ/נןפיל

í>*dביישפיל,צוםװי׳דראםטישע,
רעפארמעןדיבילדוע.ציאליםטי׳מע

-V¡דעםאויההאטרענירוגגדיװ#ס
װייטגיי־צוזיינעןאײנגעפירט,ביט

רעגי־דיאזגלויבן,מיראוןעגדיק.
אויבאוןגוט.עםפאדשטייטרוסג

ארױםגעקומע¡דאךאיזרעגידוינגדי
שױןהאטװאםפראגראםאזאמיט

-פארגיבלוטפילאזויצוגעבראנט

וױילדערפארזיכער.עםאיזסונג,
בילדונגס־םיםטעםפריערריקערדער

קא־צורעאקציאנער,צוגעװעןאיז
פריערדידערלעגנשטעלנדיקטױליש.

היינ-דיבילדונגקאטוילישערהער

בילדוננ,סאציאליםטישעג.א,,מיקע
זײןלייכטעררעגירוסגדערװעט

בילדונגס־םיםטעםדאםאדויפצופירן
אײןמייטל־װענ.א.אויהםעקםיקעאין
צדצװײטערדערנאכלאזן,װעטצד

געװאונטשעדערביזנאכלאז;,װעט
װערן.געפונעןװעטװעגנ־נר

װע..דערנרײכטכעקעונטהאטדאם

שונ־דיװעג.םרידלעכןאאויףירען
אבערה^בןרעגירונגהערפוןאים

ריאויםצובוצןגעלעננהײמאגעפונען
דע־דערפוןקעגנערפילביילאגע.

דיזכרוןאיןםרישנאךזײנעןגידונג
hיא-פארגאנגענעדיפוןרעװאלוציעם
r

׳אזמצופרידענעה״פעלעאװעןרען,
״רעװאלױפאדדערפלערטזיךהאבן

פאליטיק.געשפילטאוןציאנערן״נ(
jpאז'ארויםגעװיזן,זיךהאטגליקצום

געשיכ־דערשויןגעהערטציייטיע:ע
bרעװאלו-אמאכןהיעטכדיאזןטע
האבןרעװאלוציאנערןדיטחןציע$

או¡זײט.זײעראויןזמיליטערדאם
,איז,,אוםעטום,װי.מעקםיקע,אין

רעגירונגם־דעראויו«מיליטערדאם

צואעכערלעךדעריבערם׳איזזייט׳
װעגןטאמענטאיצטיקזאיןטראכטן

רעװאלוציע.א

װאםאומרועןדידארפןרערפאר
אדערפלאץאײןאויףאויםברעכן

איבערשרע־נישטקיינעםצוױיטן,א
הען.

דיאבערזיינעןצרהאנדערא;
ארומפשומהאטםעקםיפעשטרייק¡.

שטרײ-פוןעפידעמיעא;געכאפט
טאדע־זאך׳אגעװארןם׳איזקען.

אר־אןםארזיךהאלטװאםיעדער
חוכזײןפארהאלטבעטער.

שטרײקן.צו

אאויךאיזפסיכאזדאזיקערדער
װאםפראבלעטעןדיפוןרעזולטאט

אי-האטרעגירונגפריערדיקעדי
װאםארבעט־נעזעץדאפבערגעלאזט.

עטלעכעשױןקראםטאי¡ארײןאיז
ארבע־מעקםיקאנעםדעםהאטיאר.
אזרעבטן,פילאזויגעגעבןטער
פארדרייטפשוטאיםאיזקאפדער

איזגעזעצןאנרערעצװישןגעמארן,
ארבעטעריע־עראזגעװען,אויך

-אוגטעחנעדערצושותףאװערם

װאסזאךאארבעט,ערװאוכונג
אוטארדנונגהײנטיקערדערבײאיז

װאאטדעםצודורכצופױץ,מעגלעך

וןעןצוריק׳מאנאטןפאדאטיט
אוים־איןאעעהויבןזיךם׳האט

העצעקאטוילישעשטארקעדילאנד
פרעזידענטפו¡רעגירחנגדערקענן

װע?טאויםערלעכעדיאו;קאררענאם
םא־דיװעגןגײגעריקגעװארןאיז

אי¡דערשײנונגעןציאל־פאייטישע
זשורנאליפ־גרופעאהאטכעקםיקע,

אלװעלטלעכעפארשייחענעפוןטען
אינ־אגעטאבטפרעםע־אגענטוד;

צ.־כדיפרעזידענט,דעםטערװױ

קאטױלישעדיװייטװיאויףזע;
װירקרערטיטשטיטטפראפאגאנדע

אזגעטייכט,האטװעלטרילענקײט.

קאמוניםטישעראצוגייטטעקםיקע
אזגעזאגט,בעםעראיבערקערעייש,

שריןזיךהאטאיבערקערענישאזא
אוידבאװײזןא?םאנגעהויבן.דא

״קאטףדעםגענומעןמעןהאטהעם
רעליגיי¿מעגןרעגירונגאונזערפון
קארפרעזירענטקאפיטאל״.קעגןאו¡

־געקעיענעאויםגענוצטהאטדענאם
דעםװעלטדעררערצייקןצוגענהייט

פארקומטעםװ^פדעםװעגןאמת
קעג¡קאטףקײןניטכיעקםיקע:אי¡

רעריןעג¡קקער,קעג;גאררעליגיע,
קא־דיפוןטאכטאוטבאנרענעצטיגר

קע־קאמףקייןניטגלחים;טוילישע
־ארדילטובתנארקאפיטאל׳גען

אומענטשלעךװערןװעקנעבעטעה
דע־האטאויםלאגדעקספלואטירט.

אומגעהויערעדיאנגיענומעןמאעט
אלםמעקםיתיעאיןשטריילךבאװעגונג

־קאמוכלומרשטדעראויףבאװייז

־רעגירערפוןפ־>!?יטיקניםטישער
עםה$טקארדענאםאבעררונג.

דערמיטדערקלערטפשוטאוןפראםט
פארבעםערןװילןארבעטערדיװאם

העלפטרעגירונגדיאון?אגעזייער
האמן*.׳גערעכטןזײעראיןזיי

אוים״אי[מיינוונגדיאפילואויב
אינטערװױ,יענעםאדאנקאיז,לאנד

א־האבןגעװארן,באחאיקטאביםל
רעגי־אונזערפוןשונאיםדיבער

אוייסנוצנדייוגעהעצט,װייטערתנג

גו־ארגומענסןדיהעצעםזייערעצו
םפע־קארדענאם,פוןפרעזירענטפא

שטדײק־באװעגונג.דערװעגןצי׳עצ
רע־היגעדיאזאנגענומען,האבןזיי

״ארבעטער־רעגירונג״,אןאיזגירונג

קלעגע־אאויףםאװעטן־מאכטמיןא
ארב־;דיאויךאבערטאםשטאב.רען

אזייהאבןטיגתםיקעפוןגופאטער
פר/גזי־פוןווערטעדדיאנגענומען

אויםנאםמיטןנאטירלעך■דעינט;
האלט;װעלכעקאמהניםטן,דיפון

רעגירונגאונזעראזטענה;,אייןאין
פאליטי?.פאשיםטישעאפירמ

פוןעדותגעװעןמירזייטעןאזוי
שטארקםטע.דיאזדערשיינונג,דער

לאנד,פוןארבעטער־ארגאגיזאציעם
פויע-״ארבעטער־אוןדערװיאזעלכע

האבן״קדאם׳/אוןרים־פארבאנד״
שטעלונגזייועראונטערגעשטר^כן

אםילודופונדיקרעגירוגג׳דערלטובת
דיאקגעװערמיטפארטיידיקןצוזי

כם-נויטיק.זייןװעטעםװעןהענט,

־לויבצוטדױ־רעזאלוציעם,דרדיקע

פארןאפלאדיםמענטזאוןנעזאנגען
זיךהאבןלאנדפוןפירערהעכםטן

ר.נ..2פו¡ארגאגיזם,;ע¡

?ויי־ג;•דימיטגקייכצייטיקאון
ארבעטער-באװענונגדיהאטזאגגע¡׳

י

שטרײפארשטארקט.באדײטנדיקזיך
אוןשטרייקןנאךג־גקומע¡זײנע¡׳קען

אונטער־קאפיטאקיםטישעגאנצערי
גי־גפאדאיןדעחע¡זיךהאטנעמוגג

אונטערגאנג.פון

אײנערטאלעדאנא,?אטבאררא
ארבעטער־פיפראמינענטסטעדיפון

דערתקע-די;^ךרעכאקט,האטרער׳
האטפרעזידענטדערװאיםרונסען,

פאולזשורנאקיסט¡,דיצוגעמאגס
א¡צײטונגהיגעראאיןפענטלעכט

ג■¿־פו¡שטעקופגרערװעג¡ארטיק?
ערשטרײק¡.צוקארדענאםנעראק

דיצוױשןפאראי:׳!?אגעמאכסה$ט
מעקםי?■¿פוןהערשערפרלערדיקע

יעאזאגװיױנדיק,איצטיקן,דעםאון
או¡שטרייקןדיבאקעמפטהאבןגע

עדװי-לזײ,שטיצטאיצטיקעררער
¡”Pדעו^קוציאגעי.אמתעראןאיז

טאגע-האט—נישט¡¡¡איזמיטלװעג

טאררןפ-טט־ש׳¿זייןדערקלערטדאנא
אא־ער—אױפפאםוננ.

i}ארבעטערדימיטאיז

־ראעג־דיװעגןפאדטראכטזיךהאבן[
געװיסעאנגענומעןאוןגעפארןדיקע

פארמיידן.צוזײשריט

טאנדערםון•װידקונגדיקודם־נל:
רע־אמעריקאניגראלעראו-דאקטרין.

געפי־טשטענדיקזיךהאבןגירוגגען
אוןדאקטרי!.דעראטכײטבהסכפ

צושוועראיזטעקםיקעפאלאיגם
פוןרעגירוננאיצטיקעדיאזגלויבן,

א¡מאכןזאלרוזװעלטפרעזידענט
אויםנאם.

טאנראו־דאקטרילדערפוןזיןדער
פראטעפטא־דערשינפלאיז

שטאטלפאראייגיקטעדיפוןראט
קאננאטעריקאנישןגאנצןאיבערן

א

?¡OTהיסטארישער
m.גאלדבערגצב

געזעזאײראפע
פענצטער

ווערטל:תלמודישאךאאיזעם
׳תירד״דיאפילומזל,האבןדארףאלץ

דאר,~אקייןתורהדיהיכל.איןוױ>,ם
געװי-װיגציקםטנםמזל.חאבןאויך

אפאראורטייל.כיטאירצוקומען
גע־דיאזהאלט,האשע׳נדערך״ר
נארנישטאיזאפתרןמיסשיכטע

דיצוגעטרײבאד״טנדנאראמת,
װייזטערװעלכעפאקט;,אקטועלעבוך:אייןאוןתודהםעיביכער'‘פון״דער ”
r״ניײ־״«?r2״•״ײי״י

י״יײײ*יי״י״־•״־
אעםאיזגעגומעןפלוגא־¡תר־כוך.

אננע-באדארפטהאבןאצעװאםפוך,
איפאיןנישטאגוט־ג־גלט.פאדטען

קײןנישטש»אלטטען(גיםים.קיין
די2$נישטשטעלטםע¡אוןים
װאקיי;גישטש?א:טכעןאו¡זון

טעש־אאיזעםשט״¡,אפוןסער
װאסמיגיפטער,שקעכטןאפון

אי־איד¡אויףאנגעזעצטזיךהאט
אויסרא-גאגצןאין־געװאלסזייהאט

םלוכה.זייןאי¡טען

דעראיזחנ״ך,איןבינערפוןאלע
או;נאטירלעכםטערדעראםתר־בוך

הא־געלערכטעדיאהער.ביזפאישער
אוןנעמעז׳'דיאיןגעהאלטןזיךבען

בילדערלאנדאנער
חי.פון

ערגעץ־נישטװאוינטפריינטמיין
פו¡מזרח־ט״לשטוציקןאאיןװאן

מײ1װײטשעפעל!אין—לאנה¡¡¡.
אןאייראפעער.אלטעראןאיזפריינט
אײגבירשטיקלאאןיךאןןעםטעט

איעענעםאןאיןערװאױנטדערייער
צװ״-שטא-שםאלא—״קאטעחש׳/

גאאמיטגארטן,אטיטהייזלקיג
אי1זידגעפינטהײזלדאםראדזש.I,פדאג’*דערװענזמאטעריאלגעזוכט

א^'סווע?זהײזי;ארישע׳י־־יײ״״ײ
טויזנ־סךאמיטבשינותוױגםטענד אל׳ויווועלןהיסטארישעאנ־ערעאין

פוינעמעןדיטיטפארבינדונגאין
דיאוןמרדביאסתר,הטן,אהשורוש,

םאדאצוגעפירטהאטדאםאנדערע.
מײ-פורים־מעשהדערפוןבינדונג

אנהאטװאםקסערקםעם,קעייגדעם
יאיאיןפערםיעןאיןקענעןנעהוינן

צײט־קריפטלעכערדערפאר485
אי״נישטאיזקעניניענעררעפעונונג.

־ען

לא־דיבאשיצןזײאזה״ד.נעגט,
דעםקענןלענדערטיין־אכעריקאנישע

דעראי¡אבערשונא״.״אױםערלעכן
מאנראו־דאקט־דיאיזװירקלעכקײט

נישט-״״אצטײידזאטעריהאני״זםי1אױםדרוקדעריין
י״װירקלעבקײטדעראיןאימפעריאציזם;

אויףאויםרײדדערד^ןטריןדיאיז
איבערןפויםטדערמיטהערשןצו

עקאדאםקאנטראלירןצוקאנטינענט,
־̂י?פוילעב¡פאליטישעארןנאמישעחגױרונג

־גי'האי!צענדערשפאניש־רײדגדיהעקעגן1אלעער

האיפולןאאפילואיזעם;ננטשצעכםטער.
..איאזאחגויים׳דיקעחנתמהטיט

א.םן?ה.שרעקלע.דערפוןדערלייזטוערן

װיאחשורוש,דעםצזעגצעך
טגי־דעראיןפארגעשטעלטאיזעיר

נישט

דיפאש־זם,הײסטמיטקװעגזיי.
אי־כ?,בחדערפוןמאכטהענסטע

דערשײגונגען.םאציאלעאצעבער
?ארדעגאשגעי.פו¡רעגירונגדיאון
זײפירטאוןארבעטערדימיטאיז

באפרייא;;ג.זייערצוװעגאױפ¡
-אזויעי־איזשטדייק־באװעגוגגדי

ב;ויזניטגעװארןבאטראכטנאך
לאגעדיפארבעסעדןצומיטינאװי

אויךנ■^־•עקםפצאאטירטע,דיפון
העדשנדיהערדערפארשטיצעאיױ

צולײבטעראירפארכדירעגירוטג,
פוןאויפנאבעגרויםעריאטטאכן

פראצעטאר־אט.דעםעמאגציפידן

נאך—האטדאםאזכאטירצעך,
—שטרייקןדיפאךשטארקנדיקמער

פארשטארפטמערנאך:לײכצייטיק
טעקםיתנ־געשטימונגאומרואיקעדי

ג¿־מ׳האטװאואויםצאנהאוןקע
תעג¡שריטאנצוונעמעןםאדער¡נומען

״קאכיוניםטישערטעקםיקאנערדער
ארויםגעװאקםןאיזדערפוןגעפאר.״

באראםענאטארפוןפארשצאגדער
אײםאןרורכצופירן׳װאשעגטאן,אין

־אטדערפו¡טעקםיקע.איןפארשונג

אמעריקע.

טאקעהאטרוזװעצטפרעזידענט
מאנראו־דאק-דיפארװארפןטײלװײז

אזויגערופענערזײןמיטבהםכםטרין,
שכנהשאפס״,גוטערפון״פאציטיק

פרײנדלעךאויפצוצעבןזיךה.,ד.
קא•:־פוןאענדעראיביינריקעדימיט

ניט,נאךהייםטראפאבערטינענט.

w.מענטשװײכערא״
27%£*-נ’'־"”ו־ייי״״י»״׳נ־י

II'״ג״יי״׳¿י ^^׳שמה
פער־פוןגעשיכטעדעראיןגעזוכט

צי־אייזדעםפוןדאךשטאטטגזיוזז
המן...היהודים,רר

אי;בוךקייןנאךהאטדאךאון
פארקעמפןגעדארםט■גישטתנ״ך

שטיקלזייןפאראגערקענוגגזיין
עשריםפו¡טאװצע;דיצוױשןארט

א?עאםתר.בוךדערװיוארבע
דיהאלטןביבצ־פאושערקריםטצעכעאויפגע־:װעלןזאצצפון-אמעריהעאז

או¡אויםגעטראכטעאן•פארמעשהעקאנאמיש;אוןפאציטישןדעםבען
דעראזמיינונג,זײעראיזפ״זידערצוװעןאוןזיי.איבערקאגטראצ
װיי־איזעםנישט,גצאטטויגיוך,אגעדראטבאמתװאצטטעקםיקע

זיי!צוװירדיקגענוגנישטשייןניקװאלט;דעםאלטגעפאר,קאמוניםטישע
זאגט:צוטערביבצ.דערפוןטײצשויןיאזיךדעגירונגאמעריקאנערדי

העםצופײנטצעךאזויבין1״איךװאלטאוןאינטערעםירטדערמיט
אזגעװאונעשן״װאצטאיךאזבוך,םע־אויפןדרוקאאויםגעאיבטניט

גיטװעלטדעראויףװאצטבוךידעראנגענומעןװערןניטם׳זאצאזונאט,
עפאוןצופילאידישט:עם!געקומען.פראפאזיציע.באראם
געצנדיגערישעצוםילאנטהאצט|דיאויויאנגעװיזןאמאצהאבן^מיר

העזה״.צוגרײטונגען׳־מלחמהאמעריקאנ-ער

נישט־אידישעדיפוןבאציאונגדיןװיכטיקעאשפילטעםװעלכעאי;
אויףאויךגעוױרקטהאטפארשערימעקםיקע-לארעדאדעראויךראל

הגםאידן׳פראטרעסױועדיאוןאירן,בויען,איןזיךהאלטװאםשאםײ
דלאעדפוריםפוןגעניםןפצעגןזייםטראאשפילןװעטשאםיידערװײל

געהאלטן,פונדעסטװעגןהאבןיחעי,צולןונפטיקער,חעראין׳ר>!לטעגישע
פיי'גאנץאעםאיזמעשהאהגםאזפאכאטא־קא־דערװיפונקטמלחמה׳וױיט-גײענ־מערנאךדערגעשטאמט

װאפפאםירחנגען,היסטארישעסיען
װערןװאםדי׳צוענדלעךזייןזאלן

ארוםאזויטגילה.דעראיןאצגעגעבן
ארטאק־קעניגצוםנעקומעןעראיז

אי!געהערשטהאטװאםםערקםעס
שפע-יאראכציקאוןאיין404יאר

נעװעןדאםזאלקעניגדעראטטער,
אחשורוש.טלךביבצישערהערזײן

דיםוןאײנערמייער,עדװארד
פעלהדעםאויףגעלערנטעגרעםטע

ארטאקםערק־קעניגדעםבאשרייבט
כאראקטעריזירטאיז.ערװינארםעפ

האטקעניגיענערטגילה.דעראין
באשריב¡איזזיװימצוכד״ריגעהאט

געהאטאויךהאטערטגילה.דעראין
אויפןאדויפגײןבאםשװעדיקײטן

אנ־ווערטמגילהדעראיןװיטראן,
זײןנאךיארררײערשטאזגעגעבן,

דערגעװארןגעמאכטאיזקעגיגן
לוא-מיןאגעװעןאיזװאסטאלצייט,

־אפראנצויזיראנאציע־צערעמאניע.

באזובטהאטװאםארכעאלאג,שער
איבערגע-האטשושןפוןרואיגען־י

איזטעמפלעןדיפוןאיינעראזגעבן,

װא־טראפנםצװײװיענצעבעטער,
באװאוינטזענעןװאםהײזער.סער,
ענגלענדער.רואיקעזאטעטיט

״םיטי״רוישיקעהאכעדיגע,די
באנק-הייזערדימיטבערזע,דערטיט
װײטזײנעןגעשעפטןגרויםעדימיט

שינעל!שעהא—,אפשרהויז.זײןפון
מ״ןאבער—אויטא,דעםטיטיזאר;

פי־װייטערװאסצופרידן:איזפרײנט
זיכערעראלץװאיקער,אלץגעשעפט

איז—הויז׳זײןאיןזיךערפילט
פעםטונג.זײן

אויפ־אןהענגטאריינגאנגייים
קלינגעןצונישטבעט״מעןשריפט:

האטמעןאויבקלאפן,צונישטאון
יאשטעלט״.נישטפריעראײך

ענטפערןפארשפאחצוכדיאון
איז—טעלעפאנען׳איבריקעאויױ

טיג־איןנישטאנומערפרײינרםמײן
דאיטם׳זענעזװיאזויבוך.לעפאן

פריװאט;אנדערעצענדליקערנישםא
װעםטענד.לאנדאנעררייכןפוןנומערן

״ברעק■;אטןנאכןאינדערפרי,ניין
דיפוןארויםזיךגליטשט—פעםט״.

שטאטצענטערצוםקװארטאלןמערב
אויטאמאבילןפױװאטענכארעאצו

זעקםאון—ביזנעם-לײט.דימיט
דיצוצורילןזײמעןברעננטאװנט

פעםטועען.הייזערפאושלאםענע

מעןעםטפרישטיקצװייטןדעם
—רעםטאראן,אאיןשטאט,איןשוין

װיצומעןגײטעםןאװנטצוםאבער
הייזערםךאאיןקולט;אעפעםצו

םמאקינג,אאיןאיבערזיךמעןטוט

נישטא.זענעןגעםטקייןװעןאפיצו
דעםפוןאבערהייזעראלעאין—

אװנטאיןאנגעטאןמעןאיז—שניט
בײםזיךגעפינטגאםאװען?ליידער,

טיש.

איןמעןדערלאנגמ.,עםןנאכ;און
״םיטינג־רום״

קא־—םאלאן,איז—
ני-איןזיצןאלע—פווכט,מיטװע

דעריקע׳

דעםארוםפאטעלןװייכע
עםװעלכן,אי¡קאמיןטראדיציאנעלן

עקזאטיק.צואויךהעון

די
צ.אזןיזעגע¡דאס—רבנים׳

״-ודעקנ;שנארערם,גענעראלזאגן
דיבאקומעןצואיינגעגעכןזיךהאט

װעסטעגפרומערייכע״דיפוןאדרעס¡
רארז״גע¡זײמיאזױאו¡אירן,רער,

ענגקי■¿לעזע¡קעגע¡צומחויבגישם
א;קלינגעןאו¡טאקעזײקלאפן—

זא-ריפון״פעםטו־נגע¡״דישטורמען
גבירים.נשר׳עםע

װעקנ;ישיבות׳פארשנארע¡זיי
פאךגישט.טערםטנטייקםעקזיםטיח

-nsא3ג־>גר>גט>צוריקיארצעןטיס

הנ.נ־ד¡חבתתפארשטעטלעך.?ישע
המת״...״הקויתאו¡נ?ת״נםת

נדכהשיינעאזײבאקומ־ע¡מאקא
ב״[/ו_ך׳אזייבאגעגגטאמא?—או¡

ניטצומאכטװעקכערהוי;ט,ראםיקער
■oí¡ריאגזאםלע¡װעג¡חלומותזייערע

«יןזייאראפברענג•¿¡אוןפונט?עכע
טענ־ם׳װארטןװאושטעט?,פויקישן

יא״שוי¡םיאיזװעלכעבוגרות,טער

פיר¡.צוחופהדערצוצ״ט

היגינכדעפיטאטפוןפארשצאגדילןער
אמעריקאד־איבערצורייםןאיגגאגצן

באציאונגען.גיש־מעקםיקאנישע

ארסעטערשאםטמעקםיקאנערדי

נצחינ־ת,אירעפוןשכרותאיןהאט,
דעגיררנגרערגעשטעלטארוםאזוי

״אייאירקארדענאם,פרעזידענטםון
או״געהדערעפאדרעגירונגגענע״

דער—זײטא״ןפוןפראבלעמען.
דעי־שײנונג,אקאפיטאל,פוןפאניק

’!קאנאכד־אןשאפןצובאדראטװאם
רעגיר,ײגס-קאםע,דעראיןקריזיםשען

צוהערט־אױה?אפיטאלדערװײל

—זײטצװייטערדערפוןארבעטן;
גע־דיאוןאויםלאנדאיןהעצעםדי

שטאטן.פאראייניקטעדימצדפאר

נאך׳זיךהאטלאגעדידאזיקע
אביעיגעענרערט.ניטאויבנאויח,

י

שויןזיאיזתוךאיןאזגלויב;,מיר¡ארבעטער-קרײזן,ריםצדגעהערט
טאנא-פאראמיטװיאנלערשגאנץ[רעגירונגדיבאטראכטהאב¡װעלכע

צורילו.זי!טעןהגםדעגירונג,רעײזפאר

iהערשעראונזערעאזאויס,מײזטפאליטיאנדערןגאנץאפוןשטאמט

מעשהדיאיזאניתאבער:עIקאמוניםטישעראפספאלא״נאצ.
גישטאוןצעגענדעאאיזעםןגעעםװאלטמעקםילןע,מצדגעפאר

נישט.

מער.

קוילןפלאמיקערויטפרײלעךקנאקןדעראיןנאשרייבונגדערלויטנענוי,
אױװארעמקייטרואיקעאצעגיםןאוןגעהעךןדארףטעטפלדעראויו;רגילר״

סביבה.גאנצערדער|דערקעניג.יענעםפוןצ״טדעדצו

!הזחעולםאיזדאסאטהאמל?¡אגעהאטהאטקיעניגשיי־ןזעלבעראאיזלעגענדעדיװיאזויגעפארינארבאזונדערםי-שטארקעאװען
שטרענגאאיזפריינטטיץבײפרויIזיי1צװישןדאךזײןאונטעראיזאויפהאלטןאירמעןמעגנע,דיפוןמלחמה־פלענערדיאט?ענן

ןןערןפראדוקטןשפײזאוןp'¡־ליע'כשרעדיז"נע׳פרוידימוטער•זייןםאדשטײ^אוןעםאיר.פוןהאבןהנאהזייװאלטןאזוינםאון—שטאטן
מיטןפארהתמעטענארצוגעשטעלטשיינ"גרויםעאגעװעןאיז(ו;יגין,-אח:נישטװאלטװעלטדיאזזיך,iצוגעלאזט.גיטזיכער
גע-װעלכעקראם,פוןי־ער’שטעמפלבאליבםז״ערסעװעןאיזאוןגעבלי־והייט,װאלטע׳םטערגעגאנגעןל/װען|דעראיןדערשײנונג:מאהנעא
װײט.קילאמעסערצװייאזיךדעם!פינטפיזאינטריגעםדיפאלק.ניטןבאםאיזפורים־געשיכטעדיאזבען,?אנגרעםלייטפראמינענטעװעןצײט

פלײןא״אקמעןדאװענטשבתדעם׳צוגעםירטהאבןםוטערװאלטןקעניגסװעלטדילעגענדע.אװיטער־מעקםידיאיןזעעזשטאטןדיפון
אזןװעלכערװען

הויבטעםאזנאך,רעדטװעראון

םעזאן,נוראיםימיםדערזירןעילבן״קווא̂!דעב’טאקע׳^ןנעי!שולכלפארםרעמד»איזקעגיגין
אי|אײנגעװילןלטװייטשעפעלאיזװאו'ס׳דאוונען״אויך״פראםעי̂םר|יאיטא^זיאיזעניאעראוןמאןאירפוןפאפטןמארןהיסטארישעראנדעחנראיזעםפון

אונטערגעגאינגעןנישט|זעטגעפאר,דיאטגיעשעענישןקאנער
ע?זעקוטיװדערניטאבערעס

שטימונג:רבנים*נערװעזערמיםמיש!א״/'’'־,'־jpק;יפטע.־7קא'־[י'טאןןאיקםכאראpטערי־דיגעװארן.פארגיפטעטאבער,אומבאלאנט.געבליבןװאלטעראוןרעגירונגאימעריהאנערדער
עלךקװיטלעך;נעמען;רבייםדרשנען|דר׳עהא"הא,־טזעטרעװרענדװאואוןקעניגיזראזי?ערדערפוןזאציעהיםטאדערפוןזיןדערתמידאיז.עםזאליעניןדעראזאלץ,נאו־טוט

דעריװאד.פוןםדרהדעראיבערוש־פו1כאראפטעידעםמיטא.שטיטטדערגראבןצוװיםנ^פטרישערװערן.פארשװיגן

װאראזחע׳נקען,צופילמאכטדאם
אירילויפזעטאינדערםריזונטיקבאצי-ןדישטימטאזויאויךאוןאפבי-יתי,איראיזעסדע?.ביזןפאקט;

הײמי־קװארטאלפוןנאםןדיאיבעראפ^וװאםאיר׳צוקעניגפוןאונגהיםטארישעיעדעבאפרײעןצוציעא-ו:יטטאpעגעפארדיאיזשײנלעך
זוי

גרויכע׳אין״רבנים״,פוילישעשענע־באשטראםטאיזזיװי;אכדעם,צװייםל,םוןשאטןאפוןפאםירונניגרוים...
ן

אזװארפז
װאםקינדערלעך,דיאױחאיטה¡אןסעזאזפאקט,דעראויךאוןהאט,קײ;האטפודים־געשיבטעאוןדע.לאטוניםטיש,זײןצוון

ידעױאינמיטןפוטבאלאיןזיך,שפילןפ**לקדעםבארואיהןגעמוזטהאטאױםפארשונגאויפריכטיקעעחנםטע,דערדי>ךעpטרעגירונגדי
געלאנדאןאיןבערדגאם:רואיקער(3זײטאויףי)םוףיצוגע־לכתחילהאיזמעןגעהאט,ניט(3זײטאויףי)םוח

ארשטרײמלעדאיץפוטערם׳גע־;שװערעאירנאך־אלץנאךערהאטמענ,װאחיעדעאזיםצופארשןװירער,אוןצײ־היגערדערפוןעדיטאריעלאן
״;ןןארפ.װעצכעבערד,לאינגעגע־!מיטזיערהאטליבאזויטרויערט,לעגענ־;יעדעראיןאמתפוןלעכקייטאזאן,װײזט״עקםעלםיאר״נג טו
װ״ט

שטיצט

שלח־מנות
א.װײנ1בגיםפח)פעליעטאן(

Vi

i׳;

*ו

!־צ

r

אדיצוגרײטןנעדארפטפריערמען
אז;קלאסןבירנערלעכעגערופענעזוי
׳גרו'ם־pאפיטאליDטז.די

האמװירקונגפםיבישעאאבער
ארבעטער.דיאויחגעהאטיאדאם

בוכשטעבלע-דיפארלאנגטהאבןזײ
־װידאאוןנעזיעץפוןהבטחותכע

צוזאמענשטוי־דינעקומע;זײנעןדער
ארבעט.אוןקאפיטאלצ,־וישןסען

מענלען־נישטאיזדאאױךאבער
גע-איזרעגירוונגדיא.זדײנפען,צו

זיי־געזעצןאלעדיאזזייער,װען
מעגלעוגלײךװירפלעךטאקענען

ףעגי־דיהאטדאאויךדורכצופידן,
קע־כדיהאנדלעןאזױגעמוזטרונג

געינישטפריערדיקעדיגעגצושטעלז

גריגםןטראדיציאגע־אאיזרבותי,פורים׳
יװעטװאםױם-טובאױם־טוב,לער

אונטערגיין...נישטקײנטאל

שויןזאדגןאונ״גחעי,שונאיםדי
יאראלעצושטעלןזײדערפאד,

פערסי־אלטןאיןכדיהמנם-פרישע
פארגעםן...צונישטחלילההמןשען

דעראויףזײןם/־ועלןזט¡כלאון
װעלןאידן,טראדיציאנעלעװעלט

דיהמנם...טראדיציאנעלעזײןאויך
.טראדיאלטעא;שויןהאבןגוײם

פאל?אידישןפארןצושטעלןצוציע
די

חמנס...

דאאײךרבותי,נישט,זיךכ׳שעם
טראדי״אכ׳ביןאזזאגן,צואפן

שטארק;ארכ׳האלטאיד.ציאנעלער
אי־טראדיציע,אידישערזיערפון

פוריםטראדיציאנעלןפוןבערהויפט
ױם־טוב.

הא־מיטהמוציאדערםוןכ׳האלט
שמ־ת-באטעמטעגוטע,דימיטניג

?רעפלעך...תורה

זינדיקז)כ׳זאליינישטאו';פיטידיםטןחנוכה־לאטקעםדיפוןכ׳האלט
די

טראדיציע־קאטוניםטןרײד...(נאב"!דיאי1נרייחפעטע?רוכלע,

ציאליםטן...

טראדיציע!װימערנישט
זיינעןאידישיםטןהיגעדי
טראדיציע־אידישיםטן..װימערנישט

בידנעדאםאזויאינטערעםירטזיי
אינטע-אײךװיפונ?טמאמע־לשון,

געװא־ם׳איזװאםװיסןצורעםירט
עםפעראנ-—לשוןנײעםמיטןרען

;אךמעןרעדטזיךצװישןטא?...
רעדטקינדערדיצואידיש,ביםלא

שפאניש...בלויזמען

טראדיציע־אידישיםטן...בלויז

טראדיציע־ארטאדאהס¡אויךפאראן
טראדיציע־בונטראדיצי׳ע־צױניםטן,

אפטשעפן...נישט1מיר

גע־אײךפאריגישטגעבליבן,כ׳בין!
פאר־װינבירא״גענעררערדאבט׳אויך

פורים...איארן

בייעפעםזיךקיעןקאפיטאלדער
קאנצענטרירן...נישטמיר

בייזיךװאלטקאפיטאלדערװען
ד־בייװיפונהטקאנצענטרירטמיד

חנוכה־קערטיפונםמער
טראדיציאנע-אעפעםדאךמ׳איז

אונ־פו¡האלטןמעןמוזאיד,לער
־איבערטראדיציע...אידישערזער

טאגן-טרא־אידישערדערפוןהויפט
דיצ־ע...

נישטדאםהאלטאידװעלכעראון
מאגךטראדיציע?..אידישערדערפון

גרעםטערדערזייןיערמעגאידא
ערמוזאפיקורם,גרעםטערדערגוי,

מא־אירישערדערפוןהאלטןנעבעך
נע;-טראדיציע...

קוגלפעטןאפיש׳געפילטעפאר
העלזלגעפילטאעוף,שטי?לנוט;אטראדיציאאלעװי3p:ieכ׳האלט,

װעטהערינג,שמאלץפעמןאפאר|און?ניידלעךפפחיילע׳פוןאידן,געלע
פוז¡;אכטערמאלעאו¡כרעמזלעךאון

װיין...כוםותפירדי

שבו־אוםט־לכיפספו¡כ׳האלט
פו־שמעקנדיקעגוטע,דיפו¡עות,

פרישןביסלפוןאוןטעו־-געמנקם

װי

דערפריידענהער,גרעםטערדעראײך
זייזאװעקשענהעןאפילורספרומםטער

עולם־הבא...חלק

זשאנעפמיטראקעםעםטגייט

אידי־דיאזװערעם,נעטרותנטעאון
בשוםעסלאזטטאגן.טראריציעשע

נישט...אוםן

גאנ־דאםאזרבותי,כיר,גלויבט

טראז־יציע־אידישהיינטיקעביםלצע

דערנארנאציאנאל...לאטעריעא"טרא1דערגעבליבןאיזנו,מי״לאוועט'אויך!ליםט4עפידעמיע,'אזינעהוטען'“ייJ¡!!¡״1,5°י"נע'געזעצן אי״^עי״וז'>יי'עגןא
פוןזיךוױלעליכם׳לאשלים־פזל,םא.אנצורופןאויךאצינדזיך!דיציעפארשװאונדן.עפידעמיעאזװיאררײ

1׳|י■״ארבע־דעםגיטװאםארבעיט־געזעץ 1 J

רעכט¡מעררעכטן,אלעטער
ארבעטס־געפער.דערם׳האט

טאגן^טראריציעאבלויזאיז¡קייט,שוי!מ׳קעזװיביםלעבװײז,אבער

געװאלטאײךכ׳װאלטמיר,גלויבט!אידישקײט...דרײאלעאןהויבןטער?;,דייטלעך
ראאשלח־מנות:אלםשי?ןגלײכערטראדיציע!בלויז:אדבעיסם-גע־ארבעטער,דערדדים,

אעראפאןאויטאטא^ל.אןדיא׳,זײםאציאליםטן,אידישעהיגעדי¡דעבגעפחנעןצורעגירונג,אוןער
״היפאד־תאלאניאאיןהויזאלאז׳טראדיציע־םאציאליםטן...בלויזזיבער׳'נ־עןם׳איזאוןטיטל־װעגנויטיקן

פוןפרעטיע־״איארדיאדערראמא״םאציא־געוועןאטאלמ׳איזכ׳װײם,איז;װעלפעשטרײק־כװאליע,די

פרוטעאיבערצײגטעטאקעפאראן
סא־איבערצײגטעלהבדילאוןאידן

טראדי-דאאױךם׳איזאוןציאליםטן
טראדיציע־םאציאליםטן.אוןציע־איח

טאם!נאדאטראדיציע,בלויז
טראדיציע-אידיש־מײןצוליבאון

דערפוןשמארpגאראיךהאלטקײט,
פורים־טראדיציע.

קלאפןאיזגראגערןדאטמילא,
כיוחלאיךביןהםן־פלאפערמיטן

דיצו;ארהיטלערן...מיטהטנען
משביסלפוריטדיקןצוםהמךטאשן׳

שלה־צוםאוןםעודדרחלהדיצוקה,
הונדערם־אטתער,אןאיךביןטנות

איד.,.טראדיציאיעלערפראצענטיתער
—צוםשלה־טנותצוםאיבערהויפט

וכ־תנותלרעהואישמנותומשלוה
לאביחנים.

טרא־,טײערעאטנהג,גאלדענערא
דיציע...

פאראיבלקייזרבותי,גישט,האט
דעפאייךשיקאין־װאםמיר,אויף

שלח־געשריבענעםאװידערפורים
מנות...

אידישאדאקטאר־ריפלאם׳אנעםאטת...
שר״-צופע־עראאו¡װערטעד-ביוך־פורים־אױגנט־געזעלשאפט:דער

ארטיקלען״זבען-אום:אויםפאלןזאלװעלכערבאל׳
מוזײאקאהאן:םאלאטאןפריינט¡אויםצופל״בןאנשטאטאון,חנוכה.'..

גוט-גרויםןאשלח־מנות:קאילישןבעםעימעןזאלהמלכה,אםתראן

המכבייהודהאאױם?לייב¡
ארגאניזאציע:צױניםטישערדער

זײנארסערטיפיקאטן.טויזנטנײע
גלייכערסערטיפיקאטןדיװאלטיזאלןםאציאליםטן...אידישעהיגע

־םאציאדיאויםגעבראכןלאנגשוי¡
טארקסקארללויטלע־רעװאלוציע

אזוטתװדה,מודהזיךכ׳ביןתורה...
םאציאלע־רעוו¿¡•דיאויףהאלטאיך

א

בילעכערעפארפוילן,א.יןװעקשיקן
היגע...דיװיצױניםטן

ארץ־ארבעטנדןפארןליגעדער
םאציא-אמתעעטלעכענאךשראל:

דע־װײגילעראוןליםטישע־צױניםטן¡?א־דערסאציאלע־גאולה...דילוציע,
אופ; בשוםמירבײזיךװילפיטאל

קאנצענטרירן...נישט

אזןזייןטו־לטירמוזטאיר
טראדיציאנעלן,טייןמירבײנעמעז

שלח־טנותגעשריבענעם

איךשיקשלח־מנות,ערשטןדעם
םאציאליפטישערדערפוןטאכערדי

אנשטאטםאציאליזם,—בילדונג:

בילדונג...סאציאליםטישע

נישט,מען?נעלטפאציאליזםוױיל
נישטאיין,מעןפירטסאציאליזם

הוננערי־ארעמער,דערלערנט...מען
אײו;־נישסמעןדאדףטאםע,קער

אפצועם;,זאטנוטם׳איזאזרעין,
װייךאאויףצושלאפןגוטם׳איזאז

רײנענאנצע,איןגייןאוןגעלעגער
פלײדער...

בורזשויגוטעראזייןאויךמ׳תעך
סאציאליזם...לערנעןאון

שיPבירא־בידזשאניםטן,היגעדי
טראלטאר...זילבערנעםאא׳ך

בירא־בי־רײכעהיגעדיפארװייל
פדעמדעפוןלעבןװעלכעדזשאניםטן,

אר־זײערעעקםפלואטירןאוןפראצע
■בורזינדיקעאלעװיגלייךבעטער

שענ?עןצונישטפאםטזשויען...
פראם־ארעגירונגםאװעטישזןררער

טראקטאר...אײזערנעםטען

אפאמיטעט:א׳נטי־פאשיםטןדעם
אחטעאטערפארשטעלוננגרויםע

העלפןצוגייןזאלהכנםהגאנצעדי
פאשיזם...געפאלעניעםדעםבאנראבן

ישלחםדאגעװעןבאמתװאלטדאם

פראזן-שיםעד...מאגאגישע

האנרלס־לאטער:אידישערדער

בור־אוירעפארחכמההנילך׳םאנ־|שלמה
בעפערעאוןפשרה-מאכעראוןרים

פוןהאלטןזאלןװעלכעמיטגלידער,
פםק...קאטערםרער

געאײגענעאןשולע:אידישערדער
איידערנאךשולעדדערפארבײדע

גע־װעטשול־קינהערדורנ״ערדער

װערן...בוירן

זינ־זאלװעלכערכאר׳איינשטודירטן
דעםגע¡

אשטאpהעכםטןאויפןװינדעא^נ.״אמטערנאציאנאל״...

װאענגלישעימיטעצותפארצאלןרות
אגעהאלפן...טאקעװעחאוןלױטע

איזלאנדא¡קאלטןאיןאאזעװארימע
װייטשעפעל!אידישערדער

קהלה־אידישןאיןיװיזיטקורצערא
אריםטאקראט¿-דערלאנדאן.פוןהויז

לע.ליבענםװירדיקערבריטישאוןשער
אנאר־

מיטאויפהערטטאנטעפיארע
באהאלטענעםאמיטאוןאינטערעס

פאסטענגלענדעראן)פאר?רעכץ
םענטימענ־ארױסצואװײזןנישטדאך

אײניקעאיןאײנדרוקןמײינעטען...(
מירצופרידןאיזעדגעטאם;אידישע

קאנ-גרויםןדעםאיבערמי׳טצוטיילן

אנדערעאוןענגלאנדצװישןטראםט
לענדער.

מיטארויוימירפארןנאכעראון

האס־פאמילו!האםפאדי—שטאיט
ה—א—ם—2_א-פאמילו!!פאדי

111פ—א—מ—י-—,ד—י

אן״װעג״:פרןרעדאקטארהעם
עטלעכעאוןאויטאמאבילאײגענעם

קע.זאלערכדי״לינאטיפן׳/נייע
עקסטרעאןטאגאלעארויסגעבןנען

העדאק־אין״ברױודיפו¡אויסגאבע
ציע״...

שרײ־אוןפאעטןאידישעהיגעדי
ליטערארישאבער׳

בייװאוזאל,אאיזארייןגלײךםאלז
געשירשײןמיטטישןגעדעpטערײך

pינדערהונדערטערזיצןבלומעןאון
זײערעםןאוןפלייטיםרייטשעפון

פרישטיק.

דאזיהןדעםאיןקלינגטמאדנע
דײטשעדיהויז״״געמײנדעשטרענגן

זע;צואיזאנגענעםאבער—שפראך,
די

דיםוןפנימערפריילעכעגעזונטע׳
זאגןװאםקיינדערלעך,דייטשעאידיש

האבזלאנדאןהאלטןאיןאזעדות׳
אאוןהייםװארעמעאנעפונעןזיי8שלח-מנותן

םביבה.ליכטיקעשטײטהזעצעה)בחורר

די־איךזעשטאלערשטןאויפןאון|הי-דינישטשי?טװייסבוים!חבר
מיטבחורימלעךדזשענטעלמענישעוקעשלח־מנוי־,.קײזשרייבעראידישעגע
זיינעןדאסקעפ.דיאויחיארמולקעםפארמוט׳טעטנענוגטיךהאפןזײ

ראבינערלאנדאנערדערפוןשילערדיחברגערעכטשרײבן...(זײיער
קא.לישראלקימתppהיגערדער

ארץפוןקאנםולאי־ישעראמיסיע:
פורים־באל,אויפןגאםטאלסישראל

אוןתאונםול...ענגלישןדעםאנשטאט
קאמיםיע...דעדאיןפרויעןעטלעכע

געלטמערפאראײן:פרויעןדעם
רייעטלעכעפאליטי?...װייניקעדאון
כלות...ארימעאוןמיטנלידערכע

זונ־אלעראפאלין:רבחשובןדעם
םע.אאוןחופותצעןאכאטשמיק
ביזםלאבאד?עפוןרעפעראטן:ריע

גאם...יעזום־מאריא

יאישקײט,עטלעפעגאלדבערנ:רבחשובןלעם
׳רביצין...דערפארשפייז־קרעמלעך

ציכחמערהאבןאפשרערװעם
הרבנות...כסאאויפןזיצן

באנקאײגענעא¡ישראל:נדחי
םאציאליסטישעעטלעכענאךאון

מיטגלידער...

גרעסערןאבאנק:אידישערדער
רע_איןברױוקלענערעאוןקאפימאל

דאהציע...]
םטודענטןאידישעדי

זעצער!
״װעג׳/פוןארמיניםטראטארדעם
געשליפעגרויסעמינדלין:מ.פריינט

גרויסעאוןאנאנםןגרויםעברילן,נע
הערינג.ליטװישעפעטע׳

ליטע־אלטיארן:אידישעהיגעדי
קאםע...פולעאמיטפיעסןרארישע

איטרופע,־הברים-אאנשםאטאון
אי•סרופע...גאם—כאם—טאס—נאם

רוסלאנד.איןװיװי

־גאלדעא״װעג״:פוןזעצער
אומפאורטײ-זײערפארמעדאלנעם

ביראדיפארזעצןזיי
דיפארביחשאניסטן,

פארצױניםטן,
די

אוז״ליגיםטן״דיפארבונדיסטן׳
״איםטן״...היגעאליעפאר

אהעמדער:גאל־ענעהינעדי
pn^Eצוװאו

וױ־װײלארבעטן...
חשבוןעללעבןצושיעורדעראיזפיל

געלט...היטלערםפארהבאנדיט׳

דעםהיטלעח:

פוןאויםזײזעעןאנדערש׳װישילע
איזאדערפױלןאיז?אלעגןזײערע

ישי־פארחושכטעדארעדי—ליטע.
און״טעג״עסןװעלביע—בחוריםבה

pאלמעאיןפארשלאםענענעכטי?ן
שומרים...נאכטאלםpראטען

אזיי—תורה!״שלדרכה״זוהי
װײזטזיך,האלטאנדערשינישטאון

תו-פוןפײערדאםדורותדורךאוים׳
!רה

שלח.אײנענעם

ןןיסוןשאגיכ;פאראיאח:פוןות
הרשע!״.אײ־והםןי:עח

רעאידישעראאיןאיךבי1אטאון
ײ-

וױזען,צוצופרידןביזאיךדא?ציע.
לא-דערװיפאנאנדער׳זידבויטזיי

רײךאיזשעף־רעדאקטארםיזביניעט
עלעק־אוןארנאמעינטןמיטיאצירט

מײן—)געדענססט,לאטפןטרישע
דערבײקינדהײטאונזערפרײנט׳

ביאאיןנישכיליםטאטעםדיפוןזייט
בית-המדרש?...(ליםטאקער

רע-דערפוןשטאקיעחביינאר
אפזיךשטעלטװינדעדיװאודאpציע>

װעל־טיר,אפוןארויסמירגײען—
(3זײטאויף)םוח

/

װאלטװעלסאנדערעא¡װיאמיאון

נאךווע¡אױג¡׳דיפאראנטדעקטזיך
אונטערגרונטדערט,יטרייזעשעהא

ארויםג״.פלוצלונגמעןװערטבא¡,

,׳וױיטשעפעק״טומלדיק¡אי¡װארפ¡

שנײ־אידישיעדיפון?עניגרײךאין
אידישןפוןטאנדעטערם׳או¡רערס

םפעצי-איזװעלכערװאנדל,האנדל

פאקפארױ׳אין״פלעצעל״פאחפיש
פאי¡׳נױ-יארל4איןבראדװייאיםט
רוים,היינטיקןאיןטימגרנעבןםאר?

װאר׳טעאיןגאסהאלאװעדערפאר
לאזאנ־אי¡״מעללא״דעםפאראו¡

לאנלא...

אײ־איןמירמיטארייןנארקומט
אלד-דערהיגטערגעסלעךדיפוןנע

כייט־

נאזאיןאייךװעט—םטײשאן.
אוןגרויםעפוןריחחגרטאןזעץא

געזאל־או¡טויטעפרישע,און?לײנע
אירישעם׳פארקויפ¡װעלכעפישצענע

פאר.אײךם׳װעלןזיצערינם;טארל

גע־אלטװארגבײםיביעת׳טןהאלטן
װיל־פארלעגןאייךװעט;מעןשעפטן

הער¡אירמעטזעלט¡—מציאות,דע
מבי-גרויםעאבער—װארט׳אידישא

םוןענגלישדאםאויךאזהאלטן,ינים
עכט״נישטאיזדאנען,

הײזערדיפוןװענדדיאויףיאו¡
װעעעליש־אידישאיןאפישןהענגען

.־ואסמייטימ,כשרותגראנדיעזןגען
אוןדעםאיןווערזאפגעהאלט¡װעט
אזױפוןאנטיילמיטןטעאטערדעם
פירעו,ארטאדא?םישעאוןרנניםפיל

א־גייט״אירדאנעןפוןװײטנישט
הרת׳/•״מחזיפישוהלדעראיןריין
דאװ־צואויףנישטהערטמע¡װאו
ער.קהל-שטיבלאאיןװיאיזוינען׳

יעדעשטעטל:ליטװישאאיןגעץ
אוןיארצײטןמיטמניןאשעההאלבע

?דישים.
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אלעװאוjp'odjdאיזוױנקלא
מנןזײוױיל,w»דנעו

צוריסיארםדמםסיפװי
הױפטשטאטדעראיןדארטפוןקומעומושליםגרויהע3

צױױליזאציע.אייםעלעפרעױדענטבײםיעטןצו

פארטזגװא.םח

פאר־קייןאוןשכוריםקײןבעטלער,גער¡שטאט¡דיאיבערוײיזנדערךי

ניטדארטמ׳לערנטבאטשנרעבער.ניט.אויםקומטאאכאקאאון^
לע־שרייבן,אוןלײענעןהינדערדילעגענדא־װעגאיןטרעפןצו.,^טן 1,עלט1
אינדיאנאקעטעכמעטטיפן,!״עע

באפוציהויט׳ברא.נזענערמיט'.,,י
אוןפעדערןפיל:קאליתדיקע

קוקטפרעמדערדערקרעלן.^עזערנע
אוןקוקטחלום,איןװיױיף¿

-20איגםאזאױג¡,זײנעגיטנלױבט
Jמעקסיקע—איןאוןי^רהונדערט
אזיהפרעטענדװ־טװאםלאיך,״

םיםטעמעןמאדערנסטעריאײ־&יךן
צייוױליזאציעמעגטשלעכערדער״ןן״ גע־נאךזיךזאלזלעבן,שאציאצן־,!

טיפז•אזוינע>ען “

מעקםי־דערפוןשטחיםדיזיקעדי
זייניע;װעלכעסעריטאריע,ןאנישער
ניטאוןבערגאומגעהויערעמיט^

זיי־סטעפעם,וױלדעיאטואטענע

אױסגעפאדשט.ניט,ווײט^¡ך'ען
באװאױנערמיליאן16דיאםיצו¡,¿
הנםטעריטאריע,תרראזיקערפון
אפיציעלערדעראיןםיגורירןזײ

ניטװייטנאךזיי־געזסטאטיםטיק,
אפילואוןװעלטדערפאריאקאנט

רעגירװיג.אײגענערזײערפארניט
גרינגאזרידערפארטאקעאיזאיב,

מעקםי־אין״רעװאלוציעם״מאכןצו
מעג־דיהאיבןאומצופרידענעױהע>

יארנ-אױםצובאהאלטןזיך,{עמךיט
אזמדורכדרינגעװדילועדיאיןלאננ

דיצוױשזװילדעני׳טן,

טרינ.צוניטיאאבערזײמעןרע;ט
געטראנקען.אלקאהאלישעקײןקען

̂מרד,אאמאלבאגײטאימיצערװען

מיטצוזאמעןאיינגעזעצטערװערט
״גאט—אוןקיגדעראוןװייבזײן

דערכײטאפ׳טויןזיךרעכנטאליין
ניש־זיינעןגנביםקייןמשפחה״...

מיט;ארבעטאײנעריעדערװיילטא׳
פוןהנאההאטאוןפלייםגרעסטן

פוןאױםארבעטוננעןדיארבעט.זײן
איןפארקויפטװערןדערפערדריידי
צו־קלױבןאלעשטעטלאך.נאנטעדי

אי.זייגיב¡אוןסחורותזייערענויױ
װעלשפאניש־קענעהפירדיצובער

אוןפארקויפן,זיאװעקגײעןכע
אלײ;.זיךװיפונתטזיימ׳טרויט

חתונהה$ב¡אינדיאנערדאזיקעדי
אױפצוהאלטןכדיזיך,צװישןבלויז

רע־ורכרטחתונהדישטאם.זייער
״מלוכת״־ביכער;דיאי¡גיםטרירט

התונה,צױויילערדעראויםערבאר
רע.ז־ערפוןאויךדארטמעןהאלט

קאזײנעןאײנװאוינערדיליגיעיזער.
ניט,זייהאבןגלחקײןנארטויליהן׳

אנאךפאלאזאאי¡זײשיקז—
שטעטל.דערבײאיקאאיןגלח

זיי—שלוחיםדיזאגן—בכלל
איינצי־דיגלחיםקאטוילישעדינען

.דער
זײןגעפאדערםזזאטװאפמעכטש.

באלמאויקינאאיןהאפ׳■
ט^ד־פו;װעט^איטאריקינאאין

אינ־דיפוןאיינעגייןני-נ־עןאןגען
אדגזעדפזןפילטע¡טערעםאנטםטע

שטאנדאלעפוןאינטערעםאנטצײט;
סאציא־פוןפאליטישן,פוזפונקטז:

רראפוןװיפםיכאלאגישן,פיןלעז׳
בילדדאםשטאנדפונקט.טאטישן

האטװאסמענטש,״דערזיךרופט
קאפ׳/זייןגעפאדערט

בארראיטקאןבילדדאזיקעדאם
פזנםט,ילצװייטעדאלםבמעטװערן

האטב־ע)עלמענטש״,׳איביזעבאדן
מענטש,״דערנאריאינװיםיבלע(,

איז?אפ״זייןנעפאדערטהאטױאם
ערשטער.דער:־ערװישםארקערפיל

הא־װאיםמע׳נטשן,צױױליזירטעהעאנסופיקע
נעגנטן,דיאטבאטראטןאטאלבאםא'ןבעןאפגרונטן׳אוןיאונ־שפאלט;

צוצװעקמיטןגעװעןאיזדאםדעי!אוןבײישוביםאוןדערפעררענדיק
דערנאךאוןגעצעגנהײטעושטער

שפור.אאןפארשװינרן

אזױגערו-דיהויפטשטאט׳אןנזער
?עצאיזפאלאצן׳/פו¡״שטאטפענע

געװא־איבערראשטדערפארװ$ךטע
שפאצידןרערזעןהאטזיװעןךען,

אויבנדער־דיפון3גאםןאירעאןיף
זײװאםטיפן,?עגענדארישעפןגנטעי

פאדװארפע-װייטע,פו¡געקומעןנען
צױױהי־אביםלזוכןװילרענישןנע

זאצין^
דערהאטט^גרעמזעלבי?¡אין

תארדע־געפעראלמצונה־פרעזירענט׳
סעלעגרא־פאלגנדערערהאלטןנאם,

._..מע:

—.1935מארץ11״טעקםיקע,
—רעפובליק.דערפוןפרעזידעגטה׳

איינ-דיפוןפערזעגלעכקייטןנװיםע
געררעפו¡דערפערדיאיןנעברירענע

אוןפעדזעינלעךזעןאײךוױיןר^ו
שטעסימבאלישןדעםצואײךשטעיצ¡

געגנט.יענעראיןמאכטדערפון?ען
האטעלאי¡ענםפערדערװאדטןמיר

גרויםעאופטערשריפט¡:״טאקובא״.
קרוםלאדעפעדראמרזענ^צעכקײט,

קרעשטעלפארטרעטער,קאמייסאר—

ךעלעגאט־טאל—עסקאמיא.סענסיא
גארםיאצאיאלאאיגנאםיאמעטשער,

אי
רעיעם.

אויפגענו־זייגע¡פערזאןדרײדי
אוןפרעזידעגטדורכ¡געװאר¡מען

״רע-זייעראיכעחגעגעבןאיםה#<כ¡
פולםצעפטעראורערגיהנגם־שטעקן״

פאקגנדעם;דערציילטאיםאוןטאכט
םוש־דר״דיזיינע¡רדײזײאז

טעפעקאקאקלאן,דערםערדיפוןצים
װעלםיטלאלטעפעק,אוןט#וט#1טעפעק

שטאדיפו¡גרענעצןדיאויף?יגןנע
טידאאכאקא,אוןגעררעראטען

אומצוטריטלעכעצװיש¡פארזוגקען
צױויליזאציעםאדערנעדיװאונעמ׳

דאדדיארייעעדרונגען.ניטגאךאיז
גיטאפילוװײסןאיינװאוינעדטיקע

צױוילי-הײםטװ^םחיה,אזא'יעגן
דארט׳זיילעב¡םרייאוןרואיקזאציע.

איזװעלכעערד,ג^טםנאארבעטנדיק
געבןצוזייאויףפרוכטבארנענוג
זייװאס

ערד־אדבעטאויסעדדארפן.
אוןמצאגותמיטזיךזײנא׳טעפטיקן

אלעהאנט־װעבעריי.מיטוערהויפט
1000ארוםס״הצײלןי׳טובים3

רעגיװנגם-יפארסזײעראײגװאוי-גער.
איבערגענו־זיהאבןזייװי«זאאיז

i<דיאגד־אוד-עלטערן,זייערעפון״
עםאיכדיאנער:״װילדע״^ליקע

״קאיאיעד¡איבערהערשט
זיי¡םוןםימבאצדעראוןםיסאר׳/

אי׳זזעלבםטהערשאפטאכסאצוטער
1’1י

זייונעןשלוחיםדרײדי׳טטעקן.
זײ-זײקאמיסארן.אזעלכעייײעם

פו;פ,רעזידענטצוםגעקומע¡
ביטעם:צװײמיטרעפובליק־ער

זייאנערתענע¡זיימע¡ז#8לעי׳טטגס,
״

האבןזײאזה״ד.אויטאגא-מיע,
צואלײןזיךרעכס^טענדיקע

וױ־זײװיפירןזיךאון5איװאצטן
אביםעלעזײבעטן»װױיטנס,'ע1׳

זיי־װיאזוים׳הייםט:^יויליזאציע.
פולשטענדיזײנעןאונטערטאנע¡

האסקײנטאלאנאלםאבעטן;
אוןשולקייןעקזיסטירטניטאוט

’’

נוצט;עםװאםצוגארנישטײייסן
צחאזיךגעפיגעןדערפער3אלע1*

®Pה.׳ר.״געבילדעטע״.4גאנצע

געבראכענעםארייד¡װאסע?כע׳
שרײבן;עטװאםקעינעןאו;"2^ניש

זייעראלץנ^ךרײדןאיבעריקע
־מיקםטע—דיאלעקט״יי״םיק!

רעגירונגריאיזזיי,ײיילז—ך.
ע־אוןלערעראאהיןאװעקשיקן.י;

אזא/נע1
הרױנגעלדערװאו׳טול׳

רעדז?ײענען,אויסלערנעןזי1*׳
שפאניש.׳־ייײכןמ־י

באפעדער־דר״דיהאבןייייטער
זײערװעגןדערציילט׳2לוחים׳

אײנדרוקדעםטאכטװאם
װינ־םארװאדפענעםדעםאטאי1

נן־עח־אגעװעןװאלטלאנד

דעם*טאיןג5יקלעךזײנעז
קיױגישטאזײנעןדארט™י

דיצװישןרעליגיעזייערפארשפרייטן
געצנדינער.אמאליקע

דעראבערוננשפאנישערדערזינט

דערפערדיאטזײ:ע¡מעקםיקע,םון
דעםאויףזעלבשטענדית.געװען

דאקומענטן,דיאפילו:נאךזײבען
שפא־דיפוןבאקומעןהאבןזייװאם

א)װיצע־יןינינם(.װידעיעםנישע
הא-מיןדעםפוןדאקומע׳נטצוױיטן

דערנאךיאר1840,20פוןזײבען
אלעדימעקםיקע,םוןבאפרייאונג

צוםגעבראכטזייהאבןדאקומענטן
בע־רעפובלי?,דערפוןפרעזידענט

ענלעכזאנדערן׳אןאיםבייטענדיה
דאקומענט.

מם־שויןװעטאןאיצטפוןנאר
אריינ-אנהויבןצױױליזאציעדיתם

גךפרימיטיװןרעםאטאיןדרינגען
אי־אלעמיטצױויליזאציעריעדן;

גע־האטװאםשלעת,אוןצרותרע
גליקלעכ;רואיקן,דעםםוןטאכט

באצאלןןמעןמוזטארדפאראבער
װערא;אויףלעבן.אײגענעםמיט;

Iצוערלויפטגיליאט־נע.דיװארט
זאלעראים,בעטאוןאדװאקאטא;

פאערגעריכט.איןפארטײדיקןאים
איםביימ׳װילױאסקאפ,זייןדערט

אראפהאקן.

װייטער?.״װאםאין

צושוי־דעםהאלטארממענטד־ג-ר
אײאוןאטעםגעשפאנטןמיטער

װערן.צונעזעןװערטטאקעדערפאר

מיטשפילןװאםארטיםטן,ריא|באשליםטעראזאויף,אזויאיפ
געפא-האטװאם״מענטש,דעםאיןקוגצ,פארשיידענעדודךטאכן.צוםוף

רעינם׳קלאדזײנען:קאפ״,זייןדערטפוןאנטלויפןצואיםנעליננטשטיר,,
בײביבענעט,זשאןאטװיל,ליא-נעלאהיים..צוריתהומעןאוןשלאכטפעלד

גראנטלאורענםפארד,װאלאםזשאן,פאר־טאפלטןדעםדערשיםטערװאו
כױערשטקלאםיקעאנדערעפילא.״;פוןאוןרענידונגזײןפרן—רעטער

.ח־תפרוי.זיין

פלוציםנארדימאנט.צייטוננ,זיין
שלאכטאיןאוױנקנעריםןװערא;װערט

ערדערװיםטךאאוןארייןפעלד
רי-אזפארראט:צװײטןאפוןזיך

זײן׳םיטליבעאאויךפירטטאנט
רעגמטאטדעראטפרוי.װעראנס,

העדיןסװעןױיזנדעודער
אפשטאמונגאידישעזײן_גע^רטס-טאג.ס7.טערזײן

פאראגךאןז.אריעראויפןעובראיזהיטלער—

חןכיסאיןנילדעמאציאנעל
בילדערנאטורװאונדערבארעלעךזיכעי־גיכ¡איןװעטבילדדאפ

ד•געװארן.געזעןזעלטןזײנעןװאםצװישזפלאץערשטןדעםפארנעטען
מימאלייבשונאיםנרעםטע■װע;,נאטור,זיינעןװאםבילדער,נאטור־י

גרעםטערדעראיןלעבןזאל¡דױדשאפוןםטודיאםדיאיןגעװארןגענוטען
נאגרעםטןדעםאיןאון,האדטאניעטאיער.מעטרא־גאלדװין

חױת׳װעלט׳דעםאיןװאונדערטוראמיטאװימעדאנפאנגענדיק
טעמראםאײניקעאנטײלנאך1םנעטעןאיזװילדםטןדעםאיןצוריהיאר

פארקער■דזשאןװיקינםטלערגרויהע¡נעפי-װאסבעדגדיפוןטײלהעכםטן

נאציאנא־קאליפארניעראיןזיך
פאד־יילדדאםהאטפארק,

אנדערע.פילאוןהארדיראסיגל.

6ABY «JANE WCLAUOE RMNS
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הויפט־ראל,דישפילטװאםארטיםט,

דערזעלביקער:יערנפאלםדאאיז
פאר־דאסשויןאון—רעינםקלאד

דער־פונםטיילגרויםןאזיכערט
פאלג.

א־נטערעזייעראיזארגוטענטדער
רראטע,אם׳איזאתטועל.אוןסאנט

אינ־פאריזאיןאפזיךיטפילטזואט
יאראיזװעלמ־טלחמה,דערטיטן

םאלדאצייטוגיגם־לײט,צװישן,1915
װ.אז.א.געװער-שפעקולאינטןטען,

יענערפו¡פאריזדידאזעטאיר
כפדראיזשטאטדיאטװעןצייט,

דײטשערדערדורךנעװארןבאדראט
גע־הויכערידאזעטאיראינװאזיע.

אלץװאופראנהר״ך,פחזעלשאםט
אוןרעגירונגם־מענעראינטרינע;איז

רעגי.דישטירצןוױלןװאסמענטשן,
פוןפאראוחאכעראטתעדירונג;
געװער־שפערי—װעלט־שחיטהדער

אומגלויב-אןזאמלע¡װאם?ולאנסן,
פוןחשיוןאויפןפארמעגנםלעכע

דיאויףמענטשךהרוגיםטילי^נען
שלאכט־פעלדער.

זיךשפילטאלעפ,דעםאויםעראון
פוזדראמעפארװיקלטעאאפדא

ער־אןװעראן׳לעבן:מענטשלעכן

װארפטװאםצייטונגם־מאן,לעכערהיינטיקעדאס—אמאלפוןמענטשז
אריין•אויגןדיאי1א׳מתדעם1יעדן באשעפעיניש.אוטגליקלעכע

■גלחים־^ינפערפעלא

mניטװערןציעס
נומען

געהעכםטעדאיםהאטטעגדיאין
אינטערפעדיאפגעזאגטװידערריכט

גלחים.3פוןלאציעם

דאספארלירןװאםגלחים,פיל
זייערטיטזיךאפגעבןאויף¡רעכט

בעטנאינטערפעלירן,קולט,ףעליגיעזן
רעזא־דיקעגןשוץגעזעצלעכעדיק

םאר־שעינדלעכןאפלוציםאנטדעקט
הויפטדעררעגירונג.דערקןןגןראט

פוןדירעקטארדעראיזפאררעטער

איםוןאדערפרעזידענטפוןלוציעם
מ׳זאלאזה״ד.מיניםטערױם,נערן

זיימיטאנצוגײןװײטיערדערלויב¡זײ
ארבעט.רעליגיעזערער

אינ־אלעזיינעןאיצטביזאבער

Russell Hardie &. Jean Parker in "Sequoia
i אזױפימ

נא״דעםגעהערטנישטהאטװער
בארימטזדעםהערי;,םװעןפוןמעז

װאםפארשער,אוןרייזנדערשוועדישן
אזיעזדורכגעפארןמאלמערערעהאם

טעןברײט.דעראיןאוןלענגדעראין
פאראנסדעקטהאטעראזזאגן,קאן

װעלטגאנצערדערפאראוןאײראפע
עיאזיען,פרןטיילגעהייסםטןדעם

געאגרא-גרעםטעדיפוןאײגערבעט׳
רייזעפרוכסבארםטעדיםוןאוןפען

צײט׳נײערדערפוןשדיםטשנ«ע>ער
בא־ביכעראונצ״ליקעאיןערהאט

פאר־דיאיבערנסיעותזײנעשריבן
,־ועלט.דערפו;.װינהעלעךװארםנםטע

אינטעדעסאנט-אוןפארביקבאשריבן
נאמען.װעלטאבאקומעןאון—

אלטדײזנדערװעלטדעראיזאיצט
אינטערעםאנט,אוןיאר,70געװארן

אוןגרעםטןדעםהאטדאטעדיאז
היט-איןגעפרנעןאפקלאנגװארעםטטן

אליין״פירער״.חערדײטשלאנדלער
בא־װארעמעאארויםגעשיקסהאט

הערינען.םװעןצ,ידעפעשעגריםונגם
איןפארשערשװעדיש¡דעםראטקער

װיגטשטפאלק,רײטשנגפוןנאמען
אויףשטאלץאיזאוןימיםאריכתאים

דערגרײכוגגע¡.העדינסםװעןזײנע,

פראדער;ישטאויךשװײגטעםאון
ערנעבעלם.ד״רמיניםטערפאגאנרע

שדייבןצובאפוילןפרעסעדערהאט
רעט?כבורארטיקיעןבאגייםטערסע

גע״אזאוןגײםט״נאררישן״גרויס¡
גיטפרעםעדיזאי—באפעלטבעלם

פאלגן¿‘
בעל־תױ-־ערװען.װארוטדײט׳ט?א;ר|א־¡איזהעדיןםװע¡אזבפרט,

נאר־״גרזיםערדערהערי¡,םװע¡נאך!כ?פאפולערבאזונדערםדייטשלאנר
ק״ןנישטגעװע¡װאקטגײםט״1רישעראןצייטןװילהעלםמטעאלטעדיפון

בירגער,דײטשעראגאר1שװערישער,ױגנטדײטשקאנדפארמלחמהדיקערי
רעםטײקגעטהטזיכערערװא?ט—הע-םװעןפארבאגייםטערטזיךהאט

בא-דיצװישןװינציקעגארדיפון
זיךהאבןװאםאײדאפעער,רימטע

געשטעלטאפןמלחמהװעלטדערבעת
גא1גצערהערפארצר.דייטשלאנדאוין^
געבלי־העדיןםװעןאיזקריגפוןצײט

אריענטא־דייטשערזייןגעטרייבען
װײט׳אװידערגאנגעןאיזעםציע.

קארעםפאנ-קריגםאלםהאטעראז

אײר^פע־פארשירענעבאזוכטהעינט
אפענעםדעםאונטערפראגטןאישע

העכדייטשלאנדפפו¡פראטעקטאראט
לייטוגגמיליטערישערםטער
קא־או¡ארטיקלעןאו,גצעהי?עאין

העריןםהע¡דאןתאטרעםפ^נךענצ¡
דײטש-פארפר^״אגאנרעגעמאכט

יע־70זייןצואיצט,און—?אגד,
באש?̂¡־מעןהאטגעבורטםטאג,ריק¡

פאר-זיילעפאךא׳פצוראגשע¡איםםען
מיגיסטע־פראפאגאנדעראסדינסטע¡.

ער־ריפו¡איינעםא-םאי¡זעטדױם
שליחיפפראפאגאגרעדײטשעשטע

צע־צײטוגגע!ריא,־¡װעהטדעראין
ריי־זיי¡מכחברײטגארזיךשרײב¡

̂װכנאררישקײט,גערמאנישערנער
אייגוער¡”1#£tלערגעהאלפןאיםהאט

״מאורדעםאיינזע¡ערשטעדיפו¡
שברײטשטום״.

^ררגונג,איןאלץזיך,דאבטאיז,

גע־ט,אדנעא¡¡ןןזיךהויבטדא
היטלעראזבאװײזט,װאםשיבטע,

רעםאויףגעװע¡עוברבפירושה$ט
טיטצוזאמע¡או¡״אר~על-פאראגראךי״

,גאצי־גאנץגעװארןנבשקאי1אים

אדדשותו5•אזײנעםפארמאכןװאלס
געקאנטנישטאבערהאטאיציקסק

לײנט־סריגעריש¡דעםמיטשטימען
וױ)אדעראברהםנערװעזןאוןזיגיקן

קר־סי^האן—געהײםןאיצטהאטינר
א־איםפוןזיךערהאט(בערלין,טיאן

שפעטעדצײטשטיקלאגעשאהלט.
װײכגואישזייןפארלאזטבערליןהאט

שװעפו¡געװארןפאדשוואוגדןאיזאון
ניטאיםפוןשויןמעןהאט.מערדען

>טיטערהאטזוןעלטער¡.זיי¡געהערט
יא־ױמעח,דעםאוןמיטגענוםעןזיך

אלטדעמאלטאיזװאםלודװיק,האן
דעדבײגעבליבןאיזיאר,אײןגעװען

גע־איזבערליןלודװיגיאהאןמוטער.
איןגעשטארבןאיזאוןריכטעראװען

אב־זו¡,אזיינעריאר.72פוןעלטער
איזאייני??,אןבראדי־בערלינפרהפ

איזערזיידע.העדינססװעןגעװעןעם
פארלאשװעדישןפוןדעפוטאטגעװען

מענט.

צד—מוטערםפון—איזדאםאט
פארשעלבארימטןפוןברױויחוסדער

אויאןבערלינםאברהםאיזאיצטאון
רעפחנזענטאנטסיפישעראאייניקיל

אוידיאיןגייםטגערמאנישןעכטפון
נאצים.דיפרןגען

טאקעאוןבאשרײבוננען,רײזעדינם
בי־דיהאבןרײטשלאנד,איןדארט,

:¡¡פזאיןגרעסטןחעםגעהאטזיינעכער
אױפלאגעםמאםןאיןאדויםמאדק,

פרעםע״.״בעםטעדיבאקומעןאון
םװעדינםאיזבאזווגדערםגארנאר

דייטשלאנדאיןגעװארןגרויםנאמעז
םיבהדיווועלט־קריג.פוןצייטדעראין
װיםגשאפטקעבעהײןגישטגעװעןאיז

שװעדישערדעדפאליטישע.אנאר
אײנ׳ערגעװעןנעמלעך,איז,רײזנדער

ן■עי׳,unפאטאיגראפיםטן,דישאפט,
איזעםאזשװעריקײטן,אוןארבעט

?ונםטז״ערבאװאונדערןצוװיר?>עך
אױםרויער.און

זיי•הירשעןםו¡םטארעםגאנצע

־הונדערםארגעװאחגעטריבןנען
איבערמײ^עןהונרערטעראוןטער

װעלדעראוןפע>רערטאלן,אוןיכערג
נא¡־איזםוםיעגערישערקייןװאו

ביידארטןאוןגעװען.גיטקײנמאל
געזיינעןטײנןהעכסטעװעלטסדי

װאונדערבאר־אזעלכעגעװאר¡ממען
װייגאנץװאםבילדער,נאטורשיינע

אזעל-האבןאויגןמעגטשלעכעניק
געזען.כעם

בארג־אצוױשןפרײנדשאפט,די
װאלטעםװ$םהירש,אאוןלייב

נייגעװארןגעגלויבטניטמאלp״¡
ןאיזפא.רשער,נאטורמערםטעדי

jדראכזאנאטורדערפארבאזיםדער
איז!אן,עלטערװאכיקן2זייערפון

נאכגעפאלגסבאזועגונגיעדערזײער
װעןאוןגעװאח.םאטאגראפירטאון

ע^םערםו^ןזייערהאבןחױת2די
איןזײהאטמעןאוןדערגרײכט

פיזאיזגעלאזן,צורי?װאלד

םי-האלאניזירןמעןקאןסיניראין
באזעצןמעןװילחןרװײלמענסשן.ליאנען

םויזנטהונדערטנײע
כאוױסגשאפטלעכןאנארהאבן,אנד.װאכצייטשדיפטענגלישעראןאין

האגאואזהאקט,פאװע?ראקםער.פארעפנט־איזשאנבייאיןדערשײנט
יקאדערגעװיידמעטארטיקל׳אןלעכט

םא־דערפוןפאליטיקליזאטארישער
שריי►.דערםיביראיןרעגירונגװעט
װײזטפאװעל,פ.י.ארטיקלפוןבער

פוןפונקטןהויפטדיפוןאײנםאזאן
פיאסע־צװייטערדערפוןפרלאגראם

דורכגעמיודעםםוןטערפעלאציעם
באיעדערזײערםאטאגראפערטױןױרייאדיאזבאדײט,דאםװאםפא?ן,
נאךאוןגעװארןפארצייכנטװעגוינגודערקעגןאינגאונצןאיזמאכטדישע

הונדערטעראוןהו׳נדערטעראנדערע¡געדימיטבהםכםמאבט,קירכלעכער
װעלוי׳בערען׳װיחױתפארשידענעפוזקאנםטיטוציעדערמיטאוןזעצן

לאנד.
װירקדיפארפולןאדלערםאוןטיגרען

נשתנהמה
יא־אגאנץקויפטאירכאטשאזמנהג,אײערענרערןאירזאלטפארװאם

איןקויפןדוקאפסחאויחפרארוקטןאײערעאירזאלטאנדערשװאו:

LA PALESTINA
תירוצים:פירענטפערןאייךאידמעל
װייאר,גאנץאשטענדית,אירתריגטפאלעםטינא״״לאאיןװײ^איז,תירוץערשטעררער

געזונט;אייערפארגאראנטיעבעסטעאיז־דידאםאוןשפײזןפלישםטעדיפסח,אויףי

איגחםטריאליזירונגדיאיזליעטקע
זיךזאלארבעטראזיסעריםיביר.פון

קאלאניזאציעאפוןכלהודםאנהויבן
מיטביזמאםשטאב.ברײטערןאפון
גע־םיבירהאטצורי?צייט?ורצערא

אאױו¡אײנװאוינערמיליאן6האט
װיגרויסאזוימאל23איזװאםשטח

.דײטשלאנד

גע־םיבירוואלטפראפארציאנעל
גאננארמיליאן6נישטהאבןדארםט

קא־דיאײנװאוינער.מיליאן1600צע
דערי־זײנעןמעגלעכק״טןל^ניזאציע

מענ-גאנצעדיכמעטקאלאםאלע.בער
ראזיךװאלטװעלטדערפוןטשהײט
ד^םזאלמעןװעןאוןבאזעצןגעקאנט

גע̂אויךזיךאינדוסטריאליזירן,לאנד
דערנערן.קאנט

אלץאיזדאםאזזיך,פארשט״ט
זיךדרי?טפראקטילדעראיןטעאריע.

—קאלאניזאציעםאװעטישעדיאוים

אין—פאװעל¡גלויבןזאלמעןאויב
װאפמענטשן,^טויזנטערהונדערטער

אר־לאנראלסםיביראיןזיךבאזעצן
פוןאפשניטןדיפוןאײנערבעטער.

פארטראכ״מאםשטאבגרויםןאיןדער

קאלא־איזאקציעקאלאניזאציעטער
אויטאנאמישןאירישןםוןניזאציע

בידזשאן.ביראאיןקרײז

צומעגולעכקײטדיהאב¡צובכדי
װעטװאםםיביר,אינדוםטריא?יזירן

דיא.וילדובע?מיליאררןפארשקינגען
זאלצװעקן,איגװעםטיציעפארשידעגע

צ,‘בדיעההאבןמאכטםאװעטןדי
אלדאלארפוןקורסדעםםטאביליזידן

דעםפארמעןצאלטאיצטרובל.30
דערצורובל.פאפיר80—40דאלאר

אפעםטאביליזאציעשװעירער!דאזיקער%
דע־אלםװער¡פארװענדעטזאלראציע,#

אריער,נישטאס־ערעאקעפוןגור?
װיע•גקוח.אפריכםןאװעקזענע¡װאם

נאכגעהאטפריערװאקט¡נאציםט¡רי
ארויפזיךװא?טיחום,זייןגעפארשט

דיאיןריגטבקוטאידישאזגעוױזן,
גארדישן״טיפישדעםאטפו¡ארער¡
הייפטמאימעהעדינםםװעןמאן״.

מאםנאמע¡,פאמיקיעןא—בערלין,
ביםלהיבשאבירוע,אים,סראגןעם

ס\-װע>טפו¡פירערדעםמיטאיר¡
בראש...בערלן,מאירהרברחי,

אויםװייזטהאט,תיטעערגאכמער:
גוםאשװעד¡אין,אזגעװאוסטגישט

אפ¡אנטיםעמיט¡דארטיקלדיהאב¡
אקםהערינעןםװעןפראתקאמירט

ער??ערטאוןאפשאמיגען״״ױרען
רײבאריסטעררעראז,־עדד״עםבפני

שװערישןפאד¡םכנהאאיזזנרער
אנטיסעמיטישא¡איןפאטערלא,:־

ארויםקאנגנישטדאאיזװאםבוך,
און״ישראקנאמען:דעםטראגטאון

רערדורכגעלופטערטװערטשװעדען׳/
פאמיליעפשװ/גדישעאלעפוןיחום

טראיעדערגעציילטװערטדערבייאון
אגגע־רארטװערטבלוט,אידישפען

אאויו«װיהערינעןםװע¡אויףװיזן
אנא¡איןױד״.

װיםנ-דערהעגןנארגישטזיךדע?ט
איט־וכרדערמעגןאויך,נארשאפט

פוןמיליטארחידונגאוןטדיאליזיתנג
םיביר.

ריאזמײנוונג,דעראי1איזפאװעל
געיפערעעכ¡העכםטגעלוגגעןאיזאײז־ברענערםאװעטישע

מי;זועלב¡דעםםוןפובליקאציעפאר-|דערוןאם,ם.װעג(אאנטדעקןצו
ניטאוןמערנישטהעדיןםװעןווערטןצךךי^ןפאדבינרוננדישטארקקירצט

פאר-דערװי*גגעגרים¡װײניקערןױיטן;אוןדום^אגדאײראפעאישן
אזיע1•איןבאלשעװיזםפוןס״.^שפרייטערךיהא^טןוןעגראזיקןרעםמזרח
אר־לעםםוןזאצ¡פאראזייגע¡אטבםוךןןעט.

זענע¡אזיעןפוןטיילן״גת^םע:>p;d|LVX2Dí.-פאןוע^דעךק>ערטדערמיס
דערקויבןנישטוױל¡םאיװעטןדיװאם

םיביר.באזעצןצואויסלעסחער

דערםוןםיבותריאזהאלט,פאװעל
אוןאיגדוםטריאליזירוגגאינטענםױוער

ואויךזענע¡םיבידפוןקאלאניזירוגג

ידיאיזםיבההויפטריאױםערלעכע.
מאנדזשו־איןעקםפאנםיעיאפאגישע

אםאװעםןדיםארװערטװאםריע׳
דראאונג.פאליטישעמיליטעריש

א־פוןגעשעפטאידישענרעסטעדאםפאלעסטינא״,״לאװאם%>תירוץצװ״טעררער
Üאיהװאםארטיתלעןאלע-פוזאן־יםװאלסטןגלעדעם>%-־שטענדיהמעקםיקע,איזיאראטעם

גלוםט;הארץזײערװ«סאלץאויםקלױבןזיךקונדןדידעריבער^עןאוןליב,האב]
Bדעבאויךפאלעסטינא״״לאבאזיצטעם־ארטיקלע!,אלעחוץװאםאיז,תירוץדריטערדער
״לאהאטפםח,לכבודאיצט,אוןן,ליקא,אןןשנאפסןװײנען,פוןאןיסװאלגרעסטן& Éב״ימיר^רינ^דאפאיר^ועטראפאליו^אוזדרים3עץי'ע>ןאפאלעםטינאjp J1אינ-סאװעטישעראיצטיקערדעראין

K״״י״״5*י״״יײ’״ײײ‘*יא•אליקער

נאלד.םיבידישעדאםקונג|
םיבירפארזיךמיטשטעלטװאם

רעדאקציעאיןבריװא
־דיעראזענבעדג,ט״ה׳חשובער

״װעג״.םוןדאקטאר

פאר¡טוערריאונזדערלויבט
#1פצױפועב?א,אי¡פאראייןםרויען

צײטונגחשובעראײעראיןדרותן
שורות:עטלעבעדי

פרויען-פוןאפטיילונכדימיד,
אונאויםדריקןפועבלא,איןפאראיין

קע־פראטעסטאוןאנטריםטונגזעד
װעה־פערזא:ען,בייזװיליקעדיגען

זײערדערהעלפןצואנשטאטכע׳
פרויען-פוןאינםטיטוציעװיכטיקער

זײשטערןמעקםיקע,אי¡פאדאיין
רכיזייערעמיטארבעטאונזערנאך
דיקעגןפארלױמדונגע¡אוןלות

מעק־איןפאראײןפרויעןפוןטוער
םיתע.

רכילותאוןשטערערדיצװישן
תוקאזיךגעפיגעןפארשפרייטער

אגעקראגןהאבןװעלכעפערזאנען,
-פרױעךפארזעלבןםוןשטיצעםך

מעקםיקע.איןא״ן

אידיש;גאגצןצוםאפעלירןמיר

פוןאײג׳פלוסאוגטערןבאלשעװיזירט
דיפוןאוןמאםאנעריעװעלטדער

פוןהילףדערמיטפינאנםן.װעלס
װע?טדעראיןפרײנטראםןזייבע

דורכגעהעדיןםװעןד,אטפינא:םן,פון
אוגטערןארבעט,צוגרײטונגםדיפירט

פ#_רשונגװיםנשאפטלעכערפוןצודעק
צװישןקאגטאקטאגעשאפןערהאט
א־דיאוןמאםאנעריועאידישערדער

הערשער.״״זיאםישע
אלעפוןגעפערלעכםטןדעםאטא.ון

װאבמעגטש,דעםפאםאגען,או¡אירן
רײזנ־¡,אפארפארשסעילטזיךה$ט

רערמיט׳אזייעןבאלשעװיזיחצוכרי
איב■—סאפיטאלאידישןפוןהילף

פוןנאמעןאי¡באגריםטהיטלערהאט
אוןגדויםטאיםנאציע,דײטשערדער

פא־״אדיערפוןלאנדד$םאכפערט
בלאמאזש?אנישטעםאיזראגראף״.

װים¡מן־הםתםדאךװילטאיירנאר
העדי,נםםװעןמכחנעגטערםעפעם

מירלייענעןדעםװעגן״«ידישקײט״.
״זעלבםטװער״פראגעראיןארטיתלא;

דער־עלטיעדןאידישעהעדינםװעגן
ערש־דערמעמוארןזיינעאיןצײלס

איציתם,אהרןשונעדען,איןאידטער
־ערגעװעןאיזאיצילוםאהרןאויב

איזבאדןשוועדישןאויףאיד¡ערשטער

קאסמישעדיפוןסודדעך

ר•;טי?י^¡,ראבערטפר^פ.דער
״‘פייקאתי^יני^פו¡רעקטאר

”־פאר׳«י’¡אי־!ו¥םאיגסטיטוט,
״בארבעטוװיםנשאפםקעכ־ננע

̂טבעל-פר^דערמיטגעוואר¡שענקט
אמ¿׳דערפארגעשטעלטהאטמיע,

געזעקשאפטװיםנשאפטלענערכאגער
יי״עג¡רעפעראטאויםפ־רלעכ¡א¡

יפו|װעז¡דעםאןןאייגנשאפס¡
רעפעראטדערשטרא?¡.פאםמישע

ff’נ£ו¡דער'רעזולטאטאיז
צ'געקומע¡איזמי?יקאןפאשוגגע¡.

אויםפיח:פ^לגנד•¿
_.״״״,,

nבאזשטראלן?אםמישעךי**
ינג>¡אריינצותטיףאײגנשאפטךי

מא?iOuביז6פוןמאטעריע,דיאי¡
״גאמא־שטראמע¡",ךיןןימיפעך

ראדיום־ארויםשטראלטעסואם
טרא״שטראלן,?:¡¡םמישעדי(2

?ומען-צוהשערות,ארויםגעזאגטעדי
אוינערשדיפוןגישטערדדערצו

ני׳טטאויךאטמאםפערע-שיכט¡,
שטע־אנדערעפדןאדערזוןדערפון

דיפו¡אונזצוקומעןזײ׳;ארךענט,
גע־װאםשטערנם,דיצװישןרוימען

סילרפוןזײטיענעראויףזיךפינען
.װעג•

,

װעלנ׳נפוןטיילעכלעך,די(3
שיטרא־קאםמישעדיבאשטייעןעם

ענעו-װאונדערבארעאבאזיצן?ע;,
דימאמעריע.דיצעשטערןצוגיע

אײפאראי!זײנעןשטראלןקאםמישע
א־ביזנארערד,דעראויףבעראל

אנװעזנהייטזייערט,עןהאטהער
אוגדזייעראוינטערבאמערקט.נישט

עלע_דיװערןאײנפלוםאויפהערלעכן
איי-פארװאגדלטביםלעכװייזמענ׳טז

אנדעח.איזנער

דאסאנטדעקטענדלעך
ואינו״רואהפוןװאונדער

נראה״

מ'׳*¡•מ^קדעטבוראפעשטפו¡
גע?ערי.ט¡אונגאויש¡יונג¡אאיינעם

פארװירק־צוגעלוגגעןתענסי?איז
פאקטאאיןפארהאנדקעןאוןל.עכן

ואי«חאהאוועגן?עגענרעא?טעדי
בודא-ךיפוןאיינעפאוי]?נךאך,״.ט

דעמ̂נם־מעןהאטפגעצערפעשטער
״אוטגעזי¿-ךימיטפר$בעאטרירט

געקעריגיטערךערװאםשטרא?ן״,ענע
̂הטמע¡װינאכדעםאנטדעקט.האט

באװעגונג׳אי¡געקאזטאפאראטא¡
פ?אץיעגעםאןיףםטאטועדיאיז

אויג¡׳דיפוןפארשװאונד¡פקוצלוגג

מע¡ר,אטזיאנטאפ¡דורךנאראון
שטיימןיאןאיבערצײג¡,j־¿p־>íjdזיך

עט?ע־איןארם.דעמזעלבןאויףנאך
די,סטא-מעןהאטארוםמינוטבע

זיװיזע¡,אנגעהויב¡װידערטוע
נעפל.אפוןארויםגעשװאומעןװאלט

אבערגלויבןקעגו
ספ־נ־אעקזיםטירטאמעריקעאי¡

אבער־מיטןקעמפןצו״ליגעציעלע
דא־דערפוןדימיטג^ידערגלויב¡״.

אלעמיטמחויבזיינעןליגעזיקער
זייערארויםװייזןמיט^עןמעגלעכע

אבעראו¡פאראורטײלןצופאראכסונגאיזבאד¡שוועדיש[אויףאידשטער■יעי׳
דעדגעווע'זיידעע?טערה'1דינסםײע1

דיפוןא״נע־האטטעגדיגלויבנס.
גע-חתונהליגעדערפוןמיטגלידערתחילתערהאטגעהייםןאיד,צוױיטער

.1774יאראיזנאדבראדי.אברחם

דורכןציפאלעסטינא׳/״לאאיןעפעםפארלאנגטאירװעןוואםאיז,תירוץפידטערר״ר 2rוט/נודעי Ulאיראוזארװחרלײד«ײד«חהד>\יױױומיוי

םענטא״ןיוייזאיבערנעמעזנישטאייךמ׳י£אלעסטי1א״י״לא^ענדיר^יכער^״אז
אי:פסחלכיודאײנקױפןאײערעאלעמאכןצוטייערעדעיױבעריפיא“געםטיגישט

פאלעספינאלא

דיאילוסטרירןװאםציפער¡אײניקע
רוםקאנדאזיאטישפראזע.דאזיקע

אל־דיפוןפראצענט49פארשליגגט¡-$§איראוןארויםגל״ךאײךעס

MEXICO, D. F.
Eric, 2-37-06
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Iפואװיניןפיןאיךן אידישעאםחעמינו־ר-אינגם-ײם־טיב»■ו״־ן״ם״..״,->־־,י.Mtói>״ו§
Sפאלעםטינא״.״לא*ן״•ר;אױןחנסנעטראנקעןאויש»ײי

s*; ״י״נ•ײ־״י״־״»״י״•־״Iנ״י־י־
יקלעכן

ראנבוגגגשרװגז

גרובן,?וילןדיאויףהוצאותגעמײנע
אייז¡דערפוןהוצאותפר$צענט40
פראצענט37אינדוסטריע,שט^ולאון
27איגדוםטדיע,שװעדערדערםון

34בױ,מאשיכעןדערפוןפראצענט
אינדום־כעטישערדערפוןפראצענט

נישטאיצטפארןםיבירקייןטריע.
אױךנארפארשיקטע,מיטצוגןנאר
אוןטעכניסעראינזשיניערן,פיטצוגן

גײעןעםגעביטן.אל־עאויף״ספעצן״
טראקטארן,מאשינען,מיטצוגןפולע

װ.אז.א.גענעראטארןמ^ןטארן,

העלדיװעגןאםטזײערהערטטען
דיפוןמאגשאפטןדיםוןמעשיםדישע

םאװעטישעא״זבחעבער,סאװעטישע
מעגאמיטזיךשגיידןװאםשיםן,

װלאדױואםטא?ביזמורמאנם?פון
איןא?עאן,צפוןםוןאײזדעםדורך

מײ.דיאנגענומעןזיךהאטװעלטדער
פארשידע־דיפוןרײזעםדיאזנונג
און״משע׳לוסקינם״״קראםינס״נע

מישחחונהזײן׳געפײערטאוןהאט4771׳יאראיזנאיביאדי׳אברהם
צערעמא־אומגעװיינלעכערפאלגנדעראיםטיטי'1"ה^!טאיצ,,¡0אהי!1״1׳

נא־פאמיליעןזײןשויןאיזבאקענט,
איזשװעדןקײןבערלין.געװעןטען
דעדאיןדײטשלאנד,פוןגעקומעןער

גע־לאנגאזויערהאטמאלמאשטאט

מענ13ג/גנױגעזעצטזיךהאבןטאלדייטשעראביזגויט,אוןהוגגער¡ליטןנעמעןצונישטפועבלא,איןישיכ
13געברענטהאבןזאלאין

ניע.

נישטבאדעקטגעװעןאיזכלהדיו
אםיטדװקאנארווײםן,קייןמיט!

דותונד־צוםטרויער-דעתטוך.!שװארצן

מרחם^טשע•איםאייי5זירהאטפאםטאראומפאר־,דיפוןרכילותדיאכטאין
געגע־“אוןאפגעשמדטאיםאוןגעװעז ־װייאוןפעחאנעןאנטװארטלעכע

־אינםנױטיקעאונזערשטיצןטער
װיכטיקעזייערטוטװעלכעסיטוציע,

פרויאידישעדיצװישןהילפם-ארבעט
קינדער.אוןען

פאראיי;!פרויעןדעםשטיצט
אכטונג:מיט

פאראיי;פרויעןפוןאפטײלונגדי
פועבלא.אין

לאמיטעט:פוןנאמעןאין
װאםערטא;בײלע

קל״נבורנדזשעניע

דורךפארגיפטוננען
לימאנאד

גע־הראנקמענטשןזײנעןפילמאל
פוןגעשטארבןאפילואדערװארן

לימאנאד.דורךםארגיפטונכ

,״,״,״,,,דעפארטאטענט,־געזונטהײטדער

פאבריל,!.1פאראי:טװארט?עכעדיאזאויסגעפונען,לעצטנםהאט

דעםװ״ב...אפארטאכטערזײןבען
ערגוט,אװעקמאטערןעלאיזטשומד

גע־זײןכיםחרים,גדויםעגיעיפירטהאט
געלאזמנישטאבעראיםהאטװיסן

געזוכטלאנגאזויהאטעראוןרוען
אייחאנגעטראפןהאטערביזאיד,א

האג־עראיציהס.אהרןדערםאנטןדעם
שטארקמגינקטעראזערקלערט,א*ם
געחוקאאיםהאטאוןאיד,אנאר

איזפארגיפטחנגינןדיפוןאורזאך
לימאנאד־פאב־קליינעגעװיםעװאס

בלעכענעדיצונויףקלײבןריקלעך
מיםמדיאיןפלעשערדיםוןדעקלאך

אנגעשטעקטװערןזײװאוקאסטנס,
מיקראבן.טיט

רע־װארנטדעפארטאמענטדער
קײןטרינקעזצוניטבאפעלקערונג

פארקױפטװערןװאםלימאנאדעם,
אומ־פוןשטאמעןאוןגאםןדי1אין

באגריםטזיךהאבןגעםטאלעלאמפן.
איבעקדװ?אאנדערןמיט¡איינער
שװעל.

קעגןרפואהאלםראדיא
T

שנארכען

אנגעהויבןמעןהאטאמעריקעאין
זײ'װאסראדיא-אפאראטן,פארקויפן

שנאר־מיטןקעמפןצובאשמיטטנען
כען•

שלאפטשנארכטעםװערגעװײנלעך
א־-לאזטנארגעשמא?,גאנץאלײן

״אנטי־שנאידערשלאפן.נישסדערע
דעםכאפט־אויויכער״-אפאראט

פארגרעםערטאוןשנארךפוןקלאנג
םוח.װעקטעראזשטארק,אזויאים

אלײן.שנארכערדעםאויחכל־םװי

טעיגעווײנטנעכטעטלעכענאר
ווײ5שנארכע!,פוןאפדאדורךזיך

נישטשנארכערדעםאיזאינדערש

אאיבערצושלאפןרואיקמענלעך
נאכט.



יי־ד
-

נע11רעד
i9S6מארץ91-טזדעם,דינםטיק

־פראװא;דעסםעפלערס
װערדעטצעשטערטציע

טראלטאטסאילער

(1זײמפון)שוף
מלדרדעםאיןהינטעושטעליתיכן

ארונרגעשאפטה$טװ$ש-פסיכאז,
װעלט.

צוועקדעראזזיך׳זאגטװייטער
כ־צדשריטתישטאדישןדעםאט

״צווױדעראמאלאיז־טשלאנר
ה״ד.װעלט־שלום״,דעםרהיטן

אזהתראה,אװעלטדערגעבן
שטארקגענוג:אךאיזמשלאנד

זיײם׳װעטװעןפארטיידיקן,צוי
טיק.

s;זאגטדערקלגרונגאפיציעלע
שטיעגלעצטע,דיאיזדאםאזך,

פראנקרייך.צוהחראזז
-גלייכצײטיקאזאינטערעשא־נט,

פארױששפרונגגעװאגטןדעשש
אלװעלטל־ג־נייערדעדציװעניפן
דײטקלא:דאיצטרעז־־טשרפד¡,ר
וױ־א־דװעגןניםקײגניאלװי,ר
וועגןשלום.דעםאױפצוהאלטן¡
איז־עדקלע־יגגהיטלעדסועדטם

פרעסע.דײטשעגאנצע־יץ־

־דעמאנסמיליטערישע
װעלמדערפאדײ־אציע

—)טאנטיק(.בערליז

טי־אפארנעקוטעןדאאיז;עכטן
פו־ואנ־עגדא־ןפייערונג,טעדישע

פא־גא;דעי־פוןהעלדןגעפאלענע
גע־האטפײערונגדיטלהכיה.:ער
;ח־אאפדןכאראתטערדעם־א;:

:״?'־דייטש*־דעראיבערנל-ציע
פא.ז>úװיכטיקרדיראכט.יד־׳&זד

»עריעגלעכנ״ליטערישעאוןט־שע
r"״¿־jהאבןרײך״״דריטןפון״ט;

ה״יערטע־ןפוןטארשדעםאזינט
אל־,א־ןשאלדאטןדײטשעייזכטער

י•;-ד■פוןגייסטײייליטעױשן:ען

טי־כ.

בלאטבערנקױנס־מיניסטערדער
־פאטי־יאא;עהאיט;דערביי;אט

געװאחאיזװאסרע־ע,[•ש-נאצישע
איבעד־ןדאדיאדורך»יבערגענעין

:יטאבערהאטערלאנד.:אנצן
דייטשאזפארזיכערן,צו*ױפגעהערט

מיליטערישענײעאירעמיט־אנ־
״זיךאוןשלוםבלױז.זוכןטיטצען,

שונאמאליקעאירעט־טאיבעדבעטן
אים

צופרײגדלעךאיז
אדויסטריטלעדס

—)טאנטיק(.דױן
ענערגישןהייטלערםװענןניישדי

טראק־װערסאילעררעםקעגןשריט
איגרויסארויםגערופןדאהאטטאט

םפערן׳אפיציע׳צעדיאיןבעראשוננ.
רערנענטערנדיקעזיךאמ׳זעטוואו

דאזיקערדעדצו?יבמצחמה־געפאר
זײפונדעםטװעגןזידהעחהאנד5זננ<

קאמענטארן׳דײטש.פרײנד5עכעער
פוןפא?אי;אזג^ויבן,צוטאכןװאס

װי־עסטרייךװעטמ?חט.ה,גײערא
דייטשפו¡זייטדעראױף¡זײןדער

ניט׳קיינטאיצװיטעראיצט׳5א:ד.
װעגןרעדןגעכומעןװידערטעןהאט
אזאזוי,״אנש^ום׳/באריטטןדעם

איבערראשוננ,קייןזײןניטס׳װעט
איבער־פאוציםמע5ןנאציסדיװען

עםטרײך.איןטאכטדינעמען

‘BALM0RI ’
פרעמיערעסענסאציאנעלעטנײה

װאסאינטדיגעסדי
פארגעקומעןזײנען

מלהמה¡גרויסערדעראין

, . .

Sc-ene Frorn «Ohe MAN WHO REGLA1KÍ.D HtS HÉ#.D"
/V/׳C ñ S^\ L.

אעםמױיך
היטלער

מ׳גרײט
פראנסר

זיר
וו

איןמלחטהצו
איןװילאגעדי

1914
(1זײטפון)םוױ

באװאוםטערדערהאטגצײכצײטיק
אר־אוןדעפוטאטסאציאי^יסטישער

גע-םתרהבמם^עאןבעטער־פירער
ארײנצולאניוטזיךףעגירויננדערװען

װיאװאנטורעאזאאיןװידערזען
פארזיכערטהאטעראבער;1914אין
דײטשעראקומעןפ׳זא?אויבאז

םראנצויזי־גאנצעדאםװעטאגגריוי,
געװערמיטקעגנשטעלןזיךפאלקשע
פרא:.דיאײנש?יסלעךהענט,דיאין

ארבעטערשאפט.צויזישע

לינלןיעראכאטשהעריא,עדװארד

פאציפיסט,אויםגעשפראכענעראןאון
געשא־דיערנפטאזוינעגובזעןהאט

צוגעדראטהאטעראזילאגע,פענע
דודכ׳גײןניטם׳װעטאויב■רעזיגנירן,

װעגןפראיעקטדער

פדאטעסטשארפסטערדער
זײנעןװאסיעניקעדיקעגן
פדאדוצידןפוןגעדראדןרײך

מענטשןהרגענעןצוגעװער

TeatroHidalgo
•l|,|||iUI|||llllllllllll»*l»IÍIMIIIIMII״״m״ll>lll]lit],ill,|,lllווווװווווווווווווװונווו lililí■■ >>•>

טרופעחכריפאידישעפ^ראײניהפע

אװגט9,30מערץ,24זונםיק,
לעצטעפארשטעלונגכענעפיפיעצטע

שוישפילערכאראסטעראונזערפאר
ארסאאיסאס

װאסמענטש״דער
געפאדערט

לואפ״זײז
El Hombre que

reclamó su cabeza
גראה(ואיגורואה)דעררעי:סקיאודשיט

בי׳גנגעטדזשאז
אטטװי??>יא;ע?

א׳מעימהענרי
אוןדזשיזבײבי

ארמעטטאהע:רי

לודװינגאדװארדפוןדיריגיךט

״אוניװערסאל״פוןצירונגדער

Vino de Quina Ferruginoso <
“SANTA CLARA”

פלעשל—קרעפטיקונגם־מיט?אוןפאיודיזםקעגן
FARMACIA “SANTA CLARA” TACIIBA 4.Í.

FRENTE A MOTOLINIA. — reo.
n~nmnfni ■n iin■■■ n 11^lMווו■lוו^וווו mi

$1.00

D. S. P. 10086
»ifliMitüiv-finían iMiia

ני0שיעגיאיזדאהטארמעספיסאנעדאנאך
נעלונגענערניטאצוליכאומגעקומען

אפעראציע

האט
י"׳:

ארקאאיסאק
זיצואויםגעקליבן

נ,.'־שענםטעדיטוב
פוזקאמעדיעזיקא?ישע

גע־רעפערטואראידישע

באװאוסטןפוןשריבן
—דראמאטורגאידיש;

לאטײנעריאזעןש

.דראאױםערגעװ״נלעכע

—סיטזאציעםמאטישע

הוטאריםטישעשטארקע

שטאר^ע
זוײבער
שװאבע

מענער
איזדראטאתאטעדיע

?אטײנערי.פוןאקטן4
רע־װאהל.ה.פוןמוזיק

זשי
־אויפגעבראוןמ.

איסאר,פוןשמאיטעט

ארקא•

סרעטארלןאאיסאלן
כא-שײנעראאיןאויף

רא־קא׳מישערראהטער

לע־״למךאלםלע
גאנצערימעשקע״.

שיינעאיןקאמפאגיע
ראלן•

או;זעראיןקאקומעןצוװאך;אגצעאפידגטןמיטז־ךבאזארגט
7ר•קאפוטשיכאםמאיארקאררעאעםקינאדעםפאטשא״״טעאטעד

?ינאאיןהײנט
“REGIS”

פארסערדזשין
איז

שטאובןאדעווזוגענען

ארק^

טדברדעראי¡אװאנטורעאויםעתעװײנרעכע¿§אן
11אוןהירשאצװישןליבעעספעקטאקורארע||אן
-1לײגא&

בילד^עמאנציאנעלסטעדאסזעןצונישט!פארפעלט
Wיויװאך1ערפון

מת8נעטאכטלעכעדיה
מעדיציןמאדערנערדערפוןװאונדערגרעסטעדאס

קעאימיגראנטן;אומלעגאלעצװײזײטיקע...ענגלאנדס

(1זיי,טפון)םוח
סאװעט¡דייפאדערןפונדעםטװענן

פאר-צושריטבאאדיקעאנצונעמען
שריט,דימלחמה־געפאר.רימיידן
איןבאשטײעןפאר,שלאגןזײװאם

אצײט-פאראוםטאןאמאניזירן
צװיש;היאףקעננזײ.טיקערפוןקײט

ח״ד.דייטשיצאנד,ארוםמלוכותדי

פארבא־זיךטיטאטאלזאלןא?עאז
פארשטאד?ן.עאננעמענדיק■ריקאדירן,

דעמאלט—בלויזטיידיקונגם־כיטלען.
דייטש-װעט—״איזװעםטיא״זאגט

איזזיאזפארשטײן,אפשר?א:ד

אויהמלוכות,אנ־ערעדיװישװאכער

װעטאוןװארפןזיךװי^זיװעי^כע
א:־שנע^ןאפוןצוריתהאלטןזיר

גריןז.

האעריאר.2אויהמיאימער־דינםט
אזגעפאדערט,צודריננצעךאזוי

איינשטימיקהאטפאר^אמענט

פראיעקט.דעםניטיעז
װא־טרעגירו-נג'פראנצויזישעד,

ם׳װעלזװאסשריט,דיאויוזנעתלדיק
?גב,איטא^יעאוןעינגלאנדאננעמען

דײטשלאנד.

באװאוםטערדער
־דערזיךהאטערװע¡שװעםטעד.מעקסיקאגישער,

א־ערהאטטױט,איזזיאזלעצ־וװאוםט,האטנארםא־ריאם,ד״דכירורג,

אאון״רעװאלװערארויםגעכאפטמיסבאצאלטניטשיעורפרייטיקטען
דעםזובןגעלאפ¡צארן,פוןװילדער¡א-געלונגעגער;יטאפארלעבןזייןואבליגאטארישן

ס׳איזװיפונקטפעראציע,
ז-״ר

דעראקדעדביישיםנדיקדאקיטאהלאנגט

װעטעראזשװעמדיק,אוןלופט¡װעלאינקלאן,ד״רמיטגעשע¡צוריקÍדער
גליקלעכערןוײזנאררערמארד¡.אים¡דורכןגעװאחדערט^ררעטאיזכעראנגע

FRONTON

MEXICO
El Palacio de la

.. Pelota

שארץ19דינסםיג¡,
1935־

איװנט8פונקט
צ.יפארטיעערשטע
פונקטן30

II

ראמא.גענעראל

פראגאי¡האיטגארםא־ריאםד״ר
פרוי״אאפערירטשפיטאהצױזישן

.גע־טאגצװײטןאויפןאיזװעלכע
אזײגער11אח&פרײטיק,שטארבן.

שפי̂טלפוןאװעקדאקטןאידעראיז
אפגע־איזאוןפריערמינוטעטלעכע

זי־אפוןדערמיטגעװארןראטעװעט
טויט.כערן

ארויםגערויהאטפאלדערכאטש
דעםפצדפראיטעסטןשטארקעפעןשפי-איןגעקומעןאיזאינדערפרי,

שולדידעראיזראקטוירים-פאראײן,|ברוחןר׳פארשסארבענערםדערטאל
־שפע■אביםלגעװארןבאפרײטקערגעאוןפריינד׳עטלעכע■מיטצוזאמען

ארעסט.זײן:אךיטערזייזזעןצורערלויבענישבעטן

מאסקװעקײןפארטאװאל
דעךװעגןפארהאנדלען¡צו

לאגע
—)מאנטיק(.פאריז

אויםערךמיניס.פראנצויזישערדער¡
אנאנםירמ•האטלאװאלפיערטער

ערװעטטעגנאנטסטעריאיןאז
ערװאומאםקװע,קייןארויספארן

נײ־דערװעגןפארהאנדלעןװעט
tלאגע.פאליטישערגעשאפענער

יעדנפאיםאיזרייזעדאזיקעדי;
אאויף-^בערפארויםנעזען,געװען

דאטע.שפעטערדיקער_>^-פייצ
־'

אזמען,׳מעלדעטאוסאםיציעל

מיליטערי•ר״ןהאטרייזעלאװאלס
װעגןזיךם׳האנדלטצװעקן.שע

לעגאליזירןזיךנען
האטגעמאלרן,שויןהאבןמיר■װי

ארויםמיגראציע־דעפארטאמענטרער

ניטאלעאזפארארדנונג,אגעגעבן
זיךװילןװאםאימיגראנטןלעגאלע

קענעןט.׳•ד.13־טןפאר¡רעגיםטרירן
לאנד.איןלעגאלבלײבן

דיאיזזיך,איינפארמירןמירװי
טוריםטןאויףחלאויךפארארדנונג

איןצ״טקורצעאזײנעןװעלכע
אויפמערלןזאפמאכןמירמעקסיקע.

די
זאלןזײאזפאראינטערעםירטע,

פוזטערמיןרעםדורכלאזןגישט
לעצ־דיאיזדאסװײלד.13-טן

זייערלעגאליזירןצוגעלעגנהײטטע
לאנר.איןזײן

בריװאנגעקומען

אאננעקומעןאיזרעדאקציעאין
פאר־דערםאלװע.אשרפארבריװ

א־געבעטןװערטא״נטערעםירטער
איפ•אדמיניםטראציעאי;רויפקומען

^פנעמען.

פעלקערליגדיאזמעגלעך,אויךאיזןאיזאלילטװעלטדײטשלאנד אוי־א;אויר•צינויפקומעןזיךזאל¡
צובאהאנדלעןזיצונגםערארדנטלעכער(1ז״׳טפון)םוף

פראגע.װיכטיקעדי

מעןאון?ײנעם.בײפרעגנריקניט
גלײכבארעכטיקוינגװיםעראזה$לט,

באװאפמערםופעריאריטעט,עסאיז
דערגריי-מיליטערישעמעראוןנונג

פוןשונאיםאמאליהעדימיכונגען
דײטשלאנד.

CARLOS Y EGOZCUE
contra

CERVANTES Y ELORDUY
פונקטן35פארטיע׳צװייטע

םיטאר
arrvti y berrondo

contra

SEGUNDO Y LORENZO

פונקט35צזפארסיעאשיינענאך
ANDRLNTUA Y MATEO

contra
ASUMENDI Y AREITIO

צװייםרײמימאוןמיטװאך
פארשטעלונגעזגרויסע

אי¡פאקטןדאזיל,עדינעמענדיק
םײמאנםאזמען,גלויבטבאטראכט,

צוניטװעטבערליןקיײןװיזיט
צינאראיזפראגעדיקומען.שטאינד

אןאויףאפגעלייגטװערןזאלער
אינגאג־אדערצייטאומבאשסימםער

צװײקגערופן.װערןצען

פראנקעגגלאנד׳פוןפארשמייערדי
דיאיןזיךװעלןאיטאליעאוןרײך

אאײ1*צונויםקומעןטעננאנטםטע
דיװעגןבאראטונג!געמײנזאמער

קעגזאננעמעןדאדפ;זײװאט!שריט,
I-װער־דעםברעכ¡פאררײטשלאינ

אזמעגלער׳של־פ-^פטאך.;סאילער
צוגעצױ־אויךדאאןבאראטױגדעד;צו

האבןװאםמלוכות,אלעװערןגען
.1914פוןלאגעדישאפןעסטראתמאט.דעםאונטערנעשריבן

אמא.דיפארמוראמ׳האט

פארבינדעםעליקע

—)מאנטיק(.זשענעיװע

היטלערםמיטצוזאמענהאנגאין
טראקװערםאילערדעםקעגןהאנדלונג

מורא.עחנםטאיצטמעןהאטטאט,
פוןפארבינדעטעאמאליקעדיאז

דעםנאכטאןניטזאל¡דײטשלאנד
אויךאוןדײטשלאנדפוןב״שפיל

שוץאונטערןטראתטאט׳דעםברעכן
נאצים.דיפון

קלײנע■די
עםמרײך׳יװימלוכות,

־פארבינדעאנדערעדיאוןאונגארן
אזצײט,לאנגעאשויןפאדערןטע,

װאפן־גלײכבארעכטי-געבןזײט׳זאל

אלײזזיךאיצטזאלןזײאויבקו־נג.
האטדאםװירעכטן,דיאטנעמען
װידערזיךװעטדײטשלאגד,געטאן

פראנקרײןיגעבןק.ע׳נעןםאװעטןרי
אנגריף¡.דײטשןאפוןפאלאין

ענגלישערדערװעטװארשײנלעך
אדויםפאחאויךא־דעןפארשטייער

היינםוףיאיןװיפריערמאםקװעקײן
טרעיצודארטזיךכדיחודש,דער^טיסן

פראנקרײך.פיןפארשטײערפיטןפעזװאפהילף,מיליט־ערישעדדירעהטער

פארפרעמיעסגרויסענײע
ץועג״פוןלעזערדי

ניכעו־נײעפילאױסנעשרינןהאכןמיר
װעלט־אוןאידישערדערפוןשלנסטעדאס

אנסו.װעלןכיכערויװיגלײךליסעראטור
רשימהנײעאפארעפנטלעכןמירװעלזמען
פוןלעזערויפארפרעמיעסגרױסעדיפון

צײטדערפוןפארלוי^איןװעלןװאס״װמ״
פארויס.יאראפאראײנצאלן

צײטונדיאיןאיזילא׳נג;ישטדא
מערקמיר־אמיטגעמיילטגעװעןגען

פוןשפיטאלאיןאזפאקט,דיקער
גע-פאציענטאאיזבירמינגהאם

נאדאפעראציע,א¡בשעתשטארבן
צוריקדערנאךאיםהאטכירורגדערי

אויסידתגה^האטדיגעמאכט.!לעבעדיק

האבןפילאוןאומגלויכלעך:געזען
איבערגעטײאןאיזדאםאז!געמײנט,

פענסאציע.בענע

״בריטישדערפאחגפנטלעכטאיצט

אויפצוג¡sחש^רנאק״טעריקאק
מי?ספערםױוא?דר.פו¡טאג-בוךפו¡

געטאכטעםר.אטװ$םכירורג,רעם

דעראפעראציע.װאונדערבארעיע1ע
אזרערצײהט,בירורגענגקישער

פעקערינגדזש^איינעםקראנק¡,רעם
א¡געמאכטמעןהאטא?ט,יאר38

װאפקישקעם׳דיאױףאפעראציע
װיװינציקערנישטגעדויערטהאט
זיךמעןה$טדא¡נארמינוט׳30

קראנ־פוןהארץדאםאזארומגעזען,
־אפגעפולשטענדי?זיךהאטקעז

מעגלעךכישטמעראיזעםשטעלט.
אפעראציעדיספק:שוםקייןגעווען

מיטקראנ?ן_געענדיקטפארןזיךהאט
קאטאםטראפע.א

פאר-װײטעראיזװאס¡¡¡טאון
כירורג;פוןסאג-בוךאיןצייבנט

אוןאטעםדערמינוט:״03-טע
^פגעשטעלט.זיךהאבןהארץד$ם

ק־נסטפוןאיבונגעןצוטרעטן־צומיר
אוטעמונג.לעכער

פולשדקײ¡•נישטאמינוס:13־טע
אונ•האנטמײןדערונטערגליטשאיך

אוןברוםטצװישןמחייצהדערטער
איזעםהארץדאםריר־א;אוןבויך

אומגאװעגװייכעראװימער,נישט
ציאןעםהויבאיךמוםקול.לעכער

מאםירן.

פ1|אײגשפריצוננטיגווט:43־טע
איינשפריצונגעןדערנאךאדרענאלין,

אידקאראמי!•פוןאוןםטריכני[פון
א-מייןהארץ.דאםװייטערמאםיר

א״נשפרײאןפירט-אוים־היםטעגמ
איזדירעקטאדרענאליןפוןצונג

אריין.הארצן

נישטאיזמינוטאפוןפארלויףאין
װירקוע¿שוםקייןלןענטיק

פי*מינוטנאך׳פינחמינוט:53חטע
זיךהויבןא״נערציעפולשטענדיקער

איךהאוש-פולםירונגע].,דיאןװידער
פינמײנעאונטערצוערשטדערשפיר

דעםפוןציטערונגלײכטעאגער
ביסלעכ-װערטװאםהאמ־מוםקול,

איןלןלאפונג.אאיןפאתואנדלטװײז
א־לאנגזאם׳אומגעװײנלעךאנפאנג

פולםירונגעןדערגרײכן'דיבאלדבער
מינוט.אאין120צוביז

נישטגלוייןאםיםטענטןמיינע
אויגן״.אײגענעזײערע

פערםױואל,דר.דערציילטוױיטיער
הארץודאםהאטקויםאזסילס,

זיך!ערהאטקלאפן,גענומעןמידער
נעםאאײלענישפיבערהאפטעראיז_

קישקעס־אפעראדיפארצוזעצןגעסאן
גע-געװעןנישטנאךא־זװאסציע,

א־זײנעהאבןלביניביניענדיקט.
אי־אויםגעפירטװץטערשיםטענטן

פוןבאװעגונגעזדיפאציענטערן
כירורגישעדיאטעטומ.הינשטלעבער

אוי,?געענדיקטזיךהאטאפעראציע
אטע-דידאך,מינוט.54.שטערלער

פארטגעזעצטזײנעזמונגש־כיאנעװרן
«װארן.

דיהאחמינוטסס־יטערדעראויח
פונקציא.יצואנגעהויבןאויךאונגעז

װאכ׳נארשװאך,זייערצוערשטנירן,
טאטירלע.דישטארקער.אלץװײמער

געװא-בישלעכװײזאיזאטעמונגשע

נארמאל.רען

־יאיזארוםצײטגעוױשעראאין
אינגעװעןשויןאטעמונגקינשטלעכע

דעםהאטמעןאוןאיבעריקגאנצ;
זאלאיןאריינ_פירןנעקאנטקראנקען

ארײן.

דעדנאךשעהצװאינציקאוןצװײ
זיךקראגקערדערהאיטאפעראציע

מינוטדערפוןאוןבאװעגטלײכט
פארבע־כסדרלאגעזייןזיךהאטאן

צוריק-א.יםצוהאטגיכןאיןשערט.
עואוןבאװאוסטזײןדאשגעקערט

רעדן.צואנגעהויבןאויךהאט

•נײשטיזײןאיזטאגפערטןדעם

עיגלענצנד׳געװעןצושטאנרקער
שפיטאל־אנ־דימיטגעשפאשטהאט

דעםאױשגעדריהטאוןגעשטעלטע
אויפצושטיײ!.װאונטש

איםמעןהאטטאנזעקשטןדעם
אויףאויפצושטײןערלויבטבאטת

איזא[טאגדעםפוןמינוט.עטלעכע
רעקאנ-םוןצושטאנדאיןארייןער

װאלעשצענץ.

איןװאכןדרײפארברענגעןינאך
צוריק-געלואגטערהאטקליניק׳רער

געזונט.פולשטענדיקאהייםקערן

װאסימענטשאזיךפילטװי
תחית■אויפגעשטאנעןאיז

המתים
גערטנעדאפעקערינגדזשאןאז

א־צוריקגעקערטהאטפאך׳לויטן
גלייךאיםהאטדאה*׳זײןאיןהייש,

קארעםפאנ-דערװיזיטאגעמאכט

דערעקשפרעש״״דייליפוןדענט
לע-דעםגעטראפןהאטזשורנאליסט

מיג־אאיןזיצןבעדיק־געװארענעש
אטמיינע.גלענצנדעאמיטששיל

^דערזונטיקקומענדיקן
איסאקפארשײד-אװנט

ארקא

ךעפ?־רקומטזונטיתקומענדיקן
Lבאקאצטןפאחאפשיידם־אװנט

א1ארטיסט־ראקטער
ארקא.סאק

געפיינןארל^א•
מעקסי-איןשיי1זיךןשד^«■

שא-צװ״ט1צוםהע

*ישױ¡שפילטאון־־־ef■מ
לעצט•פאחטעאטער

Uיאי׳האלב1
גרויםמיטשטענדיק

דערפאלנ.

פריסטערז״זפוןאיזארקא
אידיש*■מיטזפאױבונחאןגענט

געשפיל,-!יארן־לאנגאוןטעאסער
קלעגער׳איזגרעסעױעאלעאיז

ד״1מיטאוטעטוםאון¡ישובים
פאלג.!

jזיכן¡,־װעיטפובליקוםאירישעראש
ליכןמיטןגעזעכנעןזיך!קומען

ז^יבענעפיסזייןאזהעלפן,און

מעי1אנבדערפאלג.גרוישערא'זיין
װע־•געשטעלטנעלעננהײטדערצו

װאוקאמעדיעששענםטעדיפוןאײנע

״לע.אלשראלדישפילן,ץעטארקא

איזלאטײנערשלעמעשקע״1מעך
טע-שװאכע—װײבער!״שטארקע

;ער״.

אינטערעסאנטעראהײנט

קא■סאלאמאןפון:רעפעראט

אילבראמסי.אוןהאן

Í־לא.איןפאר׳קיומטאװנטהײנט

טא•געזעלשאפטיוגגטדערפון!קאל
־ארדורכןאײנגעאררנט,15ןקובא

פאשיזם,באקעמפןצוקאמיטעטטיקן

ס.פ,יןדעיפעראטאינטערעשאנטערא
—ט.ד.א.אײבראמשי.אוןקאהאן

קאמונע״.פאריזשער״די

חד-עטלעכעפוןאיבערײםאןנאך

קאטיטעטארטיקערדערטועטשים,
צוצוריק־צופאשיזם,באקעמפןצו
קאמי־דערטעטיקײיט.קולטורעלערא

אאוישגעארבעטשויןהאטטעט
חדשיםדרייקומענדיקעדיאויףפלאן

דעראונטערנעמועען.תולטורעלעפון
יערשטערדעראיזאװנטהײנטיקער

רעפע.קומענדיקעאלערײ״דערפון
די׳נשטיקיעדןפארקומעןװעלזראטן

אװנט.9
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שולציאליסטישער;
האכבילדונגם-מיניםטערױםדאש!
Íװעל־לויטדעשתגט,אפא׳רעפנטלעכט

װאםלןלבנות,אלעפוןנעמעןדייכען
דערפאר?¡אמו*איןגעפאל1זײנען

פארזאיןבילדונג,שאציאליסטישער
װערן.אײביקט

פאציא־פילװעגןזיךהאנדלטעש
דיפארזיינע¡װאסלערער,לישטישע

גע-דערמארדעטחרשיםפאולעצטע

רע־דערפוןפאגאטיקערדודךווא׳ר¡
גי־ונג.

רער-זשורנאלישטדעםהאטערװאש

קלעוט:
שרעקלעךשטענדיקהאבאיך—
פחאבערטויט,פארןגעהאטמורא
שוי1איךהאב¡¡¡פעראציעדערזינט
װײשט׳אירװינישטמוראקייןמער
-שפאקלײנעםאגעמאכטאיךהאב
רע־אוןװעצט,יענעראויחציר

מירפארנישטמערשויןאיזטויט
זײןנישטװילאיךגעהיימעניש.קײן

איךנארטילש,דר.דעםאוםראנקבאר
ניטװאלטעםציאל״ן,זיךפרעג

געטיךװאלטערװעןגעװען,בעשער
גלוייטגעװען.ביןאיךװאולאזט
אושראזויגישטאיזטויטו־ערמיה

פארגעשטמײנט.מעןװיאנגענעם,
זײאזלעזער,א״ערעזאגןצונישט

טויט.פארןאומזיםטזיךשױעק1
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iאימינראנפןלמאלעניטפארװינפיה
!אזאימיגראציע־אמס,פוןדעקרעטנ״עםמיטןשײכותאין

Iניט־אלעאיךמעלדלעגאליזירן,זיךקענעןאימיגראנטןניט-לעגאלע
Iזיי־זײלאינגװיװיכטיקניטמעקשיקע,איןלעגאלע״ארײנגעקומענע

•]אזטורישט;,אלסגעקומעןזיינעןװאשיעיניקעריאויךשױן.דא׳;ען
Iדורדאיךפירלעגאליזירן,'זיךזייקענעןטארץ13-ט;ביחװיאזוי

Iצוגענגלעכןאפאראוןשנעלפינקטלעך׳פארמאליטעטןאלעדי
פרײז.

Lie. Eleaiar Gutiérrez Chavarria
Tel, Eric. 2-67-54 de 10 A 11 Desp. MINA 32
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אײדערהויפךעפגןסגײפאיראײחןר
מלנכאצאלןעפעספאראירגײט

8אונזערעפוןליסטעדידורדלײעס
שטענדיסזײניטאוןנאנסן-געכער

פארצוג

אנאנסן-געצער.*נזער'1פוןלרײז

אנאנפן־געבעראונזערעפאטראניזירס
-8דיאויןזשטענדיהזיופאררופפאון

״וחנג״פוןנאנטן
jbtitt ■«


