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לאהינו בגי

ישראל

בײא אלל דען װידריגן שיקםאלען װעל 5ע איכר אינזרע אוס־
גליקליבע נאציאן וײס יא ,פילען יאהרהונדערטען פערהעגגט
װארען  ,אי־נד בײא אללם דרוק דען װיר ביזהער ערליטטען —
אונד  ,לײדר ! נאך לײרען — װאר דים דאז אײנציגע װאז
אינזדעעקסיסטענק ערהאלטען  ,דאש נעהםליך בתנללת ה׳עליט,
צו אללען צײטן אונד בײא אללען עפאבען  ,װירדיגע מעננר
אויז אונזרער מיטטע אשר נתן ה׳ קכ״ה ודעת בהמה אויפ־
געשטאנדן  ,דיא צור רעטטוננ אונד ערלײבטערונג אונזערעס
דרוקעם געזואוםט האבן  ,רען געמײננײסט דער געזאמטען
נאטציאן  ,צור טהאטיגםטען טהײלנאהכע אונד מיטװירקונג
אויפצומונטערן אונד צו בעלעבען ; אונד איסמר נאך  ,האט דיא
פארזעהונג דעם אללװיםענרען  ,פערמיטטעלםט דען בעמיהונגען
דיזער עדעלמיהטיגען  ,דיא הערצען דעד ערדען ־ רעגענטן  ,צום
עדבארמן אונד ציר גיטע װעניגםטענם זאוױיט געלענקט  ,ראם
װיר— ראנק זײא עז רעם אללגיטיגען — נאך זינד י
הירױו פאלגט  ,דאם עז אונזרעד נאציאן אים גאנעען  ,גאטט
זײא ראנק ! ניאמאלם אן עדעלם געםײנגײםט  ,ניאמאלם אן
גיטהערצ־גען טהײלנעהמערן אונד מיטװירקערן  ,אונד  ,מיט
אײנם װאדטע  ,דאס עז אונזרער נאציאן ניאמאלם אן װאהל־
װאללענרען אונד וזאהלטהאטיגען םעננערן געמאנגעלט האט •
בײא אללען געלעגענהײטן אונר בײא אללען פארפאללען
;לבםט רא װא עז
צ״כנעטען וױר אונז אלז נם ו.וכ״
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< ה  :זנג
ליכקײט  ,אזיף דיזד עדדעאױף  ,א־  :ד ײעלכע ׳ג־אהנע בעלא
ערװארטעט ניכט זײן אין אײגם צוקינפעיגען לעבן?

אהיגו בני ייטראלג
יעצט  ,אים געגנװעדטיגען צײטפוגקט  ,װא זיך ד־א גראהען
דער ערדע דורך ג־טע אוגד כילדע ערהעבען  :װא רעגענטן
אום װאהלװאללען אוגד װאהלטהון װעטטאײפערן ; װא א־הר
גאנצעם בע׳טטרעבן בלאס דאהין געהעט ־אללע איהרע איגטד־
טהאגען  ,אהנע אוגטרשיד רער רעליניאגען  ,גליקליך צי כאכן
יעצט  ,ױא ד־א װײזען  ,מ־ט דען עדעלי־יהטיגסטען דעגעגטען־
טיגעגדען ארזגעשמיקטען פירשטן  ,אלז אײן הערצאג פאן
ברויגשײײג ; ד־א זעמטליכע פירשטן פאן האהעגיא ; דאז
פירשטל־כע אוגד גראפליכע געזאמפטע הויז־איזעגבורג  ,זיגד,
װעלכע דיזע עגטעהרעגהע אבגאבע בערײטס אויף איממר,
אינר דער גראסע קוהרפירשט אונד ערצקאגצלער פאן מ־ינץ,
װעלכר גיכט נײגדר פיר דיא גאנצל־בע אבשאפפוגג דיזר בעלאם־
טונג איזט  ,אוגד אײך װירקליך דיזע אבגאבע א־ן דער שטארט
רעגענשבורג אויפגעהאבען האבאן ; יעצט  ,ליבע בדידר איזט
דער צײטפיגקט  ,דאם װיר אוגז כיט דער טיעפען טרױארהיללע
דיאאונז דיזעד טריבוט איברגעװארפען האט  ,ביז צוםטהראנע
דער רעגענטן יענר לאגדר איגד געביהטע נאהערן  ,אינד
הינװערפען  ,װא נאך דיזר טריבוט עקסיסט־הדט •
גאגץ אוגפעהלבאר װעדדן װיד דעז צװעקאונזעדס בעשטרע־
בענס ערדײכען ן זיבר קראהגט דער עי־פארג אונזדע בעני־הזגג,
דען  ,װ־א געזאגט ; אוגזערע דעגעגטן איגד איהרע מיגיסטער
זינד עבן זא גיט־ג  ,עבן זא ערנארכיגגספאלל װיא ז־זיה
ערהאבען אוגד אײגזיכטםפאלל זיגד!
ריא אורזאכע דיזר אבגאבע האט לאנגע שאהן אויפגעהעדט •
דיזע אבגאבע װאר אײגענטליך דער פאגט װאפאז ריא בענלײטר
בעצאהלט װאורדען װעלכע אונזערן אויף רײזען װאנדעלטען
ברידערן  ,צום שוטצע געגען ריא אגפאללע דער אין יעגען צײטן

הערוײ־עטרײבענדען רײבר נעגעכן װאורדן • גור דיא אײנשלײ־
כינג  ,אונד דעד כואנגעל אן געהעריגער פארשטעללונג בײא
ידעז האבססעןבעהערדעןאיזט שולד  /דאס דיזע אבגאבע נאך
גיכט פאן אללען אבגעשאפפט װארדען  ,װיא עזפאן בעלאבטען
בעטײדענדען פירשטען בערײטס געשעהן  ,רא דאך ריא אור־־
זאבע לאנגסט פערשװאונדן איזט • פאן דיזר זײטע בעטראכטעט ,
געהעריג בעלײכטעט  ,אונד דען יעצט רעגיהרענרען הערין
אינד מיניבטערן אויז דיזם געזיכטס פונקטע פארגעשטעללט
אונר צו פיסען געלעגט  ,ערפאלגט זיכר עדבארמן אונד דיא
ערפיללונג אינזערס װאונשעס •

צובע־

אהי ודיעי! אום דיזעאבשא £פונג נאך אונד נאך
װירקען  ,עדפאדערט עז מעננר פערשירנערארט אונרפערשיד־
נער פעהיגקײטן אויז אינזרער מיטטע  ,דיא זיך דיזר גראסען
געועצען גאגץ צו װידנזען
זאבע נאך רעגעל אונד
װיסן• עז עיפאדערט ניבט נור רײזעקאסטען  ,שפעזען
פאהיגע ארנייטר אד״ג ׳ עז ערפאדערט צופערלאםיג דאם װיר
היר אינד דא אײן אפפער אױז דאנקבארעם געפיהל פיר ארמע
אדר אדנזען קאסע אפפעריהדען ; ערפאדערט בילליג פיר יענע
עדעלמיהטיגע פידשטען  ,אויך שאנע דענקמאלעד צוס עװיגעז
אנדעגקען איהרעם עדעלמוהטס צו שטיפטען ; עז ערפאדעדט
אללזא אײגע קאםע •
אײנר אײערער ברידר  ,אויפגעפאדערט פאן אײנם גראסען
אינד אגזעהנליכען טהײל אונזרער נאציאן  /איזט עז דעד—
אזם בײאטראגע צו דיזד שאנען אונד לאבליכעז שטיפטוגגו
צור בע־טטרײטונג אביגער קאסטען א -נדאפפער — אײך אל־י ע
זאמט אא מענשען ׳ אלז קויפלײטע  ,אונדאלז פאמיל־ען
פאטער אויפפאדערט!

שמעוני אדד ועמי•י
ניבט נור איהר  ,ריא איהר אים ראמישען רײבע  ,איגט־
ן װא דיזע אבגאבע נאך שטאטט
רעגעגטען אינד אי

*

האט  ,װאהנט  ,זאנדעק אויך איהר  ,ליבע בדידר אינד בעװאהנד
יענר לאגרער װא דיזעאנגאבע לאנגפט שאןאבגע׳טאפפט איזט ,
אויך איהר זײט מיט דעבז דאפפעלטען אינטרעסע  ,ם־ט דעפ אלז
בוגענדראפטע מענ׳בע־  ,אונד מיט דעפ אלז קויפלײטע פער־
פלאכטען  ,דא איהר אלז קאמערציהרענדער מהײל\ אפטערט
אויך יענע געביהטע צו בעטרעטן אינד צו בערײזן האבט  ,אונד
פאלגליך דיזען טריבוט זא לאנגע עד בע־טטעהט  ,עבן פאלס
זגו ענטריכטען אנגעהאלטן זײט •
אויך איהר ענטפערנטרע  ,אויםד דײטשלאנד  ,אזנד אין
פרעמרן לאנדערן װאהנעידע ברידר  ,אויך איהר ד־א איה־
געוואסר אוגד װעלטמעערע פאן אונז געטרענט זײט — איהר
זײט נור דעם נאמן אונד רער ריסטריקט ענטפערנינג נאך  ,ניכט
איר דעם הערצען אונד דער עדעלן טהײלנאהמע :אך פאן אונז
געטרענט  ,אײערעד ד־סטריקט ענטפערנונג װעגען  ,בעיײזט
איהר צזזיאר זעלטנר דיזע לאנדעד א־נד געביהטע װא דיזע
אבגאבע שטאטט האט  ,אונד פאלגליך קאן אײך דיזע אנ
געלעגנהײטװעגיגרא־גטרעסיהרען  ,אללײןאים רעסטא מעהד
װירד אײער מילדר בייאטראג דאז געפ־אנע דע־ רײנסטען
עדלמוהט צום עװיגען אנדענקן מיט זיך פיהרען •
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אונרנוןאיהר ליבע ברידר אין רער פראנצאםישען רעפזבליק
אינד דערען טאכטעד רעפ־בליקען ! אן אי־ך ר־כטע א־ך מ־־נע
אנרעדע דארום אם לעצטען  ,װײל איהר פערמעגע א־יעדעס
פעליגען בירגער־רעבטם — דעם פערנעהמעןנאך — פאןדיזר
אבגאבע אים דײטשען רײבע בעפרײאט זײם  ,אוגד אין דיזד
ריקזיכט אוגטרשײדעט א־הר אײך פאן אללען דען ייז הער פאן מיד
אנגעשפראכגען מיט בדידע־ןז אוגזרע אנגעלענהײט קאן א־־ך
נ־ר פאן רער אײנען זײטע  ,אלז טוגענהאפטע מענשען  ,איג־
טרעסיהרען אונד צו עדעלן טהײלנעהמערן ראכען* אײעדע
בײאטראגע װערדן רעסטא אונשעצבארער  ,רײנר אונד עדעלר
זײן  ,אוגד מ־ט רעסטא מעהרע־ער צופערזיכט פער־טפריכט מאן
זיך פ־\,ן אײערם עדעלמ־הט דיא טהאסיגסטע טיטװירקונג •

רעב בעדנעהכ׳ן נאך האבן פער׳טידנע יערײטענדע רעגענטן
אונרצ־ניסטערם פילע האפפנונגבליקען לאסען  ,דעם בײאשפיל
בעלאבטעד פירשטען צי פאלגען  ,אינד װאהרליך ! װיד קעננען
אונזפאןרער גיטעאונד מילדע אונזרער רעגענטעןאונד מיניס־
סע•־ פידעס פרשפרעכן נחמלת ה׳ עליני  ,נור מיסען װיר ראסטלאס
מיט ־ער גראסטען שנעללקראפט אונד מיט דעם גראםטען אײפר
סהאטיג זײן  ,ראן לאסט עזזיךהאפפען בקרב יטיס זא גליקליך
ציזײןדיזען טריבוט אללגעמײן אבגעשאפפט צו זעהןותתינכשכו •

ועתה אהי!
ד .צז איניכב אל יױט־ אטדי ױציטו על לבכם!
מאן פארעיט א־יך זעמטליך אזיף  /נר־כ־ם וש־ע־ם יכל
אײכ־ ״נ־־אי  ,מאן פארערט געמײנדען קאססען זאװאהל אלז
יעדען פריפאט מאן אויף  ,שלײניגסט אונד אהנע צעגרונג צור
עטאבל־ה־־נג אײנעס זאלכען װיכטיגען פאנטם באר בײאצו־
ס־אגען • זענדעט אײערע בײאטדאגע אל כרנסיס וטגהיניס דער
יעניגען פאיגעהמסטען קהליח דײםשלאנדם דיא איהר אײך
זעלבבט צו װעהלען בעל־בס  ,דיזע בעריהמטע אונד רעדליבע
ניעננער װערדן זיך דאן פאן דען אײנגעקאממנען בײאטראגן
וועקסלזײטיג אײננאנדר בענאכריכטיגען  ,אונד אונטר זיך אײנע
ד־רעקציאן אינד אדמיניםטעראציאן פעסטזעצען • ריא פער־
װאלסער ריזד קאםע װעררן אויפ׳ס רעעלםטע אונד גװיםענ־
האפטעםטע ראמיט פערפאהרען  ,אונד דיא רעדליכע פער־
ױאלטונג אלז איהרע ערשטע אונד האבסטע פפליכט אנזעהן■,
נזר איזט צו װינשען דאם דער קירצעסטע צײטרוים צור בעענ־
ר־טנג בעהעי־ציגט װעררן מ־אגע • —
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טאגע דאך דער ערפאלג דיזר אנרעדע א־יערס
ברודערס  ,זײנר רײנען אבזיבט געמאס  ,דיס בעשטרעבן
קראהנען ! סאכטען װיר אונז אײנססװײלען — ביז דע־
אללגיטיגע דיא הערצן דער רעגענטן

צו

טעהרעדן װאהל*

טהאטען כיר אונז שטיממן מאג — מ־ט דיזעדצאלק־■
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