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пакйп בירגער! פרייער ווי^ך,^דער

 דארפען און גלייך ן ע נ י י ז ן ע עבש מ ע ל "א
 אמת־׳־ קלארע, אזעלכע גאגריפען, פשוטע די זיין". פריי
 האבען צייט, א־נזער פון מענשען דענקענדען יעדען פאר דיגע

 לעבען אין פארווירקליכען צו מענשהייט דער איינגעגעבען דיך
 און געדאנק שאפענדען דעם פון אגשטרענגונג גרויסע מיט

 אונבע־ אין אויפגעבויט זי האט ערשטע די קאמפף. שווערען
 געשטאנען תמיד איז וועלכע פראנקרייך, ליידען שרייבליכע

 איידעלעס, שענעס, אלעס בלוט איהר מיט באשיצען צו בערייט
גרויסמוטיגעס. און פיינ-דיינקענדעס
 באגריפען- פשוטע יענע אנערקענט ערשטע די האט פראנקרייך

 און גלייכבארעכטיגונג, מענשליכע און פרייהייט פון באגריפען
 פאר און מענשהייט דער פאר אויפטוהונג גרעסטע איהר איז דאס

 גאנצער דער פון עהרע און דאגק אנ׳אייביג קומט טהאט די א
געניע. באציאנאלען פראנצויזישען דעם וועלט

 אין ניט באשטייט טראגקרייך פון הויפט-אויפטואונג די
 אבסאלוטע די זיך פון געווארפען ארונטער האט זי וואס דעם,

 דאס פארמען. רעגירונגס אייגיגע געביטען האט זי וואס מאכט,
 יאתר. טען 1789 ביז נאך וועלט די געקאנט שוין האט אלעס

 איינגעפיהרט לאנג פון געווען שוין א־ז קאנסטיטוציע אמעכטיגע
 אור־ די געוואוסט שוין האט ארט אלער רעספובליקען ענגלאנד; אין

 פאר נאך מענשהייט די איטאליען. אויך און געשיכטע אלטע
 אויפ־ פון געוואוסט שוין האט רעוואלוציע פראנצויזישער דעד

 איינפאכער פיל אפילו עררייכטע געלונגענערע, פיל שטאנדען,
 ברויט־ אויפשטאנדען, פארגעקומען זיינען שטענדיג לייכטער. און
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 געווען זיינען וועלכע בונטען רעליגיע-אויפשטאנדען, בונטען,

 פון אונצופרידענהייט שטייערן, שווערע דורך ארויסגערופען
 ניט נאך אבער איז עם הערשער, זייערע מיט באפעלקערונג דער

 און ן ע ש נ ע »מ פון נאמען אים אויפשטאנד קיין פארגעקומען
 גלייכבע- און פרייהייט פון נאמען אים , < ט כ ע ר ר ע ג ר י ב

 ווייל געווען, ניט נאך זיי זיינען יאהר טען-1789 ביז רעכטיגונג.
 מענש- די ווייל אידעע, די געווארען באשאפען ניט נאך איז עם

 דעב נאך און דערצו; דערוואקסען געווען ניט נאך איז הייט
 דא- ערשטע די שפיעלען אויפגעהערט זיי יאהרהאבען טען-1789

 איינגעזויגען פלוצלינג האט מענשהייט די ווייל ראל, מינירענדע
 פראנצויזישער דער נאך פארשטאנען, זיי און אידעען די א זיך אין

 די א ערקלערען געדארפט ניט אויך שוין מען האט רעוואלוציע,
 וזי מעהר ניט רעוואלוציע יעצטיגע יעדער איז דעריבער און אידעען

מ טי ש אבא און אפארשטענדליכע רעגירונגס-בייט, א
 א ערגיץ־וואו אויסזוכען צו פאנטאזיע-פראבע, קיין ניט ע, ט

 ארבייטער יונגע די געזוכט 'האבען וועלכען גן«עדן, פארלארענעם
 געגלויבט האבען וואה רעוואלוציע, פראנצויזישע גרויסע דער פון

 רועלען ענטדעקט, האבען זיי וועלכע אידעען, הייכע די דאס
 וועלען מענשהייט, פארשקלאפטע די אויפפרישען און אויפלעבען
 וועלכער גרויטמוטיגען א אנ׳איידעלען, מענשען, אנייעם אויפבויען

פרייהייט און ברודערשאפט גלייכבערעכטיגונג, אין לעבען ויעט
 מלוכה- נייע א רוסלאנד אין אויך זיך ארגאניזירט איצט

 יונגער דער פארצוזינגען צייט די געקומען איז עם ארדנונג,
 האבען דרום אין פעלקער אנדערע וויעג-לידעלע. רוסלאנד׳ס פרייער

 לאסט שווערע די זיך פון אראבגעווארפען פריהער פיעל שוין
 אויך איז איצט וואוילשטאנך און איןרייכטהום איצט לעבען און

 זיך דערוויסען זיי, ביי לערנען זיך צייט די געקומען אונז פאי
זעלבסטפערוואלטונגען. און מלוכה-ארדנונגען זייערע פין
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 -1215 אין באך האבען פעבאנדטע אונזערע ענגלענדער די

 די פרייהייטס-דעקרעט גרויסען זייער ארויסגעגעבען יאהר טען
 געווען איז וועלכע (Великая харт!я Вольностей) (*בעקאנטע

 דימאכט בעגרענצט האט און פארלאמענט, ענגלישען פון אבאזיס
 פאלק ענגלישע דאס האט יאהר 700 פון פערלויף אין קעניג. פון

 זיך אווי און זיי פארנאדערגעברייט בעפעסטיגט, רעכט איהרע
 רייד קיין גאר האט עם דאס פרייהייט, דער מיט איינגעלעבט

 אויסער בעגרענצונגען. איז עם וועלכע וועגען זיין, געקאנט נישט
 זייער מיט צוגעוויינט אזוי זיך קעניגע ענגלישע די האבען דעם

 בערויבען צו איינגעפאלען נישט אויך זיי איז עס דאס לאגע,
(.**פרייהייט פאלקס די

 יאהר טען-1215 אין האט בעזעמעלני יאהאן קעניג ענגלישער דער *(
 צו געלד-מיטלע; קיין האבענדיג נישט צייט, שווערע א זעהר איבערגעלעבט

 גענוג שוי; איו פאלק דאס ווייל פאליטיק, אויסערליכע די פיהרען
 וואסאלען אונצופריעדענע די אכצאהלונגען. שרעקליכע מיט בעלאאטעט געווען
 איהם ויי האבען יאהו/ זעלביגען פו; יוני 15 אין און אויסגענוצט עם מאבען

 Велииая״ דעקרעט דערמאנטען אויבע! דעם ארויסצוגעבהן געצוואונגען
харт!я Вольностейרעם צווישען אנ׳אבמאך נעווען איז וועלכער , ״ 

 אזא אנטקעגען דעקרעט דער געווינט הינזיבט דעס אי! פאלק. זיין אין הערשער
 רעם אנדריי קעניג אונגארישען פון ’בוללא גאלדענע "די—אקט עהנליבען
 אויבענדערמאנטע די אבגעגעבען האט לעצטער דעי ווען צייט דעו* אין צווייטען.
 דייט- דעקרעט ענגלישער דעו* האט •אגגאטען, די פון הענר די אין רעכטען

ט. יי ה יי פר ע נ יי מ ע ג ל א י ד אונטערגעשטריכע; קלאר און ליך
 מאל 6 בעשטעטיגט: דעקרעט רעם הערשער די האבען טאהל 38 **(

 דער עדוארד מאהל 15 טער,-1 דער עדוארד מאל 3 טער, ,III דער הענריך
 .1 טער-1¥ דער הענריך מאל 6 צווייטער, דער ריטשארד מאל 6 זעקסטער,

 בעשטעטי- אלע די טער. *VI דער הענריך מאל 1 און טער-7 הענריך מאל
 עם וועלכע יאהר, ,1225 פעבריאר טען-11 פון דעקרעט צום געהערען גונגען

 דעק- פון סטאטוטען 37 די פון * טע-111 רעד הענריך איכערגעאנדערט האט
 -1863 אין זעלבסט פארלאמענט פון 19 אבגעשאפט דערצאף זיינען 12Э5 רעט
уе; )*.יאהר
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 אין מוסטער אלם געדינט ענגלאנר האט אן דאן פון

ארדנונג. מלוכה
 אפענהערציג טער 11 דער ניקאלאי האט אבער אונז ביי

 ,"פאנטאזי פארלאמענט רוסישען א וועגען געדאנק דעם אנגערופען
 דעלעגאט אלס טרובעצקאי פירסט פון אוידענץ )ביי אונזיף און
 צאר געוועזענעם דעם בעצוואונגען האט פאלק דאם ווען און
 א אין באלד זיך האט דומע, די ררפען צוזאמען יאהר 1905 אין

 אבשפאסונג אמת׳ע אין פערפאלגונגען אננעהייבען צייט קורצע
 דעם מען האט מאמענט לעצטען ביז׳ן פאלקס-פארשטעהער, די פון

 נוי- איז עס רוען משרת. אלם בעהאנדעלט פארל<מענט רוסישען
 פאר. דומע די מען האט פאלק, געגען דורכצופירען עפעס טיג

 ״טען87 בעריהמטען דעם מיט זיך בענוצענדיג נאנדער-געלאזען
,גרונד-געזעצעך. די פון לברכה( )זכרונו סטאטוט

 איינגעווארצעלט אונגליק צום איצט זיך וואלט עס ווען
 אונזער פון וואלט מאנארכי, קאנסטיטוציאנע א פון געדאנק דער

 צוגעקומען נאך וואלטען אפשר און געבליבען גארנישט פרייהייט
 מיט ראמאנאווס די קדושים. אונזערע פון קברים די אויף מצבות
 בעצאלט דאפעלט שוין וואלטען בעהעלפער פערקויפטע זייערע

זיעג. און קאמפף זיין פאר פאלק 5דא
 דער דיגאסטיע דער ביי געווארצעלט איין איז עס גרוים וויא

 פאלגענדעם דעם נאך ארטהיילען מאן קען גוואלד פון פרינציפ
 טראהן- געוועזענער דער פאקט. חאראקטעריסטישען נור קליינעם,
 קאראול-נאטשאל- דער ווען פערהאפטונג, נאכין אלעקסיי פאלגער

 יאהריגער דרייצען דער האט ערלויבט, ניט עפעס איהם האט ניק
 _ובי סר נור ער זאלמ אויסגעשריען: כעם מיט אינגעל
 אויפהיינגעף גלייך איהם בעפעהל איך רען,

 אייגעג־ פון פארם и אין איגכררעדאגירט אסמאך עמ1 האט ער ה. ד.
קעניג. פון געשענק געעוואונגענער( )ניט וויליגער



 דער מיט וואלט נפש׳ל זים דאס ווי פארשטעלען דך קאן מען
 ווייט גיט פאלט עפעל )דער פאלק, רוסישען מיט׳ן רעגירט ציי»

 עה וועלנע צו פארהאלטען דך וואלט ער ווי און בוים...( פון
 גע- דערמיט איז מאנארכי די רעכט. זיינע פון בעגרענצונגען איז

 בעקאנט, סי ווי און בירושה מאבט די בעקומט זי וואס פערליך,
 זיך וואלט פאלק דאס אפילו ווען גליק... קיין בריינגט ירושה

 הומאניטארען בעסטען דעם קעניג קאנסטוציאנעם א אויסקלייבען
 וואלט קעניג דער און פרייהייט דער צו איבערגעבענעם א און

 גאראנטירט ווער פראגע: אלטע די צוריק בלייבט אידעאליש, רעגירען
 אלעקסיי צו עהנליך זיין ניט וועט אייניקעל אדער זוהן זיין דאס

 צוריקכא- וועלען ניט וועט ער און ראמאנאוו ניקאלאי צו אדער
 און זעלבסט-הערשונג. די מאכט, גאנצע די הענד זיינע אין פען

 פרייהייט פיר קאמפף אין גיסען ווידער זיך וואלט פאלקס-בלוט
יעצט. ווי אומשטענדען שלענטערע פיעל ביי ניט צו ווייס וועד און

 ווערען באגראבען מאנארכי פון געדענק דער מוז דעריבער
רעספובליק, פרייע א פון געדאנק א ווארצלען איין זיך און

 מלוכה-אר- פאלגענדע די דירעקט אויסגעקליבען האב איך
 זיי לויט ווייל שווייץ, און ענגלאנד פריינקרייך, אמעריקא, דנונגען:

 ווינטיגע זעהר איצט אונז פיר די מיט בעקענען זיך מיר וועלען
בירגער-פראגען. רוסישע

 געלונגענסטע די איז מלונות עקזעסטירענדע איצט די פון
 פאראייניג" צפון־אמעריקאנישע די פון רעספובליק די פאררעכענט

 רוסלאנד. פאר נויטיג איז ארדנונג מלונה אזא און שטאטען. טע
 קאנען זאלען מיר פרייהייט אונזער איינשטארקען קען זי נור

 ווע- ווירקליך וועט רוסלאנד פון רעספובליקע די ארבייטען. רוהיג
מענטיג. און בליהענד גרוים, רען

רעספובליק! רוסישע די לעבט עם
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פראנקרייך. אין אידנוגג םלוכה די
 רעם- פארטרעטערישע א פיר מוסטער דער איז פראגקרייך

 קאנסטיטוציאן-פאר־ פון מוסטער ענגלאנד-א ווי פונקט שובליק,
 אנדערטהאלנען לערך לעצטע די פון מאנארכיע. לאמענטארישע

 רעוואלו• פיעלע איבערגעלעבט פראנקרייך האט יאהר הונדערט
 קאנס- רעספובליקאנישע פינף ביז געהאט האט זי שטורמען. ציאנע

 רעם- א ארויסגערופען זי האט אונגעפער מאהל דריי און טיטוציעם
 האט דריטע( די רעכנונג )לויט׳ן רעספובליק יעצטיגע די פובליק.

 נאציאנאלען גרעסטען 5דע פין צייט דער אין געגרינדעט זיך
 מלחמה פרייסישער פראנקרייך אונגעלונגענער דעי נאך אומגליק,

 זי קאמונע; פאריזער איינשטילען פון צייט שרעקליכער דער אץ
 זי האט וואט עפאכע, דער פון שפורען די אם זיך אין שפיגעלט

 נא- די שטעהט פאלק פראנצויזישען פון הויפט דער אין באשאפען.
 זאמלונג נאציאנאל די פרעזידענט; דער און זאמלונג ציאנאלע

 און דעפוטאטען-פאלאטע די—פאלאטען צוויי פון באשטעהט
 פרעזידענט דעם אוים קלייבט געזעצען, שאפט זי סענאט. דער
 פאלאטעץ די רעגירונג. דער פון טעטיגקייט די קאנטראלירט און

 פאלא- צוויי די פון זיצונגען אלגעמיינע די באזונדער; ארבייטען
 בא־ אדער פרעזידענט א אויסקלייבען ביים נור פאר קומען טען

 די קאנסטיטוציע; דער אין ענדערונגען איז עס וועלכע שטימען
 יאג- אין אן פאנגט סעסיע יעדע סעסיעס-ווייס. זיצען פאלאטען

 באזונדערע און מאנאטען. פיבף פץ ווייניגער ניט דויערט און ויאר
 אנ׳עק- פרעזידענט דער צונויף רופט פאלען אויסערגעוועהנליכע

 דעפוטאטען, פון באשטעהט דעפוטאטען-פאלאטע די סטרא-סעסיע.
 שטיס-דעכט, אלגעמיינע ביי יאהר. פיר אויף אריסגעקליבענע

 ניט טארען עס יאהר. 25 פון בירגער יעדער האט שטים־רעכט
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 הערשענדע געוועזענע דער פון מיטגליעדער ווערען אויסגעקליבען
 דער ארמעע. דער אין זיך געפונען וועלכע די אויך (**דיבאסטיע

 אויסגע- ווערען וועלכע סענאטארען, 300 פון באשטעהט סענאט
 אויסגעוועהלט עקסטרא־וואהלען; דורך יאהר 9 אויף קליבען

 פרעזידענט דער יאהר. 40 פון טענשען זיין קאנען איהם אין
 די דורך יאהר 7 אויף אויסגעוועהלט ווערט רעספובליק פון

 סענאט; און דעפוטאטען־פאלאטע דער פון זיצונג אלגעמיינע
 ער אויב אייניגעטאל, ווערען אויסגעוועהלט קאן ער באר

 ך א טאר פרעזידענט אלם באפעלקערונג. דער געפעלט
 געוועזענע די פון מיטגליעד א ווערען אויסגעקליבען ניט

 פראגקרייך אין פרעזידענטם־מאכט די דינאסטיען. הערשענדע
 האט סענאט פון איינשטימונג דער ביי גרוים, זעהר איז
 גע- א פאלאטע; דעפוטאטען די פארנאנדערצולאזען רעכט די ער

 אין קאן פאלאטען, ביידע פון אנגענומענער שויו א זעץ־פראיעקט
 אויף פרעזידענט דורכ׳ן ווערען געשיקט צוריק צייט אמאנאט

 פעראטה מלוכה־ א פון פאל אין—פאל איין אין נאר איבערצוזען.
 פראנצוי- פאראנטווארטליכקייט-דער צו צוציהען איהם מען קאן

 רעגירונגס-מאכט, דער פון הויפט דער פרעזידענט-איז זישער
 פאראנטווארט־ פון הילף דער מיט לאבד איבער׳ן רעגירט ער נור

 האט וועלכע פארטיי, דער פון אויסגעקליבעיע מיניסטארען, ליכע
 פרעזידענט דער דעפוטאטען־פאלאטע. דער אין מערחייט די

 אפמא- באשטימט און אונטערהאנדלונגען אויסערליכע די פירט
בא צו רעכט דאס האט ער רעגירונגען. איבעריגע די מיט כען

 אויסגענוצט נאפאלעאן־באנאפארט האט יאהר טען 1802 אין יוייל **(
 האכען וועלכע סאלדאטען, די פון אונטערגעשטיצט און צייט, אומרוהיגע די

 אייב- מלוכה־ארדנונג, גאנצען דעס אומגעענדערט ער האט פארגעטערט, איהם
 ! א ע ל א פ א ״נ אנגערופען זיו ער האט קעניג, טיטול דעם ווידעד פירענדיג

.ר" ע •ט ר ע ר ע ד
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 דער לעבען. ראם שיינקען פון רעכט דאם און ריכטער שטיטען
 באשטימט מיניסטארען זיינע דורך ארער פערזענליך פרעזידענט

 ברייטע א האט און ארמיניכטראציע-בעאטטע און רעגירונגם אלע
 רי איבער קאנטראל דער רעסקריפטען, ארויסגעכען פאלמאכט

 דעם געהערט רעגירונגס-פערוואלטונג דעה פון נערעכטינקייט
מלוכה-ראט. הייסט וועלכער געריכט העכערן

ענגלאנד. אין טלוכה-ארדנונג רי
 שאטלאנד ענגלאנד, אייגעגטליך, מלוכה, פאראייניגטע א

 קא־ איהרע מיט צוזאטען און אינזלען אויף זי ליגט אירלאנד, און
 מער פארנעמט זי ווינלט, דער אין מלוכה גרעסטע די זי איז לאניען

 צאהל די און ערד-קוגעל אויפן יבשה גאנצער דער פין 1/5 אלם
 וועלט- גאנצער דעד פון 1/4 יז- עררייכט איינוואוינער איהרע פון

 אקאנסטיטוציאן- איז ענגלאנד אין מלוכה־ארדנונג די באפעלקערוגג.
 דעם געהערט מאכט העבערע די מאנארכיע. פארלאמענטארישע

 פין פאלאטע העכערע די און געטייגרע-פאלאטע דער קעניג,
 באשטייט גענומען צוזאמען אנשטאלטען יי דר אלע די פין יארדען.

 ערבליכער א איז קעניג ענגלישער רער פארלאטענט. גאנצער דער
 שיוערט המלוכה כסא דעם אויף אררפטרעטען ביים טאנארך;

 פרא- פאר אים לייגט ארחיפיסקופ קענטערבירישער רער ער;
 ארכיפיסקופ דער כאשטעטיגען; דארף ער וועלכע ^ן,ג

 לויטן לאנד דאס איבער רעגירעך ער פירזיכערט צו אים, פרעגט
 געזעץ לויטן באפאלמאכט דין אויסנוצען טראדיציע, און געזעץ

 אין רעליייע די באשיצען מאכט זיין טיט און גערעכטיגקייט און
 ענטזא- ווי גלייך איז שבועה, דער פון זיך ענטזאגען קירכע? די

 אדנפאראגט- איז קעניג ענגלישער דער מלוכה; דער פון זיך גען
 משפטן געריכט אין אנקלאגען איהם קאן קיינער ה. ד. ווארטליך
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 וואס דעם, אויף ניטקיקענדיג דעסטיועגען, פין יאשטדאפען; און
 אנ- און אלאונפאראנטווארטליכער איז ענגלאגד אין קעגיג דער

 קליין. זעהר טאבט זיין אלעמען, נאך אה מאנארך, ערבליכער
 רעווא- דריי איבער-נעלענט האט וועלבער פאלק, ענגלישער דער

 געשא- האט יאהר׳ן הונדערטער פין פארלויך• אין און ליוציעס
 פאיזיכערען צו פארשטאנען האט מלוכה״ארדונג, זיין פען
 אייגענע כאניצען דעסקעניו. אפילו צילאזען ניט און פרייהייט זיין

 פא־ )נעטיינדע פארלאטענט רעם צונויף רופט קעניג דער מאכט.
 פארנאנדערצולא- רעכט האט ער און לאררען״פאלאטע( און לאטע

 אבער בעפאלטאבט, רעפוטאטענם רי פון צייט דער ביז אים זען
 דער א מיט פראיעקטען; פארצוליינען רעבט קיין ניט האט ער

 געזעץ א כרי פאלאטע. פון מיטנלידער די נאר זיך באנוצען רעכט
 די נויטיג איז געזע״׳ן א פון מאבט די בעקוטען זאל פראיעקט

 לאררען-פא- פאלאטע,—נעמיינדען רער פון איינשטימונג
 צו ניט רעכט האט קעניג דער אפילו קעניג, רעם און לאטע

 באשטע- און דורבנעגאנגענע שוין נעזעץ־פראיעקטען באשטיטען
 רעכט דאם ניט כאנוצען דעסטיוענען פין פאלאטען, די פון טיגטע

 אין יאר הינדערט פוי פערלויף אין שוין מלבים ענגלישע דו
 טראדיציע דער פין קראפט אי□ רעכט דאס איז דערינער

 איז געזעץ-פיאיעקט דער ווען אפנעשאפט. אלם פארעכענט
 איננא אים קעניג דער מרז פאלאטען, די דורך דורכנענאנגען

 הויפט דער אלם פארעכענט אה קעניג דער באשטעטיגן. דיננט
 די און ריכטער באשטימען רעכט האט און גערעכטיגקייט פון

 ווערען ענטזאנט ניט שוין קאנען ריכטער קעניג פון באשטימטע
 נאב׳ן נאר זיי פארלירען ריכטער־טיטול דעם קעניג-זעלבסט. דורבן

 אי׳אינפאראנטווארטליכער איז קעניג דער געריכט. פון פסק-דין
 דאס אייעד רענירט ער אבער מאבט׳ רעגירונגס דער פין הויפט
מיניסטארען פאראנטוואדטליכע פון הילף דער מיט לאנד
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!(треасЬ теп;)! אבער מיניסטארען, באשטיטט זעלבסט ער 
 גע- און מערהייט דער פון זיי באשטימען פארפליכטעט איז ער

 דארט האט וועלנע פארטיי. יענער פון ה, ד, מיינדען-פאלאטע
 דער פין זיינען מיניסטארען אלע אז אזוי שטימען, מערהייט די

 אין האגד ביי האגד ארבייטען און פארלאמענט אין מערהייט
 אנקלא- קאן נאר ער פארלאטענט. פאר׳ן פאראנטווארטליך זיינען

 אלם מיניסטארען. קעניגם רעם משפטן און געריכט אין גען
 בעגנאדיגען, רעכט קעניג דער האט גערעכטיגקייט פון הויפט
 טיניסטא- פאר׳משפט׳ע בעגנאדיגען רעכט קיין ניט האט עיי אבער
 ווייל מאנארביע. נעגרענצטע א אין ענגלאגד גערערט, קורץ רען.

פארלאמענט. רורכ׳ן באגרענצט קעניג־מאכט די איז דארט
 דעפוטוטאטען. 670 פון באשטייט געמיינדען־פאלאטע די

 אוניווערסי- געגענדען, שטעט׳ פין אויסגעקליבען ווערען וועלכע
 דעפוטאט. I לערך אוים קימט איינוואהנער 53000 אויף טעטען;

 אויבער נגרות-בירגער, אלע זיך באטייליגען וואהלען די אין
 געמיינדען- און דעפוטאטען פאליציי-בעאמטע; און פאר,משפט,ע

 צו רעכט דאס יאהר. 7 אויף אויסגעקליבען ווערען פאלאמע
 מיטגליר עלטערען יעדען געהערט לאררען־פאלאטע אין זיצען

 ווייקאנטען, מארקיזן, הערצאגן ה. ד. אדעל העבערער דער פון
 און (*גייסטליבע א ד זיינען לאררען וי. א. א. באראנען גראפען׳
שריפטליך. קעניג-זעלבסט פון גערופען ווערען זיי אדעל. פשוטע

 לארד- דער לאררען־פאלאטע, אין פארזיצעגדער דער
 אין יוסטיץ־מיניםטער רעם פין ארט דעס פארנעמט קאנצלער,

 גרינדען ביים געטייגדען־פאלאטע דער אין לענדער. אנרערע
 שפילט ער שקיפער. א אויסגעקלינען ווערט פארלאמענט דעה

 פארזי- דער גאר ניט איז ער לאנר, אין ראל וויכטיגע א זייער
רע די טיט ארדנונג, רער טיט אן פירט ער פאלאטע, אין צענרער

Л90 מיטגלידער אזוינע לארדען־פאלאמע אין זיך געפינען איצט *(
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 טרעט זי ויען פארטרעטער, איר ער איז רעם אוימער טען,*ב
 האט פארלאמענט ענגלישער דער קעניג. פארץ אינגאנצען ארויס
 טלובה־איים- פון סבוטען באשטיטען געזעצען, ארויסגעבען רעכט
 דער רעגירונג. דער נאף אויפזען און אייננאמען, און גאבען

 רי פאלגענדעם: אין באשטייט רעגירונג דער איבער קאנטראל
 טיניסטארען די פארלייגען קאנען פאלאטען די פון מיטגלירער
 אג- די אויסהערענדיג פאלאטע, די רעגיררנג; דו וועגען אגפראגען

 איינשטימונג איז זי צו ארעקלאראציע אין ארויס זאגט פראגע
 פאר- עקפטרא צונייפרופען רעכט פאלאטע די האט גאך ניין. צו

 רעגי- באשטימטע אונטערזובען אויף קאטיסיעס לאמענטארישע
 געטיינדען- און טיניסטארען־קאבינעט צווישען ווען רונגפ-צווייגען.

 קעניג רעד דעכט האט צוזאטעגשטוים, א פאר קימט פאלאטע
 וואהלען׳ נייע באשטימען אין פאלאטע די פאגאנדערצולאזען

 באלאטי זייער טיט בירגער די טעגליכקייט דאטיט געכענדיג
 פאלגענדען רעם צו זיך פארהאלטי׳־ן זיי ווי ארויסזאגען, רונג

צוזאטענשטויס.

אטעריקע. אין אררנונג טלוכה י־י
 שטארקע אין ארייכע זיך געפינט צפין־אטעריקע אין

 ע ש י ג א ק י ר ע מ א - ן ו פ ״צ הייפט וועלכע מלוכה,
 דריי יאהר א " ן ע ט א ט ש פאראייניגטע

 ענג• פין עטיגרירען צו אנגעהוייען הין א האבען צוריק הונדערט
 גליק געזוכט האכען זיי קאלאניסטען; צאהל גרויסען אין לאנד
 האבען זיף נאזעצט אמעריקע, פון פעלרער פרוכטבארע פרייע די אויף

 איינגעפירט און קהלה-קאלאניעם אפגעטיילטע באזונרערע אין זיי
 קאראגיעס געגו־ינדעט זיך האבען אזוי אט אררענונגען. אייגענע

 אגגע- צייט רער טיט האגען וועלבע עטיגראגטען, עגגלישע פון
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 גרויסע צו ניט—ארדנונג זייער נאך — טען4שט הייסען ד״ויבען

 צוריק דרייסיג הונדערט יאהר א רעספובליקן. זעלבסטשטענדיגע
 אונטערגעווארפען זיין וועלענדיג ניט אויפגעשטאנען, זיי האבק

 ערווארבק געקעמפפט, האבן זיי ענגלאנד, פון מאכט דער
 מלוכה יעצטיגע די געגרינדעט און אונאפהיינגיקייט און פרייהייט
 פארבונדק זיך האבן שטאטן 13 צפון-אמעריקא. אין פארבאנד
 א ה. ד. פארבאנד רע&פובליקאנישן א געגרינדעט און צוזאמק

 זיי (*רעספובליקק פרייע קליינע פון רעספובליק פעדעראטיווע
 שטעהט וועלכע רעגירונג בשותפות׳דיגע א אויסגעקליבן האבן

 האט אבער דאך בירגער, אמעריקאנישע אלע פון הויפט דער אין
 רעס- פריהעריג איהר באהאלטן צוריק שטאט-רעספוביליק יעדער

 מאכט פארבאנד דער פון הויפט דער אין ארדנונג, פובליקאנישע
 אלע אנ׳אנטערשייד נאר ניט אונטערגעווארפן ס׳זיינען וועלכער
 פרעזידענט, דער קאנגרעס, דער שטייס רעגירונג, די אויך נאר בירגער,

 צוויי פון באשטייט קאנגרעס דער אנד, א. געריכט העכערער דער
 פאר- דער אין (**זאטע פארשטהער-פא און סענאט פאלאטק:

 זיי בגרות-־בירגער. אלע דעפוטאטען קלייבען שטעהער-פאלאטע
 בירגער א מען קאן אויסקלייבען יאחר. צוויי אויף אויס קלייבען

 ווייניגער בירגערניט אנ׳אמעריקאנער איז וועלכער יאהר, 25 פון
 אלגעמיי. לויט פאהר קומען פאלאטע אין וואהלען די יאחר. 7 ווי

 דע. איין וואהל-סיסטעם. געהיימער און דירעקטער גלייכער יער,
 אויף נור איינוואוינער, 174,000 אויף לערך אויס קומט פוטאט
 פארשטעהער, איין ווי ווייניגער, ניט אויסקומען מוז שטאט יעדער

 ׳פערבאנד אין אריין קומען וועלכע שטאטק, די פון יעדער אין
די א אין זאמלונגען געזעצגעבערישע באזונדערע, דא זיינען

 7 און שטאטען 75 רעספובליק אמעריקאנישע די פ^ראייניגט יעצט *(
—מיליאן 80 אונגע&ער פון באפעלקערונג « מיט אבלאסטען געגעודען
 דומע( גאפודארסטווענע און סאוועט גאשודארפטווענע עש איז אונז כיי ( **



15 —
 סענאטארען צוויי צו אויס קלייבען זאמלובגעץ געזעצגעבערישע

 זעקם אויף אויס שוין מען קלייבט סענאטאר א שטאט, יעדער פון
 וועלכער יאהר 30 פון בירגער יעדער זיין קאן סענאטאר א יאהר

 דער יאזזר. 9 פון ווייניגער ניט בירגער אנ׳אמעריקאנער איז
 סע. אין פארשטעהער-פאלאטע פון באשטעהט וועלכער קאנגרעס

 צפון• די פון פארבאנו׳ גאנצען דעם פאר געזעצן ארויס גיט נאט
 אין רעגירט רעגירן און שטאטען פאראייניגטע אמעריקאנישע

 מען ווי האט, ער פרעזידענט• דער געזעצן די א לויט לאגד
 פרעזי- אלס אויספירונגס-מאכט. די—ווארט לעצטע דאס זאגט,
 פון בירגער געבארענער א נאר ווערן אויסגעוועהלט קאן דענט

 (1יאהר 14 אלס וועהניגער ניט דארט לעבט וועלכער יאהר, 35
 דירעקט, ניט אבער בירגער«( אלע אויס קלייבן פרעזידענט דעם
 ניט קאן אויסוועהלער אלם עקסטדא-אויסוועהלער; דורך נאר
 אר- דל מלוכה-בעאמטער, א און קאנגרעס פון מיטגליעד א זיין

 דורך באשטימט מזנ פריהער ווערט אויסוועהל-וואהלען פון דנונג
 אוים" די וויל, ער ווי יאויס וועהלט שטאט יעדער רעגירונג• דער

 ערשטען דעם צוזאמען זיך קלייבן שטאט יעדער פון געוועהלטע
 און יאהר פיר אין איינמאל דעצעמבער מאנאט פון מיטוואך
 אויטגעקליבן (’קאנדידאטן; די פון איינעם פאר דאן שטימען

 אלע אין וועלכען פאר יעניגער, דער הייטט פרעזידענט אלם
שטימען, פון מערהייט די אפגעגעבען ווערט שטאטן

אויך אויסגעוועהלט ווערט ארדנונג פאלגענדער דער אין

х) מאל צוויי ווי מערער ניט ווערען אויסגעוועהלט קאן פרעזידענט א 
יאחר. אכט אויף מ. ד. נאנד. א נאך

 וואיאמיניגא( נעוואדא, אוטא, קאלאראדא, )ווי שטאטען אנדערע אי; (2
 רעכט דאס וועלען ניבען אין גאר שטים־רעכט. דאס אריך פרויען די האבען

—פרויען אמעריקאנישע אלע באקומען
 ווא־ אי; סענאט דעכו איבערגעשיקט וואחל-צעטלען די וועלען דא; <3
— שטיטען די נאף צייהלט וועלכער שיננטאן
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 פוץ פאל אויפ׳ן נאשטימט ווערט ער וויצע-פרעזירענט רער
 שטעל-פארטרעטער; א שטענדיג זיין ם׳ןאל טויט, פרעזירענטם

 פאר- אלם נאר זיצט ער מאכט, קיין האט וויצע-פרעזידענט דער
 רע- רעספובליק דער פון פרעזידענט דער סענאט. אין שטעהער

 וועלבע טיניסטארען, 7 פון הילף דער טיט לאגד איבער׳ן גירט
 סעגאט; פוץ נאשטעטיגונג גאכ׳ן נאר איהם פין באשטימט ווערען

 דער טיט קאטאנרירט טלוכה-בעאמטע, אלע באשטימט ער
 ער וו. א. א. לענדער אנדערע די טיט אונטערהאנרעלט (,*ארמעע

 ראם אנצופאעען; קריג זעלבפשטענדיג רעכט קיין אבער האט
קאערעם. רעם—פאלקכ-פארטרעטזנג דעם נאר געהערט רעכט

 אג- רעם אפעלירען צו רעכט ראם האט פרעזידענט דער
 אויב מאם; געוויסער א אין אבער קאנגרעם. פון געזעץ גענימענעם

 אנגזונו- ווידער ווערט געזעץ פרעזידענט דורבן אפעלידטער דער
 פולע די עס באקומט שטימען(-דאן 2д )מיט קאנגרעס פון מען

 פרעזידענטס- דעם געגען אפילו חאטש געזעץ, א פון מאכט
 פרעוידענה דעם אן קלאגט חטא איז עס וועלכען פאר רוילען.

 באשטע- אורטייל דעם און פערטרעטער-פאלאטע די געריכט צום
 די נויטיג איז בעשולדיגען צום אבער סענאט, דער שויץ טיגט

 פסלען נאר איהם קאן קאנגרעס דער שטימען(. )% מערהייט
 קרימינעל- א איהם פאר נויטיג אבער ס׳איז ווען פרעזידענט; אלס

 פרעזידענט סענאט דעם דורך געפסעלטער דער ווערט דאן שטראף,
 פון מיט דער אין געריכט. חעכערן פון פאיבאגד אין איבערגעבן

 8 פון באשטייט ער געריכט• העכערער דער שטייט געריכטס-מאכט
דער נאף פרעזיד^נט פון באשטיטט ווערן וועלכע מיטגלירער,

 פארגרעשערט מען וועלכען חיל, ווייניג זעהר איז פרידען־צייט אין *(
 כאשטימען צו ערלויבט איז אבער קויג-צייט אי; וואלאנטערען; גערונגענע טיט

 מילי- דא נאך זיינען ארמעע די אויסער ארמעע. אין פליכט וועהר אצוואנגס
לעבען. אינערליכען פון זיבערהייט די און אררנונג די היטען וועלנע /ציאגערען
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שווייץ. אין מלוכר־אררנרנג די
 באמםייע וועלכע פארבאנד-רעגירונג, א שווייץ אין איצט

 האב; צוריק 600 איאר רעספובליקען-קאגטאנען. קליינע 25 פין
 דויטשלאנד און איטאליען צווישן אלפען־בערג דיא אריף געפונען זיך

 איינוואר- דארפס פין וועלדער-קהלות פאנאנדערנעווארפען ארעמע
 איבער געגאננען זיעען האנדעלס-וועגן ריא שטעט. קליינע אין נער

 איטאליען האנרעל זייער נעפירט האבן דארט אלפען; די
 געדינט האבן אייניואוינער דארטיגע די אנד. א. דייטשלאנד טיט
 האבן זיי' אלפען־בערג. די איבער *באנלייטע דרייסטע אלם

 באקומען פלעגן און דורכפארער די באשיצט סחורות, דורבגעפירט
 נעווא- פארנרעסערט איבערהייפט, זיינען, הכנסות זייערע פיל. זייער
 רורכנעפירט איז סען־האטארד בערג-רוקען רעם אייעד ווען דען,

 א האט הונדערט יאה טען-12 ביזן וועג. נלייכע א געווארען
 ארוס נויטיג גיווען איז עם אוז וועג די צוטיילט גראבען טיפער

 איבער האבן בערנ-אייניואוינער די אבער ארט, יענעם פארען צו
 זיי האבן דערמיט און גראבן איבערן נייק קייט א נעוואדפען
 די פין גענוטען די האבן דעם פאר האנדעלס-וועג די פארקירצט

 געווארפען זיף האבן מלבים דייטשע די שטייערן; גרויסע סוחרים
 די געצויאיננען האט דאם דירבנאנג, דעס א זיי ביי אפצונעמען

 יאר אין זיך צווישן מאבן קאנטאנען דאיטיגע די פון איינוואוינער
 אונ- און פרייהייט זייער באשיצען צו פארבאנר )אנ׳אייבע( [1291]

 נאך צוגעשטאנען זיינען נאכדעם שאן פארבאנד, דעם צו אפהיינג.
 דער נעגרינדעט זיך האט אזיי שטעט, האנדעלס און קאנטאנען
 די ,רעספובליקען. פרייע 1פו פא-רבאנד שווייצארישער אועטיגער

 באשטימט איז שווייץ פון טלוכה־ארדניבג, עקזיסטיערענדע איצט
 פון מיט דער אין יאר. טין-1874 מאי טין-30 רעם נעווארען
 די סעעהערט וועטען פארבאנד-זאמלונג, די שטייט פארבאנר
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 אלכעמיינע נעזעצען ארוים ניט זי ה, ד. מארס, נעזעצנענערישע
 נא־ פארבאנד-זאמלוננ דער מלוכה. שווייצארישע נאנצע די פאר

 ציזאמען אין וועלכער נאציאנאל־ראט, פאלאטען; צוויי פון שטייט
 איז וועלכער קאנטאנען־ראט, דער און פאלק, שווייצארישער דער
 נא־ פון דעפיטאטען קאנטאנען, באזונדערע פון פארטרעטער דער

 יסוד דעם אויף דריייאר אויף אויסנעקליבען ווערען ראט ציאנאלען
 דער וואהל-רעכט; נעהיימע און דירעקטע גלייכע, אלנעמיינע, פון

 די א פירען אוים און געזעצען ארויס ניט פערבאנד־זאמלוננ
 מיט־ 7 פרן כאשטייט ער פערבאנד-ראט; דער אוים פירט געזעצען
 גערופען ציזאמעץ ווען־ט רענירער 7 די א וועהלען אויס צו גלידער;

 זיצונג אלנעמיינער דער אין און קאנטאן־ראט און נאציאנאל רעד
 רורכ- זיינן וואהלען די נאר ווי וואהלען די דורכגעפירט ווערען

 א אין פרעזיךעגט א זיך פון רזוגירער 7 די אוים קלויבען נעפירט,
 צוויי יאר. איין אויף נאר אוים זיי קלויבן זיי פרעןידענס. וויצע
 פארבאנד-זאט- דער ערלויבט. ניט איז פרעזידענט א זיין צו יאר
 פון כאשטייט ער פארכאנר-נעריכט. רעם אדים אויך וועהלט לונג

 ריכטער אלם יאר, 6 אייף אויסנעקליבן ווערען םיטנלידער,וועלכע 9
 דעם א אין יאר. 20 פין בירגער יערער ווערן, נעוועהלט אויה קאן

 בא־ די צו נעהערן וועלכע פראצעסען, דורנעזעהן ווערען נעריכה
 קאנטא- די צווישן זיך, צווישן קאנטאנען באזונדערע פון ציהינגען

 זייערע ווענן אנקלאנען פריוואטע און פארכאנר-מאכט דער מיט נען
 קיין האט פארכאנר שווייצישער רער פריוואט־רעכט, און מלוכה-

 זיך שאפען יא קאנען קאנטאנען באזונדערע ארמיי, כאשטימטע
 דעריבעי מאן 300 אלם מער ניט צאל א אין אנער אנ׳ארמיי,

 אריין ה׳מוזען וועלכע אין טיליציע, ארגאניזירט שווייץ אין איז
שי בעסטע די זיינען אלעשיויוצער יאר, 44 בין 20 פון ביתער אלע
 מליבית גאנצע לאנג. גאר פון שאן רעם מיט זיך רימען זיי פער,

 אטריאדען שווייצארישע ארגאניזירט האבן מלכים איינצעלנע און
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 איבען ישוב שיוייצארישען קלענסטעו יעדען אין קרע. פירען צו

 רעם צו שיסען. אין צייט יום־טוב איינוואוינער די יעצט גאך זיך
 קאן עס ווער פאטראנען. אומזיסטע ארוים יעדען טען גיט צוועק

 צאלט מיליציע׳ דער אין דינען ניט סבות ס׳איז וועלכע פאר ניט
 באשטייט שווייץ עס הייכט פאר. דער אפצאל אלעקפטרא אויס
 פו! יעדע (;ץ רעספובליקען זעלבפטשטענדיגע קליינינקע 25 פון
 )קאנסטיטוציע( מלוכד;-ארדנינג איר האט רעספובליקען 25 די

 ד. פארבאגד־טאלט רער פארבאנד-טאכט. רער ס׳באשיצט וועלכע
 פארבאנד-געריבט און פארבאגד-ראט פארבאנר־זאמלונג, די ה.

 די ווערען אנגערירט ניט זאל קאנטאן יערען אין דאס זעהען
 אפטאכען ניט זאלק קאנטאנען אייניגע רעספובליק־איינפירונג,

 זיי און מלוכוה אויסלמנרישע טיט פארבאנדעי :פאל-טיש קייגע
 זיינעץ שווייץ אין זיך. צווישען לרע קיין אנהייבען ניט זאלען
 אין אפנעחיט זייער דאנרעל־פרייהייט און רעליגיע דיוק וואן-ט,

 טויט- ניט עקזיסטירט דאן־ט גלייך. אלע זיינקן נערילט פארן
 א איינגעפירט איז דאן־ט פארבייעכער. פאליטישע פאר שטראף

 שווייצארי- דצר איז איצט קינרעל-בילדינג. אוטזיסטע מרזויבריגע
 דא־ עס רואי ותללט, גאנצעל אין עלשטער רער פארבאגד שער
 פאלקם־רעספובליקען אונטיטעלבארע איינגעהאלטען זיך בען

 אונטערוואל- אירי, קאנטאנען די אין זעקס: זיי זיינען אינגאנצען
 מיר גלארוס. אזן אפענצעל האלב-קאנטאנען צוויי און דען,

 ריהאלב• פון אייגע אין מלוכה-ארדנונג די ב צ. זער-ען, ויעלען
 גאג- רעם דארט געהערט טאבט העכערע די אפעגצעל: קאגטאנען

 אין יאר, אין מאל איין צוזאמען !יך קלויבט יועלכער פאלק׳ צען
 אויפן פאר קומט זי פאלקס-פארזאמלונג, די אויף אפריל, חיש

 יאר, 20 פון בירגער-טענער אלע פון באשטייט און פעלר פרייען

 וועלכע פון קאנטאנען 2ג נ*ר פאראן זיינעו אסת׳ן דער אין *(
אינער^אלב. זין• טיילען קאנטאגען דריי
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 דעי אין נעמען אנטייל בדנקראטירטע. ארן פארמשפטע אויסער

 בירגער אנדערע אלע אמוז. יעדען פאר איז פאלקס-פארזאמלונג
 רעכט שטים קין אבער זיין, רארט מאגען קינדער און פרויען
 נעזעצנעבע־ די נעהערט פאלקס-פארזאבלונג דעם ניט. זיי האבן
 נעזעץ- פארצולייגק רעכט דאם האט בירנער יעדער מאבט. רישע

 -׳אנ אין צוערשט איבערגעגעבען ווערען וועלבע פראיעקטען,
 דער ורען פאל, רעם אין אבער יאט, ני-יסער דע- ראט, עקסטרא

 רעכט די ראך בירנער דעי האט אפ, פארשלאג דע□ ווארפט ראט
 פאלקם־פארזאמלונג די (*פארזאמלונג אין ווידער אי□ אויפקלערען

 פארזאמלונג שטימען.אויףארער מערהייטפין די נאך איין שטימט
 דורכ~ ה׳ווערען און רעגירונגס-אפריכטונגען דורכגעזען אויך ווערען

 רעגירונגס- דער רעגירונגס״אנגעשטעלטע, פון וואהלען געפירט
 ער נאר דורכגעזעהען, ניט פארזאמלונג דער אויף ווערט ביודז׳עט

 עש וואו לענדער ווייניג זייער פון איינע שווייץ איז רעט אויסער *(
 פאלקס-שטימען. אלגעמיין הייסט: רעפערענדום רעפערענדום, דער עקזעסטייט

 אים וועגן זאגט געזעין א פון מאכט ‘ד• כעקאמט געזעץ־פרא־עקט דער איידער
בירגער יערער געגען, אדער פאר שטימענדיג מיינונג, זיין הערוים

 ליוצערן( און בערן באזעל, )«ארגו, קאנטאנעו שווייצארישע 4 אי; "*(
 פאדערן רעכט ראם האבע; בירגעד 10,000 12,000 דאס געזעץ, א עקזעסטיר»
 מוז וועלכע גרינדונגם־פערואמלונג, געזעץ־געבערישע די לאזען צו פערנאנדער
וזאהלען. גייע כאשטימט ווערן עם און געהען, פארנאגרער

 רעגירט רעגירען רעגירונגס-מאכט. דער דורך באשטימט ווערט
 זעלבסט־ (**לאנדמאן דער און רעגירונגס״ראט ראט, גרויסער דער

 נאר קאנען רעספובליקען אונמיטעלבארע אזוינע פארשטענדליך,
באפעלקערונג. און שטה זייער מיט לענדער קליינע אין עקזיסטירען

 רוסלאגד, אין אונז ביי
דורכפירליך ניט איז

רעגירונגס-פארעם אזא זיך, פארשטייט



פארלאג. פון
 רויפגערופיין א האט איבער, איצט לעבען מיר ראם צייט, די

 אין נעמענדיג ליטעראטור. פאליטישע אין פאדערויג גרויסע א
 נוצליך ווי געדיינקעבדייג׳ רעם, אויסער און, פאדערונג די א אכט
 ן צטיגע אי באלויכטען פונקטליך און ריכטיג איז

 סיסטע- פארגענומען מיר האבען ,ט נ ע מ א מ ן ע כ י ל ט כ י ש ע ג
 אוניווערסאלע פאליטישע אין פאפולערע א ארויסגעבען מאטיש

גיבליאטעק.
 אויסנוצענדיג געדאנק, פוגם ווייט גאנץ זיינען מיד

 איז עם וועלכען א גיכער וואם ארויסגעבען מאמענט, עם ד
 עטי- פון פרוכט בלויז לעזער די פארלייגען און ביכער צעטעל

 מאקלא- מארק. אויפין ארויסווארפען שטרעבענדיג פאנטאזיע. צענס
 איצטיגע אז רעכענענדיג, און וועלווערער, און מער, יואט טור

 דער אין צוקלייבען זיך לעזער דעם שטערען וועט צייט נערוועזע
זאך.

 נוצ- אבער גרויסע, ניט א שאפען איז: אויפגאבע אונזער
 די בוץ בריינגען באמת וואלט וועלכע פאלקס-ביבליאטעק, ליכע

 און ערציהונגס-מאטעריאל א ווי פאלקס-שיכטען, יודישע ברייטע
 ארבייט אוניער אז סארהאפען, מיר און ווארט. פון זין בעסטען

 געשטעלטע אונזער שטענדיג נאכפאלגענדיג פאראויס געהן יועט
 הונדערט- א כאטש פארווירקליכט ווערען וועט עס אויב און ציל

 גרעס- דער אונז פאר זיין עם וועט אויסגאבע, אונזער פון טייל
ארבייט. און מיה אונזער פאר באצאלס טער

"חבר" פארלאג
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בראשורען פאלגענדע גיכען אין ערשיינען עם

אבטיילונג! פאליטישע
 און באלשערריקעס עם זיינען "ווער

מעבשערויקעם"
או; "באלשעוויקעם" די וועגען ארטיקעל היכטארישער )א

 ניט שלום קיין איצט :אך ווילען רעלכע ,מענשעוויקעס"

 סאצי- ריסישער דער אין צושפאלטונג די א זיך. צווישען מאכען

טען 1903 פון יאהי 14 כיי' שען זיך ציהט דעטאקראטיע אל

קנעכטשאנ׳ט־ פון *ערגערבעבע א.

 פראסטיטוציע" און !׳אפיטאליזם
,.. י

ווערטערבוך פאליטישער א (4
אבטיילונג! בעלעטריסטי־שע

טוירט ד־נרשניצלער: ארמור א!

а .האמכרי״סקופרין: א



.חבר" אויסגאבע ץ
,19 וואהג. ,10 נומ. בראנאיא, מאלאי אקצין, ה. מאסקווא,

 אוניררערסאלביבליאטעק ם ק ל א פ
אקצין. ה. פון רעדאגירט

פיליאלען:
 באסם ש. סאמארא,

 .10 וואהנ, 108 נאם. פרעדטעצינסקאיא

 זעליגסאהן מ• חארקארר,
.23 קוזנעצנאיא

פלאנסקי חיים רריטעבסק,
.17 באגאסלאווסקאיא מאלאיא

הויפט-פערטרעטער טורקעסטאן פיר

а. кожухинъ קאזשרחין א
Новая Бухара א ר א ה ו ב - י י נ

ן ע י ר י ב י ס פיר
 גיטעלסאן ל• אמסק׳
 אמסקי-וועסטניק פון רעדאקציא

12-01 טעלעפאן .61 סטעפנאיא,

מיליטער פיר
סעקציעס. יודישע ספעציעלע ג ארגאביזירט וויר האבן

(27 א י א ק צ י נ ם א י )מ רינבס-דומע פון קאמיטעט אים (1
 דעפוטאטען, ארבליטער און מיליטער די פון ראטה םא (2

סאלדאט־גראזשדאגין. ביכהאנדלונג

*

*
69־26 טעל. 66 גוט. טווערסקאיא
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