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ײ ד א ־ ן .ב

צײט! שױן
ר װי ען מי ל א ך ז ט זי י ק נ ה צי $ ר צו בז ע ז נ ^ או מ א ר פ ־ ך א ר פ ש

 אימך־ אונז בײ טןןן האט בעדײטונג איהר אז מיר, האלטען צי
ך קײנזך קאן דערשאצט, ניט פערקזןרט, צי געשאצט, מ  א

 ב^הערשט פאקטיש זי האט צײט לז$צטע די אז אפלײקזן:^: ניט
 פערשײר^נ^• אונזזךף צװישען אז איד^ן־אטמאםפער; אונזזך

 שוין אויבען־אן. חןם וױרקליך זי פ^רנזןטט קולטור־פראיל^טען
 צו זי אויף ניט ה^רט פרע:סע אונז^ר אז צי_יט, יאהר אײניגע

 ארנזערע אױף ברײט, דער אין און לײנג חןר אין מןהאנדלען
 ארויס מאל יערעם זי שוױמט פ^רזאמלונג^ן ג^־ןעלשאפטליכע

 רופט און זאך, דזך צו ניט—אפט גאנץ—םײ זאך, חןר צו םי_י
 רױום עד אז ׳זײן מודה מיר מוז^ן דאך און וכוחים. הײםע ארוים

 עפים פונקט׳/ ״טויטען פון אראפ ניט אלץ פיאגע די נאך איז
 ארויף ניט קאנען און ארט אײן אויף מאכטלאז זיך מיר פלאנט^ן

װעג. גלײכען אויפ׳ן
 אט פון הויפט־םבות די פון אײמן אז אױם, ווײזט מיר

рדי עצם־שטז$לען אינ׳ם װאס דזןרין, ליגט »אכטלאזיגקײט ר 
 װײםזןן אפטמאל פלאנטער. געוױם^ר א אונז בײ הערשט פראנ^

 פונאנ־ זיך מןהק זײ װאם אץ ג^נו/ גאנץ ניט אלײן ג^גנ^ר די
חלוקי-־דעות. זײ^רע פון גר^ניצןןן די לימ^ן װאו חןר,

ט מןװ-ןןן ײ צ ך—א א ר נ ^ ד ד ע צ ױ ו א נ ך ז ש ץ ט נ חן ן ז פ נ א —ק

 םוף־ יײאונז איז שפראך־פראג^ די אז געדאיט, זיך ם׳האט װז$ן
 אוץ שארף אװזןקג^שטז^לט טאל, אלע פאר מאל אײן כל־םוף,
 ^נדליך שױן איז יערערען פאר אז ג^דאכט, זיך האט ?ןם דײטליך.

ך אז קלאר,  איבער־ נ^שטןןהט פראג^ ד^ױ פון שוחןר־פונקט ת
שפראך׳ אײנהײטלימן מןשאפ^ן צו אזוי װי חןרץ, הויפט
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.צײט שוין

 צוי־אנענדליט קולטורעלער אונ»ך מיט םוף א טאיען זאל ■וואם
 אלגעטײמןט אײן אין צוןאט^נגיםען זאל װאם צוברעקז$לקי_יט, און

 שפראך די כוט^ר־שפראך, ארנזעױ פיאצעם קולטװעל־שעפפזןריש^ן
^ פון ל^כען אלבעגליכען פון ז נ ו  פאלקם־מא־ פ־^ל־מיליאנזןן א

 שפראך די ש«פזןן, קולטװ^לען אונזזןר פון שפראך די און םען,
 האט су קילטור־װןןרט^ן. אונזער^ אפגזן^צט װערען су װאו
 נעװאוסט־ מיטץ דורכג^רררנגען שוין זיינען ן1א אז געראבט, ןיך

 לעבק כאציאל־קולטװ^לען פון ב^רינגונגען דלינטיגזן יי_י דאש יין,ז
 שפדאך, א אויף גןןשאפ^ן װערמ װאס קולטור,. רי איז

 לעפען. פון אפגעריםען זײך טוז פאלקם־מאם^ן, די פרעמדע א
 װאס מקור, קולטורעלען דעם פון יניקה איהר ציה^נריג װײלניט

 פאלקם־ל^כען אינטיטזןן פון טיפעניש ד^ר אין נ^האלטען ליגט
 .שװינחויט אויף לײרען פרוכטלאז, בלײב^ן קולטור אזא מוז
 דורך אפגעטײלמע פאלקם־םאטזןן, у:у' זײט, אנד^רער חך־ פון

 זלינזןן ,קולכור שטראמ^ן די פון ױאנט אנ׳אליז^רנער
 ױים־ און פערגלױו^רטקליט קולטורעלער אויף פער׳משפט פאטאל
ארימקײט. טיגזןר

פארמעל^ די בנוגע דא, אז געואכט, זייך ם׳האט
 אידישים־ רי םי_י העירעאיםטען, די םיי צונויף זיך געהען הגהות,

 די װאם דעיין, נאר יעשטזן־ט זײ צװיש^ן חלוק ד^ר .טען
 רוט^ר־ אונזזןר אין העירעאיש פ^רװאנדלען צו שטר^כען ^רשט^
 פון מדרגה ד^ר צו אידיש אויפהוייען—ל/־צטע די שפראך,

.קולטור־שפראך א
ג^דאבט,״ נאר זיך דאט פנים, א א;ױ/ נאר
 אײנזןנער ד^ר איצט ביז דא נאך ה^רשט אמת׳ן אין
 שפ־אך־ די זינט אנהויב־אן, ]Ь גז^הערשט האט װאס מיש־מאש,
א' דך האט פראנל^ם  איז איב^רהױפט .ארבז בי_י ד^רװעקט נ

̂ר גרוים טײל גרויםער א פון מחות די אין תהו־ויהו דז
 איצט ייז נאך זײ דאבען א־י_ין, תוך אין .אידישיםט^ן -אונז^רע

 עיטװיק־ גלי_יכצי_יטיגער ר^ר װ^גק טרױמען צו אויפגעהזןרט ניט
העברעאיעער ד^ר הן ליטעראטורען: יײדע אונזערע פון לונג

ניט איצט ייז נאך זײ האכ^ן ׳ארי_ין תוך אין אידישער; דער הן
 זיך רערט דא אז אלף־בית, פשוט׳ן דזןם זיך ג^מאכט קלאר
ר װעגען נאר טאקי ע ר ד ן ז מ א ק ל א ^ פ י נ א מ ע ג ע ן ה י  פ
ן ײ ך א א ר פ , רу אד אז .ש ש י ד י ע רуר א א שу ר י ־ י  א

ן אונזער װערצן מח ע איי־נציגז ג י ט פ נ י א ק י צ א ־:נ ל א
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. אריר בן

,  אויםגיסץן זיך ש׳זאל װןןלכער אין שפראך, די שפראך
 פון נאצ־אנאל־לעיק, אונזזך ר^שט, שום אהן אינגאנצען,

 ע־האשענ־ די גיז אלט^גליכקלט פון זךשײינונגען קלענשטע די
 ו־אבען אידישיםטען די .שאפונג ־ קולטור פרן פראצעשען שטע

 דין־ קלארען א זיך אפגץבק גערארפט קודם־כל דזךיבער
 ארנזער װזךען אידיש מוז צי דא־־ף, צי ׳קאן צי :וחשבוץ

 אויף מיר געפען קױם יא, אױב נאר נאציאנאל־שפראך? קינפטימן
ך  אונז פאר מוז דאן זןנטפער, פאזיטיװען א פראגע דאזיגער ח

ך אין פאזיציע אלגעטײנע אונ־ןך טאג, דעי װי קלאר, װערען  ח
 הןןברעאיש׳ צו בנוגע שט^לונג אונזזך בעזונדערם, שפראך־פראגע,

.װ^רען .ד^רלאי^ ניט $ד ?'ניו$ ?לצװײפ Г'Р ׳ותקםפ קײנע
 גרונד־ צװײ די פון שטאמט אויםגאנגם־פונקט אונז^ר

 נאציאנאל־ די פארטיש איז העירעאיש אז ?ךשטענש, הנחות:
 ארן פזךגאנגענדליט, הישטארישזך גאנצער אונזזןר פון שפראך

 בלײב^ן ;יט פאל שום קײן אין קאן ה^בחןאיש אז צװײטענם,
 ניט קאן צוקונפט, היסטארישזןר אונזזך פון נאציאנאל־שפראך די

 פאלקש־מאשק« ירײטםטע אונזערע פון מוטזך־שפיאך די װזךק
 איז דאש הנחות, ראייגע די בעגרינ-דען ניט כלל רא מײן איך

 מײן פרן ראמ^ן די פון ארויש מ$הט וױאס טעמא, םפ^ציעלז^ א
 ױט גאר דא מיר פאר איז בעגרינדוננ אזא . *( ארטיקל
 מוז אידישיםט פרינציפיעלזןר י^דער אז רעבק, איך נויטיג.

 נאר מןשטעהט אויפגאיע מײן הנחות. דאזיגזן די פון ארױשגעהן
.םוף לאגיש־נויטװ^נדיגק זײער ביז הנחות די דזךיפיהלען ד^רין:

 ?ךד קאג^ן הנחה׳ ז$רשטער ד^ר בנוגע װירקליך, און
 צו מיר האיזןן רא .זי_יץ ג^מאלט ניט חלוקי־דעות קײמן בכלל

 איהם קאן קײנער װאס פאקט, היםטארישען ב^װאוסט^ן א מיט טון
 קאן הנחה, צװײטער ד^ר בנוגע אויך, נאר .אפלײקזןנען ױט
 דין־ א אפ נאר זיך גיט װאם אידישיםט, פרינציפי^לער קײן

 םפקות• שום קײן דערלאזען ניט איגערצײגונג^ן, זײנע פון וחשבון
 דאש, אז זאג^ן, אפען מוזץן מיר נאר$/ ניט דאך זיך טאר מען

 קזל־ יאהריג^ר ־ טו״זענט אומער .פון נאציאנאל־שפראך די װאש
 אנ׳אנר^רער, אויף פזןרביטק־וחךק מוז ענטװיקלרנג טור^לער

גר^ש־ די פון אײנעם פאר װז$רען פ^ררעכזןנט דארף נײ^ר, א אויף

 שפראכען- אונזער ״צו :ארטיקל מײן זעהט רעם װעגען גענויער *(
ף נײע ״דאס אין, פראגע״ ע ב ע . 1909 יאהר ,4 העפט ל
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ן געש׳נהען נאי זײנק װעלמן ארמגליקען נאציאנאלע טז$ ו פ
ײט דאם ל^ב^ן. היםטארישען אומגליק־רײכ^ן אונזער פון משך אין ה

ז גװאלדיגזןן.ריס א בראך, גרויםזןן אנ׳אונגעהוי^ר גזןװים שאפט נ ו א
גרינד װןןן און • ^נטוױקלונג נאציאנאל־קולטור^לער גאנצןך אונזזך איץ

אויסנ וױחך־אױפלעבונג די מ^גליך פאר ר^כענען זאלט איהר נאר
פ סײ ניט איהר טארט דאן ניט, איהר קאנט דאן— ד^ברעאיש, פון

 אויי פרינעיפי^לער, א זײן איהר מוזט דאן ״אידישיזם/ פרעדיגען
דארף אנהײנ־ פדינציפי^ללר א .העברעאיםט פאנאטיש^ר א—װילט איהר

ארט- • טיעף זײנט איהי־ װ^ן ראן, נאר זײן איהר קאנט איריש פון מ$ר
ך װי קלאר, אי׳ אײך פאר װען ״אימןרצײגט, אונז, או־פ־ די אז טאג, ח

פרןןט ״אוטאפיסטיש^ םאטזן די פון אײנע איז הןןגחןאיש פון לז$נונג
ג^נהי ■--У- די מןבויר^ן װ^ן־ניט־איז נא־ ם׳האט װ^ליע אוטאפיעם/

אזוי, כלל זין האגחןלט דא אז זיך, ם׳פ^רשטזךוט פאנטאזיז$. שליכ^
ק ״שאלאם־ה^ברףאיש׳/ דעם ה^גזןן ניט  קאריקאטור־ דעם װןנ

ךארף גרופל^ש אײניגע צװיש^ן פ^רשפרײט איז װאס העבר^איזם,
У ײ װאם אויף און אינטעליגזןנט^ן '^ Ф ,א| זא אויף װי װ־׳^ן־אן

̂רא ניױןו א ך פון אויפלעבונג ד?ך אין ז ךנא .שפראך הײליגןןר ח
3דו־זכ ארוים־ קאנ$ אינט^ליג^נטען דאדלע די פון קינדזך־שטיק די

רט5קן אזוי װי פזךװאונד^רינג, אפשר ■ אד^ר שמײכ^ל, א נאר רופ^ן
ײא רעדט לוםטינ־מאמןן.״ אזוי דך קאנען ב^רד״ מיט ״מזןנשען

•?נל3 מוט^ר־ די ומךען זאל ה^נר^איש אז דז$ט, פרן יאר זיך
ע^ךפ די פון פאלקם־מאם^ן, פיעל־מיליאנ^ן אונחך? פון שפראך
, יךא דורכצופאכק שטעהט־פאר זןס װ^מןןן פאלקס־טאםזןן, גרויםע
כלוןא’ יםודות די שאר־ען צו ןןנטװיקלונג, היםטאריש^ קינפטיגע אונזך־

י און . לןןנ^ן קולטורעלען * נאציאנאל קינפטיג^ן אומזך פון
ד!קפא קאט^גא־ אידישיםטען אלע װירקליך ^נטפערק פראגע ר ע ד אויף
ר^ד פאר־ ניט זיך אופן בשום זײ קאנ^ן מזןגליכקײט אזא נײןי ריש:

.איךע אלף׳ אדוים: שארף איהר זאגט אןוי, יא אויב נאר .שט^לעץ
קןל^ מוזט דאם תױ• ביז גימל און בית זאגזן;: אויך שוין איהר מוזט

 קאנט^ק־ וױפי^ל־ניט־איו חאטש זײן װילט איהר אויב טון, איהר
ז ז^לבםט. זיך מןיטרײ בללבז^ן װיפיןל־ניט־איז האטש װענט/ נ ן א

ד ניט װאם דעש, אין בז$שטעהט תױ ייז גימל און בית דז$ר און•
̂גט־ שטרײננ דא-ף איריש און העבר^איש צו ב^ציהונג אונז^ר у מיר ן

̂ר שפרעכען ___ אונז^ר אין נעדלטונג און ראלע וױרקליכ^ר זײז
ש צו אז ה., л לעבק, נאציאנאלען י א ^ ר נ ע ן ה ן ז  רארפ

№ 31 ך א ר פ ש ־ ל א נ א י צ א נ ר у ד צו י װ ן, ע ה י צ у י ך י ז ר י מ

נ .צײט שוין

о



צ ר £ ז נ ו א р פ נ א ר ר־уג ^ ש י ר א ט ס י ־уפ ה נ ע ג נ א ג  ר
ד צו הײט, י י יש, א ו ך ר$п צו ו א ר פ ש ־ ל א נ א י צ א  р פ נ

ר ^ ז נ ו ר א ע ש י ר א ט ם י . ה ט פ נ ו ק ו  װ^לען מיר װזןן און צ
 מיר װעלען דאן בןןציהונג^ן, די תרכטראכטען גריגדליך

 אונז בײ מןמאכט װןןרען װאם פ^לשונגק, פי^ל אויםטי_יח$ן
.ר^כט׳ם פון פי.י לינק׳ם, פון טי_י

 קולטור אלט̂ז ארנז^ר אז אונז, מען ערקלערמ לינקם פון
 ב׳כבוד׳יג^ן א אודאי און—אנ׳ארט פ^רנעמ^ן ג^װים דארף
 אנטיק־פארשזך, פון כיכ^ר־ש־אנקען די אין בלוין... נאר—ארט
 ז;!;בלײבען מעג יכלל, פאלק, ד^ם ױג^נד, דער אונז,

 פ^רגאנ־ אײגענע אומזך אפ זיך אין שפיג^לט זי הגם פר^טד,
 װ^רטער׳/ ״פר^מדע װי מ^הר ניט אונז פאר זי איז דאך ג^נהײט,

*( .רוםען הײנטינ^ די בײ ״דאטאםטראי״ למשל, װי אזױ/
 מןן פאלש, גרונד אין איז מןציהונג אזא אז ר^בען, איך

 דענקען, צו כדי ״אתה־כהרתנו־נאציאנאליםט״ קײן זײן ניט דארף
 האט װאס די'קולטיר, קולטיר, דרײטויזענט־יאהריג^ אונחך אז

 נגיאים די תורה, יי ג^שאפען צוריק יארול טױז^נטער נאך
 פער־ ״דאמאשטראי׳•׳. מיטץ וו^רק פ^־רגליכען ניט קאן וכדומה,

 חלילה, אי־י_ינצופאל$, ױט פהר מורא׳דיג^ר דער נאר ק^רט,
 פער־ פיעל אזו־ ג^קאנט האט ״אתה־בחרתנו־נאציאנאליזם״ אין

 ניט וױרקליבקײט, די זעהן ניט זאל ט$ן אז אויג^ן, די בלענדק
 .אוטגזןלומפזךט איז פ?$רגלי_ימנג אזא װיפיזןל אויף פ^רשטעהן,

с ניט, װײם איך у קולטור רוםישע הי_עטיגע די אז זײן, קאן 
ן אנמןװארען, װײנינ־װאס װאלט  אוים־ זאל ״דאמאםטראי״ דער ו̂ו

 אידישע ראט .פאלק רוסיש^ן פון זכהן פון ומןריק ג^מעקט
 װען׳ פ^רלארק, פיעל ז?הר און ז^הר ג^וױם װאלט אב^ר פאלק
 דעם נאז אונטער׳ן שנ^ל־ג^בק' א װאלט שכחה״ של ״שר דער

 ד^בר^איש^ אלט^ אונז^ר פ^רװאנדלק װאלט אלן אידענטום
,ТаЪп1а газа א אין קולטרר

ן ניט קאמ$ן מיר אז ריכטיג, איז ג^װים ע ט כ י ר נ ײ  א
 קאן זי קולטיר, אלט^ר אונזער לויט ן ע י у ל ר ע ז נ ו א

л ז י_י ו ו ־ ג у װ אלם אונז דינ^ן ניט  у דארפק איהר פוץ ױט 
ן אונזערע שעפען מיר ז ל ע ר ו ט ל ו ק ־ ל א י צ א ט ם י ר יуק .ןуר

מיר״ //יעװרײםקי—מעדעם װ. פון אלאדרעם״ אהן »בריעף ־עהט *(
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צײט שױן

 ראש—איהדי מיט דורכגעדדונגען זי_ץ ׳זי קאנ^ן זי, לןךמןן דאך,
ן  פיס די אונטער פוץ ארויסשטויםען ניט וױלען מיר אויב מיר, מר̂ז

 ג^נרג ניט ם׳איז .באדען קולטוחןלען פ^שטען און רי״ייק אזא
 לעיעדימן די זעלבשט זענען מאשז$ן די פאלק, דאש זאמןן: צו

 זיך, אין פזןרקערפןךק זײ קולטװ/ אלטך־ דער פון טרעמןרש
 קול־ גאנצע אונזער אינדיװיחאליטעט, נאציאנאללןר זיױןר תרך

ק .פ^רגאנגענהײט נטרעלע  אז פערגעשק, ניט דאך טאר מ
 קולטורע־ גאנצ^ר דער מיט דװכג^דחנגען זײן קענען, לערנען,

 פון אײנע ש1א ארײן געהט נופא דאם אט—פערגאנגענהי״יט לזןר
 ,נאצי־ די מ$שטימ$ װאש פילדען, װאם הויפט^לעט^נטק, די

 פון אויםדריק געלונג^נעם דעם לויט אפערצ^פציע/ אנאלע
 דעי פון עלעמענטען דאזיג^ די אט אויש מעקט באאוער. אטטא

 רײן־ בלויז בלי_יבען װזןלק עש און אפערצעפציזך ״נאציאנאלער
 ומ$ל־ נאציע, קולטורעלער א פאר זײנען װאש טאטענטק, ייאלאגישע

 נאציאנא־ ייאלאגישען פון שטופע די חיכג^מאכט שוץ האט כע
.ווײניג געוױם ליזם,

.אילושטראציע אלש בי״ישפיעל, א
 דאש — ״חשידיש״ פרצ׳ש .ל .י ^רשיענק איז לאנג ניט

 דאש געקאנט דען האט שאפ^ן. פיצ׳ש אין פערל י^שטע
 זאלען לעזעױ זײנ^ װען—מ^הױ נאך פרץ, װק ןןרשײנען, װערק

 קול־ העבר^איש׳גר אלטזך אונזער מיט דורכמןדהנגק זי_ין ניט
 חשידיש, װי ״פלאשטעך/ קולטוחןלע זאפטיגע אזוינזן און טור?
ה זײנק װאש י  ני_יע אונזער מןפרובפץרק מאש גרויש^ר א אין י

 פון טיפ^ניש דער אין נאך און נאך מןפעק מען קאן קולטור,
 פון װאלט חןרוט און קילטור, ד^ירעאישער אלטער אונזער
 זי מגטל־צו־זגין, זי פך־ברעבען א ג^ווק ג^װיש זי_יט ארנזער

האנט. דער מיט אװ^קצומאכק

פאלקש־ ברײטןן אונזזןרע בנוגע אז זיך, ש׳פערשטעהט
 שװ^רשטע די פון אײמן העברעאיש לזןרנק דאש איז טאשען

 װעט פאקטיש אז ׳זײן קאן עש .אויפגאיען פ^רוױק^לטםטע און
 אין פאלק פון שיכטען גזןװיםע בנונע אויפגאבע, דאזיגע די
 ״פרוטער א נאר פערבלי.יג^ן פעריאד, הישטארישען ג^װישק א

 פעשטצושט^־ װיכטינ גאנץ ם׳איז אז ׳איך ר^יען דאך װאונש/
ק  דעט פון וױיל גרונד־ליני^, די ריכטונג, די פרינציפ, דעם ל

̂הר שוין הײנגט אליץ פראקטיק. דער אין אפ פי^ל ז^הר און זז
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 נאציא־ דעי פא־ ה^כרעאיש אמךקענען דאס אוייי :אר
 פ^רגאנגענהײט היםכארישער גאנצער אונזזך פון נאל־שפראך

̂בעץ צו ל/־רנק, צו זײט, איץ פון אונז, צװינגט  ד^כרעאיש, ק
 העירעאיש אז אנ^רק^נען, דאם זי_יט, צװײטער דער פון איז,
 אונז^ר פון נאציאנאל־שפראך די זײן ניט פאל קײן אין קאן

 ־הים ארנזער פון נאציאנאל־שפראך רי אז צוקונפט, היםטארישער
 זאונ צװינגט אידיש, נאר■ װזךק כוז און לאן צוקונפט טארישער

 שטר^בונגזןן׳ די געגען קאט^גאריש און שארף ארויםטרעטק
 כלומר׳שט אין, קולטיװיוזןן מיטלץן, קינםטלינע אלזךלײ דורך

 אונזערע ריאלעשטמןכונגעןצ^שטעךען העברעאיש. ״אויפלןןיעך
 כחות אונזערע צעבוץקלען עגךגיע, אובזער פערקלענערען רײהזןן,

 נאציא־ נאטירליכער אוגזער פון װעג אויפ׳ן שטײנזןר לײג^ן אין
 נײ־ דער צו בעציהונג אונזער ^נטװיקלונג. נאל-קולטורעלער

 שטרײננ־פײנדליכ^ א זײן ר^ריגער כוז ליט^ראטור ה^ברזןאישער
 פין ארט אויפ׳ן קאפיטאל טויט^ן בלויז אונז פא־ זאטעלט זי

 רערמיט זיך, פןןרשטעהט מײן, איך .שעפפערישק לענעדעען,
 שאפט ביאליק, גרויםער דער ביאליק, נ. ח. למשל, אז, זאג^ן, ניט
 אט נא־ זאג איך װזןרטק. נאציאנאל־קולטור^לע אונז פאר ניט

ך װאס ציגעל, די יעהאלט ייאליק ואם:  טיעף ^רגיץ שאפט, ן
 אונזער פון ״פלאםטעך די נאר פ^רגחןםערט און ערד דער אין

 זךד דער אויף צימןל די לײגען צו אנשטאט קולטיר, אלטער
 נאציאנאל־ קינפטימןן אונז^ר בויןןן מימה^לפען אונמיט^לבאר ארן

 גרויםען אנ׳אונג^הויך אונז ברײנגט דאם און .כנין קולטורעלען
 ז־ע־־ נאך זײנען כחוה נאציאנאל־קולטװזןלע אונזערע שאדען.

 נײער דער פון שאפונג די .יעגרענצט שטארק אויך אזוי וױיל
 ל8£ פרן אנשטרײנגונג גװאלטיגע א אבזך פאדזןרט קולטרר

 דזןריבער און נאר. פ^רמאנען טיר װזןלכע כחות, קולטורעלע
 זאל עמךגיע אונזער אז דזןרלאזק ניט אופץ בשום מיר טארען

װענ. אײנצינ־ריכטיגןןן .פונ׳ם זײט א אן ^רגיץ װןןרען אנגעװענדט
 זיך װזןלען אידישיםטען אונזערע סך א אז װײם, איך

ן נעראנקען דאזיגע די  װעט מען ״אפיקורם׳יש/ צופיעל אריםרוײ̂ז
 איז ארוים, געה איך װ^לכען פון שטאנדפונקט, דע:־ אז ג^פינען,

 אב^ר האב איך .וכדומה ראציאנאליסטיש״ ״צו אײנג׳/ ״צו בכלל
ק געװאלט ט ^ ̂רען, דאזיגע די י  ארױםטר^טק וועלען װאם ד־׳

 ״ברײט^ך יז$נעם אנװײוען זאלען זײ ב^שולדינגונג^ן, 'אזוינ^ ט־ט
מ^גליכקײט רי זײ גיט װעלכער שטאנדפונקט, ״סינט^טיש^ן״



' נאר אז דעם, אין איבזךצײגט טױגף ןײן ש י ד י ף א ר א ן ד  או
ז ן מו ע ר ע ו ך די ו א ר פ ש ־ ל א נ א י צ א ן נ ו ר פ ע ז נ ו  א

ר ן ש י ר א ט ם י , ה ט פ נ ו ק ו  האר־ צײט ז^לבער דער אין און צ
 פון טײל מךויםען א אפצורײםק שטרעינונגק די יזןגריסען ציג
 באדען דעם צונרײטןןן דארפ^ן װאס קרעפטק, קולטורעלע די

 קינפטיגע אונזער װך־ען ן ע נ א ק פאקטיש זאל װאס אידיש, פאר
.נאציאנאל־שפראך

 אוים וױיוט מיר נא־־ וױלט, איהר װאם אייך, זאגט
 פערשטעה איך .וײחןרשפריכליך דורך און דורך שטאנדפונקט אזא

 פאק־ העלפען־טיט װאם דעברעאיםט^ן, פרינציפיןןלע די גוט גאנץ
א זײנעץ זײ .אידיש פון ענטװיקלונג דער טיש װ צ ן ן ל ג ^ ג  עס נ

 אײנ־ ,,שטאלצזך אין פןךבלײבק ניט װילק זײ װק טון, צו
 ורילען זײ װען המון, פשוט׳ן דעם פרעטד לתלוטין זאטקײט׳/
 ריכטונג, מךואונשטער א אין פאלקס־טאםק די ערציהק וױרקליך.

 װאם שפראך, מיט Тг קנוצ?ב ג^נויט פאקטיש זײ זײנען
 אידיש מיט—מאש$ ראזעע די פך־שטענדליך■ אײנצינ איז
 דעד פרץ ענטװיקלונג ד;ר מיטהעלפענדיג אז זיך, פערשטעהט און

 אינטער געװים דז^רמיט זײ שנימ־זןן אידיש, אויף קולטור נײער
 שטעקט חןרין .זיצען זײ ומןלכען אויף צװײג אײמןנעם דעם

 דאך איז דא העברזןאיפטק, די פוץ טראגעריע גרויסע די באמת
 ז^לבשט, מיט-זיך וױדערשפרוך לאנישער קײןיאימךליצער ניטא איער

 טרעט דא .לאטש־קאנםעקװענט בלײבען חןרגײ זי־ך קאנק זײ
 כוייעק־ ד?ם צװישען װיחןרשפתך דער ארויש נאר אונז פאר

.וױרקליבקי״יט אבי^קטװוער דעױ און אידעאל טיװען . .

 אידי־ פרינציפי-זןלע אונ^רע ז^הק־אוים אנדערש ג-אנץ
 צו טאל יעדעש חוב הײליגען זײ^ר פאר האלטק װאש שישטען,

 ח$רצו .ליטעראטור נײ־ה^ברעאישער דער פאר כורעים פאלען
 טיעף־אפארטיניםטישער זײזך אוישער גארנישט׳ געװיש זײ צװינגט

 איליף אלט^ פון זיך בעפרײק צו אונפ^היגקײט דער שטימגנג,
ם  טוטיג אונפ^היגקײט דער אימךלענוננען, ראטאנטישע און ז̂י
 לאגיש־ זײער ייז מײנונגען אײגענע די .חךפיהרק דרײםטיג און

 אפאל־ אין חןרבײ קוטןןן זײ אפילו װען םוף, קאנםעקװענטען
 געראנקק־גא־ג, מןװעהנליכק דעם מיט װידערשפרוך קאמ^נעם

 וױדעושפרזןכ־ אינ^רליכע טיעפזן א ילויז דך פאר מיר האבק דא
פאזיציע. אײגענער דער פון ליבקײט



шן
ятя

אדיר. בו

 ב^טערקען צו א־־ז ה^ירעאיםטק די פון רי־יהען איןלרי ^
 גןװיסע א און שטימונג ג^הויכענע גאנץ א צײט ל?צטע די

 קאמפף־ אזא אז חןכען, איך אידיש. געגען בןןװעגונג ־ קאמפף
 אידישיםט^ן, אונזערע אויך ג^שאדט ניט גאר װאלט שטימונג

 פאר אונז שטןןהט נאציאנאליסטען אונזערע פון מחנה דער אין
 ױי־הענרעאישער דער ג^גען ארן אידיש פאר קאטפף ^נערנישער א

 קלאר־מאבק קודם־כל םיר םוזק דעם צוליעב נאר .ליטעראטור
 אײג^־ אונזער .פאזיציעם אײג^נע אונזערע םוף ביז׳ן זעלבםט זיך

םפקות, קײנע ד^רלאזען ניט נזעהר דארף שטאנדפונקיט נ?גר
צוױיפ^ל קײן

. צײט שוין כ׳לןןמגן, . .



ע דער )צו ט א אל ה העברעאיזם(. פון פסי

I

 תמיד איז גלות אין קרלמור אידיש^ר דער פון מהות דער
 דעם צװישען למקום, אדם בין ב^ציהונגק די אין מןשטאנק

 מענ־ אידישןןן דעם צװישק נאטירליך,—גאט, זײן און מזןגשק
 אלהי דעם גאט, אידישק דעם און מישראל, אדם דעם ׳שען

 גלות־ אונזער פון משך אין איחןנטום אין מלחמות אל^ .ישראל
 אמונה־ פרן באד־ק אויפ׳ן נאר פארגעקומען זײנען ג^שיכטע

 א אין ארוים פל^גט פאלק דאס װק חןמאלט, אפילו .זאכק
 פון בעפרייען פרונק און גלות־גורל זײן געגק טדידה אפענע

 —,המשיח מלך ג^שמידטק קײט$ אין רעם געפענגעניש זײן
 דעגע־ פאלקם־בעװעגונג װ^לטליכע, עצם אין אזא, אפילו פל^גט

 איז למשל, צכי, שבתאי און אטונה־בעװעגונג, מין א אין נערירען
בעיקר... יופר א אלם נאר געשיכטע אונזער אין פ^רילייען
 םא־ די לחברו, אדם בין גןןציהונגען םכום גאנצער דער

 דער אויםןך ג^בליכען אדער זײנען פעציהוננען, ציאל־װעלטליכע
 אגינגעפאסט זײנען זײ אדער גלות־קולטור, אונזער פון אויפפאםונג

 טעאקראטישער ־ רעליניעז דער פון ראמען די אין ג^װארק
 אדם ״גין צום הוםפה מין א מןװארען זײנק זײ װ^לט־אנשויאונג,
 א געװק נאך זײבען מיר װק אמאל, גאר .למקום״־םיםטעם

 אונזער אװעקשטעלק געפרובט הלל האט לאנד, א אויף פאלק
 כמוך״ לרק־ ״ואהבת :פון יםיד אײנצימןן אויפ׳ן אמונה גאנצע

ב ״האב— נע פרן ז^לבםט״; זיך װי מזןנשק, יערען לי̂ז  גוטע י̂ז
 מישראל אחת נפש המקים ״כל װארט דאש אויך שטאטט צי״יטען

אידישןן א אונטער האלט ,װער—מלא״ עולם קים כאלו



 וױןלט׳. גאנצע די אונטערהאלטען זאל ןןר װי גלײך איז נשבוה,
 אונזער פון צײטען די אין געווען, אטאל אלץ איז דאש נאר

 פון יםוד דער איז שפעטע- .^קדםט^נץ נאציאנאלער מןזונמער
 הבורא, אחדות—ג^װארען קולטור נאציאנאלער גאנצער אונזער

 וױ מ^הר, ניט איברינע ראש—גמור זיל ואידך כאנאטעאיזם, דעל
 ־גע:לונ נ^רטאלדי׳ם נאך אדער/ װעלטליכע, אלע פױש,״ א

* ליענ^,—ג^פיהלק און כעציהרנגען עולמ׳שע אויםדרוק, ג^נעש
ק—יאוש האפנונג, שנאה, אג  בית-המדרש־ א פעקוסק אובז בי_י ה
 הזןכסטע די פון פאעםז? שזןנשטע די השירים׳/ ״שיר ־צורה,

 .דיא־ א אלם ג^װארען אויםג^טײטשט איז געפיהלק ■עולמ׳שע
 טיעפםטע די און גאט, איהר און ישראל כנםת דער צוױשען לאג

מן־■ פ^רװאנדעלט איז פרײהײט נאך פאלק א פון בײנקשאפט

ליטװאקאװ. מ.

דער וױןגען בגלותא׳/ ״שביגתא װ^-גק, ג^װײן א אין װארק תטיד איז
נלות... אין איז װאש שכינה, דעם ישז$ן

מענ־ שען
ם. ל הי1,א ע א ר ש א ״י ת י װ א ד ו ״ ה א י—הי ען ד ד ה די און אי ר זײ־ תו

ת־,!ג ר״נז ק ן / נ ש׳ ײנ ש א א ט ד א ט ה ח מ ע ק ג ר ן ן ו ר ו ע ל ד ל כ ־ ד נ רו ן ג ־ פו נ או

־ ,ן ה נ מו ען ■זער א ל א נ א צי א , נ ק ב ע ל ־ ת ו ל ר און ג ן מי ע ב א ה די ד ר , תו ט נ ר ע ל ן מ

ם., ט א א|!ן י ר מי ע ה ד ר ט תו ב ע ל ^ ן נ ר או א ר פ ע ה ר ר ען תו ג ^ ל ר פ מי
ן ע ײ . ־£‘ £ . . ק נ ר א ט ש

הײליג־ רק קודש, כולו איז אינהאלט א־הר װאש קולטיר, א —המשיח,
ע גונג אנגעקלײ־ גןן&וזט האט חולין׳/ ״שיהות יערע פין פרעטר קי_יט, ־עגי

פאר נאר טויג װאם לבוש, הײליגען א אין אויך װערק דעט איז למשל,
געװארק ג^געניען טאל א אונז איז װאש תורה, די גאט־זאנק... בעיקר...

או־גאגישען איהר פ^רלארען האט בהם׳/ ,;וחי אנזאנ: מיט׳ן םא־ די ״ו,
איז װאש שפראך, די ^קזיסטענץ; עולמ׳שער אומער מיט צובונד דער ייםעױ

יענט־ לעבעדיגער אנזער פון טײל לזןיעדיגער א ג-ן$װק אטאל יעגעפאשט
דעם פון וװיט שפרים־שפראך, א נאר ג^װארען איז װיקלונג, קראטישער

.לשון־קודש זואשק־לענען, אדם ״גין ו . ,
א געװען

אידישער דער פון שפראך די אז זיך, ם׳פ^ר^טעהט אןנןעף יק
ק געמוזט האט נעדאנגען־װעלט ר^ליגיזןז־טעאקראטישער ךכמו ק• ײי ל ב

ק ם׳איז װעלכער אין לשון־קודש, ^גןט ^ פ ע עג דער—תורה די ג^װארען ג
אדם־למקום״ ״גין דער פרן שאנקציע העישטע די און יםוד מישראל ת
קולטור... אידיש^ א
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שמות.

ג^־ םיום גאנצער דער אז נאטייליך, ניט, הײםט ראם
 נאר מןשטאנק איז גלות־איד פונ׳ם איבערלעבונגען און פיהלען

 דער צו האבק למשל, שיכמז, א פאר װאט .גאט־זאבען אין
לײדענשאפטק?״. שײלאק׳ם בית־המדרש־װעלט

נאציא־ װעלטליכק א פאר ג^קעמפפט האט א־ד דער
 לאנד פון ג^װאנדערט האט ער קױם, פ^חענלימנן אין נאלען

 אמאל דאך פלעגט ?ןר .פרנםה צו פר:םה פון און לאנד צו
 גיט שיכות קײן שוץ האט װאם שולמית, פשוט׳ע א ליעבען

 נאצי־ זי_ין װ^גען טראכט־טוץ■ א פל^גט און ואהרן״ ״משה צו
גלות־השכינה... מיט• צחאמענהאנג א אהן גורל אנאלען

 קעניגליכער דער װעגק ב^ױיםטערוננ מיט רעדט הײנזן ה.
 דער װעמין פז$ראיטונג מיט און שבת־איד פונ׳ט שעהנהײט

דערװאכען־איד. פונ׳ם מאום׳קײט״ ״הינדטישער
 גלות־ אונזער פון .קולטור־אומגליק דער איז דאם אט
 שבת אונזער אפ תמיד טײלט װאנט אנ׳אי״יןערנע װאם ג^שיכטע,

 פון בית־המדרש נאציאנאלק אונזער דערװאכ^ן, אינזער פון
 בײ• איז קרלטור נאציאנאלע ־אלם גאם... אלמענשליכער אונזער

 געװארען געשאפען איז װאם דאם, ראר געװארען פאררעכענט ארנז
 שול רער אוים^ר בית־המדרש, טעאקראטישק פונ׳ם יםוד אויפ׳ן

 ארער אפיקורםות, אדער ״חךװאב^ן/ געװק אלץ איז דאם—
אנ׳אפקומזןױש...

 התורה על געזעםען תטיר זגינען װאם אונזערע, בזירים די
 דער אויף בית־המדרש פון ארויםמ^קומק ניט און העבודה ועל

 װאכ^דיג־ אין חול׳/ של ״דגרים אין זיך האיען װעלט, פרײ^ר
ק דארף װאם ג^נויטיגט. ױט קײט,  אויםער דוםא בן חנינא ד

 װעל־ הײנע, װי ״אנוםים׳/ אונזערע און שבת?.״ נאציאנאלק זײן
 פי_יי װאכעריגקי״יט, שבת׳דיג^ אזא גזןפינק זיך פאר האיען כע
 ״מאום׳ע״ ארנזער געפ^לק געקאנט זײ האט װי—פר^מדע, די

 יײנק־ אידישליכער זײער אין אויך זײ האבק װאכעדיגקגיט?,״
שבת־פרינץ... אידישען דעם פ^רג^טערט שאפט

 יתמיד דאך מיר האכען אנוםים און נזירים אויםער איער
 װאם עולם, אידישק א כלל, אירישק גרויםען א אויך פערמאגט

געשאפען האט און שטײגער זײן אויף זןנטװיקעלט זיך האט

I I
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שמית.

 --р םכום
 נאר זטאנק

דער צו זן

 נאציא־ :ק
 לאגד פון
 אמאל ־אך

 ניט שיכות
נאצי־ זײן

 קעניגליכער־
דער ־עמין

 נלות־ .זער
 שבת רנזעױ

 פון ;מדרש
 1בי איז ןיר

 געװארק :ן
 שול דער ־

тс, ארער

 התורה; על
 דער אויף

 װאכןןױג־
 אויםער דא

 װעל־ ײנ?;,
 בי_י• ינקײט,

 ״מאוט׳ע״
נײנק־ ער

 יתמיד ראך
 װאס עולם,

געשאפען;

 .ארימע און יז^גרענצטע ז;ןהר הגם לענענם־פארםען, עולמ׳ש^•
 געצויגעז הױנה איריש־נאציאנאלע זײן האט 'עולם דער אט אמת,

 די—פ^רטחןטער איהרע פון און בית־המדו־ש־וױןלט רער פון
 א לעבט5ג? שטענדיג איהם אין ם׳האט איער חכמים״, ״תלמידי

 עול דעם אראפצו־װארפזןן זיך פון שטר^מנג בעהאלטזןנע מין
 אזוי אנ׳אײגןנע, זיך פאר בןןשאפען צו און בית־המדרש פונ׳ם

קולטור... פאלקם־זךדישע א הארצ׳ישע״, אי׳״עם זאגען, צו
ק און טאקי לך־נט .״מען  אבער—תירה לערנק וױל מ

ק אפט שוין מוז רש״י עי  אבן־חיבון בלע״ז: אויף פשט רעם ג
 דער אבער לשון־קודש, איויף רמב״ם דעס איבער טאקי זעצט
 און מערב־זי״יט די אויב ארן ״שפאניאל׳/ דעם זיך שאפט עולם

 פערשט^הן איער איז הלל, בײ... שטארק וױינןןן עזרת־נשים די
וראינה״־לשון... ״צאינה דעם נא" זײ פערשט^י־זען

Ш

 פערהעלטנישק די צײט, א געקומק אבער ס׳איז
 בןן־ הערש^נדיגע זײער פערלארק האכק למקום אדם בין פון

 .לעבען נאציאנאל־געזעלשאפטליכען אונזער אין אויך מיטונג
 הויפט־ די שפיל^ן איהט בײ װאם כלל, אידישער גרויםער דער

 פאציאל־עולמ׳שע די להברו, ארם בץ פון פראגק די ראלע
 בית־המדרש דער פון בעפרײט ענדליך ׳ זיך האט ב^ציהונגען/
 א בעשאפען צו נויטיגקײט די ?נטשטאנען ם׳איז .אידעאלאגיע

ק דאם—קולטור- עולמ׳שע אידישע אנ  זךדישע די געפאדערט ה
איד^נכום... אין קלאם^ן אלע פון אינט^רעםען
יעל־ אידישזך דער דערפיהלט■ עם האט ^רשטער דער

 ״מאט^ריע״ װאכ^דיגע די אפטײלען ג^נוטק האט און הבית
״עיםט״. הײליגק פונ׳ם

 ׳אויך בעל־הגית הערש^נדער רער פלז$גט אײג^נטליך,
 ױם־טוב׳דיגער דער אז דז^רלאזען, ניט תקופוה פאריגע די אין

 דעם שטערק זאל למקום״־םיםט^ם אדם ״בין פונ׳ם אינהאלט
 פרנםה בײ ענינים. פאציאל־עולמ׳שע זײנע פין גאנג נארמאלען

 שאלות אלטע די אין און שײך, ניט זאך קײן כידוע, דאך, איז
 דעם, מכח וכוח שטיקעל א אפילו געפינען מען קאן ותשובות

 צלמים מאפען מיט פ^ש^פטיגען זיך מײדלעך אירישע מעגען צי
קריםט^ן... די פאר

ליטװאקאװ. מ.
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שמות.

 דער אין ״טומאה״ די אלנוױקלען מען פלעגט אטאל נאר
ױךק מןטון פלעגט אלעש ״יראה״,  ״עישט״ פאר׳ן הי;עה מיט ו

זײן... גדר פורץ ניט הלילה, זאל, עולם דער—נאמק זײן אין און
מןװאוסט־ שוץ בעליהיית דעו־ האט תקופה נײ^ר דער אין

 נאר בית־המדרש דעש אפצוגעגק שטר^נק אגגעהױבק זיגיג
 גא:צק דעם ם^קוליא־יזירק צו און הלכה פון אמות ד׳ די

.לזןנען זײן פון שטח אימךיגען
 בניתך ״גשבתך שמע: קריאת פון נוםה אלטעןר דער

 האט—גאש״ אין הן און דערהײם אין ״הן—בדרך״ ובלכתך
 און ןינען נאציאנאל־געןעלשאפטלייק זי_ין פערלאו־ען אינגאנצק

 אדם ״היה נוםח: נײעם א ארױםג^שטעלט האט בעל־הבית דער
 אין איד א ארן גאש אין מז$נש א ״זײ—כאהלך״׳ ויהודי בצאתך

הײם״... דער
ק האט נושה נײעם דעם  אוים־ אימןהוייען דערנאך מ

ק איז חןרמיט .אשימילאציע צו רופען א אלש טי״יטש^ן  איזןר ט
ן עולה געװישע א בעגא:גק ^  השכלה־ ביגל־הבתי׳שער דער נ

 אשימי־ צו אזוי ניט ג^שטר^בט האט לעצטע די מךו^נוננ,
 אונזזךע יי_י אויב אץ קולטװ־, ױ^לטלימך א צו װי לאצמ$,

 װ^לטליכקײט צו בערועגרנג יעדע מח גלות אין לעבענש־אופניש
 משביל׳ס דעם ניט ראך עש איז—אשימילאציע צו ברײנמןן
 און ארומגעקוקט אלײן ד^רנאך זיך ער האט אגב, שולד...

 אין צוריק ררפען תשוגה־התפעלות גרויס מיט אנג^הו־בען האט
 נאר בית־המדרש״. מאחךניזירטק א אץ הגם בית־המדרש,

.מאל אנ׳אנד^רש דעם ווןןגןןן
 פאר װאש דערהײם׳/ אין איד א ארן גאש אין מענש ״א

 פון אידישקײט דער אט אין ארלגגזןלײגט מק האט אינהאלט א
הײם״? ״דער

 אידישקײט אזא פון עיקר דער מען האט זאי^ן צוױי
 שיכות װײניגער װאש האפק זאל זי ערשטענש, געפאדערט:

 אלטעגליכקײט, דער פרן לעפק רעאלק צום—,,יצאתך״י צום
 בײנקשאפט אידישליכע די מןפרידיגק זאל זי צװײטענש, און,
 שאציאל־עקאנאמיש^ איהרע װאש גרופע, כאציאלער דער פון

שטײגער... אידישען אלטען פוינ׳ם זי חןװייטעו־ען אינט^רעםען
 ניט האט טערי אין ירירער אונזערע פון אידישקײט די

 דער און מאשען־לעבק, אידישען א אין שטיצפונקט קיןן געהאט
און רײכען א י^קומען מןקאנט ניט זײ בי.י האט באהל״ ״יהורי

מ.

 םיעפע
 п פון

 לשון־נ
 ,חכמר
 זיניגע
 קײט״

די_יטש'ן

מאשק
ױירקע

אי זיין
 נעקא-

ק  ז מ
נאציא

 דזטדח
 די ער

 תורה״
מין א

 כלל־פ
 אידיש>

 'י אויך
 ציע,

 אנ׳׳״ענ
 זין בי.י

 ג^טא:
װאוהין

שאפטי
געשיכ
געברא
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 דער אין *
 ,גייםט״ ׳ן

 זײן... גדר
 יע־ואושט־

 נאר שדרש
с גאנצק

 בייהך /ך
 האט—ןט״

 אין זינען
 ארם ״היה

אין איד א

ק  אוים־ :
тс\ אנער 

 השכלה־ ־
 אשימי־ יו

 אומערע
 לטליכקײט
 משכיל׳ס

 איז קוקט
 אין צוריק
נאי ׳ש...

 פאר יואש
פון שקײט

 אידישקײט
 שיכות ר

 נגליכקײט,
 ײנקשאפט
 [אנאמיש^

 ייגער...
 :יט האט
 דער ארן

אין ־ײכען

יטיזות.

 לשון־קודש־פױטקײט זײער אױך איז דעריבער .אינהאלמ טיעפען
 וױיטערדיגען א אין איבערגעגאינען ניט ,״מאשפיכר־צײט רער פון

 מיט פע־נוטק גלײך זיך האיען זײ לשון־קורש־גאציאנאליזם,
 פרײ־ די אפילו ׳און שפראכק א־.חךע אויף היהדות״ ״חיפת
 ״הײם־אידיש־ זיי^ר בויען אנגעהויגק האפק זײ, צוױשק זיניגע
̂נען זײ און—תורה דער אויף נא•־ קײט״  פראנצויזען, געװא^ען זז

גלויבען. משה׳ם פון װ. א• א. דײטש^ן
 די פון נאציאנאלע־לעבק דאש האט מזרח, אין אונז, כי.י

 געמוזט אלטעגליכקײט אוגזער פין אידישקײט קאנקיעטע רי מאשק,
 מאכק רײכער און באהל״ ״יהודי אל־יפ׳ן אויך גוטק צו׳ם זיױרק^ן

 ניט האט גלויבעך ״משה׳ס מערב׳דיגער דער אינהאלט. זײן
 האט אונז בי_י משכיל. אונזער אפילו בעצוייע־ען לאנג מןקאנט

 לשון־קורש־ דעש צומגנק גלײך ג^טוזט ״גלויבק״ דעם צו מק
נאציאנאליזם...
היחידה״... השרידה, היפה, ״דזשפה

I V

 בית־ פון גאש ב^פרײקיזײן געװאלט האט משכיל דער
אירישקײט׳ יעדעף פון בעפרײט זי ?ר דאט הטררש־אידישקײט,

 דער פון ליכט ״די חןיהײם אין .אימןרלאזק נזןטײנט האט ער
 איבערג־׳גלאזט נאר דא־יט ער האט שבתורה״(, )»המאור תורה״

לשון־קודש... מיט אפיםעל פ^רפוצט בית־המדרש־רוחנױת, מין א
ק  קײן נזךזאט ניט נאך משכיל דער האט אנהויב אין ד

 די אונט^רצוהאלטק װי היהדות׳/ ״קױם פאר כלל־פ-אניאש
 געוױרקט האט אינדװױרואליזם בירמןרליכער זיין אידישקײט.

 נא־ אידישער דער פון גורל צוש מןציהונגען זי_ינע יף1א אויך
 געפאדערט ער דאט בצבװ/ דינק צו איהר אנשטאט און ציע,

 י^רער איחןן ״זײט—ישראלר׳ לאהליך, ״איש ביחוד״, אנ/עבודה
 מתיר מען האט 'טראדיצי^ דער לויט דערהײם״. אין זיך בײ

 בית־הטדרש, אלטק דעם—הײם קאלעקטװיע אײן נאר ג^מאנט
נורא*ם״״. ״ימים א אין אשואל ארנינקומק מוז מען װאוהין

 ג^ועל־ אונזער אין תקיפה ני_יזן א אנגעקומק איער ם׳איז
 אידישער דער פון ארענ̂ז דער אויף .ענטװיקלונג שאפטליכער

 זיך מיט האיען זײ פאלקש־מאשק. די ארויף ז^נען ג^שיכטע
לײדענשאפטק, און שטימונגק פרישע פון אנ׳אוצר געיראשט

I
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שבזות.

 קזאנפליקט דער מןפיהלט ניט קײנמאל זיך ם׳האט ומןלמג אין
 מענשליכקײט דער און הײם דער אין אידישקײט דער צװישען

.גאס אין
 איהר אױף און גאס די מןהןןרשט האפען מאשען די
אדם״... ״אידישק א צבה־/ אידישק א בעשאפען

 פון לשוןיקורש־איר דער און גאם אין אדם אידישער דער
ק חןרהיים אג  באו־ אױפ׳ז צײטען ערשטע די אין זיך צװישןןן ה

 ערשטענם, .ג^קעמפפט ניט קולטור אידישער דער פון דען
 מין אנ׳אנדער גאר געפלאקערט זײ צװישק דעטאלט האט

 מיט פערנומק געװען בײרע זײ זענען צװײטענס, אי;, מלחמה,
 נאך .שונא אלג^טײנעם דעם געגען קאטפף אנ׳אלמןמײנעם

 ־р אפילו צי״יטק י^נע אין האט לשון־קודש־איד דער מעהר,
 גרויםע. און אדם״ ״אירישק פאר׳ן פחד שטיקעל א קראגק

,איד^אלאגיע זײן צו עהרע־מןפיהלק .  דעטאלט איז אגב, .
 בעל־הבית דער און אינטערעםען, ממשות׳דיגע פון צײט א געװק

״נאט־זאכק״... װעגק גזןקלערט װייניג איבערהױפט דאט
 צע־- תשובה־טעג• ״גרויםע״ רי אנגעקומק זז$נען דערנאך

 די—ערפילט ניט חלומות, שעהנע די געװארען זײנען שטזךט
 מתודה־זטן גענומען זיך האט עולם דער און האפנונגק, גרויםע

ק האט הזה עולם װעגק .פרײהײטס־זינך זײנע אין  גארניט־ מ
ק האט—גע׳פועל׳ט  הפחות. לבל פעחארגען זיך אנג^הויבען מ

הבא... עולם מיט
איניערגע־ אידענטום אין מלחמה די זיך האט דעטאלט

קולטור... אידישער א פון באדק אױפץ טראגק
 נאצי־ וױיטערדיגער זײן אין האט המון אידישער גרױםער דער

 צו־ שטרעבען אנגעהויבען ^נטוױקלונג אנאל־געזעלשאפטליכער
 אירי־ דער פון גורל אויפץ װירקוגג גרעםערע װאם א בעקומק

 איהרע און אינהאלט איהר חאראקטער, איהר אויף קולטיר, שער
 א שאפק צו שטרעבט ד^מאקראטיע אידישע די .פארמען

 אלטע. די גובר־זײן זאל װעלבע קולטור/ נאציאנאלע סינטעטישע
 ״איד״ צװישק תהום דעם אויםפילק זאל און בית־מדרש־װעלט

גאם. אין ״מענשעך דעם און הײם דער אין
 נאציאגאל־קול־ אין איז גאם״ אין ״אדם אידישער דער

 האט ארן באהל״ ״יהורי ביז׳ן דערװאקסק פרט טורעלען
.אידישקײט ־ קודש ־ לשון בית־מדרש זײן קאמפף א קלערט . .



ליטװאקאװ. מ.שמות.

ט נר ק י ל פ נ א  ק

מזןנשליכקײט

איהר אויף ;

 פון קודש־איד
בא־ אױפץ נן
 ע־רשטענס, .

 מין *נ׳אנדער
ט ־ערנומען  מי

נאך .שונא
Ф אפילו :ן
 גרויםע ארן \"

 ד^טאלט איז
 בעל־הגית ־ער

כק״...
 צע־ :ה־טעג,

די■—זךפילט
 מתודה־זיין ען

 גארניט מען
הפחות. לכל

איבערנע־ ום

 נאצי־ ערדינער
 צו שטרעבק

 אידי־ רער יון
 איהרע און לט
 א־ שאפען צ־ר

 אלטע די ־זײן
״איד״ יוױשק

 :אציאנאל־קול־
 ^ר־ האט און

.־ישקניט . .

V

.קול־ אידישע די בעפרי״יק וױל דעטאקוזאטיע אידישע די
 א טיט אנפילק זי חאראקטער, קאנפעביאנעלק איהר פון טור

 הםכם פולק אין כרײנגען זי ארן אינהאלט װעלטליכען נײעם
 די אויפצװזײפק שטרענענדיג .לעבק לעפעדיגען אונזער מיט

 קולטור, נאציאנאלעו־ א פון מדרגה דער צו קולטװ־ ־ פאלקם
 פאלקס־קולטור די אז מיט צי_יט זעלבער דער אין זי װירקט

 אוצרות אלע ״איבערדיכטען״ זיך פאר און פארטזעצק ירש׳ענען, זאל
 דער פון—קולטרר נאציאנאלער אײנציגער איצט ביז דער פון

העכרעאישער...
אידיש... פון אידעאלאױע די געװארק בעשאפען ם׳איז

 אנשטויםען גלײך געמחט זיך האט אידיש־מנװעװנג די
שק פונ׳ם װירערשכאנד גװאלדיגען א אין  ״יהודי בעל־הנתי׳

באהל׳/
 אידישקגיט װאם הארץ, דאם טוט־װעה בעל־הבית דעם

 אדרבה— טון גארניט דעם געגען קאן ער און אונטער געהט
 צופיעל געגק אפט גאנץ זײגק אינטערעסק אײגענע זי_י;ע

 פלעגט צײטען, ־ המדרש ־ בית אלטע די אין ,1אטא־ אידישקײט.
 זײן פון טרײםטען פרינץ ־ שבת מיטץ הפחות לכל זיך ער

 שבתים ?. איצט איער .װאך גאנצער דער פו־ן לעבען מגושמ׳דיג
 געהט אידישקײט—יתרה נשמה די בטל, װערק טובים ימים און

 אזוי נאך ד^ך איז כײנקשאפט אידישליכע ־ אלט די און—אױם,
.גרוים . . !

 ראםאנטיזם ־ נאציאנאל טדרש׳דיגען ־ בית זײן אין ער האט
 טעג זיבען אלע אויף געפיהלק ־ שבת די פונאנרערנע־טײלט

 אידישקײט ־ קורש ־ לשון פון פארם רער אין און װאך דער פון
 זעם/ יעגור ,״עד הארצק אין טיעף בז$האלטק געװאלט זײ
 צז$;טר א רוחני׳/ ״מרכז א גרינדק ערגיץ זיך ס׳װעט װאנק ייז

 צי ישראל, ארץ אין צי אײנם, אלץ—גײסט אידישק פאר׳ן
גלות...־ אין

 צזןשטזךק װיל און בעװ^גונג ־ ־אידיש ״פשוט׳ע״ די קומט
חלומות... לשון־קודש זײנע פון צויבער דעם

אידיש.’ געגק מלחמה אין ארוים איז געל־.הפיה דער
 פרט־- אטאליגער זײץ פון אפזאגען געמוזט זיך ער האט דערבײ

פאר כלל־פראגראם א בעשאפק שױן האט ער און אידישקײט



שמות.

 ארײנ־ אנגעהויביען האט איד אידישער דער היהרות״. ״קױם
 אנט־. ארוים לשון־קודש־איד דער איהם איז—״אהל״ אין דרינגען

 קודש׳ען ־ לשון ־ פאר װיל עי שול: אידישער דער ייז... קעגען
 גבורים די .אנשטאלטק אידישע אלע ז^רציהונג, אידישע די
ק לשון־קודש פון אי  אכער—גאם אונזער ביז אפילו ד׳צרגרײכט ה
 קודש׳ען ־ לשון פאד \״ אידיש ,אוים :לאזונג מיטץ וױ מעהר, ניט
 גלויבען זײ נאר—זײ צװישק אײניגע נאר פאךערק גאם די

. די נלויבט קײנער ארן ניט אלײן :ח$רין . יצ. נ
 לשון־קודש־אי־’ זײן ארויםגעשל^פט דאט משכיל דער

 איהר ארויםטרײםלען איהר פון וױל ער גאם, דער אויף דישקייט
אינהאלט. ני_יעם א ארײנטראנען איהר אין און ישיבה־שימעל

ק קאן אינהאלט ני_יעם א ־,פא װאם נאר  ארײנברײנגען מ
 םאנקציע אײנציגע און העבםטע איהר װאם אידיישקױט, א אין
ק זי געפרובט זיך ער האט .ויגדך״?.. אביך ״שאל איז אנ  מ

 ״אהדות די אנשטאט װעט ער װאם דערמיט, װעלטליכער אניםעל
 אנ־ ארן היהדות״ ״מוםר רעם אונטערשטרײכען מעהר הבורא״
.״העברעאיש״ זאגען קודש״ ״לשון שטאט . .

 גאט א אהן װעלט־אנשױאונג ר^ליגיעןע א געגליבען איז
 דא^ און הײליגקײט איהר פזך^א-ק האט װאם שפראך, א און
 קא:ק זיך זאל זי וױגלכע אױף װאכעדיגקײט, שום קײן גיט

.שטיצען , .
.שמית בארג א געיליבק ם׳איז . .

%

 נאך לעבט פאלק אידישק פון מעהרהײט ב^דײט׳ןנדע א
 דער .אידישקײט ־ המדיש ־ גית פון שטימונגען אלטע די מיט
 שװערער, א איז קולטור עולמ׳שער א צו מאטען די אט פון װעג

ק .בעזײטער דערנער מיט א  נצחון לעצטק דעם אפהאלטען ד
 אינגאנצען אײגענטליך, הײםט,—אידישקײט אלטער דער אימןר

ת... דעם גובר־זײי גלו
 דער אין אפילו שװאנקעגישק מעגליך זןןנק רערפאר

 איהרע פון אײניגע רופען איצט אויך און גופא, מןװעגונג ־ אידיש
,בית־המדרש אין צוריק אהין, ׳פערטר^טער

לע־ אונזעי פון אומשטענדק אי^קטיװע דאזיגע די אין
 • העירעאיזם דער כוהות זײנע שעפען לאנג נאך װעט בק

דורכגעהן מתק װעילק אידעאלאגיע ־ קודש ־ לשון דער ך ר ו ־ד
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^ליטװאקאװ. מ

שמות.

 ארײנ־ זױבק
אנט־. ארוים

קורש׳ען ־ שון1
 גכורים די .

איער—גאש
 קודש׳ען ־ שון1
גלויניען זײ ־

 אי־ ־ קודש ־ ון!
איהר ־ײםלען

.אינהאלט
 ארײנברײנגק

 םאנקציע יגע
ק זי :ט  מאנ
 ״אהדות די ט

א;־ און ־ות״

 גאט א אהן
 האי£ און ײט

קאנק זיך 1

 נאך לעשט
 ד?נר .טקײט

 שװערעו/ א
 נצחון עצטק

אינגאנצק ;

 דער אין ו1;
I איהרע פון

 לע־ אונזער
 .הןןכרעאיזם

דורכגעהן :ן

 א צו ענטװיקלרנג זײער אין ^לעמענטען איגעשכאנענע די
 די קומק מוזען װעלען לשון־קודש צו קולםור, װעלטליכער

. אין צוריק רופען װאש אידיש, פון בעלי־תשובה . שול.
 וו^רען געשאפען נאך ש׳װע^ען װאס װערטק, אלע די נאר

 די פון פעפרײק קאנען ניט - דאך זיך װעלק קודש, ־ לשון אײ
 װאש צופאל, קײן ניט ראך ש׳איז .שטימוננק ־ למקום״ אדם ״בין
 ב^רדיטשעװםקיץ, און אחד־העםץ ביז קראימאלץ נחמן ר׳ פון
 *уב אלע ז?}מ$ן—״המתמיד״ און ,לאך ביז תפארת״ ״שירי פון

 חרכגע־ ליטעראטור ה^כרעאישער דער פוץ װןןרק דײט^נדע
 איז צײט זעלבער דער אין אוץ—רוחױות, ־ אטונה מיט דחנגק

 עולמ׳שע ־ שאציאל מיט דורכמגדרונגק ליטעראטור אידישע די
.שטימונגען

לשון־קודש, בײ לערנען דארפק פיעל זיך װ^ט אידיש
 פחן־ זי_ינע פון אניז^גען ניט זיך װעט אזין ניט ער-קאן אנער

 נאציאנאל־ עולמשק אונזעל י-ון שפראך א זײן צו טענזיעש
 אײנ־ די אמאל אפשר—װײם? װער—ארן שאפען, קרלטררעלען

שפראך... ציגע
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.מײזיל נחמן

אונצופײדענהײט. גערעכטע
שע ארי טער שטריכען(. )לי

 אידישע די האט אומשטענדק גתםטיג^ יקײן בײ ניט
.װעג איהר דורכגעלײגט ■ליטןךאטור

 אנהױב־אז פון ליטעראטװ־ די איז פןןלקער אנדערע בי_י
 לע־ מיטץ פאלק, מיט׳ן צוזאטענגעגאםק און צוזאמענגענונדען

 די אויך איהם מיט צחאמק װאקםט ל^זער, דער װאקםט און—;ןער
 פון וײרקרנג רער אונטער זיך געפיבעץ לעזער די ליטעראטור.

 פון זײ ציהען חױנה גײסטיגע גאנצע זײער ליטעראטור, ד?ר
 ליטעראטור די :איהר אויף אויך זײ װירקק איינצײטיג און איהר

 זיך נאך ציהט װאם ױי״יזער, ־ װעג דער מירה־דרך, דער איז
 און נלוט ליטעראטור דער גיט־צו פאלק דאם און—פאלק, דאם
.איהר אויף שט־׳ןמפל בעזונדער זײן לײגט־ארויף און חױת

.אונז בײ געװען איז אנדערש גאנץ
 איהרע פון ערשט אין ליטעראטור אידישע די בשעת

 לעזער, א איר־ א עקןיסטירט לאנג שוין האט ארו.ים ■וױקז$לעך
 שפרא־ אנדערע פון און העבחןאיש פון ג^נאםען האט װעלכער

 א:־ נא״־װאט האט װאם ליט^ראטור, אידישער רער בײ כען.
 האבק װעלכע ׳די נאר פ^רבליבןןן זײנק שפראצק, געהוינײען

 העברןןאיש פון שפײזק זיך געקאנט נימ און בלײגען געמוזט
 ליטערא־ אידישע די זיך איז ליטעראטורק. אנדערע פון $דער

 צו־ פערלאזטק און נידריגען איהר אין געיליבען צײט א טור
 לעזינר פשוט׳ען איהר פון געשמאק צו׳ם צוגעפאשט זיך שטאנד,

 ליט^ראטור אידישע די אויי און א־יאפגעלאזט. זיך הויך זײן צו און
 אגנעמען און צוימק די צעברעכען געפרובט װק־עס־־אין האט
 איז זי װער דערמאנט שטענדיג איהר מע; האט פאורמען, נײע
.בעשטימט איז זי װעמען צוליעב יאון

פערשײ־ פון .אומגעייטק לאנע די זיך האט ביםלעכוױיז
.р:ут ק ה$ט זײטק ליטןןדאטור: אידישער דער צו נ^לאזט זיך מ

 דער
 אידיש

 דער
 פאלק
 יל^זעו
 ^געמוז

א :איז

איריע
אינ׳ם
־פ^רנ׳

׳פ .־און

■טעלי)
לײןן-ני
̂קרכ .ג
פ^רב
נארמ
ליט^ו
נ־שט
■מיט

 אינטז
п אי 
ר 'יא

ד ־אין

ריגען
אידמ

לי די

אין
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מײזיל. נחמן

. ט ײ

אידישע די

 אנהויב־אז ;רן
р, לע־ מיט׳ן 
в די אויך איהם 

 פון װירקונג
 פון זײ ציהען

 ליטעראטור די
 זיך נאך ציהט

 און בלוט טור
איהר. ׳ף

 איהרע פון :
 לעזער, א 1אי

 שפרא־ ,דערע
 א:־ א־י־װאט

 האכען יעלבע
 הענחןאיש ־ון

 ליטערא־ ־ישע
 צו־ ;ערלאוטען

 לעזינר שוט׳ען
 ליט^ראטור וע

 אננעמען און ן
איז זי װער

 פערשײ־ פון ,
ליט^־אטור: ך

 ברײטע די בי_י בעװאוסטזײן נאציאנאל^ן ■פונ׳ם װאוקם דער
 און ארבײטער־מאםען די פון אויפװאכען דאם פאלקם־שיכטק, אידישע

 אײנענע פון ג^ניםען אינט^לינ^נץ איריישער דער בײ דורשט ז־ער
 שטראמק נײע אידיש צו ג^בראכט האבען—קװאלען, ־ פאלקם
 האט ליטזךאטור די אז גורם־מךוען/ האט ׳־אם ארן לעזער,
 מןדײטונג איהר און גר^גען אטאליג^ איהרע פון יארויס ג^מוזט

גןװאקסען. מ^הר און מעהר אלץ איז
 צאל די ג^װארק פ^למ^הרט ניט איז су װי לאך, און

 ליטעראטור אידיש^ די ניט נאך ссупус ל,уזуל אידישע
 דארף ליטעיאטור א װאש ארט, אזא לז^כען אירישען אינ׳ם

 נרוים אזוי נישט אונז. בײ נאך איז ראלזנ איהר און פ^רנז^מען,
.בערי_יט^גדיג ■און

су אינ־ ־ *בעלי־תשובה״ אידישע פיעל איצט• פאראן זײגען 
 זײ נאר ליטץראטור, אידישע די לײ^נען װאס ט^ליג^נטען,

 צוריק־ די צװיש^ן ניטא איז су ערט^רוױיז. און צײטענוױיז זי לײ^נען
םטע שטאלקע, קײן אידיש ארן אינט^ליגענט^ן געקומענע  פ̂ז

 זאגען, כ׳װאלט נאטירליכע, קײן זײ צװישק ניט זעהט מ$ פ^רבינדונג,
ל .ב^ציהונגען נארמאלע ן ן י פ י צ נ י ר  אידיש^ די זײ האיען פ

 זײנען זײ אבער קױם, איהר ב^שט^טיגט אנערק^נט, ליט^ראטור
 דוריג^ררונג^ן װײניגער נאך און איהר מיט ג^בונדען נ־שט
.גײסט איהר »יט

ך ^ עיקל ח ג י ד נ ע ט  האלג־ די זײנען ל^זער אידישע ש
 שוין איז זײ פון טײל א בײ .ױג^נד מאםזןך.־ און אינט^ליג^נטען

 ,ענין ־ תיתי ־ מהיכי א זאך, ־ בײ קײן ױשט ליטך־אטור אידישע די
 און װארצל^ן טיעפע געלאזט ליט^ראטור אירישע די האט ירא

 אנ׳ארט פ^רנעטען הויבט־אן זי וױ ב^מזךקען/ שוין קאן מען
ר פון הערצער און מחות די •אין ע ױג^נד. ד

בחשוב׳־ א פערנ^מען ^ф די .אט צװישען אפילו נא־
ן  ^לט^רע די נאר ג^שעצט אוןי ב^ליענט זײנען ארט, ־די̂ג

 אמת זײ זײמ$ן ױנגםטע און ױנגע די שריפשט^לער, אידישע
с כעקענט, у זײ צו ניט אופן בשום איער זיך פיהלט 

 דער פעהלט су און ^לט^ר^, רי צו װי אבטונג, און ליעבע די
. א־ינטז$רעט צוציהענדינער און ל^פעדיגער
געװארק, ג^מעהרט שטארק ל^ז^ר אידישע צאל די איז און

אויף פאדערונגען די פערגר^ם^רט אזו־ זיך ש׳האבען און
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ע ט ײט. גערענ אונצופרירענה

זיך
פא

 ױזןרק די אויף א־וים, זיך ם׳װייןט װי ,Щ פאלט—אידיש־כוך א
 פערשײד^נע די אש, און פ־ץ שלום־עליכם, מזןנחןלי, פון

עכ גזןלײןןנט װײניג ומ$רען ירנג^ אונזערע פון אנך־ שריפטען
 בר־יטע דאש צװישזןן פאפולער זײ זײנק װייניגער נאך און

у ф ףא .פונליקוט ־
קל געזאט^לטע אלן$ די װאם ערקל^רען, מען קאן ױאש מיט

 צוג^־ ניט האפ^ן שריפשטןןלער װנג^ אונז^רע פון שריפט^ן
ל^ קאן לזןוער? די פון אױפמערקזאמקײט בויטיגע די דך צו צויגזןן

ק у די צו טענות מיט קומץן ט ф" ר פאר ץ דע י^צי־ קאלטער ר
איז _ ? ױנג^ אונזערע צו הונג

םאמיט איבערפילט צופיעל איז ליטעדאטור אידישע ױנגץ די
1או און שטיקלעך זיך אין ^:טהאלטק װאס שײפטץן—»שריפט^ף,

וויז  גאנץ א פון ל^פען אינ׳ם מאמענטק אײנציגע װזןגען בר^קלעך
ל* אײן כמעט ב^האנדלק װאש שריפט^ן, מץנשק, קרײז אײנג^ן

 לעבק אנ׳ארט וױןגק דזךצעהלען און טיפען זז^לנע די און
.אגחךען צו׳ם אײנער עהנליך גאנץ איז װאס

שרײ־ י^נעם אדער דעם פרן סקיצען די אין אז זי_ין, מ^נ
 זיך װארפ^ן שטריכןןן, פשיה^לאגישע: אײניגע פאראן זיעען בער
 רעאלים־י ריכטיגע זיך ב^גענענ^ן נאטור־בילדל^ך, שעהנע דורך
ז קאנען םקיצען קלײנ^ אזוינע דאך פרטים, טיש^ ײ װ נ ץ ט ײ  צ

о נאר בעפרידיגען р אינכ^ליג^נטען г у ф מןנוג^נט װעלכע־ 
 בשומ אנ^ר רמזים, קורצע און װזןרטזןר אײניג^ מיט אטאל זיך

 דורשט דעם ב^פריריג^ן צו אימשטאנד ניט זײ זײנען אופן
• לזןז^ר ־ כאש$ דעם פון

̂רק דאש כדי  אויפמ^רקזאשקײט רי זיך צו צוציהק זאל ווז
 מוז לעייער ־ כאכען דעם אט פון איב^רהױפט לז$זער, פונ׳ם

оу חן-צעהל^ן לזןב^ן, פולפארביג ׳רײך א דורכפיהרען 
פא צוזאמזןנשטױםונגען. שטארקע מעשים, אינטער^םאנט^ װ^גק

ר ומןלט׳ל י^האנרץלטזן דאם בשעת אפילו ארן א ך פ ״ איזי זי
 אױפרעק^ן װזןרק דאש מוז מןשעהענישק,- אוים^רע אין ארים
 ארומרינגלען איבץרלןןבונגק, טיעף־רײכע אינװיײניגםטזן דארט

 מוזי לןןפק דאש סשיבה, פולפא־פיג^ר ,,כרײט^־ א םיט עש
רק איב^־געג^פען און אויפג^פאשט א־יגענארטיג  װןח־ן, אין װן

 פוג׳ם ב^לויכטונג און אויפפאשונג ב^זונרערער דער ראנק א און
װיקלען װאש ג^שעהנישען, אינטע־עםאגט^ די דאנק א מחבר,
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מײזיל, נהמןפרידענדוײט.

 ויץרק די אויף
 פזןרשײחןנע י

 געלײ^נט יגיג
בר־יטע דאש

}у געזאמ^לטזן 
у\ צומן־ ניט 

? ר ױנ ע אן ל ק

צי־ יןאלכע־ מן

 מיט ימךפילט
 און שטיקלעך

גאנץ־ א פון
 אײן במעט *׳נן

לזןיען נ׳ארט

 שרײ־ י^נעם
 זיך װארפ^ן

 רעאלים־י טימג
ז ײ װ נ ן ט י ן  ׳

:у- בענוג^נט 
 בשוט אנ^ר ,

דורשט רעם

 פמןרקזאטקײט
 מװ ען־לף^ר

 חןרצעהלןןן
 .^נשטויםונגען

ך ־אר איזי זי
מ,£יא קר ק ? י

 ארומרינגלק■
с מוזי לעפק 

ק  װז^יק- אין ׳
 פונ׳ם לויכײונג

מ װאס ק־ װי

ן און פונאגד^ר זיך  ג^קומט טיפ, חןם ארום ארוים זיך וױי̂ו
ק און פארב  טענליכע, טאג־ און געיױנהנליכע דאש אפילו ל^ג

у דעם פעראינטעדעםירט עש ф זיך. צו צו ־ איהם צי־זט און
אוועקמ$גאנג$ איז ליטעראטור אידישע ױנגע אינזער

ט װעג, ג^פעהרליכען א אויף  יײ נא־־ זיך האלט זי װאש חךמי
.^רצעהלונגען ־ שטיקלעך און סקיצען קלײנע

 ם׳איז װאםןך װ^גק ומךטזך האלמן שטריב^ן, קורצ^
 אימןר־ נאר קינםטלעריש ג^שילדערט ניט כענשק, און לעבען

 אלײן ל^בען ד$ש בשעת און ארפן, פשוכ׳ען אויפ׳ן דערצעהלט
 אינט^רןן־ זײ; נישט אפילו קא:ק מ$טײן, און אײם אויך איז

у ^נטװיק^לטק פא־׳ן םאנט фק אלײן קאן װעלכער ״ עי  צונ
אננ^־ רםז כדרך האט מחגר דער װאש דאש, דע־שאפק און

у פשוט׳ן פאר׳ן—וױזק/ фארן פר^מר לחלוטין עם איז ר
.לאנגװײליג

 דאס װ^גען ד^־צ^הלק װעלכע םקיצק, קלײנע אל^ די
у у т אפג^װנר^־טע פער׳יאוש׳טע, אומגליקליכ^ די פון לעבען 
 פון הארצװעהטאג־ימיג־ג^פיהל־טאן דעם אין צי לי״יט״ ״מנגע

 צי נאמבערג, л ה• פון קאלטקײט קלוג^ר דער מיט צי אנבי, י. ז.
 קאנען שאפמאן, נ. פון גלי_יכגילטיגקי_יט הארט^ר דער מיט

у י ד ג^בען עפיש אפשר ф,~\ ל^נען געשילרערטע דאש װעטק 
*Р זײנק ה^לדען די פז־ן לײדען די און נאהענט איז

 נײמךיג זנינען ל^זער רי אט .לײדק זײך־ע אויך װיש^רמאםק
 רי אין ל^בען ב^קאנטע דאש געהט־חדך אזוי װי װיםק, צו

 צורה א פאר װאס און שרײבך־ י^נעם אדער דעם פון װז$רק
.איהם בײ שטרעבק זגין און טיפ ב^װאוםט^ר דער ב^קומען

ר ^נטװיק^לטער דער נאך, און דעם װןןרק אין שוין זוכט לען̂ז
 שרײי^ר דעם װןגען פיעל װיפ^נדיג אפטמאל און שו־ײמך,

 װאש שוין, זןר קוקט מענשען, און ל^בען צרם בעציהונג זײן ארן
 ̂ש װי און גז$ראנק שרײיערם דעם איצט נעמט עש גאנג א פאר

 הארץ־ און אנשויאונג ־ װזןלט זײן זיך בײט און זיך ^נטוױקעלט
.שטימונגזןן
 אהן װ^רק צו׳ם צו־ ־ געהט װעלכער לעזער, פשוט׳ער דער

 מײנונגען, פארלויפיג^ ׳טע1פעשטגץשכעל ם׳איז װאפערע
 דעם פון חשיבון קײן פיהך^ן צו אימשטאנד ניט איז װאש

ר ^נטוױקלונג, איהר און שאפונג שרײיער׳ם ע у ד ф, װעלכער 
זיבט ל^זער ר у ד ז^לבםט, בוך צוש גלײך, בוך צום צו ־ געהט
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אונצופרירענהײנו. גערעבטע

ן אין ^ ד ע  האנד־ צוציהענדיגע אין מעשים .שפאנ^נדינע יװ^רק י
 כמעט אויםנעהם, קלײנ^ם א גאר אחױן איז, דאם און לונג.

 ״אינ־ די פון שי־יפטען די אין ניט ״שריפט^ף, די אין נישטא
 רי פון שריפטען די אין ניט און שרײמך״ ־ ט^לימןנטק

.־שרײב^ר״ ״מאםען
 אין םי_י זןרשטע, די פרן וו^רק די אין םײ לעןנען דאט

 אינהאלטםפול, און רײך אזוי נישט איז ל^צטע די פוין װ^רק די
 פעראינ־ קאנען זאל עם שפאנ^נדיג, און פולפארביג אזוי נישט

 יענ^ אזוי די, װי װיעדער, און ל^זער דעם טעחןסירען
 פאן דער ראמ$, אײנגע אז^לכע אין מענשק זײערע מןבען

 אײנ־ און אײנארטיגקײט די און קלײנ^ר און שטאלןןר אזא איז
 זאל וױךק דאש ■אונמעגליך ם׳איז אז גרוים, אזוי איז טאניגקײט

 אין איהש אימךטראגען ארן ל^זער דעט זיך צו צרציהען קאכעץ
.װ^לט ג^שילדערםער דער

 זײנען װעלכע, שרײבןך די אז ־זאפק, צו מןװען איז עם
 נאנץ־ געװען זײגק װאם שיכטק,־ .אנדעי־ע פו-ן יגאר אנג^קומען

 שרײ־ די אן ליטעראטו־ר, פון אפגעריםען אינגאנצען אדער וזײט
 פארמק ליכ^רארישע די אייעראנדערשען אינגאנצק װ^לק ב^ר
.טראריציעש אײג^נע ני_יע, זיך טיט ברײנמןן יומןלען און

л$־ שרײבער״ ״טאש^ן־ די р פזנרנוטען האיען וו^לכע 
 האיען ליט^ראטור, אידישער יעמןר דער אין ארט נ^דײטענדיג א

 נישט און אויפמ$טון ױאש ־ וױייניג אײג^נטליך הינזיכט דעם אין
.אוטשטאנד דעם אומגעייטען

סױזש^טזןן, די אינהאלט, דער נןןביטק אמת זיך האט ןןס
 ־р א־זןר ייז איז װאם נײ־וו^לט׳ל, א עפיס צוג^קוטען איז זןש

т די איונז, פון פ^רבארגען װען р 'ж דער פון אב^ר פארם 
 אלג^מײן אין שרײבען,איז און "שילד^רען ארט אם1 שאפזננ,

 פון אײניגע אין וױלשזןנבערג און .אש זיך, פ^רשטעהט .חױן, )א
.ז^לבער דער נ^יליבעך װזךק( זייןןרע

л) ,״אינט^ליג^נטען־שילײבער״ די  •л ,אניי, י. ז• נאמב^ת
 קאפלאנאוױטש( л שאפמאן, ׳ג. שטײנב^רג, יעקג שניאור; ז•

р^1 האמןן р| פון םקיצק קורצע און יילדל^ך אפג^ריםענע 
ל ניט זיך קאנק װ^לכע ־אינט^ליג^נטען, ־ גלײכ^נם זייער^ ן  ד

 בלאנדזשען־ און װאנד^רק ׳קכל^ ןאי “1*ז 1ײק יצ שלאגען
 בזןשטימטען א אהן גאטים־ו^לט ־גרוים^ר דער איכער ארום
לאנג־ נודנ^ פיהרעךא און װילק ב^שטימטען א אהן ציעל,
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מײזיל. גחמןרענהײטי.

 האנד־ ריגע
 כמעט נהם,

 ״אינ־ די יון
די פון :ן

 אץ םײ ׳וע
 :האלטםפול,

 פזךאינ־ .ען
יענ̂ן אזוי

 פאן דער ;■
 אײנ־ און

 זאל ווערק
אין איהם ן

 זײנען לכע,
 גאנץ־ :װען

 שרײ־ די >ז
 פארמק עע
 • ים

 פערנוטען
ק וטװ־• אנ  ה

נישט און י

 סױזשעט^ן,
 --р א־ער

 דער פון ר
 אלגעטײן ן

פון אײגיגע

, л .כי, י א;
 לאנאוױטש(

 פון םקיצק
 חןר־ ניט י

 ילאנדזשען־
 ;ןןשטיטטק

לאנג־ ודנזן

ק טיפען רי .עקזיםטענץ זױיליגע חןי  ג^שילדעיט זײ גײ ו
 צװי־ לןןבק, ארוטיגק פונ׳ם אפג^ריםענע זיך, -אלײן>-פאר

.חדר לזןהרעו־׳ם אדער ץקסטןןרנ׳ם דעם פון װענט די שען
ליפמאן־ ראזענפעלר, י• רײזין, )א. שרײיער״ ־ ״מאםק די

 אין שטאק אויבזגרשטק פונ׳ם אראפגזגנידערט ה^יען לעוױן(
 מיט מענשק, אנד^רע מךויזק האיען און אראפ קעלער

 דעם מןוױזק האפען זײ אויך נאר לײדזןן, ארן יםוױם ■אנרערע
 אײנגען זײן אין ארבײטער פערארימטען דעם אדער איד קבצנ׳ישען

 ץרצעהלונ־ זײערע אין געגעבק זײ האיען װיעדער און שטימנל
ק  אנ׳־ װעהטאגען, און יםורים זײנע מיט אלײן איהם ׳ם ה י א ג

 ר־ױשענדיגק ארומיגק‘ פונ׳ם אפגעריסענעש און ■אפג^זונדערטק
ך מעהר א האט ־און אויפהער אהן װירקט װאש ל^פען, ח  א

איהם. צו שײבות זוײניגזןרע
 ג^קאנט ניט דאנען לזגצטע די הן זןרשטזן, די הן און

 זײנע מיט איהם תרבפיהרק נויטיג^, דאה טיפ זײער צוגןןבזןן
 גע־ פון םגיבה ל^ב^נםר-ול^ר .כרי-יטער, א אין אינע־לעיונג^ן

 אז אזו/ י ג^שעהנישק ־גזןװעהנליכע אויםזך אדער זועהנליכע
 מענ־ ״שװאך־קלײן רעם אט פון מגש^כ־טע ־ טאטענט דער פון

 ם׳זאל און זןרשיעונג בזןדײטזןנדיגע א אויםװאקם^ן זאל ־שזןלע״
.גרויםעם און װיכטיגעס ^פים־װאם בילדק ■זיך

 ניט איז חןם אין שולדיג אז טענות> אלטז$ אלע די און
 איז װאם ג^שילחךטע:, די פון לןבען דאם נאר ־ שרײמך, דזך
 אוץ ניט, טענות קײן כלל זײנעץ גןןשעהנישען, אין ארים ־אזוי
ק ג^װען צי_יט • נענוצק אויפהזךען שוין זײ זאל מ

בען אײגען טיפ׳ס חןם ־פון ארימקײט די  כלל שליםט ל̂ז
 צו־ און רי_יך זײן זאל איהפ װ^גען װזןרק דאט אז אוים, ניט

 אונ־ דעם אין טו־אפען קליינער איין טאקי איז מ^נש א .טיהענריג
 א דאך איזי ט^נש י^ר^ר אבזןר ל^י^נם־יש, גרויםק געהויער

 טראגט װאם טײל, א ל^בען, רויש^נדיג^ן ארומיגק פונ׳ם טייל
 אײנגעפלאכ־ איז און אל^ם װיל^נדיג, נישיטי װיל^נדיג, זיך אויף
а אין טען р געױעכ. אלג^מײנ^ם

 איז ומ$ן .ים4א איז ז^לנסט די־טיפק פון לעכק דאם
 לעבען זײן מיט טון ־ צו האט מזןן בשיעת געװארען, ג^ר^דט ץם

 אײנג קלײן, זײן פון דעקאראצי^ ארימ^ר ד^ר צװיש^ן ^לײן,
 אין אמות ד׳ דינע פון ארוים איהם אנער מען פיהרט חדר׳ל.

אין םביבה, ארימיג^ די מען שילד^רט װ^לט, גרוים^ר ד^ר

2 7



 ראר^ די אט מןקוםט ד^זאלט זיך, געפינט װעלכער
 אומנליק־ קליין ד^ם פון און צורה אג׳אנדער גאר פיגרר

 דאן װאקסט יםורים, זײנע זיך לײדט ז־ואם ׳уלуנשуמ, ליך
 בןןוואוםטןר א אין קלאם, ב^שטימט^ן א פון טיפ חך־ ארוים

 גאנצ^ א א־וים זיך וױיוט זי_ינע פלײצעס די אונט^ר פון .תקיפה
 טיפ דער װ^לכע מיט װ^לטק, פ^רשײד^נ^ פון מ^נש^ן מחנה
 ז^לנםט פיגור די ארוים טרעט דאן און פ^רקעי, אין קומט־

שא'פ^ר. ארן יולט׳^ר אויך
״ױנמן־ אלט^ у^ут די פון בלעינן־ ח. י. דאך האט

 לאנג ־ יאהרען שוין זיך מיהט למשל, אנכי, י. ז• װאם לײט׳/
Ь'ву ״בח־ף״ װ^רק טאלאנטפולזן ג^שאפען ניט, קאן און מאבען( 

ק דאס װאו ״(,1לנקײי ״פםניב עי  װנגע פער׳יאוש׳טע די פון ל
 זיי^ר און /רуזуל פא־׳ן אינטער^םאנט אזוי געהט־דורך לײט

 א אין איהם כי_י אויפג^װאקםק איז אומעט שװערער הויט^ר,
 ױיםק און פלאטז^רק װאס נשמות, פון טראג^די^ א טראגעדי^

. פון דאך בלגיב^ן און ןןרגיץ־װאו ןיך . ק. ט נ או
 יונגןן די װעלכ^ מיט ״שריפטעך/ פ^רשײד^נע די אין

̂־וא־ ־ בןרײבט צי_יט לעצט^ר דער אין איז ליט^ראטור אידיש^  גז
 פזןרשײ־ אין און ד^רצעהלט, מאל צופיעל פיעל, װערט ׳רען

 װאס ױנמןרמאן, דעם װ^גען איב^רג^׳חזר׳ט, נוםחאות ד^נע
 נויטיגט װאה ל^הרער, א װ^גען װאס, צו ניט װײםט און שטר^גט

 װאם הונג^ריגען, א װןןגק נישט, גז^פינט און שטונדען אין זיך
.נישט ב^קומט און גמילות־חסד א ץכט

с у אידישער ױנגער דער אין :װ^רטעל קײן נישט ר$ך איז 
 משפחה־ל^נען, גרײטזן דאם אוים כמעט פעהלט ליט^ראטור

.גאסק און הײז^ר פון קינדער ארן עלטערען פון לעבק א
,״בחור׳שע/ א כטעט דאך איז ליטזןראטור יונגע אונז^ר

 אנ׳אײן פון—לי_יט ־ ױנגע—בחורים מיט נ$ר טון ־ צו האט זי
. אײנציגק און . חדר.

 ױנגע אונז^רע פון »שריפטען״ די װאם ניט, חדוש קײן
 מ$גק ד^רען זיך לאזען עם און ל^זער, דעם דער^םען האבען

שטימען. אונצופרידענע זײ
ק קאן האבען טענות  איברינ. איז су און נישט מ

су זאל װאם ערצעהלונג, נרויםע רי אויסװאקם^ן מוו 
 לעננק אידישע דאס ארוטנעמען סא;טערуרуאינט און ברײטער

 םуפולפארביג /סуכירנ פארם טאלא־טפולער א אין בעןуג און
האנדלונג. צוציהענדעע.־■ און שפאנענדיגער א מיט בעןуל

אונצופרידענהײט. גערעכטע
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*( בורנעפ. װאװע
I

 הײמישזך דער זײ צוױשען זיך האט יאהר פיער גאנצ^
 זיך ז$ר האט געענדעט און ג^צויגען שדוך קלײנשטז$דטעלדיגער

 בת־יחירה, הורװיצ׳ם גדליה ר׳—זי װאס חךמיט, טאקי
 און אפג^שיקט תנאים די םוף־בל־םוף איהם האט— מירזןלע

 מיט׳ן פארנאנט אל^ ארומשפאצירק אנג^הויבק וױעדער אלײן
ליפקים. סטוד^נט קרומ^ן

 הייכזןר, און שװארצ^ר אנ׳אויפג^קומענער—טאטע זײן
 און־פערציג ־ אכט ני_י האט װאם עם־הארץ, אויםגעאײתנלטער

 ■װאמןריגע המדרש ־ בית נאהענט^ אין נעהק אנגעהויפק יאהר
 שטארק־ ד^מאלט שוין איז—דאװ^נען מעריב׳ם און מגהה

ק. לײטיש ־ שוױימןנדיג און רײך ךו  בײ תטיר זיך האט ער מ
 ג^טראכט ארומג^ררעהט, מויל אין פאפיראם א מיט חדר אין זיך

 פאםט оу װאם דעם, װענען און פאם^םיעם דרי_י גרויסע זײנע װעגען
 תנאים אפגעשיקטע די װ^גען. זאל איהם, פאר ניט אפשר

.רײדק זײנעם מחותן געװעזענעם דעם ומןגען און
 גראנע ־ שטארק ארן ניררימן א—זײנ^ מאמע רי און

ך האט װאס אידענע, מ  ג^אטעמט פעהלער ־ אסטמא איהר אי
 די װעגען איז—גאנז ג^שטאפטע א וױ שװער, און הײזעריג

 שפעטער, ־ העט ערשט געװארען ־ ג^װאהרע תנאים אפנ^שיקטע
שטארק־ א מיט און פנים אנ׳אפגעבר^נט מיט זיך האט זי װק

שטענדיגער, ערשטער, דער *(  טרילאגיע דער פון טײל זעלבסטי
אלעמען״. ״נאך

רעד•
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בורנעס. װאװע

 .אומגעקערט אוםלאנד פון רפיאה שום א אהן ג^מיט ג^פאלען
у* די געשאלטק זי יאט שטיל און שחורה׳דיג ־ מרה щ ъ у 
 אומזיםט זי האט װאם מאריעננאר, װיםטען מיט׳ן צוזאטק כלה
 און זץ־ שאקל^ן אײן אין געהאלטק אויםגעיראנט, מה און כח
 און שטיל דע־יײ זיך און פוט ־ ר^װמאטיז א אײנ^ט רײבק אײן אין

:געקלאגט פע־קל^רטערהײד
חןר־ חופה זוהנ׳ם איהר שוין װעט זי צי װײפט, גאט—

• לע־ק
 פיעל זײנען שטוב אין .יװ$ פא"־;אנט, אײנמאל און

 קרוטק מיט׳ן מיר^לעץ זי דאט ג^זעםק, מענשען פר^םדע
 א־ פזןנםמך/ אפ^נעם דעם פערבײ ־אהענט, דערזעהען סמורענט

 און, אײנהאלט^ן מ$קאנט ניט מעהר שױן זיך דורכגעהען,
а ארויםרוקענדיג *п -$  נא:־ איהר מןנומען ?ן,יכידר 1אי ?

:קול אטעמריגען ־ קורץ און הײזעריגק אויפ׳ן שרײען
 דעי עס, ינלײב איהם בײ קבצן, א שוץ דאך איז זך—

 אויפ׳ן הונט ױויא נאך, זי הוליןןט װאם־זש^ איהחןר, טאט̂ז
אט־אנן־די־אי.? שטריק

 ארן ■וואוקםיגןןר יאהרימך צװאנציג ־ און ־ זיב^ן דער ^ר, אין
о האט גחור, שעהמןר у אױפ׳ן דא אוי געקאנט נישט פערלײחןן 

:אנגעשריגען איהל אויף ארט
׳ ? אן נאר זי קוק שא: שאי.—

 ג?ה«לטק געװען, שטילער א און םילן א בטבע איז
 זי_יגז$ם טאטק שוױיגע־דיג^ן ־ גביר׳יש און אויפג^קרמ^נעם פונ׳ם

 צוגזןהן אלעפ זאל שטוב אין זײ בײ אז מןװאלט, האט און
 ןןר וחןלכע מיט פריצים, די בײ װי לײטיש, און שטיל אזוי
 געהאט. עםקים ז^יצעהן־יאהר־אן פוץ זי״ינעט טאטען דורכץ האט

 שטעד־ אין דא ילײבק מ$װק נישט נא- איהם איז אײנגענ^מזןן
у װי זזןהק, און טיל Ь у г о מיט׳ן פארנאנט אלע דא געהט 

 נאהענטען אין פאטער דער איהם האט תרך, םטודז^נט קררמען
 האט יעזעצט און אפמןתנגק פולװזךיק ביצניװןןר דעם דארף

 פריצ׳ישק אפגעקאלעכטען אינ׳ם װײט, ניט דאײט טאקי זיך ער
 הויז דארף־גלח׳ם מיט׳ן הויף אײן אין איז װאט שטמי^ל,

.ג^שטאיק

ם דא םט^ן אינ׳ ק און פו ל טי ק דארף ש ב א  די איהם ה
ש׳' גוים ט ק ״פאני פ רו ע ען די און ג טל פ איהם פאר הי א א־
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בערגעלפאן. דוד

 צו־פ^טער דער מיט שװעםטער קלענערע בײדע און ג^נומ^ן,
 צו־מןםט אפט אהער איהם צו זײנק מוט^ר הײז^ריגליכ^ר

 די צו .ג^בראנט ג^בזןקם ־ הײמיש—.מתנות איהם און ג^קומען
 װאם ,“ד^רפא ג^שמײכעלט, פאל אל^ דא זןר האט ■שחץסטער

רפאר, און געל^רנט םטוד^נט א בײ ױך האב^ן. ןײ  װאם ד̂ז
 װעלכע י^נ?ר, מיט בעגענענט הױם ער נאך זיך האיז^ן זײ

 גערריקט הענט די זײ האט אפמ$שיקט. תנאים די איהם האט
:ג^פר^נט זײ בײ אוץ

? זיך לעבט .וװ ? איהר פא:ט װאם—
 פונקט אפג^כען ג^װאלט דא ז$ר האט פוטער דער ארן

ס מ׳גיט װאם כבוד, ז^לבען דעם מך ̂נע בי_י אפ פו  װ^לכע פריצים, יז
 גיט^ר ג^דונמןנע און אײג^נע פולװעדיק זײן ארום האכ^ן
 די אויף צי_יט גאנצ̂ז די איהר פאר געשטאמןן איז ,:מךזאט

ח״ ניט זאגען מ$קאנט נישט איהר פים,  און ,,איהר״ ניט און ,
נםתר: בלשון איהר צו מךערט חןרפאר

 זיך װעט אפשר ? טרונקען טײ מאמ^ די וױןט אפשר—
? לײגען ־ צו בעט אויפ׳ן מאפזן די

 איהר אויף זיך קלאגענדיג װק, ר^פאלט, נאר און
 זי האט חתינה, נישט האט װאם דעם, אויף און שלאפקײט

 אפ־ תנאים די איהם האט װזןלכע י^נע, שעלט^ן ג^גומען ד*ו
 פנים פערקרומט עטװאם און אונצופרידק א האט ג^שיקט,
 בײז וױ לײטיש און בײז אנג^שריגען איהר אויף און ב^קומ^ן

 פאטזך גײ׳ם דארט אנשרײען איהר אויף פל^ג '^ר לײטיש און
שטוב: אין

! ? אן נאר זי קוק ש׳או שאו—
חןמאלט, ;אר און ז^לטען ג^פאהרען זןר איז הײם א

 ד$רט זיך האט ז$ר .געשעפט צוליעב נויטיג מן־וען ם׳איז וחןן
 אנגעלײג־ ־ שטארק פרעםחןר א װי שטיל און לײטיש ג^פיהרט

 אנטקעגען פ:ים שמײמןלדיג ־ בנעימות א מיט מןשטאנען גאםט, ט^ר
ך אין אויפמןהויבען פאפןןליך אדזך שװ^סט^ר, די  א הויך ח

 טיש, אויפ׳ן אװ^קג^שטעלט דאם קינד, דורכלויפ^נדיג קלײן
̂ם .ג^גל^ט  :געשמײכ^לט צו ד^ר און בעקלעך פ^רשמירטע די דז

ארום? לויפסט א? טוםטו, װאס—
 מיט׳ן פ^ריראבט, אינגאנצען כמעט רא ער האט צײט די

ם, אין פאטך־  ג^ר^דט קאבינעט׳ל, אנג^רויכ^רטען תמיד קלײנ̂ז
װעגק גזןטראכט מםחרים, פ^רשײדענע די װ^גק איהם ימיט



דודבורנעס. װאװע

רובל״ טויז^נט דרײ מיר^לע׳ם און כויז^נט זזןקם —ג^לט ־ נדן
 גז$־ גראף קאשפזןרױוקזך אלטען בײ׳ם אלץ נאך זײנען וחןלכע

 באלד װעט זײנזך פאטך־ דער אז ג^האט, מורא און—ליג^ן
:אנהויבען

 בײ׳ט דארט לימןן װאם רופל, טויזענט זעקם די יא,—
.גראף .  װ^לכע רובל, טוטענט ז^קם רי מיט זײן װ^ט װאם .
גראף? אלטק קאשפךײװקער ביי׳ם ליגעץ

 אט—הורוװץ גדליה ר׳ זײנ^ר מחותן מןװןןןענער רער
 קאפ דער װןלכק כײ בן־תורה, ד^ר יחסן, צעטראג^מנר דער
 שוין דאך איז—ארומג^פלויג^ן מםחר־לופט ר^ר אין תמיד איז

 און; ג^װען, פערדרעהמ: ־ שטארק מ$שעפטק זײנע אין ת$מאלט
 אץ נײטאג אלע שוין זײנק זײנע פעלי־חובות ארטיג^ די

 קאפיטאל זײן אויגען די אונט^ר איהם און ג^שטאנק מארק
: צונױפמ$רעכ^נט

װןןיל־ קאשפ^ריװקער אין הײםט־^ם, איהם, בי_י ליגט—
. טויז^נט פינף דעל . . ל נ  טוי־ דרײ—מאן ןשאחשאװק^ד אין ת
̂נט . ? טחינה דער אין און .זז .  אין נאך־שבועות ער האט װיפיעל .
ארײנג^בראקט? טחינה טזךנאװ^ר אומגליכ^ר דזך

 נ^מטי ןך װאם פאר ׳קפ5>טח צו גזןװק איז אונמזןגליך
 האט גע־ואלט ארן אפ, נישט גראף בײ׳ם רובל טױזזןנט דרײ די

 ;זאל פאטזך דער אז קאבימ$ט'ל, קלײנ^ם אין זיצ^נדינ זיך,
ך זאל ארומדרעהק אז רויכערק, פאפיראסק זײנע שװײגענדיג  ז

 איהםי מיט צוזאמען ז$ל און צוריק, און הין לאנג, ־ לאנג נאך זיך
:טראכטק מחותן ג^װעןזןנעם דעם װ^נק

,זײנע יחידה בת־ די גאנץ־גוט פנים, א קען/ ^ר— . .
מיאש־ ניט שידוך פונ׳ט הױם עד נאך פנים, א זיך, האט ער

ען ו • ^ו

די״ װק פארנאכט, זונטאג׳ריגען שפז^טען א אין אײנמאל
 בני־ אװ^קגעגאנג^נע די אויף פוםט^רהײד האט שטוב גאנצע

ר איז מןװארט, בית  אט: און פאטער מיט׳ן לאננ איבעךיג זיך ע
 װי־ דערהערט ענדליך און פ^ר»$סען נינ^ט'ל8ק קלײנעם רעם

 שפאציר פינ׳ם װאם ־ נאר איז װעלכע שװעםט^ר, קל^נערע די
 און גארם^ט דזןם חדר צוױיטק אינ׳ם טוט־אוים ג^קומען,

:קול אויפ׳ן ^מיצ׳ן פאר דארט זיך װאונרערט

ױ צ א פ  ש

שנ ע פנ  א

 אױ ביי
פ א ל  ) ק

ען ג זן  וו

ט ד ע .ר

 די ־ און

ק ר א ט  ש

ק $ג  װז

 ח »גען
ט רני א  ג

אט?  5צוז

םגי  ארוי

פװ זײן
ד אין

ט ל ע  כ

ר או  מי

ן מן ־י  קו
 ש^מ^ן

ן :טו

:אדער

װ^לװל

למשל,
םכוד?ו י

לוו?ג ? 
ט ש ־ ני

כ; ר א װ

' זיד
ל א װ ע  ג

ל ו־וי א
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 רוכל״ -ויזז^נט
 -р גראף ןןר

באלדי װעט

 בי״י׳ט דארט ן
װזןלכע■ רובל,

 אט—הורוויץ
 קאפ דער :ען
 שוין דאוך -איז
 אוןן מןײק, זט:

 אין בײטאג ;
קאפיטאל זיין

 װןןל־ דיװקער
 טוי־ דרײ—ןאן

איך ^ך־שבועות
?

 מןמטי זןי ואס
 האט גע־ואלט י

 זאל פאטזך ־
 זןר ז$ל רעהען
איהםו מיט אם^ן

 זײנ^.. חידה
מיאש־ ניט וך

בװ־נעס. יוע

 דיי װען נאנט,
 גני־ ^גאנמןנע

 אט און פאוטער
 װי־ חךהערט

 שפאציר פינ׳ם
און גארם^ט

? מבין א ביזט מ־רזןלע? דיר, זי ג^פעלט װי—
 אויפ׳ך נאר־װאש זיך האט מיר^לע אז קלאר, ם׳איזגעװק

 דאורט זי כזןמןגענט, שװזןםטער דער אט מיט שפאציר־פלאץ
̂פים איהר בי.י און אפג^שמ^לט  ה$ט חךפאר־ און .ג^פר^גט ז

 א מיט־א־מאל חח־/ האלכ־פעםטזךען אינ׳ם דא, איהם ביי
 מיט־א־מאל האט פ^רנ^סען און האיץ, דאש מןטון קלאפ

 גזן־ פאטער מיט׳ן נאר־װאם האט געש^פט א פאר װאש יױןגק
 ־ אײנע פאר א דעכואלט האט מאל דרײ אפשר ,ר^דט

 מןװאלט אימךיגךחזר׳ט, וו^רטזך איפעריגע זןןלבע ־ די ־ און
 איהר בײ זיך און ארײנגעהן חרר אין שװ^םטןך ד^ר צו אהין, שטארק
ש דעם װ^גען ^ני ענ  מןנלי־ געמז^נשט, זיך נאר רערפרעגען, ב

 טאקי שװ^םטער דער בײ און זיצען קאבינעט׳ל אין רא כק
 נאכד^ם איהם האט שװ^םט^ר, די זי, .ג^פרזןגט נישט גארניט

 דרויםק אין אפילו שטוב־מ^נשק איבעריג^ די מיט צחאטזןן
 אויף ארויף רארט זיך ז^צט ;ןר װי גזןקוקט ארויםגעבעגלײט,

 פולװזןריק, אויפץ זיך צו נאיט אויף אװעק פאהרט און פוהר זײן
געשמײ־ נאר שטוג, פון אפפאהרענדיג איהר צו האט ער און

 געװאוםט, האט ער מ$שאקעלט. קאפ טיטץ צופיעל און יעלט
 מיט׳ן צוזאמען ג^קאנט שפאציר־פלאץ אויפ׳ן האט מיר^לע או

 ניט דארט זיך אוץ צוגעהן שװזןשטער זײן צו םכודענט קרומען
 פרז$ג- א חתן מ$װעזז$נעם דעם איהם, װןןגק איהר בי_י שעמען

טין:
ומןלװעל? ז$פ'ם זך מאכט װאם־זש^—

׳• איער
̂ן זזןהט װאם פאר— שטאדט,. אין ניט ^פים איהם מז

? וױןלװלק
אט, גלויפק. צו געװק אלזןם איז מירעלע׳ן; איהר, אויף

 קרומק מיט׳ן צוזאמזןן ? געװען אקארשט ד^ם איז װען לכשל,
 ג־־ריםק אינ׳ם געהן גזןלאזט אײנמאל זיך זי האט סטוד?נט
 ארײנגעגאנגען, אהין איז און מארק, מיט׳ן אין װאם ג^װ^לב,

זײן דרויםעץ אין דארט האט זי װאם דערויף, קוקענריג ־ נישט
 ג^פינט ער אז געװאוםט האט און דזךזעהן פוהר װארכ^נדיגע

י אינוױיניג. זיך גזןװארק,. צעטראגען אזױ דעפאלט איז ̂ז
 העכער,. שוין און אװ^קגעהן נןןװעלב פון גיכער װאס געװאלט

ג^זאגט: קר^מ^ר צרם ייאל, אלע ווי

בעיגעלםאן. דוד
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בורנעס. װאװע
דוד

.אננרײטק.. חשבן א ןונטאג הײםט־עס, מןןן, זאל—
זונטאג. װי שפ^טער, ניט 'לפחות

 אפשטעלען ב^דארפט ד^טאלט נאך איהם האט זי און
פר^גען: איהם בײ ־און

—уלייטיג דאש אט איהם, ם׳פאטט אז טאקי, מײנט ר ,
 י פזךלאזט? צײט ל^צטע די זיך האט ער װאש בערד׳ל, װײך און

םטו־ קרומער דער איז קלײט, פון טיר דער בי_י דארט,
 ־ ם׳הױבט אז דערוױיןק, ג^װאלט געשטאנען^ עמיצ׳ן מיט ד^נט
 מיט איצט רעדט מיר^לע װאש דאש, הארען צו אן נישט איהם
 קול אויפ׳ן צו־הויך ר^־פאר שוין און חתן ג^װעזענעם, איהר

::ג^שריג־ק
 קאן צוג־לופט א אן געשריבק, עש שט״׳נהט װאו—

о שטעהט ״מ^דיצינך רער אין .שאדטען?.. у ?געשריבק
 גזך^אפט צופיעל האט בחיר, ג^זונטען דעם איהם, בײ און

ט און הארץ ■דאש  ; דזך־ גוט טוט ער אז איהם, זיך האט מךונ
 :שטאך א מיט איהר /ןנטפערט און שמײכעלט ער װאס מיט,

 .נישט—װעמק און בארד, א ם׳געפעלט װזןטען—
 ער אז הערען, ־ געלאזט דעטאלט זי ער האט יעדענפאלם

 בע־ שט^רטיל זײן אלײן נאך קאן און שטאלץ ג^נוג נאך -איז
.עיקר דער און .שט^הן .  װאש מ$טון, גוט ער האט עיקר דעי .

:איבעךגעפרעגט קרעמזך בײ׳ם קול אויפץ דארט האט ער
צוגע־ זײן װעט זונטאג אויף אז זיכער/ זײן ער קאן—

חשבן? זײן :ג־רייט
גענ^כען, װישען צו דעש מיט איהר לפחות, דאך, האט ער

 פול־ דעט זינק אין האט מענש, מגש^פטינטער א איז ער יאז
 שמועשען, פושטע די ומןנק װינציג גאנץ קלןןרט און װעריק

, םטודענט קרומען מיט׳ן טאג אל^ פיהרט זי זואש
 גאנצען דעם נאנרעם שוין ער איז אהײם פאהרענדיג

ג^טראנט: און געװעז אויפגערעגט שטארק
 אינגאנצק כמעט פעלרער זײנע אויף שוין זײנען אט—

ק. צו גרין אן שוין הויבען און אויסג^װאקםען הבואות ״די ך װן
פער־ און אויס, תבואות די אט זעהען שלעכט ניט גאר—

 װינטער, .ניש׳קשה׳דיג יאהר הײנטיגש זײ אין ער װעט ידינען
 און ליגען, ז^יד דער אויף װעלזןן אײנגז^טרעטענע שגײק װען

 פערבלא־ א פולװעריק ארבײטלאזער זײן װעט זאט און ■שטיל
מיט שליטען אנ׳אפגעפאלירטק ז״ך ער װעט שטעהן, ט^נער

 פוט; א
 שטאדט

ערגק

נ

 נױפזאט
 אנגעהוי

נ אפילו

 די אין
 אײגענע
 פיהרט

 צװישען
גא: פון

 פול? די
נ

 לאפען,
 שנײדער
 נידעריג

 אז זיך
 < דארט

)
 נ מיט׳ן

געפאל^
ך־ ענ י

 לויו און
נ
 גע׳חלוכ
 רוישיגע
 געמ^מ

 זי דוקא
 זפ־נען
פ פאר
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יערגעלסאן. דוד

 איך ארײנפאהרענדינ װעט, און קויפען רעטאנדע א—פוטער א
םטוד^נט קרומען מיט-׳ן מיר^לעץ מ$געמ$נק מאל אלע שטאדט, • • • אנגרײטק

געהן. בעקאנטק א צו װאוהין ערגיץ
 אפשטעל^ן ־פט

ליכטיג דאש ט
צו־ פון און שניט פון טעג די ױכען אץ זײנק געקוטק פזךלאזט? צי.יט

האט פולװעריק אויפ׳ן ארבײט די תבואותן די נױפזאטלז$ן םטו־ יערומק
 ער האט שטארט אין פאהרען ווןןגק און זיחןן אנגעהויבק י ם׳הויבט אז ק,

.קלערען צו געהאט ניט צײט קיין אפילו 'מיט איצט ןנדט'
־ןא 1יי י מעסערם ־ שני_יר מיט תרכאוים זײבען פ^לרער זײנע אױף לוק י

פוהרק;■ און געװק, צעשט^לט גוי׳עם טיט גוים הענט די אין
ק פרז$טדע, און אײגענע 1$ק צו־ג־לופט אנ ם צוג^טריק^נטע די ה ф םנאפ̂ז

װאס מןרג׳ל, א אויף װאו שײןך־צו, צו׳ם ׳אר,ין פיהרט געשריבק?
מאשין ־ ראטפף א שוין האט שטרוי, םטערטעם גרויםע צװישען מןקלאפט :ופיעל

ע גיט טוט אין װאם מאל, יעדעם געפײפט גערייכערט, גאנץ־פריה־אן פון ר־י
מ$דחןשט פרעהליך און אויםגעגאננען װאם^ר איהר איז ק^םל שטאך: א יט

.זאנגען טריק^נע און פולע די נישט.—י
ארומגע־ פ^רד זײן אויף רײטענדיג יער איז טעג גאבצ^ י 'V אז ק׳ר¥ה ־

תבואה־ די אויף אכטוננ־נענעבק תרכאוים, פול געװק לאפען, ?-'ב שט^רטיל
די אין װײץ דעם האנען װאם ארבײטער, די אויף און שױמ־ער װאט געטון, גוט

געװאויגק, און גך־ײניגט שאפק■ פינםט^רע האלב־ . :ידעריגע ־געפרעגט:
 און דאמפף־מאשין דער צו אהין, אראפמןחאפט אויך זיך , ־לצוג 1-ז >עט

.אנמןשריגק שיקס^ש פוילע ־ שמײכ^לדיג די אויף דארט
:מאל אלע כמעט טעג יזןנע אין ער איז אויפג^שטאנען געמןכק׳ װיםען

ע קנ' אנידער תחילת־נאכט, ער איז אלנגעשלאפען און טאגליך, מיט׳ן ־ילפ םי
ט אויפץ געפאלען שמועםען, שטע צופריחן־ א שטױביגער, און מיעד^ר א ב̂ז
̂ם■. א זאגט־צו נאכט װארימע די װאם דערמיט, דענ^ר ־ שײנ
טאג. קינפטיגען לויטזןרק און גאנע־ען דעם ו

 9א קלײדער די אין ם׳רוב דעמאלט איז געשלאפק
אײגענער־ זי_ין נאכט גאנצע א כמעט איהט זיך האט גע׳חלומ׳ט אינגאנצק פעט
אוים־ אײגען זײן שי-יזןר, פערפולטער ארבײט מיט און ריישיגער װ^יק• צו ו־ין

ארום^ עפים זיך ם׳דרעהט װעלכק אין שטיבעל, געם^כעלט פער־ און אױם,
װעלכ^ איחןן, ־ שטאדט יזןנע צו שמײכעלט מירזןלע, זי, דוקא װינטער׳ ז׳דיג.

ד^ לײגט«־ און קריפען איהם יײ װײץ דעם געקוטען אהער זײנען 1או ען׳ל!יג י
םאפאװאר: זודיגען בײ׳ם װאם בײנקעל, פונ׳ם דארט, פון פאר פערבלא־ א ־יק

מיט שליטען י

בורנעס. ואװע
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בורנעס. װאװע

133יי7' גלאז א אוינז מיט אידען די װעלען אפשר װעלװעל,—
יװ^גען ? אויםטרונקען טײ

טאד, די און שטרוי שי״יערען נרויםע די ארום, ױאש לופט, די
■ארײננ געטראנט שט־מערהײד עיפים האבען תבואות אוישמןררעשטע האפענם

 ראש ארומלויפען, דאש זײנע: ארבײט גאנצע די ואם דעפ, װעגען
̂פים האט פערדיגען געלט מיט׳ן ניט־דערשלאפען  נרױםישײפות א ז

:ארומו טעג צ?גא.ג א«קשפ װעלכע םטודענט, קרוטען מיט׳ן מירעלעץ צו
פג$ ׳םוף כל ס־ף װאש דעם, וועגען ארום; שטעדטעל און דארט ע־ױץ

 ר בײ און גרײנגען, נײעש װיכטיגע צו אינגאגצק דאש װעט
עיין די אויף חרטה ־ שטארק מען װעט שטוב אין הורװיצ׳ן גדליה

 זיך מען װעט איבערג^בען און קריגען, תנאים אפגעשיקפע
ט .הין ׳.תרכ װעט׳מ וואם דעםיע צװײטען דעם אײנער דארט

דערזעהן: פוהר זײן פענשטער
У אז' װעלװעל; אדורכגעפאהרק, װאם נאר דא ער איז אט—

ײ ארורכגע־ װאם נאר דא זיך ער האט פאר־פערד נײ א מיט פע
פריה .־טראגק

.רענדיו ענדליך זיך האיען טומעל מיט׳ן ארפײט די װען און
יאפשר עא,: שוין האט תגואה אויםגעדרעשטע גאנצע די און געפעהלט,

 חלום, א פון װי אקערשט, זיך ער האט פערפולט, שאפען נידריגע ■
נישט' דערזעהן: האט ארן געגומען ארומקוקען

״בעל עןנײז חדשים ־ דריטהאלגען זומעיריגע הײםטע די סאמע
פים'? און קלענער מערקזאש שוין זײנען טעג די און אריבער, שוין

{ רוגז ןאי ^צןפי פט^ש ןאו דמיע איז אלײן ער געװארען; קיהלער
־איהט ך(י פטאח גײנאשט, און בײטאג זײ אין שלאפט קלײדער, די

־1ב;נל• די פון אן פאנגט וואס רעגענדעל, קלײנעם יעדען מיט אויף
 קלאפען, צו דאך בלעכענעם זיין אין הימלק פערױאלקענטע

 און אויגען אפענע מיט און מח פערשלאפענעט א מיט ליגט
׳.טראכנ . טראבט ;

י טיט’ װאקםען... זײ װאקסען... זײ זי_ינע... ״מראקעש״ די—

אין ן ־ אי י

קלײ־ די אין איננאנצען אזוי ער איז טאג ־ חגא א אײנעם
■ייגעי־ ץא .עןךון און אויפגעחאפט זיך האט ער װען .אפגעשלאפען ■דער

גערעג דזײזער די אין און געװען קיהל און טונקעל חרכאוים • דרויםען
שפ ידי ^רשטע די ציט^ר א מיט דארט און דא יי1ש זײנען דארף פון

ח ־איז טרנק^לע די איז שטילקײט טיט גץכוירען, פײעףלעך ־ .נאכט
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בערגעלסאן. דוהבורנעס. ואװע

גלאז א ארנז ט

 ךי ארן שטרוי ן
 ערהײדגעטראכט

 דאס *רומלויפק,
גרױםישײשות א

 טעג גאנצע אנען
 םוף, כל ס*ף י$ם
ק׳  ר בני ארן ג

 די אויף חרטה
 זיך מען װעט

דורכ׳ן מ׳װעט

װעלװעל• ען׳הר
אדורכגע־ װאס

-V[ ענדליך זיך 
 שןין האט

חלוט, א פץ װי ,

 זײנק '־חדשים
 און קלענער ט

 אץ צו־פיעל פט
 זיך חאפט :ט״

 די פון אן יינגט
 קלאפען, « אך
און אויגען נע

,ײאקםען זײ . .

 קלײ־ די אין נן
 אין שוין איז ט

 הױזער די אין
 ^רשטע די מןר

טונק^לע די

 האט װ$ש וױנטעל, גרינגע דאש נאר און געװק ילופט,פול
 געױאוםט, מעשה׳לעך אומעטינע טאג געשטארבזןנעם דעם יוױןגען

 פענםטער אפ^נעם דורכ׳ן פינשטזך דער אין איהם צו האט
 מןנ$גט: שחורה׳דינ ־ מרה אינװײניג דארט און ■ארײנגעבלאזק

. דער אויסגעגאנגק ענדליך טאקי— . . אויםגעגאנמןן. טאג
גענומען זיך ער האט רוהיגער און אנ׳אויםגעשלאפענער

 מאנזש^ט^ן, װײסע און קראגען װײםק א אנגעטון :אחמװאשק,
 שפאנק: פוהר די גזןהײםק און טײ פאמז$ליך אפגעטרונקען

. פאהר א שטאדט אײ זיך, תכט צײט, שזין— . . א? טון
צײט. מךױם שוין

א־ ה$ט און מןװען ניט לאנג אזוי דארט שוין איז ער
געבײנקט. ;הין

געטראכט, פאטעליך ער האט פוהר דער אויף זיצ^נדיג
די זײנעם .»שטײסער״ דעם הײכען בעדארפט װאלט ער אז

 פאר־ נאך ער װאלט עש, טוט ער וו^ן אז טוז; טרײב א פערד
 שפאצי־ די צװישען פון און אנג^קומען, שטזןדטעל אין פריה

 נ$ך איהם װאלטען ■ גאש ־ אנהויב אין װאש פארלעך, ,רענדיגע
דערזעהן. שטודענט קרומען מיט׳ן מירעלע יאפשר

 װארט קײן אנטרײבער דעם ז$פיש איבער ער האט דאך
פאהרען ג^לאזט װעג גאנצען דעם איהם און געזאגט ינישט

 איבער איז יענער װען אײנטאל, שטיל. און הנית׳יש״ ־ ״בעל
פיש  מיט תנש און גךוארען נעש אין פערד רעכטק או־פ׳ן ̂׳
 אויף אפילו נאך זןר האט אפגעלאזען, רוט אנ׳אומזיםטיגע רוגז

 א—בעל־הבית לגיטישען א פון קול א מיט אנגעשרימ$ן איהם
:תכלית ־ .כעל

װאש, צוליעב ניטא איז זיך האפק שטי-ילערו שטילערו—
 --р ג^לאםען, און ברוגז עטװאש רוהיג, געװזןן איז זןר

 מאל אלע דערבנו און צײט גאנצע די ן7^למיר ײעגען ■טראכט
געקנײטשט: אקשלק די ̂מיט

 זיך נויטיגט ער אז מײנזןן, געקאנט אמת׳ן אין װאלט עמיץ—
נאך. איהר לויפט ער אז איהר... •אין

בײנקענ־ שטאדט, פון װײט ניט איהש בײ אכער האט
 אזיפ־ און קלאפק, אנגעהויבק הארץ דאש תמיד, װי ידיגער

 צו װארפען גענוטק צומישטערהײד ער דאט בליקען גערעגטע
 װאש דערויף, קוקענדיג ניט צו, פארלעך שפאצירענדיגע די

און געװען פינשטער אינגאנצק כמעט שוין איז רחויםען ■.אין
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בוינעם. װאװע

 געװען שותןר נאהענט דער פון אפילו שוין איז פנים מענשענם א
 ער װאש ,“דערפא זיך אויף ברוגז געװק איז ער דערקענען. צו

 גע־ נישט צו, ־ פארלעך די אט צו קאפ דעם טאל אלע דרעהט
:געטראכט זײ װעגען און .געקוקט דאך און קוקען אהין װאלט

שטא... דארט איז זי—  א איהם איז מינה נפקא א ני
.נישטא געװיס דארט איז זי .גרויםע.,

ק תחילת־נאכט פון פי״יערלעך אנ פערטראכטער־ שוץ ה
 לו״פענ־ זײן צו אהער, װינקלק ־ שטאדט פערשײדענע פון הײד

 אין צײט, גאנצער רער אן דערמאנט געקיקט, פוהר דיגער
 געקומקי״ ניט א־ער “אײנטאל אפילו איז װעלכעריער פון משך

 פלה, געװעזענער דער איהר, נאך גײנקשאפט דאם פערשטא־־קט
с געמאנט לײגיער און у т געזעה־■ נישט לאנג איהר פון אנחןנק 
פנים. אומעטיגק ־ האלי :עט

מ$טראיט: זיך ם׳האט
.שטאדט־היי־ ב^לויכטע די אט פון אײנץם אין דארט,

ר,  די צו גלייכגילטיגזן און אנ׳אומ^טיג^ גןןװים איצט זי זיצט ̂ז
 בלו^ די מיט געויױם קוקט ארום, זי רינגלען װאם טענשק,

,שװײגט און לאמפ אויפ׳ן אוימןן
 1װןןלװ^ל איהם, װעגק רײדע א דא־ט ם׳װערט אויב און

דארט: זאגט עטיץ אױב נורמןם,
פער־ יאהר ־הײנטיגם װעט געלט ניםעל היבש א

ביםעל. היבש א גאר רינען...
 פונ׳םו אויגען אוטעטיגע די אפ רגע, א אױף זי, רי״יסט

פרעגט: און לאמפ
בורנ^ש? ?וו ײעי?—
 17ארײן לאטפ אינ׳ם אומעטיג װײטער זי קוקט נאכדעם און

 זיי װאט װעגק ניט וױיםט קײנער און שטיל, און לאננ קוקט
 אפגעשיקטע: די אויף- האט זי צי ׳ניט װײםט קײמןר און טראכט;

.נײן צי ,:חרטר תנאים
שטאדט־הײזער^ ע־שטע די דא,בי_י עמיץ האט פלוצים

 אויפ׳ך שרײען איהם צו גענוטען און אפגעשטעלט פור זײן
:קול

דער־ מיט טאטע רער הײם, דער אין נישטא זײנען זײ—
.מאמע׳ן . .  = קרייז אין פריה ־ גא:ץ נעכטק נאך זײנק זײ !
.אװעקגעפאןזרען שטאדט
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 געװען שװער
 ער װאט יפא־,

 גע־ נישט צו,־
 :געטראכט זײ
א איהם איז ח

פערטראכטער־
 לױיפענ־ זײן י

 אין צײט, ער
 געקומען״ ניט

 ננלה, װעזענער
געזעה־■ נישט :ג

בורנעס. וװע

 שטאדט־הײ־׳
 די צו :גילטיג^

בלו^ די מיט

 ‘װ^לוױןל ^יהם,

с פער־ יאהר 

פונ׳םו אויגק

с אר־ן״ לאמפ 
 ז־יי װאט עגק

אפגעשײקטע: ־י

 הײזעױ ־ (ט$דט
אויפ׳ך שרײען

 דעױ מיט אטע
קרײז- אין ה

דעחעהן: און אוםגעקוקט געשװינד זיך האט ער
 בחור פשוט׳ער א געײען, דאם איז אנ׳/יקאנאם בהור א

 נעדינט פאםעפיעס פאטערם פונ׳ם אײנעם אין האט װאם אנ׳עקאנאם,
 ,נעכטימגן געגאנגען דארף אויפ׳ץ זיך צו צו־פיס איצט איז און

 אין אנ׳אומ׳כבװ־ דערפיהלט זיך האט ^פים איבזןר און
 איהם האט שטיװעל הויכע די אין בחור רער אט װאם דעם,

 אפג^שטעלט, נארישקײט א צוליעב שטאדט אנהױני אין דא
 ^פיס, צוליענ זײנ^ן םוטזך און פאט־נר די װאס דעם, אין און

 שטאדט ־ קרײז אין פריה ־ גאנץ נעכטזןן נאך װיםק, זײן אהן
.אװ^קגעפאהרק .

 שפאצירענדיגע די צװישען זיך, ׳דוכט זיך, האט עמיץ
 ער האט געלאיט, אומ׳כבוד זײן פון און אפגעשטעלט פארלעך

 געשרײ־ א עקאנאם צרם אונצופרידען אזוי דערפאר שוין
:ג^טון

װאם? איז נישטא הײם דער אין זײנען זײ אז און נו,—
? װאם איז

״שמײםערם״ פארץ באלד ער האט ^פים איבער און
 .גיך גיךל פאהרען ג^הײםק איהם ארן שלעפ־געטוץ א פלײצעם

ט געװ^ן איז ער ^ג פג  גי^טראכט האט און צעטראגק און אוי
 מיט דער צו פוהר זײן מיט זיך האט ער װאם צי_יט, גאנצ^ די

:■גערוקט שטאדט
.אנ׳עק^ונאם טפש מין א עקאנאם... נארישער א— . .

 מארק, אנטקעגק װאם שכוב, פאטערם צי׳ם צוקומענד״נ נאי
 שטארק־ב^־ זײנעץ זאל פון פ^נםט^ר די װי דערזעהן, ער האט

 ארויפ• נאיט דער צו ױם־טוב׳דיג שטארק קוקען און לויכטען
פער־ אויפגער^גטקײט אײגענעם ■ אינ׳ם מיט־אימאל האט זןר

: פ^רװאונדערט זיך ארן גןםען
 זאלק ג^סט פאר װאם זײן?... דארט זאלען גץםט—

? זײן דארט איצט
 גז^חאפט מירעלע׳ן, אן ח$רמאנט זיך ער האט באלר און

 אה^ר האט װ^־לכע שטוב, פאטערם איהר צו אייין, קרק א
נאם איבערדיגער ־ ק^גק רער פון פענםטעד פינםטערע מים

 איהם בײ הויבט האוץ דאם װי דערפיהלט, און ארויסגעקוקט,
:קלאפען צו ג^שוױנד אן

 צו געקאנט איצט האט זי ? מירעלע׳ן אויף קשיה א—
.קומען צו־גאםט שװעםטער זײנע

בערגעלסאי. דוד

.41



בורנעס. װאװע

 אינ׳מ זיך פון ער דאט פאטעליך טאדמך פאטעליך,
 א־אפ־ אויבערשט דאס שטיבעל ־ פעדעי יכטענעם1מ$ל ־ שטארק

 נע־ דער צו שמײכעל א מעשה בש׳נת אפילו מןטון מןצויגק,
 בײ׳ם הײלעניש אין דא איז װעלכע קיכק, דער אידענע, יאהרטער

 שמײ־ דעם אט פון ײן1א איז און ארורכגעגאנגק, עם־צימער
:ג^כליב^ן צופרידען ־ שטארק כעל

ר מןרארף יעדענפאלם—  פאר־ און רוהיג זײן איצט ע
. דער און זיצטזגט; .  נישט און האפק ניט זיך—עיקר דער עיקר.

צופרידען. קוטען איהר מיט איז ער אז ארויםװײזק,
■ אין געטראגק זאל פון זיך דאבק קולות פערשײדענע

 מ׳ו־אט .ארײנגעקומען ןןנדליך איז ער װאוהין או־ײן, ןןם־ציכזך
 םטודענט קרומזך דער און ג^קריגט, זיך און גע׳חקירה׳ט רארט

 :איבערש־ײען קולות אלזן געװאלט ׳און געװען אויך דארט איז
 העפער שטעהט ״наука“ )* אז נישט, װײםט װער—

? ״искусство“ )**. פון
א־ זאל ׳־ער פון צומןליג איז קינד, א זי.ינם, ברירער׳ל א

 צוגעלא־ דערדנדין, איהם א־ויםגץגאנגען, ^ש־צימער אין הער
ק  א־וממך קניהען די פאר הענטליך בײדע מיט איהם און פ

 א אויף אױפמנהױבק, לופט דער אין עס ער האט האפט,
 שמײבלק: דער־צו ג^נומען און אוו^קגעשט^לט בײנקעל

ארום? לויפפט א? ארום, לויפכט דו—
אנ ברידער׳ל נאכ׳ן שוין איז זאל כון טיר די נאר

 צו צײט פרן זיך האבען זײנע אויגען די און ג^בליבען, אפענע
געזןךזק: און ג^צויגק בעבה צײט

 פאראן אויך דארט איז ליפקים׳ן קרומק דעם חוץ א
נ^ר ך װ£לנ$ םטח־ז$נט, שטאדטימך ־ גרויס -̂י  זײגער פאטער ח

 זײנע פון אײנע אואפגעבראכט, קינדער די צו לאנג נישט האט
 מײדעל• אונבעקאנט און היבש א ^פים און שװעםטער קלץנערע

 ־די װייכען ■ אויפ׳ן זיצען מײרעל פרזןמדק מיט׳ן שװעםטער די
^ן אײנער בײדע, שטעהק סטװ־^נטען, די זײ און ׳װ»ן ק ט  אנ

ק צװײטען, דעם אנ שטארק־ זי_ינ$ און פנימ׳ער פ^רפלאמטע ה
ונוח. זײער אין פערטיעפט

 ג^װאהרע־נעװארען ארטנגעגאנגען, ענדליך אהין איז זך
̂פים ־ פאטער אװעקג^פאה־יענע די װזןגק שװץסטער דער בײ ז

ט. *( פ א ש ענ ס װי
)* ט. * ס קונ
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 אינ׳ם זיך י
 א־אפ רשט

 בע־ דער ־ונ
 בײ׳ם 'ילעניש
שמײ־ דעם

 פאר־ און ג
נישט און ק

 אין טראגען
 מ׳האט £$.

 םטורענט ;ר
 ::זךש־ײען

העכער נהט

א־ זאל יער
 צוג?לא>־ ׳זן

 “א־ומגע ען
א אויף נן)
־1 ק

 אנ׳ ידער׳ל
צו צײט פון

 פאראן >ויך
 זײנער ^טער

 זײנע פון :ע
 מײרעל• ונט

 ־די ־װײמןן
 אנטק^נעין ־

שטארק־

 ־ע־נעװארען
־ פאט^ר ג

בערגעלסאן. רודבורנעס. ן

 םטוד^נט, שטאדטיגען ־ גרויס צו׳ם אויך .צוג^גאנגען און־מוטזך,
 פר^ג־ א לײטיש חךבײ איהם כיי און ג^געבען האגט די איהם
:ג^טון

? זיך ל^בט װי ז$פיס? ער מאכט װאס־זשע—
געװען, חקירה דער פון צ^טראגען אזוי י^נער אי^ר איז

 צו׳ם ג^שרינען אלץ נאך און נע^נטפ^רט ניט גארנישט איהם
:ליפקים׳ן קתמק

. ? ליעמן און ׳נו— .  זײנע ״наука“ די זןפים װעט װאט .
? ״ליעכך רופט מען װאס געפיהל, דעם אט װעגזןן זאגען

 צװײ די $ט איהם האבען שטוב, אין טאט^ן זײץ בײ דא,
 גע׳חקירה׳ט אװ^נד גאנצ^ן דעם מ$מערקט, נישט םטוד^נטען

 פ^ר־ אפילו און פזךשטאנ^ן ניט האט זןר װאם רעם, װעגען
 נאך האט ןןר און זײ. ארום דא זיך דרעהט ער צי ג^םען,

 אומק^רענדיג און, נעכטיג^ן בלײבןןן ב^דארפט דא רעטאלט
 רורכפאה־ פולװזןריק, און צוריק אין־דער־פריה זײגער א נײן זיך
זזןהןן און שט^רטעל פון ץק מערב׳ריגען דעם רק

 שטאדטיגען ־ קרי_יז א אויף אנ׳אנג^טוהענע זיצט מיר^לע
 זײטיגער א אײנער בי_י דארט וןארט ארן פאעטאן בעל־עגלה׳ם

 אויפ־ איהמ אויף װארט ליפקיםץ, םטודענט קררמ^ן אויפץ שטוב
 ליפקים... קרומזןר דער ז$ר און .שמײמןלט ארן ג^לײגטערהײד

 א האט גרוים־הײלעניש, אין פאעטאן צו׳ם אהער הינקט ך־—
 זיך הערט און פנים אפט$זײפט װאס נאר און צעטראנען שטארק
 איהם שרײט אלמנה, די זיינע, מוטער די װאם דעם, צו ניט־צו
ך פרן נאך, • שטוב־טיר אפענ^ר ח

פאלטא... גר$בזןן דעם מיט נ^ם :דיך כ׳ב^ט ליפא,—
.ליפא דיך ארט■ װאם־ . .פאלטא דעם מיט נעם .

גע־ שןמןװדיגן־ און שלעכט געפיהלט טאקי זיך האט
 זיך ■ צו ד^מאלט זיך האט ער װאם ׳צי_יט גאנצ^ די לײדיגט

 האט און אויפג^ר^גט גןװען אומנעקערט, פולװןריק אויפ׳ן
,י ’ :ב^שלאםק זיך בי_י

 שטאדט אין פאהרען אנהויבק ווןט אן הײנט פון—
.ז^לטען . , .ז^לטען גאר גאר, .

III

גאו/ זעלטען, אהין פאהרק אנג^הלכען האט און
• ז^לטען גאר
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בורנעס. װאװע

אויפ׳ קונים, איהם האט װעלכער מןןקלץר, א אײנעם
 אפיל ער האט פארגעג^כק, תבואות, פ^רבליב^נע די פון נשאר

:מןזאגט
 אראפ־ איהם צו אריזך, אנשטעהן םוחרים די ם׳מ^ג—
ק.. ר ה א  שטוב זיין פון מ^נשען קײן שטופט %ר נישקשה, .פ

.ארוים ניט
̂פים אימןר איז איבערצײגט און ־р מעשה בשעת ז

 מף זײן בײ זײנע װזך־טער די אט װ^ט מ^קלער דער אז װץן,
 װעלען םוף־כל־ם־ף אז איבןןרמןבק; שכוכ אין מחותן יועז^נעם

 קומק שטאדט, פון םוחרים קומען אנהויבק אהער איהם צו
 אהין, קוטזןן■ זײ בכבוד׳יג און לײטיש װי בכנוד׳יג, און לי״יטיש

.פריצים ארוטיגע די צו
 טאנ אל^ ער איז װארטזןנדיגער ־ שטיל און רוהיגער א
 װאו אהין, און שאפען ־ תבואה ניר^ריג^ זײנע צו ג^גאננ^ן

 פ^לדער ־ ^ק׳םטע זײנע איפער זיך דאנען גױ׳עם און גוים פיעל
 ים?1א ״בוראק^ם״ זײנע גרוים־הײלעניש אין איהם און פערשפרײט

 שטיב^ל מןלויכטק זײן «ן ער איז אװ^נד אין און ,מןגראבק
 זיך, װעגען מ$טואכט ועליג^ן, קאנאפע דער אויף אלײן אײנןןר
 װאס דעם, ומןגק און פזךדינט האט ער װאם גזןלט, ווןןגען
 װארים א אין מיר^לע שוין זיך דרעהט שט^דטעל אין דארט,

 ארום, ג^םלעך טונקזןלע און קיהלזן די איבער ד^רבםט־קאפטעל
 נאך ליגען װעלכ^ ך־ובל, טוחענט ז^קם זײנע אן דך־טאנט זיך

 גראף קאשפזןריװקןןר אלטען בי_י'ם דרײ מירעלע׳ם מיט צוזאמען
 האט ער וו$לכק מיט ט^בעל, נײעט פונ׳ם געהאט הנאה און

אויםגעשטעלט: שטיגעל פױצ׳יש זײן נישט־לאגג
 אויף האט ער װאס נ^טון, גוט ןןט, הײםט ^ר, האט—

 א? גע׳פטר׳ט, ררניל הונדערט דרי_י גאנצע מ^ב^ל דעם אט
גזןטון. גוט ג^װים

 ר^מאלט איז שטיבעל, בעלויכטען ןיין ארום דרויםען, אין
 אויםג^שט^רנטער ׳ אנ שטיל. און אויםנעשטארפ^ן אזוי געװען

 איגיער הויך ד^ר און זיך האט הימעל ברײטער ־ אונמןװעהנליך
 גזןצוי..■ דארף היבשק שלאפענדיגק י יפריה און פערדונקעלטען

 תחילת־ פון יהאפען הויף אפגז$צוטטען גלח׳ם איג׳ם נאר און גען,
 איכער גװאלחןן געמאנט הינט בײז^ די ג^פילט אן ־ אבטנ

 גלאט אד^ר ג^רודער, וױיטק און נאהענט^ן מינדסטען י^דעז
שלאפ^נריגען צוי׳פ אתין/ ערגיץ פיםק^ם די פ^רריםק אזוי

44



:ורנעס.
ר בערגעלםאן. דו

אוי&׳ נים,
ר 1 ל ע פי א

 אראפ־ הם
שטוב זיין

 ־р מעשה
ײ  -Р זײ| נ

 װינלען ם״ף
 קומק ־ט,

אהין, ןומזןן

 טאנ אל^
 װאו אהין,

 פ^לדער ־ ע
 ים?1א קןןם״

 שטיב^ל ןן
̂ץ ̂ג  זיך׳ ווז
 װאס רעם,

 װארים א ן
 ארום, ולעך

 נאך ליגק
 גראף וקך־

האט ער ;ן

 אויף האט
א? פטר׳ט,

г ר^מאלט 
 ;שט^רנטער

 איגיער זויך
 גזןצוי״.■ ורף
 תחילת־ פון
 איכער ־ען

ך  גלאט ח
לאפ?$נדעק

 מיט ■נאבט־לופט קיהלע די אלול׳דיג פ^רפולט און דארף־צו
.י־ללה װאונדער ־ גײז אומ^טיגער ץײער

מיט־א־ הינט די אקערשט פלענען זייגער א אכט ארום
 טריט, און אנהויבען בילען צו רציחה׳דינער און בײזזך טאל

 ф קיך־טיר דער בײ נאהענט זיך האבק גױ׳אישע און שװזןר^
ר, פל^ג דעטאלט .הערק לאזט  קאנאפע, זער אויף ליג^נדיג ע
 שרײ־ נעמען און אנשטרײננזןן אויערען די אויפחויגען, קאפ דזןם

טיר: אפענער דער צו אהין ■ןןן
—;Гпекс%й פאםט, פין פאראן ^פים ,ם׳איז рлексЬй ?

 ״Биржевыя בלאט א װי מעהך, אז מךואוםט, דאט
“ведомости דאך און אנקומען, נישט פאםט פון איהפ וױןט 

 גץ־ זײנעם גױ צו׳ם װןךטזןר ' זעלמג די אױזןנד אלע עי־ האט
 ג^פעל^ן איהם זײנען זײ װאם דעי־פאר, מןשרימגן זײ שריגען,

ראיק װאס ד^רפאי, און  אוים־ יענע מןשריגק טאל אפט זײ ם׳
 עסקים שבנ׳ישע האט װעלכע מיט פריצים, גןןאײדעלטע

.ג^האט
 פזך׳־ א נאכר^ם ער איז ברײט ־ הבת׳יש ־ בעל און לאנג

 האט און ג^זעסען אנאזשו־־ בלאהען מיט׳ן לאטפ בי״י׳ם מח׳ט^ר
ך אט פון זײט^ן אלע ־אין  ארי_י;־ בלאט פונאנחךגעשפרײטער ח

 זןרטז$ר, יענ^ קול אויפ׳ן טאל ^טליכע דורכגןןלײןןנט גזןקיקט,
 דורכגך ניט עיקר רער און פערשטאנ^ן ניט האט זוזןלכע

 .אפטײלונג ־ упуз דער אין װאם ר^נט^, פון קורם ד^ט לאזט
 מזופן־מןלט, ביכז$ל היבש א מןהאט שוין דאט אלײן ז$ר—

 פונקט, זי און ר^נט^ דעם ‘פא קויפק צײט י^ד^ר אין געקאנט
 און ;קאטאד אין זיך בי_י פ^רשלאטק האלטען פריצים, די װי
 קלײנ־ בי_י׳ם גז^פינק שטענדיג חןנטזן זיך האט דעם, חוץ א

 נחום ב^ש^פטיגטק ־ תמיד און פרעהליכק ־ תמיד װאוקסיגען
 מיט האט װ^לכער טאראבײ, נהום ז^לבק י^נעם בײ טאראני_י,

 --р פאבריק, ־ צוק^ר רײכ^ר דער בײ װײט^ר, װערסט אכטצ^ן
 האט און שטוב נגיד׳ישזן ־ פריצ׳יש א דארט ג^פיהרט זואוינט,

ר און גרוים^ר א אין ערגײן קינדער זײנע  גע־ שטאדט װײט̂ז
 מיט כענשען צװיש^ן ערניץ־װאו זיך ב^ג^גענענדיג .ל^הרנט

 געהאט אײנטאל אפילו שוץ זך האט טאראבײ נהוט ד^ם אט
 בורנ^ם, װ^לװ^ל ער, אז צו־דערוױיזק, איהם מ^נליכקײט די

 פרעה־ איהם בײ געקאנט און פערגראיט אזרי גארניט שוין איז
:הויך דער אין פר^ג־טון א ליך
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ס. װאװע ע בוונ

 מיט װאך הײנטיג^ ^פים האלט װי טאראכײ פאני—
у פראצזןנטענױגער״? ־ »פיער : р ,איזי בלאט, די שרײבט װ$ך 
.אדמה רער אין טיעף ג^ליג^ן פראצ^נט^נדיגע״ ־ ״פיער

 אויף ומןרטעל א אין אפילו דז^מאלט ה$ט טאראפײ
 און אויסמןגלאנצט אויגעלעך רירעװדיג^ היגשןן זײנע איהם
גע^פ^נט: צופיעל מויל דאס

חןנט^?,. וח$גק גאר שוץ שמועםט ז$ר
 ^רשטוינט כלומר׳שט א מיט שטעהן װײלע א ג^בליבען

 מןענט־ ניט גארנישט איהם און מויל אנ׳אפק מיט און פנים
. פערט

 זןר־ דאם אט שוין, דאם האט ב^די״יט פיעל אזוי און
 א אין שוין איהם האט 'אומזיסט נישט—.זײנם פנים שטוינטע

 איז װאס מ^קל^ר, דער דערצעהלט ארום צי_יט שטיקןןל קלײן
:ג^קומק ומ$געל ־ און ־ פערד זײן מיט אפט איהם צו

ר זאל וױןל־• איהם, האט טאראבײ נחוט װי ל^נען, אזוי ןן
 סוחריט מח:ה גאנצ^ א פאר נישט־לאנג ראו טרנ^ם׳ן װזןל

.ג^לויפט
 האט ער װי האב^ן, יאהר גליקליך א אזוי זאל

:מויל טאראבײ׳ם נחום פון מןהערט דארט
̂ם■ משה ־ אברהם בײ :ורערטער גערײנק— בורנ

 חא־ פריצ׳ישיר א :אי_יך כ׳זאג א:'א:טיק׳ל; בחור, א װאקםט
.ראקט^ר

ל א מ נ ײ ט א א ם ה ה לו שוין אי פי ט א ר א ע ם ד חו ! נ י ב א ר א ט

ד י כ ק מ װ ^ , ג ט י מ ר ע ם ד א ג װ י ד נ ^ ר ה א פ ב ר ײ ת ב ר ע ײן פ ־ ז ל  פו

ז ױעריק, ר אי ם צו זן ה ט אי ײן מי ם ז ע ײ ן נ א ט ע א ף אין פ י ־ הו ר ע  פ

ען ר ה א ן פ ט או א ט ה ר א פ ד ײ׳ ר, ב ע ב ײ ר ט ען אנ ײ׳ ס ק ^ ל ־ א א ג ^ ר  פ

^טוין ך ג לי ה ^ ר ף און פ ױ ש א לי י  :פו

י— צ אן ״ ס פ ^ נ ר ו ( נ * ? ״ א מ א ד

ם רו ר א ע ר א פי ע ג ײ ג ז א ט ײ ם איז ב א גןןװען■. ד

ן כ׳ ר ר דו ^ ט ם נ ע ט פ א ר ה ט ע ל א מ ע ק ד ײ׳ י א ר א ־ ט פ א ר  א

ן ע נ נ רי פ ם ש נ׳ ו ן פ א ט ע א , פ ן י ך ז ח ע ק ד ר א װ ^ ק ג ר א ט . ש , ל ב ל י  מ

ם ה ד אי נ ױ שו ר די מן ם טי נ׳ ו , פ ק ג י ד נ ^ ר א ד פ י מ ט ־ ת ע נ ע ט א ל ש ע ג

ר ע ר י ) ס הער * ע רנ ו ן איז נ היײז?. דער אי



 און זיך צו דרך־ארץ גרוים מים איהם און גז^עפענט גאניק
.ארײנמןפיהרט שטוב

אויגץ־ לי^בעדיגע און שארפ^ אזעלכע געהאט דאט
ט נגיד, פריצ׳ישער קלײנװאוקםיגער דער א־ט לעך, ^ מ ע  ב
щ דאם אפילו Щ й דער צו דרויםק אין איז װאמ בל^טעל 

 שטוב, אין אוײנמךיענדע ׳און, צומןקלאפט געװ^ן גאניק פון טיר
גץלויבט: איהם

—. . : י ו . .אטאז . .  צוליעב דען? װאס־זשע כ׳מײן, אזויי
װז$לט? דער אויף םען לז$נט ױאש

 װעגען פלאפל^ן צו סך א געהאט ער דיאט טבע א און
 ט?ט־ צו שטוב, ברײט^ר און מםחרים ברייטע זײנע װ^גק זיך,
 ארטק אינ׳ם זיך צו פעגער א אײמ$ט מיט מעשה בשעת לען

 מאנזש^טלעך ארט^ די מאל אלע ארויטצוריקק און קראגק
.ארבעל קררצ^ ־ מיט^למעםיג די אונטער פון

פול־ אין איהם בײ קריגען הכל םך ער האט בזןרארפט
 זײנע צוליעננ שטרוי קלאפטער הונדערט צװײ־דרײ א רעריקר

 דעם װעגען נאר פאבריק, ־ צוקער אין װאם שטאלק, ־ אקםען
 אויפזעצענדיג אגב־אורחא, רײדק, צו ג^נוג געװען דאך איז
 -р טאראבײ האט לעת־עהה .פאעטאן אויפ׳ן דרויםק אין זיך

 זײן װעגק דערצעהלק פלאפלען, פרעהליך אפיםעל קאנט
 װ^גק באנק, גרויםער א אין ^רניץ דינט װאם זרהן, ^לטערען

 דעם װעגען און פאליט^כניקוט אין ל^הרנט װאם קלענ^רק,
שטארק האט װ$ם זײנעם, מײדיל יאהריגק ־ צװאנציג ־ און ־ דרײ

די ר$רט, זיצ^נדיג האט, און הײם דער מיט דארף דאם ליעכ
פזךשפעטיגט: לעהרנןן דאם צײט, גאבצ^

:זײנס מײדעל דאס אט לאנג, נישט איהם צוי .זי זאנט
. אדע;ה קיין פאהרק וױל זי—

 איהר: ^נטפערט
.אד^ם קײן פאהר—

 פןןוױיזט אד^ם, פרן צוריק ארום װאכען דרײ אין זי קומט
איהם: זאגט און װיים שװארצ׳םאויף איהם

 אוים־ קלאםען זעקם אויף כ׳האב ,טאטע זעהםט, -לדו
.געהאלטק
 בחור יאהריגען ־ צװאנציג ־ ארן ־ זיפק דעם איהם בי_י און

 טומפען אינ׳ם מגדרעהט שטיק־צײט א נאכדעם שוין זיך האבען
און מײדעל טאראבײ׳ם װעגען געדאנקען פאדנע אז^לכע קאפ
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 אז איהם, זיך האט גערויט און .כלה גןןװעהןנער זײן װזןמןן
 אייםג^־ קלאםק ז^קם אויף ה$ט מײדעל טאראבײ׳ם װאס דאס,

 מירז$לע װאם דעם, צו איהם, צו שײכות א עפים האט האלטען,
 םטו־ מיט׳ן ארום געהט און אפג^שיקט תנאים די איהם האט
 צו און קלײן איהם מאיט אל^ט דאס אט אז ;ליפקים ד^נט

 ניט װײטער אויף ' עם ‘טא סוף ־ כל ־ םוף אז גארנישט,
אנ׳עצה. דערצו זוכען מוז און ד^רלאזען
 װאם דאס, געטראפען איהם מיט זיך האט ד^טאלט און

:ב^רארפט נישט טרעפק איהם מיט אײג^נטליך זיך האט
״שײ־ אויפ׳ן אויגען װארפק צופיעל אנמגהומיק האט

 גלח׳ם צו׳ם טאג אלע איז װאם ל^הרעו/ ־ דארפש דעם גךן׳/
 פ^רגזןט^ן ^נדליך איהם מןגאנמןן, מײדלעך אמיזךגעװאקשענע

.לעהרנק צו בשתיקה איהם מיט אנגעהוימןן און זיך צו
געזאגט: ״שײגךן״ דעם אט צו אפילו ער האט אײנמאל

.תשבורת—למוד שכל׳דיגער א . שכל׳־ א גאר גאר, .
למוד. דיגער

 לצנות מיט האט און ג^גאנמ$ן איז ,שײמן״ך דער און
צעפויקט. ומךטער זי_ינע

 מןשטיקט נאכד^ם שוין זיך האבק מײרלעך גלח׳ם דעם
ר פון ע ט כ ^  נאהענט איהם האיען זײ װאש מאל, י^דעם ג

 שטאדט אין דארט און .חרכגעהן ג^זעהן גאנזןק זייזך פערבײ
 מיט און אפג^שט^לט שװזןםטער ?נינע אײנמאל מיחןלע האט

ג^פר^גט: זײ בי_י שטאך א
מק, אונױוערזיט^ט אין ך־ קלזךט װזןין—  אײער ^קי

אנקומק? אהין ער קלערט יאהר ־ הײנטיגם נאך װאװ^?

IV

.פז^געג^נט טאראבײ נחום מיט זיך זך האט וױעדער
 פאר האט ער װאו פאבריק, ־ צוקער אין מןװען איז דאם

.בעקומק געלט ,״בוראקעם״ צונ^שטעלטע י_יגעז
 נרוים מיט טאראכיי׳ק פאר נעשטאנען דארט איז

 האט און תלמיד שזןמעװדינק און ג^טרײק א פון דרך־ארץ
 האט ער װאש דעם װעגק פרעהליך פלאפעלט זך װי מןהערט,

 מןמן־ שטאדט אץ כלה געװןןזענעױ זײן מיט לאנג ניט זיך
.ג^פיהרט שמועם אײדעל^ם א איהר מיט האט און גענט

בורנעס. װאװע
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בערגעלסאן. דור

 פאר׳ן ןי ער האט שטוב און פאט^ר איהר בי_י דאוט
 איהר ק,מענעומג^י שטײגעי פריצ׳ישען אויפ׳ן אװעקפאהרען

 איהם, װזןגען איהר האט און פאננא״ ״יאשנאװ^למאזשא מןזאגט
:אײנגעראמט םוד א שטילערהײד װעלװלען,
 א אנטיקעל, אײן שירוך... א איהר פאר האט ער—

איהר. פאר ער האט שידוך,
 א אײנס מיט װעלװלען, איהם, צו האט נאלד און

 איהם האט און ג^טון וױנק שזןלמישען א אויג צוזאמ^נמןצויגק
:ארויפמןלײגט פלײצעם די אויף האנט די

 פ^רלאזען זיך און האבען נישט יםורים קיין זאל—■
.טאראבײ׳ק איהם, אויף

̂רבי_י נאך איהם האט שבועה א און נעמןבק: ד
מירעל^ װײבעל טײער א ם׳אר איהם, אויף יאהר אזא—

.זײן איהם פאר װעט
 קלוגען דעם אט ג^װען, דאנקבאר אזוי דעמאלט איז ער

 אהײם איהם װעגען געטראכט טאראמי׳ען, פר^הליכען און
 :אלײן זיך צו ו^שמײכעלט און אכטונג גררים מיט פאהלענדיג
.מענש קלוגער א הײםט דאש אט— .  הײםט לאש אט ,

מענש. װעלטליכער א
אויפמג־ נאבדעם יער איז נאכאנאנל װאכען צװײ אפשר

 דעם טײ מיט מ$װק מכבד צופיעל געװ$, פרעהליך און רעגט
 שרין גז$קומען, שטאדט פון איהם צו איז ומגלכער מ^קלך/

 אין לעעם אנטרײבער צרם ג^גאנגען מאל איב^ריגע אפילו
 :איבעלגע׳חזל׳ט פרעהליכערהײד איהם פאר און ארײן שטאל

,אלעקםע היטעל, ני״יע א קויפק דיר מ׳ב^דארף— . .
.שטאדט ־ קרײן אין דערמאנק דעם װעגק מיך זאלםט .  למע״ה .
לעלמאנק. דעם װעגען רארט מיך זאלםט

 אויפ׳ן אױענדם גאנצע דא ליעגק צו גוט געװק ם׳איז
 שטימןל ־ פעלער אין רא. װאש לעם, װעגק טלאכטק צו בעט,
 פאלשטע־ צו און םאק ־ הזךבםט מירעלעש הײנגען ;גנדליך װעט
 זז$ל־ דעם אין דא ליגענדיג מאל, א װעט ער אזוי װי זיך, לען
:מיל?ל?ן ?ןנטפעלען כ^ט, בען

 ״זשא־ פוהל, די איהר ״זשאל^ומןט״ ער זשע? ־ װאם—
זואל טו שטאלט, אין פאהרען ו-ױל זי אויב איהר? ער ל^וועט״

.פאהלען און שפאגק פוהל די הײםק זי



בורנעס. װאװע

ג^דולד קײן מךזאט ױשט מןװארט, ער הואט ^פים אױף
הבטהה זײן װעט טאראמי אזוי װי טרעפען, געװאלט האט און

:זײן מקײם
שטאדט אין זײ צי טאראיײ ניכען אין עם, הײםט װעט,—
.אראפקומען . מןש^פ־ זײנע צוליעב גיכק אין ער װעט געװים .

 .פזךפאהרען מחותן זײן צו װעט און אראפקומען אהין טען
 פאז^טאן טאראכײ׳ם און גערוקט, זיך האב$ טעג נאך טעג נאר

 מירעלע .ב^װיןק ניט שטאדט אין דארט אלץ נאך זיך האט
 אײגענעם א פאר װי םטודענט, קרומק פאר׳ן אלץ נאך זיך האט

 געמישט אינטערעםען זײנע אין אפילו שוין זיך מןזארגט, ברודער,
גע׳טענה׳ט: איהם פאר אריגען זײנע אונטער און

דאס, אט איהם, פאר תכלית א ם׳איז ? דען זשע װאם—
 די װעט אזין זיצק פארטוך מאמעם זײן בי_י דא, װעט ך־ װאם

לז$הרנען? תורה שטאדט־מײדלעך
 א פארגעקומ׳גן גיט שטאדט אין דארט איז נײעם קײן

 ארומ־ אנגעהוייק זיך האניען קלאנגק של^כטע װאס דעם, חוץ
 וױןלכער גראף, קאשפערױוקער אלטען דעם װעגק טױאגען

געװאוינט: אײדעם זײן בי.י אויטלאנד אין ח$מאלט שוין האט
 קאשפעריװקע און אנדערש, ניט אן, ?^צט גראף דער—

.באנק דער צו איבער געהט
 בריעװלעך אפטע אהער איהם האט זײנע מאמע די

 גע־ דעם זײ אין געשאלטק געשריבק, קלאנגען די אט ומ$גק
 געהאלטק זיך און כלה געװעזענער דער מיט מחותן װעזענעם

קלאגען: אײן אין
.רובל טויזענט זעקס— .  יאהרק הגינטיגע ? שפילכעל א .

חבל. טויזענט זעקש
נאך: װאס און
 גדליה אויף הױם עד נאך דאך זײנק װעקסלען די—
 ניט קײנעם קאן גראף דער און געשרימנן, נאמען הורװיצ׳ם

איהם. חױן א
 אנגעהויבען װיעדער ער ראט אלײן זיך פאר אונבעמערקט

 טעג, תשרי׳דיגע קיהלע און פערקירצטע פיעל אפצושלאפק
 מיט שטיבעל אויסגעטןןבעלט שטיל זי.ין פון לופט די פ^רפולט

 אויפגעחאפט מאל אלע זיך שנארכק, ־ אומעטיג און שװער א
דערמאנט: זיך און



 גזןדולד ןיי־ן
הבטהה ײן

 שטאדט *ץ
 געשץפ־ נע

 .^רפאהרק
 פאז^טאן ׳ם
 מירעלע ׳.
 אײגענעמ א

מןמישט ען

דאם, אט
די װעט ון

 א ג^קרפוען
ק ב מ־ י רו  א

ר , ע כ ל ע  װ

ט אוינ װ :: 

ע ק װו ך פז ש *

 בריעװלעך
 מן־ דעם ־

געהאלטק

יאהרק יגע

בורנעס.

 גדליה אויף
ניט ןײנעם

 אנגעהויבען
 טעג, ריגע

 מיט !יבעל
וויפגעחאפט

.גןןקומק איהם אויף זײנען שװערע יםורים— . גאר־ און .
 צײט גאנצע די האט ער װאם ׳דעם פרץ זײן ניט װעט נישט

 איז עיקר דער עיקר... דער און ג^קלערט... מיר^לע׳ן װ^גען
 און מעבז$ל אויפ׳ן געלט צופיעל האט און געװק נאר א ער

.גע׳פטר׳ט פערד נײע די אוי־ף
 מאדנע א פון סוף א דאיף אין דא אײנמאל איז נאכרעם

 רויט־ אין האט זון הימעלדיגע זײט די געװק, זונטאג װארימען
 גןפארבט, ביימער אפגעפא־*ענע מיט דעכער שטרוי^נע גאלד

 פון קראם דער בי.י זײמןן ״םוױטק^ס״ שװארצזן אין גוים אוץ
ך איבער זיך ג^שטאגך, שטוב אידישזך אײנזאטער דער  ח

 עפיס ג^טראנט ׳גוט צו און קינדערש צו מןפיהלט שײן רויט^ר
 זאטזןן א אויף זיך דאבען זײ װעלכען מיט ברויט דעם װןןגק

צװײטקן צו׳ם אײנער געשמײכעלט און פערגרײט װינטזןר
 אויםג^דר^שטע מיט שטימ$ר די פון װזןנט די צײט—

? א ארזמשטעלען, םנאפ^ס
 מז$נש א זײנעמם ■טאטזןנם חןם ד^מאלט איז איהם צו

 אויפנעװעקט שלאף פונ׳ם איהם גזןקו£ז$ן, י^קםלעז גראפם 'ןמיט
:אימךמןגןןבען ידיעה אויפגער^גטע מאדנ^ א איהם און

ך—  קאשפ^ריװק^ קײן בײנאכט נאך איז גראף אלטזך ח
 א נאך, האט מחותן דער זיעער... מחותן דער אוין גזןקומק,

,אװזןקמןשמיטען פוהר זײן מיט אהין פריה גאנץ םברה,
קאשפזן־ קײן פוהר זײן מיט ער איז פערשל^פ^מךהײד

 אײנעם גראף אלטזןן ד^ם ג^טראפען אװןןקגץלאפק ריװקע
 אפילו שוין איז מעבעל דאם װאו הויף, פוםט^ן אינ׳ם אלײן

 אל^ אייף בזןקומק בשלמות איהם בײ און גזןװק פ^רפאקט
 נאמ^ן הוױױצ׳ס גדליה אויף זײנען װעלמן װ^קסלען, זײנ^

 —זןו־, אז געמײנט אפילו נאך האט גראף אלט^ר חןר .מ$ומןן
 צוג^שיקט װזןקםלען די מיט אהער איהם האיט הוױװיץ, גרליה

אימןר־ הורװיצ׳ן גדליה דעם אט זאל מןנזןטען, ד^רפאר און

 די און אײן, איהם צאהלט רובל טויז^נט ז^קם—
.טויזזןנט דרי.י אינןןריגע .  ניט איצט האט איב^ריגע די .

.צושיק^ן אויסלאנד פון זײ־איהם װעט און
 מחותנ׳ם ג^װעז^נ^ם זײן אז פזןרשטאנען, האט ?ד ארן■

טוט אז גזןפיהלט, פ^רפאל^ן, זגינק רובל טויז^נט דרײ

בערנעלסאן. וד1
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.6בורנע ע1או1ו

 גזן־ קאפ מיט׳ן גראף צו׳ם דאך און זאך, ניד^ריג^ א איצט
:שאקעלט

, נוט,— . .אימךגעבען איהם װ^ט ער גוט,
אהײם, זיך אומקןןר^נדיג װק נאיט, ־ תחילת זןרשט

 נאך װאם בארג, ערשטק אויפ׳ן פוהר זײן מיט זיך האט
 מן־ זײן וױיט^נס פון האט ארויפמןרראפעט, קאשפזךױוקע,

 אנטרײבער, דעם ״שײג^ץ/ קלײנ^ט מיט׳ן פוהר מחותנ׳ם װ^זעמ$ם
הארצקלאפונג שטארק א ^פים איבער דזךפיהלט דערק^נט,

צױם לינקם פ^ריקערעװק אנטרײיער זי_ין נזןהײסזןן מ$שװינד און
 דךישראקק, געװען איז >ןר ומ$ג. שמאלק שטארק און זײטיגען

 װז$נק מאל ^רשטען צו׳ם האט און געגלויבט ױט ^פים זיך
:מ$טון טראכט א זי״ימןם מחותז דעם

ומ$ל־ אין זיך בײ אן פריה גאנץ פון פנים, א лу איז—
. ? מךוען ד^ל , ̂ר פאהרט .  קאשפעױװ־ צרם א־צט אק^לשט ז
גראף? ק^ר

̂פיס איב^ר און  זײטיגק פוג׳ם מאל אל̂ז נאך ער האט ז
 :ртул האט און גזןװארפען אויגען פוהר מחותנ׳ם זײן צו װעג

 של^כט מאל, אל^ וױ זיינק, פ^רד אויםג^רארטע לאנג^ די
 רעכט^ן ביי׳ם—ג^שפאנט בריטשקע אפג^פאהר^נער דער אין

ד^רפאר■ האלט און קורץ, צו פאםטראטק^ש די זײנק פ^רר
 בלינדען אויסג^נלאצט^ן מיט׳ן לינקק, בי_י׳ם שפרינג^ן, אײן אין

ד^רפאר של^פט און גרוים, צו ״שלײ^ס״ די זײנעץ אויג,
 אויבק־ און רוקען, אנהויב מיט׳ן נאר ברוסט, דך־ מיט ניט
 דער אליין, הװ־וױץ גדליה ר׳ ה^נט פ^רלײגטע מיט זיצט אן

 גיל־ די מיט און נאז שפיצכיג^ר ד^ר מיט קאפ צ^טראג^נ^ר
 צװײזגיט^נדיגע טונק^לע די און פ^ררים^ן ^טװאט בריל^ן ד^נע
.לינקם אדיף און רעכטם אויף ג^לאז^ן ־ פונא:דער בארד

 אין דעױשראקק און אומעטיג שטאלק מןװען איז
ג^טראנט: האט

, ? אנ׳^ק תנאים די מיט ,оу הײםט שוין, איז— .  לחלוטין ,
. ? אנ׳^ק . .

ן פ׳ י ען או ט ײ װ ג צ א ז ט ק ז^ר אי נ א ט ש ע ג פ י ו ה א רי פ ־ ץ אנ  און ג

ט א ^ן ה ם ײ ה ע ר די ג ה ן פו ע נ א פ .ש

בי וד1

אין
 ז גענדעל,

אנגעהוימ

?י
 און נרוגז
 טאר נהום

 האט
ו כעשלום

 װן ג^װים

.נא;
נ^שטימט

 זײן איהם
אי

 א ג^ווק,
 ז ד^רויף
ן נח זאג̂ז

נא
 אין נאך
 מיט שוין
טאן ד^ר
מיט רײד

פ^רקערט

עו
 צוגןןהזןה

די מ^לי

 הײ> שוין
או
קלײנעם
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גערגעלצואן. 1ו־ו

 רע־ א און קיהל, און װאלקענדיג מ$װען איז דרוים^ן אין
 ג^לאזט, טריפק טאל אלע זיך האט א־םוף־תשרי׳דיגעם, גענרעל,

.געלאזען װיעחןר זיך ארן אויפג^הערט אנגעהויב^ן,
 א געהאט אריין שטאדט אין װ^נ גאנצזןן ד^ם האט עי

 ומ$גק ז$פים, איבער מןטראכט פנים, אומעטיג שטארק און ברוגז
 װ^לכע מײדיל, שװײגעגריג ־ שלעיט און שטאלץ טאראבײ׳ם נחום

 א צו איז און געז^הן, שטארט ־ קרײז אין אײנמאל האט
:געקומק יעשלום

מײדעל, טאראיײ׳ם נחום װ^לק, ניט איהם װעט זי—
.װעלען נישט איהם זי וחןט גזןװיס
 מירעל^ן, ומןגען טראנט^נדיג ?ר, האט בײנאיט נאך .

ב^שטימט:

 ומןט און צופאהר^ן זי_ינעם, מחותן צרם אהין, װעט ןןר—
אפג^בק,' ג^לט חלק זײן איהם

 גזןפ^לען אזוי ב^שלום דער אט שוין איז אלײן איהם
 ומןלק װאם וױםען, אפילו שוין האט מ$װאלט און ג^װק,
 חךויף װ^ט װאם .עיקר.. דער און מ^נשק זאנען דזךויף

טאראיגי. נחום זאמןן
 דארט ןןר האט שטוב אין פאט^ר צו׳ם ארײנקומ^נריג נאר

 שרײט קאבינ^ט׳ל קלײנ^ש אין װי דך־הערט, קארידאר אין נאך
 װי און בורר צונעשיקטער הורוױצ׳ם גדליה ר׳ היץ מיט שוין
 די איבער מאל אל^ דארט איהם שלאגט זײנער טאט^ ח$ר
טענה: עם־ארצ׳ישער שטילער זײן מיט רײד

 טר^פען ג^װען ם׳װאלט װען זי״ין, מןװען װאלט װי אוץ—
? פןןרקערט
 טענות די צו זיך און מןשטאנק וױילע א דא איז זןר

 א נאך זיך האט מח אין איהם גײ װק ר^מאלט צוגעהערט,
:איב^רנע׳חזר׳ט שאלה די מאל

 איז ,תנאים?.. די צו אנ׳^ק ׳עם הײםט שוין, איז—
? אלעמק נאך הײםט שוין

 אין נישט געהן געלאזט זיך ער האט עפים איבער און
די װאו צימער, ־ עם אין אהין גאר נאר קאבינעט׳ל, קלײנץם



בורנע&. װאױע

 כלה געװ^זענע די מזןנשק פר^מדע פאר האט זי״ינע טאמע
 פנים אונצופריחןן שטרײנג א רא־ט מ$קוטק גןיטאלטק, זי״ינזן

 :אנג^שריגען לי״יטיש און בײז איהר אויף האט און
אן?! נ$ר זי קוק שא!—
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מען ס׳ווזןרט ענו שע ןןרשט^ די אויף אבאמ$מ^נט האם אנג  ױדי
שע טענליכז$ טי שע און פאלי טןןרארי צײטונג לי

ר ע ד ד ״ נ י י ר аפ
אנג אהרג י

 х и Iן д,־
и *

ט и 19 יאהר אויפ׳ן ך גי ח [ §־ ן אגרוים^ פו־גינד״ ״
Î  | אנאנ^נט^ן 5אל? פאר פר^מי^ ע ט ם י ז מ ו א

( «I “״פרײנד־ביבליאטעק , мי
:פון שריפטען מ$װעהלטע בוך א אומזיםט חודש אל?$

 נאמברג. װײסענבערג, רײוין• אברהם אש, שלוט עליכם, שלוט
שאסירא• ל. אין עלרראןענפ ױנה

,3.50 יאהר האלב א ררבל, 7 יאהר א רוםלאנד אין :ז ײ ר פ
קאפ. 60 חודש א ,1.75 יאהר פיערטז$ל א

: אין. ד נ א ל ם י ו רובל, 6 האלב־יאהר א רובל, 12 יאהר א א
רובל. 1 חודש א רוגל, з יאוהר ־ פיערטעל א

.23 Редакщя газеты Деръ Фрайндъ Варшава, Долгая

оу צײטונג די אויף »באנזןמזןנט דאם אנגענומען וו^רט

ר ע ד ט ״ נ ע מ א “מ
 מיטליןןחןר: שמ^נדיגע פאלגענדע די פון בעשטעהט רעדאקציע די

 ח. י• סרילוצקי, נה ספעקטאר, מ. צײטלין. הלל עליכם, שלוט
סרילוצקי. צבי לעדאקטאר און ררוק л זאגאראדםקי,

נורל לויט יאהר פוו פערלויף אין גיט ״טאמענט״ דער

ע 12 ' ט ס י ז מ ו ם א ע י ט ע ר פ
מך גרוים^ פיעל פון בעשטעה^ן װןןלכזן אויך און בי

ארץ־ישראל. אין נחלה א
ф ד?נם אוים^ר у п מ א ״מ פון אבאנ^נט^ן די у פאל־ בזןקוכ^ן ט״ נ 
 ק״ у ט א י ל з י ב ר у ם י ו ר ג ר ע ײ ״נ חןר פרן װערק 4 ג^נח$

 דרוק 50 )לערך װארשוי אין ז$רשײנען צו אן ז$רשט הויבט װעלכזך
ר/ 1 פאר ג^דרוקט פראכטפאל בויגז$ן(

.אש שלום פון שילחןרונמןן און מ$שר*בונמ$ן—ישראל ארץ (1
זעצער. ש. הרך איבעחןצ^ ארטיקלזןן אויסגעקליב^נ^—העם אחד (2
.פרילוצקי נח הרך ג^זאמזןלט—י-לי^חןר פאלקם (3
. אויםגאניע אילוםטרירט^ גרוים^ א—קרוזא ראבינזאן (4

;,ר 3 יאהר־האלב א רובל; 6 יאהר א :פרײז־איאנץמענט
ק• 50 חודש א ;ר׳ 1.50 פחךט^ל־יאהר א
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( ר א טןן א פייער אין װיי מ א ר ד ^ן 4 אין ) ט ק א  

ז כ י 3 פ פ 5 א ק .

К н и го и зд ател ьство Д״  и  В е л т ъ “, Вильна.
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Подписка на ״ ЕврейскШ М1ръ“ принимается во воЬхъ почтовыхъ 
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דעם אויף אנאמןמ^נט דאם אנג^גומ^ן ס׳װזןוט

ט ו ג ך ״ ע ג ר א מ
ר( )צװײטער ה א י

ד. אין צײטונג טןןגלימן אידיש^ אײנצימ$ די אנ ל ס ח ם־ רו ד

 דרום־ פון צ^נטר אין אח$ם, אין ^ריטײנט מארג^ף ״גוט דזןר
.ױחןנטהום רוסלזןנדיש^ן

הר א ר״ 5 יאהר א רוםלאנד: אין פרטז ־ »באמןנמןנטס א אלפ־י  ה
2 50 л קאפ. 50 חודש א ק״ 25 ר. 1 יאהר פי^רטזןל א ק״

קאפ. 2 איינצעל-פערקויף אין פרײז דער
Одесса, Редакщя ״Гутъ Моргенъ“ ארחןם:



§11| קאפ• 80 פרײז |₪1§

זיך ם׳פ^רקויפט

אלטאנאך״ אידישער ״דער
• מך ך־שט^ט

; ע• :אינהאלט י ק צ ^ װ א פ י ה טי_יך. בי״ים ל ד ו ה ג י י נ ר א  ק
 )אי־ װ у נ у ג ר ו ט א. .האגל א :י נ ר א ש ט л געשטאלט,״ הײליג

у .пуз. :)געײ^ן רויז^ן די ז^ג^ן שז$הן וױ ׳פױש װי קאדמאן • 
л ב у ג ר у ד . יב^ר1ט דזןר :ן $ ם ל у פריהלינג : ר ת ם נ ר. 

у  , п у  з  л : ן $ ם ^ פ. .װ^גען צוױי ל ש ט י ט האט אזוי נ נ ^  ג
ל זאראטוסטרא. ר א ר ש ^ ל ד א  קלײנ^ ־קאומאן(: .у )איב^רז. כ

 אויפל^בונג. נאציאנאל^ ארן קונםט :ק י ל у ר א ג ש, .פא^מ^־ן
^ן :ל י ז ײ מ נ. ג נ קו ^ו  אםקאר :ק י ל у ר א ג ש. .לץז^ר א פון ב

קאפ. 60 פרײז .פראנם א. און אואילד

װענרען־ זיך
Шевъ, Александровская 27, Книгоиздательству 

.“Кунстферлагъ״


